
 2011 ، (كومةلناسىو ظايةتىمروزانستيَن ) ،2 :ذمارا ،14 :ةرندابطوظارا زانكويا دهوك، ثةر

 

   ىَ( زانكويا دهوك ) رِيَنماييَن بةالظكرنىَ ل طوظارا 
 

  :طشتى
ثيَدظية ظةكولني يا بذارة و سةراثايى بيت و ثيَشوةخت نةهاتبيتة بةالظكرن يان شاندن بوَ ض طوظاريَن 

 ،ريتكولينىَ يا يةكطرتى و ئةجنام و ذيَدةران خبوظة بطفةديسان ثوختةيةك و ثيَشةكيةك و رِيَبازةكا . ديرت
ان ثرتبن و ظةكولينيَن لقىَ رَالثة( 15)يت هيض ظةكولينيَن لقىَ زانستى ذزيَدةبارى وىَ ضةندىَ كو ناب

  .بننةالثةرِان ثرت ( 52) زانستيَن مروظايةتى ذى ذ
 

  :ناظةروك
-Ali-k ) بهيَتة نظيَسني و ب فوَنتيَن نظيَسينا كوردى( نورمال ) ثيَدظية ظةكولني ب رِيَنظيسةكا ئاسايى 

traditional  )َدةربارةى دةسثيَكرنا ثةرةطرافان ذى ، ثيَدظية ل دةسثيَكا هةر . بيت( 61) قةبارى
  .ثةرةطرافةكى بوَشايةكا ثيَويست هةبيت 

   
 

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

   
 

  :ى رثةبةرهةظكرنا ال
  بن و اليىَ رِاستىَ( سم  5,2)  بيت و بوَشايا ل سةرىَ وى و ل بنىَ وى(  A-4)  ثيَدظية الثةرِ ذ جورىَ

  .بيت ( سم  5)  بيت و اليىَ ضةثىَ ذى( سم  3) 
   

 

 : رِيَزبةنديا الثةرِان
  .ثةرِةكى بهيَتة دانان دةربارةى رِيَزبةنديا الثةرِان ثيَويستة ذمارة ل كوذيىََ ضةثىَ يىَ بنىَ هةر ال

   
 

  :ناظونيشان
( 61 )فوَنتيَن كوردى قةبارىَ  (61)قةبارىَ(Ali-k-traditional)ناظونيشانيَن ظةكولينىَ دىَ ب خةتىَ 

ب نظيَسينةكا ديار هيَنة ل نيظا الثةرِى هيَنة نظيَسني ، ديسان ناظو نيشان و سةرةبابةتيَن ذ ناظدا ذى دىَ 
رى هيَنة ذمارةكرن ، ييَن ظةكولينىَ دىَ بظى رِةنطىَ ذيَ يشانيَن الوةكييَن ناظ هةمى ناظون. نظيَسني

  .وهتد.(6.6.6)ييَن الوةكى تر ذى (6.6)ييَن الوةكى ذى ،..(,.3 ,.5, .6)سةرةكى
 

  :ىظةكولةرناظىَ 
الثةرِى ، بهيَتة نظيَسني و ل نيظا  (63)قةبارىَ (Ali-k-traditional)ىناظىَ ظةكولةرى ثيَويستة ب خةت

ناظبةرا هةردووكاندا هةبيت ، هةروةسا د ب مةرجةكى بكةظيتة بن ناظونيشانيَن ظةكولينىَ و بوَشايى 
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ثاشى د رِيَزا دبندا ناظونيشانيَن زانستى و كارييَن . نةطةهيتة هةردوو الييَن رِاست و ضةثىَ ييَن الثةرِى 
  :توماركرنظةكولةرى ، هةروةكو ظىَ منوونا ذيَرى بهيَنة 

  .ثشكا جوطرافى ، كوليذا ئادابىَ ، زانكويا دهوكىَ ، عيَراق ، هةريَما كوردستانىَ ، عيَراق  -1
ثشكا زانستىَ ئاخ و ئاظىَ ، كوليذا ضاندنىَ ، زانكويا دهوكىَ ، عيَراق ، هةريَما كوردستانىَ ،  -2

  .عيَراق 
   

 

  :كولينىَظةكورتيا 
ل اليىَ رِاستىَ يىَ الثةرِى  (62) قةبارى (Ali-k-traditional)ى دىَ ب خةتة( ةكولينىَكورتيا ظ)ثةيظا 

 Key)تىَ بثةرِيت و هةرضار كليليَن ثةيظان  ثةيظان( 333)كولينىَ ذ ظَةنابيت كورتيا . هيَتة نظيَسني 

word ) كولينىَ و ثيَدظية ب خةتةكىَ ديار و الر ظةدىَ كةظنة بنىَ كورتيا (Italic) َبهيَنة (63) قةبارى 
  :بوَ منوونة. نظيَسني

  .زانستىَ زمانى ، دةنطسازى ، دةنطسازيا كوردى ، هيَز و ئاواز : كليليَن ثةيظان
كورتيا ظةكولينىَ ب ( كوردى، عةرةبى، ئنطليزى)، ئةطةر ظةكولني ب ض زمان بوو يسان ثيَدظيةد   

، ثيَويستة بوو( زمانىَ كوردى)ئةطةر ظةكولني ب: بوَ منوونة. دوو زمانيَن ديرت ذى د طةلدا بيتهةر
  .طةلدا بيت  ذى د( عةرةبى و ئنطليزى )                كورتيا وىَ ب هةردوو زمانيَن 

  
 

  :ويَنة و خشتة
ثيَدظية ذماريَن عةرةبى ل .  ندهيَنة هذمارت ويَنة وةك ،ذبلى خشتا هةمى هيَلكارى و نةخشة و ويَنة   

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 

ر واندا بهيَنة نظيَسني ، كو ناظةراستىَ بطريت و ذ رِيَزةكىَ و ثرت هةروةسا ثيَدظية ناظيَن ويَنة و خشتا د سة
  :بوَ منوونة . ناظبةرا خشتة و ويَنا و ناظيَن واندا هةبيت  بوَشايى د 

 
 هندةك زانيارى ل سةر دامةزراندنا كوليذيَن زانكويا دهوك(:  6) خشتة 

 ثشكيَن وىَ ساال دامةزراندنىَ كوليذ         

 ..نشرتطةرى ،  6115 ثزيشكى
 ..زمانىَ كوردى ،  6111 ئاداب
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  :ذيَدةر
 ، ثاشى سال دناظبةرا دووناظىَ ظةكولةرى بهيَتة نظيَسني ، ل دةسثيَكىَثيَدظية بوَ توماركرنا ذيَدةران   

وى  ،يَن ذيَدةرةكى ذ رِيَزةكىَ بورينئةطةر زانياريبهيَتة ثةيرِةوكرن و( APA) ، واتة شيَوازىَ كظانادا
ئةطةر ذ . بوَشايى ل سةرىَ رِيَزىَ مبينيت سم(6)رِيَزا دبندا دىَ هيَنة تةواوكرن، ب مةرجةكىدةمى د

دىَ (  APA) ذيَدةرةكى ثرت ييَن ئيَك نظيَسةر دظةكولينيَدا هاتنة بكارئينان وى دةمى ، هةمان شيَوازىَ 
ظة هيَتة نظيَسني و بوَ ب رِةخ ساليَ( أ)ئيَكىَ نا ساىلَ دىَ بوَ ذيدةرىَهيَتة بكارئينان ، بةىلَ ثشتى توماركر

ورا بوَ ثرت ثيَزانينا ل سةر بكارئينانا ذيَدةرا ض كتيَب بن يان طوظار و رِوذنامة و ت.هتد ..و( ب)يىَ دوىَ
ذ رِيَنماييَن بةالظكرنىَ ل طوظارا زانكويا دهوك ب ( References) بةرىَ خوبدة خاال. هتد..ئةنرتنيَتىَ 
  .ليزى زمانىَ ئنط

   
  :ثيَشكيَشكرنا ظةكولينىَ

  :ثيَشكيَشكرنا ظةكولينىَ بوَ طوظارىَ دىَ بظى رِةنطى بيت    
  .ضار دانةييَن كوَثيكرى ذ ظةكولينىَ    -1
2- CD  يىَ ظةكولينىَ كو تيَدا فايلةكا (Microsoft word document Format  ) هةبيت

  :انىَ ل خارىَ بهيَتة ثيَشكيَشكرن بوَ طوظارىَ ظةكولينىَ خبوظة بطريت و ل سةر ظى ناظونيش
   ___________________________________ 

 31ريَكا زاخو 
 AJ6331دهوك

 عيَراق –هةريَما كوردستانىَ 
 سكرتاريةتا دةستةكا نظيَسةريَن طوظارا زنكويا دهوك

 315-9552521: ذمارا تةلةفونىَ 
mail:jdu@uod.ac-E 

www.jud.uod.ac 
___________________________________ 

 (.بةهادار) يان( رةسةن)كوظار بتنىَ ئةوان ظةكولينان بالظ دكةت ئةويَن ئاستىَ هةلسةنطاندنا وان دطةهيتة ثال  -:تيَبينى

mailto:E-mail%3Ajdu@uod.ac
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 دهوكجامعة  تعليمات النشر في مجلة
  

ولتم يستبا ان نشترو او  يم الللمتي يتيجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مستتوفية لووادتا النشتر وعة تلة للتو
وان يتبت  البةحتث يريوتة موحتاة ومنهجتة  ويجب ان يت من البحث عالصة وموامتة  اعرى جهة قامو للنشر الى اية 

دتن  ال تتجةوز دتاا صتاحةت وأن  التي ادتما دليهة  يحاا النتةئج التي توصل اليهة والمصةاروان  في البحث  وا حة  

 .ث اإلنسةنيةوبحللعمس ودشرين صاحة (52)ث الللمية  ووحللب بةلنسبة دشرين صاحة(15)

 

 :التعليمات الخاصة بشكل وترتيب البحث
 :المضمون .1

  (45توريبتتي  )  تبةدتتا اطستتير(41)   حجتتم(Traditional Arabic)عتتي   (دتتةا )بتتنمي يجتتب ان يكتتون ميبودتتة 
 (.م بوية)المحةذاة 

 :الهوامش  .2
 .تكتب الهوامش في اعر البحث

 :الصفحة اعداد .3
متن (ستم 3)و الصتاحة متن يستةر( ستم 5)  متن يمتين الصتاحة(ستم 5.2)تتر   مت ( A4)حجتم  ييب  البحث دلتى ورا

 .الللية و السالىتين جهال

 :الصفحاتارقام  .4
 .أسال الصاحة منالجهة اليسرى الصاحةو في  تكتب أرقةم

 :العناوين .5
نتتتول العتتتي  ويا تتتل ان يكتتتون شتتتةمال ومعتصتتترا   بعتتتي بتتتةرز وستتتي الصتتتاحة  للبحتتتث لنتتتوان الرئيستتتياليكتتتتب 

(Traditional Arabic)  وبعي بتةرز فتي وستي  (42)فتكتب بحجم  الرئيسة ااعل البحث اللنةوين وأمة.(42)و بحجم

  متت  التيكيتتا دلتتى وبعتتي بتتةرز دلتتى يمتتين الصتتاحة( 41)ن الثةنويتتة ااعتتل البحتتث فتكتتتب بحجتتم الصتتاحة  أمتتة اللنتتةوي

 .في ترتيبهة( 5-4-4)  (4-4-4)استعاام يريوة االدااا 

 

 :اسم الباحث .6
  نول في وسي الصاحةالرئيسي للبحث  تحو اللنوان دنةوين دملهم والوةبهم الللمية و (البةحثين)اسم البةحث يتكب 

 .(44) حجم( Traditional Arabic)العي 
 
 (انظر المثةل االتي)

**اهرظفتاح  ريبرو  *علي أمين محمد  
.العراق -اقليم كردستان العراق -جامعة دهوك -كلية االدارة و االقتصاد  -قسم ادارة االعمال*   

.العراق -اقليم كردستان العراق -جامعة دهوك - كلية االدارة و االقتصاد-قسم االقتصاد   ** 
 
 :الخالصة .7

دلتتى ان التزيتتا كلمتتةو  توصتتيةوال وأ تتم والنتتتةئج يكتتتب البةحتتث ملعصتتة  لبحثتت    يو تتص فيتت  بةعتصتتةر  تتا  البحتتث

)   تبةدتا اطستير (45)  حجتم( Traditional Arabic)كتب العالصتة بعتي و ت ثالثمةئة كلمة ( 333)الملعص دن 

تكتتتتب   االتتتة ليتتتتم استتتتعاامهة كماتتتةتيص للبحتتتثدلتتتى البةحتتتث اعتيتتتةر متتتة ال يوتتتل دتتتن أربتتت  كلمتتتةو    يجتتتب(ماتتترا

 .نهةية العالصة في (45)حجم مةئل  ( Traditional Arabic)بعي

 
 (انظر المثةل اآلتي)

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

ان كةن البحث مكتوبة االنكليزية كراية وبةللغتين ال ملعصة للبحث فى نهةية البحث البةحث من ال رور  ان يكتب
 مكتوبة ان كةن والكورايةاو بةللربية  لغة اللربية او بةللربية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة بةللغة الكراية لبة

 .بةللغة االنكليزية
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 :الصور والجداول .8

  وبواقت   وتيبت  دلتى اوراا مناصتلة  ترقم جمي  الجااول واالشكةل التي قا تترا فتي البحتث
امتة  ويليى لكل جتاول دنتوان معتصتر يكتتب فتي ادتالب بعتي بتةرز  جاول في كل صاحة 

االشكةل التي قا تكون دبةرة دن عيوي بيةنيتة او عترائي او صتور فتو ت  ااعتل صتاحةو 
 .وتلنون بلنةوين معتصرة تو   اسال الشكل البحث وترقم 

 
 :المصةار الللمية الملتماة

بةلنسبة للبحوث الللمية فتكتب كل التاةصيل   المصةار في كتةبةالللمية  يريوةاليا ل استعاام * 

في بااية ( سم4)يتر  فراغ وفي حةل تجةوز دنوان احا المصةار السير الواحا  بةلمصةار المتللوة 

 : التةلي وترتب المللومةو دلى النحو التةلي رالسي
 .اسم المؤل  أو المؤلاين . أ 
 .تةريخ اليب  أو النشر . ب 
 ( .كتةب أو بحث)اسم المصار . جـ 
 .اار النشر بةلنسبة للكتب   والمجلة بةلنسبة لألبحةث الللمية. ا 
 

 :وكمة  و مبين في اطمثلة اآلتية 
 تو     اراسة البنيتة الصترفية فتي(م 5330 - ـ 4153) دبا الموصوا محما دبا الموصوا  .ا  -

 .  الاار اللربية للموسودةو  بيروو4 ياللسةنيةو الوصاية 

 
 جهتتوا الوتتامة  فتتي اراستتة (م 5333كتتةنون الثتتةني - تتـ 4153شتتوال )ا حستتةم ستتليا النليمتتي  .أ -

: مجلة آفةا الثوةفة والتراث  ابي  السنة اللةشترة  اللتاا اطربلتون  الصتاحةو الموي  الصوتي  

(02-78.) 
ودلى النحو .  ة بةليرا التولياية الملروفة والمتبلةأمة بةلنسبة للبحوث اإلنسةنية فتكتب مصةار*

 :التةلي
  سنة اليب   (اار النشر والاولة)اسم المؤل  أو المؤلاين  اسم المصار  رقم اليبلة  مكةن اليب  

 .وأمة إن كةن المصار من أجزا  متلااة فيكتب الجز  بلا اسم المصار. رقم الصاحة
 
 :االنترنيو * 

 الللمتي  اطبحتةث الللميتة العة تلة للتويتيم إلتىبةحث دلى االنترنيو دلي  الرجتول في حةلة ادتمةا ال
  .االلكترونية والكتب والمراج  الللمية االلكترونية االنترنيو مثل المجالو  ةوالمنشورة دلى شبك

  إمتة بشتكل ميبودتة م  أرب  نستخ جةملة ا و  ويسلم إلى مجلة( CD)قرص يحاظ البحث دلى . 9

 :يرسل دن يريا دنوان المجلة البريا أو  مبةشر  
 

 37شةرل زاعو 
 AJ4330ا و  

 اللراا –إقليم كراستةن 
 سكرتةرية  يئة تحرير مجلة جةملة ا و 

 :اللكتروني البريا ا

mail:jdu@uod.ac-E 

www.jud.uod.ac 
 

                   .فوي الويمأو  اطصيلتنشر المجلة اطبحةث التي يرتوي توويمهة الى مستوى :مالحظة 
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 ناظـــــــةروك 

                  6411-6491 ة ثرِؤذةكانى بةرطريكردن لة رؤذهةالتى ناوينكوردستان ل -

 تويَذينةوةيةكى سياسى شرؤظة كارية
 1........................................................................................................... كامةران ئةمحةد حمةمةدئةمني

 سؤفيطةرِانة  بةراوردكردنيَكى شيَخى سةنعانى عةتتارى نيشابوورى و فةقيى تةيران داستانى -
 92.............................................................................................. شوكرية رةسول ئيرباهيم و عماد وةيسى خالد

 6491ــ 1905  كورديَن خوراسانآ ل سةردةمآ شورشا مةشروتا ئريانيَكيَشا فروتنا كضيَن  -
 15..................................................................................................................... عةىل تةتةر توفيق

 يدا (ل مستةفاجةال)يا ( نيَضريا رؤذىَ)شعرايةتييا الدانىَ دكورتة ضريؤكا -
 29.............................................................................................................. نةفيسا ئيسماعيل حاجى

سرتان و بةفر و ئاطر : ديوانا)رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب ذ بؤ بةرجةستةكرنا رامانا تيَكستىَ هؤزانىَ  -
 (تةيب وةكو منونة يا موئةيةد

 21......................................................................................... عثمان و نزار سلمان طاهرئةمحةد   نةوزةت

  ويَنة و ويَينَ هـوزانا سـةبري بـوتانى -
 559..............................................................................................كامريان حممد نبى و محدية حسن حممد
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 6411-6491 ة ثرِؤذةكانى بةرطريكردن لة رؤذهةالتى ناوينكوردستان ل

 تويَذينةوةيةكى سياسى شرؤظة كارية
 

 كامةران ئةمحةد حمةمةدئةمني
 عيَراق -وراميارى، زانكؤيا سةالحةددين، هةريَما كوردستانآ كؤليذا ياسا

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

 

 
 

 ثيَشةكى

 
دواى جةنطى جيهانى دوةم ئةو  :طرنطى تويَذينةوة

طؤرِانة مةترسيدارانةى لة سياسةتى دنياو لة 
و شةرِى سارد ئارا اوين هاتنةطؤرِةثانى رؤذهةالتى ن

نيَوان هةر دوو بلؤكى رؤذهةالت و رؤذئاوا لة
نةخشةى  سةرى هةَلدا ، دةبواية سةر لة نوىَ

دابرِيَذريَتةوة و بة شيَوةيةك كة جيهان سياسى 
بؤية . ةطةلَ ئةو بارة نويَيةدا بطوجنىَل

ئةمةريكاييةكان لة ثشت ثةردةو بةريتانيةكانيش بة 
شيَوةيكى راستةوخؤ ، كةوتنة كاركردن بؤ ئةوةى 
لة ريَطاى زجنريةيةك هاوثةميانيةتيةوة ديواريَك 

سؤظيةتيةكان  نفوزى بةرامبةر تةشةنةكردنى
ش بيانطةيةكى لة بار دروست بكةن،ئةم ديوارة

بوو بؤ ئةو دةوَلةتانةى كوردستانيان بةسةر دابةش 
بة ! كرابوو ، تاوةكو ثةيوةنديةكانيان ثتةوتر بكةن 

ئاماجنى سةركوت كردن و داثلؤسينى بزاظى 
كى بةشيَكوردستان  ضونكةنةتةوةيى كوردى 

لقةى ةا كة دوو ئئةو ثيَطةيةى ثيَكدةهيَنطةورةى 
 .ك دةبةستةوة ةزجنريةى ئةو هاوثةميانيةتةى بةي

باكورى ئةتَلةتسى  ثةمياننامةتوركيا ئةندام بوو لة 
باشورى  ثةمياننامةو ثاكستانيش ئةندام بوو لة 

بةريتانيةكان هةوَلياندا (.سياتؤ ) رؤذهةالتى ئاسيا 
بةغداوة ئةو بؤ شايية ثرِ  ثةمياننامةريَطاى لة

وان ئةو دوو ة كة دةكةوتة نيَبكةنةو
ديارة خاكى كوردستانيش بة  ،هاوثةميانيةتةوة

 !!! ثيَكدةهيَناشيَكى زؤرى ئةو ناوضةيةى 
روونكردنةوةى بايةخى : ئاماجنى تويَذينةوة

كوردستانة لةو ثرِؤذة بةرطرية هةريَميانةى كة 
، كة جيهان خرانة روودوةمى دواى جةنطى 

، ثرِؤذةيةكدا مانةوةة ضوارضيَوةى هةنديَكيان ل
ن كةوتنة بوارى ثراكتيزة كردنةوة، هةنديَكيشا

                لةوانة. ئةطةر بؤ ماوةيةكى كةميش بيَت
،  نيشاندانى ثايةى راستةقينةى (بةغدا ىثةمياننامة)

، طرنطى كوردستامنان بؤ  كوردستان لةو ثرِؤذانة
، كة هةميشة بة ضرِى لةاليةن دةردةخا
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كار لةسةر شاردنةوةى كراوة ،  ركابةركانةوة
هاوكات كاريطةريةكى بةرضاوى دةبيَت بؤ 
خويَندنةوةى داهاتوومان بؤ سياسةتى زهليَزةكان 

 .بةرامبةر بة كورد
سةرةكى ئاماجنى  :طرميانةى تويَذينةوة

، ريَطةطرتن بوو ملمالنيَيةكانى دواى جةنط
لةهةر هؤكاريَكى البةال كة كاريطةرى بةسةر 

سى ناوضةكة هةبيَت ، بؤية مةبةستى نةخشةى سيا
سةرةكى ئةو ثرِؤذانة ، بة شيَوةيةك لة شيَوةكان ، 
ثاراستنى قةوارةيى سياسى و يةكثارضةيى خاكى 

ةر ئةو واَلتانة بوو كة كوردستانيان بةس
 .رابوودابةشك

ئايا كوردستان هيض  :ثرسيارى سةرةكى تويَذينةوة 
 ؟ بووكردداطري لةو ثرِؤذانة ثايةكى 

ئةو ثرِؤذانة وةكو  :استةنطةكانى تويَذينةوةئ
نووسينيش دةربارةى  ثيَويست طرنطيان ثيَنةدراوة ،

ندا بةقووَلى كارى لةسةر ثايةى كوردستان تيايا
ةر ئةم بابةتة كاريَكى ، بؤية كاركردن لةسنةكراوة

، ثيَويست بةوة دةكا لة دوو تويَى ئاسان نية
وةيةكى ديَرةكاندا شتيَك هةَليَنجى كة بةشيَ

راستةوخؤ يا نا راستةوخؤ ئاماذة بة كوردستان 
دةسكةوتنى دؤكيوميَنتة نهيَنيةكانى ، بكا

دانوستانةكانى ثشت ثةردةش كاريَكى ئةستةمة ، 
ئةمة جطة لةوةى نووسني دةربارةى ئةم جؤرة 

  .بابةتة بة زمانى كوردى يا نية ياخود زؤر دةطمةنة
شيَوةيةكى طشتى تويَذينةوةكة بة  :ثالنى تويَذينةوة

لة ضوار باس ثيَكهاتوة، باسى يةكةم تةرخانكراوة 

ؤرِانكارية بؤ بارو دؤخى كوردستان لة دوو تويَى ط
، رؤَلى كوردستان وةك سياسيةكانى دواى جةنط

ةردوو بلؤكى شويَنيَكى تامثؤنى لة نيَوان ه
ئةطةرى دايسانى كة، رؤذهةالت و رؤذئاوا

، ؤيدا هيَناية ئارايهانى لةطةلَ خجةنطيَكى ترى ج
، باس لة سيستةمى  باسى دوةم. ليَى تويَذراوةتةوة 

نويَى هاوثةميانيةتيةكان دةكات دواى جةنط ، كة 
خؤى لة كؤمةَليَك ثرِؤذةى بةرطرى هةريَمى 
دةنويَنىَ ، كة ئةطةرضى بةر لة دايسانى جةنطيش 

، وةك ئةو ثرِؤذانةمان بةرضاو دةكةوىَ منونةى
، بة وةىلَ دواى جةنط( د ئابادسةع)ى ثةمياننامة

هؤى دابةش بوونى جيهان بؤ دوو بلؤك هةوَلةكان 
ديثلؤماتيكى رؤذئاوا طةرمرت  ،ضرِتر بوونةوة

اننامةيةكى بةرطرى كةوتةخؤ بؤ دروستكردنى ثةمي
باسى سيَيةم بؤ رؤَلى هيَزة . لةو ناوضةيةدا

هةريَميةكان تةرخانكراوة لةو سيستةمةى 
يةكى بنةرِةتى خزمةتى كة بةشيَوة، بةرطرى

مانةوةى ئةوانى دةكردََ بؤية ئةوانيش هةوَلةكانيان 
دوا باسيش لةم . دبؤخستة طةرِو ثاَلثشتيان كر

ستان ، باس لة بايةخ و ثيَطةى كوردتويَذينةوةيةدا
، كة ديارة يةكةمني (ثةمياننامةى بةغدا)دةكا لة 

، ريَمى بوو دواى جةنط هاتة بةرهةمثرِؤذةى هة
اوةيةكى زؤريش وةكو روخسار نةمايةوة ئةطةر م

، بةاَلم جيَطةى طرتةوة(سانتؤ )و ثةمياننامةى 
تا بةكؤتا هاتنى بلؤكى  روحى ثةمياننامةى بةغدا

كارى  رؤذهةالت و رووخانى يةكيَتى سؤظيةت
 .ثيَكرا 
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ةتة روو رئةجنامانة خراولة كؤتايدا ثوختةى ئةو دة
ؤ ئةو ، ليستيَكيش بكة تويَذةر ثيَى طةيشتوة

 .سةرضاوانة كراوة كة سووديان ليَوةرطرياوة
  

كوردستان لة دوو تويَى : باسى يةكةم 
 طؤرِانكاريةكانى دواى جةنط

 

، طؤرِانيَك لة دواى هةموو جةنطة طةورةكان
سيستةمى سياسى نيَودةوَلةتيدا ديَتة ئارا، زؤربةى 

، خشةى سياسى طؤرِانى بةسةر داديَتجارانيش نة
وةى دةوَلةت ناميَنى و شيَوةى كة هةةنديَك شيَ

، بةاَلم ئةوةى  تيَبينى ترى نوىَ جيَطةى دةكريَتةوة
، لة دواى جةنطى جيهانى دوةم ئةو دةكريَت

، وةك ئةوةى انة ضاوةرِوانكراوانة رووياننةداطؤرِ
لة دواى جةنطى يةكةمى جيهان روويدا، بة 

بةاَلم بة شيَوةيةكى . تايبةتيش لة نةخشةى سياسيدا
كار بؤ ئةوة كرا كة هةنديَك لةو  طشتى

ريَكةوتننامةو هاوثةمياننامانة تةواو بكريَن كة بةر لة 
جةنط نةخشةيان بؤ كيَشرابوو ، بة تايبةتيش 

 .لةرووى ثةمياننامانة هةريَمي و نيَودةوَلةتيةكانةوة 
، كيَشةى دوةم دواى جةنطى جيهانىديارة 

لة ، نيَوان هةردوو بلؤكى رؤذهةالت و رؤذئاوا
كةوتة سةر  رؤذهةالتدا بة شيَوةيةكى سةرةكى

ئةمةش خؤى لة هاريكاريكردن و ، خاكى ئيَران
ان بؤ هةردوو كؤمارى سؤظيةتيةك يارمةتيدانى
كيَشةكة  نواند ،و ئازةرباجيان ( مهاباد)كوردستان 

تا دةهات قوَلرت دةبوةوة، ديثلؤماتيكى رؤذهةالت 

ةوةى ريَطا و رؤذئاوا بة طةرمى كةوتة كار، بؤ ئ
كة لة نيَوان . لة تةقينةوةى ئةو ملمالنيَية بطرن

ة ئارا، ئةمةريكاييةكان دوايان هةردوو بلؤكدا هات
ؤ ريَكةوتننامة دةكرد كيَشةكة بة طةرِانةوة ب

، بة تايبةتيش ريَكةوتننامةى تارانى نيَودةوَلةتيةكان
ضارةسةر 1492و راطةياندنة سيَاليةنيةكةى  1493

بواية دواى بة كؤتا هاتنى جةنط ، ، كة دةبكريَت
، كةضى يانيةكان خاكى ئيَران جيَبهيََلنهيَزة ب

، سؤظيةت خؤى دةطرخاندو مانؤرى سياسى دةكرد
بؤ  ئةو هيَزانةى وةكو كارتيَك بة كاردةهيَنا

 . وةدةست هيَنانى دةسكةوتى زياتر

لةبةر ئةوةى لة كؤبوونةوةى مؤسكؤ 
، واتة شةيةكيَ ضارةسةريَك بؤ ئةوهيض نةطةيشتنة 

 ،ةوةى هيَزةكانى سؤظيةت لة ئيَرانكيَشةى كشان
ئيَرانيدا  هانىطرتوةكانى ئةمريكا واَلتة يةك

كيَشةكة بطةيةنيَتة ئةجنومةنى ئاسايشى نيَو 
داواى  ، ئةجنومةنى ئاسايش1491\1\33لة ، دةوَلةتى

كيَشةكة بة دانوستانى راستةوخؤ  كرد كة ثيَويستة
( ئيَران و سؤظيةت)يةندا لة نيَوان هةردوو ال

، ئةمريكا زؤر بة ورياييةوة ضارةسةر بكريَت
نامةيةكى سةلةكةى دةكرد،لة مة اوديَرىض

، كة كاروبارى ئةمريكا لة مؤسكؤ هةَلسورِيَنةرى
 باسى ،  ناردوة بؤ وةزارةتى دةرةوةى واَلتةكةى

لة  ى كردوةضاوثيَربِينة سرتاتيذيةكانى سؤظيةت
 شو بارةكة هةولَ دةدرىَ ":نووسيويةتى ،ئيَران

زة ئةوةى سؤظيةتيةكان سنوورى هيَ لةبارة بؤ
ئةو هةوَلانة  ،فةرميةكانى خؤيان فراوان بكةن
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كة بة خراوةتة سةر ئةو خاَلانةى  ةماوةيةك
رتاتيذى هةنووكةيى دةذميَردريَن و ثيَداويستى س

توركياو باكورى ئيَران ،  ووةكهاوسيَى سؤظيةتن، 
ماوةيةكى ترداو لةطةلَ فراوان  لةهةرضؤنيَك بيَت 

، ضةند خاَليَكى سؤظيةت بوونى زياترى هيَزةكانى
واَلتة  ئةمة واى لة، "دةخريَنة ناو مةسةلةكةوةتر 

، ثيَ لةسةر ئةوة كرديةكطرتوةكانى ئةمريكا 
بةندى كة هةردةبىَ يةكيَتى سؤظيةت ثا طرىَدا

بيَت و هيَزةكانى لة  (1493)ريَكةوتننامةى تاران 
يش وةك بةرثرسة ئةمريكاييةكان.. ران بكيَشيَتةوةئيَ

هيَزى  ، حكومةتى ئةمريكا ئامادةبوورايانطةياند
                 ةكار بهيَنيَت ئةطةر ثيَويستسةربازى ب

                   تةنانةت كار طةيشتة ئةو رادةيةى  (1)بكا
جؤن )و  ئةمريكا باَلويَزى خؤى لة ئيَران بطؤرِىَ

ك باَلويَزيَكى نوىَ دابنىَ ،ئةو باَلويَزة نويَية وة(ئالن 
كاريطةريةكى زؤرى هةبوو لة يارمةتيدانى 
حكومةتى ئيَران بؤ طيَرِانةوةى دةسةالتى خؤى لة 
والتدا ، تةنانةت لة رووخاندنى كؤمارى مهاباد 

دا  ئةو خؤى لةطةلَ نيَردةيةكى سةربازى ئةمريكى
تى ردايةسةرك( روبرت كرد)كة ذةنرِالَ  بوو

. و) مستةر  1491ئةيلووىل  14" لة (2)،دةكرد
بةرِيَوةبةرى بةشى ( Mr.W.Hendersonهندرسون 

رؤذهةالتى ناوةرِاست و ئةفريكا لة وةزارةتى 
رايطةياند كةوا  زؤر راشكاوانة دةرةوةى ئةمريكا ،

، واتة لة سياسةتى واَلتةكةى لةو ناوضةيةدا
 َليَك كورترؤذهةالتى ناوةرِاستدا لة ضةند خا

 دةكريَتةوة ، لة وانة ثيَوستة لةسةر واَلتة

 :يةكطرتوةكانى ئةمريكا كة 
، بؤ كاتثاَلثشتى دةوَلةتة سةربةخؤكان ب -6

ئةوةى بتوانن سةربةخؤيى سياسى و سةروةريَتى 
 .هةريَميان بثاريَزن 

نى دةستثيَشخةرى بكةن بؤ ثيَشكةش كرد -9
ةنط ثالنيَكى هاريكاريكردنى بةرفراوان و هةمةرِ

 و لةطةلَدةوَلةتةكان  ،كة لةسةر ئارةزووى
 (3) .ثيَويستسةكانيان بطوجنى 

نووسينةكانى ئةمريكى لةو ماوةيةدا باس لة 
زؤر بوونى بةرذةونديةكانى ئةمةريكى دةكةن لةو 

، هةروةها  ةيةدا ، كة خؤى لة نةوت دةنواندناوض
بةو ثيَيةى كةوا  ،لة بايةخى سرتاتيذى ناوضةكة

اشورى يةكيَتى سؤظيةت بوو ثشتيَنةى ب
،يارمةتيدانى ئيسرائيل و بايةخى ناوضةكة وةك 
ئةلقةيةكى بة يةكطةياندنى نيَوان رؤذهةالت و 

و رؤذئاوا ، هةروةها ريَطة طرتن لة بةرفرة بوون 
دةتوانني ،  باَلوبوونةوةى قةَلةمرِةوى كومونيست

تى ئةمريكا لة ناوضةكةدا خؤى لة سياسةبَليَني 
يَكى بنةرِةتى دةدؤزيةوة ، لةوانة ةند خاَلض

بةردةوام بوونى هةناردنة دةرةوةى نةوت بؤ 
ئةمريكاو ئةوروثا و ريَطة طرتن لةوةى سؤظيةت 

ستنى ئةو تة كرِياريَكى ئةو نةوتة، هةروةها ثارابيَب
اليةنطريى ئةمريكاو سيستةمة سياسيانةى كة

رؤذئاوا بوون، لة ثالَ ئةمةشدا بةربةرةكانى كردنى 
ظيةت و لة خؤوةطرتنى ئابلووقةدانى لة ريَطاى سؤ

بؤ  (9)و بنكةى سةربازى ثةمياننامةزجنريةيةك لة 
ئةوةى تواناى بةرطريكردنى ئةمريكا لة ناوضةكةدا 
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هةالتى لة رؤذ يشضةمكى بةرطر ،بةهيَزتر بكا
روانطةيةكى   ، لةهزرى ئةمريكيةكانداناوةرِاست
بوو كةوا ، لةسةر ئةوة بينا كرابووهة سرتاتيذي

      ان هيَزى خيَر ملمالنيَيةكى جيهانى هةية لة نيَو
( واَلتة كؤمؤنيستةكان)هيَزى شةرِ و(جيهانى ئازاد)

، سةر لةبةرى جيهانيش طؤرِةثانى ئةو ملمالنيَيةية
ةت لة بة تايبةتيش دواى ئةوةى يةكيَتى سؤظي

بؤمبى ئةتؤمى خؤى  يةكةم 1494كانونى يةكةمى 
ئةمة واى  (5)،سارد طةالَلة بوواندةوة، شةرِى تةق

لة ئةمريكا كرد بؤ رووبوونةوةى  ئةو مةترسية ، 
لة جاران مكورِتر بري لة دامةزراندى زجنريةيةك 
ثةمياننامةى هةريَمى بكاتةوة ، بؤ ئةوةى ئابَلووقةى 
هيَزةكانى سؤظيةت بداو بيخاتة هةَلويَستيَكى 

 21لة ئةم مةبةستةش بؤ هيَنانة دى . بةرطريةوة

 لة ئةستةمبؤل كؤنطريةك 1494ى كانونى دوةم
ماك ) جيَطرى وةزيرى دةرةوةى ئةمريكى  ،ارطريَد
لةطةلَ دةستةيةك لة راويَذكارانى وةزارةتى ( كى 

، لةطةلَ سةرؤكايةتى كرد دةرةوةى ئةمريكا 
باَلويَزو وةزيرة ريَثيَدراوةكانيان لة توركياو ئيَران و 

و  او ئةردةن ئيَراق و ميسرو لوبنان و سوري
بة طويَرةى راطةياندنةكةى  ،كؤبوونةوة ئسرائيل

كى بايةخى سةرةكى كؤنطرةكة ضاال( ماك كى )
 ، ثرِؤطرامى كؤنطرةكةئةمريكا بوو لةو ناوضةيةدا

 ، بةشيَك مامةَلة لةطةلَدوو بةشبة كرابوو
شةكةى تر ، بةتوركياو ئيَران و يؤناندا بكات

وةى راطةيةنرا ، ، وةك ئةلةطةلَ دةوَلةتةكانى تر
يةكةميان  :كؤنطرةكة تاوتويَى ضوار بابةتى كرد

. ربازى واَلتانى رؤذهةالتى نزيك يارمةتيدانى سة
َلى ضوارةمى خا  .بوذاندنةوةى والتانى ئةوروثى

ثرؤطرامى دوا بابةتيش  .ثرِةنسيثةكةى ترومان
كة ئامادةى كردبوو بؤ بوو  نةتةوة يةكطرتوةكان
 1453لة ئايارى  (1)ى ضوارةمثراكتيزةكردنى خاًل

ئةمريكاو بةريتانياو فةرةنسا  واَلتة يةكطرتوةكانى
يانيَكى سيَاليةنةيان لةسةر رؤذهةالتى ناوين باَلو بة

ةند بوونى خؤيان دةربرِى لة بكردةوة كة تيايدا ثا
ريَزطرتن لة سةروةريَتى هةريَمى سةربةخؤيى 

اذةيان ، هةروةها ئامنى ناوضةكةسياسى هةموو والتا
بة ةوة كرد كة وا ئةو سىَ واَلتة لة نيَو خؤيان ب

كردارى يارمةتيدانى ضةك بؤ ناوضةكة شيَوةيةك 
ريَكدةخةن كة ثيَشربِكيَى خؤ ثرِ ضةك كردن 

تا  جيَطاى ئاماذة ثيَكردنة (7) ..,.نةيةتة ناوضةكةوة
، بة شيَوةيةكى كردارى نةتوانرا سةرةتاى ثةجناكان

لة اليةن رؤذئاواييةكانةوة بلؤكيَكى رؤذهةالتى 
، لةسؤنطةى وةىلَ لة دواى ثةجناكانةوة. رىَدامبةز

ناوين روو بة رووى ئةو بارةى كةوا رؤذهةالتى 
ةت و ةرز بوونةوةى رؤَلى سؤظيبوةوة ، وةك ب

ان كنيَوان بةريتانية لةهاوكات ئةو كيَشة نةوتيةى 
اى ، وكاية ةددةق لة ئيَران هاتةو حكومةتى موس

دروست  بؤ يَتنطاوى زؤر جديانة بنرهةكرد 
ة بةرذةونديةكانى ك، كردنى هاوثةميانيةتيةك

رؤذئاواييةكان و بة ثلةى يةكةميش بةرذةوةندى  
و بةريتانيةكان لة رؤذهةالتى ناوين  ئةمةريكى
كتيَبيَكى ( ئؤالظ كارد 1451)لةساَلى ! بثاريَزىَ 

ز لة ذيَر ناوى سةرضاوةكانى هيَ ،بةزمانى ئينطليزى
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Wells of Powers تيايدا باسى بابةتى ة، باَلوكردةو
سامانةى  نةوتى دةكرد لة رؤذهةالتى ناويندا ، ئةو

كة واَلتة يةكطرتوةكان و بةريتانياو فةرةنساو 
لةو كتيَبةدا . هؤَلةندا دةستيان بةسةر داطرتبوو

ئةوةى روون كردبوةوة كة ئةو سةرضاوانة بة 
، جا لةبةر وةستةشى ئةو دةوَلةتانةوة ثةيئاساي

ئةوةى ثاراستنةكة دةبواية ثااَلوتطةكانيشى 
بطرتايةتةوة ، كة لة ناوضةى كةنداوو كةنارةكانى 

، اى سثى ناوةرِاست باَلو ببوونةوةرؤذهةالتى دةري
، لة بؤرِية نةوتانةى كة لة كةركوكةوةلةطةلَ ئةو 

             باشورى كوردستان و لة ئةبقيقى مرينشينى
، ديةوة دةردةضوون  بؤ هةمان كةنارعوعةرةبى س

               ميَكى بةرطرى دةبواية ئةو دةوَلةتانة سيستة
، لة ذيَر سةرثةرشتى ئةو فراوان دامبةزريَنن

، نةك بة ئةوةى تيَبينى دةكريَت (8)ضواردةوَلةتةدا
َلكو دةسكةالكانيشيان لة تةنيا ئةو زهليَزانة، بة

ؤ ، باكانةوةاى ثةجن، هةر لة سةرةتناوضةكة
بةر لة ، بؤية دةبينني ئةجنامدانى كاريَكى لةم بابةتة

لة ، واتة ئةو كتيَبةش بة نزيكةى  ساَليَك ةرضونىد
، اريةوة دةبار ، هةوليَكى سةير لةو 1453ساَلى 

ئةويش ضةند موحازةرةيةك !كة سةركةوتوو نةبوو 
و  ن،بة مةبةستى رؤشنبريكرد كة نورى سةعيد بوو

بارى نيَودةوَلةتى  ةطةلةكةى ل ئاطاركردنةوةى
لة يةكةمني موحازةرةى كة لة  !ثيَشكةشى كرد

سةرةتاكانى مانطى ئازاردا ثيَشكةشى كرد، 
ئاماذةى بةوة كرد كة ثايةى عرياق لة ريزى 

ةوةيةكى ثيَشةوةداية بؤ هةر رووبةرووبون

، هاوكات ئةوةشى روون فراواخنوازى سؤظيةتيةكان
كى بضووك لة ناوضةكةدا كردةوة كة مةحاَلة هيَزيَ
لة ! يَاليةنى وةرطريَتبتوانىَ هةَلويَستيَكى ب

ةكى تريدا كة لة مانطى تشرينى دوةمى يرةةموحاز
هةمان ساَلدا ثيَشكةشى كرد ، ئةوةى دركاند كة 
يةكةمني ئةركى سةرشانى هةر حكومةتيَك 

هةروةها ئاماذةى ! ثاراستنى ئاسايشى واَلتةكةيةتى 
نديةكى ثتةو هةية لة نيَوان بةوة كرد كة ثةيوة

ئاماذةشى بؤ !سياسةتى دةرةوة ثالنى بةرطريكردن 
ئةوة كرد كة ئةو نيازى واية ياساى ساَلى 

، كة دامةزراندنى هةموار بكاو بذييَنيَتةوة1437
ديارة  (4)ئةجنومةنيَكى باال بؤ بةرطرى دةطريَتة خؤ

مةبةستى نورى سةعيديش لةمة ذياندنةوةى 
 !!!ةعد ئاباد بوو س نامةىثةميان

دواى ماوةيةكى كةم لة دامةزراندنى وةزارةتى 
 (نورى سةعيد) 1453ئةلووىل  15يانزةهةمى لة 

 ىروونذنامةوانى طريَداو تيايدا كؤنطرةيةكى رؤ
، وتيشى بيَاليةنى لة كردةوة كة شةرِ هةر روودةدا

ربارةى ، دةئةستةمةنيَوان رؤذهةالت و رؤذئاواشدا 
اليةنطرى اشكاوانة ر، بؤضوونى خؤشى

ئةمة  (13)،ئةمةريكى و ئينطليزى كردبؤضوونةكانى 
لةو كاتةدا  بري لة  دةخاتة روو، كةئةوة 

 ،تى وا دةكرايةوةاَلدامةزراندنى بلؤكيَكى رؤذهة
بة تايبةتيش . بثيَكىَبتوانىَ ئةم مةبةستة 

سةرهةَلدانى كيَشةى نةوت لة نيَوان بةريتانياو 
ى نةوت لة اليةن حكومةتى ئيَران و خؤماَلى كردن

، وا يكرد كة هةنطاوى جدى بؤ ئةم موسةدةق
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كارة ئةجنام بدرىَو بة تايبةتيش بؤ دامةزراندنى 
، كى ترةةي، بة واذوثةميانيةتيةكى ناوضةيىها

 ،ثيَكبهيَنريَت بلؤكيَك لة رؤذهةالتى ناوين
لة اليةكى تر بةريتانيا هةوَليدةدا بةشيَك لة 

نى خؤى بطةرِيَنيَتةوة ، كة بة ضاالكية ئابوريةكا
هؤى دزةكردنى نفوزى ئةمريكاييةكان بؤ ناوضةكة 

، دةيويست خؤى لة ناوضةكة  كةوتبوة ثاشةكشة
داواى لة مةليك  1453توند بكاتةوة ، لة ساَلى 

فاروق ، ثاشاى ميسر كرد ، كة لةسةر شيَوةى 
، هاوثةميانيةتيةك لة باكورى ئةتلةسى ثةمياننامة

نى رؤذهةالتى ناوين دروست بكا ، دةوَلةتةكا
بةرةو رووى بةرذةوةنديةكانى سؤظيةت تاوةكو 

بةغدا لة سةر بنةماى  ثةمياننامةلة راستيدا  بيَتةوة
                 (NATO)باكورى ئةتلَةسى  ثةمياننامةزةمينةى 

باشورى  و ريَكةوتننامةى بةرطرى( 1494)
،  دامةزرابوو(SEATO)1459رؤذهةالتى ئاسيا 
ان ئيمزا كرد لةو برِواية ئةوانةى ئةو ثةميانناةمةي

ن ريَطاضارة بؤ دابينكردنى كة باشرتي دابوون
ةستدريَذى كردن ئةوة نيةكة ضاوةرِوانى دئاشتى،

ئةطةرى هةر دةستدريَذيةك ديارى بةَلكو بكةيت،
لة ريَطاى تةرخانكردنى سةرضاوة  بكةى

زراندنى مةبةستى دامةبةة كانةوتايبةتيةكانى واَلتة
 (11)بةرطريةكى هاوبةش

بةو وةىل ثيَشوةضوونى رووداوةكان شكستى 
 ، ناضار بووبؤضوونةى بةريتانيةكان هيَنا

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

هةردوو ال مانؤرة سةربازيةكانى مةبةستةش 
 سنوورةكانى، كة لةسةر يةتيان قؤستةوةسؤظ

، هاوكات يوطسالظياو توركيا ئةجنامى دةدا
لة دةرياى ناوةرِاست ضاالكيةكى فراوانى 

وسنوورةكانى ئيَران دةست ثيَكردبوو ثروثاطةندةى 
  (12)دذ بة حكومةنى ئيَران دةست ثيَكردبوو

كة مةسةلةى ئيَران الى  ئةمة وايكرد
 مةسةلةى نةوت رةت بكات،ةكان لةئةمريكايي

 راوى خؤى  (نيكرةمل)ست دَلنيابن كة دةيانوي
ضونكة دوور  ،ناكاتةنها لة كيَشةى نةوت 

 بؤ سؤظيةت  ، ئيَرانلةمةسةلةى نةوت
، دةست بةسةر ووسةركةوتنيَكى سرتاتيذى طةورةب

يَطاى بؤ سؤظيةت خؤش دةكرد داطرتنى ئيَران  ر
كة هةموو ئةو ريَطايانةى بكةويَتة دةست كة 

و ئةوروثا بةيةكةوة سياطةالنى ئازادى لة ئا
  (13) .دةبةستةوة

 

دامةزراندنى سيستةميَكى :  باسى دوةم
 نويَى هاوثةميانيةتى

 

، بة تايبةتيش ئةمةريكى و ئةطةر زهليَزةكان
بةريتانيا بيانويستاية ريَطا لة تةشةنةكردنى نفوزى 

يََليَكى سؤظيةتى بطرن لة ريَطاى دامةزراندنى ه
ك دةبواية كاروبارى ، بةر لة هةموو شتيَبةرطريةوة

، نخؤيان لةطةلَ دةوَلةتة هةريَميةكان ريَكبخة
ياخود بة اليةنى كةمةوة خؤيان لةطةلَ سيستةمة 

، تا بتوانن لة يةكانى ئةو دةوَلةتانة بطوجنيَننسياس
وونى بةرطرى خؤيان ريَطاى ئةوانةوة ئةرك و تيَض
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، بتوانن وةكو كةمرت بكةنةوة، بة واذةيةكى تر
 .خؤيان لة ناوضةكة كاريان ثيَبكةن داردةستيَكى

هاوكات دةبواية لةسةر ذيَى بةرذةوةندى هاوبةشى 
جا لةبةر ئةوةى . نيَوان ئةو دةوَلةتانة يارى بكةن 

هاوثةميانيَكى  توركيا هةر لة دامةزراندنيةوة
سةرةكى رؤذئاوا بوو، بؤية رازيكردنى توركيا 

 ،ئةركيَكى زؤرى نةدةويست و هيَندةى تيَنةدةضوو
ضونكة ئةوروثاييةكان دَلنيا بوون لةوةى كة 

مانةوةى توركيا وةكو دةوَلةتيَكى يةكثارضةيى و 
لةطةلَ ئةوانةوة ،  ثةمياننامةسةربةخؤ بةندة بة 

توركيا لة ناوةوة بةدةست طةورةترين كيَشة 
دةينااَلند كة كيَشةى كورد بوو، هةوَليدةدا 

وةش ناسنامةى نةتةوةيةك بسرِيَتةوة ، لةدةرةوة
، لةسةر سنوور خؤى بؤ مةالس دابووسؤظيةت 

هةرضةندة مةترسى سؤظيةتيةكان لة اليةن 
رؤذئاواييةكانةوة لة قةبارةى خؤى زيَرت طةورة 

 .دةكرا
لةو قؤناغةوة ، واتة لة كؤتايى ضلةكان و  بؤية

سةرةتاى ثةجناكانةوة ، تا دةهات ثةيوةندى توركيا 
بة هيَز ذئاواوة ،بة واَلتة يةكطرتوةكان و جيهانى رؤ

بة رادةيةك ئةوروثاييةكان وةكو  تر دةبوو ،
. منايندةيةكى خؤيان لة ناوضةكة سةيريان دةكرد 

بة سؤنطةيةكى  سةرةكيان دادةنا بؤ مانةوةو 
ثاراستنى دةسةالتى رؤذئاواييةكان لة ناوضةكةدا ، 

كى نويَى ئةمةش لة ريَطاى سيستةميَ
كردارى  يةكةم هةنطاوى. هاوثةميانيةتيةوة

باكورى  ثةمياننامةتوركياش لةم بارةيةوة ضوونة ثالَ 

توركيا ضوة ثالَ  1451لةساَلى  دواتر و،ئةتلةسى بو
 ،بةريتانياو فةرةنساو واَلتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا

بؤ بةيةكةوةنانى ريَكخراوى سةركردايةتى كردنى 
وةىلَ ئةم ثرِؤذةية سةركةوتنى ...رؤذهةالتى ناوين 

  1452لة ساَلى  هةروةها (19)نةهيَنا وةدةست 
بؤ دامةزراندنى ، بوو بةردةوام لة هةوَلدا  توركيا

لة رؤذهةالتى  ثرِؤذةكانى بةرطرى رؤذئاواييةكان 
باكورى  ثةمياننامةبة  ئةو ثرِؤذانة  ناوين و طريَداني

تشرينى  13 لة بؤ ئةم مةبةستة (15) .ئةتَلةسى
ثاريس و واشنتؤن و لةندةن و  1451دوةمى 
، كة دامةزراندنى بةيانيَكيان باَلوكردةوةئةنقةرة 

سةركردايةتيةكى باالى هاوثةميانانى لة رؤذهةاَلتى 
ناوةرِاست بة خؤوة طرتبوو ، لةو بةيانةدا هاتبوو 

اوةرِاست بةرطريكردن لة رؤذهةالتى ن"
يَرةى جيهانى ئازاد، مةسةلةيةكى ذيارية بة طو

نيَوان دةوَلةتانى بة هاريكاريكردن لة  ئةطةر
يَزطارى لةو ناتوانريَت ثار ثةيوةنديدار نةبيَت،

دةست دريَذيةكى  ناوضةية بكريَت لةهةموو
ثيَويستة سةركردايةتى باالى هاوثةميانان  دةرةكى،

لة رؤذهةالتى ناوةرِاست ببيَتة بنكةيةك بؤ ئةو 
هةوَلة هاوبةشانةى كة طةرةكيانة بةرطرى لة 

ويَنيَكى ترى بةيانةكةدا لة ش"  ناوضةكة بكةن
سةركردايةتى باال خؤى لة هيض كيشمة  "هاتبوو

كيَشم و مةسةلةيةكى ناوخؤى ئةو ناوضةية 
هةرضوار دةوَلةتةكة دةيانةوىَ ... هةَلناقورتيَنى 

لةساَلى  (16)"ئةو بارة بثاريَزن كة ئيَستا لة ئاراداية 
توركيا ضوة ثالَ بةريتانياو فةرةنساو واَلتة  1451
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، بؤ بةيةكةوةنانى ةكطرتوةكانى ئةمةريكاي
           ريَكخراوى سةركردايةتى كردنى رؤذهةالتى

             وةىلَ ئةم ثرِؤذةية سةركةوتنى ...ناوين 
 (17)وةدةست نةهيَنا

بة ريتانيةكانيش بة طةرمى كاريان لةسةر ئةو 
سةرؤك  1452لة كانونى دوةمى بابةتة دةكرد، 
 (Winston Churchill)يا ضةرضل وةزيرانى بةريتان

بؤ كرد ، سةردانى واَلتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاى 
بة شيَوةيةكى تايبةت دةربارةى بارى ئةوةى 

طفتوطؤيان لةطةلَ بكات ، رؤذهةالتى ناوةرِاست 
نةكةيدا بةيانيَكيان دةركرد كة ةردالة كؤتايى س

ثيَى لةسةر دامةزراندنى سةركردايةتيةكى باالى 
انان لة رؤذهةالتى ناوةرِاست دادةطرت لة هاوثةمي

نيارى شنزيكرتين كاتدا وهةر لةو بةيانةشدا ثيَ
دامةزراندنى ريَكخراويَكى بةرطريكردن لة 

كة ثرِؤذةى  (18) .رؤذهةالتى ناوةرِاستى تيادابوو
بنةرِةتى بةرطرى  ئةوروثاييةكان بوو لةو قؤناغةدا 

لة . ةكان، بة تايبةتيش بؤ ئةمةريكى و بةريتاني
، وةزيرى (جؤن فؤستةر داالس  )1453ساَلى 

رؤذهةاَلتى  طةشتيَكى بؤدةرةوةى ئةمةريكا 
شةسةندنة لة طة تاوةكو لة نزيكةوة،  ئةجنامدا

لةو  (داالس). كؤَليَتةوةب سياسيةكانى ئةو دةظةرة
طةشتةيدا بريؤكةى دامةزراندنى ريَكخراويَكى 

يَنابوو، كة ه لةطةلَ خؤيدابؤ ئةو ناوضةية بةرطرى 
توركياو عرياق و ئيَران و ثاكستان تيايدا بةشدار 

! ئةطةر توانرا ئةفغانستانيش بة خؤوة بطرىَ ! بنب 
بذاردنى ئةو يَت ثشتيَنةى باكور ، هةَلو ثيَى بطوتر

دةوَلةتانةش لةبةر ئةوةبوو ، سنورى هاوبةشيان 
 17داالس لة !لةطةلَ يةكيَتى سؤظيةتدا هةبوو 

يشتة بةغدا ، ضاوى بة مةليك طة 1453مايسى 
فةيسةىل دوةم وجيَطرةكةى مري عةبدولَلاو سةرؤك 

تؤفيق  وةزيران جةميل مةدفةعى و وةزيرى دةرةوة
لة  .سياسةمتةداريَكى  تر كةوتسويدى و  ضةند 

ةوة كرد كة كةوتنةدا داالس ئاماذةى بؤ ئاو ثيَضو 
ارمةتى سةربازى امادةية يئواَلتة يةكطرتوةكان 

              دةوَلةتانى ناوضةكة بؤ ئةوةىبداتة 
بةرطريةكانيان بة هيَز بكةن و خؤشطوزةرانى بؤ 

  (19)طةلةكانيان دابني بكةن
، وةزارةتى  1453لةطةلَ بة كؤتا هاتنى ساَلى 

ةكى طةورةترى هةبوو ةرةوةى ئةمريكى ئامادةييد
بؤ ثاَلثشتى كردنى ثةيوةنديةكانى لةطةلَ عرياق ، 

ةوة طةيشتنة ريَكةوتننامةيةك لةطةلَ لةم بارةيةش
 لةسةر ئةو بنةمايةى ئةمريكا. حكومةتى بةريتاني 

و بة  لة عرياقدا دان بة ثيَطةى بةريتانيةكان بنيَت
هيض كاريَك هةَلنةستيَت زيان بةو ثيَطةية 
بطةيةنيَت ، هاوكات بة اليةنطريى كردنى ثالنى 

ان ، و بةريتانيةكان بؤ يارمةتيدانى هيَزة عرياقيةك
شق ثيَكردنى سةربازى بؤ ناردنى نيَردةيةكى مة

، ثيَشنياريَك  1459كانونى دوةمى  15ة ل. عرياق 
خراية بةردةم سةرؤكى ئةمريكا بؤ ئةوةى 

،  يارمةتيةكى سةربازى ثيَشكةش بة عرياق بكات
ى ئةم والتة بؤ بةرطريكردن لة بة هؤى بايةخ

طريكردنى ةرب ضونكة زيَدةبوونى توانايىناوضةكة ، 
بؤ واَلتة  كى طرنط بووعرياق بابةتيَ
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سةرةتايةك بؤ  دةبيَتةئةمةش كة يةكطرتوةكان، 
ريَكةوتننامةيةكى بةرطريكردنى هةريَمى لة 

كة توركياو عرياق و ئيَران و  ناوين،رؤذهةالِتى 
ئةمةريكاييةكان ، بؤ بة  (20) .ثاكستان بطريَتة خؤ

ن لة يانةكانى بةرطرى كردَلهيَز كردنى هيَ
ةرةكى ثشتيان رؤذهةالتى ناوين ، بة شيَوةيةكى س

توركياو  وتنة نيَوانةوو كة دةكبةو والتانة بةستب
دوو تويَى ريَكةوتننامةى دوو ثاكستان ، تا بياخنةنة 

اليةنة ياخود فرة اليةنة ، ثيَيان وابوو كة ئةم 
واَلتانة ، لةبةر نزيكيان لة سنورةكانى سؤظيةت ، 

  (21)ة خةَلكانى تر بة جؤشرتبوونبؤ ئةم ئةركة ل
، بة ضرِى باس ة راثؤرتة نهيَنيةكانى بةريتانيازؤر ل

ييةكان دةيانطرتة لةو ريَطايانة دةكةن كةئةمةريكا
نفوزى خؤيان لة عرياق  زيَدةكردنىبةمةستى بةر 

لةوانة ذماريةك لة ثسثؤرِة ئةمةريكاييةكان بة بىَ !
، لة  ئةوةى حكومةتى عرياق موضةيان بداتىَ

هاوكات هةوَليان دةدا لة !عرياق كاريان دةكرد 
ريَطاى نيَردةى خويَندنةوة هانى قوتابيانى عرياق 

 !بدةن لة واَلتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا خبويَنن 
ئةم  "وةك لة يةكيَك لةو راثؤرتانةدا هاتوة ، 

بة يارمةتيانة وا لة عرياق دةكات ضيرت ثشت 
يشةوة ، ووى سةربازلة ر. "بةريتانيا نةبةستيَت 

كردة ئامرِازيَكى  هةريَمىئةمريكا ثرِؤذةى بةرطرى 
تر ، ضونكة ئةمة بؤى هةبوو وا لة سياسةمتةدارو 

ئةوةيان ال سةربازة عرياقيةكان بكا ، ئارةزووى 
بةشدارى لة ثرِؤذة ئةمةريكاييةكان كة  ثةيدا بيَت

لة دوو تويَى ثرِؤذةيةك كة  بة تايبةتى بكةن ،

 نةكيَران و ثاكستان بة خؤوة بطريَت ، توركياو ئ
ثرِؤذةيةك بكةن كة بةتةنيا عرياق و لة  بةشدارى

  (22)انيا بة خؤوة بطريَت بةريت
جيَطاى سةرجنة بةريتانيةكان لة دواى جةنطةوة 

كار بؤ كة ئةمةريكاييةكان  دةركيان بةوة كردبوو
 ىلة رؤذهةاَلت ي ئةوان جىَ ثيَ ئةوة دةكةن كة

ن و بايةخ زياتر بةو ناوضةية كةناوين لةق ب
ئيزنهاوةرى سةرؤكى ئةمةريكا  (*23)بدةن

ينةى دةربرِى ، كاتيَك طوتى راشكاوانة ئةم راستةق
لة ناوضةى نية ، هيض ناوضةيةكى سرتاتيذى " : 

  (24)" طرنطرت بيَترؤذهةالتى ناوين 
 

هيَزة هةريَميةكان و ثرِؤذةكانى : باسى سيَيةم 
 هةالتى ناوينبةرطريكردن لة رؤذ

 

رؤذئاواييةكان بة  لة راستيدا دواى جةنط
و  دابةو ناوضةية دة يانوةيةكى طشتى طرنطشيَ

ى ريَكةوتنامةو كة لة ريَطا دةكرد،بؤ ئةوة يانكار
، ديواريَكى كؤنكريتى لة هاوثةميانيةتيةوة

ضواردةورةى بةرذةوةنديةكانى خؤيان دروست 
، هةردوو وةك ثيَشرتيش ئاماذةى ثيَكرا  .بكةن 

جةمسةرى ئةو ديوارةش توركياو ثاكستان بوو ، 
ضونكة ئةو دوو واَلتة هةريةكةيان ئةلقةى 
زجنريةيةك بوو لة هاوثةميانيةكى تر ، كة 

توركيا ئةندام بوو . ديوارةكةى دريَذتر دةكردةوة 
باكورى ئةتلةسى و ثاكستانيش ئةندام  ثةمياننامةلة 

ةوةى ئةو بؤشاييةى بؤ ئ .سياتؤدا  ثةمياننامةبوو لة 
نيَوان ئةو دوو دةوَلةتة ثرِ بكريَتةوة ، دةبواية 
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سةرةتا ريَكةوتننامةيةك لة نيَوان ئةو دوو دةوَلةتة 
و ثاشان بؤشاييةكةى نيَوانيان ثرِ  طرىَ بدريَت

ار بؤ ئةوة بكريَت كة ئةو ك واتة،  بكريَتةوة
كة دةكةوتنة  ،بيَنة نيَو ثةمياننامةكةو تانةشةدةوَل

وةكو  !وان سنوورةكانى ئةو دوو دةوَلةتةوة نيَ
 .ئيَران و عرياق 

ليَرةدا ئةطةر يةكيَك سةيرى نةخشةى 
رؤذهةالتى ناوين بكات ، دةبينيَت كة عرياق 

ونكة ئةطةر لة ةويَتة باشورى  ئةو هيََلةوة ، ضدةك
رووى جوطرافياى سروشتيةوة سةيرى بكةين ، 

اكةويَتة سةر ئةوا عرياق بة شيَوةيةكى راستةوخؤ ن
وة ، كة ئةو هاوثةميانيةتيانة سؤظيةتية ةكانىسنوور

ىَ دزةكردنى قةَلةمرِةوى ئةو طربؤ نةهيَشتنى 
خاك  طاىيَ،  لةرم لة رووى ئةتنيكيةوة، بةالدرادة
كؤمةَلطاى كورديةوة سنوورى ئةو دوو والِتةوة و 

بةيةكةوة دةلكا ، ضونكة كوردستان ئةو واَلتةية 
وان توركياو ئيَران و عرياقدا ، نةخشةكةى لة نيَ

كة ض لة رووى جوطرافيةوة ، ض لة رووى 
 .لكابووننورةكانى سؤظيةت نيكيةوة بة سئةت

ى كوردى ، ياخود ناوضة مةَلطاؤككةواتة 
، ريَك ئةو ريَطاية بوو كة كورديةكان

كةركوك و ضاَلة نةوتيةكانى ترى بة سؤظيةتيةكانى 
. او دةبةستةوةتان و ئيَران و كةندباشورى كوردس

و طرنطى كوردستامنان بؤ روون  لةمةوة رؤلَ
رضى بة ئةطة! دةبيَتةوة لةو هاوثةميانيتيانةدا 

كوردستان را ناوى شيَوةيةكى راستةوخؤو ئاشك
هةالتى ناوين ذتوة ، وةىلَ هةركاتيَك باس لة رؤنةها

، ئةوا بةشيَوةيةكى سةرةكى مةبةست لة كرابيَت
وو رووداو ضونكة هةم!تان بوة كوردس

ةوةنديةكان لةسةر خاكى كوردستاندا يةكيان ذبةر
كوردستان ئةو ثشتيَنةية بوو كة ! دةطرتةوة 

ئةلقةكانى ثشتيَنةى باكورى ئةوروثاييةكانى بةيةك 
ر ئةوةى كورد لة هةموو ةجا لةب!دةبةستةوة 

مافةكانى بيَبةش كرابوو ، ئةمة وايكردبوو هةميشة 
اسى طةورةدا بذى ، ئةو ناوضةية لة بؤشاييةكى سي

بؤية سؤظيةتيةكان ، ياخود هةرهيَزيَكى تر كة 
بةرذةوةندى خؤى لةو دةظةرةدا بدؤزيبايةوة ، 

تان ببينىَ دةيتوانىَ سوود لة كوردو خاكى كوردس
 ،لة دواى جةنط  ئةمة بوة سؤنطةى ئةوةى! 

بة تةواوى رؤذهةالت و باكورى كوردستان 
ور جيَطاى ا لة باشوينتة!  بدرىَئابَلووقة 

هةناسةيةكى بؤ مابوةوة ، ئةويش لة سؤنطةى ئةو 
ملمالنيَية ناوضةييةدا بوو كة لة نيَوان دةوَلةتة 
ناوضةييةكانى ئةو دةظةرة دا لة ئارادابوو،  كة بة 
ثلةى يةكةميش لةسةر دياريكردنى ناوضة 
سنوريةكان بوو، وةك كيَشةى نيَوان عرياق و ئيَران 

رنطيةكى تةواو بة عرياق وايدةكرد ط بوو  ئةمة. 
لةو سؤنطةيةش بوو بةريتانيةكان . بدريَت 

عرياقيان بة دةوَلةتيَكى سةرةكى دادةنا بؤ هةر 
لة . هاوثةميانيةتيةك كة لةو ناوضةيةدا ببةسرتيَت 

عرياق تا  نزيك بوونةوةى ئةمةريكاييةكانيش لة
بة  عرياقيان ضونكة! بون رادةيةكى زؤر دَلطران 

منونة ئةو ؤ ب !ةتى خؤيان دةزانى دةسكةوتى تايب
يارمةتيانةى كة ئةمةريكاييةكان ثيَشكةش بة 
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عرياقيان دةكرد ، بةريتانيةكان ثيَيان وابوو كة 
 –ناكؤكة لةطةلَ بةندةكانى ثةمياننامةى عرياقى 

1433بةريتانى
ئةطةرضى ئةمريكاييةكان .-(25)

 وةست كردبوو بة ثيَشكةوتنىيارمةتيةكانيان ثةي
كانى لة بوارى ان لةطةلَ هاوسيََيةكعرياق

كة لة راستيدا لة بوارى بةرطريكردنى هةريَمى ، 
وةك لة ! سةركوتكردنيَكى هةريَمى بوو

طفتوطؤيةكى نيَوان باَلويَزى ئةمةريكا لة عرياق لة 
برِى ئةو "طةلَ نورى سةعيد دةردةكةويَت 

وة كة ئةمريكا بؤ عرياقى ئامادة كرد يارمةتيانةى
لة عرياق هةوَلةكانى ةى خيَرايى راد بةندة بة

يَكانى و لةطةلَ هاوس بوارى بةرطرى هةريَميدا
بةرطرى هاوبةش  بؤ تاضةند دةتوانى ئاملرِازةكانى

لةو كاتةدا زةقكردنةوةى  (26).خباتة بةر دةست
ملمالنىَ لة نيَوان ئةمةريكى و بةريتانيةكان 

لة  خزمةتى بةرذةوةنديةكانيانى نةدةكرد، بؤية
بةيةكةوة طةيشتنة ئةو ئةجنامةى كة  كؤتايدا

يارمةتى عرياق بدةن، وةك لة بةيةكةوة 
تةلةطراميَكى وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكى كة بؤ 

 1455ئؤطستؤس  21باَلويَزى خؤيان لة عرياق لة 
نورى سةعيد ئاطادار " هاتوة كة  ،ناردوويةتى 

مةريكى و بةريتانيةكان ريَككةوتون ةبكةنةوة كة ئ
وةك و ريَتة سوثاى عرياق دبةريتانى بكة تانكى 

 (27)لةوتانكانة وةردةطريَت  12سةرةتايةك عرياق 

،  كوردستانبايةخى جيؤثؤلةتيكى و ئةتنيكى 
بوة هؤى ئةوةى كة وا لة توركياو ثاكستان بكا ، 
دواى ئةوةى ريَكةوتننامةيةكيان مؤركرد ، 

زى باَلويَ. عرياقيش بضيَتة نيَو ئةو ريَكةوتننامةيةوة ،
كاروبارى ثاكستان لة هةَلسورِيَنةرى توركياو 
رياقيش بضيَتة عدةبىَ  وايةدابوون،كةةو برِتاران ، ل

هاوكات فازل . ثاكستانى -توركى ثةمياننامةثالَ 
اق ، ةى عريةماليش ، سةرؤك وةزيرانى ئةو كاتج

ثاى واَلتةكةى ، واى لة ثيَناو بة هيَز بوونى سو
رةزوويةتى بضيَتة ثالَ ليَكدةدايةوة كة عرياقيش ئا

 ةوة ،  واى بؤ دةضوو كة بةم كارةئةو هاوثةميانيةتي
عرياق دةتوانىَ يارمةتى ئابورى و سةربازى لة 

شايةنى طوتنة !ئةمةريكا دةست كةويَت 
ةريكاييةكان انيةكانيش هةريَى ئةوةيان بة ئةمبةريت
ضيَتة نيَو ئةو وا لة عرياق بكةن ب، دابوو

ةردانى مةليك فةيسةليش س .هاوثةميانيةتيةوة
بةهاوكارى نورى سةعيد بؤ ثاكستان لة ساَلى 

لة كاتيَكدا بووكة توركياو ثاكستان لة  1459
ئةو . دانوستان بوون بؤ طريَدانى ئةو هاوثةميانيةتية 

سةردانة بة مةبةستى بةشدارى كردنى عرياق بوو 
بؤ هيَنانةدى ئةم مةبةستةش  (28)يةلةو هاوثةمانيةت

ةكى ناوةخؤ ئةجنامدا ، واتة حكومةتيَكى طؤرِنكاري
وا بيَتة سةر كة بتوانىَ بويَرانة كار بؤ ئةم ثرِؤذةية 

 (نورى سةعيد)دواى ئةو سةردانة بكا ، بؤية هةر
ثؤستى وةزارةتى نويَى وةرطرت و رايطةياند كة 
ثيَويستة عرياق ثةيوةندى برايانةى لةطةلَ 

لةطةلَ بة تايبةتيش !هاوسيَكانيدا بةهيَز بكات 
ثيَى وابوو  (سةعيد )توركى ، –ثاكستانى  ثةمياننامة

هاوثةميانيةتيةكى منونةيية و عرياق وةك بااَلترين 
ةتى سةيرى نةى ثةيوةندى دؤستانةى نيَو دةوَلمنو
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ئابى  9لةو نامةيةى كة نورى سةعيد لة ! دةكات 
 وةى ةبؤ مةليك فةيسةَلى دوةمى نارد، ئ 1459

سايشى عرياق بةرامبةر روون كردبوةوة ، كة ئا
طةف و هةرِةشةكان سؤظيةت ، ثةيوةندى بة 

وةك ثيَشرت بؤية  (29) !توركياو ئيَرانيشةوة هةية 
كى طةورة لة رؤَليَ توركيا دةبواية، ئاماذةى ثيَكرا

نامة خةريَميةدا بطيَرِىَ كة دامةزراندنى ئةو ثةميان
 هيَنانىبة تايبةتيش لة!بةطةرمى كاريان بؤ دةكرد

ديارة .  يةنامةق بؤ ناو ئةو ثةميانعريا
و كار اروةوة هانيان دةد ئةمةريكايةكانيش لةم

، ضونكة دواى ئةوةى عةدنان  ئاسانيان بؤ دةكرد
سى سةرؤك وةزيرانى توركيا ، لةطةلَ فؤاد يمةندةر

كؤثرلوى وةزيرى دةرةوةو ذمارةيةك لة سةركردة 
 1459يى ئايارى سةربازيةكانى توركيا ، لة كؤتا

بارى سياسى و   كرد ، يانردانى ئةمةريكاسة
سةربازى لة رؤذهةالتى ناوين لة دوو تويَى ئةو 

لةطةلَ ئةمةريكاييةكان طفتوطؤيان  بوو كة بابةتانة
بةرامبةر ئةجنومةنى  كاتيَك مةندةريس. كرد لةسةر

ا كطةورة باسى سةردانةكةى بؤ ئةمةرينيشتمانى 
 كرد، ئاماذةى بؤ ئةوة كرد كة ثيَويستة
ثةيوةنديةكانيان لةطةلَ واَلتة عةرةبيةكان باش 

و هةولَ بدةن رازيان بكةن كة ئةو ... بكةن 
وةزيرى  لة راستيدا! هاوثةميانيةتية قةبولَ بكةن 

دةرةوةى توركيا خةونى بةوة دةبينى كة هةموو 
والتانى رؤذئاواى عةرةبى و والتانى ترى ئيسالمى 

  (30) !اتةوة لة ذيَر سةركردايةتى توركيا كؤ بك

توركى  ثةمياننامةشايةنى طوتنة بة ثيَى بةندةكانى 
ثاكستانى دةبواية ئةو دوو واَلتة ، واتة توركياو  -

ثاكستان ، لة هةموو بوارةكانى سياسى و ئابورى و 
رؤشنبريى ، هاوكات لة بوارةكانى بةرطرى 
هاوبةش و بةرهةم هيَنانى ضةك و جبةخانةى 

. يَزى يةكرت بكةن جةنطى هاريكاريةكى بة ه
رؤذى دواى ئيمزاكردنى ئةو هاوثةميانيةتيةش ، 
هةردوو ال رايانطةياند كة ئامادةن دةرطاى 

تا ئةويش !دانوستان لةبةردةم عرياق بكةنةوة 
عرياقيش  ديارة كة (31) .ثةمياننامةيةوةبضيَتة نيَو ئةو 

وةك !لةو كاتةدا بؤ هةمان مةبةست كارى دةكرد 
هةوَليشى . ثرِؤذةكة بيَت  ئةوةى خؤى خاوةنى

دةدا وةكو سةرةتايةك هاوثةميانيةتيةك لةطةلَ 
بؤ ئةم مةبةستةش لة تشرينى , توركيا ببةستى َ 

نورى سةعيد سةردانى توركياى كرد  1459يةكةمى 
، هةمديس ئةوةى روون كردةوة كة ئاسايشى 

لةو ! عرياق بة ئاسايشى توركياو ئَريانةوة ثةيوةستة 
تن كة لةسةر ئةوة ريَكةو الردووسةردانةدا هة

        هاريكارى  ازىَ ودةخ او سةالمةتى ناوضةكة
بدةن ئيَران و ثاكستان بؤ يةكرت بكةن و هةوَليش 

، رابكيَشن نةك واَلتة عةرةبيةكان الى خؤيان
                 يةنيش ئةركةكانيان لة نيَوان ال هةردوو
  (32) !ديارى كرد  خؤيان

موو توانايةكى خستبوة طةرِ بؤ نورى سةعيد هة
طريَدانى ئةو هاوثةميانيةتية و ئةوةى لة توانيدا بوو 

اى نيشان غى نةدةكرد بؤ ثاَلثشتى كردنى ، ودري
دةدا كةوا والتةكةى لة هةموو واَلتة عةرةبيةكانى 
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 ضونكة،تر زياتر دوضارى مةترسى بؤتةوة 
لة يةكيَتى  ،ى لة هةموو واَلتةكانى ترةكانسنوور

طاخؤشكردنيش بؤ ظيةت نزيكرتة ، بؤ ريَسؤ
لة ريَكاى  دةيويست ية ،طريَدانى ئةوثةمياننامة

تيَكى اسةسي ،سياسةتيَكى توندو تيذى ناوخؤؤوة 
كة لة خزمةتى  (33)دةرةكى وا ثيادة بكات،

ثاساوى بؤ ضوونة نيَو ئةو  .ثةمياننامةكةدا بيَت 
تيذى كة بارى سرتا. بةوة دةهيَنايةوة  ىيةننامةثةميا

ةسةر دادةسةثيَنىَ ، بو جوطرافى واَلتةكةى ئةوةى 
ئةو لة ترسى دوارؤذى عرياق و دابني كردنى 
بةرذةوةندى واَلتةكةى خؤى دةخاتة باوةشى ئةو 

ضونكة ئةو هاوسيَى يةكيَتى . هاوثةميانيةتيةوة 
سؤظيةتة ، بؤية بةرطرى هاوبةش و هاوسىَ سازى 

شايةنى  (34) !لة بةرذةوةندى هةموو اليةكداية 
باسة نورى سةعيد لةسةردانةكةى بؤ قاهريةش 

ليَدايةوة ، بةالم  هةمان قةوانى بؤ عةبدولناسر
ئةجمارةيان تؤزيَك راشكاوانةتر ثةردةى لةسةر 

لةو سةردانةدا بة ! كرؤكى بابةتةكة هةَلدايةوة 
زانيارى وامان هةية كة لة هةموو  ":ناسرى طوت 

تى عرياق دةكريَت ضركةيةكدا هةرِةشة لة سةالمة
روسياى كؤمؤنيست سوورة لةسةر ئةوةى ! 

بؤ ئةم ! شةرِى نيَوةخؤيى لة عرياق دايسيَنىَ
ال مستةفاو مةبةستةش لة كافكاسيا مةشق بة مة

هاوةَلةكانى دةكات ، تا فيَرى هونةرى جةنطيان 
و  ،دواتر سوثايةكيان ىلَ دروست بكاتبكات 

ئةجنام  ىسةربازبيانطةرِيَنيَتةوة عرياق تا كردارى 
بؤية  (35) "!بدةن و بة يةكجارى عرياق خاثوور ببىَ 

ئيَران هةر دةبىَ بضيَتة نيَو ثةمياننامةكةوة وو ثيَى واب
كة لةسةر عرياق و توركيا ، لةو برِوايةشدا بوو

ئيمزا  ريَكةوتننامةيةك يستة بة زووترين كات ثيَو
ةبوو هةردوو حكومةتى عرياق و ئةو.  بكةن 

 ريَكةوتننامةيةدنى ئةو ة كرلةسةر طةالَلكيا رتو
هاريكارى لة نيَوان  ئاماجنةى وريَكةوتن ، بة

ر هةردوو والتدا بةرفراوانرت بكةن ، كةلةسة
بةرِيَوة  ثيَشوويان ترى رايةَلى هةمان ريَكةوتنةكانى

هاريكارى يةكرت بكةن دذى  بؤ ئةوةى! بضيَت 
ةرةوةى لة ناوةوة يا لة د ض ،هةر دةست دريَذيةك 

ئةمةش بة !  هةر اليةكيانبكريَتة سةر،  واَلتةكةيان
ميساقى نةتةوة  51ثشت بةسنت بة بةندى 

ةر مافى رةواى يةكطرتوةكان ، كة برِيارى لةس
 ئةمريكاييةكان ثيَيان وابوو، (36) .بةرطريكردن داوة

ئاشتى و ئاسايش لة نيَوان ئةو دوو واَلتةدا ، 
و ئاسايش بؤهةموو  رةطةزيَكى بتةرِةتية بؤ ئاشتى

طةالنى جيهان ، بة شيَوةيةكى تايبةتيش بؤ طةالنى 
رؤذهةالتى ناوةرِاست ، كة ئةمةش بنةماى 

  (37) .سياسةتى دةرةوة بوو
دانوسانى توركيا لةطةلَ عرياق ثرِؤسةيةكى   

ضونكة هيض اليةكيان نةياندةزانى ! ئاسان نةبوو 
بةسنت ئةو ريَكةوتننامةيةى كة نيازيان وابوو بي

ئةمةش ئةوة دةردةخا كة ! ثيَويستة ضى بطريَتة خؤ 
نة حكومةتى توركياو نة حكومةتى عرياق هيض 

هةرضى ! ويستيَكيان لة دةست خؤياندا نةبوو 
 نةيدةويست ئةوحكومةتى بةريتانيا بوو 

لة نيَوان توركياو عرياق  ية بة تةنياريَكةوتننامة
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تانى تريش بيَت والبةَلكو ثيَى وا بوو كة دة، بيَت
دةيانويست خؤشيان لةطةلَ هاوكات بطريَتة خؤ ، 

هةر يةكيَك لةو واَلتانة ريَكةوتننامةى تايبةت 
بؤ ويَنة ريَكةوتننامةيةكى تايبةت ! ئيمزا بكةن  

لةطةلَ عرياقدا مؤر بكةن بؤ ئةوةى جيَطاى 
نورى سةعيديش . بطريَتةوة  1433ريَكةوتننامةى 

و ، بةاَلم نةيدةزانى ئةو بريؤكةيةى ال ثةسند بو
سةربارى ! ضؤن بيخاتة بوارى ثراكتيزةكردنةوة 

وايان نيشان دةدا كة  ئةمةش عرياقيةكان هةميشة
توركيا باشورى كوردستان  مةترسى ئةوةيان هةية

ؤية دذى هةر ريَكةوتننامةيةك بوون ب !داطري بكات 
بيَنة باشورى  بدا سةربازانى تورك ةكة ريَطا ب

ئةمةريكى و بةريتانيةكانيش ئةم  (38) !كوردستانةوة 
 ترسةيان وةكو كارتيَكى فشار بةكاردةهيَنا ،

رةيةوة مرخى هةَلويَستى ئةمةريكاش لةم با
داالسى وةزيرى  !!!توركياى خؤش كردبوو 

كة سةردانى  1453لة ساَلى  ئةمةريكادةرةوةى 
واَلتة  داطةياند كة لة رابردوويرا ناوضةكةى كرد 
ةمةريكا بايةخيَكى تةواوى بة يةكطرتوةكانى ئ

ئةنتؤنى ئايدنى  (39) !ضاوتيَربِينةكانى توركيا نةداوة 
وةزيرى دةرةوةى بةريتانياش راشكاوانة لةبةردةم 
ثةرلةمانى واَلتةكةى ئةوةى دركاند كة طرنطى 

وضةية ، كة لة ثةيوةنديةكانيان سرتاتيذى ئةو نا
خيَكى تا بايةسةرضاوةى طرتوة تا ئيَس توركيا لةطةلَ

هةنديَك لة ثةرلةمانتارة " زؤرى ثىَ نةدراوة،
بةرِيَزةكان ، ئاماذةيان بة الوازبوون و كزبوونى 

ثيَويستة ئةوة . نفوزى ئيَمة كرد لةو ناوضةيةدا

بَليَم من بةو شيَوةية سةيرى بايةخى خؤمان ناكةم 
وركةكان بةيةكةوة كؤمان ، ئةو ثايةيةى  لةطةلَ ت

ذية طرنطةكةى باكورى ، ناوضة سرتاتيدةكاتةوة
 (40).("مةبةستى لة باشورى كوردستانة ) عرياقة 

بؤية راى طشتى عرياق بة هةموو شيَوةيك دذى 
 وشاندى توركى بوون بؤ عرياق  ئةو هاموشؤيانةى

ى بةرفراوانيان ئةجنام دا ، حكومةتى دانخؤنيشان
عرياقيش ريَطاضارةى توندى بةرامبةر خؤنيشان 

تايبةتى دواى ئةوةى بة . دةران طرتةبةر 
خؤنيشاندةران هيَلكةى طةنيويان طرتة كاروانى 

تةنانةت كاريطةرى ئةو . شاندةكةى توركيا
خؤنيشاندانانة طةيشتة ئةو رادةيةى كة نورى 

س سةرؤكى سةعيد داواى لة عةدنان مةندةري
بةستنى ميساقةكة دوا  ،شاندةكةى توركى كرد

تةوة ،وةىلَ خبةن  تاوةكو بارةكة كةميَك هيَور دةبيَ
عةدنان بةمة رازى نةبوو طوتى ئةو ناتوانىَ بة 

ؤية ب! دةست بة تاَلى بؤ طةىل توركى بطةرِيَتةوة 
نورى سةعيد ناضار بوو دواى كؤبوونةوةيةكى 
رووكةشانة بة وةزيرةكان و سةرؤك وةزيرةكانى 
ثيَشووى عرياق ،باوةرِى ثيَهيَنان كة رةزامةندى بؤ 

ئةوةبوو بةيانيَكى . يَنن مؤركردنى ميساقةكة بنو
هاوبةشيان دةركرد ، كة تيايدا باسى 

لة  !دةكرد  يانوستانةكانى نيَوان توركياو عرياقدان
رى لةسة ،كة و ئةو خاالنةى بةغدا ئةستةمبؤل و

بتوانىَ   وون بؤ بةستنى ميساقيَكبريَكةوت
سةقامطريى لةو والتانةو لة هةموو رؤذهةالتى 

هةروةها ئةوةيان تيادا , ناوين مسؤطةر بكات 
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روون كردبوةوة كة ئةو ريَكةوتنامةية بؤ 
بةرثةضدانةوةى هةر دةست دريَذى كاريةكة ، 

وةى واَلتةكانيان بكريَتة كةض لة ناوةوة ، يا لةدةرة
 –بةم ضةشنة ريَكةوتننامةى عرياقى  (41) .سةريان

لة  توركى ، بة ثاَلثشتى بةريتانى و ئةمةريكاييةكان
شوباتدا لة  21ئيمزا كراو لة  1455شوباتى  29

 .بةغداو ئةنقةرة دةقةكةى راطةيةنرا 

ثةمياننامةى ثيَطةى كوردستان لة: باسى ضوارةم 
 بةغدا
ريَكةوتنامةيةى نيَوان توركياو عرياق ، بة  

ئةطةر . ثلةى سةرةكى كوردستانى دةطرتةوة 
بؤمان دةردةكةويَت كة سةيرى بةندةكانى بكةين 

 كةوتننامةية بة ثلةى يةكةم ئةو ريَ مةبةستى 
،  بووكوردستان و ئابَلووقةدانى دؤزى كورد 

بؤ ئةوة  يانو  كار ادةد يان توركياو عرياق هةوَل
كة ئارامى و ئاسايش لة ناوضةكانى  رددةك

رؤذهةالتى  ناوين سةقامطري بكةن ، ديارة بة 
بؤضوونى ئةوانيش ئارامى و سةقامطريى لة 

ئةطةر كوردستان  ، هاتة ئارارؤذهةالتى ناوين نةدة
ة و ل! قةوارةيةكى سياسى سةربةخؤى هةبواية 

ةدا مامةَلةى لةطةلَ دوو تويَى ئةو هاوثةميانيةتيان
كرابواية ، ضونكة ئةمة واتاى هةَلوةشاندنةوةو 
طؤرِينى نةخشةى تةواوى رؤذهةالتى ناوين بوو ، 
بة واتايةك لة واتايةكان ، سةر لة نوىَ دابةش 

كان كردنةوةى بةرذةوةنديةكانى لة نيَوان زهليَزة
 رووبةرووبوونةوةيةكش ، كة بيَطومان ئةمةدةطةياند

تانى وان بةرذةوةندى هةموو دةوَلةبوو لة نيَ

هيض اليةكيان يارة ناوضةكةو زهليَزةكان ، كة د
ئامادة نةبوون لةبةر خاترى ضاوى رةشى كورد ، 

ياخود دةبواية هاريكارى !ئةو كارة ئةجنام بدةن 
ئةو دةوَلةتانة نةكةن ، كة لة دواى جةنطى 
جيهانى يةكةمةوة وةكو دةسكةاليةكى خؤيان لة 

ندية ةدايامنةزراندبوون و بةرذةوناوضةكةدا 
. سرتاتيذى و ئابوريةكانى خؤيان ثىَ دةثاراست 

 وايةسةقامطريى و ئارامى دةب كةواتةئةمةش ئةوةى 
لةسةر حيسابى سةركوتكردن و لة ناوبردنى بزاظى 

دا ئةم شلة كؤتاي. كوردى ئةجنام بدرىَ 
بؤ ويَنة ئةطةر سةيرى !ريَطاضارةيان هةَلبذارد 

ةمى ئةو ميساقة بكةين ، دةبينني بة بةندى يةك
ميساقى نةتةوة (  51)ثشت بةسنت بة بةندى 

ن تيةكطرتوةكان ، هةردوو ال لةسةر ئةوة ريككةو
كةوا بؤ سةالمةتى و ثاراستنى قةوارةى هةردوو 
والت و بةرطريكردن ليَيان ، هاريكارى يةكرت 
بكةن و لةم بارةيةوة ريَكةوتننامةى تايبةت لةطةلَ 

 يشبة طويَرةى بةندى سيَيةم! طرىَ بدةن  يةكرت
بة يةكرت دةدا ، بةهيض  ئةوةيان  هةردوو ال هةريَي

شيَوةيةك لة شيَوةكان دةست لة كارو بارى 
هةموو ناكؤكيةكانى  ناوةخؤى يةكرت وةرنةدةن و

نيَوانيان بة ريَطايةكى ئاشتيانةو بة طويَرةى ميساقى 
 (42) .كةن نةتةوة يةكطرتوةكان ضارةسةر ب

ةريتانيةكان هةوَلياندا بة شيَوةيةكى راستةوخؤ بيَنة 
نيَو ريَكةوتننامةكانةوة ، ويستيان بة شيَوةيةكى ترو 
لةسةر بنةمايةكى تر ثةيوةنديةكانيان لةطةلَ ئةو 
واَلتانة ، بة تايبةتى عرياق ريَكبخةنةوة ، واتة 
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لةسةر بنةماى هاوثةميانيةتيةوة بيَت نةك لةسةر 
تنامةى دوو اليةنة ، كة دواى بنةماى ريَكةو

طؤرِانةكانى جةنطى جيهانى دوةم سةردةميان 
ويستيان سةرةتا ريَكةوتنامةيةك . بةسةر ضوو بوو

لةطةلَ عرياق طرىَ بدةن كة شويَنى ريَكةوتنامةى 
،  1455ى ئازارى  3ئةوةبوو لة . بطريَتةوة  1433

تؤنى ئايدن طةيشتة وةزيرى دةرةوةى بةريتانى ئةن
شيَوةيةكى كؤتايى بؤ ريَكةوتنامةكة  تا ،بةغدا

دواى تةواو بوونى سةردانةكةى كة دوو . دارِيَذن 
رؤذى خاياند ، بةيانيَكى هاوبةش لة نيَوان هةردوو 
حكومةتى  عرياق و بةريتانيا دةرضوو ، تيايدا ئايدن 

 –هيواى خؤى دةردةبرِى كة ميساقى عرياقى 
ريكردنى توركى ، هةوَليكى طرنط بيَت بؤ سةقامط

تى ناوين و دابني ئارامى و ئاسايش لة رؤذهةال
شدا هةر لةو دانيشتنة.ةداككردنى ئاشتى لة ناوضة

ن لة نيَوان طريوطرفتةكانى بةرطرى كردنيا
كردو ئايدن بةَلينى ئةوةشى يَهةردوو والت تاوتو

ة وردى لةو بابةتة دا كاتيَك دةطةرِيَتةوة لةندةن ب
مانطيَكيش لةو يكةى نزدواى  (43)دةتويَذيَتةوة

كةوتنامةيةك ، ريَ 1455نيسانى  9رة ، واتة لة بةروا
كة لة بَوان عرياق و بةريتانيا ئيمزا كرا ، لة ن

هةردوو اليةنى " : بةندى يةكةميدا هاتبوو 
طريَبةست دريَذة بة ثةرةثيَدانى ئاشتى و دؤستايةتى 
نيَوانيان دةدةن ، بة طويَرةى ريَكةوتنامةى 

و اليةنة، لة ثيَناو ئاشتى و  بةرطرى هاريكارى دو
 كردن لة قةوارةى خؤيان هاريكارى يةكرت دةكةن

ةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة بةريتنانيةكان لة ئديارة  "

رووى بةرطريةوة عرياق بة خؤيانةوة دةلكيَنن و 
 ، ض لة ناوةوةبكريَتة سةر ىهةر دةست دريَذيةك

بة ! بةرطرى ليَدةكةن  ئةوان لة دةرةوة ياخود
، بةندى سيَيةمى ئةو ريَكةوتنامةيةطويَرةى 

حكومةتى عرياق هيض بةرثرسياريةتيةكى لة 
! دةرةوةى سنوورةكانى خؤى نةدةكةوتة ئةستؤ 

كة  بوو لة بةندى ثيَنجةمدا ئاماذة بةوة كرا
ثيَناو بةرطريكردن ، لةدةسةالتى تايبةتى هةردوو ال

و ئة. ثتةوى يةكرت دةكةن يةكىهاريكارلة عرياق 
هاريكاريةش دانانى ثالنى سةربازى ، مةشقى 

دةطرتة خؤ ، انةى هاوبةش و ئاسانكارى لةو بابةت
ن ، لةسةرى ريَكدةكةودواتر كة هةردوو اليان 

بة مةبةستى ئةوةى وا لة هيَزةكانى عرياق بكةن 
توانايةكى باشى هةبيَت و بؤ هةموو باريَك ئامادة 

يَشوازيان لةو وة ثبةريتانيةكان بة خؤشية (44) !بيَت
هةنطاوة كرد ، واى بؤ دةضوون ئةستوندةيةكى بة 
هيَزة بؤ ثتةو كردنى باَلى راستى ريَكخراوى 

ةى باكورى ئةتَلةسى ، كة دةشيا ثانتاييةك
 ى بة تةنيا لة اليةنةكاريطةرية!فراوانرتيش بكريَت 

يارمةتى دةريَكيش ! ة نةوةستيَت سةربازيةكةيةو
وطؤرِى بازرطانى لة نيَوان دةبيَت بؤ زيَدةكردنى ئال

كة وةك واَلتيَكى ! بةريتانياو حكومةتى عرياقيدا 
دةخيستنة  ، وهةذارى رؤذهةالتى ناوين نةمابوةوة 

، شرت بيَت لةو بارةى تيايدا بوونزؤر باكة  باريَك 
بةوةى كةوا هةناردنى نةوتى كيََلطةكانى 
رؤذهةالتى ناوينى بؤ ثاالوتطةكانى حةيفا 

لة ضاَلة  ديارة مةبةستيش (45)طةرِ دةخستةوة
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نةوتةكانى رؤذهةالتى ناوين ، ضاَلة نةوتةكانى 
 كة بوو رى كورستان ، بة تايبةتى كةركووكباشو
ةكان بةريتاني! جةنطةوة  وةستابوو  دواى  لة 

! ك دوو ضؤلةكة بكوذن هةوَليان دةدا بة بةرديَ
لة اليةك ، لة رووى سةربازيةوة جىَ ثيَى خؤيان 

ةو بكةن، لة اليةكة تريش ، نفوزى خؤيان لة ثت
! نى كةركووك ثتةوتر بكةنةوة ناوضة نةوتيةكا

هةوَلى  ئةويشيَكى طرنطى تريش هةية ، خاَل
وةطةرِخستنةوةى رؤيشتنى بؤرِية نةوتيةكانى 

 كة ئةمةش بؤ ثاالوتطةكانى حةيفا ،بوو كةركوك 
بؤ  !بؤ جولةكةكان  بوو  يارمةتى دةريَك

 . بةرذةوةندى زهليَزةكان بؤ ناوضةكةيان  راكيَشانى
رةنط بيَت كؤمةَلةى  بَليَنيكةواتة دةتوانني 

فشارى جولةكةكان بة شيَوةيةكى ناراستةوخؤ ، 
دواى ئةوةى . سوود لةو خالًَة وةرطرن توانيبيَتيان 

 نةتوانرا كة لة ترسى نارةزايى دةوَلةتة عةرةبيكان
واتة ئةو ! ةوة لة هاوثةميانيتيةكة جيَطايان بكريَت

كارةى بةريتانيةكان جؤرة رازيكردنيَكيش بوو بؤ 
كة لةنيَو ثةرلةمانى ! اليةنطرانى ئيسرائيل

الوازبوونى دةوَلةتى  بةريتانيادا مةترسى خؤيان لة
 ! وى ئيسرائيل دةردةبرِى ادامةزر تازة

كانى نيَو ثةرلةمانى بةريتانى لة كةجولة ضونكة
 –توركى  ثةمياننامةيشنت طفتوطؤكانياندا  وا تيَدةطة

عرياقى دةبيَتة سؤنطةى بةهيَزكردنى جيهانى 
ئيسالمى ، بيَطومان لة بةرذةوةندى ئيسرائيل 

وةىلَ بة وةطةرِخستنةوةى بؤرِى نةوتى  !دانةبوو 
حةيفا ئةو ئاواتةيان دةهاتة دى كة  –كةركووك 

لةكؤتايى بيستةكان و بةدريَذايى سيةكانى سةدةى 
مةبةستيشيان لةمة . بؤ دةكرد  بيستةمدا كاريان

راكيَشانى بةرذةوةندى زهليَزةكان بوو بؤ 
 !ن ناوضةكةيا

بةريتانيةكانيش دواتر ضوونة نيَو ريَكةوتننامةى  
توركى ، وةك باَلويَزى ئةمةريكى لة  –عرياقى 
ثيَى وابوو بةريتانيةكان بةم ( كوملان ) بةغدا ،

نةمايةكى كارةيان ويستيان ثةيوةنديةكانيان لةسةر ب
ةاليةن طةىل عرياقةوة واقعيانةترو زياتر قبووَلكراو ل

لةم ! كة ئةمةش نفوزيان زؤرتر دةكا . دامةزريَنن
ئةنتؤنى ئايدن  يابارةيةوة وةزيرى دةرةوةى بةريتان

 م ثةرلةماندا رايطةياند كةوا ئةولةبةردة
طةورةترو ريَكةوتنامةية كاريطةريةكى 

انةترى بةخشية و دؤستدةنطدانةوةيةكى طةورةتر
كة لة  .(46)بةريتانيةكان لة رؤذهةالتى ناويندا

بؤ رؤذهةالت لةسةر  ى خؤيانطةرِانةوة بنةرِةتدا
، كة هةميشة ماى دوو بةرذةوةنديةوة دةبينيةوةبنة

جىَ ضاوى سياسةتى بةريتانيةكان بوو لةو 
ناوضةيةدا ، يةكةميان ثاراستنى ناوضةكة بوو لة 

راستنى ، دوةميان ثا ثةالماردانيَكى دةرةكى
  (47) !تانة بوو ئاسايشى ناوةخؤى ئةو وال

بة  نة واَلتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكاشايةنى طوت
شيَوةيةكى راشكاوانة ثاَلثشتى خؤى بؤ ئةو 

هةر رؤذيَك دواى . وثةميانيةتية دةربرِى ها
توركى  –ريَكةوتنامةى عرياقى ئيمزاكردنى 

ةياند كة ئةم وةى ئةمةريكا رايطةدةر ارةتىوةز
ريَكةوتنامةية بةشداريكردنيَكى ثؤزةتيفانةية لة 
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( داالس ) ...كردن لة رؤذهةالتى ناويندا  بةرطرى
وةزيرى دةرةوةى ئةمةريكا لةو كؤنطرةيةى كة 

نتؤن شلة وا  1455ى كانونى دوةمى  18ة ل
، لة وةرامى ثرسياريَكدا كة دةربارةى طريَيدا

 :ليَى كرا ، طوتى توركى  –ريَكةوتنامةى عرياقى 
ئةمةريكا ئةمة بة هةنطاويَكى زؤر بنياتنةرانة "

تيَدةطات و بةهةوَليَكى دةزانىَ بةرةو رووطةى  
دامةزراندنى ئةو ثشتيَنةيةى ، كة ثشتيَنةى باكورى 

كاتيَك عرياق و ئيَران ، ئةو بؤشاية ! ثيَدةطوتريَت 
ثرِ دةكةنةوة كة لة نيَوان توركياو ثاكستاندا هةية 

اسايشى ناوضةكة زؤر ئيَمة لةو برِوايةداين ، كة ئ ،
يزنهاور ثيَى سةرؤكى ئةمةريكى ئ (48)."باشرت دةبيَت

يارمةتيدانى ئابورى توركيا باشرتين ثاَلثشتة " وابوو 
بؤ بةرذةوةندية ئةمنيةكامنان لة رؤذهةالتى نزيكدا، 
سةربارى ئةمةش يارمةتيدانى توركيا بؤ خؤ 

سةربازيةكانى زؤر باشرتو بنياتنانةوةى هيَزة 
انرتة لةوةى، لة سةر لةنوىَ دابةش هةرز

لة  كردنةوةيةكى ترى هيَزةكانى ئةمةريكا
سياسةمتةدارانى ئةمريكا ثيَيان وابوو  (49)"ناوضةكةدا

توركيا  بايةخيَكى سياسى و سرتاتيذى بؤ واَلتة 
  :ضونكةيةكطرتوةكانى ئةمريكا هةية 

ةر جيهان هةية ، توركيا هةمان بؤضوونى بةرامب - أ
 .بؤية هاوثةميانيَكى سروشتى واَلتة يةكطرتوةكانة

سةقامطريترين والت و دذترين والتى  - ب
ى سثى و لة لة رؤذهةاَلتى دةريا سؤظيةتة

طريَدانى  ىئةمة وادةكا ئةطةر رؤذهةالتى نزيكدا،

ريَكةوتننامةى فرة اليةنة لةطةَليدا بايةخى خؤى 
 .هةبيَت

لة  هاوكات... سؤظيةتيةكانة وركيا جىَ ضاوى ت -9
ريَطاداية بؤ يةكيَك لة لة شؤرِشة كؤمةاَليةتى و 

،  و رؤشنبريى و سةركةتوةكان لةو كاتةداسياسى 
توركيا ئارةزووى ئةوةى هةية كة بةتةواوى ببيَتة 

ثشت بة ئايديؤلؤذياو  ضونكةدةوَلةتيَكى مؤديَرن 
و كةلتوورى رؤذئاوا دةبةستىَ و شيَوةيةى واَلتيَك 
، دام و دةزطاى دميوكراتى و ثيَشكةوتووى هةية

بؤية ئةمريكا لة دواى جةنطةوة زؤر بة طةرمى 
بةاَلم بة تةنيا بايةخدان  (*50)يارمةتى توركياى دةدا،

بة توركياو عرياق بةس نةبوو بؤ طريَدانى 
ئيَرانيش  هاوثةميانيةتيةكى هةريَمى، بةَلكو دةبواية

ثرِ كردنةوةى ئةو بؤشايية  بؤ ثةمياننامةكةوة ونيَ ةبيَت
 ، نيَوان توركياو ثاكستاندا هةبوو جيؤسرتاتيذيةى لة

بة هاتنى ئيَرانيش دوا زجنريةى ئةو ئةلقةية 
تةواو دةبوو كة ريَكخراوى باكورى ئةتلةسى بة 

( ذهةالتى ئاسياباشورى رؤ) ريَكخراوى سياتؤ 
ةمةش دةرطا لةبةردةم سؤظيةتيةكان ب. دةبةستةوة

ى ثةرلةمانى موةك مستةر جؤرج ، ئةندا .ادةخراد
تايبةت  كة  ثةرلةمانو بةريتانيا لة طفتوطؤكانى نيَ

باَلى " : ، طوتىطرىَ درا بةغدا نامةىثةميانبؤ 
ئةو . تا ئيَستا بة ئاوةاليى ماوةتةوةا يراستى تورك

ريَكةوتنامةيةى كة لة نيَوان توركياو ثاكستان و 
، تةنيا يا بةسرتالة نيَوان عرياق و توركدواتريش 

 "ىرسةرةتايةكة بؤدامةزراندنى سيستةميَكى بةرط
هةر مرؤظيَك هةَلوةستةيك ": هةروةها طوتى
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، هةالتى ناوين بكالةسةر والتانى رؤذ
مثرياليزمى شبينى ئةوة بكا ، كة ئيدةتوانى َثيَ

ئيَران لة "بدات  !ئيَران  ىكؤمؤنيستى ثةالمار
يَكهاتوة كة طردؤَلكةيةكى بةرزى بةرفراوان ث

جا . دةكةويَتة باكورى ناوضةى رؤذهةالتى ناوين 
ئةطةر بةشى باكورى ئيَران كةوتة ذيَر دةسةاَلتى 

مةبةستى لة ) هيَزيَكى طةورةوة، ئةو ريَكخراوة 
دةتوانىَ عرياق ( باكورى ئةتَلةسى بوو  ثةمياننامة

بتوانىَ بانطةشةى  ثياويَكى سةربازى نية! بثاريَزىَ ؟
كة ئةو ريَكخراوة بةسة بؤ ثاراستنى  ئةوة بكا

دةست بةسةرداطرتنى  يةبؤ ! سنوورةكانى عرياق 
كردنى يداويستسةكة بؤ ثاريَزطارران ثيَزةويةكانى ئيَ

  (51)ناوضةكانى رؤذهةالتى ناوينهةموو
 ىثةمياننامةلة راستيدا ضوونى ئيَران بؤ نيَو 

ةى توركى ، بابةتيَك بوو ، هةر لةو كات –عرياقى 
كردبوةوة ،  نامةيةرييان لة دامةزراندنى ئةو ثةميانب

ليَى ببوونةوةو برِياريان لةسةر دابوو ، وةىلَ 
حوسيَن عةالى سةرؤك وةزيرانى ئيَران دوو 

 يَتواَلتةكةى بضكة  دَليةكى نيشان دةدا لةوةى 
سؤظيةتيةكانيش !كةوة نامةخود نةضيَتة نيَو ثةميان، يا

كة نةضيَتة نيَو ئةو كردبوةوة ئيَرانيان ئاطادار 
لةو كاتةشدا . يةى هةرِةشة لةوان دةكا نامةثةميان
داواى برِيَك يارمةتى سةربازى لة واَلتة  نئيَرا

يةكطرتوةكانى ئةمةريكا كرد ، ئةوانيش وةراميان 
 ، نئيَران بة هةند وةردةطردايةوة كة داواكةى 

بؤية !وة نامةكةثةميانان بضيَتة نيَو ئةو ئةطةر ئيَر
ةتى ئيَران ناضاربوو بةرذةوةنديةكانى حكوم

واَلتةكةى بثاريَزىَو طوىَ نةداتة هةرِةشةكانى 
ل \احلسنى ، حلف بغداد ، ملاذا ؟ - 31!)سؤظيةت 

، نامةيةبوونى عرياق و توركياش لةو ثةميان(. . 92:
شكرا بداتة ثالَ ةريَك بوو بؤ ئةوةى ئيَران بة ئاهاند

كى طةورةتر واَلتة يةكطرتوةكان و بة شيَوةية
بةرةو رووى يةكيَتى سؤظيةت بيَتةوة نويَنةرى ئيَران 

ا بةسرت 1455باندؤنط كة لة ساَلى  لة كؤنطرةى
ثةسنى يارمةتيةكانى ئةمةريكاى بؤ واَلتةكةى 
داوبة ريَطايةكى بة بةرهةمى تيَطةيشت ، بؤ 
بةطذداضوونةوةى ئيمثرياليزم بة هةموو 

ؤيى ئابورى و شنت بة سةربةخطةي و بؤشيَوةكانيةوة
بة تايبةتى دواى روخانى حكومةتى  (52) .سياسى

موسةدةق ، موحةمةد رةزاشا برِواى وابوو كة 
ةلقةيةكى سةرةكى لة ئيَران دةتوانىَ ببيَتة ئ

هاوكات واى بؤ جيهانى ئازاد ،  ةبةرطريكردن ل
كة بةرلةوةى حكومةتى زاهيدى دةسةالتى  دةضوو

وةيةكى فةرمى ئةمة ناتوانىَ بة شيَ ، خؤى بسةثيَنىَ
هةر لةبةر ئةمةش بوو ريًََكةوتنامةى ! رابطةيةنىَ 

نيَوان ثاكستان و توركيا لة ئيَران بة طةرمى 
سةرؤك وةزيرانى  1459ثيَشوازى ليَكرا لة تةموزى 

ئيَران بة راشكاوى ئارةزووى واَلتةكةى راطةياند 
يك ريَطاى نز. (53)لة رؤذئاوا لة نزيك بوونةوة

ةى ، ديارة بة ثلرانيش لة رؤذئاوابوونةوةى ئيَ
، كة لةو قؤناغةدا يةكةم بة توركيا دا رةت دةبوو

روثاييةكان و جيَى ثشت بةستنى ئةو
 .ئةمةريكاييةكان بوو

 حكومةتةكةى ئةوةى راستى بيَت دواى روخانى
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موسةدةق ، هةردوو حكومةتةكةى مةندةريس و 
زاهيدى ئارةزووى ئةوةيان نيشان دةدا كة 

توركياو ) بوو ثةيوةندى واَلتةكانيان  طةرةكيان
هةريةكةشيان ئاماجنى . بةهيَزتر بكةن ( ئيَران 

ئيَران دةيويست لة كيَشةى . تايبةتى خؤى هةبوو 
توركيا بؤ الى خؤى  ، نةوتيةكةى لةطةلَ بةريتانيا

رابكيَشىَ ، توركياش بة هيواى ئةوةبوو ئيَران و 
ان لة والتانى عةرةبى و ثاكستان و ئةفغانست

َلةتان لة ةيةكدا كؤ بكاتةوة ، وةك ضؤن دةوبةر
لة  (54) .باكورى ئةتلةسى كؤببونةوة  ثةمياننامة
لةسةر بانطهيَشتى حكومةتى توركيا ،  ئةجنامدا
كى سةربازى لة هيَزى ئامسانى ئيَرانى ةدةستةي

طوترا كة ئةو دةستةيةش دة، طةيشتنة ئةنقةرة 
لة هيَزى  ؤىى دةستةيةكى هاوكوفى خبانطهيَشت

بؤ ئةوةى سةردانى ئيَران  ئامسانى توركيا كرد
نزيك بوونةوة لة نيَوان ئيَران و  هةمان (55) .بكات

عرياقيش هاتة كاية و كاريطةريةكى باشى هةبوو 
، ئةو دوو واَلتةدالة باش كردنى ثةيوةندى نيَوان 

، كة ناوة هةبووكة لة ميَذبوو كيَشةى سنوريان 
نيَوان ئةو دوو واَلتةدا سةرى ناوة ئةو كيَشةية لة 

ئةمةريكى و بةريتانيةكانيش بة  ! هةَلدةدايةوة
جدى كاريان بؤ باشكردنى ثةيوةنديةكانى نيَوان 

بؤية ثيَشنيارى . ئةندامانى هاوثةميانيتى بةغدا دةكرد
ئةوةيان كرد كةشاى ئيَران بانطهيَشتةى ثاشاى 
عرياق فةيسةىل دوةم بكات بؤ سةردانى تاران ، 

 اى ئةوة وردة وردة ثةيوةنديةكانى ئةو دوودو

 تر دةضوو لةسةر واَلتةش بةرةو سةقامطري بوون

  (56) .طريى لة ناوضةكةدامريَساى ئارامى و سةقا
ان ماذةى ثيَكرا ئيَرا، وةك ئ1455لة هاوينى 

تة يةكطرتوةكانى داواى يارمةتى سةربازى لة وال
اند كة واى لة ئيَران طةي نتؤنش، وا ئةمةريكا كرد

واننة داواكةى ئةطةر ئةوان بة ضاويَكى باشرت دةرِ
بةغداوة ، كة لة اليةن  ثةمياننامة بضيَتة ثالَ

 11لة  (57)ثشتى دةكراة ثاَلئةمةريكاييةكانةو
ران بة شيَوةيةكى فةرمى ئيَ 1455تشرينى يةكةمى 

 ثةمياننامةىنيَو  كة نيازى واية بضيَتةطةياند يرا
و توركيا، كة دواتر  هاريكارى نيَوان عرياق

يارةى ئيَرانيش ئةم برِ .بةغدا ناسرا ثةمياننامةى بة
دةرضوونيَك بوو لة سياسةتى بيَاليةنى ، كة 

. سياسةتيَك بوو ئيَران لة ميَذ بوو ثيادةى دةكرد 
هيض ئةطةرضى رايةكى ثيَضةوانةى ئةمة هةيةو بة 

ى سياسى دةرضونى نازانى لة كةلتورشيَوةيةك  بة 
 موحةمةد رةزا شابةو بؤنةيةوة  (58) .ئيَرانى

ردةم ثةرلةمانى واَلتةكةى خويَندةوةو ةوتاريَكى لةب
تيايدا ئةوةى دركاندكة لةو رؤذطارةدا ئيَران 

بة بيَاليةنى مبيَنيَتةوةو ثيَويستة ئاورِ لة ! ناتوانىَ
  (59) !بةرطريةكانى خؤى بداتةوة 

ختيَك ةةوةى تيَبينى دةكريَت ، ئيَران نئ
، ئةمةش  ثةمياننامةيةةوت لة ضوونة نيَو ئةو دواك

ر ضةند هؤيةك بوو ، لةوانة خةريك بوونى بة ةلةب
ثاكسازى كردنى ثامشاوةكانى حكومةتى موسةدةق 

سةركؤنانةى لة و  ، هاوكات توندى ئةو طلةيى 
انةوة رووبةرووى ثاكستان اليةن واَلتة عةرةبيةك

ةمان لةوة دةترسا رووبةرووى ه ن ئيَرا بوةوة ،
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وانى لة اليةكى تريش ضاوةرِ! بيَتةوة بهةَلويَست 
              بوون رةزا شا ئةجنامى سةردانةكةى موحةمةد

        بزانن بةرامبةر ضوونة نيَو  تا بؤ ئةمةريكا، 
                    ئيَران ض سووديَكى  ثةمياننامةيةئةو 

  (60) .دةست دةكةويَت
ثةمياننامةى بؤ نيَو لة راستيدا ضوونى ئيَران 

ئيَران !بةغدا جؤرة دذايةتيك بةخؤوة دةطريَت 
لة والتة  ثةمياننامةيةدةيويست لة ريَطاى ئةو 

يةكطرتوةكانى ئةمةريكا نزيك بيَتةوة ، كةضى 
ئةمةريكا ئةنداميَكى دامةزريَنةر نةبوو لةو 

بةم ضةشنة !َ هاوثةميانيةتيةدا ، بةَلكو بةريتانيا بوو
بة هاوثةميانى يةكيَك لة دذةبةرةكانى  ئيَران دةبوو

لة  يشئةمةريكاييةكانكردنةى بةشدارى ئةم ، 
، تةنيا  ثةمياننامةكةداماوةى سةرةتايى 

بوو لة ليذنةى نةهيَشتنى  يَكبةشداريكردن
 (61) .بريوباوةرِى تيَكدةرو ، دانى قةرز بة ئيَران

ئةو طؤرِانانةى كة لة سياسةتى  لة راستيدامةش ةئ
ثلةى يةكةم ثةيوةندى ى ئيَران روويدا بة دةرةوة

وةخؤييةكانى ئيَرانةوة هةبوو ، شا واى بة كيَشة نيَ
بؤ دةضوو كة لةريَطاى ضوونة نيَو ئةو 

ةكانى خؤى دةتوانىَ بةرهةَلستكار ثةمياننامةكةوة
ئةم هةَلويَستةى ئريَان  (62) !لة ناوةوة لة ناوبةرىَ

ةموزى ت 8لة . نى زؤر دَلطران كردسؤظيةتيةكا
ان ة ئيَران و تيايدا ئةوةييياداشتنامةيةكيان دا 1459

كانى ةهةول ن لةروون كردةوة كة ئةوان ئاطادار
ة نيَو يَتئيَران خبزيَنةوىَ كة دةي واَلتة يةكطرتوةكان

بلؤكيَكى دوذمنكارانةى سةربازى لة رؤذهةالتى 

-ناويندا ، كة لةسةر بنةماى ريَكةوتنامةى توركى
هةروةها سةرجنى ئريَانيان ! منةزراندوة ثاكستانى دايا

راكيَشا و  1427سؤظيةتى -بؤ ريَكةوتنامةى ئريَانى
 ةكردنةوةيان دةربارةى ئةو بابةتداواى روون 

وةرامى ئةو  تةموز ئيَران 18لة . ليَكرد 
ياداشتنامةيةى دايةوةو ئةوةى روون كردةوة كة 
ئةوان بة ئاشكراو بة نيازيَكى باش بةشدارى لة 

هاوكات ئةوةيان . ةَلة ناوضةييةكان دةكةن كؤم
ةنة دوتويَى رةتكردةوة كة ئةوان خؤيان خب

منكارانةى دذ بة يةكيَتى وذبلؤكيَكى سةربازى د
رؤذنامةكانى ئيَرانيش بة هةموو  (63) !سؤظيةت

شيَوةيةك هةوَليان دةدا سؤظيةتيةكان هيَور 
بكةنةوةوةو وا نيشان بدةن كة ئةو هاوثةميانيتية 

بؤ ويَنة يةكيَك لة . هيض اليةنيَك نية  دذى
ئاماجنى سياسةتى  " ةكان نوسيبووىرؤذنام

ةرةوةى ئيَمة ئةوةية كة ثةيوةندى دؤستانةمان د
لةطةلَ هةموو هاوسيَيةكامناندا هةبيَت ، ئيَمة 
خؤمان بؤ شةرِى كةس ئامادة ناكةين ، وةىلَ ئيَمة 

توة وانةيةكى تاَلمان لة سياسةتى ثيَشامنان وةرطر
كة سياسةتى بيَاليةنى بوو، سةربارى بيَاليةنيمان !

لة هةردوو جةنطى يةكةم و دوةمى جيهانى 
. .. "هيَرمشان كراية سةرو خاكمان داطري كرا

 ثةمياننامةيةو ئةوضومنان بؤ نيَ" دواتر نووسيبووى 
تاكة . هةرِةشة لة ئازادى هيض والتيَك ناكات 

لة قةوارةى  ئاماجنمان بةرطرى كردنة لة خؤمان و
  (64) !"واَلتةكةمان 
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مةترسى سؤظيةتيةكان تا رادةيةك لة جيَى خؤيدا 
بةغدا زؤر كيَشةى بؤ  ثةمياننامةىبوو ، ضونكة 

دانى سياسةتى ة ، دةبوة سؤنطةى ئابلووقةدةنانةو
ئةمةش خؤى  ،ةكان لة رؤذهةالتى ناوين سؤظيةتي

لة خؤيدا كؤسثى لةبةردةم طةيشتنى يارمةتيةكانى 
بؤ . ؤظيةتى بؤ والتانى ناوضةكة دروست دةكرد س

ثووضةلَ كردنةوةى ئةمةش حكومةتى سؤظيةتى 
هةوَليدا بنكةى سةربازى بؤخؤى لة ميسر 

كةضى ئةو بنكانة بة تةواوى التةريك . دامةزريَنىَ 
 (65)،بوون و بةردةوام بوونيان زؤر ئاستةنط بوو

، كةوا ة ئةمةش يةكيَك لةو هؤكارانة بووك
و سؤظيةتى لة يةكرت نزيك كردةوة، بة كورد

  (66) . مةبةستى بةرةنطاربوونةوةى ئةو ثةمياننامةية
ى هةموو ئةو مهةرضؤنيَك بيَت ، لة ئةجنا

 1455تشرينى دوةمى  22-21هةواَلنةدا ، لة رؤذانى 

سةرؤك وةزيرانى بةريتانياو توركياو ثاكستان و 
يَدانى بؤ طر. ئيَران و عرياق ، لة بةغدا كؤبوونةوة

ئةو . يةكةم كؤبوونةوة لةو هاوثةميانيةتيةدا 
كؤبوونةوةية بة وتاريَكى سةرؤك وةزيرانى عرياق 
كرايةوة ، تيايدا ثيَشوازى طةرمى لةوة كرد كة 
يةكةمني كؤبوونةوةى ئةو هاوثةميانيةتية لة بةغدا 

بوان تشرينى دوةمدا بةشدار 22ة رؤذى بةسرتا، ل
ئةو هاوثةميانيةتية  طةيشتنة زؤر برِيارى طرنط و

بةغدا  ثةمياننامةىبةم ضةشنة . ئيمزا كرا 
ييةكانى الثةرِةيةكى ترى لة ثةيوةندية ناوضة

  (67) .رؤذهةالتى ناوين كردةوة
 يةكةم كؤبونةوةى هاوثةميتنيةتى بةغدا لة بةغدا

نوقمرب ، كة  22سيبتمرب تا  21بوو ، لة ماوةى 
ى عرياق لةاليةن نورى سةعيد ، سةرؤك وةزيران

بةرِيَوة دةبردرا ، لةو كؤبوونةوةيةدا داوا لة واَلتة 
يةكطرتوةكانى ئةمريكا كرا كة وةك ضاوديَريَك 
بةشدارى لةو ثةميانناية بكات ، ئةويش رةزامةندى 

لة راستيدا ريَكةوتننامةى  ،21ص.)خؤى نواند 
طريَدرا ،  1491ئازارى  24توركى كة لة  –عرياقى 

ئاشتى و ئاسايش لة نيَوان ئةوةى دةر دةخست كة 
ئةو دوو واَلتةدا ، رةطةزيَكى بتةرِةتية بؤ ئاشتى و 
ئاسايش بؤهةموو طةالنى جيهان ، بة شيَوةيةكى 
تايبةتيش بؤ طةالنى رؤذهةالتى ناوةرِاست ، كة 

  (68)ئةمةش بنةماى سياسةتى دةرةوة بوو
 

 دةرئةجنام
 

بةكؤتايى هاتنى جةنطى دوةمى جيهان، 
وة ضةقى ملمالنيَى نيَوان هةردوو كوردستان ب

بلؤكى رؤذهةالت و رؤذئاوا، بة طويَرةى 
ريَكةوتننامةى تاران و بةياننامةى سىَ قؤَلى 
زهليَزةكان ، دةبواية دواى شةش مانط لة وةستانى 
شةرِ ، سؤظيةتيةكان هيَزةكانيان لة خاكى ئيَران 
بةرنة دةرةةوة ، وةىلَ ئةم كارةيان نةكرد ، وةك 

يَكى سياسى خؤيان دةطرخاند ، بؤ ئةوةى مانؤر
. طةورةترين دةسكةوتى سياسى وةدةست بيَنن 

لةو ملمالنيَيةدا مةبةستى جيهانى رؤذئاوا بة ثلةى 
يةكةم هيَشتنةوةى يةكثارضةيى واَلتة هةريَميةكان 
بوو، تاوةكو ريَطا لة تةشةنةكردنى نفوزى 
سؤظيةتيةكان بطرن ، يةكثارضةى خاكى ئةو 
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ةش ، واتاى مانةوةى خاكى كوردستان بوو واَلتان
بة ثارضةكراوى و بن دةستى ، بةمةش طةورةترين 

 .زيانى بؤ كورد ليَدةكةوتةوة 
بةرطريكردن لة رؤذهةالتى ناوين لة هزرى 
هةردوو بلؤكدا شيَوازيَكى سرتاتيذى وةرطرت ، 
هةردوو اليان لةو باوةرِة دابوون ، ملمالنيَيةكى 

وان هيَزى خيَرو هيَزى شةرِداو جيهانى هةية لة نيَ
هةر اليةى بةرامبةرةكةى بة اليةنى شةرِ ناوزةند 
دةكرد ، بؤ دروست كردنى ناو برِيَكى 

زؤر بةرطريكردن لة نيَوان ئةو دوو هيَزةدا، 
دن لة رؤذهةالتى يكرطثرِؤذةى هةريَمايةتى بؤ بةر

ناوين خراية روو ، ئةطةرضى زؤربةى ثرِؤذةكان 
اواييان ثيَوة ديارة ، وةىلَ مؤركيَكى رؤذئ

سؤظيةتيةكانيش بة شيَوةيةكى نا راستةوخؤ لةسةر 
هةمان ذىَ كاريان دةكرد ، ئةوانيش دةيانويست 
هيََليَك لةبةردةم تةشةنةكردنى نفوزى رؤذئاوا 

ليَرةدا كوردستان وةكو ثانتاييةكى . بكيَشن
جوطرافى بووة زةمينةى ئةوملمالنيَية ، هةرضةندة 

اشاى سةرضاوةكانى ئةو سةردةمة ئةطةر تةم
  ،ض وةكو دؤكيوميَنتة فةرميةكانى حكومةت،بكةين

ياخود وةكو نووسني و كتيَبةكانى تر ، ئاماذة بةو 
راستية ناكةن و زؤر بةدةطمةن ناوى كورد 

بةاَلم ناوى كوردستان هةميشة لة دوو  ،دةهيَنن
تويَى ناوى دةوَلةتة هةريَميكانةوة شوون بزر 

ية لة كاتى كاركردن بؤ دامةزراندنى بؤ. كراوة 
ئةو ثرِؤذانةى بةرطرى لةناوضةكة ، تةنيا 
ريَكةوتننامة نيَوان دةوَلةتة هةريَميةكامنان بةرضاو 

دةكةويَت ، وةك ريَكةوتننامةى نيَوان توركياو 
هتد ،كة كؤتايشيان ... عرياق و ، توركياو ئيَران و

، بة ثةمياننامةيةكى بةرطرى فرة اليةنة هات 
كةضى لةرووى . بوو ( ثةمياننامةى بةغدا )ئةويش 

ثراكتيزةشةوة ، كوردستان ثايةى هةرة طرنطى ئةو 
ضونكة ! ريَكةوتننامةو ثةمياننامانة بثيَكهيَنابوو

هؤكارة سةرةكيةكانى ئاسايش و سةقامطريى ئةو 
دةوَلةتة هةريَميانة بة شيَوةيةكى ثتةو 

نني بَلني بةكوردستانةوة ثةيوةست بوو ، كة دةتوا
لة نيوة زياترى ثانتايى ملمالنيَيةكةى طرتبوةوة ، 
كة لة سنوورةكانى باشوورى سؤظيةتى دةطرتةوة 
تا كةنارةكانى كةنداوى فارس لة باشوورو 
زؤربةى ضاَلة نةوتية طرنطةكانى رؤذهةالتى ناوينى  
دةطرتةوة ،هةر ئةمةش بوو ببوة سؤنطةى ئةوةى 

التى ناوين ، لة كة ضةمكى بةرطريكردن لة رؤذهة
، زرى سياسى ئةمةريكى و سؤظيةتيشداه

ئةمة . رةهةنديَكى سرتاتيذى بة خؤوة بكرىَ 
وايكرد لة زؤربةى دانوستانةكان و ئةو 
بةياننامانةى لة اليةن ئةو دةوَلةتانةوة 

تى ناوين           بةرطريكردن لة رؤهةال،دةردةضوون
، ثيَيان وابوو بة بؤتة مةسةلةيةكى ذيارى

هاريكاريكردنى نيَوان دةوَلةتانى ثةيوةنديدار 
ة دةستدريَذى ناتوانريَت ئةو ناوضةية ل ،نةبيَت

، كةئةطةرضى لة رووي سياسى دةرةكى بثاريَزريَت
 ،ياساييةوة بةسةر ضةند دةوَلةتيَكةوة دابةشكرابوو

، بةيةكةوة يةكةيةكيان ثيَكدةهيَناو لة راستةقسنةدا
            هةر بؤية دةبينني  لة يةكرت جيا نةدةكرانةوة ،
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وةزيرى دةرةوةى بةريتانيا ( ئةنتؤنى ئايدن)
راشكاوانة لةبةردةم ثةرلةمانى واَلتةكةى 
رايطةياند كةوا باخيى سةرةكى ثةيوةنديةكانى 
واَلتةكةى بة توركيا ، بة هؤى ثايةى سرتاتيذى 

!  باكورى عرياقة ، كة دةكاتة باشورى كوردستان 
تيان لةسةر ئةوة دةكردةوة كة بؤية هةميشة جةخ

ثيَويستة هةموو دةوَلةتة هةريَميةكان بةشدارى لةو 
ثرِؤذانةى بةرطرى  بكةن ، بة تايبةتيش ئةو 

 .دةوَلةتانةى كوردستانيان بةسةر دابةشكرابوو
بةم ضةشنة ثرِؤذةكانى بةرطريكردن لة 
رؤذهةالتى ناوين ، ئةطةرضى لة ذيَر ناونيشانى 

وو بؤ تةشةنةكردنى كردنى نفوزى دانانى رادةيةك ب
سؤظيةتيةكان ، لة راستةقينةدا ، بة طويَرةى 
كوردستان واتاى هيَشتنةوةى بوو بة ثارضة كراوى 
و بن دةستى ، بة واذةيةكى تر كؤنرتؤَلكردنى 
كوردستان مةبةستيَكى سةرةكى و طرنطى ئةو 

 .ثرِؤذانة بوو 
 

 ثةراويَز
االيرانية ، جمموعة حبوث منشورة يف  –يكية حممد جواد على، العالقات االمر  (6)

 .77/ص.  1488العالقات الدولية اليران ،جامعة بغداد ـ :  
 .178-177/ املصدر نفسه ، ص ص  (9)
الربيطانية، من تأسيس االمارة حىت الغاء -على احملافظة ، العالقات االردنية (3)

 .213/ص، 1472دار النهار للنشر ،بريوت (1457-1421)املعاهدة
مركز دراسات  ،1482-1495على الدين هالل ، امريكا والوحدة العربية .د (9)

 .135/ ص، 1484الوحدة العربية ، بريوت 
 .137/ املصدر نفسه ، ص  (1)
ابن -االيرانية، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية-منريعبود جديع،العالقات الرتكية (1)

 .11/ ص، 2331جامعة بغدادـ-رشد
 .017 /الدين هالل ، املصدر السابق ، ص على .د (7)

راشد الرباوى ، من حلف بغداد اىل احللف االسالمى ، الطبعة االوىل ، . د (8)
 . 95/،ص  1411مكتبة النهضة املنصرية ،

مؤيد ابراهيم الونداوى ، العراق ىف التقارير السنوية للسفارة الربيطانية . د (4)
 .  011 /،ص  1442العامة ، بغداد ، ، دار الشؤون الثقافية  1499-1458

اوراق ناجى شوكت ، رسائل ووثائق ، دراسة يف تاريخ العراق احلديث  (60)
حممد حسني البيدى ،مطبعة .د.حممد انيس ، أ. د.واملعاصر ، تقدمي وحتقيق ،ا

 .137/ ل ، 1477اجلامعة، بغداد،
(11)

THE BAGHDAD PACT, FORGION 

MINISTRY,BAGHDAD 1957,p:5. 
 . 14/ منري عبود، املصدر السابق ، ص  (12)
 . 73-14/ منري عبود، املصدر السابق ، ص ص (13)
امحد نورى النعيمى ، سياسة تركيا اخلارجية بعد احلرب العاملية الثانية ،  (14)

 .  225/ص،  1475بغداد ، 
ى االمن الرتكية وانعكاساهتاعل –طارق نافع احلمداىن ،العالقات االيرانية .د (15)

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

 .215-219/ على احملافظة ، املصدر السابق ، ص ص  (16)
 .  225/النعيمى ، سياسة تركيا اخلارجية ، ص   (17)
 . 218/ ، ص  على احملافظة ، املصدر السابق (18)
، ( افاق عربية)ملاذا ؟ جملة ، 1455السيد عبدالرزاق احلسىن ،حلف بغداد  (19)

 . 33/ : ، ص 1487، حزيران (  السادس) العدد 
 .114/على الدين هالل ، املصدر السابق ، ل .د (20)
ابراهيم اجلبورى ، سنوات من تاريخ العراق ، النشاط الياسى املشرتك حلزب  (21)

،املكتبة العاملية ، بغداد ،  1454-1452قالل الوطىن والدميقراطى ىف العراق االست
 . 234 /بال ،  ص 

-1495الربيطانية   –عالء جاسم حممد احلرىب ، العالقات العراقية . د (22)

 . 291 /، ص  2332الطبعة االوىل ، بيت احلكمة ، ،1458
نى رؤَلى ئامارةكانيش بة راشكاوى ئاماذة بؤ زيَدةبوو (23*)

ثشكى ئةمةريكا لة  1491ئةمةريكاييةكان دةكةن  بؤ ويَنة لة ساَلى 
بوو بة  1453ةىلَ لة ساَلى بوو ، و %3553نةوتى رؤذهةالتى ناوين تةنيا 

. % 28،9دابةزى بؤ % 94،4بةرامبةر ئةمةش ثشكى بةريتانيا لة . 58،9%
ان دواى كودةتاكةى زاهيديش لة ئيَران ئةمةريكاييةكان تواني

دروست بكةن ، كة ثشكيَكى (  مؤنؤثؤليَكى جيهانى ) كؤنسريتيوميَك 
كة تا ! واتة يةكسان بة ثشكى بةريتانيةكان لة ئيَران ! تيَدابيَت   % 93

عزيز ) ! ئةوكاتة دةتوانني بَلينَي ناوضةيةكى تايبةت بة بةريتانيةكان بوو 
اور ، الطبعة االوىل شريف ، شعوب اسيا و افريقيا ضد حلف بغداد و مبدأ ايزهن

 ( . 95/ ، ص  0591، دار الفكر ، 
امحد نورى النعيمى ، تركيا و حلف الشمال االطلسى ، املطبعة الوطنية . د (24)

 . 183/ص   ،1481، االردن ،عمان ، 
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صبحى ناظم توفيق ، حلف الشمال االطلسى و حلف بغداد ىف وثائق . د (25)
 2332، بغداد  1457-1495 انقرة واستطنبول املمثليات الدبلوماسي العراقية ىف

  .333  /، ص 
(26) Foreign relations of the United States 1955-1957, volume 

XII Near East Region, Iran, Iraq, p: 965. 
(27) Optic5 p: 971. 

،  1458-1432الرتكية  –عوىن عبدالرمحن مصطفى ، العالقات العراقية  (28)
 .193/ ص  ، 1481تري ، جامعة املستنصرية ، رسالة ماجس

 .   195: ل / املصدر نفسه ،    (29)
 1417-1495عوىن عبدالرمحن السبعاوى ، تركيا و قضايا املشرق العرىب  (30)

  .128 /،ص  1441،رسالة دكتوراه ، كلية االداب ، جامعة املوصل ، 
 .  121 /املصدر السابق ،  ص  (31)
 . 31:  /ص...  سياسة اخلارجية الرتكية الى ، النعيم  (32)
 . 137/ ،  ص  سةرضاوةى ثيَشوواوراق ناجى شوكت ،    (33)
-1453فكرت نامق عبدالفتاح ، سياسة العراق اخلارجية ىف املنطقة العربية   (34)

 . 313/ ، ص  1481احلرية للطباعة ، بغداد  ، دار 1458
 . 213/ احلرىب ، املصدر السابق ، ص  (35)
السيد عبدالرزاق احلسىن، تاريخ الوزارات العراقية ، اجلزء التاسع ، الطبعة   (36)

 . 223/ ، ص 0511السابعة ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
(37)   BAGHDAD PACT,ibid,p:22. 

 . 213 /الونداوى ، املصدر السابق ، ص  (38)
بغداد و مبدأ ايزهناور ،  عزيز شريف ، شعوب اسيا و افريقيا ضد حلف (39)

 .29:  /، ص 1458الطبعة االوىل ، دار الفكر ،  
حسن الدجيلى، ميثاق بغداد ، حقائق يبسطها جملس العموم الربيطاىن،  (40)

 .  88/  : ص . 1451مطبعة الرابطة ، بغداد ،
 . 37/  : احلسىن ، حلف بغداد ملاذا، ص (41)
 . 153-194: ل / التاسع :  احلسىن ، الوزارات ، ج:بروانة  (42)
 . 215/ احلرىب ، املصدر السابق  ، ل  (43)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 219 -259/ احلسىن، الوزارات، ج التاسع ، ل ل : بروانة  (44)
 . 71-75/ السابق ، ل ل الدجيلى ، املصدر  (45)
 . 73/  احلرىب ، املصدر السابق ، ص  (46)
 .11/ الدجيلى ، املصدر السابق  ، ص  (47)
 . 277/فكرت نامق ، املصدر السابق ، ص  (48)

(49)   Foreign relations of the United States 1955-1957, 

volume xxiv, p: 608. 
 739، ئةمريكا  1459تاوةكو شوباتى   1497بؤمنونة لة مانطى شوباتى (50)

مليون دؤالرى وةك يارمةتى سةربازى داوةتة توركيا، لةيةكى نيسانى 
مليون دؤالرى وةك يارمةتى تةكنيكى و  212،  1459تا شوباتى  1498

هةموو يارمةتيةكانى ئةمريكا بؤ  1455لة ساَلى .ئابورى داوة بة توركيا
بؤ يارمةتى تةكنيكى و  43.3ى بؤسةرباز 258مليون دؤالر،  841توركي

-foreign relations of the United States 1955 -). ئابوورى 

1957,volume xxiv,pp : 285-286  ) 

جميد حمى الدين،حلف بغداد،،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة عني  (51)
 . 71-7/ .الشمس، القاهرة ، ص ص 

على : ترمجة ،  1473-1491ة روح اهلل رمضاىن ، سياسة ايران اخلارجي (52)
حسني فياض و عبداجمليد محيد جودى ، مركز دراسات اخلليج العرىب ، جامعة 

 . 32/ ، ص 1489البصرة ، 
 . 247/ املصدر السابق، ص  (53)
 . 311/ صبحى ناظم توفيق ، املصدر السابق ، ص  (54)
 . 332/ املصدر نفسه، ص (55)
لعالقات بني العراق وايران ، حمطات االلتقاء صاحل حممد صاحل العلي ، ا. د (56)

حبث منشور ىف جملة دراسات تارخيية ، مركز الدراسات  ، 1474-1421واالفرتاق 
 .  18/ االيرانية ،جامعة البصرة ، العدد االول ، السنة االوىل ، ص 

 . 153/ جهاد حمى الدين ، املصدر السابق ،  ص (57)
 . 241/ ص  رمضاىن ، املصدر السابق ، (58)
 . 11/ العلى ، املصدر السابق ، ص  (59)
 . 183/ حمى الدين ، املصدر السابق ، ص  (60)
،السياسة االيرانية واالستعمار ،حبث منشور ىف جملة ( دكتور ) صالح العقاد  (61)

 .37/ ، ص (  9)السياسة الدولية ، السنة الثامنة ، العدد 
 .37/ املصدر نفسه ، ص  (62)
 . 313/ مضاىن ، املصدر السابق ، ص ر  (63)
 . 313/ املصدر نفسه ،  ص  (64)
 . 188/ النعيمى ، تركيا و حلف الشمال االطلسى ، ص  (65)
فاضل رسول ،كردستان والسياسة السوفيتية .د. بؤ زانيارى زياتر برِوانة  (66)

وطىن غسان نعسان،مكتب الفكر والوعى يف االحتاد ال: يف الشرق االوسط، ترمجة
 (2338الكردستاىن ، سليماىن،

 .143 /احلسىن ، الوزارات ، ج ،  التاسع ،ص  (67)
(18) BAGHDAD PACT,ibid,p:22  -  
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- Department of State, Foreign relations of the United States, 

diplomatic papers, 1955-1957,volume XII Near East Region 

,Iran ,Iraq,1943,Washington, D.C.: U.S. Government Printing 

Office." http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-

idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran 

- Department of State, Foreign relations of the United States, 

diplomatic papers- 1955-1957,volume xxiv,. , 

1943,Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office." 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-

idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran 

 

 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943CairoTehran
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 :نامةى ئةكادميى
 1417-1495العرىب عوىن عبدالرمحن السبعاوى ، تركيا و قضايا املشرق   -

 . 1441،رسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية االداب ، جامعة املوصل ، 
رسالة ، 1458-1432الرتكية  –عوىن عبدالرمحن مصطفى ، العالقات العراقية   -

 .1481ماجستري مقدمة اىل جامع املستنصرية ، 
جميد حمى الدين،حلف بغداد،،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة عني  -

 . 71-7/ .مس، القاهرة ، ل لالش
االيرانية، رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس  -منريعبود جديع،العالقات الرتكية -

 11/ ، ل 2331جامعة بغدادـ-ابن رشد-كلية الرتبية

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

 33/ : ، ل 1487، حزيران (  السادس) العدد 
صاحل حممد صاحل العلي ، العالقات بني العراق وايران ، حمطات االلتقاء . د -

، حبث منشور ىف جملة دراسات تارخيية ، مركز الدراسات  1474-1421واالفرتاق 
 .  18/ االيرانية ،جامعة البصرة ، العدد االول ، السنة االوىل ، ل 

ة االيرانية واالستعمار ،حبث منشور ىف ،السياس( دكتور ) صالح العقاد . د -
 37/  .، ل (  9)جملة السياسة الدولية ، السنة الثامنة ، العدد 

الرتكية وانعكاساهتاعلى االمن  –طارق نافع احلمداىن ،العالقات االيرانية .د  -
الوطىن العراقى منذ العشرينات القرن العشرين اىل الوقت احلاضر ،مركز الدراسات 

 14: ل /  2332، جامعة املوصل ، الرتكية 

 :كتيَب

ابراهيم اجلبورى ، سنوات من تاريخ العراق ، النشاط الياسى املشرتك حلزب  -
،املكتبة العاملية ، بغداد ،  1454-1452االستقالل الوطىن والدميقراطى ىف العراق 

 .بال
انية ، بغداد ، امحد نورى النعيمى ، سياسة تركيا اخلارجية بعد احلرب العاملية الث -

1475 . 
امحد نورى النعيمى ، تركيا و حلف الشمال االطلسى ، املطبعة الوطنية ،  -

 . 1481االردن ،عمان ، 
اوراق ناجى شوكت ، رسائل ووثائق ، دراسة يف تاريخ العراق احلديث  -

حممد حسني البيدى ،مطبعة .د.حممد انيس ، أ. د.واملعاصر ، تقدمي وحتقيق ،ا
 . 1477غداد،اجلامعة،ب

السيد عبدالرزاق احلسىن، تاريخ الوزارات العراقية ، اجلزء التاسع ، الطبعة   -
   ،1488السابعة ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

صبحى ناظم توفيق ، حلف الشمال االطلسى و حلف بغداد ىف وثائق   -
 . 2332بغداد  ، 1457-1495املمثليات الدبلوماسي العراقية ىف انقرة واستطنبول 

حسن الدجيلى، ميثاق بغداد ، حقائق يبسطها جملس العموم الربيطاىن، مطبعة  -
 .1451الرابطة ، بغداد ،

راشد الرباوى ، من حلف بغداد اىل احللف االسالمى ،مكتبة النهضة املنصرية  -
 . 1411،الطبعة االوىل ،مطبعة السنة احملمدية ،

على حسني : ، ترمجة  1473-1491يران اخلارجية روح اهلل رمضاىن ، سياسة ا -
فياض و عبداجمليد محيد جودى ، مركز دراسات اخلليج العرىب ، جامعة البصرة ، 

4821 . 
غسان : فاضل رسول ،كردستان والسياسة السوفيتية يف الشرق االوسط، ترمجة -

 .8112نعسان،مكتب الفكر والوعى يف االحتاد الوطىن الكردستاىن ، سليماىن،
-4891فكرت نامق عبدالفتاح ، سياسة العراق اخلارجية ىف املنطقة العربية  -

 . 4824، داراحلرية للطباعة ، بغداد  4892
عزيز شريف ، شعوب اسيا و افريقيا ضد حلف بغداد و مبدأ ايزهناور ، الطبعة  -

  .4892االوىل ، دار الفكر ، 
 ،4892-4819الربيطانية   –ة عالء جاسم حممد احلرىب ، العالقات العراقي -

 .  8118الطبعة االوىل ، بيت احلكمة ،
الربيطانية، من تأسيس االمارة حىت الغاء -على احملافظة ، العالقات االردنية -

 .4818دار النهار للنشر ،بريوت (4891-4884)املعاهدة
مركز دراسات  ،4828-4819على الدين هالل ، امريكا والوحدة العربية  -

 .4828ة العربية ، بريوت الوحد
-4811مؤيد ابراهيم الونداوى ، العراق ىف التقارير السنوية للسفارة الربيطانية  -

 .  ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  4892
االيرانية ، جمموعة حبوث حتت عنوان  –حممد جواد على، العالقات االمريكية  -

 . 4822د ـ ، العالقات الدولية اليران ،جامعة بغدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 8144 ،82 -4 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
   

 28 

 6411-6491 ة للدفاع عن الشرق االوسطيكوردستان في المشاريع السياس
 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 . العامل بني الكتلتني الشرقية والغربية  وظهور بوادر احلرب الباردة  من بينها تقسيم. كوردستان 
 االمريكيني والربيطانيني ، اىل بناء حزام أمىن ودفاعى للوقوف بوجه التغلغل السوفيىت و ابعاده عن اخلليج وقنال السويس ، او كما كان

وردستان حتتل موقعا جيوبولتيكيا مهما وتقع يف القلب من تطلعات االحتاد السوفيىت  من اجل احتواء ولكون ك.يقال عن املياه الدافئة 
 .املنطقة الشرقية فقد كان مقدرا ان يكون هلا موقعا مهما يف هذه الصراعات 

متثل الفجوة الواقعة بني عملت القوى الغربية على بناء هذا احلزام عن طريق جمموعة من االحالف االقليمية ، وكانت كوردستان  
احللفني ، حلف الشمال االطسى من جهة الغرب و حلف جنوب شرق اسيا من جهة الشرق ، حيث كانت تركيا ، احلليفة الرئيسية 
للواليات املتحدة ،  عضو ىف حلف مشال االطلسى ، وباكستان عضو ىف حلف سياتو ، و لسد هذه الفجوة ، كان البد من اقامة 

 ( . حلف بغداد )يث طرحت العديد من املشاريع الدفاعية تلك احملاوالت انتهت بأقامة حلف جديد، ح
وبسبب من هذه االمهية الىت لكوردستان بوصفها اقوى حلقات املشاريع الدفاعية الغربية عن املنطقة ، فقد قمنا بوضع البحث 

ية الىت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية ، وهذا ما نتاوله حماولني فيه دراسة اوضاع كوردستان يف ظل التحوالت والتطورات السياس
اما املبحث الثاىن فيتناول النظام اجلديد لالحالف االقليمية يف املنطقة ، صحيح كانت هناك حماوالت جدية قبل .املبحث االول 

واختذت جمرا جديدا بسبب  , دية، ولكن مع احلرب اصبحت احملاوالت اكثر ج( ميثاق سعد اباد )احلرب ونتجت عنها كما نعلم 
اما املبحث الثالث فخصص لدور الدول االقليمية يف هذه املشاريع ، ويتناول املبحث االخري موقع كوردستان . ظهور احلرب الباردة 

 .حلف بغداد  يف
 

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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 تةيران  يىقفة شيَخى سةنعانى عةتتارى نيشابوورى و داستانى
  سؤفيطةرِانة بةراوردكردنيَكى 

 

 شوكرية رةسول ئيرباهيم و عماد وةيسى خالد
 عيَراق -هةريَما كوردستانآ كوردى،كوليذا زمانا، زانكؤيا سةالحةددين، زمانىَ بةشىَ

 عيَراق -زانكويا دهوك، هةريَما كوردستانآةتى، يفاكولتيا زانستيَن مروظاكوال ئادابآ ،س بةشىَ زمانىَ كوردى،
  ((0202نيسانىَ  01: ، ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنى0202َكانووينا دووىَ  7: ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى)) 

 

 ثوختة
ريَطايةك بؤ ريَبازى سؤفيطةرى وةك ريَبازيَكى فةلسةفى لة ناو كؤمةَلطةى ئيسالميدا دةركةوت،بةَلام شيعرى كردة 

دةربرين و بَلاوكردنةوةى بري و راكانى خؤى بة شيَوةيةك كة شيعر ثر بوو لة وشة و زاراوة و رةمزى 
. ا بةرضاوخستدتيَ ةشاعرية سؤفيةكان لة قؤناغى ثاشيندا داستانى دريَذيان هؤنييةوة و بنةماكانى سؤفيان.سؤفيطةرانة

 .راوةبؤ ئةم ئةركة تةرخان ك( شيَخى سةنعان)داستانى 
كؤلينةوةيةدا هةوىل داوة بةراورديَك لة نيَوان هةر دوو تيَكستى داستانى شيَخى سةنعانى فارسى و يَليَكؤلةر لةم ل

 .لة اليةن سؤفيطةريةوة دةستنيشان بكات-كورديدا بكات و اليةنى ليَكضوون و جياوازى نيَوانياندا
 

 يطةرىبةراورد،سؤفداستانى شيَخى سةنعان،  :لينىيَن ظةكوَكليل
 
 
 

 ثيَشةكى
 

هاتنى ئيسالم وبَلاو بوونةوةى لة ناوضة  ثاش
جياكانى رؤذهةَلاتدا، ميللةتانى ئةم ناوضانة 

ثاش ئةم جيَطريبوونة، مةيلى . ئايينةكةيان وةرطرت
بةرفراوانكردنى ناوضةكان و دةستةَلاتداريةكان 
بووة هؤى ضةندين جةنطى طةورة لة ناوضةكةدا، 

                ثةيدابوونى ))هؤى ئةم جةنطانةش بوونة 
  كة بةرفراوانبوونةطريى،طيانى تةثةسةرى وطوش

 بووة هؤى ثةيدابوونى وبَلاوبوونةوةى

 .(1)((سؤفيطةرى
 :عةتتار وسؤفيطةرى

عةتتار لة سةردةميَكدا دةذيا كة توندرةوى و  
وشكباوةرى ئايينى ومةزهةبى لة لوتكةى خؤى 

وكوشتار دابوو وبة هؤيةوة ضةندين جةنط 
ى رةسةن، يريَبازى سؤفيطةر))ثةيدابوون، هةروةها 

لة بريكرابوو وئةوكةسانةى كة وةك زاهيد، خوا 
           ثةرست، عارف وسؤفى ناسراوبوون، زؤربةى

 حاَلةكانروخسارى  بيَجطة لةجاران، 
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لةطةلَ سؤفيانى  ،مةقامةكانةوة  ودووبارةكردنةوةى
 .(9) ((نيان نةبووثيَش خؤيان هيض خاَليَكى ليَكضوو

هةر لةو سةردةمةدا عةتتار هةستى ثيَكردوة كة 
كةليَنيَكى طةورة لةناو مةيدانىَ خوا ثةرستيدا 
ثةيدابووة وخةلك زياترطرنطى بةروخسار وثيَطريية 
تاكةكةسية ئايينيةكان دةدةن، ريَبازى سؤفيطةريش 

ثيَويستة شتيَك بكرىَ بؤ  ،تووشى ترازان بووة
وستى خوا ثةرستى بزرنةبيَت ئةوةى ريَطاى در

وبوارى سؤفيطةريش هةروةك ريَطاى ثةيرةوى 
شةريعةت، نةبيَتة دةرطايةك بؤ ضةوساندنةوةى 

 .خةلك

عةتتار لة هيض كام لة قوتاخبانة سؤفيطةرييةكان 
: دةرسى نةخويَندبوو وهةروةكو جامى دةَلىَ

عةتتار لة كؤمةىل ئؤوةيسى بووة، واتة بىَ  ))
بة شيَخ هةبيَت فيَرى ثةروةردةى ئةوةى ثيَويستى 

 .(0) ((سؤفيطةرى بووة وقؤناغةكانى ريَبوارى برِيوة
ئةو هةوَلى دا ريَطاى طةيشنت بة خوشةويستى 
خوا روون بكاتةوة، بؤ ئةم مةبةستةش سوودى لة 
ئةدةب وةرطرتووة؛ ضةندين قؤناغى دةستنيشان 

 .بةشيعر ئةم ضةندةى خستووتة بةرضاوو كردووة 
ار هة كةسيَك بيةوىَ بطاتة ثلةى الى عةتت

ثيَويستة لة حةوت ( بوهذين لة خوادا)بةرزى 
 :قؤناغ تيَثةرببيَت، هةروةكو دةَليَت

 
 طفتتت متتا را هفتتت وادى در رة استتت  
 وا نيامتتتتد درجزتتتتان زيتتتتن راةكتتتت 
 ضتتتون نيامتتتد بتتتازك  زيتتتن راة دور  

 جايطتتاة طتتم سربةستتر آن ضتتون شتتدند 
 كتتتتتتار غاااااا  آ طلبببببب هستتتتتتت وادى 

 معرفتتتت آن ستتتتثتتت  ستتتيم وادى  
 هستتتتت ثتتتتنجم وادى توحيتتتتد ثتتتتاك
 هفتتتتتمد وادى فستتتتر استتتتت و فنتتتتا 

 

 هفتت وادى، درطتة استت    شتتى ذطضون  
 آطتتتتتاةك آن نيستتتتتت ازفرستتتتتنط 

 ضتتتتون دهنتتتتدت طزتتتتى  ى نا تتتتبور 
 كتتى ختترب بتتازت دهتتد اى بتتى ختترب       

 ث ، بى كنار آ انوادى عشق است 
 ثتتتت  ضتتتتزارم وادى استتتتت نا  تتتتفت 
 ثتتتت  ششتتتتم وادى حتتتتريت  تتتتعبناك

 ن روى روش نبتتتتود تتتتترابعتتتتد از ايتتتت
 612ص: ط. م                          

                  

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

زؤركةس ئةم ))خوادا، روون بكاتةوة هةرضةندة 
ريَكخستنة شيعرية بةوة وةسف دةكةن كة 

، لةراستيدا ئةم ونةبوى يَتدةربارةى فةلسةفةى يةك

، بزربوونى خودى  ةنابةرهةمة دةربارةى ف
 .(4) ((مروظايةتية لة خودى خوادا

سؤفيةكان بؤ طةيشنت بةخوا، وازيان لة ريَطاى 
ذيرى ولؤجيك هيَناوة، ضونكة لةو بريوباوةرة 

ذيريةكان لة سروشتةوة جياوازيان ))دابوون كة 
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ةربرينى هةية وهةر مروظيَك بة شيَوةيةكى تايبةت د
لة حةقيسةت دةكات وئةم دةربرينانةش دةبيَتة 

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

ريَطاى عةشق تةنيا ريَطاية كةتيَيدا جياوازى ))كة 
 .(6) ((لة سةليسة ودذايةتى لة هةبووندا دةرناكةوىَ

 :يرانستتؤفتيطةرى فتةقيى تة
ئاشكراية ميللةتى كورد وةك هةموو 
ميللةتةكانى ترى ناوضةكة بة دَلسؤزيةوة 
ثةيرِةوى ئايينى ئيسالميان كردووة وبةثيَى توانايى 
خؤى، هةوَلى خزمةتكردنييان داوة؛ هةبوونى 
ضةندين زاناى طةورةى ئيسالمى، كة 

 .ةبةرةطةزكوردن، بةَلطةية بؤ ئةم
ى لة ئيَران كاتىَ قوتاخبانةكانى سؤفيطةر

وعيَراقدا ثةيدابوون، بريوراكانيان بةهةموو الوة 
لة ثةيرةوكردنى ))بَلاو بووةوة؛كورديش 

سؤفيطةرىدا شويَن ثيَى قوتاخبانة سؤفيطةريةكانى 
بةغدا وئيَران كةوتووة، و بةطويَرةى نزيكى 
جوطرافى شةثؤىل ئةو بريوباوةرانةى بؤ هاتووة 

 .(7) ((خةلكيَكى بة خؤيةوة طرتووة
كارتيَكردنى ئةم شةثؤلة لة سةركورد، زؤر 
جار لة ريَطاى ئةو بةرهةمة ئةدةبيانةوة بوو، كة 

فةقيَكان . لة حوجرةى مزطةوتةكاندا دةخويَندران
بيَجطة لة كتيَبة ئايينيةكان وةك قورئان وحةدي ، 
كؤمةىل بةرهةمى ئةدةبى فارسيان دةخويَند، ئةم 

فارس بوون،  بةرهةمانة، بةرهةمى كةلة شاعريانى
كة طةورة ثياوى سؤفيطةرى سةردةمى خؤيان 

عةتتار، مةولةوى، سةعدى : لةوانةش. بوون
 .هتد...وحافز و

بةمةش ريَطاى ئةدةبى يةكيَك لة ريَطا 
سةرةكيةكانى بةستنةوةى فةلسةفةى سؤفيطةرى 
فارسى بة سؤفيطةرى كوردى بوو و زؤر لة 
ة بريوباوةرة سؤفيطةريانةى شاعيَرانى كورد ل

كانياوى ئةدةبى فارسيةوة سةرضاوةى دةطرت، بةم 
شيَوةية سؤفيطةرى فارسى كارتيَكردنى لة سةر 
سؤفيطةرى لة كوردستاندا كرد وئةمةش وةك 
خاَليَكى ثيَكطةيشتنى هةردوو ئةدةبى كالسيكى 

 .فارسى وكوردى دةذميَردرىَ
فةقىَ تةيرانيش قوتابيى ئةو مزطةوتانة بوو و بة 

رهةمة فارسيانة، ئاطادارى بووة و خويَندنى ئةو بة
ةفة لة ناو ئةم فةلس رةنطدانةوةى دةبيَت

و هةبوونى داستانى بةرهةمةكانىدا هةبيَت 
منوونةيةكةلة سةر ئةم (شيَخى سةنعان)هاوبةش

 .ئاطاداربوونة
 :سؤفيطةرى وشيَخى سةنعان

ئةم بةرهةمة لة سةر بنةماى سؤفيطةرى بنيات 
ماكانى سؤفيطةرى نراوة، كة تيَيدا زؤر لة بنة

 .روون و ئاشكراية
خاَلة هاوبةشةكانى نيَوان هةردوو بةرهةمى 
شيَخى سةنعانى عةتتارى نيشابوورى و شيَخى 
سةنعانى فةقيى تةيران لة رِووى سؤفيطةريةوة بةم 

 :شيَوةى  خوارةوةن
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 :خةون -1

 :عةتتار
 طرضتتة ختتود را قتتدوة ا تت اب ديتتد    

 
 ضتتند شتت  بتتر هتتم ضتتنان درختتواب ديتتد  

 001ص :0020: ط. م                  
 :فةقىَ

 كتتتتتتتتتتض ظتتتتتتتتتتةدخوينىَ   باااااااااا  ى
 شتتتتتتتةيخ د خةونيَتتتتتتتدا دبينتتتتتتتىَ 

 

 ثتتتتتةردةئىَ ذبتتتتتةر ختتتتتوة هلتينتتتتتىَ   
 ستتتتتةك متتتتتةى ددةتتتتتتىَ  ااااا جتتتتتام و 

 006ل: 63: ف.د                      
 

دةسثيَكردنى رووداوة خةون ئاميَزةكان، ئاماذةية بؤ 
. نيَكى ئاسايى نييةئةم ضةندة، كة ئةم خةونة، خةو

الى عةتتار دووبارةبوونى خةونةكة ئاماذةية بؤ 
خةونى شيَخى : ))واتة. راستطؤبوونى خةونةكة

ئةو خةونة ية  كةثىَى دةليَن رؤياى ... سةنعان
ثشت بة رووناكى يةزدانى . ضاك يان خةونى باش

دةبةستىَ ولة بةر ئةمةش بةشيَكة لة ضل وشةش 
م خةونة، ضونكة دةرطاى ، ئة(8)((بةشى ثيَ ةمبةرى

جيزانى نزيَنى دةكاتةوة وباسى ئةو رووداوانة 
دةكات كة تا ئةوكاتة روويان نةداوة، بةثيَى  

ئاشكرا كراوى طيانى يان ))زانايانى عرفانى 
 .(2) ((ئاشكراكردنى موخةيلة

الى فةقيش هةرضةندة ئاماذة بة دووبارةبوونى 
شيَخ )ى خةونةكان ناكات، بةَلام بة هيَنانى رستة

ئاماذةى بةطةيشتنى رووناكيةكى ( دخةونىَدا دبينى
نةبينراو دةكات، كة لة ريَطاى خةونةوة دةطاتة 
شيَخ، ئةم خةونة لة شيَوةى خورثةدا هاتووتة 
خوارةوة، لةوراش ئيختيار نيية ولةسةر  شيَخ 

شيَخ لةطةلَ ))سةثيَندراوة ؛بةواتاييَكى ترةوة 
ةستان ودانيشتنى موريدةكانى لة خانةقا دةذيا، ه

لةطةلَ خةلكدا نةبووة، تاوةكو ئاطاى لة بؤنى 
مةيى عةشق هةبيَت، لةوراش ئةظيندار بوونى ئةم 

 .(13) ((ثرية كارى تةقديرة
هةروةها خةونى هاوريَى شيَخ، كاتىَ 

ى لة خةونى دةبينىَ وخةونى (خ.د)ثيَ ةمبةر
دا، هةر داستانى شيَخى سةنعانى عةتتاركضةكة، لة 

 .ة خةونانةنلةم جؤر
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 :كض -0
 :عةتتار
 منظببببببببر را بتتتتتتتتود عتتتتتتتتاىل  قضبببببببب از 

 دختتتترى ترستتتتا و روحتتتتانى  تتتتفت  
 

 نشستتتتتتة دختتتتترى منظبببببربتتتتتر ستتتتتر  
 دررة روح اللتتتتتتزش  تتتتتتد معرفتتتتتتت

 211-211ص :2121-2121: ط.م    
 :فةقىَ

 رؤهينتتتتتتتتا فنتتتتتتتتدىَ طةهشتتتتتتتتتىَ 
 

 حووريتتتتتتتتا بتتتتتتتتوكرا بوهوشتتتتتتتتتىَ  
 333ل: 95: ف.د                          

 ةو حورييتتتتتا شتتتتتةيخ بابةتتتتتتة ئتتتتت
 لتتتتةب شتتتتةككةرا نتتتتةى قامةتتتتتة  

 

 يتتتتتةدا جتتتتت  جةننةتتتتتتة  ببببببي ئتتتتتة 
 نعمتتتتتتتةتىَ تااااااا ييبههههههه طههههههه تيَتتتتتتتك 

 323ل: 303: ف.د                    
 

كض لةم بةرهةمانةدا لة دوو اليةنةوة 
 :سةيردةكرىَ

 .رةمزى  ئارةزوو وظيانةكانى دونياية -ا
 .ويَنةى جيلوةى يةزدانيية-ب

كىَ رووكةشيدا وا دياردةبىَ كة بة خويَندنةوةية
كضةكة، كضيَكى جوانة، كة بة جوانيى خؤى 
هةولَ دةدات شيَخةكة هةخلةلةتيَنى، بةَلام لة 

، كضيَكى (عةتتار)راستيدا كضةكة، بةثيَى طوتنى 
بةكارهيَنانى سيفةتى روحانى . ))ة(روحانى سيفةتة)

لة سةدةى شةشةمى كوضى دا بة واتاى فريشتة 
 .(11) ((ار دةهاتيان ثةرى بةك

عةتتاريش لةضةند جيَطادا، روحانى لة جياتى 
 :فريشة سيفةتى بةكارهيَناوة

 
 روحتتتتتانيون از بزتتتتتر تستتتتتت ط عببببب 

 قدستتتتيان سلتتتتة ستتتتجودت كردةانتتتتد
 

 وقزتتر تستتت لطبب   خلتتد ودوزخ، عكتت   
 وكتتتل غتتترق وجتتتودت كردةانتتتد    جااا  

 265ص :2191-2191: ط.م          
 مستتتتتانآطفتتتتتت اى روحتتتتتانيون  

 
 ريتتتد ايتتتن زمتتتان آم ستتتجدة دآثتتتيش  

 122ص: 1126: ط.م                   
 

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

دةبيَت ئةو هزرة الى خويَنةر دروست ببيَت، كة 
تةنيا وةك ( حورى)مةبةست لة بةكارهيَنانى 
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ى كضةكة، بةَلام ليَكضواندنيَكة بؤ دةرخستنى جوان
فةقىَ لة شويَنيَكى ديكةدا لة زمانى ثيَ ةمبةرةوة 

روحانى سيفةت بوونى كضةكة دةكات  ثشتطيَرى
 :وباسى ئةوة دةكات كة كضيَكى ئاسايى نيية

 
 ئتتتتتةو حورييتتتتتا شتتتتتةيخ بابةتتتتتتة
 لتتتتةب شتتتتةككةرا نتتتتةى قامةتتتتتة 

 

 يتتتتتةدا جتتتتت  جةننةتتتتتتة  ببببببي ئةةةةة  
 نعمتتتتتتتةتىَ ييب تههههههه طههههههه تيَتتتتتتتك 

 323ل :303: ف.د                      
 

بةلكو لة ئاستى ثيَ ةمةمبةرانة ودةستى وةك 
وجيَطاى ( يةد بي ئة)دةستى مووسا ثيَ ةمبةرة 

 .بةهةشتة
بةمةش كضةكة بةكضيَكى ئاسايى ناذميَردرىَ، 

دةستةى فريشتة وئيزةديةكانى ))بةلكو لة 
، دةذميَرىََ، نةك وةك (19) ((بةهةشتى يان ئةفسانةيى

ى ناوديَريَك كة دةيان يان سةدان كضيَكى مةسي 
 .وةك ئةو هةية ولة هةر كاتيَك دةتواند بيبيند

ئةركى كضةكة ئةركيَكى خوازراوة 
بانطةوازى وموذدة بةخشى ئايينى عةشسة ))و

ة كة ئةركى (عةشسى ئايد)وفريشتةى دةستةى 
نزيَنى و رةمزةكانى عةشسى بة ثريى سةجادة نشد 

طةورةيى خوابكات بناسينيت وئةوى ئاطةدارى 
شايانى  ،(10) ((وجوانى خواى ثىَ ثيَشان بداتةوة

باسة بةكارهيَنانى كض لةالى سؤفيةكان بؤ ئةوة 
تةوة كة بيَجطة لةو ئةركانةى كة لة ناو  دةطةرىَ

ئةم دوو بةرهةمةدا دةبينى، كضةكة ثيَوةرى 
 .ثابةندى وخوراطرى ثياوة لة بةرامبةر هةَلةكانةوة

 
 :بت، نم -3

 :تارعةت
 كتتتز حتتترم در رومتتتش افتتتتادى مستتتام

 
 ستتتجدة متتتى كتتتردى بتتتتى را بتتتردوام  

 211ص: 2191: ط.م                     
 :فةقىَ

 شتتتتةمىَ متتتتة ئة تتتتنام نييتتتتة تتتتتة 
 

 يتتتتتا رةب ئتتتتتةم وئتتتتتةظ ق  تتتتتةتة 
 395ل :121: ف.د                      

 
عةتتار لةخةوندا كضةكة لة شيَوةى بت 

ة ديتنى روخسارى دةبينىَ، ئةمةش دةربرينة ل
ئةودةكات؛ الى فةقىَ لةسةرزارى موريدةكان بة 

ناودةبرىَ، ضونكة ئةوان رِووى (  نم يان   نام)
دةرةكى ئةم رووداوة دةبينن وئاطايان لةرِووى 

 .ناوةوة نيية
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هةر بةستنيَكى ))بت لة ديتنيَكى سؤفيطةرِانةدا 
هزرى ية كة دلَ وهزرى مروظى خةريكى خؤى 

لةحةق  -كة مروظى–تيَك بكات و وهةر ش
هةروةها .(14) ((وبريكردنةوةى حةق دوورخباتةوة

بت لة طؤلشةنى رازدا بة واتاى لةش و ماددة و ))
بت شكاندن خؤ بة زل زاند و .هةوةس وئارةزووة

غروورة،هةروةهابت لة شةرحى طؤلشةنى 
رازداكانطا و سةرضاوةى هةموو كةماالتة ،كة 

واتاى تةجةالى  ثايةى قوتبايةتيى طةورةية؛بة
 .(15) ((حةقيش هاتووة

 :مةى نووشد-4

 
 :عةتتار

 جتتتام متتتى بستتتتد زدستتتت يتتتارخويش  
 ضون بة يك جا شد شراب و عشق يار

 بريتتتد از كتتتارخويش نتتتوش كتتترد ودل 
 متتاهش يكتتى شتتد  تتد هتتزار  آنعشتتق 
 211ص: 2151-2151: ط.م          

 
 :فةقىَ

 ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو ستتتتجودة   
 

 تىَمتتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعة  
 309ل :291: ف.د                      

فخر الدين عراقي كة يةكيَكة لة 
مةى لة : طةورةسؤفيانى سةردةمى خؤى دةَلىَ

، (16) ((زاَلبوونى شةوقة))جيزانى سؤفيطةرى دا 
ئاشكرا كردنى ئةوشتة )وخواردنةوةى مةى 

، بةم شيَوةية (17) ((نزيَنيانة ية، كة لة ناو دلَ داية
خؤى لة دونيا  و ثةيوةستةكانى قورتال ريَبوار 

دةكات و ، بؤ هةنطاونان بةرةو قؤناغةكانى ترى 
 .سؤفيطةرى ئامادة دةبيَت

 
 :سووتاندنى قورئان -5

 :عةتتار
 طتتر بتتة هشتتيارى نطشتتتم بتتت ثرستتت    

 
 ثيش بت م ت ف بستوزم مستت مستت     

 116ص: 1931: ط.م                   
 :فةقىَ

 شتتتتتةيخ  تتتتتوحوف ئاظيَتتتتتتة نتتتتتارة 
 

 ذ موستتتتتتتكر و دينتتتتتتتان ظتتتتتتتةتىَ  
 302ل :292: ف.د                       
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سووتاندنى قورئان كاريَكى زؤرنارةواية، بةَلام 
لة جيزانى سؤفيطةرىدا بة شيَوةيَيكى تر ليَك 
دةدريَتةوة، ضونكة ئةوان لة سةر ئةو بريورايةن 

 :كة قورئان دوو رِووى هةية
 اليةنى روخسارى كة بريتية لة وشة -2

 .روخساريةكان وحرب وكاغةز
 .و بةكارهيَنانى  ثةيرةوكردنى: اليةنى شاراوة -1

 لةوراش سووتاندنى قورئان بةواتاى

نزيكى لةطةلَ وشةكانى روخسارى ))سووتاندنى 
وحرب وكاغةز بووة، بىَ ئةوةى بري لةواتا وهزر لة 
راستيةكان وناوةرِوَكى بكةنةوة، بةكارديَت 

ية، بةلكو ويَنةيةكى بىَ ولةراستيدا ئةمة قورئان ني
 .(18) ((طيانى ئةوة

بةم ضةشنةش سووتاندنى قورئان الى سؤفيةكان 
ئاطرى جةزبةى خوايى بريوباوةرة ))ئةو كاتةيةكة 

ثروثووضةكانى ناو دَلى ريَبوارى دةسووتيَنى ولة 
نيَوانىدا رووناكى  كة هةمان رووناكى ريَنةمايى 

 .(12) ((وزانستى راستةقينةية ،دةردةكةوىَ

ثيَويستة مروظ لة خودى خؤى دةرباز ببيَت، 
تاوةكو بطاتة طةوهةرى دةروونى خؤى كة هةمان 
طيانى مروظة و تيَيدا رووناكى هةبوونى خوا 

الى عةتتار و فةقيش، شيَخى سةنعان . دةردةكةوىَ
سةرخوشى مةيى راستةقينةى  لة ثاش ئةوةى كة

خوايى دةبيَت، تازة هةست بة ثةيوةست بوونى 
ى بةروخسارى قورئان دةكات وتازة دةزانيت خؤ

كة لة ماناى راستةقينةى قورئان َنةطةيشتووة، 
لةوراش بة سووتانى ئةو ويَنة روخساريةكةى 
قورئان كة لة ناو دَلى داية، هةولَ دةدات بطاتة 

 .واتا راستةقينةكانى قورئان ورووناكى يةزدانى
 :سوجدةبردن -6

ارى مزؤيية بة سوجدة نةمان و نيستيى شويَنةو))
بةردةوامبوونى دةركةوتنى خودى ثريؤز،عارف لة 
سةرةتاى عةشسةكةيدا هةر شتى نوورى حةقى ىلَ 
دةربكةوتباية سوجدةى بؤ دةبرد، ئةمةش سةرةتاى 

، هةروةكو (93) ((مةقامةكانى خوشةويستى و شةوقة
لة سةرةتاى مةقامى ( خ.س)حةزرةتى ئيرباهيم 
 ( 22:انعام)( هذا ربي) :خوشةويستى طوتى

 

 :عةتتار
 كزحتتتترم دررومتتتتش افتتتتتادى مستتتتام 

 
 ستتجدة متتى كتتردى  بتتتى رابتتردوام    

 211ص:2191:ط.م                    
 :فةقىَ

 ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو ستتتتجودة  
 

 متتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعةتىَ  
 309ل :291: ف.د                     

 

ةر شتيَك بيَجطة هةرضةندة سوجدة بردن بؤ ه
رك وشةريكطرتنيش بؤ خوا ة شلةخوا دةبيَت

طوناهيَكى نابةخشودةنيية، بةَلام ضونكة كضةكة 
كةسيَكى ماددى نيية، بةلكو وةكو رةمزيَك 
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بةكارهاتووة، ئةم كارة بةشرك ناذميَردرىَ و واتاى 
دابةزين بؤ ويستةكانى دةروونى ديَت، لةوراش 

 .شيَخ لةو طوناهة دوورة
 : زنار بةسنت -7

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

(91) 

 

 :عةتتار
 ضتتتون ختتترب نزديتتتك ترستتتايان رستتتيد  
 شتتتيخ را بردنتتتد ستتتوى ديتتتر مستتتت   

 

 كان ضنان شيخى رة ايشان طزيد 
 بعتتتد از ايتتتن طفتنتتتد تتتتا زنتتتار بستتتت

 216ص :2111-2111: ط.م          
 :فةقىَ

 ستتتتتتتتةدَلبتتتتتتتةرىَ  جامتتتتتتتدا ب دة
 

 وان زنتتتتتتتار ئتتتتتتتانى و بةستتتتتتتتة   
 303ل :293: ف.د                       

 

زنار زاراوةيةكى يونانية و بةواتاى ئةو قايش 
لةكاتىَ دةستةَلاتدارى ئيسالميدا ثيَويست  .ديَت

ببةسنت، بؤ ئةوةى لة  يَكقايشبوو مةسي يةكان 
ان ةكئةم زنارة الى  سؤفي. موسلمانان جيا ببنةوة

هيَز و رابوونى ريَبوارة لة سةر خوا ))نيشانةى 
 ((ثةرستى و بةندايةتى و بةردةوامى خزمةتكردن

(99). 

شايانى باسةكة ئةم زنارة لة ناوضةكانى 
ذيَردةستةَلاتى دةستةَلاتدارى ئيسالمىدا دةبةسرا 
ولة ناوضةكانىردا ثيَويست بة  بةستنى نةبوو، 

عان كةضى دةبند، الى عةتتار  و فةقىَ شيَخى سةن
بةرةو وَلاتى رؤم يان كوفر دةضى و لةوىَ زنار 
دةبةستىَ و ئةمةش شتيَكى ئاسايى نةبووة، لةوراش 

طةيينى ةليَرة زنار هةر مةبةستى سؤفيطةريةكةى د
 .و بةس

 
 :دَير -1

 :عةتتار
 طفتتت اطتتر كعبتتة نباشتتد ديتتر هستتت    

 
 هوشتتتتيار كعبتتتتةام در ديتتتتر مستتتتت  

 212ص :2116: ط.م                    
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 :فةقىَ
 دةنطتتتتىَ موريتتتتدان ضتتتتوو فةلتتتتةك   
 وا هاتتتتتة ثتتتتيَش يتتتتا ضتتتتاظ بةلتتتتةك  

 

 ديَتتتتر كتتتتو راهتتتت  تتتتتىَ طةَلتتتتةك  
 هاتتتتتتتتتة شتتتتتتتتباكا قيبلتتتتتتتتةتىَ 

 332ل: 132: ف.د                     
 

ديَر لة ليَكدانةوةكانى سؤفيةكِاندا بةواتاى 
بة  (90) ((جيزانى مروظ ،يان جيزانى ئاسايى))

 .كارديَت
يش بةكاردةهيَنى ومةبةستى  *(انديَر م )عةتتار 

 .(94) ((جيزانى عةشسة))

ئةم جيزانة، جيزانى مةعنا ويةكةمد مةقامى 
ثيَطةياندنى دةروون وناوةوةى ريَبوارة كة 
هاورةنطى يةكبوون ببيَت؛ ئةجنومةنى عارف 

 .(95) ((وئةولياية

 
 :ب رازوانى -2

 رفتتتتت ثتتتتري كعبتتتتة و شتتتتيخ كبتتتتار 
 

 ر اختيتتتاختتتوك وانتتتى كتتترد ستتتاىل    
 212ص :2111 :ط.م                   

 حكمتتتتتتتتتةتا وان رةمتتتتتتتتتز و رازان
 متتتةى ظتتتةخوار ضتتتوو  بتتتةر بتتتةرازان 

 

 مورشتتتتتتتتتتدىَ راز و نيتتتتتتتتتتازان 
 ثيَختتتتتواس ب كةنتتتتتداالن كتتتتتةتىَ 

 304ل :295: ف.د                     
 

س طوانى وب رازوانى ل  سؤفيط رىدا دةربرينى 
بؤ  جؤرَيكى تاقيكردن وةى رةزيلكردن ،))ل  

 ((ثيوانى ثاب ند بوونى ئ ظيندار ل رَيى ع شق دا

(96) . 

 
 :تةرسا-02

 

 

 

 

 

 

 

 

  تتتتتتؤفيان يتتتتتتارىَ كضتتتتتتىَ بتتتتتتر
 جةطتتتتتةرا تةرستتتتتا بةضتتتتتىَ بتتتتتر   

 

 شتتتةيخ ل ستتتةر دينتتتىَ نةضتتتىَ بتتتر     
 شةهستتتتتتتتتتتةوارىَ غتتتتتتتتتتتارةتىَ

 325ل :320: ف.د                      
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 كتتتتتار اوبتتتتتربد آبتتتتتتش عشتتتتتق، آ
 

 زلتتتتتف ترستتتتتا روزطتتتتتار او بتتتتتربد 
 211ص :2159: ط.م                    

 طفتتت ضتتون ترسابضتتة ختتوش دل بتتود   
 

 غافتتتتل بتتتتودآن دل ز رنتتتتن ايتتتتن و 
 212ص :2111: ط.م                    

 

ى مروظى ؤَلمبيس))ت رسا ل  سؤفيط رى 
و  (97) ((ثَيط يشتوو و ب رَيوةب رى جيهانى ئيمكان 

ك سَيك ك  ل  جيهانى طيانى ب  ))ت رسا ب ضَى 
س ر دَل وذيرى و دةروون كان، ل  س ر شَيوةى 

زاَلبوون و دَلوظانى، زاَل دةبَيت وه مووى 
خ ريكى خؤى دةكات و ل  لَيك جيابوون وةى 

 .(98) ((دةكات  دةروون كان رزطار

 
 :شَيخ -00

  تتنعان ثتتري عزتتد ختتويش بتتود     شتتيَخ
 

 دركمتتال از هتتر ضتتة طتتويم بتتيش بتتود   
 211ص :2212: ط.م                    

 شتتتتةمةك هتتتتةبوو  تتتتةنعانى يتتتتان   
 

 ستتتتةردارىَ ثان تتتتةد  تتتتوفى يتتتتان  
 323ص :29: ف.د                      

 

رَيبوارَيك ك  هَيزى  )))شَيخ رةمزة بؤ 
ئامادةيى الى ثَيط يشتووة، ب َلام هَيشتا ضريسكى 

 .(92) ((جيهانى م عنا ن ط يشتووتَى
 تى حاَل تى ئامادةبوون، الى رَيبوار وةك حاَل

جووج ل ي ك ، ك  ل  ناو هَيلك  دابَيت وئامادةيى 

ئ وةى ه بَيت ك  ببَيت ب  باَلندةي كى ت واو 
وبفرَيت، ب َلام بؤ ط يشنت ب م قؤناغ  دةبَيت، 
قؤناغ كانى ثَيط يشتنى ت واوبكات، تا وةكو بطات  

 .دوايني قؤناغ ك  فرين 
 

 
 :ح ج ونوَيذ -00

 :عةتتار
 وردة بتود قرب ثنجتة حتن بتة جتاى آ    

 خود  تالة و توم بتى حتد داشتت او     
 

 عمتترة عمتترى بتتود تتتا مىكردةبتتود    
 اشتتتت اوذهتتتيض ستتتنت رافتتترونط 

 211ص: 2215-2216 :ط.م       
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 :فةقىَ
 واف طبببب ثةجنتتتتةج حتتتتة  وثةجنتتتتةج 

 
  تتتتتةوم و تتتتتةالت وئعتكتتتتتاف  

 342ص :143: ف.د                
 

ان طرنطييان ب خوا ث رستى داوة،  كسؤفي
ضونك  ب  راى ئ وان م ب ستى س رةكى ل  ه موو 

ب دةست هَينانى دَل، ن ك قاَلبى، ))ئ رك كان 
ب ه موو كات كانى، مل ب  ملى ن رَيت  

 .(03)ة((ديارةكان
 :متتةقامتةكان -

ةكان سووديان لة وادى و مةقامعةتتار و فةقىَ 
 .هيَناوةيان نياندا بةكارلة ناو بةرهةمةكاوةرطرتووة و

حاَلةتيَكة )) (:طل ) داخوازى:وادى يةكةم 
كة دلَ ريَبوارى هان دةدات بةدواى زاند 

 .(01) ((وراستىدا بطةريَت
شيَخى سةنعان لة هةر دوو داستانةكةدا لة 
ريَطاى خةونةوة ئاطةدارى ئةوة دةكريَت كة 
ثيَويستة بةدواى راستيدا بطةريَت و ئةمةش 

 .ريَطاى سؤفيطةرييةسةرةتاى 

لةم قؤناغةدا ريَبوار لة : وادى دووةم عةشق
عةشسدا دةسووتىَ وهيض سكااليةكى ناكات شيَخى 
سةنعان لة هةردوو داستانةكةدا، هةنطاوى بةرةو 
عةشق دةهاويَذيَت و لة ئاطرى ئةم ئاطرةدا 
دةسووتىَ وشايانى باسةكة ئةو بة ويستى خؤى 

 .بةدواى ئةم عةشسة دةكةوىَ
ووستان و خةريكبوونى ))ةقام بة واتاى م 

ريَبوار ديَت لة هةول و وةرزشة طيانى و 
  (09) ((لةشييةكانى بةرامبةر خواى طةورة

تةوبة بة قؤناغى يةكةمى مةقامةكان  :تةوبة -0
ديَت، بةَلام تةوبةى شيَخى سةنعان لة هةردوو 
داستانةكةدا بة واتاى درةبازبوون لة هةموو 

 .تزيَنانى سةركةوتن دةطةينىقؤناغةكان وبةدةس

 
 :فةقى

 شةيخ بووية  دوَالب ل دةشتىَ
  ىَتتتوشتتتت ذ ثتتار ئاظيَتتتوى زن

 مةلتتتتتةكىَ هتتتتتادى  طةهشتتتتتتىَ  
 شوشتتتتتتى ب ئاظتتتتتا رة تتتتتةتىَ  

 مةلتتتةكىَ هتتتادى  خبتتتار  هتتتات  
 ق  تتةتا مورشتتد بكتتار  هتتات   

 

 هتات   ا  شةيخ بدةستتىَ  شتةيخ عتة    
 هتتتتتةروةكى ذ كتتتتتةعبىَ ظتتتتتةتىَ 

  322-323ل: 313-312:ف.د  
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 :عةتتار
 تايبم از شيخى و حال و حمال                 طفت كردم توبة از ناموس و حال

  131-100ص1241:ط.م                                           
 توبة بنشستة طنة برخاستة ست                ان غبار اكنون ز رة برخاستة ست

 130-100ص 1915:ط.م                                         
ئارامطرتن وخوطرتن، كاتى دابارينى بةَلا و رووطرذنةكردنة لة يةكةم ))بريتى ية لة  :سةبر -0

 .(00) ((هةلدا
 :فةقىَ

 وبةختتتتتتتتة الطببببببب فورستتتتتتتةت و
 شتتتتةيخ دزانتتتتى هيَتتتتز نةوةختتتتتة

 

 هوودهتتتتوود وبتتتتةلسي  وتةختتتتتة 
 وةقتتتتت دثتتتتىَ،  تتتتةبرىَ ظتتتتةتىَ

 302ل: 293: ف.د                  
 :عةتتار

 قرب ماهى روز و ش  در كوى او         رب كرد از افتاب روى او
 211ص:2121:ط.م                                                   

 

ئاطةداربوونى شيَخ لةوةى كة ثيَويستة سةبرى 
ئ و ب  شارةزايى  هةبيَت، ئاماذةية بؤ ئةم ضةندة كة

 .دةكات قؤناغ كان دةرباز
بريتية لة رازى بوونى ريَبوار لة : رةزا -3

سةرطريوطرفتةكان وطلةيى نةكردن لةو ضةندة لة 

هةر دوو بةرهةمدا شيَخى سةنعان رازية ضةندةى 
كة بؤ ئةو روو دةدات و لة هيض جيَطايةك نابيند 
كة شيَخ نارةزايى يان طلةيى يان تورةبوونى 

 .دةرخبات

 
 :فةقىَ

 ستتتتجودة ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو  
 

 متتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعةتىَ 
 309ل :291: ف.د                   

 د فكتتترم  ااا ئتتتةز دبتتتا: شتتتةيخ  طتتتوَ
 ئتتتتتتريوَ د طتتتتتتةل تتتتتتتة كتتتتتتافرم 

 

 عشتتتتسا تتتتتة ئتتتتةز غتتتتارةت كتتتترم 
 حتتتتتةتتا كتتتتتو دةورانتتتتتا متتتتتةتىَ 

 309ل :293: ف.د                
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 :عةتتار
 بة جان فرمان كنم وانضة فرمايى      شيخ طفتش هرضة طويى ان كنم          
 حلسةاى از زلف در حلسم فكن      حلسة در طوش توام اى سيمنت             

 133ص 1393-1399:ط.م                                                      
 

ريَبوار هةموو كاروبارى ))ثيَويستة : تةوةكل -4
دوو جيزانى بداتة دةست خوا وخؤى ئيختياريَكى 

 .(04) ((ا نةبيَتتيَيد
شيَخى سةنعانيش لة كارةكانى دا، 
وادياردةكات كة ئةم تاقيكردنةوة، بةدةست خواية 

وئةو هيض رؤىل نيية وتةنيا ثراكتيزةكردن بة ئةركى 
 .خؤى دةزانيَت

 

 :فةقىَ
 بةةةةةةَى م شةةةةةةي تا مةةةةةة  نةةةةةةابنت  
 قسةةةةةم ت بةةةةةَى تةةةةة دب  نةةةةةابنت  

 

 هةةةةةة تتا كةةةةةةو ت قةةةةةةدير نةةةةةةابنت  
 زَيةةةةةةةةدة ذ مةةةةةةةةةدارَى نةةةةةةةة تَى

 343ل :150: ف.د                  
 

 :تةقدير-5
 :باوةر هيَنان بةو ضةندة كة رووداوةكان لة ثيَش نووسراون

 :فةقىَ
 نتتةبوون دةريتتا و بتتةرِ   طهيَتتذ قتتة 

 ضتتتةرمتتتوهر و بتتتةرات ونتتتةف  و 
 هنطتتتتى ق تتتتة هنطتتتتى شتتتتوغل 
 بتتتاخؤى خبتتتوة متتتوهركر ستتتجل   
 حتتتةميان قةلتتتةم هنطافتتتت ذبتتتؤ  
 فيل تتالَ قةلتتةم حشتتكبوو وضتتوو   

 

 ى نظيستتتد ختتتةير وشتتتةر  بتتتاخؤ 
 ختتتتتةلسينؤ ذ وىَ ب ستتتتتةرمةتىَ 
 دةفتتتتتتتتتةركرن رؤذا ئتتتتتتتتةول 
 ئاظيَتتتتتت بتتتتتةراتا حوججتتتتتةتىَ  
 هتتةم شتتاد و غتتةم، هتتةم نيتتك ونتتوو
 هووربتتتتتوو ل ستتتتتةر كتابتتتتتةتىَ 

 349-343ل: 153-151: ف.د
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 :عةتتار
 ختنداز براى اين شبم مى تا                   كار من روزى كة مى ثرداختند                  

 161:ص 2159: ط.م
 

فةقىَ بةم ضةشنة هةولَ دةدات، كة شيَخى لةو 
كارةى كردووة وبووة هؤى ئةتكبةرى لة ناو 
خةلك دا، بىَ طوناج دةرخبات ودياردةكات كة 
ئةمة هةموو ئةزمونيَكى ئيالهية كة شيَخ تووشى 

دةدات هةندىَ جار لةسةر  زارى  هةولَئةو . بوو
كات كة مةبةست عةشسى شيَخ ئةو راستية ديارى ب

دونيايى نيية، بةلكو عةشسةكة زؤر لةوة 
 .طةورةترة

 :حالةكان
تووشى ريَبوارى سوَفيطةرى  حالةتيَكة)) حال1- 

دةبىَ ، بةخششيَكى خوايية و ثةيوةندى بة 
وةرزشى طيانى و لةشييةوة نيية، جارو بار ثةيدا 

     (05) ((.دةبىَ و دووايى وون دةبيت

خراثةكان     اراستنى دَلة لة شتة ث:)) موراقبة -2
)) (06). 

 
 :فةقىَ

 وى هتتتتةر زةوادة كتتتتار دكتتتتر  
 ذ دنيتتتتتايىَ ئستتتتتت فار دكتتتتتر   

 

 كرةكتتتتتىَ بتتتتتىَ هتتتتتذمار دكتتتتتر ذ 
 دوور بتتتتوو ذ هةرضتتتتى شتتتتوبزةتىَ  

 
 دوور بتتتتوو ذ ئتتتتةفعاىلَ بشتتتتك  
 متتا كتتةس خةبتتةر داكتتة ل نتتك    

 

 ذ ئتتتتتةمرةد و بتتتتتوكرىَ خوةشتتتتتك 
 ناكتتتتةت قتتتتةبوول ظتتتتىَ غةيبتتتتةتىَ  

 322-323ل :33-33:ف.د
 

 :عةتتار
 اشت اوذخود  لوة و  وم بى حد داشت او       هيض سنت را فرو نط

 211ص 2215:ط.م

 

لة ريَطاى ))وار قورب ئةوةية كة ريَب: قورب2- 
ويَرايةىل نزيكى خوا ببيَتةةوة طزيادى عيبادةت و

خواى لة بري نةكاتةوة و تةنيا بريلة هةبوونى ئةو و

الى خوا ئةجنام نادةت كةبؤية ئةوكارانة دةكات، 
رناخاتةوة كة الى كارانة دوولةو ناثةسةندة وخوَى
 . (07) ((خواخوشةويستة
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 :فةقىَ
 دووربتتتتتوو ذ بتتتتتةر متتتتتةناهييا
 ذ بتتتةر  تتتةالت و ضتتتيَيى يتتتا   

 

 نةدهاتتتتتتتتتة عيتتتتتتتتد و شتتتتتتتتاهييا 
 عتتتتتتتةتىَ ااااااا شتتتتتتتريين  دهاتتتتتتتتة  

 324ل:33:ف.د                 
 :عةتتار

 روز و ش  ري ض مى نياسود از                         هر مريدى كان او بود اى عج    
 211ص:2211:ط.م

 ))موحةبةتى ريَبوار بريتية لة : موحةبةت -3
كرنوش بردن بؤ خوا و هةوَلدان بوو نزيكبوون لة 

 .(08) ((ليبوونى             خوا لة ريَطاى طويَراية 
 

 :فةقىَ

 
 
 
 

 متتتتةيال متتتتةجاز بةشتتتتةر دظتتتتىَ  
 دظتتتتتىَ  روح موحبتتتتتةتا ئةكبتتتتتةر

 

 دل دائمتتتتتتتتا دلبتتتتتتتتةر دظتتتتتتتتىَ  
 جارجتتتتتتتار  دبيتتتتتتتنن روئيتتتتتتتةتىَ

 315ل 19:ف.د                   
 

 :عةتتار
 از خيال زلف او زنال بست                         هر دل در زلف ان دلدار بست      
 زاد ثاى در رة نا نزادة سر ن                        هر كة جان بر لعل  ان دلرب نزاد     

 211ص:2121-2122 :ط.م
ئةوةية ئيماندار زياتر لةوةى لة دوذمنى برسىَ، لة خودى خؤى برسىَ و خائيف ئةو كةسة )): خةوف -4

 . (02) ((كة تةنيا لة خوا برسىَ 
 :فةقىَ

 
 جةزبتتتة ة رةمتتتزا ضتتتاظى يتتتة    
 تتتتتيَنت ددلتتتتدا طتتتتاظى يتتتتة    

 

 مةبتتتدة ض  ة حتتتاىلَ ختتتافى يتتتة    
 مةوجتتتةك ذ بتتتةحرا حكمتتتةتىَ  

 323ل:22:ف.د                  



 9544 ،05 -92 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 

 45 

 عومرةكىَ بىَ حةد ل بال بوو          ذ خةشيةتىَ  دل نالة نال بوو                   
 333ل:92:ف.د  

 :عةتتار
 رفت عسل و رفت  رب و رفت يار       اين ضة عشق است اين ضة درد است اين ضة كار       

 212ص:2121 :ط.م
 .(43) ((بة باشيى ذوان دىل ئارام ببيََتةوة))كة ريَبوار ئةوية  :ءرجا -5
 

 :فةقىَ
 لةولتتتتةب و دةوران دبتتتتوَرن 

 رنمتتة وو تتتة  نةوبتتةت ب دو 
 

 طتتتتةج ل ذيَتتتترن، طتتتتةج ل ذوَرن 
 تتتتتتتا زةمتتتتتتانىَ فور تتتتتتةتىَ 

 302ل 299:ف.د                 
 

 :عةتتار
 ترك جان طستم اطر اميان برم              من ندامن تا از اين غم جان برم                   

 211ص 2196:ط.م                                                            
 .(41) ((بريتيية لة هةيةجانى دلَ لة كاتى ناوهيَنانى مةحبوب )): شةوق-6

 :فةقىَ
 عتتةت دكتتر ظيَكتترا  ب جتتووش  ا 

 ب موحبتتتةتا عشتتتسىَ ختتتورووش 
 

  ثان تتةد مريتتدىَ  خةرقتتتةثووش   
 ب شتتتةوق و حتتتال و جةزبتتتةتىَ       

 323ل:23:ف.د                 
 :عةتتار

 اتشى از شوق در جانش فتاد            سيل خوند سوى مذطانش فتاد
 211ص:2156:ط.م

 .(49) ((ئةو خوشى وبةختةوةرييةيةكة بة هؤى خواوة دةكةويَتة دَلى ريَبوارةوة:ئون  -7

 :فةقىَ
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 نتتتتو ئالهتتتىَ ديتتتن دورستتتتا   
 دلبتتتتةرىَ هشتتتتيار و مةستتتتتان 

 

 تتتتو ئمتتتامىَ ثتتتوت ثةرستتتتان    
 عاشتتتتتسىَ ثتتتتتورِ وة تتتتتفةتىَ 

 312ل:5:ف.د                    
 

 :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
 211ل:22119-2111:ط.م

 :يةكبوونى عاشق ومةعشوق -1
 :فةقىَ

 شوشتتتتتةيا نتتتتتوورا جةستتتتتةد ىلَ 
 عتتتتتةك  ونيشتتتتتانا  تتتتتةمةد ىلَ

 

 دةرطتتتتةهىَ متتتتوهرا ئةحتتتتةد ىلَ   
 ل موفتتتتتتتتتتةيا وةحدانتتتتتتتتتةتىَ 

 343ل :142: ف.د                 
 .(40) ((تىبريتية لة ديتنى خوا بة ضاوى دَلةوة، بىَ ليكضواندن هةر وةكو بة ضاو ديتووية)) :مشاهدة -1

 :فةقىَ
 نتتتتارىَ كضتتتتىَ داكتتتتر هنتتتتاظ   
 عةكستتتتا ئيالهتتتتى هاتتتتتة نتتتتاظ  

 

 ديَمتتتا كتتتو تيَتتتدا نتتتوور وتتتتاظ     
 دى يتتة  تتةبر ذىَ نتتةتىَ   ظهببرمتتو

 390-335ل :59: ف.د           
 :فةقىَ

 ئتتتتتتتاطر وزةيتتتتتتتتا فتتتتتتتةتيلىَ 
 دا دىلَ شتتتتتتتتتةمىَ قتتتتتتتتتةبيلىَ 

 

 ثةرتتتتتتتةوا ئستتتتتتمىَ جتتتتتتةميلىَ 
 روهنيتتتتتتتتتتتا وةحدانتتتتتتتتتتتةتىَ

 309ل :290: ف.د                  
 :فةقىَ

 طةردشتتتتتا وةقتتتتتتىَ وجتتتتتوودىَ 
 

 شتتتتيخ بتتتترة عتتتتةينىَ شتتتتزوودىَ 
 331ل :393:ف.د                   

 

 

 

 



 9544 ،05 -92 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 

 47 

 :عةتتار
 بتتود او در ايتتن اتتر  تتاز   اىه قطاا  

 
 ستتوى دريتتاى حسيستتت رفتتت بتتاز    

 211ص :2616 :ط.م               
 ايتتن يستتد از جتتان و دل بايتتد شتتنيد 

 
 يتتد شتتنيدوطتتل با آبنتتة بتتة نفتت   

 211ص :2599 :ط.م               
 

 

 

 

 :هةندىَ لة زاراوة هاوبةشةكانى سؤفيطةرى الى عةتتار و فةقىَ
 فةقىَ عةتتار وشة فةقىَ عةتتار وشة
 79 4190 مدام 92 4424 كم ل

 80 4791 مذهب 71-481 4421 صلوة

 415 4784 غفلت 481 4421 صوم

 19 4781 ح ض  90 4428 مق م

 915 4725 مصحف 29 4955 ع مل

 999 4144 فقري 79 4959 سجدة

 80 4107 دي  442 4950 إمي ن

 7 4098 نو  0 4984 شَيخ

 415 4912 عقل 10 4940 مج ل

 91 4985 توبة 927 4109 قض 

 81 4748 ش ك 91 4714 شوق

 47-45 4941  وح 452 4711 قصد
 444 4929 غ فل 771 4919 حريان

 89 4981 ةخلو  44 4910 ع شق

 475-82 4750 ك ف  98 4119 قد 

 95-485 4748  اهد 494 4909 ي  ب

 915-951 4129 حق 88 4748 ش اب
 492 4095 أهل 87 4919 صرب

 94 4088 ذوق 8 4979 عشق

 459-78 4047 خلق 95 4049 ظلمت
 40-41 4020-4005 جم   88 4705 مخ 
 0 4071 مبتال 91-98-17-1 4984 ح لَ 

    448-11-17 4051 دع 
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 ئةجنتتتام
 

لة ليَكؤلينةوةكةماندا طةيشتينة ئةم خاالنةى 
 :خوارةوة

وةك ريَطايةك بؤ شروظةكردنى  داستانهةردوو  -0
بنةماكانى سؤفيطةرى بةكار  هاتوون وزؤر بنةما و 

 .زاراوةى سؤفيطةريان تيَدا بةكار هاتووة

 بة شيَوةيةكى داستانةىفةقيى تةيران، ئةم  -0

ربةخؤ بةمةبةستى ثةروةردةكردنى خةلك لة سة
سةر ئةوةى كة تةنيا بةجيََزيَنانى ئةركةكانى خوا 

نابيتة ...( نويَذ، رؤذوو، حة  و)ثةرةستى وةك 
ئةطةرى رزطارى مروظ لة جيزانى تردا، بةَلكو بة 
تيَكةلكردنى عةشق لةطةل ئةم خوا ثةرستية، و 

 . نزيك بوونةوةى لة خوا دةبيَت

بةرهةمدا عةشسيش وةك ضةكيَكى  لة هةردوو  -3
بةرطريية بةرامبةر تاقيكردنةوةكانى خوا 

 .وطةمةكانى ذيان

كةى عةتتار لةثيَش فةقى بةضةند داستانة -4
سةدةيةك نووسراوة، زؤر لة بنةماكانى سؤفيطةرى 
ب شيَوةيَيكى رةمزى بةكار هاتوون وهةندىَ 
جاريش هةلويستى روخسارى توندى بةرامبةر 

 .ووةثالةوان وةرطرت

فةقيى تةيران اليةنى سؤفيطةرى بة شيَوةيةكى  -5
 .روون و ئاشكرا بةرضاو خستووة

خةون، ضوون بؤ رؤم، نةخوش )بابةتةكانى  -6
كةوتنى شيَخ، ئاموذطارى موريدان، مةى نووشد، 
سجدة بؤ خاة بردن، قورئان سووتن، زنار بةسنت، 

واز هيَنان لة ئيسالم، بةرازوانى، ديتنى ثيَ ةمبةر لة 
ندا، ثةسةند بوونى دوعاى موريدان، طةرانةوة خةو

بؤ ئيسالم، موسلملن بوونى كضةكة و مردنى 
 .لة هةردوو بةرهةمةكةدا هاوبةشن...( كضةكة،

شيَوةى ديتنى كضةكة، شيَوةى )بابةتةكانى  -7
ئاموذطارى موريدان، ماوةى نةخوش كةوتنى شيَخ، 
كةسايةتى هاوريَى شيَخ، شوشنت و غوسلى شيَخ، 

كردنةوةى زنار، شيَوةى ئاطةدار بوونى شيَوةى 
كضةكة لة ضوونى شيَخ، شيَوةى بةدواداضوونى 
كضةكة بؤ الى شيَخ، مردنى شيَخ، شادبوونى شيَخ 
و كضةكة بة يةكر لة بةهةشتدا، ظةطيَرى 

 هةردوو بةرهةمةكة ليَك جياوازن...( رووداوةكة،
 

 ةكانثةراويَز
يك داستان شيَخ  نعان، تزران، هرمنوت –هرمز مالكى، رازدرون ثردة  (1)

 .02ص،1083شركت سزامى انتشار، ضاثخانةى حيدرى، 

دربارة زندطى وانديشة -عبد احلسد زرينكوب،  داى بال سيمرغ( 0)
 .18ص، 1080، تزران، انتشارات سخن، ضاث مزارت، 4، ةعط  

 ه بوكتنيشابوورى  أو كت بة ف يد الدي  عط   أمحد ن جي القيسي، عط  ن مه( 3)
 .181ص، 1278اإلرشاد، مطبعة ب داد، منطق الطري،

األدب د اس ت يف نظ ية -يف األدب املق  ن حممد عبد السالم كنفاني، (4)
 .444، صوالشع  القصصي

 .008، صعط  ن مه أمحد ن جي القيسي، (5)

 .008سةر ضاوةى ثيَشوو، ص( 6)

شيعرة ئيرباهيم ئة ةد شوان، شيعرى ئايينى وسؤفيطةرى لة ( 7) 
 .73ل، 9331كورديةكانى مةحوىدا، هةوَليَر، دةزطاى موكريانى، 

، 0جالل ستارزداة، ثذوهشتى درق ةى شيخ  نعان ودخر ترسا، ة( 8)
 .72ص، 1084تزران، ضاث مركز، 

 .72سةر ضاوةى ثيَشوو، ص( 9)

 رحيم ضاوش اكربى، تزران،: حسد جاويد، تراذدى شيخ  نعان، ت( 02)
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 .27، ص1084ضاث خاش ، انتشارات زوار، 

 .43سةر ضاوةى ثيَشوو، ص( 01)

 .49، صسةر ضاوةى ثيَشوو  (00)

جالل ستارى، ثذوهشتى در ق ةء شيخ  نعان ودخر ترسا،  (03)
 .142ص

 .124هرمز مالكى، رازدرون ثردة، ص( 04)
-180،صعرفانى،تزران اصطالح تفرهنط سيد جعف  سج دى،  (05)

184. 

 .124، صسةر ضاوةى ثيَشوو( 06)

 .124سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (07)

وحدت هندى، منظومة عرفانى شيخ  نعان، ودخر ترسا مسدمة  (01)
حممد خواجوى، تزران، انتشارات موىل، ضاثخانةى ايران : وت  يح
 .23، ص2831م ور، 

 .93-12سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (01)

للد اس ت  معجم الصوفية، بريوت، املوسسة اجل معية سع د احلكيم، (02)
 .040،ص. 1281 والنش ، دند ة للطبع والنش ،

 .445،ص ،اصطالح ت ع ف ىنسيد جعفر سجادى، فرهنط  (00)

 .66جالل  ستارى، ثذوهشى در ق ة شيخ  نعان ودخر ترسا، ص (00)

 .65سةر ضاوةى ثيَشوو ، ص (03)

 (ُمغ-ُم ان )يان ناوى هؤزيَكى نةتةوةى مادة كة ثيَشةوايى ئايينى لةدةست
دابوو وكاتىَ ئايينى زةرةدةشتى لة ناوضةكانى رؤذئاوا وباشوورى ئيَران، 

بوونة ثيَشةوا و ( م ان)واتا والتانى مادو ثارس بةربَلاوبوو، 
 .933هرمز مالكى، رازدرون ثردة، ص: ثروثاطندةكارى ئايينى نوىَ

 .64سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (04)

  .46سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (05)

 .24ضاوةى ثيَشوو، صسةر  (06)

 .21وحدت هندى، منظومة عرفانى شيخ  نعان ودخر ترسا، ص (07)
 .66ترسا، ص  جالل ستارى، ثذوهشى درق ةء شيخ  نعان ودخر (01)

                    عرفانى شيخ  نعان ودخر منظومةوحدت هندى،  (01)
 .16ترسا، ص

صوفية، اسكند ية منشأة املع  ف، أمحد حممود اجل ا ، قض ي  وشخصي ت  (32)
 .53-42ص ،9331جابر،  مطبعة عص م

تزران، شركت  ،99، ةنيشابورى منطق الطري عط  ، طوهرين ادق  (30)
 .004، ص 1084انتشارات علمى وفرهنطى،

حممد جعفر :،ت مبانى عرفان اسالمىحممد تسى مدرس،  (30)
 .43 ديسى،تزران،ص

 .61ص ،1289 ، بريوت، دا  املع فة،4ي ، ج، إحي   علوم الدالغ ايل (33)

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

 .999ل ،1285

 2831عبد املنعم احلنفى، معجم املصطلح ت الصوفية، بريوت دا  املسرية،  (35)
 .144ص 

 .121ص  ،2ق سم غى، ت  يخ تصوف د  اسالم، ج (36)

 .943ص  نعم احلنفى، معجم املصطلح الصوفية،عبدامل (37)

حس  ش ق وى، معجم الف ظ الصوفية، ق ه ة، موسسة خمت   للنش  و  (31)
 .188ص  2831التوضيع،

 .954سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (31)

 .109سةر ضاوةى ثيَشوو، ص (42)

 .221ص  عبداملنعم احلنفى، معجم املصطلح ت الصوفية،(40)
 .149، ص سةر ضاوةى ثيَشوو(40)

 .11حس  ش ق وى، معجم الف ظ الصوفية،  ص (43)

 

 :ذيَدةر
 :كوردى

ئةمد شيَخ عةالئةدين نةقشةبةندى، ت وف ضيية  بةغدا، دار احلرية،  (0)
1285. 

ئيرباهيم ئة ةد شوان، شيعرى ئايينى وسؤفيطةرى لة شيعرة (0)
 .9331دا، هةوَليَر، دةزطاى موكريانى،  كورديةكانى مةحوى

 :بىعةرة
أمحد حممود اجل ا ، قض ي  وشخصي ت صوفية، اسكند ية منشأة املع  ف، ( 3)

  .9331، مطبعة عص م ج ب 
أمحد ن جي القيسي، عط   ن مة أو كت بة ف يد الدي  عط   نيش بوو ى وكت بة (4)

 .1278،منطق الطري، بغداد، مطبعة اإل ش د
، خمت   للنش  و التو يعحس  ش ق وى، معجم الف ظ الصوفية، ق ه ة، موسسة (5)

1287.  
سع د احلكيم، معجم الصوفية، بريوت، املوسسة اجل معية للد اس ت والنش ، (6)

 .1281 دند ة للطبع والنش ،
  . 1283، عبد املنعم احلنفى، معجم املصطلح ت الصوفية، بريوت دا  املسرية( 7)
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 .2831بريوت، دا  املع فة،  ،4، إحي   علوم الدي ، جيلالغ ا( 1) 
د اس ت يف نظ ية األدب والشع  -حممد عبد السالم كنف ين، يف األدب املق  ن(1)

 :.القصصي

 ف رسى
، 8جالل ستارزداة، ثذوهشتى درق ةى شيخ  نعان ودخر ترسا، ة(02)

  .2834تزران، ضاث مركز، 
رحيم ضاوش اكربى، تزران، : حسد جاويد، تراذدى شيخ  نعان، ت (00)

  .2834، انتشارات زوار، ضاث خاش 
  .عرفانى،تزران اصطالح تسيد جعفر سجادى، فرهنط  (00)
، تزران، شركت 11نيشابوورى،ة ، منطق الطري، عط   ادق طوهرين(03)

  .2834انتشارات علمى وفرهنطى،

دربارة زندطى وانديشة -عبد احلسد زركوب،  داى بال سيمرغ (04)
  .2838، تزران، انتشارات سخن، ضاث مزارت، 4، ةعط  

، انتشارات زوار، 18  ،2قاسم غنى، تاريخ ت وف در اسالم،   (05)
 .2838ضاث خاش ، 

حممد جعفر :حممد تسى مدرس، مبانى عرفان اسالمى، ت(06)
  . ديسى،تزران

 نعان،  خهرمنوتيك داستان شي –درون ثردة هرمز مالكى، راز(07)
 2831 مى انتشار، ضاثخانةى حيدرى،تزران، شركت سزا

عرفانى شيخ  نعان، ودخر ترسا مسدمة  منظومة، ت هندىوحد (01)
حممد خواجوى، تزران، انتشارات موىل، ضاثخانةى : وت  يح

 2831ايران م ور، 

 
 

 

 

 

 
 الخالصة

  و ارائ هاتخذ الشعر طريق  للتعبير و نشر افك ر   لكنو فلسفى فى المجتمع االسالمى، ظهر مذه  التصوف كمذه 
 لكلم ت و المصطلح ت و الرموز الصوفية،و فى المرحلة الت لية نظم الشعراء المتصوفة المالحم بشكل جعل الشعر غني  ب

المالحم التى كرس  لخدمة فلسفة  كواحدة من تل( شيخ صنع ن)، و تعد ملحمة فيه  قواعد المذه  الطويلة التى عرضوا
 .التصوف

و   من ملحمة شيخ صنع ن مشخص  ن حيتى التش ب الدراسة بين نصين الف رسى والكردى هلقد ق رن الب حث فى هذ 
 .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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 7091ــ 1905  شورشا مةشروتا ئريانيَ ل سةردةمآ خوراسانآ ديَنكوركضيَن  فروتنا كيَشا
 

 عةىل تةتةر توفيق
 عيَراق-آكوردستان ادهوك، هةريَم يازانكوةتى، يفاكولتيا زانستيَن مروظا،  آئاداب سكوال، ميَذوو ثشكا

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

 ثوختة
 7077 ييي  7091 ل سياليَن  ئريانييَ  يَدا لسةرهةلدانا شورشا مةشروت دكارتيَكرن  تىةيؤخ بابةتى و مةكا ئةطةريَنؤك
 ثي  خيةلكى  ئيَكيى ذ وان بابيةتيَن كيو وييذدانا     . بوونة ثيَبوونا شورشىَئةطةرىَ دةست ؤهندةك ذى راستةوخ ىلَ ،كرية

آ لسةر منبةرا بؤ دكيرة   7091ل ساال  مةشروتآ ذى يَنريَبةر ئيَكآ ذ مةزن ينو سةيد حمةمةدآ تةباتةبايى  ،هةذاندى
 7091ل بوهارا  خوراسانآديَن كور بوونا دةنطوباسىَ فروتنا كضيَنبةالظ .آ هانبدةتدةسةآلتداكو جةماوةرى دذى هاوار، 

ا هيؤز  ئيَخسيريكرنا كضييَن   و ،نةشييابوون بيدةن   ةساليآ و هيَرشا كولياذبةر ئةطةرآ هشك كو ،بوو بؤ دانا باجآ آ
شق ئابيادا  ةئنا وان دناظ بازاريَن توو فر آ، 7091 ا دووآل تشرين اتوركمةند هيَرشا  ،خوراسانآ ديَنكور  ييَنباضوانلو
 .بوو يداناظ رةئيا طشتد  ،رووسيا

آ بوو، و ئيَكةم  7091ل شوباتا  ،جظاتا شورايا مللى يا ئريانآ ئيَكةمنيآ ئيَكآ ذ كاريَن طرنطيَن كيَشدويفضوونا ظآ 
خوراسانآ هاتة بةسنت، و ضةند  د لل سةر بابةتآ تراذيديآ فروتنا كضيَن كور ،دادطةها ياسايى و سةردةميانةيا ئريانآ ذى

 .بةرثرسةكيَن حكوومةتآ ذى ل دويظ ياساى هاتنة سزادان

 

 

 
 ثيَشةكى

 

ةزن د ميَذووييَيدا  تيَن مي كارةساطةىلَ كورد زؤر 
 ركيَن خؤئة ثرِانياسةرةراى ب جه طةهاندنا  .ديتينة
ىلَ هاتيييةكرن، بييؤ  ةكا مييةزنزور و سييتةم ىلَ ،ذى

 ل سياال  كوردسيتانآ ل ان كوردظةطوهاستنا  منوونة
رتنا هيَرشييَن  بؤ بةرسيينطط ، بؤ خوراسانآآ  5151

دظييآ  قوربيياني ذى زؤرو كيي، اتوركمييةنئوزبيةك و  
 ذى يَن وانذن و زارويي  ،ؤر جاراو ز، ةنيدا يَكيَدارِ

و د بازاريَن خيَوة و بوخيارا   ،ةنيضووب ئيَخسريى 

كووميةتا  ح ظآ جيارآ  ىلَ. نة فروتنين هاتبةندامينا 
بيؤ   ،ئريانآ بوو كيو جايا ثاراسيتنا هياوالتييَن خيؤ     

ييييَن آ ئيَخسييريكرن و فروتنييا ذن و زارو ئةطييةر
رةجنام يَن خوراسيييانآ، ىلَ سيييةكيييوردهييياوالتييَن 

ةرةكآ د آ بيؤ بابةتيةكآ سي   كيَشي دويظضوونا ظيآ  
مينا  ي  شورشا مةشروتا ئريانيَدا، و بةرى سةدةيةكآ

كو لسيةر تياوانيَن دذى كيوردا دادطية  ل      ئةظرؤ
دادطةهيةكا ميةزن بيؤ     ي  عرياقيآ دهيَنية ثيَكنينيان   

دادطاييكرنا تاوانباريَن ئةجنامدانا تاوانا دذى كيوردا  
  .هاتة ثيَكنينان
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كولينيَدا بيزاظ هاتييةكرن لبيةر روناهييا     دظآ ظة
خيوال   دانوستاندنيَن جظاتا شورايا مللى ييا ئريانيىَ  

كةم دادطيةها  ئيَ يَنياردةقآ دانوستاندن و برِئيَكآ، 
 ،ؤذناميَن وى سةردةمىرتيَن رؤرِاثياسايى ل ئريانآ، 

ثييةرتوكيَن نظيسييةريَن هاوضييةرك و ثشييكدار د    
يَن بيالوويَز ةرمييَن رت و نياميَن في  ؤاثي و رِ ،روودانيَدا

ئةطيةر و ئيةجناما بدةينية     و آداني ووربيانى، راستيا 
 ،ضنكى ئةظ بابةتة ذالييآ مةشيروتةخوازا   ؛دياركرن

هاتبوو مةزن كرن و هندةك بابةتيَن زيَدة ذى وةكو 
 دبيتيية لييةوراثرؤثاطنييدة لسييةر زيَييدةكربوون،   

آ د روييدان ئةطةرآ ئالوزى و سةرليََشيَواندنا ظيآ  
 ثرِانييا ئيةظ بابةتية د   . ائريانيَد كورد و ييانؤميَذوويا 

، ىلَ تيا نايو   ئاماذة ثآ هاتيةدانذيَدةريَن مةشروتيَدا 
كييييةلكرن و دبيتيييية ئةطييييةرىَ ذى دهيَتيييية تيَ

لةورا ئةظ . شيَواندنا خواندةظان و ظةكولةرانسةرليَ
 :ظةكولينة دوو ثرسياريَن سةرةكى خبؤظة دطريت

خوراسيانآ، بيؤ   يَن كوردئايا بابةتآ فروتنا كضيَن  -5
ب ئةطيةرآ هيَرشيا   دانا باجا حكوومةتى بوو، يان 

بوو، و يةك بابةت بوو ييان دوو بابيةتيَن    اتوركمةن
 جياواز بوون؟

د ئةجنامآ ئيخسريكرن و فروتنا كضيَن هيؤزا  ئايا  -5
انييدا، بابييةتآ فروتنييا توركمةنباضييوانلو د هيَرشييا 

يَن خوراسيانآ بيؤ دانيا باجيآ، وةكيو      كوردكضيَن 
دةيييةكا سياسييى ذاليييآ مةشييرؤتةخوازانظة ثرؤثاطن

    هاتية ضيَكرن يان نة؟

 
 

 كورد ل خوراسانآ
 

ل  خوراسييانىَ (كورمييان )كييورديَن  هنييدةك ذ
يييي  5155) سييةردةمآ شييا  ئيسييماعيلىَ سييةفةوى

وان ل سةردةمىَ شيا  عةباسيىَ    ثرِانياو  ،(5)(5151
 ،بؤ باكورىَ خوراسيانىَ ( 5655يي  5111 )سةفةوى 
ئارميان  ذ   .(5)آ هاتينية ظةطوهاسينت   5151ل ساال 

ظآ ظةطوهاسيتنآ دووركرنيا كيوردان ذ سينوورىَ     
 ،مةزهيةبى  آكيو ب ئةطيةر   ،دةولةتا ئومسانى بوو

كوردان ث  هاريكارى دطةلدا دكر، ىلَ ذاليآ دي  
مةزن بةرانبيةر   مينا بةربةستةكا دةئةظ كور داكو ظة

بييؤ سييةر  اتوركمييةنهيَرشيييَن ئوزبييةكا و دويظييدا 
دةظيةرا  ن ظيآ  بشييَ و  ،ةظةريَن خوراسانى راوةسنتد

 .طرنط بؤ ئريانآ بثاريَزن
ب  يَن خوراسييانآكييورد ثرِانيييا دةسييتثيَكيَدا د

سييةردةمآ نييادر ىلَ  .دهاتنييةناظ ن (ضامشييطةزةك)
بيؤ   (زةعفرانلو)ناظآ  (5111ي   5176) شاهآ ئةفشار

د ئيةجنامآ  . (7)هاتيةبكارئينان  ا ضامشطةزةكمرينشين
سييتنيَدا دةظييةرةكا كوردنشييني لسييةر  ظييآ ظةطوها

 (ئسي اباد )سنوورى باكورآ رؤذهةالتا ئريانيآ، ل  
ل  ةدةظيةر  را ئيةظ ولة ،(1)هاتة ثيَكنينان (ضناران)تا 

ربيييوون و ؤب ئةطيييةرا ز نسيييةردةمآ ئةفشيييارا
هاتة د"كوردستانا خوراسان"بناظآ  ،ا كوردادةسةآلت
 .(1)ناظ ن

             رشيياهىَ قاجييا ليةتييا سييةردةمىَ فة  يي كييورد
و ئيَك  ،دان ئيَك مرينشني بوونؤخ( 5171يي  5151) 

 ىىلَ دةميا عيةبام ميريزا   . خان ريَبةراتيا وان دكير 
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هيَيييرر بريييية سيييةر  5175ل سييياال  ،وةلي ةهيييد
قوضان، شيا  ل قوليخانىَ ئيلخانييىَ زةعفةرانلورِةزا

ا ميييةزنا شييياديلو ل ذيَييير سيييةركردايةتيا  هيييؤز
يَن كيورد ريَن رؤذئاظيا  كيو ل دةظية   ،نةجةف ةليخان

ئاكنجى ببيوون،   بؤجنوردشارىَ ئانكو  ،خوراسانىَ
و  ،جودابكييةت زةعفييةرانلويَن هييؤزنا ؤذ فدراسييي

نياظىَ  و ناز ،مرينشينةكا جيودا بيؤ ب داميةزرينيت   
بظيى رةنطيى   . (6)ة نةجةف يةليخان خانييىَ ذى بدةتي 
شييا تيوظىَ دووبيةرةكيآ د نياظ      نحكومةتا قاجيارا 

دا بضيينيت و دذى ئيَيك بكيار    اسيانيَ يَن خوركورد
ا هيةردوو مرينشيينا   دةسيةآلت تيا سيةرةجنام    .بينيت

 .ذناظببةت
 

 ا باضوانلوهؤز
 

يَن هيؤز نا ؤةكة ذ فدراسيي هؤز ،(1)باضوانلو
ل باكورآ خوراسيانآ،   كوردزةعفةرانلوييَن 

ى د كيييوردو ب زمانيييآ  نشيييي ة مةزهيييةب
 ظيآ هيؤزآ ل قيةزاييَن    ثرِانييا نايو  . (1)ئاخظن

و هةر  ،طةزردة و قوضان، شريوانئسفرايني، 
خوراسانا ةزةوى، سآ ثاريَزطةهيَن خوراسانا رِ

 . (5)باكور و طولستان د ئاكنجينة
بيييؤ  اكيييوردل دةسيييتثيَكا كوضييياندنا  

ا باضييوانلو دطييةل هييؤزا  هييؤزخوراسييانآ، 
يك ناحييا ناوييا   نيَز( دةرة دةرون)توزانلو ل 

سييةردةمآ  د .(55)بييوونباضييوانلو ئيياكنجى 

ة ل بالكيانلو ل دةظيةرا   هؤزدا ئةظ ي(ةنادرشا)
بوون و ل ذيَير  ئاكنجى  ل دةرطةز (نوخندان)

زؤر ب هيَيز  ( شةكر سيولتان )سةركردايةتيا 
ار و شةركةريَن باضيوانلو ئيَكيةم   وس. كةفنت

نيادر شياهآ   يي سةر كةفنت بؤ نادر قوليخان 
سةر مةلك مةمحوودآ سيسيتانى   يي ل دويظدا

دارآ مةشيييياةد ب دةسييييتظة  دةسييييةآلت
ا بيؤ  توركمةند سةردةمآ هيَرشا  .(55)نبووئينا

حمةمةد جةعفةر خانيآ   ،داا باضوانلوهؤزسةر 
باضوانلو سةركردآ ظيآ هيؤزآ، و ئيَكيآ ذ    

يَن خوراسيانآ و ذ سييةرداريَن  كييوردميةزنيَن  
ة هيؤز ئةظ  .(55)قوليخانآ زةعفةرانلو بوو رِةزا

بؤ طيةرميانا دضيوونة دةظيةريَن     ،كوضةر بوو
رآ ئيةترةك لسيةر سينوورآ    سةر ليَظا رووبا

ينيَن خيؤ ل ضيياييَن   ؤو بؤ زوزانا كي  ،رووسيا
ظييآ  ثرِانييياناييو  .دةردورى قوضييان ظييةددان

كيلوميةتريا   55هؤزآ ل دةظةرا دةولةختانآ ل 
 .(57)انآ دذينقوضباكورآ 

 

 داا باضوانلورويدانقوضان د سةردةمىَ 
 

ا هيَرشا توركمةنان بؤ سةر هيؤزا  رويداند دةمىَ 
آ، ئييريان د كاودانييةكىَ  5551ل سيياال  باضييوانلو

. نةخوشىَ ئيابوورى، سياسيى، كومةاليةتييدا دذييا    
زةمينيية يييىَ بةرهييةظ بييوو كييو شورشييةكا مييةزنا   
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 ا ديكتاتورى و توتاليتاريادةسةآلتسةرتاسةرى دذى 
داريَن ويالييييةتا دةسيييةآلت، و نةخامسييية قاجيييارا

ييىَ   ييةتى ؤخبابيةتي و  وييآ  ور زةمينة ذ. بدةتروي
بوو، و ثيَويستى ب ضريسكةكىَ هةبوو كو بةرهةظ 

 .باروتا كومظةبوويا ضةند ساال بتةقينيت
شاهةكىَ الواز و نةسياك و بيىَ ئاطية  ذ    ذبلى 

شيياهزادة عةبدوجةجيييد مييريزا  ،ىوآلتييكاروبييارىَ 
ذ  كيييوسيييةدةر ئيييةعزةم بيييوو،  ( وليييةعةينود)

دهاتية   دةسةآلتداريَن ضياخآ قاجيارا  ترين ستةمكار
 زورداريَين سييَن طةنيدةل و   وى ذى كة. هةذمارتن
، كيو  سيثاردبوو راا ويالييةتا ثيآ   دةسةآلت ،مينا خؤ

خانيييآ ئاسيييفودولةيآ  رِةزاغالمييي ئيَكيييآ ذ وان
والييآ   بووب آ 5551ساآل  بوو، كو (51)شاهسةظةن

 .(51)وياليةتا مةزنا خوراسان و سيستانآ
د ظى دةميدا هيَشتا بنةماال خانيَن زةعفيةرانلو ل  

كةسييةكآ بناظييآ  . دكييردارى دةسييةآلت آقوضييان
 دةسيييةآلتا ،(56)خانآ شيييوجاعودولةرِةزاعةبيييدول

ئاسفودولة . ظة دبرقوضان برةنطةكآ مرياتطرى بريَ
دةما طةهشتية خوراسانآ، خانآ زةعفةرانى الدا، و 

 دانيياخان ئييةمري حسيييَن آ وى كييورِآ خييؤل جايي
كيو تيا وى    ىكيورد  يَنمرينشيين  دةسةآلتا .قوضان

ن، يظيية دضييوو دةمييى برةنطييةكآ مرياتطييرى بر  
برةنطيةكآ راسيتةوخؤ ذالييآ    حكوومةتآ بزاظ كر 

 .(51)ببةتدارآ خوراسانآ بريظة دةسةآلت
د دةسييتآ  بؤجنييورددوى دةميييدا حكوومييةتا  

سيييةردار )عييةزيزولواخانآ سييياالرآ موفةخيييةم  
دا بيوو، ثيار   كيورد ، آ شياديلويآ  (51) (موعةزةز

الدانا خانآ زةعفةرانلو ل قوضان، عيةزيزولواخان  
زانى كو دويظدا طوريا وى دآ هيَت، ليةورا  بار د

 .(55)زؤر  ثؤيتة ب دةسةآلتدارآ خوراسانآ نةدكر
 

 كاودانآ ئابورى
 

 ا وياليييةتادةسييةآلتفروتنييا  قاجييارا ضيياخآ ل
زؤر جييارا مييروظيَن  . (55)بييوو بةربييةالظتشييتةكآ 
. (55)ينيييا ويالييييةتا دبوونييية واىلب كرِ نةهيييةذى
نييوزدآ ل اى بييزاظيَن ضاكسييازيَن سييةدآ سييةرةرِ
 بيؤ ، و (55)نةضبووطةندةليآ ذناظ  ئةظ دياردائريانىَ، 

ئةطييةر، كييو ذبلييى باجييا ثيَييدظى و دييياركرى،    
بزاظآ بكةن كو ثارآ  ،داريَن نوييَن وياليةتادةسةآلت

يا وآلتذى لسةر باجا ها ؤينا وياليةتآ و مفايآ خكرِ
ةنطآ رؤذ بيؤ رؤذآ بيارآ سيةر    بظى رِ. زيَدةبكةن

ولة تيازة  ودئاسيف .  ليَيدهات  طيران مليَن خةلكى 
هاتبوو خوراسانآ، دظيا ذبليى باجيا ثيَيدظى، ثيارآ     

ل  ؤييآ كةسيايةتى ذى  ينا ويالييةتآ و مفاييآ خ  كرِ
ر ثرسيى  يَسي )ل دوييظ نظيسيينا   . هاوآلتيا سيتاندبا 

كونسوىل بةريتانيا ل خوراسانآ، باجا ساال ( سايكس
 55,111لييرية و  571,157خوراسييانآ  ييياآ  5551

هةروةسييا واليييآ  .  و جييةهى بييوو تييةنيَن طيية  
هزار لرية ث  ذ رِادآ ديار كيرى ذ   سىخوراسانآ 

 6هييزار ددانيية شيياهى و  51. خييةلكآ وةردطييرت
هيزار ذى بيؤ وى    55هزار بؤ سيةدةر ئيةعزةمى و   

دمان، كو ئةظةذى بتنآ ضةند سةدآ ذ داهاتيآ واىل 
ذاليييةكآ ديظيية ثيَشكةشيييا وياليييةتا     .(57)بييوو

زيَدةبارى هةموو جؤريَن باجا  ،خوراسانآ بؤ شاهى



 1144 ،74 -14 بث، (كومةلناسىزانستيَن مروظايةتى و) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 11 

هزار تومان بوون، كو ئةظية ذى   555تا  55 ،النةاس
 .(51)ةعيةتآ بووو لسةر ملىَ رِوهةم

زوردارى، بييةرتي ، دزى و  نآ قاجيياراوآلتييل 
تاالن ذاليآ كاربدةسيتيَن حكووميةتىَ ييا بةربيةالظ     
بوو، هةروةسا جورة كؤيَالتييةك ذى بناظآ كةنيز و 

، بيةالظبوونا  دارادةسيةآلت ردارييا  زو. غوالم هيةبوو 
بيوو ئةطيةرآ   بطرانى و هشكةسياىل ذى   ةساخيا،ن

. (51)ىوآلتبؤ دةرظةى  خةلكةكآ زؤرمشةختبوونا 
ئةطيةرآ   كيو  ،هاتيية  د سياحةتناما ئي اهيم بةطيَدا

ظآ مشةختبوونآ نة بتنآ زوردارى، بةلكو هةذارى 
و  دارادةسييةآلتو بيَكييارى بووييية، وى بييةرتيليَن  

  هاظيَتنييا كاروبيياريَن خييةلكى ئةطييةرآ   ثاشييطو
 .  (56)ى دانابوووآلتسةرةكيآ ويَرانيا 

آ  5551سياال   ذى كيولي  ذبلى هشكةسياليآ، 
آ ض بةرهيةمآ ضياندنآ، و نيةبتنآ خيةلك     بووكةفت

نيةما، بيةلكو ض    داهات بؤ دانا باجآ لبةردةسيت 
، شةرآ رووسييا  (51)بووؤ خوارنآ ذى نةماداهات ب

هوكارةكييآ  ،ذى آ 5551دطييةل ذاثييون ل سيياال  
. (51)مةزنآ طرانيآ و كيَمبوونا ئاهيَن خوارنيآ بيوو  

ل تةهران، تيةظريَز،   %55تا  باايآ طةمنى ل وآ ساىلَ
 .(55)رةشت و مةشاةد طران ببوو

خواز ذ موزةفةرةدين شاهى اكا ناما دخةلكى بريَ
كو ئةطةر هاريكاريا وان ذى  ،كرن (5551ي   5156)

 ل وآ سياىلَ قوضيان   ااجي بنةكةت، بال ذ وةرطرتنا 
بريييار بييوو ثشييكيَنةرةك بييؤ  . ضاظثوشيييآ بكييةت

ظةكولينآ ل دوور ظى بابيةتى سيةردانا خوراسيانآ    
بكةت، ىلَ عةينودولةيآ سةدر ئةعزةم رازآ نةبوو، 

كو ظةكولني لسةر ظى بابةتى بايَتة كرن، و فةرمان 
دا ئاسفودولةى كو بيؤ وةرطرتنيا باجيآ ب هيي      

ل دويظ نظيسيينا رؤذناميا   . بيانويةكآ رازآ نةبيت
طةر خةلك ةئ" :عةينودولةى نظيسيية ،(75) (ةتةنو)

دظيَييت هييةر باجييآ   زاروييييَن خييؤ ذى بفروشيين 
لييةورا ئييةمري حسيييَن خانييآ كييورآ   ،(75)"بييدةن

د وةرطرتنييا  ،دارآ قوضيياندةسييةآلتئاسييفودولةى 
ب قوتان و ئةشكةجنآ و شةالقدانآ وةسيا   ،باجيَدا

انوسيتاندنيَن جظاتيا   دويظ د ل كو خةلك طظاشت،
ناضيار بيوون ذن و    كيورد  شورايا مللى يا ئريانآ،

ا داكيو بشييَن باجيآ    توركميةن كضيَن خؤ بفروشنة 
 . (75)بدةن
هاتيية   هوسا ةبابةت ئةظ فارسيداذيَدةريَن  ثرِانياد 
آ حكووميةتآ   5551ل بوهار و ثاييزا ساال  :نظيسن

ان منيَن طةمنى كو بنيةماليَن و  55بةرانبةر  ك  115
ب ئةطةرا هشكةساليآ و هيَرشا كوليا نةشييابوون  

، اتوركمةنةكآ زؤر فروتنة بدةن، طرتن و ب بةهاي
رمانبةرا ب ةهةتا هندةك ف ،ظة مفا دينتال  و ذ دوو

بتنيآ د رؤذةكيَيدا ل   . خؤ ذى هنيدةك كي  كيرِين   
ة حيةرا   ك  بؤ فروتنيآ هاتني   565بازارآ تفليس 

بااييآ وان ل   بؤ فروتنآ ذبةر زؤر بوونا كضا. كرن
 1ثاوةندا نزم ببوو بيؤ   7است ذ بازاريَن ئاسيا ناظةرِ

هنييدةك ب زؤرى هاتنيية   كضييا شييلينطا، ذ ظييان 
يييَن ديي  ذى ل   . مارةكرن و هندةك بوونة كنيزةك

اسييت ناضييارى قةهوةخانية و هييوتيَليَن ئاسيييا ناظةرِ 
 . (77)س انطوتن و لةيزتن و كاريَن خراب كرن

           ان ئةظ سياسةتة ذاليآد وى سةردةميدا زؤر جار
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حكوومةتا ناوةنديظة دهاتية ثيةيرةوكرن و باجيةكا    
كيو دبيوو ئةطيةرآ     ،ييا وآلتطران ددانانة سيةر ها 

ييَن هيةذار و جوتييار ويَيران    وآلتهندآ كو ماآل هيا 
ا ئريانيآ بيرةظن و   دةسيةآلت ببيت و ذ دةظةريَن ذيَير  

 .(71)يَن جرياندا ئاكنجى بنبوآلتدناظ سنووريَن 
حمةمةد عةىل كاتوزيان روشينبري و ميَذوونظيسيآ   

نا كضييَن  ئةطةرآ دياردا فروت ،سةردةمآ مةشروتآ
دةوليةتا  " :بيةحس دكيةت  بظيى رةنطيى    نقوضانيا

ةعيةت بةرانبةر هندةك ثارةى كو ذ والييا  قةجةرا رِ
ةعيييةت واليييا ذى رِ .د فروتنيية وان ،وةردطييرتن

 .ك داريَن بضيوو دةسيةآلت د فروتنة  بةرانبةر ثارةى
اديَن وى سيةردةميدا  بؤ ويَنة وةكو ل رؤذناميَن ئياز 

 ذبليى باجيآ،   بؤ حكوومةتا قوضانآ دهاتة نظيسني،
ددانية والييآ خوراسيانآ، و     ذى ض  هزار توميان 

 ،سيوز ذى ددان كييو باجيآ ذى ب تييةمامى بييدةن  
 ذةنط ييان هشكةسياىل  خةال، سنك، كوىل،  ئةطةر

 .(71)"بةرثرم ذى نةدزانني ب و خؤ ،هةبيت ذى
سةيد حمةميةدآ تةباتيةبايى موجتةهيدآ ميةزنآ     

يَبةريَن شورشا مةشروتآ، كو و ئيَكآ ذ رِ ،ثايتةختى
ةكآ خيؤدان هةلويسيت و بيآ تيرم دهاتية      مرؤظ

د  ،(76)طيوتن د و ئاخفتنيَن خيؤ سوروسيور   ،نياسني
ل ئيادارا سياال    نامةيةكيَدا بؤ موزةفيةرةدين شياهى  

اوجيور  يَييَن جؤركو ب شةر ويَنا و ب رِآ  5556
سيياآل ثييار "  :دا بطييةهيت، نظيسيييبوو ونهنييارتبو

 76 مين ي   55 [بةرانبيةر سيىَ رِةى    كضيَن قوضيانيا 

طةمنآ باجآ كو نةبوو بدةن، ذآ ستاندن و   ]كيلو
و ئةرمةنيَن ئةشق ئاباد ب بااييةكآ   توركمةندانة 

ةعيييةتيَن قوضييانى ذ بييةر دة  هييزار رِ. زؤر طييران
هييةزاران . سييياداةظينيية نيياظ ئاخييا رووزورداريييآ رِ

دار و دةسيييةآلتييَن ئريانيييى ذ زوردارييييا وآلتهيييا
يَن بييانى كوضيبار بووينية، و ب    وآلتبؤ  فةرمانبةرا

باربييةرى و ثالييةتيآ ذيانييا خييؤ دبةنيية سييةر و ب  
 . (71)"سةرشورى و ضارةرِةشى دمرن

 5556ى ئابا  1هةروةسا جارةكا دي ، ل ئيظاريا 

فيةرمانا   و دةرضيوونا  ذا سةركةفتنا شوررآ د رؤ
بايى ضوو سةر منبةرآ و بةرانبةر تةمةشروتيَدا، تةبا

قوضييان  سييةرهاتيا"...  :جييةماوةرةكآ زؤر طييوت
، ساال ثار ضاندن ضآ نيةبوو هةوة طو  ىلَ نةبووية؟ 

 ؛آ طيية  دابانييةةدظيييا هييةر موسييلمانةكآ سييآ رِ
ضونكى نةبوو بيدةن و كةسيآ ذى هاريكارييا وان    

ضيييَن  دارآ وآ سييآ سييةد ك  دةسييةآلت نييةكر،  
، و موسييلمانا، بةرانبييةر طييةمنىَ باجييآ وةرطييرت 

ا، دبيَذن توركمةنة ةرانبةر دوازدة منيَن طةمنى فروتب
دةمآ نظسيتى ذ دايكييَن وان    يَن زاروكهندةك كض

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

بيةرى وى   اتوركميةن  بةتآ فروتنيا كضيان ب  با
رؤذناميا  . و د وى سةردةميدا ذى هةبوويية  ،دةمى

دةنطوباسآ فروتنا سآ ذنيَن ئريانيى   ،(75) (خورشيد)
طيةز ل  ل دةر 5551نيشان ل تةموزا سياال   ب ناظ و

 555تا  555خوراسانآ بةالظ دكةت، كو ب بةهاى 

ثشييتى بةالظييةبوونا ظييى . نييا هاتبوونيية فييروتناتوم
ناضياربوو   اطةهاندنيَدا، حكوومةتدةنطوباسى د رِ

قارشيى  )آ ذ بنيةماال خيانيَن تيوركيَن    دةسيةآلت كو 
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وةربطريييت و بدةتيية دةسييت شيياهزادة   ( قييوزى
ا كضان زؤر فروتنةنطة رِ .(15)جةاللوسولتانآ قاجار

ل دانا باجا مريى  ،ذبةر ئةطةرآ كيَشا دارايى جارا
ةنطيآ سيةرانة   باجا قوضان و دةوروبيةرا برِ . بووية

هةر طاظا . ةميَن ضاندنآدهاتة وةرطرتن و نة ذ بةره
دا دةسيت ب   ،ةعيةت نةشيابا باجا سةرانة بدةترِ

( شيريبةهاى )يَكا وةرطرتنا كضيَن خؤ ب رِ شؤيدانا
و هييةتا دهاتيية طييوتن كييو ئاسييفودولةى،   ،كييةن

دارآ قوضييان ذبييةر هنييدآ دةسييةآلتشييجاعودولة 
 . (15)و هنارتة تةهران ،تاوانباركر و الدا

 

 ا باضوانلورويدان
 

ل دوور ييدا  ناميَن حكوومةتبةلوطية رت و اثؤرِ د
ا ئيَخسرييَن باضوانلو بةحسآ فروتنيا كضييَن   رويدان

كو ظييآ هييؤزآ ذآليييآ سييةميانيَن وانظيية نينيية، بييةل
نا ميَيران و  كوشت دطةل ،يةهيَرشةكا شةظانة رويدان

يَن توركمةنهيَزةكا سواريَن . ب ديلطرتنا ك  و ذنا
كا تثيَل دةسي  ،ل باكورآ طونبةد كياووم  (يةموت)

ب دةربيازبوون   ،آ 5551 ساال هةيظا تشرينا دووآ
و دةشييتا  (ئاالمييان)و طييةليآ  (تييةلو)ل ضيييايآ 

ظية  (بؤجنيورد )سةر ب دةظةرا  (راز) و (خةرتوت)
ى تشيرينا   12ا رؤذو  ، (قيوروق )طةهشتنة دةشتا 

ا هيؤز آ هيَرر برنية لسيةر كيوينيَن     5551دووآ 
رآ ل بيياكو، (15) (جييةنطاة)ل طونييدآ  باضييوانلو
بيوو ئةطيةرآ    ئةظ هيَرشية  .(17)بؤجنوردرؤذهةالتا 

و  ذن و كضيا  65 و ئيَخسيري كرنيا   ميَرا 65كوشتنا 

هيزار تومانيا ذى كةلوثيةليَن وان ب     11ب باايآ 
 .(11)تاالن برن

ثار سةركةفتنا شورشا مةشروتآ، دوو كةسييَن  
آ و يوسيف  آ باضيوانلو ظآ هؤزآ بناظيَن عيةىل بيةط  

آ بيوون،  رويدانظآ  يَنانكو ب خؤ ديدةظ باضوانلو
لسييةر داخييوازا وةزيييرآ داد ل دادطييةهىَ ئامييادة 

ى  55ئيةم د بين كويناظية دذيين،    ": طيوتن و  بوون
، دةمآ نظيَيذا سيثيَدآ بيوو،    آ 5551تشرينا دووآ 

. ئةم ذ كوينا دةركيةفتني . مة ديت قةرةبالغ ضيَبوو
ذآ جبنيوردى دطيةل    51 كيو  ،سيوار  155مة ديت 

 توركميةن  و ييَن دي ( يشىخودادادآ قةتل)خيا ؤك
ئيانكو ل ظيَيرة   . (11)"بوون، ئةم ييَن دورثييَ  كيرين  

ب  يَن يييةموتتوركمييةنبييةحس ل دوور هيَرشييا  
 ،ييية بؤجنوردو هندةك سواريَن  خيايةكؤشارةزاييا ك

ييان   ،ةزامةنيديا سيةميانا  و نة فروتنيا كضيان ب رِ  
 .يةوةرطرتنا وان ب زورى ذاليآ حكوومةتيَظة

ب راسيت  انلو ضيو تنيا كضييَن با  فرو ئةم ئةطةر
دظيَت بابيةتى وةكيو ثييالن و بازرطانييةكا     ، بزانني

داريَن ئريانيى و هيَرشيبةريَن   دةسةآلتنايَنى دناظبةرا 
كو بيَيى ئاطيةداريا بنيةماليَن وان     ،بزانني توركمةن

ا روييييدانرتيَن وى سيييةردةمى ل دور ؤرِاثييي. بييوو 
يَن رينؤهطا ليية، ئةو ذى ب ئةطةرباضوانلو يا شؤيَ

كرنا بابييةتا ذاليييآ مييةزن و ،سياسييى ل وآ سيياىلَ
بوو، هةروةسا  وازا دذآ زؤرداريا قاجارامةشروتةخ

داريَن باكورآ دةسةآلتناكوكآ و ملمالنآ دناظبةرا 
م ةخي ةفوخوراسانآ ب خؤ ذى هيةبوو، سياالرآ م  

ناكوكيةكا ميةزن دطيةل    آبؤجنورددارآ دةسةآلت
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ولةى نكى ئاسيييفودولةى هيييةبوو؛ ضيييوئاسيييفود
يييا بنييةماال  كييو ب مرياتطييرى ،آقوضييان اسيةآلت دة

و  ،بووذآ سيتاند  ،ولةيآ زةعفةرانلو بووشجاعود
ئةظ كرييارة ب   .كورآ خؤ ئةمري حسيَن خان بوودا

دناظبييةرا بنييةماال  خزميياني و ذاوازيييآئةطييةرآ 
مآ ةخييةفوسيياالرآ مو بنييةماال شييجاعودولةى 

                 ئيييةظ ملمالنييية ثييي    ،ىبؤجنيييوردشييياديلويآ 
 .(16)طةرم دكر

ان بيؤ سيةر   توركميةن يَكييَن هيَرشييَن   ثاراستنا رِ
مآ ةخييةفوبيياكورآ خوراسييانآ، ئييةركآ سيياالر م 

بييوو، ىلَ ثشييتى الدانييا   بؤجنييورددارآ دةسييةآلت
 بؤجنورددارآ دةسةآلتئيَدى  ،دارآ قوضاندةسةآلت

نكى وضي  ؛يَكيا بثاريَزييت  ئامادة نيةبوو كيو ظيان رِ   
لو بيؤ ثاراسيتنا   يئاسفودولةى موضآ سيياريَن شياد  

ب  توركمييةند ئةجنامييدا  .ذى برِيبييوو سيينوورا
دةرباز بوون و هاتنة د ناظ ئاخيا   بؤجنوردساناهى ذ 
دارآ دةسييةآلتمآ ةخييةفوهييةتا سيياالر م. قوضيياندا
كرنييا ذى ب ثيالنطيَييران و ب هاريكاري بؤجنييورد
و وةرطرتنا بيةرتي  و ثشيكةك ذ سيودآ     اتوركمةن

 .(11)رنهاتة تاوانبارك ذى، ظآ هيَرشآ
هةركةسييآ هييةول ددا   ،آرويييدان ظييآ ثشييتى

برةنطييةكآ مفيياى ذ ظييآ تراذيييديايآ وةربطريييت، 
مةشروتةخوازا الوازيا بارآ ذيانآ و طرانيا باجيا و  

ولةي ر، ىلَ ئاسيفود سياسةتا حكوومةتآ كرة ئةطية 
تاوانآ بكةتة د سيتويآ  بزاظ كر كؤ كيَم خةميا ظآ 

رآ دادةسيةآلت مآ ةخي ةفوم آسياالر هةظركآ خيؤ،  
ةكيَدا بؤ ئاقا حيا  ميريزا   برووسك، و د دابؤجنورد

ييَن وآلتحةسةن موجتةهدآ شارآ سيةبزةوار و هيا  
قوضييانى، دطييةل ثش اسييتكرنا ظييى دةنطوباسييى،  

دارآ دةسييةآلتكيَم خييةمييآ دكةتيية د سييتويآ   
دارآ دةسةآلتىلَ ديدةظانيَن باضوانلويى . دابؤجنورد

ظ قوضييانآ تاوانبييار دكييةن كييو د دةمييآ خييؤدا ئيية
دارآ خوراسانآ، و دةسةآلتدةنطوباسة نةطةهاندية 

دارآ خوراسانآ ذى هنيارتبوون  دةسةآلتهيَزيَن كو 
 .(11)بكةننةشيان ض 

آ بةريتانى ل تةهران بالوويَز (مارلينط)د رِاثؤرتا 
 ل ياريتانوةزيرآ دةرظةيآ ب (سيَر ئيدوارد طريَى)بؤ 

ولة ئاسيفود " :يَيدا هاتيية   5551ى تشرينا دووآ  1
دارآ خوراسيانآ  دةسيةآلت آ  5551هةتا بوهارا . ..

ضونكى يآ طونةهباربوو كيو دةسيت دطيةل     ؛بوو
، وهيةبو  اتوركميةن  فروتنا ذن و زاروييَن ئريانيى ب 

ذ حكووميةتا خوراسيانآ   لةورا ب فةرمانا جظاتيآ  
 . (15)"هاتة الدان

ينا ئةمحييةدآ كسييرةوى روىلَ  ل دويييظ نظيسيي 
ى رةنطيى  ظدارآ خوراسانآ بدةسةآلتولةى ئاسفود

كو ذ ئيةجنامآ ئيةو ناكوكييا دناظبيةرا وى و      :بوو
، يآ ئامادة نيةبوو ثيارآ   م دا هةىةخةفوساالرآ م

ا بدةتيية توركميةن يَكييا هيَرشيا  ثاراسيتنا سينوور و رِ  
دارآ دةسيييةآلتد ئةجناميييدا . بؤجنيييورد سيييواريَن
ا كير،  توركمةنضاظثوشى ل هيَرشا نة بتنآ  بؤجنورد
و هيةتا   ،رشآ بيينن هاندان كو هيَ توركمةنبةلكو 

سييواريَن ويييذى د هيَرشييا كوشيينت و ئيَخسييريكرنا 
ىلَ سيةيد حةسيةن   . (15)دا بةشدار بيوون ياباضوانلو

تييةقى زادة كةسييايةتيآ بةرنياسييآ مةشييروتآ و    
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ب كيورتى ئامياذآ ب دوو    ،ئةندامآ جظاتا ئيَكيآ 
دةميآ بةحسيآ    ،ددةت اكيورد يَن يَن جياوازرويدان

انا مةشييروتيَدا فاكتييةريَن كاريطييةر د سييةر هةلييد
ولةى زوردارييا ئاسيفود  "...  :دنظيسييت  ودكةت 
ييَن قوضيانآ  وآلتدارآ خوراسانآ ل سةر هادةسةآلت

ناميَن فروتنيا وان ب  بةلوطية و  ،سةبارةت ب باجآ
ييَن وآلتهةروةسييا دانييا هنييدةك هييا    ،اتوركمييةن

م ةخي ةفوا ذالييآ سياالرآ م  توركمةنخوراسانآ ب 
 . (15) ..."بؤجنورددارآ دةسةآلت

 دآ رووسييييا ل ئريانيييآ  بيييالوويَزهارتوييييك 
بؤ وزارةتيا   آ 5551ا ى شوبات 55ةكيَدا ل برووسك

ولةى بظى رةنطى بةحسيآ ئاسيفود   دةرظةيا رووسيا
دارآ خوراسيانآ  دةسةآلتئةو ضةند ساال :"دكةت 

بييوو، و ل ويَييرآ ب ئةطييةرا بيياجيَن طييران و بييآ 
زؤر . ئابرويا خؤ بر ياوآلتسنوور كو دانابوو سةر ها

ييَن رووسى ذى زييان ظيآ   وآلتبةرذوةندييَن ها جارا
 ببيتناضار  جظاتئةظ بابةتة بؤ ئةطةر كو  .دكةفت

 .(15)"طازندآ ذ دةولةتا شاهى بكةت
 

 ا باضوانلورويدان دةنطظةدانا
 

و زوردارييييا  ا رةعييييةتىَئةطيييةر ض هيييةذاري 
ريَن ؤراوجي ؤك  فروتن ل دةظةريَن جحكوومةتآ و 

فروتنيا   دةنطوباسيآ و، ىلَ ى نةبوؤئريانآ كارةكآ ن
و ل سيةر   ،ث  بةالظية بيوو   ب كوم ىكضيَن قوضان

 ،(17)و ل شيييةظنامة بةحسيييكرنمنبيييةرا هاتييية  
بييؤ انيية و كاريكاتورانييدا ترِ انييا،هؤز ،دانوسييتاندنا

بوونية كضييَن    ،كضيَن قوضيانى . بابةتكآ سةرةكى

كيي  فروشييى بييوو  .ئريانييى و هيَمايييآ نيشييتيمانى
 ،شورشييا مةشييروتآ نيشييتيمان فروشييى، و ثشييتى

دويفضييوونا ظييى بابييةتى بييؤ ئيَكييآ ذ طييرنط ين   
 .(11)قاجاراخوازيَن خةلكى دذى رذميا اد

ضونكى بابةتيةكآ   ؛بووهةستيار  آئةظ بابةتة ث 
تبوونية  ناموسى بيوو، و كضييَن كيورديَن شيي ة ها    

ةكى هيؤز ملمالنيا   فروتن بيؤ توركميةنيَن سيوننة،   
ى ينةتييةوةملمالنييا  ،اتوركمييةنو  كييورددناظبييةرا 
و يا ذ هةمووان خيراب    ،و توركاندا فارمدناظبةرا 

ئييانكو بييؤ ! "كييافرا"فروتنييا كضيييَن موسييلمانا ب 
د نظيسيينيَن . (11)خييةلك ثيي  ئازرانييدبوو ئةرمييةنيا

 ،انيياداهؤزب تايبييةت د  ،سييةردةمآ مةشييروتيَدا 
 ا قاجيارا دةسةآلتهيَرشةكا مةزن بؤ سةر سيستةمآ 

ةزن ين كاريطيةرى  و ب شي ر و نظيسني مي  ،هةبوو
ويييذدانا جييةماوةرى  هةسييت و لسيةر هةذاندنييدنا 

 . (16)هةبوو
زاناييَن دينى بةرى هةمووان نيةرازيبوونا خيؤ ل   

، و دنياظ خةلكييدا ذى   ندور ظآ كارةساتآ دياركر
ئيالوزآ   كاودانيآ ، كرثةييدا دةنطظةدانةكا ميةزن  

توندترين هةلويسيت ذالييآ   . ى ئالوزتر ليَااتوآلت
تةباتييةبايى هاتيية وةرطييرتن، وى سييةيد حمةمييةدآ 

ل ئادارا  نامةيةكا زؤرا دريَذ بؤ موزةفةرةدين شاهى
آ ئيالوز و  كاوداني نظيسى، تيَيدا بةحسيآ    آ 5556

ى و ئييةو زور و سييتةما ذاليييآ  وآلتييثرمةترسيييآ 
كاربدةسييتيَن حكوومييةتآ ل خييةلكآ دهاتييةكرن   

 ئيَخسييريكرنا ارويييدانهةروةسييا بةحسييآ . كربييوو
وو و ب توندى نةرازيبوونا خؤ نلو كربضوابا كضيَن
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كاردانةظا دي  ذالييآ حيا  ميريزا     .(11)"يبوودةربرِ
وى د . موجتةهدآ شارآ سةبزةوار بيوو  ،حةسةن

ةكيَدا برووسكد  يدا،ييَن قوضانوآلتبةرسفا هاوارا ها
وراسييانآ داخييوازا بةرسييظآ ذ  بييؤ حكوومييةتا خ 

ولةى كر، هةروةسيا داخيواز ذآ كير كيو     ئاسفود
ولةى دبةرسيظا  فودئاسي . بزظرينيتةظية وان ئيَخسريا 

و سيوز دا   ،ثش استكر دةنطوباسةيَدا ئةظ برووسك
                    ئيَخسييرياكييو كيياريَن ثيَويسييت بييؤ زظرانييدنا     

 .(11)ئةجنام بدةت
ى  55ل جظاتييا موسييلمانيَن قييةف از د بييةيانناما 

مييا هييون رؤذنامييا "  :هيياتبوويَييدا  5556ئييةيلوال 
ضةند ... آرآ بآ غريةتآ قوضاندادةسةآلتناخوينن؟ 

ا، و توركميةن كضيَن خيؤ فروتنية   ... خةلك ئيشاند
ثارآ زاروكيَن خؤ ئينيان، دا خيؤ ذ زؤردارييا ظيى     

 . (15)"دارآ ستةمطةر رزطار بكةندةسةآلت
بظييآ  يتييةؤد رؤذنامييةييَن وى سييةردةميدا زؤر ث

ل  ،(65) (موزةفييةرى)رؤذنامييا . هاتيية دان آرويييدان
 :نظيسيى  جظاتا شورايا ملليى  ادانوستاندنةكدويظ 

ما هةوة طو  ل هاوارا هةذارا ذ دةستآ ستةمطةرا "
نيى  كضييَن ئريا  155نينة، ما هيون نيزانن ئةظسيالة    

د  (وةتييةن)رؤذنامييا  .(65) ..."ينيية توركمييةنا فروتن
ل دور  ضةند كاريكاتوريَن تراذييدى الثةرآ ئيَكيَدا 

و ئاسفودولةى د وةرطرتنيا   ىزورداريا عةينودولة
كربوو، و ب ، و فروتنا كضيَن قوضانيا بةالظية باجآ

                         ئيَكيييييآ ذ ميييييةزن ين دييييييارديَن سيييييتةما    
 .(65)رذيَمآ ناظ بربوو

رؤذناميا   دوييظ ل  ،(67)رؤذناما حةبلوجةتني     
كيورديَن كيو ذ   "  :نظيسيى  ،(61) (ماوراى حبر خزر)

قوضيييان و دةظيييةريَن دةوروبيييةر ذبيييةر سيييتةما  
 واليةتةكة د ئاخيا  [ (ئاخال)رةظيبوونة مةتآ حكوو

، ذبةر ناضاريآ كضيَن خيؤ  ]توركمةنستانا رووسيادا
ةشق ئل دةستثيَكآ توركيَن دةوروبةريَن  .فروتبوون

 يه تومانيا دكيرين، ىلَ  ئاباد هةر كضةك ب دة  تا س
بؤ كرينيا   ،زانى( ي مرو  مةرظ)شارآ  دةما زةنطينيَن

ن برية سةرى و ناو ب وان هاتنة ظيَرة و بةهايآ وا
 .(61)"ينسةد تومةنا دهيَنة كرِ

دذى  هةلويسيييييت وةرطرتنيييييا رؤذناميييييا، 
يَن كيورد ولةى سةبارةت ب فروتنا كضييَن  ئاسفود

يا بيةردةوام   ذى ثشتى شؤرشا مةشروتآ ،باضوانلو
آ رووسييا د نامةيةكيَيدا بيؤ وزارةتيا     بيالوويَز . بوو

د  آ 5555آ شيييوباتا  51رظييية ل كاروبيييارآ دة
نةرا و رؤذناميا ب بريئينانيا   هندةك ذ نويَ" :تنظيسي

آ دةميآ كومظيةكرنا    5551توندوتيذيا وى ل ساال 
 ل باجيا سييةرانة ذ خييةلكآ قوضييان ، ذ دانانييا وى 

 . (66)"زؤر تورة بووينة بةرثرسيارةتيا نوي
دانوسيتاندنيَن   ،ضاثا تةهرانرؤذناما حةبلوجةتني 

انلو ب تةمامى سةبارةت ب ئيَخسرييَن باضوضظاتآ 
ئةظ رؤذنامة باش ين زانياريا سيةبارةت  . نظيسى بوو

نكى دظييان ضييو ؛آ ددةتيية دةسييترويييدانب ظييآ 
وسيييتاندن و طوهيييداريكرنادا، و هةروةسيييا   دان

دادطاييكرنا اليةنيَن ثةيوةندييدار دظيآ كيَشييَدا، و    
بزاظييا مةشييروتةخوازا بييؤ دويظضييوونا بابييةتى و    

 . (61)طةهشنت ب راستيا، زانياريَن بار خؤيادبن
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ى  55د  ،(61) (صييييور اسييييرافي )هةفتييييةناما 
د وى طوشيييا كيييو عيييةىل  ،آ 5551حوزةيرانيييا 

 انةك سةر زمان وهؤزئةكبةرآ ديَاخودا د نظيسى، 
ك  و ذنيَن ئيَخسرييَن قوضانى ظةهانيدبوو   كاودانآ

، كيو ب  "كى دآ بةت تا جظاتآ ثةياما من" :بناظآ
 :ظآ بةيتآ دةست ثيَدكر

 

 مةغرورن  ر وبةرثرم هةموو سةرخو
 ذ ويذدان و زالمينييييىَ زؤر د دوورن                       

 رِةعييييةت نةخويندةوار و كةرِ و كوورن            
 (65)نةيييييييخودآ كةم دهزرا مةدانييييييي

 

ئةظ تراذيديايية بيؤ    ،د ناظ كورديَن قوضان دا ذى
 كيو ب  ،"ىلَ ييارآ " س انةكا فولكلورى ب ناظآ 

يَن كيورد و تا ناو ذى د ناظ  ،طوتنهاتبوو  كضاظان 
                    خوراسيييانيَدا ييييا بةربةالظييية، شيييظانةكآ كيييورد

ئيخسريكرنا ييارا   س انآ بهوسا ( بةهمةن)بناظآ 
 :دبيَذيتخؤ 

و  (ئيَلةمني)دا وةركةت سةرآ  (تةلو)ذ ... "
 سيارآ

 (مسارآ) (يوموتو)ابوو ذ رِ (ترمان)
 ن طرتن ىلَ يارآجايالن كوشنت ذنا

 (بوخارآ) (خيَوة)كرن برنة هيَسري
 وان فرينت لة كوضانو بازارآ

 .(15) ..." نام سةرآ تة ض هانني ىلَ يارآ طولنارآ
 

 

 هةلويستآ جظاتا شورايا مللى
 

جظاتيا شيورايا    نويَنةريَن ئيَكةمهةلبذارتنيَن  ارث
ى تشيرينا   1جظاتيآ ل   ئيَكيةم كومبوونيا  مللى، و 

دا كيو  ؤ، د ماوآ كورتآ ذيآ خي (15)آ 5556ئيَكآ 
، ئيَكييآ ذ (15)رؤذ بييوو 51هييةيظ و  1سييالةك و 

 ئيَخسييرييَن كيياريَن وآ دويفضييوونا بابييةتآ كضيييَن
ى  51ل رونشييتنا جظاتييآ ل   ؛(17)باضييوانلو بييوو 
آ بةحسييآ فروتنييا كضيييَن   5551كانوونييا دووآ 

و ب زورى  ،قوضانيا ذاليآ ئاسفودةولةى ب بيانييا 
ةعييةتآ ذ كوشيا دايييَن وان    ن رِوةرطرتنا زاروكييَ 

 ثار دةمةكآ ؛(11)بةرانبةر باجآ هاتة موناقشةكرن
آ  5551ل شييوباتا  ،ةشييق ئابيياد ذىئيَن برووسييك

 .(11)طةهشنت و ث  ئةظ بابةتة شاراند
ثشييتى طرتنييا ئيَخسييرييَن باضييوانلو، ئييةو ذ    

ةشق ئابياد  ئو ل  ،سنوورآ ئريانآ هاتنة دةربازكرن
ةظةندا ذاليآ رِ برووسكةندةك ثاشى ه .نهاتنة فروت
آ بيؤ   5551ى شيوباتا   51ةشيق ئابياد ل   ئ ئرياني ل

جظاتا شورايا مللى هاتنة هنيارتن كيو سيةروبةرآ    
يَن خيؤ  مة ب ضياظ :"ئيَخسريا هوسا شروظة كربوو 

ةشق ئاباد مينا ثةزى و ئل  دينت كو زاروييَن قوضانيا
ا و كةسةك نيةبوو  توركمةنكةواليَن دي  د فروتنة 

 .(16)"هاوارا وان بايَتد 
ة بؤ ئةطةر كو جظاتا شيورا ملليى   برووسكئةظ 

بلةزتر دويفضوونا ظى بابةتى بكةت، هةروةسا ظيآ  
ر كرة سةر رةئيا طشتى ؤآ كارتيَكرنةكا زبرووسك

. رتر د ناظ وانيدا ثةييدا كير   ؤو طةرم و طورِيةكا ز



 1144 ،74 -14 بث، (كومةلناسىزانستيَن مروظايةتى و) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 65 

آ د  5551ى شيوباتا   51ل رونشتنا  برووسكة دةما
خواندن، هيةموو نوينيةريَن جظاتيآ و    جظاتيَدا هاتية 

 ، ىلَ بةرثرسيَن حكوميةتى (11)ئامادة بوويا كرةطرى
سييولتان عييةليخانآ ) و تايبييةت وةزيييرآ نيياظخو 

و ئةطةر و بيةلطيَن   ،باوةرنةكرن (وةزيرآ ئةفخةم
 خواسنت، و وةزيرىَ ناظخو (علموليةقني) ب هيَزتر

 .بآ ئاطةهيا خؤ ذ بابةتى رِاطةهاند ذى
 51تةقى زادة ئةنيدامآ جظاتيآ ل    سةيد حةسةن

ب دوو  فروتنيا كضييَن قوضيانيا    آ 5551ى شوباتا 
 ئةظية  " :طيوت  د جظاتيَدا يَن جياواز زانى، ورويدان

ئيَك فروتنا زاروكانة و ييا ديي  ثرسيا     :دوو ثرسن
سييةبارةت ب  ،...كةسييانة 65ةظانييدنا تيياالن و رِ

ةظانيدن و سيةبارةت   شيَست و دوو ذنا كو هاتينة رِ
كةسان كو ئيَخسيرييَن قوضيانينة هيون ض     115ب 

. ا ددةتروييدان ئانكو ئاماذآ ب دوو  .(11)"دبيَذن؟
د هةمان رؤذدا ئةنداميةكآ دييآ جظاتيآ ب ناظيآ     

د  ذى مييريزا مييةمحوودآ كتابفروشييآ ئةسييفةهانى 
يا ئيَكآ دةميا  : ا دابابةتب دوو  ئاماذةطوتارا خؤدا 

 ىار بوول ذيَر طظاشتنيَن ئاسفودولةى، قوضانى ناض
ا، توركميةن كضيَن خؤ بفروشينة   115، بؤ دانا باجآ

سييواريَن  155يييا دووآ دةمييا ئاسييفودولةى ثييارآ 
سيياالرآ موفةخييةم نييةداى، ئييةو ب ئييةركآ خييؤ 

هاندان، كو  توركمةننةرابوون و د ئةجنامدا ئةوى 
هيَرشآ ببةنية سيةر قوضيان، و ثشيتى كوشيتارةكا      

بيرن  ذن و كضيَن وان طرتن و دطةل خيؤ   65زؤر، 
ل دووماهيييآ نيياظ ى  . ةشييق ئابيياد فييروتن ئو ل 

بييؤ  بؤجنييوردا قوضييان و دةسييةآلتداخييازكر كييو 

               كيييوردبنيييةماليَن  كةسييييَن دةرظيييةى هيييةردوو
 . (15)بايَتة دان

ى  55جارةكييا دييي  جظاتييآ د رونشييتانا خؤيييا 
يَيين آ بةحسييآ فروتنييا كيي  و زارو 5551ا شييوبات

دارآ خوراسيانآ  تدةسيةآل قوضانيا كر، كيو ذالييآ   
ل . (15)كييي  فروتبيييوون 565بتنيييآ د رؤذةكييييدا 

دووماهيييييا ظييييان رونشييييتنادا ب ئامادةبوونييييا 
نويَنةرآ وةزارةتا نياظخو، نويَنيةريَن   ( دةبريوجولك)

جظاتييآ داخييازا زظرانييدنا ئيَخسييريا و دادطاييكرنييا 
 .  (15)تاوانبارا كرن

ةكا ديي   برووسيك ةشق ئابياد  ئرِةظةندا ئريانى ل 
 5551ى شيوباتا   51ن، و د رونشتنا جظاتآ ل هنارت

تكتموا و ال " :ئاماذة ب ئايةتا تيَدا آ هاتة خواندن،
، آناموسييي"و سيييويند ب  ،نبيييوودا" الشييياادة

ن و بيوو خوار" و مروظاييةتيآ  آ، ئيسالميةتآئريانيةت
ئةطيةر جيةنابآ وةزييرى    :"ن كيو  بيوو دووثات كر

( عةينوليةقني)دكةت مة ب ( علموليةقني)داخوازا 
بيةرى دوو  ... ديتية كو خويشيك و زارويييَن مية    

ةشيق ئابياد و دةورو بيةرا مينيا كيةواالن      ئساال ل 
يَدا ضيةند  برووسك، و دبن (15)"دفروتنة توركمةنان

 آ،برووسييكثييار ظييآ  . كةسييا ئيمييزا كربييوو  
                 ظ خةلكييييداانيييثروثاطنيييديَن فروتنيييا كضيييا د  

 .(17)زؤرتر ليَاات
يييةتيا مةشييروتةخوازان  ئاسييفودولةى زؤر دذا

 بييؤ الدانييا وى ئةنييداميَن جظاتييآ لييةورا كربييوو،
 56رونشتنا جظاتيآ ل   و سةرةجنام د ،طظاشنت كرن

وةزييرآ ئةفخيةم ب نوينيةراتيا     آ 5551ى شوباتا 
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كييو وان  ،اطةهانييدد جظاتيَييدا رِ ،وةزارةتييا نيياظخو
 شياهى  حمةمةد عيةىل  فودولةى ذسداخوازا الدانا ئا

و  ،دايية لسيةر   رِةزامةندىكرية و  (5555ي   5551)
يارهاتيةدان دويفضوونا بابةتآ فروتنيا كضيان ذى   برِ

 سةرةجنام ب ئةطةرآ ظيان طظاشيتنا  . (11)بايَتةكرن
آ  5551ى ئيادارا   56ة الدان و ل ولة هاتي ئاسفود

نةبوو،  رِازى، ىلَ جظات ب هندآ (11)تةهران ريزظ
 .(16)بةلكو داخوازا دادطاييكرنا وى كرن

 

 كيَشا فروتنا كضيَن باضوانلو دادطةها      
 

ثييار سييةركةفتنا شورشييا مةشييروتا ئريانييى و   
ييآ موزةفيةرةدين   دةرضوونا فيةرمانا مةشيروتآ ذال  

5556آ ئابيا   1شاهى ل 
ئيَكيةم دادطاييكرنيا    ،(11) 

، (11)سةردةميانة و ب ياسايةكآ شارستانى ل ئريانآ
ل سييةر بابييةتآ كضيييَن ئيَخسييرييَن باضييوانلو ل    

 . (15)آ بوو 5551ةيرانا حوز
، حكومةت ناضار بوو ل ذيَير طظاشيتنيَن جظاتيآ   

 ،م بدةتة دادطيةهآ ةخةفوولةى و ساالرآ مئاسفود
ل دةستثيَكآ ثشتى ضةندين جارا وةزييرآ نياظخو ل   

ى نيسيانا   5دوومياهى جيار ل    ،جظاتآ ئامادةبووى
 كييو هييةر د جظاتيَييدا   ،آ بريييار هاتييةدان  5551

كرنيا ئاسيفودولةى بايَتية    طاييكؤمؤسيونةك بؤ داد
نينان، ىلَ تةباتةبايى و سةيد عةبدولوا بةهبةهانى ثيَك

ل ئيةو   دظيية و داخواز كيرن كيو ثيَ   ،نةبوون رِازى
ظاتييآ و جدادطييةهآ و ب ئامادةبوونييا نويَنييةريَن  

   .(55)بايَتة دادطاييكرن آخةلكآ قوضان

ة دبرنيي فودولة و سيياالرآ موفةخييةمسييئادةمييا 
ةر دةرآ دادطييةها مييةزن خييةلك ل بيي دادطييةهآ،

و درومشييييَن بيييذى  ،كيييوم ببيييوون( عدليههاعظع هه )
ئةنداميَن دادطةهآ ذ . داندمةشروتة و ئازادى سةر

، و رمانفيييةرمافة عةبدوحلسييييَن خانيييآ شيياهزادة 
دادوةريَين   شيةر وةزيرآ داد و  موشريولسةلتةنة

. دي  كو سةر ب وزارةتا داد ظة بوون، ثيَكاياتبوو 
 (حا  ميريزا بياب  ) ،ة ذىهةروةسا ذاليآ جظاتآ ظ
ميييريزا )و  (وةكيلوتوجيييار)نوينيييةرآ قوضيييان و 

سيةيد حةسيةن تيةقى    )و  (ئةسيفةهانى مةمحوودآ 
، و ذالييآ  (فرورسقطع ئاقا سةيد مةهدى)و  (زادة

و  (حييا  موحتةشةموسييةلتةنة )وزارةتييا نيياظخؤ  
د دادطةهيَييدا  ،سيكرتيَرىَ تايبييةتآ وزارةتيا دةرظيية  

 . (55)ضاظديَر بوون
 آ 5551ى حوزةيرانييا  55تييا  آ 51 ل دادطيية 

بوو كو  (دادطةها مةزن)ئةظة ئيَكةم  .بةردةوام بوو
طيةها  داد)ثشتى دةرضيونا فيةرمانا مةشيروتيةتآ ل    

. كرنا والييةكآ بريظيية دضييوو بييؤ دادطييةه (ميةزن 
 ثشتى دانوسيتاندنيَن زؤر و طوهيداريكرنا  سةرةجنام 
ى  55دادطيييةهآ ل  برِييييارادييييدةظانا،  ئييياخفتنيَن

 ذى و ناظيةروكا وآ  ،آ دةرضيوو  5551رانا حوزةي
 55ل  ،(55) (حماكمات)ثشتى ض  رؤذان ل بةالظوكا 

 دادطيةهآ  و ،(57)ى هاتية بيةالظكرن   5551 اى ئاب
 :يارا خؤ داةنطى برِبظى رِ
سياالرآ   ،بابةتآ ظان ئيَخسيريا  تاوانبارآئيَكةم "

ذ  ،مة ب رةئيا هةموو ثشكيَن كؤمؤسييؤنآ ةخةفوم
 .ن جظاتآدادآ و نوينةريَ
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 ،دووآ سيييييةردارآ ئةفخيييييةم تاوانبيييييارآ
 .(ئس ابادة)دارآ دةسةآلت

يآ ئييةمري حسيييَن خانييآ كييورآ  سيي تاوانبييارآ
 ولةيةئاسفود

ئاسيييفودولةية ذبيييةر   ضيييوارآ تاوانبيييارآ
 .ا كيشآكةم خةمى و ثاشطوهخستن

 تاوانبيارن مةفاخروجولك و ئيةكرةموجولك ذى  
يسيتى  ضيونكى ثيَو  ؛كو هيَشتا نةهاتينة طازى كرن

 .(51)"ب دةستورآ شاهى هةية
 تاوانبيارا رة دةربيارةى  ثاشى دادطةهآ ئةظ برييا 

 :دةرئيَخست
ثليَن لةشيكرى ذىَ بايَنية   : م ةخةفوساالرآ م"

بايَتيية الدان،  بؤجنييوردو ذ حكومييةتا  ،سييتاندن
موضيَن سالةكا سواريَن ثاراستنا سنوورى ذآ بايَنة 

و  ،تةظية و ناضار ببيت وان ئيَخسريا بكري ،وةرطرتن
 755ثيَويستة  ،بةرانبةر هةر ئيَكآ كو نةشيا بكريت

دانآ بنةماال ئيَخسيَرى، و دآ هيَتة ؤتومةنا بدةتة خ
 .جيَبةجيدكةت رِيارادةستةسةركرن تا ظان ب
ئيَك ثلة ذ ثال وييا لةشكرى : سةردارآ ئةفخةم

و  ،تومانا بايَتة سزادان 1555و ب  ،دآ هيَتة خوار
رآ حكوومييةتى بايَتيية بييؤ ميياوآ سييالةكآ ذ كييا

 .دةركرن
بييؤ دوو سيياال ذ كييارآ : ئييةمري حسيييَن خييان
تومانيا بايَتية    7555و ب  ،حكوومةتى بايَتية الدان 

 .سزادان
بتنيآ  ( عمي  )ضونكى جايا كرنيآ   : ئاسفودولة

 نظيسى بوو، و كيَم خةمى دكارآ خؤدا كربوو؛

 ."هيَتة سزاداندىَ تومانا  5555لةورا ب 
 :دادوةريآ نظيسى بوو ل دووماهيآ كؤمؤسيؤنا 

هيةمان   ىوآلتي ى سيةردةمييَن  ظل دويظ كاودانيَن "
   .(51)"دازة سزادان ب بةرذةوةندى زانييةئةن

                         

 آرويداناستيا رِ
 

ناميَن بةلوطية ظ و ل دويي  ،هةروةك هاتيية ديينت  
طونيةهباريَن ظيآ    كرناو ثشيتى دادطيةه   ،ميَذوويى
و شارسيتانيا   ياسيايى كرنا د ئيَكةم دادطةه ،كيَشآ

و ب  ،ثشتى سيةركةفتنا شورشيا مةشيروتا ئريانيىَ    
يَن ديييدةظانو  ،بوونييا اليييةنيَن ثةيوةنديييدار  ئامادة
وةسيا دييار بيوو كيو بابيةتآ ئيَخسيرييَن        ،آرويدان
نية مينيا ل    است بوويية، ىلَ ا باضوانلو رِهؤزكضيَن 
ثيَكا شورشا مةشروتآ هاتيية بيةالظكرن، كيو    دةست
هاتينة ناضيار كيرن ذبيةر دانيا     وراسانآ يَن خكورد
يَن هيؤز ئةطةر ميَيذوويا  . ، كضيَن خؤ بفروشنباجآ
ذ  ،ةهيؤز بايَتة تةماشاكرن دآ بينني كو ئيةظ   كورد

 ،آ ئريانآ دهاتنة هةذمارتنوآلتيَن هؤزشةركةرترين 
ذى زؤر سةرآ خيؤ بيؤ حكووميةتا     و تا وان ساال

ناوةنييدى نيية د ضييةماندن، لييةورا دآ بييينني كييو  
ا مرينشينيَن كيوردى ذى هيةر ل   دةسةآلتماهى وود

 .دةظةرا خوراسان بووية
د بابةتيَن  اكوردف ثيَطريى و هشكباوةريا ل دوي

ئةظة بابةتةكآ ليوجيكى نينية كيو ذوان     ،داناموسيَ
 ذى و بيَطومان دا ميةزن ين كاردانةظية   ،بدةتروي

وةكيو   ،رويدانهةبيت، بةلكو هةروةك هاتية دينت 
ا هييؤزا بييؤ سييةر توركمييةنكاو يييا ناهيَرشييةكا ليية
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 65كيو بوويية ئةطيةرآ كوشيتنا      ،باضوانلو بووية
و ب باايآ  ،ذن و كضان 65ميَران و ئيَخسري كرنا 

هييزار تومانييا ذى كةلوثييةليَن وان ب تيياالن     11
ماهيا سةدآ نوزدآ كيو دةظيةريَن   وتا دو. (56)برينة

يَن هيؤز وسييادا،  وركيَظيا  نية ذيَير رِ  يا كةفتتوركمةن
هيَرر د ( طوكالن)و ( يةموت)، (تةق)يَن نتوركمة

و خيةلك ئيَخسيري    ،ئينانة سةر باكورآ خوراسانآ
         مينييا  (بوخييارا)و  (خيَييوة)و ل بييازاريَن  ،دكييرن

 .(51)كويَالن دفروتن
يَدا د نييياظ هنيييدةك   تد سيييةردةمآ مةشيييرو  

ولةكآ بةرضاظ رِ ،ئةجنوومةناندا طروثيَن ثروثاطندآ
اطنييديَن دذ و ئابروبرنييا  د ضيييَكرنا ثرؤث ،هييةبوو

ل ( يَن نايَنيى ئةجنوميةن )كيو بناظيآ    ،(51)حكومةتيَدا
روشييينبرييَن  :، و ذ(55) (5)تيييةهران كيييار دكيييرن

، زاناييَن ئايينى و بيازارى و سيةنديكايان   يسةردةم
و كاريطةرييةكا زؤر سيةر جيةماوةرى     ،ثيَكااتبوو

ا روييدان ويَنة هةر د هيةمان دةميدا    ؤب. (555)هةبوو
 لآ  5556ل ئيادارا   ا سةربازيَن حكوومةتىَتةقةكرن

ثيَشيياندةريَن مةشيياةدى، ل تييةهران ل هييةيظا   ؤخ
كيييو ب ئيييةمرآ  نيسيييانيَدا وةسيييا بةالظيييةكرن

ى هاتيية  رِةزاطونبةدا بارةطاى ئيمام  ،ولةىئاسفود
طوللة بارانكرن، كو ل باذيَريَن دي  كاردانةظةيةكا 

ر سية  وحمةمةدآ تةباتةبايى ضيو . زؤرا مةزن هةبوو
و بيؤ ئةطيةرآ سيةرهةلدانا     ،منبةرآ و كرةطيرى 

 .(555)خةلكآ ل دذى حكوومةتآ
هةروةسا سةديق دةمةلوجى ذى بابةتةكآ وةسا 

 ،آ ل هةمان سيال يدريَكان ل دةظةرا ئاميَ يي ل نيَروة

دةمآ ئيةو بيؤ   . آ بةحس دكةت 5551ئانكو ساال 
ل  ،ريَكيان  ييي  وةرطرتنا باجآ ضووينة دةظةرا نيَروة

كضييَن وان مينيا    ،كيو نةبووينية بيدةن    جاآ باجآ
و ددانيية كارمةنييديَن   ،كييوياَلن ذآ وةردطييرتن 

ض جييارا . حكوومييةتآ، كييو ض راسييتى بييؤ نينيية  
 ديارة ةسانةداية، ورويتشتةكآ هوسا ل وان دةظةرا 

كيو ئيةو كةسييَن بيا       ،دةما دةمةلوجى د بينييت 
هنيدةك   ،نة جيةم وان يب طريَدان ئينا ،نةبوو بدةن

دةميا دثرسييت ئيةظ    . دطةلدا بوون زارو و ذن ذى
وةهبييى ئةفنييدى  ،ذن و زاروييية بؤضييى دطةلدانيية

 ،(555)سيا بةرسيظا وى دابيوو   ةو( ضبطيا)ئةفسةرآ 
 .(557)استى بؤ نةبوويةكو ض رِ

مفيا   ،هندةك نظيسةر و كةسيَن دذى حكوومةتآ
و  ،ذ نةزانني و نةخويندةواريا خيةلكآ وةردطيرتن  

م خؤ ضيَدكرن و هندةك ضريوكيَن نالوجيكانة ل جة
 دناظ خةلكيدا بةالظ دكرن، هةتا 

انيا ل  هؤزعةىل ئةكبيةرآ ديَاخيودا ذى د ئيةو    
رعيييت "،يييا ب وآلتسييةر ظييان كضييا ضيييَدكةت ها

نةخوانييدةظان و  ،(551)"بيسييواد و طيينط و كورنييد
نييدآ كييو اى هسييةرةرِ .ر نيياظ دبييةتؤكييةرِ و كيي

، و بآ سنوور بوو ،بةدةرادةزورداريا حكومةتآ يا رِ
رةوشيييتآ ؤهةركةسيييآ ل سيييايكولوجيى و خ ىلَ 

دزانيت كو ض جاران كيورد   ،بيت كوردان شارةزا
 .م  كةضى بابةتآ فروتنا ناموسآ نةبووينة
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 ئةجنام
 

ذالييآ   يَن خوراسيانآ كوردبابةتآ فروتنا كضيَن  -7
آ زؤردارييا  ذ ئةطيةر  سةميانيَن وانظة بؤ دانا باجآ

بابةتييييةكآ ثرؤثاطنييييدا ، ثيييي  ولةىئاسييييفود
و تايبييةت  ا قاجيارا دةسيةآلت دذى  ،تةخوازامةشيرو 

كو ظياينة ثي  وييذدان و هةسيتا     ،بوو ئاسفودولةى
 .و دذى حكووميةتآ هانبيدةن   ،ب ئازريننخةلكى 

يَن روييدان لةورا بزاظكرن كيو ظيى بابيةتى ب دوو    
ثياييزا سياال    ئيَيك ذى ل  و آبوهيار  ئيَك لجياواز 

 .سةجاندنبدةنة آ  5551
كةمني جظاتا ناميَن ئيَبةلوطة استيا بابةتى ل دويظرِ -2

و ئيكةمني دادطيةها ياسياييا    ،شورا مللى يا ئريانآ
كيو بابيةتآ هيَرشيا     بييت د ى، وةسا خوييا وآلتوى 

ذن وكضيييَن هييؤزا  65و ئيَخسييريكرنا  ا،توركمييةن
 ،ىلَ ئيةظ بابيةتآ تراذييدى    ،بوويية  استرِ باش انلو

مةشييييروتةخوازا وةكييييو ثروثاطندةيييييةك دذى  
 ،و برةنطآ فروتنا كضان ،كريةزنمة ث  حكوومةتى

ب ئةطةرا نةبوونا ثيارآ باجيا حكووميةتى ذالييآ     
 .كرية، بةالظسةميانيَن وانظة

خوازا د جظيات  ةسةرةراى هةول و بزاظا مةشروت -1
سةجاندنا هندآ كو دوو بابةتيَن  ؤب ،و د دادطةهيَدا

 ،ذيَك جودانة، ىلَ بتنآ بابةتآ دووآ هاتة سيةجاندن 

سزادان، و هةول و بيزاظيَن وان بيؤ    بار هاتنةتاوانو 
كضيييَن كييورديَن كورمييان   115فروتنييا  سييةجاندنا
ضونكى نة ذمارةيةكا كييَم بيوو كيو     تية؛سةرنةطر

 ا دووآ مة ض نياظيَن رويدانبةرزة بنب، و بةروظاذى 
كةسآ ذى ل ، ا ئيَكآ د دةستدا نيننرويدان زاروييَن

و  ،يية كرثيَشكيَش نة دوور ظى بابةتى سكاال فةرمى
ل  كييةم بييؤ ظييآ مييةرةمآ   ،ذى امةشييروتةخواز

بوو و كييةم ذى نةهاتييية ئامييادة نييةكر دادطييةهآ
 . سزادان

 ،ل بياكورآ خوراسيانآ   بابةتآ فروتنا ذن و كضا -4
ض وةكيو   ،اتوركميةن ض وةكو ئيخسرييَن هريشييَن  

، بووية بةربةالظ يا آ 55د سةدآ  ،(نةقد)شريبةها 
 ،ةنسيتانآ ا رووسيا ل سيةر توركم دةسةآلتىلَ ثشتى 

فروتنا ب كيوم و ب   ىلَ بتنآ وةكو شريبةها مابوو،
تشتةك نةبوو  ،دااسةدان د رؤذةكيدا د ئاخا رووسي

تايبةت د طةرمةطةرما شورشيا   ،شارتنكو بايَتة ظة
است بووية بابةتىَ دووآ رِ ىلَ. آ يا رووسيدا 5551

ل دةظةريَن جودا  كورد ئيَخسرييَن ك  و ذنيَن 65و 
وان ذى هاتينية   ثرِانييا و  ،اتينة فروتنه ةو ئيَك ئيَك

بيةر دةسيت بووينية و     ذى رةكرن، و ناظيَن وانما
 .ديدةظان ذى هةبووينة
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 ذيَدةر و دةهمةن
      خمتصرى در بارة كوض نشينان مشال: حسني ثاثلى يزدى دحمم (1)

مشاد، ) ،1و7خراسان، جملة دانشكدة ادبيات و علوم انسانى، مشارة 
 .  5ص  ،( 5765

راى عباسى، تصحيح حممد امساعي  ئاتاريخ عامل : اسكندر بيط منشى (2)
 .111، ص 5،  (5711تاران ، )، انتشارات دنياى كتاب، رضوظىن

خراسان در دفاع از  باحركت تارخيى كرد : كليم اهلل توحدى اوغازى (3)
                ، (5761مشاد، )، ضاثخانة دانشطاة فردوسى، 5است الل ايران، ض

   .567ص 
بارتولد د نظيست كو ثيَن  وياليةتيَن كوردنشني ل وآ دةظةرآ هاتنة  (4)

ع. دامةزراندن  طالبسردادور  محزه. جغرافياى تارخيى ايران، تتذكره
   .511، ص ( 5751تاران، )، حتاديازاد ، انتشارات ا

ذ بةر  ؛، كوردستانىَطؤتنة باكووريَ خوراسان سةردةميَ نادر شاهي د (5)
كو ثرِانيا خؤجايَن وىَ كورد بوون، و مري و هؤزيَن كورد، دةسةآلتةكا 

يَن ضاخآ ئةفشاراندا ب د نظيسين .تةمام لسةر وآ دةظةرآ هةبوو
 ىرائاعامل )هةروةكي د  ناظ ن،دهاتة  كوردستان يان كوردستانا خوراسانىَ

عامل : وزير مرو ىمرو كاظ حممد : ، بؤ ويَنة بنيَرةهاتية نظيسني اد( ىنادر

و فارستاا  ىو حواش توضيحاتو  مقدما، بة تصحيح و با ىنادر ىرائا
 .65 يي 65، ص 5 ،   (5761،  تاران)، (جلد7)، ىحممد امني رياح

 
   .751، ص 5مصدر ثيشني،  : اوغازى ىتوحد (6)
باشكانلو، بامشانلو، قاضكانلو، بامجانلو، : ب ناظيَن وهؤزا باضوانل (7)

، باضبانلو، باش انلو، بامشانلى ذى هاتينة ناظ ن، ئةظ هؤزة ناو باجخوانلو
توحدى . ل دةظةريَن دةرطةز ث  ب باضوانلو و باضيانلو د هيَنة نياسني

مصدر ثيشني، ص : مرينيا ؛ 561يي  567ص  ،5مصدر ثيشني،  : اوغازى
كوض : ؛ حممد حسني ثاثلى يزدى 716مصدر ثيشني، ص : ؛ ثاثلى 61

  .555، ص ( 5715مشاد، )مشال خراسان، ترمجة اصغر كرميى، نشينى در 
عطوظيفايلاا : على مرينيا (8)                   تاران،)عشايرى كرد ايران،  و

 .61ص  ،( 5765
مصدر : ؛ مرينيا 561يي  567ص  ،5مصدر ثيشني،  : توحدى اوغازى (9)

  .716مصدر ثيشني، ص : ؛ ثاثلى 61ثيشني، ص 
 .15، ص ...و كرد ايران... ايلاا :مرينيا (10)
، ( 5765مشاد، )درطز،  طوظيفاز ايالت و  ىسرداران: على مرينيا (11)
 .575يي  571ص

  .511يي  515ص  ،5مصدر ثيشني،   : اوغازى ىتوحد (12) 
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م دمةاى بر شناخت اي  ها ضادرنشينان و : اير  افشار سيستانى (13)
 .511، ص  5،  ( 5766تاران ، )عشايرى ايران ،  طوظيف

غالمرزا خانآ ئاسفودولةيآ شاهسةظةنآ ئينانلو، كورآ  ىحاج (14) 
ل . حسيَن خانآ نزامودولة بوو، ل ذيآ الوينيآ طةهشتة خزمةتا لةشكرى

بوو دةسةآلتدارآ كرمان و بةلوضستان، ثار سآ ساال ل  5111ساال 
رمان و بوو واليآ خوزستان، و دويظدا واليآ ك 5155كرمانشا  و ساال 

حكومةتا تةهران و وزارةتا  5155ل ساال . جارةكادى كرمانشا 
و هؤزيَن دةوروبةريَن تةهران ثآ هاتة سثاردن، ل ساال ( خالصةجات)

آ بوو واليآ خوراسانىَ و ثشتى الدانا وى ل خوراسانآ، د كابينا  5551
ال اب رجال دورة : كريم سليمانى. ناسروجولك بوو وةزيرآ ناظخو

 .51، ص (5715تاران ، )، با م دمة اير  افشار، نشر نى، قاجارية
    سفرنامة كالت ، با  شية و م دمة : جمداالسالم كرمانى دمح5 (15) 

                   اصفاان ،)، 5حممود خلي  ثور، انتشارات دانشطاة اصفاان،   
 .15ص  ،( 5715
 
ري حسيَنخانآ عةبدولرةزاخان كورآ ئةبوحلةسةاان و نةظيآ ئةم(16)

مةزنآ زةعفةرانلو بوو،  كو ثشتى مرنا مامآ خؤ حمةمةد ناصرخان، ل ساال 
آ بوو ئيَ  بةط و دةسةآلتدارآ قوضانآ، و ثشتى هاتية الدان بؤ  5555

آ ل  5555ماوةيةكى ل تةهران وثاشى ل مةشاةد ئاكنجى بوو، و ساال 
: سيستانى. دآمةشاةد د زيندانا قوامولسةلتةنةى ضوو بةر دلوظانيا خو

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

                 ظلسلطنامريزا امحد خان قوام : باقر عاقلى. 511ص  ،( 5766
               اران، ت)، 5و ثالوى، انتشارات جاويدان، ض قاجاريادر دوران 

 .15، ص( 5711
 .511مصدر ثيشني، ص : كرمانى مجمداالسال (17)
ساالرآ موفةخةمآ شاديلويآ كورد، كورآ يار  آعةزيزولاخان (18)

حمةمةد خانآ سةهامودةولةيآ بؤجنوردى، مريى مةزنآ شاديلو بوو، كو 
ماهى بؤجنوردى هاتية ناظكرن، و دوو (سةردار موعةزةز)دويظدا بناظآ 

مريآ شاديلوية، لسةردةمى رةزاشاهى سةركرديَن هؤزا زةعفةرانلو دذى 
وى هاتنة هاندان، و سةرةجنام ب بيانويا هةبوونا ثةيوندييَن نايَنى دطةل 

آ ب فةرمانا رةزاشاهى د  5556ى شوباتا  51ئةمحةد شاهآ قاجار، ل 
حسني . طةل دوو برا و ضوار سةركرديَن دييَن شاديلو هاتة سيدارةدان

قاجارية تشكي  سلسلة ديكتاتورى  ظنقرظضتاريخ بيست سالة ايران : مكى
؛  761ي  761، ص 7،  ( 5715تاران، )، 6ثالوى، انتشارات علمى، ض 

 .5551مصدر ثيشني، ص : سيستانى
 .511ص  ، 7مصدر ثيشني،  : اوغازى ىتوحد (19)
ى فخرداعى سيد حممد ت . تاريخ ايران ، ت: ذنرال سر ثرسى سايكس (20)

            ، 5،   (5711تاران، )، 6طيالنى ، انتشارات دنياى كتاب ، ض 
 .111ص 

قاجار  ظنقرظضدولت و جام ة در ايران : حممد على همايون كاتوزيان (21)
           ،  (5715تاران، )حسن افشار، نشر مركز، . و است رار ثالوى، ت

  .15ص 
سنت و مدرنيتة ريشةيابى : ادق زيبا كالمص: بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة (22)

عل  ناكامى اصالحات و نوسازى سياسى در ايران عصر قاجار، انتشارات 
 (.تا. تاران ، بى)روزنة، 

 .115، ص  5مصدر ثيشني،  : سايكس (23)
 .511مصدر ثيشني، ص : كاتوزيان (24)
دة مكتوب شاهزادة كمال الدولة بة شاهزا: كرمانى آقاخانمريزا  (25)

، بة كوشش بارام ضوبينة، انتشارات مرد ( سة مكتوب)جالل الدولة 
طةىل : ياسني خالد سةردةشتى ؛ 511ي  516، ص ( 5715تاران ، )امروز، 

ثيَداضونةوة و ، 5555يي  5551كورد و بزاظى مةشروتةخوازى لة ئيَراندا 
 .55ص  ،( بآ جآ ، بآ ميَذوو)ثيَشكةشكردنى دليَر امساعي  شاوةيش، 

 (5156 ي 5111)ئةظ سياحةتنامة دووماهيا ضاخآ ناسرةدين شاهى  (26)
سياحتنامة ابراهيم بيط يا بالى : بةالظببوو، حا  زين ال ابدين مراغةاى

تاران ، )، 7، نشر انديشة، ض مؤمىنباقر  مؤخرهت صب او، حواشى و 
  .76ي  51، ص ( 5717

   حكايت  مشروطا از ياد رفتة هاى ان الب: بادىئاافسانة جنم  (27)
تاران ، ) 5زنان ، ض  مطالعاتدخ ان قوضان ، انتشارات روشنطران و 

 .16، ص ( 5715
ايران، انتشارات علمى،  مشروطيتتاريخ ان الب : مادى ملك زادة (28)

 .566ي  567، ص( 5711تاران، )
ايران بني دو ان الب از : يرواند ابراهاميان: بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة (29)

ع فريزوند و ديطران، نشر مركز،  كاظ . تا ان الب اسالمى، تمشروطا
 .11، ص ( 5711تاران، )

آ ذاليآ مريزا هاشم 5551رؤذناما وةتةن ل تةهران ل رةمةزانا ساال  (30)
هةفتيانة ثاشى دوو رؤذا جارةكآ و دويظدا رؤذانة دهاتة ( حميط)خانآ 

مصدر : صدرهامشى. بوودةركرن، رؤذنامةيةكا نةتةوةيي و رةخنةطرانة 
 .    751، ص 1ثيشني،   

ع، مجادى طنروزنامه و (31)  ىتوحد: بؤ دةقآ وآ بنيَرة،  5751ظلثاىن
 .755ص  ، 7مصدر ثيشني،  : اوغازى

 ، 55، ص 5751حمرم احلرام  57دار الشورى ملى ، شنبه  مذظكرظت (32)

 http://www.shahrzadnews.org/article.php?id=5- 
 .555مصدر ثيشني، ص : بادىئا جنم (33)
؛ حممود  15مصدر ثيشني، ص : ابراهاميان: بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة (34)

ملت ايران در  مذهىبميوةهاى دار تاريخ جنبشااى مردمى و : ثورشالضى
 (.5716تاران، )انتشارات زرين، ،  5557ي  5155عصر قاجار حاضرعقرن 
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ات و  لي  اجتماعى و سياسى مشاهد: حممد على تارانى كاتوزيان (35)
ايران، با م دمةاى از ناصر كاتوزيان، شركت  مشروطيتاز تاريخ ان الب 
 .516، ص ( 5715تاران، )ساامى انتشار، 

نامة و بررسيااى سفري  5551ي  5556ايران امروز : اوذن اوبن (36)
تاران، )على اصغر س يدى، كتابفروشى زوار، . فرانسة در ايرن، ت

 .551ص  ،( 5715
از مشروطيتعدر دوران  قانونكذظرىادوار جمالس : بؤ دةقآ وآ بنيَرة (37)

تا مجاورى،   يق و نطارر، يونس مرواريد، نشر اوحدى،  مشروطا
تاريخ : االسالم كرمانى ناظ ؛  .71ي  76ص ، 5   ،( 5711تاران، )

 ،1ض  بيدارى ايرانيان ، بة اهتمام على اك  س يدى سريجانى، نشر ثيكان،
  151ي  157خبش اول، ص  ،( 5716تاران، )

 . 111يي  177مصدر ثيشني، ص : كرمانى :بؤ دةقآ وآ بنيَرة (38)
آ ذاليآ حمةمةد سادق  5551رؤذناما خورشيد ل شارآ مةشاةد ساال  (39)

تةبريَزآ، ثشتى سةركةفتنا مةشروتآ، ب زمانآ فارسى هاتية بةالظكرن، 
               : حممد صدر هامشى. آ دةرضووية 5551ى ئادارا 1ذمارا ئيَكةم ل 

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

 ، 1ص ، 5751مجادى االول  1 ، سال اول،55خورشيد، مشار   ماروزنا (40)
 http://www.old.nlai.ir 

  .511ثيشني، ص مصدر : كرمانى سالمإلا جمد (41)
كيلومةترا،  11طوندةكة دكةظيتة باكورآ رؤذئاظا شَريوان ب دووريا  (42)

كيلومةترا، و باشورآ رؤذئاظا  71و باكورآ رؤذهةالتا بؤجنورد ب 
مةترا ل سةر ئاستآ  5571كيلومةترا، و ب بلنديا  15ئةشق ئاباد ب 

و قةزا ( نباجطريا)قوشخانة و ناحيا ( ديَاستانا)دةريايآ، و سةر ب 
مجاورى اسالمى ايران وزارت . شيَروانة، تا ناو ذى ئاكنجييَن وآ كوردن

                باديااى كشورئاادارة جغرافيائي ارتش فرهنط جغرافيائي : دفاع
تاران، )، 55ي  55، جلد بادآ مجاورى اسالمى ايران غالمان يي عشق

 .  65، ص ( 5761
                ، 7مصدر ثيشني،   : وحدى اوغازىت: بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة (43)
 .777يي  511ص 
؛  اولني هاى  116، ص 5مصدر ثيشني،   : توحدى اوغازى(44)

 دادطس ى در ايران، 

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

 .5ص ،5751حمرم احلرام  55 ،11حب  اجتني، سال اول، مشار   (45)

-

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/13374175?n=18&imagesi

ze=1200&jp2Res=.25 
اسراى باش انلو ماجراى فرور دخ ان و زنان : شاهدى م فر (46)

م االت ، كتاب دهم ،  جمموعاتاريخ م اصر ايران : قوضانى، در كتاب
 .577ص  ،( 5711تاران ، )فرهنطى، مطالعاتعثذوهش و  ؤسسةم

عدار الشورى ملى،  مذظكرظت (47) مصدر ، 5751حمرم احلرام  57شنبا
 .55ثيشني، ص 

، مصدر  5751حمرم احلرام  51، 15روزنامه حب  اجتني، مشار   (48)
  .1ثيشني، ص 

 
      ، (5767تاران ، )كوشش امحد بشريى، نشر نو،  با، ىبآكتاب  (49)
 .555ص 
عتاريخ مشروطه ايران، با ثيشطفتار رحيم : كسروى دامح (50) زادة رضا

  .561، ص ( 5711تاران ، )ملك، انتشارات صداى م اصر، 
ايران، بة كوشش عزيزاهلل  مشروطيتتاريخ : سيد حسن ت ى زادة (51)

 .517ص  ،( 5715تاران ، )عليزادة، انتشارات فردوم، 
طزارشااى سياسي وزارت امور خارجة روسية تزارى : ىكتاب نارجن (52)

ايران ، بة كوشش امحد بشريى، نشر نور،  مشروطيتدر بارة ان الب 
  .555ي  555ص ،5  ، (5711تاران ، )

ئةظ شةظنامةية وةكو بةالظوكيَن نايَنى بؤ جارا ئيَكآ ل تةظريَزآ ل  (53)
ذاليآ ئةجنوومةنيَن  آ ذاليآ عةلي وليخانآ سةفراف، و ثاشى 5555ساال 

نايَنى ظة برةنطآ دةستنظيس يان ضاثا ذالتينى دهاتنة بةالظكرن، و تيَدا 
رةخنة ل حكوومةتآ د طرتن و ثرؤثاطندة دذى وان بةالظة دكرن و 

، ...ادوار جمالس. دووماهيآ بؤ ئابروبرنا كةسان ذى دهاتنة بكارئينان
 .51 ،ص5مصدر ثيشني،  : ؛ صدرهامشى 55مصدر ثيشني، ص 

 .575مصدر ثيشني، ص : آبادى مجن (54) 
 .571همان مصدر، ص (55) 
يا مرط يا جتدد دف ى در : جودانىآماشاءاهلل : بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة (56)

  (.5715تاران ، )، نشر اخ ان ، مشروطاش ر و ادب 
 .151ص ،5مصدر ثيشني،  : كرمانى (57)

مصدر ثيشني،  ،5751حمرم احلرام  55، 11حب  اجتني، مشارة  ةروزنام (58) 
 .15ر 

 .711ص  ،5مصدر ثيشني،  : كرمانى (59)
رؤذناما موزةفةرى، ذ رؤذناميَن ئازادخيواز مينا رؤذناما حةبلوجةتني  (60)

دهيَتة هةذمارتن، ئةظ رؤذنامة ذاليآ ئاقا مريزا عةبدوحلةميدخانآ 
زمانآ فارسى  مةتينولسةلتةنة، ل شارآ بوشار، دوو هةفتيا جارةكآ ب

آ بةالظ بووية؛ ضنكى  5555ى ئادارا  7دهاتة بةالظكرن، ذمارا ئيكآ ل 
ئةظ رؤذنامة دناظ ئاخا ئريانيَدا ضاث دبوو، زؤر جارا ذاليآ حكوومةتيَظة 

 .555، ص 1مصدر ثيشني،  : صدرهامشى. هاتية راوةستاندن
 .555، ص 5مصدر ثيشني،  : ىكرمان: ظةطوهاسنت ذ (61)
 .755ص  ، 7مصدر ثيشني،  : اوغازى ىتوحد: ةقآ وآ بنيَرةبؤ د (62)
حةبلوجةتني ئيَكآ ذ ناظدارترين و ثر ترياذترين رؤذناميَن دةستثيَكآ  (63)

ييَن فارسية، كو بو ماوآ ض  ساال ل دةرظةى ئريانآ ضاث دبوو، ئيَكةم 
آ، ذاليآ سةيد جةاللةدين حسيَنى  5157ى كانوونا ئيَكآ  55ذمارة ل 

يدولنيسالم، ل شارآ كةلكةتآ ل هندوستانىَ، ب زمانآ فارسى هاتية موئة

http://www.parsianforum.com/archive/index.php/t
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حةبلوجةتينا ضاثا تةهران ثشتى سةركةفتنا مةشروتآ ل . ضاث و بةالظكرن
آ ذاليآ مريزا سةيد حةسةنآ كاشانى ب ئيجازا  5551ى نيسانا  55

. موئةيدولنيسالم وةكو ئيَكةم رؤذناما رؤذانةيا ئريانى هاتية بةالظكرن
 .551ي  555ص ،5مصدر ثيشني،   : هامشىصدر
آ ذاليآ كةسةكآ  5551بةالظوكةكا هةفتيانة بوو ل ئةشق ئاباد ساال  (64)

ب زمانآ فارسى، توركى و رووسى دهاتة  آ( فريوف)رووسى بناظآ 
بةالظكرن، ئةظ رؤذنامة ئورطانآ سياسةتا رووسيا ل ئريانآ بوو، و ذاليآ 

مصدر : صدرهامشى. آ دهاتة بةالظكرنسةركونسولطةريا رووسيا ل ئريان
 .555ي  555ص  ،1ثيشني،   

، مصدر ثيشني،  5751حمرم احلرام  1 ، 15روزنامة حب  اجتني، مشارة  (65)
 .55ص 
 .65، ص 1كتاب نارجنى، مصدر ثيشني،    (66)
ربيع  51، 11سال اول، مشارة  ،( ضاث تاران)روزنامة حب  اجتني  (67)
 .7، ص 5551ي  ورآ 55 ،5751االول
ذاليآ مريزا جاانطريخانآ ( صوراسرافي )ذمارا ئيَكةم يا رؤذناما  (68)

آ ل تةهران، ب  5551ى طوالنا  75شريازى و مريزا قامسخانآ تةبريَزآ ل 
زمانآ فارسى هاتية ضاث و بةالظكرن، رؤذنامةيةكا سياسى، ميَذوويى و 

يةكآ ظآ رؤذنامآ ل كوذ. رةخنةطرانةبوو، كو هةفتيآ جارةكآ دةردضوو
عةىل ئةكبةرآ ديَاخودا، باش ين شيَوآ رةوانظيسيا ( ضرند و ثرند)بناظآ 

. زمانآ فارسى دنظيسى كو بابةتيَن رةخنةطرانةذى خبوظة دطرتن
 .575ي  555، ص 7مصدر ثيشني،  : صدرهامشى

مجادى االول  1روزنامة صوراسرافي  ، سال اول، مشارة ضاارم،  (69)
 http://www.old.nlai.ir ،  1ص  ،5751

ناظآ طةليةكيية، = ناظآ ضيايةكيية لسةر سنوورى ، ئيَلةمني = تةلو  (70)
يةموت هؤزةكا = الوان ، يوموت = توركمةن، جايالن = ترمان 

سومبار ناظآ تايةكآ رووبارآ ئةترةكة د ناظ = توركمةنة، مسار
كوالن ، = ن خيَوة و بوخارا، كوضا= توركمةنستانيَدا، خيَوة و بوخارآ 

ورى و آدرخت ضا  دستان ، طرد : بؤ دةقآ وىَ بنيَرة. ئةوان= نام 
؛  (5715مشاد ، )، انتسارات حم ق ( كانيمال)ترمجة كليم اهلل توحدى 

 .511يي  511ص  ،7مصدر ثيشني،   : توحدى اوغازى
عبدالرحيم طواهى، . ريشةهاى ان الب ايران، ت: كيدى. رآنيكى  (71)

 .555ص  ،(5711تاران ، )، 5، ضانتشارات قلم
 .11، مصدر ثيشني، ص ...ادوار جمالس  (72)
، مصدر ...ادوار جمالس : بو دةقآ ظآ دان و ستاندنيَن جظاتآ بنيَرة (73)

 يي 551ص  ،7مصدر ثيشني،   : ؛ توحدى اوغازى 15يي  16ثيشني ، ص 
757. 
للى خوال ئيَكآ بؤ دةقآ دانوستاندنيَن رؤذانةييَن جظاتا شوراياي م (74)
، مصدر ...؛ ادوار جمالس 61ص  ،5مصدر ثيشني،  : كرمانى: بنرية
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 .556مصدر ثيشني، ص : كسروى (76)
 .55ص  ،5مصدر ثيشني،  : كرمانى :بؤ دةقآ وآ بنيَرة (77)
  .55همان مصادر، ص : بؤ دةقآ وآ بنيَرة (78)
مصدر ثيشني، : كسروى ؛ 57بؤ دةقآ وآ بنيَرة همان مصدر، ص  (79)
اولني حماكمة قانونى در عدلية :  ؛ حممد مادى حسنى 561ص 

 p://www.farhangsara.comhtt    -  ،5ي 5، ص ( دادطس ى)
 .55مصدر ثيشني، ص : كرمانى (80)
 ؛ 5751مجادى الثانى  51سةشنبة  ،55حماكمات، مشارة  ةروزنام (81)

 .155مصدر ثيشني، ص : كاتوزيان
: هزار ئريانييَن ئةشق ئابادظة 1ئةو كةسيَن ئيمزاكرى ب نويَنةراتيا  (82)

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

، 5مصدر ثيشني،  : كرمانى: دةقآ وآ بنيَرة ؤب. بوون... حمةمةدوف و 
 .97ص 
 .55همان مصدر، ص  (83)
، مصدر ...؛ ادوار جمالس 151ي  156مصدر ثيشني، ص : نكاتوزيا (84)

 .551ثيشني، ص
 .555مصدر ثيشني، ص : ثاريزى ؛ 561مصدر ثيشني، ص : كسروى (85)
 .551، مصدر ثيشني، ص...ادوار جمالس: بو زانينا ث  بنيَرة (86)
؛  16، مصدر ثيشني، ص ...ادوار جمالس : بؤ دةقآ فةرمانآ بنيَرة (87)
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  ، 5751مجادى االول  57سةشنبة  ،5روزنامة حماكمات، مشارة  (88)
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 .755يي  757ص  ،7مصدر ثيشني،   : اوغازى

 .115ثيشني، ص مصدر : كاتوزيان (90)
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 .755ي  757ص  ،7
بوو، بريَظةبةريا ( عةدلية)رؤذناما حماكمات ئورطانا وزارةتا داد  (92)

آ هةفتيانة  5551ى حوزةيرانا  51ئةمحةدآ مةجدولنيسالمآ كرمانى ل 
ئةظ . ةكآ ل تةهران هاتية بةالظكرنجارةكآ و دويظدا دوو رؤذا جار

. رؤذنامة تايبةت يا بةالظةكرنا دةقآ دادطةهيَن وزارةتا داد بوو
  .555، ص  1مصدر ثيشني،  : صدرهامشى
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بؤ دةقآ بريارآ  ،5751 ظلثاىنشار مجادى  ظع  قرار وزارت عدلية  (95)
 .7؛ حسنى، مصدر ثيشني، ص 515مصدر ثيشني، ص : شاهدى: بنيَرة
اولني هاى دادطس ى در ايران،    (96)

  http://www.parsianforum.com/archive/index.php/t 
 .151، ص 5مصدر ثيشني،  :  سايكس (97)
ن ش اجنمنااى خمفى در انتشار شاي ات در عصر : بؤ زانينا ث  بنيَرة (98)

 ، مشروطا

 -http://www.aftab.ir/articles/politics/plitical_history  
 .151ني، ص مصدر ثيش: زيبا كالم (99)
تا مشروطاعضالش سنت و مدرنيتة در ايران از : ساالر كسرايى دحمم (10)

 .755ي  755، ص  (5715تاران، )، نشر مركز، 5755
 ؛ 155ي  751مصدر ثيشني، ص : كرمانى: بو زانينا زؤرتر بنيَرة (101)

 .511ي  516كسروى، مصدر ثيشني، ص 

دية أو امارة ال مادية يبحث امارة بادينان الكر: صديق الدملوجى (102)
يف بادينان و ما يت لق  ظألجتماعيةعن حياة األكراد التارخيية و السياسية و 

، ت ديم و مراج ة عبدالفتاح علي حييى بوتاني، حوظدثبام من اخبار و 
 .16يي  11، ص  (5555أربي  ، )دار ئارام ، 

مةكا عرياقى، ثشتى بابةتآ هاوشيَوة ذى بةالظبوونا بةلوطةنا ىدووماه (103)
آ بوو، كو وةسا نيشاددا  5557كةفتنا حكوومةتا سةدام حسيَن ل ساال 

كضيَن طةرميانى ذاليآ حكوومةتا عرياقآ  51آ،  5511كو ثشتى ئةنفاليَن 
هاتينة رةوانةكرن بؤ مسرآ، دا ل يانيَن شةظانةييَن وى وآلتى كار بكةن، 

 .بووويةكو تا ناو ض ذ راستيا ظى بابةتى ذى ديار نة
ى مجادى االول  1روزنامة صوراسرافي ، سال اول، مشارة ضاارم،  (104)
 http://www.old.nlai.ir  ،1ص  ،5751

 

 الخالصة
ة لعبررع  ررش  مرر   رر   ،  5055ر  5091اثرر م موعة ررة  ةامررة واموررة ة مة ررة وة لررر ااررشرو ال ررةرا الع رر ة وة ا   ااوررة 

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

كعا ا  ةقائع  وةم الت كعا ،  لر قبولة . 5091 ام ةخطب م  اجلها أكب  قا ا ال ةرا السوش محعش الطبا بائي  لر العناب  
، ة اار  بنرامهل، ة بروعه  لري اارةا    ر  يبرا  لري رةاروا، قرش لعرب 5091باجةاالة الكةر  ة لي خ ااا  لري م ر    ال راار 

 . ةراً لي اثارا ال أي العام
دور  مرل م ركوة ، 5091لري شربا  كا  ادش ا ل ا عال أةل مولر  ال رةرا الرة ني ا   ااري ،  رة متابعرة  ر   القضروة 

اةل محكعرة قااةاوررة  ةرر  ة لرري ا ر ا  لعتابعررة ملارراا بوررع الفتورام الكةر  ررام لرري خ ااررا ، ة قرش  ةقررب  ررش  مرر  العسرر 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.    

http://www.parsianforum.com/archive/index.php/t
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 يدا (جةالل مستةفا)يا ( يَضريا رؤذىَن)كورتة ضريؤكا شعرايةتييا الدانىَ د
 

 نةفيسا ئيسماعيل حاجى
 عيَراق-ةتى، زانكويا دهوك، هةريَما كوردستانآيفاكولتيا زانستيَن مروظاسكوال ئادابآ ،

 

 (( 0262نىَ كوال 61: ، ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 0262 ىَشوات 61 :ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى))
 

 ثوختة
 ب زمانيظة ظان تايبةمتةندييانةخنةطر رِتارا ئةدةبى ثيَكدئينن، هندةك ؤطكو تايبةمتةندييَن  وان شعرايةتى طرنطييىَ ددةتة

، ئةظةذى دبياظىَ شعريَدا طوجنايية، بةىلَ دةمىَ تيَكست كورتة ضريؤك ول سةر بنةمايىَ دياردا الدانيَ ئاظادكةن ةنطريَدد
ئةظ . و دهيَتة زانني طةلةك ئاىل ثشكداريىَ د ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا دكةن، دبت الدان يةك ذ وان ئالييان بتبت، وةك

ؤنكرنا وىَ ضةندىَ، دةمىَ الدان ببيتة تةوةرىَ سةرةكى د ئاظاكرنا شعرايةتييا كورتة ضريؤكيَدا، لينة هةوَلدانة بؤ رِؤظةك
ؤلينيَدا مة تيَكست بؤ بكارئيناية ـ و شعرايةتييا وىَ ب ووداى ـ لةوما دظةكدا رِ(نيَضريا رؤذىَ)ئةظةية د كورتة ضريؤكا

هاتية ئاظاكرن، بةىلَ ئةظ ضةندة بووية ئةطةرىَ  يتميذىئاستىَ رِهةروةها  (، ثيَكهاتةيى، ضاثىَد ئاستىَ سيمانتيكيدا)ن الدانيَ
 . ةامانىَ وكارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل ثةياما وىَ كريشيليياتيا رِ

 
 
 

 ثيَشةكى
 

يةك ذ تيَطةهيَن شعرايةتييىَ، الدانة، هةر ضةندة 
 (كوهن)ب مةرجىَ شعرىَ دهيَتة دانان، بةىلَ وةكو 

ار دكةت، نة ب دي دا(بنياتىَ زمانىَ شعرىَ)د كتيَبا 
كورتة ضريؤك وةكو ذانرةكا  .تنىَ طريَداى شعريَية

ت نيَزيكىَ شعرىَ، ئاسايية الدان جهىَ خوة تيَدا بكة
يىَ د ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا بكةت، بةىلَ روثشكدا

دا نة ب تنىَ ثشكدارى د (نيَضريا رؤذىَ) د تيَكستىَ
ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا كرية ، بةلكو ئةوة 

ة د ئاظاكةرىَ وىَ، ئانكو فاكتةرىَ سةرةكى و زاَل
ا ئةظة ثالدةرةكىَ سةرةكى ظىَ ئاظاكرنيَدا، لةورِ

استى ظىَ ، ب رِدظىَ تيَكستيدا بوو، بؤ ظةكؤلينىَ
ئانكو ية،ضةندىَ ئةو  طةلةك نيَزيكى شعرىَ كر

ديسان ضونكى ئةظة  ان رِووداية،يةكا ذانرناظنةضوو
بووية ئةطةرىَ شيَليياتييا واتايىَ وبةرزةبونا ثةيامىَ، 
ئةظةذى يةك ذ ثالدةرا بوو ئةم ظةكؤلينىَ ىلَ 

 .بكةين
تى ل سةر سىَ ظةكؤلني ل دووظ ثيَدظياتييا بابة

شعرايةتى، )، يىَ يةكىَهاتية ثارِظةكرن تةوةران
، مة هةوَلداية تيَدا تيَطةهىَ شعرايةتييىَ (تيَطةه

ثيَشضاظ بكةين، ديار بكةين كو الدان يةك ذ وان 
شعرايةتييا كورتة )تةوةرىَ دووىَ. تيَطةهانة
ب خوةظة دطرت، ئةوذى ذبؤ هندىَ ( ضريؤكىَ
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ة ساخلةتىَ كورتة استبووية، دياربكةين، رِ
ضريؤكىَ دةرفةتىَ د دةتة الدانىَ جهةكى باش د 

سةرى ذ   ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا ببينت ، بةىلَ دظيا
ةر نة دىَ سيماييَن خوة ئالييَن دى نةستينت، ئةط

تةوةرىَ . وةكو ضريؤك ذ دةست دةت
شعرايةتييا الدانىَ دكورتة ضريؤكا نيَضريا )سييىَ
ديار بوو ، ئةو ئالييَن الدان تيَدا  ية، بؤ مة( دارؤذيَ

سيمانتيكى، ئاستىَ : هاتينة ثةيرِةوكرن ئةظةنة
يتميذى تيَدا رِ ذةنطيَنديسان بةرِ ،ثيَكهاتةيى، ضاثىَ

، هةر يةك ذ وان ذى ضةند جؤران ب دخويانة
 وكرنا ظانةاستى ثةيرِخوةظة دطرت، بةىلَ ب رِ

                    ادةكىَ بووية ئةطةرىَ الدانان، هةتا رِ
هندىَ ضريؤكنظيس تيَكستةكى شيَلى ذ ئالييىَ 

 .واتاييَظة بةرهةم يينت
 

 شعرايةتى، تيَطةه ـ6
 

وب  رةخنةطرانظة ئةظ زاراظة ذ ئالييىَ طةلةك
ا ذى  ب لةورِ ديتنيَن جودا هاتية باسكرن،

، تيَطةهىَ وى  بةرفرةهييةك  ب رِةنطةكىَ رِيَذةيى
( يَتجريار جين)ادىَ هةتا وىَ رِ,خوةظة ديتيية

كىَ ذ يةشعرايةتى  زانستةكة هةتا رِادة:" بيَذتد
بىَ طؤمان دةمىَ ئةم  .(1)"بابةتىَ خوة ثشرتاست نينة

 دكةين دظيا ل دةستثيَكىَ باسىَ  باسىَ ظى زاراظى
ا وى هؤنةرىَ شعرىَ بكةين، دهيَتة بى وكتيَؤئةرست

دكةظن كو رِه  ظةكؤلةر رِيَك" دياركرن كو 
ى ؤبؤ ئةرست( Poetics)ليَن زاراظىَ شعرايةتى ورِيشا

وكتيَبا وى هؤنةرىَ شعرىَ دزظرِت، دظى بياظيدا 
ؤى هةولَ ئةرست. وةكو يةكةم دانةر دهيَتة هذمارتن

                             ئةدةبى، رِيَنذانكرنا دا ب رِيَكا شيتةَل د
    تارا ئةدةبى ؤداستان ودرامايىَ ياساييَن ط

 .(7)"ان بكةتدةستنيش
ذ وان رِةخنةطرانة ييَن ( تزفيتان تودوروظ) 
د كتيَبا خوة  .ب بابةتىَ شعرايةتييىَ داينرنطى ط
دا ديتنا خوة دةربارةى كتيَبا ئةرستوى  (شعرايةتى)

كو نة ل طةل هذمارتنا ويَية وةكو  ،دياردكةت
بابةتىَ : "ؤرا ئةدةبيدا دةمىَ دبيَذتكتيَب دبياظىَ تي

و ...ئةدةب نينة ،ى هؤنةرىَ شعرىَؤكتيَبا ئةرست
 را ئةدةبىؤر تيؤب ظىَ ضةندىَ  ئةظ كتيَبة نة ل د

ية، بةلكو كتيَبةكة دةربارةى السايكرنىَ ب رِيَكا 
ى  ئةدةبييةت (تودوروف)ب ديتنا  .(7)"ئاخفتنىَ ية

ية، بةلكو ذ ظىَ انيشتىَ زمؤنة ب تنىَ طريَداى سر
سيمايىَ  ييةتىَ ذتايبةتييةتا ئةدةب" رتة ضةندىَ طشتي

بةلكو ذ سيمايىَ ميَذوويى ... ى نينةزمان
ب ظىَ ضةندىَ ديار دبت ، . (4)"ورةوشةنبرييية

يةتىَ ضوونا وى  بؤ ئةدةبيؤبةريَخوةدان وب
. ى (بسون و كوهنياك)بةرفرةهرت وطشتيرتة ذ يا 

ئةو ديار دكةت، شعرايةتى دبياظىَ ظةكؤلينيَن 
دناظبةرا تةئويل و ئةدةبيدا ئاريشةيا هةظتةريبيىَ 

ئةويَن  ،هتد....نى وكؤمةاَليةتىوزانستيَن دةرو
" ضونكى ،دكةت دةقى شرِوظةدكةن ضارة
، مةرةما كاريَن جؤرى شعرايةتى جودا ذ تةئويلىَ

وىَ  ناظكرنا واتايىَ نينة، بةلكو زانينا ياساييَن 
نة ييَن ذدايك بوونا هةر كارةكىَ رِيَكدئيَخن، يطشت
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، انستا وةكو دةروونناسىوانةى ظان زثيَضة
ل ظان ياسايان دناظ ئةدةبى ب  ،هتد.. مةاَليةتىؤك

خوةدا دطةرِت، ئانكو شعرايةتى نيَزيك بوونة ذ 
 ،(5)ية"ناظخويى" و" رووت " ئةدةبى دهةمان دةمدا

" ا ذى شعرايةتييىَ ب ظى رِةنطى ثيَناسة دكةترِلةو
طرنطييىَ ب وان  ساخلةتيَن رووت ددةت ييَن 

ا روودانا ئةدةبى دورست دكةت، ئانكو يةكةتيي
بت ديتنا وى بؤ ظى بؤ مة ديار د. (6)"ئةدةبييةتىَ

سيماييَن رِوودانا ئةدةبينة  و، ئانكزاراظى طشتيية
ى ل ( تودوروف)ديتنا .شعريَدا ظيَجا نة ب تنىَ د

وةسا : "دطوجنت، ظالريى دبيَذت( ظالريى)طةل يا 
، ئةطةر ئةم ديارة ناظىَ شعرايةتييىَ ل سةر دهيَت

تن، ئانكو  ريننة وىَ رِامانا ذىَ هاتية دارذبظةطة
ناظةك بؤ هةر تشتىَ طريَداى داهيَنانا كتيَبان كو 

 نةكو ب. زمان دهةمان دةمدا طةوهةر وناظطينة
ظةطةرِاندن ل سةر رِامانا وىَ يا بةرتةنط  ئةوا 
دةربرِينىَ ذ كؤمةكا رِيَسا وثرِةنسيبيَن جوانكارى 

 (2) ".دكةت ى شعرىَييَن طريَدا
 ذى رِؤلةكىَ بةرضاظ  د( رِؤمان ياكوبسون) 

ظةكؤلينا ظى زاراظيدا هةبووية، هةتا وىَ رِادىَ 
" ب(  كيَشيَن شعرايةتييىَ)وةرطيَرِيَن كتيَبا وى

ديسان  ،(8)"دكةن ماموستايىَ شعرايةتييا نوو ناظ
رؤمان ياكوبسون "دةربارةى رِوىلَ وى دهيَتة طؤتن

نىَ يةكىَ د سةردةمىَ نوودا يىَ باسىَ رظاؤوةكو تي
شعرايةتييىَ كرى دهيَتة هذمارتن، ثيَشةنطايةتى دظى 

ئةظ رِةخنةطرة  .(9)"بياظيدا بؤ وى دزظرت
و وةكو  يَظة طرىَ ددةتزمانظانيب شعرايةتييىَ 

 :"يَن وىَ دهذميَرت دةمىَ دبيَذتثشكةك ذ ثشك
 شعرايةتى طرنطييىَ ب كيَشيَن بنياتىَ زمانظانى

ىَ ب بنياتىَ ددةت هةر وةكو نيطار طرنطيي
زانستىَ  ضونكى زمانظانى.نيطاركيَشانىَ ددةت

بت شعرايةتى وةكو ا دلةورِ طشتييىَ زمانيية،
ب . (11)"زمانظانييىَ بهيَتة هذمارتنثشكةكا موكوما 

ى هةر رِةطةزةك ذ رِةطةزيَن (بسونياك)ديتنا 
ى كريارا ثةيوةنديكرنا بيَذةيى ئةركةكىَ زمان

ىَ يان هةَلضوونىَ ، هدئينت، وةكو ئةركىَ دةربرِينجب
. كى ل ثةيامهنيَرى دهيَتةكرن جبهدئيَتؤدةمىَ داك

تةكرن ئةركىَ يَدةمىَ داكوكى ل ثةياموةرطرى  ده
يَت، بةىلَ دةمىَ كونتيَكست تيَطةهاندنىَ جبهده

مةرةم بت ئةركىَ ليَظةطةرِ دابني دبت، هةروةسا 
ئةركىَ ئاطةهداركرنىَ ئامرازىَ  ثةيوةندييىَ 

 ،تار داكوكييىَ ل كؤدى دكةتؤجبهدئيَت، دةمىَ ط
رتيَكرن و ل ظيَرىَ ئةركىَ ميتا زمان يان كا

ئةركىَ شةشىَ ويىَ داوييىَ  .شرِوظةكرنىَ دابني دبت
كى ل ثةيامىَ ب خوة بهيَتةكرن ؤئةوة دةمىَ داك

ل دووظ ظىَ  (11) .ئةجنام ئةركىَ شعرايةتييىَ ية
ى بؤ شعرايةتييىَ ب ظى (بسونياك)اةيناسضةندىَ ثيَ
ئةو تايىَ زمانظانيييَية يىَ ضارةسةرييا " رِةنطيية

ئةركىَ شعرايةتييىَ دثةيوةندييَن ويَدا ل طةل ئةركيَن 
ب ديتنا وى ئةظ ئةركة  . (17)"دى ييَن زمانى دكةت

 و دانانىَ د هةلبةستيَدا ب رِيَكا تةوةريَن هةلبذارتن
ئةركىَ شعرايةتييىَ :" يَذتجبهدهيَت، دةمىَ دب

ثرنسيثىَ وةكهةظييىَ يىَ تةوةرىَ هةلبذارتنىَ 
ئةو وةسا  .(17)"دئيَخيتة ل سةر تةوةرىَ دانانىَ
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هةلبذارتن ل سةر بنياتىَ ياسايىَ " خويا دكةت 
 هةظواتاوةكهةظى وليَكضوونىَ وذيَكجودابوون و

ل ، بةىلَ دانان وئاظاكرنا ىَ دورست دبتهةظدذيو
دورست  هةظسووياتىل سةر   اتندووظيةكه

بنياتىَ هةظتةريبيىَ ثةيدا  ، ب ظىَ ضةندىَ(14)"دبت
ئاالظيَن شعرايةتييىَ ييَن دوبارةكرنىَ ية  ئةوذى،دبت

، دارسةروا روا،، سةةطةزدؤزىرِ:وةكو 
 ،ثارضةكرن ،بةرامبةرى، دابةشكرن، نةخشاندن

و  تةفعيلة، يان طةيانهذمارا برِ، ئاشكةراكرن
ودبت ويَنةييَن شعرى وئةو خواسنت  ئاوازو سرتيَس

 .(15) .وضةظةنطيَن تيَدا ذى ب خوةظة بطرت
طةهىَ خوة يىَ تايبةت ل نك ظى زاراظى تيََ

شعرايةتى طريَداى وى  نك، ل ى ذى هةية(كوهن)
ا ذى هةر ل دةستثيَكىَ ب رِلةو ية،هةَلضوونا شعري

شعرايةتى :"ظى رِةنطى ثيَناسة دكةت ودبيَذت
بةىلَ ضونكى  ، (16)"بابةتىَ وى  هةلبةستة زانستةكة

، نا شعرى نة ب تنىَ دشعريَدا هةبتدبت هةَلضوو
ومان دبت ئةم بؤ ظةديتنا طبيَ"ا دياردكةت كو لةورِ

ن، ئةوا ل سيماييَن يَبدة شعرايةتييا طشتى هةول
هةظثشكيَن دناظبةرا بابةتيَن هؤنةرى يان ييَن 

ينن سروشتى ئةويَن هةَلضوونا شعرى دئازر
بياظىَ ظةكؤلينا خوة بؤ ( كوهن) .(12)"دطةرِت

ةرخان دكةت ؛ ضونكى ب ت كؤهةلبةستا ظةهين
نةرىَ تةمام ئةوة يىَ هةموو ئاالظيَن ديتنا وى هو

خوة بكاردئينت، ئةظ جؤرىَ هةلبةستىَ هةردوو 
ئةوذى  ،(18)استيَن دةنطى و واتايى بكاردئينتئ

ونيَن ضوؤب ى ثشتبةستنىَ د(بسونياك)هةر وةكو 

دكةت، ضونكى ب ديتنا  خوةدا ب زمانىَ دةقى
خوة نة ب هزرو ب طوتنيَن  هةلبةستظان" وى 

ة ، ئةو ئةفريَنةرىَ ثةيظانهةسيتَ خوة هةلبةستظانة
وى هةموو بؤ داهيَنانا  هزرانة، بليمةتييا نةكو يىَ

هةر ذبةر ظىَ ضةندىَ ية  ،(19)"وى يا زمانى دزظرِت
ا شكاندنا ةيديارد را خوة ل سةرؤبنةماييَن تي

الدانة )دةستووريَن زمانى ئاظاكر، ئةو ذى 
Deviation  )ىَ وةسا دبينتةي، ئةو ظىَ ديارد "

مةبةست .(71)"مةرجىَ ثيَدظيية بؤ هةر هةلبةستةكىَ
كارئينانا داهيَنةرى بؤ زمانى ـ ب" دانىَ ئةوة ذ ال

ثةيظ وثيَكهاتن و ويَنة ـ بكارئينانةكا جودا ذ يا 
ثيَدظى، دةربرِنىَ ذ ساخلةتيَن  كو وبةرنياسبةاَلظ بةر

 كارتيَكرنىَيةكبوون و داهيَنان و هيَزا ظةكيَشانىَ و
ثيظةرةكىَ ظىَ ظاريَبوونىَ ذ  (كوهن) .(71)"بكةت 

 (77)"هةَلةيا ب مةرةم" هةيى د بكارئينانا زمانيدا ب
دكةت، ئةو تشتىَ دةليظةيىَ ددةتىَ ظىَ ضةندىَ  ناظ

ناظبةرا دةستوور يية دب ساناهيبوونا زمان
تارىَ ب ؤئةدةبييةتا ط" ذبةر هندىَ  وبكارئينانيَدا،

دةستووريَن داناى دةستنيشان  يَذةيا دةركةفتنىَ ذرِ
ا هندةك ب هةَلةييَن شرين ثيَناسة لةورِ دبت،
ئةظ الدانة ذ دةستووران قؤناغا يةكيَية . (77)" دكةن

كو ئان زةتيظ هةية،ؤناغةكا دى  يا ثوثيَدظى ب قؤ
، ب ةبى زمانىَ ئاسايى ويَران دكةتتارا ئةدؤط" 

تنىَ بؤ هندىَ دا دوبارة ل سةر ئاستةكىَ بلندتر ئاظا 
بكةت، ثشتى ظةكرنا وى بنياتى ذ ئالييىَ فؤرِمىَ 
رِةوانبيَذييَظة ثرِوسيَسا دوبارةكرنا بنياتةك دى د 

ئانكو ئةدةب  ،(74)"سيستةمةكىَ نوودا رِووددةت
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يَزمان وثيَكهاتنيَظة يان يىَ رِذ ئالي شكاندنا زمانيية ض
، بةىلَ ئةظ شكاندنة ذ بوو ذ ئاليىَ واتاييَظة
 .ئاظاكرنةكا نووية

الدانىَ دكةتة دوو ثشك كو ل دوو ( كوهن)
ئاستيَن جودا دهيَنة رِوودان يىَ يةكىَ كونتيَكستيية 

وب ديتنا وى ب تنىَ يىَ  ثيَكطوهارتنةويىَ دووىَ 
 بهيَتة ناظكرن، خواسنتدووىَ هةذيية ب 

 بةزاندناالدانا ذ ئةجنامىَ  ندةلكرناام خواستنذى
ب طوهارتنا واتايا  دورست دبت و ياسايا ئاخظتنىَ

 وب ظىَ ضةندىَ دةقا و دةق ب واتايا مةجازى
 نةطوجنانىَ، بارىَ الدانىَ ب ياسايا زمانى دبةزينت

ا رِندةلكرنا الدانىَ خواستنة، لةوادكةت، بةىلَ م ناظ
ديتنا وى خواسنت متامكةرة بؤ هةموو ذى ب 

يَية يىَ هةر ن دى ذ ويَنةيان، كو ئاستىَ دووجؤريَ
تنىَ ئةوذى الدانا ظشكاندنا ياسا ئاخ ،ويَنةكىَ

كونتيَكستيية، ئةظ جؤرة ل سةر ئاستىَ دةنطى ذ 
ىَ ( ناظةرؤككرن، رةطةزدؤزى، سةروا) الدانا

لظةدانا نة ثا) ثيَكدهيَت، بةىلَ د ئاستىَ ثيَكهاتةييدا ذ
 ىَ(ثاشئيَخسنتو ثيَشئيَخنتو زيَدة اساخلةتو طوجناى

ذ ظىَ ثيَشضاظكرنىَ بؤ مة ديار دبت،  (75) ,ثيَكدهيَت
شعرايةتى تيَطةهيَن جودا هةلدطرت، بةىلَ مةرةما 

تارا ؤثرتييا ظان تيَطةهان دةستنيشانكرنا ياساييَن ط
الدان يةك ذ تيَطةهيَن شعرايةتييىَ . ةبينئةدة

 ستةدكةت، كوهن داكوكييىَ ل الدانىَبةرجة
  .وةكو مةرجةكىَ هةلبةستىَ د دانت دكةت، بةىلَ

 تييا كورتة ضريؤكيَيةشعرا ـ0
 وةكو بؤ مة ديار بووى شعرايةتى ضةند تيَطةهان

د تيَطةهىَ خوةيىَ طشتيدا " ب خوةظة دطرت، بةىلَ
طؤتارا ئةدةبى ددةت، ئةو ذى طرنطيىَ ب ياساييَن 

ثيَن ئيستاتيكينة ييَن سةركيَشييا كؤمةكا ثرةنسي
داهيَنةرى د طؤتارا ويدا دكةن و ئيَكانةييىَ ثىَ 
دبةخشينت و ذ طؤتاريَن دى ييَن نة ئةدةبى جودا 

ئانكؤ شعرايةتى ل طؤتارا ئةدةبى ب . (76)"دكةت
يَن ئةدةبى ب ةموو ذانرطشتى ظةدكؤلت و ه

هةول ددةت ل سةر دياردةييَن "خوةظة دطرت،
ة يَدا و ئةو بنةماييَن ئةدةبى بكةناخظتنئةدةبى د ئ
يَن ئةدةبى ذ اوةستت، بيَى جؤرىَ ذانرئةدةب برِ

شعرىَ يان ضريؤكىَ يان شانؤيىَ ل بةر ضاظ 
 -هةر طؤتارةكىَ وةكو دهيَتة زانني. (72)"وةرطرت

ةييَن جوانكاري ييَن ثرةنسيثيَن خو –ةكىَ ذانر
 ئانكؤ ثرةنسيثيَن جوانكاريىَ د تايبةت هةنة،

ةخنةطر تيَطةهىَ هةمةجؤرن، بةىلَ هندةك رِ
شعرايةتى " شعرايةتيىَ ب الدانيَظة طرىَ ددةن

ضارةسةرييا الدانيَن زمانى د طؤتارا ئةدةبيدا 
ذى د ظى  (جريار جينيت)، هةروةسا (78)"دكةت

زيَدةطاظى د كاريَن ئةدةبيدا بابةتىَ :" بياظيدا دبيَذت
                    رة كو ، ل ظيَرىَ ذى ديا(79)"شعرايةتييَية

               تيَطةهة هةموو كاريَن ئةدةبى ظةدطرت، ئةظ
 .نةكو ب تنىَ شعرىَ 

ةوانبيَذى ناظ شعرايةتيىَ ب رِ (رؤالن بارت)
ذانرِيَن دى  ل دكةت، دا داكؤكيىَ ذبلىَ شعرىَ

دا كو خوة ذ :" ذى بكةت، دةمىَ دبيَذت
ريَظة بثاريَزم، تايبةتيكرنا شعرايةتيىَ ب تنىَ ب شع

كو ئةو  ،استيىَ بكةمديسان دا داكؤكيىَ ل وىَ رِ
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ددةين سيما و ساخلةتيَن  تشتيَن ئةم طرنطيىَ ثىَ
هةموو شيَوةييَن ئةدةبى ض شعر ض ثةخشان  زمانينة،

وةكو ديار ئةو ذى . (71)"ثشكداريىَ تيَدا دكةن
ى شعرايةتيىَ ب ساخلةتيَن زمانيظة (نكؤه)وةكو 

روةسا هةموو شيَوةييَن ئةدةبى طرىَ ددةت، هة
( نن و كؤهوبسياك)هةر ئةظةية يا. ثشكدار دكةت

ن الدانىَ ب مةرجىَ داكؤكيىَ ىلَ دكةن، كؤه
منوونةيىَ هةردووان ذى شعرة، شعرىَ دزانت، 

ن هندىَ دوثات دكةت كو ئةركىَ وبسياك
شعرايةتيىَ نة ب تنىَ د شعريَداية دةمىَ 

ةيا بةرفرةه طرنطيىَ شعرايةتى ب واتايا خو:"دبيَذت
ب ئةركىَ شعرايةتيىَ ددةت، نة بتنىَ د شعريَدا كو 

ة، ئةظ ئةركة ل سةر ئةركيَن دى ييَن زمانى زاَل
ل  يةك ذ وانبةلكو ذ دةرظةى شعرىَ ذى كو 

ثيَشيىَ دهيَتة دانا ل سةر حسيَبا ئةركىَ 
ى طؤتار ل دووظ (نوبسياك)ل نك . (71)"شعرايةتيىَ

ن ئةركيَن وى ئاماذة ثىَ كرى بوونا يةك ذ وازاَل
 .دهيَتة دةستنيشان كرن

ية، د طؤتارا شعريداراستة شعرايةتى نة ب تنىَ 
بةىلَ ئةطةر وةكو تيَطةهىَ وىَ الدان بهيَتة 
. وةرطرتن، بىَ طومان دبت ثرت طريَداى شعرىَ بت

باسىَ ذانريَن دى ييَن ئةدةبى ، وةكو  ئةطةر ئةم
دبت طةلةك بكةين،  رؤمان، كورتة ضريؤكىَ

نا شعرايةتييا ئالييَن دى ذى ثشكداريىَ د ضيَكر
هةر رةطةزةك ذ رةطةزيَن  "واندا بكةن، وةكو

ثيَكهيَنةريَن رؤمانىَ ب ريَكةكىَ ذ ريَكان جؤرة 
 .(77)"شيعرييةتةكىَ ب رؤمانىَ دبةخشيت 

رِؤلةكىَ  ذ وان رِةخنةطرانة ييَن ى(تؤدؤرؤف)
ى ية ب ديتنا وانيَدا هةثيَشضاظ دبياظىَ ظةطيَرِ

شعرايةتى طةلةك ئالييان ظةدكؤلت، دةمىَ 
شعرايةتى نة ب تنىَ طرنطيىَ ب ظىَ :" دبيَذت

ثشكىَ يان يا دى ذ ثشكيَن كارى ددةت، بةلكو 
طرنطيىَ ب ئاظاهييَن دى ييَن رووت ددةت، ئةوا 

وودانةكا رؤمانكى، يان ب ريَيا سالؤخدانىَ يان رِ
 .(77)"ظةطيَرانىَ ناظ دكةت

ةر ئةم باسىَ شعرايةتييا كورتة ضريؤكىَ ئةط
ؤىل د دورستكرنا ادة الدان رِبكةين، كا هةتا ض رِ

ئةطةر شعرايةتى الدانىَ ب خوةظة . تويَدا دطيَرِ
بطرت و الدان ثرت طريَداى زمانىَ شعرىَ بت، 

ةكا ئةدةبىَ ل دووظ تة ضريؤك وةكو ذانركور
 سيماييَن خوة نيَزيكى شعريَية، ئةو ذى ل دووظ

نادين )ةخنةطران وةكوبؤضوونا هندةك رِ
كورتة ضريؤك " ىَ كو ب ديتنا وىَ(طؤردمير

فؤرمةكىَ طةلةك تايبةمتةند و هونةريية، ثرت نيَزيكى 
ديسان وةكو قةسيدا سرتانكى دهيَتة ، (47)"شعريَية

كورتة ضريؤك وةكو " هذمارتن دةمىَ دهيَتة طؤتن
 (75)"قةسيدا سرتانكى سةرخبؤ وهةمةجؤرة

دةربارةى كورتة ضريؤكىَ د ( فؤلكنز) روةساهة
دهيَتة هذمارتن شيَوةيةكىَ :" ضاظيَكةظتنةكيَدا دبيَذت

 .(76)"دةستهةالتدار و سةرجنرِاكيَش ثشتى شعرىَ 
د  ةكىَياوردييىَ زمانيظة بةريئةطةر ئةم ذ ئال

، دىَ بينني بكةين ناظبةرا شعرىَ و كورتة ضريؤكيَدا
ظة، ئاال دةمدا ئارمانج و زمان د شعريَدا د هةمان" 

ظة ل طةل هندةك بةىلَ د ضريؤكيَدا ب تنىَ ئاال
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تيَكرنىَ ل وذدانا كار و دى ئيستاتيكايىَئاالظيَن 
استة د شعريَدا زمانة رِ. (72)"كةتوةرطرى ثةيدا د

ؤكيَدا طةلةك هةلضوونىَ ثةيدا دكةت، بةىلَ د ضريِ
ن، ئاالظيَن دى ذى ثشكداريىَ د ظىَ ضةنديَدا دكة

ئانكؤ زمان يةك ذ وان ئاالظانة، طومان د هنديَدا 
نينة كو هةظثشكى و نيَزيكى د ناظبةرا شعرىَ و 

، ئةركىَ هةية زمانىَ وىَ ل طةل زمانىَ ضريؤكيَدا
هةر دووان هةلضوون و كارتيَكرنة، ظىَ ضةندىَ 

                زمانىَ ضريؤكىَ ذى كرية، ئةوذى كارتيَكرن ل
                     ن و ويَنةياظة ييَن سؤزىَ ويَ ثةيظايذ ئالي

 (78) .ديتنىَ ثةيدا دكةن
دبت نة ب تنىَ ئةركىَ هةلضوونىَ بت د 

ن ل زمانى كربت، بةلكو ب ضريؤكيَدا كارتيَكر
ل " شتىَ كورتة ضريؤكىَ ب خوةذى كوطشتى سرو

مخيَن تريكرن و ثوختةكرنىَ سةر بنياتىَ هةردو تو
ظىَ ضةنديَدا هةبووية، يةك ذ ؤل د رِ (79)"بتئاظاد

نظيسةران دةمىَ باسىَ مفايىَ نظيسينا ضريؤكىَ 
، دا نيئةم كورتة ضريؤكىَ دنظيس:" دكةت، دبيَذت

تشتةكى نوو، تةكنيكةكا نوو، ثةيوةندييةكا نوو ب 
ئانكؤ  بةردةوام ضريؤكنظيس ، (41)"نيزمانيظة بدؤز

، تل ئاالظيَن نوو د نظيسينا كورتةضريؤكيَدا دطةرِ
نةمازة د بياظىَ زمانيدا، هةرضةندة زمانىَ ضريؤكىَ 

 ذى د هةر خالةكيَدا طةلةك رِامان ب طشتى
" ئاماذةيىَ ب ظىَ ضةندىَ دكةت( باىل)هةنة، وةكو 
د  ةكىَ طةلةك ئاويَتة دورست دكةت،ضريؤك زمان

بنةرِةتدا ل سةر بنايتىَ تيَكةلكرن و ظةشارتنىَ 
ةر خالةك ذ دورست دبت و د هةمان دةمدا، د ه

د طةلةك ئاراستةياندا تيشكان  خاليَن ضريؤكيَدا 
   .(41)"ددةت

يىَ زمانىَ يهندةك ظةكؤلةر كورتة ضريؤكىَ ذ ئال
دبت يةكةم تشتىَ " ويَظة نيَزيكى هةلبةستىَ دبينن

د زمانىَ كورتة  دكيَشت سةرجنا ظةكؤلةرى
ى ييَن ئةدةبى ريؤكيَدا و ئةو تشتىَ ذ جؤريَن دض

عرايةتيية، ئةوا زمان و دبت ئاظاهيىَ وةرطرتى، ش
 . (47)"وىَ يىَ هونةرى ذى نيَزيكى هةلبةستىَ كرى

ةكا نيَزيكى ؤك وةكو ذانركؤ كورتة ضريئان
شعرىَ دبت شعرايةتييا الدانىَ ب خوةظة بطرت، 

و  بةىلَ ئةظ ضةندة دكةظتة د بياظىَ كاريطةربوون
كؤ دبت يَن ئةدةبيدا، ئانكارتيَكرنيَدا د ناظبةرا ذانر

زمانىَ شعرى هةبت و د شعريَدا  د ثةخشانيَدا
زمانىَ ثةخشانىَ هةبت، بةىلَ شعر هةر دمينت شعر 

ئانكؤ  ،(47) .و ثةخشان هةر دمينت ثةخشان
دظيا ضارضووظةيىَ  شعرايةتييا الدانىَ د ضريؤكيَدا

ب  .ةست نةدةت، ا ضريؤكىَ ذ دوىَ وةكو ذانر
ؤكىَ هةر شعرايةتييا ضريظىَ ضةندىَ ديار دبت 

 د ضةند ئالييَن ديداذبلى الدانىَ وةكو رِؤمانىَ ذى 
 .ذى بةرجةستة دبت

                 شعرايةتييا الدانىَ د كورتة ضريؤكا -3
 دا ( ضريا رؤذىنيَ)

وةكو بؤ مة ديار بووى، سيمايىَ كورتةضريؤكىَ 
وىَ دةليظةيىَ ددةت كو الدان ئالييةكىَ ب هيَز 

ايةتيىَ وىَ، بةىلَ بىَ طومان بت بؤ دورستكرنا شعر
، ؤىل د ظىَ ضةنديَدا دبينننيك ذى رِتةكرِةطةز و 

 د دورستكرنا ىَالدانرِؤىلَ  *بةىلَ د ظى تيَكستيدا
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يَدا زالة، هيض دةليظة بؤ ئالييةكىَ دى ييا وشعرايةت
ادةيىَ كو زمان تيَدا بووية نة هيَالية، هةتا وىَ رِ

طةتيظ ل ثةيامىَ ئاالظ و مةرةم و كارتيَكرنةكا نيَ
ديارة . كرية و بووية ئةطةرىَ شيَواندنا وىَ

يَداية كو ثيَدظيية ضريؤك يضريؤكنظيس د وىَ باوةر
ب ظى زمانىَ ثرِى الدان بهيَتة نظيسينن ئةو ذى 

ئةز طرنطييةكا تايبةت ددةمة :" دةمىَ دبيَذت
زمانىَ ئةدةبى ذ زمانيَن زانستى، ئابوورى، . زمانى

زمانىَ كؤالنىَ و  سياسى جوداية، ذ
زمانةكى خؤ ب دةست . عةرزوحالضييان جوداية

زمانةكىَ ثرِى .خواندةظانةكى تةمبةل ظة بةرنادةت
دةرطةهى ل . رامانىَضةظةنط و هيَما وبار كريية ذ 

ئةطةر زمانىَ . ن جودا ظةدكةتبةر خواندنيَ
باركرى نةبيت، تةكنيكيَن هونةرى نةبن، دةق دىَ 

هةر كةسةك دكاريت  بيتة طؤتنةكا ئاسايى 
 .(44)"دةقةكى بنظيسيت، ب تايبةتى ضريؤكىَ

يىَ خواندنيَن جودا ئةوة استى دةقىَ ئةدةبى ب رِ
يَيا الدانان ب خوةظة بطرت، ئةظة ذى ثرت ب رِ

دهيَتة ئةجنامدان، بةىلَ ئةظ الدانة نة طةهتة وىَ 
امانىَ، كو ئةطةرىَ شيَليكرنا رِ كو ببتة ادةيىَ رِ

ى ل طةل خواندةظانى بهيَتة كرن كو وةسا سةرةدةر
خويَبزانكة و ثيَدظيية هةموو تشتى بزانت بيَى 

ادةيةكى د ئةظةية هةتا رِ ينة دةستى،سةرةداظان بدة
، هةر ضةندة **كرنهاتيية  ظى تيَكستيدا
مونتاجا ميكانيكى ل تةكنيكا  ضريؤكنظيسى

تةكنيك د ناظ وان هةموو ، بةىلَ ديارة بكارئيناية
 .بةرزة بووية، يان ئةو ذى شيَلى بووية داالدانان

                 ئةو الدانيَن د ظى تيَكستيدا هاتينة 
 :ةوكرن ئةظةنةثةيرِ

 :سيمانتيكيدا د ئاستىَ الدانيَن 3-6
يَكيَن الدانيَن يةكة ذ رِ ئةو ذى: ضةظةنط :3-6-6

سيمانتيكى ثىَ دورست دبن، تيَدا نيشانكار ذ 
و دةاللةتيَن بةرنياس دبت ىَ نيشانكرييَن خوة ظارِ

بةرزة دبن، دا ييَن نوو جهىَ وان بطرن، ئةظ ضةندة 
هةر ذ كةظندا د بياظىَ ئةدةبيدا هاتيية كرن، نةمازة 
ل وان سةردةمان ييَن نظيسةر يان مللةت د 
بارةكىَ سياسيىَ ئالؤزدا دذين، ئانكؤ دةمىَ د 
بندةست، ظيَجا نةشيَن ب سةربةستى دةربرِينىَ ذ 

ا ثةنايىَ دبةنة بةر ن خوة بكةن، لةورِديتنيَ
ل سةر بنةمايىَ هةبوونا  د دةقىَ ئةدةبيدا. ضةظةنطى

ةطةزيَن ئامادة و جؤرةكىَ ثةيوةنديىَ د ناظبةرا رِ
د  (45) .دورست دبت هندةكيَن دى ييَن نة ئامادة

ئاماذةكرن " دهيَتة ثيَناسة كرن ضةظةنط ظى بياظيدا
رهةست يان نة ب ثةيظةكىَ نيشانا تشتةكىَ بة

امانةكا ب هوورى نة دةستنيشانكرى بةهةست بؤ رِ
. (46)"و جودا ل دووظ ئةنديَشةيا نظيسةرى ددةت

ط تايبةت بت بنظيسةريظة،ئانكؤ ذ ندبت ضةظة
ضيَكرنا وى بت، كو ثةيظىَ ذ ذيوارىَ دةوروبةر 

ذ مرياتىَ مرؤظايةتيىَ ض ئاينى يان  ذىوةردطرت، يان
هتد ... يان ئةدةبى  ديرؤكىَ، يان ئةفسانةيى

ضريؤكنظيسى د ظى دةقيدا هةردو جؤر . وةردطرت
بنةمايىَ ( ؤذرِ)ثةيظا  :ب كارئيناينة، بؤ منوونة

ل سةر ئاظابووى، دةاللةتيَن  ة يىَ تيَكستييسةرةك
وى ل نك كؤم دبن، ل دؤر دزظرن، ئةظ ثةيظة 
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وةكو ضةظةنط ب كارهاتيية، ئاماذةية بؤ طةلةك 
مانج، ض بؤ ؤناهى، هيظى و ئارِامانان، وةكو، رِرِ

ئازاديىَ يان بؤ ثيَشكةظتنىَ، يان هةبوونا دةولةتىَ 
يان ذى ئالييةك يان كةسةك ببتة ضةظةط بؤ ظان 

وةرطر  ،استى د تيَكستيداب رِ. ماجنانهيظى و ئارِ
امانان بؤ ب دورستى نةشيَت يةك ذ ظان رِ

دةستنيشان بكةت، ضونكى د دريَذاهييا تيَكستيدا 
تة بكارئينان و ل هةر جهةكىَ جودا ذ يىَ دى، دهيَ

، (42)"نيَضريا رؤذىَ" وةكو د ناظونيشانيدا دهيَت
تة رادهياَل رؤذىَ، " هةروةسا ل جهةكىَ دى دهيَت
ديسان ب ظى ، (48)"ئاظ د دةستىَ تةدا د مةهى

. ىَ رةظني( رؤذ) دزيَن  :ئةو دبيَذن"ةنطى هاتييةرِ
. (49)"يَن مةغوالظةكولؤخيَن وان يىَ ب سةرىَ  رم

و ( ضوون)يَدا ( رؤذ)د ةغةرا نيَضريا "ديسان دهيَت
           د ظان هةموو جهاندا  (51) ."دبنة طومان( مان)

                ديار نينن، كا كيذان واتا يَنض سةرةداظ
 .ب دورستى مةرةمة

وةكو ضةظةنط د تيَكستيدا ( كضك) ثةيظا
ظتنا وىَ د دريَذييا هاتيية ب كارئينان، سيما و ئاخ

وىَ " تيَكستيدا بةردةوام دبت، وةكو دهيَت 
كضكا دةمساىلَ رؤندك و خوها بن طوهيَن وىَ ميَتني 

بؤ مرنىَ ئةم  :طؤتى. و ثةيظ ماينة د طةوريىَ را
ديت كض ل ظيَرىَ  .(51)"هةمى ضاظ ل هةظني
طرؤثةكى يان  كةسةكى، ضةظةنط بت بؤ

ن خودان ةك كةسيَثارضةيةكىَ ذ مللةتةكى يان هند
خواز و مافيَن وان خوارى و بري و باوةريَن ثيَشكةظتي

دبت ب كارئينان ظىَ ثةيظىَ بؤ ظان . خودان كيَشة

دةاللةتان ذ بةر دو ئةطةران بت، يىَ يةكىَ ئةوة، 
كض ئانكؤ طةجناتى و نووياتى و تةمةنىَ بضووك، 
             وةكو ئاماذة بؤ وان بري وباوةران، يىَ دووىَ، 
           كض  د ناظ جظاكيدا ماف خواريية و ضةوسانديية 

 .و بىَ دةستهةالتة
ثةيظةكا دى وةكو ضةظةنط هاتيية ب كارئينان، 

ة ، بةىلَ دبت طةلةك دوور (خةلك) ئةو ذى ثةيظا
نةبت ذ دةاللةتا خوةيا فةرهةنطى، كو هةر 

 كةسى يان خةلكىَ بيانيية، ئانكؤ يىَ جودا ذ وى
ان د دريَذاهييا تيَكستيدا دةنطىَ خوة طرؤثى، ديس

 .هةبووية وةكو بةرامبةر يىَ كضكىَ
وةكو ضةظةنط د ناظ   ذى( ئةو)جهناظىَ 

تيَكستيدا هاتيية، دبت بؤ بةرؤكىَ ديىَ بةرامبةر 
 .هاتيية ب كارئينان (دوذمن )طرؤثى، ئانكؤ

ضريؤكنظيسى ضةظةنطىَ ئاينى ذى ب كارئيناية، 
ساال جارةكىَ هؤسا هةر هةظسةد "بؤ منوونة

دةريايىَ  و ل بةر رؤناهى ييَن دقةوميت ل كناريَن 
زكىَ دبيتة ميَظانىَ ( نس.. ئو) سؤر، دةمىَ 

ضةظةنطة بؤ وى ( ئونس)ديارة  .(57) .."ىنةهةنط
هتد يىَ مة باس ذىَ كرى، ذ ...كةسى يان طرؤثى

ووشى زيندانىَ و ى ومافخوازييَ تشطيَرِئةجنامىَ شؤرِ
ىَ دبت؛ ضونكى ئوونس ثيَغةمبةر ذ ةدانئةشكةجن

شىَ ل سةر بتثةريَسيىَ دكةظتة د زكىَ ئةجنامىَ شؤرِ
 .ا ئةظ ضةظةنطة ب كارئينايةنةهنطيدا، لةورِ

بتشكاندن ذى ضةظةنطة و ل دو جهيَن جودا 
بةرامبةر شكاندنا بتيَن مة و " هاتيية، يىَ يةكىَ

مة، هةمى دارستان نابنة هةتكاندنا خوداوةنديَن 
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: كضكىَ طؤتى" ديسان دهيَت . (57)"ملةكبةر
ديارة ل  .(54) ..."ن بتشكيَن و هونيَن ليَهبوكئةميَ

شا وى جهىَ يةكىَ بةرؤكىَ دوذمنانة كو شؤرِ
طرؤثى وةكو زؤرداريية ل ثريؤزييَن وان دهيَتة 
كرن، بةىلَ ل جهىَ دوىَ كو ئاخظنت يا طرؤثىَ 

نووكرنىَ  مانا ثيَشكةظنت وة و بتشكيَن رِشَطيَرِشؤرِ
استى كؤنتيَكستىَ ئةظ ضةظةنطة ب رِ .دطةهينت

امانيَن واندا تيَدا هاتينة ب كارئينان شيَليياتيىَ د رِ
كرنا طريَكيَن وان ب زةمحةت ثةيدا دكةت و ظة

ؤكنظيسى ض ضونكى طةلةك جاران ضريِ دكةت،
ئيحْا  و سةرةداظان نادتة وةرطرى و ئةظىَ ضةندىَ 

ظ ل طةهاندنا ثةياما ذى كارتيَكرنةكا نيَطةتي
 . تيَكستى كرية

 (نةطوجنان )  د ثالظةدانيَداالدانا  : 3-6-0
يَزمانيَدا د وةكو دهيَتة زانني ثةيظيَن د بياظىَ رِ

ل طةل يةك، ثيَدظيية طوجناندن د ناظبةرا ستيَدا رِ
واندا هةبت، نةمانا وىَ طوجناندنىَ الدانىَ ثةيدا 

) ا لةورِ ت،رست دكةدكةت و ئةوة شعرايةتيىَ دو
طؤتارا شعرى ب : " دبيَذت( جان كوهن

بةراوةردكرن ل طةل ثةخشانىَ طؤتارةكا كيَم 
ىَ تايبةتدا ئةوىَ يَزمانىَ يزمانة، ئةو ذى د ئاستىَ رِري َ

، (55)"نوونةراتييا وىَ دكةت طوجنانا سيمانتيكى
يَزمان ئةو ئةركيَن رِ" مةرةم ذ ظىَ ضةندىَ ئةوة

ئاستىَ ثالظةدان و ددةتة ثةيظىَ و ل سةر 
دةستنيشانكرنىَ و هندةكيَن دى ب جه دهيَن، 

، (56)"ثةيظ نةشيَت وان ئةركان ب جه بينت
دةمىَ ئةم واتايا يةكىَ ضونكى د طؤتارا شعريدا 

ا ذى خواست وةردطرن نةطوجنان ثةيدا دبت، لةورِ
الدانا ذ نةطوجنانىَ ثةيدا  دهيَت بؤ نةهياَلنا وىَ

 .(52)دبت
تيدا ضريؤكنظيسى ذ بؤ دورستكرنا د ظىَ تيَكس

شعرايةتييا وى ب بةرفرةهى مفا ذ ظىَ ضةندىَ 
نةطوجنانا ثاَلظةدانىَ و نةطوجنانا  :وةكوديتيية، 
 :وةكو د ظان منوونةياندا خويا دبتى ،هةظاَلناظ

دةمساىلَ رؤندك و خوها بن طوهيَن وىَ "  -
ان هاتيية ثالظةد( ميَنت) ، وةكو ديار كارىَ (58)"ميَنت

، ل ظيَرىَ طوجنان نينة، ( دةمسال) بؤ كارايىَ 
ضونكى دةمسال بىَ طيانة و ميَنت كارةكة طياندار ثىَ 

ان وةم ذ ميَتنىَ ئةوة كو دةمسال ادبن، لةورا مةرِرِ
ى ئةويَن ذ ئةجنامىَ ؤندكيَن وى طرؤثى يان كةسرِ

خوها ذ ئةجناما كار و  و  ستةمىَشى و نةخؤ
 .شت يان ثاقذ دكةتهةلدكيَ دريَذن، خةباتىَ

، د (59)"تاظى ييَن بارانا هةستيكيَن وى ئاليسنت"  -
ظىَ منوونةيىَ ذيدا ثالظةدانا كارىَ ئاليستنا 
هةستيكان بؤ كارايىَ تاظييَن بارانا نة طوجناية، دبت 
تاظييَن بارانا ب كارىَ ثاقذكرنىَ، ئاظدانىَ، 

ابت، بةىلَ ئاليسنت نة ذ كاريَن هتد رِ... ضاندنىَ
استى ادبن، ب رِوانة، نةمازة ئاليسنت طياندار ثىَ رِ

ظةكرنا الدانىَ كارةكىَ ب زةمحةتة، ضونكى ئةظ 
ؤندا ذ تيَكستى هاتيية، دةربرِينة د ثارطرافةكىَ نة رِ

ضريؤكنظيس ض سةرةداظ و ئيحْا نة داينة وةرطرى، 
 .ثيَدظيية ظةكرنا ثةياما هةر طؤتارةكىَ د شياندا بت

، د ظىَ (61)"طةلةكا شيم بوو( رؤذ) ىلَ "  -
ؤذىَ ب شيماتيىَ نة دجهىَ منوونةييَدا سالؤخدانا رِ
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يَزمانزان دةمىَ هةظالناظى ثيَناسة خوةداية، ضونكى رِ
دووظةالنك و تةواوكةرة بؤ ئةوىَ  :"دكةن، دبيَذن

يَيا دياركرنا دووظةالنكيىَ بؤ دكةت، ب رِ
ساخلةتةكىَ ذ ساخلةتيَن وى، ثرتييا جاران 

ىَ تةواوكةرىَ ياوكةر طوجناى و هةظجؤتىَ ئاليتةو
يا  نكى هةردو ثيَكظة يةكةيةكا سيمانتيكىويية، ضو

 (61)."ثيَكدهينن ظاظتة
" د ظىَ منوونةيا ل سةريدا ئةظ طوجنانة نينة، ضونكى 

ؤىلَ دةستنيشانكرنىَ هةظالناظ ب سرؤشتىَ خوة رِ
ت ب الدان يان ؤىلَ نة طيَرِت، هةر يةك ظى رِدطيَرِ

ا ئةظ ضةندة بووية ، لةورِ(67)"ويَنة دهيَتة هةذمارتن
ؤذ ئةطةرىَ دورستبوونا الدانىَ د ظىَ منوونةييَدا، رِ

 –وةكى هاتيية دياركرن  –ب خوةذى هيَماية 
                 ؤذ ئانكؤ ب دةستنةئيَخستنا وان تشتيَن رِ

             بووية هيَما بؤ وان، يان خوة بدةستظةنةبةردانا 
 .وان تشتان

، (67)"د ناظ شةهيانيَن سور دا ب لةيزين"  -
بكارئينانا ساخلةتىَ سؤر بؤ شةهيانىَ نة طوجناية، 

 :ةنط نينة، بةلكو دبت بيَذينيانىَ رِضونكى شةه
ا دظيا هتد، لةورِ... شةهيانا دريَذ، بةرفرةه، خوةش

، ضونكى سؤر رةنطىَ نيوىَ نةطوجنانىَ نةهيَل
و ضونكى ئةظ دةقة وةشيىَ خوينيَية، ئانكؤ نةخ
ؤكا ئيرباهيم ثيَغةمبةرى دةمىَ هةظدةقة ل طةل ضريِ

هاتيية هاظيَنت د ناظ ئاطريدا، ذ بةر شكاندنا وى بؤ 
ا دبت مةرةما بتيَن مللةتىَ خوة، لةورِ

ضريؤكنظيسى ئةو بت دةمىَ كةس يان طرؤثىَ 
تووشى  دادةستىَ دوذمنان د مافخواز دكةظنة

ئةظ ضةندة شةهيانة . يان دبنئةشكةجنة و نةخوةشي
بؤ دوذمنى، بةىلَ شةهيانيَن سؤرن، ضونكى ب 

 .ةنطىَ ئاطرى بتيان دبت سؤر رِ خوينىَ ظةداينة،
هةرضةندة ئةو جهىَ ئةظ دةربرِينة ىلَ هاتيية 
بكارئينان طومانىَ و دودليىَ ل مةرةم و مةبةستيَن 

 .وىَ ييَن دورست ثةيدا دكةت
 الدانيَن ثيَكهاتةيى: 3-0

ئةظةذى تةوةرةكىَ طرنطة ذ تةوةريَن 
دورستكرنا شعرايةتييا تيَكستى، هةتا دطةهتة وىَ 

شعرايةتى :"دبيَذت( اطؤنئةرِ) ادةيىَ هةلبةستظانرِ
ب ريَذةيا كووربوونىَ د زمانيدا و دوبارة ئافراندنا 

ئةظ . وى ل طةل هةر ثيَنطاظةكىَ ب جه دهيَت
انى و ضةندة شكاندنا هةيكةليَن ضةسثاييَن زم

يَزمانى و ياساييَن طؤتارىَ دةستووريَن رِ
 ، هةر ذ بةر ظىَ ضةنديَية هندةك(64)"دخوازت
دياردةيا شيَوازطةريىَ بؤ بليمةتييا زمانى  نظيسةر

دةليظةيا " دزظرينن، ديسان ضونكى ذى 
، هينطىَ دووركةظتنىَ ذ بكارئينانا كةهى ددةت

يَكدانة دكةتن ئةو ت يستةمىَ زمانيداتيَكدانةكىَ د س
دبت ئةو الدانة د  .(65)"يَكخسنتوة دبتة رِب خ

وو بدةتن بةىلَ ئةويَن جهىَ طةلةك ئاليياندا رِ
ةنطىَ بةرفرةه ؤكيَدا ب ظى رِسةرجنىَ  كو د ضريِ

 :ةوكرن ئةظةنةبهينة ثةيرِ
 ينليَزظرِ  :3-0-6

ديارة ئةظىَ ضةندىَ ذى طريَدان ب شعرايةتيىَ 
ظةطوهازتن ذ " كرن ظة هةية، كو دهيَتة ثيَناسة 

شيَوازةكى د ئاخظتنيَدا بؤ شيَوازةكىَ ديىَ جودا ذ 
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يَيا ظةطوهازتنىَ د ناظبةرا يىَ يةكىَ، ئةو ذى ب رِ
ناظبةرا تاك و كؤدا  كار و دةميَن وى يان جهناظان د

بوونىَ دهيَتة نةبوون و ئامادةيان ئامادة
 .(66)"ئةجنامدان

نتاجا د ظى تيَكستيدا ضريؤكنظيسى تةكنيكا مؤ
نىَ ضاثتةرةكرنا ذميكانيكى بكارئيناية، يان دبّي

ضريؤكىَ، ئةو ذى سةربةستيىَ ددةتة ضريؤكنظيسى 
هتد، ....هى و جهناظانا دةمى و جنيبؤ طوهؤرِ

هةناسةيكىَ  و بيَهظةدانةكىَ بكةتن دةمىَ بظيَت
 وودانان و دةستثيَكرن ببكيَشت، بؤ ظةطوهازتنا رِ

 .(62)نيَن سةرةكىوودارِانا ئالييةكىَ دى ذ ظةطيَرِ
دبت ئةظىَ تةكنيكىَ ب دورستى ئةركىَ خوة 

ضونكى ضريؤكنظيسى د هةر  ،نةطيَرا بنت
ضاثتةرةكيَدا الدانا ليَزظرِينىَ ب كارئيناية و ب  

ادةيىَ طةلةك جاران بةرفرةهى هةتا دطةهتة وىَ رِ
كو خواندةظان  شيَليياتى د تيَكستيدا ثةيدا كرية،

نت ييَن كيذان كةسايةتييَنة و كى نزانت هندةك ئاخظ
ان د ناظبةرا ئاخظتنا و لييةكةك، كو تيَدبّيذت
ت، ئةظ ضةندة ذى بديَن ب كارئيناين ثةيدا ظةطيَرِ

امانان و بةرزةبوونا ثةيامىَ، دبتة ئةطةرىَ تيَكدانا رِ
 :منوونة بؤ ظىَ الدانىَ

بؤ مرنىَ ئةم هةمى ضاظ ل هةظني، هندةك ثةيظ "  -
ييَدا، دةسناىلَ رؤندك و خوها بن مانة د طةور

 .طوهيَن وىَ ميَنت
 ....تو بيَذى ئةو ذى -

هةر ثةيظةكا ظىَ ثرسىَ ذ بةرئاشةكى طرانرت 
ةتا مليَن وى د بنظة خوار بوون، ثيَن وى ه...بوو

وةكو ديار ب . (68)"ضؤكا د ئاخيَدا ضوونة خارىَ
 ،شيَوازىَ جهناظىَ ئاخظتنكةر دةست ثىَ دكةت

           ، ثاشىناظىَ سيىَ دهيَتة ظةطوهازتنثاشى بؤ جه
       و ل دووظدا جارةكا دى بؤ  بؤ كةسىَ دووىَ

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

وةختىَ تو يىَ ....ب فريت نا طةهيتة ملىَ وى 
طةلةكا ( رؤذ)ىلَ ( .... و مرىما كةنطى ت)ساخ
د ظىَ منوونةيي ذيدا شيَوازىَ  .(69) ....."بوو شيم

              ئاخظتنكةر دةست ثىَ دكةت ثاشى دبتة 
            كةسىَ دووىَ و ل دووظدا بؤ كةسىَ سيىَ 

 .دهيَتة ظةطوهازتن
 اطرستةيا رِرِ : 3-0-0

 وو ددت دةمىَ هةلبةستظانئةظ ضةندة رِ
ةطةزةكىَ زمانى يىَ نوو يان دةستةواذةيةكا رِ"

ةطةزيَن دى ييَن ددانتة د ناظ هندةك رِئاخظتنىَ 
ثيَكظةطريَداى و زجنريةكرى د ثيَكهاتنيَدا، د 

ةسةن ةطةز ذ جهيَن خوةييَن رِئةجنامدا هندةك رِ
تيَدا  يَكخستنا طؤتارىَدهيَنة الدان ب شيَوةيةكىَ رِ

اطر الواز دبت، ثشتى ظةكرنا دةقىَ رِ
دةمىَ بيَطومان . (21)"تبدبةردةوام كرن كثةيوةنديثيَ

ئةظ ضةندة دهيَتة ئةجنامدان مفايىَ خوةيىَ تايبةت 
ىَ دريَذ دبت، بةىلَ ضونكى هةية، هةر ضةندة دةق ث

دىَ ب كارنائينت ب تنىَ ذ بؤ هن هةلبةستظان" 
نوو ب جهبينت  ةهةندةكىَ سيمانتيكييىَنةبت، دا رِ

و  امانا طشتييا تيَكستى زةنطني دكةتكو رِ
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عرايةتييا ويدا شرنا كثشكداريىَ د بةرفرةه
 .(21)"دكةت

ضريؤكنظيسى د ظى تيَكستيدا مفا ذ ظىَ الدانىَ 
تاظى ييَن بارانا :" كريية، بؤ منوونة دةمىَ دبيَذت

نة يا ) هةستيكيَن وى ئاليسنت و جؤكيَن خوهىَ
، ئةظ (27)"ظ جيَنيكيَن وى دا د هاتنة خوار( شةرمىَ

، كو منوونة ية مة ذ ضاثتةرىَ يةكىَ وةرطرتيية
ئاخظنت ل سةر زارىَ خةلكيية، دةمىَ وى كةسى 
كو ديارة هيَماية دبت هةر بؤ كةسةكى بت يان 

و مافخواز  شطيَرِهتد ييَن شؤرِ.... ةكىذى طرؤث
ية كو ( نة يا شةرمىَ) اطر ستةيا رِرِ. سالؤخ ددةت

ئاماذةية بؤ وان جؤكيَن خوهىَ ييَن ب جيَنيكيَن 
رن كو دبت ئةو ويدا دهيَنة خوار، ئانكؤ هزرك

خوهة يا شةرمىَ بت، ضريؤكنظيس دوور دئيَخت، 
دا وةرطر ل ئةطةرةكىَ دى يىَ كو مةبةستة 
بطةرِت، كو دبت خوه نيشانا كار و خةباتا ويية ذ 

 .بؤ ب جهئينانا ئوميَد و ئارماجنان
وةختىَ " ديسان د ضاثتةرىَ دووىَ ذيدا دهيَت 

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

ىَ  ( رؤذ) كيظى، وةختىَ تو يىَ كةهى، تة رادهياَل
د ظىَ منوونةييَدا  .(27)"و ئاظ د دةستىَ تةدا دمةهى

اطر دهيَنة دينت، هةردو ذى ب ستةييَن رِدو رِ
ما كةنطى تو )شيَوةيىَ ثرسياركرنيَنة، يا يةكىَ 

رةم ذىَ ئازراندنا طومانيَية ل مرنا ديارة مة( مرى؟
يان مرنا وى  كو ديارة مةرةم ذىَ نةساخيية، وى

دةمىَ ئةو  ،ئاماذةية بؤ زيندانكرنىَ يان شكاندنىَ

طرؤث تووش بووى هةر وةكو دظيَت ديار 
كو ل طةل ظىَ ضةندىَ ئةو شكةستنة ،بكةت

ما كةنطى تو )ستةيا دووىَ ذى رِ. ناطةهتة ذناظربنىَ
ستةيا اطرتنا رِهةر ب هةمان شيَوة رِ(ى؟ثةيا بوو

ية كو سوار بوون ذى ( وةختىَ تو يىَ سوار)
 ئاماذةية بؤ شيان و دةستهةالت و هيَزىَ، هةر

استة نوكة تو نةيىَ سوارى، ت كو رِوةكو ديار دب
تة بةىلَ دىَ هةر مينى ل جهىَ بةرز و ئةو دةستهةال

ذ ل جهةكىَ ذى . ةبةردةوامة ل نك اليةنطريَن ت
دو ( يا نار كوني بردا) اطر ستةيا رِتيَكستى رِ

، بؤ منوونة دةمىَ جاران هاتيية بكارئينان
يا نار كوني ) رانا ئاطرى بيَدةرا طةمنى و با:"دبيَذت
ؤكا ل طةل ضريِ هةظدةقة ئةظ تيَكستة  .(24) "(بردا

ئيرباهيم ثيَغةمبةرى دةمىَ بتيَن مللةتىَ خوة 
مادة دكةن و دشكيَنت، ئةو ئاطرةكى بؤ ئا

ئاخظتنا خودىَ ( يا نار كوني بردا.) دهاظيَذنة دناظدا
سار ببت و ئيرباهيم  مةزنة ذ بؤ هندىَ دا ئةو ئاطر

ديارة ل ظيَرىَ ئةظ ضةندة هاتيية . تنبهيَتة ثاراز
بكارهاتن شؤرش و مافخوازييا وى كةسى يان 

ا طرتن وئةشكةجنةدانا لةورِ ،طرؤثى شكاندنا بتانةن
يىَ دوذمنيظة ليَكضواندنة ب وى يئالذ  -وى-وان

بارانا )ئاطرىَ ئيرباهيم توش بووى، كو دةربرِينا 
) اطرستةيا رِئاماذة دكةتة هندىَن لةورِا رِ( ئاطرى

ئايةتا قورئانا ثريؤزة، ( يا نار كوني بردا
اوةستيانا بارانا ؤكنظيسى بكارئيناية مةرةم ذىَ رِضريِ

 .ئاطريية دا ب سالمةتى دةرباز ببت
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 (ثيَكئينانا ديتنىَ) الدانا ضاثىَ : 3-3
طوهؤرِين ب سةر هةموو  ديارة ب بؤرينا دةمى،

ت، ضونكى هةردةم مرؤظ ل تشتىَ نوو تشتيدا دهيَ
دطةرِت، نةمازة كةسىَ داهيَنةر بةردةوام 
ئافريَنةرىَ ئاالظيَن ئيحائييَن نووية، دا مةرةما خوة 

مايىَ بنة" ةنطةكى كاريطةر بطةهينت، لةورِاب رِ
ةطةزيَن ذ ديارترين رِ( شيَوةيىَ ضاثكرنىَ)جهى 

ةوىَ شاعرىَ نوو دثيَكئينانا تيَكستىَ ئ ئاظاكرنىَ
دكةت،دهيَتة  خوةيىَ شعريدا ثشت بةستنىَ ثىَ

زمانى كرية ئامرازىَ  ةهذمارتن،كو نيشانا ن
. (25)"دةربرِينىَ بؤ بةرهةمئينانا دةاللةتا تيَكستىَ

تيَدا، سىَ شيَوة ذ ظى ؤكنظيسى د ظىَ تيَكسضريِ
 :ةوكرينة، ئةو ذىجؤرىَ الدانىَ ثةيرِ

 ثةراويَز :3-3-6
" مةرةم ذ ظىَ الدانىَ د تيَكستيدا ئةوة كو 

اويَزن بؤ تيَكستىَ هةلبةستىَ، هةردةم يةكسةر ثةرِ
ثشتى ناظونيشانى يان ل داوييا ناظةرؤكا هةلبةستىَ 

، تستةيةكا كورت ثيَكدهيَدهيَت، ثرتييا جاران ذ رِ
كو دياريية يان ئاماذةية بؤ جهى يان دةمى يان بوونا 

هيَت ئاماذة ضرِ ثيَكبهةلبةستىَ و دبت ذ تيَكستةكىَ 
وودانةكىَ يان هزرةكىَ رؤن بكةت، يان رِ بكةتة

تى اسب رِ .(26)"ذى كةسايةتييةكىَ ددةتة نياسني
ب هةمان شيَوة وةكو  ئةظة ذ وان الدانانة ييَن
ئةم "دا هاتيية ب كارئينان تةكنيك د ضريؤكيَ ذي

اويَز يان لة ثيَش دةست ثيَكردنى تةكنيكة لة ثةرِ
ضريؤك دةنوسريَت كة ضريؤكنوس بة هؤيةوة 
رةوتى طيَرِانةوة بةرةو ثيَش دةبات ياخود زانيارى 

 .(22)"سةبارةت بة ضريؤكةكة ثيَشكةش دةكات
ب كارئيناى  ويَزا ضريؤكنظيسى د ظىَ تيَكستيداثةرا

قلنا يا نار كوني "ئانا ثريؤزة، ئةو ذى قورِئايةتةكا 
ؤكة هةظدةقة ل ة ئةظ ضريِراي، د(28)"بردا و سالما

،دةمىَ داخوازىَ ثيَغةمبةرى (اهيمئيرب) ؤكاطةل ضريِ
ذمللةتىَ خوة دكةت بتثةريَسيىَ  بهيَلن، 
بانطةوازييا وى ب جه نائينن، لةورِا دةمىَ رؤذةكىَ 

وان دشكيَنت، د ذ باذيَرى دةردكةظن، ئةو بتيَن 
ئةجنامدا ئةو ذى ئاطرةكى بؤ دروست دكةن، 

 بؤ وى لةورِا ئةظ ئايةتة ذ بؤ هنديَية كو ئةو ئاطر
ديارة هةمان ضارةنظيس  (29).تةزى و ئيَمناهى بت
( يان كةسى طرؤثى، بةرىَ)ضريؤكنظئيس بؤ وى 

و مافخواز دبينت، كو طرتن و  رِشطيَيىَ شؤرِ
 ئاطرى ناظ دكةت، كوارانا ئةشكةجنةدانا وى ب ب

لةورِا  ،هةظدةقة ل طةل ضريؤكا ئيرباهيم ثيَغةمبةرى
هةر ل ثةراويَزان ظى تشتى بؤ خويَندةظانى ديار 
دكةت، ئانكؤ وةكو ئيحائةكة كو خواندةظان مفاى 

 .ذىَ ببينت بؤ ظةكرنا طريَكيَن تيَكستى
 ووبةرىَ ظةكرىهى و رِظاال :3-3-0

نكؤ ضننة، بةىلَ وةكو دهيَتة زانني ظاالهى، ئا
ووبةرىَ سثى ذى ييَدا رِنوكة د بياظىَ شعرايةت

ئةظ  هةلبةستظان "خوة ييَن تايبةت هةنة و واتاييَن
ئةويَن بيَدةنطيىَ دكةنة زمانةكىَ  ووبةريَن ظاالرِ

يىَ سةركةظتى دبينن ذ يَنوو، وةكو ئاالظةكىَ شعر
بؤ دةربرِينىَ ذ تشتىَ زمان نةشيَت دةرةهى 

طرنطييا ظىَ ضةندىَ د بياظىَ  .(81)"بكةت
هةول " ادةيىَ ئيَدى شعرايةتييَدا دطةهتة وىَ رِ
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نادةن بؤ تذيكرنا سثياتييىَ ، سثياتى ب خوة 
ةميَن خوةييَن ، بيَطومان نظيسةرى مةرِ(81)"نيشانكارة

                 مةرةم ذ زمانىَ " تايبةت ذ ظىَ الدانىَ هةنة 
                 بكةتة  نظيسينىَ ب ظى سيمايى، ضريؤكىَ

     ئامريةكىَ بةرهةمئينانىَ، ذ دايك بوونىَ 
ى بكةتة بةرهةمهيَنةرىَ انةوةستت، خواندةظانى ذرِ

                      ، ئيَدى نةمينت ب تنىَ وةرطر و رِامانان
 .(87) ..."ب كارهيَنةر

ةوكرن، ئةظ ضةندة هاتيية ثةيرِ د بياظىَ ضريؤكيَدا
بؤ ب ( ثانتؤمايم) ديالؤكيَدا، زاراظىَ  بةىلَ ثرت د

كاردهات، بةىلَ نوكة بةرفرةهرت و ب شيَوةييَن 
ةوكرن، هةروةكو د ظىَ تيَكستيَدا نووتر دهيَتة ثةيرِ

 .(87) ..."تو بيَذى ئةو ذى: " ديار دبت، بؤ منوونة
 وةكو ديار ضريؤكنظيسى ئةظ ثرسة بؤخويَندةظانى

و سةرةداظ و ئيحائةك هيَالية ظةكرى، بةىلَ ثيَدظى بو
تيَدا هةبا دا وةرطرى شيابا تةظاظ بكةت، هةرضةندة 

تييةك تيَدا ىَ ثرسياركةر ذى خويا نينة، شيَليياكةس
هةية، بةىلَ بيَطومان ئةظ ظاالهيية تشتةكة نظيسةرى 

ؤنى ئاماذة بؤ بكةت و بيَذت، بةىلَ ب نةظياية ب رِ
و ديتنا من دبت ئةظة ئاماذة بت بؤ هندىَ كو ئة

طرؤث يان كةس دةمىَ دهيَتة طرتن و 
ل ( ى كيَشةيىَ بفرؤشت؟ذتو بّي) ئةشكةجنةدان

هةر ثةيظةكا : " جهةكىَ دى ذى ئةظ ضةندة دهيَت
                 ، (84).. "ظىَ ثرسىَ ذ بةرئاشةكى طرانرت بوو

                 دبت هياَلنا ظىَ ظاالهيىَ و دانانا خاالن ذ بؤ 
نة ذى طرانييا وىَ ثرسىَ نيشا هندىَ بت ب ويَ
 .خواندةظانى بدةت

د ناظ "هةروةسا د منوونةيةكا ديدا دهيَت 
ةيزين، ضةرخا ظةدةين، ب شةهيانيَن سوردا ب ل

ل ظيَرىَ دبت ضريؤكنظيسى ئةظ  .(85)"...كةنني
ظاالهيية هيَالبن كو خواندةظان هةر تشتىَ بظيَت ل 

ناظ كو د  ةر وان تشتيَن وى ئاماذة ثىَ كرىس
 .شةهيانيَن سؤردا دكةن زيَدة بكةت

د ثارضةيةكا ديدا ذ تيَكستى ضريؤنظيسى 
ةوانبيَذييا بىَ دةنطيىَ بؤ وى تشتىَ نةهيَتة طؤتن رِ

 ب كارئيناية، يان ب عةيب و عةورت دهيَتة زانني
ذ هةر ضار كنارا وةرن، هون  :" دةمىَ دبيَذت

ر هةمى د خاستينة بؤ شةهيانىَ، دةرطةها دةر و دو
ذنيَن خؤ ختم و مور ......( )..كةن، ذ بري نةكةن 

مةرةم وةكو ذ كونتيَكستى ديار دببت ، .(86)"كةن
ذ ظىَ ظاالهيىَ ئةندامىَ سكسيىَ ذنيَن وانة، كو 

 .نةظياية يةكسةر ناظىَ وى بينت
 ثارضةكرن 3-3-3

ئةظ الدانة ب تنىَ يةك جار د تيَكستيدا هاتيية 
يةكةيا "كنيكىَ ئةوة ب كارئينان، مةرةم ذ ظىَ تة

ثةيظىَ د تيَكسيتَ شعريدا بهةلوةشينن، ئةو ذى ب 
تيثيَن بةالظكرى يان ثارضةييَن ظةطوهازتنا وىَ بؤ 

ةنطةكى ذيَكظةكرى كو ل سةر بةرثةرِى ب رِ
 .(82)"ستوونى يان ئاسؤيى يان ثايةكرى بةالظ بكةن

طةيان ؤكنظيسى شيَوةيىَ ثارضةكرنىَ بؤ برِضريِ
كو ب ( نس.. ئو)ئةو ذى بؤ ثةيظا  ب كارئيناية،

ةنطىَ دياركرى نظيسيية، وةكو ثيَشوةخت ظى رِ
ثيَغةمبةرة، وةكو هيَما هاتيية ب ( ئونس) هاتى كو 

... كةس، طرؤث، اليةنىَ)كارئينان، ئةو ذى بؤ
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تة زانني و مافخوازن وةكو دهيَ شطيَرِشؤرِ( هتد
ئونس كةتيية د زكىَ نةهنطيدا كو ئيحائة بؤ  دةمىَ

طرتن و زيندانكرنىَ و ثشتى نةهةنط وى دهاظيَتة 
، ئةظةذى (88)"و هو سقيم" دةرىَ يىَ نةخوةش بوو 

ئةشكةجنةدانىَ، ئانكؤ ضريؤكنظيسى ظياية ئيحائة بؤ 
ب ويَنة و شكاندنا ثةيظىَ ظى نةخؤشى و 

 .ئةشكةجنةدانىَ نيشا خواندةظانى بدةت
 يتمىئاستىَ رِ: 3-4

 نطيية د تيَكستيدا،اى الدانيَن دةيتم طريَدرِ
يتم ذ دوبارةكرنا دةنطى د دةميَن رِ" ضونكى 

ةنطةكى جودا ذ دياركريدا دورست دبت ب رِ
ديارة  .(89)"دياردةييَن دةنطييَن دى د ناظ تيَكستيدا

ئةظىَ دياردةيىَ د بياظىَ شعرايةتييَدا مفايىَ خوة 
كريارا شعرايةتيىَ د هةر دو " هةية، ذ بةركو 

 ا ئاستىَ دةنطى و يىَ سيمانتيكىمانيدئاستيَن ز
ضةنس بؤ ئاستىَ ثيَكظة دهيَتة ئةجنامدان، بىَ طومان 

ةذةنطيَن ضةند بةرِد ظى تيَكستيذيدا  .(91)"دةالليية
نة دينت وةكو مة ثيَشوةخت ئاماذة ثىَ يتمى دهيَرِ

كرى، نظيسةرى مؤنتاجا ميكانيكى د ئاظاكرنا ظىَ 
تةكنيكة ذ بؤ  تيَكستيَدا ب كارئيناية، ضونكى ئةظ

ةوكرن، دا كو نظيسةرى ئازادييا هندىَ دهيَتة ثةيرِ
هتد هةبت ذ ...ينا جهناظان و دةمى طوهؤرِ

ضاثتةرةكى بؤ يةكىَ دى، دبت هندةك جاران 
يَيا ظىَ ضةندىَ بشيَت هةست ب نظيسةر ب رِ

يتمةكى ل نك خواندةظانى ثةيدا بكةت ئةطةر ئةو رِ
بتة كرن، بةىلَ ل يَكخستى هاتةنطةكى رِضةندة ب رِ

ظيَرىَ ئةظ ضةندة دورست نةبووية، هةر د يةك 

ينا شيَوازان دطةهتة وى ئاستى ضاثتةرذيدا طوهؤرِ
ديار نينة كا ئاخظنت يا كيَية، ظةطيَران تيَدا طةلةك 
شيَليية، ضونكى هندةك جاران ئاخظنت ل سةر زارىَ 

ئاماذةيىَ  ى  دهيَت و هندةك جاران ظةطيَرِظةطيَرِ
هندىَ كو ئاخظنت يا كضكيَية يان هندةك دكةتة 

يان يا ئةويية، بةىلَ هيض جاريَن دى يا خةلكيية
يَكخستنةك تيَدا د ناظبةرا واندا ناهيَتة دينت، ض د رِ

ن ذى ذ ضاثتةرةكى بؤ يةكىَ دى، يةك ضاثتةردا يا
نكؤ ئةظ ضةندة طةلةك ب تيَكةىل هاتيية ئا

ديار  دةيىَاهندةك جاران دطةهتة وىَ رِ. ةوكرنثةيرِ
واتاذى د ناظدا نينة كا ئاخظنت يا كيَية، لةورِا 

 .ؤن نينةبةرزةية و رِ
 دوبارةكرن : 3-4-6

ئةظ ضةندةذى دو ئةركان دبياظىَ تيَكستيَدا 
، دةما هوزانظان ئةركىَ دةالىل ية" تدطيَرِ

يةكةيةكا فةرهةنطى ب هةمان شيَوة دوبارة 
دكةتةظة، مةبةست ذ ظى كارى داكؤكيكرنا 

ذ رةطةزين سةر رةطةزةكىَ دةالىل  وزانظانى ية له
ثةيامىَ و ظةطوهاستنا وىَ ية بؤ وةرطرى 

ئةركىَ دى ئةركىَ جوانكارى ية، ... راستةوخو
دهةردوو ئاستيَن دةنطى و ثيَكهاتةيى دا دهيَتة 

 .(91)"دةستنيشانكرن و ديار كرن
هةرضةندة ئةظ تيَكستة ب تؤبؤطرافيا ثةخشانىَ 

، بةىلَ دىَ بينن ل هندةك جهان مفا ذ هاتيية نظيسني
بؤ منوونة د وىَ ئاخظتنا ل  .دوبارةكرنىَ هاتيية دينت

ان هاتيدا، ئانكؤ بةرؤكىَ بيانى ( ئةو)سةر زارىَ 
طةيةكا طرتى د داوييا كاراندا هاتيية برِ( دوذمن)
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هندا ماى بانطا "دوبارةكرن، وةكو ديار دبت 
د ناظ  نيذةنو ئاوازيَن سةركةفتنىَ ب  يَرينهةلد

، ضةرخا ظةدةين ب ينشةهيانيَن سوردا ب لةيز
يتمةكى و طة رِوةكو ديار ئةظ برِ .(97)"ننيكة

طةيا ئاوازةكىَ ثةيدا دكةت، دبت دوبارةكرنا برِ
ل طةل بةردةوامييا كاريَن وان دطوجنت، بةىلَ  دريَذ 

طةيا طرتيية، دبت ئةظ ضةندة ذى ذ وةكو ديار برِ
اوةستيانا ضريؤكنظيسى و و رِئةجنامىَ بيَهنتةنطى 

نةرازيبوونا وى ل سةر ظان كاران بت، ضونكى ييَن 
د ناظ شةهيانيَن سؤردا ( دوذمان) بةرؤكىَ بةرامبةرن

د ئاستىَ ثةيظاندا ضةندين دوبارةكرنان . دكةن
دبينن، وةكو بؤ منوونة د ثارطرافىَ يةكيَدا جهناظىَ 

تاظى ييَن بارانا ." هاتيية دوبارةكرن( وى)
نة يا )ئاليسنت و جوكيَن خوهىَ  وىهةستيكيَن 

ل بةر . دا دهاتنة خواروى ظ جيَنيكيَن ( شةرمى
يىَ  وىبةرانيَن قولوز و ل بةر ضضكىَ  وىسيبةرا 

، وةكو ديار  (97) ..."راستىَ نظشتوكيَن ثريوز
ضوار جاران هاتيية، ئةو ذى ( وى) جهناظىَ 

ىَ ئةظ ية، ل ظيَر( وي)ضونكى ثارطراف سالؤخدانا 
 .دورست دكةت دوبارةكرنة ئاوازةكىَ د جهدا

) ساخ  يىَ توتىَ وةخ"دهيَت  د ثارطرافىَ دوويَدا
ما ) سوار  يىَ تو وةختىَ، (مرى؟ توما كةنطى 

كويظى،  يىَ تو وةختىَ، (ثةيا بووى تو كةنطى
 .(94) ..."كةهى، تة راهياَل و يىَ تو وةختىَ

 :د ظىَ منوونةييَ ذيدا ثةيظيَن
 
 

 ضوار جاران هاتيية...........ختىَ وة
 شةش جاران هاتيية( .....تو)جهناظىَ 

(  ىَ)نيشانا نفشى يا دؤخىَ خستنةسةرَ  
 ضوار جاران هاتيية...........

 
د منوونةيةكىَ ديدا د ثارطرافىَ ضواريَدا و د 

سىَ جاران ( مان)يَزيَن دةستثيَكيَدا، ثةيظا ضوار رِ
ظ دوبارةكرنة ل طةل هاتيية، ديارة ل ظيَرىَ ئة

ىَ دطوجنت، وةكو هةظدذىَ وىَ ( مان)سةركةظتنا 
جارةكىَ وةغةر و جارةكا دى ضوون ب كارئيناية، 

، ضونكى ل داويىَ هةموو دوبارةكرية( مان)بةىلَ 
 .تشت دبنة مان

ستةيان ذى هاتيية هةروةسا دوبارةكرنا رِ
ييا د ناظبةرا كضكىَ طؤتى ةوكرن، ئةو ئالؤطورِثةيرِ
ب ( كضكىَ طؤتى) ةلكى طؤتى هةية، و خ

ب شيَوةيىَ ةنطةكىَ نة وةكو يةك ضوار جاران ورِ
يدا دوبارة دبت، ستوونى د دريَذاهييا تيَكست

ذى سىَ جاران دهيَت، ( خةلكى طؤتى) ديسان
يَكخسنت تيَدا نينة، بةىلَ ظةطوهازتن د ناظبةرا واندا رِ

 ى و هةروةسا( ئةو) ضونكى ئاخظتنا ل سةر زارىَ 
يَك وثيَك ةنطةكىَ نة رِى ب رِئاخظتنا ظةطيَرِ

دكةظتة د ناظبةرا واندا، بةىلَ دوبارةكرنا كضكىَ و 
ن سةرةكينة د ئاظاكرنا ةهةنديَخةلكى دو رِ

 .اتيَكستيد
ستةيةك ذ ئاخظتنا سةر زارىَ استى رِب رِ

يتمةكا سةرانسةرى د كضكىَ ئةوة ب دورستى رِ
بؤ مرنىَ ئةم " ت ، ئةو ذى كستيَدا ئاظا دكةتيَ

ستةية ل دةستثيَكا ، ئةظ رِ(95)"هةمى ضاظ ل هةظني
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تيَكستىَ دهيَت، ل داوييا هةر ضاثتةرةكىَ يىَ داويىَ 
ينا تىَ نةبت دوبارة دبت، هندةك جاران طوهؤرِ

كيَم تيَدا ديارة، دبت ئةظ دوبارةكرنة ب 
ئةظ "دوبارةكرنادةنطظةدانىَ بهيَتة ناظكرن، ضونكى 

يان هةظؤكةكا يَزكةكا ىَ، رِجؤرىَ دوبارةكرن
شعريا دةستنيشانكرى ذيَدطريت و مابةين مابةين 
مينا دةنطظةدانىَ دوبارة دكةت، كو ببيتة 

وةرةكىَ سةرةكى و مةلبةندى ذ تةوةريَن دةقىَ ةت
ستةية د ظىَ تيَكستيَدا تةوةر ، ديارة ئةظ رِ(96)"شعرى

و ثةيامةكا سةرةكيية، ئارماجنا ضريؤكنظيسى ئةوة 
( دوذمنان)مانا وىَ ل نك يىَ بةرامبةر ارِ

بضةسثينت، كو دةمىَ مرنىَ ئةم هةموو ثشتةظانيَن 
 .يةك و دوونة

ستةييَن سالؤخدانا كضكىَ دكةن هةروةسا ئةو رِ
هندةك ثةيظ مانة د طةورويىَ دا، دةمساىلَ رؤندك "

ب جوداهييةكا  (92)"و خوها بن طوهيَن وىَ ميَنت
اثتةرىَ يةكيَدا ل ت، د ضكيَم سىَ جاران دهيَ

كىَ و ل داويىَ دهيَت، ديسان د ضاثتةرىَ دةستثيَ
سيىَ ذيدا دهيَت، دبت ب ظىَ دوبارةكرنىَ 
ضريؤكنظيسى ظياية كضكىَ وةكو ضةظةنط ل نك 

بةرؤك، ) وةرطرى ئاشكرا بكةت، ئةو ذى بؤ 
و  شطيَرِبتشكيَن و شؤرِ (هتد....طرؤث، كةس، 

ة و ئازاران  ذ مافخواز كو هةردةم تووشى ئةشكةجن
ؤندك ئاماذةنة بؤ بةرؤكىَ دوذمنانظة دبن، ديارة رِ

ظىَ ضةندىَ ، خوه ذى ئاماذةية بؤ كار و خةباتا 
 .بةردةوام و ثيَدظى بؤ ب دةستظةئينانا ئارماجنان

 

 ةطةز دؤزىرِ :3-4-0
يةكة ذ هونةريَن جوانكارييا واذةيى، مةرةم ذىَ 

ض ب تةمامى كاندنيَدا درِ وةكهةظييا دو ثةيظان د"
، (98)"ل طةل جوداهييا واتايىَ ذى هندةك ذىَ يان

امان ئانكؤ ئةظ دياردةية دوبارةكرنا دةنطانة، بةىلَ رِ
يَكرنا الدانةكىَ د رةهةندىَ ضاظةرِ" جوداية، لةورِا 

 .(99)"وةرطريدا ثةيدا دكةتن
ؤكنظيسى مفا د ظى تيَكستيدا ل ضةندين جهان ضريِ

كو د ظان منوونةياندا خويا الدانىَ ديتيية، وة ظىَ ذ
 :دبت
                  و زيَماريَن بىَ  رةنطكنجريَن بىَ " -

 .(111) "..دةنط
ةطةزدؤزيىَ ب دةنط،  رِ –ثةيظيَن رةنط    

 .خوةظة دطرن
طوظةندا ئةفسانة و  دضوونةو  دبوون"  -

 .(111)"ضيظانوكان
 ن( دبوون و دضوون) د ظى منوونةيدا    

( ضاظاية –ئاظاية ) ديدا ثةيظيَند منوونةيةكا 
دنيايةكا " ةطةزدؤزيىَ ئاظا دكةت ، ئةو ذىرِ

؟؟ ضيا نزم بووينة؟ يان ذى يارى يا خاثاندنا ئاظاية
 .(117)"؟ضاظاية
 ؤكنظيسى مفا ذوةكو ديار ذ ظان منوونةيان ضريِ 
نةمازة ذ جؤرىَ  ةطةزدؤزييا نة تةمام وةرطرتيية،رِ

ب ظىَ يةك جوداية،  ىَ تيثان ذجودا، ضونكى جؤرِ
كا مؤزيكى ل وان ضةندىَ شياية خوةشى و رِيتمة

 .جهيَن تيَدا ب كارئيناين ثةيدا بكةت
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 هةظدذى: 3-4-3
، ئةو ذى ةكة ذ هونةريَن جوانكارييا واتاييةي
يتما ناظخوةيى يَكةكة ذ بؤ دورستكرنا رِرِ

دةاللةتا . هةظدذى بونياتةكىَ خودان دةاللةتة"كو
                 اتايا هةردوو ثةيظانداية، وىَ ذى، نة د و

بةلكو د ناظ ثيَكظةطريَدانا واندا و يا د ناظ 
د ناظبةرا هةردو  وىَ ثةيوةنديا دروستكرنا

  .(103)"اذددجةمسةريَن هةظ
دا مفا ذ ضريؤكنظيسى ل هندةك جهان د تيَكستيَ

 :بؤ منوونة ظى هونةرى ديتيية،
، وةختىَ (مرىما كةنطى ) ساخوةختىَ تو يىَ "

، وةختىَ تو (بووى ثةياما كةنطى تو )  سوارتو يىَ 
د ظى  .(104) ..."كةهى، وةختىَ تو يىَ كويظىيىَ 
 :دا هةظدذى د ظان ثةيظاندايةمنوونيَ

 
 (مرى ×      ساخ) 
 (ثةيا ×  سوار   ) 
   (كةهى × كويظى  ) 
 

 يتم و ئاوازةكىَ ذ ئاليىَذ بلى دورستكرنا رِ
ان ئةظ ثةندة ذ بؤ داكؤكيكرنا ثةيظواتايىَ ظة دبت 
ييَية، ( ساخ) اركبؤ دوثات( مرى)يةكيَية، ئانكؤ

بوونيَية، ئانكؤ ( سوار)هةروةسا ثةيا بؤ دوبارةكرنا
تو وةكو بةرىَ نةمايى بؤ دياركرنا هندىَ، ئةطةر 

دةمىَ توشى  ىَ (يان كةس طرؤث)مةرةم ئةو 
ل ةىلَ دبت، ب ظىَ ضةندىَ نامينت سوار، ب طرتنىَ

نك ئالييَن خوة، هةر ل جهىَ خوةية و سةركردةية 
تة دةست ذ : و يىَ ساخة، ئانكؤ دظيَت بيَذت

، كويظى و كةهى ذى  ماجنىَ بةرنةدا و بةرنادىئارِ
              ، كويظى دةمىَ خان هةر ئاماذةية بؤ وان دؤ

دةستىَ دوذمنان ذ تة نةدطرت، كةهى دةمىَ تو 
 كةظتيية دةستىَ وان؟

و  خوداوةند" ونةيةكا ديدا دهيَت د منو
ئةظة ئاخظتنا . (115)"شةظنيو  رؤذخودان  ئةهرميةنني

ذ بؤ دياركرنا  كضكيَية، ب كارئينانا ظان هةظدذان
هتد، ....تى، طةىلللة، مؤثىساخلةتيَن وى طرِ

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

ؤذ و شةظ ذى دبت بؤ هندىَ رِ ،ئةهرميةنيَن ئةم
ؤناهيىَ، ديسان ، كو مة سةردةميَن خوةشى و رِبت

نةخوةشى و تاريىَ ذى بؤراندينة، يان دبت شةظ و 
ؤذ وةكو دةم تةواوكةرن و بةردةوامن، لةورِا رِ

 نيدبت ئاماذة بت بؤ هندىَ كو ئةم هةردةم دىَ مين
 .ناظ ببةن و هوون نةشيَن مة ذ نيو بةردةوام ب
بؤ مة ديار دبت، كو ضريؤكنظيسى ذ  ل داوييىَ

: ، ئةوذىئالييانظة الدان ثةيرِةوكرينة ضةند
يتميدا، سيمانتيكى، ثيَكهاتةيى، ضاثىَ و ئاستىَ رِ

، ب خوةظة طرتينة ضةند جؤرِهةر يةك ذ وان 
ا الدان بووية تةوةرىَ سةرةكى د ضيَكرنا لةورِ

تيَكرن ضةنديَذى كار شعرايةتييا ظى تيَكستيدا، ئةظىَ
ا ، لةورِا ضربؤكىَ كريةل سيماييَن وىَ وةكو ذانر

هندةك جاران ئةظ  ذى ئةم ب تيَكست ناظدكةين،
الدانة ب رِةنطةكى شيَلى و نة رِؤن هاتنة 

امانىَ بووية ئةطةرىَ شيَليياتيا رِ ثةيرِرةوكرن، لةورِا
. وةرطرتنا ثةيامىَ كرية ل و كارتيَكرنةكا نيَطةتيظ
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ضريؤكنظيسى ب مةرةم و ذ بةر هةر دبت 
ا ، لةورِئةطةرةكى بت، ظيابت ثةيامىَ شيَلى بكةت

 .ذى ئةظ هةموو الدانة بكائيناينة
 

 ئةجنام
 

الدان تةوةرىَ سةرةكيية د ضيَكرنا شعرايةتييا  -
ا سيماييَن خوة رِدا، لةو( نيَضريا رؤذىَ) اتيَكست

يةكىَ ذ دةست داينة و ل ادةوةكو ضريؤك هةتا رِ
يَكست دبت ب ت ل شعرىَ تيَكةل بووية، لةوماطة

 .بهيَتة ناظكرن

تينة دا ها( رؤذيَنيَضريا ) ئةو الدانيَن د -
كو  ،د ئاستىَ سيمانتيكيداالدانيَن  ثةيرِةوكرن،

ب  ىَ(نةطوجنان)نيَدااثالظةد د ضةظةنط و الدانا
ييَن تايبةت و يييَن  ،خوةظة دطرت، ضةظةنط ذى

اطر و ستةيا رِيسان رِد .ئايينى ذى ثةيرِةوكرينة
سىَ . ليَزظرِين وةكو الدانيَن ثيَكهاتةيى بكارئيناينة

شيَوة ذ الدانيَن ضاثىَ ذى هاتينة ثةيرِةوكرن، 
دئاستىَ . ن( اويَز، ظااَلهى، ثارضةكرنثةرِ) ئةوذى

زى و ؤذيدا مفا ذ دوبارةكرن و رةطةزديتميَرِ
 .هةظدذيىَ هاتية كرن

( يَضريا رؤذىَن)انان د ا زؤرا ثةيرِةوكرنا الدادةيرِ -
 جاران شيَليياتى ونة رِؤنى د ظىَ و هندةك دا

امانىَ رِ وكرنيَدا، بووية ئةطةرىَ بةرزةبووناثةيرِة
وكارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل طةهاندنا ثةياما وىَ 

 .كرية

 
  

 :اويَزو ذيَدةرثةرِ
 :ثةرِاويَز

ايوب، دار  الرمحنعبد: جريار جينيت، مدخل جلامع النص، املعرفة االدبية ت (6)
                                                                                                                                                                                                                   .     11، ص(ت.ب)الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

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

 ،1شكري املبخوت و رجاء بن سالمة، ط: تزفطيان طودوروف، الشعرية، ت (3)
 .17، ص1982دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

  ,16هةمان ذيَدةر، ل (4)
 .77لهةمان ذيَدةر،  (5)
 .هةمان ذيَدةر والثةر (1)
 .74-77هةمان ذيَدةر، ل (7)
، دار 1حممد الويل و مبارك حنون، ط: رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ت (1)

 5ص 1988توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
 .14اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (9)
 .74رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص (62)
 .77-78يَدةر، لهةمان ذ (66)
 . 75هةمان ذيَدةر، ل  (60) 
 .77هةمان ذيَدةر، ل (63)
 .   هةمان ذيَدةرو الثةر  (64)
 .8-2هةمان ذيَدةر، ل (65)
، دار 1حممد الويل و حممد العمري، ط: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ت (61)

 .9ص ،1986توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
 .11هةمان ذيَدةر، ل (67)
 .57هةمان ذيَدةر، ل (61)
 .41هةمان ذيَدةر، ل (69)
 .71هةمان ذيَدةر، ل (02)
، 1امحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية، ط. د (06)

 املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و
 .2ص، 7115التوزيع،      

 .15جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (00)
ملسدي، النقد واحلداثة، دار الطليعة للطباعة و النشر، عبد السالم ا. د (03)

  .41، ص1987 بريوت،
، سلسلة (164)صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة. د (04)

 كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس 
 .57، ص1997الوطين للثقافة والفنون و االدب، الكويت،       

(05)
  .111 -119عرية، صجان كوهن، بنية اللغة الش 
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فريدة موىل، شعرية اخلطاب االديب، جملة املوقف االديب، ادبية شهرية تصدر  (01)
 7115تشرين التول، ،414عن احتاد كتاب العرب بدمشق، العددان 

www.awu-dam-org/mokifadaby. 

 
يقة جاكبسون يف دراسة النص الشعري، جملة املوقف عبد الفتاح املصري، طر  (07)

 .1981، حزيران، 177االديب، العدد 
www.awu-dam.net/index.ph?mod=article&id=24089. 

 
 .فريدة موىل، شعرية اخلطاب االديب، جملة املوقف االديب (01)
 .هةمان ذيَدةر (09)
سعيد الغامني، : اروترمجةادوارد سابري واخرون، اللغة واخلطاب االديب، اختي (32)

 .54ص ،1997، املركز الثقايف العريب، 1ط
 .75رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص (36)
د ا، ضاثا ( سدقى هرؤرى)ئةمني عةبدولقادر، شيعرييةت د رومانيَن  (30)

 .67، ل7118ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخاتا حاجى هاشم، هةوليَر، 
 .76تزفيطان طودوروف، الشعرية، ص (33)
: حممد جنيب لفتة، مراجعة: سوزان لوهافر، االعرتاف بالقصة القصرية، ت (34)
 .72، ص1991، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1عزيز محزة، ط. د
 .76هةمان ذيَدةر، ل   (35)
رياض عبد الواحد، : ، ت"مقدمة يف القصة القصرية" ليفرديستون واخرون،   (31)

 .2،ص7111، (7)ية، العددجملة الثقافة االجنب
علي عبد اجلليل، فن كتابة القصة القصرية،، دار اسامة للنشر والتوزيع،   (37)

 .78، ص(ت.ب)االردن، 
 .75هةمان ذيَدةر، ل  (31)
عباس عبد جاسم، قضايا القصة العراقية املعاصرة، وزارة الثافة واالعالم، دار   (39)

  .54، ص1987احلرية للطباعة، بغداد، 
 سعاد مسكني، شعرية الكتابة يف القصة القصرية اجلديدة باملغرب   (42)

www.khayna.com/chouika/chouikalivresnaslo7.  
، 7منذر عياشي، ط.د: روالن بارت، مدخل اىل حتليل البنيوي للقصص،ت (46)

 .84، ص7117مركز النماء احلضاري، 
  .74علي عبد اجلليل، فن كتابة القصة القصرية، ص (40)
فاتح عالق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر، منشورات احتاد  . د (43)

 .141ص. 7115كتاب العرب، دمشق، 
www.awu-dam.org/books.  

( )
هةر ضةندة خودان ظىَ تيَكستىَ  ب كورتة ضريِؤك ناظدكةت، بةىلَ  

و ذانرِاية، ضونكى كارتيَكرنا شعرىَ تيَدا ئاشكراية، ئانكو ضوونةناظيةكا دو
ذ بةر ثةيرِةوكرنا وىَ رِادةيا زؤرا الدانان وديسان ضةند بةرذةنطيَن 

 .رِيتميذى تيَدا دخويانة ، لةوما مة ب تيَكست ناظكرية

رؤناما وار، " ضريؤكنظيس جةالل مستةفا"، (ديدار)سيثان عةبدولال   (44)
 .2، ل7119ى كانوونا بضووك (7)، ثيَنجشةمب، (47)ذمارة

( )
لى تيَكستى بؤ دوثاتكرنا ظىَ ضةندىَ مة ثشتبةسنت ب خواندنيَن ذب 

 .خواندةظانيَن جودا كرية
 .71تزفيطان طودوروف، الشعرية، ص (45)
، 1929، دار العلم للماليني، بريوت، 1جبور عبد النور، املعجم االديب، ط (41)

  .174ص
 -سةريَن كوردجةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ذ وةشانيَن ئيَكةتيا نظي (47)

  .17، ل7112دهوك، ضاثخانا هاوار، دهوك، 
 .16هةمان ذيَدةر، ل (41)
 .هةمان ذيَدةرو الثةر (49)
 .18ل هةمان ذيَدةر، (52)
  .12هةمان ذيَدةر،  (56)
  .هةمان ذيَدةر و الثةر (50)
 . 19هةمان ذيَدةر،  (53)
  . هةمان ذيَدةرو الثةر (54)
 .116الشعرية، صجان كوهن، بنية اللغة  (55)
  .141اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح،ص (51)
 .119جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (57)
 .14جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (51)
 .15هةمان ذيَدةر، ل (59)
 .16هةمان ذيَدةر، ل (12)
 .167اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (16)
 .178لشعرية، صجان كوهن، بنية اللغة ا (10)
 .12جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (13)
 .126جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (14)
 .54عبد السالم املسدي، النقد واحلداثة، ص. د (15)
 .771اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (11)
ئيرباهيم قادرحمةمةد، ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى لة . د (17)

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

 . 14جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (11)
 .16هةمان ذيَدةر، ل (19)
 .771-719اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (72)
 .771هةمان ذيَدةر، ل (76)
 .15ستةفا، شةظا دوماهيىَ، لجةالل م (70)
 .16هةمان ذيَدةر، ل (73)
 .19هةمان ذيَدةر، ل (74)
 .742اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (75)

http://www.awu-dam-org/mokifadaby
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 .751هةمان ذيَدةر، ل (71)
، ..ئيرباهيم قادر حمةمةد، ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى. د (77)
 .184ل
 .14جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (71)
سعيد حممود : االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري، قصص االنبياء، حتقيق (79)

 .111-111، ص7116، دار اجلبل، بريوت، 1عقيل، ط
 .765اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (12)
 .سعاد مسكني، شعرية الكتابة يف القصة القصرية (16)
 .هةمان ذيَدةر (10)
 .14، لجةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ (13)
 .هةمان ذيَدةر والثةر (14)
 .12هةمان ذيَدةر، ل (15)
 .هةمان ذيَدةر و الثةر (11)
 .781اميمة الرواشدة، شعرية االنزياح، ص (17)
 .714االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري، قصص االنبياء، ص (11)
, ، مؤصصة االحباث العربية، بريوت1كمال ابو ديب، يف الشعرية، ط  (19)

 .57، ص1982
 .57-51جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (92)
نعمت اهلل حامد النهيَلى، شيَوازطةرى تيور و ثراكتيك ظةكؤلينةكة د  (96)

 بياظىَ هؤزانىَ دا، ضاثا ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخانا حةجى هاشم، هةوليَر،  
 .771، ل7112      

 .12جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (90)
 .15ن ذيَدةر، لهةما (93)
 .16هةمان ذيَدةر، ل (94)
 .14هةمان ذيَدةر،ل (95)
ياسرىَ حةسةنى، بنياتىَ ريتمى د شعرا نوويا كوردى دا دةظةرا  (91)

، ضاثا ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخانا حةجى هاشم، 1991-1921بةهدينان 
          .                                                  174، ل7112هةوليَر، 

 .14جةالل مستةفا، شةفا دوماهيىَ، ل (97)
  .88جيور عبد النور، املعجم االديب، ص (91)
 .117كمال ابو ديب، يف الشعرية، ص (99)
 .15جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل (622)
  .هةمان ذيَدةر والثةر  (626)
 .16هةمان ذيَدةر، ل  (620)
 .746رى،  لنعمت اهلل نهيَلى، شيَوازطة  (623)
 .16جةالل مستةفا، شةظا دوماهيىَ، ل   (624)
 .18هةمان ذيَدةر، ل   (625)
 

 

 ذيَدةر
ئيرباهيم قادرحمةمةد، ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى لة . د  -

 نامةى دكتورا، كوليجى ئاداب،      ، (0791 -0791)كوردستانى باشووردا
 .0779زانكويى سةالحةدين، هةوليَر،        

د ا، ضاثا ( سدقى هرؤرى)ئةمني عةبدولقادر، شيعرييةت د رومانيَن   - 
 .8119 ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخاتا حاجى هاشم، هةوليَر،

،   0امحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية، ط. د   -
 .8112املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

، 0سعيد الغامني، ط: اللغة واخلطاب االديب، اختياروترمجةادوارد سابري واخرون،  -
 .0771املركز الثقايف العريب، 

سعيد حممود عقيل، : االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري، قصص االنبياء، حتقيق -
 ,8112دار اجلبل، بريوت،  ،0ط
ا ميمة الرواشدة ، شعرية االنزياح، منشورات امانة عمان الكربى، عمان،  -

8112. 
شكري املبخوت و رجاء بن سالمة، : ، تتزفطيان طودوروف، الشعرية  -
 .0799، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،0ط
دار  ،0حممد الويل و حممد العمري، ط: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ت -

 ,0792توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
 .0797لعلم للماليني، بريوت، دار ا ،0جبور عبد النور، املعجم االديب، ط  -
عبدالرمحن ايوب، دار : جريار جينيت، مدخل جلامع النص، املعرفة االدبية ت -

 (.ت. ب )الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
دهوك،  -جةالل مستةفا، شةظا دوماهىَي، ذ وةشاننَي ئَيكةتيا نظيسةرَين كورد -

 .8119ضاثخانا هاوار، دهوك، 
، 8منذر عياشي، ط.د: ل اىل حتليل البنيوي للقصص،تروالن بارت، مدخ -

 .8118مركز النماء احلضاري، 
، دار 0حممد الويل و مبارك حنون، ط: رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ت -

 .0799توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
 سعاد مسكني، شعرية الكتابة يف القصة القصرية اجلديدة باملغرب -

.www.khayna.com/chouika/chouikalivresnaslo7 

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

رؤناما وار، " س جةالل مستةفاضريؤكنظي"، (ديدار)عةبدولال سيثان  - 
 .8117 كانوونا بضووكى (1)، ثيَنجشةمب ،(31)ذمارة

، سلسلة  (023)صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة. د - 
كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون و االدب، الكويت، 

0778. 

 

http://www.khayna.com/chouika/chouikalivresnaslo7
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ة املعاصرة، وزارة الثافة واالعالم، دار عباس عبد جاسم، قضايا القصة العراقي -  
 .0798احلرية للطباعة، بغداد، 

عبد السالم املسدي، النقد واحلداثة، دار الطليعة للطباعة و النشر، . د -  
 .0791بريوت، 

عبد الفتاح املصري، طريقة جاكبسون يف دراسة النص الشعري، جملة       -   
 .0790، حزيران، 088املوقف االديب، العدد 

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

علي عبد اجلليل، فن كتابة القصة القصرية،، دار اسامة للنشر والتوزيع،  -    
 (.ت.ب)االردن، 

ر العريب احلر، منشورات احتاد  فاتح عالق، مفهوم الشعر عند رواد الشع. د -    
 .8112كتاب العرب، دمشق، 

www.awu-dam.org/books.  

فريدة موىل، شعرية اخلطاب االديب، جملة املوقف االديب، ادبية شهرية تصدر  -   
 8112،تشرين التول، 303عن احتاد كتاب العرب بدمشق، العددان 

www.awu-dam-org/mokifadaby. 

, ، مؤصصة االحباث العربية، بريوت0كمال ابو ديب، يف الشعرية، ط  -    
0799. 

رياض عبد الواحد، : ، ت"مقدمة يف القصة القصرية" ليفرديستون واخرون،  -    
 .8111، (1)جملة الثقافة االجنبية، العدد

تيور و ثراكتيك ظةكؤلينةكة د  النهيَلى، شيَوازطةرىنعمت اهلل حامد  -    
بياظىَ هؤزانىَ دا، ضاثا ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخانا حةجى هاشم، 

 .8119،هةوليَر
ياسرىَ حةسةنى، بنياتىَ ريتمى د شعرا نوويا كوردى دا دةظةرا  -    

، ضاثا ئيَكىَ، سثرييَز، ضاثخانا حةجى هاشم، 0770-0791 بةهدينان
   .8119 هةوليَر،

 
 

 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 

ااائص ال راسااة اااي الاولااة لتوحاايا ذلااك حينمااا ي لاا  . حاا ه ااائص البوانااببناااش رااعريتها و ااان الممكاان ان يكااون ادنزياااح ا
جاالل )المصاير  لنكاتاب (صاي  الشام )ادنزياح الملور ادساسي في بناش رعرية المصاة المصاير ه و اائا ااا حا ق فاي قصاة

ات عناا  اوااتوه وقاا  تااا بناااش رااعريتها بواسااطة ادنزياحاا -لاائا فماا  ا رنااا اسااتخ ام اصااطنا الاانص لنتع ياار عنهااا -( اصااط  
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. 

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


 1144 ،111 -59 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 59 

 ذ بؤ بةرجةستةكرنا رامانا تيَكستىَ هؤزانىَرؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب 
 (وةكو منونةيا موئةيةد تةيب سرتان و بةفر و ئاطر  :ديوانا)

 
 نزار سلمان طاهر وعثمان نةوزةت ئةمحةد 

 عيَراق-، هةريَما كوردستانآزاخو، زانكويا زانستيَن مروظايةتىاكولتيا فثشكا زمانىَ كوردى، 
 (( 0292ئةيلوىلَ  9: ، ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنى0292َنيسانىَ  91: ظةكولينى ميَذوويا وةرطرتنا))

 

 ثوختة
باسىَ رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب دكةت دناظ تيَكستىَ هؤزانىَ دا ، ثيَخةمةت بةرجةستةكرنا رامانىَ دنااظ  ئةظ ظةكولينة 

يى هةنة باسىَ ئيَك بتنىَ ذ رةطةزيَن ظى بابةتى دكةن تيَكستىَ هؤزانىَ دا، و سةرةرِاى هندىَ كو هندةك ظةكولينيَن رةخنة
و طشتى فبةر ضاظيَن مة نةكةتينة  و دبياظىَ هؤزانىَ ( شامل)بةىلَ ض ظةكولينيَن تةظطر -ناظونيشانىَ ديوانيَن هؤزانان –وةكو 

كو ظى   دةرةكلة بووية ثاكو تيَكستىَ هةظتةريبىَ ديوانةكا هؤزانان باسكربيت يانذى راستةسةر كربيت كو ئةظ ضةندة بؤ م
: ديوان -رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب ذ بؤ بةرجةستةكرنا رامانا تيَكستىَ هؤزانىَ)بابةتى بؤ ظةكولينا خوة يا لذيَر ناظونيشانىَ 

و ثيَخةمةت ئازراندنا ظى بابةتى دناظ رةخنا كوردى  بهةلبذيَرين ( ى وةكو منوونة -سرتان و بةفر و ئاطر يا موئةيةد تةيب
دياركرية و ( هتد..بةرط و سوثاسى و ديارى و ناظونيشان)دا مة رؤىلَ ظان رةطةزان ذ تيَكستىَ هةظتةريبىَ ديوانا ناظربى 

ديسان ئةو رامان و دةاللةتيَن خبوةظة دطرن ذى بةرجةستةكرينة و  لدوماهيكىَ ذى ئظ ظةكؤلينة طةهةشتية كؤماةكا  
 .   ئةجنامان
 
 

    

 ثيَشةكى
 

تيوريَن رةخنةييَن نوى ئامادةبوونا  نهؤ طةلةك تا
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   

بةرطىَ ديوانىَ و ديارياا  )تيَكستىَ هةظتةريب وةكو
رتىَ لساةر دياوانىَ   ديوانىَ و هةر تيَكساتةكىَ ديا  

د دةتاة ديااركرن و ئاةظ ضاةندة هاةمى و      ( هةيى
سةرةراى نيشاندانا رةهةنديَن تيورييَن بابةتى مة ب 
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اكتيكى ئةظ بابةتاة  منونيَن هؤزانكى و برةنطةكىَ ثر
 .راستةسةركرية

ئااةظ ظةكولينااة ذ ضااوار كااةرت و ئااةجنامان   
 :ثيَكهاتية

وةكو  د كةرتىَ ئيَكىَ دا، مة تيَكستىَ هةظتةريب
د .تيَطةهةكىَ رةخنةيىَ نوى داية ناساندن و ديسان

كةرتىَ دوىَ دا،ماة طرنطياا تيَكساتىَ هةظتاةريب     
سةبارةت دةرئيَخستنا رامانا ظةشارتيا تيَكستىَ داية 

د كاةرتىَ سايىَ دا،ماة جاج و جاؤريَن      .خوياكرن
تيَكستىَ هةظتةريب دنااظ تيَكساتىَ ماةزن دا داياة     

هاتيناة ساةر جهاىَ     خوياكرن و لدةساتييَكىَ ئاة   
تيَكستىَ هةظتةريب دنااظ فرةتيَكساتىَ دا و ثشاتى    
هينطىَ ئة  ضووينة سةر جؤريَن تيَكستىَ هةظتةريب 
كو ب تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى و ناظةكى هاتية 

د كةرتىَ ضوارىَ دا كو د بيتة كاةرتىَ  .دابةشكرن
ثراكتيكيىَ ظاىَ ظاةكولينىَ ئاة  هاتيناة ساةر وان      

سرتان و بةفر )ستىَ هةظتةريبىَ دناظ ديواناجؤريَن تيَك
دا هةين و ضةوانىَ دناظ راماناا دياوانىَ دا   (و ئاطر

هاتينااة رةنطدااةدان و ديسااان مااة ئااةظ جااؤرة     
بةرط،سوثاساااااااى، )ثراكتيزةكريناااااااةوةكو

و رؤىلَ وان ذباؤ بةرجةساتةكرنا   ( هتد..ناظونيشان
رامانا سةرةكيا ديوانىَ ب منونيَن هؤزانكيدة دايناة  

 .  كرنخويا
 
 

     
 

                 تيَطةه و ثيَناسا ): كةرتىَ ئيَكىَ
 (هةظتةريب تيَكستىَ

 

لدةستييَكا ظى تةوةرى و بةرى كو ئاة  بياينة   
دناظ نيدشكىَ مةبةستدارىَ ويدا،مة بفةر ديت ئاة   
ضةند ثسيارةكان لدؤر ظى تيَطةهى ب ئاازرين  و  

ةبةساتا  ئةرىَ م:برَيَكا وان ظى تيَطةهى رؤندةكةين
دناظ  .(1)(Paratexte)سةرةكيىَ تيَكستىَ هةظتةريب

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     

وةكو دهيَتة زانا  و دنااظ رةخناا     هةر.وةشاندن 
-جريار جينبات )و بؤ جارا ئيَكىَ  (2)ئةدةبيا نويدا

Gerard Genette )   دناااظ ثااةرِتووكا خااوةدا يااا
ئةظ بابةتة ئانكو  (3) (Sulse-دةرازينك)بناظونيشانىَ

رِةنطةكىَ ميتودى و بةرفرهة ب( تيَكستىَ هةظتةريب)
  دشييَن ئةظجار ئة. (4)ة نياس  و بةرجةستةكرنداي

ى بةرسادا ظاان   (جينيات )برِيَكا زانيارى و ديتنايَن 
 .ثسياريَن ذورى بدةين

تيَكسااتىَ هةظتااةريب ر هااةر ذ بااؤ مةبةسااتا   
ئانكو هةر )سةرةكيا تيَكستىَ ئافراندى هاتينة دانان،

 ( 5) (ذ بؤ خزمةتكرنا تيَكستىَ سةرةكى هاتينة دانان
ئاةظ  :و لدويف ظاىَ ضاةندىَ ئاة  دشاييَن بيَاذين      

. كستة لدؤر ناظةرؤكا تيَكساتىَ ماةزن د ثاةيدن   تيَ
تيَكستىَ هةظتةريب ، و د ثيَداذويا سةمتبوونا خوةدا 
دناظ تيَكستى دا، رامان و سايمانتيكا تيَكساتى باؤ    
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اليااةكىَ )خااوة مةبةسااتدكةت و ئااةظ دةرازينكااة 
هةر  (6) (سةرةكى ذ رامانا تيَكستى بةرجةستةدكةن

راماناا تيَكساتىَ   وةكو بيَذين ئةظ تيَكستة  ثاؤختىَ  
سااةبارةت تيَكسااتىَ .سااةرةكى لناااظخوة دطرياات

هةظتةريب و سةرةجنراكيَشانا خوانادةظانى، ئاة  د   
تيَكسااتىَ هةظتااةريب نااةبتنىَ بااؤ  : شااييَن بيَااذين 

 سةرةجنراكيَشااانا خواناادةظانى هاتينااة وةشاااندن، 
ل هةمان دة  دبنة ئااالظيَن باار هاةلطريَن     بةلكو 

لدؤر )يَكستىَ هةظتةريب رامانا تيَكستى ، ضونكى ت
تيَكسااااتى د هيَنااااة وةشاااااندن و تيَكسااااتى   

و ديسان هةبوونا وى دناظ جيهانىَ دا ...ذيَكدكيَشن
ثةيوةنديا ظان تيَكستان )هةر وةسا .  (7) (رادطةهينن

ب وى تيَكستىَ سةرةكيىَ ثيَداة هاتيناة طريَدانداة    
دناظباةرا  ( تفااعل  )بريتية ذ ثةيوةنديةكا تاةفاعلى 

ئانكو ذ ظىَ ثةيوةنديىَ خويادبيات كاو    (8) (واندا 
ذاليىَ سيمانتكى ذيدة دهيَنة ثيَكدة طريَدان و ئاةظ  
تيَكستيَن هةظتاةريب هاةر ذ ئاةجنامىَ رةنطداةدانا     

 .رامانا تيََكستىَ سةرةكى هاتينة وةشاندن
مجيل )سةبارةت ثيَناسةكرنا تيَكستىَ هةظتةةريب،

ثيَناساااة دكاااةت و د  بداااى رةنطاااى (داوىمحااا
دةرازينكايَن  :تيَكستىَ هةظتةريب بريتية ذ ))يتبيَذ

راستةوخو و ثاشكؤ و ئةو رةطاةزيَن ض ذ الياىَ ذ   
و .دةرظة يان ذ ناظدا لدور تيَكستى دهيَنة وةشاندن

ئااةظ تيَكسااتة ض برِةنطااةكىَ راسااتةوخو يااان     
يَن يااةننةراسااتةوخو باسااىَ تيَكسااتى دكااةن و ال 

و  ،ئاانكو (9) ((مذاوييَن ظاى تيَكساتى رؤندةدكاةن   
لدويظ ظىَ ثيَناسىَ تيَكساتىَ هةظتاةريب ميناا وان    

رةطةزانة ييَن كو ض ذ دةرظةى تيَكستى يانذى دناظ 
تيَكستى دا دهيَنة بةرجةساتةكرن  و هاةر لادور    

ىَ ب ذرامانا سةرةكيا تيَكستىَ مةزن دثةيدن و ئاما
ئاماذةداناة ض  رامانا تيَكساتى ددةن، ئاةظجار ئاةظ    
نةراسااتةوخو  انبرِةنطااةكىَ راسااتةوخو بياات ياا 

ثيَناساا تيَكساتىَ   ( خالد حس  حس )ديسان.بيت
تيَكساتىَ هةظتاةريب   )هةظتةريب دكةت و دبيَذيت

ثيَكهاتةيةكا تيَكساتية و لساةر ئاساتىَ وةرطارى     
و ئةظ تيَكساتة  ...طرنطيةكا مةزن خبوةظة د بينيت 

مينا دةرازينكانة و لدؤر تيَكستى دهيَنة راضاندن و 
تيَكستى كؤديَن ن نهيَنييَن رامانا بريَكا وان ئة  دشييَ

ئااانكو تيَكسااتىَ هةظتااةريب ،هااةر   (11 (ظةكااةين
ثشكةكة ياناذى ثارضاةكة ذ تيَكساتىَ ساةرةكيىَ     
ئافراندى و دبنة دةرازينك بؤ وةرطرى كو لديَارة  
طرنطيا وان ذ بؤ ظةديتنا رامانا ظةشاارتيا تيَكساتى   

 .  خويادبيت
 

  (تةريبطرنطيا تيَكستىَ هةظ: )كةرتىَ دوىَ
 

ئة  دشييَن هةر ذ روانطا تاةوةرىَ وةشااندن و   
دؤرمانيَن تيَكستى  ضةسياندنا تيَكستىَ هةظتةريب ل

. خبااوة طرنيااا تيَكسااتىَ هةظتااةريب خويابكااةين  
سااتىَ ساةبارةت رةخناةطرى و رادىَ طرنطياا تيَك   

هةظتااةريب ئااة  دىَ ئاماااذىَ دةينااة ظااىَ طااؤتنىَ  
ةر وةكاو  ها  -دةرازينكيَن تيَكساتىَ هةظتاةريب  ))

ثويتةدان و طرنكيةكا مةزن دناظ ثرؤسا  -ئاشكةرا
شلؤظةكرن و راظةكرنا تيَكستيَن ئةدةبى بطشتى و 

 (99) .. ((تيَكستىَ هؤزانىَ دا بتايبةتى خبوةظة ديتياة 
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ئة  دشييَن لديَرة طرنكيا تيَكستىَ هةظتاةريب ميناا   
رةهةندةكىَ شلؤظةكاريىَ ئةكتيظ بهةذميَرين و ئةظ 

ةست خواندةظانى يان رةخنةطريداية و رةهةندة د د
بريَكااا وى دشاايَت تيَكسااتىَ ئااةدةبىَ ئافراناادى   

ديسااان تيَكسااتىَ  .بهااةلكوليت و شاالؤظةبكةت 
هةظتةريبب هةر د بةردةواميا طرنطيا خاوةدا ،باؤ   
خواندةظانى هزركرنةكا دةستييَكى ثةيدا دكةت و 
ئةظ هزركرنة هاريكارة ذ بؤ دةولةمةندكرنا تياورا  

ئانكو رؤىلَ .(90)بؤ شلؤظةكرنا تيَكستى رةخنةيى ذ
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  

لديَرة ذ بؤ تيَكستىَ سةرةكيا بؤ هاتيةدانان هةية، و 
هةبوونا ظان تيَكستان و ب هةمى دةرازينكيَن واندة 
يا طريَدايى هةبوونا تيَكستىَ مةزنة، ضونكى ئةطةر 
تيَكستىَ مةزن نةبيت،ئاةظجار بيَطؤماان تيَكساتىَ    

ئااة  نةشااييَن تيَكسااتىَ  . هةظتااةريب ذى نابياات 
ظة بكاةين  هةظتةريب بيىَ تيَكستىَ ساةرةكى شالؤ  

مانيَيااة ذ تيَكسااتىَ مينااا ثؤختااةكا را ضااونكى ئااةو
رنطياىَ ،تيَكساتىَ   و سةرةراى ظاىَ ط (91)سةرةكى 

طرنطياااةكا ئيساااتاتيكى و   هةظتاااةريب بهاااا و 
بكااورتى لاادؤر طرنطيااا  .(91)ثراطماااتيكى هةيااة

تيَكستىَ هةظتةريب بؤ تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئافرانادى  
تيَكسااتىَ هةظتااةريب دبيتااة   :ئااة  دشااييَن بيَااذين 

ينكاةكا تيَكساتيا   تيَكستةكىَ بيويك ياناذى دةراز 
بيويك و رامانا تيَكستىَ سةرةكى لناظخوة دطريت 

و ديسان طرنطى ذ بؤ سةرةجنراكيَشانا خواندةظانى 
ئيساتاتيكى و   كاهةية كاو لديَارة دبيتاة طرنطياة    

دكيَشايت و  راخواندةظانى بؤ تيَكساتىَ ساةرةكى   
ديسان طرنطياا ديارت ئاةوة كاو ئاةظ دةرازينكايَن       

              تيكى ياناذى هيَماادارى   تيَكستى ئةركةكىَ ثراطما
                ذ باااؤ ئاماذةداناااا راماناااا ساااةرةكيا تيَكساااتى  

 .  لناظخوة دطرن
 

و جاؤريَن تيَكساتىَ     جج: )ةرتىَ سيىَك    
 (هةظتةريب دناظ ثيَكهاتا تيَكستى دا

 

تيَكسااتىَ سااةرةكى يانااذى تيَكسااتىَ ئااةدةبيىَ  
دا،ضاةندين  ئافراندى،دناظ رساتنا خوةياا ناظاةكى    

ثيَكهاتااااةييَن ديرتيَاااان تيَكسااااتى لناااااظخوة   
هةلبةت ئة  دىَ جهىَ تيَكستىَ هةظتةريب .دطريت

دناظ ثيَكهاتا تيَكستىَ مةزن دا لدويظ بوضاوون و  
ناظربى دظى .ى دةينة خوياكرن(جريار جينيت)ديتنيَن

ىَ جؤرة راستدةكرنةك (9190)بياظى دا و لساال 
و ذبلاى  ديتنا وى ئيَخستة سةر بوضوونيَن خوة و ب

ى ،هندةك تيَكست ياان  تيَكستىَ سةرةكيىَ ئافراند
دةرازينكيَن ديرت لدؤر دهيَنة وةشاندن و ئةظ ناظاة  

التعددية )داناية سةر ظان تيَكستان يان دةرازينكان
و  (91)ئانكو فرةتيَكساتى (transtextualite-النصية

بريتيناة ذ  ( transtextualite)بديتنا وى فرةتيَكساتى 
ةرةستان يان تشتان كو برةنطةكىَ ئاشكةرا وان ك

يانذى نة ئاشكةرا تيَكستى دطةل هندةك تيَكساتيَن  
هةروةسا ئة  دشاييَن ذ راماناا   .(91)ديرت طريَددةت

طشتيا ظاان فرةتيَكساتيان بدةيناة خويااكرن كاو      
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راندى بريَكا وان هةبوونا خاؤ  تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئاف
 .(91)وةردطريت ذىَ

ر جؤريَن فرةتيَكستيىَ و كانىَ نهؤ دىَ هيَينة سة
ذ ض جؤر يان رةطةر ثيَكدهيَت تاكو بؤ ئة  بشييَن 
بريَكااا ظااىَ ضااةندىَ جااج و ثيَكهاتااة و رةطااةزيَن 

( جريار جينيت. )هةظتةريب خويابكةين وتيَكستىَ 
ى فرةتيَكستى بسةر ظان هةر ثيَنج ثشكيَن خوارىَ 

 :ثارظةكرينة
 (.entertextualite-التناص:)هةظتيَكستى -9
 (Paratexte-النص املوازي:)تيَكستىَ هةظتةريب -0
 (Metatexte-املاورائية النصية:)ميتا تيَكست -1
 (hypertexte-النص الالحق:)هييةر تيَكست -1
-اجلامعياااااة النصاااااية :)ئارضيتيَكسااااات -1

Architextualite) (19) . 
هااةر وةكااو ئاشااكةرا ،تيَكسااتىَ هةظتااةريب   

تيىَ دا طرتية و لدويظ هةظجهيا خوة دناظ فرةتيَكس
ى ب ريَذا دوىَ دهيَات ذ نااظ   (جينيت)بوضوونيَت

ثشاتى كاو ماة    . (15)جؤر و ثيَكهاتيَن فرةتيَكستيىَ
جهىَ تيَكستىَ هةظتةريب دناظ ثيَكهاتا تيَكستىَ مةزن 
دا داية خوياكرن كو د ضيتة دناظ فرةتيَكستيىَ دا ، 
اتا ئةظجار ئة  دىَ هيَينة سةر جؤرو رةطةزيَن ثيَكه

رةنطاة ئاةظ جؤرة،ئاانكو    ))تيَكستىَ هةظتةريب و 
تَيكستَى هةظتةريب،طرنطرتين جؤربيت ،ذ جؤرَين       

تيَكسااااتىَ هةظتااااةريب و .( 02) ((فرةتيَكسااااتيىَ
ى (جينيت)برةنطةكىَ طشتى و لدويظ بوضوونيَن 

 :لسةر ظان هةردو ثشكان دهيَتة ثارظةكرن
 (Pèritexte)تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى -9

 (01) (Epitexte)تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى -0

 

 (:Pèritexte)تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى -9
تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى ،هةمى تشتيَن لدؤر 
تيَكستىَ سةرةكى هاتينة وةشاندن لناظخوة دطريت 

،ناظونيشاااانىَ نااااظىَ نديسةرى،ناظونيشان)وةكاااو 
تان خبوةظاة  ئاانكو وان تشا  ( تايى،ديارى،ثيَشطؤتن

دطريت ييَن كو ب فورمىَ دةرةكيىَ ثةرتووكىَ ظة 
 (ويَنىَ بةرطى،ثةيدا ضاثكةرى)دهيَنة طريَدان و ةكو

هةروةسا تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى،تيَبينى  و ( 00)
هةر طؤتنةكا لسةر بةرطى دهيَتة نديَس  لناظخوة 

 .(02)دطريت
 (:Epitexte)تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى -0

كستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى،وان هةمى طؤتاران تيَ
خبوةظة دطريت ييَن كو ذ دةرظةى ثةرتووكىَ دهيَنة 
وةشاندن و ئةظ طؤتارة هةر دناظ ظاالتيا ثاةرتووكىَ  

-ثسااياركرن )خبااوةدا دهيَنااة طريَاادان وةكااو    
استجوابات،نامةداريا تايبةت،تةعليقات،كونطرة و 

 و ديسااان ئااةظ جااؤرىَ تيَكسااتىَ    (02) (مسينااار
هةر تيَكستةكىَ ديرت خبوةظة دطريت يىَ )هةظتةريب

كو نة ذ جؤرىَ ئيَكاىَ بيات ئاانكو ناة ذ جاؤرىَ      
تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى بيت و ديسان ئةظ جؤرة 

 . (09) (موركةكىَ ريكالمى خبوةظة دبينيت
 

كستىَ رةنطدةدانا تيَ):كةرتىَ ضوارىَ
 هةظتةريبىَ ديوانا سرتان 

 (رامانا ديوانىَ دا و بةفر و ئاطر دناظ
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 :بةرطىَ ديوانىَ -9

تووكىَ يانااذى بااةرطىَ  رهةلبةت،بااةرطىَ ثااة 
تيَكستىَ ئاةدةبيىَ ضااثكرى رؤلاةكىَ ئاةكتيظ و     

ذ بااؤ بةرجةسااتةكرنا رامانااا سااةرةكيا  ركاريطااة
حمةمةد بةكر )و لدؤر ظىَ ضةندىَ تيَكستى دطيَريت

بااةرطىَ ديااوانىَ بااؤ ناظااةرؤكا ))دبيَااذيت(حمةمااةد
نطة بؤ بةرجةستةكرنا ثةياما ساةرةكيا  هؤزانان طر
،سااةبارةت ضااةوانيا رةنطدااةدانا (09) ..((هؤزانااان

دناظ بةرطىَ  (09) (سرتان و بةفر و ئاطر)رامانا ديوان
ديوانىَ ،ئةظيَن خوارىَ شالؤظةكرنةكة لادؤر ظاىَ    

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

ان و دنااظ ظاان   ب بةرطةكىَ رةنط  هاتياة كيَشا  
رةنطاندا ، رةنطىَ ش  ياىَ زالاة ب ساةر هاةمى     
بااةرطى دا كااو ل اليااىَ سااةريىَ  بااةرطى دا  يااىَ 

( سااهية )ئاشكةراية و وةكو ئامسانةكىَ سافى  كاو 
و ديساان ل الياىَ بناى ذ    . ئةظ بةرطاة رةنطكرياة  

بةرطى هةرديسان رةنطاىَ شا  هاتياة كيَشاان و     
بديتناماة  . نديَسا  ناظونبشانىَ ديوانىَ لسةر هاتياة  

مةبةستا هؤزاندانى ذ ظى رةنطاىَ شا  ئاةوة كاو     
دظيَت جؤرة ئوميَدةكىَ و طةشبينيةكىَ بؤ مللةتىَ 

ئاانكو هؤزانداان هاةر ياىَ ب     .كورد راطاةهينيت 
ئوميَاادة و ظيايااة ئوميَديااةكىَ لاادةظ خواناادةظانى  

بةلطةذى باؤ ظاىَ ئاخفتنىَ،ئاةظ مناونيَن     .ثةيداكةت
 :هؤزانكييَن خواريَنة

 !ىلَ دايكىَ ))-
 

 هةر هؤ نابيت     
 هةر ماال من نابيت.. زيندان     
 هةر كارىَ تة نابيت..شينى      
 هةر د زكىَ حويتى دا نابيت..مة    
 .سبة ديواريَت خلؤلة دىَ هةرِفن    
 (09).(( دىَ هةرِشن.. قةيد و زجنري      

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

ئاشاااكةراية،كو هؤزاندانرلدةساااتييَكىَ هاااةواىلَ 
ئوميَدبوونىَ بؤ دايكا خو كو بديتنا مة مةبةست ذىَ 

زيناادان و )كوردسااتانة رادطااةهينيت و دبيَااذيتىَ 
هاةر لساةر مللاةتىَ    (نةخؤشى و تازى و شاوينى 

كورد نامبيت و هةر دىَ ئةظ نةخوشاية هاةرَفن و   
قةيد و زجنرييَن زورداريىَ دىَ شاكيَن و  ذناظين و 

ئااازادى و سااةرخوةبوون دىَ لناااظ كوردسااتانىَ  
 .بةالظبيت

دنااظ ظاى ئامساانىَ شا  دا و ل كاؤذيىَ ضاةثىَ         -
كومةكا عةورى ب رةنطىَ سيى هاتية نيطاركرن و 
ثارضة و ضةنيكيَن بةفرىَ ذىَ كةظنة سةر كؤثيتكيَن 

كىَ رةث و ضيايةكى و ل نيدا بةرطى ويَناىَ ضاياية  
رووت و بىَ دار و بار ب رةنطىَ قاةهوةيى هاتياة   
كيَشان و لدؤريَن ثيَنج طؤثيتكان لسةر ظى ضيايى 
هاتينة كيَشاان و ساةرىَ ضاوار طؤثيتكاان ذ وان     

بديتنا مة مةبةستا هؤزاندانى .بةفرىَ طرتينة و سيينة
ذظىَ ثارضا عةورى زورداريا رذيَميَية و ئاةظ باةفرة   

ميوتيكى كاو ذ راماناا خوةياا    وةكو نيشانةكا ساي 
سةرةكى هاتية الدان مةبةست ذىَ زوورداريكرنة 
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لسةر مللةتىَ كورد كاو باديتنا ماة ئاةو ضايايىَ      
هةر .رووت و بىَ دار و بار كوردستانا داطريكرية

 :وةكو هؤزاندان و دبيَذيت

 ض بوهارة ! بوهارظانؤ)) -

 ض هةوارة ..طةر بوهار بيت       
 زيَمارة  ض شينى ية و ض       
 (05) ..((بنةفش و نيَرطز ضرمس        

هةروةسا ل طوثيتكا ئيَكىَ ذ وى ضيايى           
كو بةفر لساةر نيناة كاو باديتنا ماة ئاةو جهاَى        
رزطاركرية ذ كوردستانىَ ئانكو ئةو جهة ياىَ كاو   

ويَنىَ ضةندين نؤتيَن .خةباتكةريَن كورد لسةر دذين
كيَشان كو ذ ظى موزيكى و طؤرييَن ئاطرى هاتينة 

ر بةفر دةردكةظن و برةنطاةكىَ خاوا   طؤثيتكىَ بىَ
. بلند دبن و بةرةف وان ضةنيكيَن بةفريداة دضان  

كو بديتنا ماة لديَارة ،مةبةساتا هؤزانداانى ذ ظاىَ      
ضةندىَ ئةوة كو دظيَت دياربكةت،ئاةو كاؤثيتكىَ   
رزطاااركرى ثيَشاامةرطة و خةباتكااةريَن كااورد   

اريااا دوذمنااى  لسااةرن و مةمبااةر زوز و زوورد 
راوةسااتاينة و ئااااطرى و ئاااوازيَن باااةرخودانىَ   
دادوةشيننة وىَ بةفرىَ ئانكو وىَ زوورداريىَ تاكو 
ئةو باةفر ئاانكو زوز لاةلييَت و ناة مينيتاة لنااظ       

  .كوردستانىَ
 :هةر وةكو هؤزاندان د بيَذيت

 ..نة خةزال نة))-
 طارة هةرىَ ل جهىَ خؤ ماى،     
 .ىَ ىلَ دضةرنهيَشتا كويدى ي      
 (22)((جوكيَت مة هةر ئاظا تىَ ماى،      

ئاةظ  .نااظربى  اسةبارةت بةرطىَ ثاشيَى ذ ديوانا 
بةرطة ديسان هةر يىَ رةنطينة و ل كؤذيىَ سةالل ل 

موئةيةد )اليىَ ضةثىَ ذ بةرطى،ويَنىَ هؤزاندانى خبوة
ى هاتيةوةشاندن كو ويَنةيةكىَ نةرةنطينة و (تةيب

هؤزاندانى ذ ظى ويَنةيى ئةو كاو   بديتنا مة مةبةستا
يداا ظاى   و ل ن. ظياية خوة بدةتة نياس  بؤ خةلكى

ئوردخيااانىَ )بااةرطى دةقااىَ نامااةكا فولكلورنااا 
هاتية وةشاندن كو بؤ هؤزاندانى ظريَكرية ( جةليلى

و ناظربى دظىَ نامىَ دا باسىَ باشى و ذيَهاتنا هؤزانيَن 
    (21) .وى دكةت

ذ ديوانىَ و ديسان ثشاتى  ثشتى بةرطىَ ثيَشيىَ   -0
ثةرِىَ ئيَكىَ ذ بةرطى ئانكو ئة  دشييَن بيَذين ثةرِىَ 
دوىَ ذ ثيَكهاتا ديوانا ناظربى هؤزاندانى ئةظ نديَسينا 

 :خوارىَ لسةر ظى ثةرِى وةشاندية

 ذيَهاتيىَ فروتنا ظىَ كتيَبىَ))               
  (20) ((بؤ كةسوكاريَن شةهيدانة              

تيَكسااتىَ  شااييَن ظااىَ نديَسااينىَ ذ جااؤرىَئااة  د
ل قةلة  بادةين   (Epitexte)هةظتةريبىَ دةرةكى

كو رامانا وىَ نديَسينىَ ذى يا ئاشكةراية، و لادور  
ظىَ ضةندىَ ئانكو لدور ثلةو ثاية يا شةهيديَن ريَكا 
خةبات و رزطاريكرناا كوردساتانىَ هؤزانداانى ل    

ىَ ضةندىَ ضةندين جهان دناظ ديوانا خوةدا باسىَ ظ
 :كرية ، بؤ منونة هؤزاندان دبيَذيت

 شةهيد))     -
            -9 -

 ..ل بةذنا تةو بةذنا ضيايةكىَ بلند     
 .بةفر بارى      
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 طةر لويليا تدةنطىَ نةبا      
 ئاطر د سينطىَ تةدا نةبا      
 ..من نةدزانى       

 كا بةذنا تةو              
 (22) !َ((ةذنا ضيايىَ بلند كا  ب                  

 ذ رؤذىَ بلندتر))  -
 ثيَشكةشة بؤ شةهيدىَ نةمر                  

 (وةيسى بانى)                       
 ئةو رؤذا هؤ بةرز و بلند     
 ..يا بووية طؤ     
 (22) .((ل بةر ثيَت وةيسيىَ بانى     

 :سوثاسى -1

كساتىَ  سوثاسى وةكاو ئيَاك ذ دةرازينكايَن تيَ   
هةظتةريب و طةلةك جاران رؤلةكىَ بةرضاظ ذ باؤ  
بةرجةستةكرنا رامانا ساةرةكيا تيَكساتىَ ماةزن د    
طيَرِيت،بةىلَ ثيَدظية هندىَ ذ برينةكةين كو طةلةك 
جااااااران ياناااااذى نةمةرجاااااة د هاااااةمى   
رةوشاندان،سوثاسيىَ ثةيوةندياةكا راساتةوخو ب   

حمةماةد  )ناظةروكيَدة هةبيت و لدؤر ظاىَ ضاةندىَ   
سوثاسيىَ ثةيوةنديةكا ناة  ))د بيَذيت( بةكر حمةمةد

راستةو خؤ ب ناظةرؤكيَدة هةية ئانكو ثةيوةنديةكا 
ديسان دناظ ظىَ دياوانىَ ذيادا ئاةظ     (29) ((دةرةكية

ضةندة فبةرضاظ دكةظيت،ئانكو ئةطةر ئة  تةماشةى 
سوثاساايا ظااىَ ديااوانىَ بكااةين دىَ بياان  كااو د   

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

بدى رةنطاى  ( سرتان و بةفر و ئاطر)سوثاسيا ديوانا
 :هاتية بةرجةستةكرن

 :سيا  بؤ))
 9”بةرةى كوردستانى دهوك و لق“ 

 ل سةر هاريكاريا وان بؤ ضاثكرنا.ك.د.ث
 .ظىَ كتيَبىَ 
 ت خوشنديس نافع بامةرنى يىَ كو بةرط و خة 

 و دةرهيَنانا هونةرى و بياثطةياندنا ظىَ كتيَبىَ
 .(29) . ((ب ستويىَ خؤظة طرتى

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

كوردسااتانية كااو ئااة  د شااييَن لديَاارة (بااةرةى )
ثةيوةنديةكا دةرةكى دناظبةر ظى اليةنى و ناظةرؤكا 

ذ بةركو هؤزانيَن ظىَ ديوانىَ . انىَ دا ثةيدا كةينديو
طريَااداى بابااةتىَ نةتااةوة و بااةرطريكرن ذ مااافيَن 
نةتوةييَن طةىلَ كوردة، ئةظجار بةرةى كوردساتانى  
ذى ، هااةر هااةمان رؤل خبوةظااة د دياات، ئااانكوة 
بةرةى كوردستانى ذى خةبات ذ بؤ رزطاركرن و 

 .سةربةخوييا كوردستانىَ كرية
 :نىَ ديوانىَناظونيشا -1

هةلبةت ناظونيشانىَ  تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئافراندى 
و دطةلااةك طااةه و تااةوةران دا ثةيوةنديااةكا    
راستةوخو ب ناظةروكا تيَكستىَ ئافرانديدة هةية و 

نيشاانةك و رامانااا تيَكساتى دناظادا دهيَتااة    )دبيتاة 
و ئااة  دشاايَ  بريَكااا ظااىَ    (29) ..(بةرهااةمنينان

تيَكستى دةستنيشان بكاةين و  )بةرهةمنينانا رامانىَ 
لاادويظ ظااىَ دةستنيشااانكرنىَ ئااةظجار ثيَدظيااة    
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ناظونيشان،خواندةظانى ملكةضى رةهةناديَن راماناا   
ديسان ئةظ تيَكستىَ هةظتاةريب    .(29) (خوة بكةت

دبيتة ئيَكة  هةظاديتنا طيتيكاى دناظبةراتيَكساتى و    
و لديَاارة  (25)خواناادةظانى دا يانااذى وةرطاارى دا 

دةينااة خوياااكرن كااو ظااةكول  لسااةر  ثيَدظيااة ب
ناظونيشااانىَ ديااوانىَ خااوة لسااةر دوو ئاسااتان    
مةنددكةت ئةوذى بنيااتىَ كاويرىَ ناظونيشاانى و    

ئةظى تةوةرى ئانكو .(22)بنياتىَ سةرظةيَة ناظونيشانى
ناظونيشااانىَ ديوانااا ساارتان و بااةفر و ئاااطر خااوة 

خوة دناظ هاؤزانيَن   برةنطةكىَ بذارة و راستةو خو
ظىَ ديوانىَ بةرجةستةكرية، ميناا دةرازينكاةكىَ ذ   
تيَكستىَ هةظتةربيىَ ديوانىَ برةنطاةكىَ راساتةوخو   

و ئة  دشييَن . خوة ثؤختةكرية دناظ وان هؤزانان دا
رؤىلَ ظااى جااؤرىَ تيَكسااتىَ هةظتااةريب ذ بااؤ     
بةرجةستةكرنا رامانا سةرةكيا ديوانىَ بدى رةنطاىَ  

 :نة نياس خوارىَ بدةي
 :بنياتىَ كويرىَ ناظونيشانى-ئيَك

سرتان و )هةر وةكو ئاشكةرا،ئةظ ناظونيشانة     
ذ رستةكا زمانيا ساادة ثيَكهاتياة كاو    (بةفر و ئاطر

ثاااةيديَن ساااادة خبوةظاااة دطريااات ئاااةوذى ( 1)
و ديسااان ئااامرازىَ  ( ساارتان،بةفر،ئاطر)ئةظةنااة

نى جهان دناظ ظى ناظونيشا( 0)ل ( و)ثةيوةنديكرنىَ 
،ئة  دشييَن (سرتان)سةبارةت ثةيدا ئيَكىَ .دا هاتية

وةكو نيشاانةكا سايميوتيكى ساةرةدةريىَ دطاةل     
بكةين كو ذ رامانا خوةيا سةرةكى هاتياة الدان و  

ضاونكى  . هندةك دةاللةتيَن ديرت خبوةظاة دطريات  
سرتان نةمةرجة بتنىَ بؤ رةوش و دةمايَن شااهى و   

تازى و شوينيىَ خوةشى بتنىَ بهيَنة طؤتن،بةلكو بؤ 
ذى سرتان د هيَنة طؤتن و بديتنا مة لديَرة مةبةستا 
هؤزاندانى ناة ئاةو راماناا فةرهاةنطيا ظاىَ ثةيديَاة       
ضونكى،دةمىَ دوذمنى خرابكارى دةرحةق مللةتىَ 
كورد دكرن و كةسيَن بيَطونةه ئازارددان و ديسان 
سيَدةرةددان ،ئةظجار دا كةسوكاريَن وى كةساى  

وى و دا ساااارتانان ثااااىَ  هيَنااااة سااااةردةرمىَ
كاو د راماناا خوةياا    ( باةفر )سةبارةت ثاةيدا .بيَذن

فةرؤهةنطى دا ئةظ ثةيدة، دةاللةتا خيَر و بةرةكةتىَ 
ددةت ،بةىلَ لديَرة بديتنا مة ئةظ ثةيدة ذ رامانا خوة 
هاتية الدان كو مةبةساتا هؤزانداانى ذىَ ساتة  و    
زوورداريااا دوذمنيااة لسااةر مللااةتى و ذاليااةكىَ 

ظة دبيت هؤزاندانى رامانةكا ديارت ذى ب ظاىَ   ديرت
ثةيدىَ بةخشى بيات كاو ئامااذىَ بدةتاة تاةوةرىَ      
راطرى و بةرخودانا ثيَشمةرطةيى و طةل و وةالتىَ 

دةربارةى ثةيدا ئاطر كاو لديَارة باديتنا ماة     .خوة 
ياا  :رةنطة ئةظ ثةيدة دوو راماناان خبوةظاة بطريات   

دارى و ئيَكىَ دبيت مةبةستا هؤزانداانى ئاةو زوور  
دوربيَن و كوذةكيَن توث و فروكاة و كيميابااران   
بن ييَن كاو دذى خاةلكىَ كوردساتانىَ دكارن و     
ديسان رامانا دوىَ، دبيت مةبةستا هؤزانداانى ذىَ  
ئةو بةرةظانى و بةرطرى بيت يا كاو ثيَشامةرطيَن   
كوردان دكر ذ بؤ ثاراسنت و رزطاركرناا وةالتاىَ   

وةشااندنة  خوة كاو ئااطر و دوربايَن كاؤذةك داد    
 .دوذمنى

  :بنياتىَ سةرظةيىَ ناظونيشانى -دوو

 سةبارةت شلؤظةكرنا ظى بنياتىَ ناظونيشانى كو
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ثيَدظية ئة  ثةيوةنديا ناظونيشانىَ سةرةكيىَ دياوانىَ  
ب هةر ئيَك ذ ناظونيشانيَن ناظةكييَن هةر هؤزانةكىَ 
ظة طريَبدةين بدةينة شلؤظةكرن،ئةظجار ذ بةر اليىَ 

ظاةكولينىَ ئاة  نةشاييَن ظاىَ ضاةندىَ      دريَذداريىَ 
هؤزانان (12)ئةجنامدةين ضونكى ئةظ ديوانة لدوريَن

خبوةظة دطريت،ئةظجار ئة  بتنىَ دىَ هندةك منوونيَن 
هؤزانكى ذىَ وةرطرين كو راساتةوخو ثةيوةنادى   

و ذ بؤ .ب ناظونيشانىَ سةرةكيىَ ديوانىَ ظة هةبيت
ياكرن ظىَ ضةندىَ ،هةر وةكو بةرى نهؤ مةداية خو

كو ناظونيشاانىَ ساةرةكيىَ ديواناا نااظريى ذ ظاان      
سااارتان و باااةفر و ئااااطر   )هةرساااىَ ثاااةيدان 

ثيَكهاتية،ئةظجار ذظى روانطةى و ذ بةر تاةوةرىَ  (
دريَذيا ظاةكولينىَ ئاة  دىَ بتناىَ هنادةك ئامااذيَن      
هؤزانكييَن راستةوخوييَن طريَاداى وان هاةر ساىَ    

 :ثةيدان بةرجةستةكةين
 (:سرتان)ثةيدا -9

 :هؤزاندان د بيَذيت-
 ..دىلَ من مةشكا طريىَ ية))
 .كوظان ىَ دكيَن    
 هةر شلقةكىَ ئاوازةكة   
 .سرتان ىَ دزيَن   
 ىلَ بةكروكيَت ئةظرؤ نةظيَن   
 ..سرتانيَت عةشق و ئةظينىَ     
(21) .((بطةهينم مة  و زينىَ   

 

ئةظااة لديَاارة ئيَااك ذ وان رةهةناادان بااؤ مااة   
كاو كؤذياةكىَ ساةرةكيىَ راماناا      خويادبيت يايَن 

ناظونيشانىَ ديوانىَ دناظدا خوة بةرجةساتة دكاةت   

هؤزانداان ئاةظىَ ثاةيدىَ لديَارة     (. سرتانة)ئةو ذى 
وةسانىَ بةرجةستةدكةت كو ذ ئةطةرىَ زوملاى و  

ئاانكو ذ  (كو دل بووية مةشاكا طارى  )زوورداريىَ
ئةجنامىَ ستةمىَ بووية مةشكا طرى، ئةظجار سرتان 

يَن و لديَرة ديارة كو ئةظ سرتانة بؤ خة  و ذىَ د ز
شينيىَ دهيَنة طاؤتن و د راساتى دجاا هؤزانداانى     
دظيَت سرتانان بؤ بةختةوةرى و ئاشتيىَ بيَذيت بةىلَ 
بااةكروكا ئااانكو نةحااةز ريَنااادةنىَ ظااان ساارتانان 
رابطااةهينيت ئااةظجار بتنااىَ ساارتانيَن نةخوشااى و 

 .ندنشوينيىَ دناظ مللةتى دا دهيَنة راطةها
 :يت هؤزاندان دبيَذ-

 !َل طوندىَ مة طةلؤ ))
 ..هاوارن.. الى الى    
 ..زيَمارن ..نارينك    
 ..رةذينة..الندك   
(20) ((دسوتينة.. زاروك     

 

ديسان لديَارة جارةكاا ديارت راماناا ساةرةكيا      
تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظونيشانىَ ساةرةكيىَ دياوانىَ   

ؤيادبيت كاو تاةوةرىَ   دناظ ظىَ ثارضة هؤزانىَ دا خ
سرتانىَ خبوةظة دطريت كاو هؤزانداان جةختياةكا    
ديرت لسةر هندىَ دكةت كو ئةو سرتان و زيَماريَن 
لناظ وةالتى دهيَنة طؤتن هةر ذ ئةجنامىَ زووردارى 
و سااتةما دوذمنيااة كااو خبااوة الناادكيَن زارؤكاايَن 
ساظاذى ذ بةر زوورداريا دوذمنى قورتالنةبووينة و 

ار كةسوكاريَن ظان زارؤكان زيَمار و هاتينة ،ئةظج
 .سرتانيَن شوينى و خةمطينيىَ ثىَ دبيَذن
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 :هؤزاندان دبيَذيت-
 دىَ رؤذةك هيَنت..ئو هؤسا ))
 دىَ بى ية ميَرطةكا خةمل   
 ..سرتى نابن  
 دةست و تليَت زارِوكيَت مة خوينةلووكون  
 ئةظجا دةمىَ ئيَدزارييا  
 ذ ئاقارى تيَن  
 (22) .((ئاشتيىَ بيَن دىَ سرودا  
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     

سااىَ وىَ رؤذىَ و هؤزاندااان با.بةرجةسااتةدكةت
دكااةت،دةمىَ كااو كوردسااتان ئااازاد دبياات و   
زووردارى نةمينيت ، ئةجار ذ ناوى مللاةت دىَ   
سااروود و ساارتانيَن ئاشااتى و خؤشاايىَ بيَااذين و  

ىَ  زارؤكيَن كوردان ذى كو مةبةست ذ
 .مللةتىَ كوردة دىَ خبوشى و ئارامى ذين

 ( :بةفر)ثةيدا  -0
 :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    
  (22) ((يىَ من بةفرة      

هؤزاندان دظىَ ثارضة هؤزانىَ دا رامانةكا الداى 
بةرجةستةدكةت، و ذ واتا فةرهةنطيا ثةيدا بةفرىَ 

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   

يَن مرؤظااان وةكااو نةتااةوةييَن  ناظدةولااةتييَن ماااف
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-
 رو ئاطرسرتان و بةف))
 )!(نة ئةز بةنى     
 !نةكة كةنى     
 بةفرة، بةفرة و.. وةالتىَ من    
 (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    

ةىزان و برةنطااةكىَ ئاشااكةرا  دوذماان و نةحاا 
ئانكو يىَ (بةفرة)رادطةهينيت و د بيَذيت وةالتىَ من

خوراطرة و ئاازادة و حاةذ سةربةساتيىَ دةكاةت     
ئةظجار ،ما كةنى تة ديتية طةلةكىَ ئازاد و خوراطر 



 1144 ،111 -59 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 129 

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

 :هؤزالندان د بيَذيت-
 !كوردستانىَ )) 

 ..فرِةكا باى                
 (29) ..((ذ ضيايةكىَ بةفر ىلَ ماى    

لديَااارة ذ ضاااةوانيا بةرجةساااتةكرنا راماناااا  
دظىَ ثارضة هؤزانىَ دا خويادبيات كاو   ( بةفر)ثةيدا

بديتنا مة، مةبةستا هؤزاندانى ذىَ ئةوة رامانا بةفرىَ 
لديَرة ب وةالتىَ كوردظة طريَداية ، ئاانكو ،باةفر   

ك ذ ديااارديَن بةرضاااظيَن سرؤشااتىَ   وةكااو ئيَاا 
كوردستانىَ لديَرة وةكو نيشانةك ئامااذىَ د دةتاة   
سروشتىَ رةسةنىَ وةالتىَ كورد ضونكى حةسرةت 
و ثةرؤشةييا هؤزاندانى ذ بؤ هةلكيَشانا فرةكا بايىَ 
ضياييَن كوردساتانا باةفرين ياا دياارة و ذالياةكىَ      
ىَ ديرتظة دبيت مةبةست ذىَ ئةو ثارضا كوردساتان 

بيت يا كو رزطاارى و ثيَشامةرطة دناظادا هناة و     
 . خةبات و بةرخودانىَ دكةن

 (: ئاطر)ثةيدا -1
 ..ىلَ عةشقاتة)) -
 د دىلَ من دا ئاطرة و   

 .ئاطرى دخازيت                  
 ..ئو دلةكىَ تذى ئاطر    
 ئةطةر ثةقى ى ى   
 ئةو ض شةظة    

 !دىَ خؤ طريت                  
 ان ض هةالمةتىَ رةشة ي    

 (29)!(( دىَ رىَ ل ظى ئاطرى برِيت   
ئاشكةراية كو هؤزاندان ظيانا خوة بؤ وةالتى،ب 
ئاطرى قةلةمددةت و مةبةستا وى ذظى ئاطرى ئةو 
هيَزو خةباتا ثيَشمةرطةيى و شؤرةشادانيَن كاوردة   
ييَن كو بةرةظانيىَ دكةن، و هندى ظيانا كوردان بؤ 

زة و ميناا ئاطرياة و ئاةظ ئااطرة     وةالتىَ وان يا بهيَ
نةشيَن خوة ( هةالمةت)ئةطةر ب ثةقيت ض دوذمن

لبةر هيَز و ظيانا كوردان بطرن كو دىَ بيتة ئاطر و 
 .دوذمنى سوذيت

 ئةوة من تؤ ظياى! يارىَ ))-   
 .من ئاطر و باران ظيان         
 من سيَدار و        
  (29) .((من تدةنط و ضةثةر ظيان         

ديتنا ماااة،لديَرة مةبةساااتا هؤزانداااانى ذ   بااا
بةرجةستةكرنا رانا ثةيدا ئاطر ئةوة كو هؤزانداانى  
ثيَخةمةت رزطاركرنا وةالتىَ خاوة، خاوة هاظيَتياة    
دناظ نةخوشياندا و كةتياة باةر ئااطر و سايَداريَن     
دوذمنى،ئانكو رامانا ئاطرى لديَرة ئةو ئااطرة ياىَ   

                                                                                                                                                          .  دوذمن بسةر كورداندا د رِيَذيت
 

 ئةجنا 
 

ثشتى كاو ماة، ئاةظ بابةتاة ذ الياىَ تياورى و       
ثراكتيكى ظة ئازراندى و خاليَن ثيَادظى ذىَ دايناة   

ن،ئدجار ئة  طةهةشتينة ظان ئةجناميَن رؤاستةسةركر
 :خوارىَ

دةرازينكاايَن تيَكسااتىَ هةظتااةريب رؤلااةكىَ    -9
كاريطاااةر و بةرضااااظ خبوةظاااة دبيااان  ذ باااؤ   
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بةرجةسااتةكرن رامانااا سااةرةكيا ديوانىَ،ئااانكو   
 .تيَكستىَ هؤزانىَ

تيَكساااتىَ هةظتاااةريب ب هاااةمى جاااؤريَن    -0
 خوةظة،ثؤختىَ رامانا طشتيا ديوانىَ لناظخوة دطريت
و مينااا نيشااانةكا خااودان رامااان خااوة ثيَشااكيَش 

 .دكةن

بةرطىَ ديواناا نااظربى برةنطاةكىَ راساتةوخو      -1
دةربرين ذ ناظةرؤكا هؤزانان كرية و ب وان رةنط 
و ويَنة و نيطاران شياية ثؤختةكى ذ رامانا طشاتيا  

 .ديوانىَ لناظخوة بةرجةستة بكةت

 ديسان ضةندين نديَسينيَن ديرت لناظ دياوانىَ و    -1
لسةر بةرطىَ ثاشيىَ ذ ديوانىَ هاتينة وةشاندن  كو 
وانااذيك وةكااو ئةلااةمينت و جااؤريَن تيَكسااتىَ   
هةظتةريب خوة بةرجةستةكرية و د كؤذياةكى دا  
ئاماذة داية رةهةندةكى ذ رامانا ساةرةكيا دياوانىَ   

ذيَهاتيىَ فروتناا ظاىَ كتيَباىَ باؤ     )وةكى ظىَ نديَسينىَ
 (.كةسوكاريَن شةهيدانة

يَكستىَ سوثاسيا ظىَ ديوانىَ ذى شياية د ديسان ت -1
كؤذيةكى را ئاماذىَ و برةنطةكىَ دةرةكى ئاماذىَ 

 رامانا سةرةكيا ديوانا ناظربى، بدةتة

تيَكستىَ ديااريىَ دنااظ ظاىَ دياوانىَ دا نةهاتياة       -1
 .وةشاندن

بديتنامااة و ثشااتى بااةرطىَ ديوانىَ،ناظونيشااانىَ  -1
يَاان سااةرةكيىَ ديااوانىَ ذوان هااةمى جااؤريَن ديرت 

تيَكستىَ هةظتاةريبيَن دنااظ ظاىَي دياوانىَ دا هاتيناة      
بةرجةستةكرن شياية ثؤختةكىَ راستةوخو ذراماناا  

 سةرةكيا ديوانىَ لناظخوة بطريت

برةنطااةكىَ طشتى،تيَكسااتيَن هةظتااةريبيَن ظااىَ   -9
ديوانىَ برةنطةكىَ سةركةفتيانة هاتينة وةشااندن و  

ماناا  رؤلةكىَ مةزن طيَراية ذ بؤ بةرجةساتةكرنا را 
 .سةرةكيا هؤزانان

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

 
 :ثةراويز و ذيَدةر

 ثةراويز -ئيَك
كو ب زمانىَ عةرةبى د بيَذنىَ (  Paratexte)سةبارةت زاراظىَ  -9
مة ذى هةر ذ وةرطيَرانا ظى زاراظى دناظ زمانىَ عةرةبى دا، ( النص املوازى)

. دناظ زمانىَ كوردى دا وةرطيَراية( تيَكستىَ هةظتةريب)ئةو زاراظة ب ناظىَ
 :انياريان لدؤر ظىَ ضةندىَ بنيَرةذ بؤ وةرطرتنا ثرت ز

هؤزانيَن )ناظونيشان وةكو ناسناما تيَكستىَ هؤزنىَ(:9002)نزار ئورمانى -1
ذ وةشانيَن .ظةكولينةكا سيميوتيكى شلؤظةكارية(حمسن قوضانى وةكو منونة

 .431،ضاثا ئيَكى، ضاثخانا هاوار،دهوك،بث(99)مةت  ذمارة
 .بيا ئةوروبيةمةبةستا مة ذ رةخنا نوى، رةخنا ئةدة -0
و دناظ رةخنا ئةدةبيا عةرةبى دا ( sulse)لدور ظى زاراظى -1

 . لسةر داناية( دةرازينك)و مة ذى ذ ظى روانطةى ناظىَ ( العَتَبات)دبيَذنىَ
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(. جريار جينيت من النص اىل املناص)،عتبات (9002)عبداحلق بلعابد -1
سعيد يقطني،الدار العربية للعلوم ناشرون،منشورات .د:تقدمب

 .14الختالف،اجلزائر،الطبعة االوىل،صا
 :ديسان هةر ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرِة -
 .431ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث: زار ئورمانى -
شركة الرابطة،الدار .البنية و الداللة:عتبات النص(4221)عبدالفتاح احلجمري -1

 .41البيضاء،الطبعة االوىل،ص
 جملة عالمات يف.،عتبات النص االديب(9009)محيد حلمداين -1

 .40،جدة،ص(11)، عدد(49)النقد،جملد
النمور يف اليوم )القوة والداللة:سيمياء العنوان(9002)خالد حسني حسني -1

جملة جامعة دمشق لالداب و العلوم االنسانية،جملة .لزكريا تامر منوذجا( العاشر
 .320،ص(1+3)،العدد(94)علمية حمكمة دورية، اجمللد

 .93ذَيدةرَى بةرَى ،بث:محيد حلمداين -9
جملة الكرمل،جملة فصلية، العدد .،ملاذا النص املوازي(9001)مجيل محداوي.د -1
 .990،ص( 22/22)

،يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون (9002)خالد حسني حسني.د -92
 .14التكوين للتاليف و الرتمجة و النشر،دمشق،الطبعة االوىل،ص. العتبة النصية

 .432ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث: نزار ئورمانى -99
جملة (.اسرتاتيجية العنوان)،النص املوازي للرواية(4229)شعيب حليفي -90

 .29،ص(11)الكرمل ،جملة فصلية ثقافية، قربص،نيقوسيا، العدد
 .994ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:مجيل محداوي.د -91
 :ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة -91
 .42ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:عبداحلق بلعابد -
 .994ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث:مجيل محداوي.د -
دناظ زمانىَ  ( transtextualite)ر رةهةنديَن وةرطيَرانا ظى زاراظىلدؤ -91

 .431ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث:نزار ئورمانى - :عةرةبى و كوردى دا بنيَرة
دراسات :ضمن كتاب .،طروس االدب على االدب(9001)جريار جينيت -91

 حممد خري البقاعي،مركز االمناء احلضاري،.د:ترمجة.يف النصية و التناصية 
 .492  صحلب،
 .431ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:نزار ئورمانى  -91
املركز الثقايف (.النص و السياق)،انفتاح النص الروائي(9001)سعيد يقطني -

ديسان ذبؤ ظىَ ضةندىَ  .22الدار البيضاء،الطبعة الثالثة،ص/العريب،بريوت
 .432ذيَدةرىَ بةرىَ،:نزار ئورمانى:بنيَرة
مى جؤريَن فرةتيَكستيىَ ئة  ب فةر نابين  كو بتةسةىل باسىَ هة -99

ميتا تيَكست يان هييةر تيَكست يانذى هةظتيَكستى يان )بكةين وةكو 
 .ضونكى ناظةرؤكا بابةتىَ مة بتنىَ لسةر تيَكستىَ هةظتةريبة( ئارضيتيَكست

 .432ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:نزار ئورمانى -91
 :ذبؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة -02
 .29ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:شعيب حليف -
 .999ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث:داويمجيل مح.د -

 .12ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:عبداحلق بلعابد -09
يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون العتبة :خالد حسني حسني.د -00

 .32ذيدةرىَ بةرىَ،بث.النصية
 .20ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:عبداحلق بلعابد -01
 .999ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث:مجيل محداوي.د -01
،دةرازينكيَن تيَكستىَ (9/9040/ 93)حمةمةد بةكر حمةمةد.د.ث -01

 .سييَدىَ،كوليذا ئادابىَ،زانكويا دهوكىَ،(40)ئةدةبى، هةظدينت،دةمذميَر 
مة دظيَت بدةينة خوياكرن كو ( سرتان و بةفر و ئاطر)سةبارةت ديوانا -01

مة دظىَ ظةكولينىَ دا،ثشتبةسنت لسةر ضاثا ئيَكىَ كرية ذ ظىَ ديوانىَ كو ل 
ثكرية ،هةلبةت ثشتى ظىَ ضاثىَ هندةك ضاثيَن هؤزاندانى ضا( 4229)ساال 

 .ديرت ذى ذىَ دةركةتينة
ضاثا (.هؤزان)سرتان و بةفر و ئاطر(4229)مؤيد طيب -01

 .2ئيَكىَ،دهوك،بث
 .9هةمان ذيَدةر،بث -09
ديسان ذ بؤ زيَدةتر وةرطرتنا زانياريان لدور ظىَ .29هةمان ذيَدةر،بث -01

سرتان و )شيىَ ية ذ ديوانا كو بةرطىَ ثيَ( 4)ضةندىَ بنيَرة ثاشكؤيىَ ذ مارة
 (.بةفر و ئاطر

كو بةرطىَ ثاشيَى ية ذ ( 9)ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة ثاشكؤيىَ ذ مارة -12
 (.سرتان و بةفر و ئاطر)ديوانا 
 . ذيَدةرىَ بةرىَ ،ثةرِىَ دوىَ ذ ديوانىَ:مؤيد طيب -19
 .12هةمان ذيَدةر،بث -10
 .22هةمان ذيَدةر،بث -11
 .رىَذيَدةرىَ بة:حمةمةد بةكر حمةمةد.د.ث -11
 .ذ ديوانىَ( 1)ذيَدةرىَ بةرىَ ،بةرثةرىَ :مؤيد طيب -11
قراءة يف مناذج )،وظيفة العنوان يف الشعر العريب(9003)عثمان بدري -11

 .41،ص(24)،اجمللة العربية للعلوم االنسانية،الكويت،العدد(منتخبة
،البداية يف النص الروائي،دار احلوار للنشر و (4221)صدوق نور الدين -11

 .12االوىل الالذقية،ص التوزيع،الطبعة
،سيمياء العنوان،طبع بدعم من وزارة الثقافة (9004)بسام قطوس.د -19

 .31االردن،الطبعة االوىل،ص/،عمان
 .430-491ذيَدةرىَ بةرىَ،بث:نزار ئورمانى -11
 .41ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث:مؤيد طيب -12
 .92هةمان ذيَدةر،بث -19
 .12هةمان ذيَدةر،بث -10
 .30هةمان ذيَدةر ،بث -11
 .11هةمان ذيَدةر،بث -11
 .2هةمان ذيَدةر،بث -11
 .91-93هةمان ذيَدةر،بث -11
 .92هةمان ذيَدةر،بث -11
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 :ذيَدةر -دو
 سيمياء العنوان،طبع بدعم من وزارة الثقافة (9004)بسام قطوس.د،

 .االردن،الطبعة االوىل/،عمان
 جملة الكرمل،جملة فصلية، العدد .،ملاذا النص املوازي(9001)مجيل محداوي.د
(22/22.) 
 دراسات يف :ضمن كتاب .،طروس االدب على االدب(9001)جريار جينيت

 .حممد خري البقاعي،مركز االمناء احلضاري،حلب.د:ترمجة.النصية و التناصية 
 (49)جملة عالمات يف النقد،جملد.،عتبات النص االديب(9009)محيد حلمداين ،

 .،جدة(11)عدد
 اليوم النمور يف )القوة والداللة:،سيمياء العنوان(9002)خالد حسني حسني

جملة جامعة دمشق لالداب و العلوم االنسانية،جملة .لزكريا تامر منوذجا( العاشر
 (.1+3)،العدد(94)علمية حمكمة دورية، اجمللد

 يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون العتبة (9002)خالد حسني حسني.د
 .التكوين للتاليف و الرتمجة و النشر،دمشق،الطبعة االوىل. النصية
 املركز الثقايف (.النص و السياق)،انفتاح النص الروائي(9001)د يقطنيسعي

 .الدار البيضاء،الطبعة الثالثة/العريب،بريوت
 جملة الكرمل (.اسرتاتيجية العنوان)النص املوازي للرواية(4229)شعيب حليفي

 (.11)،جملة فصلية ثقافية،قربص،نيقوسيا،العدد

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

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

 .االختالف،اجلزائر،الطبعة االوىل
 شركة الرابطة،الدار .لةالبنية و الدال:،عتبات النص(4221)عبدالفتاح احلجمري

 .البيضاء،الطبعة االوىل
 قراءة يف مناذج )،وظيفة العنوان يف الشعر العريب(9003)عثمان بدري

 (.24)،اجمللة العربية للعلوم االنسانية،الكويت،العدد(منتخبة
 دةرازينكيَن تيَكستىَ ئةدةبى، (0/0212/ 02)حمةمةد بةكر حمةمةد.د.ث،

 .ىَ،كوليذا ئادابىَ،زانكويا دهوكىَ،سييَد(12)هةظدينت،دةمذميَر 
 ضاثا ئيَكىَ،دهوك(.هؤزان)،سرتان و بةفر و ئاطر(1550)مؤيد طيب. 

 ،هؤزانيَن )،ناظونيشان وةكو ناسناما تيَكستىَ هؤزنىَ(0225)نزار ئورمانى
ذ وةشانيَن .ظةكولينةكا سيميوتيكى شلؤظةكارية(حمسن قوضانى وةكو منونة

 .ضاثخانا هاوار،دهوك ،ضاثا ئيَكى،(00)مةت  ذمارة

 
 الخالصة   

تتناااوه هاالد الةراسااة ولنصااة الاانف الماا الش راا، الاانف الداالرش د و رااار وااا ال اللةحااة لاا  الةراسااا  ا ال نااة  اا ه الاانف 
لكننا لر نجة الراسة شاللة تتناوه عتبا  . الم الش د ا  انها تتناوه عنصرا للننا لنه لثل اللناوح  ر،  لض الةواوح  الدلرحة 

لاانف الماا الو  صاا ر  عالااة و راا، لجاااه الاانف الداالرش د ا لاار الاالش الرلنااا الاان اهتنااار هاالا الم  اا     ثنااا هاالا الم ساا   ا
(. للدااعر ليحاة طنام نم  ااا -اانناة و للاو و ناار:الحا ان.ولنصاة الانف الما الش را، تجاانة الملنان را، الانف الدالرش )ب

( الا ...الغاال  و و الداكر و اللرراان و اللنااوح  )نناا ولنقاة   اال لا  لغرض الار  هلا الم     ر، النقة ا ال ، الكارالش  ن
 .و هتمنا الب ث  جملة نتائو ت صل النها الب ث. ر، الةح ان المل  ر و لا حجاةد ل  الملان، و الة    

 
 

  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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 * وتانىـةبري بـا سوزانـة و ويَينَ هويَن
 

 و محدية حسن حممد كامريان حممد نبى
 عيَراق -ةتى، زانكويا دهوك، هةريَما كوردستانآ، سكوال ئادابآ، فاكولتيا زانستيَن مروظايكوردىثشكا 
 عيَراق -ةريَما كوردستانآ، هيا دهوكؤزانكفاكولتيا ئةندازيارى وزانستيَن كارةكى، سكوال ئةندازياري،  ،ثشكا شارستانى

 (( 0292 ريا ئيَكىَج 5: ، ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنى0292َنيسانىَ  91: ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى))
 

 ثوختة
رةك رةخنةطرةكيَ زيـ تاكو.كةت نا يَث تهةس لََت ئةفريني د داةانا خووزه جوان د زؤرجاران هوزانظان ويَنةييَن    

رةطـةزةكآ   ويَنـىَ هـوزانىَ  .ةتبك  خوة دانيتة سةروان ويَنةيان وبهاييَ وان ييَ هونةري بةرظاظوشارةزا بهيَت ودةسيتَ
       .دا هةية خاندةظاني اسةرجن ا هزروةزن درِاكيَشانا ميةك اريطةركو اسةرةكييةدهوزانيَد

 دةربرِينـةكا  ةو ويَنـة ظـونكى ئـ   .خوةظة بكيَشيت ةت بـتايب يآ نوى و آ هوزانيكة ويَنةيةشياي بوتانى سةبرى   
واقيعآ  واقيعينة،ذ دسةبرى بوتانى  ييَنويَنة .بو وىطهةشتنا مةودايآ و شيعري يا ةزمونا ويـئ و ةربورِـس ذ بو طوـاسترِِِ

 اكيَشرِ بوية ويَنةيةكيَ سةرنج و كريةى ئةفراندن تيَدالَ و وةردطرتن، ذياىد ناظدا د رويدانـيَت بويةرو ذ ذيانا جظاكى و
ىَ خوةدا ةوهةرط د ويَنة.ثيَـكدهيَت هزران و سؤز هةست و ية ذوذدانيثيَكهاتةيةكيَ نةييَ هونةرى ويَ ىظونك.يَكةرارتوك

 و يؤنـ دةرِ يَن خـوةييَن ةتدةاللـ  ب هوزانيَن وى ويَنيَن يتَظونكي سروش .جيهانا واقيعى ثرت ذوذدانيية  سةرب جيهانةكا
 رِيَيا ب بوتانى شياية سةبري كارين بيَذين م دئة.بكةن ئاشكرا و نهوى رِؤ يَييَن ناخوذداني دشيَن دةميَن ريظة ثرتاسؤزد
دظيَت  هةين و دا ناظ ميَشكيَن وي مةبةستيَن د و واتة ئةو هزر .بكةت ئاشكرا يا ناخآ خوةسةرةكيوزانيَ مةبةستا ويَينَ ه

ظـينا   ل كـار  وبـةلك  ة،بريان كريـ رؤشن و انهوزانظ ل ارك ةسبنة ويَنان ئةظان .كرن د ويَنةخوةدا  هوزانا د بربِيت دةر
 وزان لهكةسان  ا زؤرههةروة .كيَ دةظةرا بةهدينان هوزانيَن وى ذبةرنةلخ زؤربةى .ةريكذى  جوتيار و ثالة و خاندينة
 .ظةهاندينة وى ئاواييَ وة ون شيََاهةم ةرس

 
 
 

 ةكيثيَش
 

ــةظ ظــةكولينا ب ــاظىَ ئ ــة) ن ــ وويَن ــا ويَن ىَ هوزان
 و ناسينا شارةزايي بودانة ذ بزاظةكة (بوتانى سةبري

هوزانـا سـةبرى بوتـانى     ويَنىَ ئةفراندنا و ليَهاتويي
وانكارييا ويَنىَ ج ةرى وا هونناجيهظىَ د بوى باشرتذ

يَ ظـةكــولينىَ  ةرثةيكمة .بوتانيدا شارةزاببنياناهوز
ويَنىَ رنطييـا ،طويَنـىَ هوزانىَ ).بظي رةنطـى دارشـت  

 ويَنـة   ،هـوزانىَ  ن ويَنـىَ وثيَناسـةييَ تيَطـة   ،هوزانىَ
مـة   (هـوزانىَ  جوريَن ويَنـىَ ،داونويـ  كةظن دهوزانا

  ويَنان ظان جورة ذى باس لدريَب
 كرية وثاشى جةند ئةجنام هاتن دةست نيشانكرن

  ئةظ ظةكولينة هاتيية وةرطرتن ذ ناما ماستةرآ يا ظةكولةرىَ دووىَ *
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ــيَ ذي ول ــةريَراويز و داوي ــ ث ــدةرـليست و  انا ذيَ
 .ئينطليزى و كورتيا عةرةبى ةلـدط

 طـرن  و بنةماييَن رةطةز ئيَك ذ  :ىَويَنى هؤزان -9
 .ةيـ  هـوزانيَ  ىَدا ويَن نا هوزانيَئاظاكر دسةرةكى و

بينيت دا د بنياتىَ هوزانيَ ةكىَ كارليَكةر دؤلرِ ةويَن
ــةي  و  و ب ــذة و ث ــا بيَ ــتةواذيَند رِيَي ــانىَ   ةس زم

 .كرنهوزانىَ دهيَتة خويا
كةرةسـتيَن وىَ  يـة و ونيَليَب هوزان هونةرىَ طو 

 ةرةستيَن ويكو تنيَيةـديرىَ ةطرتن هونةويَن .بيَذةنة
 .نة بيَذة رةنطن ضاظن و ضونكى نةطو  ذى رةنطن،

 نـةى د هوزانظان ويَدةت  ئةظة واتايا وىَ ضةندىَ د
 ؛ناكـةت  درسـت دا بارودؤخةكىَ دةست نيشانكري

 لظلظينيت ب ودادا ويَنةى دج بارودؤخيَن د بةلكو
دويـ  ئيَـك يـيَن دةمـى      كاريا وىَ رِيَزبـون ل هاري
 ب ،كـةت تيَدا ويَنـة د ةويَنةييَن خو ن هوزانظانئةويَ

هةسـت وسـؤزييَن   ييَن ذيـانىَ و رةنطةكى ئةو ويَنـة 
 ظـىَ  ب .هشكننةك ويَنةييَن هةنة  تيَدا يىَمرؤظايةتي
يـيَن   دةتة مة د هزري ساخلةتيَن هوزانظانضةندىَ 

رِيَيـا   ببـةلكو  .يا سالوخدانا وان ناهيَنـة ديـ   برِيَ
واتة هؤزان كةظالةكـة  .(1)  ظضاهزركرنىَ دهيَنة ثيَش

ــة درســتكرن دةنــ  ذ ــةي  ورِســتان دهيَت  لَ.و ث
رِيَيا ب كرنىَ  سةر ثةيداكرنا كارتيَ انيَن هؤزانىَ لشي

ــ ــيانيَن كةظ  وزيكىـمـ ــةمان شـ ــةكىَ ذهةرهـ                 الـ
ــة ــان هاتيي ــتكرن ل رةنط ــدا درس ــةر ثةي ــا  س كرن

 .رِيَيا ويَنانب كارتيَكرنيَية
يـيَن   خوديكانة وةك زجنريةكا ذ يَداهوزان د ويَنة

نطـةكى  رة ب.طوشةييَن جودادا هاتينة دانـان  ناظ د

 ثـيَش  دادرِويييَن جودا ظةدانا بابةتى بكةت وـرِةنط
 تنـىَ  نـةب  و ويَنةييَن جادوطةرينة  ئةولَ .دكةظيت
ذيـانىَ  بةلكو روخسارىَ ؛دكةت بابةتى دانا رةنطظة

 نىَ وذيـا  طيـانىَ انيَت هةين يضونكى ش.دةتآ دذى 
دبيت ويَنىَ خويا.(1)   ضاظروخسارىَ وىَ بيَخيتة ثيَش

ــ ــة د ه ــرِا ثةيوةندييَي ــة وزانىَ ث ــارناظب و  را رِوخس
 انـدةظان دشـيَت برِيَيـا وىَ ذ   خ.ناظةرِؤكا هوزانيَـدا 

ــو  ــارى ب ــىَ روخس ــاز   الي ــةرِؤكىَ دةرب ــىَ ناظ الي
ييَن زمانىَ هؤ ا ويَنىَ هوزانىَ هؤيةكة ذهةروةه.ببيت

 شيعرى ياةةزمونا خوئ كرناديار هوزانظان بو هوزانىَ
 ويَنىَ هوزانىَ .(1)دئينيتكار ب

 ةت بكـ بزاظىَ دهؤيةكة ذوان هؤييَن هوزانظان 
ــرِ ــةربووايَي ــةزمونا وِِ رىَ س ــا كةخو ئ ــايةتى ي ةس
رِيَيــا  انــدةظان ذى بخ.ظــةكوهيَزيتخانــدةظانى بو

ستاندا ييَن هةَلويَناظ وان بويةر و ة بضيتة دهزرا خو
 .انظان تيَدا ذيايىهوز

وزانىَ جهـةكىَ  ـويَنىَ ه  :ؤزانىَىَ هيا ويَنرنطيط -1
 ذ ضـونكى ئيَكـة   ؛هةيـة  دا نـاظ هـوزانيَ   تايبةت د

ــا  ــتوينيَن رِاطرتنـ ــةرياليىَ هوسـ ــؤزانىَنـ  و يىَ هـ
 يتارِادةيـةك .ثيَكهاتنا هوزانيَدا ةزةكىَ طرنطة درةط

 يىَويَنىَ هوزانىَ رةطـةزةكىَ هونـةري  كارين بيَذين د
 ناظـةرِؤكا هـوزانىَ،  و  وخسارةرا رِناظب هةظثشكة د
زمـانىَ وىَ مـرؤظ    ورِيَيا ويَنـىَ هـوزانىَ    ضونكى ب

دةرؤنـىَ   نـاظ نـاو و   تشـتيَن د طهيتة ئةو شيَت بد
 .دا هةى نيهوزانظا

يَشضـاظيَن  كةظنـة ث تنىَ ويَنىَ تشـتيَن  بهوزانظان نة
بــةلكود  ؛شــيتكيَ وى دمروظــى يــان بةردةســتىَ 
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 ذى دكيَشـيت و  هـزرى ويَنىَ تشـتيَن   دةمدا هةمان
 درســت داهــزرا مروظيــ  عــةقو و واتايــا وان د

ويَنـــىَ هونـــةرى دئاظاكرنـــا هوزانيَـــدا .دكـــةت
ــةرةكيية  ــتةكىَ سـ ــة طررةطةزةكآ و كةرةسـ نطـ

يــا ئورطانيزميــدا  يــةكطرتنا هوزانيَ بةشــداريىَ د
ت دلظلظيني انهةستضةنديَداظىَ هوزانظان د .دكةت

 سـؤزىَ وةرد ئاشوثىَ وايىَ ذمف ئةظراندنا ويَنةىبوذو
ــت ــ.طري ــةرىَ خوزان ده ــةكا ثرؤسيَدا،ةوطةوه س
 طيـان و  ظبـةرا ان هوزانظـاني ود  ناظبةراد يةئةفراندنيَ
كةواتـة هيَزوجوانييـاويَنىَ هـوزانىَ    .(1) داويـ  وذدانا

ــتنىَ ل ــاني رِادا  ســةر ثشــت بةس ـــانيَن هوزانظ شي
ــو ــذة و دكــةت ب ــذارتنا بيَ ــةي  وهلب  دةســتةواذث

ــةوىَ طــ ن طوجنــاى دورِســتيَ ةل وى هةَلويَســتى ئ
 .دةبرِين ذىَ دهيَتة كرن

هوزانىَ هؤيةكة خانـدةظان دشـيَت    ويَنىَهوسان 
هـوزانىَ وظـةكؤلينىَ    بطهيتةكويراتييا دةقا ىيَيا ورِب

 ةدانارِةنطظـ  ويَنـىَ هـوزانىَ  ونكى ضـ ؛ كـةت د تيَدا
ــةرِؤكا هوزانيَ  ــةتىَ ناظ ــةباب ــكةكاويَنة.ي  يةزينديثش

 ظــةةخبو يانــذى يت يــىَ ذىَ ظالــةبيتدب،شــيَوازىذ
ــت ــ .بطري ــ ةورال ــةزيَن رةطــةزةك ذة بويةويَن رةط

ــ ــؤزو ش ــدةبارى هزروس ــدايى يَوازى زيَ بيَذةيَن ليَك
ــ ــاوازجوانك ــونكى.ارييَن جي ــتةمىَ  ض ــيَواز سيس ش
 ئــانكومــاددة ) واتاييَيــة داثوشــيناوويَنــة  يــةهوزانيَ

ــةرِؤك ــةوىَ د( ناظ ــيتةدنائ ــيَوازيداض ــة.(5)ظ ش  ويَن
  وازيَـََشي ةزيَنـرةط ذزةكةرةطة

 و سـؤز هةستو و هزر ذ ةنويَضونكي ،نظيَسكاري
كري  ةييَن زمانى ييَن تيَكةلبيَذو  جودا ييَن جوانكار

ــا .دهيَتثيَكــ ــوزانىَ   خوي ــىَ ه ــت ويَن ــا  ددبي دةق
ــدا ــةزىَ طو هوزانيَ ــةرةط ــةرا  د جناندنيَي ــزرناظب  ه
 .انداناظبةرازمانى و هةست دو وشيَوازى

وةك مـة    :ىَثيَناسةيـيََن ويَنىَ هــؤزان و  طة تيَ -3 
 وزانىَ دةروازةكـة كرى ويَنىَ هبةرى نوكة ئاماذة ثيَ

يـىَ   اليىَ هونةريريَيا وى دشيَت ذ بوخاندةظانى ب
دا  ةقـي بابـةتىَ د ناظةرِؤكا ناظ  هوزانىَ بضيتة د ادةق
ــدةظان ل  وىَ وب ــةندىَ خان ــزرو  ض ــونيَن ه بؤض

 كىَ دةســتستةويَـهةَلــ بةرامبــةر ل هوزانظــانى
ــ ـــنيشان ــان  ادكرى دذيانيَ ــة هوزانظ ــدا ذياي ثىَ وتيَ

دانـا   ضونكى ويَنىَ هوزانىَ رِةنطظـة .دبيتئاطةهدار
 .يةستيوى هةَلويَ

ضـيت  دوىَ ضةندىَ زيَدةتر ذ (بيتس) هةرضةندة
ــوزانىَ   ــىَ ه ــهب ويَن ــكةرون ــاهيىَ د ترين ثش  ئاظ

هـةمى   ئـةو  مـن زمـان نينـة و   ) دبيَذيت و هوزانيَدا
 ليَكضــون ووويَنــة  كومــةكا مــن هــةين ذ تشــتيَن

ويَنـىَ   نينـة  لَ يادرسـت .(6)(ضةظةنطان دةرباز نابن
 طـو   ثشتـ هوزانىَ نييَمى رةطةزيَن دي هوزانىَ هة

بنياتىَ هوزانىَ يَطظة ث رةطةز هةمىكوبةل .خيتـدئيَ
سـؤزا   و هـوزانىَ بـري   رِيَيا بهوزانظان  .دئنن ثيَك

 ةويَنةيَن خوضونكى  .دةظانانخ ةهينيتطد ةناخىَ خو
ثاشـى   ريـت و طدوةر ةخوبةريَن روودة ذ ذينطة  و
 ةخوئاشـوثا  و سـؤز  و طـةل هةسـت  د وان ويَنةيان

 ئاشوث و تى ذوةك ويَنةيةكىَ ثيَكها .ةتدك تيَكةل
 .بةرضاظ دكةت هوزانيَدا ناظ دةقا دورهيَلى د

 (بلنيسـكى ) ةكرنا ويَنىَ هـوزانىَ اسبارةى ثيَنرةد
 هـوزانىَ  وةكينـة  ن اهيَنـانى يَ دبياظـةك ض ))دبيَذيت
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كومةكا هزركرنة هوزان.نةىدةتة ويَ يىَ ب طرنطي
ــة ب ويَن ــةيظانان ــزريَ    ث ــ  و ويَ ه ــة داريَ دهيَن

 ضونكى ويَنىَ هوزانىَ ب.(7)((توماردكةن و دطهينن
ــا ــ  و هاريكاري ــةي  و وان دةن ــتةواذة و ث  دةس

اظ ـنــ ة دظــ اليـــىَ هوزانظــانيخســتى ذرِيَك يَنرِســت
 ضـونكى هوزانظـان ب  .دبيت درست دا مة ىَميَشك

 بـو  ذ ظـة  ييَن هونـةري ةشـيانيَت خـو   و هةمى هيَز
مـة بزاظـىَ    ظـةطوهازتنا وى بـو   ويَنـةى و  ئةفراندنا
ةل دطـ  يـة ئـةو ويَنـة   ةرجةكى ثيَدظيبةلَ مب .دكةت

طوجناى  يآ انيكةسايةتييا هوزانظ دورهيَلىَ ئةزمونا
نـةيَن دى  ويَ ذ ظىَ ضةندىَ ويَنـىَ هـوزانييَ   ب.بيت

 .جوداية يييَن هونةرى
ــيموندس )  ــذيت ( سـ ــان  )) دبيَـ ــة كيَشـ ويَنـ

  هوزان ويَنةيةكىَهوزانةكا بىَ  دةنطة و 
كةرةستيَن ويَنة كيَشانىَ  ونكىض. (8)((دةنطدارة

 تابلويةكىَ  سةرل ن وةنطرِ و ةفرض
هوزانظـانى   ةرةسـتيَن ك ةلَبـ .دكةنويَنةى درست

 مروظيـدا  شـكىَ ظ ميَودنـا  نـة ثةيظيَن موزيكيدةن  و
ــتدكةن  ــةى درس ــةكآ  .ويَن ــآ بنةماي ــآ هوزان  ويَن

ــةرةكي ــداريييَ د يةسـ ــا هوزانيَـــ بةشـ دا ثيَكئينانـ
زمانـآ   كةرةسـتيَن  رِيَيـا ضونكى هوزانظـان ب .دكةت

 ةووســــؤزيَن ناخــــآ خــــهوزانــــآ هةســــت 
 ثةيظان ذ *دميةنةكة)) ديسان دبيَذن ويَنة.دةردبرِيت
ــة ــان  ذ.(9)((ثيَكهاتيي ــان ظ ــةي   ارديثيَناس ــت ث بي

ــةرةكى د  ــرن  وس ــةكىَ ط ــىَ رؤل ــتكرنا ويَن درس
ــدا دبينــت ــةماييَن ئابنةمايةكــة ذو هوزانيَ ــا بن ظاكرن

ئةو ثةي  دةربرِينىَ ضونكى  .هوزانيَدا ددةقاويَنةى 

 آوينآ هوزانـ .دةرؤنا هوزانظانى دكةنهةَلضون و ذ
 ؤزيَن هوزانظـاني د ببنطةهآ خرِظةبونا هةسـت وسـ  

شـيَوازةكآ  ب ويَنة ئةو ئةطةر تايبةتب.هذمارتنهيَتة 
ــةر ــن وؤرِو ةركةظتىوســ يآيهون ــة ه ئاشــكرا بهيَت

 وئـةهوزانظانى و كةسايةتييا دبيت  وياخ.درستكرن
ــو و ــت دورهيَ ــدا دذي ــةردةمىَ تيَ ــور،س يىَ ةؤلَ خ

 ةرى دئةفرانـــدنا ويَنـــىَ هوزانيَـــدايى  رليَكـــكا
ون وبؤضهزر ونكى ويَنىَ هوزانىَ رِةنطظةداناض.َهةى

وى رامبـةر يـة بة اخىَ هوزانظانينـ  نسـؤزيََ هةست وو
ــة ــةرةس ــىَ س ــىَ لدةري ردةمى ودورهيَل ــ ي دا طةل

 .دكةت
رةخنةطريَن كةظن  :ويدانن وؤزانا كةظه ويَنة د -4

لـدةظ  .ويَنـىَ هـوزانيَ ددةن   يىَ بطرنطيونوى زؤر
ــك ذ  ــوزانىَ ئيَ ــىَ ه ــةماييَن هةوان ويَن ــة بن رةطرنط

ددا ةضونكى ئـةوان بـةرىَ خـو   .يىَ هوزانيَدادئاظاهي
ؤخسـار  بةرا رِةزةكىَ طريَدانىَ دناظويَنةى وةك رةط

  .و ناظةرِؤكيَدا
ذوىَ ضـةندىَ  تـر هندةك رةخنةطر طةلـةك دوير 

كرى ويَنــةييَن دوبــارة شلوظةكرنـــا بو دضــون و
ئارمــانج  ســةروةك نيشــانةكىَ ل يَنــةىو بهــذمارتنا
دالغةداناوى بزاظىَ وبيَزارى و كارى نظيَس وهيظيييَن

 ةربكيىَ وهةست و سؤزيَن ئةظيني زيَدةبارى.كةند
 نة .ظةشارتى دا ناظ ناخىَ هوزانظاني كينىَ ئةويَن دو

 هاريكارييـا  دةرؤنى كرنا تيَطةهىَ شلوظة يائاشكراي
ــةر ــةالظ ب ــةظىَ ئاراســتةيىَ  ب ــةكؤلينيَن بونائ ــاظ ظ دن

  ذ .كةتد تورةييدا
ارولني ك) نظيَسكار طيَنطةشا ئةو ظة دي اليةكىَ

 ويَنةييَ   كرى ذ ثةيدا ىَ  (سربجن
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 نــةيســيبةريَن طومــانىَ هاظيَت شكســثريى ئــةويَ
ويَنةيَن ظةكؤلةران ذ ويَنةييَن  ئةويَن وان ئةجناماسةر

ثالثشتييا  هذمارةكا نظيَسكاران.هوزانىَ دةرئيَخستني
 ن تايبـةت ئـةويَن ئـةزمونيَ    ب.كـةن ئةظىَ طومانىَ د
ــ  ــدةرييَن وان ــون نثال ــي.ب ــدانا طرنط ــان  ثيَ وان ي

ــ ــة ون ودلطريبـ ــييا نـ ــارتيَكرنىَ  وان خوشـ ض كـ
ل ظيَرة  .(11)اكةتنليَكضوندانيَن وان و ازتنسةرخل

ــ ــةكيَه ــيكى ةتا رِادةي ــىَ د كالس ــة  طرنطيي دةن
 ىَ دطرنطييـ لَ رؤمانسـى   .رؤخسارىَ دةقا هوزانىَ

ــةرِؤكا  ــة ناظ ــوزانىَ  دةن ــا ه ــدةبارى وان .دةق  زيَ
 ضةطريَن هةظضةرو دةظ رةخن ةالظ لبئاراستةييَن بةر

 بوظةكؤلينا ذ ئاظايي رؤذ هةالتى و ذؤر عةرةب يان
 .ةنـكـ هةركارةكىَ تورةيى بزاظىَ د هونةرييىَ ويَنىَ

ــةلَ رِاستي ــب ـــةردةوام ا وـي ــةى ب ــة يَن ــىَ ظةماي جه
بيــاظيَن ان دطـر  وان رةخنــة دةظلـ  بــونىَ ذيَكجـودا 

 بـوىَ ضـةندىَ بـةرةظ ريَبـازيَن    .نيشانكرنيَدا دةست
 شـكرا  ئا ييَن ذ هرا ثرتاريىَ بامذدوئاَلوزيىََ نيَزيكى 

 ى رؤلَ وىروزانىَ زيَـدةبا يَنىَ هو.(11)دضون رنىَك
 طةلـةك دئاظاكرنا بنياتىَ هوزانيَدا  يىَ طرن  وبهيَز

ــتيَذ ــارتى وتش ــارى دن ظةش ــت ــدا رِؤهوزانيَ  و نه
  .ئاشكرادكةت

 ل-يَبازةكــــةويَنةرِ ))دبيَــــذيت (ناســــ ) 
 من نة .دكةت نهيا تشتان رِؤرِاستي -سةرلؤجيكى

بةردةسـتىَ تـة    ل ثشـت بةرثـةريَن  بتنـىَ ل ظيَت تـو  
وان  كرنيَـدا ب  ثـيَ  هةست ن بكةى دمبةشدارييا 

 بةلَ رةخنـا  .ذىَ نزانيت ضكةظن  شةييَن رةخنائاريَ
ودبيَذةيَن هزريَ  د ارانداج ثرانيا د ةروـضهةظ مةيا

اظديَرييا اليىَ دةرةكييىَ تيَورا تـورةيى  ض، دا ثةرسيت
يىَ و بنـــةماييَن خـــودى نا تـــةناهيســـةر ظـــةديتل

واتة هوزانظان بهيَزا ئاشوثىَ بهـايىَ  .(11)((دهيَتةكرن
 .ظة دهيَتة هةَلسةنطاندننةطرتنيَهوزانا وى ذاليىَ ويَ

تكرى هنـدةك  ذي يـا درسـ  ئاشوثا بـةرفرة  يانـ   ئةظ
 سـتةوا دةن وظ زمـا نـا دكةرتى ذ ئاشـوثا  جؤريَن دي

ن اضـــونكى زمـــ.ديـــ ة ذيَـــن تورةييـــدا دهيَنـــ
 و وثىَـئاشــــ د ن وى هوزانظــــانىاذيَودةســــتةو
ــةو ــ.يَنةيدانـ ــن  ان وطيـ ــىَ سـ ــةتيَن بـ  ورذهةالمـ

ضـونكى   .دذيـن  تيَدا تنىَوخاز ليَكضواندنىَوخوازة
طيانىَ ةلكوبـ .شـتا نابينـت  مة تديتنا هةمانبظان تورة
 زالو هيَـز  ئاشـوث ئـةو  واتة .(11)دبينيت تشتا وان

ــاَب ــاني د ون ــتىَ هوزانظ ــة و دةس ثىَ وىَ ئاشــوذ داي
 ونكىضــ.دهينيــت ثيَــك هــوزانى ييَنةويَنــةييَن خــو

ثيَدظييـة   و يةكارىَ تورةيةرىَ داهيَناناطةوه ئاشوث
و داكـ  .ةربيتينـ رئةف دان ئاشـوثةكا ةظان خـو هوزان

ــانىَ د ــيَت داهيَن ــت بش ــودرس ــةييَن خ  ييَنةكرنا ويَن
 .دا بكةت زانيهو

ــةطرةر ــد )خن ــىَ ( كؤلرييَ ــارةى رؤلَ ويَن دةرب
  هندي وزانىَويَنىَ ه))تدبيَذيهوزانىَ 

ــوان  ــىَ ج ــيَت  ي ــةر بيت،نةش ــا س كةظتى هوزان
ــةت دةست ــان بك ــىَ ل.نيش ــةبيت   وى بتن ــى ن دةم

ــازك وئةوويَئةطــةرهاتو  ــة بســؤزةكا ن وثةكا ئاشــن
 بشــيَت هةســت داكــو.درســتكرنهاتبيتــة ئةفريَنةر

ــؤزيَن  ــدارى وســــ ــدةظانى بوطوهــــ  خانــــ
 تشـتةكىَ نـة   ت ويَنىَ هوزانيَدياردبي.(11)((ئارينيت

ثيَكا ثةيــدابونا هــوزانىَ دةســت نويية،ضــونكى هــةرذ
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ــةظرو ل و ــةتا ئ ــةر ه ــةمايىَ س ــة   بن ــةى دهيَت ويَن
 ئاظـا  د ةراريطك ويَنةى جهةكىَ طرن  و.ظةهاندن

لـةورا ئـةم   .يةطرتي ظة ةخو وزانيَدا به كرنا بنياتىَ
 هوزانظانةكى بـو ذ ويَنىَ هوزانىَ  ئيناناكار دبينني ب

ئـةظ ضـةندةية   هةر .ايـة ذيَك جود دي هوزانظانةكىَ
 كةظنـدا ذ  هوزانـا  جودابونا ويَنةى د بيتة ئةطةرىَد

 .َظة كارئينانياليىَ ب هوزانا نويدا ذويَنةى د
ويَنـةى   ىَ بيةظن طرنطيهوزاناك هةتا رِادةيةكي

ثيَكهاتنـــا  ةرةكي دددةت وةك بنةمايـــةكىَ ســـ 
 يـىَ ب هوزانا نوى طرنطي.اهوزانيَد رِؤخسارىَ دةقا

دةربرِينـىَ  .يـة زماني نـةكا دةربرِي وةكدةت  د ويَنةى
هوزانظـانى  سؤز وهةَلضونا ناخىَ دةرؤنا  و ذهةست

 .ظة ودىَ هوزانظانيكىَ تايبةت خبتشتة وةك.كةتد
 ناظةرِؤكا دةقـا  يىَ ب طرنطيئةو  ثرتهرا ضونكى با
 .دةتهوزانىَ د

هوزانظـان بوخةمالنـدنا    :ؤريَن ويَنىَ هـؤزانىَ ج -5
ـ   دجـور   را وجـو  ويَنةييَن ةهوزانا خو دا نـاظ هوزانيَ

جورة ويَنــة بهيَنــة فــةرة ئــةويائــةظجا .بكاردئينيــت
ظىَ ضةندىَ رةخنةطران ويَنىَ  بو .نيشانكرن دةست
هـةر   وة وةككريلسةر ضةند جؤران دابةش هوزانىَ

ــةزةكىَ  ــىَ ديرةطـــ ــةري يـــــىَ اليـــ يىَ هونـــ
ويَنـىَ هـوزانىَ    (حمةمـةد بـةكر  .د:)بومنونـة .هوزانىَ
 :دكةتةشيان داببنةمالسةردو

 ئةم بنياتة سيستةمى)): بنياتى سيمانتيكى/أ
   طواستنةوة لة نيشانكارى يةكةمةوة بؤ

 .((نيشانكراوةكانى دووةم وسيَيةم
 بنياتى هونةريي ويَنة،)) :بنياتى هونةرى/ب

 ونيوان  نيشـانكار   ون لةةطةزى ليَكضورِتى طشبة
 .(15) ((دااوةكاننيشانكر

اليـىَ   ويَنة ذ  :ظةاظاهيبونا ويَنةى ذاليىَ ئةشداب -1
 سىَ جؤران  سةر ئاظاهيظة ل

 :دهيَتة دابةشكرن
يىَ ذاليىَ ئاظـاهي  ويَنةئةظ  (:تاك)سادة يانىَ ويَن 9-9

ضونكى ذثةيظـةكا  .ة سادةترين ويَينََ هوزانيَيةهوزانيَظ
ةكا ســادة ثةيوةندييــيانــذى ذ ســادة يــان ليَكــداي

رِستاســـــــادة ناظبـــــــةرا نيشـــــــانكرياندا ود
ــت ــةكا  ئــــةظ ويَنةيــــة ض ظيَجا.دبيتدرســ ثةيظــ
واتـة  .(16) بيـت  بيت يان ويَنىَ ثةيظا رِستىَسةربةخؤ
ثةيظةكا سادة  ضونكىسادةية،ية ثيَكهاتنةكا ئةظ ويَنة

ئـةظ  .دادكـةت ثيَكهاتـا ويَ شـداريىَ د بة يان ليَكداي
كارئينـان، بـو   هاتيية بجؤرة ويَنة دهوزانيَت بوتانيدا

     :دبيَذيت منونة
 خوين وجةن  وةالتىَ مة تةظ

 (17)ئةظ ض ذينة ئةى هاوار                        
دةربرِينىَ وبهوزانظانى ويَنةيةكىَ سادة  ةظيَر ل    

ــةكي ــارو دؤخــ ــذبــ ــاونةئارام بيىَ نةخوشــ  رِيَيــ
ظ هـةردو ثةيظـة   ئة.كارئينايةب (خوين،جةن )ثةيظيَن

رةنطىَ  ئيَكسةر( خوين)ثةيظا  .دسادة وسةربةخؤنة
 بهـةمان .دكةتدرسـت  ثيَشضاظيَن مةينىَ لسورىَ خو

 ذى دميـةنىَ شـةرى وتـوث   (جـةن  )شيَوةذى ثةيظا
 مةبةسـت ذىَ ئـةوة  .ضاظيَن مـة وفرؤكان دهيَنة ثيَش

ن ذيَرهيَرشيَ ظة ل جهانو قوالض هةمى ةالتىَ مة بو
 وكةلـةخان وخـوين   تـةرم دذمنان وهةمي ذى ثرِن 

ــارىَ وةكــو ــاظ طــةل و د رِوب ــدا  ن  .دضــيتزناران
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ــذيت وطلــى   ظانهوزانلــةورا هــاوار دكــةت ودبيَ
  :ديسان دبيَذيت .ظىَ ذيارىَ دكةت طازندىَ ذو

 

 هةر بذى بذى بذى
 مللةتؤ بذى بذى
 ثلنطة رابؤ سةرثىَ

 (18)كورمانج و لةك و لورى

 

ويَنةيـةكىَ   (ن ثلـ ) ةيظاث وزانيَداه ظىَ ثارضة د
ــذينةمــىَ د.ســادة وســةربةخؤية دىَ  (ثلــن ) دبيَ

 درستاظ ميَشكىَ مة دا ن د كىويَنىَ ثلنطة ئيَكسةر
                 كارئينانـــا ب  ذ هوزانظـــانى تاـةبةســــم .بيـــتد

               ةمىـهــ مللــةتىَ كــورد  ئــةوة ســادة  ظــىَ ثــةيظا
  ووةك ثيَكظة

 ضـو مةيـدانا   و زيـرةك رِابـو  كىَ بهيَـز و  ثلنطة
 رزطار ةمللةتىَ خو وطةل شةرى داكو

    :دبيَذيتهوزانظان . بكةن 
 

 رؤناك دبت ذينا تار
 (19)ضن خةباتكاردثيَش دة

 

ــ ــ رةلظيَ ــة كراية دئاش ــادة هاتين ــةيَن س وةك .ويَن
يَك ذوان ويَنـىَ ثةيظةكاسـادة   هةرئ(تارى)و (رؤناك)
دميةنـةكىَ   ئيَكسـةر ( رؤنـاك )ثـةيظا   .خؤية بةسةرو

اذى بـةروظ و ضاظىَ مروظـى ثيَش وطةش دهيَتة  رِؤهن
رةش وناشـرين   ةكىَدميةنـ ( تـارى )دميةنى ثةيظا  ظى

لَ .واتة ويَنةيـةكىَ هةظـدذة  .ضاظىَ مروظىدهيَتة ثيَش
بةلكومةبةسـتا   .ةبةستا هوزانظانى نةئةظ ضـةندةية م

ــا ــاريىَ مــة ثشــتى وى ئــةوة ذيان ودةردةســةريىَ  ت

ذيَر ئااليــا ولــ وطةشــبيت نهــيىَ دىَ رِؤنةخوشــيو
ذى دىَ  ةموخةباتكاريَن  تةناهيىَ وخوشيىَ دىَ ذين

       :ديسان دبيَذيت.تنىَ ضنةظ سةركةظبةركةظن وثيَش
 

 ئةو ضروسكا ئازاد يىَ
 ذ نشكان ظة ظةمراندن

 (11)دؤز و داخواز و ظينا مة     

 

نــة شكةســ  ودةربرِينىَ ذهوزانظــان ذبــو ظيَــرةل
ــا ـةكىَ ســادة ةيـــويَن.اكوردىورةشــهياَلنــا ش بريَي

ئةظـة ثةيظـةكا سـادة    .بكارئينايـة (ضروسـك ) ظاـثةي
دميــةنىَ  رئيَكســة (ضريســك) ةيظاثــ .ؤيةخبةســةرو

ضريسك ظةدانىَ جلهةكى يان ذتشتان دناظ ميَشـكىَ  
ــةدا ــت مــ ــانى .دبيتدرســ ــتا هوزانظــ لَ مةبةســ

ــةلكو مة  ســةربةخوة بةســتا وى شورةشــانةئةوة،ب
 ئــادارا رِزطارييــا مللــةتىَ كــوردة ئــةوا لبــونىَ و

 .ضويناظ ناظ نةتةوةيي ذ ةكاياَلنطيَرثب( 1975)ساال
ويَنةية  ئةظ جؤرة (:ئالؤز)يان يَكدايلويَنىَ  9-0

ذ دو  ن سادة يان ثـرت تيَكةلكرنا دو ويَنةييَ ية ذبريتي
هةَلويَســتىَ هزرةكــىَ يــان دةربرِينــا  بــوويَنــةيان ذ
رِيَيا شيَت بنة وهزرة ستةهةَلويَ دةمىَ ئةظ .سؤزةكىَ

 كومـةكا  ويَنةيـة  ئةو)واتة.جبهئينانبهيَتة  ويَنىَ سادة
 جةكى دشـيان لَ مبةر.ثيَكدهيَت( تاك)سادةويَنةييَن 

 ييَن  ئةوويَنة.ا بيتورِيَكخستنيَد
بـو ثيَشكيَشـكرنا سـؤزةكىَ يـان     ئيَك ذ تاك ببنة

 زرةكاكويرترستىَ ههزرةكىَ يان هةَلويَ
ئــةظ جــؤرة دا هوزانيَــت بوتانيــد.(11)(ترئــالؤزو

  :بومنونة دبيَذيت .ويَنةية هاتيية خوياكرن
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 ل وةالتىَ مة كوردا
 سةد رةن  ستةم دياربوون        
 ديَر و مزطةفت و خانى   
 (11)سةروبن و يَران د بون     

 

ضـةند ويَنـةييَن   ئاشـكراية  د ظىَ ثارضة هوزانيَدا 
ــادة ذ ــوسـ ــداي   بـ ــةكىَ ليَكـ ــا ويَنةيـ  ثيَكئينانـ

ويَنـىَ  ( كوردال وةالتىَ مـة )ويَنىَ  وةكو.كارئيناينةب
هـةمى   وانبـو  ية دناظ ظان ديَريَن هوزانيَـدا  سةرةكي

ــةييَن دى ــى وةك  ويَنـ ــيَن الوةكـ ــةد)يـ رةن  سـ
رِيَيا ب دبيتة سةنتةر( مزطةفت، سةروبن ديَر و،ستةم

ــا د   ــتانىَ خويـ ــةنآ كوردسـ ــةيان دميـ ــان ويَنـ  ظـ
ةجنامىَ هاتنـــا طةلـــةك جـــؤريَن زو  ذئـــ.كـــةت

هةمى و ب وبوينة دذمنيَن مللةتىَ كورد وستةمكاران
 كرنـىَ و ويَرانكرنىَ تاالن يىَ ذرِيَ ييَن زو  وزورداري

هةرجهــةك .بكارئينايــة طــةل مللــةتىَ كــورد  ل
هةيــــة هــــةمى ذناظربينــــة   يــــةك تيَداوئاظاهي
 ثةرسـتنىَ دة جهـيَن ئـاينى و   ـةرضةنـه.كرينةوكاظل

نيَزيكى خودىَ دكةن ذسـتةما  ةوـخةلك تيَدا خ ييَن
 وةالت ذبـةر هنـدآ  .دذمنىَ درِندة رِزطـار نةبوينـة  

ــران و بنــىهــةتا ســةرى ذ  .كــرن وكاظــهاتييــة ويَ
- :هوزانظان دبيَذيت

 كاروانىَ شةهيدا ضوو
 نيظى ثرت زارؤك بوون
 طةلةك هةظال و هؤطر
 (11)ل بةر ضاظىَ من هندا بوون

 

يَـدا  ظىَ ثارضـة هوزان د( كاروانىَ شةهيدا)ويَنةيىَ
 ذى وةكـو ييَن ديـ ويَنة .يةكداليَيىَ سةرةكى و ويَنة

خزمـةتا  كةتينة د هةمى(هندا،هؤطر، هةظال ،زارؤك)
مى هـة .ظىَ ثارضـة هوزانيَـدا  ةرةكييادو واتايا سيَنةو

ضونكى دةمىَ مــرؤظ   .بةرهةس سادة و ويَنةييَنذى 
ويَنةيىَ زارؤكـةكى دهيَتـة   رئيَكسةد بيَذيت زارؤك 

 يـان  (ال وهـوطر هـةظ ) بيَذين يان ذى ضاظيَن مةثيَش
ــةر ويَنةييَن وان دىَ ئيَكســةر كةســةكىَ دي ذى ه
  هيَتة بةر

دميـةنىَ  ربـرِين ذ  هوزانظـانى دة  ةلظيَـر .ضاظىَ مة
 دكةت هزرةكا  وخويا يةبونىَ كرشةهيد
  بوينة قورباني ييَن بـىَ  زاروكيَن بىَ طونةذ  زؤر
 دةستدانا  ذ بلى ذ . يا دذمنىوذداني

 ظان هـةمييا ل  هةظاالن،و  كةس وكاروذطةلةك 
  ودةستدا ذ ةدةمةكىَ كيَم طيانىَ خو

 هــــةمى جهـــان بةالظــــة  يَن وان لكةلـــةخ 
 ثيَشضـاظ  هـةمى ل  هةتايىَ اخةونةكىَ هةتوةكو.بون

ديسان دميةنةكآ دى يآ شـةرى   .ةرزةبونب ضون و
 :دبيَذيت هيَرشاندا ومانكرنآ ودوبور
 

 توث  و مؤشةك  بىَ  ذمار
 وةك بارانىَ  د هاتن خوار
 ل سةر  وةالتىَ  نازدار
 (11)ضيا  و دةشت، دؤل و زنار

 

كئينانـا ويَنةيـةكىَ   بو ثيَ دا ذد ظان ديَريَن هوزانيَ
 .ضـةند ويَنـةييَن سـادة هاتينـة بكارئينـان      ليَكـداي 

ئةظةيـة ويَنـىَ   (ل سـةر وةالتـىَ نـازدار   )ويَنـىَ  ووةك
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ويَـينَ ئيَكـيَ   وان هـةمى  بـو ظان ديَرانـدا  سةرةكى د
سةنتةرة بيَت دي بؤ بهيَزكرنا ويَنـىَ سـةرةكى يـة    

 هاتن وةك بارانىَ د مؤشةك بىَ ذمار، توث و)وةكو
برِيَيـا ظـان ويَنـةيان     (زنار دؤل و ودةشت، اضيخار،
واتة دةمىَ .دكةت نىَ شةرى وهيَرشكرنىَ خويادمية

ن ضـةكان وبـىَ   دذمن هيَرشىَ دكةت طةلةك جؤريَ
ضـثكيَن   دىَ وةكو وى دةمىل.دئينت كار ب ذمارة
 د .عةردى دكـةظن روب هيَنة خاد ئامسانى ل بارانىَ

 ل (زنار ،دؤل ،دةشتضيا،) جه وةكهةمى  ئةجنامدا
 .دكةظن هيَرشيَن توث بارانكرنا دذمنىر ذيَ
ئـةظ جـؤرة    (:الصورة الكلية)هةظرايىويَنىَ ب 9-3

طـةكىَ  رِةنب ليَكـداي  ضةند ويَنـةييَن سـادة و  يةويَنة
ــ ــكرِيَك ــان  و ثيَ ــة دان ــة .هاتين ــة بريتيي ــةظ ويَنةي  ئ

ثيَكدهيَت ووان  ليَكدايةييَن سادة وكومةكا ويَن))ذ
 .هةظدوظة نينةودبىَ سـةنتةرن ب ويَنةيان ض ثةيوةندى

دو ئـو  نـة ئيَـك و   ةدة خـو هةظرايى  بةلَ هةمى ب
ــةكىَ ب ــةن  ويَنةي ــت دك ــةظرايى درس  ذ .(15)((ه

دياركرنا ظـىَ ضـةندىَ دىَ ضـةند منـونيَن هوزانـا      بو
  :بوتانى وةرطرين

 

 كوردةك هةظاالن جوانىَ و
 توذى رابة  بدة  دةن 
 زةند و بةندان راثيَضة

 ىَ تظةن دةست باظىَ دار
 

 ذير و ضاالك خوة باظيَذة
 ئةى الوىَ ضاك و ضةلةن 

 ب ميَرانى  تو بستينة

 ظى وةالتىَ  شوو  و شةن 
 هلو برا  رابة  ذ خةو

 ل مة  كوردان  بوو  درةن 
 باش  بزانة  تو  بىَ  مافى
 (16)طةر نةستينى  تو ب جةن 

 

ن دا ضةند ويَنـةييَ  هوزانظان دثارضا ئيَكيَ ظيَرة ل
 دةسـت،  بةنـد،  دةن ،زةنـد،  هةظال،كورد،) وةك

 ووان يـىَ سـادة   هـةرئيَك ذ .كارئينايةب(تظةن ار،د
لَ ظـان  .ظـة نينـة  يـىَ دي ض ثةيوةندى بوسةربةخؤية 
بـو   ظـة بوينـة ذ  وخرِداينة ئيَك  ةيا خوويَنةيان هةمي

 طـةل ويَنـةييَن دي  د درستكرنا ويَنةيةكىَ بهـةظرايى 
ـ    ىَ هوزانيَـدا  دا ذ ظـ ييَن سادة ئـةويَن دثارضـا دوويَ

 ضـاك،  الو، ذيَـر، ضـاالك،  )وةك .كارئينـان نـة ب هاتي
 ويَنـةيان ذى ظـان  (شةن  شوو، وةالت،ضةلةن ،

 برا،خـةو، )هوزانىَ وةكونةييَن ثارضا سيىَ ذطةل ويَد
ــةن دةرةن ،ماظ، ــةظرايى،(جــ ــةكىَ بهــ  ويَنةيــ

يَيىَ ســةييَن ثارضاويَنــ دةمــدا هــةمان د .كريةدرســت
د ن ثارضـا ئيَكـىَ ودووىَ   طةل ويَنةييَبوينة ود ظةخرِ

ى لسةرتا سةرى هوزانىَ دا ويَنةيةكىَ بهةظرايئةجنام
ــانا مةبةســـتا هوزانظـــانى ذى ذ.يةدرســـتكر كيَشـ

طةنج  ى ظيايةئةو.دظىَ هوزانيَداهةظرايى يةكىَ بويَنة
ثــةروةر  شورةشــىَبــو خــةباتىَ والويَــن كــورد ذ و

ــان  هــةروةها.بكــةت ــة وةك هؤشــدارييةكىَ ي ظياي
ــريةتةك ــورد  ىَ ئش ــةتىَ ك ــتةى ملل ــةت  اراس بك

 تىَ خـةباتطيَر و وةالت ثـاريَز  تىَ ئـةى خـور  يدبيَذو
 دةست باظيَـذة تظـةنطا  وهشياربة و ةسةرخورابةهلؤ



 1144 ،431 -441 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 111 

طـةل برايـىَ   شورةشىَ هةرةودةرةظ خةباتىَ وبو ةخو
شـيان وضـةلةنطي   وهـةمى هيَز يىَ ثيَشـمةرطة ب ةخو
 ةخـو  آطـةل ونةتـةو  ئاو و يىَ ذ بةرةظانى ظةةخويا

 . بهــا نينــة كى مــةكوردان ض مــا  وضــون .بكــة
هؤسـان هوزانظـانى    .يـة لنب دةستىَ دذمنوةالتىَ مة 
 كىَ  خازة ىويَنىَ ئازاد

بوبــةروطييَن  ذ خــوة ادةمــ كيَشــايةكــورد بومة
 :ديسان دبيَذيت.كةتدشةرى ئامادة

 بىَ سنوور و بىَ  ئا 
 بىَ كةس و بىَ  هةظا 
 هاوار و يَران  ما 
 د طريم و د نا 

 وندا مة لَ د طةرمما  
 ذان طهاية جةطةرم
 هاوار ئةظ ض ذينة

 وةكهةظى  هةر  نينة
 مرؤظةكىَ  كةظنارم

 خوةدانىَ شوون و وارم
 هاوار ستةمبارم
 (17)لةورِة  ثةيت و هارم

 

ــدا  د ــىَ منونيَـ ــةييَن  ظـ ــةندين ويَنـ هوزانظان ضـ
ـ  د .كارئينانة با تيَدبةخو سادةوسةر دا ثارضـا ئيَكيَ

ــةييَن وةكـــــو   ور،ئال،كةس،هةظالســـــن)ويَنـــ
 ووةكــــويَنةييَن ثارضــــادوويَداد.هاتينــــة(،مــــال

ــةظذين،ذان،جةرط،،مان) ــة( وةكهـــــ  هاتينـــــ
ــانب ــثد.كارئين ــييَارض ــةييَندا ا س ــةظن،مرؤظ،)ويَن  ك

ــتةم،وار،،خوةدان ــ سـ ــ( ،هارةيتثـ ــة تيَـ دا هاتينـ
ةييَن ظـىَ  ئاشكرادظان هةرسـىَ ثارضـ   وةك.كارئينانب

ئيَك كارئينان،هةرنة بويَنة ييَن تيَدا هاتي هوزانيَدا ئةو
يــىَ ثةيوةنــدى ب ســةربةخؤية وض وذوان يــىَ ســادة

 داينـة ئيَـك   ةلَ ظان هـةمى ويَنـةيان خـو   .ظة نينةدي
بــو ثيَكئينانــا ويَنةيــةكىَ بهــةظرايى وخرِظــة بوينــة ذ

ــو  ــريَن ه ــت ديَ ــتا.زانىَلسةرطش  هوزانظانىمةبةس
كةسـةكىَ   ى ويَنـىَ ذكيَشانا ظى جؤرة ويَنةى ئـةوذ 

ضـونكى مللـةتىَ كـورد خـودان     .كيَشيتكورد د
ــنورة و  ــىَ س ــةكىَ ب ــافوةالت ــةرطاظ م ــىَ ه ىَ وان ي

ــة ــاراوان .بةرزةيـ ــا  ذيـ ــالني وئاخينكـ ــةمى بنـ هـ
وارىَ وان يـــىَ تـــاالن و ويَـــران .هاتييةبورانـــدن

 ظندا كةضةندة دهةر.كرية
بةلَ هةردةستىَ  .هةنة وخودان ديروكنذى هةر

يىَ مـاى خـورِاطرتى و   هـةر  ليَ.سةرةستةمكارى ل
 .دذمنةكى ةبةرامبةر هةر جؤرثةيت ل

بتنآ هوزانظـان دشـيَت    :ظةويَنة ذاليىَ بزاظيَ -93
ضـونكى ثـةي     كاربينيـت، بظـة  ذاليىَ بزاظيَ ىويَنة

ــتا وي  ــو كةرةس ــةرةكيية ذب ويَنةكيَشــانىَ و  ياس
سـةر دو جـؤران   لظـة  بزاظيَ ويَنـة ذاليـىَ  .ةربرِينىَد

 :دهيَتة دابةشكرن
بومـة   و ويَنةية يىَجيَطريئةويَنىَ  :ويَنىَ جيَطري0-9

رِاوةسـتايدا   وسالوخدانا تشتةكى ددوخةكىَ جيَطري
ــةت ــونكى.دكــــ ــةو))ضــــ ــة  ئــــ ويَنةيــــ

ى كــــراوةديــــاري رِاســــتةوخؤيةكةمةودايةكى 
يا ناوةكى هـةلَ  هيض بةهايةكى سروشتداري هةيةكة

نةطرتووة هيََلةكانى جيَطريبوون وطةشةكردنةكةى 
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ــرؤظ د.(18)((وســتاوة ــىم ــويَنةجؤرة ظ دا هةســت ي
كـاريَن رِسـتيَن    ذ بـاهرا ثـرت   ثيَكهاتا وىَ ناكةت وب

 .(19)ذى كــارىَ بيَهيَــزةيانــية،دةمــىَ بوريهــوزانىَ ذ
ر ؤز داويَنةى دناظ هوزانيَت بوتانيـ خوياكرنا ظى بوذ

   :وةك دبيَذيت .منونيَن جوان هةنة
 

 دةشت و ضيا و دار
 باذار و طوند و وار

 ثةسار، دؤل و كةندال وطةل 
 ن وان ثاك، سار و زةاللئاظيَ

 هاوار ذيانة
 (11)رؤذ بارانة

 

ويَنةيـــةكىَ بـــىَ بـــزاظ  هوزانظـــان ظيَـــرة ل    
دين ـةنـ ـا ضيـ رِيَكوردستانىَ بروشتىَ سوخدانا ذسال

 ضـيا،دار، دةشت،)ووةكـ .كريةظابةرض ويَنةييَن سادة
 ئــــــاظ، كةنـــــدال،  دؤل،باذار،طوند،طـــــةل، 

ــاران رؤذ، ك،زةالل،ســار،ثا ــان  مةبةســتا وى( ب ذظ
ــزاظ ئــةوةويَ ــىَ ب ــ نــةييَن جيَطريوب  درســتى ب اذيان
ــةو ةره ــت    ئــ ــاظ دةشــ ــامرؤظ دنــ ــة يــ ذيانــ

ــا طوندوباذاريَن كوردســتانيَياووضــ ــت وتيَهن دا دذي
ئةظـةذى  .شـكيَنيت ب ةاللوزئاظيَن وىَ ييَن سـار بةخو

ــكجــ ســالوخدانةكا  سروشــتىَثيَكــة بوو وان وريَ
 ةواتـ .دارِاوةسـتياي  وةكىَ جـيَطري دوخدكوردستانىَ 
كـــةفتى  وةك هونةرمةنـــدةكىَ ســـةر هوزانظـــانى

. تابلويــةك ذسروشــتىَ كوردســتانىَ درســتكرية   
  :هوزانظان دبيَذيت

 

 ئةظيندارىَ ضيايىَ مة بؤ
 شارةزايىَ كارىَ خوة بؤ
 ثرِ ئاشقىَ دةيكا تة بؤ

 (11)لؤ لؤ  بنظة بنظة كري

 

ـ   ر د خـوينني ئيَكسـة  دةمىَ ئةم ظىَ ثارضـة هوزانيَ
ةوىَ ـةئـــمضــاظىَ ى دهيَتــة ثيَشويَنــىَ ثيَشمةرطـــة

طاظ هـةر .كرىةوةالتىَ خو ئاخا طورى وةـخ طيانىَ
ضــةكى  رتنــاطلهكــاريَ وى .يىَ ضــيايا بــوئــاكنجي

 بئةظ ويَنةكيَشانة  .ان بودذمن مبةرهة ل ارِاوةستانو
ــا خرِ ــادة  رِيَيــ ــةييَن ســ ــةند ويَنــ ــةكرنا ضــ ظــ

ةستا ـةبـ ـم ةظيَر ل .خويا بوية(ئاشق،ضيا،كار)وةكى
ثيَشـمةرطةى   يىَ جيَطري ئـةوة  ظى ويَنة نى ذاهوزانظ

 ةكـارىَ وى بتنــىَ خةباتـة وةوى ذيــان ومـاال خــو   
كرييـة  بوبةرخوةدان وسـةرخوةبونىَ تةرخان هةمى ذ

دميـــنن بـــىَ زاروكـــيَن وى ود ئةجنامـــدا مـــال و
قارةمانآ  ب انني ئةظ هوزانة يادزوةكو هةر.دانةخو
 . طوتى(ئيَزدى  مةمحود)رناظدارزؤ
ويَنـىَ  ويَنةيـة بـةرؤظاذى    ئـةظ  :وكويَنآ لظـ  0-0

ــةظ جــؤر))ضــونكىجيَطرية، ــة دئ ــةكىَ  ة ويَنةي بياظ
دميـةنيَن  .انويَنـةيىَ جيَطريدهيَتةكيَشـ   ذبةرفرةهرتدا

ــزاظن و وى  ــرِ بــ ــويىَ دي ثــ ــةكى بــ  ذ دوخــ
دشيَن ظـى ويَنـةى   ويَنةطريَن درامايىَ .دهيَتةطهورين

ــذى ســينةما  ــةفزيونى يان بطــرن  ييبرِيَياكــامريا تةل
يـان ذى  نهو دةمـىَ ظان ويَنةياندا دةربرِينـىَ ذ  داروك

     :وةك هوزانظان دبيَذيت.(11)((كةت ئايندىَ د
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 هار بووية نةيارىَ مة
 ويَران د كة وارىَ مة

 مة  ب  ذةهرىَ د كوذة
 (11)يَشمةرطة  نوذدارىَ مة

 

ــرة ل ن ســادة رِيَيــا ضــةند ويَنــةييَهوزانظــان ب ظيَ
 ةرطةثيَشــــــــم ر،هار،نــــــــةيار،وار،ذةه)وةك

يَتـةكرن  دهكاريَن لدةمىَ نهوئةو هةروةها.(،نوذدار
ــةرو ــ دهـــــ ــة،)وةك .ةردةوامنبـــــ  بوويـــــ

هوزانظـان  .يةويَنةيةكىَ لظوك درسـتكر (كوذةددكة،
 طيانةوةرةوكىَ درندةبةخونةيارىَ 

ــواندي ــىَ  .يةليَكضـ ــة يـ ــةظ دذمنـ ــونكى ئـ  ضـ
  .كةتد تشتةكىَ دظيَت يىَهةرى وهارودذواربو

 ووةالتـى ب وباذيَران  طوند تاآلنكرنا يَران و وب
 ظة  عةردي ةييَنثارضكونض و هةمى

 وكوش  وديسان هةمى جؤريَن ضةكا ذب .رِابوية
ــة ــورد ب  ن ــةتىَ ك ــا ملل ــةيئيناكار هياَلن وةك  .ن

ةك وبتنــىَ كــوذييَن ادديَن كيميــايكرنــا وان مبــذةهر
ينـا  شـيَت برِ  د يـة و ى مللةتيثيَشمةرطة نوذدارىَ ظ
ــان بكــةت ــىَ دةردة.وى دةرم ســةريىَ رِزطــار ذ ظ

هوزانظـان ويَنـىَ    هةروةكو ئاشكراية لظيَـرة .بكةت
 كيَشـيت و مـة د ة بوكيميا بارانكرنا باذيَرىَ هةَلةجب

 :دبيَذيت .دكةتضاظ بةر
 حةتا خةبات بدةظ بت
 (11)كارىَ مة هةر دىَ رةظ بت

 

وك دا ويَنةيـــةكىَ لظـــىَ ثارضـــة هوزانيَـــظـــ د
ــار، دةظخـــــةبات،)برِيَيـــــا  هاتييـــــة (رةظ،كـــ

ــت ــزاظ  .رنكدرس ــونكى ب ــدا ض ــا تيَ ــة  ي بةردةوام
ــت)كــارىَرِيَياب كارىَ نيشــاناية ئاشــكرا.(دىَ رةظ ب

هيَتـة  ئايندةيداد كريـارةدىَ ئةظ .هاتيية(دىَ) ئايندةى
كريارا رِةظينـىَ  رِيَيا ب يىَ لظوكة ئةظ ويَنةية.ئةجنامدان

مةبةسـتا هوزانظـانى ذظـى ويَنـةى     .اكرنهاتيية خوي
دةظـى داخـازا    ب ئةوة هندى مللةتىَ كورد بتنـىَ 

ة خـو  نـةرِابيت سـةر  .بكـةت ةمافيَـت خو ةردو وع
ــة وضـــةكى ــةر .هلطريتنـ ــينطىَ بـ ــى  سـ دذمنـ

 ةخـــو مـــاالمللـــةت و بـــةرِةظانييىَ ذ.ريتطنـــة
ــةتنة ــةردةو.كـــ ــاوارة  بـــ ــىَ ئـــ ام دىَ يـــ

ئاخـا   كرى بـن وذ مافيَن وى دبن ثيَ.ودةربةدةربيت
وةك هـةذارا   دآ.دىَ هيَتـة دويركـرن  ةخـو  وةالتىَ

ئةظـة لظيَـرة   .ناظ وةالتيَن بيانيدا ذيت وبىَ خودان د
وةدان وشـاراندنا قـادا   ويَنةيةكآ بـةرطري وبـةرخ  

 :خةباتيَية
  

 ئاطرىَ شةرى طةش بكن
 رويىَ دذمن رةش بكن
 كليال ئاشتى شةرة

 بسوذن هشك و تةرِة
 ويَران نةبت ماال وة

 (15)بلند نابت ئاال وة

 

د رِيَيا ضـةن  هوزانظان ويَنةيةكىَ لظوك ب ةظيَر ل
 ، شةر ئاطر،) ويَنةييَن سادة وةكو

 شــتى،،ئا كليــورةش،دذمن، رويــىَ،، ةشطــ
 رِيَيــا ب اههــةروة (مــال ئــاال، بلنــد، هشــك،تةر،

 بسـوذن، طةشبكن،رةشبكن،)واريَن داخازي وةكـ ك
 اذة ئام(ويَران نةبت،بلند نابت
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 واتـة .كرندرسـت اتيية فةرمانى ددةت ه بوكارىَ
  ،شةركرنىَ)كرياريَنييَن لظوك دويَنة

 مةبةســـتا .ادبنيـــداخو (ســـوتنىَ ،كرنىَرةشـــ
 بـو  ئينانـا ظـان ويَنـةييَن لظـوك ذ     كارب ذ هوزانظانى

 بلنـدكرنا ئـاآلى ل  يىَ ودةستظةئينانا ئازاديىَ وتةناهي
ــى  ــانىَ وةالت ــةظ  .ئامس ــةندة  ئ ــاض ــاريَن برِيَي  كري

ةشـــكرنا ى رِرِ.ىشـــةركرنا ئـــاطرىَ وةكوطةشـــ
وةالت .ناالكرنـا مـ  تاآلن ويَـران و  سـوتن و .دذمنى

ــار ــت  رِزط ــ ونابي ــتى وملل ــتى ةت بسةربةس ئاش
ضـونكى  .فريـت  لنـد نـا  ب كوردستانآ ئاآليىَ.ذيتنا

يَن دةســت ظــةئينانا ظــىَ ئةظــة هــةمى ثيَكظــة كليلــ
 زانظان هاندانا مللـةتىَ كـورد  هؤسان هو .ضةنديَنة

 كـورد  رِزطاركرنـا  ىَ ويبـةرِةظاني بةرخوةدانىَ و بوذ
 لظـوك خويـا   يـةكىَ بظىَ ضةندىَ ويَنة.ستانىَ دكةت

 .دبيت

ارةى رِؤلَ دةربــ :ةوانبيَذيظــةاليــىَ رِذ ويَنــة -3
( حمةمـةد بـةكر  .د) ةوانبيَذى دهوزانيَـدا رةطةزيَن رِ
ويَنـــةى ةوانبيَـــذى لةرةطـــةزةكانى رِ ))دبيَـــذيت

ــ كــاريَكىهو تةنهاادشــيعري  ةلكوجوانكــارى نني،ب
ونيـان لةطـةل بابةتـةكانى ويَنةدا،دةبتـة     بوئاويَتة بة

ــيَك ــةرى بةشــ ــيمانتيكى ى ثيَكهيَنــ ــاتى ســ بنيــ
ضـار   سـةر  ةوانبيَذيظـة ل ويَنة ذاليىَ رِ.(16)((ويَنةكة

 :جؤران دابةشدبيت
ئةظ جؤرة ويَنةية بريتيية  :ويَنىَ ليَكضواندنىَ 3-9
ــةراوردكرنا)ذ ــتةكى ب ب ــتةكىَ ديتش ــة  و تش دبيت

يـة ئامـاذة   ثيَدظيجـؤرىَ ويَنـةى و   بنياتىَ ثيَكهاتنـاظى 
 ليَضـو  .هةنة رةطةز اركضواندنىَ ضليَهندىَ  بدةينة

ــو ، ــامرازى ، لةوضـ ــواندنىَ ئـ ــىَ ، ليَكضـ  رِويـ
  .(17) (ليَكضواندنىَ

 

 :هوزانظان دبيَذيت
 ثريةذنيَن وة كة مة
 (18)ل بةر ديوارا مابوون

 

بـىَ دةسـتهةالتا   دانى وةخـو  هوزانظان بىَ ةظيَر ل
ــو ــواندني ةخ ــىَ  ليَكض ــو وب ــةمريا رةزي ــدان ع ية ب

 دان دمينن ولةخو بىَةذيىَ خوماهييادوضارةئةويَن ل
 ظـىَ منـونىَ لـدوي    شـلوظةكرنا   .دذيـن  سـةرجادا 

 :ارىَ بيتظى رةنطىَ خلدىَ ب رةطةزيَن ليَكضواندنىَ
ــو ــو / ليَض ــريةذن ،  لةوض ــن /ث ــامرازآ   ، م ئ

 لبـةر  / رويـآ ليَكضـواندنى    ، وةك / ليَكضواندنآ
/ جـــورآ ليَكضـــواندنآ    ، ديـــواران مـــابون 

 :انظان دبيَذيتهوز  .سةربةست
 

 ئةظينا تة شةثالَ
 (19) كرم مةمىَ زيندانىَ

 

بــو ضــواندنىَ ذانظــان ويَنةيــةكىَ ليَكهوز لظيَــرة
وةالتـى   ذئةجنامىَ ظيانا وى بوةحالَ خو كرنا بةرضاظ
ضونكى ذبةردلسؤزى ووةفادارييـا وى   .ئيناية بكار

ــا جــاران طرتيثر ةخــو نيشــتمانىَ بوطــةل و ــىَ اني ي
رةطةزيَن ليَكضواندنىَ دياركرنا.بوية ذمنىزيندانيَن د
   ، نمـ /ليَضـو   :رةنطـى بيـت  دا دىَ بظـى  دظىَ منونيَ
  ، نينــة/ئــامرازىَ ليَكضــواندنىَ   ،  مــةمىَ/لةوضــو

ليَكضواندنىَ  ورىَج  ، يةئةظيني /ىَ ليَكضواندنىَرِوي
 جةختكرن/
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 ئـةجنامىَ ب  ذ نةيـة ئـةظ ويَ  :ويَنآ خـوازةيي  3-0
واتايـةكا   ا ويَ يا سـةرةكى بـو  واتئينانا ثةيظىَ ذكار
 دهيَتـــةيـــا خـــوازةيي بـــؤ مةبةســـتةكا دى  دي

ــ .(11)درســتكرن ــةي  دظــى جــؤرة ويَنةي ــة ث دا وات
دا ناهيَتـــة درِاســـتييَراســـتةقينةيي بوواتايـــا وىَ يا

ئـةظ  .ةبةلكو مةبةست ثىَ تشـتةكىَ دييـ  ان، كارئينب
 :منونةبو .دا هةيةية دناظ هوزانيَت بوتانيجؤرة ويَنة

      

 انىَ  طةلَ  كوردةشظ
 (11)مينا  طزيرىَ  طوندة

 

ــةكىَ خـــوازةيى ب ل ــرة ويَنةيـ ــةيظاظيَـ ــا ثـ  رِيَيـ
 ضونكى ئـةظ  ثةيظـة ئامـاذىَ نــا     .خويابوية(شظان)

ان هاتيية دانـ وـب راستييَداد ةواـئ  وىَ رِامانىَ ةـدةت
بـةلكو مةبةسـتا هوزانظـانى     .بـةر ثةزييـة   شظانىَ ل

ــةر ــكســــ ــتمانثةنةزن وـردىَ مــــ  رروةيشــــ
ــةبارزاني) ــةردةم(ي ــةرورو ه ــؤز خ ــةلدلس  ذىَ ط
 .بـو  كوردسةميانىَ هـةمى طـةلَ  .بو ةخو نشتمانىَو

سـةر  يىَ بةردةوامة لنوكةذى مللةتىَ كورد  هةتا 
    :ديسان دبيَذيت.رِيَبازا وى

 

 هرضىَ  ثيسىَ  دةظ  طةنى
 (11)من  د  طوتىَ  ئةز  بةنى

ــر ل ــىَ  ةظيَـ ــةيظا ويَنـ ــة ذثـ ــوازةيى بريتييـ  خـ
  نة ىاتايا درستو ئةظ ثةيظة ب ضونكى(.هرض)

 كـويظي رةكىَ طيانةوةكارئينان ئةوذى  هاتيية ب
ى يـان  (هـرض ) وي كوذةكيياوئةظةذى ئاماذةية ب.ية

 وكاريَن دذمنى هندى هند خةلك كوشتيية

 ى رةنطـى ويَنـىَ خـوازةيى هاتييـة    ظ ب.درِندةكرينة
  :هوزانظان دبيَذيت.وياكرنخ

 

 نة سؤراظبار بوكانى و رو
 (11)  ية بزاظلةورِة طةش بو ذ

 

ــدا ب ويَ ثــةيظا نــىَ خــوازةيى دظــىَ ثارضــة هوزانيَ
ضونكى ئاشـكراية واتايـا   .كرنية درستهاتي( سؤراظ)

لَ .كةرةسـتةكىَ جوانكارييَيـة  (سؤراظ) درستييا ثةيظا
ــةررِ ــور ذبـ ــىَ سـ ــوينىَ هوزانظانى بوةنطىَ ويَيـ خـ

 ظـىَ ويَنـىَ خـوازةيى ئـةوة    وى ذمةبةستا .كارئينايةب
هيَرشـيَن  شورةشىَ وذئةجنامىَ طةشبونا ئاطرىَ بزاظ و

و دذمـــــن  يَن دناظبـــــةرابهيَـــــزو ثيَكـــــدادان
ئازادخيازا ثةروةر وداخوينا ضةندين كوردثيَشمةرطةي

ــة ــ  و هاتييـ ــةندين رِشـ ــانيَن ثاكضـ ــة طيـ بوينـ
 يَيا رِزطـار ئاظيَن روباران درِوان وةكو خوينا.قوربانى
 .ضود نشتمانيدا و كرناطةل

ــ 3-0 ــآزاىَ خويَن ــدةك  :تن ــةوةريَدوىَ باهن  دان
ى حةقيقثةيوةندييا دناظبةرا واتايا مةجازى و ))ئةطةر

ــةكاثةيوةنددا  ــةوةكهــةظى بيــت بريتي يي ــىَ ذ ي  ويَن
ــ ــىَ  ب.(11)((زتىاخ ــا ظ ــةندىَ خ ــىَ  زتن بض تن
ــةكاوةكهةظي)) ــة، يـــــــ لَ ذىَ  كورتكريـــــــ

 تنازاـخـ ة ذتنىَ بريتيزة ويَنىَ خاـوات.(151)((رِةوانرتة
مبةرجةكى بنياتىَ  يشتةكىَ دتلةتا تشتةكى بو ساخ

 تنىَ ذزويَنـىَ خـا   .زتن بهيَتة طهورينثةيظا هاتيية خا
تى و زلَ خـــا)وةك  .رةطـــةزان ثيَكـــدهيَت ســـىَ

دناظ  ئاشكراية ئةظ جـؤرة ويَنةيـة   (.تىزخا تى،زخابو
 :نة دبيَذيتؤبو من.دا هاتيية بكارئينانيَت بوتانيهوزان
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 ةبتزيَرىَ  بزاظا  وى  ن
 (16)ذ بؤ  نان و دةرمان  نةبت

 

تىَ لـدوي  ظـان   زظىَ ثارضة هوزانيَدا ويَنىَ خا د
 :وةك .كرندهيَتة ئاشكرا رةطةزان

 ديارزيَر = تىزاذىَ خ ثيَشمةرطةية،= تىخاز بو
وخـةبات   بـزاظ =ةَلطةب، بهادر/مفادار=خازتن نينة،

مةبةسـتا  .ية تنا ظةشارتيزتنىَ خازجؤرىَ خا ةظيَر ل.
 ئةوكةسـىَ . ئـةوة  كرنا ظى ويَنةىخويا نى ذهوزانظا
 خزمةتىَ  و يىَ ض كار (ثيَشمةرطة)ئةو يانذى

ــتمانىَ  ــةل ونشـ ــو بوطـ ــةتنة ةخـ ــو.كـ  ذبـ
ــيَش و ــةتى ضارةســةركرنا ئ ــن ملل ــةباتى دةرديَ خ

 مفـا د  ض نـةبت د ةطةلَ خوياوةندي ةذدبةر.كةتنة
   :ديسان دبيَذيت. هةبونا ويدا نينة

 

 ساريَذ بكة برينىَ
 ة  ئةظينىَئاظا بك

 (17)ب  دةالل  وةرةظة

 

ــارة   ل ــرة ديــ ــبوظيَــ ــةظني=تىزاخــ ذىَ  ،ئــ
يـان ذى  ئاظابكـة  =بةَلطة ،وةالتة=ديارنينة=تىزخا

اويَنىَ خازتى ذجـؤرىَ ظةشـارتي   ظىَ منونيَد د.وةرةظة
 ضونكى برِةنطةكىَ ظةشارتى مةبةستا خوة.ارئينايةبك

لةزكـة   نشـتمانثةروةر و ئـةى خـةباتطري   .دةربرِيية
ينـا مـةثىَ   دا برِ .دةستىَ دذمنى ئازاد بكـة  ذ تىوةال

 ئاظـا بكـةين و   ةدى وةالتىَ خو جارةكا ساخبيت و
 .جوان ظةطةريتةظة

 ويَنىَ دركةيى دةربرِينة ذ:ويَنىَ دركةيى 3-3

ةجنامىَ بكارئينانـا  تشتةكى ضيَدبيت ذ ئ كرنائاشكرا 
واتايـا وى  .ئاماذىَ بوى تشتىَ ددةتنديرتة ةكىَـتشت

ودرِكاندنىَ رِيَيا عةقلى يان زانينىَ يت ض بئاشكرادب
ــالوخدانى د ذهةظاَل ــتةكىَ سـ ــان تشـ ــةكى يـ  ناظـ
ذين دركة ئاماذةكرنـة  بيَ واتة ئةم دكارين.(18)كةتن

دوي  لـ  ونـة  بةلَ نةبرةنطةكىَ ئاشكراىَ،واتايةكبو
هاتينـــة  وان ثـــةي  وئـــاخظتنن ذبـــوظىَ واتـــايىَ

ــانب ــةلكوبرِيَ.كارئين ــةكاب ــك ذيا نيَزدييا واتاي وىَ ي
ــىَواتايا ئيَكــةذجؤريَن دركة))اهــةروةه.مةبةســت ث
 يىَرِينـــا ظةشـــارتى وشـــيَوازةكىَ هونـــةري   دةرب

 بوتانيـدا يَت ناظ هوزاندرةويَنة ةظ جؤئ .(19)((طوتنيَية
  :منونة بو .ئينانكارب هاتي

  

 ل بةر  دةنطىَ  دةهوال  كورد
 (51)هالظيَذن  ثالة و جؤتياردخوة  

 

ــر ل ــاة ظيَـ ــةيى بن ويَهوزانظـ ــةكىَ دركـ  نةيـ
 دو واتايان(دةهول)ضونكى ثةيظا .ئينايةكار

ــةةخو ب ــت ظ ــا .دطري ــك واتاي ــةنطى ئيَ  فةره
  ناظ ئاهةن ةنطةكىَ بةرفرة  دذئامرييَن موزيكيَيةبرِ

يانذى ئامريىَ دةربرِينىَ .بكارئينان دهيَتة وشةهياناندا
 واتايـا  . دةظ نةتـةوةيىَ كـورد   ية لخوشيَيكةي  وذ

 ئــةجنامىَ هوزانظــانى ذ مةبةســتا (شورةشــة) ىَدوو
 تناشورةشـاكوردى ظباسيَن سةركةودةن   بةالظبونا

وةك ثاَلـة   هـةمى تـةخيَن جظاكيظـة   مللةتىَ كورد ب
ــارو ــةذار وجوتي ــى  و ه ــةي  وخوش دةولةمةندبك

 :ديسان دبيَذيت.وشادينة
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 عةوريَن  مة رةش و تارن
 (51)ارنشني و شادى  دب

 

ــر ل ــةيى  ةظيَــــ ــىَ دركــــ ــا بويَنــــ رِيَيــــ
 (عـةور )بنيـاتىَ ثـةيظا   ضونكى.بويةخويا(عةور)ثةيظا
دي واتايـةكا بو( بـارانىَ بارانـدنا  ) ايا فةرهةنطىذوات

ــتا.طهورينهاتييــــة ــىَ هوزانظانى دمةبةســ ةربرِينــ
كارةسـاتيَن   ذبارودؤخيَن بةرتةن  ونـةخوش ووان 

دذمن  دةمىَواتة  .هاتى بكةتسةرمللةتىَ كوردداب
وفرؤكة دهيَنـة  سةرطوندو باذيَران دكةت هيَرشىَ ل

ن بـارانىَ  ضثكيَ وو باذيَران توثا وةكطوندظان  هنداظ
وث ذئةطةرىَ ظىَ تـ .باريننلسةر وان هةمى جهان د

ويَـران   وطوندو بـاذيَر دبونـة كاظـو    بارانكرنىَ ئةو
زيَدةبارى وىَ ضةندىَ هذمارةكا زؤر ذ مةزن .دبون

رِيَيا هوزانظانى ئةظ دميةنة ب .بضويكا د بونة قوربان و
ــيَوىَ  ويَ ــةيى دش ــةكىَ درك ــىَ  نةي ــةورةكىَ رِةش ع

ظـىَ هـةمييىَ خويادبيـت رِاسـتة     ذ.كريةبارانيَداخويا
لَ .بوندسـظك وسـادة  بوتانى ذاليىَ زمانيظةهوزانيَن 

 جـار نـادةت هوزانيَـت وى زؤر  واتايا وىَ ضـةندىَ  
هـوزانىَ يـيَن زؤرجـوان و بهيَـز     ويَنةييَن مشت ب 

 .كاريطةر بون و
 

 ـامئةجن
 

ــةجنام ذ ــةم و ئ ــةكولينىَ دبةره ــىَ ظ ــا ىَ ظ جيهان
م دا ئـة هوزانظـان سـةبرى بوتانيـ   نظيَسكار وا تورةيي

كارين لسةربنياتةكىَ ئةكادميى هندةك دةستكةظتى د
 :بكةين ديار وئةجنامان

ةكا شـيَوازيدا بوتـانى خاندنطةهـ   وارآ شيَوة ود -9
و موزيـك  هونـةر  ويَنـة و هوزانا كورديية،ضـونكى  

ــاوازيَن ــةي  وئـــــ ــة وثـــــ ل وآ وى دطـــــ
ــتمانى، ــةتى ناظةرِؤكانيشـ ــارنةتةوةيى، مروظايـ  كـ

كرية وهوزان لسةر شـيَوازآ وى  سةدان كةسان ل
 .ظةهاندينة

و شــيانيَن خــوةييَن ســةبري بوتــانى هــةمى هيَــز -0
 ةرطرجوان وكاريبو ئةفراندنا ويَنةييَن زؤنةرى ذهو
ــان ب  و ــةطوهازتنا وان ويَنــ ــاخ ظــ  لةت وســ

 دورهيَليَ ئـةزمونا وي طةل  ةييَن دتايبةمتةندييَن ويَن
 .مة تةرخانكرينة متامكرينة بو يعري دياش

تشتيَن دناظ  بوتاني شياية برييَا ويَنةيان دةرِبريينَ ذ -3
ــا هــةروةه .دا بكــةت دةرونــيَ خــوة و نــاو ا برييَ

ــةيظيَن ب ــزو كاريطةرث كةســيَن بو ا خــوةســةربورِهيَ
 .ظةدطوهيَزيت بةرامبةر

ضـاظيَ  دميةن ب.بوبوتانى ويَنةطرةكيَ سةركةظتى  -4
طـةل  هـةردو د  .ذيـا دنـاظ رويدانانـد د  ود دي  خوة

ــدو تيَكةل ــةري كرينةهةظـ ــةكيَ هونـ ييَ تاكوتابلويـ
 .بكةتذىَ درست  ةراريطكو جوانرؤز
 

  ثةراويَز
             مصدد املعارف  يار 1ط شددي   فدد    .ي يف النقددا ابي،دد   (9) 

 .91ص  1961
 اجلندددا،  نصددد  أمحدددا .ي:ت لدددي   .ي الشدددع     الصدددير  (0)
مؤسسدد ايج ل لجطبا دد     ،غددااي ال شدد ا  مطبعدد  يار(وآخدد و )

 .91ص  1981والنش  الكي ت 
حسي   سع ا.يوالفن    يراس  يف التأو الت النفس  اجلاهج  الشع  (3)

 .116ص 1117   يجج  يار  1العنبك  ط
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رمحن عبــد الــ ،/ولالقســم اال/الصــورةالفنية م مــم وزيــن   (4)
 رةوشـةنبريى  طوظارةكا سياسـى و  ، 11ذ لدان،مزوري،طؤظاراسةره

 كوردسـتان درةدئيَخيـت،   ةلبةندىَ ضارىَ ئيَكةتى نيشتمانىيةمطشتي
  .119-118 ل،991ادارئ
  ج  مصدطف  بدب    ةجد  الف صد      .ي،ني ابسجيب والتصي    (5)

 .57ص  1998   الف ص  الثقاف   السعيي    ن يارتصار 71 اي 
-منح  تطب ق   ج  شدع  اع شد   -نقا آ الصير  الفن   مع ارآ (6)
                 بدددا ا لدددئ الصدددالش  يار الشدددؤو  الثقاف ددد  العام  ،غدددااي   .ي

  .118  ص1987
حممامبارك مطبعددددد  النظ   والتطب ق  يراسدددددات نقا ددددد  يف (7)

 .16ص  1976،غااي  ياراحل    
  الدددال م مسري ج  مسدددريييف التشدددك   الشدددع     لصدددير ا (8)

            الع اع ،غددااي   آفدداع   ، دد    شددؤو  الثقاف دد  العامدد   يارال 1 ط
 .68ص  1991

حا ثدددد   أي، دددد  يراسدددد  يف مدددد اه  / النقااحلددددا  يف (1)
 يارجه ندد  1ط الدد محن   نصدد ت بدداد  بددا  /وأبدديااالفك   

 .68ص  1117والتيز ع   ما   لجنش 
 جدددددا،  :تنيرما  ف  ددددداما  ابسدددددجيب احلاا   ي ال ا (92)

سدن      (؟)  مكدا  الطبدع   العامد   ج  اب ج  لجثقاف اجمل 1ط صفير 
 .119  ص(؟)الطبع

الشددؤو   يار حسددني  جدد  الصددغريحمما.امليسددي   الصددغري  ي (99)
 .16ص 1986  (؟)  مكا  الطبع  الثقاف  واع الموزار الثقاف   العام  

-مقار،ددات منهة دد  معابدد   -النقددا يف التشددك   ايطددا،   (90)
طبددع يف    مددا  والتيز ع شدد لجن ابهج دد    1ط ا   القايرال ، بددا

 .155ص  1998لبنا   
 .171صشي   ف   .يف النقا ابي،   ي(93)
 ويَنةى شيعرى لةهؤنراوةى كورديداضون دروست دةبىَ وبةض (94)

،دةزطـاى  9كةريم شارةزا،طؤظارا رِامـان، ذ  يَت،طري هةستيَك وةردة
 .6ل،1971راطةياندن دةردةكات، 

 ،طوتـارى شـيعرى  /تةكنوسـيمانتيكى /خشانة شيعرى كوردىثة (95)
 حمةمةدبةكر،دةزطاى ضاث وباَلوكردنةوةى ئاراس،ضاثخانةى.د

 .61ل ،1111هةوليَر،وةزارةتى ثةروةردة،
 .هةمان ذيَدةر، هةمان الثةرة (96)
ــةبرى بوتانى،ثاهيز، (97) ــاسـ ــاظيبون ،1يَ،ض1ديوانـ ــاثاانا هـ                ،  ضـ

 .11ل ،1111بةرلني، 
 .18،ل1981،بةغدا، (احليايث)صربى بوتانى،ضاثخانادلستان، (98)

ــانى  (91) ــوانيَن بوتــ ــيان )ديــ ــني وشادى،دلستان،بلوراضــ ( شــ
،ذوةشانييَن ئيَكةتيا نظيَسةريَن كوردستانيَ تاييَ دهـوك  ضـاثخانا   1،ض

 .118، ل1118هاوار، دهوك، 
 .111هةمان ذيَدةر، ل (02)
، دهـوك،  7قوضانى دا،طوظارا ثـةي ، ذ  ويَنىَ هوزانىَ دهوزانيَن (09)

 .56، ل1998
(22) 

Dengê Metîn ûCudî,Sebri Botani,Stockholm,                

Swed,1993, L27. 
 .17ثاهيز، سةبرى بوتانى، ل (23)
 .118ل،  (ضيانبلورا دلستان، ،وشادىشني ) يوانيَن بوتانىد (24)
(25)

ــةى    ــاتى ويَنـ ــيعرى كورد بنيـ ــةرى لةشـ ــهونـ -1971دايـ

، دةزطـاى ضـاث وثةخشـى     ةردىئةمحةد حةسةن طـ ،سةردار1991
 .151، ل1111سليَمانى،سةردةم،

(06)
 DengêMetîn û Cudî, L24. 

 .119، ل (شني وشادى،دلستان،بلورا ضيان) ديوانيَن بوتانى(07)
 .111لبنياتى ويَنةى هونةرى لةشيعرى كورديدا، (08)
شـاعريى   دونويكارويعرى لـةهؤنراوةكانى دوشـاعري  ويَنةى شـ  (01)

 ناوةنـدى روشـنبريى   ،78رامـان، ذ  طؤظـارا  كةريم شارةزانوخيوازدا،
 .15ل 1111والن دةردةكات،كانونى يةكةم،ط
 .15لسةبري بوتانى، ثاهيز،  (32)
 .16ل صربى بوتانى،دلستان، (39)
ةريم كـ ، يَنةى شيعرى كـوردى لـةنيوان ضةسـثا وموالرينـة    و (30) 

 .11ل ،1997 هةوليَر، ،15ذ طؤظارارامان،شارةزا،
(33)  

DengêMetîn û Cudî,L28. 
 .17هةمان ذيَدةر، ل (34)
 .81، ل1ضشني وشادى، (35)
 .61ثةخشانة شيعرى كوردى، ل (36)
 .58هةمان ذيَدةر، ل (37)

(38)
DengêMetîn û Cudî,L 26. 

 .11، ل1ضشني وشادى،(31)
 يةدشــيكاري و فورماليســتىظةكولينةكادابةفريَهمبيزاخــوين د (42)

ــشــــعرا ــزار دا،موئةيةد تةيبــ ،دةزطــــةهىَ 1ضئورمــــانى، نــ
 .116ل ،1115هةوليَر،ةردىَ،وةزارةتا ثةرودهوك،ضاثخاناسثرييَز،

(49)
DengêMetîn û Cudî,L35. 

 .11ل ،1ضشني وشادى،(40)
 .7ل سةبري بوتانى،ثاهيز، (43)
- كرماجنيا سةري -آدثيَكهاتا ويَنىَ هوزانيَدا(ثارادوكس)رؤلَ (44)
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خانى،دةزطةهىَ ،ضاثخانا1ض رةمحان، ونة،حسني ئومسان ئةبدووةك من
 .111ل، 1118دهوك، سثرييَز،

شوووووووو   ، بديع،أمحووووووود   وووووووو    لبالغووووووووين و  بيووووووو     لب وووووووو     ل جووووووو     (45)
  .381،ص(؟)سنين  بري ت،  جل ل،  د ر حسن محد،: حتق ق

 .71، ل1شني وشادى، ض (46)
 .19هةمان ذَيدةر، ل (47)
  ز رة  لرتب ووووين،مطبيووووين ،1ن صوووو حال خ  ن،وووو   ، .  لتطب ووووق،د لبالغووووين  (48)

  .99ص ،3991 بنقحين،
 .111دا،لويَنىَ هوزانيَاآدثيَكهات(دوكسثارا)رؤلَ (41)
 .18، ل1شني وشادى، ض (52)
 .91دةر، لهةمان ذيَ (59)

 ذيَدةر
 ب زمانآ كورديذيَدةريَن  -أ
 سةردار ،1991-1971رديدا بنياتى ويَنةى هونةرى لةشيعرى كو  -

 ةردى، دةزطاى ضاث وثةخشى سةردةم،طحةسةن  ئةمحةد
 . 1111سليَمانى،

 .1111،ضاثاانا هاظيبون، بةرلني، 1ض،ي1َديواناثاهيز،سةبرى بوتانى، -

               طوتارى شيعرى،/تةكنوسيمانتيكى/ثةخشانة شيعرى كوردى -
انةى كردنةوةى ئاراس،ضاثخ حمةمةد بةكر،دةزطاى ضاث وباَلو.د

 .1111وةزارةتى ثةروةردة، هةوليَر، 
شيكاريية دشعراموئةيةد فورماليستى وبةفريَداظةكولينةكاخوين دهمبيزا -

دهوك، ضاثخانا دةزطةهىَ سثرييَز، ،1ئورمانى،ض دا،نزار تةيب
 .1115وةزارةتا ثةروةردىَ، هةوليَر، 

 .1981 ،بةغدا،(احليايث)لستان،صربى بوتانى،ضاثخاناد -
- Dengê Metîn û Cudî,SebriBotani,Stockholm, Swed, 1993 

                   ،1،ض(بلوراضيان ،دلستان، شني وشادى)ديوانييَن بوتانى -
ذوةشانييَن ئيَكةتيا نظيَسةريَن كوردستانى،تايآ دهوك، ضاخبانا 

 .1118هاوار،دهوك،

 وةك/سةرى كرماجنيا/ داويَنىَ هوزانيَدثيَكهاتاآ(ثارادوكس)رؤلَ -
ضاثخانا خانى،دةزطةهىَ  ،1ئةبدورةمحان، ض منونة،حسني ئومسان

 .1118دهوك،سثرييَز،
 .1979( احليايث) ،ضاثخانا1شني وشادى،صربى بوتانى،ض -
رينة،كةريم نيوان ضةسثاوموالةويَنةى شيعرى كوردى ل -

 .1997 هةوليَر، ،15ذرامان،شارةزا،طؤظارا
 نويكار و دوشاعري ويَنةى شيعرى لة هؤنراوةكانى دو شاعريى -

اوةندى روشنبريى ن،78ذن راما كةريم شارةزا،طؤظارانوخيوازدا،
 1111،كانونى يةكةمطوالن دةردةكات،

دةبىَ وبةض هةستيَك  داضون دروستويَنةى شيعرى لةهؤنراوةى كوردي -
دةزطاى ،9ذ رِامان،  طؤظارا شارةزا، كةريم طرييَت، وةردة

 .1971 ،دةكاتراطةياندن دةري 
                ، 7ثةي ، ذ ،طوظارا دا قوضاني هوزانيَن  يَنىَ هوزانىَ دو -

 .1998دهوك، 
 

 ب زمانآ عةرةبىذيَدةريَن  -ب
تصدرعن ،13عل  مصطفى صب ح، جملين لف صل،عدد.بني  ألسل ب   لتص ي ،د -

 .3998 د ر  لف صل  لثق ف ين،  لسي ديين  ،
حسن :،أمحد      ،ش    حتق ق لبالغين و  بي     لب      لبديع ج     -

 (.؟)محد،د ر  جل ل ، بري ت، سنين
  لتطب ق،حممد مب رك، مطبيين د ر حل يين،  در س ت نقديين و  لنظ يين -

 .3911بغد د،
طةرميانى،طؤظارا مةتني ، ع دل / لقسم  ال ل/ ب أة و قص ئدك ر   ص رة -

 لقىَ ئيَكىَ ثارتى دميوكراتى كورستان بزمانىَ كوردى،88ذ
 3998وعةرةبى دةردئيَخيت،ضريادوىَ،

 ،3،عبد  لق در ل ب ع ، /مق رب ت منهج ين مي ص ة/و  لتشك ل  خلط يب  لنقدخ -
 .3998 أل ل ين للنش    لت زيع، عم  ، طبع و لبن  ، 

،نص ت -حديثين   أص     لفك يين در سين و مذ  ب أدب ين- حلديث و  لنقد -
 .8001نش    لت زيع، عم  ، د رجه نين لل ،3ص حل عبد  ل محن ،  

               طبيين  ز رة  لرتب ين  م،1  حال خ  ن،   ، ن ص .د  لبالغين   لتطب ق، -
  .3991 بنقحين، 

، جمللس  ألعلى 3عصف ر،  ج ب :  خل  ل، ألسل ب، حلد ثين،ن رم   ف يدم  ،ت -
 (. ؟)، سنين  لطبع(؟)للثق فين  لي مين ، مك    لطبع  للثق فين

حس    سي د.، د- لفن يندر سين و  لتأ يالت  لنفس ين   -جل  ل  لشي    -
 .8001، د ر دجلين ، عم  ، 3   لينبك ، 

 لشؤ    د ر ،3عل  مسري  لدل م ،   مسري. لص رة و  لتشك ل  لشي خ، د -
 .3990 لثق ف ين  لي مين، نف ق ع ب ين،  لي  ق ، بغد د، 

طؤظارا  ل محن مز رخ، ، عبد / لقسم  ال ل/ لص رة  لفن ين و مم  زين -
طوظارةكا سياسى و رةوشةنبريى طشتيية  ،31سةرهلدان،  ذ

مةلبةندىَ ضارىَ ئيَكةتى نيشتمانى كوردستان درةدئيَخيت، ئادارا 
3991. 

عبد  إلله .د-منحى تطب ق  على شي   العشى-   نقدي     لص رة  لفن ين مي  ر  -
  .3981ؤ    لثق ف ين  لي مين،بغد د، لص ئغ، د ر  لش

                 حممد حسني عل   لصغري،. ب س عين  لصغرية ،مصطلح  لص رة  لفن ين ،د -
                 د ر  لشؤ    لثق ف ين  لي مين،  ز رة  لثق فين   العالم، مك   

 .3981، (؟) لطبع 
، 3عنو د غوز   ، د ر لشوؤ    لثق ف وين  لي موين،  .مستقبل  لشي   قض ي  نقديوين، د -

  .3991بغد د 
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 الخالصة
كانت الحياة هي الينبوع الذي (. صبري بوتاني)يتضمن البحث دراسة عن الصورة والصورة الشعرية  في شعر الشاعر 

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.ربته الشعـريــة واستطاع أن يذيب كل هذا في تـج. معهم

حاولنا  في  هذا البحث  من خالل عدة  محاور  التعرف  على الصورة الشعرية  من حيث المفهوم واهمية  وجودها  في 
االبداع  الذي  يمتزج  مع  روح  وذلك لجعل الشعر أكثر  تأثيرآ وإثارة لعواطف و مشاعر القارئ ، ألن  الشعر ذلك . الشعر 

 .وعواطف واحاسيس وخيال الشاعر ، لذا فهو يعتبر قوة و تأثير الشعر في اإليحاء واالفكار والكلمات  المصورة
وقد اتضح . ايضآ من خـالل البـحث  تم  إبراز بعض جوانب الصورة  الشـعرية  ونماذجها  في نتاج الشاعر صبري  بوتاني 

    و في  نفس الوقت .من  الشعراء  الذين  جسد  في اشعاره العديد  من  الصور الشعرية  الرائعة و المؤثرة لنا  أن  الشاعر
                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
 :وةك منوونة( كوورةى ئاسنطةر)دةقىَ شانؤييىَ 

 

 ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ
 عيَراق -زانكويا دهوك، هةريَما كوردستانآفاكولتيا زانستيَن مروظابةتى، سكوال ئادابآ، ثشكا شانؤيىَ، 

 (( 0303وىلَ ئةي 8: رةزامةنديا بةالظكرنىَ ، ميذوو0303 ىَطوالن 03: ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى))
 

 ثوختة
 ؤلةكىَ ذ هةذى د ثيَشظةبرنا ئاستىَرِ شانؤ ب ئيَك ذ جؤريَن هةرة طرنطيَن هونةرى و ئةدةبى دهيَتة هذمارتن و

ؤشةنبريى و جظاكيىَ هةر ميللةتةكى دا هةية، شانؤ د دةستثيَكا سةرهةلدانا خؤ دا، ب شيَوةيةكىَ سادة و رِ
              ؤشةنبرييىَ مرؤظى، ظىرِ سةرهةلداية و ثشتى هنطى و دطةل بورينا سةردةمى و ثيَشكةفتنا ئاستىَ ساكار

             ذانرىَ هؤنةرى و ئةدةبى مينا ثرِانيا ذانريَن ديرتيَن هؤنةرى و ئةدةبى هيَدى هيَدى طةشة كرية و ثيَشكةفنت 
 .ب خؤظة ديتية

شانؤ ل ظاكرنا هةر شانؤيةكا هؤنةرى دهيَتة هذمارتن و ئةظة ذى د دةمةكى داية كو دةق ب بنياتىَ سةرةكيىَ ئا
دةستثيَكا ميَذوويا سةرهةلدانا خو دا ب شيَوةيةكىَ هاتية ثيَشكيَشكرن كو ثشت ب دةقى نةبةستية، بةىلَ ثشتى 

طرنطيَن ظى هؤنةرى هاتية  طةشةكرنا شانؤيى و دانانا سيستةمةكىَ طوجنايى بؤ ظى هؤنةرى، دةق ب ئيَك ذ تومخيَن
و سةرةكى د ظى بواريدا  ؤىلَ هةرة طرنطرِ نياسني، ب شيَوةيةكى كؤ بؤ دروست بوونا شانؤيةكا هؤنةرى، دةق

ةطةزان كو ثيَكهاتا هةر دةقةكىَ شانؤيى تةمام دكةن رِ يا خاىل نينة ذ ضةند ئاظاكرنا هةر دةقةكىَ شانؤيى دبينيت،
، حيكايةت، (ديالؤط)زمان، دان و ستاندن: )يَن طرنط ب خوظةدطريتةطةزرِ انظ ثيَكهاتا دةقىَ شانؤيىَ و

ةطةزان لدويظ سيفات و تايبةمتةندييَن خو دناظـ دةقىَ شانؤييدا، رِ ، كو هةر ئيَك ذ ظان((بري)كةسايةتى، جه، هزر
 .ادبنرِ يَن جودا جوداب كارىَ جىَ ب جيَكرنا ضةند ئةركةكيَن طرنط

اميارى و جظاكيىَ خو طرنطى ب ذانرىَ شانؤيىَ داية و ذ اليىَ شانؤكار و رِ باريَن مللةتى كورد لدويظ 
شانؤيا هونةرييا كوردى مينا شانؤيا ظةكؤلةر و نظيَسةريَن شانؤيييَن كورد، شانؤيا هؤنةرييا كوردى دروست بووية 
د بوارىَ  ييَن كوردينظيَسةريَن شانؤهونةرييا هةر ميللةتةكىَ ديرتىَ جيهانى ل سةر بنياتىَ دةقى هاتية ئاظاكرن و 

    .خزمةتةكا ذ هةذى ثيَشكيَشى شانؤيا كوردى كرية ئاظاكرنا دةقيَن شانؤييدا
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 د هؤنةرىَ شانؤييَدا دةق
 

 ؤدةستنيشانكرنا دةقى هوكارةكىَ طرنطة ب
ثةيدابوونا ئةدةبى و طرنطيا دةقى د وىَ ضةنديَداية 

ظةكولني  كو بيَى دةستنيشانكرنا دةقةكى ض
ناهيَنةكرن و ئةظة ذى د ضةندين بري و هزريَن جودا 

د بةرسظا ( ئةمحةد ساالر)جودادا ديار دبيت، مينا 
سةبارةت دةق د دةرهينانيَدا و .... ثرسيارةكيَدا 

: ثةيوةندى ب دةستنيشانكرنا دةقى دبيَذيت
نةرى بىَ ؤكارىَ ه ، و(1)((سةرةتا دةبىَ دةق بىَ))

ابيت خوة ظةدكيَشيَن ذ رِ ا ئةودةق ناهيَتةكرن هةت
دةقىَ بنةرةت هةر هزرة و هزريش د بنياتى 

ريية لة جةوهة دةمارىدةق، ))ضيَكرنيَدا دةقة بوية 
دا وةك ناوك واية لة شانؤ طرنطى  ،داكارىَ شانؤيي
ى كانيةكى ثتةوة و هةموو بنةمابنكة لة سيَودا،
 ،استى دةق لة شانؤدارِ رىوة، دوةترى تىَ ئاال

ظى بابةتى  ؤو ب (1)((ةية لة ذيانداوةك وشهةر
ةسةن و هةظضةرخ و ب مفا ض رِ بونياتا شانؤيةكا

بيَتة كرن باشة؟ بو بةرسظدانا ظىَ ثرسيارىَ 
دةتوامن بليَم لة بوارىَ : ))دبيَذيت( تةلعةت سامان)

ر سوودم لة شكسبري ؤبة كارهينانى ميَذوو ز
 و ئيَك ذ سةخلةتيَن شانؤيا (3)((وةرطرتووة

ئةظة . شكسثريى ئةوة كو مفا ذ ميَذوويىَ وةرطرتية
 . ذى ل طةل هةمى شانؤيا كوردى ناطوجنيت

هةر وةكو ديار هةر دةقةكىَ ئةدةبى ذ هزرةكـىَ  
دةست ثىَ دكـةت و ضارضـوظىَ ليَكـدانا كومـةكا     

يَك و ثيَك ثشتى كـو كومـةكا   رِ هزرا ب شيَوةكى

ــك، هــزر، زمــان   ــة ئيَ ــانىَ، دكةن ــومخيَن ثيَكنين و ت
كةسانيَن دةستنيشانكرى و ئةجنامـدانا دةقـةكى ب   

ةطةزيَن رِ هزر ل طةل))هيَز دكةظيتة بةردةست بوية 
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     

و ئـةو هــزر ذى   دانـةرى و ديتنــيَن وى بـؤ ذيــانىَ  
، (4) ((بريتيية ذ ثوختة و كورتييـا ضـيَكةرى دةقـى    

ــانؤيىَ     ــةك ب ش ــؤرة هيَزاتيي ــةندىَ ذى ج ــىَ ض ظ
بةخشية و بوية ئةطـةرةك بـؤ هنـدىَ كـو ئـةركىَ      
ــةم ل   شــانؤيىَ ئةركــةكىَ مــةزن بيــت و ئةطــةر ئ
ــةين،    ــتثيَكا وىَ نةك ــةر ذ دةس ــوونةكىَ ه دويظض

ك بابةتــةكىَ مــومكني نيــة ئــةم بشــيَني درامــايىَ وة
و ض دةق بـىَ هـزر د   ئـةكادىى ضارةسـةر بكـةين    

ــان   ــنن ئــةظكا ض ضــريوك ي طشــت ئةدةبياتانــدا نيَ
ؤمـان يـان شـانؤ بيـت، ب تايبـةت      رِ داستان يـان 

دانةر هزرىَ فةراموش ناكـةت يـان بـةهايىَ وىَ    ))
ةطـةزيَن شـانؤيىَ   رِ كيَم ناكةت ذ بـةر كـو هـةمى   

بؤ وى كـؤ د   كاريطةريىَ ىلَ دكةن و دبنة هاريكار
د كـارىَ ئةدةبيـدا    (5) ((ناظـ دةقيدا يا ضاالك بيـت 

دةق وةكو نظيسـني وةكـو خـوة دمينيـت ىلَ ثرتيـا      
ــة   ــىَ شــانؤيىَ د ثيشكشــكردنيَدا دهيَت جــاران دةق
ــو    ــينىَ بـ ــدا ذ نظيَسـ ــزر د دةقيـ ــارِتن و هـ طؤهـ

هـزر د تيَكسـتيَدا   ))ثيَشكيَشكرنىَ دهيَتة طؤهـارِتن  
ن، خؤ ئةطةر ثشت ب سةرةدةرى ل طةل دهيَتةكر

ويـدانان ببةسـتيت بـةلكو هـزرا     رِ ئيَك ضريؤكىَ ذ
تيَكستىَ ب خو ذ ثيَشكيَشكرنىَ دهيَتة طوهؤرِين و 
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ةطـةزيَن ديـيَن دةقـى    رِ ل بن تيشكا ئـةظىَ ضـةندىَ  
دهيَنــة طوهــارِتن و دطــوجنن ذ بــؤ هنــدىَ دا كــو 
بـــوارةكىَ ئيتكـــاليىَ هـــزرا شـــانؤيىَ دروســـت 

ديار كـةت كـو طةلـةك     هةر ئةظة دىَ (6)((بكةت
جاران دةرهيَنـةر دبيتـة نظيَسـةر و خـودان ديتنـيَن      
جــودا ذ نظيَســينىَ و نظيَســةرى و دةرهيَنــةر دةقــىَ 
شانؤيىَ بـةرفرةهرت ىلَ دكـةت ذ بـةر ظـىَ ضـةندىَ      

ـــ   ــة بةرضاظ ــا  ))دهيَت ــةرى دوثاتي ــةرىَ دان دةرهيَن
وةكهةظيا هةر دوو طوشيَن هةر دوو تيؤريَن هزر و 

ــزرا ثيَشك ــىَ   ه ــةو ذى ل دةم ــةت ئ ــكرنىَ دك يَش
داهيَنةرى دةق دا نابيت يان ل دةمـىَ هـزرا دةقـى    

د طةلةك جاران طرفتـا دناظبـةرا    (7) ((ديار دكةت
ــيَدبن كــو نظيَســةر ب   ــدا ض نظيَســةر و دةرهيَنةري
ديتنةكىَ د نظيَسيت و دةرهيَنةر ب ديتنةكىَ ددةتـة  
ثيَشكيَشــكرن و طةلــةك جــاران مــافىَ نظيَســةرى 

ل دبيت و سنورىَ دةقـى دهيَتـة تيَكشـيَنندن،    ثيَشيَ
ــىَ   ــار دكــةت و ملمنن دان و ســتاندن هــزرىَ دي
  ئاشكرا دكةت و ثةيوةنـدييان دةستنيشـان دكـةت   

ةواية بـةرةظ شـانؤيا   رِ وةكو خو ذ بلى كو كارةكىَ
ــدان و ثيَشكيَشــكرنا      ــؤ ليَك ــني ذ ب ــانى بض جيه

 ظـىَ  ؤةسةن و بنيات كوردى ثةتى و ذ برِ شانؤيةكا
ــةموو      ــةبن ه ــاش ه ــةريَن ب ــت نظيَس ــاتى دظيَ بني
ـــ   ــةويى د نظيَســينا خــو دا بةرضاظ ســاخلةتيَن، نةت

تةلعةت )وةربطريت و جهىَ حيَبةتييَية كو شانؤظان 
ــامان ــذيت( سـ ــاظثيَكةفتنةكيَدا دبيَـ ــن : ))د ضـ مـ
ــة  وونةمبيســت ــةوة بوبيَت ــة خويَندن ــةنيا ب ة كــةت ت

اســت نينــة، رِ ئةظــة ذى (8)((نووســةرى شــانؤويى

ضونكى طةلةك نظيَسني طريَداى مةرجيَن نظيَسيية و 
ئةطةر هةر نظيَسينةك خويَندةظانةكى باش بيت، بـىَ  
 طومان دىَ كارةكىَ باش نظيَسيت و دىَ جهىَ سةر

دةق : )اوةستيانىَ بن و ل ظيَرة دةمـىَ ئـةم دبيَـذين   رِ
ــتمان دير ــةلكو   ؤمةبةس ــة ،ب ــى ي ــانؤيى ن ــى ش ك

ةطةزى تر وةكو رِ هاوكارى كردنة لة طةل هةندىَ
 و (9)(هتـد .....دةرهيَنان ونواندن وديكؤر و بينـةر 

ــةيظان ثيَكــدهيَت بؤيــة   هــةر دةقــةك ذ كومــةكا ث
ووشةكان لـة هـةموو شـانؤطةريةكان لـة بةشـة      )

 هـةر ئـةظ ثةيظةنـة    (11)(هةرة نةمرةكان دةذمرييَـت 
 .ستة و دةق ذىَ دروست دبنرِ

 ئةطةر ئةم طرنطيا دةقى بزانني كو دناظ جةرطىَ
كومةلطةهىَ تيَدا دذين و دةردكةظن و ذ بةر هندىَ 
دةقىَ شانؤيى دظيَت دناظ ضاظيَن بينةرا بطوجنيت و 
دوير نةبيت ذىَ و دظيَت د دةقىَ شانؤوييَدا هزرا 
سةرةكى ئةوبيت كو بؤ ثيَشكيَكرنىَ بيت ذ بةر 

ذانةى ؤرِ دةبىَ دةق لة ناو جةرطىَ ذيانى)هندىَ 
ظ ؤدةق خوىَ دوور لة مرخةَلك بنووسريَت و نابىَ 

 استى و دةربرينى هةستىرِ بؤية شانؤ ذيانة و ،ببينىَ
و ئةو  (11)((استطؤيانة بةرجةستة دةكاترِ

نظيسةرىَ شانؤطةريةكىَ دنظيَسيت دظيَت باش 
بزانيت شانؤ ضيية؟ و نةهيَليت كيَم و زيَدةيىَ ذ بؤ 
ثيَشكيَشكرنىَ بكةظنة دةقى، ىلَ ئةظة ذى د 

رتةنط دهيَتة ثيَشكيَشكرن و ضارضوظةكىَ بة
نظيَسني ذ سانسورىَ نظيَسةرى دةردكةظيت و هند 
مولكىَ مرؤظيية هندى كو نةهاتية ثيَشكيَشكرن و 
ثشتى هنطى و دطةل ثيَشكيَشكرنا وىَ دبيتة 
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كارىَ شانؤيىَ دةقى دطوهؤرِيت مولكىَ خةلكى و 
يَكةكا هاريكارة يان فاكتةرةكىَ كيَماويىَ رِ كو

بؤ هندىَ دا كو كاريطةريةكا زؤر ل  هاريكارة ذ
سةر جةماوةرى بكةت و د ثيَناسةكرنا دةقىَ 

دةقىَ : ))دبيَذيت( حةمة كةريم هةورامى)شانؤييدا 
طةرى ئةو نووسراوةية كة نووسةر بؤ شانؤ

مةبةستى دارِيَشتنى  دراما لة ضةند دىةن و تابلؤدا 
ينة ئةو ديَرة دريَذة نووس: دايرِشتبىَ بةشيَوةيةكى تر

هونةرييةية كة بة وشة سةرتاثاى وةك ثةيكةريَكىَ 
ناياب دارِيَذرابىَ و بة خويَندنةوة و نواندنيش 

 (11) ((هةست و سوزى خويَنةر و تةماشةظان تاوبدا
كو شانؤيىَ ذ ئةدةبى  و ثيَنطاظا ئيَكىَ يا ظةبرِ

دةربات دكةت، ئةو ئازاديا سةرةدةرييَية د دةقيدا، 
 ا خوسةرىَ شانؤيىَ ل دويظ ظياندةرهيَنةر دةقىَ نظي

، ثشتى كو  بكاردهينيت ذ بؤ خزمةتكرنا هؤنةرى
شانؤطةرى دهيَتة خواندن و ب باشى دهيَتة 
هةلسةنطاندن و ئةظة ذ ئةجنامىَ كو ئةم دةمىَ 
 هةست ثىَ دكةين كو ئةطةر شانؤ نةبيتة جهىَ

يَكا نواندنىَ نةبيتة هؤيىَ رِ خةلكى و بازيكرنا رِ
ستيَن خةلكى، ئةو شانؤ يا سةركةفتى جوالندنا هة

نابيت و دةستنيشانكرنا كيَم و كاسييَن خةلكى 
دكةفتة سةر مليَن دةرهيَنةر و طشت تومخيَن 

و بو ئةجنامدانا  دةقةكىَ ب هيَز ديرتيَن شانؤيىَ 
  -:بكةت ـدظيَت نظيَسةر ظان خاالن بةرضاظ

 زمان  -0
 ديالوط/اندندان وست -0

 حيكايةت -0

 ةتىكةساي -4

 جه -5

   (13)هزر -6
هةر مللةتةكىَ زمانىَ خوة يىَ تايبةت :زمان -0

هةية و ب زمانىَ خوة كارىَ هونةرى ثيَش كيَش 
دكةت ومللةتىَ خوة ب زمانىَ خوة 
ئاطةداردكةت،كو زمانى طةلةك رِوَىلَ خوة 

ل طةل عةقلييا وى  زمان دظيَت ،هةروةسا(14)هةية
 .ا زاروكانداخةلكى بطوجنيت ب تايبةتى د شانؤي

ديالوط لة شانؤ دا : ))دان و ستاندن -0
كةرةستةى سةرةكى ية كة نووسةر تيَدا ثيَشةكى 
بة لوذيكى يةكةى دةسةملينيىَ، و لة ميانةى دا 

وو، نيَوان ملمننىَ يةكدا رِ كةسةكان، دةخاتة
هةروةسا ب رِيَكا ئةظى   (15)((بةرِيَوة دةضيت

دةظ خةلكىَ  ل هزرو ناظةرِوَكا شانويىَتومخى 
 . ئاشكةرا دبيت 

 هةلبذاردنى حيكايةت كة بريؤكةية لةطةلَ -0))
كةسةكان و دةست نيشانكردنى شويَن دبنة 

 .بنةرِةتى شانؤطةرييةكى بة هيَز
دةبىَ نووسةرى دةق بؤ هةلبذاردنى : كةسايةتى-4

كةسةكانى شارةزايةكى باشى لة دةروى وبةرى دا 
ةو كةسةية كة كةسايةتى شانؤيى ئ))هةبيت بوية 

ضوون و ؤمنوونةى بري و هةلويست و ب
ئارماجنةكانى نووسةر بيَت لة ميانى ئاماجنة 
سةرةكى و الوةكى يةكان كة دةيةويَت بةديى 

 . (16)((بهيَنىَ
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شيََوىَ منايشكرنا شانؤطةريىَ ية، كو ئةظة : جه -5
ويدانيَظة و ئةظىَ خاىلَ رِ ذى طريَداية ب جهىَ
سةر دةستنيشانكرنا كةسان  كارتيَكرنةكا مةزن ل

ئةظكا ئةو جهة رِاستةقينةيى بيت يان .هةية
 .ئةنديَشةيى بيت

هةروةسا د هةمان دةمدا نظيَسةر دظيَـت ظان 
 :خاالن بةرضاظـ وةربطريت

       .نظيَسةر خو د جهىَ بينةريدا دانيت -0))
 .نظيَسةر خو د جهىَ ئةكتةريدا دانيت  -0

               بؤ نظيَسينا  دظيَت نظيَسةر نةخشةيةكىَ -0
  .(17)((خو دانيت

ذ بو دا دةقىَ نظيَسةرى يىَ ب هيَز بيت و  
طرنطييا درامانظيَسى ديار بيت و ذ بةر كو 

درامانووت هويةكى سةرةكى و بنةرِةتى كار و ))
كاردانةوةى نووسينةكةيةتى لةو سةردةمةى كة 
تيادا دةذى، كة لة هةمان كاتدا بةرثرسيارة لة 

ذوارى و مةترسى ىلَ كردنى بةرهةمةكةى ئةوةش د
هةر ئةظـ ، (18) ((دواى ثيَشكيَشكردن دةطريَتةوة

خالةنة كو نظيسةريَن جيهانى دان ثىَ داناى، لةورِا 
ناظـ و ناظداريا خو بةرداينة جيهانىَ و شياينة ببنة 

باشرتين كاريطةرى ))نظيسةريَن باش و تا نهو ذى 
هةموو ساتةكاندا خوى ماوة وبةردةوام و لة 

دةبريَت و بةرهةم دةهيَنريتةوة و ض لة  ؤدةستى ب
سةر شاشةى سينةماكان بيت يا خود لة سةر 
تةختةى شانؤ بيَت ضونكة ئةو دةقانة دةقى كراوة 

دظيَت نظيَسةر دةمىَ شانؤطةريةكىَ ، (19)((و نةمرن
دنظيَسيت باش هزرىَ د ملمننيَدا بكةت، ذ بةر 

رةكى د هةر دةقةكىَ ةطةزىَ هةرة سةرِ كو
ملمننىَ طةوهةرى دراماية، )شانؤييدا مملمننيَية و 

و ب  (11)((بوية دةبوو اليةنى بةرامبةر بيَتة ئاراوة
ةنطىَ و ذ ئةطةرىَ ملمننىَ دةق خو رِ ظى

دخولقينيت و دكةتة ثةيامةكا ثريؤز و د ئةجنامدا 
ونكرنا قورنةتيَن تارييَن رِ يَخوشكةرةك ذ بورِ دبيتة
يانىَ و دبيتة ثالدةرةك ذ بؤ باوةرى ب خوة ئينانىَ ذ

و هوسا مرؤظـ هةست ب هةبوونا خوة دكةت و د 
كاروانة هاتة ثيَش و  ـميَذؤيا ثةيدابوونا شانؤيىَ ئةظ
هةر ، ؤىلَ خو ديتييةرِ د هةر قوناغةكيَدا شانؤيىَ

نظيسةرةك ظان خاال باش خبوينيت هةلبةت دىَ 
ل دةمىَ ناظةروك ل  كارةكىَ باش كةت ب تايبةتى
 .طةل ميَشكى بنةرِةتى ب طوجنيت

ــيَش ضــوية    ــةرةظ ث ــةوةييا كــوردى ب شــانؤيا نةت
سةرةرِاى وان هةموو طري و طرفتا و ثيَشيا هـةميان  

ةوشــنبريييا رِ دابةشــكرنا كوردســتانىَ وكوشــتنا  
 كوردى و قةدةغةكرنا زمـانىَ كـوردى كـو بوينـة    

كـؤ   1991 دا هةتا سـاال  يَطر د هةمى قوناغيَن خؤرِ
ئازادييةكا مةزن بو مللةتىَ كورد دروست بـووى،  

دةسـتثيَكا كـو    دةربارىَ دةستثيَكا شـانؤيا كـوردى  
قونـاغيَن ئـايني و    1919كةتية بةردةستىَ مـة سـاال   

نةتةوة جووت جووت كةتنـة بةردةسـت، ثـاش ل    
وةكوكـارةكىَ شـانؤيى نةتـةوةيى هاتـة      1931ساال 

ــاودانيَن كومة   ــظ ك ــةالظكرن، ل دوي ــةتى و ب الي
امياريـــا وى ســـةردةمى شـــانؤطةريا رِ ئـــابورى و

جــةالدةت عــاىل )دطوجنــا ئــةوا ذ اليــىَ ( هةظنــد)
ذمـارة  ( هاوار)هاتية نظيَسني و ل طؤظارا ( بةدرخان
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دا هاتية بةالظكرن و ذيان ل وى سةردةمى يـا  (11)
ــانؤيا كــوردى د   ــةلطريَن ش ــوو، ه ب زةمحــةت ب

يـةكرن ضـةندا   هةر بزاظةكا هات. بةرخودانيَدا بوون
سادة ذى باية جهىَ شويَن ثةجنةييَن خـو دهـيَنن و   
بونة دةرطةهةك ذ بـؤ ميَـذوويا شـانؤيا كـوردى و     
 بوونة ئةطةرىَ ثةيدابوونا شانؤيىَ و هـةمى د ئيَـك  

ووبار دا بوون و ئةظرِؤ د خزمةتا شانؤيا نةتـةوةييا  رِ
ذ بـةر ظـىَ ضـةندىَ هـةمى طاظـا      . كورديدا دضـن 

هـةردةم ذ بـؤ ب دةسـتظةئينانا    شانؤطةريا كوردى 
  .ةواييَن مللةتىَ كورد د ملمننيَدا بوونرِ مافيَن

ــاش و    ــةرا ب ــة دناظب ــانؤ ملمننيَي ــو ش ــةر ك ذ ب
ــةتى   ــا مرؤظايـ ـــ ملمننـ ــةورِا ئةظـ ــدا، لـ                      خرابييَـ

ــةتى و ــو رِ و كؤمةالي ــة دا ك ــةم هانداين ــارى ئ                  امي
ــةبن   ــتكةفتى هـ ــة دةسـ ــو دا مـ ــيانيَن خـ                                        و د شـ

 .د بةردةوام بني
ذ بؤ نظيسينا دةقىَ باش زيَدةبارى ملمننى دظيَت  
ئةظـ ملمننيَية ب شيَوةيةكى باش و ب ديالوطةكا 
بةرز بهيَتة نظيسني، ذ بةر كـو ديـالؤط تومخـةكى    

دىَ طرنطىَ نظيسينا دةقىَ شانؤييَيَة ذ بـةر ظـىَ ضـةن   
سـتىَ  رِ دظيَت نظيَسةر طرنطيىَ بدةتة هةمى اليـةنيَن 

ــةر   ــة نظيَس ــةيظان، كةوات ــةكات ))وث ــت ئ  ثيَويس
ســتة وشــةكان وتةنانــةت رِ ةضــاوى هةلبــذاردنىرِ

نكة هةريةكايان بةثيىَ ثيَوست ثيتةكانيش بكرىَ ضو
و ئةظـة هـةمى دبنـة     (11)((ى هةيةؤروانةوةى خكا

ـ    ز و دبنـة  ئةطةرىَ دروست بوونـا دةقـةكىَ ب هيَ
شانؤ بيَى ظـى تـووخى   ))ئةطةرىَ هندىَ كو ببيَذين 

ابونا مرؤظى ل هةر كارةكىَ رِ نابت و نةبوية، ئانكو

هونةرى ئةوة كو هزرةكة دظيَت ثـيَش ضـاظ كـةت    
و ئةطـةر ئـةم    (11)((دةق)ئةو هزرة ئـةم دبيَـذينىَ   

لدويظ طرنطيا دةقـى بضـني دىَ زانـني كـا ضـةند      
ــانؤيىَ     ــارىَ ش ــؤ ك ــة ب ــني و  طرنط ــو نظيَس وةك

طةر شانؤيىَ وةك مرؤظـى دانـن دىَ   )ثيَشكيَشكرن 
دل دةق بيت، ئةظ ئةنداميَن ديرت دىَ تومخيَن شانؤيىَ 

ئةظة ذى ئاماذةيـةكا باشـة بـو طرنطييـا      و (13)(بن
ئةطةر دل نةما، )دةقى و زيَدةبارى ظىَ ضةندىَ ذى 
و ئةظة  (14)(نةما مروظ نامينيت، طةردةق نةما، شانؤ

ظ ديتنةكا كنسيكى و دةق دبيتـة تومخـةكى   ل دوي
سةراندا ونـاظ زينـدى   هةرة طرنط د ثيَشكةفتنا نظيَ

ذ بةر ظـىَ ضـةندىَ دةقـيَن شـانؤييَن وان     )دمينيت، 
و ئةظـة   (15)(ئةظرؤ ذى و سوباهى ذى دذين ونامرن

وىَ واتايىَ ناطةهينيت كو ئةندام يان تـومخيَن ديـرت   
ك ذيَدةر دةقـىَ  طرنطييا خوة نينة و سةرةرِاى طةلة

شــانؤيىَ ب تــومخىَ دوويــىَ ل قةلــةم ددةن ثشــتى 
بـةىلَ سـتونيىَ دووىَ دةقـة ب    ))تومخىَ ئةكتـةران  

ئــةو حكايةتــة كــو طرنطيــىَ ب كةســان : كـورتى 
ددةت وان ددةتــــة كــــار كــــرن و خــــةون و 

هةروةسـا  ... سةرنةكةفتنيَن وان بةرجةستة دكةت
دةق طرنطيىَ ب حـوكمى ددةت، كـو ئـةو كـارة     

ىَ كو مرؤظ نةشيَت هةروةسا هيظى و مومارةسة ئةو
ــةراوكىَ د    ــةردةوام دل ــةرؤذ ذى ب ــان ثاش و ديس
ئازرينيت؛ ضونكى دلةراوكىَ ذ دةرظةى ضارضـوظىَ  

ةخ و سنوريَن وىَ رِ مومارةسة كرنيَية بةىلَ يا ل سةر
و ئيَـك ذ   (16)((لظيَرىَ شـانؤ دةسـت ثـىَ دكـةت    

كـارةكى   خاليَن طرنط د مانا دةقىَ شانؤيىَ وةكـو 
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زيندى دظيَت وىَ ثةيوةندى بزانيت دناظبـةرا خـوة   
خويندةظانىَ  يان تةماشةظانى ذبةر هندىَ دىَ بيـنني،  
كو خاال طرنط  د كـاريَن شـانؤييَدا وب تايبـةتى    

ثيظـةر  ))ئـةدةبى، لـةورِا دىَ بيـنني     وةكو كارةكىَ
ســةبارةت خوانــدنا هــةر كــارةكى ئــةدةبى، ئــةو  

وب  (17)((ةكتةر و بينةريداكريارةية ئةوا دناظبةرا ئ
ئةطةر وةرطريـت   تايبةت لدةظ نظيسةرىَ شانؤيىَ و

ياتدا ذ دوو جةمسةران ثيَك دهيَـت  كو ئةدةب د بن
و جةمسةرىَ  aetisticجةمسةرىَ هونةرى ))ئةوذى 

ــىَ  aestheticئيســتاتيكى  ــةرى دةق جةمســةرىَ هون
دانةرى، و دةقىَ ئيسـتاتيكى ئـةو سـظككرنة ئـةوا     

ــدةظان ب ــتظة دهينيـــت خوانـ ــى (18)((دةسـ  جهـ
وويدانىَ، طرنطة دكارىَ شانؤييَدا، وةكو نظيسـني  رِ

استةقينةيىَ دةقى بكةظيتـة  رِ ئةطةر جهىَ))ذبةر كو 
دناظبةرا دةق و ئةو تشـتىَ خوانـدةظان ب دةسـتظة    
ــةجنامىَ   ــكةرا ذ ئـ ــيَوةيةكىَ ئاشـ ــت ب شـ دهينيـ

وهةر خويندةكا   (19)((كارليَكرنا هةر دوو اليةناية
ب سـةدان  و خويندنا دةقةكى بويـة   ة ذدةربرِييمة 

 دةقيَن شانؤيىَ خويندنيَن جياواز بؤ هةنـة هنـدةك ذ  
ــىَ كؤ ــتى و الي ــةتى و تةندروس ــاب مةالي  ورى ووئ

هتد خوينـدن ل سـةر دهيَتـة ئاظـاكرن     ... اميارى رِ
خويندن بىَ دةق نابيـت ض وةكـو هـزر د ميَشـكىَ     

ري نةكةين خويندةظانى دا يان وةكو نظيَسني طةر ذ ب
خواندن ضاالكيةكة بةرى هةبوونا دةقى هـزر  ))كو 

دكةت كو كومـةكا هيَمـاييَن زمـانيَن كـو ضـاظان      
يَكــا وان د شــيانداية واتــايىَ رِ ئاشــكةرانة كــو ب

دةربيَخني و هةبونا خواندةظانى ضاالك شـيان هةيـة   

واتايىَ ذ وى دةقى دةربيَخيت و كارليَكرن دناظبةرا 
ــدا ب ــدةظانى   دةق و خواندةظاني ــةكىَ خوان مةرج

شيان ل سةر بةرسظدانا هندةك ثرسياران هةبيت كو 
 (31)((ى بن ب دةقيظةيطريَدا

ئـيَش و   شانؤ وةك دةق ثرتيا جـاران دةربرِينـة ذ  
ئازار  بةر كو ئيَش و ذ ئازاريَن نظيسةرى ب خوة و

هـانى دبيتـة   هةظثشكن ل دةظ ثرتيـا مرؤظـان ل جي   د
دةقـىَ شـانؤيى    و مرؤظايـةتى كارةكىَ جيهانى يـان  

يىَ شـانؤ كـارىَ  )) ؤظـى بـ  ؤكرداريَن مر دةربرِِِينة ذ
ثلةيا هةظركيا شيانىَ ب هيَز و بلند دكةت، دان و 
ستاندن دناظبـةرا دوو كةسـاندا ب هيَمنـى دهيَتـة     
ئةجنامدان، كو ضيَدبيت ثلةيا وىَ داخـواز كـرى ذ   
ضاالكيىَ د دىةنةكىَ دةسـت نيشـان كريـدا كـيَم     

م كرنا بزاظتنىَ نينة بةلكو جؤرىَ بكةت، طرنط كيَ
و ثلـةيا  .... و ثلةيا نةئارامييا جوداكةر.... وىَ ية

وذبـةر كـو شـانؤ طريَـداى هـةمى       (31)((دةربرِينىَ
ملمننيَيـا  ))خةلكى ذاليىَ كومةاليةتيظة ب تايبةتى 

يىَ و ل دوماهيىَ دبيتة ملمننيَيةكا كومةاليةتى شانؤ
ــيان و   ــو ش ــة ال ك ــت دبن ــت و نةس ــةك هةس يةن

نةكـةين   بـري  ذى ئةطةر ئـةم ذ  ئةظة و (31)((...ذىَ
طشـت   ينة ذئةدةب دةربرِ كو شانؤ وةكو هؤنةر و

بةر ظىَ ضـةندىَ   ب و نةريتييَن مرؤظ تيَدا دذيت ذدا
يَكـيَن ديـيَن ثةيوةنـديكرنىَ،    رِ وةكو هـةمى  شانؤ))

يَكـيَن ذيـانىَ ئـةويَن    رِ ةوشـت و رِ داب و نةريت و
ةنطظـةددةت و ضـيَدبيت   رِ جظاكةك زيندى دكةت

ويَنىَ كارىَ هونةرى بهيَتة طوهـؤرين ب طوهؤرينـا   
د دةقىَ شانؤييَدا قارةمان ، (33)((كةلضةرىَ جظاكى
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، بـةىلَ ئـةو   دةنطـىَ طـةىل دكـةن    هةنة دةربرِينىَ ذ
 بـؤ هـةميان و   ؟ جـاران مرؤظةكـة ذ  قارةمان كييـة 

ــانن ذ ــؤ هــةميان جــاران هــةمى قارةم قارةمــان  ،ب
مرؤظى ذ طوشـت و خـوين و هـزر و     كةسايةتييا))

هةلويســتيية، نــةكو ب ئةفســانىَ يــان ميَذوويــةكا 
دويرة بةلكو كورِىَ ئةظى ضةرخيية ئةوىَ ئةم تيَـدا  

ــن ــةوة ئــةوىَ ناظــةر    و( 34)((دذي ــان ئ كا ؤقارةم
ــانؤط ــتيت   شـ ــا وى دراوةسـ ــةر بزاظـ ةرى ل سـ

ويـدانان ب  رِ ييَداشـانؤ كازى د كةسايةتييا ئريتي))و
ت، كو دبيتة ويستطةهىَ طرنطى ثيَدانا هيَز د بزظيني

ــتىَ وان   ــةريىَ ل هةس ــةردةوام كاريط ــةران و ب بين
نيشانكرنا كةسىَ سـةرةكى  بىَ دةست و (35)((دكةت

 زورانبـازى ثةيـدابيت ذ  ييَداضـيَدبيت  كارىَ شانؤ د
بيَى كةسايةتيا طشتى د شياندا ))وىَ ضةندىَ و  بةر
ئـةو  هةبيت؛ ضونكى كةسـايةتييا طشـتى    شانؤنينة 

ــىَ  ــدنا ملمنن ــةوىَ ب ئةفران ــة ئ ــت و رِ مرؤظ ادبي
وقارةمـان دظيَـت يـىَ     (36)((يىَ دهينيتـة ثـيَش  شانؤ

ثيَخةمـةت   بو خوة قوربـانى كرنـىَ ذ   ئامادة بيت ذ
 نامةكا ثريوز دظيَت خودان كةسايةتيةكا ب هيَـز و 

ئةو ))شيانيَن بةرطريىَ ل دةظ هةبن و  نةترت بيت و
ئارةزوويا وى يـان ئـةو   كةسىَ ترسا وى ثرت بيت ذ 

كةسىَ سوزةكا مةزن نةبيت، سوزةكا ضاظ نـةترت  
هةبيت يان ئةو كةسىَ نةشيَت ئارام ببيـت و وزة ل  
بةرطرى كرنىَ نةبيت، ئةظة هةمى كيَر نـاهيَن ببنـة   

ةنطـى قارةمـان   رِ بظـى  و (37)((كةسايةتييَن تةوةرى
يان كةسايةتيا كاريطةرا قارةمانى دبيتـة سـتوونةكا   

مةرج ذى نينـة   وئاظةكرنا دةقىَ شانؤييَدا  دب هيَز 

طةلـةك   ؛ؤظ يىَ ديار بيت بـةلكو قارةمان وةكو مر
ويـدانيَن  رِ جاران قارةمـان ميَـذوو ب خوةيـة و ب   

يَظـة  رِ ىلَ ئةظة هةمى ل سـةر ئاظاهيـةكى ب  . خوةظة
ذى دان وستاندنة كو دبيتة سـتووينةكا   يت ئةودض

شـانؤ   و ؤيىَئاظاكرنا دةظىَ شـان  ؤب دى يا ب هيَز ذ
جيــاواز دبيــت ذ  و خــوة ب خــوة دهيَتــة ظاظــارتن

طومـان د هنديَــدا  ))بويـة  . تـومخََ دان وسـتاندنىَ   
ةطـةزيَن  رِ ةطةزةكىَ طرنطة ذرِ نينة، دان و ستاندن

يىَ نابيت بيَى دان شانؤيىَ و ض ئةدةبىَ شانؤئاظاكرنا 
 و ستاندن، بةلكو دان و ستاندنة شةقلىَ ئـةدةبى و 

شـانؤيىَ   بـؤ  ذ و ( 38)((يىَشـانؤ ىَ ددةتـة  ةوانبيَذيرِ
بؤ  ل طةل بيت، ذ( قارةمان )باشرتين كار ئةوة كو 

بـةر   دان، ذدا ناما شانؤيىَ ب ثريوزيرت بهيَتة قةلةمـ 
هندىَ طةلةك جارا شانؤ دىَ بيتـة وةكـو كـارةكى    

ئةجنامىَ هةظثشكيا ثيَكظة نوانـدنىَ   ثريوز ذ مةزن  و
ــة   ))و ــىَ دهيَتـ ــانىَ طرؤثـ ــفكرن ب قارةمـ وةسـ

ــيَن   قارةمانــةكىَ جيَطــرىَ طوجنــاى بــؤ جــوريَن دي
ىَ بـؤ  ادبيت ب ظةطوهاستنا ملمننرِ قارةمانان، كو

 كــةت د و (39)((رتبازنــةكىَ بــةرفرةط و طشــتي  
يَكـا  رِ)) سـةرةكيية و  تـومخىَ هـةرة   طةرييَدا ذشانؤ

ئيَكىَ بؤ نظيسةرىَ شانؤيىَ وةرطيَرِانا ضريؤكيَية بـؤ  
ــدنىَ، ــزاظ و جوالن ــةظ كةســايةتيية ض بكــةن ض  ب ئ

ئاشكةرا و ب ظةشيَرن و بكةنة بةرخوة و ض تشتان 
بكار بهينن و ض د نـاخىَ وانـدا ذ سـؤز و هـزر و     
خــةونان و ض بةشــداريىَ د ملمننيَــدا بكــةن و ض 

 شـانؤ دا زيندى ئةوا دئاريشة بهيَنة ئافراندن، ئةو ما
 (41) ((كرنثيَشكيَشل سةر هاتيية ئاظاكرن دىَ هيَتة 



 1144 ،411 -434 بث، (ةلناسىزانستيَن مروظايةتى وكوم) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 139 

و ئةظـ كةسانة د شانؤييَدا وةكو دةق دابـةش دبنـة   
 :ضوار ثشكان سةر
 ئةكتةرىَ ئيَكىَ ئةوىَ كو: كةسايةتييا سةرةكى-1))
يا ئةغريقيدا طيَرِاى، شانؤؤىلَ ئيَكيَيىَ قارةمانيىَ د رِ

دا شانؤؤليَن دى ذى د هةمان رِ ديسان ضةند
ولةكىَ سةرةكى رِ دطيَرِيت، نوكة ئةو كةسايةتيية

 .ييَدا وةكو دةقةكىَ نظيسى دبينيتنؤشاد 

ئةظ كةسايةتيية ل ثشتى : كةسايةتييا الوةكى -1
كةسايةتييا سةرةكى دهيَت و طرنطييا وىَ دناظبةرا 

يةكا ديدا دهيَتة طوهورِين كو شانؤيةكىَ و شانؤ
ضيَدبيت طرنطييا وىَ بهيَتة خوار و ئامادة نةبيت د 

يا وىَ هندةك تيَكستاندا و هندةك جاران طرنطي
 .وةكو طرنطييا كةسايةتييا سةرةكيية

 (.كومباريس)كةسايةتييَن دةستهةالتدار يان  -3
ناظىَ وىَ ئاماذىَ ب : كةسايةتييَن بىَ دةنط -4

هندىَ ددةت كو ض تشتان نابيَذيت بةلكو ب 
ذ بؤ و  (41)((بةشةكىَ ديكورى دهيَتة هذمارتن

 طةريىَ كو دبنة خاالؤكيَشكرنا كةسانيَن شانثيَش
هةرةسةرةكيا لظاندنا بابةتى ودئةجنام دا ئةظ كةسانة 

يَكا تومخىَ ديرتىَ سةرةكيىَ هؤنةرىَ شانؤيى رِ ب
ثرت هاريكارى  دهيَتة ثاش ئةوذى زارظةكرن و ذ بؤ

بةرا كةسانيَن شانؤطةريىَ وةكو ناظ هةماهةنطى دو 
يَكا زارظةكرنىَ وةكو رِ ئةدةب وهةمان كةسان ب

هةظثشك دناظبةرا خاال  ن كوطةر وةرطر، هؤنةر
ينةكا دا زارظةكرنة كو دةربرِدةقى د دراماييَ

اليىَ  بوضؤنيَن نظيَسةرى ض ذ و بري ئيَكسةرة ذ
اليىَ ضةند كةسانظة  نظيَسةرى ب خوة يان ذ

خاال الواز دظىَ هاوكيَشيَدا . كودبيَذنىَ زارظةكةر
ئةوة طةر نظيَسةر دنظيَسينا خوةدا دان وستاندنىَ 

بؤ  ذ هةر شانؤطةريةك .ظيَذيتطوط ثا ثشت
هيَتة نظيَسني نة بهايىَ خوة يىَ ثيَشكيَشكرنىَ نة

ظةكولينا ))نةبهايىَ هونةرى و ئةدةبى دمينيت و 
يىَ يا بوية شانؤيىَ ذ دةرظةى ضارضوظىَ شانؤ

شيَوازةكىَ كةظن هةتاكو ثيَدظى بووى، ظةكولةر 
بةردةوام هزر ل هندىَ بكةن كو جهىَ طوجناى و 

 بظى و (41)((يةشانؤيىَ شانؤبؤ ظةكولينا  ب تنىَ
ةكا مةزن ددةنة ةنطى ظةكولةريَن شانؤيىَ طرنطيرِ

يىَ نةضار دكةن شانؤنظيَسةريَن  .يىَؤهؤنةرىَ شان
بوية  ،كرنىَ بكةنشدا هزرا ثيَشكيَنظيَسينيَ كو د
ييَدا د هةر شانؤب هيَزترين كارتيَكرن د ))

يَدا هةبن و ؤمان ترِ ية ئةواشانؤضةرخةكيَدا ئةو 
طةرييان زيَدة بيت ئةويَن شانؤهةر دةمىَ هذمارا 

  (43)((ون دبيترِ استيية ثرترِ مرؤظ دخولقينيت، ئةظ
 اليىَ ناظةروك و وهةر كارةكىَ ئةدةبى ذ

بلى كارىَ  وخساريظة دهيَـتة هةلسةنطاندن ذرِ
ك ؤسىَ اليانظة دهيَنة هةلسةنطاندن ناظةر شانؤيىَ ذ

ىَ شانؤيىَ كو كارى ل سةر دةثيتنا د خسار وؤرِ و
 .نابيت ئةظة زوى ب زوى ل هؤنةريَن ديرت ديار

يىَ شانؤلؤجيك دبيَذيت كو نظيسةرىَ )) استةرِ
ةها يا هةى د هةلبذارتنا هةر بابةتةكيدا رِ ئازادييةكا

و ضارةسةريا وىَ بكةت ب ضارةسةرييةكا 
زارظةكرنيَدا بكةت ل  طةر هزرىَ د (44)((يىشانؤ

ثيَدظية جةخت ل سةر هندىَ ))سينيَدا ىلَ دةمىَ نظيَ
ةوشتى رِ بهيَتةكرن كو ذ اليىَ زانستيظة بةربةستيَن
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هةنة و بوارىَ وىَ ئةوة كو طرؤث ملكةضىَ ئةوىَ 
يىَ و شانؤدبن كو د طوجنايينة بؤ ضارةسةركرنا 

ةوشتى كاريطةرييا وان كيَمرتة ذ رِ بةربةستيَن
ةوشتى رِ بةربةستيَن ئيستاتيكى، بةىلَ بةربةستيَن

ثيَدظية حسابا وان ذ اليىَ ديتنا ميَذووييظة بهيَتة 
ذيان ب  بةر بوونا هةظركيىَ و ذ (45)((ئةجنامدان

 ثرت ذ شانؤضونكى )) خوة ب خوة هةظركيى ية و
ميية و اليزيرِ ةطةزيَن دييَن ئةدةبى نيَزيكى ذيانارِ

و ملمننىَ دهيَتة هذمارتن  هةر ذ اليىَ نواندنيَذيظة
يىَ ئةوا كو بزاظا ذيانىَ شانؤةطةزىَ رِ ب طرنطرتين
جهىَ ، (46)((يىَ بةرضاظ دكةتشانؤل سةر 

بةر كو  ييَدا ذؤدةقىَ شان ةك تايبةت هةية ديطرنطي
بريتيية ذ زةمينىَ كو هةمى ثارضيَن كارى ثيَكظة ))

ثرت ئةظـ طريَدايىَ بينينيَن  (47)((طرىَ ددةت
ئاظاكرنا )) ودةرهيَنةرى د دةمىَ ثيَشكيَشكرنيَدا 

وىَ دمينيتة ل سةر شيانيَت مة ييَن نواندنىَ و 
يَنماى و ئاموذطاريان رِ هةروةسا دمينتة ل سةر برةيا

ئةويَن دانةرىَ دةقى بؤ مة دبيَذيت و ئةم دىَ هيَلني 
ةزويا مة بو هةروةكو ئةم حةذىَ دكةين و ئار

 فةرة ذ هةرة ىَكيا جهى ثيَدظييةوطرنطي (48)((هةى
نيشانكرنا دةست بؤ دياركرنا كةسيَن شانؤطةريىَ و

ة دبنة بابةتةكىَ دوو ثيَكظ دةقيدا هةر قارةمانىَ د
 جه وكةت د .يىَشانؤطرنطىَ سةركةتنا دةقىَ 

نيشانكرنا دةقةكىَ ب هيَز بؤ دةست خاليَن ثيَشييَدا ذ
بوية ، (هةظركيىَ)ةنطىَ ملمننىَرِ زيَدةبارى

كاريطةرييا جهى و مةبةستا وى ب جه ناهيَن و ))
يَكا ئامادةبوونا كةسايةتييا رِ دروست نابن ب تنىَ

يىَ كو دناظ جهيدا دضيت و كارليَكرنىَ ل طةل شانؤ
و ( 49)((جهى ب كارتيَكرن و كاريطةريظة دكةت

جهيظة و ب  ةب ثيَدظى بوي))كو  ـ تايبةمتةندييةةظئ
يَكىَ ددةتة دانةرى جؤراوجؤريىَ رِ ، كويا طريَدايية

د كةسايةتيياندا بكةت ب ثلةييَن هةست كرنةكا 
 دظيَت د و( 51)((جودا و ب مةرةميَن ذيَكظة قةتياى

ظة اليىَ دةربرينيَ نيشانكرن ذجهيدا دةم بهيَنة دةست
هات نظيسةرى نةظيا ب شيَوةكىَ ئيَكسةر  طةر

نظيسةرىَ دةقىَ  كةت وخاالن دةست نيشان ب
ذ هةر  نظيَسينيَدا يىَ دظيَت يىَ دوور بيت دشانؤ

بةر  ذ حةزةكا تاكةكةسى و حةز خوة ب خؤييىَ،
 جياوازة ذوةكو ئةدةب ب كارةكىَ  ؤكو شان
كو ذ اليىَ ثيَكهاتنيَظة ذ ))ئةدةبى ذ بةر تومخيَن 

هةمى هونةريَن دييَن ئةدةبى زةمحةترتة و كةظنرتين 
ظ هونةراندا، هةروةسا ئةظ هونةرة د ذيانا هونةرة دنا

كومةاليةتيدا توشى ضةند طوهؤرِينان بوية و 
هونةرىَ دايكيَية بؤ ضةند هونةريَن ديرت و ذ بةر 
هندىَ هةمى هيَزيَن هونةرييَن ثشتى هينطى هاتينة 

ئةظ  و (51)((طوهؤرِين بؤ شيَوة و جؤران  هل طرتن
د  وىَ ضةندىَ دهيَت، كو كةت طرنطيية ذ

يتة دهيَن بةرهةمى ييَدا ب دوير بووينةكا باششانؤ
نظيسةر باش خوة بؤ دانا  .دةستنيشانكرن

ريا بةرهةظ دكةت دةمىَ دةست ب نظيَسينىَ ذطائامو
يىَ ذ بةر كو دان و شانؤدةقىَ ))دكةت بوية 

ستاندنةكة دناظبةرا تاكةكةساندا و ديسان 
ةو ئاموذطارينة، ذ بةر هندىَ دانةرى وةسفكر كو ئ

ىلَ ؤرِ وكةنطى (51)((يينةشانؤدةستثيَكيَن دةقىَ 
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نظيسةرى بةرةظ كيَمى دضيت دةمىَ تومخيَن ديرتيَن 
يىَ ؤكرنا كارةكىَ شانيىَ بةشداردبن ل ثيَشكيَشؤشان

دةقىَ )ل سةر دةثىَ شانؤيى هةر وةكو ديار كو 
يىَ ئةو دةقىَ دراماييىَ نظيَسيية ثشتى كو شانؤ

ذ اليىَ داهيَنةر و طرؤثا  ظةكولني ل سةر هاتيةكرن
 كارى ذ نةخشةكيَشىَ ويَنةيان و جل و بةرط و

هتد، بو ... يىَشانؤوناهى و ئةكتةران و كارطيَرِيا رِ
هندىَ دا كو ضارةسةرييا دوماهيىَ بهيَت كو هةمى 

ةطةزيَن دييَن رِ هيَزيَن نظيَسى دهيَنة ظةطوهاسنت بو
دةرىَ هةستثيَكرى، هوسان دانةر ب تنىَ نابيتة ذيَ

بظى مانايىَ هةمى تومخيَن  (53)((ئيَكانة بؤ واتا دةقى
شانؤيىَ دبنة ثاليَن ثشتطيَرى وثشتةظانى ذبؤ دةقىَ 

يىَ ب شيَوةكىَ باش دةركةظيت ذبةر كو ؤشان
طةلةك جاران دىَ بينني دةقةكىَ ب هيَز ذئةجنامىَ 

يىَ وب شيَوةكىَ نةباش ؤتومخيَن شان ب كارهينانا
بةروظاذى ظىَ  يى ىلَؤرنا دةقىَ شاندبيتة ئةطةرىَ م

طةريةك ب شيَوةكىَ نة شانؤضةندىَ ضةند جاران 
باش ذاليىَ دةقيظة دهيَتة ثيَش ذئةجنامىَ ب كارهينانا 

يىَ كارةكى ؤباشا دةرهيَنةرى بؤ تومخيَن ديرتيَن شان
كارىَ  ىلَ خاال سةرةكى د .باش ذىَ دةردكةظيت

طةل ئيَك ب شانؤييَدا دةق وطشت تومخيَن ديرت ل 
د ))طوجنيت ذبؤ طةهاندنا ثةياما هزرى يا نظيسةرى 

ةطةزيَن رِ يىَ ثيَشكيَشكريدا، هةمىشانؤدةقىَ 
ثيَشكيَشكرى هاريكارييا ئيَكدى دكةن بؤ خزمةتا 

يىَ ل ثيَخةمةت طةهاندنا ناظةرؤكا وىَ و شانؤدةقىَ 
ى يطريَدا و ئةظ هزرة د (54)((ئةو هزريَن هةلطرتني

يَكة ئةوا رِ شيانة يان كةواتة شانؤ)) كومةلطةهيَنة

ن خوة دكةتة دناظدا ئةظكا دانةر هةمى هزر و تيوريَ
ة (وعْا )بن يان جظاكى بن، ئةو دةفر اميارىرِ ض

ئةوا ئوميَد و خةون و ئارةزويان خبوظة دطريت كو 
طةلةك ( 55)((دانةرى دظيَت بةرجةستة بكةت

ةر جاران ئةظ هزرة هةبوينة وطةلةك جاران نظيَس
تنىَ بؤ  هزران ضثَدكةت نةبووينة ونابيت

 ةنطة هزرة زوىرِ نة وئةظهزرا بينةريدنا يَننيَكشت
طةريا هزر ئةوة ؤثرتيا شان .دمرن دبن و زوى

ديتنةكا نظيَسيية يان ثيَشكيَشكرنا وىَ ذ اليىَ )كو
دانةريظة ل دويظ زجنريةيةكا لوجيكيية، ثشكا 

تة دةستنيشانكرن ئيَكىَ بؤ ثيَشكيَشكرنا بابةتى دهيَ
ويدانيَن ئةظى بابةتى دىَ ثيَكظة طريَدةت، د رِ و

ثشكا دووييَدا و هندةك ذى بؤ ثشكا سيىَ، هةتا 
بطةهيتة زةمحةتى و ئالوزيىَ ثاشى دىَ دةست ب 
 ضارةسةريىَ كةت، كو ئةجنامةكىَ سروشتيية بؤ

و ئةظ دان و  (56)((ويدانانرِ يَزكرن و زجنريكرنارِ
رةسةركرنا كيَشةيةكا دةستنيشان ستاندنة ذ بؤ ضا

رِاستييا ))ادبيت كة رِ ةنطى نظيَسةررِ كريية و بظى
ويدانيَن وىَ ل رِ شانؤئاشكةرا ئةوة كو هةمى 

جهةكىَ دهيَنة ئةجنامدان كو ب تنىَ نينن؛ بةلكو 
جؤراوجؤريا سةربؤرا جهى يا تةرخانكريية بؤ مة 

د  يىَ و ديسان يا توماركرييةشانؤيَكا دةثىَ رِ ب
استية ديار نابيت بيَى رِ و ئةظ (57) ((ييداشانؤدةقيَن 

ادبيت رِ يىَشانؤئةوىَ ب خواندنا ))خواندن ذ بةر 
يىَ ل سةر شانؤثيَدظية بارودؤخ و حالةتيَن ئةظىَ 

و هةروةسا ثيَدظية  (58) ((يىَ بزانيتشانؤدةثىَ 
  يى ذ هةمى اليةكيظة بيت ذشانؤخواندنا دةقىَ 
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ا نظيَسةرى، سةرةرِاى كو نوكة بو بطةهيتة خواست
ظةطوهاستنا دةقى بة ))ؤذانيَن مة ييَن ئةظرِؤدا رِ و د

بوارىَ كاركرن و مومارسة و نواندنا ظةطوهاستنا 
اميارى بهيَتة رِ ئةسبتومولؤجى و جظاكى و

ئةظة ئةطةر دانينة بةر ضاظيَن خوة كو  (59)((كرن
ويىَ رِ دةقىَ ئةدةبى طوتارةكة كو دضيتة دناظ))

زانست و ئايدلوجيا و سياسةتيَدا و ثيَليَن وى 
دبرِيت و ظةدكةت و ديسان دوبارة دروست 
دكةت ذ وى ئاليىَ كو ئةو طوتارةكا هةمةجؤرة 
كو هندةك جاران طوتارةكا فرة زمانة و فرة 

 .(61) ((دةنطة
دةق خويندنة و خواندنا دةقـى وةكـو خـوة مفـايىَ     

مفـاترة ذ  دانـان ب  ))وىَ ثرتة ذ بةر ظـىَ ضـةندىَ   
يـان ئامـادةكرن؛    (61) ((وةرطيَرِانىَ بو خوانـدةظانى 

ــدا  ــدا يــان ئامادةكرنيَ ضــونكو د كــارىَ وةرطيَرِانيَ
هةر ئةظة . طةلةك تايبةمتةندييَن نظيَسةرى بةرزة دبن

ــو   ــةهينيت ك ــك ذ  ))وى دط ــةتى ئيَ ــتنا باب ثاراس
كو ئةظة ب  (61)((ثيَدظيياتييَن نظيَسينا بابةتىَ شانؤيية

ييَدا بويـة  شـانؤ ال هةرة طرنطة د هونـةرىَ  خوة خا
يىَ ب جوريَن خـوييَن كارةسـات و   شانؤهونةرىَ ))

انة ثيَكرنيَظة يـان يـيَن ب   كاريطةرظة يان ييَن ب ترِ
ــة و  ــةرن  ...كةنيظ ــة س ــةردةوامى دبن ــد ب ب  هت

ذ بـؤ   ش و كاريطـةريىَ ل ظةكولـةران دكـةن   اكيَرِ
 شانؤ د( كاريطةر)و تشتىَ ( كارةسات)زانينا تشتى 
و ئةظ دةستنيشـانكرنة د فـةرن بـو     (63) ((و ذيانيَدا
يىَ دةمىَ دةقـةكىَ ئـةدةبيىَ ب هيَـز    شانؤنظيَسةرىَ 

طــرنطرتين تشــت د دانانــا ))دنظيَســن ذ بــةر كــو 

ويدانان ئاظا بكةت، كـو  رِ يىَ هةمييَدا ئةوة كوشانؤ
ويـدانيَن  رِ و( كـار )بابـةتى  ويـدانيَن  رِ مةبةست ثىَ

 كارىَ خوذ بةر هندىَ ثيَدظية نظيَسةر  (64) ((ةذيانيَن
ثيَدظيـة ل  )) ابةش بكةتة سـةر ضـةند دةرطـةها و   د

يىَ بةشىَ ئيَكىَ بو ثيَشكيَشكرنا شانؤسةر نظيَسةرىَ 
ويـدانان  رِ بابةتى تةرخان بكةت و د ثشكا دووييَدا

يَكةكا شارةزا كو رِ ثيَكظة طرىَ بدةت، ئةو ذى ب
ثشكا سيَى نـةكو  هاريكاريا بينةرى بكةت هةتا نيظا 

بينـةران   ،ئةجنامى ديار بكةت و ثيَدظية ل سـةر وى 
بيَخيتـة دناظــ   ب سةر دا ببةت و بةردةوام ئـةوان  

ب تشتةكىَ كو ئـةو ضـاظةرِىَ    قالبىَ سةرسؤرِمانىَ
ئةوى تشتى نةبن، ثاشـى ضـيَدبيت هـةر تشـتةك ذ     

وى بدةت، كو ئةو تشت ب تةمامى دويرة رِ تشتان
ةرِىَ بن و ضيَدبيت هيَن بيت ذ ئةوى تشتىَ ئةو ضاظ
، ب ظى ئاوايى بو مة (65) ((ذ بؤ تيَطةهشتنا بينةران

خويا دبيـت كـو ئـةركىَ نظيَسـةرى ئةركـةكىَ ب      
ساناهى نينة و د دةمـىَ نظيَسـينا دةقـىَ شـانؤييدا ل     
سةر وى ثيَدظية ضةندين اليـةنيَن طـرنط بةرضاظــ    

     .وةربطريت
 :*(كوورةى ئاسنطةر)دةقى شانؤييىَ 

بو شرؤظةكرنا اليةنيَن تـةكنيكييَن دةقـىَ شـانؤيا    
ــانؤيا   ــىَ ش ــنطةر)كــوردى، دةق ذ ( كــوورةى ئاس

وةك منوونـة  ( عةبـدولَن سـةرِاج  )نظيَسينا نظيَسـةر  
ــارا   هاتيــة وةرطــرتن، ئةظـــ دةقــىَ شــانؤيى ل طؤظ

دا هاتيـة بـةالظكرن، د ظـى     (143)ذمارة ( رِامان)
نظيَسـينا   دةقىَ شانؤييدا هةر شةش خـاليَن كـو بـو   

هةر دةقةكىَ شانؤيَ ب فةر دهيَنة دةستنيشـانكرن  
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ــتاندن ) ــان، دان و س ــالوط)زم ــةت، (دي ، حيكاي
ب شيَوةيةكىَ طوجنايى ( (بري)هزركةسايةتى، جه و 

 .هاتينة بةرضاظـ وةرطرتن
ئةظـ دةقىَ شانؤيى ب وى زمانى هاتية : زمان -0

ؤذانة ثىَ دثةيظن، رِ نظيَسني ئةوىَ خةلكىَ ئاسايى
ئةظـ ضةندة ذى د هنديَدا بو مة خويا دبيت كو 
كةسايةتييَن ظى دةقىَ شانؤيى ذ ضينةكا ئاساييا 
جظاكى ثيَك هاتينة و زيَدةبارىَ وىَ ضةندىَ كو 
دناظـ ظى دةقىَ شانؤييدا هؤزانةك ذى بكارهاتية؛ 

 :بةىلَ زمانىَ وىَ هؤزانىَ ذى زمانةكىَ سادةية
 لة ناو بيَشةاَلنى ضرِدا))

 .قاميشم هةَلضنىضَلىَ 
 بؤ ئةوةى بيكةم بة مششالَ
 شادى ببةخشم بة هةموو

 (66)((دانيشتوانى شارةكةم
ينانا ظى شيَوازىَ سادةيىَ زمانى نة ب تنىَ د هبكار

ظىَ هؤزانيَدا هاتية ئةجنامدان، بةلكى ئةظـ ضةندة ب 
 .ينانهدريَذاهييا ظى دةقىَ شانؤييدا هاتية بكار

وزانا ل سـةرى دشـيانداية   ذ ئةجنامىَ ظىَ دةقىَ ه  
 :ئةظان خاالن دةرئةجنام بهينن

 .زمانىَ ئةظى دةقى سادةية و ناوضةطةريية -أ
ئاخظنت دناظ دةقيدا يا سةركةظتية ونظيَسةرى  -ب

ب جوانى شياية دةربرِينىَ ذ هةستىَ ثةهلةوان و 
 كةسان بكةت  

هةر ضةندة كو ب (: ديالؤط)دان و ستاندن  -0
ظـ دةقىَ شانؤيى دةربرِينىَ ذ شيَوةيةكىَ طشتى ئة

ضةند كيَشيَن جودا جوداييَن جظاكى دكةت؛ بةىلَ 

زيَدةبارىَ هندىَ دان و ستاندن دناظبةرا كةسايةتتيَن 
ؤذانة رِ ظى دةقىَ شانؤيى ب زمانةكىَ ئاسايى و

 :هاتية نظيَسني
جا ئةمة عةيب نيية؟ باشـة ئـةوةى بـؤ    : يةكةم))

 ضيية؟ لة ثاشان ناطةنة يةك؟
ــاَلى   : ةمدوو ــتم ح ــة مةبةس ــارة ل ــا وا دي ــا، ن ن

ةوشــتى يــةكرت رِ بــؤ ئةوةيــة لــة خــؤ و! نــةبووى
 .(67)((شارةزابن

هةروةســا د ناظـــ دان و ســتاندنيَن ظــى دةقيــدا،  
 :كةسايةتى هاتينة دانة نياسني

سـةى  )ئةرىَ بابة، ئـةم كابرايـة ئـةو    : دَلشاد))
 نيية، كة طؤرِ هةَلكةن بوو؟( جةاللة
  (68).....((بةَلىَ خؤيةتى؛بةَلىَ : باوكى

وةك خؤيا دبيت كة دان و سـتاندن د ظـى دةقـىَ    
شانؤييدا شـياية ئـةركيَن خـؤييَن سـةرةكى ئـةجنام      

 .بدةت
ئةظـ دةقىَ شانؤيى دةربرِينىَ ذ ضةند : حيكايةت -0

كيَشيَن جودا جوداييَن جظاكى دكةت، ئيَك ذ وان 
 :كيَشا، هةبوونا طةندةلكارييَية دناظـ جظاكيدا

ــرىَ،     )) ــةيان دةط ــيَك يةخ ــاو، ثؤليس ــة ناك ل
ثؤليسةكة بة مـل  . يةكةميان ثارةيةك دةخاتة مستى

شؤرِى، ثـاش ئـةوةى سـةرجنى ئـةم ال و ئـةو الى      
 (69) ((دةدا، بؤى دةردةضىَ

ــةلكى     ــيَن خ ــةند كيَش ــاذة ب ض ــا ئام هةروةس
 : هاتيةدان، وةك

 بة رِاستى مرؤظـ لةويَدا هةست:...... دَلشاد))
 تى خةَلك دةكا و لة طوزةرانى رِةشبة دةستكور
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 .(71) ....((ووتان ئاطادار دةبيَترِ و
نظيَســةر شــياية حيكايــةتا ضــةند كيَشــيَن جــودا 
جوداييَن جظاكى ب شيَوةيةكىَ هونةريىَ بةرز دناظـ 
قالبىَ ظى دةقىَ شـانؤييدا بطةهينيتـة خوانـدةظان و    
تةماشةظانان و ضاوانيا دةربرِينا وان ضةند كيَشان د 
ظى دةقىَ شـانؤييدا، هـةمى ثيَكظـة بوينـة ئةطـةرىَ      
دروست بوونا حيكايةتةكىَ و تشتةكىَ ئاشكراشـة  
ــةَلطرىَ    ــانؤيى هـ ــةكىَ شـ ــةر دةقـ ــو هـ ذى كـ

 .حيكايةتةكيَية
ئةظـ دةقىَ شانؤيى ذ ضةند : كةسايةتى -4

: ك دهيَتكةسايةتييةكيَن جودا جودا ثيَ
، ثريةكة، باوك، (1)كةرى، سواَل(1)سواَلكةرى))

كورِ، ثؤليس، دَلشاد، شيَركؤ، باوكى دَلشاد، 
كو ئةظـ هةمى كةسايةتيية هةر ئيَك  (71) ((هؤشيار

ذ وان دويظ ئاستىَ خو، دناظـ هةر سىَ ثةرديَن ظى 
 .بيننؤىلَ تايبةتيَن خؤ درِ ىَ شانؤييدادةق

ئةظـ دةقىَ شانؤيى ل سىَ ثةردا ثيَك : جه -5
رديَن ديرت يا دهيَت، كو جه د هةر ثةردةكىَ دا ذ ثة

، زيَدةبارى هندىَ كو ماال دلشادى وةك جوداية
جه بو ثةرديَن دوويىَ و سيَى هاتية دةستنيشانكرن؛ 
بةىلَ ئةو هةر دوو جه دناظـ ماال دلشاديدا دوو 

 :جهيَن تايبةت و ذيَك جودانة
لــــة ثــــةناى ديواريَكــــدا دوو ســــواَلكةر ))

 (71).....((وةستاون،
 (73) ....((.ماَلى دَلشادة: جيَطة))
    (74) .....((لة ذووريَكى ماَلى دَلشاد))
    

نظيَسةرىَ ظى دةقىَ شـانؤيى ب مفـا وةرطـرتن ذ    
بكارئينانا كريارا ظةطيَرِانىَ، ئاماذة ب ئةو جهىَ كو 
كةســايةتى تيَــدا دطــةل ئيَــك دان و ســتاندنىَ     

 . ئةجنامددةن، كرية
هةر دةقةكىَ شانؤيى هةلطرىَ (: بري)هزر  -6

تةكيَية و دناظـ وى بابةتى ذى دا هزرةك هةية بابة
يَكا وى دةقى رِ كو نظيَسةرى دظيَت وىَ هزرىَ ب

بطةهينيتة خواندةظان و تةماشةظانان، ب شيَوةيةكىَ 
دياركرنا ))طشتى هزرا ظى دةقىَ شانؤيى ثيَكهاتية ذ 

ضاوانيا ذيانا ثشكةك ذ خةلكىَ ئاسايىَ جظاكى، 
نبةريَن مريى، طةندةىل دناظـ هندةك ذ فةرما

كةمتةرخةميا هندةك ذ ثزيشكا د ضارةسةر كرنا 
نةساخاندا، نةرازيبوون بةرامبةر ب قةدةرىَ، 

و هةروةسا  (75)((ثشتطرييكرن ل نويكرن و طؤرِانىَ
ئاماذة ب ضةندين اليةنيَن ديرت د ظى دةقيدا 
هاتيةدان كو ئةو هةمى ثيَكظة هزرا ظى دةقىَ 

 .شانؤيى ثيَك دهينن
 

 ن ظةكؤلينىَئةجناميَ
   :ئةجناميَن تايبةتى-أ
زيَدةبارى ناسةقامطريبوونا باريَ رِامياريىَ  -0

مللةتىَ كورد و نةبوونا ئازاديا ثيَدظى، بةىلَ 
نظيَسةريَن كورد شياينة دةقيَن شانؤييَن ب هيَز 
 بنظيَسن و دةقيَن شانؤييَن خؤة لدويظ سةردةمىَ

 .ب شيَوةيةكى ئةكادىى بةرهةم بهينن خوة
دةقيَن شانؤييَن كوردى مينا دةقيَن شانؤييَن  -0

ثرِانيا مللةتان، ب شيَوةيةكىَ وةسايىَ ب هيَز 
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هاتينة نظيَسني كو د ناظةرِؤكا ويَدا هةمى رِةطةزيَن 
سةرةكييَن هةر دةقةكىَ شانؤيى بةرضاظـ دكةظن و 
هةر ئيَك ذ وان رِةطةزان ذى ئةركىَ خؤ لدويظ 

 . جىَ ب جىَ دكةت سيفات و تايبةمتةندييَن خؤ
د ناظةرِؤكا دةقيَن شانؤييَن كورديدا ضةندين  -0

ذانريَن ديرتيَن ئةدةبى خويا دبن، مينا د دةقىَ 
دا، بؤ مة خويا دبيت ( كوورةى ئاسنطةر)شانوييىَ 

كؤ دناظـ دان و ستاندنةكا كةسايةتيةكىَ وى 
دةقيدا هؤزانةك هاتية دةربرِين كؤ وىَ هؤزانىَ ب 

استةوخو كار د ب هيَز كرنا وى دةقىَ شيَوةيةكىَ رِ
 .شانؤييدا ديتيية

 :ئةجناميَن طشتى-ب
دةق ب رِةطةزةكىَ طرنطىَ هؤنةرىَ شانؤيىَ  -0

و ب فاكتةرةكىَ سةرةكيىَ  دهيَتة دةستنيشانكرن
هةر   ئاظاكرنا هؤنةرىَ شانؤيىَ دهيَتة هذمارتن،

دةقةك ذى هةلطرىَ هزرةكيَية كؤ طةهاندنا وىَ 
 .ةما سةرةكييا نظيَسينا وى دةقييةهزرىَ مةر

هةر دةقةكىَ ئةدةبى د دةمىَ خواندنيَدا بيَى وىَ  -0
ضةندىَ كو ض طهؤرِينةك د هزرا ويَدا دروست بنب 
دطةهيتة خواندةظانى، بةىلَ د وان دةقيَن كؤ بؤ 
مةرةما ثيَشكيَشكرنىَ دهيَنة نظيَسني يان ذى وان 
مىَ دةقيَن كؤ هةذى ثيَشكيَشكرنيَنة، د دة

ثيَشكيَشكرنيَدا هزرا وى دةقى هةتا رِادةيةكىَ 
هندةك طهؤرِين تيَدا دروست دبن كؤ دةرهيَنةرى 

 .رِؤلةكىَ سةرةكى د ظىَ ضةنديَدا هةية
هةر دةقةكىَ شانؤيى ذ هندةك رِةطةزان ثيَك  -0

زمان، دان و ستاندن : )دهيَت كؤ بريتينة ذ

، كؤ (، حيكايةت، كةسايةتى، جه، هزر(ديالؤط)
هةر ئيَك ذ ظان رِةطةزان لدويظ سيفات و 
تايبةمتةندييَن خؤ رِؤىل د ئاظاكرن و ثيَشظةبرنا دةقىَ 

 .شانؤييدا دطيَرِن
تةمةنىَ زيندى مانا هةر دةقةكىَ شانؤيى ذ  -4

اليةكيظة طريَدايى ب ضاوانيا شيَوازىَ نظيَسينا 
ب  زمانىَ وى دةقيظةية و ذ اليةكىَ ديرتظة طريَدايى

يظةية، نظيَسةرىَ نا هزر و بابةتىَ دةلهةَلبذارت
شارةزا د دةمىَ نظيَسينا دةقىَ شانؤييدا زؤر ب 
ئاطايانة سةرةدةريىَ دطةل هةلبذارتنا ثةيظ و 
زاراظـ و رِستاندا دكةت و د دةمىَ هةلبذارتنا هزر 
و بابةتيدا كيَشة و ئاريشيَن طشتييَن جظاكى و 

 .مرؤظايةتيىَ ب طشتى بةرضاظـ وةردطريت
هةر دةقةكىَ شانؤيى مينا ثرِانيا دةقيَن ديرتيَن  -5

ئةدةبى ذ اليىَ ضينيَن جؤدا جؤداييَن جظاكيظة و 
لدويظ ئاستىَ رِؤشةنبريى و تيَطةهشتنا خواندةظان 
و طؤهداريظة ب ضةندين شيَويَن ذيَك جؤدا دهيَتة 

 .هةلسةنطاندن
هةر دةقةكىَ شانؤيى ض بؤ مةرةما خواندنىَ يان  -6

ثيَشكيَشكرنىَ بهيَتة نظيَسني، نرخ و بهايىَ  بؤ مةرةما
سةرةكيىَ خو وةرناطريت هةتا وىَ دةمى كؤ 

 .دهيَتة ثيَشكيَشكرن
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 ذيَدةر
 .39، ل1997، (11)امان، ذمارةرِ ، طؤظارى(ضاظثيَكةفنت)حممود زامدار (0)
ئةمةش . 53، ل1111، (58)امان، ذرِ دانا عةىل سةعيد، طؤظارى (0)

رج يف اردش، املخسعد : ))وةرى طرتووة، برِوانة اردشعد دةقاودةق لة س
 ((.171املسرح املعاصر، ص 

 .65ل، 1111، (58)حممود زامدار، ذ (0)
كالية احلوار بني النص العرض يف دليمي، اشمنصور نعمان جنم ال (4)

 .17االردن، ص، 1998املسرح،
عرض يف كالية احلوار بني النص المنصور نعمان جنم الدليمي، اش (5)

 .18ص(. االردن– 1998) -املسرح
 .15صنفس املصدر،  (6)
 .116نفس املصدر، ص (7)
  .65، ل(58)، ذ(ضاظثيَكةفنت دطةل تةلعةت سامان)د زامداروحمم (8)
رى كـوردى لـة شـانؤى    وكةلـةثو  ىيكاريطـةر ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ،  (9)

  .81ل ،1111ضاثخانةى خةبات، ضاثى يةكةم، دهوك،  ،كورديدا
 .81ل، هةمان ذيَدةر (03)
  .83ل هةمان ذيَدةر،  (00) 

 دا،راماى كوردى لـة نـاو درامـاى جيهانـ    حةمة كةريم هةورامى، د (00)
دةزطاى ضاث و بَنوكردنةوةى ئارات، ضاثخانةى وةزارةتـى ثـةروةردة،   

 .11ل ،1111ضاثى يةكةم، هةوليَر، 

ى لة شانؤى كاريطةريى كةلةثوورى كوردئيرباهيم ئةمحةد مسؤ،  (00)
 84لكورديدا، 

  .11ضةند نظيَسينةك لسةر شانوَوىَ،ابراهيم مسؤ،ل (04)
كاريطةريى كةلةثوورى كوردى لة شانؤى كورديدا، ئيرباهيم  (05) 

 84ل ئةمحةد مسؤ، 
 .85-84ل هةمان ذيَدةر، (06)
السااعود، باا   ،  ،1شااد ، نوا اا الاادراما ماا  اراانو اط االن ،  ر  رشااد.د (07)

 .39ص  ،1975
محد، خانزادى سوران لة كورتة درامادا، ضاثخانةى أحمسن حممد  (08)

 .3ل ،1986شفيق، بةغدا، 
شورش حمةمةد حوسني، وةهمى شانؤطةرى كوردى، طوظارى سينةما  (09) 

 .41ل ،1111ةوشنبريى، رِ ، وةزارةتى(9)وشانؤ، ذ
، دةزطاى ضـاث و ثةخشـى سـةردةم    ئةمحةد ساالر، هونةر و ذيان، (03) 

 .113ل ،1115ضاثى يةكةم، سليَمانى، 

 .11، ل8ئةمحةد ساالر، كورسى بةها درامييةكان، طوظار شانؤ، ذ (00) 
ـ يى وكؤشانؤ ئيرباهيم امحد مسو، دةقى (00) ، طوظـارا  نيسظادياتى ئةسـتؤ ميَ

، بةغـدا،  للنباعة، ساىل حةوتةم، ضاثخانةى دار احلرية (69)كاروان، ذمارة
 .65ل ،1998تشرينى يةكةم و دووةم 

 .هةمان ذيَدةر و الثةرِ (00)

 .هةمان ذيَدةر و الثةرِ (04)

 .هةمان ذيَدةر و الثةرِ (05)
جملةة  عزيز الصاحب، املسرح الذي افكر فيه املسرح الذي ادعوا اليه،  (06)

 .44، صدار اجلاحظ, 1987السنة  ،(6)االقالم، العدد
حسة  نةا،م، حةاكم    . دوبني سليمان، متر كرومسان، ترمجةة  ِر سوزان (07)

بريوت لبنان،  – 1111صاحل ، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، الطبعة االوىل، 
 .119ص

 .031نفس املصدر، ص (08)
 .031نفس املصدر، ص (09)
 160نفس املصدر، ص (03)
اااااالة ما،سااااع ،  ،امعااااة ر   ،اء الاااادرامي يف مساااار يا  البناااا اااااعداو  نااااو  (00)

 .17ص ،1998 املوصل
 .19س املصدر، صنف (00)
 .68نفس املصدر، ص (00)
بناااااااال يف مساااااااار يا  معااااااااني بسيسااااااااو فيصاااااااال صااااااااا  ال ااااااااي   باااااااارا يم،  (04) 

 .11ص ،1111االة ما،سع ، كلية الرتبية، ،امعة املوصل، ال عر ة،   
 .7ص املصدر، نفس (05)
 .8ص نفس املصدر، (06)
 .8صنفس املصدر،  (07)
 .33ص نفس املصدر،  (08)
 .71صدر، صنفس امل (09)
كلياااة   بيااار لرعااال لماااود علو،مسااار يا   واااا  الصاااا   ،رااااالة ما،ساااع ر (43)

 .4،ص1111،،امعة املوصل ،االداب
 .6نفس املصدر، ص (40)
صاااادل  :، الااااد ا ااااد  بنسااااعلي، فاااا  املساااار ية،  ر ااااة –ميلياااا  -فاااارد ب (40)

د ن باا -با   ، لبناان -خنااب، مساساة فارنكلني للنباعاة   الن ار، دار ال  افاة 
 .18انه، ص

 . 58نفس املصدر ص (40)
 .381نفس املصدر، ص (44)
 .381نفس املصدر، ص (45)



 1144 ،411 -434 بث، (ةلناسىزانستيَن مروظايةتى وكوم) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 147 

  ليلااة يف املساار ية العراليااة املعاصاار ،  لاا  ليلااةااالو  ،اار،يس ااالمان،   اار  (46)
 .14، ص 1996االة املا،سع ، ،امعة املوصل، كلية الرتبية، ر  
 – ناااص لااااام لماااد املسااا ي املكاااان يف-ماااا  صاااا  احليااااي)ناد اااة  اااا    (47) 
 .38ص ،1117،امعة املوصل /كلية اآلداب .االة ما،سع ر  
 .38نفس املصدر، ص (48)
 .38نفس املصدر، ص (49)
 .38نفس املصدر، ص (53)
املسر ية ذا  الفصال -االة ما،سع ر   –موا  العمادي  –اوالف  يل  (50)

 .9ص ،1111الوا د ، ،امعة املوصل، كلية الرتبية، 
ور  الد ليااااااااة، ، مساسااااااااة  ااااااااص املساااااااار يالااااااااد الو اااااااااب ، شااااااااكري عباااااااا (50)

 .1ص ،1117األاكندر ة، 
 .1س املصدر، صنف (50)
 (54)

 .1نفس املصدر، ص 
 .3نفس املصدر، ص (55)
 .3نفس املصدر، ص (56)
امااني .د:  نااا شااود  ااور ، املكااان املساار   ،ررافيااة الاادراما احلد  ااة،  ر ااة (57) 

 .17صمصر، جملس األعل  لال ار،  ،1997 سني الربا ، 
ن ار، ال اا ر ، رح عرب العصور، الدار ال  افية لكمال عيد، اينوغرافيا املس.د (58)

 .17، ص1998
دار  فر ااد الها اا ، دار  وب ااال املراارب،:،وليااا كر ساانيفا، علاام الاانص،  ر ااة (59)

 .13، ص1،  1997 البيضاء،
 .14نفس املصدر، ص (63)

،  ية، من ااااورا  اااااااد الكعاااااب العااااربفاااا  كعابااااة املساااار  ،رذ اااالعاااادنان باااا   (60)
 .5ص ،1996دم ق، 

 .11نفس املصدر، ص (60)
 .37نفس املصدر، ص (60)
در اااش خ ااابة، مكعباااة االجنلاااو :ال،اااو  ا،ااار ، فااا  كعاباااة املسااار ية،  ر اااة (64)

 .39ص(  .ب )  (  .ب)املصر ة، 
 .39نفس املصدر، ص (65)
، خـوىل  (143)امان، ذرِ اسنطةر، طؤظارىعةبدولَن سةرِاج، كوورةى ئ * 

 ،1119دهـوك، هـةوليَر، نيسـانى    -سيَيةم، ساَلى سيَزدة، ضاثخانةى خانى
 .46-38ل
 .43ذيَدةرىَ بةرى، ل (66)
 .39ذيَدةرىَ بةرى، ل (67)
 .43-41ذيَدةرىَ بةرى، ل (68)
 .41ذيَدةرىَ بةرى، ل (69)
 .41ذيَدةرىَ بةرى، ل (73)
 .بةرى بنيَرِة ذيَدةرىَ (70)
 .38ذيَدةرىَ بةرى، ل (70)
 .41ذيَدةرىَ بةرى، ل( 70)
 .43ذيَدةرىَ بةرى، ل (74)
 .45ل,ذيَدةرىَ بةرى (75)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1144 ،411 -434 بث، (ةلناسىزانستيَن مروظايةتى وكوم) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
  

 148 

 الخالصة
يعد المسرح نوعاً من انواع االدب العالمي، لة دور مؤثر في تقدم المستوى الثقافي و االجتماعي لاُلمم و المجتمعات، و 

نشؤه كان في صور بسيطة، ثم تطور تدريجياً حاله حال بقية الفنون و االدب العالمية و استمر في تطوره المسرح في بدايات 
 .الى يومنا هذا

و يعددد الددن  مددن المالددادى االساسددية فددي بندداس و تنددوين ى  مسددرح فنددي، فعشددى الددروم ان بدددايات نشددؤ المسددرح و عددر  
انده و بعدد تطدور المسدرح و والدس االسدم المنهجيدة لهدذا الفدن،  المسرحيات لم يعتمد عشدى الدن  كدحدد اسدم المسدرح، اال

 .اصالح الن  ىحد العناصر الرئيسية، و بات يشنل ىحد اهم منونات المسرح الفني
الشغة و المحادثة و الحناية و الشخصية و )ان بناس ا  ن  مسرحي يتطشب توفر العناصر الرئيسية المنمشة لشن  و هي 

 .كل عنصر من هذه العناصر العديد من االدوار كل حسب صفاته و الخصائ  الممنوحة له  اذ يؤد ( المنان و الفنر
كددان المسددرح ىحددد جوانددب الفددن الددذ  اهددتم بدده النددورد حسددب المددرو  السياسددية و االجتماعيددة التددي مددر بهددا المجتمددس 

س المسددرح، و المسددرح الفنددي النددورد ، فقددد تنددون و نشددد المسددرح الفنددي النددورد  عشددى يددد المسددرحيين و الالدداحثين و ادبددا
النوردى كدى مسرح عالمي بني عشى اساس الن ، و قدم ادباس المسرح الندورد  فدي مجدال بنداس الدن  المسدرحي  ددمات 

 .نموذجد لشتطاليق(رةككوورةى ئاسن)وتم ى ذ الن  المسرحي .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

 رياقعكارطيَرى ، زانكؤيا دهؤك، هةريَما كوردستانىَ، فاكولتيا ياسا و سكوال كارطيَرى وئابورى،ثشكا ذميَريارى،
 (( 0202ضريا دووىَ  0 :رنىَ ، ميذوو رةزامةنديا بةالظك0202 ىَخزيران 9: ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى))

 
 

 
 ثيَشةكى

 

وةرطيَران ثيَدظيةكا طرنطة دبوواريَن كولتوورى   
دا وخووة دئينتوة ثويَض، ضوونكى هنودى       ييَن جودا

يَودظى    ثهوةر بوةردةوا     مللةت ثيَض بكوةظي،، 
 ىذبوةر كولتوور  . كولتوورىَ مللةتيَن ديو  هةيوة  

سيسوووتةمىَ بووووا وبنطوووةهىَ ظةكوهاسوووتنىَ دانوووا 
مفوا ذظوى   و بريَيوا وةرطيَرانوىَ    اكيداظىَ ضدضارضوظ

ثامشوووايىَ بوووةرز دهيَتوووة وةرطووورتن وثشوووكداريىَ 
يَن زانسووتى و هونووةرى و  يدظةطوهاسووتنا  زانيووار 

ئةدةبى ييَن نوى و داهيَنانوا مروظوى دا دكوةت بوؤ     
هةروةسا دبيتة ثرةك بؤ . كولتورىَ مة يىَ سةردةمى

   و نوووةري،اظيَكراطةهانووودنا كولتووووران   د 
 .هتد...زانني و وثيَ

ئةظجا ئةطةر وةرطيَران نةبايوة، موة ز زانيوارى    
 و شارستانيا ئيسالمى لدور فةلسةفا طريك و التينا

 .ويور بون  د تايبةت دةموىَ ذ هةظودوو د  . نة دزانني
روىلَ خوووووة وةك ثرةكووووا لظيَوووورىَ وةرطيَووووران 

 .دبيني، ناظيَكراطةهاندنا مللةت

 مللةتىَ كوردذى هةولدايوة خووة   كواروانىَ   
تنا كولتوورىَ  فبوؤ ثيَشوكة   روشنبرييىَ را بطةهيني،

هاتوة بةرهوةظكرن    ةظةكولينو  ئوةظ ئوةظجا  . كوردى
طةهانوودنا ظيَكراؤ بوولوودور طرنطيووا وةرطيَرانووىَ   
فنت و كاريطوةريا وىَ  كولتورىَ مللوةتان وثيَشوكة  

 .لسةر مللةتيَن دي 
 :بابةتى طرنطيا

ذبةر ئةظ سةردةمة دطوورينيَ، بلةزدا دبوريو،  
زؤر بوارانوووودا  دؤذ بووووؤ رِؤذىَ ثيَشووووكةفنت و رِ

هوةر  . ثةيدادبي، وةكى زانس، و هونةر و ئةدة 
ئوامريةكىَ  وةرطيَوران  ذ سةردةميَن كةظن توا نؤكوة   
. كولتوورىَ مللوةتان  ثيَشكةفتى يوة يوىَ طةهانودنا    

.  نةخامسة ثيَدظيا مللوةتىَ كوورد بوؤ ظوىَ ضوةندىَ     
ىلَ لةورا ئةظ ظةكولينة هاتيوة توةرخانكرن لودور رؤ   

وثيَشوكةفتنا  وةرطيَرانوىَ دا   د بووارىَ طوظارا ثةيظ 
 . ئةدةبىَ كوردى

 :بابةتى ئاريشا
ثيَودظيا زؤرا مللوةتىَ    ذبةر طرنطيا وةرطيَرانىَ و

هةمبوةرى ظوىَ ضوةندىَ    . مة   وةرطيَرانوىَ هوةى  
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نةبونا ذيَدةر و ظةكولينان، تايبةت ذيَدةريَن كوردى 
ةكى يووا لوودور وةرطيَرانووىَ بوينووة ئاسووتةنطا سووةر 

ىلَ ظةكولةر شياية زالكرنىَ لسوةر ظوىَ   . ظةكولينىَ
 .ئاريشىَ بكةت  
 :سنورىَ ظةكولينىَ

ظووةكولني دةرطةهةكووة بووؤ طرنطيووا هةظنياسووينا 
نياسينا وةرطيَرانىَ ل . كولتوران   رِيَيا وةرطيَرانىَ

ثاشوان  . جيوانىَ   ثيَناسوة و جوور و رِيَبوازيَن وىَ   
وتايبوةت ل دةظوةرا    ثيَدظيا كوردان بوؤ وةرطيَرانوىَ  

 .(59-9)  منوونةيا طوظارا ثةيظ، ذمارة  نبادينا
 :رِيَبازا نظيَسينا ظةكولينىَ

رِيَبازا ظةكولةر لودويظ ضووى بوؤ ئةدامودانا ظوىَ      
 .شروظةكارى بوية -ظةكولينىَ، رِيَبازا وةسفى

 :كارئينانا ذيَدةران
ظةكولةرىَ مفا ذ زؤر ذيَدةريَن هةمةجور كريوة  

  زموووانىَ كووووردى وعوووةرةبى و وةك ثوووةرتوك 
سوايتيَن  زيَودةبارى طوظوار و رِؤذناموا و   . ئينطليزى
 .ئينتةرنيَتىَََََ

 ثشكا ئيَكىَ
 :ثيَض باس

دةمىَ بةحسىَ وةرطيَرانوىَ ل ظوى دةموى دهيَتوة     
كرن، موةرة  ذىَ بةحسوكرنا رِيَرةوةكوىَ زانوني و     
رِؤشووونبرييىَ يوووة كوووو هوووةمى اليوووةنيَن ذيوووانىَ  

ةنىَ رِاميوارى و زانسوتى و   هةر ذاليو . خبوظةدطري،
  .هتد... ئابوورى و تةكنولوذى و

وشوةنبرييىَ    ئةظرو ول ظى سةردةمى كلويال رِ 
تايبووةتى كةفتيووة دطووةل  ى   ئووةدةببيووا طشووتى و

، ثشووتى جيوووان كةفتيووة دئووامرييَن    وةرطيَرانيَوودا
رِاطةهانوودن و طةهانوودنا بلووةز و ثيَشووكةفتى دا ل  

 .جيوانىَسةرانسةرى طةل و مللةتان ل 
ئةظجا وةرطيَران بةرثرسيةكا ذيوانىَ يوة، ئوانكو    

وةكوى كاركرنوا وىَ   . بةرثرسيةكة ذبوؤ مرظايوةتيىَ  
دبوارىَ زانستى دا كوو   خزموةت و ثيَشوكةفتنا    

   ودبوووارىَ ئةدةبيوودا. بوووارىَ زانسووتى رادبيوو،
كارىَ دةولةمةندكرنا و ظةكولينا اليوةنيَن ئوةدةبى   

 .،ييَن جيوانىَ رادبيؤئاس انسةرى لسةر
 

 :ثيَناسينا وةرطيَرانىَ
وةرطيَووران رولووةكىَ زانسووتى و كولتووورى يووىَ    
ئةكتيظ د دريَذيا ديروكوىَ طيَرايوة و زؤر طرنطيوا    

زؤربةى زؤرى طةالنيض لة قوناغى  ))خوة هةبوو، 
جياجيا دا ثةنايان بردؤتة بةر و طةشةيان ثيَوداوة و  
لةريَطايةوةكووةل ك و سووووديان لووة كووةلتوور و   

و توا نوكوة    (1)(( نى يةك ى وةرطرتوووة زانيارييةكا
كاروانىَ كارئينوان وثيَشوكةفتنا وىَ يوا بةردةواموة     

 .دطش، بواراندا
ذبؤ ث  ثيَناسينىَ لودور طوى بابوةتى، ثيَشوةكيىَ     
فةرة بزانني كا وةرطيَران ضوية   دظوى سوةردةميدا    

ظةطوهاستنا )وةرطيَران وةك زاراظ دهيَتة نياسني كو 
، ز نوةكى بوؤ زمانوةكىَ ديو     ية ز زما ئاخظتنةكىَ

ىلَ وةك  (2) (.ثةيظ يان تيَكس، يان ثةرتوكةكا متوا  
زانس، بؤ زؤر اليةنان هاتية ثولينكرن، هنودةك    

 .زانستىَ زمانى ددانن و هندةك   هونةرى ددانن
ئاموواذىَ ددةتووة بابووةتيَن )وةرطيَووران وةك زاراظ 

بوؤ زؤر  ( شامل)نظيَسى و وةك زاراظةك سةرانسةرى
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دهيَتة بكارئينان دةمىَ رةطةزيَن تيَكستةكى ذ  ئةركا
زمانىَ سةرةكى يوان   -زمانةكى دةس، نيشانكرى 

 -بوؤ زمانوةكىَ ديو       - Source Langزمانىَ ذيَدةر
 – Target Langزمووانىَ وةرطيَرانووىَ يووان وةرطوورى 

بشيَوىَ ئاخظتنىَ يوان نظيَسوينىَ يانوذى بريَيوا زموانىَ      
   (3) (.ئاماذا

يَتة ثيَناسني كو ثشكةكا متامكةرة ذ وةرطيَران ده
ثشكيَن زانستى و مفا ىلَ دهيَتة وةرطورتن دطشو،   

ئوةظ جةنودةذى دهيَتوة جوةختكرن وةك     . زانستاندا
دياردةكووة ذ )زانسوو، ذاليووىَ زانوواييَن زمووانى كووو 

ديارديَن زمانى ل دةظ مروظان، نة بتنوىَ ل اليوىَ وان   
  (4) (.كةسيَن ز جاران كارىَ وةرطيَرانىَ نةكرى

ثشوتطرييا ظوىَ   ( رومان ياكوبسون )زانايىَ زمانى 
ثةنايىَ د بةتة بةر تيؤرا نيشوانيَن  )ضةندىَ دكةت و 

واتوة وةرطيَوران    (5) (.زمانى   هندةك نيشانيَن دى
ذ طوورينةكىَ د دوخةكىَ ) لثةى ثيَناسا فةرهةنطىَ 

بةرجاظ يان شيَوازةكىَ دةس، نيشانكريدا ثيَكواتيوة  
ىلَ  (6) (.ن هوةر زمانوةكىَ ديو     بؤ زمانىَ كةسى يوا 

هندةكيَن دى   جاظةكىَ دى تةماشةى ثولينكرنوا  
وةرطيَرانىَ دكةن كؤ هونةرةكوة دويور ذ زانسوتىَ    

وةرطيَران هونةرةكىَ جووانيىَ يوة و   )زمانى، ئانكو 
  كارىَ ظةطوهاستنا مانوا و شويَوازان ذ زمانوةكى    

ذظوىَ  واتوة موةرة     (7) (.بؤ زمانوةكىَ دى رِادبيو،   
ظةطوهاستنا )ضةندىَ ئةوة كو وةرطيَران ثيَكواتية ذ 

زموانىَ   بؤ Source Lang مانوايىَ ذ زموانىَ ذيَودةرى    
و ئةظووةذى دهيَتووةكرن    Traget Langوةرطوورى 

  (8) .(رِيَياثيَكواتا زانستىَ سيمانتيكى

هةر دظى بياظيودا، وةرطيَوران   شويَوةكىَ دى    
ية كوؤ  دهيَتة بةرجاظكرن كؤ هونةرةكىَ ثراكتيكى 

جةند زانايان د بوارىَ وةرطيَرانيَدا وشوا هونوةر     
( حمموود عنووانى. د)واتووا طشووتى بكارئينايووة وةكووى 

وةرطيَوران نوينوةريا كارسوازيةكىَ    )دياردكةت كؤ 
دكةت و جةلةنطيا وىَ ناهيَتة بوةرجاظكرن بوىَ ى   

ىلَ  (9) (.ثروظوة و دويظجوونىَ ، زيَودةبارى بوةهرةيىَ    
ظان هوةردوو اليوةنا   ( يفئازاد حةمة شةر)ماموستا 

وةرطووريان هووة  : ))ثيَكظووة طريَوودةت و دبيَووذي، 
زانستة و هة  هونةر، زانستايةتى وةرطريان لةوةدا 
بةدى دةكريَ، كة بةر فةرمانى كؤموةليَك ياسوا و   

ئةظجا ذظىَ جةنودىَ   (10) ((.ريَساى تايبةت بة زمانة 
دكووارين بيَووذين وةرطيَووران   طرنطيووا خوظووة     

ئوانكو طشو،   . نى يوىَ سةرانسوةرة  زانستةكىَ زما
لقيَكوووى ))زانسووتان خبوظوووة دطريوو،، جوووونكى   

تةواوكووةرة لووة لقووةكانى زانيووارى سووودى ىلَ     
وةردةطريىَ لة بوارى هةموو جؤرة زانستيَكى تردا 
وةك ثزيشكى و ئةندازيارى و رِاميارى و هونوةرى  

هةروةسووا ل ذيَوور بنةمايووةكىَ    (11) .((هتوود... و 
ن و وةرطيَور لثوةى زانسوتىَ    هونةرى دهيَتة ئاظاكر

وةرطيَرانىَ كارىَ وةرطيَرانىَ دكةت لثةى ياسواييَن  
زمووانى  كووو دبيتووة لقووةك ذ داهيَنانووا وةرطيَرانووىَ، 

وةرطيَر  ل هةر دةمةكى دكةظيتة بةرامبةر )جونكة 
هةلبووذار دنووةكا هوووير  و وةرطيَووران نووة بتنووىَ    
ظةطوهاستنا واتايةكىَ ية ذ زمانوةكى بوؤ زمانوةكىَ    

  (12) (.نى يةا، بةلكو هونةر و ضيَذ  و جودي 
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هوسا دياردبي، كو وةرطيَور رِولوةكىَ موةزن د    
ثروسووا وةرطيَرانووىَ دا دكووةت و بظووىَ ضووةندىَ    

وةرطيَريض هونةرمةندة و ثيَويسوتة  ))دياردبي، كو 
سووةرةراى زانيارييووة زمانةوانييةكووةئ بووىَ ئووةوةى 

  (13) ((.دةطيَري،
 

 :تنا كولتورانداوةرطيَران د ثروسا ثيَشكةف
هووةر بابةتووةكىَ دةولةمةنوود   ثوويَض هةلبووةت 

ةرطيَرانذى نة .وكاريطةر، ديروكةكا ثرِى بزاظ هةية
بابةتةكىَ جيووانى يوىَ هةظروةرخة، بوةلكو رِة  و     

بوؤ  )ريشاليَن وىَ بؤضاخيَن زؤر كةظن ظةدطةري،، 
ساال ثويَض زايينوىَ ظةدطوةري،   وةرطيَرانوا      011

انوودنا ثووةرتوكا ئووايينىَ شوويَوىَ سووةرزاى بووؤ تيَطةه
تةوراتىَ، ثاشان وةرطيَرانا ئوديسة يا هومريوسوى و  
وةرطيَران د ناظبةرا مللةتاندا هاتةكرن ل نيظا دويىَ 
ذ سةدىَ ناظةراسو، و دةسوتثيَكا سوةدىَ دوازدىَ    
سووىَ رةوتوويَن طوورن  يوويَن وةرطيَرانووىَ ثةيوودابون، 
ئةوذى وةرطيَران ذ عةرةبى بؤ التينى و عةرةبى بؤ 

  (14) (.يربى و ذ يونانى بؤ التينىع
  ظوووىَ ضوووةندىَ وةرطيَوووران بوووؤ بنوووةمايىَ   
ظةطوهاسووتنا هووزرو برييَوون زانسووتى و شارسووتانيةتا 
ئيسووالمى بووؤ ئووةورؤثيان و ظةطوهاسووتنا زانسوو،  
وهةروةسا فةلسةفا سةردةمى بؤ سةر   شارستانيا 

دياردا وةرطيَرانوىَ  )ذبةر ظىَ ضةندىَ، . ئيسالمى ظة
تا نوكة دطوةل ديروكوا مروظوى بويوة،      ذ كةظندا و

ذبةر بةرفرةهيا ئول و نةتوةوان و جوداهيوا زموانيَن    
بةرزبوين ذ ئةدامىَ ذينطة  و هووارن و زيَودةهيىَ،   
ثشووكدارى د ثيَشووكةظتنا شارسووتانيا مروظايووةتيىَ   

داكرية و دياردا وةرطيَرانىَ كرية ئامريىَ ئيَكانة بوؤ  
ذ اليوىَ ثيَشوكةظتنا    ظيَكراطةهاندنىَ دابينكرنا ثيَدظيا

  (15) (.ميَشكىَ مروظى   زانستىَ مللةتيَن دي 
ثروسووا وةرطيَرانووىَ د ثيَشووكةظتنا خووودا يووا     

ىلَ رِةوتويَن وىَ  . بةردةوامة دجيوانا هاظرةرخ ذيودا 
هاتينة طوهارتن، هةرضوةندة ل سوةردةميَن ثيَشويندا    
مةبةسووا ذىَ ظةطوهاسووتنا وانسوو، و بةرهووةميَن    

ىلَ ذبوةر ثيَودظييَن ظيَودة    . كةظن بوو ئةدةبىَ جيوانيىَ
ييَن سةردةمى وةك ثيَدظييَن كومةاليةتى و زانستى و 

ئووةظ ثروسووة ل . رِاميووارى و بازرطووانى و ئووابوورى
لووةورا . ضووةرخىَ بيسووتىَ زؤر هاتووة دنوواظ بوارانوودا

سووةدةى بيسووتة  بووة سووةردةمى وةرطيَووران نوواو ))
 بوؤ موة دياردبيو،، ئةطوةر    ئوةظجا   (16) ((.دةبردرىَ
ئةدةبىَ رِوسى ردةمىَ نةباية، مة ل ظى سة وةرطيَران

  يليمووةتييَن تولسووتوى و دوستوفسووكى ظووة نووة  
دنياسني، مة بةرهةميَن شكسثري و تشارلز ديكنوز و  

و دظيَريَوودا رِوىلَ . نووة دزانووني . هتوود... هوطووو و 
دةمىَ مللةت )وةرظيَرانىَ   بةرجاظى دياردبي، ل 
دهيَوو، دا ثرةكووا ذ ئيَووك د دويوور بوون، وةرطيَووران 

طرن   و ئيَكانة دروس، بكةت بوؤ ثيَشوكةفنت و   
 (17) (.وةرارا كولتورا و   ئيَكرا بطةهيني،

دبيتة فاكتةرةكىَ هةرة طرنطوىَ  هوسا وةرطيَران 
روشنبريكرنا طةل و مللوةتانو رِيَةوةبرنا وىَ بوةرةظ    

ئانكو وةرطيَران .كاروانىَ ثيَشكةفتنا جيوانيَظة ضوية
هتود دناظبووةرا  ...سوتى وئووةدةبى و وةكوةظيوةكا زان 

. د)كولتورىَ مللةتاندا ثةيدادكةت، هوةر وةكوى   
وةرطيَووران بكارانينووا ))دبيَووذي،( عةبوودى حوواجى
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دناظبوةرا دةقوةكى   زموانىَ ذيَودةر و      نيَزيكبوونىَ
دةقىَ زمانىَ ئارمانج دا، دريَكوا ليَودانان، ريَبوازان،    

زيكوون ئةظ نيَ. فةرهةنطان، و نؤرميَن شيَوازانة دةية
 (18). ((  ضةلةنطى و زيرةكيا وةرطيَريظة طريَدايية

رِولوةكىَ سوةرةكى د ثروسوا    هوسا وةرطيَوران  
وةرطيَرانيَوودا دطيَريوو،   ضوواالكى و بليمووةتيا    

وةرطيَوور دبيتووة رِوشوونبري و  )ونكى ضوووةرطيَوورى، 
هزرمةنوود و داهيَنووةرةكىَ دى، زيَوودةبارى مفووايىَ   

واتوة  . ركوةظي، وةرطيَرانا وى بىَ ى ذ تيَكستى بدة
وةرطيَوور دبيتووة ضوويَكةرىَ سووةرةكى و نووةبتنىَ     
ظةطوهيَزىَ تيَكستى يوة، بوةلكو دبيتوة داهيَنوةر ىَ     

 (19) "(.تيَكستىَ سةرةكى"سةرةكى
 

 ثروسا وةرطيَرانىَ
 

ثيَشطةفتنا كولتور خبوظوة دطريو،   ئةطوةرىَ    
وةرطيَرانىَ ذ ظاالتيةكىَ نوة نوة طةهشوتية وىَ رِادا    

يَران ذ ضةندين قوناغ و ياسوا و  بةرز، بةلكو وةرط
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   

كووو ذ يووا تووةما  بووؤ طةهانوودنا ثووةياما وةرطيَرانووىَ 
تةوةريَن طرن  ثيَكدهيَتبؤ ئةدامدانا ثروسا ضةندين 

 :وةرطيَرانىَ، ئةوذى
 
 : جوريَن وةرطيَرانىَ  - أ

  رِةنطةكىَ طشتى دهيَتة دابةشكرن وةرطيَران 
 :بؤ دوو جورا

وةرطيَرانوا كاروبواريَن رِؤذانوة يويَن ئاسوايى       :ئيَك 
وةكى وةرطيَرانا كرياريَن بازرطوانى و تايبوةتى كوو    

 .ذيانا رِؤذانة هةيةثةيوةندى   شيَوىَ 
وةرطيَرانا دةقىَ ئةدةبى و فةلسةفى و ئايينى  :دوو 

ئةظى جورى داهيَنانةكا بوةرز  .هتد ... و زانستى و 
 (20) .خبوظة دطري،

واتة جوريَن وةرطيَرانوىَ ثيَكواتينوة ذ وةرطيَرانوا    
جورىَ وةرطيَرانوا  )سةرزارى و نظيَسى، هةرضةندة 
يوةندييَن رِاميارى سةرزارى زؤر كةظنة   كةظنيا ثة

و كومةاليةتى و ئوابوورى دناظبوةرا  مروظانودا و ل    
ئةظ جورة .ظى سةردةمى زؤرتر ثيَويستى كةفتية سةر

لوودويظ دوو ريَكووا دضووي،، ئووةوذى وةرطيَرانووا   
وريَكوووا   (Simuitaneous  -مباشووور ) ئيَكسوووةر

ىلَ (. - Consecutive تتبعو  ) وةرطيَرانا دويظ ئيَك 
رطيَرانووا نظيَسووى يووة ثوو  يووا جووورىَ دويووىَ كووو وة

بةربةالظوووة، جونكوووة ئووواميَرةكىَ طةهانووودن و    
رِةوشووةنبريكرنا شارسووتانيا طشووتى يووة دناظبووةرا    

كوووو   وةرطيَرانوووا بابوووةت    (21) (.مللةتانووودا
زيَودةبارى وةرطيَرانوا   . وظةكولينيَن زانستى رادبي،

بابةت وظوةكولينيَن ئوةدةبى رادبيو، وةكوى شوعر      
 .وثةخشان   جوريَن خوظة

دظةكولينيَن بةردةوامدا، بوضونيَن جوودا لودور   
جوريَن وةرطيَرانىَ و ثولينكرنا وان دياربوينوة كوو   

واتايةكا طشتى ية،   Translationئينطليزيدادزمانىَ )
واتة بطشتى ئوةظ وشوة ذ   . هيَماكرن   وةرطيَرانىَ

بةىلَ هندةك . وةرطيَرانا سةرزارى و نظيَسى ثيَكواتية
ايةكىَ جوودا يوىَ ئوامرازان      ثسثوران لسةر بنةم
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 Interpretationدوو جووووووورا وةرطيَرانووووووىَ    
 (.رِادطةهينن، ئةوذى جورىَ سةرزارى و نظيَسى ية

(22) 
ئةدةبياتيَن ئينطليزيذى هوةمان دابةشوكرن دايوة    

بوؤ جوورىَ ئيَكوىَ     Interpretation)جوريَن وىَ كوو  
بوؤ  وى كةسوىَ      Interpreterهاتية بكارئينوان و  

بووؤ  Translationهةروةسووا . كى رِادبيوو،وى ئووةر
جورىَ دويىَ يىَ وةرطيَرانىَ هاتية طووتن و كةسوىَ   

 Translator .) (23)وةرطيَر هاتية ناظكرن بو 
هةر ئيَك ذ ظان هةردوو جورا، ئوامرييَن خووة يويَن    

ىلَ هوةردوكان ئيَوك موةرة  هةيوة،     . تايبةت هةنة 
ن زؤر ذ ظةكولوةرا )ئةوذى ظيَكرا طةهاندنوة، كوو   

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 

وهنوودةكيَن ديوو  وةسووا دبيوونن كووو   . ثيكوودهيَ،
سوتىَ  وةرطيَران ثارضوةكا الوةكوى و طرنطوة ذ زان   

 (24) (.زمانىَ ثراكتيكى
يا طورن  دظوىَ ظةكولينيَودا جوورىَ دويوىَ يوة       
وتايبووةت وةرطيَرانووا ئووةدةبى كووو ثيَوودظى بووةهرةو 

  :شارةزاييةكا بةرزة د زؤر بواراندا وةكى

رِةنطظووةدانا دةربرينيَوو، هووةردوو زمانووا لوودةظ  -أ
 .خواندةظانى

شارةزايى د كولتور و زموانىَ هوةردوو الةنوادا     -ب
 .هةبي،

 .ماكىَ رِةوان بويَتة نظيَسني  ز -ت

 (25) .ثاراستنا ئةمانةتىَ لدةمىَ وةرطيَرانىَ -ث
 

 :رِيَبازيَن وةرطيَرانىَ -  

زؤر ذ ظةكولةر وزانواييَن دبووارىَ وةرطيَرانيَودا    
كاردكةن، ضةندين رِيَباو بؤ وةرطيَرانىَ داريَتينوة و  

ىلَ   . هةر ئيَك لدويظ رِيَبوازا زانايوةكى دضوي،   
تى وةرطيَووران زؤر رِيَبووازان خبوظووة رِةنطووةكىَ طشوو

دطري، كو ضةند ذوان دسةرةكينة وييَن ديو  ذى  
ىلَ بشيَوةكىَ كيَم و ئةو رِيَبوارذى  . دهيَنة بكارئينان
  *:ئةظيَن خوارىَ نة

دظىَ رِيَبازيَودا، واتوا ذ   : وةرطيَرانا واتا   واتا  .0
دةظىَ بنةرةتى دهيَتوة وةرطورتن ذاليوىَ وةرطيَريظوة     

ئوةظ  . ريىَ دثيَكواتنا رِيَزمانيودا بكوةت  بىَىدةستكا
 .رِيَبازة ذ هةميان طرنط ة

مفا دظىَ رِيَبازيَودا بوؤ   : وةرطيَرانا وشة   وشة .0
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،

ئوةظ رِيَبوازة تنوىَ هوزر و     : وةرطيَرانا ظةطيَرايى  .3
بنةماييَن سةرةكى ييَن دةظىَ وةرطرتوى وةردطريو،    

 . و بؤ زمانةكىَ دى دهيَتة نظيَسني

ئةظ رِيِبازة دةقىَ بنوةرةتى  : وةرطيَرانا رِاظةكرى  .4
وةردطري، كوو   كوارىَ راظوةكرنا وىَ رِادبيو،     

نا دةقيَن قورس وةكى دةقويَن شوعر و   وةكى رِاظةكر
 . قؤرئانا ثريؤز

ئوةظ  جوورة   كوارىَ    : وةرطيَرانا كوورتكرى  .5
كورتكرنووا دةقووىَ بنووةرةتى رِادبيوو، بووؤ طةهانوودنا 
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بابةتووةكىَ دريَووذ بووؤ زمانووةكىَ دى   دةقووةكىَ    
 .كورت

ثيَكواتا زمانى يا )دظىَ رِيَبازيَدا : وةرطيَرانا ئازاد .6
بوةلكو    . ةرطريو، زمانىَ سةرةكى بةرضواظ نوا و  

واتايةكا ئوازاد وطودواى دطوةل دريَسوي، و واتوا      
زمووانىَ دويووىَ ئووةوا بووؤ دهيَتووة نظيَسووني تووةنوا بووؤ  
طوداندنا ناظوةروكا واتوايىَ واتايوةكا دى لبةرضواظ      

 (26) * (.وةردطري،
 
 :قؤناغيَن ثروسا وةرطيَرانىَ  - ت

وةرطيَران ظةطوهاستنا كولتورىَ مللةتةكى يوة  
، ئةظجا ثيَدظية ئوةظ كولتوورة   بنيواتىَ     دجيوانيَدا

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    

وةرطيَورى ،  لةورا ثيَدظيوة لسوةر   . مللةتةكىَ دي 
ثيَض بكارىَ وةرطيَرانوىَ رابيو، ، ثوةيرةوى ضوةند     

 :بنةمايا بي، كو ئةوذى ثيَكواتينة  ذ
 :(معنوي)  قوناغا زةينى :ئيَك

ظىَ ثروسا زةينى د قونواغيَن  ( ذان دؤليل)زمانناسىَ 
 (27) :خواريَدا دياردكةت

دظووىَ قوناغيَووداوةرطيَر   :تيَطةهشووتنا بابووةتى  .0
و د وان تشتا بطوةهي، ،  دبنةرةتدا هةول ددةت ك

ئةو د . ئةويَن نظيَسةرى مةبةستا دةربرينىَ تيَدا هةى
دوو جورا ثةيوةنديىَ دطةل دةظوى   وىَ قوناغيَدا  

دكةت، ثةيوةنديا واتايىَ دناظبةرا وشة و ئاخظتنيَن د 
دةظيوودا و ثةيوةنووديا كووةظن د ناظبووةرا ئوواخظنت و   

 .ديارديَن نة زمانيدا

وناغا دويوظ دوبوارىَ   ق :دووبارة فؤرِمؤلةكرن .0
دةربرينة كو ذ كريارا دووبارة دةربرينىَ ثيَكواتية بؤ 
واتا يا   مفا   وةرطورتن ذ نيشوانيَن زموانىَ دى    

 .كو ثيَويستى   هوئ و هزر يَظة هةية

قوناغوا سويىَ و دومواهيىَ يوة د ثروسوا       :تةئيد .3
ئةظ كارة   كون ولكرنا هوةظ  . نياسينا وةرطيَرانيَدا

ركرى بؤ دلنيابوونىَ ذىَ كو ئايوا ئوةو   واتايا ثيَشنيا
هةظ واتايوة   شويَوةكىَ توةما  واتايوا دروسو، و      

لوةورا وةرطيَور   . ثوختا ئاخظتنا بنةرةتى دطوةهيني، 
دطول ظىَ ضةندىَ، هوةوال تةئيودا وةرطيَرانوا خووة     

 .دكةت

زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى )ئةظ قوناغة د ثةرتوكا 
وةك شويَوةكىَ   يا  ئيسماعيل زارعوى (كولتوورةكان

داهيَنانىَ د ثروسا زةينى ثيَض نظيَسوينا وةرطيَرانيَودا   
ى   نةخشةيةكىَ ديواركرى    ( ذان دؤليل)زانا 

 (28) :ظى شيَوىَ خوارىَ بةرضاظ كرية
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 :قوناغا نظيَسينىَ :دوو  

 
 

ئةظ قوناغة ثشتى هزركرنا وةرطيَورى دهيَو،     
ذبؤ طةهاندن    د دةظىَ سةرةكيدا ثةيا  وبنةماييَن
 .ئةظ قوناغة بدوماهى بويَو، ىلَ ثيَض . زمانةكىَ دي 

تيَبينيووا ضووةند فاكتووةريَن طوورن   ثيَدظيووة وةرطيَوور 
 (29) :بكةت، وةكى

 .دةظىَ سةرةكى .0

 .رِيَزمان د هةردوو زماناندا .0

 .رِيَنظيَس د هةردوو زماناندا .3

 .نةريتيَن نظيَسينىَ د هةردوو زماناندا .4

 .ايا دةستةواذة و فريَزانوات .5

 .خال بةندى .6

 (.ضةث يان راس،)اليىَ نظيَسينىَ  .7
 

ئووازاد حةمووة )هووةر   هووةمان شوويَوة ماموسووتا 
ثروسا كريارا وةرطيَرانىَ د دوو قوناغاندا ( شةريف

لوة كواتى وةرطيَرانوى    : ))دياركرية وةكى دبيَوذي، 
قوناغى يةكة  . هةر دةقيَك دوو قوناغ ديَنة ثيَشةوة

ة كوووردةى تيَطةهشووونت لوووة دةق و  بريتيوووة لووو
كردنووةوةىطوىَ و كووويَرة و شووفرةكانى هيَمووا    
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زمانييووةكانى و ليَكدانووةوةى ئووالؤزى و ثلوزييووة  
 (30) ((.واتايى رستةيى و ئاماذةييةكان

  ضاظةكىَ دى ( تةنطةزارىَ مارينى)ىلَ ماموستا 
تةماشاى قوناغيَن زةينى يا وةرطيَرانىَ دكةت و سىَ 

 (31) :ينة، ئةوذىقوناغ بؤ ثولينكر
دةسو، ثيَدكوةت ذ   : قوناغا خوينودنا هوويربني   .0

خواندنةكا هويربني ذ دةظىَ كو بويَتة وةرطيَران وىلَ 
ثرسينىَ لسوةر هوةر نيشوان و هيَموا و ثيَزانينوةكىَ      

 .دكةت، داكو د دةقيدا دةرباز دبي،

 .قوناغا وةرطيَرانا ثيَشني .0

ال قوناغا دناظبةرا وةرطيَرانىَ   زمانىَ ئوريطينو  .3
 .بؤ زمانيَن دىذ  وةرطيَرانيَن را و 

 
 :مةرجيَن دةقىَ وةرطيَراى -ث 

زيَدةبارى دويظرونا وةرطيَرى بؤ قوناغ و ياسوا  
و بنووةماييَن ثروسووا وةرطيَرانووىَ، ثيَدظيووة لسووةر    
وةرطيَرى دويظرونا ضةند مةرجان بكوةت لودةمىَ   

 ** :كريارا وةرطيَرانىَ، ئةوذى

وراسووتةقينة وةرطيَووران   ويَنووةكىَ دروسوو،  .0
 .وشة وهزريَن تيَكستا سةرةكى بدةت

بويَتوة  دتيَكستا وةرطيَرايودا  شيَوازىَ وةرطيَرى  .0
دياركرن و رِةنطظوةدانا شويَوازىَ دةقوىَ سوةرةكى     

 .بي،

وةرطيَووران   سووالوخةتا وةرطيَرانووىَ بويَتووة    .3
 .خواندن و وةكى تيَكستا سةرةكى بي،

وةرطيَووران نوي بيوو، ذ تيَكسووتا سووةرةكى و ل  .4
 .دةمىَ وةرطيَرى بي،سةر

 دبي، الدان يان زيَدةهى بؤ وةرطيَرانىَ .5

 .ىلَ نابي، بؤ تيَكستا سةرةكى بويَتةكرن. بويَتةكرن

 .وةرطيَران هةلطرا ثةيامةكا ئاشكرا بي، .6

 :مةرجيَن وةرطيَرى -ج 
ضةند وةرطيَر يىَ شارةزاو بليمةت بيو،، هوةر   

ةو ىلَ ئو . دىَ هيَتة هذمارتن وةرطيَر نةك تاكة دانةر
وةرطيَرا دكةت رِةنطظةدانا بةرهةمىَ سوةرةكى يوة   

ئةظجا ثورا  .   ثيَكواتيَن خوظة بؤ كولتورةكىَ دي 
طةهاندنىَ لسةر شيانيَن وةرطيَرى دراوةستي، و تا 
. ز رِادة دىَ شيانيَن خوة بؤ ظىَ كريارىَ مةزيَخي،

ئةظ كريارةذى   ئاسانى ناهيَ،، ضوونكة دىَ بيتوة   
ظيَسوووةر و مللةتوووةكى و نوينوووةرىَ بةرهوووة  و ن

. هةمبةرى ظوىَ ضوةندىَ، دىَ توشوى رِةخنوىَ بيو،     
لةورا ثيَدظية ضةند سواخلةتةك  لودةظ  هوةبن و ل    

داكو سوةركةظتنىَ د  . دويظ ضةند مةرجةكا بري،
 : ةوذى . كريارا خوة يا وةرطيَرانيَدا بدةستظة بيني،

زانينا دوو زمانا، زمانىَ ذيَدةرىَ سوةرةكى  و   .0
 . ىتة وةرطيَرازمانىَ بؤ دهيَ

بكاريو،   دا. هوةبي،  بةهرا سروشوىَ لودةظ    .0
ضيَذةكىَ   وةرطيَرانا خوة بدةت وكارىَ خووة    

 .متامى ئةدا  بدةت

ثاراستنا رةسةنايةتيا تيَكسوتا سوةرةكى بويَتوة     .3
 .ثاراسنت ذاليىَ وةرطيَريظة

شووارةزاى دوى بواريوودا هووةبي،، ئووةوىَ     .4
 .ظةكولينىَ لسةر دةت

ةرطيَرانيَدا هوةبي، وةك  شارةزاى دهونةرىَ و .5
 . زانستةك و تيَدا يىَ هويربي،

 زانيارييَن ثيََدظى لدةظ هةبن بؤ رِاظةكرنا دةظىَ .6

 .بنةرةتى
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شووارةزاى د بابووةت و كولتووور و ريَزمانووا    .7
 .هةردوو زمانا دا هةبي،

ثيَدظية ئةمانةت لدةظ وةرطيَرى هوةبي، ويوىَ    .8
دويربيوو، ذ هشووكةبرييىَ و وةرطيَرانووىَ نةكةتووة   

 .ةك بؤ طةهاندنا مةرةمني خوة ييَن تايبةتئامري

بةرضووواظ وةرطرتنوووا وى بوووؤ خانووودةظانىَ    .9
 .وةرطيَرانىَ

شووارةزاييةكا بووائ دكارئينانووا فةرهوووةنطا     .02
 .هةردوو مللةتاندا هةبي،

دظيَ، وةرطيَرى ئاطة  ذ ثيَشكةظتنا سةردةمى  .00
 .هةبي،، تايبةت دوى بوارىَ ئةو تيَدا كاردكةت

 :رطيَرانىَئاستةنطيَن ثروسا وة -ح 
ضووةندين ثيَشووكةظنت بكةظيتووة دبوووارىَ زانسوو، و  
هونةر وئةدة  دا، هوةر ئاسوتةن  و طريوطرفو،    
هةنووة وةرطيَوور توووئ دبيتووىَ دئةداموودانا ثروسووا   
وةرطيَرانيَدا و مةزن ين طرف، ومةزن ي، طرفو،  

لوةورا  . بؤ دويربونا زمانى وكولتورى ظةدطوةري، 
كةينوة سوة   لةورا دكارين ظان ئاستةنطان دابوةئ ب 

 : دوو جوران
 : ئاستةنطيَن زمانى :ئيَوك

ىلَ . زمان دضةند اليةنيَن بنةرةتيدا وةكوى ئويَكن  
دهةمان دةمدا هةر زمانةكى ياسا و دةستوريَن خوة 
ييَن ذى هةنوة كوو سواخلةتيَن وىَ ذ زموانيَن ديو       
جووودا دكووةت وئةظووة دبنووة ئاسووتةن   درِيَيووا      

را هووةردوو وةرطيَرانيَوودا و جوداهيووةكىَ دناظبووة  
 (32) :زماناندا ثةيدادةت، ذاليىَ

 

 سيستةمىَ دةنطى .0

 ثيَكواتنا سينتاكسى .0

 (مفردات)ووردةكارى  .3

 دةستةواذة .4

 شيَواز .5

واتة دكارين تةماشةى ئاستةنطيَن زمانى بكوةين  
طوووتن و )ذ دوو البةنانظووة، ئووةوذى ثيَكواتينووة ذ  

طوورينا وىَ وهةروةسا ثيَكواتة   ئاظاكرنا رسوتىَ  
 (33) (.و زمانانداظة دهةردو

 :ئاستةنطيَن كولتورى :دوو
دظيَريَدا زاراظوىَ رِةوشوةنبريى بةرامبوةر زاراظوىَ     

بكاردهيَوووووو، كووووووو  (Culture)ئينطليووووووزى 
ضوارضيَوةيةكى طشتى ية بؤ رِةوشتى مرؤظ لة نيَو ))

   (34) ((.كؤمةل دا و زمانيض بةشيَكة لة  ضوارضيَوةية
تايبةت يىَ  لةورا هةر مللةتةكى كولتورىَ خوة يىَ

هةى، وةكوى دا  و نوةري، و ثيَشوكةظتنا وان يوا     
ئةظةية مللوةتان    . زانستى و هونةرى و ئةدةبى 

كولتورى ذ ئيَك جودادكةت ول ظيَورىَ وةرطيَوران   
  كووارىَ ظيَكراطةهانوودنىَ دناظبووةرا كولتورانوودا  

  Communicationظيَكراطةهانوودن)واتووة . رِادبيوو،
جوودادا هوةردة  يوا    دناظبةرا كوةس و و مللوةتيَن   

ئةظجا دبيتة كار يان بةرثرسيا وةرطيَرى . ئاسان نينة
كو ببيتوة ثورةك يوان خةلةكوةكا ظيَكراطةهانودنىَ      
دناظبةرا دوو زمانيَن بيانيوداو ئةظوة ذ ئاسوتةن   و    
ئاريشيَن وةرطيَرانىَ ثيَكدهيَن ،ئوةويَن ذ ثيَشوكةظتنا   

 (35) (.ديروكى دناظ زمانةكى بتنىَ دا ثةيدادبن
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ةظة نابيتة ئةطوةر كوو كريوارا وةرطيَرانوىَ نةهيَتوة      ئ
. كرن، هةرضةند كولتورى تايبةمتةندييَن خوة هةبن

وةكوى  . ىلَ دثشكدارن لسةر ئيَك زةموني و ذيوان   
دشوويانداية هووةمى : ) دبيَووذت( رومووان ياكوبسوون)

سةربوريَن هزرى و ثشكيَن وىَ بويَنوة ظةطوهاسونت   
 (36) (.بؤ هةر زمانةكىَ دى ل جيوانىَ

هةر ضةوابي،، زؤر تيَطة  و دةسوتةواذة هةنوة   
ىلَ ئةظووة وىَ رِامووانىَ  . بووؤ وةرطيَرانووى دقورسوون  

ناطووةهيني، كووو لوودور ضووةند دةسووتواذيَن دى    
بطووةرين، ذثيَخةمووةت وةرطيَرانووا ظووان تيَطووةها و  

 (37) :ئاستةنطيَن كولتورى ثيَكواتينة ذ
دةوروبوةر و  : ئاستةنطيَن كولتورىَ دةوروبوةر  .0

كىَ زؤر دكةنوة سوةر وان زموانيَن    سروش، كوارة 
دكةظنووة دوى ضارضوووظةيدا و زؤر واتووة دنوواظ وى  

 .زمانيدا سةرهلدةن

ئةو وشةنة ئةويَن : ئاستةنطيَن كولتورىَ ماددى .0
  زانستكرنا زمانىَ مللةتةكى دهيَنة ثويَض وةكوى   

كوو   مللةتوةكى ظوة يوا     . وشا راديوو، توةليفون  
 .دطريَداينة و وةرطيَرانا وان يا قورسة

هوووةر : ئاسوووتةنطيَن كولتوووورىَ كومةاليوووةتى .3
مللةتةكى دا  ونةري، وبريوباوةريَن كومةاليةتى 

ئةظ جورة جوداهية زؤر جواران دبيتوة هوؤيىَ    . هةنة
دروسووتكرنا ضووةند ئاسووةنطان وةكووى زاراظيَوو،    

 .فولكلورى

ئوةو وشويَن   : ئاستةنطيَن كولتورىَ ئايودؤلؤذى  .4
ةتينوة و  ئايدولوذينة كو طريَداى بري و باوةريَن ملل

  مجوجوال دةروونى سوةرهلدةن و ثةيوةنودى     

اليوةنيَن رِاميوارى و ئووايينى ظوة هةيووة وةكوى وشووا     
 .دميوكراسيةت

 
 ثشكا دويىَ

ذبووو  رِوىلَ وةرطيَرانووىَ د كولتووورىَ كوووردى 
رِيَثيَدان   بزاظا وةرطيَرانا كووردى، هوةوليَن زؤر   

بؤ دةولةمةندكرنا كولتورىَ كوردى    هاتينةكرن
وةرطيَرانىَ، هةرضةندة   خمابنى ظة وةرطيَوران   رِيِيا

زور طةشووة نووةكر و طووويرو بوووو ل كوردسووتانىَ، 
 بارودؤخى كوردستان بؤ ماوةيةكى دوور))جونكة 

ودريَوووذ هوووةر لوووة دواى سوووةدةى شةشوووةمةوة 
نالةباربووة و ميللةتةكةمشان هةر كاتةى لة اليةن 

توورك  ميللةتيَكى دى وةك عةرة  يان فورس يان 
هةر بؤيةئ بوارى نووسني و  داطريكراوة تد،ه... 

دةربوورين و وةرطيَووران ىلَ طوورياوة يووان تةسووك    
 (38) ((.كراوةتةوة 

هةروةسا ئةظ طريوبونوة بوؤ ضوةند ئةطوةرةكيَن     
ئةطةرةك دكةظيتة سةر )ديذى ظةدطةري،، ذوانذى 

ملىَ خويَندكاريَن كوورد ئوةويَن ل مللوةتيَن بيوانى     
  ئةركىَ وةرطيَرانا  خواندين و ذمارةكا كيَم ذوان

ئوةظجا    (39) (.ثةرتوكيَن زانستى و داهيَنانىَ رِابوينوة 
ذبؤ نةهياَلنا ظان ئاستةنطان، وةرطيَران بؤ كووردان  

ضووو دةرفووةت بووؤ زمووانىَ  )) زؤر ثيَدظيووة ، ذبووةر 
كووردى تووا نوووا ثةيدانةبوويوة كووو   شوويَوةيةكىَ   
خؤزايى بريَظة برة، ذبوةر سوةردةميَن ضةوسواندن،    

زموان  . ةكرن و هةولدانا ذناظربنا ظوى زموانى  قةدةخ
   وةرطيَرانوووىَ تيَكلوووداريىَ دطوووةل سيسوووتةميَن
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نوو دكوةت، ذبوةر نوةبوونا دبسوتان و      تيَراماندنيَن
زانكؤيوووان، زموووانىَ كووووردى ذار و بةلوووةنطاز و 

 (40) ((.لسةرنةكاركرن ماية 
ذبةر ظان ئةطةرا، كاريطةريوةكا موةزن كةفتيوة    

ىلَ  .كولتوورىَ كووردى   ناثيَشوكةفت  سةر كواروانىَ 
و  ةنكووورد ل ظووىَ خوواىلَ نةراوةسووتاي   نرِوشوونبرييَ

لسوةر   هوةر ذ كةظنودا   بةردةوامى دا ية بزاظا خوة
دةمىَ مريطةها وةرطيَرانا كوردى هاتيوة كورن ذبوؤ    
مةرةما كةسىَ كوورد   بيواظيَن زانسوتى وئوةدةبى     

دةسووتورىَ زمووانىَ  ) وةكووى وةرطيَرانووا ثووةرتوكا  
ظوة  ( عوةىل توةرةماخى  )ذاليىَ  (عةرةبى   كوردى

ىَ بوؤ سوةر زموانىَ     9519هاتية وةرطيَوران ل سواال   
واتة دظيَريَدا دياردبي، كو هوةر دكةظنودا   . كوردى

كوووردان   ثيَوودظيا وةرطيَرانووىَ زانيووة وهووةوال    
 .جيَبةجيَكرنا وىَ كرية

كرى دفةرهةنطا ( خانى)هةروةسا خزمةتا مةزنا 
زموانىَ كووردى   دا بؤ زارويويَن كوورد     ( نوبوار)

 .وعةرةبى داناى
ئةظة وزيَدةبارى وةرطيَرانا ضوةندةها بةرهوةميَن   
دى ذاليىَ زانا و رِؤشنبرييَن كوردظة دزؤر بياظانودا  

كوو ظوان   ( هتود ... زمان، ضريوك، ثةخشان، )مينا 
 .بزاظا بةردةوامى دا ثيَشكةفتنا ئوةدةبياتيَن كووردى  

ةتى لة دوا دوايى سةدةى هةذدةية  ميللو ))  لةورا
كورد بووة خاوةن هوشويارى نةتةوايوةتى خووى و    
بريى كوردايةتى لة ميَشكى ثذاو دةسوتى كورد بوة    

جا هةر لةو ميانةشوةوة بوريى   . نووسني بة كوردى
سوةرةراى ظوىَ   ىلَ . (41)  ((لة وةرطيَران كردؤتوةوة  

ضووةندىَ و ئووةو بووزاظيَن كوووردان كوورين ذبووؤ      
ئوازاد  )ماموستا  دةولةمةنكرنا ثةرتوكخانا كوردى،

ظىَ ضةندىَ   كارةسوات دزانيو،   ( حةمة شةريف
سواليَكة كتيَبوى    (191)نزيكوةى  : ))وةكى دبيَوذي، 

كوردى لة ضاث دةدريَنت ئةطةر لة فةرهةنطةكةى 
تووا ئيَسووتا ... دةسوو، ثووىَ بكووةين  ***طارِزؤينيووةوة

كتيَب بة زمانى كووردى لوةناوةوة    (1511)نزيكةى 
لوة نواو   و دةرةوةى كوردستاندا لوة ضواث دراون   

كتيَبى وةرطيَوردراو بةرضواو    (511)ئةواندا نزيكةى 
دةكةويَ، بة تةفسريى دينة و فةرهةنطة دوو زمانى 

ئةطةر نيَرينةكىَ لظوىَ   (42) .((و سىَ زمانييةكانيشةوة
بوضونىَ بكةين، دىَ بينني كوو وةرطيَرانوا كووردى    
كةظن ة ذ سةردةمىَ ظىَ فةرهةنطىَ كو   سةرةتايا 

وةرطيَرانوا كووردى بوؤ    .وردى دداني،وةرطيَرانا ك
ئووانكو ذ . سووةردةمىَ عووةىل تووةرةماخى دزظريوو،  

 . كةظن ة (9111)سةردةمىَ فةرهةنطىَ 
وةرطيَرانوا كووردى بويَزتور     ىلَ دظى سوةردةميدا 

. كةفتيوووة وةك هوووةر بابوووةت و بياظوووةكىَ ديووو  
رِيشواليَن خووة بسوةر جيوانيَودا      وةرطيَرانىَ رِة  و
ظيا هوةر مللةتوةكى و ئةطوةرىَ    داطرتينة وبوية ثيَد

 .ثيَشكةفتنا وى
مللةتىَ كوردذى وةرطيَران كرية ئامريىَ وةرار 

كولتورىَ خووة و ذمارةيوةكا موةزن ذ    ثيَشكةفتنا  و
دطش، بياظانودا  ثةرتوكيَن جيوانى ييَن بناظ ودةن  

ثووةرتوكخانا  وةرطيَراينووة سووةر زمووانىَ كوووردى و 
ىَ ئوةدةبى  تايبةت بيواظ  وكوردى ثىَ دةولةمةنكرية 

 ))مووةزن ثووىَ هاتيووة دان، ضووونكة     طرنطيووةكا
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كواريَكى داهيَنوانى    ى وةرطريانى ئوةدةبى و بوريى  
وى طرنطييوةوة شوان ئوةدا لوة شوانى      رِ بةرزة لوة 

نووىَ لوة   ئاسوؤى  بنةرِةتيةكان وطرنطيى نووسراوة 
نةتةوةييوودا فووراوان ثوويَض كةلووةثوورى ئووةدةبى و 

كةرةسوووةى كةلوووةثوورى بوووريى ى و ئةكاتوووةوة
  (43) .((لةمةند ئةكادةو

هةذى ية بيَوذينكو ئوةظ بةرهةموة   زؤر زمانوا     
عوةرةبى، تووركى،   ) هاتينة وةرطيَران وةكى زمانىَ 

و ( هتود  ... رِوسى، فرةنسوى،   فارسى، ئينطليزى،
ذى زؤر بواريَن جوراوجوور  ئةو بةرهةميَن وةرطيَراي

هوةن ، ديوروك، ئوايني،    رفة) وةكى خبوظة طرتينة 
 (. هتد ... ، هونةر، ئةدة ، رِاميارى، زمان

واتووة وةرطيَووران ل كوردسووتانىَ بويَووز كةفتيووة و   
بويَوووز كةفتيوووة و  لسةانسوووةرى كوردسوووتانىَ  

لسةنسوووةرى كوردسوووتانىَ   بةرضووواظى دهيَتوووة 
تايبوووةت دظوووى سوووةردةميدا، زؤر ذ  . وةرطووورتن

رِوشنبرييَن كورد شارةزايى ث  د زمانةكى دا هةيوة  
نوودنا ثيَزانينووان بووؤ  و ئووةظىَ رِؤشوونبرييىَ بووؤ طةها 
ثيَودظيا ظوى   لوةورا  . كولتورىَ كوردى د موةزيَخن 

سةردةمى بؤ وةرطيَرانوىَ   بةرضواظى دكولتوورىَ    
بةت دةظوةرا بةهودينان   يكورديدا هاتية وةرطرتن، تا
كو زؤر نظيَسني ىَ 9119وثشتى سةرهلدانىَ ل ساال 
و بةرهوةميَن   بوةالظكرن وبةرهةميَن مفوادار هاتينوة   

دطوظوار و  ينة ضواثكرن و بوةالظكرن   وةرطيَراى هات
هةروةسووا كاركرنووا كةسوويَن ثسووثور  . رِؤذنامانوودا

 زيَدةبارى خواندنا وةرطيَرانىَ. دبوارىَ وةرطيَرانيَدا
 ز ذاليىَ. ل كوليذيَن تايبةتب ظىَ ثسثوريىَ ظة

 .ئةكادميى ظة، ز ذاليىَ رِاطةهاندنىَ ظة
ذى بزاظةكة بؤ دةولةمةنودكرنا  ( ثةيظ)طوظارا 

ئةظ طوظوارة  . ورئ كوردى ل دةظةرا بةهدينانكولت
هةر . دهيَتة نياسني كو طوظارةكا ئةدةبى وةرزى ية

سىَ مةها جوارةكىَ دةردضوي، وهوةر ذ دىركرنوا     
ذمارا ئيَكىَ و تا نوكة دريشومىَ بوةالظكرنا بابوةتيَن    

 .وةرطيَراى ذ دةس، نةداية
حةسووةن )ئووةظ طوظووارة   رِيَظةبووةريا ماموسووتا    

تة وةشاندن ذاليىَ ئيَكةتيا نظيَسةريَن دهيَ( سليَظانةى
حةسووةن )ظووة مينووا   تووايىَ دهوووكىَ  –كوردظووة 

سليَظانةى، عصم، حممد بدل، ساحل غازى، شوةمال  
 (.هتد... ئاكرةى ، 

لةورا طوظارا ثةيظ بؤية مةلبةندىَ ثةيظا كوردى ل 
دةظةرا بةهدينان بؤ طشو، ثارضويَن كوردسوتانىَ و    

رِةسةنا بةهدينى يوة ل  ذبةر ظىَ يةكىَ كو طوظارةكا 
دةظةرىَ، بياظىَ وةرطيَرانوىَ   ئاسوتةكىَ ثيَودظى و    
. بةرز دهندةك بابةتيَن طوظاريَدا هاتيوة بةرضواظكرن  

لووةورا ظةكولووةرىَ ئووةظ طوظووارة كريووة منوونووا     
 (9)هةر ذ دةستثيَكا وةشواندنا هوةذمارا   . ظةكولينىَ
ىَ  (51)ىَ تا وةشاندنا دوماهيك هةذما  9110لساال 
هاتيووة وةرطوورتن و هووةرا    1191ةظ سووالة ئووا ئوو 

 . بةردةوامة
طوظارا ثةيظ طرنطى داية وةرطيَرانىَ و د ضوار 

ظوةكولني،  )ئةوذى ثيَكواتينة ذ . بياظاندا بةالظكرينة
زيَدةبارى بوةالظكرنا  (. ضريوك، شانؤ، ديوانا ثةيظىَ 

هةمان تةوةران   ثيتيَن التينى و ذبةر ظىَ طرنطوى  
يظ   وةرطيَرانووىَ داى، و بايووةخىَ طوظووارا ثووة  
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تةوةرىَ ظوةكولني فايلوةكىَ تايبوةت   بابةتوةكىَ     
              ( فووايلىَ ثووةيظىَ)دةسوو، نيشووانكرى ل ذيَوور نوواظىَ 

 .بةالظ دكةت
بةرثةريَن طوظاريَودا هاتينوة    د ىبابةتيَن وةرطيَرا

بةالظكرن و نةبتنىَ د تةوةرةكيدا، بوةلكو دطشو،   
، تايبةت توةوةرىَ  ئينانتةوةريَن طوظاريَدا هاتية بكار

                ىلَ هووةر ضووةندة وةرطيَووران د هنوودةك   . ضووريوك
  بيوواظيَن ديوودا   كيمووى هاتيووة وةرطوورتن وةكووى  

 (.شانؤ)تةوةرىَ 
 

 طوظاريَدا تةوةرِيَن رِوىلَ وةرطيَرانىَ د 
 

طوظارا ثوةيظ ثيَكواتينوة ذزؤر توةوةران وةكوى     
وةرطيَوران  و ...( ظةكولني، ضريوك، ديوانا ثةيظىَ،)

  رِيَذيَن جودا تيَدا هاتية بكارئينوان كوو دهنودةك    
تةوةرانوودا   رِيَووذةكا بووائ هاتيووة بكارئينووان و    
هنوودةكيَن ديوو    كيَمووى هاتيووة بكارئينووان وئووةو 

 :تةوةرذى ثيَكواتينة ذ
 : ظةكولني .0

طوظارا ثةيظ زؤر طرنطى دايوة ظوى توةوةرى و    
ةت   وةك ياديار تةوةرىَ ظةكولني، فايلةكىَ تايبو 

بابةتةكىَ دةس، نيشوانكرى تةرخاندكوةت ل ذيَور    
يوا سواال    (41)هوةذمارا   و د( فايلىَ ثوةيظىَ  ) ناظىَ 
ىَ هاتيووة ( وةرطيَووران)ىَ فووايلىَ ثووةيظىَ بووؤ  1111

 يَن جوراوجووورظووةكولين (1)تووةرخانكرن وتيَوودا  
 .هاتينة بةالظكرن ىَوةرطيَران دةربارةى

ريَوودا ضشووكداريا نظيَسووةريَن كووورد د ظووىَ طوظا
 (11)دبووةالظكرنا بةرهووةميَن وةرطيَريوودا طةهشووتية 

دظى تةوةريدا  لينيَن جوراوجور ييَن وةرطيَرايىظةكو
شووعر، بنياتطووةرى،  ) دور زؤر بابووةتان وةكووى  ل

( هتود ... ئةدةبىَ بوةراوردكارى، رِةخنوا ئوةدةبى،    
عصم، حممود بودل،   : انظة وةكىزؤر نظيَسةر ذاليىَ

و يح حممد حسن، ستار على، حكيم عبداللوة، صب
 .ضةنديَن دي  

 :ضريوك .0

ل ثوال ئيَكوىَ    ئةظة تةوةرىَ هةرة طرن  بويوة و 
ضووريوكيَن  (04)كووو تيَوودا دهيَوو، دظووى تةوةريوودا 

ئةظ تةوةرة ث ى هةمى . وةرطيَراى هاتينة بةالظكرن
ئووانكو . تووةوةريَن دى وةرطيَووران تيَوودا هاتيووةكرن 

، انوةرطيَرذهوةمى بابوةتيَن ديو  هاتيوة    ث  ضريوك 
ضونكة وةرطيَرانا ضريوكىَ ث  دةليظة يوا داهيَنوانىَ   

ذبةر كوو خوةيال و سووزا دةروونوى و      و تيَدا هةية
         بوةروظاذى شوعرىَ  . ليَكرواندن و دركة تيَدا نينوة 

                  كووووو طوورينووووا ثةيظووووةكىَ يووووان وةرطيَرانووووا 
رِامانةكا نة دروس، دبيتة ئةطةرىَ تيَكودانا رِامانوا   

 .  طشتىرىَ شع
نظيسةريَن ضريوكيَن وةرطيَوراى دظوىَ طوظاريَودا    

 و سواحل غوازى   نظيَسوةر  بةالظكرين دزؤرن وةكوى 
 .و ضةنديَن دي  زةينة  يائ و حةسةن سليَظانةى

 :ديوانا ثةيظىَ .3

ئةظ تةوةرة بؤ طرنطيا كارئينانا وةرطيَرانىَ ل ثوال  
ضريوكىَ، ذبةر طرنطيوا  تةوةرىَ دويىَ دهيَ، ثشتى 

شوعرىَ   وىَ موةرةمىَ ديتيوة     يَنلدةظ وةرطيَروىَ 
ن بيانى و نياسينا شاعريَ   مة  بؤ ثيَدظيا خواندةظانىَ
. لةورا وةرطيَرانا شعرا بيانى . ئاستىَ شعرا جيوانى
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لوةورا وةرطيَرانوا شوعرا بيووانى كريوة ئوامريةك بووؤ      
روشنبريكرن و نياسينا خواندةظانا   ئاسوييَن شعرا 

 كوو . ةتا وةرطيَرانا شوعرى سةرةراى زةمح. جيوانى
كوووارةكىَ زؤرىَ قورسوووة، ىلَ زؤر شوووعر هاتينوووة 

حةسووةن  و شووةمال ئوواكرةيى : وةرطيَووران ذاليووىَ 
            مةسووعود خالوود   و ئةناهيوود حووةمو  و سووليَظانةى

 .و طةلةكيَن دي   طوىل
 :شانؤ .4

و  .طوظووارىَ زور طرنطووى نةدايووة ظووى تووةوةرى
دنا موة و  دبي، ئةظوة ظةدطوةري، بوؤ كيَميوا خوتنو     

 بةالظكرنا وىَ ل دةظةرا بةهدينان، ضةنكة تنىَ سوىََ 
هاتينوة بوةالظكرن،   دطوظاريَودا  شانؤييَن وةرطيَوراى  

جةطةر تاهوا، انوور حممود    )ئةوذى ذاليىَ نظيَسةران 
 .ى ظة( اهرت

د تةوةريَن طوظاريَودا  نا راواتة مذارىَ ظان وةرطيَ
ة  د سةرج ىَ بابةتيَن وةرطيَراى (10)دياردبي، كو 

تةوةريَن طوظاريَدا هاتينة بةالظكرن وزؤر بةرثوةريَن  
طوظارىَ خبوظة طرتينة و دزؤر تةوزةراندا بايةخةكىَ 
مةزن ثىَ هاتية دان ذ اليىَ زؤر نظيَسةريَن كوورد و  
  رِيَذيَن جودا هاتينوة بوةالظكرن وةكوى توةوةرىَ     

ثوال ئيَكوىَ دطوظاريَودا       ظكرينوة و البة)(  ضريوك
                   ىَ دطوظاريَووودا %11ريَوووذا واتوووة   . دهيَووو،

 .هاتية بكارئينان
شعر بةالظكرينة و ل ثال )( تةوةرىَ ديوانا ثةيظىَ 

دويىَ دطوظاريَدا دهيَو، ذاليوىَ وةرطيَرانيَظوة و      
 .ىَ دطوظاريَدا هاتية بةالظكرن %51ريَذا 

ظوووةكولني )( هةروةسوووا توووةوةرىَ ظوووةكولني 
وظاريَودا دهيَو، و     بةالظكرينة و ل ثوال سويىَ دط  

ىلَ تةوةرىَ .ىَ دطوظاريَدا هاتينة بةالظكرن %54ريَذا 
شووانؤييَن وةرطيَووراى د سووةرجة    (0)شووانؤ تنووىَ 

هةذماريَن طوظاريَودا بةالظكرينوة ول ثوال دومواهيىَ     
 .بةالظكرينة %5دهيَ، كو   رِيَذا 

بابةتيَن وةرطيَراى لدور  (10)طوظارا ثةيظ واتة 
( شووانؤ  ،ن ئووةدةبى، شووعر ضووريوك، ظووةكولينيَ )

دياردبيو، كوو طوظوارا       ظىَ ضةندىَ .بةالظكرينة
ثةيظ بوية ثرةكا ظيَكورا طةهانودنىَ بوؤ خانودةظانىَ     

واتووة . ل دةظووةرا بةهوودينان و دةوروبووةرطوظووارىَ 
طوظارا ثةيظ بوية ئامريةكى   نياسوينا كولتوورىَ   

هةرضةندة ئوةظ رِيَوذيَن وةرطيَوراى    . ئةدةبىَ جيوانى
ندةك تةوةراندا نةهاتينة وةرطيَران و ئةظوة  زؤر  د ه

. خبوة دبيتة ئامريةك بؤ ثيَشكةفتنا ئةدةبى ل دةظةرىَ
واتووة طوظووار بؤيووة ئووامريةك   نياسووينا كولتووورىَ 

هةرضووةندة ئووةظ رِيَووذيَن بابووةتيَن . ئووةدةبىَ جيوووانى
نةهاتينوووة  تةوةرانووودا وةرطيَوووراى زؤر د هنووودةك

ىلَ . دا تايبووةت د تووةوةرىَ شووانؤيىَ  . بووةالظكرن
خواندةظانىَ وةرطيَرانىَ  و شةيداييَن ئةدةبىَ جيوانى 

لينيَن ئوةدةبى  ؤخبوظة طريَداينة و زؤر ثيَزانني و ظةك
جيوانى ييَن   و نظيسةريَن  دياركرن  مةرا داينة 
ئةظة هةمى   رِيَيا . مة داينة نياسني بؤ ناظ و دةن 

تينوة  بابةتيَن وةرطيَراى د تةوةريَن طةظارا ثةيظودا ها 
 .بةالظكرن
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 ئةدا  و رِاسثاردة
 

زانسوتىَ   وةرطيَران دهيَتة هذمارتن لقةك ذ لقيَن
زمانى و ثرةك بؤ طةهاندنا كولتورىَ مللةتةكى بؤ 
مللةتووةكىَ ديوو  و طرنطيووةكا زؤر هةيووة بووؤ     
كووارتيَكرنىَ لسووةر اليووةنيَن زانسووتى و هونووةرى   

ئووةظجا و لثووةى ظووىَ ظووةكولينىَ ضووةند  . وئووةدةبى
 :، ئةوذىةك   ظى شيَوىَ خوارىَ دياردبنئةدام

وةرطيَران دبيتوة لقوةكىَ طرنطوىَ ثوةرتوكخانا      .0
 .نيشتمانى يا هةر مللةتةكى

وةرطيَران   ظةطوهاسوتنا زانيوارييَن كولتوورا     .0
 .رِادبي، وةكى زانيارييَن زانستى و ئةدةبى

طوظوارا ثوةيظ بابوةتيَن وةرطيَوراى دطوظاريَوودا      .3
وك، شوعر، ظوةكولني،   ضري)تةوةريَن  بةالظكرينة، د

                بابوووةتيَن وةرطيَوووراى هوووةر ذ   (10)  ( شوووانؤ
 .دا (51-9)ذمارة

طوظووارا ثووةيظ زيَوودة طرنطووى   ضووريوكا     .4
بوؤ  وةرطيَراى داية، ذبةر كو دةليظا داهيَنوانىَ زؤر  

 .وةرطيَرى دياردبي،
ديتنا ظةكولةرىَ بزاظا كوردى يا وةرطيَرانوىَ توا     

و ثيَدظيوودا نينووة، لووةورا   نوكووة د ئاسووتىَ بووةرز   
 :رِاسثاردىَ دكةت كو

 ةيتو دظى بواريدا بويَنوة كورن و بب   زؤر ظةكولني .0
يووةك بووؤ ثيَشووكةفتنا وةرطيَرانووىَ ل دةظووةرىَ د  ؤه

 .طش، بواراندا

زيَدةتر طرنطى ثوىَ بويَتوةدان دطشو، بوواريَن      .0
و هةر ئيَوك لودويظ    زانستى و هونةرى وئةدةبيدا

  مفوا وةرطرتنوا    ثسثوريا خوة وةرطيَرانىَ بكوةت 
سةربورا ل دويظ ياسا ودةسوتوريَن وةرطيَرانوىَ     

 .ضيَذ و داهيَنانةكا بةرز

بابةتيَن جوراوجوريَن ئوةدةبى دطوظوارا ثةيظودا     .3
بويَنة وةرطيَران وهةذمارةكا تايبةت يان ثاشوكويةك  

 .بؤ وةرطيَرانىَ تيَدا بويَتة تةرخانكرن

نوىَ  دامةزراندنا دةزطةهةكىَ طشتى يىَ وةرطيَرا .4
 :كو تيَدا 

ئةركىَ وةرطيَرانىَ ل جيوانىَ بويَتة دياركرن بوؤ   -أ
دةولةمةندكرنا كولتورىَ كوردى   ثيَشوكةفتنا  

 .وةرطيَرانىَ

كاركرنووا ثسووثوران و نظيَسووينا ظووةكولينيَن    -ب
ئووووةكادميى لوووودور وةرطيَرانووووا زانسووووتيَن    
سةردةمى،ئةويَن ئةظرو مللةتىَ كورد ثيَودظى ثوىَ   

 .هةى

و ضواثكرنا وان بةرهوةمان   وخةالتكرن هاندان  -ت
 .وةك ئاسانكارى دظى دةزطةهيدا

  .دةرئيَخستنا طوظارةكا تايبةت   وةرطيَرانىَ  -ث
 

 ثةراويز
، مةجيد ئاسنطةر، ((رِوىل وةرطيَران لة ذيانى سةردةمدا ))   (0)

 . 94، ل 9111ى تةممووز  5، هةوليَر ، 01طوظارى رِامان، ذ
،مجلةبالمطلفؤادعبد.،د((الترجمةبيناألصالةوالداللة))   (0) 

 .91،ص9111،دمشق،10اآلداباألجنبية،العدد
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.                 
: يوئيل يوسف و ييَن دي ، وةرطيَران.د: وةرطريانى ئةدةبى، نظيَسن   (4) 

 .91،ل9114يَر،غازى فتاح وةيسى، ضاثخانةى زانكوى سةالحةددين، هةول
 .هةمان ذيَدةر و الثةر   (5) 
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 (6)    Larson,Mildred (1984: 3). Meaning – besed Translation: 

A Guide to cross – Language Equivalence. USA: University 

press of American, Ins. 
 

صفاءخلوصي،دار.فنالترجمةفيضوءالدراساتالمقارنة،د  (7) 
 .94ص.9111،الحريةللطباعة،بغداد

 (8)      Larson,Mildred (1984: 3). Meaning – besed Translation: 

A Guide to cross – Language Equivalence. 
هبةمسعد،.ايناسأبويوسفود.مبادئالترجمةوأساسياتها،د   (9) 

 .95،ص1115مطبعةمركزجامعةالقاهرة،
، ((يَض بكةوىَبة بىَ وةرطريان ئةستةمة رِؤشنبرييى كوردى ث)) (02) 

، هةوليَر، 01ضاوثيَكةوتن لةطةل  ئازاد حةمة شةريف، طوظارى رِامان، ذ
 .11، ل 9111ى تةمموز  5
، جةواد مستةفا ستوثةيى، (( وةرطيَران هونةرة، زانستة، داهيَنانة)) (00) 

 .91، ل9111، 901طوظارى كاروان، ذ 
.مبسلطمشهورزيادالترجمة،ماهي   (00) 

www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904            
 .94، ل 9111ى تةمموز  5، هةوليَر ، 01طوظارى رامان، ذ (03) 
زمووان، وةرطيَووران وثيَوةنووديى كولتوورةكووان، ئيسووماعيل زارعووى،  (04) 

حسوني يووةعقووبى، ضواثخانةى دةزطوواى ئوواراس،   : نووسوني و وةرطووريان 
 .11-19، ل 1111هةوليَر، 

 هيرية،سالمالعيسالترجمةفيخدمةالثقافةالجما (05) 

    dam.org-www.awu 
زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ئيسماعيل زارعى، ل  (06) 

15. 
 www.awu-dam.org .الترجمةجسرالتواصلالثقافي   (07) 
 عةبدى حاجى، طوظارا ثةيظ،. ، د((طرنطى و طرفتيَن وةرطيَرانىَ)) (08) 
 . 11-11،  ل 1111، 41 ذ
 adabagnaby/   الترجمةبينالعلموالثقافةواألدب،قمركيالني (09) 

www.awu-dam.org 
ئاوردانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو غازى فاتيح وةيس ))  (02) 

ى 5، 01ذ، ئةمحةد حةيران، طوظارى رامان، ((لة بارةى وةرطيَرِانةوة
 . 11ل، 9111 تةمموزى

.عبةةةةةةةةةةةةةةدالمطلبفةةةةةةةةةةةةةةؤاد.األصةةةةةةةةةةةةةةالةوالداللة،دالترجمةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةين (00) 
www.ar.gantara.de/webcom/show-artide.php/-c.337/-nr.11/i.htm. 

زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ئيسماعيل زارعى،  (00) 
 .47حسني يةعقووبى، ل :نووسني و وةرطيَران

 .  91ل، 9111 ى تةمموزى 5، 01طوظارى رِامان، ذ (03) 
 (24) Gutknecht,Christoph (2003: 393). Translation in the 

Handbook of Linguistics. 
 .90ل، 9111، 901 طوظارى كاروان، ذ (05) 

 

                  زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ئيسماعيل  (06) 
  .59زارعى، ل 

            لدور رِيَبازيَن وةرطيَرانىَ، ذ زؤر ذيَدةران هاتية وةرطرتن،  * 
        زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ئيسماعيل 1-:ىئةوذ

  .59-51 ل زارعى، 

 .91، ل 9111، 901 طوظارا كاروان، ذ2-

 .19، 91، 95ل ، 9111 ى تةمموزى5، 01طوظارى رِامان، ذ  -0 

، تةنطةزارىَ ((وةرطيَران و كارتيَكرنا وىَ د ثيَشكةفتنا جظاكيدا))-4
 .11-11،  ل 1111، 41 ظ، ذمارينى، طوظارا ثةي

          زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ئيسماعيل زارعى،  (07) 
  .01-09 ل

 .00 هةمان ذيَدةر، ل (08) 
 (29)  www.thelanguagetranslation.com 

 . 11، ل 9111 ى تةمموزى5، 01طوظارى رِامان، ذ  (32) 
 . 09،  ل 1111، 41 طوظارا ثةيظ، ذ   (30) 

 :اتية وةرطرتنذيَدةريَن مفا ذىَ ه **
 .91، ل9111، 901 طوظارى كاروان، ذ1-

ليثسلمانالعقيدي،:،ثيودورسيفري،ترجمة((مبادئالترجمة))2-
 .19ص،9111،مجلةالثقافةاألجنبية،بغداد،العددالثاني

 .مبسلط ماهيالترجمة،زيادمشهور3-

www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904     
 

 .10 يوئيل يوسف و ييَن دي ، ل. د:وةرطيَرانى ئةدةبى، نظيَسن   (30) 
.02-61هبة سعد، ص.ايناس أبو يوسف، د.مبادئ الرتمجة وأساسياهتا، د (33) 
 .90، ل9111 ،901 طوظارى كاروان، ذ (34) 

 (35)     Gutknecht,Christoph (2003: 393). Translation in the 

Handbook of Linguistics. 
 (36)    Hatim, Basil & Munday,Jeremy (2004:10). 

Translation:An advanced resorce book, USA: Routlede. 
 .999-911 يوئيل يوسف وييَن دي ، ل.د: وةرطيَرانى ئةدةبى، نظيَسن (37) 

، ئازاد حةمة شةريف، طوظارى (( بزاظى وةرطيَران لة كوردستاندا))  (38) 
 . 4ل، 9111 ى تةمموزى 5، 01 رِامان ، ذ

 (39)  الترجمة دأهمية الكوردي، لألدب مزيرى. .شعبان
www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=adab       

 .11-11 ل، 1111 ،41 طوظارا ثةيظ، ذ (42) 

 . 4ل ،9111 ى تةمموزى 5، 01 طوظارى رِامان ، ذ (40) 

يا ماوريزؤ طارزؤنى، ئيَكة  فةرهةنطا ( طراماتيك و وشا كوردى)  

 511 رِوما دةركةفتية وثيَكواتية ذ ل 9111 ضاثكرى يا وةرطيَراية ل ساال
            ، 9111ى تةمموزى 5 ،01 طوظارا رامان، ذ: ئةظة  لدويظ ذيَدةر، وشا
   .ىَ ية 5 ل
 . 15ل، 9111 ى تةمموزى 5 ،01 طوظارى رِامان ، ذ (40) 

 .11 يوئيل يوسف و ييَن دي ، ل. د: وةرطيَرانى ئةدةبى، نظيَسن (43) 
 

http://www.awu-dam.org/
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 ليستا ذيَدةران

 :ىَ كوردىثةرتوك   زمان - أ
غوازى فواتح وةيسوى،    : يوئيل يوسف و ييَن دي ، وةرطيَران: نظيَسن -

 . وةرطريانى ئةدةبى، ضاثخانةى زانكوى سةالحةددين، (9114)

 ،(1111)حسوني يوةعقووبى،   :ئيسماعيل زارعى، نووسوني و وةرطيَوران   -
زمان، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان، ضاثخانةى دةزطواى  

 .ئاراس، هةوليَر

 :ثةرتوك   زمانىَ عةرةبى -  

، في  الرتمجية ض ءيوء الدااسياق انةاادية، داا (9111) صفاء خلوصي،،.د -
  .احلرية للطباعة، بغداد

مبيادئ الرتمجية وأساسيياهتا، ، (1115) هبة مسيعد،.ايناس أبو يوسف و د.د -
 .مطبعة مركز جامعة الةاهرة

 :ثةرتوك   زمانىَ ئينطليزى - ت

-Larson,Mildred (1984). Meaning – besed Translation: A Guide 

to cross – Language Equivalence.       USA: University 

press of American, Ins.Gutknecht,Christoph (2003) . 

Translation in The  

-Gutknecht,Christoph (2003:392-393). Translation in The 

Handbook of Linguistics. Eds Aronoff, Mark & Rees – 

Miller, Janie. USA:Blackwell publishing. 

-Handbook of Linguistics . Eds Aronoff, Mark&Rees – 

Miller,Janie.USA:Blackwell   publishing. 

-Hatim, Basil & Munday,Jeremy(2004), Translation:An 

advanced resorce book, USA: Routlede. 

 :طوظار و رِؤذنامة - ث

 :  زمانىَ كوردى -

 .9111 ى تةمموز 5،  هةوليَر، 01طوظارى رِامان، ذ  -

 .9111 ،901 طوظارى كاروان، ذ  -

 . 1111 ،41 طوظارا ثةيظ، ذ -

 :  زمانىَ عةرةبى  -
 .9111 جملة الثةافة االجنبية، بغداد، العدد الثاين، -
 :  سايتىَ ئينتةرنيَتىَ - ج

- www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904                                        

- www.awu-dam.org                                                 

- www.awu-dam.org/adabagnaby    
-  ww.ar.gantara.de/webcom/show-artide.php/-c.337/-

nr.11/i.htm 

- www.thelanguagetranslation.com                                                                   

                 
- www.diwanalarab.com/article.php3?id-artide=904                                         
- www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=adab                                                 
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الخالصة
ترجمةهياألخذمنبحورالثقافةوحضاراتوشعوبمعينةونقلهاالة لغةاتشةعوباخةرىألجةلتطةويرذلة الشةعبال

وليأخةذكةلشةعب.ولذل تلعبالترجمةدوراَفيهذةالعمليةوتمثلدورجسرالتواصلبينالثقافةات.فيكافةالمجاالت
لهذاالسةببلةمتفقةدعمليةةالترجمةةأهميتهةاو لة .لشعوباألخرىالفائدةالمرجوةمنالخبراتوالتجاربالعلميةلدىا

وبةةةدونشةةة أضةةةاف الترجمةةةةالكثيةةةرالةةة ثقافةةةاتالشةةةعوب.فةةةيشةةةت المراحةةةلوسةةةيلةلنقةةةلالعلةةةمواألدببةةةينالشةةةعوب
.وحضارتها

تمثلالترجمةدورمهمفيبناءوتطويرالمجتمعاتفيجميعالعصورمثلالمجتمعالكرديو الق الضوءولهذا لهذا
في الترجمة وأهمية وكذل دور والمراحلوالصعوباتالتيمرتبها وتاريخها الترجمة فيعملية المتداولة عل المفاهيم

وأ هاردورالمجلةالفعالفيتطوير.الصادرةفيمحافظةدهوكبصورةخاصة(ثةيظ)األدبالكرديبصورةعامةومجلة
بدءاآلدابوتعريفالشعبالكرد من والقصصوالشعر حيثالبحوثاألدبية بثقافاتوآدابالشعوباألخرىمن ي

.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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 كارتيَكرنيَن فولكلؤرى ل سةر يةكةمني شانؤناما كوردى
 

 رةمةزان حةجى قادر
 عرياق-،زانكويا دهوكىَ، هةريَما كوردستانىَ فاكولتيا زانستيَن ثةروةردةيى،,، سكوال ثةروةردا بنياتثشكا كوردى 

 (( 0202ووينا ئيَكىَ كان 0: ، ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنى0202َ ىَتريمةه 02: وةرطرتنا ظةكولينىميَذوويا ))
 

 ثوختة
 ل 0101 ساال دا ل (ذين) كؤظارا د و نظيسني هاتية هةكارى رةمحى عةبدولرةحيم دةستىَ ب كوردى شانؤناما يةكةمني
 قةثالن مةمىَ) سرتانا و سةرهاتى ذى كوردى، ئةو سةرهاتيةكا كارتيَكرنا بن كةتية تيَكستة ئةظ. بةالظكرن هاتية ستةمبؤىلَ

 . تركان عةسكةريا ت، ذةدك خةلكى كينا و كةرب ذ دةربرينىَ كوية،  (ئاغا
 دوو ثاشى و بةرضاظ ددانيتة سةرهاتيىَ ناظةرؤكا كورتى ب: يةكىَ ثيَكدهيَت، تةوةرىَ تةوةران دوو ذ ظةكولني 

 سةرهاتيا دوماهيكا ل ئةوا شينيىَ سرتانا نةقةبا د دى دا، يا سةرهاتيىَ لقيَن هةشت نةقةبا د هةين، يةك ييَن بةراوردكرن
 . دهيَت ئاغا قةثالن مةمىَ

 ئاالن مةمىَ شانؤناما دا، ظةكولةر، ناظةرؤكا كوردى ئةدةبياتا د شانؤنامىَ ثةيدابوونا ددويظ ئةطةريَن: دووىَ تةوةرىَ
 و ظبةرضا ددانيتة وةرطرتني سةرهاتيىَ ذ نظيسكارى يةكيَن و برطة ئةو ثاشى بةرضاظ، و ددانيتة كورت رةنطةكىَ ب

 كةلتؤرىَ كارتيَكرنا دبن كةتية نظيسكار ظة ذى دى اليةك ذ. دياردكةت ذى سةرهاتيىَ و شانؤنامىَ نةقةبا د جوداهييَن
ماىل،  كةسان، ناظ شانؤنامىَ، ناظىَ ناظليَكرنا: ئةظةنة ذى ئةو كو دكةت بةحس دا خاالن شةش د ظةكولني كوردى، و
 . شينيا سرتانيَن دوماهيىَ ل و كوردةوارى، حةيرانؤك طؤتنيَن و رةوشت
 ئيَخستينة طوهرين رؤذىَ ثيَدظييَن دويظ ل وةرطرتية، و فولكلؤرى ذ سؤد نظيسكارى كو دياردبيت دا ظةكولينىَ د 
 . ضيَكرية ذىَ سةركةفتى تيَكستةكا و تيَدا

 

 .شانؤنامة، كةلةثؤر، سةرهاتى، كارتيَكرن :ثةيظان كليليَن
 

 
 

 بةراهيك
 

 بةالظبوونا دطةل و بيستىَ دىَسة دةستثيَكا ل
 كوردى، ئةدةبياتا زمانىَ ب كؤظاران و رؤذنامة
 ذانريَن هندةك و ديت خؤظة ب ثيَشكةظنت كوردى
 ضريؤكا يةكةم 8181 ساال ل. ثةيدابوون ذى نوى

. بةالظكرن هاتة دا( كورد رؤذ) كؤظارا د كوردى
 شانؤناما تيَكستىَ يةكةم 8181 ساال ل ديسان
 ذاليىَ كوردى زمانىَ ب( ئاالن ىَمةم) نظيسكى

 بةالظ هاتة ظة( هةكارى رةمحى عةبدولرةحيم)
 هاتية كوردى فولكلؤرىَ ذ شانؤنامة ئةظ. كرن

 تيَدا طوهرين ظة نظيسكارى اليىَ ذ و وةرطرتن
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 سةردةمى وى ثيَدظييَن و مةبةست دويظ ل و كرينة
 تيَدا كوردى دوزا و تيتال و رةوشت

 .بةرجةستةكرينة
 

 ازةدةرو
 

- ز8186 ساال ل) زانستية زاراوةكىَ فولكلؤر
 زاراوةك شينوارا، وةك زانايىَ ىَ-تومز جون وليةم
 ذ و. دا زانستى زاراويَن كورىَ دناظ ئيناية زانستى
 وةالتيَن هةمى دىلَ ب زاراوة ئةظ هيَرظة و دةمى وى

 طةلةك د نوكة و كارئينان ب هاتة و بوو ئةورؤثى
 ئانكويا. (8)(كارئينان ب تةدهيَ دا ذى دى زمانيَن
. (2)ددةت (طةل زانينا) يان (طةل ثةندا) ثةيظىَ ظىَ
   

 وى بؤ فولكلؤر زاراوىَ دا ئةدةبى بياظىَ د
 طةل ئافراندنا ذ كو يىَ كارئينان ب دهيَتة بةرهةمى

 ذ زارى سةر ب و دةظى ريَكا ب و، بيت ملةتى و
. سنتظةطؤها هاتبيتة دى بةرةبابةكىَ بؤ بةرةبابةكى
 خؤدان و شارةزا كةسةك دةستثيَكىَ ذ هةلةبت
 و دةم بورينا ب وةىلَ، دبيَذيت تشتةكى سةربوور
 و دضيت بري ذ خودانى ناظىَ، دوير و كوير زةمانيَن
، مرؤظايةتيىَ و خةلكى سامانىَ و مال ةدبيت بةرهةم
 جهىَ دبيتة دى خةلكةكىَ دةف ل تشت ئةو ثاشى
 سةر د و، وةرطرتنىَ ذىَ لةزةت و ضيَذ و باوةريىَ
 ضةند يان بةرةبابةكى هةر را ضةندىَ ظىَ

 و زيَدةكرن و كيَمكرن يةك دويظ ل بةرةبابةكيَن
 د ئيَخستينة خوة زةوقا و مةزاج دويظ ل طؤهرين
 هندةك رادىَ وىَ كو دا، تا بةرهةمى وى

 ل طؤهرينة ئةظ خوياكرن، كو داية نفولكلؤرناسا
 بيتد ثةيدا ذى خوة ب كةس يةك دةف
 ئيَك دةربارةى بال ضريؤكةك يان سةرهاتيةك)

 مة بؤ ظةطيَر دوو وةىلَ بيت مةبةست يةك و تشت
 دوو هةروةكى كةين هزر وةسان دىَ ئةم، بيَذن

 ذى ئةو. (1) (مة دةستىَ بةر ل جودا ذيَك بةرهةميَن
 ضوون بري ذ رةنطة كو، دوخى و بار دويظ ل

 بيَذةر ذى جارا هندةك، ئةطةر ببيت جارا هندةك
 ئةظة، بكةت خوة اليىَ ذ ثرتكرنةكىَ و كيَمكرن

 ئةوا مرؤظان كؤما وىَ يا و خوة كةيفا دويظ ل ذى
 سينط تنىَ و نظيسني ناهيَتة ضونكة. ظةدطيَريت بؤ
 سامانى ظى سرتانبيَذاية و ضريؤكبيَذ سةرىَ و

 طةىل ئافراندنا ذ بةرهةمىَ ئةو هةلبةت. دثاريَزن
 ناظ د و طةل ل دىَ، بكةت خودان ب طةل و بيت
 ندةورانيَ و دةم بؤ ثاراستى و نةمر مينيت دا ملةتى
 ئةم ئةطةر ضةندىَ ظىَ بةر ذ. دريَذ و دوير

 كو، بينني دىَ فؤلكلؤرى بةرهةميَن سةحكينة
 و مرؤظى دةظىَ سةر ل خوةشكن و نازك د طةلةك
 هاتينة سادة دةربرينةكا و سظك زمانةكىَ ب

: دبيَذيت عيززةدين. د بةرهةما ظان بؤ. دارشنت
 دةم دةماو كة ئةوةية خؤلقيَنةرانةية بةرهةمة ئةم)
 دايكةوة لة مندالَ لةباوكةوة كور، ثشت و ثشتا و

 كة ئةمةية لةبةر هةر. ئةميَنيَتةوة و ئةيبيستى
 دانانرىَ كةسيَك تاقة بةرهةمى بة فؤلكلؤر ئةدةبى

 بةرهةمى بة و ميللةت هةموو ثالَ ئةدريَتة و
 روخسارى و ئةناسرىَ طةل نةرانةىخؤَلقيَ

 و زمان رووى لة ض-سادةيى لة ية بريتى ئاشكراى
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 ئةو ى تايبةتى شةقلى، دةربرينةوة رووى لة ض
، ثيَوةية خؤيى دةورةى و زةمان ئةو يا طةلة

 . (8) .(بريدا و ويَنة لة نةخوازة
 و هزر و طريَداية خوةظة ئاخا ب طةلةكىَ مرؤظ

 نةدك مرؤظى ل كارى ينيىَزارؤك بووضوونيَن و بري
 مرؤظى لةشىَ بؤ ية ئيَكىَ الندكا ضةوا، وةالت كا)
 وى خةريبيا، ذى دويربكةظيت ذىَ ضةند بال

 دا وى ريَكا د خوة سامانىَ و جان، هةردكةت
 دهيَتة ذى هزري كةلةثؤرىَ وةسا ئها... ددةت
 بةىلَ، (5) .(مرؤظى هزركرنا بؤ ئيَكىَ الندكا هذمارتن
 ضى هةر نابيت كو، بزانني باش ئةم دظيَت

 ئةم ثريؤز تشتةكىَ وةكى هةية كةظناتيةك
 كةظن مرياتىَ دا دةمي عةينى د وةىلَ، سةحكينىَ

 و ئةدةب و شارستانيةت ذ سالَ ئانكو، هةزاران
 ت، ويظةدطر... هتد ورؤشنبرييىَ زمان و هؤنةر
 و سةرةكى ذيَدةرىَ) نظيسكاران بؤ باشة كانيةكا
 ملى ئةدةبىَ- فؤلكلؤرة، ئةدةبى هةمى بؤ رةسةن
 ظى ذ خوة شيَني ضةوا دىَ ظيَجا. (6)(-نةمر يىَ

 باب كةدا و ظةدزين بةركةتى و مةزن هندة سامانىَ
 ثىَ دةست نوى ذ و رةخةكى نةانيد خؤ كاليَن و

 ئةدةبىَ و دنيايىَ ئةدةبىَ هةمى بؤ ئةظة. بكةينةظة
 .د. نينة بةهر بىَ يىَ ضةندىَ ظىَ ذ ذى كوردى
 فؤلكلؤرى ئةدةبى: )دبيَذيت رةسوول شوكريا
 بة ئةدةبة ئةم -داستان و ضريؤك - بةتايبةتى
 .(7) .(دادةنريَت كوردى ئةدةبى بنةماى

  

 :كةلةثؤر و شانؤ
 

 نةقةبا د هةى يا نةهاتى ذبن و تؤند طريَدانةكا
 بوية ئاشكرا وةكو) دا طةالن كةلتؤرىَ و شانؤوىَ

 دينى جةذنة لة جار هةندىَ طةالنة ئةم زؤربةى وة
 خؤيانةوة ميللى هونةرى هؤى بة يةكانيان، يان

 ئةتوانني كة داوة ثيشان وايان نةريتى و ويَنة زؤر
. (1) (هةبووة-دراماتيكى-شانؤيى شيَوةيةكى بليَني
 دهيَتة تشتة ئةظ دا ذى خؤ ب كورد ملةتىَ ناظ د

 ملةتىَ ناظ ل هةظضةرخ شانؤوا بةرى ذ كو، دينت
 و ترانا و يارى جوريَن ببيت، طةلةك اثةيد كورد

 هةبوونة دا كوردةواريىَ د نواندنىَ و سةحكرنىَ
 و يؤنانى، سرتابؤن، كورد ميَذوونووسى قسةى بة)

 شانؤوا رةنطةكى ب و (1) (هةبووة شانؤيان ئةرمةن
 دوو ديتنا ب ئاماذةكرن. وىَ سةر يتضد ئةظرؤ

 ذ وةرطرتنىَ مفا و شانؤوىَ سةبارةت نظيسةران
 كةلتؤرى نةقةبا د تؤند ثةيوةنديا فولكلؤرى، ئةظ

 : خؤيادبيت و بةرجةستة دا، ثرت شانؤوىَ و

 باشرتين بةحسىَ دةمىَ، سيكؤتؤرى ئةمحةد -0 
( ظة ناظةرؤكىَ و بابةتى اليىَ ذ) شانؤنامان جؤريَن

 رابردوو لة سؤد) ثيَدظية: دكةت، دبيَذيت
 ضاو و هةَلبسوورىَ حاليحازردا لة و وةربطرىَ
 ئةو من بةراى. بهاوىَ بؤ ثةىل و رؤذ دوا بربيَتة

 ثةيرةو تيَدا بنضينةيةى سىَ ئةم شانؤطةرييةى
 لة شؤرشطيَرانة دةوريَكى دةتوانىَ، دةكرىَ
 (81) .(بطيَرىَ كؤمةلدا

 باسى ئيَمة: )مسؤ، دبيَذيت ئةمحةد ئيرباهيم .د -0
 شانؤى لة كوردى كةلةثوورى كارتيَكردنى
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 رةسةنايةتى باسى ئةوةية ماناى يندةكة دا كوردى
 . (88) (دةكةين دا كوردى شانؤى لة
 اليىَ ذ دةولةمةندة طةلةكىَ كورد طةىلَ 

 دا ئةدةبى تيَكستىَ د وى مةزراندنا و كةلةثووريظة
 تيَكستىَ ضةندىَ وىَ ب و فةرة طةلةك كارةكىَ
 كورد نظيسةريَن طةلةك و شاكار بيتة دىَ ئةدةبى
 فولكلؤرى ناوةرؤكى) كرى رةوثةي يىَ تشتة ئةظ

 لةسةر هةبووة زؤرى كارتيَكرنيَكى كوردى
 . (82) (كورد نووسةرانى
 باوةرةكا و بري دشيَت سةركةفتى نظيسةرىَ
 ذ ملةتى ناظ ل ثاشكةتى و نةباش بةربةالظا

 د دى رةنطةكىَ ب و وةرطريت فولكلؤرى
 نةباشيىَ ذ و بكةت بةرجةستة خوةدا بةرهةمىَ
 طؤلكىَ) منؤنة بؤ ضيَكةت ذىَ وانج ويَنةيةكىَ
، (سزادا و قوتا طريَداى يىَ تة، كر خرابى بةرداى
 د ئةظة. هةبيت تيَدا ثةشيَمانيةك دظيَت دميةنى ظى
 نظيسكار و، هةى يا دا (81) (كوردى سةرهاتيةكا)

 ذىَ ئةدةبى كارةكىَ ،ظىَ وةكى ضريؤكةكا دشيَت
 يان. بن راذيدىت وىَ اميَنجنئة كو، تةبك درست
 ذنا) ئةندازيار يان مامؤستا بكةية شةرمني ذنةكا ذى

 (كالةكى ب شةرمني شارةكى، ميَرىَ ب شةرمني
 دشيَت نظيسكار بةىلَ، مةزناية طؤتنةكا ئةظة. (88)

 وةسان، دا ئةدةبى كارةكىَ د طؤتنىَ ظىَ بةرؤظاذى
 نةشيَت زةالم يان ذن شةرمني كةسىَ كو دياركةت
ب  دوماهيىَ ل ت، وكة جيَبةجىَ خوة ئةركيَن
 ضةوتا هزرا ئةو ئانكو. ناهيَت مةزن كاريَن كيَرى
 نةباشى ب دىَ ذيَهاتى نظيسةرىَ، ثةرست كةظنة

 جوانى ب هةذى ذ و جوان هزرا و دةت مة نيشا
 .ةتد مة نيشا دلفرةهى و

  

 :يةكةم تةوةرىَ
 ئاغا قةثالن مةمىَ سةرهاتيا 

 

 مةمىَ قةثالن ئاغا يان ذى مةم و عةيشىَ،
سةرهاتيةكا بةربةالظة و ل طةلةك دةظةريَن 

 . كوردستانىَ دهيَتة طؤتن
 : كورتيا سةرهاتيىَ  -0

مةمؤ دضيتة عةسكةريا تركا و ثشتى حةفت ساال 
ب شةظ درةنط دطةهيت و . ظةدطةريتة مال

هةظذينا وى عةيشان ىلَ هشياردبيت و ثشتى 
دزانيت مةمؤ يىَ ل بةردةرى، دةرطةهى بؤ 

دايك ذ ... يكىَ ذ خةو راناكنثرية دا. ظةدكةت
خةو رادبيت و دةما دبينيت جحيَلةك يىَ د بةر 
بويكا وىَ دا رازاية، ئاقلىَ وىَ نامينيت و مةمؤى 

ثشتى دزانيت ب دةستيَن خؤ كورىَ خؤ . دكوذيت
 .يىَ كوشتى، سرتانيَن شينيىَ ثىَ دبيَذيت

 : بةراوردكرنةك د نةقةبا لقيَن سةرهاتيىَ دا 

كستيَن فولكلؤى دةم و دةورانيَن ذ بةر كو تيَ
كوير و دوير ماينة ل سةر زارىَ خةلكى و نةهاتينة 
تؤماركرن، ديسان ذئيَك دوورى يا خةلكى و 

هتد، هةر دةظةرةكىَ ب ... جوداهيا بارىَ ذيارىَ و
رةنطةكى سةرهاتى طؤتية، و ظةطيَرانا وىَ ذ 

ظةطيَر و . جهةكى بؤ جهةك دى طؤهرين دكةظنىَ
ذان ل دويظ حةز و ثيَدظييَن رؤذىَ و هندةك سرتانبيَ

هندةك .. جارا ذى ذ بةرذةوةندى و ترس و هتد
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. تشت ب سةرظةكرينة و هندةك ذى، ذيَظةكرينة
. ذىَ دضن (لق)ضونكة، ئةظىَ سةرهاتيىَ طةلةك 

لةورا ظةكولةرى ب فةرديت بةراوردكرنةكىَ د 
 لقيَن كةتني د دةستان دا بكةت (85) (1) نةقةبا وان

وىَ ذى نيَزيكيةك د (. ضاوبرسى)، ذ بلى ضريؤكا 
طةل سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا هةية، و ل 

يا رؤذناما  8يىَ ذمارة  8د الثةرىَ ) 21/5/8121
ثيَشكةوتن بةالظبووية، و تيَدا هاتية كو دوو كةس 
هةظاليَن يةك بوون، ثشتى ذ عةسكةريىَ د زظرن 

ناسكرنىَ، كا  ئةم خؤ بؤ ماال خؤ نادةينة: دبيَذن
يةك ذ وان دضيتة مال و دايكا . ئةو دىَ مة نياسن؟

ئةو ذى ثارا . ئةم ميَهظانا ناحةوينني: وى دبيَذيتىَ
ذنك ب . نيشا ددةت و نابيَذيتىَ ئةز كؤرىَ تةمة

شةظ و ذ بؤ ثارا، ب ضةقؤكىَ كورىَ خؤ 
د ظىَ ضريؤكىَ دا ناظ ل سةر ض . سةرذيَدكةت
 . (86) .(كةسا نينن
ى بةراوردكرنىَ تشتةك د زؤربةيا ظان ذبةر

ـان دا دهيَتة دينت، ئةو ذى ئةوة كو دةم تيَدا (لق)
زوى مةمؤ  -و زوى( كورتكرنا دةمى)هاتية برين 
هةر ئوميَدا دايكا مةمىَ ئةو بوو، كو )دبيت زاظا 

ذنةكىَ بؤ كورىَ خو بينيت هيَشتا مةم نةطرتية 
و د  و ثاشى دضيتة عةسكةريىَ( 8لق. عةسكةريىَ

وان حةفت ساال دا مرؤظ تشتةكى، نة ذ عةسكةريا 
مةمؤى و نة ذ حاىلَ طوندىَ وى و نة ذ ماال وى 

تشتىَ طرنطى ثىَ هاتية دان كوشتنا . دزانيت
ب ديتنا من ئةظىَ ضريؤكىَ دظيَت . مةمؤيية

ب  -ئةو خةما هندة مةزن-عةسكةريا تركان 

رةنطةكىَ تراذيدى بدانيتة بةرضاظىَ خةلكى، كو 
ض بةرطرى و . هةمى ملةت يىَ ذىَ بيَزارة
تنىَ عةمرةكة و ب . سةرفرازيا خؤ تيَدا نابينن

كةسةك ض سؤد و مفاى ذىَ . هةروة دضيت
ب تايبةتى دةمىَ د سرتانا شينيىَ دا . وةرناطريت

مةمؤ . ئاماذىَ ب ريَكا شام و حةلةبان ددةت
كوردة و ض كارىَ وى ل وةالتةكيية ريَكا 

ةفت شةظ و حةفت رؤذا ذ مالباتا هةيظةكىَ يان ح
وى دويربيت، وحةفت ساال عةمرىَ خؤ ىلَ 

حيكايةت بؤ مة : )نزار ئاطرى دبيَذيت. ببورينيت
ئاشكرا ناكةت كا ذ بؤ ضى مةمؤ عةسكةريا خؤ ل 
وةالتىَ شامىَ دكةت، و ئةم دزانني ئةو وةالت 

دةمىَ ئةم . (87) (ثارضةك بوو ذ ئمثراتوريةتا ئومسانى
شامىَ وةكى كوردستانىَ ثارضةيةك بووية ذ بزانني 

دةولةتا ئومسانيان، ثيَدظى ناكةت ئةم بزانني 
بوو، و نة ل جهةك  عةسكةريا وى بؤضى ل شامىَ

دى، ضونكة دةولةتة و ض اليىَ بظيَت دىَ 
ديارة بؤ سةرهاتيىَ و . لةشكةرىَ خوة ويَظة بيت
ل كيظة و ل كيذ ( مةمؤ)ظةطيَرى، طرنط نينة 

ظةكولةر دوو تشتيَن . عةسكةريىَ بكةتوةالتى 
طرنط د ظىَ سةرهاتيىَ دا دبينيت، كو ئةو ذى 

 : ئةظةنة
دةرئيَخستنا نةظيانا كوردان بةرامبةر : يةك

عةسكةريا تركان، ضوونا وىَ عةسكةريىَ نة ب 
دةما . دةظى بوو، يا ب زةمحةت و بىَ دوماهى بوو

دهات تةرزنك ب ( عةسكةريا تركان)دةستةواذةيا 
د ( مولتكة. ع. )سةر لةشىَ خةلكى دا دضوون



 1144 ، 416 -461 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
 

 871 

طةريانةكا خوة دا بؤ باذيَرىَ سيَرتىَ دبينيت كا 
ضةوان طةنج و الو ذ ترسا عةسكةريىَ خوة د 
ضيان دا ئاسىَ دكةن و باذيَرى  بؤ زارؤك و ذنك و 
: ثريةميَران د هيَلن، و ثيَظة دضيت و دبيَذيت

ا طرتنا خةلكى بؤ عةسكةريىَ وةكى ؛نيَضري)
مرؤظان؛ بوو، خةلك دطرتن و دةستيَن وان طريَ 

 (81) (ددان و ثاشى بةرىَ وان ددا عةسكةريىَ
ضونكة بؤ وىَ عةسكةريىَ ضوون هةبوو، بةىلَ 

ئةظة بووية ئةطةرا وىَ ضةندىَ دايكا . زظرين نةبوو
مةمؤى باوةرنةكةت كو دىَ جارةكىَ مةمؤ ذ 

 . عةسكةريىَ ظةطةريت
يىَ د نةقةبا ملةتىَ كورد و نةبوونا باوةر: دووةم

دةولةتا ئومسانى دا، كو قوماندار و ئةفسةريَن 
لةشكةرىَ وان روويىَ وىَ دةولةتىَ بوونة، و 
كةربةكا زؤر د دىلَ خةلكى دا هةبوو بةرامبةر وان 
ئةفسةران، هةر بؤ منؤنة د سرتانةكا فولكلؤرى 

سةييدخان ب سىَ دةنطا طازى دكة ل )داهاتية 
ردةن طازى، ل تؤفيق، ل سلةحةدين، عةليمانىَ طة

بكوذن زاثت و ... باظ و برايىَ من: دبيَذة
. (81) ...(قوماندارىَ جومهورياتىَ، عةدويىَ دينن

ديسان دةمىَ بؤ شةرظانيَن سةرهلدانا ضيايىَ ئاطرى 
دياربووى، ئيَدى بةرخؤدان يا ب زةمحةتة و ئريان 

برؤيىَ )و سؤظيةت ذى هاريكارىَ كةماليانة 
ثيَشنيارةكىَ ددةت سةركردايةتيا ( كىَ تيَلىحةس

وةرن ئةم ذن و زارؤكيَن خوة )شؤرةشىَ و دبيَذتىَ 
. بال نامووسا مة نةكةظة دةستىَ رؤمىَ. بكوذن

 (ئةمذى هةتا مرنىَ ل هةمبةرى رؤمىَ شةر بكن
هزرا كوشتنا ذن و زارؤكيَن خؤ ب دةستىَ . (21)

توركا  خؤ، وىَ دطةهينيت كو سةرباز و ئةفسةريَن
ذ بلى روويىَ خراب ض بياظىَ باوةريىَ بؤ خؤ ل دةظ 

ئةظ روويىَ رةشىَ وان د ضاظىَ . كوردان نةهيَالبوو
خةلكى دا هةى، ثرت ضاظيَن دايكا مةمؤى تاريكرن 

، وىَ هزركر، (ئةو ذى ئيَكة ذ وى خةلكى)
 . ئةفسةرةكىَ توركة و كارىَ نةباش ذ وان درشيت

مةمؤى نةيىَ ديارة، و ـان دا بابىَ (لق)د هةمى  
د هندةك سةرهاتيا دا، ذ بةرى مةمؤ ذ مال دوور 
. بكةظيت، كورةكىَ هةى و ناظىَ وى قةثالن ئاغاية

دا، مةمؤ شةش سالية دةمىَ بابىَ وى ( 1)د لقىَ 
( وةتىَ)دا ناظىَ دايكا مةمؤى ( 5)د لقىَ. دمريت

ية، و دهةمى لقيَن دى دا ناظ ل سةر دايكا مةمؤى 
سان د هةميان دا مةمؤ ب خةلةتى و ب دي. نينة

تيَكست . دةستىَ ثرية دايكا خوة دهيَت كوشتنىَ
نة، و هةية ذ ( سىَ)هةية ذمارا كةسيَن وىَ 

 . كةسا دبووريت( حةفت)
ىَ دا هةظذينا مةمؤى ناظ نينة، وةىلَ د (1)د لقىَ

تيَلى عةيشان، )لقيَن دى دا ناظىَ وىَ 
 . ية..(عةيشىَ

ا وةسان دياردبيت كو د( 1و  2)د لقيَن 
دووركةتنا مةمؤى ذ مال و دةظةرا خؤ، ذ ئةطةريَن 

وةىلَ د هةمى لقيَن دى دا، مةمؤ دضيت . ذيارىَ نة
دا ثرت ( 8) د نةخشىَ ذمارة. عةسكةريا تركان

 دياردبيت
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 (1)ذمارة نةخشىَ
 يَنقل

 سةرهاتيىَ
 دايكا ناظىَ
 مةمؤى 

 هةظذينا
 مةمؤى

 ناظىَ
  كورىَ
 مةمؤى

 نئةطةريَ
  دووركةتنا
 مةمؤى

 و جه ناظيَن
  عةشريان

  ذمارا
 كةسيَن
 سةرهاتيىَ

  ساليَن
 دووركةتنىَ

 و ناظ
 سالؤخيَن
 هةسثى

 مةمؤ ضةكىَ
 كوشنت يةهات ثىَ 

 ثيَطؤتن

 4 لق
 

 تيَلى نينة ناظ
 عةيشان

 قةثالن
 ئاغا

 عةسكةريا
 تركان

 مةملةكةتىَ
 ئؤمسانيان

 دايك شري نينة سال 1 كةس7

 تيَلى نينة ناظ 1لق
 عةيشان

 قةثالن
 ئاغا

 عةرةبا بةريا ذيار /ئابورى
. موسل-حةلةب
 هةركى و شكاك

، سثية ماهينا سال7 كةس 7
 كميَدة، بؤزة

 دايك رم

 عةيشان نينة ناظ 3لق
 خاتوون

 قةثالن
 ئاغا

 عةسكةريا
 تركان

 دايك قام نينة ناظ سال 41 كةس 1 ستةمبؤل ئةزمري

 تيَلى نينة ناظ 1لق
 عةيشىَ

 /عةسكةرى  ......
 خزمةتا
 ثاشاى

 دايك و ذن سورانى نينة ناظ سال7 كةس 7 شام

 عةيشىَ وةتىَ 5لق
 خامن

 عةسكةريا ...... 
 تركان

ثشتاجودى، 
مسرىَ،  دةولةتا
  ريَكا

 شام و حةلةب

 دايك و ذن سورانى زراظ بؤزىَ سال7 كةس 7

 عةسكةريا .....   عةيشىَ نينة ناظ 6لق
 تركان

 دايك و ذن سورانى بؤز هةسثىَ سال 7 كةس 7 

 تيَلى نينة ناظ 7لق
 عةيشىَ

 مريىَ كاغةزا ..... 
 دةولةتىَ

 ....  سورانى ...  سال 7 كةس 7 

عةرةبا،  كونىَ ذيار/ئابورى نينة ناظ نينة ناظ نينة ناظ 1لق
 حةلةب، عةجةم

 دايك رم ...  سال 7-6 كةس 6-7

 

 يىَسةرهات لقيَن سرتانيَن نةقةبا د بةراوردكرنةك -2
 :دا

 كوردى فولكلؤرىَ ييَن شةرِا سرتانيَن و داستان
 رةنطىَ ب دةستثيَكىَ خؤظة، ذ لقيَن هةمى ب

 درةنطظة ذ طؤتن، وةىلَ و ظةهاندن دهاتن هؤزانكى
 وةكى ذىَ ثارضةك داستانا و سرتان ظان ذ طةلةك
 . ظةطيَران دهيَنة ضريؤك

 تاكو دةستثيَكىَ سةرهاتيىَ، ذ ظىَ لقيَن طةلةك
 و ظةطيَران دهيَنة هؤزانكى رةنطىَ ب اهيكىَدوم

 و 8) لقيَن بلى ذ ثةخشانىَ، وةىلَ وةكى ذى هندةك
 هةى، و يا شينيىَ اسرتانةك لقا هةمى دوماهيا( 7

 (ديالنا و شاهى سرتانيَت) ثةرتؤكا د وىَ لقةكىَ
 سةرهاتيىَ ذ سرتانة ئةظ. بةالظكرن هاتية دا (28)

 جهيَن ل رهاتيىَسة نةوةك ترة، ضونكة بةربةالظ
 داوةتان ل و سرتانة طؤتن، بةلكى دهيَتة تايبةت
 ذ سةرهاتيىَ وةكى ذى ئةو. طؤتن دهيَتة ذى

 . دكةظنىَ طوهرين دى ئيَكىَ بؤ لقةكى
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 يا دريَذى ب طةلةك سرتانة ئةظ دا (2) لقىَ د
 : ية رةنطى ظى ب وىَ دةستثيَكا. تؤماركرن يةهات

 ىعةباس خوةش عةباسى مةمؤ هؤى هؤى
 ... عةباسى خوةش عةباسى الوؤ هؤى ذارؤ
 نةنياسى كورة دايكا مةمؤ هؤى هؤى
 

رادبيت،  خةو ذ عةيشىَ دةما دا (8) لقىَ د 
 :خؤ خةسيا دبيَذيتة

 دنيَيؤ روو بكة كؤر تة ضةظىَ خوةدىَ
 ساال حةفت خةريبىَ ضاوا تة
 شةظيَيؤ يةك ميَهظانىَ كر
 !الوؤ من مةمىَ: طؤ
 ريَنة،  سةرىَ هيَنىَ دارىَ
 ..هورميَنة سيَظة، يةك شاخةك

  

 بةرفرةهرت رةنطةكىَ ب سرتانة ئةظ دا (5) لقىَ
 ثيَكدهيَت، كو بةندةكا ضةند ذ. بةرضاظ ةدكةظيت
 هاتى ثىَ ضةكىَ و جها هندةك و مةمىَ هةسثىَ ناظىَ

 : منؤنة بؤ. دكةظن هتد، بةرضاظ... كوشنت
 ريَية،  شام، حةلةب، دةظىَ

 ة، مةمىَ، ب قوربا من سةرىَ
 تيَية،  سيارة، ثيَدا زراظ هةسثةكى

 !الوؤ بة ضييا طورا تة ديا
 .... مةميَية خوة كورىَ كوشتيية من

 

 : هاتية رةنطى ظى ب دا (6 )لقىَ د
 :طؤ عةيشىَ

 بة،  كؤر تة دىَ، ضةظىَ ثريا 

 بة،  سةقةت و شل تة دةستىَ
 بة،  تؤثال تة لنطىَ
 نةظينى،  دنييايىَ ذ خيَرىَ
 عةسكةرييَية،  ضووية ساال دضةن 
 خةلقيَية كورىَ نة
 . مةميَية ئةظا نة
 عةيشيَية،  ميَظانىَ هات ئريؤ

 :طؤت ثريةدىَ
 قوربةتييَيى،  تو سالة حةفت الوؤ، ئةظا مةمىَ 
 عةيشيَية،  ميَظانىَ من مةمىَ ئريؤ نزانبوو من
 ساىل ضاردةه خةلقيَية، خؤرتىَ قيزا)طؤ من
 (راكةتيية خوة ثاشال ناظ ئانييا
 !.الوؤ من برذن، مةمىَ تة ديا ضةظىَ
  

 ثشتى. ئيرباهيمة ثالةوانى دا، ناظىَ (1) لقىَد 
 و دبيت كوشتى، دين يىَ خؤ كورىَ دزانيت دايك
 دطةريت ضيا و ضول ل و ساخة يا نوكة تاكو دبيَذن
 : دبيَذيت سرتانىَ ظىَ و

 عةجةمة،  ذ تيَتة (كاروان) كاظرانةكىَ
 بطرم،  خوة تةشينطا ئةزىَ
 بريَسم،  هوور ب هوور دا

 كارظانى،  ظى ثيَشيا بضمة
 .................. 

 كؤرىَ، نةمايىَ،  دايكىَ
 دا خوة ئيرباهيمىَ تريةكىَ سةرىَ سبىَ ظىَ
 ..بوو
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 هةسثىَ سالؤخىَ و ناظ دا لقان هندةك د 
 باذيَرىَ وى ناظىَ دا هندةكا د. كرن ةدهيَت مةمؤى
 ئاغا وةكو مةمؤ ذى جارا ندةكه و ظةطةرياى ذىَ

 .ناظكرن هاتية بازرطان و عةشري
  

 :دووةم تةوةرىَ
 ئاالن مةمىَ شانؤناما 

 

 ل و نوزدىَ سةدىَ دوماهيكا ل طوهرينيَن ئةو
 ئومسانى دةولةتا ناظ ل بيستىَ سةدىَ دةستثيَكا

 بارىَ ثيَشكةتنا بؤ ضيَبووين، ريَخؤشكةربوون
 هةبوو كارتيَكرن و ستةمبؤىلَ ل ئةدةبى و هؤنةرى

 دةستىَ بن ل ئةويَن دى ملةتيَن وان سةر بؤ
 ملةتان وان ذ ئيَكة ذى كورد ملةتىَ ئومسانيان، كو

 دةوَلةتى ذيَردةستى ميللةتانى ية طؤرِانكارى ئةم)
 بوو يةكيَك كورديش طرتةوة، كة عومسانيشى
 و ئةدةبى تازةى شةثؤىل ئةوةى هؤى بووة. لةوان
 ئةدةبى ناو بطاتة ئةوروثاوة رِيَطةى لة هونةرى
 وةكو شانؤيش رِووةوة لةم يةوة توركى

 بةش بىَ تازةكردنةوةية لةو تر هونةرةكانى
 تشت دوو دبينني ئةم. (22) .(نةبووة

 ئةدةبياتا د شانؤنامىَ ثةيدابوونا بؤ ريَخؤشكةربوونة
 : دا كوردى

 سةدىَ دةستثيَكا ل و نوزدىَ سةدىَ دوماهيكا ل -0
 ييَن جودا جودا باذيَريَن ذ كورد كطةلة بيستىَ

 ضةندىَ كومببوون، ئةظىَ ستةمبؤىلَ ل كوردستانىَ
 ل خةباتكةريَن و رةوشةنبري كورديَن وةكر

 تركيا ل كارتيَكرنا بن دذيان، بكةظنة ستةمبؤىلَ

 ترك نظيسةريَن ذ سؤد ض ى، ظيَجاوبو ثةيدا
 ئةدةبياتا باندؤرا بن كةتني وةرطرتبيت، ئةويَن

 توركى ئةدةبياتا د بيَخنة نويكرنىَ شياين و ىئةورؤث
 ئةورؤثى ئةدةبىَ ذ مفا و سؤد راستةوخؤ يان. دا

 جةودةتى عةبدولال وةكى ئيَكىَ كو ،وةرطرتبيت
 سةر وةرطةراندينة شكسثريى بةرهةميَن و كوردة
 لة جار يةكةمني سةردةمةدا، بؤ لةو) تركى زمانىَ
 شاكارة ىتوركيدا، سةرتاسةر ئةدةبياتى ميَذووى

 كورد رِووناكبريى لةاليةن شكسثري شانؤييةكانى
 زمانى سةر كرانة تةرجةمة جةودةت عةبدولاَل
 ئيَكا ذمارة د كورد رؤناكبريىَ ظى. (21) (توركى
 نة كورد) ناظونيشانىَ ب دا، طؤتارةك ذين كؤظارا

 . بةالظكرية تركى زمانىَ ب (28) (نظستينة د
 8121-8111 ذ كورد ننظيسكاريَ بؤ دةرفةتا ئةو -0 

 كوردى زمانىَ ب كؤظاران و ثةيدابووى، رؤذنامة
 كوردى بوو، ثةخشانا دةليظةك ن، ئةظةةبك بةالظ
 ببينيت خؤظة ب ثيَشكةظتنىَ خؤظة لقيَن هةمى ب
 كوردى رؤذنامةطةريا بةرثةريَن سةحكةينة ئةطةر)
 هاتينة تيَدا ذى شانؤطةرى زوو هةر كو بينني دىَ

 ل 8181ساال ل ذين كؤظارا ؤنةمن بةالظكرن، بؤ
 هةكارى عةبدولرةحيمىَ شانؤطةريةكا ستةمبؤىلَ
 . (25) (ئاالن مةمىَ ناظىَ بن ل بةالظكرية
 وى ل كؤظاريَن وان ذ ئيَكة (ذين) كؤظارا
 تاكو( موكسى بةط هةمزة) دةركةتى سةردةمى
 ذ. بوو وىَ بةرثرسيارىَ و سةرنظيسةر (21) ذمارة
 ذمارة دوماهيك كو (25) رةذما تاكو (28) ذمارة
. بوو وىَ سةرنظيسةرىَ( سةليم مةمدووح) بوو
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( 581) كؤظارىَ ظىَ ذماريَن ثيَنج و بيست(25)
 ئةم الثةرةكانى تيَكرِاى) دطرن خؤظة ب بةرثةرا

 (بةرطةوة بة الثةرة (581) لة ذمارةية، بريتية (25)
 دا، شانؤناما (86 و 85) ذماريَن هةردوو د. (26)
 زمانىَ ب هةكارى نظيسينا ذ  (ئاالن مةمىَ)

 كوردى شانؤناما تيَكستىَ يةكةم ةدبيت كو كوردى
. مة، بةالظكرية دةستىَ ةطةهةشتبيت نوكة تاكو

 دا شانؤنامىَ د. دهيَت ثيَك ثةردان دوو ذ شانؤنامة
 دةستثيَكىَ ل هةرضةندة. دينت يَنةهد كةس ثيَنج
ن، ئاال مةمىَ: دنظيسينة كةسان ضار ظان ناظىَ

-مةمؤ ، دايكا(مري خوالمىَ-مةمؤ هةظاىلَ) لةوةند
 دا خاندنىَ د وةىلَ( غةزال-مةمؤ ضاظرةش، ذنا

 يىَ( نينة ناظ) ذى دى ىَخوالمةك كو يتدياردب
 .هةى

  
 : شانؤنامىَ كورتيا -0

 خؤ طةل ل مةمؤ: ئيَكىَ روونشتنا، يةكةم ثةردا
 كوردايةتية و ئاينى ئةركةك دبيَذيت و دئاخظيت

، غةزايىَ بضم هةكاريا مريىَ طازيا دويظ ل ئةز
 وىَ رةزامةنديا ثاشى. دكةظيت ذوور ب وى دايكا
 . وةردطريت ذى

، مال ل يىَ خؤ دايكا و مةمؤ: دووىَ روونشتنا
 مةمؤى دايكا ثاشى و دكةظيت ذوور ب لةوةند
 لةوةند. بكةت مةمؤى سةروبةرىَ اكو د دضيت
 ذنا ىثاش، ئاخظيت د خؤ طةل ل مةمؤ و دضيت ذى
 دهاظيَذن حةيرانؤكا و كةظيت د ذوور ب وى

 . بةريَك

 خةريبيا ئاخينكيَن ضاظرةش و غةزال: دووىَ ثةردا
 و مةمؤى دووركةتنا بةحسىَ و رادهيَلن مةمؤى
 دويظ دهيَت خوالمةك ثاشى، دكةن وى هاتنا
 ذ ئةو ثشتى. دبيت خؤ طةل ل و، را مةمؤى دايكا
 ئةو، ظةدطةريت غةريبيىَ ذ مةمؤ، دةردكةظيت مال
 ةدزظريت وى دايكا و رازاينة بةريَكدا د خؤ ذنا و
 رومةكىَ. بينيت د خؤ بويكا رةنطى وى ب و مال
 . دكوذيت دةملدةست و ددةت مةمؤى ل
 : شانؤنامىَ سةر ل سةرهاتيىَ كارتيَكرنا -0

 و سرتان كو دياردبيت، شانؤنامىَ ظىَ خاندنا ب
 يا زؤر ةكاكارتيَكرن ئاغا قةثالن مةمىَ سةرهاتيا
 د كارتيَكرنة ئةظ. ئاالن مةمىَ شانؤناما سةر كرية
 : ئةظةنة ذى ئةو كو، دياردبيت دا برطةيةكان ضةند

 يىَ مةمؤى بابىَ دا سةرهاتيىَ و شانؤنامىَ د -0-0
 .نينة ديار

 ذى دايك و ذنة ب يىَ مةمؤ دا ايهةردوو د  -0-0
 .هةى يا

 دا تيَكستان هةردوو د سةرةكى ثالةوانيَن  -0-3
  .كةسن سىَ

 .دكةظيت دوور مال ذ و عةسكةر ةدبيت مةمؤ  -0-4

 ذ و نامووسىَ سةرا، مةمؤى خؤ كورىَ دايك  -0-5
  .دكوذيت خؤ دةستىَ ب، ناسنةكرنىَ ئةطةرىَ

 و كوشت، بويك خؤ كورىَ دزانيت ثشتى  -0-6
 .دبيَذن شينيىَ سرتانيَن خةسى

 

 و فولكلؤرى تيَكستيَن نةقةبا د جوداهى -3
 : دا شانؤنامىَ
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 سةرهاتيىَ ظىَ ذ باش اسؤدةك نظيسكارى
، وةرطريت وىَ دةقا نةهاتية وةىلَ، وةرطرتية
 داكو مبةزرينيت سةرهاتيىَ ئةظىَ ظياية بةلكى
 تشتىَ ئةو و، بكةت ضارةسةر سةردةميانة دؤزةكا
 بكاربينيت، وى بةرهةمىَ بؤ بيت باش وى ديتنا ب
 دةظ ل ئةظة. بكةت زيَدة ىلَ ذى هندةكىَ و

 ظىَ سةبارةت ،دينت هيَتةد ذى عةرةب نظيسكاريَن
 يا عةرةبى شانؤناما: )دبيَذيت رةخنةطرةك ضةندىَ
 هزار حيكايةتيَن ذ يىَ سؤد ثةيدابوونىَ ذ هةر نوى
 نظيسةريَن وةىلَ ...وةرطرتى شةظةك و شةظ

 ذى يان ضريؤكىَ تيَكستىَ نةهاتينة شانؤنامان
 ب بةلكى، وةرطرن وان وةكى انروودان

 ئةو نوى ذ خاندين يَنضريؤك ئةو باش رةنطةكىَ
 بلى ذ لةورا. (27) (وةرطرتني ذىَ ييَن ظياين تشتيَن
 ئةو، هةنة ذى جودا برطيَن، وةكييةك برطيَن وان

 : دينت دهيَنة خارىَ ل يةكيَن دظان ذى جوداهى
 تيَكستيَن د مةمؤى دووركةتنا ئةطةريَن 3-0

 بؤ يان توركاية عةسكةريا يان، دا فولكلؤرى
 مريىَ دا امىَشانؤن د. ية ذيارىَ

 ئريؤكة) داية غةزايىَ فةرمانا، (كوردان)هةكاريان
 ضةندىَ ظىَ بلى ذ/(. ش. /غةزاية، ئةمركرية مري

 هاتنة) قودس و غةزا ثةيظيَن ئاشكرايى ب طةلةك
 و ،بةرضاظ دكةظن/.( ش/بستينن ئيسالمىَ ذ قودسىَ
: دبيَذيت ضاظرةش دةما كارهاتينة ب وةالت و دين
 وةالتىَ دريَيا و خوة دينىَ يَيار د، من كورِىَ)

 من ذى خوةدىَ، نةكةم حةالل ئةز ئةطةر خوةدا
 دذمن سبىَ، نةضى ئريؤ تؤ ئةطةر. ناكت حةالل

. كرى خودان وةها رؤذةكى بؤ ذ تؤ من. بيَنت وىَ
، بطرى خوة وةالتىَ و دين بؤ ذ جيىَ وى تؤ كو
 شريىَ من، بكى ئيال كورماجنيتيىَ، كورديتيىَ ناظىَ
 د/(. ش. /بى تة   طةل د خؤدىَ، كر حةالل خوة

 ) ئةوذى، طريَداينة ثيَكظة تشت دوو دا شانؤنامىَ
 فةرهاد. د.  ( دينى ذ بةرطريكرن و وةالتى ظيانا
 دووكيَشةى دا شانؤنامةية لةم: )دبيَذيت ثريبال
 جةنطى: يةكةم، طريَداوة يةكرت لة سياسى

 ةب، خاضثةرستةكان دةستى لة قودس ئازادكردنى
 سةدةى لة ئةييووبى سةالحةددينى سةركردايةتيى
 دذ كورد سةربةخؤيى جةنطى: دووةم. يازدةهةمدا

 دواى ئيتيحادييةكانى و عومسانى دةوَلةتى بة
 ب ثرت طرنطى، نظيسكارى كو ديارة. (21) .(8111
 منؤنة بؤ. دينى اليةنىَ ذ داية وةالتثاريَزى اليةنىَ
 دهيَت تيَكستىَ دةسثيَكا ل (سةرحةد) ثةيظا دةمىَ
 ثةيظا باكؤر ل/( ش. /طرتنة سةرحةد نةياران)

 ب قةيسةرى رؤسيا و ئريانىَ سنؤريَن بؤ سةرحةد
 مةبةست سةرحةدة ئةظ دبينم ئةز لةورا، كاردهات

 دوذمنان و نةيار ذ بيت كوردان ئاطةهداركرنا ثىَ
 ترسا ذ وةىلَ، دةستيىَ بن ذ بيت هشياركرن و

. د وةكى، بةر طرتية مذى و تةم ريَكةكا دوذمنان
 تةنيا ئيتتيحادييةكان ترسى لة: )دبيَذيت فةرهاد

 . (21) (بربِيَت دةرى مسبووليية شيَوة بةم توانيويةتى

، كوشنت دهيَتة( مةمؤ) سةرةكى ثالةوانىَ ثشتى 3-0
 دايكا مةمؤى هةظاىلَ ، فولكلؤرىيىَ  دا(1) لقىَ د

. دمريت ذى خؤشكاوى و دكوذيت خؤ و مةمؤى
 هاظيَذن د دا بانى د خؤ ذن و دايك دا يةكىَ لقىَ د



 1144 ، 416 -461 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
 

 871 

 ئيرباهيمى دايكا دا هةشتىَ لقىَ د. دمرن و
 نوكة تاكو و ضيا ةدضيت و دبيت دين( ثالةوانى)

 . تييَدطةر

 ذن تنىَ، دينت ةناهيَن ظان ذ تشت ض دا شانؤنامىَ د
 . دبيَذن شينيىَ سرتانا ثيَكظة دايك و

 حةفت مؤمة دا فولكلؤرى لقييَن زؤربةيا د 3-3
، دا شانؤنامىَ د. دكةظيت دوور مال ذ ساال

  .كةظيت د دوور سالةكىَ

 مةمؤى دا فولكلؤرى لقيَن هندةك د  3-4
 . نني زارؤك ض دا شانؤنامىَ د. هةى كورةكىَ

 كوشتنا ب دريَذ سرتانةكا دا فولكلؤرى د 3-5
 ل نفرين، دا لقا هندةك د و طؤتن دهيَتة مةمؤى
 دوو دا نؤنامىَشا د. كرن ةدهيَن دايكىَ ثرية

  .دبيَذن ثيَكظة مةمؤى دايكا و هةظذين، ريَزكن

 ناظكرنا ب طرنطى طةلةك دا فولكلؤرى د 3-6
 دى لقىَ بؤ لقةكى ذ و دان نةهاتية كةسان
 د. كةسان ناظيَن و ذمارة كةظنة د طوهرين
 ثىَ مةبةست و دان هاتية ثىَ طرنطى دا شانؤنامىَ
  .هةبووة

 كوردستانىَ ريَنباذيَ ض ناظىَ دا فولكلؤرى د 3-7
 و باشقةال ناظىَ، دا شانؤنامىَ د. ناهيَت

  .دهيَت جولةميَرطىَ

تشتةكى ذ ( دايك و ذن)د فولكلؤرى دا 3-8
مةمؤى نزانن و ذ نشكةكىَ ظة  د هيَتة مال، د 
 .شانؤنامىَ دا د زانن ل دةمةك نيَزيك دىَ هيَت مال

 و مال ةدطةهيت شةظ ب مةمؤ دا فولكلؤرى د  3-1
 ب( دايك) دا شانؤنامىَ د. ستييةنظ يا وى دايكا

 .دزظريت ثاشى و خوالمةكى ماال ةتيدض كارةكى

( ناظةرؤكىَ بلى ذ)، فولكلؤرى تيَكستا  3-02
 هاتية كوردى سرتانةكا و سةرهاتيةك هةر وةكى
 رؤذىَ وىَ بؤ (ئاالن مةمىَ)شانؤناما. ئافراندن
 و ثيةس) زاراويَن نظيساندنا و، بوو نوى تشتةك
 جورةكىَ جاردانا، شانؤنامىَ يكابةراه ل (تياترؤ
 نظيسني بهيَتة كوردى زمانىَ ب ئةدةبية يىَ نوى
 و نووسةرةكةى كة ئةوةية نيشانةى، داهيَنانيَكة)

، كورددا ميَذووى لة جار يةكةمني بؤ، يستوويةتى
 .(نةتةوةييمانةوة ئةدةبى ناو بهيَنيَتة نوىَ ذانريَكى

 نةخشىَ سةحكة، دياربنب ثرت جوداهى داكو. (11)
 (:2)ذمارة

 

 (2)نةخشىَ ذمارة 
 دةمىَ دريَذيا مةمؤى دووركةتنا ئةطةريَن تيَكست

 دووركةتنىَ
 زظرينىَ دةمىَ جهان ناظىَ

 ةدضيت هةكاريان مريىَ داخازا دويظ ل شانؤنانة
 شةرِى

 و جولةميَرط و باشقةال سال 4
 قودس

 رؤذ

 لستةمبؤ - حةلةب – شام سال 7 تركان عةسكةريا سةرهاتى
 مةملةكةتىَ /ئزمري –

  عةجةم /ئومسانيا

 شةظ
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 :كوردى كةلتؤرىَ ذ وةرطرتن سؤد  -4
 د شارةزايى هةكارى عةبدولرةحيمىَ ديارة
 وى زاظايىَ. هةية دا كوردى رةوشتىَ و كةلتؤر

 دةربارةى، خؤدا بريةوةرييَن د (عةنتةر موسا)
 نظيسكار و شاعري هةكارى) دبيَذيت خؤ خةزوورىَ

 كوردى ميللى و ميتؤلؤذى ئةدةبياتى لة ....، بوو
 مةزراندنا بلى ذ كو بةر ذ. (18) (...بووة دةورى دا

. دا شانؤنامىَ ظىَ د ئاغا قةثالن مةمىَ سةرهاتيا
 كوردى كةلتوورىَ ذ سؤدى الياظة ضةند ذ شياية

، دا خارىَ ل خاليَن ظان د كو، وةرطريت
 : دبن بةرجةستة

 ناظونيشانيَن (ئاالن ىَمةم: )شانؤنامىَ ناظليَكرنا 4-1
 هزرا، هات ناظة ئةظ هةردةمةكىَ. نة شانؤنامىَ ظىَ

 ليَكريىَ غةدر قارةمانىَ سةر دضيت كورد مرؤظىَ
 ظى هةلبذارتنا من ديتنا ب. ىَ(زين) ئةظيندارىَ

 زيرةكى شانؤنامىَ ناظونيشانيَن بؤ( ئاالن مةمىَ)ناظى
 ظئة دزانني ئةم ضونكة، را ثشت د يا شارةزايى و

 كوردى ئةدةبياتا قادا د كةتية تازة ئةدةبى ذانرىَ
 كوردى ب ية شانؤنامىَ تيَكستا يةكةم و، دا

 هاتية كوردةواريىَ ذ وىَ ناظىَ و بةالظكرن ةهاتبيت
 و سةحكينىَ سةرظة ذ ئةم ئةطةر ئةظة. وةرطرتن
 دطةل سةرةدةريىَ سةربةخؤ يةكةيةكا وةكى

 ناظونيشانى داناطريَ ذاليىَ وةىلَ، بكةين ناظونيشانى
 ثالةوانىَ ئاالن مةمىَ كو دبينني ئةم، ظة تيَكستى ب

 دةما، دكةت دةستثىَ وى ذ شانؤنامة و، سةرةكيية
 هةوارىَ و مريى بةحسىَ و دئاخظيت خؤ طةل د

 ئةز ما !كيَمرتم كىَ ذ ئةز: )، دبيَذيتدكةت

 نامووسا كوردةكى هةر نامووسا ما !نينم كورمانج
 ناظونيشان كو دياردبيت ظيَرة ل/(. ش/ ..!نينة من
 ملةتىَ هناظيَن ذ ثالةوان و وةرطرتية ثالةوانى ذ

 د هةية تؤند ثةيوةنديةك كةواتة. ثةيدابووية كورد
 كوشتنا ب ديسان. دا ناظونيشانى و تيَكستى نةقةبا
 . دهيَت ىدوماه ب شانؤنامة وى
 مةمىَ سةرةكى و يةكةم كةسىَ: كةسان ناظىَ 4-2

 وةرطرتية كوردى فولكلؤرىَ نةكاداستا ذ و ئاالنة
. دكةت ناظ (مةمؤ) ب، كوردةوارى شيَوازىَ ب و

 كةسيَن سىَ (لةوةند و غةزال و ضاظرةش) ديسان
( صافى) خؤرى وان ناظيَن، نة شانؤنامىَ ييَن دى

 بةربةالظن د طةلةك دا كوردةواريىَ د نةو كوردى
 زارؤكيَن سةر اننةدد ناظان ظان خةلك ذى نوكة و
 .خؤ

 ية كوردةوارى ناظماىل، مالةكا: ناظماىل 4-3
 مافؤران و بةرِ خةمالندى، ب كورماجنى ئودةكىَ)

 ثيَظة مةمؤ وىَ، ضةكيَت ديوارىَ. راخستى
. دؤشةك، بالطينة ديوار تةرةفىَ ضار. نة هالويستى

 و ديواراظة ب ضةكا هالويستنا هةلبةت/(. ش/
 و دؤشةك و مافؤر و بةر ب ذوورىَ راخستنا
 نظيسةرى كو، دطةهينيت ضةندىَ يا، وىَبالط
  .شانؤنامىَ ظىَ بؤ ديكور كرية كوردان مالةكا

 ذ هةر: كوردةوارى طؤتنيَن و رةوشت 4-4
 نظيَسينة ئةظ ناظونيشانى بن ل يةكسةر و دةستثيَكىَ
 كوردان فةزيلةتا كوردان تياترؤيا) دينت دهيَتة
 كو دياردبيت ظيَرىَ ذ هةر/(ش. /ددت نؤشى
 دظيَت و ية كوردةواريىَ رةوشتىَ طريَداى رنظيسكا

180 



 1144 ، 416 -461 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
 

 818 

 ديسان. (12) (تةبك ثيَشضاظ كوردان خؤمشرؤظيا)
 ئةظىَ /(ش/ئاالمن مةمىَ ئةز) دبيَذيت ثالةوان دةما

 شةرى ضوونا جابا دةمىَ، دكةت هينطىَ ئاخفتنىَ
 ذ ئيَكة ذى دانة خؤ ل ناظ ئةظ كو، دطةهيتىَ
 دةما ذى يان .كورد ثالةوانىَ كةسايةتيا ثيَكهاتيَن
 من ل خوة شريىَ دايىَ) خؤدكةت دايكا ذ داخازىَ
 خةزاال مةمؤى دووركةتنا ثشتى/(. ش. /كة حةالل
 جارةك) دبيَذيت و، دبيت خةريب طةلةك وى ذنا
 هاتبا مةوتىَ مةلةكىَ بال، ديتبا مةمىَ من تر دى

 دا دةمى وى د/(. ش. /طرتبا من ذ خوة ئةمانةتىَ
 خيَرىَ ومزطينيا ظيتدكة ذوور ب وىَ خةسيا
. مال ظةطةريت مةمؤ دىَ نيَزيك ل كو ددةتىَ
 خوةدىَ): دبيَذيت و خوة نةشيَت خؤشيا ذ خةزال
 ضاظيَن بةر ل ئاخفتنا ئةظ/(. ش. /تةبى دةنطىَ طوه
 جهىَ دبيت دةركةتى دةظى ذ وىَ بيَى، وىَ خةسيا
 ىَدبيَذيت وىَ خةسيا، دكةت خؤ ذ شةرم و شةرمىَ

 تو كو دكم تة ب ئيفتخارىَ ةزئ. نةكة شةرم)
 بؤ غةزاىلَ حةزذيَكرنا ديارة/(. ش. /منى بووكا
 ب شانازيىَ ضاظرةش وةكرية، مةمؤى وىَ هةظذينىَ
 طؤتنةكا، دا ذى كوردةواريىَ د، ببيت خؤ بووكا
 (بة خؤ ماىلَ دزا، خؤبة ميَرىَ حيزا) هةى يا مةزنا

 زارىَ سةر ل ثةيظا ئةو، (راستى. )(11)
 سةر ل وةردطرن طرنطى ب كورد و ىهةركةسةك

 ضونكة) هاتية رةنطى ظى ب ضاظرةشىَ زارىَ
/(. ش. /ية ئينسافى بىَ، بكت ئينكار مرؤظ راستيىَ
 تشنت دوو، ميَهظانى ل ريَزطرتن و وةالتى ئةظينا

 ل دةمىَ، ئيَكىَ يىَ. وةردطريت طرنط ب نظيسكار

 ذ وةالتى ئةظينيا لةورا: )دبيَذيت مةمؤى زارىَ سةر
 ب دةمىَ، دووىَ يىَ/(. ش. /مةسرتة ئةظينان هةمى
 مة سةر ميَهظانيىَ قةدرىَ: )دبيَذيت خةزاىلَ زارىَ
 دىلَ ب نة ثرسياريَن ميَهظان دةما/(. ش/ ..و واجبة
 وى بةرسظا تؤندى ب ئةو كةت د ذىَ غةزاىلَ
 ظىَ مقابلى، نةبان ميَهظان هون) ىَدبيَذيت و ددةت
. بدم جةواب ضةكان ب ئةز تيَت الزم تة سوئاال

 و ذيرى و ميَهظانى طرانبهاييا ظيَرىَ ل/(. ش/
 نظيسكارى دةظ ل كورد ذنكا (غةزاىلَ) بستةهيا
 ب /(ش. /نة خودىَ ميَهظانيَت ميَهظان. )دياردبيت

 كو، دكةت ميَهظانى ل ثيَشوازيىَ غةزال طؤتنىَ ظىَ
 بةرى ذ. كاردهيَت ب طةلةك دا كوردةواريىَ د

 بدةت خؤ بةرىَ و بكةظيت وورد مال ذ مةمؤ
: دبيَذيتىَ و خؤدكةت دايكا ذ داخازىَ، غةريبيىَ

 حةالل من ل خوة شريىَ. من داية سثى شريىَ تة)
 و ددةت وى بةرسظا ضاظرةش/(. ش. /بكة

 وةالتىَ و دين بؤ ذ جيىَ وى تو كو ...: )دبيَذيت
، بكى ئيال كورماجنيتيىَ، كورديتيىَ ناظىَ، بطرى خوة
. تةبى دطةل خودىَ، كر حةالل خوة شريىَ من
 و دينت دهيَتة تشتة ئةظ دا كوردةواريىَ د/(. ش/

، بطريت نةهاتىَ و ضوون و دوير ريَكا يةك دةمىَ
 حةالل ىلَ خؤ شريىَ، دكةت خؤ دايكا ذ داخازىَ
 لقىَ ئاغادا قةثالن مةمىَ سةرهاتيا د هةر. بكةت

 .دينت دهيَتة تشتة ئةظ (3)

 دى جورةكىَ ذ سؤد دا نامىَشانؤ د :حةيرانؤك 4-5
 ذى ئةو كو وةرطرتن هاتية كوردى فولكلؤرىَ يىَ

 و كض و ئةظيندارانة زمانىَ حةيرانؤك .ةحةيرانؤك
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. دبيَذن ئيَكودوو ب دانوستاندن ب ئةظيندار كورِيَن
 و غةزال ،بهيَت دوماهى ب يةكىَ ثةردا بةرى ذ

  :ئيَكودوو بةر هاظيَذن د حةيرانؤكا رةنطىَ ب مةمىَ
 :غةزال
 عةسكةرة بوو ئريو مةمؤ 

 كةسةرة بوو مة ئةظينيا
 خوة، هةرة دطةل ببة من تو
 هةرة ثاشىَ بكوذ بكوذة، يان يان
 :مةمؤ
 ببارينة روهنكان بةس تو 

 كينة مة دذمن ئريؤ
 نينة الئق من وةستانا
  /ش. /بطرى من، بةس من، دةالال غةزاال
 
 د ظةهاندى دةنطا و برطا ب هؤزانا هةبوونا
 سؤد و كالسيكى هؤزانا ذ دويركةتنة)دا شانؤنامىَ
 .(18) (سةرزارى يا كوردى حةيرانؤكا ذ وةرطرتنة

، دا سةرهاتيىَ د ديظة ىَاليةك ذ :شينيا سرتانيَن 4-6
 و هةظذين ذاليىَ، هةى يا شينيىَ يا دريَذ سرتانةكا
. طؤتن دهيَتة مةمؤى كوشتنا ب، ظة مةمؤى دايكا
 مةمؤ دةمىَ. دينت دهيَتة دا ذى شانؤنامىَ د ئةظة
 ...ئاه: )دبيَذيت ..دكةظيت سينطى ب رِم، دخةو
 وى و رادبيت خةو ذ غةزال/(. ش/ ...دادىَ

، ددةت خؤ سةرىَ ناظ ل تةثا. دبينيت سةروبةرى
 كؤر خوة ضاظىَ تة واى: )خؤ خةسيا ودبيَذيتة
 مةمؤى دايكا ضاظرةشا و ئةو ثاشى/(. ش/كر

 :دسرتينن ريَسكىَ ئةظىَ، ئاهةنط ب ثيَكظة

 ئةباسى، ئةباسى مةمؤ، مةمىَ هةرىَ 

 /ش!. /بت، نةناسى كؤر دايىَ، مةمؤ بريندارؤ
 سرتانيَن ضاظ ل كورتة طةلةكا ئةظة ضةندة هةر

 ديارة وةىلَ، طؤتني هاتني سةرهاتيىَ ظىَ يكادوماه ل
، ظة فولكلؤرى كاريطةريا بن د كةتية تنىَ نة

 .ةوةرطرتي ذىَ خؤ راستةو بةلكى
 بؤ فولكلؤرى ذ تيَكستى ظى ظةطؤهاستنا

 ، و بةركةفتية و هيَذا كارةكىَ هؤنةرى كارةكىَ
 و ديظةالنكيىَ ذ نظيسةر ئانكو دةقى خودانىَ
 ثةيدا باوةرى ئيَخستية و  دوير بيانيان ضاظليَكرنا
  .كورديية وةرىخ بةرهةمة ئةظ كو كرية 

 

 ئةجنام
 

 ظان ةطةهةشتيي دا ظةكولينىَ ظىَ د ظةكولةر
 : ئةجنامان

 دةنطا و ناظ ب داستانا ذ شانؤنامىَ ونيشانيَن ناظ -
 ب ثةيوةندى ض وةىلَ، وةرطرتية زينان و مةم

 قةرقؤدىَ سةر ل شانؤنامة و، نينة ويَظة ناظةرؤكا
 . ئاظاكرن هاتية ئاغا قةثالن مةمىَ سةرهاتيا

 د و، هةين دا انيهةردوو نةقةبا د ييَن جوداهى -
ئةطةرىَ دووركةتنا مةمؤى ضوونا  دا شانؤنامىَ

 شةرى ية و ل دويظ داخازا مريىَ هةكاريانة و
 ضوونا بريارا وثاشى، دكةت خؤ هزرامةمؤ 

 وةالتى ذ بةرطريكرنىَ بؤ ذ، ددةت عةسكةريىَ
و دةمىَ دووركةتنىَ يةك سال ب تنىَ ية  خؤ ودينىَ

و ناظىَ باشقةال و جولةميَرط و قودسىَ دهيَت و 
 دا سةرهاتيىَ د. ى بؤ مال ب رؤذىَ يةزظرينا مةمؤ
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ضوونا عةسكةريا  مةمؤىئةطةرىَ دووركةتنا 
 نةظيَت -بظيَت و بكةت خؤ هزرا نينة مافتركانة و

حةفت ساال ذ مال دوور .يىَعةسكةر ةضيت دىَ
دكةظت و ناظىَ شام و حةلةب و ستةمبؤل و ئزمري 

 . و عةجةم دهيَت، و مةمؤ ب شةظ دزظرت مال
 فولكلؤرى و شانؤنامىَ نةقةبا د ةكهةظو يةكيَن - 
دووركةتنا ذ مال ذ ئةطةريَن  وةكى، زؤرن د دا

 ب دايكىَ دةستىَ ب مةمؤى كوشتنا و لةشكةرينة
ثيَطؤتنا  سةرا نامووسىَ و هةبوونا  و خةلةتى

  .سرتانيَن شينيىَ

 دا شانؤنامىَ د سةرهاتيىَ ظىَ شياى يىَ نظيسكار -
 . مبةزرينيت ئاينى - ثةروةرى نيشتمان ادؤزةك بؤ

 رةنطةكىَ ب كةظن ضريؤكةكا ضيَكرنا دووبارة -
 بؤ بنياتى بةرىَدانانا  ، دا نوى جلكةكىَ د و نوى

 ذىَ ثةيدا دا كوردى ائةدةبيات د نوى ذانرةكىَ
 . بووية
 

 ذيَدةر و ثةراويَز
رشدى صاحل،، : علم الفلكلور، ترمجة، (8167)، الكزاندر هجرتى كراب -0

مؤسساااااة ال اااااشل،  و اللكااااار، ىبار الكحلتااااا  ال ااااار ، القاااااحلهرة، . ةوزارة الثقحلفااااا
 . 87ص
حلمااا  : ، الفوكلاااور يااااحليحلر و تحلرمجااا ، ترمجاااة(8178)ياااورى ساااوكولو ،  -0

الاادك ور عددامم،ااد يااون ، : شا راو  و عددامم،ااد حااواا، مرات ااة وتقادم
 . 87اهل،ئة املصرية ال حلمة لل حلل،  و اللكر، ص

 . 25يور  سوكولو ، نف  املصدر، ص -3
 فؤلكلؤرى ، ئةدةبى(8171) (دكتؤر)رةسوول مستةفا عيززةدين دكتؤر -4

 . 1ل، بةغدا -كؤلينةوة ىلَ– كوردى

الااا ال ال ااارك، املركاااز ال ااارك للثقحلفاااة و ال لاااوا، ( ا)عددالساااها هاااحلرو ،  -5
 . 81لدلحل ، بريوت، ص

ملهاااااحل  -، امكحلياااااة اةراف،اااااة نكاااااحل  حل(8171)فااااارىبري  فاااااو  ىبويااااار ي ،   -6
الاادك ور عزالااادي  : الاادك ورة ند،لااة ابااراه،م، مرات ااة: ل، هااحل، ترمجااةف-ىبراساا هحل

 . 258لدلحل ، الطد ة ا وىل، ص-امسحلع،ل، ىبار القلم، بريوت
 هونةرةكانى و كوردى ، ئةدةبى(8111)، .(د)ئيرباهيم رةسول شوكرية -7

 . 288ل، اربيل، العالي التعليم ضاثخانةى، ئةدةب

 كـوردةوارى، وةزارةتـى   انؤىشـ . . و شانؤ(8118)تةنيا،  حةسةن - -8
كـوردى،   بالوكردنـةوةى  و رؤشـنبريى  دةزطـاى  راطةياندن و رؤشنبريى
 . 11بةغدا، ل

 لـة  كورديـدا  ئةدةبياتى لة شانؤ ، ميَذووى(2118) .(د)ثريبال فةرهاد  -1
 ئـاراس، ضـاثخانةى   بالوكردنـةوةى  و ضـا   ، دةزطـاى 8157 تا كؤنةوة
 . 87ثةروةردة، هةوليَر، ل وةزارةتى

 راطـؤزارى  بريى: لة رةنطالةيةكة ، كؤكتيَل(2115)عارف،  نحسيَ -02
 وتارى-وتار-وةرطيَردراو ضريؤكى-ضريؤك-وةرطيَردراو شيعرى-شيعر–

 و ضـا   ديـدار، دةزطـاى  -طةشتنامة -ليَكولينةوة رةخنةو-وةرطيَردراو
 . 865، سليَمانى، ل8سةردةم، ض ثةخشى

 لـة  كـوردى  ورىكةلةثو ، كاريطةريى(2118)مسؤ،  ئةمحةد ئيرباهيم -00
 موكريـانى، ضـاثخانةى   بالوكردنةوةى و ضا  كورديدا، دةزطاى شانؤى
 . 822ل، دهؤك/ خةبات

 . 821ذيَدةر، ل ئةو هةر -00
 (. تا) دبيَذنىَ ذى هندةك و( شاخ) دبيَذنىَ هندةك 

ميـديا،   كـوردى، ضـاثخانا   سةرهاتييَن ، هندةك(2117)صاحل،  خالد -03
 . 88ليَر، لكوردى، هةو كةلةثوورىَ ئةنستيتؤيا

 كؤمةلـة  ، كـانى (8118)، -بةرهةظكرن و كومكرن-قةرةنى ئةمحةد -04
 . 65، لبةغداد، أسد ، مطبعةيةكىَ فولكلؤرينة، ثرتا تيَكستيَن

. 81-18كرماجنى، دهـؤك، ل  ، ضريؤكيَت(8172)نقشبندى،  على -أ -05

 . يةكىَ لقىَ دىَبيت ئةظة
 قـةثالن  ويىَمـةمو  سـرتانا  و ، ، سـةرهاتى (8111)علي،  عبدالواحد -ب

 . دووىَ لقىَ بيت دىَ ئةظة. 12-11، ل81 ئاغا، كاروان، ذمارة
 ئةظة. cd و كاسيَت، ئاغا قةثالن مةمىَ خةجنةر، سرتانا عةىل حةسةن -ج
 . سيىَ لقىَ بيت دىَ
، (8002)ئامادةكرن،  و بةرهةظكرن، عةظدال ئةمينىَ و جندى حةجيىَ -د

ئـاراس، هـةوليَر،    كردنـةوةى بالو و ضـا   كورماجنا، دةزطاى فولكلؤرا
 . ضارىَ لقىَ بيت دىَ ئةظة( عةيشىَ و مةمىَ حيكايةتا) ،116-331ل
 دىَ ، ئةظـة (عةيشـىَ  و مـةمىَ  حيكايةتا) ،116- 188ذيَدةر، ل ئةو هةر-ه

 . ثيَنجىَ لقىَ بيت

 لقـىَ  بيـت  دىَ ، ئةظة(مةمىَ حيكايةتا) ،181-186 ذيَدةر، ل ئةو هةر -و
 . شةشىَ

 دىَ ، ئةظـة (عةيشـىَ  و مـةمىَ  حيكايةتا) ،151-181ذيَدةر، ل ئةو هةر -ز
 . حةفتىَ لقىَ بيت
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 لقىَ بيت دىَ ئةظة، (ئيرباهيم حيكايةتا) ،186-188 ذيَدةر، ل ئةو هةر -ح
 . هةشتىَ

- سـامى  بكـر  سـريوان  و عـةتتار  ئـةمني  حةمـة  كاكـة  نـاجى  عةىل -06
، (8111)، خةزنـةدار  مـارف  دكتؤر ثيَشةكى -ئامادةكردن و كؤكردنةوة

هةوليَر،  ،8122-8121 سليَمانى رؤذنامةى يةكةمني ضاوبرسى، ثيَشكةوتن
  .56-55، ل11 ذمارة

 كردير،، دار  حكايرا   يف قرراة   ماكان يا كان ،(2116)،ئاغري نزار -07
 . 815-818دمشق، ص-التوزيع، سوريا و النشر و للطباع، الزمان

 بوو ستةمبؤل بيَذيت د سيىَ، لقىَ منؤنة بؤ بوو شامىَ ل نابيَذن لق هةمى . 

 الكردي؛حبررو،؛، كرراوا الشررها   ، األدب(2111)اجلزيررري،  علرر  -08
 . 815-818اربيل، ص-العراق التوزيع، كردستان و للنشر

 نـةهاتبوو، تنـىَ   دميـاهى  ب عةسـكةريىَ  ذ هيَشتا مةمؤ دا يةكىَ لقىَ د 
 دبيـت  مـال  ل و بوريت د خؤرا دةظةرا د لةشكةرى ظةطؤهاستنةكا وةكى
 . سالن 88 تركا عةسكةريا دا سيىَ لقىَ يَهظان، دم

تــاريقيىَ،  كوردايــة زارطؤتنــا ، ســرتانىَ(8177)جــةليل،  ئؤردخيــانىَ -01
 ئةمرؤ كورديى ريَنوسى سةر حمةمةدهيَناويانة قادر ئةنوةر و مستةفا شوكور

 . 61بةغدا، ل-كورد زانيارى كؤرى كردووة، ضاثخانةى بؤ فةرهةنطيان و

 ضـيايىَ  سةرهلدانا نينة بيَخوةدى ، طليداخ(2115)ضاملبةل،  يلماز -02
 اليـىَ  ذ هـزر  ئـةو (. التينى ب. )68دةنط، ستةمبؤل، ل ئاطريىَ، وةشانيَن
 . ثةذراندن نةهاتبوو ظة سةركردايةتيىَ

 و شاهى ، سرتانيَت(8111)يعقوب،  حسيَن خالد و زةرو عبداهلل امحد -00
، عرءة  مطبعر، الوان،  و رؤشـنبريى  طشـتى  ئيَكىَ، ئةمانةتى كومةال ديالنا

  .52ل

 شــانؤى ميَــذووى بــةكورتى( 8117)، بــةكر حوســيَن هيمــداد -00
ــاغى)كــوردى ــارى، (8111-8181يةكــةم قؤن ــاروانى طؤظ ــةكادميى،  ك ئ
 كوردسـتانى  هـةريَمى  وةزارةتىرؤشـنبرييى  ئةكادميييـة  وةرزى طؤظاريَكى
  .811-18، ل8 ذ يةكةم دةكات، بةرطى دةرى عرياق

 شـانؤنامة  سـةرهَلدانى  بؤ ثيَشةكييةك ، كورتة(8112) ثريبال فةرهاد -03
طشــتىية،  روونــاكبريى كوردىــدا، ، هيــوا، كؤظــاريَكى ئــةدةبياتى لــة

  .71-58ل، 1 ذ -ثارس-كورد ئةنستيتووى

 مطلرع  يف جرود   عبراال . د و الكردي، ، القومي،(2111)، مامليسانذ -04
 . 79ل، صللنشر، اربي ئاراس مصطهى، دار شكور: العشرين، ترمج، القرن

 دةظـةرا  يـا  كـوردى  درؤمانـا  جـه ، (2116)قـادر،   حةجى رةمةزان -05
 وةشـانيَن ، منؤنـة  وةك سـثى  دؤزةخـا  و بـةزة  بـابىَ  ل طةريان دا بةهدينان
 . 85دهؤك، ل-كورد نظيسةريَن ئيَكةتيا

-8181 ئةسـتةمبوول  ى ذيـن  ، طؤظـارى (2112)، خةزنـةدار  جةمال -06

ــذووى لــة 8181 ــارا! . . .كوردىــدا رِؤشــنبرييى ميَ  ، ، هــاظيبون، كوظ
 ل كـوردى  ووةشـانيَن  ليَكـولني  يـا  هاظيبونىَ كودىية، ناظةندا ليَكولينيَن
 . 886-16، ل88 دةردئيَخت، ذمارة بةرلني

 ثةردا ستةمبؤىلَ باذيَرىَ ل 8181 ساال نيسانا ل ذين كؤظارا ذ ىَ 85 ذمارا 
 عةبـدولرةحيم  نـوذةن  كوردىَ نظيسكارىَ يا ئاالن مةمىَ شانؤناما ذ يةكىَ
 وىَ د هــةر ىَ 86 ذمــارا د دووىَ ثــةردا و كــر بــةالظ هــةكارى رةمحــى

 كو تا 8115 ساال ذ بؤزئةرسةالن ئةمني حمةمةد. كرن بةالظ هاتة كؤظارىَدا
 ئةويَن ذين كؤظارا ذماريَن 25 هةر ئؤثساال باذيَرىَ ل سويَد وةالتىَ ل 8111
 جلدادا ثيَنج د و ، دووبارةبووين بةالظ ستةمبؤىلَ ل 8181-8181 ساليَن ل
 و 85 ذمـارة . بةالظدكةت التينى يا و كةظن ريَنظيسا ب دةنط وةشاخنانا ل

 ئـةظ  جـارا  طةلـةك  ضـاثىَ  ظـىَ  ثشـتى . ىَدا 8 و 1 جلدىَ د كةظنة د 86
 ذ ئـةم  تيَكسـتيَن  هنـدةك  ب ئامـاذةكرنىَ  بـؤ . كـرن  بـةالظ  هاتية شانؤنامة
ــانؤنامىَ ــرين ش ــىَ وةردط ــا دىَ تن ــنني/( ش/) ثيت ــو دةي ــةب ك  ئاماذةي
 (. شانؤنامىَ)ذيَدةرى

والرتا،، ،  احلايث، العربي، ، املسرحي،(8111)، .(د)السعافني ابرا يم  -07
 . 77عربي،، العراق، بغااد، ص أفاق-العام، الثقافي، الشؤون دار

. . كورديدا ئةدةبياتى لة شانؤ ، ميَذووى(2118)، .(د)ثريبال فةرهاد  -08
 . 52ل، بةرىَ ذيَدةرىَ

 . الثةر ئةو و ذيَدةر ئةو هةر -01

 هـــةكارى رةمحـــى ، عةبـــدولرةحيم(2112)، ثريبـــال فـــةرهاد. د -32
 كـوردى  ئةدةبياتى لة شانؤنامة داهيَنانى و كوردى شيعرى تازةكردنةوةى
  .887-886وةشانىَ، دهؤك، ل و ضا  يا سثرييَز دا، دةزطةها

 لـة  8181-8181 ئةسـتةمبوول  ى ذيـن  خةزنـةدار، طؤظـارى   جةمال -30
  .886-16بةرىَ، ل ذيَدةرىَ ،كوردىدا رِؤشنبرييى ميَذووى

 َد)ئاغــا قــةثالن مــةمىَ رؤىلَ ب(ئــاالن مــةمىَ)شــانؤنامىَ ظــىَ قارةمــانى 
 ضـةندىَبيت  وىَ ئةطةرا ذ طوهرينة ناظ ئةظ رادبيت، رةنطة( فولكلؤرىدا

 مةمىَ ذ ترة دةنط و بناظ و بةربةالظ ئاالن مةمىَ ناظىَ دا كوردةواريىَ د كو
 . ئاغا قةثالن

 هـةكارى  رةمحى عةبدولرةحيم ، رؤىلَ(2111)ئةمحةد،  جةميل عةدلة -30
 حممـد . د ضـاظديَريا  ذيَـر  ل، ماسـتةرىَ  دا، نامـا  كـوردى  هؤزانا نويكرنا د

 . 17كرية، ل دهؤك زانكوا ئادابىَ كوليذا ثيَشكيَشى، بةكر

 ةزنانمـ  طؤتنيَن 2111، (2181)ئاكرةيى؛بةرهةظكرن؛،  حاجى خالد -33
 . 62 ثاك، ل ، ضاثخانا2 ىَ، ض 2111 ساال ل

 ذ كــوردى شــانؤطةريا ، يةكــةمني(8111)، قــادر حــةجى رةمــةزان -34
 . 6، ل86 بزاظ، ذمارة رؤذناما، وةرطرتيسة كةلةثورى

 

 :ذيَدةر
 : ب زمانىَ كوردى

   ئـةدةبى فؤلكلـؤرى   (8171)، ( دكتـؤر )عيززةدين مستةفا رةسـوول ،
 . دابةغ -ىلَ كؤلينةوة–كوردى 
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  ئـــةدةبى كـــوردى و (8111)، ، .(د)شـــوكرية رةســـول ئيـــرباهيم ،
 . هونةرةكانى ئةدةب، ضاثخانةى التعليم العالي، اربيل

  ،شــانؤى كــوردةوارى، وةزارةتــى . . شــانؤ و(8118)حةســةن تــةنيا
رؤشنبريى و راطةيانـدن دةزطـاى رؤشـنبريى و بالوكردنـةوةى     

 . كوردى

  ذووى شانؤ لة ئةدةبياتى كورديدا لة ، ميَ(2118)، ، .(د)فةرهاد ثريبال
، دةزطــاى ضــا  و بالوكردنــةوةى ئــاراس، 8157كؤنــةوة تــا 

 .ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، هةوليَر

ــيعرى   (2112)  - ــةوةى ش ــةكارى تازةكردن ــى ه ــدولرةحيم رةمح ، عةب
كوردى و داهيَنانى شانؤنامة لة ئةدةبياتى كوردى دا، دةزطـةها  

  . ، دهؤكسثرييَز يا ضا  و وةشانىَ

  ،بريى راطـؤزارى  : ، كؤكتيَل رةنطالةيةكة لة(2115)حسيَن عارف–

-ضـريؤكى وةرطيَـردراو  -ضـريؤك -شيعرى وةرطيَـردراو -شيعر
-طةشـتنامة  -رةخنـةو ليَكولينـةوة  -وتارى وةرطيَـردراو -وتار

 . ، سليَمانى1ديدار، دةزطاى ضا  و ثةخشى سةردةم، ض
  ،كةلـةثوورى كـوردى لـة     ، كاريطـةريى (2118)ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ

شانؤى كورديدا، دةزطاى ضـا  و بالوكردنـةوةى موكريـانى،    
 . دهؤك/ضاثخانةى خةبات 

   ،كـوردى، ضـاثخانا ميـديا،     ، هندةك سـةرهاتييَن (2117)خالد صاحل
 ئةنستيتؤيا كةلةثوورىَ كوردى، هةوليَر

 كـانى كؤمةلـة   (8118)، -كـومكرن و بةرهـةظكرن  -ئةمحةد قةرةنى ،
 . ، بةغداد، مطبعة أسدولكلؤرينة، ثرتا يةكىَتيَكستيَن ف

  ،ضريؤكيَت كرماجنى، دهؤك(8172)على نقشبندى ، . 
   حةسةن عةىل خةجنةر، سرتانا مةمىَ قةثالن ئاغا، كاسيَت وcd . 
   ،(2111)حةجيىَ جندى و ئةمينىَ عةظدال، بةرهةظكرن و ئامـادةكرن ،

ــةوةى   ــا  و بالوكردنـ ــاى ضـ ــا، دةزطـ ــؤرا كورماجنـ             فولكلـ
 . ئاراس، هةوليَر

  كؤكردنةوة -عةىل ناجى كاكة حةمة ئةمني عةتتار و سريوان بكر سامى
، (8111)ثيَشـةكى دكتـؤر مـارف خةزنــةدار،     -و ئامـادةكردن 

-8121ضاوبرســى، ثيَشــكةوتن يةكــةمني رؤذنامــةى ســليَمانى  

 . 11، هةوليَر، ذمارة 8122
  ،تنا كورداية تاريقيىَ، شوكور ، سرتانىَ زارطؤ(8177)ئؤردخيانىَ جةليل

مستةفا و ئةنوةر قـادر حمةمةدهيَناويانـة سـةر ريَنوسـى كـورديى      
ئةمرؤ و فةرهةنطيان بـؤ كـردووة، ضـاثخانةى كـؤرى زانيـارى      

 . بةغدا-كورد
  ،طليداخ بيَخوةدى نينـة سـةرهلدانا ضـيايىَ    (2115)يلماز ضاملبةل ،

 . ئاطريىَ، وةشانيَن دةنط، ستةمبؤل

 سرتانيَت شـاهى و  (8111) زةرو و خالد حسيَن يعقوب، امحد عبداهلل ،
مطبعة ديالنا كومةال ئيَكىَ، ئةمانةتى طشتى رؤشنبريى و الوان، 

 . عالء

  ،جه درؤمانا كوردى يا دةظةرا بةهدينان (2116)رةمةزان حةجى قادر ،
دا طةريان ل بـابىَ بـةزة و دؤزةخـا سـثى وةك منؤنـة، وةشـانيَن       

 . دهؤك-كوردئيَكةتيا نظيسةريَن 

  ،طؤتنيَن مـةزنان ل   2111، (2181)خالد حاجى ئاكرةيى؛بةرهةظكرن؛
 .، ضاثخانا ثاك2ىَ، ض  2111ساال 

 :كؤظار
  ،8181-8181، طؤظارى ذين ى ئةستةمبوول (2112)جةمال خةزنةدار 

، هــاظيبون، كوظــارا . . . !لــة ميَــذووى رِؤشــنبرييى كــوردى دا
بونىَ يـا ليَكـولني ووةشـانيَن    ليَكولينيَن كودىيـة، ناظةنـدا هـاظي   
 .88كوردى ل بةرلني دةردئيَخت، ذمارة 

  ،سةرهاتى و سرتانا مةموويىَ قةثالن ئاغـا،  (8111)عبدالواحد علي ، ،
 . 81كاروان، ذمارة 

  كورتة ثيَشةكييةك بؤ سةرهَلدانى شانؤنامة لـة  (8112)فةرهاد ثريبال ،
ريى طشـتىية،  ئةدةبياتى كوردىدا، ، هيوا، كؤظاريَكى روونـاكب 

 . 1ذ  -ثارس-ئةنستيتووى كورد
 ــةكر ــيَن بـ ــداد حوسـ ــانؤى ( 8117)، هيمـ ــذووى شـ ــةكورتى ميَـ بـ

ــوردى ــةم)كـــ ــاغى يةكـــ ــارى (8111-8181قؤنـــ                     ، طؤظـــ
كـــــاروانى ئـــــةكادميى، طؤظـــــاريَكى وةرزى ئةكادميييـــــة 
وةزارةتىرؤشنبرييى هةريَمى كوردستانى عرياق دةرى دةكـات،  

 . 2ذمارة  بةرطى يةكةم

 :رؤذنامة

ــادر،   - ــةجى ق ــةزان ح ــوردى ذ  (8111)رةم ــانؤطةريا ك ــةمني ش ، يةك
 . 86كةلةثورى وةرطرتيسة، رؤذناما بزاظ، ذمارة 

 :ناميَن ئةكادمى
، رؤىلَ عةبدولرةحيم رةمحى هـةكارى د  (2111)عةدلة جةميل ئةمحةد،  -

. نويكرنا هؤزانا كوردى دا، نامـا ماسـتةرىَ، ل ذيَـر ضـاظديَريا د    
 . مد بةكر، ثيَشكيَشى كوليذا ئادابىَ زانكوا دهؤك كريةحم

 :ب زمانىَ عةرةبى
، املساارح،ة ال رب،ااة امديثااة والاا ال، ، (8111)،  ، .(ىب)ابااراه،م الساا حلي -

 . أفحلق عرب،ة، ال راق، بغداىب-ىبار الكؤو  الثقحلف،ة ال حلمة

 ، الااااا ال ال اااارك، املركاااااز ال اااارك للثقحلفاااااة و(ت.ب)عددالسااااها هااااحلرو ،  -
 . ال لوا، لدلحل ، بريوت

، األىبب الكفحله  الكرىب ؛حبول؛، كحلوا لللكر و (2111)عل  اجلزير ،  -
 .ارب،ل-ال وزيع، كرىبس حل  ال راق



 1144 ، 416 -461 بث، (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:ذمارة ،41 :ةربةنداث طوظارا زانكويا دهوك،
 

 816 

ملهااااااحل  -، امكحليااااااة اةراف،ااااااة نكااااااحل  حل(8171)فاااااارىبري  فااااااو  ىبوياااااار ي ،   -
الاادك ور : الاادك ورة ند،لااة ابااراه،م، مرات ااة: فل، هااحل، ترمجااة-ىبراساا هحل

 .لدلحل ، الطد ة ا وىل-، ىبار القلم، بريوتعزالدي  امسحلع،ل
رشادى صاحل،، : علم الفلكلاور، ترمجاة ،(8167) الكزاندر هجرتى كراب، -

مؤسساااااة ال اااااشل،  و اللكااااار، ىبار الكحلتااااا  ال اااااار ، . وزارة الثقحلفاااااة
 .القحلهرة

عدااداج تااوىبت ي مطلااع . ، القوم،ااة الكرىبيااة و ىب(2111)، مامليســانذ  -
 .مصطفى، ىبار ئحلراا لللكر، ارب،ل شكور: القر  ال كري ، ترمجة

، كحل  يحل محلكحل  يراءة ي حكحليحلت كرىبية، ىبار الزمحل  (2116)،نزار ئحلغر  -
 . ىبمكق-للطدحلعة و اللكر و ال وزيع، سوريحل

حلمااا  : ، الفوكلاااور يااااحليحلر و تحلرمجااا ، ترمجاااة(8178)ياااورى ساااوكولو ،  -
الدك ور عددامم،د : ش راو  و عددامم،د حواا، مرات ة وتقدم
 .يون ، اهل،ئة املصرية ال حلمة لل حلل،  و اللكر

 
 

 الخالصة 
، 9191يتناول الباحث أول مسرحية كردية بقلم عبدالرحيم رحمي الهكاري، في مجلة ذين التيي صيدرف فيي أبيتنبال عيا  

المغنَّيا،، والتييي  ( مميي اييبال    يا)وكيا  الينو وااًياح  تييي  ي ايراف التكايية الكردييية الليًبية، والمسيرحية مقتبسية ميين حكايية 
 . كاني  ًبيراح عن السخط االجتماعي من نظا  الخدمة اإللزامية في أفااج الجندرمة الًثمانية

 لخيو مضما  التكاية، مع مقارنتين األولى ما بيين امانيية روايياف مختللية للتكايية : األول: يتكا  البتث من متارين
 .ي نهاية التكايةعينها، والمقارنة الثانية بين أ نية رااء وردف ف

، و تديد (ممي  ال )يتناول  لخيو مسرحية . بًد ملخو أبباب نل ، المسرحية في األدب الكردي:أما المتار الثاني 
ويسييتنتا الباحييث أ َّ كا يير المسييرحية كييا  متيي اراح . ، وشييرا االالتالفيياف بينهمييا(ممييي اييبال )اللقييراف المقتبسيية ميين حكاييية 
عناا  المسرحية، أبماء اللخصياف، األااث والديكار، التقاليد واألعيرا،، )قاط لهذا الت ايربالتراث الكردي، ويتدد بي ن

وفيي النهايية ابيتنتال الباحيث أ َّ م لليس المسيرحية ابيتيا   ارييس التيراث فيي (. واألمثال الكردية، والتيراناك وأ نياف الرااء
 .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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 االندماج الوظيفي أبعاد تشخيص تأثير العدالة التنظيمية في 
 اربيل/ دراسة آلراء عينة من املوظفني والتدريسيني يف عدد من املعاهد التقنية يف هيئة التعليم التقين

 
 **حممود حممد أمني عثمان  و   *سعد فاضل عباس احملمود

 العراق-جامعة دهوك، اقليم كوردستانفاكوليت  القانون واالدارة،  االدارة واالقتصاد، كولس ،األعمال إدارةقسم * 
 .العراق –إقليم كردستان  ،اربيل/ التقين هيئة التعليم- ئاكرى -املعهد التقين ،احملاسبةقسم ** 

 
 (2000نيسان  22 :تاريخ القبول بالنشر ،2002كانون االول  22: تاريخ استالم البحث)

 

 الخالصة
االنتتدما  و ،  باالنتدما  العتتا ف ه الثالتتة واملتمثلتتة ملبعتتادبلتعرف علتتا التدور التتتملتغري ملتعتغ العدالتتة التنميميتتة يف متعتغ االنتتدما  التوظيف  يهتتم البثتتا بتا

صتتلة بكتتل متتن املت األبعتتادوذلتتم متتن اتتالل االاتبتتار امليتتدال ملتعتتغات البثتتا واملستتتند علتتا إ تتار نمتترري ومنه تت  لتثديتتد  واالنتتدما  الستتلوك ،  اإلدراكتت 
/ يم التقتين لتبعت  املعاهتد التقنيتة التابعتة  يئتة التع زعت علا عينة متن متوظف  وردريست و  استبانهمت إعداد استمارة  إذالعدالة التنميمية واالندما  الوظيف  ، 

 :م االستنتاجات اليت روصل إليها البثا ، وكانت أه فرداً ، وذلم للتثقق من االفرتاضات اليت وضعت ملعاجلة مشكلة البثا( 701)اربيل واليت بلعت 
 .حبسب آراء عينة البثا ( ه الثالثملبعادب) بني العدالة التنميمية وبني االندما  الوظيف موجب وجود اررباط معنوري  . أ

 . االندما  الوظيف  حبسب آراء عينة البثا أبعادمعنوري العدالة التنميمية يف  غملتروجود  . ب

 .لعدالة التنميميةل قحقيق االندما  الوظيف  ربعاً ملستوى ربنيها رتباين املعاهد عينة البثا يف . ت
علا املعاهد املبثوتة زيادة االهتمام بالعدالتة التنميميتة وبشتكل اتاص انه ووضعت عدة روصيات ذات عالقة باجلوانب النمرية وامليدانية ومن أمهها      

 . االندما  الوظيف د أبعايف  أتر ا منملا   اإلجراءاتعدالة التوزيع وعدالة 
 

االنتتدما  التتوظيف  العتتا ف  ، االنتتدما  التتوظيف   ، عدالتتة التعتتامالت ، االنتتدما  التتوظيف   ، اإلجتتراءات، عدالتتة التوزيتتع ، عدالتتة العدالتتة التنميميتتة: املفتاحيتتة الكلمتتات 
 .،  االندما  الوظيف  السلوك  اإلدراك 

 
 
 

 المقدمة
 

تعغات التنميمية املهمة املؤترة من امل رعد العدالة التنميمية
املنممة  قحقيق ويف،  للعاملني من جهةالكفوء الوظيف   األداء يف

فيها فف  احلاالت اليت يزداد . من جهة أارىألهدافها بفاعلية 
العديد من النتائج علا ذلم شعور العاملني بعدم العدالة يرترب 

،  بصفة عامة لاملؤترة علا سلوك األفراد يف أتناء العمالسلبية 
 إىلواالفًا لذلم فان اررفاع إحساس العاملني بالعدالة يؤدري 

املنممة وزيادة قناعتهم بإمكانية احلصول علا  إدارةبزيادة تقتهم 
بعد اال مئنان  األفرادحقوقهم وما يعنيه من اررقاء سلوكيات 

أبو ندا، )املنممة  إدارةسيادة العدالة ومن مث الوتوق يف  إىل
كما أصبح موضوع االندما  الوظيف  للعاملني   (.714: 7001

وذلم بسبب واملنممة  اإلدارةحمل اهتمام الباحثني يف علوم 
 باعتبار أن،   الوظيفالعاملني سلوك  يف له املباشر تملتغال

 هرطابق الفرد مع وظيفته واشرتاك إىليشغ االندما  الوظيف  
سات أن هناك الدرابع   أتبتتقد و . نشيط يف الوظيفةبشكل 

املتعغات التنميمية  عالقة اررباط بني االندما  الوظيف  وبع 
معدل و ، (Chen, 2001: 2)الرضا الوظيف  :  األارى منها
وساعات العمل ،  (Jurgen, et al. 2004: 4)دوران العمل 

(Mantler & Murphy , 2005 : 8)  . احلايل بثاال ءجاو 
 يفلتنميمية واالندما  الوظيف  العالقة بني العدالة اللتعرف علا 

هد التقنية يف هيئة التعليم املعا بع موظف  وردريس  عينة من 
 :ورمل رت منه ية البثا علا وفق احملاور اآلرية، ربيلأ/ التقين
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 اإلطار المنهجي.0
  
إلجابة علا متثلت مشكلة البثا يف ا: مشكلة البحث :0-0

  :السؤال الرئيس  اآليت
احلصول علا أعلا مستويات االندما  قحاول املنممات 

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 

 فإن مضامني مشكلة البثاومن هنا . ما  يف وظائفهماالند
التعرف علا الدور التملتغري الذري رؤديه العدالة رتمثل يف 

 تالاؤ سالت جبانب اإلجابة علا التنميمية يف االندما  الوظيف 
 :التالية

عينتتة البثتتا   عاهتتديف امللعدالتتة التنميميتتة ا رتتوافر أبعتتاد متتدى .أ
  وما ه  مستويات ذلم

االررقتتتتتاء استتتتتتويات عينتتتتتة البثتتتتتا يف ألفتتتتتراد ا اولهتتتتتل حيتتتتت .ب
  وحبسب رطلعات إدارة املعاهد عينة البثا الوظيف  هماندماج

بتتتتني العدالتتتتة التنميميتتتتة ارربتتتتاط ورتتتتملتغ  اتعالقتتتتهتتتتل روجتتتتد  .ت
   عينة البثاأفراد حبسب آراء االندما  الوظيف   أبعادو 
 أبعاد لدراسةيهدف البثا احلايل : أهداف البحث :0-2

نمريًا وااتبارها ميدانياً  االندما  الوظيف و العدالة التنميمية 

، من املوظفني والتدريسيني يف عدد من املعاهد التقنيةعينة  دىل
 : قحقيق ما يمليت إىلهذا البثا يسعا كما 

العدالة التنميمية لكل من نمرية التعرف علا األ ر ال .أ
 . واالندما  الوظيف 

االندما   أبعادعدالة التنميمية و ال أبعادوصف ورشخيص  .ب
 .ميدانياً  الوظيف 

بني العدالة التنميمية واالندما   االررباطالتعرف علا  بيعة  .ت
 . بثاعينة ال لدىالوظيف  

أبعاد لعدالة التنميمية يف ل ريدور التملتغ الالتعرف علا  .ث
 .بثاعينة ال لدىاالندما  الوظيف  

االندما  الوظيف  يف  بعادأ التعرف علا حدود التباين يف .ج
املعاهد عينة البثا واملستمد من مستوى ربنيها للعدالة 

 . التنميمية
رستلزم املعاجلة املنه ية : هأنموذجو  فرضيات البحث :0-3

ض  ارت فاملشكلة البثا يف ضوء إ اره النمرري رصميم أمنوذ  
يوضح متعغات البثا والذري  (1)كما هو موضح يف الشكل و 

 أبعادألمنوذ  هذا علا ايف رصميم  نااعتمد إذ. سةقيد الدرا
 اإلجراءات، عدالة  عدالة التوزيع)العدالة التنميمية واملتمثلة يف 

أما املتعغ التابع . واليت متثل املتعغ املستقل( ، وعدالة التعامالت
ه الثالتة وه  االندما  ملبعادوباالندما  الوظيف  ب فتمثل

 .، واالندما  السلوك  راك اإلدالعا ف  ، واالندما  
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 العدالة التنظيمية
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 البثا أمنوذ  :(1)شكل 
 .إعداد الباحثان :المصدر

 
د ااعتمتتتت متوروافقتتتتاً متتتتع أهتتتتداف البثتتتتا وااتبتتتتاراً ألمنوذجتتتته 

 : الفرضيات اآلرية
عالقة اررباط معنوية بني العدالة  روجد :الفرضية الرئيسة األولى

 .الوظيف  حبسب آراء عينة البثا التنميمية واالندما 
 : ورنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلرية

روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني العدالتتة التنميميتتة واالنتتدما   -
 .الوظيف  العا ف 

روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني العدالتتة التنميميتتة واالنتتدما   -
 .اإلدراك الوظيف  

دالتتة التنميميتتة واالنتتدما  روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني الع -
 .الوظيف  السلوك 

هنتتاك رتتملتغ معنتتوري للعدالتتة التنميميتتة  :الفرضييية الرئيسيية الةانييية
 . يف االندما  الوظيف  حبسب آراء عينة البثا

 :ورتكون هذه الفرضية من الفرضيات الفرعية اآلرية
لعدالتتتة التنميميتتتة يف االنتتتدما  التتتتوظيف  لهنتتتاك رتتتملتغ معنتتتوري  -

 .العا ف 
هنتتتاك رتتتملتغ معنتتتوري للعدالتتتة التنميميتتتة يف االنتتتدما  التتتتوظيف   -

 .اإلدراك 

هنتتتاك رتتتملتغ معنتتتوري للعدالتتتة التنميميتتتة يف االنتتتدما  التتتتوظيف   -
 . السلوك 

رتبتاين املعاهتتد عينتة البثتتا يف قحقيتتق  :الفرضيية الرئيسيية الةالةيية
 . االندما  الوظيف  ربعاً ملستوى ربنيها العدالة التنميمية

 :ويتمثل باآليت / الجانب النظري -2
عرضتتاً لتتبع  الدراستتات  فيمتتا يتتمليت :الدراسييات السييابقة  :2-0

التيت رناولتت متعتتغات البثتا ودراستة العالقتتات فيمتا بينهتا وبتتني 
   : عدد من املواضيع التنميمية األارى 

العدالة التنميمية كمتعغ وسيط )بعنوان  (Lee, 2000)دراسة  . أ
، ( الوظيف  وااللتزام الوظيف  ودوران العملللعالقات بني الرضا 

حيا هدفت الدراسة للتعرف علا رملتغ عالقات العمل 
الشخصية يف إدراك العاملني للعدالة التنميمية وااتربت الدراسة 

 اإلجرائيةها التوزيعية و ملبعادالدور الذري رلعبه العدالة التنميمية ب
وااللتزام  فقط كمتعغ وسيط يف الربط بني الرضا الوظيف 

وبينت النتائج بملن العدالة التوزيعية  ا  الوظيف  ودوران العمل
رملتغ مباشر واجيايب يف الرضا الوظيف  ورملتغ سليب يف ضعو ات 

للعدالة التوزيعية رملتغ قوري يف العدالة  أنووجد . دوران العمل
رملتغ مباشر واجيايب يف  اإلجرائيةللعدالة  أنبينما وجد . اإلجرائية

 التعامالت عدالة اإلجراءات عدالة عدالة التوزيع

 ظيفيأبعاد االندماج الو 

االندماج الوظيفي 
 العاطفي

االندماج الوظيفي  الوظيفي اإلدراكي االندماج
 السلوكي
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رملتغًا سلبيًا يف االلتزام  اإلجرائيةللعدالة  إنكما . الرضا الوظيف 
لذلم فان العدالة . التنميم  واجيابيًا يف ضعو ات دوران العمل

حيوية علا خمرجات العمل لدى العاملني  أكثرالتوزيعية  ا دور 
نتي ة مهمة  إىلالدراسة روصلت  إنكما . اإلجرائيةمن العدالة 

،  بالعدالة األفرادلعالقات الشخصية يف روقعات بوجود رملتغ ل
ن نوعية العالقات الشخصية يف العمل ه  اليت رشكل انفتاح أل

 .   اإلحساس بتثقق العدالة التنميمية جتاه األفراد
الرضا الوظيف  )بعنوان  (Jurge, et al, 2004)دراسة   . ب

سة ختترب الدرا، (واالندما  الوظيف  كمتعغات مؤترة يف العياب
واليت  (7118)يف عام  (Sagie)الفرضيات اليت صيعت من قبل 

عن  رناولت رملتغ اجتاهات العمل علا سلوك العاملني يف التعيب
، والسبب يف ااتبار رلم الفرضيات هو ظهور عالقات العمل 

 ااتبار ومت،  ضعيفة بني رلم املتعغات يف حبوث سابقة
بيانات ومت أاذ  .موظف( 134)ات يف عينة مؤلفة من الفرضي

من الس الت الشخصية ( التكرار والوقت الضائع)التعيب 
. استمارة االستبيان إعدادبعد  اً شهر  (77)للعاملني االل مدة 

وربني من نتائج االحندار بان فرضية التملتغ بني الرضا الوظيف  
املؤشرين فيما يتعلق  واالندما  الوظيف  كانت معنوية لكال

دراسة عن العياب وذلم  بإجراءباحا ال اصوأو . بالعياب
باالستفادة من قحليل االجتاهات املختلفة ملواقف العاملني واليت 

 . عن العمل رؤتر كعوامل مشرتكة يف التعيب

العدالة التنميمية يف  أتر)بعنوان ( 7001،  العطوري)دراسة  . ت
الكادر التدريس  يف   أعضاءدراسة قحليلية آلراء : السياق  األداء
، ختترب الدراسة عالقة (واالقتصاد جامعة القادسية إلدارةاكلية 

 األداءالعدالة التنميمية ومستوى  أبعادبني  واألتراالررباط 
يف ( املتمثل يف املوا نة التنميمية وااللتزام التنميم )السياق  

واالقتصاد  اإلدارةالكادر التدريس  يف كلية  ملعضاءعينة متثلت ب
كملداة رئيسة جلمع   اإلستبانهتخدام مت اسجامعة القادسية، و 

 استبانه (11) منها أعيد استبانه (14)مت روزيع  إذالبيانات، 
واحدة منها غغ صاحلة للتثليل وبذلم فقد استخدم  أنوربني 

من  %(13)من  أكثرأري بنسبة  استبانه (13) يف عملية التثليل
 أساسيتاناملوزعة، وقد صيعت فرضيتان  االستبياناتجمموع 

العدالة  أبعادبني  أترلبثا مفادها وجود عالقة اررباط و ل
السياق  للكادر التدريس ، وقد  األداءالتنميمية املدركة ومستوى 

جاءت النتائج مطابقة ألغلب فرضيات البثا مت وفقها صياغة 
رملاذ عمادة الكلية  أن أمههاجمموعة من التوصيات من 

العدالة التنميمية، وان روفغ مناخ رنميم  رسوده  أمهيةباحلسبان 
 أداءالسياق  وبشكل ركميل  مع  األداءها دور يعينرضع نصب 

 .املهمة يف قحسني كمية وجودة العمل

التتابع  للسلوك  األتر)بعنوان  (7008ئاميدري، )دراسة  . ث
دراسة : السياس  واالندما  الوظيف  يف سلوك املوا نة التنميمية

تدريسية يف كليات جامعة ميدانية آلراء عينة من املالكات ال
، استهدفت الدراسة رشخيص مستويات ممارسة السلوك (دهوك

،  اجلامعية واملالكات التدريسية فيها اإلداراتالسياس  لدى 
  (754)وقحديد  بيعة العالقة بني هذه املتعغات يف عينة مشلت 

كلية جلامعة دهوك، واعتمدت   (77)كادرًا ردريسيًا من 
 ترضمنجلمع بيانات اجلانب امليدال، و  ئيسةر  كملداة اإلستبانه

وجود عالقة رملتغ  األوىل، رناولت  الدراسة تالتة فرضيات رئيسة
، ورناولت  معنوية بني السلوك السياس  واالندما  الوظيف 

الثانية افرتاض وجود عالقة رملتغ معنوية بني االندما  الوظيف  
ت افرتاض وجود عالقة ، والثالثة رناول وسلوك املوا نة التنميمية

. رملتغ معنوية بني السلوك السياس  وسلوك املوا نة التنميمية
وبناء علا رشخيص متعغات الدراسة وااتبار عالقات التملتغ 

الدراسة، فقد مت رملشغ جمموعة  أمنوذ  إليه أفضاعلا وفق ما 
 إظهارمن االستنتاجات اليت ردعم فرضيات الدراسة من االل 

. ط ورملتغ معنوية بني متعغات الدراسة الثالتةعالقات ارربا
جمموعة من التوصيات للتقليل من ممارسة  إىلوالصت الدراسة 

الكليات واملالكات التدريسية  إداراتالسلوك السياس  من قبل 
وكذلم رعزيز مستويات االندما  الوظيف  وسلوكيات املوا نة 

 . التنميمية لديهم

 :تضمن وت. العدالة التنظيمية :2-2
 (Frash, 1997: 32)يرى : مفهوم العدالة التنظيمية : 2-2-0

اليت حيصل عليها أن العدالة التنميمية رعكس عدالة املخرجات 
املستخدمة يف روزيع رلم  اإلجراءاتوعدالة األفراد من عمله 
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العدالة فيثدد مفهوم  (Lee, 2000: 15)أما . املخرجات
عدالة املعاملة اليت يتلقوهنا يف التنميمية بملنه إدراك العاملني ل

العدالة  إىل( 4: 7003حامد، )ويف السياق نفسه يشغ . املنممة
عامل هبا املرؤوسون من قبل التنميمية بملهنا الطريقة اليت ي  

بني نوعني من ( 11: 7003حواس، )بينما مييز . منمماهتم
دالة ذ قحدث العإالعدالة ، العدالة الداالية والعدالة اخلارجية ، 

الداالية عندما يتساوى العائد املادري الذري حيصل عليه الفرد 
مع القيمة النسبية للوظيفة داال املنممة ، أما العدالة اخلارجية 

ثقق حني يتساوى العائد املادري الذري حيصل عليه الفرد مع تفت
ذلم الذري حيصل عليه العاملون الذري يقومون بملعمال مماتلة يف 

ا رعكس العدالة التنميمية الطريقة اليت كم. املنممات األارى
حيكم من اال ا الفرد علا عدالة األسلوب الذري يستخدمه 

زايد، )املدير يف التعامل معه وعلا املستويني الوظيف  واإلنسال 
العاملني  األفرادكما يقصد بالعدالة التنميمية ميل (. 73: 7004

عمل ، أو ملقارنة حالتهم مع حالة زمالئهم اآلارين يف ال
إدراكات العاملني للعدالة يف مكان العمل أو املكان التنميم  ، 

 إدارةأري إدراك العدالة يف مكان العمل من االل عالقتهم ب
املنممة أو برئيسهم املباشر واليت رؤتر يف النهاية علا مواقفهم 

 (. 1: 7001،  العطوري)وسلوكياهتم يف العمل 
وماً نسبياً يتثدد يف ضوء ما ورعد العدالة التنميمية مفه     

داال  اإلجراءاتيدركه العامل من نزاهة وموضوعية املخرجات و 
املنممة ، اعىن آار فإن اإلجراء التنميم  الذري قد يدركه أحد 
العاملني علا أنه إجراء متثيز وغغ موضوع  ، راا يدركه آار 
ز علا أنه إجراء يتميز بدرجة عالية من املوضوعية وعدم التثي

: 7004زايد، )ويف هذا السياق يؤكد (. 741: 7001أبو ندا، )

بملن هذه الفكرة رعكس مفهوم حساسية العدالة والذري  (71
ومدى  فراديملاذ يف احلسبان الفروق الفردية والنفسية لأل

است ابتهم للعديد من املواقف وللقرارات التنميمية ولذلم فمن 
بشملن إدراك العدالة أو  األفرادالطبيع  أن رتباين ردود أفعال 

خيتلفون  األفرادأري أن  ،عدمها وذلم نمراً الاتالف رفضيالهتم
 . فيما بينهم يف مدى حساسيتهم للعدالة

 تنميميتتتتةالعدالتتتتة الوقتتتتد فستتتترت عتتتتدد متتتتن النمريتتتتات مفهتتتتوم 
 (:11: 7001احملمود، )ومنها 

 (7145) يف عتتتتتتام( Adams)ها ضتتتتتتعوالتتتتتتيت و : نمريتتتتتتة العدالتتتتتتة .أ
دلتتة االفترد يكتون متتدفوعاً للمثافمتة علتا عالقتة ع أنومضتموهنا 
فالفرد يقارن  ، عادلةالوجتنب العالقات غغ  اآلارينباملقارنة مع 

يف ضتتتتوء متعتتتتغين األول النتتتتوارج أو املخرجتتتتات  بتتتتاآلاريننفستتتته 
املزايتتا و  ،كتتاألجر تمثتتل فيمتتا حيصتتل عليتته الفتترد متتن عملتته  روالتتيت 

لثتال املتداالت ورتمثتل فيمتتا وا. االجتماعيتة واملكانتة ،اإلضتافية 
 ، مقدار اجلهد املبذولو  ، يعطيه الفرد للمنممة مثل وقت العمل

 .مؤهالره واربارهو 
 اإلجرائيتتتتةيتصتتتتل مفهتتتتوم العدالتتتتة : اإلجرائيتتتتةنمريتتتتة العدالتتتتة  .ب
دى عدالتتتة العمليتتتات التتتيت يتتتتم متتتن اال تتتا اختتتتاذ ملتتتالفتتترد  إدراكبتتت

بعدالتتتتة  إحساستتتتاً  كثتتتترأفكلمتتتتا كتتتتان الفتتتترد  يف املنممتتتتةالقتتتترارات 
ميتتة كلمتا قتتوري ينمتتبعتة يف اختتتاذ خمتلتف القترارات الامل اإلجتراءات

  .لديه دافع االلتزام هبا ورنفيذها
ات التقليدية ركزت الدراس: العدالة التنظيمية  أبعاد: 2-2-2

ملوضوع العدالة التنميمية علا حمور العدالة التنميمية التوزيعية 
(Distributive Justice)، رقييم روزيع  إىل األفرادزع تنحيا ي

. املخرجات وذلم وفقًا لقاعدة روزيعية قائمة علا مبدأ املساواة
بدأ الرتكيز علا عملية العدالة نفسها بصرف النمر يمث بعد ذلم 

اختاذ القرارات وعلا  إجراءاتعن خمرجاهتا أري الرتكيز علا 
حملدد األساس  جتاه العدالة التنميمية ، أري أن ا األفرادرصورات 

جتاه العدالة  األفرادإلدراك عدالة هذه القرارات علا رصورات 
التنميمية هو الطريق آو املسلم الذري من االله يتم الوصول 

 (. 14: 7003،  حواس)مضمون ونوعية القرار  إىل
 أبعادبملن هناك أربعة  (Ian & Randy, 2007: 4)ويرى 

،  اإلجراءات، وعدالة للعدالة التنميمية وه  عدالة التوزيع 
نه ربني من االل أإال . والعدالة الشخصية ، وعدالة املعلومات

 ، حواس)البثا يف هذا اجملال أن اغلب الكتاب والباحثني 
( 74: 7004زايد، )و( 4: 7003،  حامد)و (11: 7003

: 7001ندا،  أبو)و (Steiner & Bertolino, 2006: 2)و

رئيسة  أبعادن علا تالتة يتفقو  (5 :7001العطوري، )و( 711
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،  اإلجراءاتللعدالة التنميمية وه  عدالة التوزيع ،  عدالة 
وسيتم يف البثا احلايل الرتكيز علا هذه . عدالة التعامالت

 :الثالتة وكما يمليت األبعاد
بشكل كبغ علا لبعد هذا ارفسغ يستند : عدالة التوزيع .أ

 إىلاليت رشغ و ( Adams,1965)نمرية العدالة اليت قدمها 
من  النتائج اليت حيصل عليها الفرد أوالعدالة املدركة للمخرجات 

ماهية نتائج القرارات  إىلكما أهنا رشغ العمل الذري يؤديه ،  
من  صل عليهااملدركة من قبل الفرد واليت حي التنميمية أو العدالة

 املساواة أساسروزع علا عند ختصيص املوارد واليت قد  املنممة
 التوزيع عدالةه يقرر الفرد بدور  من مثم و  ، املسامهة احلاجة أو أو

ومتثل . (15: 7001احملمود، )اآلارين من االل املقارنة مع 
عدالة التوزيع عدالة املخرجات اليت حيصل عليها املوظف ، أري 
أهنا رتعلق بعدالة روزيع املكافآت ، ورتعلق بتوزيع النتائج أو 

ا الفرد من وظيفته وااصة خمرجات املخرجات اليت حيصل عليه
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 

اق ويف السي (.718: 7001أبو ندا، )مع جهود زمالئه يف العمل 
عدالة التوزيع بملهنا العدالة  (Lee, 2000: 15)نفسه يعرف 

اليت يعمل   حيصل عليها العامل يف املنممةيتاملدركة للنتائج ال
 . فيها

 (11: 7003حواس، )ورتضمن العدالة التوزيعية جانبني 
جانب مادري وميثل هيكل التوزيعات والذري يعرب عن  :أو ما

 :من مكافآت، وتانيهماح م ومضمون ما حيصل عليه الفرد 
جانب اجتماع  ويعرب عن املعاملة الشخصية للفرد الذري حيصل 

               ويشغ. علا املكافآت وذلم من قبل متخذري القرار
             أن هناك تالث قواعد لعدالة  إىل (5: 7001العطوري، )

 :التوزيع يف املنممات وه 
  ت علا أساس املكافآ رقوم علا فكرة إعطاء: اةقاعدة املساو

املسامهة ، فالشخص الذري يعمل بدوام كامل يستثق رعوي  
اكرب من الشخص الذري يعمل بدوام جزئ  علا افرتاض أن 

العوامل األارى متساوية لديهم ، وإذا حصل العكس فهذا يعين 
 . جتاوز علا قاعدة املساواة

 وبع  النمر عن  األفرادورعين أن كل : قاعدة النوعية
( وغغها....اجلنس، العرق، القابلية )هم الشخصية اصائص

 . جيب أن رتساوى فرصهم يف احلصول علا املكافآت

 رقوم هذه القاعدة علا فكرة رقدمي: قاعدة احلاجة             
ذوري احلاجة امللثة علا اآلارين، بافرتاض رساوري  األفراد

 . األشياء األارى
 أنمن الباحثني عدد  أدرك أنبعد :  اإلجراءاتعدالة .ب

 أكثرديد النتائج أو املخرجات ه  املستخدمة يف قح اإلجراءات
 قحولروسعت دراسة املوضوع و فقد من النتائج ذاهتا  رملتغاً 

واليت  اإلجرائيةالعدالة  إىلمن خمرجات العدالة التوزيعية  االهتمام
. (11: 7001احملمود، )البعد الثال للعدالة التنميمية متثل 

السلبية ؤترات امليف احلد من  ًا مهماً دور  اإلجرائيةلعدالة ارؤدري و 
عملية اختاذ رلم  إجراءاتفف  حالة أن  عدم العدالة التوزيعيةل

فإن ( اإلجرائيةأري أهنا قحقق العدالة )القرارات كانت عادلة 
رقل  من مثم العاملني سوف يدركون شرعية وعدالة رلم القرارات و 

  .مقاومتهم وقحديهم لسلطتها
بان  األفرادمدى إحساس  اإلجرائيةإذ يقصد بالعدالة 

كوسائل )والعمليات املتبعة يف قحديد املكافآت  اإلجراءات
، كما رعين العدالة املدركة عن ( قحديد األجور ووسائل الرتقية

والسياسات املستخدمة للقرارات املتخذة يف مكان  اإلجراءات
دمة يف ختصيص القرارات املستخ اإلجراءاتالعمل أو العدالة يف 

،  العطوري)خبصوص روزيع املكافآت اليت رعترب مهمة للعاملني 
أيضًا بملهنا  اإلجراءاتوميكن رعريف عدالة (. 5: 7001

الرمسية العادلة اليت جرى رصميمها لزيادة املشاركة يف  اإلجراءات
معينة لتقليل  إجراءاتاختاذ القرارات أو السع  من االل ربين 

واألاطاء يف القرارات اليت يتم اختاذها، وكذلم قدرة  االحنياز
تبات  إىل، إضافة  األداءاملوظف علا قحدري الطعن يف رقييمات 

: 7001أبو ندا، )املعايغ املستخدمة لتقييم املوظفني 

التنميمية اليت صممت لتكون  اإلجراءاتوعليه فان (.711
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ني مها موضوعية وعادلة لن رتثقق  ا هذه الصفة إال بشر 
 :(77: 7004زايد، )
  التنميمية  اإلجراءاتأن يتفق الطرفان األول الذري يضع
علا ( العاملني) اإلجراءاتبتلم  ملتر، والثال الذري يت( اإلدارة)

 . اإلجراءاتعليها صياغة رلم  اً األسس املوضوعية اليت يتم بناء

  ( العاملني)إن يزود الطرف الثال ( اإلدارة)علا الطرف األول
 . اإلجراءاتاملعلومات الكافية عن كيفية رطبيق رلم ب

رشمل  اإلجراءاتوبناء علا ذلم ميكن القول أن عدالة      
وه  القواعد واملعايغ الرمسية ( 11: 7003حواس، )تالتة عناصر 

وعملية صنع القرار ، والتفاعل  اإلجراءات، وشرح  جراءاتلإل
الذين يتوقع  األفرادو ( رمتخذ القرا)بني من يقوم بتطبيق القواعد 

 . وا بالقرارملتر أن يت

بتتارون و  جتترينرب ) جتتانبني اإلجرائيتتةللعدالتتة أن  إىلكمتتا وينمتتر 
،7001 :718-711:) 
  أو الكيفيتتتة  تالقتتترارااجلانتتتب ا يكلتتت  ويتتترربط بكيفيتتتة هيكلتتتة

كتتون الكيفيتتة عادلتتة رولكتت   التتيت يتتتم متتن اال تتا اختتتاذ القتترارات
 :األيتجيب مراعاة 

 أناختتتتاذ القتتترار اعتتتىن  إجتتتراءاتصتتتوت يف  فتتترادلأليكتتتون  أن -
 .يف اختاذ القرارات املؤترة عليهم رأرييكون  م 

القضتاء  أحكتام أنفكمتا  ،األاطتاء الفرصتة لتصتثيح  إعطاء -
ميتتتة ينمتدرجتتة فتتتإن القتترارات ال أعلتتتاقابلتتة للمراجعتتة متتتن حمتتاكم 

 .هاكون  ا الفرصة نفسر أنجيب 
وعتتدم  اً عتتد والسياستتات علتتا العتتاملني  يعتتعدالتتة رطبيتتق القوا -

 .اآلارينالتثيز يف رطبيقها علا جمموعة من العاملني دون 
بستتتبب اللتتتون أو اجلتتتنس أو  تالقتتترارادم التثيتتتز عنتتتد اختتتتاذ عتتت -

 .اإلنسالغغ ذلم من االاتالفات يف التكوين 
  التتذري يتتتم متتن االلتته  باألستتلوبويتعلتتق  اجلانتتب االجتمتتاع

ه يتتترربط بنوعيتتتة نتتتأأري  ، اختتتتاذ القتتترارات أتنتتتاءيف  األفتتترادمعاملتتتة 
  . تالقرارامتخذري  أيدريعلا فرد املعاملة اليت يتلقاها ال

املكونات ا يكلية اليت  (Leventhal,1980)وقد حدد       
 إذملعىن العدالة،  األفرادالذهين إلدراك  توىيعتقد أهنا رشكل احمل

يرربط ادى الوفاء أو  اإلجراءاتأن مدى االعتقاد بوجود عدالة 
 (: 4: 7003حامد، )اآلرية  اإلجرائيةاإلاالل ا موعة القواعد 

 اعىن وجود فرص لالعرتاض علتا القترارات : قاعدة االستئناف
 . ورعديلها إذا ظهر ما يربر ذلم

 أري أن يتتتتم روزيتتتع املصتتتادر وفقتتتاً للمعتتتايغ : قاعتتتدة األاالقيتتتةال
 . األاالقية السائدة

 جيب أن رستوعب عملية اختاذ القرار وجهتات : لقاعدة التمثي
 . نمر أصثاب العالقة

 جيب عدم متكني املصلثة الشخصية من : قاعدة عدم االحنياز
 . التملتغ علا جمريات عملية اختاذ القرارات

 بنتتاء القتترارات علتتا أستتاس معلومتتات صتتتثيثة : قاعتتدة الدقتتة
 . وسليمة ودقيقة

 روزيع اجلزاءات  ءاتإجراجيب أن رنس م : قاعدة االنس ام
 .وىف كل األوقات األفرادواملكافآت علا  يع 

رعترب عدالة التعامالت امتدادًا ملفهوم : عدالة التعامالت .ت
 األفرادجتاه  اإلدارة ريقة رصرف  إىلواليت رشغ  اإلجرائيةالعدالة 

واليت ررربط بشكل أساس  بطريقة رعامل املديرون مع املرؤوسني 
العطوري، )صداقية واالحرتام والدبلوماسية وغغها علا حنو من امل

بعدالة املعاملة  األفرادمدى إحساس  إىلوه  رشغ . (4: 7001
يف  اإلجراءاتاليت حيصلون عليها عندما رطبق عليهم خمتلف 

، أو معرفتهم بملسباب رطبيق رلم (4: 7003حامد، )العمل 
أبو ) ويف السياق نفسه يرى(. 57: 7003حواس، ) اإلجراءات

أن عدالة التعامالت متثل معتقدات أو  (757 :7001ندا، 
أفكار الفرد بشملن جودة املعاملة الشخصية اليت حيصل عليها من 

كما متثل عدالة املعاملة . اإلجراءاتصانع  القرار عند وضع 
الرمسية أو يف  اإلجراءاتاليت حيضا هبا املوظف لدى رنفيذ 

نوعية املعاملة فيما بني  ابملهنرعرف و . اإلجراءاترفسغ هذه 
. ميةينمتال اإلجراءاتواليت يتلقاها الفرد االل رنفيذه  األفراد
أن عدالة التعامالت رتعلق  إىل( 50 :7003حواس، )ويشغ 

ويؤكد .جبودة املعاملة اليت يتم استقبا ا من متخذري القرار
أن عدالة التعامالت رضم نوعني من العدالة ( 4: 7003حامد، )

 :ه 
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  مدى االحرتام  إىلعدالة العالقات الشخصية واليت رشغ
 .والتقدير الذري يتعامل فيه املدير مع املرؤوسني

  للعتاملنيعدالة املعلومات واليت رركز علا التوضيثات املقدمتة 
متتن اتتالل روصتتيل املعلومتتات الضتترورية حتتول أستتباب استتتخدام 

معينتتتتة أو  ريقتتتتة ختصتتتتيص خمرجتتتتات معينتتتتة وبملستتتتلوب  إجتتتتراءات
موتوق وأكيد، واعتىن آاتر عدالتة املعلومتات رعتين املعرفتة املقدمتة 

 .واملخرجات املتعلقة به اإلجراءاتحول  للعامل

بتملن لعدالتة  (Campbell & Finch, 2004: 180)ويترى 
 :التعامالت جانبني مها

 أستتلوبواحملافمتتة علتتا  اإلبقتتاءومتثتتل  اآلاتترين حلساستتية جتتتاها 
 .اآلارين مع واألاالق  دبالتعامل املؤ 

 أو )لرتريبتتتات الالزمتتتة االعتبتتتارات االجتماعيتتتة ورتضتتتمن اختتتتاذ ا
 .املرغوبةغغ لتقدمي التفسغات املناسبة للنتائج  (طالتثو 

العدالة  دراساتأتبتت : أهمية العدالة التنظيمية  : 2-2-3
بينت أمهية  إذ، ها أبعادالتنميمية اطورة غياب أري بعد من 

 (: 743: 7001أبو ندا، )اآليت وعلا النثو  األبعادرلم 
أن اخنفاض مدركات  إىلروصلت الدراسات : العدالة التوزيعية .أ

العاملني  ذا البعد ميكن أن يسبب عدد من النتائج السلبية  
الوظيف ، واخنفاض مستوى جودة  األداءكاخنفاض مستوى 

 .، وضعف املوا نة التنميمية األداء

أن عمليات صنع القرار غغ  كما ربني: اإلجرائيةالعدالة  .ب
العادلة ررربط بالعديد من النتائج السلبية كاخنفاض التقييم الكل  

واخنفاض مستوى االلتزام للمنممة ، ونقص الرضا الوظيف  ، 
 ،الوظيف  ، وضعف املوا نة التنميمية األداء، واخنفاض التنميم 

 .وزيادة النزوع لرتك العمل

اعاة احلساسية الشخصية ن عدم مر إ: عدالة التعامل .ت
يرترب عليه ظهور الصراع ( املكون األول لعدالة التعامل)

، وزيادة االجتاهات السلبية حنو املنممة والعمل، كما  التنميم 
ارية يتم استقبا ا بشكل أفضل من التوزيعات غغ املؤ  إن أكدت

جانب العاملني عند رقدمي رفسغات منطقية  ا من قبل املنممة 
 (.   ون الثال لعدالة التعاملاملك)

( 7111)يف عام  (Terri Scandura)ويف دراسة قام هبا      
منممة ، ربني أن غياب ( 71)مدير يف ( 711)وبالتطبيق علا 

 ةالسلبي ياتبروز املواقف والسلوك إىلالعدالة التنميمية يؤدري 
  :(Ian & Randy, 2007: 5) مثل
 آلارينالسلوك العدائ  التنميم  جتاه ا. 

 السرقة من ممتلكات املنممة. 

 رقلب نوايا  العاملني وعدم استقرارها. 

 االنقطاع أو التبا ؤ عن العمل. 

 االعتداء علا اآلارين يف موقع العمل . 
بملن عدم إدراك الفرد للعدالة ( 13: 7003حواس، )ويرى      

التنميمية أو انه يتلقا معاملة غغ عادلة ، فإنه يرترب علا ذلم 
لعديد من النتائج السلبية كاخنفاض الرضا الوظيف  ، واخنفاض ا

 األداءسلوكيات املوا نة التنميمية اخلاصة به ، واخنفاض 
وقد أتبتت إحدى . الوظيف ، واخنفاض التزامه التنميم 

الدراسات وجود عالقة واضثة رربط العدالة التنميمية بالوالء 
 ؤتر علا مستوى والئهالتنميم ، حيا أن شعور الفرد بالعدالة ي

والتعامالت وعدالة  اإلجراءاتفالفرد الذري يشعر بعدالة  ،
التوزيع يكون مستوى والئه مررفعاً باملقارنة مع الفرد الذري يشعر 

 (. 1: 7003حامد، )والتوزيع  اإلجراءاتبعدم عدالة 
 : ويتضمن. االندماج الوظيفي : 2-3
االندما  وم مفه ظهر: مفهوم االندماج الوظيفي:  2-3-0

، (Motivation Theory)ضمن نمريات الدافعية الوظيف  
إشباع  إىليسعون  األفرادبملن  ,Maslow) (1943حيا أفرتض 

ربني و  ، الذات من االل االندما  يف وظائفهم احرتامحاجات 
ن هناك رشابه بني بملمن االل الدراسات يف هذا اجملال 

كالمها  يا يركز، ح الوظيف  واإلاالصاالندما  الوظيف  
 ور  ( 7145)، ويف عام  علا احرتام الذات عن  ريق العمل

مفهوم االندما  الوظيف   (Lodahl & Kejner)كل من 
درجة بملنه له ، ومن مث عرفا االندما  الوظيف   اً ووضعا مقياس

 ,May) ةالكلي اهتمامارهجمموع  إىلأمهية العمل بالنسبة للفرد 

et. al, 2004: 2)   . 
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فإن  (Kanungo 1982: 3)وحبسب ما أشار إليه      
االندما  الوظيف  ميكن رعريفه بملنه التطابق النفس  للفرد مع 

بملن االندما   (Best, 1991: 19)ويرى . وظيفته أو التزامه هبا
الوظيف  ميثل است ابة الفرد النفسية ألحد ادوار وظيفته أو عمله 

بملن مفهوم  (Fletcher, 1998: 4)يف حني يبني . احلايل
االندما  الوظيف  عبارة عن اعتقاد وصف  لعالقة العامل 

 & Mishra)وضمن ذات املعىن يرى . بالوظيفة احلالية

Shyam, 2005: 7)  بملن االندما  الوظيف  يعين إما اهنماك
 . أو انعزاله عنها  الفرد مع وظيفة معينة

 وظيف االندما  ال يساهم: أهمية االندماج الوظيفي :  2-3-2
يف قحسني نوعية حياة العاملني ومعيشتهم ويزيد من رغبتهم يف 

وعلا العكس من ذلم فإن ،  العمل والبقاء يف املنممة 
يساهم يف شعور الفرد للعاملني االندما  الوظيف  حالة اخنفاض 
يزيد من واالبتعاد عن أهدافها مما يف املنممة واالنعالق بالعزلة 

ياره اخلاصة وحياره الوظيفية إحساسه بوجود ف وة بني ح
(Hafer & Martin, 2006: 2).  ويبني(Mantler & 

Murphy, 2005: 2)  الذين لديهم اندما  وظيف   األفرادبملن
عايل رزيد دافعيتهم للعمل وبالتايل فإن ذلم يؤتر إجيابًا علا 

 . وظائفهم أداء
الوظيف  يسهم يف  االندما أن  إىل تالدراساإحدى ورشغ 
يسهم يف الق كما  ، اجلودة الشاملة إدارةبرامج  رطبيقل رسهي

والعاملني مما  اإلدارةبنية رنميمية رتسم بالشراكة والتعاون بني 
يساعد يف رقليل الكثغ من املعوقات اليت ميكن أن رصاحب 

ومن جانب آار فإن العاملني ،  اخلطط واإلسرتاري ياترنفيذ 
ائن وخباصة يف املنممات علا أساس كوهنم يف الواجهة مع الزب

، فإن االندما  الوظيف  لديهم ميكن أن يسهم بشكل  اخلدمية
 (. 37: 7008ئاميدري، ) فعال يف بناء صورة جيدة لدى الزبائن

اندما   عندما يصلأنه  إىل( 535: 7005،  عقيل) يشغو      
، فانه ميكن أن نتوقع  مستويات عالية إىل العاملني بوظائفهم

من االنتماء والوالء لدى العاملني جتاه املنممة اليت  درجة عالية
ن أو  ، ، حيا يشعرون بملهنم جزء ال يت زأ منها يعملون فيها

، ويشغ هبذا اخلصوص  مستقبلهم مرربط ببقاء املنممة وجناحها

 وظائفهم الت ربة اليابانية حيا حقق اندما  العاملني يف إىل
االنتماء املوجود لديهم بسبب الوالء و  األداءدرجات عالية من 
جعل منت ات املنممات اليابانية رتصف  إىلاألمر الذري أدى 

باجلودة عالية املستوى ، ومتكنت من إرضاء الزبائن ليس يف 
  .السوق اليابال فثسب بل يف  يع أسواق العامل

 ,Yoshimura)يفرتض: االندماج الوظيفي أبعاد : 2-3-3

ندما  الوظيف  ومراحل وجود عالقة بني اال  (176 :1996
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 

هم وظيفته بشكل كامل وهو غين عن حمتوى وظيفته من أن يف
 إىل اإلدراك انتقال اندماجه الوظيف  العا ف  و  إىلمما يؤدري 

مستوى أعلا من قبل ذلم ، وعلا هذا األساس حيدد  تالتة 
 :لالندما  الوظيف  وه  أبعاد

يشغ االندما  الوظيف  العا ف  : االندماج الوظيفي العاطفي.أ
بوظيفته ، أو مدى حبه لوظيفته  فردلمدى اهتمام ا إىل

(Yoshimura, 1996: 176)  . الذري  احليزكما أنه ميثل
مدى و  ،يف حياة الفرد أري مدى ارربا ته بالعمتل وظيفةشعله الر

، حيا ( 71: 7008ئاميدري، )تعلتق هبا الوظيفته و للفرد حمبة ا
ه اندما  ديليكون وظيفة ممتعة  داءأن الفرد الذري يكلف أل

وظيفة  داء  عا ف  أعلا من الشخص الذري يكلف ألوظيف
 . غغ ممتعة

 :Yoshimura, 1996) يرى: اإلدراكياالندماج الوظيفي . ب

مدى مشاركة  إىليشغ  اإلدراك بملن االندما  الوظيف   (176
العامل يف عملية صنع القرارات املتعلقة بوظيفته ، أو درجة أمهية 

ية الوظيفة كعامل لتثقيق ، ويؤكد علا أمه الوظيفة يف حياره
احرتام الذات ، فف  حالة إعطاء الوظيفة فرصة كبغة إلشباع 

 ويشغ . رصبح الوظيفة جزء أساس  يف حياره فردحاجات ال

(Robbins,1998 : 419-420)  االندما  الوظيف  بملن
، ويعمل  الدرجة اليت يتطابق فيها الفرد مع وظيفتهميثل اإلدراك  
. لقيمه الذارية هماً م الوظيف أدائه ها باعتبار أن أدائبفاعلية يف 
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 رؤية يةكيفميثل  فإنه  (Hafer & Martin, 2006: 3)وحبسب 
العمل مع و  ، عما م من االل العالقة مع بيئة العملأل األفراد

  .نفسه وكيف يكون عملهم وحياهتم يف املنممة
يشغ االندما  الوظيف  : االندماج الوظيفي السلوكي.ت
باألدوار اإلضافية ، كملن يشارك يف  فردقيام ال إىللوك  الس

ردريب مسائ  لتثسني مهاراره املتعلقة بوظيفته أو يفكر يف 
أو العمل يف  مواضيع ذات صلة بوظيفته بعد ررك املكتب

 Lodahl and)ويؤكد .  (Yoshimura, 1996: 177)منممته

Kejner) ل يف بملن العامل الذري لديه اندما  وظيف  عايل يم
 ,Iassk, et al)الليل مستيقمًا يفكر وخيطط ليوم العمل التايل 

العاملني الذين لديهم مستوى عاٍل من كما أن . (4 :2001
وسلوكيًا فإهنم  ، الندما  الوظيف  يكونون أكثر دافعية للعملا

يبذلون جهدًا عاليًا علا مستوى الوظيفة أو علا مستوى 
جيعلهم أكثر  العايل لديهم االندما  الوظيف ن ، أل اجلماعة

. (Hafer & Martin, 2006: 3) اجنذابًا لوظائفهم
ن الفرد الذري لديه ملب  (Yoshimura, 1996: 179)ويبني

العديد من الت ارب الناجثة يف وظيفته يتعزز  لديه االندما  
الوظيف  السلوك  بسبب جتاربه الناجثة رلم ، وسوف يعمل 

أما . دًا للعمل بشكل  وع بشكل أكثر فاعلية ويكون مستع
(Mantler & Murphy, 2005: 2)  يف  األفرادأن  إىلفيشغان

التعمق يف  إىلهذا املستوى من االندما  الوظيف  مييلون 
وظيفتهم حبيا ينسثب ذلم علا التفكغ اواضيع ذات عالقة 

 .      بوظيفتهم يف أغلب أوقاهتم وحىت عندما ال يؤدون العمل
 ويتمةل باالتي: مليالجانب الع -3
 :وصف مجتمع وعينة البحث وحدوده :3-0
ميثل جمتمع البثا املعاهد  :وصف مجتمع البحث :3-0-0

كم تمع   هااربيل، وقد جاء ااتيار / يئة التعليم التقينهب املرربطة
 اتبعد اجلامعالتعليمية الرئيسة  نممة، كوهنا رشكل امل للبثا

هد منواً متزايدًا يف اجلانب ، كما أهنا رش ات اإلقليمضمن حمافم
فضاًل عن أمهيتها يف التعليم وادمة اجملتمع  ، الكم  والنوع 

قحتا   اإلقليمأن  يع املنممات العاملة يف  إذ،  والبثا العلم 
 . خمرجات املعاهد من اخلرجيني يف خمتلف االاتصاصات إىل
رشتتتتتكلت عينتتتتتة البثتتتتتا متتتتتن الكتتتتتوادر  :عينييييية البحيييييث: 3-0-2

معاهتتتتد وهتتت  املعهتتتتد  أربعتتتةالتتتتدريس يف أعضتتتاء هيئتتتتة و الوظيفيتتتة 
، بعيتتتة ااتبتتتار  ، وزااتتتو ، ودهتتتوك ، وئاميتتتدري ئتتتاكرىيف التقتتتين 

ااتيتتتار هتتتذه العينتتتة بنتتتاًء علتتتا جتتتاء  و، فيهتتتا فرضتتتيات البثتتتا 
 :  املسوغات اآلرية

عتتد املعهتتد التقتتين دهتتوك متتن املعاهتتد القدميتتة يف هيئتتة التعلتتتيم ي -
التدريسيني ، كمتا د كبغ من املوظفني و عد يضم، و  اربيل/ التقين

 . حيتوري علا أقسام علمية عديدة وبدوام صباح  ومسائ 

يوجتتد يف كتتل متتن املعهتتد التقتتين ئتتاكرى وزااتتو عتتدد كبتتغ متتن  -
 . صباح  ومسائ  تنيوجبببع  منها الدوم يف العلمية و  األقسام

 ويضتتتمملعاهتتتد احلديثتتتة نستتتبياً عتتتد املعهتتتد التقتتتين ئاميتتتدري متتتن اي -
 . فقط نيقسم

لذلم فإن هذا التنوع يف املعاهد املختارة ورباعدها اجلعرايف      
ميكن أن حيقق االاتبار امليدال بشكل أفضل من االعتماد علا 

ما سبق وانس امًا مع  إىلاستنادًا و . منممة واحدة يف ذلم
مت رصميم استمارة اإلستبانه ومتعغاهتا ،  روجهات البثا

 (Lee, 2000)و  (Kanungo 1982) باالستفادة من دراسات
عن وضع بع  االسئلة املستمدة من أبعاد العدالة  ، فضالً 

التنميمية واالندما  الوظيف  مع األاذ بنمر االعتبار بيئة 
 القيام بتوزيع استمارة ، ومن مث املعاهد التقنية قيد البثا

استمارة ( 770) اوبلغ عدده،  املست يبني األفرادعلا  اإلستبانه
ها بين من( 701) أنوربني استمارة فقط ( 705)منها  أعيد

. %(11.5)نسبة االست ابة كانت  أنأري  ،صاحلة للتثليل 

حسب املعاهد  املست يبني األفرادروزيع ( 7)ويوضح اجلدول 
خلصائصهم الفردية  وفقاً  املست يبني األفرادأما روزيع . املبثوتة

 ( . 7)فيمهرها اجلدول 
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 املعاهد املبثوتةني حسب ست يبامل األفرادزيع رو : (0)جدول 

 المئوية النسبة العدد المعهد ت

 %41 60 ئاكرى 4

 %68 61 ئاميدري 6

 %31 33 كدهو  3

 %41 60 زااو 1

 %400 401 المجموع

 . الباحثان إعداد :المصدر

 
 ني وفقا خلصائصهم الفرديةست يبامل األفرادروزيع : (2)جدول 

 النسبة العدد الفئات الخصائص ت
/ المنصب 4

 المركز الوظيفي
 4.1 6 معاون عميد
 1.1 8 رئيس قسم
 3.8 1 مقرر قسم
 46.3 43 ردريس 
 41.3 48 شعبة/ مسؤول وحدة

 32.8 31 مهام وظيفية 
 6.1 3 دكتوراه الشهادة 6

 46.3 43 ماجستغ

 2.1 1 دبلوم عايل

 62.0 61 بكالوريوس

 34.1 31 فين فما دوندبلوم 

 00 00 أستاذ اللقب العلمي 3

 4.1 6 أستاذ مساعد
 6.1 3 مدرس

 43.3 41 مدرس مساعد
 84.1 83 أارى

 24.3 21 ذكر الجنس 1
 38.3 10 أنثا

 36.1 33 ةسن 30 اقل من -60 العمر 3
 33.1 33 سنة 10 اقل من -30
 40.2 44 سنة 30 اقل من -10

 6.1 3 سنة فملكثر 30
 12.4 18 سنة 1 اقل من -4 الخدمة 2

 61.1 61 سنوات 8 اقل من -1
 62.0 61 سنوات فملكثر 8

 . الباحثان إعداد :المصدر
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علا نوعني من احلدود  البثا اشتمل :حدود البحث: 3-0-3
- :مها
الزمانية يف  البثااحنصرت حدود : للبثااحلدود الزمانية  - أ

 لثالارشرين وحىت شهر  (7001) متوز  اقعة مابني شهرالفرتة الو 
(7001). 

املعهد التقين يف  البثا إجراء مت: للبثااحلدود املكانية  - ب
/ ، وزااو التابعة  يئة التعليم التقين ، ودهوك ، وئاميدري ئاكرى
 .اربيل

رناول البثا موضوع  العدالة  :احلدود املوضوعية  - ت
 . ا بالدراسة والتثليلمهأبعادو نميمية واالندما  الوظيف  الت
 :وصف وتشخيص متغيرات البحث: 3-2

العدالة التنميمية  أبعاديتناول هذا احملور وصف ورشخيص       
يف اجلانتتتب النمتتترري للدراستتتة واملعتمتتتدة يف  إليهتتتا اإلشتتتارةالتتتيت مت 
،  اإلجتراءات، عدالتة  عدالتة التوزيتع)البثتا واملتمثلتة يف  أمنوذ 

االنتتتتتتدما  التتتتتتوظيف  واملتمثلتتتتتتة يف  أبعتتتتتتاد، و  (عدالتتتتتتة التعتتتتتتامالت
،  اإلدراكتتتت ، االنتتتدما  التتتوظيف   االنتتتدما  التتتوظيف  العتتتا ف )

التوزيعتتتات ( 3)جلتتتدول ، ويمهتتتر ا (االنتتتدما  التتتوظيف  الستتتلوك 
التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعيارري وعلتا مستتوى 

 : ، وفيما يمليت قحليل  ا العينة املبثوتة
 :العدالة التنميمية أبعاد :3-7-7

هذا قياس ل (X5-X1)استخدمت العبارات : عدالة التوزيع - أ
( 3.38)و ( 2.76)احلسابية بني  هأوسا الذري رراوحت و البعد 

يرى  إذ،  (1.332)و ( 1.207)واحنرافاره املعيارية بني 
القسم ركافئهم / عمادة املعهد أن من املست يبني%( 48.1)

ويبني . وليات الوظيفة امللقاة علا عارقهمبعدالة مقارنة اسؤ 
يشعرون بعدالة االمتيازات اليت  أهنم املست يبنيمن %( 55.7)

حيصلون عليها من الوظيفة مقابل ارباهتم ومهاراهتم وقحصيلهم 
نه يتم منثهم أ املست يبنيمن %( 32.7)ويوضح . العلم 

وفق استثقاقاهتم وجهودهم يف علا املكافآت والتقديرات 
منهم ال %( 49.1)يف العمل، يف حني  بملقراهنملعمل مقارنة ا

 أهنم املست يبنيمن %( 59.6)ويشغ . ا ذلمليتفقون ع
يشعرون بعدالة الرارب الذري حيصلون عليهم مقارنة مع ما 

منهم بعدالة %( 41.3)ر عويش. حيصل عليه زمالئهم يف الوظيفة
 أدائهمم عن القس/ وموضوعية التقييم الذري رضعه عمادة املعهد

 . الوظيف 

ملؤشرات  احلسابية األوساطرراوحت : اإلجراءاتعدالة  - ب
واحنرافاره ( 3.12)و ( 2.66)بني  (X10- X6)هذا البعد 

من %( 37.4)، ورشغ (1.348)و ( 1.073)املعيارية بني 
القسم رستخدم القرارات الوظيفية / عمادة املعهد أن املست يبني
. علا ذلممنهم %( 41.4)  يتفقال بينما. غغ متثيز بملسلوب
 أنالقسم قحرص علا / عمادة املعهد أنمنهم %( 31.8)ويرى 

يبدري كل موظف رأيه قبل اختاذ القرارات اخلاصة بطبيعة 
وربني من . يرون عكس ذلم%(  50)أن وظيفته، يف حني 

نه يتم رطبيق أمنهم يرون %( 34.6) أن املست يبني إجابات
علا كافة العاملني بال استثناء  ريةاإلداالقرارات  إجراءات

ويبني . ال يتفقون علا ذلم املست يبنيمن %( 37.5)و
القسم رشرح / عمادة املعهد أن املست يبنيمن %( 41.4)

للعاملني القرارات املتعلقة بالعمل الوظيف  ورزودهم بتفاصيل 
%( 33.6) يرىو . عند استفسارهم عن رلم القرارات إضافية
سمح للعاملني برف  رالقسم / عمادة املعهد نأ املست يبنيمن 
، يف  وظيفته أوصدرها جتاه عمله رمعارضة القرارات اليت  أو

 . سمح بذلمرال  إهنا%( 44.2)حني يرى 

 لعباراترركزت متعغات هذا البعد با: عدالة التعامالت - ت
(X15- X11)  و ( 2.88)ه احلسابية بني أوسا والذري رراوحت

، ويرى (1.230)و ( 1.141)ملعيارية بني واحنرافاره ا( 3.23)
القسم رناقش معهم / عمادة املعهد أن املست يبنيمن %(  51)

%( 36.5)ويبني . انتها الصراحة القرارات املتعلقة بوظيفتهم
القسم رملاذ بنمر االعتبار / عمادة املعهد أن املست يبنيمن 

بينما ، مطالبهم الشخصية عندما رتخذ قرارًا متعلقًا بوظيفتهم 
 أنمنهم %( 47.2)ويشغ . ال يتفقون علا ذلم%( 38.4)

القسم ربدري اهتمامًا اصاحلهم كموظفني عندما / عمادة املعهد
 املست يبنيمن %( 42.3)ويرى . رتخذ قرارًا متعلقًا بوظائفهم

القسم رناقش معهم النتائج املرتربة علا / عمادة املعهد أن
من %(  51)ويوضح . وظيفتهمرؤتر يف  أنالقرارات اليت ميكن 
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املنطقية  األسبابالقسم رشرح  م / عمادة املعهد أن املست يبني
 . اليت دعتها الختاذ القرارات املتعلقة بوظيفتهم

 :االندماج الوظيفي أبعاد: 3-2-2
 - X20)مت استتخدام العبتارات : االندما  الوظيف  العا ف  - أ

X16) متتتتتن %( 91.3)، حيتتتتتا يتتتتترى  للتعبتتتتتغ عتتتتتن هتتتتتذا البعتتتتتد
ويبتتني . يفكتترون باستتتمرار يف مهتتامهم الوظيفيتتة أهنتتم املستتت يبني

نتتتتته لتتتتتيس لتتتتتديهم االستتتتتتعداد لتتتتترتك وظيفتتتتتتهم أمتتتتتنهم %( 68.3)
 املستت يبنيمتن %( 87.5)ويرى . احلالية الرربا هم العا ف  هبا

ويبتتني . اليوميتة أعمتا ماهتمامتاهتم ضتمن  أوىلوظيفتتهم متثتل  أن
 أعمتا ميستتعدون مبكتراً الجنتاز  مأهنت املستت يبنيمن %( 90.4)

الذهاب للوظيفة يعتد  أنمنهم علا %( 64.4)ويوضح . اليومية
فقد  ذا الب عد احلسابية  األوساطبالنسبة لقيم  أما.  م اً ممتع اً أمر 

واالحنرافتتتات املعياريتتتة رراوحتتتت ( 4.37)و ( 3.55)رراوحتتتت بتتتني 
 (. 1.269)و ( 0.744)بني 

 -X25)استخدمت العبارات : راك اإلداالندما  الوظيف   - ب

X21) ه احلستتتابية بتتتني أوستتتا عتتتد التتتذري رراوحتتت هتتتذا الب   قيتتاسل
و ( 0.917)واحنرافارتتتتتتتتتتتتتتتتته املعياريتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ( 4.05)و ( 3.11)
يشتتتتتتتعرون  أهنتتتتتتتم املستتتتتتتت يبنيمتتتتتتتن %( 75)ويتتتتتتترى  .(1.1564)

 املستت يبنيمتن %( 45.2)ويبتني . باالنس ام متاماً مع وظيفتتهم

متتتتتن %( 60.6)ويشتتتتتغ . يتتتتتع  موحتتتتتاهتموظيفتتتتتتهم قحقتتتتتق   أن
يف  األهتمينهم يف وظيفتهم احلالية يعد احلدث يرع أن املست يبني
يشتتتتتتعرون  أهنتتتتتتم املستتتتتتت يبنيمتتتتتتن %( 84.7)ويوضتتتتتتح . حيتتتتتتاهتم

. رتعلتتتق بتتتوظيفتهم أمتتتورباالمتعتتتاض الشتتتديد عنتتتدما يفشتتتلون يف 
 أاطائهمانه يندمون كثغاً علا  املست يبنيمن %( 77.9)ويرى 
 . ةالوظيفي

احلستتتابية  األوستتتاطرراوحتتتت : االنتتدما  التتتوظيف  الستتتلوك  - ت
( 4.69)و ( 3.28)بتتتتتتتتني  (X25-X21)د ملؤشتتتتتتتترات هتتتتتتتتذا الب عتتتتتتتت

 إجابتتتتات، ورشتتتتغ (1.354)و ( 0.541)واحنرافارتتتته املعياريتتتتة بتتتتني 
نتتتته لتتتتديهم االستتتتتعداد لتقبتتتتل مهتتتتام أ املستتتتت يبنيمتتتتن %( 74.1)

نتتته أ بنياملستتتت يمتتتن %( 53.9)ويتتترى . ضتتتمن وظيفتتتتهم إضتتتافية
يف وظيفتتتتتهم مقابتتتتل  إضتتتتافيةلتتتديهم االستتتتتعداد للعمتتتتل ستتتتاعات 

يفضتتتتلون  أهنتتتتم املستتتتت يبنيمتتتتن %( 67.3)ويبتتتتني . رمزيتتتتة أجتتتتور
ويوضتتتح . متتتن بقتتتائهم يف املنتتتزل أكثتتترالتتتذهاب الجنتتتاز وظيفتتتتهم 

نتتتته لتتتتديهم االستتتتتعداد للمشتتتتاركة يف أ املستتتتت يبنيمتتتتن %(  77)
معمتتتتتتتم  إجابتتتتتتتاتوربتتتتتتتني متتتتتتتن . التطوعيتتتتتتتة يف املعهتتتتتتتد األعمتتتتتتتال
ن لتديهم االستتتعداد التدائم لتقتتدمي املستاعدة للتتزمالء أ املستت يبني
 %(. 98.1)بلعت نسبة است ابة ب ويف الوظيفة 

 
 (n= 104)التوزيعات التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعيارري علا مستوى املعاهد املبثوتة  -:(3)جدول 

ات
غير

لمت
ا

 
  ال اتفق بشدة  اتفقال محايد اتفق اتفق بشدة  

X 
S.D 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
نظي

 الت
دالة

 الع
عاد

أب
 

 X1 11 10.6 39 37.5 18 17.3 25 24 11 10.6 3.13 1.207 عدالة التوزيع

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 عدالة اإلجراءات

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 عدالة التعامالت

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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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 

في 
وظي

ج ال
دما

االن
اد 

أبع
 

االندما  الوظيف  
 العا ف 

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 

ما  الوظيف  االند
 اإلدراك 

X21 29 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 

االندما  الوظيف  
 السلوك 

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 

   إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية        :المصدر

 :اختبار أنموذج البحث: 3-3
بعيتة  :البحيثتحليل عالقات االرتباط بيين متغييرات  :3-3-0

ميميتتتة و التعتتترف علتتتا  بيعتتتة عالقتتتات االرربتتتاط بتتتني العدالتتتة التن
يشتتتغ اجلتتتدول ،  البثتتتا عينتتتةاالنتتتدما  التتتوظيف  علتتتا مستتتتوى 

بتتتتتني العدالتتتتتة التنميميتتتتتة  وجتتتتتود عالقتتتتتة ارربتتتتتاط معنويتتتتتة إىل *(1)
( املؤشتتتر الكلتتت )بلعتتتت درجتتتة االرربتتتاط  إذواالنتتتدما  التتتوظيف ، 

وهبتتتتتذا فقتتتتتد قحققتتتتتت  (0.01)وعنتتتتتد مستتتتتتوى معنويتتتتتة ( 0.499)
للعالقة مؤشرات رفصيلية  إعطاءوهبدف . الفرضية الرئيسة األوىل

االنتدما  التوظيف ، ويف  أبعادعد من بني العدالة التنميمية وكل ب  
ضوء الفرضية الرئيسة األوىل فقد مت قحليتل عالقتات االرربتاط بتني 

االنتتتدما  التتتوظيف   أبعتتتادعتتتد متتتن العدالتتتة التنميميتتتة وكتتتل ب   أبعتتتاد
 . علا انفراد

ج الييييييوظيفي العالقيييييية بييييييين العداليييييية التنظيمييييييية واالنييييييدما  - أ
 : العاطفي
وجتتتتتود عالقتتتتتة ارربتتتتتاط معنويتتتتتة بتتتتتني  إىل( 3)يشتتتتتغ اجلتتتتتدول      

 قيمتتتةبلعتتتت  إذالعدالتتتة التنميميتتتة واالنتتتدما  التتتوظيف  العتتتا ف ، 
وعنتتتتتتتد مستتتتتتتتوى معنويتتتتتتتة  (0.427( )املؤشتتتتتتتر الكلتتتتتتت )االرربتتتتتتتاط 

وجتتتود عالقتتتة ارربتتتاط معنويتتتة ( 1)ويتضتتتح متتتن اجلتتتدول . (0.01)
العدالتتة التنميميتتة وبتتني االنتتدما   أبعتتادوموجبتتة بتتني كتتل بعتتد متتن 

عالقتتتتة موجتتتتودة بتتتتني عدالتتتتة  أقتتتتوىالتتتتوظيف  العتتتتا ف ، وكانتتتتت 
بلغ معامل اررباط  إذالتعامالت وبني االندما  الوظيف  العا ف  

 . (0.01)واستوى معنوية  (0.508)قدره 
 

 االندما  الوظيف   أبعادالعدالة التنميمية و  أبعادنتائج عالقات االررباط بني  -:(4)جدول 
 المتغيرات  المستقلة         

 
 المتغيرات المعتمدة

 المؤشر الكلي عدالة التعامالت اإلجراءاتعدالة  عدالة التوزيع

 **0.427 **0.508 **0.318 **0.326 االندماج الوظيفي العاطفي

 **0.427 **0.413 **0.361 **0.380 اإلدراكياالندماج الوظيفي 

 **0.389 **0.454 **0.355 *0.244 ظيفي السلوكياالندماج الو 

 **0.499  المؤشر الكلي

         P ≤ 0.05        N = 104  **P ≤ 0.01*إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية           :المصدر
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           العدالييييييية التنظيميييييييية واالنيييييييدماج  أبعيييييييادالعالقييييييية بيييييييين  - ب
 . اإلدراكيالوظيفي 

وجود عالقة اررباط معنوية وموجبة  إىل( 3)يشغ اجلدول 
 بلغ إذ، اإلدراك يف  بني العدالة التنميمية واالندما  الوظ

وعند مستوى معنوية  (0.427( )املؤشر الكل )معامل االررباط 
عالقة كانت بني  أقوى إن( 1)ويتضح من اجلدول . (0.01)

واعامل  دراك اإلعدالة التعامالت وبني االندما  الوظيف  
 . (0.01)وعند مستوى معنوية  (0.413)اررباط قدره 

العدالية التنظيميية واالنيدماج اليوظيفي  أبعيادالعالقة بين  - ت
 .  السلوكي

وجود عالقة اررباط معنوية بني العدالة  إىل( 3)يشغ اجلدول 
معامل  حيا بلغ. ندما  الوظيف  السلوك التنميمية واال

وعند مستوى معنوية  (0.389( ) املؤشر الكل)االررباط 
عالقة كانت بني  أقوى إن( 1)ويتضح من اجلدول . (0.01)

عدالة التعامالت واالندما  الوظيف  السلوك  حيا بلغ معامل 
 . (0.01)وعند مستوى معنوية  (0.454)االررباط قدره 

عينة البثا بينت وجود عالقة اررباط  أننستنتج مما سبق 
إذ االندما  الوظيف  ،  أبعادلعدالة التنميمية و إجيابية بني أبعاد ا

عدالة التعامالت بني ب عد كانت أفضل مؤشرات رلم العالقة 
علا صعيد  أما. يف املعاهد املبثوتةوأبعاد االندما  الوظيف  

العالقات   فضلأ أن( 5)املعاهد عينة البثا فقد اظهر اجلدول 
 (0.750)ررباط بلغ معامل اال إذكانت يف املعهد التقين زااو 

كانت   اضعف العالقات أن، كما (0.01)وعند مستوى معنوية 
 (. 0.240)يف املعهد التقين ئاميدري حيا بلغ معامل االررباط 

 
 بني العدالة التنميمية و االندما  الوظيف  علا مستوى كل معهد االررباط  اتعالق -:(5)جدول 

 المتغير المستقل        
 المتغير المعتمد

 العدالة التنظيمية عاهدالم

 *0.380 ئاكرى االندماج الوظيفي

 0.240 ئاميدي

 0.297 كدهو 

 **0.750 زاخو

         P ≤ 0.05        N = 104  **P ≤ 0.01*إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية        :المصدر
 

والتتيت  ىلاألو متتا ستتبق يتتتم قبتتول الفرضتتية الرئيستتة  إىلاستتتناداً 
معنويتة بتتني العدالتة التنميميتتة ارربتتاط نصتت علتا وجتتود عالقتات 

فيمتتتتتا خيتتتتتص  أمتتتتتا،  العينتتتتتة قيتتتتتد البثتتتتتاواالنتتتتتدما  التتتتتوظيف  يف 
وعلتتا مستتتوى   يتتع الفرضتتياتفيتتتم قبتتول  ، الفرضتتيات الفرعيتتة

 .قيد البثاالعينة 
لعتترض : بييين متغيييرات البحييث األثييرتحليييل عالقييات  :3-3-2

العدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما   بعتتادمعنتتوري أل معرفتتة وجتتود رتتملتغ
البثتتتتا والفرضتتتتية الرئيستتتتة الثانيتتتتة رستتتتتلزم  أمنتتتتوذ ن إالتتتتوظيف  فتتتت

قحديتتد رتتملتغ العدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما  التتوظيف  بصتتورة كليتتة 
، وهذا ما نصت عليه الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات  وجزئية

معنتوري  أتتروجتود ( 4)اجلتدول  ربتني متن إذالفرعية املنبثقة عنها، 

 (F)لعدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما  التتوظيف  ويتتدعم ذلتتم قيمتتة ل
والتتتتيت هتتتت  اكتتتترب متتتتن قيمتهتتتتا ( 33.776)احملستتتتوبة حيتتتتا بلعتتتتت 

وبتدرجات حريتة ( 0.05)وعند مستتوى معنويتة ( 3.93)اجلدولية 
منثتتتىن االحنتتتدار جيتتتد يف رفستتتغ  أنممتتتا يتتتدل علتتتا  (1 ,102)

دالتة التنميميتة واالنتدما  التوظيف  وعلتا املستتوى العالقة بني الع
R)، وقد بلغ معامتل التثديتد  الكل 

2
والتذري ( 0.249)قيمتة   (

 يفقتتدرة املتعتتغ املستتتقل علتتا رفستتغ التتتملتغ التتذري يطتترأ  إىليشتتغ 
ويعتتتزز ذلتتتم قيمتتتة معامتتتل %( 24.9)االنتتتدما  التتتوظيف  بنثتتتو 

 (5.812)البالعة احملسوبة  (T)وقيمة ( 0.337) (Beta)االحندار 
 . يضاً أواليت كانت اكرب من قيمتها اجلدولية 
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 لعدالة التنميمية واالندما  الوظيف ابني  األترعالقة  -:(6)جدول 
 المتغير المستقل 

 
 المتغير المعتمد

F  T R  العدالة التنظيمية 
2

 

B0 B1 اجلدولية احملسوبة اجلدولية احملسوبة 

 0.249 1.66 5.812 3.93 33.776 0.337 2.862 االندماج الوظيفي

   ;    N = 104    ;     P ≤ 0.05 DF (102, 1)إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية                :المصدر
 

 :البثا بصورة منفردة أمنوذ متعغات  أتروفيما يمليت قحليل 
 : فيتأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي العاط - أ

هناك رملتغ معنوري للعدالة  أن( 1)يتضح من اجلدول      
 (F)التنميمية يف االندما  الوظيف  العا ف  ويدعم ذلم قيمة 

واليت ه  اكرب من قيمتها ( 12.172)احملسوبة حيا بلعت 
وبدرجات ( 0.05)وعند مستوى معنوية ( 3.94)اجلدولية البالعة 

R)  دوقد بلغ معامل التثدي (3 ,100)حرية 
2
( 0.267)قيمة  (

رفسغ التملتغ الذري يطرأ  يفقدرة املتعغ املستقل  إىلوالذري يشغ 
 %(. 26.7)علا االندما  الوظيف  العا ف  بنثو 

 :اإلدراكيتأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي  - ب

رملتغ معنوري للعدالة التنميمية  وجود إىل( 1)يشغ اجلدول      
 إذاحملسوبة  (F)وبداللة قيمة  اإلدراك وظيف  يف االندما  ال

البالعة و واليت ه  اكرب من قيمتها اجلدولية ، ( 7.773)بلعت 

 ,100)وبدرجات حرية ( 0.05)وعند مستوى معنوية ( 3.94)

R) ( وقد بلغ معامل التثديد (3
 (.0.189) قيمة 2

 :تأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي السلوكي - ت

 ملتراالندما  الوظيف  السلوك  يت أن( 1)تبني من اجلدول ي     
واليت ه  ( 9.336)البالعة  (F)بالعدالة التنميمية وبداللة قيمة 
وعند مستوى معنوية ( 3.94)اكرب من قيمتها اجلدولية البالعة 

       ل التثديدتوبلغ معام،  (100,3)ة توبدرجات حري( 0.05)
) (R

 (.0.219)قيمة  2
يتتتم قبتتول الفرضتتية الرئيستتتة الثانيتتة والتتيت نصتتت علتتتا يتته علو      

االنتتتتدما   أبعتتتادالعدالتتتة التنميميتتتة يف  بعتتتتادمعنتتتوري أل أتتتتروجتتتود 
الفرضيات املنبثقة قبول  يتم ماكالوظيف  يف املعاهد قيد البثا،  

  .وعلا مستوى املعاهد املبثوتةعنها 

 
 االندما  الوظيف  أبعادوكل بعد من  العدالة التنميمية أبعادبني  األترعالقة  -:(7)جدول 

 لمستقلةاالمتغيرات                
 

 المتغيرات المعتمدة

B0 عدالة التوزيع 
B1 

 اإلجراءاتعدالة 
B2 

 عدالة التعامالت
B3 

R
2

 F 

 الجدولية المحسوبة

 0.021 3.026 االندما  الوظيف  العا ف 

 

(0.236)
N.S.

 

0.110 -

 

(-1.074) 
N.S.

 

0.403 

 

(4.494) 

0.267 12.172 3.94 

 0.127 2.638 اإلدراك االندما  الوظيف  

 

(1.237)
 N.S.

 

0.025 

 

(0.206)
 N.S.

 

0.201 

 

(1.928) 

0.189 7.773 3.94 

 -0.131 2.888 االندما  الوظيف  السلوك 

 

(-1.266)
 N.S.

 

0.101 

 

(0.841)
 N.S.

 

0.360 

 

(3.431) 

0.219 9.336 3.94 

 احملسوبة Tرشغ إىل قيمة حثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية إعداد البا :المصدر
  P ≤ 0.05   ;   N = 104;  DF (3, 100)     ;   N.S.= Not significant
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االندماج الوظيفي للمعاهد  أبعادتحليل التباين في : 3-3-3
يتضح من : عينة البحث حسب تبني العدالة التنظيمية

 أنبني ر يتال، و الفرضية الرئيسة الثالثة  ااتبارنتائج ( 8)اجلدول
 أبعاداملعهد التقين زااو هو من أعلا املعاهد اليت استمدت 

 ( بلغ معامل التثديد إذاالندما  الوظيف  من العدالة التنميمية 
(R

وه  قيمة ( 0.616)قيمة  (B1)وبلعت ( 0.562)قيمة  2
توى عند مسو ( 23.126)احملسوبة  (F)معنوية بداللة قيمة 

 التباينمما يدل علا معنوية . (1 ,18)ودرجيت حرية ( 0.05)
 (t)معنوية قيمة ذلم ، ويدعم  علا مستوى هذا املعهد

 اجلدولية امن قيمته اكربوه  قيمة ( 4.809)والبالعة  احملسوبة
 ودرجات احلرية (0.05)عند مستوى معنوية و  (1.73)البالعة 

R) ( ن قيمةأ، و (1 ,18)
ما  أن إىلرشغ ( 0.562)البالعة  2

هذا العامل  إىلرعود  املست يبنيمن است ابة %( 56.2)نسبته 
اار  نطاق  أارىعوامل  إىلرعود %( 43.8)ن ما نسبته أو 

 . احلايل البثاعوامل 
 كانتاملعهد التقين ئاميدري  نتائج  أنإىل ( 8)ويشغ اجلدول 

مل بلغ معا إذ، األارى مقارنة باملعاهد عينة البثا  ةضعيف
R) ( التثديد

وه  قيمة غغ معنوية بداللة ( 0.058) قيمة 2
واليت ه  اقل من قيمتها اجلدولية ( 1.649)احملسوبة  (F)قيمة 
 .(1 ,18)حرية وعند درجيت ( 4.21)البالعة 
هناك ربايناً يف االندما  الوظيف  للمعاهد  أنيتبني مما سبق      

ويعتتتتتين ذلتتتتتم  ميتتتتتةعينتتتتتة البثتتتتتا وحبستتتتتب ربنيهتتتتتا للعدالتتتتتة التنمي
ق الفرضتتتتية الرئيستتتتة الثالثتتتتة علتتتتا مستتتتتوى وبصتتتتورة واضتتتتثة قحقتتتت
 . املعاهد عينة البثا

 
  االندما  الوظيف  بعادربعاً ألالعدالة التنميمية عينة البثا يف  التباين بني املعاهد: (8)جدول 

 المتغير المستقل      المعاهد ت
 

 المتغير المعتمد

N Bo يةالعدالة التنظيم أبعاد R
2 t 

 
F 

B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
 ئاكرى 4

 االندماج الوظيفي أبعاد

20 2.250 0.405 0.344 2.741 1.73 6.031 4.41 

1.284 0.058 0.164 3.471 29 ئاميدري 6
N.S

 1.70 1.649 4.21 

 4.14 10.184 1.69 2.984 0.388 0.522 2.199 35 دهوك 3

 4.41 23.126 1.73 4.809 0.562 0.616 1.772 20 زااو 1

                                        P ≤ 0.05  ;    N.S= Not Significant إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية :المصدر
          

 االستنتاجات والتوصيات :4
 

جات التتتيت االستتتتنتا أهتتتميتنتتتاول هتتتذا احملتتتور :االسيييتنتاجات :4-0
 : البثا وكما يمليت إليهاروصل 

علتتا  املستتت يبنيبتتني  ارفتتاق وجتتود يتتدالالتثليتتل امل ربتتني متتن - أ
اليت يعملون فيها ، وميكن أن العدالة التنميمية يف املعاهد  ضعف

نعزو ذلم لشعور عينة البثا بعدم عدالة روزيع املهتام الوظيفيتة 
ختذة يف ختصتيص متن قبتل إداراهتتم ، وعتدم عدالتة اإلجتراءات املت

  .  املهام واملشاركة يف القرارات

اغلتتتتب  إجابتتتتات أن علتتتتا دلتتتتت نتتتتتائج التثليتتتتل الوصتتتتف  - ب
كانتتتتت متفقتتتتة وبنستتتتبة جيتتتتدة علتتتتا رتتتتوافر االنتتتتدما    املستتتتت يبني

التتتتتوظيف  لتتتتتدى الكتتتتتوادر الوظيفيتتتتتة والتدريستتتتتية يف املعاهتتتتتد قيتتتتتد 
 . البثا

 ربتتتتني أن شتتتتتعور األفتتتتراد بتثقتتتتتق العدالتتتتة التنميميتتتتتة بكافتتتتتة - ت
االنتتتتتتتدما  التتتتتتتوظيف  للعتتتتتتتاملني ، إذ أبعادهتتتتتتتا يتتتتتتتؤدري إىل زيتتتتتتتادة 

نتتتائج التثليتل وجتتود عالقتة ارربتتاط معنويتة موجبتتة بتتني  أوضتثت
العدالتتتتتتة التنميميتتتتتتة واالنتتتتتتدما  التتتتتتوظيف  يف املعاهتتتتتتد قيتتتتتتد  أبعتتتتتتاد
 . البثا

ربتتني متتن نتتتائج قحليتتل االحنتتدار وجتتود عالقتتة رتتملتغ معنويتتتة  - ث
االنتتتتتدما  التتتتتوظيف  يف أبعتتتتتاد يتتتتتة العدالتتتتتة التنميم بعتتتتتادألموجبتتتتتة 

 . واستويات متباينة يف املعاهد قيد البثا
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النتائج وجود رباين يف مستويات رركيز املعاهد علا  أظهرت - ج
العدالتتتتة  أبعتتتتاداالنتتتتدما  التتتتوظيف  ربعتتتتاً ملستتتتتويات ربنيهتتتتا  أبعتتتتاد

 . التنميمية

 وضتتتتتتع عتتتتتتدد متتتتتتنمت ختصتتتتتتيص هتتتتتتذا احملتتتتتتور ل:التوصيييييييات :4-2
 : وكاآليتتوصيات ال
العدالتتتة  ملبعتتتاداملعاهتتتد املبثوتتتتة زيتتتادة االهتمتتتام بضتتترورة قيتتتام  - أ

عدالتتتتتتتتة التوزيتتتتتتتتع وعدالتتتتتتتتة ) عتتتتتتتتدريالتنميميتتتتتتتتة وبشتتتتتتتتكل اتتتتتتتتاص ب  
وعلا املعاهتد . يف االندما  الوظيف  أتر ما منملا  ( اإلجراءات

روجيتتته اهتمتتتام اكتتترب ألبعتتتاد العدالتتتة ( ئتتتاكرى، ئاميتتتدري، دهتتتوك)
ويات أعلتتا متتن القبتتول لتتدى التنميميتتة والعمتتل علتتا قحقيتتق مستتت
 . العاملني لديها فيما يتعلق هبذا املتعغ

حماولة دراسة األسباب اليت رعد من العوامل املعيقة لتثقيق  - ب
عقتتد اللقتتاءات الدوريتتة بتتني  االنتتدما  التتوظيف  وذلتتم متتن اتتالل

من أجل التعرف علا املشاكل اليت  العاملني لديهاإدارة املعاهد و 
 ناء أدائهم للعمل ، رواجه األفراد يف أت

ضتتتترورة مشتتتتاركة العتتتتاملني يف اختتتتتاذ القتتتترارات ذات العالقتتتتة  - ت
وذلتتم متتن اجتتل رقتتبلهم النتتتائج الستتلبية التتيت قتتد  أعمتتا مبطبيعتتة 

رتتتتنعكس علتتتتا مستتتتتويات  أنرمهتتتتر عنتتتتد رطبيقهتتتتا والتتتتيت ميكتتتتن 
 .اندماجهم الوظيف 

رتتتتوفغ املنتتتتاخ التنميمتتتت  املناستتتتب لتثقيتتتتق كتتتتل متتتتن ضتتتترورة  - ث
اعتمتتتاد إدارات تنميميتتتة واالنتتتدما  التتتوظيف  حيتتتا أن العدالتتتة ال
أسلوب ركرمي األفراد ذوري االندما  الوظيف  العايل علا املعاهد 

احلتوافز املاديتة واملعنويتة وحبضتور  يتع العتاملني  لوذلم متن اتال
يؤدري إىل هتيئة املناخ املناستب لإلحستاس بالعدالتة متن  يف املعهد

  .قبل العاملني اآلارين
 

 درالمصا
  لعرض ( 0.05)مت االعتماد يف اجلانب التطبيق   ذا لبثا علا مستوى معنوية

(  f، ااتبار  t ااتبار معامل االررباط، ااتبار)إجراء االاتبارات اإلحصائية 
  .لكونه املستوى املعتمد يف اغلب الدراسات اإلدارية

 :المصادر العربية: أوالا 
 السياس  للسلوك التتابع  األتر ،(8002)،  ، كرين مصطفا االد ئاميدري -

دراسة ميدانية آلراء عينة من ، التنميمية املوا نة سلوك يف  الوظيف  واالندما 

، رسالة ماجستغ غغ منشورة، كلية املالكات التدريسية يف كليات جامعة دهوك
 . واالقتصاد، جامعة دهوك اإلدارة

املتعغات الشخصية قحليل عالقة بع  ، (8002)،  ، سامية مخيس ندا أبو -
دراسة ميدانية علا  وامناط القيادة بااللتزام التنميم  والشعور بالعدالة التنميمية،

الوزارات الفلسطينية يف قطاع غزة، رسالة ماجستغ، كلية الت ارة، اجلامعة 
 . غزة، فلسطني – اإلسالمية

، ماتالسلوك يف املنم إدارة، (8002)، جغالد، وبارون، روبرت،  جرينرب  -
عل  بسيول، دار املريخ للنشر،  وإمساعيلرفاع  حممد رفاع ، : رعريب ورر ة

 .الرياض، اململكة العربية السعودية

للدعم  وإدراكهعالقة الفرد برئيسه  أتر، (8002)،  ، سعيد شعبان حامد -
التنميم  كمتعغين وسيطني علا العالقة بني العدالة التنميمية وسلوك املوا نة 

: ، دراسة ميدانية، حبا متوفر علا املوقع االلكرتول التنميم

http://docs.ksu.edu.sa/KSU_AFCs/72461/AlmwatnhAltnzyma.do

c . 

 اإلدارةااللتزام التنميم  والثقة يف  أتر، (8002)،  حممد رفعت أمغةحواس،  -
بالتطبيق علا  علا العالقة بني العدالة التنميمية وسلوكيات املوا نة التنميمية

 .البنوك الت ارية، رسالة ماجستغ، كلية الت ارة، جامعة القاهرة

، السياق  األداءالعدالة التنميمية يف  أتر، (8002)، عامر عل  حسني،  العطوري -
واالقتصاد، جامعة  اإلدارةلية الكادر التدريس  يف ك أعضاءدراسة قحليلية آلراء 

، جامعة القادسية، اجمللد واالقتصادية اإلداريةجملة القادسية للعلوم القادسية، 
 (.1)، العدد (10)

بعد  –املوارد البشرية املعاصرة  إدارة، (8002)،  ، عمر وصف  عقيل  -
   . األردن، ، دار وائل للنشر، عماناسرتاري  

املنممية  األبعادالعالقة بني ، (7001)،  ، سعد فاضل عباس احملمود -
بالتطبيق  الذارية اإلدارةواصائص املنممة الدميقرا ية وانعكاساهتا علا ممارسة 

 اإلدارةدكتوراه، غغ منشورة، كلية  أ روحة، علا جامعيت املوصل ودهوك
 . واالقتصاد، جامعة املوصل
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ظةكؤلينةك لسةر راو ) دةست نيشانكرنا كاريطةريا دادوةريا ريَكخستنىَ لسةر تيَكهةل بوونا فةرمانبةرى
 بؤضؤنيَن منوونةكا فةرمانبةرو مامؤستاييَن هندةك ذ ثةميانطةهيَن تةكنيكى ييَن 

 (خويَندنا تةكنيكى يا هةوليَرىَسةر ب دةستةيا 
 ثوختة

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 

قيكرنةكا ثراكتيكى ذبؤ بطؤريَن ظةكؤلينىَ كو تةكةس لسةر ضارضظوظىَ تيورى بةرنامةيى دكة ذبؤى دةستنيشانكرنا تا
 .  ئالييَن ثةيوةنديدار ب هةر ئيَك ذ دادوةريا ريَكخستنىَ و تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى

منوونةكا فةرمانبةرو مامؤستاييَن هندةك هةر ذبؤى ظىَ مةرةمىَ ذى فؤرما رأثرسيىَ هاتية ئامادةكرن و دابةشكرن لسةر 
كةس بوون، ذبؤى ( 104)ذ ثةميانطةهيَن تةكنيكى ييَن سةر ب دةستةيا خويَندنا تةكنيكى يا هةوليَرىَ ظة كو هذمارا وان 

ين كو ظةكؤلينىَ دةربارةى وان طرميانةيان بكةن ييَن كو هاتينة دانان ذبؤى ضارةسةركرنا ئاريشةيا ظةكؤلينىَ، و طرنكرت
 :ئةجناميَن ظةكؤلني طةهشتيىَ ئةظيَن خارىَ بوون

هةبوونا هةظثةيوةنديا مةعنةوى دناظبةرا دادوةيا ريَكخستنىَ ب هةرسىَ ئالييَن وىَ ظة و تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى لثةةى  -0
 . نيَرينيَن منوونةيا ظةكؤلينىَ

تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى لثةةى نيَرينيَن منوونةيا هةبوونا كارتيَكرنةكا مةعنةوى ذ ئاليىَ دادوةيا ريَكخستنىَ لسةر   -2
 . ظةكؤلينىَ

منوونةيا ظةكؤلينىَ ذ ثةميانطةهةكىَ بؤ ثةميانطةهةكا دن جوداهى هةية دةربارةى ب جيهئينانا تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى  -3
 . لثةى ئاستىَ وان ذبؤى كارثيَكرنا دادوةريا ريَكخستنى

ردةيان كو ثةيوةندى ب ئالييَن تيورى و ثراكتيكى ظة هةية دةستنيشانكرينة و راسثاردةيا و ظةكؤلينىَ هذمارةكا راسثا     
ذ هةميا طرنكرت ئةوة كو ثيَدظى ية ئةو ثةميانطةهيَن كو ظةكؤلني لسةر هاتى ئةجنامدان ثيرَت طرنطيىَ بدةن ب دادوةريا 

رنىَ ذبةر كو دادوةرييَن هان كارتيَكرنىَ لسةر  ريَكخستنىَ و ب تايبةتى دادوةريا دابةشكرنىَ و دادوةريا جيَبةجيَك
 . 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-

 
 مصطفى أمحد سةركولَخالد حممد صاحل و  
 العراق-اقليم كردستان ،جامعة السليمانية، انون والسياسةكلية الق

 
 (3000حزيران  32 :، تاريخ القبول بالنشر3002نيسان  32: تاريخ استالم البحث)

 
 الخالصة

بأن تتقدم إمرأة تستطيع الحمل والوالدة من أسرة ال تستطيع الزوجة فيها أن تحمل أو تلد، إما  :تتلخص الفكرة عملية تأجير األرحام
مشاق لغياب الرحم لديها نهائياً، أو لمرض ألم بها يعيق حصول الحمل لديها، أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل ترفهًا و تجنبًا ل

وتتم هذه العملية في الغالب . تعدة للحمل و تتطوع بإتمام العملية مقابل أجر، أو تبرعًا بدون أجرالحمل والوالدة، فتأتي هذه المرأة المس
بموجب عقد و إتفاق و بحضور محامين حتى تأخذ العملية بعدًا قانونيًا ال يستطيع أي طرف أن يفسخ العقد أو أن يتراجع عنه دون مبرر 

 .مشروع، أو سبب مذكور في العقد
إحدى الوسائل الحديثة التي لجأ إليها الناس للتخلص من مشكلة العقم وآثاره، وجاءت ثمرة للجهود التي بذلت من أجل  وتعد العملية

التغلب على مشكلة العقم، ، و المهم األشارة الي أن العقم قد يكون مرضًا من األمراض القابلة للعالج، فال مانع من معالجته بالوسائل 
قد يكون قدرًا إلهياً، ومرضاً مستعصياً غير قابل للعالج، لذا ينبغي القناعة والرضا بقدر اهلل وعدم محاولة التحايل  المشروعة، وفي نفس الوقت

التلقيح واإللتفاف على الفطرة؛ ألن الغاية في اإلسالم والقانون ال تبرر الوسيلة لذا تعد عملية تأجير األرحام من بين الصور المحرمة من صور 
تخلفه من مشاكل وسلبيات تفوق مشكلة العقم مرات ومرات،ألحتوائها على مخاطر جدية على حياة الطفل والمرأة الحاضنة الصناعي لما 

 . وصاحبة البييضة على حد سواء
ََ على ذلك فإن هذه العملية ال يمكن إعتباره مباحاٌمن الناحية الشرعية و القانونية وذلك لعدة أسباب   ة أهمها أن العملي: وبناءَا

تستصحب الكثير من المحظورات الشرعية لغير ضرورة أخطرها المخاطر التي تحدق بالطفل الناتج من هذه العمليات و أن الدافع األكبر 
تي وراء هذه العمليات بالنسبة للمرأة التي تبذل رحمها هو الحصول على المال وليس محض التبرع،  ومنها المشاكل القانونية واإلجتماعية ال

ن مثل هذه العمليات دون مبرر أو مسوغ قانوني،أذ أن هذه المسائل تعتبر من ضمن مواد قانون األحوال الشخصية، وقانون األحوال تنجم ع
وقد . الشخصية تخضع في مبادئها العامة وموادها التفصيلية ألحكام الشريعة اإلسالمية، والشريعة اإلسالمية تجرم وتحرم مثل هذه العمليات

ك خصائص مشتركة بين عقد تأجير األرحام وبين كل من عقد اإليجار وعقد العمل، إال أن هناك بعض المميزات الخاصة بعقد يتبين أن هنا
 .تأجير األرحام يجعل من الصعب أن يتطابق مع أي من العقدين، لذا ال يمكن أن يقاس حكمه من حيث اإلجازة أو المنع بأي منهما

مثل هذه العمليات أالأن هناك عدة مراكز في العراق تجري عمليات التلقيح الصناعي ( يحرم يبيح أو) ووسط غياب تشريعي واضح 
بصورها المختلفة، ،لذا من الضروري أصدار تشريعات مختصة بتنظيم عمليات التلقيح الصناعي بصورها المختلفة ،أمابشأن تأجير الرحم من 

 .دون إجرا ئهاونشر الثقافة القانونية والصحية حول السلبيات المتوقعة منها الضروري إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة للحيلولة
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 مقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني واملرسلني، سيدنا حممد 

فإن تكنولوجيا اإلجناب يف العصر احلديث :أما بعد
عة ومريبة، وهذا التطور السريع شهد تطورات سريت تأصبح

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 
يث متكنوا من معاجلة الكثري من احلاالت اليت كانت مقدرة ح

تعترب يف املاضي حاالت مستعصية و هذا شيء طبيعي؛ ألن 
العقم يف أغلب احلاالت ال يعدو أن يكون مرضًا يتسبب فيه 
خلل عضوي ميكن إصالحه، و قد أمرنا الشارع احلكيم 
بالتداوي حيث إقتضت املشيئة اإلهلية أن تضع لكل داء دواء 

 (.2)لمه الناس أم جهلوهع
و كانت شرارة البدء يف هذا اجملال عندما ولدت أول طفلة 

، و من ذلك (3)بطريق التلقيح الصناعي يف أواخر السبعينات
كما أنتقلت احلني و طب اإلجناب الصناعي يف تطور مستمر  

 ظهورل وهذامامهد(4)هذه التجارب اىل التلقيح خارج الرحم 
 (.5)( الرحم البديل)أو  (إستئجار الرحم)فكرة 

هذا و إن كان اإلجناب الطبيعي والفطري يبدأ من إلتقاء 
احليوان املنوي للزوج مع بييضة الزوجة ليكونا نطفة أمشاجا يف 

لتنمو خالل عدة ( رحم الزوجة)رمحها يف ذلك القرار املكني 
مراحل، و ينفخ فيها الروح حىت تنتهي عملية احلمل 

اليت حتدث لدى (7)هناك حالة العقم الطيب ، إال أن(6)بالوالدة
الرجل أو املرأة و اليت تشكل حائاًل دون حصول العملية 
سالفة الذكر تستدعي تدخل تكنولوجيا التلقيح الصناعي 

 .للتغلب على هذه املشكلة
 :والتلقيح الصناعي نوعان

 و يتم ذلك بإدخال مين الزوج: التلقيح الصناعي الداخلي -0

 .املرأة بوسائل طبية معينة إىل داخل رحم
و يتم ذلك جبمع احليوان : التلقيح الصناعي اخلارجي -3

 (.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 

خل هذه الصورة ضمن صور ، وتد(إستئجار الرحم)تعرف ب 
حيث جيري اين وهو التلقيح الصناعي اخلارجي،النوع الث

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 
شرررريعات العراقيرررة   والشررررعية ملثرررل هرررذه العقرررود، حيرررث أن الت

تتطررق إىل هرذه املسرألة مرع أمهيتهررا وخطورارا، ومرا زالرت تلتررزم 
الصرررمت إزائهرررا مرررع أهنرررا بررردأت تتسررررب إىل الررردول اإلسرررالمية 
عموماً وبعض دول اجلروار خصوصراً، واكتسربت صرفة الشررعية 

 .يف بعض منها
وال ميكررن حبرررال مرررن األحررروال أن نررردعي السررربق العلمررري يف 

حيث أن املوضوع كتب فيه الكثري من العلماء  تناول املوضوع،
والبرررررررراحثني، إال أن التطررررررررورات العلميررررررررة والتشررررررررريعية املسررررررررتمرة 
واملتالحقررة لرره  علرره موضرروعاً حيويرراً جررديراً باملتابعررة والبحررث، 
وخصوصرراً وحنررن مررا زلنررا نعرراين مررن فررراا تشررريعي وانعرردام ر يررة 

 .هقانونية واضحة حول حكمه واألحكام املرتتبة علي
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 تقررردع ر يررة علميرررة شرراملة حرررول املوضرروع قمنرررا 

األول  تناولنررررا يف املبحررررث:بتقسرررريم البحررررث إىل حالحررررة مباحررررث
ماهيرررررة عمليرررررات ترررررأجري األرحرررررام، وذلرررررك مرررررن خرررررالل حالحرررررة 

يتعلق املطلب األول بتقدع نبذة عرن التطرور الترأر ي : مطالب
فيتعلرررق وفهررروم وتعريررر  : هلرررذه العمليرررات، وأمرررا املطلرررب الثررراين

عقد تأجري األرحام وقمنا بتناول كل مصطلح على حدة، وأما 
ويف ري األرحرررررام،هررررو حررررول أركرررران عقررررد تررررأجاملطلررررب الثالررررث ف
تناولنرررررا التقنيرررررات املتبعرررررة يف عمليرررررات ترررررأجري : املبحرررررث الثررررراين
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األرحرررام، مرررع بيررران إجيابيرررات وسرررلبيات هرررذه العمليرررات، وقرررد 
 .خصصنا لكل فقرة من هذه الفقرات مطلباً مستقالً 

وأخررياً ويف املبحررث الثالررث بينررا حكرم عقررد تررأجري األرحررام 
الل مطلبرررني، خصصرررنا مرررن الناحيرررة الشررررعية والقانونيرررة مرررن خررر

                   املطلررررررررررب األول لررررررررررهراء واإلجتهررررررررررادات الفقهيررررررررررة، واملطلررررررررررب
الثاين خصصناه لبيان مردى مشرروعية عقرد ترأجري األرحرام مرن 

 .الناحية القانونية
وتأيت اخلامتة وتتضمن مجيع النتائج والتوصيات اليت توصلنا 

 .إليها من خالل البحث
اب وإتقررررران فهرررررو مرررررن اهلل ومرررررا كررررران يف البحرررررث مرررررن صرررررو 

والفضررل لرره وحررده، ومررا كرران فيرره مررن خلررل ونقصرران فهررو منررا، 
 .  والكمال هلل وحده

 
 المبحث األول

 تأجير األرحام ماهية عملية
 

ملعرفة ماهية هذه العمليات، و تأريخ إكتشافها نقوم 
 :بتقسيم هذا املبحث إىل حالحة مطالب

 .تأجري األرحامالتطور التأر ي لعمليات : املطلب األول
 .مفهوم وتعري  عقد تأجري األرحام: املطلب الثاين
 .أركان عقد تأجري األرحام: املطلب الثالث

 :التطور التأريخي لعمليات تأجير األرحام: المطلب األول
إن غريزة األمومة واألبوة أمر فطري متجذر يف اإلنسان، 
ياته فمع أنه يستطيع احلياة بدون أوالد أو نسل، إال أن ح

                   ستبقى قلقة مفتقرة إىل ما يسد به هذا النقص، خاصة
      إذا أدرك أن هذا النقص والعجز يعود إىل خلل عضوي

وال شك أنه يسلك طرقا شىت و سبال خمتلفة  (11) كالعقم
 (.11) للبحث عن الشفاء أيا كان مصدره

إليها  وعمليات تأجري األرحام هي إحدى الوسائل اليت جلأ
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 

شاهبة هلا يف بتأجري األرحام يف العا ، مث أنشأت وكالة م
بالواليات املتحدة األمريكية، وقد تلقت خالل ( ميتشيجان)

، يف تأجري أرحامهن طلبًا من الراغبات( 12)اليوم األول هلا 
مث أنشأت يف لوس أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية مجعية 

و يتوافد عليها عدد كبري ( مجعية األمهات البديالت: )عنواهنا
ين على دفع آالف الدوالرات للنساء من األزواج القادر 

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

للسطح حني أحريت قضية ففي مصر برزت املشكلة 
سنة، و مها ( 36)سنة و زوجها يسرى ( 26)الزوجة مساح 

عبد املعطي )من مدينة األسكندرية وصر عندما ذهبا للدكتور 
عميد كلية أصول الدين جبامعة األزهر ليعرفا رأي ( بيومي

و ( جنالء)الدين يف إمكانية إستئجار رحم إمرأة أخرى إمسها 
و مطلقة و سبق هلا اإلجناب، و تريد هي من أقارب الزوجة، 

أن تق  جبانب الزوجة اليت كانت بالفعل حاملة يف شهرها 
التاسع وأصيبت بنزي  حاد فذهبت للمستشفى وفقدت 

البيومي أن اإلسالم يعاجل  .جنينها و رمحها معاً، و كان رأي د
كل حاجات البشر و يلبيها ونطقه و قواعده اليت تستهدف 

 .س حوابت الدين و مبادئه العامةالصلح دون أن مت
وكان إجتهاده أنه طاملا أن اللقيحة اليت تزرع يف الرحم 
مكونة من مين الزوج و بييضة الزوجة، و تغريت هوية املين 

، و ال تكون ذلك يف (لقيحة)والبييضة معًا إىل كائن جديد 
رحم إمرأة غري متزوجة مطلقة أو أرملة فهو جائز، و األم 

 (.13)ضة هي األم احلقيقيةصاحبة البيي
هذا وكان الطبيب الذي أقنع الزوجني بإجراء هذه العملية 

الذي أخربمها أن هذه العملية واليت  (14)(إمساعيل براده. د)هو 
سيجريها ألول مرة يف مصر واليت  ري منذ سنوات طويلة يف 

أل  جنيه مصري ماعدا ( 72 000)أمريكا ستكل  حوايل 
؛ و ألن العملية ال بد أن ينظمها عقد قانوين أجر األم البديلة

توىل بالفعل أحد احملامني إبرام العقد بني الطرفني، ومت توقيعه 
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بني األسرة اليت تريد اإلجناب واألم البديلة، و نصت بنود 
 :العقد على أنه

 ري األم البديلة الفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من  -0
 .سالمتها صحياً 

البديلة حتت رعاية طبية مستمرة و كاملة طوال  توضع األم -3
 .فرتة احلمل، وتبقى حتت تصرف الطبيب املعاجل

، و (ألستئجار)وقت احلمل تكون األم البديلة غري متزوجة -2
يف سن مناسبة لإلجناب، وتتعهد بأال تتزوج يف أحناء فرتة 

 .احلمل حىت تنتهي مدة احلمل و تضع املولود
لة بأن حتتضن البييضة امللقحة طوال فرتة تتعهد األم البدي -4

 .احلمل، و أن تك  عن أي تصرف يؤحر سلباً على احلمل
تتعهد األم البديلة بأن من تضعه سيكون إبنًا لكل من  -5

، وأنه ليس هلا أية حقوق مادية أو ).......(و )......( 
الذي ستحصل عليه ( اجلعل املادي)معنوية، وليس هلا سوى 

 .ها للقيام بالعمليةنتيجة تطوع
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 

لصديقتها هذه الفتاوى   متنع سيدة لبنانية من تأجري رمحها 
( 2) لتحمل هلا توأمني من األطفال، و بدأت هذه القصة يف

حني تأكد الزوجان من إستحالة إجناهبا أطفاالً ( 1222) يونيو
إستئصال للرحم بعد إصابته أحر خضوع الزوجة لعملية 

وقد حاول الزوجان مرارا إجناب األطفال من خالل بالورم،
والت باءت عملية طفل األنبوب، لكن مجيع تلك احملا

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

القانونية يف لبنان ال  يز إجراء  و مع أن التشريعات
( 1221) عمليات إستئجار الرحم، وذلك ووجب قانون عام

الذي ( 2) فقرة (10) اخلاص بالتقنيات املساعدة للحمل رقم
ينص على أنه ال جيوز إجراء عمليات التلقيح الصناعي إال بني 
الزوجني و ووافقتهما ما يسد الباب تلقائيًا أمام اإلستعانة 

( حممود شقري)إال أن نقيب األطباء يف لبنان ،م املؤجرة باأل
مركزًا تقدم التسهيالت ( 11)يؤكد بأنه يوجد يف لبنان حنو 
 (.16)والتقنيات املساعدة للحمل

وتسربت هذه العمليات يف اآلونة األخرية إىل إيران أيضاً، 
حيث ذكر مدير مركز اإلجناب يف حمافظة أصفهان اإليرانية 

عائلة كانت تشكو من ( 100) أن أكثر من( ديمهدي أمح)
 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 

جييز ووجبه هذه العمليات حتت شروط ( 7002) قانونًا عام
ددة أمهها اإللتزام بالقوانني الشرعية، و قيامها حتت رعاية حم
  (.17) طبية

وباإلضافة إىل بالد الغرب والبالد اإلسالمية فقد انتشرت 
هذه العمليات يف بلدان أخرى يف العا ، ففي اهلند مثال 

يف ( 7001) سنة توأمني إلبنتها عام( 12)أجنبت جدة عمرها 
بالثوردار )الية جوجارات، و تقول بقرب و ( أناند)عيادة ببلدة 
إستشارية اخلصوبة يف مركز مومباي للتكاحر البشري ( مهاتري

 أنه يف الوقت الذي ال تتوافر فيه أرقام شاملة فإنه يولد ما بني
طفل من أمهات بديالت سنويًا على مستوى ( 000 - 200)

أتش . أل)العا ، و تضي  بأن اإلقبال على مستشفى 
ليت تقوم بإجراء هذه العمليات وتقدع التسهيالت ا( هرياناندن

 .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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حملرومني من األطفال والذين ال هذه اخلدمة حصريًا لألزواج ا
 .يستطيعون الوصول إىل اإلجناب دون عامل مساعد

 :مفهوم وتعريف عقد تأجير األرحام: المطلب الثاني
بويضة "احلمل"موافقة إمرأة على :تتلوص الفكرة عملية  

وتسليم املولود بعد  ملقحةالتنسب إليها حلساب إمرأة أخرى
أخذ مىن الزوج وبيضة :ربأهنا،ويعرفها البعض األخ(18) والدته

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 بعدًا قانونيًا ال يستطيع أي 

اجع عنه دون مربر مشروع، طرف أن يفسخ العقد أو أن يرت 
كما أن عقد تأجري األرحام  ضع .أو سبب مذكور يف العقد

 (.21)للقواعد العامة الواردة يف العقود 
بصورة (عقد تأجري األرحام :)املقصود بللتوضيح و 
وذلك من خالل التعري  نقوم بشرح مفرداته :عامة

 :وصطلحات العنوان وعلى النحو التايل
 :عقدتعريف ال: أوالً 

الشد، و هو نَِقيض احَلّلِ، والَعْقُد بَفتح : يراد بالَعْقِد لغة
 (.21)الضََّماُن والَعْهدُ : فسكون

أما تعري  العقد عند فقهاء الشريعة اإلسالمية فله 
 .عام، و خاص: معنيان

فهو األقرب إىل املعىن اللغوي، و هو : أما املعىن العام
سواء صدر عن إرادة  عبارة عن كل ما عزم املرء على فعله،

منفردة، كالوق ، والطالق، واليمني، أم عن إرادتني كالبيع، 
 (.22)واإلجارة، والرهن

أو ما يقوم  -فهو الربط بني كالمني: وأما املعىن اخلاص
ينشأ عنه حكم شرعي بإلتزام أحد الطرفني أو   -مقامهما
( 707)يف املادة ( مرشد احلريان)جاء يف كتاب  ،(23)كليهما
هو إرتباط اإلجياب الصادر من أحد املتعاقدين : )ه أن العقدمن

                 حره يف املعقود عليه، بقبول اآلخر على وجه يثبت أ
يرتتب على العقد إلتزام كل واحد من العاقدين وا وجب و 

 (.24)(عليه اآلخر

فهو توافق إرادتني : أما تعري  العقد عند فقهاء القانون
قانوين، سواء كان هذا األحر هو إنشاء إلتزام، على إحداث أحر 

 (.25)أو نقله، أو تعديله، أو إهنائه
ومانراه أن تعري  العقد عند القانونيني متقارب ملعىن 

و جند أن املشرع سالمية،اخلاص للعقد عند فقهاء الشريعة إال
العراقي تأحر بالتعري  الفقهي للعقد، حني عرفه يف املادة 

              إرتباط اإلجياب الصادر: بأنه(26)املدين من القانون( 21)
     من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أحره يف 

 (.املعقود عليه
و قد أحسن املشرع العراقي حني إستودم عبارة 

املستودمة يف الفقه ( توافق إرادتني)بداًل من ( اإلرتباط)
يق واجلمع بني ؛ ألن العقد مصطلح يعين التوح(27)احلديث

الشيئني، لذلك ال يكفي جمرد التوافق، بل ال بد فيه من تفاعل 
 (.28)و ترابط إرادة العاقدين

 :تعريف اإلجارة: ثانياً 
من األجر وهو اجلزاء على العمل، ويطلق : اإلجارة يف اللغة

الكراء، : أي جزاه، واألجرة: على جرب العظم الكسري، وأجره
   (.29) ض، ومنه مسي الثواب أجرامشتقة من األجر وهو العو 

: عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها: ويف االصطالح 
عقد على منفعة مقصودة معلومة : ))عرفها الشربيين بأهنا

وعرفها ابن  ،(31)((مباحة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم
و جاء يف املادة  (31)(عقد على املنافع بعوض: )قدامة بأهنا

متليك املؤجر للمستأجر : )د احلريان بأهنامن مرش( 577)
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، 

تمثل يف أن فإنه متليك اإلنتفاع ال املنفعة، والفرق بينهما ي
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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إلجارة فيقع عقد البيع يقع على الشيء أما التمليك يف عقد ا
                   على املنفعة، فاملؤجر ال يلتزم جبعل املستأجر ينتفع
بالعني املؤجرة، بل هو يلتزم بتمليك املنفعة للمستأجر و تركه 

 (.33)ينتفع بالعني
 .كاملنفعة يف إجيار البيوت: منافع األشياء: واملنافع نوعان

                    كإستئجار شوص للقيام : و منافع األعمال
 (.34)بعمل كاخلياطة

فقد عرف : وأما بالنسبة لتعري  اإلجارة يف القانون
متليك : )بأهنا( 277)القانون املدين العراقي اإلجارة يف املادة 

منفعة معلومة، بعوض معلوم، ملدة معلومة، و به يلتزم املؤجر 
 وهذا بالنسبة ،(35)(أن ميكن املستأجر من اإلنتفاع باملأجور

 .لإلجارة اليت ترد على منافع األشياء
املعروف )وأما بالنسبة لإلجارة اليت ترد على منافع األعمال

الفقرة األوىل ( 200)فقد عرفها القانون يف املادة  (بعقد العمل
عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن : )من الباب الثالث بأهنا

 صص عمله خلدمة الطرف اآلخر، و يكون يف أدائه حتت 
يهه و إدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر و يكون توج

 (.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 

 .و عقد املقاولةأ( عقد العمل)اإلجيار و إمنا 
 :تعريف الرحم: ثالثاً 

يعين بيُت مْنبت الولد، و وعا ه، والقرابة، : الرحم يف اللغة
 (.36)أو أصلها، و أسباهبا

حويصلة صغرية احلجم يقع أسفل : والرحم يف االصطالح
التجوي  البطين للمرأة، و يتسع و يكرب تبعاً لنمو اجلنني، إىل 

ية فرتة احلمل، مث يعود إىل حالته أن يصله إىل قمة متدده يف هنا
 (.37)األوىل تدرجيياً بعد خروج اجلنني طفالً 

نأيت ( العقد، واإلجيار، والرحم)و بعد بيان معىن عبارات 
 .(عقد تأجري األرحام)إىل تعري  
 بأجر أو-يتعهد وقتضاه إمرأة بشغل رمحها : وهوعقد

 حبمل ناشيء عن نطفة أمشاج خمصبة صناعياً  -بدون أجر
 (.38)لزوجني إستحال عليهما اإلجناب لفساد رحم الزوجة

،الطرف عبارة عن عقد بني طرفني: هو بعبارة ألخرىأو 
األول هم أصحاب البيضةامللقحة والطرف الثاين املرأة صاحبة 
الرحم ويتم أتفاق بني الطرفني األول وبني املرأة أجنبية تقوم 

بل عوض أو حبمل لقيحة الزوجني حلساب الطرف األول مقا
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
ري و عقد ملزم للجانبني، و و عقد تأجري األرحام عقد فو 

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 

األمومة أو شتل اجلنني، أو األم احلاضنة، أو  الظئر،
، أو أمهات بالوكالة، أو الرحم (األم البديلة)باإلستبدال 

و غريها ...املستعار، أو البطن املؤجر، أو احلمل حلساب الغري
من املصطلحات اليت صرنا نسمعها من خالل وسائل اإلعالم 

 .املرئية واملكتوبة
ومع أن تسميتها باستئجار األرحام ال تعد الرتمجة 

، (surrogate mother)النكليزي الصحيحة للمصطلح ا
حيث أنه وبالرجوع إىل املعاجم القانونية وجدنا أن هذا 

،  إال  (41)(من يقوم مقام غريه يف مركز معني: )املصطلح يعين
أنه يعترب املصطلح األكثر شيوعًا و إنتشارًا يف األوساط 

 (.41)العلمية والقانونية، ولذا سوف نعتمده يف البحث
 :أركان عقد تأجير األرحام: المطلب الثالث

من املعروف أن أي عقد من العقود يقوم على حالحة 
 .الرتاضي، واحملل، والسبب: (42)أركان

فالعقد يقوم أساسًا على إرادة وتصميم املتعاقدين يف إبرام 
العقد وهذه اإلرادة ال بد وأهنا نابعة من الرتاضي، وأن الغرض 

هو السبب،  وهذا منها هي حتقيق غاية مشروعة و هذا 
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، أما احملل فهو ركن يف (43)الرتاضي والسبب مها ركين العقد
ال يف العقد، ولكن أمهيته ال تظهر إال يف اإللتزام (44)اإللتزام

الذي ينشأ يف العقد، ألنه يف اإللتزام غري التعاقدي يتوىل 
القانون تعيينه، فليس مثة إحتمال أن يكون غري مستوف 

إللتزام التعاقدي فإن املتعاقدين مها اللذان للشروط، أما حمل ا
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 

ركان و يقوم على حالحة أركان سنقوم بذكر كل ركن من هذه األ
شرطه، مع بيان مدى موافقته مع الشروط اليت وضعها املشرع 

 :هلا، وهذه الشروط هي
 :الرضى: أوالً 

فبالنسبة لعنصر الرضى جند أن املشرع العراقي قد خصص 
من القانون املدين العراقي لبيان الرضى ( 172 -22)املواد من 

من حيث وجوده و صحته، حيث أنه ال يكفي وجود اإلرادة 
 إبرام العقود بل ال بد أن تتجه هذه اإلرادة إىل إحداث أحر يف

قانوين، كما يلزم أن يكون الرضى بالعقد صحيحًا و سليماً، 
وعىن أن يكون الرضى صادرًا من شوص له األهلية 
والصالحية القانونية إلبرام العقد، كما جيب أن تكون هذه 

الغلط، اإلرادة خالية من العيوب اليت تشوب الرضى مثل 
العقد  ، واإلكراه، واإلستغالل، واليت  علالغنب مع التغريرو 

يف القانون املصري  قاباًل لإلبطال  يف القانون العراقي وموقوفاً 
 .ملصلحة صاحب اإلرادة املشوبة بالعيب

ومن املالحظ يف هذا اإلطار أن عقد تأجري األرحام 
نعقاده يصعب إبطاله لعيب أصاب رضى أحد املتعاقدين بعد إ

؛ ألن تنفيذ العقد يبدأ -خاصة بعد البدء يف التنفيذ-
بإستدخال اللقيحة يف رحم املرأة اليت قبلت بالعقد، و إبطال 
العقد يف هذه احلالة يؤدي إىل آحار كارحية  تتعلق حبياة اجلنني 

 (.46)و وضعه طفالً 
 :المحل: ثانياً 

عن ينص املشرع العراقي على أنه ال بد لكل إلتزام نشأ 
عقد من حمل يضاف إليه، و يكون قاباًل حلكمه، وأال يكون 

من ( 110)هذا احملل ممنوعًا قانونًا كما جاء يف نص املادة 
يلزم أن يكون : ))القانون املدين العراقي الذي ينص على أنه

و (47)حمل اإللتزام غري ممنوع قانوناً، و ال خمالفًا للنظام العام
 ((.باطالً  و إال كان العقد(48)لهداب

و تتسع دائرة النظام العام واآلداب أو تضييق تبعاً 
للتطورات القانونية، واإلجتماعية، والثقافية، واإلقتصادية، و 

وتقدير ذلك يرتك للقاضي . طريقة فهم الناس لنظم عصرهم
يفسره التفسري املالئم لروح عصره، فالقاضي يكاد إذن أن 

شرع يتقيد بدداب ، بل هو امليكون مشرعاً يف هذه الدائرة املرنة
 (.49) ه األساسية، و مصاحلها العامةعصره، و نظم أمت

كما يلزم أن يكون حمل اإللتزام معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة 
الفاحشة، سواء كان تعيينه باإلشارة إليه أو إىل مكانه اخلاص 
إن كان موجودًا وقت العقد، أو بيان أوصافه املميزة له مع 

 .داره إن كامن املقدرات أو بنحو ذلكذكر مق
و يصح أن يكون احملل مااًل عينًا كان أو ديناً، أو منفعة، 
أو أي حق مايل آخر، كما يصح أن يكون عماًل، أو إمتناعاً 

و ال جيب أن يكون احملل معلومًا لدى كافة (51)عن عمل
 (.51)الناس بل فقط جيب أن يكون معلوماً لدى املتعاقدين

طبقنا هذه الشروط على احملل يف عقد تأجري فإذا ما 
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 

لغري هو حمل إلتزام املرأة اليت قبلت شغل رمحها حبمل حلساب ا
تقدع رمحها خاليًا غري مشغول حبمل، و طاهرًا من كل 

       ، وأن ال تقوم بأي عمل من شأنه أن(52)معوقات احلمل
                    يضر حبياة أو صحة احلمل، و عادة تذكر هذه اإللتزامات 

 .يف بنود العقود 
 : السبب: ثالثاً 

حل تشمل جند أن نفس الشروط اليت وضعها املشرع للم
السبب أيضًا من كونه موجودًا 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
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و  ،(53)  يذكر هذا يف العقد ما   يقم الدليل على غري ذلك
احملل جيب أن تكون كامالً كل تلك الشروط املتعلقة بالرضا و 

عقد تأجري )حىت يتحقق السبب األساسي يف هذه العقود 
والذي هو بطبيعة احلال بالنسبة للمرأة اليت قبلت ( األرحام

شغل رمحها حبمل حلساب الغري حصوهلا على األجر من 
الزوجني، و بالنسبة للزوجني هو حصوهلما على الولد عن 

مل حلساهبما، و حتقيق رغبتهما طريق إلتزام صاحبة الرحم باحل
        (.54)يف احلصول على ذرية هلما

 
 المبحث الثاني

 التقنية المتبعة فى عمليات تأجير األرحام،
 إيجابياتها، وسلبياتها 

 
والعقد املربم بشأهنا حناول أن بعد بيان مفهوم هذه العملية

جراءات تنفيذها، وأهم اإلجيابيات نبني بصورة خمتصرة أل
 التالية حالحةمطالب سلبيات املتوقعة منها، وذلك من خالل وال

 :إجراءات تنفيذ عمليات تأجري األرحام: املطلب األول
 :جراءات العملية تتمثل يف اخلطوات الرئيسية التاليةإ أن

تبدأ اخلطوة األوىل هلذه العمليات بتحفيز و تنشيط املبيض  -0
تدعي أعطاء املراءة وهذا يسعند األم األصلية صاحبة البييضة، 
 gonelأو حقنةclomideجمموعة من العقاقري أشهرها الكلوميد

f الىت  عل املبيض مفرزة عدداَ مرن البيضرات يف الشرهر الواحرد
يرتم أخرذ البويضرة مرن املررأءة قبرل خروجهرا :واخلطوة الثانية (55)

مرررن املبررريض وذالرررك بواسرررطة مسرررار خررراص يدخلررره الطبيرررب يف 
د موعرررررد خرررررروج البيضرررررة مرررررن املبررررريض وعنررررر(56) ويررررر  الررررربطن 

فيلطقطهرررررامث يضرررررعها يف طبرررررق بيررررررتى ويف هرررررذا الطبرررررق سرررررائل 
 (.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 

، مث يؤخذ ملليرت واحد من احليوانات املنوية يف مزرعة خاصة
، و يوضع مع (مائة أل  حيوان منوي تقريباً )سائل املزرعة 

البييضات يف طبق بيرتي و ليس أنبوبًا كما هو شائع، و يتم 
التلقيح عادة بعد أربع ساعات من أخذ املين، و حيضن 

السائل املنوي مع البييضات يف حمضن خاص حتت درجة 
ساعة، مث ( 71)ئل خاص ملدة حرارة مالئمة، و يف وجود سا

فإذا مامت تلقيح البيضة  ينظر يف اجملهر هل مت التلقيح أم ال؟
أيام من عملية التلقيح ( 2-7)وبعد فرتة بأحد احليوانات املنوية،

تعاد البييضات امللقحة إىل رحم األم البديلة لتواصل منوها، 
وعادة ماتوضع أكثر من بيضة يف الرحم ألن كلما زاد عدد 

 (.58)لبيضات امللقحة زاد أحتمال جناح العمليةا
 :إجيابيات عمليات تأجري األرحام: املطلب الثاين

ميكن إجيابيات عمليات تأجري األرحام  و بالنسبة ألهم
 :تلويصها يف النقاط التالية

احلفرا  علرى دوام النسرل الررذي بره دميومرة احليراة، والررذي  :أوالً 
إلسرررالم، وذلرررك بالتغلرررب يعتررررب مقصرررداً ضررررورياً مرررن مقاصرررد ا

علرررررى مشررررركلة العقرررررم، وخصوصررررراً يف احلررررراالت الررررريت ال ميكرررررن 
معاجلتهررا بواسرررطة األدويرررة والعقررراقري الطبيرررة، وترررزداد أمهيرررة هرررذه 
النقطررررررة إذا علمنررررررا بررررررأن نسرررررربة العقررررررم بررررررني األزواج تصررررررل إىل 

، وإن هررذه النسرربة آخررذة يف النمررو واالزديرراد يف مجيررع (12%)
ن ترأجري األرحرام قرد يكرون احلرل الوحيرد اجملتمعات البشررية، وإ

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
أما فائدة هذه العملية بالنسبة للمرأة اليت قبلت شغل : حانياً  

الغري فهي غالبا حصوهلا على األجر رمحها حبمل حلساب 
مقابل احلمل حلساب الغري، وقد تكون هذه الطريقة هي 
             الطريقة الوحيدة للحصول على املال، وخصوصًا بالنسبة
                    ملن هي يف حاجة ماسة إىل املال وال  د طريقة

 .(61)أخرى للحصول عليه
ليات للمجتمع فتكمن املسراعدة يف وأما فائدة هذه العم: حالثاً 

حتسني النوع وزيادة اإلنتاج وخاصة يف احليوانات، حيث تقرول 
مررررن العجررررول يف بريطانيررررا وحرررردها ( %20)اإلحصررررائيات بررررأن 

تنررتج بطريقررة التلقرريح الصررناعي، وهررو مررا يسرراوي حالحررة ماليررني 
 (.61)عجل سنوياً 
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 :سلبيات عمليات تأجير األرحام: المطلب الثالث
بل هذه اإلجيابيات هناك سلبيات كثرية ال ميكن ومقا

التغافل عنها، ووا أن عمليات تأجري األرحام تعد صورة من 
صور التلقيح الصناعي، فإننا نتحدث عن سلبيات عمليات 
التلقيح الصناعي عمومًا مث نذكر سلبيات عمليات تأجري 

 :األرحام خصوصاً وذلك على النحو التايل
لتلقيح الصناعي جبميع صورها تؤدي إىل إن عمليات ا :أوالً 

إحتمال إزدياد نسبة التشوهات لدى األجنة املولودين هبذه 
 .الطريقة، مقارنة باألجنة املولودين بطريقة طبيعية

فقد كشفت دراسة حديثة قامت هبا جمموعة من الباحثني 
املؤمتر السنوي )بتمويل من اإلحتاد األورويب ُقدمت إىل 

أن : عن( ية للتناسل البشري وعلم األجنةللجمعية األوروب
األطفال الذين يولدون بطريقة التلقيح الصناعي هم أكثر 
عرضة لألمراض وللتشوهات اخللقية من األطفال املولودين 

 .(62)بطريقة طبيعية
 :ويعيد األطباء سبب حدوث تلك التشوهات إىل

عملية اهلرمونات املنشطة اليت تأخذها املرأة قبل ويف أحناء  -أ
التلقيح، حيث تؤحر هذه اهلرمونات يف ازدياد نسبة 
الكرموسومات املشوهة لدى اجلنني، يقول الدكتور منذر 

الحظنا أن اهلرمونات تؤحر على كروموسومات : ))طيب
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
تعريض املواد األولية املوجودة داخل اخللية إىل األضواء  -ب

واألنوار الساطعة داخل املوتربات، حيث تؤحر هذه األضواء 
              أيضا يف ازدياد نسبة الكروموسومات املشوهة،  فاخللية 

              ا العادي، اليت ال تتحمل أشبه ما تكون بفيلم الكامري 
    األضواء قبل التحميض، وإن تعريضها ألي ضوء قد يؤدي

 .إىل إحراقه وتلفه
عدم مرور احليوان املنوي باحلواجز الطبيعية املوجودة  -ت

داخل اجلهاز التناسلي للمرأة، واليت حتول دون وصول 

م، وكما قلنا احليوانات املنوية الضعيفة أو املشوهة إىل الرح
والحظنا سابقًا فإن حيوانًا منويًا واحدًا من بني املاليني يفوز 
بتلقيح البييضة، بينما متوت البقية وتلقى حتفها لدى مرورها 

يتم  -إذا كان داخلياً  -بتلك احلواجز، بينما يف عملية التلقيح
إيصال املين إىل داخل الرحم متجاوزًا كل تلك احلواجز، أو 

 .ح يف اخلارج مث تعاد إىل الرحم مباشرةيتم التلقي
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
            كما أن للهرمونات املنشطة تأحريات سلبية أخرى   :ثانياً 

على املرأة، وعلى احلمل املتوقع أيضًا على حد سواء، ومن 
 :مجلة هذه التأحريات

تقليص فرتة اخلصوبة لدى املرأة والتعجيل بوصول مبكر  -أ
إىل سن اليأس وذلك بسبب استنفاد كمية البييضات املوزونة 
لديها يف زمن أقل من الزمن الطبيعي، و هذه البييضات طبعاً 

 .ط الفاصل بني سن اإلجناب واليأس لدى املرأةتعترب اخل
               تأخري النمو عند اجلنني مقارنة باألجنة املولودين -ب

 (.65)بطريقة طبيعية
حيث :التسبب يف ازدياد نسبة حاالت اإلجهاض املبكر -ت

إن ازدياد نسبة هذه اهلرمونات يف دم املرأة يلعب دورًا أساسياً 
ل احلمل، مما يؤدي إىل إسقاطه يف رفض الرحم لتقب

إن نسبة الفشل يف إعادة زرع : وإجهاضه، ويقول األطباء
( %20-20)البييضات املوصبة إىل الرحم تصل إىل نسبة 

وذلك إما ألن اجلنني ال يتمكن من اإلنزراع داخل الرحم، أو 
 (.66)بسبب رفض الرحم التعامل مع هذه البييضات

إىل زراعة أكثر من جنني و لذلك يلجا األطباء دائمًا 
 .واحد يف الرحم، احتياطاً حلاالت الفشل املتوقعة من العملية

إن فتح باب التلقيح الصناعي على مصراعيه دون رقابة  :ثالثاً 
شرعية أو قانونية، ودون وازع ضمري إنساين حي لدى القائمني 
عليه، وتزامناً مع التفكك األخالقي واألسري الذي تتوبط فيه 

معات الغربية، أدى إىل عواقب وخيمة، يصعب حصرها اجملت
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فمع اكتشاف عمليات التلقيح انتشرت ظاهرة . أو إيقافها
البنوك املنوية، والبييضات اجملمدة بل واألجنة اجملمدة، وغريمها، 
وأصبح التجار يتحكمون يف املواد األولية للكائن البشري 

رد سلعة تباع ، وأصبح اإلنسان جم(البييضة -احليامن املنوية)
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
فباإلضافة وأما بالنسبة لسلبيات عمليات تأجري األرحام 

ث يرى غالبية الفقهاء حترع العملية؛ إىل حكمها الشرعي حي
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

بالصبغة التجارية حيث تصبح األمومة إصباا األمومة  -0
سلعة تباع وتشرتى بعد أن كانت حماطة يف مجيع األديان 

 .واألعراف بالتقديس واإلحرتام
إن وظيفة األمومة يف الشرائع السماوية والقوانني األرضية  -3

وظيفة مقدسة وسامية، لذا حثت مجيع تلك الشرائع على 
لتمجيد يعود إىل ما تعانيه إحرتامها ومتجيدها، وهذا اإلحرتام وا

املرأة وتكابدها خالل فرتة احلمل وآالم الوالدة مث الرضاعة 
ووصينا اإلنسان ]: والرتبية، ويف هذا املقام يقول اهلل سبحانه

بولديه محلته أمه وهنَا على وهن وفصله يف عامني ان أشكريل 
 (.68)[ولولديك إىل املصري

ذه العالقة وهذا التقديس وفكرة تأجري األرحام مناف لطبيعة ه
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
 ق بصفة األمومة وفضلها املرأة املستأجرة أم املؤجرة؟ فأيهما أح

إن فكرة تأجري األرحام قد تكون وليدة احلاجة والضرورة  -2
وقد تكون لدوافع ومربرات إنسانية، ولكنها اآلن أصبحت 

               ارة جمردة، ونزوات عابرة ؛ ألن أغلب عمليات التأجري 
                     احلمل حفاظاً اآلن حتدث ألن املرأة ال ترغب يف 

 .ومجاهلا  على رشاقتها
إن فكرة تأجري األرحام كما أهنا مناف لفكرة األمومة  .-4

وعاطفتها فهي مناف حلقوق الطفولة أيضاً؛ ألن أبسط حقوق 
الطفولة هي متتع الطفل بدفء حنان األمومة وعاطفتها، 

من عاطفة ولكن الطفل يف ظل عمليات تأجري األرحام حيرم 
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
محل عمليات التأجري أحيانًا قد تتوذ ذريعة للتسرت على  -5

                الزىن والفاحشة، فاملرأة اليت حتمل من السفاح من السهل
               أن تدعي بأهنا مستأجرة، مث تتولص من الطفل بعد

 .والدته بأبسط طريقة
عمليات التأجري هذه تؤدي إىل خلق مشاكل إجتماعية  -2

 منمشكلة : وقانونية كبرية ال طائل حتتها، ومن هذه املشاكل
هي صاحبة النسب احلقيقي للطفل صاحبة البييضة أم صاحبة 

الزوج   وقد تكون صاحبة الرحم من احملرمات على،(69)الرحم
قد تقوم صاحبة الرحم بتأجري كأن تكون أم زوجته أوختها،أو 

تقبال تزاوج بني أبناء هذه رمحها ألكثر من أسرة، مث حيدث مس
طفل بعد والدته قد ترفض األم املستأجرة تسليم الاألسر،أو 

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
إىل رعاية طبية  حتتاج املرأة املستأجرة يف عمليات التأجريوقد 

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 

املرأة أن تلزم نفسها هبذا  وسالمة وصحة احلمل، فهل تستطيع
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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 
احلمل  وأذاكان؟فأيتهما تكون الضحية حياة احلمل أم املراة
ة عن طريق املرأة حباجة إىل إجراء عملية جراحية عالجي

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 

 .(71)انونية وإجتماعية كبرية ق
إن اجلينات الوراحية املوجودة يف احليوان املنوي والبييضة من  -7

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 

و قد يتسبب ذلك يف حدوث خلل و إضطراب الشرعية 
النواحي العقلية والعاطفية عند هذا الطفل الذي فقد التوازن 

 (.71)يف أصله، و جيناته، و صفاته الوراحية
 

 المبحث الثالث
 حكم عقد تأجير األرحام في الشريعة والقانون

 

مببببدى شببببرعية عقببببد تببببأجير األرحببببام مببببن : المطلببببب األول
 :الناحية الفقهية

ا أن عمليات تأجري األرحام   تكن موجودة يف السابق و
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 
ادية القضايا املتعلقة باألم البديلة تدخل ضمن املسائل اإلجته

و نظراً لضبابية املوضوع،   تتناوهلا أدلة صرحية خاصة هبا،اليت 
وتنوع صوره وأشكاله، فقد إختلفت آراء العلماء واجملتهدين يف 
 :حكمه، وهم بصورة عامة قد انقسموا يف حكمه إىل فريقني

ذهب مجهور الفقهاء إىل منع هذه العملية بكل : الفريق األول

: الفريق الثايننت دوافعها ومربرااا،ا، مهما كاصورها وأشكاهل
 .وهم قلة قليلة من الفقهاء الذين أجازوها

وسنبدأ أواًل ببيان رأي اجلمهور مع ذكر أدلتهم وذلك من 
 :خالل فرعني وعلى النحو التايل

آراء العلمببباء حبببول منبببع عمليبببات إسبببت جار : الفبببرع األول
 :األرحام و أدلتهم

ية، واملؤمترات اإلسالمية، وهذا الرأي أقرته اجملامع الفقه
قرار  -:فتاء املصرية وعلى النحو التايلوهو ما أفتت به دار اإل

جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته 
 -هر 1102/ صفر/ 11-2)الثالثة املنعقدة بعمان من 

حيث جاء يف قراره (. م1220/ تشرين األول 10 –11:املوافق
أطفال )بعد استعراضه ملوضوع التلقيح الصناعي : ))ما يلي
وذلك باإلطالع على البحوث املقدمة واالستماع ( األنابيب

أن طرق : لشرح اخلرباء واألطباء وبعد التداول تبني للمجلس
أن : األوىل: التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع

من  جيري تلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة
أن : الثانية. امرأة ليست زوجته مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجته

جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبييضة الزوجة مث تزرع 
أن جيري تلقيح خارجي : الثالثة. تلك اللقيحة يف رحم الزوجة

بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة 
قيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب أن جيري تل: الرابعة. حبملها

: وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة اخلامسة
أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف 

أن تؤخذ نطفة من زوج : السادسة ،(72)رحم الزوجة األخرى
وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا مث تزرع اللقيحة يف 

أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع : السابعة. زوجةرحم ال
 .املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاً داخلياً 

أن الطرق اخلمسة األوىل كلها حمرمة شرعًا وممنوعة : وقرر
منعًا باتًا لذااا أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب 

 .(73)((وضياع األمومة وغري ذلك من احملاذير الشرعية
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العا  اإلسالمي  -

وكان قرار  1222يف دورته الثامنة املنعقدة وكة املكرمة يف 



 7044 ،722 -702ص  ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2 :، العدد41 :جملة جامعة دهوك، اجمللد

 

 712 

إذا تقرر ذلك فإن تأجري األرحام : ))اجملمع على النحو التايل
من احملرمات ملا يرتتب عليه من اختالط األنساب وألن املرأة 

ا بويضة ملقحة من مين أجنيب عليها احلاضنة أدخلت إىل بدهن
وهذا حمرم وميكن تشبيه هذا العمل بالزنا وإن   يكن زنا 

 .(74)((حقيقة فهو حرام ال شك فيه
الذي تضافرت : ))فتوى دار اإلفتاء املصرية واليت جاء فيها -

عليه األدلة هو حرمة اللجوء إىل طريق الرحم البديل سواء كان 
ذا هو مذهب مجاهري العلماء بالتربع أو باألجرة، وه

املعاصرين، وبه صدر قرار جممع البحوث اإلسالمية وصر رقم 
 (.75)((م7001مارس  72جبلسته املنعقدة بتاريخ اخلميس ( 1)

ال : ))قرار اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث الرذي جراء فيره -
جيرروز شرررعا تررأجري املرررأة رمحهررا لكرري حتمررل جنينررا، بررل ال جيرروز 

وال يقرراس هررذا علرى إرضرراع املرررأة ولررد ..و برردون مقابرلذلرك ولرر
فرإن ذلرك عبرارة عرن تغذيرة خارجيرة للرضريع ولريس فيره  غريهرا،

اإلرضاع وردت نصوص  احتواء له بني أحشائها، فضال عن أن
 (.76)((وشروعيته يف الكتاب والسنة

قرررررررررررررار املنظمررررررررررررة اإلسررررررررررررالمية للعلرررررررررررروم الطبيرررررررررررررة يف  -
بدولرررررررررة ( م1221/مرررررررررايو/71هرررررررررر املوافرررررررررق 1101/شرررررررررعبان/11)

اإلجنرررراب يف )الكويرررت، يف نرررردواا الرررريت كانرررت حررررول موضرررروع 
والرررذي نرررص حرررول موضررروع التلقررريح علرررى مرررا ( ضررروء اإلسرررالم

اتفق على أن ذلك ( .. والرحم الظئر)أطفال األنابيب : ))يلي
يكون حراما إذا كان يف األمر طرف حالث سواء أكان منيا، أم 

 (.77)((بويضة، أم جنينا، أم رمحا
نشري اىل : كنيسة يف عملية إجارة األرحامما خبصوص رأى ال

رئيس أسقافية جبيل حيث جاء ( بشارة الراعي)رأى املطران 
يف مداخلته يف مؤمتر طفل ألنبوب ضمن املوسم 

أن الكنيسة حترم هذا العمل ألن فيه إنتهاكاَ ؛(78)الثقايف
ملسؤلة ألهنا ملواجبات احلب الوالدي واألمانة الزوجية األمومة ا

تسئ إىل كرامة الولد وإىل حقه يف أن حيبل به وحيمل ويولد يف 
العا  ويرىب بواسطة والديه وألن الولد يعترب من حاملته جمرد 

لربح املال أو ألى غرض شوصي أخر واليتعرب  وسيلة 
 .كشوص ذو قيمة خاصة

ونص الكاحوليكى الذى (79)وحيقة الفاتيكان الشهرية ويف
جند أنه  م1222مع العقيدة واإلميان يف سنة صدرت عن جم

يرفض أي حماولة اإلخصاب بطريقة غري طبيعية وأستأجار 
الرحم بصورة خاصة،وتطالب باحرتام كل كأن بشري منذ 

إن الزواج اليعطى حقاَ :وتقول الكنيسةاحلبل به أحرتاماًكامالَ 
على الولد،إمنا الولد هبة من اهلل،ومن الواجب العلم كل ما 

سعه ملساعدة الزوجني العقيمني على االجناب ضمن بو 
 (.81)مقتضيات الزواج وأسسه املقدسة

ونكتفي هبذا القدر من فتاوى التحرع ألن هذه اجملامع 
تضم خرية الفقهاء اإلسالمية واملسيحية واجملالس الفقهية 

، وأما بالنسبة لألدلة اليت والغريب والعلماء يف العا  اإلسالمي
يها يف احلكم بالتحرع باإلضافة إىل السلبيات اليت اعتمدوا عل
 :ذكرناها فهي

 :عدم قابلية الرحم للبذل واإلباحة: أوالً 
من املعروف يف الفقه األسالمي والقانون أيضًا أنه توجد 
أشياء قابلة للبذل واإلباحة للغري، أي جيوز لصاحبها أن 

ذا جيوز يعطيها و يبيحها لغريه مثل املساكن والسيارات، و هل
 .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
منه على ( 110)لذا نص القانون املدين العراقي يف املادة 

يلزم أن يكون حمل اإللتزام غري ممنوع قانوناً، وال خمالفاً : ))أنه
 ((.و إال كان العقد باطالً (82)و لهداب(81)للنظام العام

وال شك أن حمل اإللتزام يف هذه العمليات حمرم وممنوع 
ء قلنا بأن الرحم هو حمل االلتزام أم املرأة ككل، مث قطعًا سوا

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 
عقد على منفعة : ))اإلجارة بأن الفقهاء عرفوا اإلجارة بأهنا
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معلومة مباحة قابلة للبذل واإلباحة بعوض مقصودة 
و بنظر اىل تعريفهم لإلجارة من حيث العموم  (83)((معلوم
تعين متلك منافع الشياء املباحة مدة معلومةبعوض فهي ))

فقد نصَّ الفقهاء يف التعري   (84)((عقد علي املنافع بعوض
از ؛ لالحرت (قابلة للبذل واإلباحة: )على أن تكون العني املؤجرة

عن منفعة الُبضع؛ 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 

ز له أن يتنازل عنها لغريه بالبيع اإلنتفاع، أن مالك املنفعة جيو 
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
والفرق أن مالك املنفعة له أن : ))جاء يف البهجة للمالكية

فليس له إال  يكريها ويعريها لغريه، خبالف مالك االنتفاع
ويف موضع آخر من  ،(86)((االنتفاع بنفسه فال يكري وال يعري

مالك املنفعة له أن يستوفيها بنفسه أو بغريه : ))نفس الكتاب
خبالف مالك االنتفاع كسكان املدارس والزوايا والربط فإهنم ال 
ينتفعون إال بأنفسهم، وليس هلم أن يؤاجروا ذلك أو يعريوه 

ويف كتاب  ،(87)((ن االنتفاع ال من املنفعةلغريهم والنكاح م
مالك املنفعة جعل الشارع له )): الفقه على املذاهب األربعة

االنتفاع بنفسه كما جعل له أن يتنازل عن االنتفاع لغريه،  
كاملالك، واملستأجر، واملستعري، فلكل منهم أن يؤاجر، وأن 

نتفاع يهب، وأن يعري، كما له أن ينتفع بنفسه، أما مالك اال
فال يصح أن ... فقد قصره الشارع على أن ينتفع بنفسه فقط

 .(88)((يعريها لغريه أو يهبها أو غريه ذلك
عدم وجود عالقة زوجية شرعية صحيحة بني صاحب : ثانياً 

 :احليوان املنوي و صاحبة الرحم البديلة
فإنه يشرتط يف جواز اإلجناب بني رجل و إمرأة، أن يتم 

اج مستويف األركان والشروط وفق مابينته ذلك يف ظل عقد زو 
َواللَُّه : ]تعاىل يف كتابه الكرع هأدلة الشرع، و يشري إىل هذا قول

َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْرُفِسُكْم أَْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِننَي 

ُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يُرْؤمِ 
فاهلل عز وجل مينت علينا يف هذا النص هبذه . 89)[ُهْم َيْكُفُرونَ 

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 
َربرََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُررََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا : ]نيالصاحل

 (.91)[لِْلُمتَِّقنَي ِإَماماً 
إذًا وكما يتبني من هذه النصوص فإنه ال بد من وجود  

عالقة زوجية بني صاحب احليوان املنوي و صاحبة البييضة، 
ية ال بد أن تكون من حىت جيوز التلقيح بينهما و أن الذر 

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، 
ل وهلذا السبب تراجع اجملمع الفقهي اإلسالمي عن القو 
بإباحته يف دورته الثامنة بعد أن أباحها يف دورته السابعة وبني 

إن الزوجة األخرى اليت زرعت : ))سبب هذا الرتاجع بقوله
فيها لقيحة بويضة الزوجة األوىل قد حتمل حانية قبل انسداد 
رمحها على محل اللقيحة من معاشرة الزوج هلا يف فرتة متقاربة 

 وال يعلم ولد اللقيحة من ولد مع زرع اللقيحة مث تلد توأمني
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 

     ذلك من اختالط األنساب جلهة األم  الزوج، ويوجب
                 احلقيقية لكل من احلملني والتباس ما يرتتب على ذلك

  (.91)((من أحكام
الشرع حرم كل ما يؤدي إىل حدوث النزاع واخلالف بني  :ثالثاً 

الناس، وعمليات تأجري األرحام غالبًا ما تؤدي إىل حدوث 
صاحبة الرحم وصاحبة البييضة  النزاع والشقاق وخصوصًا بني

يف أيهما هي األم، هل هي صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم 
 والوالدة؟ ومن منهما أحق حبضانة الصغري ورعايته
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إمكانية إختالط األنساب يف مثل هذه العمليات وارد  :رابعاً 
وهذا األم البديلة من زوجها أو غريه، جداً وذلك بإحتمال محل

 .إختالط األنساب يؤدي بالتايل إىل
إن عمليات تأجري األرحام هذه تتبعها حمظورات  :خامساً 

شرعية ال ميكن اإلستهانة هبا أو السكوت عنها، فهذه 
العمليات مثاًل يستلزم إنكشاف عورة املرأة، والنظر إليها، 
وملسها، واألصل يف ذلك أنه حمرم شرًعا، ال جيوز إال لضرورة 

 .أو حاجة شرعيتني
إلجارة ال جيوز التوسع فيها بالقياس؛ ألهنا شرعت ا :سادساً 

على خالف األصل؛ فإن األصل يف التملك هو متلك األعيان 
واملنافع مًعا، وليس متلك املنافع دون األعيان، واإلجارة عقد 
على متلك املنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خالف 

وما شرع على خالف األصل ال جيوز التوسع فيه األصل،
فإذا  صر فيه على مورد النص اجمليز فقط،قياس عليه، بل يقتبال

كانت اإلجارة بصفة عامة ال جيوز التوسع فيها بالقياس 
عليها، فإجارة املرأة للرضاع ال جيوز التوسع فيها بالقياس عليها 

 (.92)من باب أوىل
آراء الفقهراء حرول جرواز عمليرات ترأجري األرحررام : الفررع الثراين
 :وأدلتهم

الغالبية العظمى من الفقهاء املعاصرين يرون حترع مع أن 
هذه العمليات، إال أن هذا اإلمجاع   يعدم املوال ، فقد 
ذهب البعض إىل القول جبواز هذه العمليات، وأغلبية اجملوزين 

 (.94)ومن بينهم(93)من علماء الشيعة
وجررررراء ذلرررررك مرررررن :  حممرررررد صرررررادق الشرررررريازي، والسيسرررررتاين -

هرل يررجوز اسرتئجار رحرم : ))ئال فيهرا عرنخالل فتوى هلمرا سر
؟ ومررا احلكررم إذا  -أو مطلقرراً  -إمررراة أجنبيررة يف حررال االضررطرار

كررررران الررررررحم املسرررررتأجر مرررررن أقرررررارب الرررررزوج أو الزوجرررررة كررررراألم 
املررررررأة املسرررررتأجر )واألخرررررت؟ ومرررررا هررررري نسررررربة هرررررذا الطفرررررل إىل 

 يف حال اجلواز وعدمه؟( رمحها
 .بة بينهمانعم جيوز، و ال نس: الشريازي :الجواب
 جيوز نقل البويضة املوصبة يف حد ذاته: السيستاين :الجواب

ولكن إمنا جيروز إذا   يسرتلزم النظرر أو اللمرس احملررمني كمرا .. 
لرررو باشرررر الرررزوج، وال يرررربره ضررررورة صررراحبة البويضرررة أو زوجهرررا 
وإمنررا يررربره ضرررورة املرررأة املسررتأجرة، وعلررى كررل حررال فالبررد مررن 

 (.95)((نتساب الطفل إىل أمهاالحتياط يف مسألة ا
وقرررد  –مرررن مراجرررع الشررريعة أيضررراً  –وحممرررد سرررعيد احلكررريم  -

 :أفىت جبواز ذلك عندما سئل
مأخوذ مرن الزوجرة املتوفراة، ( جنني جممد)باإلمكان زرع ))

 وزرعه يف رحم زوجة أخرى أو أجنبية؟
ال بأس بذلك بل هو واجب لو أمكرن، وينسرب : فأجاب

           توفررررررررراة وألبيررررررررره صررررررررراحب احلررررررررريمن، اجلنرررررررررني حينئرررررررررذ ألمررررررررره امل
 (.96)((ويرث منهما

وبنرررراءا علررررى هررررذا القررررول فررررإن الرررررحم يصررررلح حمرررراًل لعالقررررة 
تعاقدية ذا طبيعة خاصرة قريبرة مرن عقرد اإلسرتضراع، و يسرمى 

: ، و الررذي عرفرره بعضررهم بأنرره(اإلجتنرران)التعاقررد عليهررا بعقررد 
وقابرررل أو  -إتفررراق تتعهرررد وقتضررراه األم البديلرررة بشرررغل رمحهرررا 

حبمل جنني خملق من النطفة األمشاج للمستجن هلما،  -بدون
و يرتتررب عليرره إلتررزام كررل مررن طرفيرره وررا وجررب عليرره لهخررر، و 
أمرررا بالنسرررربة ملشرررركلة النسررررب يف نظررررر هررررذا الرررررأي فررررإن نسررررب 
املولرررررود يكرررررون لصررررراحب املرررررين و صررررراحبة البويضرررررة، و تعتررررررب 

 (.97)صاحبة الرحم كاألم من الرضاع
 :استدل هؤالء على اجلواز جبملة أدلة أبرزهاوقد 

عرررردم وجررررود الزنررررا أو شرررربهة الزنررررا يف هررررذه الصررررورة؛ ألن  :أوالً 
مفهوم الزنا شررعاً يقروم علرى الروطء احملررم، وهنرا ال يوجرد وطء 
أصرراًل، أمررا شرربهة الزنررا يف الفعررل فهرري غررري موجررودة أيضرراً؛ ألّن 

ىت يكررون هنررا مررا زرع يف رحررم األم البديلررة لرريس منيرراً وحررده حرر
 .معىن ملا ميكن أن يؤديه الزىن

يقررراس حكرررم ترررأجري الررررحم يف هرررذه احلالرررة علرررى حكرررم  :ثانيببباً 
فكمرررا جيررروز متليرررك منفعرررة الثررردي ومرررا يفررررزه مرررن لرررنب . الرضررراع

ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليرد زمرن الرضراعة، فكرذلك 
جيرروز قيرراس الرررحم علررى الثرردي يف مررا يفرررزه مررن أمشرراج تنبررت 

وتنشررز العظررم لرردي اجلنررني زمررن احلمررل، لررذلك فإنرره إذا  اللحررم
 .جاز ذلك يف الثدي فانه جيوز يف الرحم أيضاً 
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إن هذه العملية ال تؤدي إىل إختالط األنساب؛ ألن  :ثالثاً 
احلقائق العلمية تؤكد على أن وظيفة الرحم قاصرة على أنه 
وعاء حلفظ اجلنني و مصدر لغذائه، وال صلة له بعملية 

ق و إكتساب الصفات الوراحية، و إمنا الصلة املباشرة يف التول
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 

ادة تلقيحها مرة للزوج ال ميكن بأي حال من األحوال إع
 (.98)أخرى بأي حيوان منوي آخر غري الذي لقحت به بالفعل

إستصحاب األصل العام يف اإلباحة األصلية لألشياء،  :رابعاً 
 .أي أن األصل يف األشياء اإلباحة و ال حترم إال بنص قطعي

وجود حالة احلاجة الشرعية، حيث يلجأ هلذه الطريقة  :خامساً 
متنع الزوجة من احلمل والرغبة يف عند وجود أسباب طبية 

، (99)حتصيل الولد حاجة ال تنكر واحلاجة تنزل منزلة الضرورة
 .و أن احملظور يصبح مباحاً عند الضرورة أو احلاجة

مث إن مثل هذه العقود تتضمن بعض الشروط اليت  :سادساً 
تبدد ومتنع الكثري من املواوف املتوقعة منها، ففي أحناء التعاقد 

يتم اإلتفاق على منع زوج احلاضنة من اإلقرتاب من مثاًل 
أشهر قبل التأجري و شهر بعد التأجري للتأكد ( 3)زوجته ملدة 

من خلو رمحها، و إذا كان هناك إحتماالت حلدوث محل قبل 
التأجري، و هذا غري وارد من الناحية العملية فإن وسائل إحبات 

نسب الطفل ن إحبات النسب و حتليل احلمض النووي متكن م
و بعد زرع اللقيحة يف داخل الرحم فإن و بسهولة جداً،

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)تكفل لكل طرف حقهعملية التأجري و 
هرررو قرررول اجلمهرررور القاضررري : والرررراجح يف ذلرررك واهلل أعلرررم

بتحرررع هررذه الصررورة مررن التلقرريح مطلقرراً، سررواء كانررت صرراحبة 
الرررررحم فراشرررراً للررررزوج صرررراحب احلرررريمن أم كانررررت أجنبيررررة عنرررره، 

ألن إعرررادة البييضرررة واء كانرررت مرررؤجرة أم متطوعرررة باحلمرررل،وسررر

أجنبيرة فهرذا ال جيروز ، حيرث ال امللقحة إذا كانرت لررحم إمرراة 
توجررد عالقررة شرررعية بررني صرراحب املررين والرررحم، فكمررا ال جيرروز 
للرجل أن يدخل منيه يف فرج ال حيرل لره فهكرذا ال جيروز لره أن 

             وقررررد . يدخلرررره يف رحررررم  ال حيررررل لرررره، بررررل حرمررررة الرررررحم أعظررررم
ما من ذنب }: قال . نص احلديث على حترع ذلك مباشرة

              شررررك أعظرررم عنرررد اهلل مرررن نطفرررة وضرررعها رجرررل يف رحرررمبعرررد ال
 (.111){ال حيل له

وهذا التحرع ليس مرتبطاً بوجود الوطء أو عدمه، أو باختالط 
 .األنساب فيه وعدمه

فمرررثال لرررو أدخرررل ذكرررره يف فرجهرررا فهرررذا يكرررون زىن يوجرررب 
اجللررررررد أو الرررررررجم علررررررى الررررررزانيني حسررررررب حاهلمررررررا مررررررن حيررررررث 

وهكذا لررو سررواء أنررزل يف فرجهررا أم   ينرررزل، اإلحصرران وعدمرره
أدخررررل منيرررره يف فرجهررررا دون وطء فهررررذا وإن   يكررررن زىن مررررن 
حيث الشكل، إال أنه من حيث املعىن والغاية عني الرزىن، فهرو 

 .يكون مثل الزىن يف التحرع
فكررررررل هررررررذه مفررررررردات متداخلررررررة يف عمليررررررة واحرررررردة  ررررررب 

وإذا كران الشررع ،ار إذا انفرردتمالحظتها وأخذها بعرني االعتبر
قد حرم جمرد النظرر إىل األجنبيرة، فهرل يعقرل أن يكرون إدخرال 

وأما إذا أعيرردت رحم بأيررة صررورة كانررت جررائزاً شرررعاً،املررين إىل الرر
إىل رحررررم زوجررررة أخرررررى للرجررررل، فهررررذا مررررع أنرررره لرررريس فيرررره أي 
إشكال من جانب الرجل، إال أن اإلشكال هنا يررد يف جانرب 

ني أجنبيتررررني عررررن بعررررض، ومررررا اخللررررط بررررني بييضررررة ورحررررم إمرررررات
يسررببه ذلررك مررن إشرركاالت شرررعية يف نسرربة األمومررة احلقيقيرررة 

 .  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 

ق؛ ألن الررررحم مرررن حيرررث الوظيفرررة واحلساسرررية قيررراس مرررع الفرررار 
يقرراس علررى الفرررج والبضررع، وجررواز 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
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يث عررررن اإلجيابيررررات سرررربق وان ناقشررررنا املوضرررروع يف أحنرررراء احلررررد
والسلبيات، وقرارات اجملامع واجملالس الفقهية املبنية على أسرس 

 (.112)علمية وطبية سليمة تغنينا عن هذه املناقشة
مببببدى شببببرعية عقببببد تببببأجير األرحببببام مببببن : المطلببببب الثبببباني
 :الناحية القانونية

إن احلوادث عادة تسبق أحكامها ما يعرين أن البحرث عرن 
حررردوحها بالفعرررل، والتلقررريح الصرررناعي   حكرررم املسرررتجدات يتبرررع

               حرررررردث يف , كتقنيررررررة طبيررررررة مثرررررررة مررررررن مثرررررررات التقرررررردم العلمرررررري
الواقرررع قبرررل أن يوجرررد تشرررريع مقرررنن حيررردد نطررراق مشرررروعيته أو 

                   ومررررررن مث تباينررررررت ردود أفعررررررال الرررررردول حيررررررال, يقرررررررر أحكامرررررره
 .(113)هذا احلدث

ين يف التشرررررررررريعات العراقيرررررررررة أمرررررررررا بالنسررررررررربة ملوقعررررررررره القرررررررررانو 
فالتشررريعات العراقيررة   تتطرررق إىل هررذه التطررورات، و  تصرردر 
أيررة تشررريعات 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 

 العراق، و برزت كوادر طبية متمرسة يف هرذا اجملرال، اخلدمة يف
وولرررد عررردد كبرررري مرررن األطفرررال عرررن طريرررق أطفرررال االنابيرررب يف 

  . مراكز طبية خمتلفة يف البالد
وسرركوت املشرررع هررذا ال ميكررن ترمجترره أو تفسررريه حبررال مررن 

 .األحوال كرفض أو قبول هلذه العمليات
ل جسررررم ووررررا أن عمليررررات اسررررتئجار الرررررحم تتمحررررور حررررو 

االنسان سرواء كران املسرتغل منره عضرواً واحرداً وهرو الررحم كمرا 
يررراه الرربعض ام كرران املسررتغل منرره كررل جسررم االنسرران كمررا يررراه 
البعض اآلخرر، فإننرا سرنتكلم عرن موقر  املشررع العراقري حرول 
مدى جواز التصرف بأعضاء اجلسم، وحاالت استغالل جسم 

 .االنسان للقيام بعمل
ظيم التشريعي لجسم االنسان في القانون التن: الفرع األول

 :العراقي
نرررررذكر يف سررررررياق حرررررديثنا عررررررن التنظررررريم التشررررررريعي جلسررررررم 

األشررواص و : اإلنسران ضررمن التقسرريم التقليردي حملررل احلقرروق

األشياء، وبيان األوضاع اليت يعد فيها اجلسم شيئا من االشياء 
 .من وجهة نظر فقهاء القانون

مررررا هررررو  :اجملررررال وهررررو وهنرررراك سررررؤال يطرررررح نفسرررره يف هررررذا
التفسري الفقهي والقانوين لشوص اإلنسان؟ هل اجلسم املادي 
هررررررو الشرررررروص فقررررررط؟ ألنرررررره إذا  كرررررران جسررررررم اإلنسرررررران هررررررو 
الشوص فقرط، أي اجلانرب املرادي احملسروس منره فقرط، فبهرذا 
اإلعتبار يكون اجلسم شيئاً مادياً وبالتايل ميكرن أن يكرون حمراًل 

 .وهذا التصور خطأ بالطبعمقبواًل للمعامالت املالية، 
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 
السرررائد لررردى فقهررراء الشرررريعة االسرررالمية فاإلنسررران كرررائن حررري 

ر الكائنررات بالعقررل واإلدراك، وال ميكررن  يف ميترراز مررن بررني سررائ
حررررال مرررررن األحرررروال أن يعتررررررب شررررريئاً أو حمررررال ممكنرررررا ومشرررررروعا 

 .للمعامالت املالية
وبررررالنظر إىل التشررررريعات العراقيررررة جنررررد أن املشرررررع قررررد نظررررم 
عمليرررررات نقرررررل و زراعرررررة االعضررررراء البشررررررية يف قرررررانونني أوهلمرررررا 

قررانون )و  ، 1971لسررنة ( 113)رقررم ( قررانون مصررارف العيررون)
  (114)1986لسرررنة ( 185)عمليررات زرع االعضرراء البشررررية رقررم 
 .1981لسنة ( 11)و الذي ألغى قانون زراعة الكلى رقم 

فقرررررد ذكرررررر يف املرررررادة الثانيرررررة مرررررن قرررررانون مصرررررارف العيرررررون 
, املصررادر الرريت ميكررن احلصررول عررن طريقهررا علررى عيررون صرراحلة

ول عيرررررون األ, منهرررررا مصررررردران للعيرررررون الصررررراحلة مرررررن األحيررررراء
أمرررا املصررردر الثررراين , األشررواص الرررذين يوصرررون أو يتربعرررون هبررا

 .(115)فهو عيون االشواص الذين يتقرر أستصال عيوهنم طبيا
ويف املرادة الثالثرة مرن نفرس القرانون اشررتط ضررورة احلصرول 
             علررررررررى موافقررررررررة حتريريررررررررة مررررررررن األشررررررررواص الررررررررذين يتربعررررررررون أو 

وأمرررررا بالنسررررربة , كررررراملي األهليررررةوان يكونرررروا  , يوصررررون بعيررررروهنم
             لألشرررررررواص الرررررررذين يرررررررتم إستئصرررررررال عيررررررروهنم طبيرررررررا فاملوافقرررررررة 

 .تكون عن طريق ويل أمره
فنجرد , أما خبصوص نصوص قانون زراعة ألعضراء البشررية

أن املادة االوىل من هذا القرانون أجرازت إجرراء هرذه العمليرات 
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انون مرن أمرراض من أجل املصلحة العالجية للمرضى الذين يعر
معينة، ومرن شرروط إجرراء هرذه العمليرة  هروأن يقروم هبرا طبيرب 
خمررتص، ويف مراكررز طبيرررة خمولررة، وتكررون خمصصرررة إلجررراء مثرررل 

وأن يكرررون مصررردر هرررذه االعضررراء عررررن , (116)هرررذه العمليرررات
منهرا أن , طريق التربع وقد احراط املشررع هرذا الترربع بضرمانات

ملترررررربع لررررره وحتسرررررني ال تكرررررون للمترررررربع مصرررررلحة سررررروى انقررررراذ ا
صررررحته، وان تكررررون أهليررررة املتررررربع كاملررررة، وأن يكتررررب موافقررررة 

 .(117)حتريرية على التربع كشرط من شروط صحة التربع
وقررد منررع املشرررع التعامررل املررادي باألعضرراء البشرررية حيررث 
منرررع بيرررع وشرررراء االعضررراء البشررررية، كمرررا أنررره منرررع األطبررراء مرررن 

 (.118)ممارسة وإجراء مثل هذه العمليات
وبنرررراءاً علررررى ذلررررك فررررإن تررررأجري األرحررررام ال ميكررررن إعتبرررراره 

 : 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 
أن الرردافع  ومنهرا،(119)العمليرات والريت حترردحنا عنهرا فيمرا مضررى

األكرب وراء هذه العمليات بالنسبة للمرأة الريت تبرذل رمحهرا هرو 
ومنهرا أن الررحم ال يعرد .احلصول على املال وليس حمرض الترربع

حمرررراًل ومشررررروعاً قرررراباًل للبررررذل واإلباحررررة؛ فمنفعترررره تابعررررة ملنفعررررة 
ومنهرررا املشررراكل القانونيرررة تعرررد حقررراً حصررررياً للزوج،البضرررع الررريت 

لعمليرات دون مرربر  قرد ترنجم عرن مثرل هرذه اواإلجتماعية اليت
ومنهررا أن هررذه املسررائل تعترررب مررن ضررمن مررواد أو مسرروا قانوين،

ة ختضررع قررانون األحرروال الشوصررية، وقررانون األحرروال الشوصرري
                        التفصرررررررررررررررررررريلية ألحكررررررررررررررررررررام  يف مبادئرررررررررررررررررررره العامررررررررررررررررررررة ومررررررررررررررررررررواده

               وحترررررررم  ، والشررررررريعة اإلسررررررالمية  رررررررم(111)الشررررررريعة اإلسررررررالمية
                 مثررررل هررررذه العمليررررات كمررررا بينررررا ذلررررك مررررن خررررال آراء الفقهرررراء 

 (.111)فيما مضى
 :الطبيعة القانونية لعقد تأجير األرحام: الفرع الثاني

ومرررررع أننرررررا حسرررررمنا مررررردى مشرررررروعية التعاقرررررد علرررررى إجرررررارة 
نرع مرن األرحام من الناحية الفقهيرة والقانونيرة، إال أن هرذا ال مي

احلديث عن طبيعته القانونية؛ ألن قروانني بعرض الردول تبيحهرا 
وتتعامررل معهررا بصررفة قانونيررة، وبالنسرربة للطبيعررة القانونيررة هلررذه 

فعقرررد إجررارة األرحرررام يتشررابه يف بعرررض خصائصرره مرررع : العقررود
عقرررد االجيرررار وعقرررد العمرررل وغريهرررا مرررن العقرررود كعقرررد العاريرررة 

 ,(112) وعقد الرضاع
وخاصرررة برررني ألجرررارة  وضررريح هرررذا التشرررابهوسررروف نقررروم بت

لكررون العقرردين يشرررتكان ( عقررد األجررارة وعقررد العمررل)الرررحم و
مرررن خرررالل نرررأيت اىل ذكرهرررا   مرررع أجرررارة الررررحم يف  خصرررائص

 :النقاط التالية
 :عقد ايجار الرحم و عقد اإليجار: أوال

بينررا فيمررا مضررى ان املشرررع العراقرري عرررف عقررد االجيرررار يف 
اإلجيرررار متليرررك منفعرررة معلومرررة، بعررروض : ))لرررهبقو ( 277)املرررادة 

معلرروم، ملرردة معلومررة، وبرره يلتررزم املررؤجر أن ميكررن املسررتأجر مررن 
 (.االنتفاع باملأجور

وهررذا التعريرر  جرراء يف البرراب الثرراين مررن هررذا القررانون وهررو 
 .باب العقود الواردة على االنتفاع بالشيء

 :أما خبصوص خصائص عقد اإلجيار فإهنا كالتايل
ألنه يتم وجرد االجياب و القبول بني  : ار عقد رضائياإلجي -0

 .كل من املؤجر و املستأجر
فهررو مررن العقررود املتبادلررة الرريت : اإلجيررار عقررد ملررزم للجررانبني -3

 .ترتب التزامات متبادلة بني كل من املؤجر و املستأجر
ألن كرررراًل مررررن طررررريف العقررررد يأخررررذ : اإلجيررررار عقررررد معاوضررررة -2

يعطرررري عوضرررراً للمررررؤجر مقابررررل  فاملسررررتأجر, مقررررابال ملررررا يعطرررري
إنتفاعرره بالشرريء املررؤجر، واملررؤجر يتنررازل عررن حقرره يف االنتفرراع 

 (.113)بالشيء املؤجر مقابل ما يعطى له من أجر
فااللتزامات املرتتبة على ابرام : اإلجيار عقد زمين حمدد ودة  -4

وقرد ذكرر املشررع العراقري , العقد تتطلب تنفيذها يف زمرن معرني
إذا   حتررردد مررردة االجيرررار أو  : ))أنررره( 7)ف ( 222)يف املرررادة 

(..((. 211)طبقت أحكام املادة , كان العقد ملدة غري حمددة
وحسررررب هررررذه املررررادة اذا   يررررتم حتديررررد املرررردة أو تعررررذر إحبررررات 

             فيعتررررررررب اإلجيرررررررار منعقررررررردا ملررررررردة  حمرررررررددة لررررررردفع االجررررررررة , املررررررردة
 .وينتهي بانقضاء هذه املدة

 .د على املنفعة وليس على امللكيةعقد اإلجيار ير  -5
 عقد اإلجيار ال يرد على األشياء القابلة لالستهالك وجرد -2
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 .أستعماله كاملواد الغذائية
وممررا سرربق يتضررح أن عقررد تررأجري األرحررام يشرررتك يف بعررض 
اخلصرررررائص مرررررع عقرررررد اإلجيرررررار مرررررن حيرررررث كونررررره عقررررردا ملزمرررررا 

حمررردداً وررردة، للجررانبني، وعقرررداً يررررد علررى املنفعرررة، وعقرررداً زمنيرراً 
 .وخلضوعهما لألحكام العامة لنظرية العقد

وهذا التشابه املوجود يف بعض اخلصائص بني العقردين هرو 
الررذي دفررع بررالبعض اىل تكييرر  عقررد تررأجري األرحررام علررى أنرره 
عقد اجيار علرى اعتبرار أن صراحبة البييضرة تسرتأجر رحرم املررأة 

 (.114)احلامل مدة معينة تضع اللقيحة فيها
هررررذا التكييرررر  ال يعترررررب مسررررلماً لوجررررود اختالفررررات ولكررررن 

جوهريررة بررني العقرردين سررواء مررن حيررث االداء أو العمررل الررذي 
 :يرد عليه كل منهما

جنررررررد أن عقررررررد االجيررررررار اليكررررررون اال : فمررررررن حيررررررث األداء
معاوضة حبيث يأخذ كل طرف يف العقد مقابال ملا يعطيه، وأن 

عقررد االجيررار يف األجررر كمررا أشرررنا اليرره هررو الررركن االساسرري يف 
حني أن عقد تأجري األرحرام قرد يكرون معاوضرة أو تربعرا؛ ألن 
                   املرررررررأة قرررررررد تأخررررررذ مقرررررررابال ملررررررا حتملررررررره يف رمحهررررررا أو تقررررررروم بررررررره
            خدمرررررررة علرررررررى سررررررربيل الترررررررربع ومسررررررراعدة الرررررررزوجني مرررررررن أجرررررررل 

 .احلصول على الولد
متكررني  جنررد أن حمررل ألتررزام املررؤجر هررو: ومررن حيررث العمررل 

املسررررررتأجر مررررررن االنتفرررررراع بررررررالعني املررررررؤجرة طرررررروال فرررررررتة االجيررررررار 
واليتحقرررررق ذلرررررك اال اذا قرررررام املرررررؤجر بتسرررررليم املسرررررتأجر العرررررني 

فإذا افرتضنا أن العني املؤجرة يف عقد استئجار االرحام , املؤجرة
هي الرحم فانه من املستحيل تسليم الرحم لالنتفاع به منفصال 

ميكرن تسرليمه مرع املررأة؛ لعردم وجرود كمرا ال , عن جسرم املررأة
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 

فهرررو قرررد يفسرررر انتفررراع املررررأة صررراحبة , املرتتبرررة علرررى هرررذا العقرررد
              (تنررررررازل)ولكنرررررره ال يفسررررررر  ،(احلاملررررررة)البييضررررررة جبسررررررم املرررررررأة 

           املررررررأة احلاملرررررة عرررررن وليررررردها بعرررررد والدتررررره إلمررررررأة  أخررررررى هررررري 
 (.116)صاحبة البييضة

لكرررل ذلررررك ال يعرررد عقررررد ترررأجري األرحررررام عقرررد إجيررررار مررررن 
 .الناحية القانونية

 : عقد تأجير األرحام و عقد العمل: ثانيا
دين العراقري يف املرادة ورد تعرير  عقرد العمرل يف القرانون املر

لسرنة ( 21)من قانون العمل رقرم ( 72)واملادة ( 1)ف( 200)
 .وتعديالته 1222

: من القرانون املردين بأنره(  200)فقد جاء تعريفه يف املادة 
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

هرررو اتفررراق برررني : )مرررن قرررانون العمرررل بأنررره( 72)ويف املرررادة 
العامررررل وصرررراحب العمررررل يلررررزم فيرررره العامررررل بررررأداء عمررررل معررررني 
لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته و يلزم فيه صاحب العمل 

 (.بأداء االجر املتفق عليه للعامل
االلفا  اال أهنا تفيد معىن  فهذه النصوص وان اختلفت يف

واحررررداً وهررررو أن عقررررد العمررررل عبررررارة عررررن اتفرررراق يقرررروم ووجبرررره 
شرررروص بررررأداء عمررررل حلسرررراب شرررروص آخررررر وحتررررت إدارترررره و 

 .إشرافه مقابل أجر
وبنرراءا علررى ذلررك فيجررب لقيررام عقررد العمررل ترروافر عناصررر 

وإذا ختلررر  احرررد هرررذه . هررري العمرررل، واألجرررر، والتبعيرررة: حالحرررة
د ال يعررد عقررد عمررل كمررا هررو الشررأن عنرردما العناصررر فرران العقرر
كمرررا يتضرررح ل عمرررال دون أن يتقاضرررى عليررره أجراً،يرررؤدي العامررر

مررررررن التعريرررررر  أن عقررررررد العمررررررل مررررررن عقررررررود املعاوضررررررة امللزمررررررة 
للجرانبني، فكرل مررن املتعاقردين يقرردم مقرابال ملررا يأخرذه  ويعترررب 

 .التزام كل منهما سببا اللتزام اآلخر
عتبرررار الشوصررري والسررريما وإن عقرررد العمرررل يقررروم علرررى اال

والررررذي جيررررب عليرررره تبعررررا لررررذلك أن , بالنسرررربة للشرررروص العررررام
وإن الغلررط يف شوصرره أو يف صررفة مرررن , يررؤدي العمررل بنفسرره

لالبطررررررررال وان العقررررررررد ينقضرررررررري  صررررررررفاته جيعررررررررل العقررررررررد قررررررررابال
فرالزمن عنصرر جروهري , وعقد العمرل مرن العقرود الزمنيرةبوفاته،
لره لريس لره أحرر رجعري فسروه أو إبطا لذلك يرى الفقره أن, فيه

من أهم خصائص عقد العمل هو كونره  أضافة اىل ذالك، فأن
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وأخريا سررراين العقلررري أو البررردين أو كليهمرررا،يررررد علرررى العمرررل االن
فرررإن عقرررد العمرررل مرررن العقرررود الرضرررائية فرررال يلرررزم لقيامررره تررروافر 

 (.117)فهو ينعقد وجرد التعبري عن االرادة, شكل معني

لعمرررل يشررررتك مرررع عقرررد ترررأجري وممرررا سررربق يتبرررني أن عقرررد ا
وأهم هرررررررذه ام يف الكثرررررررري مرررررررن اخلصرررررررائص والسرررررررمات،األرحررررررر

 :اخلصائص اليت يشرتكان فيها
أن كرررال منهمرررا عقرررد رضرررائي، وملرررزم للجرررانبني، وصررروراما 
مشرررتكة يف وضررع جسررم اإلنسرران ومنافعرره حتررت تصرررف الغررري، 
ويف التبعيرررة املوجرررودة برررني العامرررل وصررراحب العمرررل، حيرررث أن 

م ويستمر حتت إشراف األطباء، وان الزوجني يكونان احلمل يت
، (118)مسرررؤولني عرررن تصررررفات األم احلاضرررنة طيلرررة فررررتة احلمرررل

               هررررررررذا باإلضررررررررافة اىل االجرررررررررة املتفررررررررق عليهررررررررا حسررررررررب العقررررررررد 
             املرررربم بينهمرررا وهرررذا يكرررون قريبرررا مرررن ألتزامرررات صررراحب العمرررل

 .(119)يف عقد العمل
ولكن عقد , العمل يكون مقابل االجر دائما  إال أن عقد

 .اجيار االرحام قد يكون بأجر أو بدون أجر
أن هنراك خصرائص مشررتكة برني  لنرا يتبرني مما سبق شررحهو 

عقررد تررأجري األرحررام وبررني كررل مررن عقررد اإلجيررار وعقررد العمررل، 
إال أن هناك بعض املميزات اخلاصة بعقد ترأجري األرحرام جيعرل 

ق مرع أي مرن العقردين، لرذا ال ميكررن أن مرن الصرعب أن يتطراب
بررررل  حيررررث اإلجررررازة أو املنررررع بررررأي منهمررررا يقرررراس حكمرررره مررررن

ذكر أراء وفتررراوى فقهررراء عررردبخاصررراًمن العقرررود ف نوعررراً  عترررربوالت
وبينا الوضع القانوين هلذا النوعية ،الشريعة األسالمية واملسيحية 

عرردم صررالحية )يتضررح لنررا  ،مررن العقودحسررب التشررريع العراقرري
ولرررألن  (م وجسرررم املررررأة للتعامرررل وبترررايل كمحرررل يف العقررردالررررح

حرية الفرراد يف التعاقرد تقر  عنرد حردود النظرام العرام واألداب 
العامة،فاملصرررررلحة العامرررررة تعلررررروعلى املصرررررلحة اخلاصرررررة للألفرررررراد 
،لرررذالك يعتررررب بررراطاَل كرررل عقرررد إذا أوجرررب أمرَااليبحررره القرررانون 

مررل حلسرراب الغررري وعقررد احل(121)والينطبررق علررى األداب العامررة
ًَ مطلقرررراَ لألهنررررا  رررراوز حرررردوده فالقاعرررردة العامررررة  باطررررل بطرررراًل
تشرياىل أنه الجيوز وضع جسم األنسان حتت تصررف الغرري إال 
يف بعض احلاالت اإلستثنائية وبشروط حمددة ،ويف عقد احلمل 

،وبذالك حلساب الغرييكون أقررب اىل عقرد ألسرتغالل اإلنسران
( أجررارة الرررحم)ة والقررانون حتررت أسررميف الشررريع اً لررن يبقررى عقررد

 . لبطالنه شرعاًوقانوناً والباطل عدم كما نعلم
  

 الخاتمة
 

وخنتتم حبثنا هذا بعرض أهم النترائج والتوصريات الريت توصرلنا 
 :إليها، وسنبدأ بعرض النتائج وعلى النحو التايل

 :النتائج
إن عمليات تأجري األرحام جاءت مثرة للجهرود الريت برذلت  -0

التغلرررب علرررى مشررركلة العقرررم، وقرررد جنرررح العلمررراء يف  مرررن اجرررل
 .التغلب على الكثري من هذه احلاالت

عمليات تأجري األرحام تعد من بني الصور احملرمة من صور  -3
التلقيح الصناعي ملا ختلفه من مشاكل وسلبيات تفوق مشكلة 

 .العقم مرات ومرات
التقنيرررررات املتبعرررررة يف هررررررذه العمليرررررات ويف سرررررائر عمليررررررات  -2
قرريح الصررناعي حتترروي علررى خمرراطر جديررة علررى حيرراة الطفررل التل

 .واملرأة احلاضنة وصاحبة البييضة على حد سواء
هنررررررراك عررررررردة مراكرررررررز يف العرررررررراق  رررررررري عمليرررررررات التلقررررررريح  -4

الصناعي بصرورها املوتلفرة، وسرط غيراب تشرريع قرانوين واضرح 
 . يبيح أو حيرم مثل هذه العمليات

قانونيررة مدرجررة مررع أن هررذه العمليررات  ررري يف ظررل عقررود  -5
ضمن عقود اإلجارة إال أن هناك إختالفرات جوهريرة برني هرذه 
العقرررررود وعقرررررد اإلجيررررررار، وال ميكرررررن هلرررررذه التسررررررمية حبرررررال مررررررن 

 .هلذه العمليات قانونية األحوال أن تعطي الشرعية
 :وأما بالنسبة ألهم التوصيات اليت نراها ضرورية فهي

عرررالج، فرررال العقررم قرررد يكرررون مرضرراً مرررن األمرررراض القابلررة لل -0
مرررانع مرررن معاجلتررره بالوسرررائل املشرررروعة، ولكرررن قرررد يكرررون قررردراً 
إهليرراً، ومرضرراً مستعصررياً غررري قابررل للعررالج، لررذا ينبغرري القناعررة 
والرضا بقدر اهلل وعدم حماولة التحايل واإللتفاف على الفطررة؛ 

 .ألن الغاية يف اإلسالم والقانون ال تربر الوسيلة
 حول هذه العمليات،ال بد من سن تشريعات واضحة  -3

           وإختررررررراذ اإلجرررررررراءات القانونيرررررررة الالزمرررررررة للحيلولرررررررة دون إجرررررررراء 
 .هذه العمليات
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فرض الرقابة القانونية الالزمة على املوتربات واملستوصفات  -2
املوصصة لعمليات التلقيح الصناعي بغية منع أية  اوزات قد 

 .حتصل يف هذه اجملاالت
نونيررة والصررحية حررول السررلبيات ال بررد مررن نشررر الثقافررة القا -4

 .املتوقعة من هذه العمليات
 

 الهوامش
وأن مشكلة العقم أقتحمت دول الغرب وان عدد النساء العاقرات يف  (0)

أوروبا والواليات املتحدة يف تزايد مستمر،وبني األحصائيات يف الواليات 
حلمل يف سن ا)املتحدة االمريكية أنه يوجدأكثرمن نص  مليون أمرءة عاقرة

 (بسبب أنسداد أو غياب القنات الرمحية
االستنساخ البشرى بني حرية البحث  -خالد حممد صاحل الكردى.د: ينظر (3)

 -العلمى واحلقوق الشوصية، و حدود الشريعة وضوابط األخالقيات العامة
 .562ص -(5)عدد / حبث منشور يف جملة جامعة كوية

ة عن طريق التلقيح الصناعى وقد جنحت هذه العملية وولدت أول طفل (2)
ىف مستشفى  1978يوليو  25اليت ولدت ىف بريطانيا ىف ( لويزا براون)وهى 

(Oldham)  بواسطة الطبيب باتريك ستيتو(patrik stetop ) والفسيولوجى
 (.Robert Edward)روبرت أدوارد 
القانون اجلنائى والطب  -أمحد شوقى عمر أبو خطوة.د: راجع يف ذالك

 .148ص -1999سنة / دار النهضة العربية -احلديث
عندما قام عا  األحياء جرجوري بنكص بتلقيح بيضات أرانب حبيوانات  (4)

م،مث كانت والدة أول عجل بطريقة 1934منوية داخل معمله يف أمريكا سنة 
م،للمزيد راجع 1951التلقيح الصناعي وأعادة زرع اجلنني داخل الرحم سنة 

 .21در سابق،ص،حممد حممود محزة،مص
حبث منشور يف مركز األحباث الشرعية بدار االفتاء  -تأجري األرحام( 5)

على شبكة املعلومات الدولية، متاح على العنوان  21/8/2117:املصرية يف
 HTTP://WWW.DAR-ALIFTA>ORG/VIEW :االلكرتوىن التاىل

RESEARCH.ASPX?ID=38. 
حبث  -(أو الرحم املستأجر) األم البديلة -عارف على عارف. د: ينظر (2)

 .منتدى الدعوى/منشور على شبكة املعلومات الدولية 
فقدان القدرة على إحداث احلمل عند أحد الزوجني : ويراد بالعقم الطيب (7)

أو كليهما وذلك بعد مرور سنة واحدة اعتبارا من تأريخ الزواج من غري 
بية أم صناعية، راجع يف إستودام أية موانع للحمل، سواء كانت هذه املوانع ط

مشكلة املسؤولية الطبية املرتتبة على  -عامر قاسم أمحد القيسى. د: ذلك
 .16ص -1/2111ط -التلقيح الصناعي

 -أطفال األنابيب بني العلم و الشريعة  -زياد أمحد سالمة . د: ينظر (8)
 .و ما بعدها 53ص -2/1998ط -عبد العزيز اخلياط: تقدع الشيخ

و حممد .22ص -املصدر السابق -عامر قاسم أمحد القيسى. د:ينظر (2)
 .25حممود محزة،مصدر سابق،ص

  .16ص -مصدر سابق -عامر قاسم امحد القيسي. د: ينظر (00)
حرررىت إن بعرررض النررراس يلجرررأون إىل اإلتصرررال بالررردجالني واملشرررعوذين، وال ( 00)

ه مرن الضررر، شك أن االتصال بالدجالني واملشعوذين حرام قطعرا ملرا يرتترب علير
وحكايررات املشررعوذين و الرردجالني و أعمرراهلم يف جمررال العقررم معروفررة ومشررهورة، 

 .وكم من األضرار وقعت نتيجة لسلوكهم وأعماهلم الشاذة
 (.68-67)ص  -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم. د: ينظر( 03)
  (.71-69)ص  -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم : ينظر( 02)
الطبيب املصري املتوصص يف امراض النساء و التوليد عائد من وهو  (04)

 .  سنة( 33)امريكا بعد ان عاش فيها ما يقارب 
مؤكدة أهنا   ( 9/1/2116)الكوييت يف ( القبس)وحتدحت الصديقة جلريدة ( 05)

حتصل على مال مقابل محلها، مشرية إىل أهنا قامت به ملساعدة صديقتها 
: موقع: شبكة املعلومات الدولية: راجع يف ذلكاحملرومة من اإلجناب 

HTTP:VB X333X.COM/T33O15.HTM. 
   .72ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم .د: ينظر( 02)
مقال منشور على شبكة  -استئجار االرحام  ارة مزدهرة يف ايران( 07)

: على العنوان االلكرتوين التايل( االنرتنيت)معلومات الدولية 
HTTP://WWW.AMANJORDAN.ORG 

 .144،145حممد مرسى زهرة،األجناب الصناعي ،ص.د:ينطر (08)
 .284التلقيح الصناعي وأطفال ألنابيب،ص.حممد على البار. د: ينظر( 02)
 .32ص-مصدر سابق-حسن حممود عبد الدائم.د.  :ينظر( 30)
 -تررراج العرررروس مرررن جرررواهر القررراموس -(ضرررى الزبيرررديحممرررد مرت)الزبيررردي ( 30)
القرررراموس  -(حممررررد يعقرررروب)الفريوزآبررررادي . بررررريوت/ مكتبررررة احليرررراة -2/426ج

 .315ص/1ج -احمليط
حاشيةإبن عابدين ، حاشرية رد املوترارعلي (حممد أمني)إبن عابدين: ينظر( 33)

لررة مررن جم( 113،114)واملررادة  -116ص ،5الردر املوتررار ،دار الفكررر ،بررريوت،ط
 االحكام العدلية

/ 1ج -مصررادر احلررق يف الفقرره اإلسررالمى -عبررد الرررزاق أمحررد السررنهورى.د( 32)
  .74ص -2/1998ط -منشورات احلليب -37ص

 -مرشررررد احلررررريان اىل معرفررررة أحرررروال االنسرررران -حممررررد قرررردري باشررررا:ينظررررر( 34)
  .27ص -1318/ 1الطبعة

 .151ص -سابقاملصدر ال -عبد الرزاق أمحد السنهوري.د: ينظر( 35)
 .1951لسنة ( 41)رقم  -القانون املدىن العراقى( 32)
مصررادر احلقرروق  -نرورى حممررد خراطر.عرردنان ابرراهيم سرررحان و د.د:ينظرر( 37)

 .25ص -2113/ 1ط -األردن/ دار الثقافة-(االلتزامات)الشوصية 
القرراهرة ، برردون  -نظريررة العقرد يف الفقرره اإلسرالمي -حممررد سرراج.د: ينظرر( 38)
 .13ص -طبع سنة

) مادة / 82ص/1ج -مقاييس اللغة -(أمحد بن فارس بن زكريا)إبن فارس ( 32)
إبرن . إحتراد الكتراب العررب: الناشرر -عبد السرالم حممرد هرارون: حتقيق -(أجر 
دار إحيرررراء الرررررتاث  -11ص/4ج -لسرررران العرررررب –( حممررررد بررررن مكرررررم)منظررررور 
  . 1/1415ط -بريوت/ العريب

http://www.amanjordan.org/
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/ 7املغررررين  -348ص/2ج -ع يف حررررل ألفررررا  أيب شررررجاعاإلقنررررا  -الشرررربيين(  20)

 .1415/ ط -مكتب البحوث والدراسات: حتقيق -بريوت/ دار الفكر - 165
 -بررررريوت/ طبعررررة دار الفكررررر -433ص/ 5ج -املغررررىن -إبررررن قدامررررة: ينظررررر (20)

1982. 
 .42ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم.د:ينظر( 23)
لوسرررررريط يف شرررررررح القررررررانون املرررررردين،ألجيار عبررررررد الرررررررزاق السنهوري،ا:ينظررررررر( 22)

 .5ص،2115سنة ،1والعارية،منشورات حليب احلقوقية،،ج
عزت شحاتة كرار،األجل وأحره يف العقود االزمة،مؤسسة املوتار .د:ينظر(24)

سنهورى،الوسيط يف شرح .ومابعدها،ود 121ص ،2116، 2للنشر والتوزيع،ط
،اجمللد األول،منشورات حليب القانون املدين ،العقود الواردة على العمل 

 ومابعدها 8احلقوقية،بريوت لبنان،ص
ويالحرررظ أن التقنرررني املررردين العراقررري بررردأ التعريررر  بالسرررري علررري هنرررج الفقررره ( 25)

االسالمي مث أستدرك بعد ذلك وحرول الترزام املرؤجر مرن الترزام سرليب كمرا هرو يف 
احلديثرررة، راجرررع يف  الفقررره اإلسرررالمي إيل الترررزام اجيرررايب كمرررا أصررربح يف التقنينرررات

 .4ص -االجيار والعارية -عبد الرزاق السنهوري. ذالك،د
 -القاموس احمليط -( حممد بن يعقوب)الفريوز آبادى : ينظر( 22)
 .118ص/4ج
أحكام األم البديلة بني الشريعة اإلسالمية  -عبد احلميد عثمان. د:ينظر( 27)

 -مصدر سابق -السيد حممود مهران. د: نقاًل من. 137ص -والقانون
 .578ص

 .56ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم.د : ينظر( 28)
حممد حممود محزة،إجارة األرحام بني الطب والشريعة األسالمية،دار :ينظر( 22)

 94،ص1،2117الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،ط
 .57ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم. د: ينظر( 40)
 .22ص -مصدر سابق -محد القيسيعامر قاسم أ: ينظر (40)
مع أن هناك عقود التقوم على ألركان الثالحة املشار اليها يف املنت بل  (43)

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 

كل والقبض فضاًلعن االركان الثالحة املشار اليها كعقد الرهن احليازي من الش
 .الوارد على العقار

لدكتور عبد الرزاق سنهورى،جندأنه (نظرية العقد)وأذا الحظنا مؤل   (42)
أن احملل والسبب ركنان يف االلتزام اليف )يذهب اىل رأى خمال  بقوله 

من هذااللفظ وأذا كان له حمل  فالعقد ليس له سبب باملعىن املقصود:العقد
،فهذا احملل هو أنشاء التزامات معينة ،وكل ألتزام ينشئه العقد أكثر من ألتزام 
واحد ،تعٌدد احملل والسبب بتعٌدد األلتزام وكان املنطق يقضي بدراسة احملل 
والسبب يف نظرية األلتزام يف ذاته ،ولكن هناك أعتبارات عملية تقضى بدراسة 

عبد الرزاق سنهورى .د:للمزيد الحظ(ألتني يف النظرية العامة للعقدهاتني املس
 .463ص،1998،نظرية العقد ،اجلزء األول ،منشورات حلىب احلقوقية،لبنان،

الدكتور عبد احلي حجازي والدكتور عبد املنعم فرج )ذهب كل من  (44)
وم بالتميز بني حمل األلتزام وهو األداء الذى جيب على املدين أن يق(صدة

به،وحمل العقد وهو العملية القانونية اليت يراد حتقيقها من وراء ذالك ،ومها 
يشريان إىل أن العقد قد يقع باطاًلألن العملية املقصودة منه حيرمها القانون كما 

مع أن حمل كل ألتزام من األلتزامات الىت _يف حترع التعامل يف الرتكة املستقبلية 
عبد .د:اته صحيحاً، للمزيد عن هذا أراء ينظريولدها العقد يكون يف حد ذ

الرزاق سنهورى،الوسيط يف شرح القانون املدين ااجلديد ،اجمللد األول،نظرية 
 .،اهلامش األول418ص،،2115األلتزام بوجه عام،منشورات حلىب احلقوقية،

                   مصرررررررررررردر / مصررررررررررررادر االلترررررررررررزام -عبرررررررررررد الرررررررررررررزاق السرررررررررررنهوري..د:ينظرررررررررررر (45)
 .183ص -سابق

حسن حممود .و د. 125ص -مصدر سابق -عبد احلميد عثمان..د:ينظر (42)
 .117ص -مصدر سابق -عبد الدائم

مصرلحة )القواعد القانونية اليت يتوصل هبا إىل حتقيرق : يقصد بالنظام العام (47)
، و إن النظام العام شيء متغري يضيق و يتسرع حسرب مرا يعرده النراس يف (عامة

( النظرررام العرررام)و ال توجرررد قاعررردة حابترررة حتررردد ( صرررلحة عامرررةم)حضرررارة معينرررة 
حتديرداً مطلقرراً يتماشررى مرع كررل زمرران و مكرران؛ ألن النظرام العررام شرريء نسرريب و  

، و (املصرلحة العامرة)كل ما نستطيع فعله هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيرار 
إليهرررا يف تطبيرررق هرررذا املعيرررار يف حضرررارة معينرررة يرررؤدي إىل نترررائج غرررري الررريت نصرررل 

                 مصررررررررادر االلتررررررررزام، -عبررررررررد الرررررررررزاق السررررررررنهوري. د: ينظررررررررر. حضررررررررارة أخرررررررررى
 .435ص -مصدر سابق

فهي جمموعرة مرن القواعرد وجرد النراس أنفسرهم ملرزمني : أما اآلداب العامة (48)
بإتباعهرا طبقرراً لنراموس أديب، و هرري وليردة املعتقرردات املوروحرة والعررادات املتأصررلة 

 -عبرد الررزاق السرنهوري. د: ينظرر. ه العررف و تعرارف عليره النراسو ما جرى بر
 .436ص -مصدر سابق/مصادر االلتزام

 .437ص-مصدر سابق/عبد الرزاق السنهوري،مصادر االلتزام.د: ينظر (42)
 .من القانون املدين العراقي 126املادة   (50)
 .من القانون املدين العراقي 2و1فقرة  128املادة  (50)
 .119ص-مصدر سابق -د حسن حممود عبد الدائم:نظري (53)
 .من القانون املدين العراقي( 132)من املادة ( 2)ينظر الفقرة ( 52)
 .111ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم.د : ينظر (54)
 .96صحممد حممود محزة،مصدر سابق ،:ينظر (55)
ار خاص مث تطورت طريقة سحب البيضة فأصبحت تؤخذ بواسطة مسب (52)

 .يدخله الطبيب عرب املهبل بأ اه املبيض
 .95صحممد حممود احلمزة،مصدر ساببق،:ينظر (57)
األحكام  -السيد حممود مهران. د: أنظر خطوات العملية هذه يف (58)

سنة / 1الطبعة  - -الشرعية و القانونية للتدخل يف عوامل الوراحة و التكاحر
 -حممد على البار. السباعي، و د زهري امحد. و د(. 483، 241ص)_ 2112

: نقال عن .238ص -1997سنة  -بريوت/ دار الشامية -الطبيب أدبه و فقهه
و،حممد ( 66-65)ص  –مصدر سابق  -حسن حممود عبد الدائم. د

 .96حممودمجزة،مصدر سابق،ص
إنتشار الزنا، والشذوذ : ويعيد األطباء سبب إزدياد حاالت العقم إىل (52)

شار وسائل احلمل، واإلجهاض بني النساء، والتناول املفرط اجلنسي، وإنت
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باإلضافة إىل األمراض اجلنسية . للعقاقري، واملودرات، والكحول، والسجائر
الكالميديا، السيالن، اهلربس، الزهري، القرحة الرخوة، اإللتهاب املغبين )مثل 
الدار  -خلق اإلنسان بني الطب والقرآن -حممد علي البار. د(. احلبييب
  .523ص -11/1421ط-جدة/ السعودية

 .111ص -مصدر سابق -حسني حممود عبد الدائم.د :ينظر (20)
  .56ص -مصدر سابق -زياد أمحد سالمة: ينظر(20)
دراسرررة ترررربط برررني التلقررريح اإلصرررطناعي  -سرررالم روفرررو يف مقرررال لررره بعنررروان (23)

 .http://ankawa.com: املصدر.3/6/2113:تأريخ نشر املقال  -والتشوه
عمليرررات أطفرررال األنابيرررب و  -منرررذر طيرررب الربزجنررري، شررراكر غرررين .د.أ (22)

 -/ مؤسسرررررررة الرسرررررررالة -اإلستنسررررررراخ البشرررررررري يف منظرررررررور الشرررررررريعة اإلسرررررررالمية
 .111ص -. 1/2111ط
مصفى اهلبل، مصفى عنق الرحم اخلارجي والداخلي، : ومن هذه املصايف (24)

مصفى خاليا كوميلص، مصفى  مصفى منطقة اتصال األنبوب الرمحي بالرحم،
وكذلك مصفى الغشاء البالزمي . خاليا الكروناراديتا، مصفى غالف البيضة

ينظر تفاصيل هذه . الداخلي للبيضة، مصفى غشاء بطانة الرحم الداخلي
نفس  -منذر طيب الربزجني، شاكر غين العاديل.د.أ: املصايف ووظائفها

 .110ص -در سابقاملص -حممد علي البار. د. 22-21ص -املصدر
الحظنا أن : ))يقول الدكتور منذر طيب عن تأحري هذه اهلرمونات(25)

استودام اهلرمونات يؤدي إىل التأخر يف النمو اجلنيين لألجنة النا ة من 
( 2)كما ال حظنا ان اهلرمونات تؤدي إىل نسبة تأخري . ختصيب البييضات

بيعية اليت ال تستودم فيها ساعات يف عمليات اإلباضة مقارنة مع احلاالت الط
 اهلرمونات

وقد جلا العلماء حلل مشكلة رفض احلمل إىل  ميد البييضات لفرتة قد  (22)
تصل إىل شهر أو شهرين إىل أن يتولص جسم املرأة من تلك اهلرمونات 
الزائدة، فيكون أكثر استعداداً لتقبل اجلنني املزروع، وبذلك تنعكس هذه النسبة 

 -منذر طيب الربزجني، شاكر غين . د. إىل نسبة للنجاحالكبرية للفشل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .112 -110ص -املصدر السابق

 -خالرررد حممرررد صررراحل. د: ينظرررر يف تفاصررريل هرررذه اإلجيابيرررات والسرررلبيات (27)
وال دراسررة فقهيررة مقارنررة مررع قررانون األحرر -أحكررام احلمررل يف الشررريعة اإلسررالمية

جامعرررررة / السرررررودان  -أطروحرررررة الررررردكتوراه -702-701ص -الشوصرررررية العراقررررري
 .7002-7001 -اخلرطوم

 (.11)اآلية : سورة لقمان (28)
-/1ج -من هدي اإلسالم فتاوى معاصرة -يوس  القرضاوى.د: ينظر (22)

حممد حممود محزة،مصدر .ومابعدها،ود221ص  .1/7001ط-الكويت/دارالقلم
 .170سابق،ص

حممد .ومابعدها و ود221يوس  القرضاوى،مصدر سابق،ص .د: رينظ(70)
 .1710حممود محزة،مصدر سابق،ص

  222مصدر سابق ،ص-يوس  القرضاوى.د: ينظر (70)
وقد نص اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطرة العرا  اإلسرالمي يف دورتره  (73)

قررريح يف دورترررره الثامنرررة املنعقررردة وكرررة الكرمرررة علرررى إباحررررة هرررذه الصرررورة مرررن التل

وقررال  ،1101 -ربيرع اآلخرر 10-11السرابعة الريت انعقردت وكرة املكرمررة مرن يروم 
الرذي تؤخرذ فيره النطفرة والبويضرة مرن )إن األسرلوب اخلرامس : ))خبصوص ذلك

زوجني وبعد تلقيحهما يف وعاء اإلختبرار ترزرع اللقيحرة يف رحرم الزوجرة األخررى 
ذا احلمرررل عرررن ضرررراا املنزوعرررة للرررزوج نفسررره، حيرررث تتطررروع وحرررض إختيارهرررا هبررر

((. يظهر جمللس اجملمع أنه جائز عنرد احلاجرة، وبالشرروط العامرة املرذكورة( الرحم
القرررار اخلررامس حررول / قرررارات الرردورة السررابعة -جملررة اجملمررع الفقهرري اإلسررالمي

  .151ص –التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب 
رة أيضرراً وبررني اجملمررع أسررباب مث تراجررع اجملمررع عررن ذلررك وأفررىت بتحرررع هررذه الصررو 

إن الزوجررة األخرررى الرريت زرعررت فيهررا لقيحررة بويضررة الزوجررة : ))التحرررع يف اآليت
األوىل قد حتمل حانية قبل انسداد رمحها على محل اللقيحة من معاشرة الرزوج هلرا 
يف فرررتة متقاربررة مررع زرع اللقيحرررة مث تلررد ترروأمني وال يعلررم ولرررد اللقيحررة مررن ولرررد 

ج، كما ال تعلم أم ولد اللقيحة من اليت أخذت منها البويضة مرن أم معاشرة الزو 
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 

لكررل مررن  ولررد الررزوج، ويوجررب ذلررك مررن اخررتالط األنسرراب جلهررة األم احلقيقيررة
جملررررة اجملمررررع الفقهرررري ((. احلملررررني والتبرررراس مررررا يرتتررررب علررررى ذلررررك مررررن أحكررررام

 .321 -321ص -1996/ 1417 -العدد العاشر/ السنة الثامنة -اإلسالمي
اجلررزء األول / العرردد الثالررث -الرردورة الثالثررة -جملررة جممررع الفقرره اإلسررالمي (72)
 .(1987) -بشأن أطفال األنابيب( 16)قرار رقم  -(423ص)
/ 1417 -العررردد العاشرررر/ السرررنة الثامنرررة -جملرررة اجملمرررع الفقهررري اإلسرررالمي (74)

  .321-321ص -1996
-www.dar/ موقررررررع دار اإلفترررررراء املصرررررررية -شرررررربكة املعلومررررررات الدوليررررررة (75)

alifta.com/ إلفترررراء قسررررم األحبرررراث الشرررررعية برررردار ا/ املوضرررروع تررررأجري األرحررررام
 .17/5/2117: تأريخ الفتوى -املصرية

 -موقرررررع اجمللرررررس األورويب لإلفتررررراء والبحررررروث -شررررربكة املعلومرررررات الدوليرررررة (72)
                    فترررررررراوى األسرررررررررة / اجملموعررررررررة الثالثررررررررة( 68)رقررررررررم الفترررررررروى  -صررررررررفحة الفترررررررراوى
 .والبيت املسلم

   .http://www.islamset.com :توصيات وقرارات املنظمة من موقع (77)
الكتاب الرابع جلمعية املقاصد اخلريية  ،1999-1998املوسم الثقايف ، (78)

اإلسالمية ،املديرية العامة الشؤن واخلدمات اإلجتماعية ،دائرة املساجد 
واخلاليا،حماضرة طفل ألنبوب،األرحام،املطران بشارة الراعي ،بريوت 

 .326املشار أليه يف،حممد حممود محزة،مصدر سابق،ص(318،319)نان،ص،لب
تعاليم حول أحرتام احلياة :الوحيق الواقعة يف أالبعني صفحة حتت عنوان  (72)

والىت أقرها البابا يوحنا بولس الثاين –اإلنسانية الوليدة وشرف اإلجناب 
وصدرت الوحيقة  م22/2/1987وأصدرها اجملمع املقدس لعقيدة اإلميان بتأريخ 

 م11/3/1987 بشكل رمسي بتأريخ
حماضرة احلوار اإلسالمي املسيحي يف جمال األخالقيات الطبية للتلقيح  (80)

األصطناعي وأطفال األنابيب بني املواق  الدينية والبحث النثرو بولوجي 
سلسلة -ندوة التلقيح االصطناعي املتجانس والغري املتجانس–واألخالقي 
معهد الدراسات -جامعة القديس يونس-سالمية واملسيحيةالندوات اإل

http://www.dar-alifta.com/
http://www.dar-alifta.com/
http://www.dar-alifta.com/
http://www.islamset.com/
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املشار أليها يف حممد .21ص-1ط-داراملشرق-بريوت–الألسالمية املسيحية 
 .327حممود محزة،مصدر سابق ،ص

مصرلحة )القواعد القانونية اليت يتوصل هبا إىل حتقيرق : يقصد بالنظام العام (80)
و يتسرع حسرب مرا يعرده النراس يف  ، و إن النظام العام شيء متغري يضيق(عامة

( النظرررام العرررام)و ال توجرررد قاعررردة حابترررة حتررردد ( مصرررلحة عامرررة)حضرررارة معينرررة 
حتديرداً مطلقرراً يتماشررى مرع كررل زمرران و مكرران؛ ألن النظرام العررام شرريء نسرريب و  

، و (املصرلحة العامرة)كل ما نستطيع فعله هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيرار 
يف حضرررارة معينرررة يرررؤدي إىل نترررائج غرررري الررريت نصرررل إليهرررا يف تطبيرررق هرررذا املعيرررار 
مصررررادر االلتزام،مصررررردر  -عبرررررد الرررررزاق السررررنهوري. د: ينظررررر. حضررررارة أخرررررى

 .435ص -سابق
فهي جمموعرة مرن القواعرد وجرد النراس أنفسرهم ملرزمني : أما اآلداب العامة (83)

لعررادات املتأصررلة بإتباعهرا طبقرراً لنراموس أديب، و هرري وليردة املعتقرردات املوروحرة وا
 -عبرد الررزاق السرنهوري. د: ينظرر. و ما جرى بره العررف و تعرارف عليره النراس

 .436ص -مصدر سابق/مصادر االلتزام
 .من حبثنا هذا( 7)ص : راجع (82)
 198،ص3السيد سابق ،فقه السنة،بريوت ،ج:ينظر (84))
 .42ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم.د: ينظر (85)
-البهجررة يف شرررح التحفررة -(أبررو احلسررن علرري بررن عبررد السررالم)ويل التسرر  (82)
حممررد : حتقيرق -1/1998ط1418 -بررريوت/ دار الكترب العلميرة  -368ص/2ج

 .عبد القادر شاهني
 .451ص/2ج -نفس املصدر -التسويل (87)
 .117ص/3ج -كتاب الفقه على املذاهب األربعة  -عبد الرمحن اجلزيري (88)
 (.72)ية اآل: سورة النحل  (82)
 (.74)اآلية : سورة الفرقان (20)
/ 1417 -العدد العاشر/ السنة الثامنة -جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي  (20)

 .321 -321ص -1996
موقع دار اإلفتاء  -شبكة املعلومات الدولية: أدلة التحرع هذه يف: أنظر (23)

قسم األحباث / املوضوع تأجري األرحام /www.dar-alifta.com/ املصرية
 .17/5/2117:تأريخ الفتوى -الشرعية بدار اإلفتاء املصرية

بإستثناء الدكتور عبد املعطي بيومي عضو جممع البحوث اإلسالمية  (22)
وعميد اسبق لكلية أصول الدين باجلامعة األزهرية، وقد ( أعلى هيئة ىف األزهر)

ضجة كبرية يف مصر عموما وبني علماء األزهر خصوصا، مما  أحارت فتواه
اضطر شيخ األزهر حممد سيد طنطاوي إىل إحالة املسألة إىل جممع البحوث 
اإلسالمية يف األزهر للقطع فيها، والذي أفىت  بدوره يف جلسته املنعقدة يوم 

برفض فكرة تأجري األرحام، واعتبارها خروًجا على  31/3/2111اخلميس 
شريعة اإلسالمية، وجاء قرار اجملمع بإمجاع أعضائه، و  يعرتض عليه سوى ال
مقال  -إسالم اون الين -شبكة املعلومات الدولية. عبد املعطي بيومي نفسه.د
 .تأجري األرحام بني الطب والسياسة -حسن متام بعنوان: ل

 عبد احلميد عثمان حممد،أحكام األم البديلة بني الشريعة. د:ينظر (24)
السيد حممود .مشار أليه ىف، د،137االسالمية والقانون،دراسة حتليلية،ص

 578مهران،مصدر سابق،ص
 .www_mozn_net.htm: الفتوى نشرت على موقع شبكة املزن الثقافية (25)
 -يف  فتاوى له حول عمليات التلقيح الصناعي -حممد سعيد احلكيم(22)

الربزجني، شاكر غين منذر طيب .د.أ -الفتاوى وردت يف ملحق كتاب
 .1/2111ط -بريوت/ مؤسسة الرسالة -154ص -مصدر سابق -العاديل

 .119،131، 41ص  -مصدر سابق -عبد احلميد عثمان حممد.د: ينظر (27)
 .579ص -مصدر سابق -السيد حممود مهران.ود
. عبد املعطي بيومي يف معرض دفاعره عرن رأيره: هذه األدلة ذكرها الدكتور( 28)

يف ضوء قررار األزهرر بتحررع بيرع أرحرام النسراء أو  -مصطفي عمارة: لانظر مقا
 .موقع إسالم أون الين -تأجريها

 .مصدر سابق -حبث تأجري األرحام: ينظر (22)
حبررث منشررور  -تررأجري األرحررام بررني الطررب والسياسررة -حسررام متررام:ينظررر (000)

 :على شبكة املعلومات الدولية، موقع
http://www.islamonline.net/arabic/science/2001/04/article 

4.shtm 

 .وحبث حول تأجري االرحام، مصدر سابق 
/ دار طائر العلم -8131:رقم -513ص/2ج -اجلامع الصغري -السيوطي (000)

 -فيض القردير -عبد الر وف املناوي. اويحممد عبد الر وف املن: حتقيق -جدة
: )).. و واحلديث مرسرل كمرا يقرول املنراوي يف سرنده 8130:رقم -479ص/5ج
( اهليثم برن مالرك الطرائي)أيب حممد ( عن)أبو بكر القرشي ( ابن أيب الدنيا)عن 

حقررة مرن اخلامسررة، وهررو صررريح يف كونرره غررري : قررال يف التقريررب. الشرامي األعمررى
 ((.املصن  أن يقول مرسال صحايب فكان على

 .312-311ص -مصدر سابق/ أحكام احلمل  -خالد حممد صاحل. د (003) 
كعمرررررل طررررريب للمسررررراعدة يف ( التلقررررريح الصرررررناعي)صررررردر قررررروانني برررررنظم  (002)

ومررن اسررربانيا  1991الصررادر يف مررارس( 115)اإلجنرراب كالقررانون السررويدي رقرررم 
نرررويج و فرنسررا ويف لبنرران و أيضررا يف كررل مررن 1988يف ( 114)صردر قررانون رقررم 
 .اخلاص بتقنية املساعدة الطبية يف اإلجناب  1993لسنة ( 31)صدر قانون رقم 

 .31/5/1971يف  1885العدد  -نشر هذا القانون يف الوقائع العراقية (004)
 .15/9/1986يف  3115العدد  -نشر هذا القانون يف الوقائع العراقية (005)
 .والثالثة من قانون مصارف العيون املادة االوىل: ينظر (002)
 . املادة االوىل من قانون زرع االعضاء البشرية: ينظر (007)
 من املادة الثانية من قانون زرع االعضاء البشرية( أ)الفقرة : ينظر (008)
 .من حبثنا هذا(  13-12)راجع هذه السلبيات يف ص  (002(
شوصرررررررية العراقيرررررررة قررررررررم ينظرررررررر األسرررررررباب املوجبرررررررة لقرررررررانون األحررررررروال ال (000)
 .وتعديالته،واملادة األوىل من نفس القانون 1959لسنة(188)
 .من حبثنا هذا( 19-16)راجع آراء الفقهاء وأدلتهم يف ص  (000)
. د: للمقارنرررة برررني خصرررائص عقرررد ترررأجري األرحرررام وهرررذه العقرررود أنظرررر  (112)

 . و مابعدها 75ص -مصدر سابق -حسن حممود عبد الدائم

http://www.dar-alifta.com/
http://www.islamonline.net/arabic/science/2001/04/article%204.shtm
http://www.islamonline.net/arabic/science/2001/04/article%204.shtm
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عبررد الررزاق امحررد . د: راجرع, األجرر هررو ركرن مهرم يف عقررد اإلجيراروهري  (002)
 .158ص  -مصدر سابق -اإلجيار و العارية  -السنهوري

اهلرررررامش  -79ص -مصررررردر سررررابق -حسررررن حممرررررود عبررررد الرررردائم: ينظررررر (004)
 .الثالث

وحسررن . 328ص -مصرردر سررابق  -عطيررة حممررد عطيررة سررعد. د: ينظررر (005)
 .79ص  -مصدر سابق -حممود عبد الدائم

األجنرررراب الصررررناعي أحكامرررره القانونيررررة  -حممررررد املرسرررري زهرررررة. د: ينظررررر (002)
 .178،ص 1993وحدوده الشرعية،دراسة مقارنة ،سنة 

عبد الرزاق سنهوري ،مصدر سابق، العقود الواردة علي .د:ينظر (007)
من قانون الدنة العراقي،ذكر (925حىت 911)و املواد9-8العمل،مصدر سابق،ص

 .كام عقد العمل يف القانون العراقيفيها ألح
إضافة اىل هذا فأن األلتزامات الناشئة عن العقد التقتصر على  (008)

األلتزامات اتى يتفق عليها املتعاقدان صراحة يف بنود العقد بل يتعدي إىل ماهو 
من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة األلتزام ،وهذا 

من القانون املدين (151)ملشرع العراقي من خالل نص املادة ماأشارة أليه ا
 .العراقي

دار  -إلغررررراء التصررررررف القرررررانوين -ياسرررررر أمحرررررد كامرررررل الصررررررييف. د: ينظرررررر(002)
 (.13-12)بدون سنة نشر، ص /مطبعة اإلسراء -القاهرة/ النهضة العربية

 .من قانون املدين العراقي 131املادة (030)
 

 المصادر والمراجع
 .لقرآن الكريما -أ

 :كتب الحديث  -ب
  اإلقنرررراع يف حررررل ألفررررا  أىب  -(977حممررررد الشررررربيين اخلطيررررب ت )الشررررربيين

 -بريوت/ دار الفكر -شجاع
  البهجرررة يف شررررح التحفرررة -(أبرررو احلسرررن علررري برررن عبرررد السرررالم)التسرررويل-
حممررد : حتقيررق -1/1998ط1418 -بررريوت/ دار الكتررب العلميررة  -368ص/2ج

 عبد القادر شاهني
 حممرررد عبرررد : حتقيرررق -جررردة/ دار طرررائِر العلرررم -اجلرررامع الصرررغري -سررريوطيال

 .الر وف املناوي
  حاشررية رد احملتررار علررى ) -حاشررية إبررن عابرردين -(حممررد أمررني)ابررن عابرردين

  /.ط -بريوت/ دار الفكر -(الدر املوتار
 املكتبرة التجاريرة -فريض القردير شررح اجلرامع الصرغري -عبد الرر وف املنراوي /
 .1/1356ط -مصر
 بدون سنة نشر-3ج–بريوت -فقه السنة-السيد سابق . 
 117ص/3ج -كتاب الفقه على املذاهب األربعة  -عبد الرمحن اجلزيري.  
 مكترررررررب البحررررررروث : حتقيرررررررق -برررررررريوت/ دار الفكرررررررر -املغرررررررين -إبرررررررن قدامرررررررة

 .1415/ ط -والدراسات
 

 :متون -ت
        1959لسنة (188)القانون األحوال الشوصية القم.  
  (.1986)لسنة(85)ن زرع األعضاء البشرية رقمالقانو 
 (  .1987)لسنة(71)القانون العمل الرقم 
 (.1951)لسنة ( 41)رقم  -القانون املدىن العراقى 
 (.1971)لسنة(113)قانون مصارف العيون رقم ال 
 

 :الكتب الفقهية، والقانونية الحديثة -ث
 1ط-ألسررالميةحممررد حممررود محزة،أجررارة األرحررام بررني الطررب والشررريعة ا.د-

 .2117سنة -دارالكتب العلمية لبنان
 عررزت شررحاتة كرار،األجررل وأحررره يف العقررود االزمة،مؤسسررة املوتررار للنشررر .د

 ، 2116، 2والتوزيع،ط
 األحكام الشرعية و القانونية للتدخل يف عوامل الوراحرة  -السيد حممود مهران

 .2112/ 1الطبعة  -و التكاحر
 تقردع الشريخ -ألنابيب بني العلم و الشريعةأطفال ا -زياد أمحد سالمة .د :

 .2/1998ط -عبد العزيز اخلياط
 دار النهضرررررة  -إلغررررراء التصررررررف القرررررانوين -ياسرررررر امحرررررد كامرررررل الصررررررييف.د ,

 .بدون سنة نشر/ مطبعة اإلسراء -القاهرة/ العربية
 األجنرررررراب الصررررررناعي أحكامرررررره القانونيررررررة وحرررررردوده  -حممررررررد املرسرررررري زهرررررررة.د

 .1993رنة ،سنة الشرعية،دراسة مقا
 الوسررررريط يف شررررررح القرررررانون املررررردين، االجيرررررار -عبرررررد الررررررزاق امحرررررد السرررررنهوري.د

 .1999،سنة 2والعارية،منشورات احلليب احلقوقية،ط
 جملرررس النشرررر  -البصرررمة الوراحيرررة وعالئقهرررا الشررررعية -سرررعد الررردين اهلرررالىل.د

 .2111سنة /1ط -العلمى
 الرردار السررعودية -رآنخلررق اإلنسرران بررني الطررب والقرر -حممررد علرري البررار.د /
 .11/1421ط-جدة
 دار  -الطبيررب أدبرره و فقهرره -زهررري امحررد السررباعي. حممررد علررى البررار و د.د

 .1997سنة  -بريوت/ الشامية
 دار –عقد إجيارة األرحام برني احلضرر واإلباحرة  -حسن حممود عبد الدائم.د

 .1999سنة -1ط-األسكندرية-الفكر اجلامعي
 الوسيط يف شرح القانون املدين،العقود الرواردة -يعبد الرزاق امحد السنهور .د

  .2115،سنة 3على العمل،اجمللد األول، منشورات احلليب احلقوقية،ط
 عمليررررررررات أطفررررررررال األنابيررررررررب -منررررررررذر طيررررررررب الربزجنرررررررري، شرررررررراكر غررررررررين .د            

               / مؤسسرررررررة الرسرررررررالة -و اإلستنسررررررراخ البشرررررررري يف منظرررررررور الشرررررررريعة اإلسرررررررالمية
 .1/2111ط -بريوت
 دار القلررررم -مررررن هرررردي اإلسررررالم فترررراوى معاصرررررة -يوسرررر  القرضرررراوى.د /

 .3/2113ط -الكويت
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 دار  -القرررانون اجلنرررائى والطرررب احلرررديث -أمحرررد شررروقى عمرررر أبرررو خطررروة.د
 .1999سنة / النهضة العربية

 مرشرررررررررد احلرررررررررريان إىل معرفرررررررررة أحررررررررروال اإلنسررررررررران -حممرررررررررد قررررررررردري باشرررررررررا-                        
   1318/  1الطبعة
 مشرركلة املسررؤولية الطبيررة املرتتبررة علررى التلقرريح  -عررامر قاسررم أمحررد القيسررى.د

 .1/2111ط -الصناعى
  مصرررررادر احلررررررق يف الفقرررررره اإلسررررررالمي -عبرررررد الرررررررزاق أمحررررررد السررررررنهورى.د- 

 .2/1998ط -منشورات احلليب
 مصرادر احلقروق الشوصرية  -نرورى حممرد خراطر.عدنان إبراهيم سررحان و د.د
 .2113/ 1ط -األردن/ ر الثقافةدا-(االلتزامات)
 بدون سنة طبع/ القاهرة -نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي -حممد سراج.د 
 اجلرزء األول، منشررورات احللرريب _نظريررة العقررد_عبرد الرررزاق امحررد السرنهوري.د

 .1998-احلقوقية
 

 :كتب اللغة  -ج
 ترررراج العررررروس مررررن جررررواهر القرررراموس -(حممررررد مرتضررررى الزبيرررردي)لزبيرررردي ا- 

 . بريوت/ احلياة مكتبة
  القررراموس احملررريط والقرررابوس الوسررريط يف  -( -(حممرررد يعقررروب)الفريوزآبرررادي
 .بريوت/ دار املعرفة -اللغة
  دار إحيرراء الرررتاث العررريب -لسرران العرررب -( حممررد بررن مكرررم)إبررن منظررور /

 .1/1982ط -بريوت
  عبررد السررالم : حتقيررق -مقرراييس اللغررة -(أمحررد بررن فررارس بررن زكريررا)إبررن فررارس
 .إحتاد الكتاب العرب: الناشر -مد هارونحم
 
 :البحوث، والمجالت، والمقاالت، ومواقع اإلنترنت.د
 دراسررة  -أحكررام احلمررل يف الشررريعة اإلسررالمية -خالررد حممررد صرراحل الكررردى

كليرررة -أطروحرررة دكتررروراه -فقهيرررة مقارنرررة مرررع قرررانون األحررروال الشوصرررية العراقررري
  2115 / 2114 -السودان/ جامعة اخلرطوم/ القانون

 شررربكة املعلومرررات  -اسرررتئجار األرحررام  رررارة مزدهررررة يف إيررران: مقررال بعنررروان
  HTTP://WWW.AMANJORDAN.ORG: موقع -الدولية
 االستنسرراخ البشرررى بررني حريررة البحررث العلمررى  -خالررد حممررد صرراحل الكررردى

حبث منشور  -بط األخالقيات العامةواحلقوق الشوصية، وحدود الشريعة وضوا
 (.5)عدد / ىف جملة جامعة كوية

 حبرث منشرور علرى  -(أو الررحم املسرتأجر)األم البديلرة  -عارف على عرارف
 منتدى الدعوة/شبكة املعلومات الدولية 

  مترراح علررى  -حبررث منشررور علررى شرربكة املعلومررات الدوليررة -تررأجري األرحررام
 www.google.com : العنوان االلكرتوين التاىل

 شربكة  -ترأجري األرحرام برني الطرب والسياسرة -مقال له بعنروان -حسن متام
 .-موقع  إسالم اون الين -املعلومات الدولية

 دراسررررة تررررربط بررررني التلقرررريح اإلصرررررطناعي  -مقررررال لرررره بعنررررروان -سررررالم روفررررو
 . http://ankawa.com: موقع -شبكة املعلومات الدولية -والتشوه

 صرفحة  -موقرع اجمللرس األورويب لإلفتراء والبحروث -شبكة املعلومات الدوليرة
 فتاوى األسرة والبيت املسلم / اجملموعة الثالثة( 68)رقم الفتوى  -الفتاوى

 موقرررررررع دار اإلفتررررررراء املصرررررررررية -شررررررربكة املعلومرررررررات الدوليررررررررة /www.dar-
alifta.com. 

 حبرث منشرور  -فتروى أزهرر حرول إباحرة ترأجري األرحرام  -عبد املعطي بيومي
 HTTP:VB: متاح على عنروان الكررتوين الترايل -على شبكة املعلومات الدولية

X333X.COM/T33O15.HTM.. 
 يف ضرروء قرررار األزهررر بتحرررع بيررع أرحررام : مقررال لرره بعنرروان -مصررطفي عمررارة

 .أون الينموقع إسالم  -النساء أو تأجريها
  1417 -العرررردد العاشررررر/ السررررنة الثامنررررة -جملررررة اجملمررررع الفقهرررري اإلسررررالمي /

1996- 
 يف  3115العرررررررردد  .31/5/1971يف  1885العرررررررردد  -جملررررررررة الوقررررررررائع العراقيررررررررة
15/9/1986.  
   العرردد الثالررث، اجلررزء األول  –الرردورة الثالثررة  –جملررة جممررع الفقرره اإلسررالمي
 (. 1987) -فال األنابيببشأن أط( 16)قرار رقم  –( 423ص)

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 

http://www.amanjordan.org/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://ankawa.com/
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 ثــوختة
ئافرةتيَك ئامادةيى خؤى دةرئةبرِيَت بؤ : بريتيية لة (ثرؤسةى بةكريَدانى مناَلدان)بةكورتى ئةتوانني بَليَني بريؤكةى 

ى نةبيَت ، ئةويش يان بةهؤى ئةوةى ذنةكة مناَلدانى نيية خيَزانيَك كة تيايدا ذنةكة تواناى دووطيان بوون و مناَلبوون
بة )يان بةهؤى توشبوونى بة نةخؤشييةك كة رِيَطرة لة سك كردن وة يان ذنةكة خؤى ئارةزووى دووطيان بوونى نيية 

كة  ، لةم كاتةدا ئافرةتةكة( ئارةززوبيَت يان بؤ خؤدورخستنةوة لة طريوطرفت و نازارو ناخؤشى ثرؤسةى دووطيانى
تواناى دووطيان بوونى هةية ئامادةيى خؤى دةردةبرِيَت و منداالني خؤى ثيَشكةش دةكات بؤ بةئةجنام طةياندنى ئةو 

ئةم ثرؤسةيةش زؤربةى كات بة رِيَكةوتن و بة ثيَـى  . ثرؤسةية  بة شيَوةيةكى خؤبةخشانة يان بةرامبةر بة كريَيةك 
ت ئةجنام دةدريَت ، ئةويش بؤئةوةية ثرؤسةكة رِةهةنديَكى ياسايى وةربطريَت طريَبةستيَك و بة ئامادةيى ثاريَزةرى تايبة

و هيض اليةنيَك لة اليةنةكان نةتوانيَت تاك اليةنانة طريَبةستةكة هةَلبوةشيَنيَتةوة يان بةبىَ هيض هؤيةكى ياسايى لـة  
 .ت طريَبةستةكة ثاشطةز بيَتةوة يان دانانى مةرجيَك كة لة طريَبةستةكةدا نةهاتبيَ

ئةم ثرؤسةيةش بة يةكيَك لة رِيَطا نويَكان دادةنريَت كة هةنديَك خةَلك بؤ دةربازبوون لة كيَشةى نةزؤكى و  
دةرئةجنامةكانى ثةناى بؤ دةبةن ، ثرؤسةكة بةرهةمى هةموو ئةو هةوَلة بةردةوامانةية كة بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةى 

ئاماذة بةوة بدةين كة ئةطةر نةزؤكى يةكيَك بيَت لةو نةخؤشييانةى نةزؤكى بةئةجنام دةطات ، بؤية طرنطة ليَرةدا 
ئةطةرى ضارةسةركردنى هةبيَت ، هيض رِيَطرييةك نيية بؤ هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنى بة شيَواز و رِيَطةى ياسايى ، 

رةسةر مبيَنيَتةوة ، بؤية بةآلم لة هةمان كاتدا دةكريَت بَليَني كة لةوانةبيَت قةدةرى خوا وابيَت ئةو نةخؤشيية بىَ ضا
ية خؤدزينةوة و ئةمالوال نةكةين ، لةبـةر ئـةوةى   (فطرة)دةبيَت بةو قةدةرة خوايية رِازى بني و ضيرت لة ضارةنوسة 

، (ئاماجنةكان ثاساو نني بؤ رِيَطةكانى طةيشنت بة ئامانج)بةثيَى بنةماكانى ئاينى ئيسالم بيَت يان بةثيَى بنةما ياساييةكان 
ثرؤسةى بةكريَدانى منداَلدان دةضيَتة ضوارضيَوةى ثيتاندنى دةستكردى حةرامكراوةوة ، ئةويش بةهؤى ئةو هةربؤية 

كَيشة و سلبياتانةى بةدواى خؤيدا دةيهَينَيت كة ضـةند بةرابـةرى خـودى كَيشـةى نةزؤكييـة ، كـة خـؤى لـةو         
و خاوةن هيَلكةكة ( حاضنة)فرةتة دايةنةكة مةترسييانةدا دةبينيَتةوة كة دروستى دةكات لة سةر ذيانى مناَلةكةو ئا

 .بةبىَ جياوازى 
بةم ثيَش لةرِووى ياساو لةرِووى شةرعةوة بة ثرؤسةيةكى رِيَطة ثيَنةدراو دادةنريَت ئةويش دةطةرِيَتةوة بؤ ضةند 

خؤى ىلَ  طرنطرتينيان ئةوةية كة كؤمةَلىَ قةدةغةكراوى شةرعى ،بةدواى خؤيدا دةهيَنيَت كة دةكريَت: هؤكاريَك 
بةدوور بطرييَت ، مةترسيدارترينيان ئةو كيَشة و طريوطرفتانةية بؤئةو مناَلة دروست دةبيَت كـة لـة ئـةجنامى ئـةم     
ثرؤسةيةوة هاتؤتة بةرهةم ، هةروةها ثاَلنةرى سةرةكى بؤ ئةو ذنةى كة مناَلدانى خؤى تـةرخان دةكـات بـؤ ئـةم     

وةك بةخشندةيى بىَ بةرامبةر، هةروةها كؤمةَليَك طريوطرفتى ياسايى و ثرؤسةية تةنها بةدةستهيَنانى برِيَك ثارةية نة
كؤمةآليةتي لة ئاكامى ئةم ثرؤسةية سةر هةَلدةدات لة كاتيَكدا هيض بيانوو يان ثاَلنةريَكى ياسايى نيية ، ضونكة بابةتى 

ش بةحاَلى خؤى لة هيََلة طشتى و لةم شيَوةية ئةضيَتة دووتويَى ماددةكانى ياساى بارى كةسيَتييةوة ، ئةم ياسايةش بة
بنةما سةركييةكانى شةريعةتى ئيسالمةوة سةرضاوة دةطريَت و شةريعةتى ئيسالميش ثرؤسةى لةم شيَوةية بة حةرام و 

ثاشان بؤمان دةردةكةويَت كة لة نيَوان طريَبةستى بةكريَدانى مناَلدان لةاليةك و هةريةكة لة . قةدةغكراو دادةنيَت 
ريَدان و طريَبةستى كاركردن لةاليةكى تر كؤمةَلى خاَلى هاوبةش هةية ، لـة هةمانداتـدا هةنـديَك    طريَبةستى بةك
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تايبةمتةندى هةية كةتايبةتة بة طريَبةستى بةكريَدانى مناَلدان كةوادةكات هاوتاكردنى لةطةلَ ئةو  دووجؤرةى ترى 
يَبةستانةى تر بكريَت بة ثيَوةرى برِيـاردان لـة   طريَبةست دا كاريَكى طران بيَت ، بؤية ناكريَت حوكمةكانى ئةو طر

 .قةدةغةكردن يان رِيَطةثيَدان لة طريَبةستى لةم شيَوةية 
لةعيَراقدا ضةندين سةنتةرى تايبةت بة شيَوازة جؤراوجؤرةكانى ثيتاندنى دةستكرد هةية و كارى ثيتاندنى تيـادا  

نيية كة رِيَوشويَنى قةدةغةكردن يان رِيَطةثيَدانى ثرؤسةى لةم  ئةجنام دةدريَت ، لةكاتيَكدا ياسايةكى رِوون و تايبةمتان
شيَوةيةى تيادا ديارى كرابيَت ، هةربؤية ثيَويستة ياسايةكى تايبـةت دابرِيَـيريَت و رِ َ و شـويَنى ياسـايى ثيَويسـت      

تةندروسـتى ثيَويسـت   بطرييَتةبةر بؤ رِيَطرتن لة ئةجنامدانى كارى لةم شيَوةية و بآلوكردنةوةى هؤشيارى ياسايى و 
 .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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 العرض لمحصول القمحتقدير دوال الطلب و 
 6112-0991في ضوء السياسة السعرية المتبعة في العراق للمدة 

 
 علي شوكت أمحد العبيدي

 العراق-االدارة واالقتصاد، جامعة دهوك، اقليم كوردستان فاكوليت  القانون واالدارة، سكول
 

 (6101حزيران  62 :شرتاريخ القبول بالن ،6119أيار  01: تاريخ استالم البحث)

 
 الخالصة

والفترة التي سبقتها اتبعت  الدولتة سياستة التتدخ  فتي تحديتد أستعار المنترتاي الزراريتة الستتراتيرية وفتي  قتد تها  4112-0991 خالل المدة
ن الستعرين وتططيتة العرتز  حصول القمح  ن خالل درم أسعار الشراء  ن المنترين والبيع بأسعار  درو ة إلى المستتهليين  تع تحملهتا للفترق بتي

إن الفرضية التي ارتمدها البحث هي أن اآلثار االيرابية لسياسة الدرم ظهري في جانب االستهالك أكثر  ما هي . في اإلنتاج رن طريق االستيراد
اليميتتاي المطلوبتتة أو وإلثبتتاي تلتتف الفرضتتية تتتم تقتتدير دوال الطلتتب االستتتهالكي والعتترض لمحصتتول القمتتح رلتتى افتتتراض أن . فتتي جانتتب اإلنتتتاج

وقد استعاض الباحث رن األستعار بقتيم  عا ت  الحمايتة االستمي الصتافي التال يصت  العالقتة بتين . المعروضة هي دوال لمتطيراي الز ن واألسعار 
دالتة  أخترل للطلتب فتي  كمتا تتم تقتدير. (الحدوديتة)ثلتة باألستعارالعالمية األسعار المحلية   حسوبة بسعر الصرف الرسمي واألسعار العالميتة المتم

 .حالة استخدام  تطير تطور حرم السيان بدال رن الز ن لبيان اثر ذلف العا   رلى اليمياي المطلوبة  ن  حصول القمح
. طتن فتي نفتل العتام .0208 طن فيما يضتي  لالستتهالك  كميتة قتدرها 2.82 لقد أثبت  النتائج أن ك  رام يمضي يضي  لإلنتاج كمية قدارها

طتتن فيمتتا يضتتي  لالستتتهالك كميتتة قتتدرها  011283 را بوحتتدة واحتتدة فتتي األستتعار المنستتوبة للستتعار العالميتتة يضتتي  لإلنتتتاج كميتتة قتتدرهاوان تطيتت
طن  ما يظهر حرم الفروة القائمة بين اإلنتاج واالستتهالك ويككتد أن هييت  الحمايتة الستعرل كتان  وجهتا نحتو االستتهالك أكثتر  متا هتو  0.2179

وقتد قتدم البحتث رتددا  تن االستتنتاجاي . طتن لالستتهالك ستنويا  402ا كما أن ك  وحدة  ضافة لحرم السيان تضي  كميتة قتدر . نحو اإلنتاج
 .   والتوصياي بهاا الشأن

 
 

 المقد ة
 

متثللللس ارسللللعار ن البتيللللان االقتصللللادي أ يللللة  ا للللة ، 
حيلللللللب وقلللللللوم للللللللدور وت للللللليم السللللللللوك االقتصلللللللادي ن ا نتللللللللا  

ويرتوللللى علللللجل قيللللام ا وللللاز .  زيللللري وللللل   للللل واالسللللتواك والتو 
السعري لتل  الوظيفة لكفاءة حتقيل  أقصلجل عا لد اقتصلادي مل  

ومللللل  . امللللللوارد املتاحلللللة عللللل  اريللللل  ووجيللللل  القلللللرارا  االقتصلللللادية
الطبيعللي أن لتللله ارهللداو املرجللوة ملل  السياسللة السللعرية فيمللا 

تبعلة الا لني البلدان ال تاو ن مولا االقتصلادية واالجتماعيلة امل
. يرتوى علي  ا تافا ن ارسس اليت وبىن عليوا السياسة السعري 
 ويتص مفووم السياسة السعرية علجل حتديد ارسعار والعاقا  

السللللعرية لللللني اجملللللاميري السلللللعية املبتلفللللة واروبااوللللا لاالعتبللللارا  
 .املوضوعية املتعلقة لا نتا  واالستواك

ا السياسلللة السلللعرية هلللو إن مللل  أهلللم ارهلللداو الللليت حتققوللل  
فعوا للد ا نتللا  نللى أن . املوازنللة لللني اللرن االسللتواك وا نتللا 

وتلللللوازن ملللللري كلللللله ااصلللللول عللللللجل مسلللللتل ما  ا نتلللللا  كملللللا أن 
ارسللعار اللليت ياللرتي املسللتول  ةللا السلللعة يتب للي أن وتللوازن مللري 

ولالتللاف فلان التللوازن نلى أن شتللد لياللمس . د لل  وقوولل  الالرا ية
لني هيكس ارسعار احمللية وارسعار العامليلة لكلي يتبتلى العاقة 

 .اجملتمري أية  سا ر حمتمل  ن موارده االقتصادية
ولعلللللللس حمصلللللللول القملللللللغ هلللللللو احلللللللد أهلللللللم السللللللللري ال  ا يلللللللة 
السللرتاويبي  اللليت يسللتل م البمللب املعملل  فيوللا ل يللة إقللرار الوسللا س 
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اجوللللا االقتصللللادية اللللليت وكفللللس حتفيلللل  املتتبللللني ن التوسللللري ن إنت
ملواجوللللة الطلللللى املت ايللللد عليوللللا إضللللافة إ  البمللللب ن ا وانللللى 

 .  الفتية املتعلقة لتمسني مستل ما  ا نتا 
  شيلة البحث   

اوسللللمت العقللللود الثاةللللة املاضللللية والفللللرتة اللللليت ولتوللللا وحتديللللدا 
لإوبلللال الدوللللة سياسلللة ( 4112-0991)الفلللرتة الللليت للولللا البملللب 

تتبللللا  ال راعيللللة  السللللرتاويبية  ون التللللد س ن حتديللللد أسللللعار امل
فقلللد واجللل  العلللراق  لللال هللل ه الفلللرتة . مقلللدمتوا حمصلللول القملللغ

ح مللة ملل  ال لل وا السياسللية واالقتصللادية  للا  لسللببوا الدولللة 
إ  إوبللللال أسلللللوس دعللللم ارسللللعار كبلللل ء ملللل  السياسللللة السللللعرية 
اهلادفة إ  حتقي  التوازن م   ال حتفي  ا نتا  وولبية متطلبا  

وقلللد الللل   الدوللللة قلللرارا  حلللدد  . االسلللتواك لاسلللعار جم يلللة
فيولللا أسلللعار شلللراء حما للليس اابلللوس واحملا للليس الصلللتاعية املوملللة 
ار لللرحت وحتديلللد حلللد أدل رسلللعار الالللراء مللل  املتتبلللني لكميلللة 

إضلافة إ  . معيتة وملا زاد عتولا فلل  اال  ن ليعولا لسلعر السلوق
 .للمستول  وامني اااجة االستواكية وال  ا ية

إن املاكلة اليت وتاوهلا ه ا البمب هي حتليس سياسلة حتديلد 
إن ا حصللاءا  املتللوفرة علل  الفللرتة اللليت . اسللعار حمصللول القمللغ 

للتوللللا الدراسللللة وعكللللد أن معانللللاة العللللراق ملللل  قصللللور ا نتللللا  ن 
احملا للللليس السلللللرتاويبية مسلللللتمرة وهلللللو يتفللللل  أملللللواال كبللللل ه عللللللجل 

با  ارم  ال  ا ي متولا  ووقريلر ملا إ ا  االست ادا  لت طية متطل
كان واضعوا السياسة السعرية قد اسلتودفوا وقلدا اللدعم للمتلت  
وحتفيللللل ه عللللللجل  ا نتلللللا  مللللل   لللللال متكيتللللل  مللللل  ااصلللللول عللللللجل 
مسلللتل ما  ا نتلللا  أم أهلللم اسلللتودفوا وقلللدا اللللدعم للمسلللتول  

.  يةل ية ووف  متطلبا  ارمل  ال ل ا ي ن ظلس ال لروو االسلتثتا 
إن الللا الشللل  فيللل  أن سياسلللة اللللدعم كانلللت موجولللة  لللو الللرن 
العمليللللة إال أن الباحللللب يللللرحت أن الللللدعم يتب للللي أن يتصللللى  للللو 

 .ا نتا  لاعتباره معشرا للتمو االقتصادي للبلدان
 

 فرضية البحث
ن ظللس ال للروو السياسللية واالقتصللادية اللليت واجوللت العللراق 

ولللللللة سياسللللللة دعللللللم فقللللللد اعتمللللللد  الد 4112-0991ن الفللللللرتة 
ارسلللللللعار الللللللليت وسلللللللتودو والللللللبيري ا نتلللللللا  وولبيلللللللة متطلبلللللللا  

إال أن اآلةللللار االناليللللة لتللللل  السياسللللة ظوللللر  ن . االسللللتواك
أكثلللر الللا هلللي ن جانلللى ا نتلللا  ( الطللللى)جانلللى االسلللتواك 

، اا جعس االنتا  يت ل س ن معدالو  ابقا للت ل س ( العرض)
 . ن املساحا  امل روعة

 بحثهدف ال
 :يودو البمب إ  إةبا  فرضيت  ن اخلطوا  التالية

حتليللللس نتللللا   السياسللللة السللللعرية اللللليت اوبعتوللللا الدولللللة ن دعللللم  .0
أسللعار احملا لليس السلللرتاويبي  ومتوللا حمصللول القملللغ  للال امللللدة 

(0991-4112.) 
وقللللدير دوال الطلللللى االسللللتواكي والعللللرض حملصللللول القمللللغ  .4

 .ول  السياسة السعرية للوقوو علجل اآلةار اليت وروبت علجل

  نهرية البحث
اعتمللد البمللب املللتو  التمليلللي كاسلللوس علمللي إ  جانللى 
عرض ارار الت رية والتطبيقية ف ا عل  املقدملة واالسلتتتاجا  

 .والتو يا 
 Methodology  األسلوب التحليلي

 ألهمية النسبية لمحصول القمحا 

ة ال  ا يللة يعللد حمصللول القمللغ احللد أهللم احملا لليس السللرتاويبي
ن العلللللاحي إ  ملتللللللس املروبلللللة ارو  ملللللل  ا نتلللللا  العللللللاملي حملا لللللليس 
اابوس فقد شكلت نسلبة مسلا ت  ن ا نتلا  ال راعلي للمبلوس 

ن % 24824أما ن العراق فقد لل ت نسبة مسا ت  .  3.802%
يبلللني كميلللا  ا نتلللا    (0)وا لللدول رقلللم  (0).ا نتلللا    ال راعلللي 
يلللا  املتاحلللة لاسللتواك ضلللم  ليانلللا  أ لللرحت وا نتاجيللة والكم

 (.4112-0991)يت متوا ا دول حملصول القمغ للمدة 
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           ،  وطللللور حبللللم السللللكان ومعامللللس اامايللللة اال للللي الصللللان للمللللدها نتللللا  ، ا نتاجيللللة، االسللللت ادا  ملللل  حمصللللول القمللللغ (:0)جتتتتدول 
(0991-4112) 
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411

1 

1.4411 4.151 444154 4.1051 49011 45111 

411

4 

.0 4191 41951 440054  -40141 15131 

411

4 

1.4344 49451 41..51 095. 40111 15114 

411

3 

1.0.1 41451 44.950 .1059 41190 15413 

411

1 

854.0 41051 431154 9.453 41119 15443 

411

. 

.0 4114 41451 14154 41351 41.31 1540. 

411

1 

44.151 4115. 494351 10151 44441 15110 

411

9 

11159 49454 431151 .4154 44111 15139 

411

0 

419151 4..54 4..454 11154 44914 15193 

411

1 

441451 40.54 341454 .3354 43304 15..1 

411

1 

411153 4145. 39.154 .9154 41101 15101 

411

4 

444151 14.51 31115. .1.50 41043 15.10 

411

4 

4.015. 31451 310950 44151 4..1. 15.1. 

411

3 

434154 13151 4.1151  -41311 15444 

411

1 

403454 4195. 4.1151 40151 49431 15444 

411

. 

444051 31951 341.5. 41451 49113 151.1 

411

1 

411051 4..51 341151 40151 40041 151.1 

 (4112-4112) وزارة التبطيط، اجملموعة ا حصا ية الستوية (0) :المصادر
 (ستوا  متفرقة)وزارة ال راعة، دا رة ا حصاء ال راعي، التقرير الستوي  (6)
 .دا رة ا حصاء، نارة إحصاءا  التبارة اخلارجية البت  املرك ي العراقي، (0)
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أن نسللتتت  أن حبللم التمللو السللتوي ( 0)وشكلل  ملل  ا للدول    
لإلنتللللللللا  وا نتاجيللللللللة  وحبللللللللم التمللللللللو السللللللللتوي  ن الكميللللللللا  

 :املستولكة و ل  رلراض املقارنة لاستبدام املعادلة التالية 
Y = e a+bt (*)   

االنتللللا  ، االنتاجيللللة ، واالسللللتواك ) رياملت لللل  التللللال ( Y) حيللللب 
) ،  (معدل التمو الستوي)ميس معادلة اال دار  ( b)، ( املتمق 

t   ) و اللل م ،(a )وشكلل  وطبيلل  املعادلللة .   هوااللد الثالللت
 : لا   لولارمث الطرفني لتصبغ املعادلة 

Log Y = a + b Log t 

ويلولللا ا  معادللللة التملللو السلللتوي هلللي معادللللة اسلللية يلللتم حت (*) 
لكلي يسلوس وطبيقولا لاسلتبدام اريقلة ( لولارمثيل )معادلة  طية 

                     .املرلعا  الص رحت 
Log Y = 6.694 + 0.068 t 

 t     = (39.095)   (4.094)     R = 72.6%    F = 6.764 

 

Log Y = 5.168 + 0.037 t 

  t     = (4.113)   (3.039)    R = 61.7%    F = 9.234  

                                                                  

Log Y = 7.027 + 0.072 t 

  t    = (41.980)   (4.330)    R = 74.5%    F = 8.74. 

 

وقد وبني م  وطبي  املعادلة أن معدل التمو الستوي  نتا        
فيملا %  384يلة وا نتاج% .28حمصول القمغ كان موجبلا إ  للل  

ومجيعوللا قلليم معتويللة  % 484لللل  معللدل لللو الطلللى االسللتواكي 
إحصا يا ولتفس الفرتة ال متية اا يعكد وجود الفبلوة التاشل ة عل  

رلللللللم كللللللس   %182قصللللللور العللللللرض ن مواجوللللللة الطلللللللى البال للللللة 
إجلللللراءا  اللللللدعم الللللليت وفرالللللا الدوللللللة لسلللللبى ال لللللروو الصلللللعبة 

 .الفرتة وا سار االست ادا  ن ول 
وواللل  وقلللديرا  فبلللوة الطللللى حملصلللول القملللغ للسلللتوا        

 4113اليت أعداا وزارة التبطيط ن لداية العام  (4114-4104)
أللله الل  ن  (2249)إ  أن حبللم الطلللى املتوقللري سللي داد ملل  

فيملا سلي داد  4104أله ال  ن العلام  (2424)إ   4114العام 
أللله  (.209)أللله الل  إ   (4244)حبللم ا نتللا  املتوقللري ملل  

اللل   لللال نفلللس الفلللرتة، الللا يعلللو أن نسلللى العبللل  املتوقلللري ن 
    (4).علجل التواف% 4183و % 2082الطلى وا نتا  ستبل  

ون للرا ر يللة حمصللول القمللغ فقللد اوبعللت الدولللة سياسللا        
اللدو إ  واللبيري ا نتلللا  ملواجوللة الطللللى املت ايللد واللبلللوء إ  

ال سياسلللللا  سلللللعري  مللللل  شلللللاها حتفيللللل  ا نتلللللا  االسلللللت اد وإوبللللل
 صو ا لعدما مت وضري مادة الطملني عللجل رأق قا ملة مفلردا  
البطاقللة التمويتيللة للملللواد اللليت وللوزل عللللجل مجيللري ارفللراد ن العلللراق 

 .  ال الفرتة اليت للوا البمب
 تحلي  السياسة السعرية

للة إ  أن لقد أد  سياسة دعم ارسعار الليت اوبعتولا الدو        
ولقد . يتب  الدعم لتسبة كب ة إ  املستول  علجل حساس املتت 

أدحت  للللللل  ملللللل  وجوللللللة ن للللللر الباحللللللب إ  أن حتصللللللس  سللللللارة 
 Dead weight losses inن ا انلى االسلتواكي  ةاجتماعيل

the demand side  متثلللت ن حصللول فقللدان ن مللوارد ماليللة
ملواجوللة ال يللادة اسللتبدمت ن اسللت اد كميللا  كبلل ة ملل  القمللغ 
 :ن الكمية املستولكة شك  متثيلوا لاملبطط اآليت

   
 

حيللب يعللح متمللو العللرض   Gardener (09.3)(3)واسللتتادا إ  
S  عللللل  وكلللللاليه الفر لللللة ااديلللللة ن ا نتلللللا  احمللللللليThe 

marginal opportunity cost of producing raw wheat 

domestically وp1 مل  قبلس املتتبلني فيملا  شثس السلعر املسلتلم
 p3املتوسللللط املللللرجغ  للسللللعر املللللدعوم للمسللللتولكني و  p2شثللللس  

امللللدفول السلللت اد القملللغ   Border price   يالسلللعر االللدود
، ففللي ( حمللول للللديتار العراقللي لاسللتبدام سللعر الصللرو الر للي)

ليتمللللا الكميللللة  q1فللللان العللللرض احمللللللي سلللليكون عتللللد  p1السللللعر 

لموارد االقتصادية التاو  ع  العرض والطلى والتقد الكلي ل(:0)شي  
 .التد س ااكومي
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ولالتلللاف فللان حبلللم  q2هللي  p2املللدعوم  املسللتولكة عتللد السلللعر
وو طجل لاالست اد مببل  قلدره  q2و q1الفبوة ستكون املسافة لني 

p3(0q2-0q1) .  
وهلللو عللللرض االلللد  abcإن متملللو العللللرض سللليكون شللللكل       

وعتلد زيلادة  Minimum cost supply curveاردل للكلفلة 
فري السلعر فلان هل ه الكميلة سلرت  0q1الكمية املستولكة حمليا ع  

وعلللجل فللرض عللدم وجللود  p3ملسللتوحت أعلللجل ملل  السللعر االلدودي 
دعلللم ولالتلللاف سللليكون مللل  ارف لللس للمبتملللري أن يسلللتورد ولللل  
الكمية لدال م  إنتاجوا حمليا ووتمثس اخلسارة االجتماعية لالفرق 

 .p3والسلللعر االللدودي  p1لللني السلللعر املسلللتلم مللل  قبللس املتتبلللني 
فسيتالللللللا فلللللللا   مسلللللللتول   p2وعتلللللللد سللللللليادة السلللللللعر امللللللللدعوم 

Consumer surplus  متثللللل  املسللللاحة الواقعللللة أسللللفس متمللللو
ن حلللللللني أن فلللللللا   املتلللللللت   p2الطللللللللى وأعللللللللجل  لللللللط السلللللللعر 

Producer surplus  سلللتمثل  املتطقلللة الللليت وقلللري أعللللجل متملللو
 .p1العرض وأسفس  ط السعر 

ويت للللللغ جليللللللا حبللللللم اخلسللللللارة االجتماعيللللللة ن ا انللللللى        
 (4)ون ا انلللللى ا نتلللللاجي لاملتطقلللللة  (0)املتطقلللللة االسلللللتواكي ل

وجمموعوما شثس  سلارة اجملتملري الكليلة التاعلة عل  علدم الكفلاءة 
إال أن املاحلللللللللل  أن  سللللللللللارة ا انللللللللللى . ن اسللللللللللتبدام املللللللللللوارد

االسلتواكي اكلح مل   سلارة ا انلى ا نتلاجي و لل  يعللود إ  
ثللل  الفللرق حبللم الللدعم املقللدم إ  ا انللى االسللتواكي اللل ي ش

 .لني السعر املدعوم والسعر اادودي
ال نللللللللد فرقللللللللا لللللللللني املسللللللللاحا   Timmer (09.2)إال أن      

املفقودة ن ما دعاه لكفاءة االستواك وكفاءة ا نتا  وان ااالة 
الوحيللللدة اللللليت ال حتصللللس فيوللللا هلللل ه الفواقللللد هللللي عتللللدما وكللللون 

ملتتبللني ملل  قبلس ا Response elastcitiesمرونلا  االسلتبالة 
 ( 2).واملستولكني لت   ارسعار هي  فر

وإ ا ملللللا حاولتلللللا وطبيللللل  التمليلللللس الللللل ي وقلللللدم ن وقيللللليم فاعليلللللة 
السياسة السعرية ن السوق العراقية فيتب ي أن ن ري لاالعتبار أن 
عرض حمصلول القملغ وكل ل  احملا ليس السلرتاويبي  ار لرحت هلو 

للللللللي والثلللللللا  هلللللللو ن الواقلللللللري يتمثلللللللس تلللللللانبني ارول ا نتلللللللا  الك
الكميللا  املسللوقة ملل  ا نتللا  وان السللعر اللل ي يسللتودف  املتللت  

هلو اللل ي سلليكون حللاف ا ن حتديللد حبللم الكميللا  املسللوقة ملل  
وكلمللا كللان السللعر أعلللجل اقرتلللت الكميللا  املسللوقة ملل  . ا نتللا 

الكميلللا  املتتبلللة وعليللل  فلللان سلللعر اللللدعم نلللى أن يعلللل  قبلللس 
 (2).وره لكفاءةموسم االست رال لكي يعدي د

ول رض وع ي  البتاء الو في والت ري يتب لي دراسلة العاقلة       
لللني املت لل ا  االقتصللادية املتمثلللة لالكميللا  املتتبللة واملسللتولكة 
وارسللللللعار واعتمللللللاد أسلللللللوس التمليللللللس الكمللللللي ن وقللللللدير دوال 
الطللللى االسلللتواكي والعلللرض حملصلللول القملللغ لكلللي نقللله عللللجل 

 .ن كا االعاهني دور السياسة السعرية
 صياغة دالة الطلب االستهالكي رلى  حصول القمح

ل للرض وقللدير اةللر السياسللة السللعرية ن الطلللى االسللتواكي      
 Multipleلو جلا لا لدار اخلطلي املتعلدد  Schultzفقد قلدم 

regression model  للني فيل  أن الطللى االسلتواكي عللجل أيلة
أي انلل  افللرتض أن . ر واللل م سلللع  ملل  السلللري هللو دالللة ن السللع

الت لللل ا  اللللليت وطللللرأ علللللجل الللللد ول وأ واق املسللللتولكني وأسللللعار 
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 
ون ضوء  ل  ورجس ولبيلة متطلبلا  البملب فقلد مت  (2).السلري

 لليالة لللو   الطلللى االسللتواكي علللجل حمصللول القمللغ  للال 
 :كآاليت  (4112-0991)الفرتة 

             Dw = bo + b1T + b2N + ei             

شثللللللس حبللللللم الطلللللللى االسللللللتواكي  للللللال الفللللللرتة  Dwحيللللللب 
(0991-4112)  ،T  عليلل  افرتاضللا  لللو   اللل م  ووتطبلل  شثللس

Schultz  ،N  شثلللللس معاملللللس اامايلللللة اال لللللي الصلللللانNet 

nominal protection coefficient ،وei   هللللللو املت لللللل
 .  العاوا ي

واا الش  في  أن  السعر شثس العامس اركثر أ ية ن وقرير       
كميلللللة الطللللللى االسلللللتواكي عللللللجل سللللللعة معيتلللللة وكللللل ل  كميلللللة 

لفيللله أعبلللاء اروفلللال أسلللعار القملللغ عللل    ول لللرض. العلللرض متولللا
كاهس املستول  لعدم كفايلة العلرض احملللي وقلوم الدوللة لاسلت اد  
كميللا  مللل  القملللغ سلللتويا مللل  متاشلللجلء لتلفلللة ولللدفري هللللا مبلللال  
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لالعمللللة الصلللعبة  ووصلللس هللل ه الكميلللا  إ  املسلللتول  لاسلللعار 
وعليلللل  فللللان السللللعر املتلللداول يت للللم  نسللللبة كبلللل ة ملللل  . مدعوملللة

كمللا وقللوم الدولللة لاللراء نسللبة كبلل ة ملل  ا نتللا  احمللللي . عم الللد
لاسعار مدعومة اي ا وروفري عاما لعد آ ر، اا يعلو أهلا والرتي 
القملللللغ لسللللللعر مروفللللللري ووسللللللتورد لالعملللللللة الصللللللعبة ووبيللللللري لسللللللعر 

رللم  للل  . ملتبف  ولالتلاف فولي وتمملس الفللرق للني السلعري  
سوداء ال ي قللس مل  أدحت ه ا الوضري إ  ناوء ظاهرة السوق ال

 .فاعلية أسعار الاراء ن زيادة الكميا  املتتبة واملسوقة للدولة 
إن املومة الكب ة اليت نى أن يعديوا السعر هو أن يكون حلاف ا 
لكلللا مللل  املسلللتول  واملتلللت  ليلللب نتلللى الدوللللة حاللللة اخلسلللارة 
االجتماعيلللة ن ا انللللى االسلللتواكي املتمثلللللة لفقلللدان جلللل ء ملللل  

رد االقتصلللادية املبصصلللة السلللت اد القملللغ مللل   لللال حتفيللل  امللللوا
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 علل  السللعر لاسللتبدام معامللس اامايللة اال للي 
العاقللة لللني ارسللعار احملليللة اللليت وقررهللا الدولللة الصللان لت للمني 

لالللللراء احملصلللللول وارسلللللعار العامليلللللة املتمثللللللة لارسلللللعار اادوديلللللة 
Border prices  . إن معاملس اامايلة اال لي الصلان شثلس لطلا

ويلللللللتم اسلللللللتبراج     )*(مللللللل  أللللللللاا معلللللللاما  اامايلللللللة املبتلفلللللللة 
 :لاستبدام الصي ة التالية 

  اال لللللللي معاملللللللس اامايلللللللة
(NPC)  = السلللللللعر احملللللللللي(DP) \ 

 (BP)السعراادودي 
ان السللعراادودي شثللس السللعر العللاملي للممصللول حمللول ا       

وهلو شثلس  ( مقاسلا لسلعر الصلرو الر لي)االسعار لالعملة احملليلة 
إن Alternative opportunity cost.(4 )كلفة الفر لة البديللة 

بدم للمقارنللللا  السللللعرية معللللاما  اامايللللة هللللي أسللللاليى وسللللت
ملتتبا  حمدده ع  اري  معرفة جمموعة ارسعار البديلة الكفوءة 
وهللي وسللتبدم كمعشللرا  هليكللس االلواف  التسللبية اللليت وتاللا علل  

كملا وسلتعمس اي لا   (.).سياسا  دعم ارسعار ولسلتوا  لتلفلة
ملقارنلللللة أسلللللعار الالللللراء املعلتلللللة لارسلللللعار ااقيقلللللة وعللللل  اريقولللللا 

يللللد جلللل ء ملللل  اآلةللللار اللللليت حتللللدةوا سياسللللة التللللد س نسللللتطيري حتد
 (9).السعرية وما يتاا عتوا عاه كس م  املتت  واملستول 

هتاك العديد مل  اشلكال معلاما  اامايلة الليت اسلتبدموا )*( 
الباحثون اال ان ه ا البمب وطرق ا   املعامس الل ي يلتا م ملري 

  .اهداف   وافرتاضاو  
سلللعار احملليلللة واالسلللعار العامليلللة موضلللول إن العاقلللة للللني ار      

 Theجللرحت فيلل  البمللب كثلل ا حتللت عتللوان مبللدأ السللعر الواحللد 

low of one price  وهلو املبلدأ الل ي يولدو إ  وقليلس الفلارق
 Larsonو  Mondlakفقللللللللد قللللللللدم كللللللللس ملللللللل  . لللللللللني السللللللللعري 

حتلللللليا هلللللل ا املبلللللدأ ووو لللللا إ  وضلللللري عاقلللللة للللللني  (01)(0994)
دام مرونلللللة الت للللل  ن السلللللعر احملللللللي عتلللللد و للللل  السلللللعري  لاسلللللتب
إن اسللتبدام هلل ه العاقللة ن التمللا   القياسللية . ارسللعار العامليللة

اكللللومي ن حتديللللد سللللعر حمصللللول لتقللللدير اةللللر سياسللللة التللللد س ا
زراعلللي معلللني وملللا يصلللاحب  مللل  ا لللتال ارسلللعار مللل  آةلللار عللللجل 
االسللتواك وا نتللا  والتوزيللري هللي ار للرحت جللرحت فيوللا البمللب ، 

 Luts (09.3)(00)و  Baleولعلس التملو   الل ي قدمل  كلس مل  
 Partial equilibriumوال ي أال  علي  لو   التوازن ا   لي 

model ثللر ووسللعا ن اسللتبدام  ملعللاما  اامايللة ن كللان ارك
وقدير اةر سياسلة التلد س ااكلومي وا تيلار السياسلا  السلعرية 

 .البديلة
ولقلللللد واجللللل  الباحلللللب  لللللعولا  كبللللل ه ن ااصلللللول عللللللجل       

ليانللا  ارسللعار العامليللة ومعللدال  أسللعار الصللرو للفللرتة ال متيللة 
سلتبدمتوا الواسللطي الليت للوللا البملب فلبللا إ  البيانلا  اللليت ا

أملللا الفلللرتة ل ايلللة علللام . 4111-0991للفلللرتة ال متيلللة  (04)(4113)
فقد مت وقلدير قليم معاملس اامايلة اال لي الصلان اعتملادا  4112

علللللجل لعلللل  ا حصللللاءا  الر يللللة اللللليت يصللللدرها البتلللل  املركلللل ي 
العراقي ع  سعر الصرو الر لي مقاللس اللدوالر ارمريكلي ودا لرة 

علللللي ن وزارة ال راعلللللة فيملللللا يتعلللللل  لاسلللللعار شلللللراء ا حصلللللاء ال را
 .  حما يس اابوس

وم  ا دير لال كر أن الباحب أجرحت وعديا علجل التملو        
ملللل   للللال إد اللللل  مت لللل  وطللللور حبللللم السللللكان  للللال املللللدة 

إ  انللل  يعتلللح مللل  العواملللس املوملللة ن ال يلللادة عللللجل  0991-4112
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ت للللت وللللوف  االلللدود الطلللللى االسللللتواكي لكللللون الفللللرتة هلللل ه اق
لقلد اوبعلت الدوللة ن . الدنيا م  متطلبا  املعيالة للفلرد العراقلي

حيتوا سياسة وقتني ا نفاق لسبى فرض ااصار االقتصادي اا 
دفعوللللا إ  االعتمللللاد علللللجل واللللبيري ا نتللللا  احمللللللي ملللل  حمصللللول 

 :  وعلي  فقد أ بغ التمو   القياسي لالاكس التاف. القمغ
 Dw = bo + b1T + b2N + b3P + ei  

      .4112-0991مت   وطور حبم السكان للمدة  Pحيب شثس 

 صياغة دالة العرض لمحصول القمح
 :مت  يالة لو   عرض حمصول القمغ لالاكس التاف

Qw = bo + b1T + b2Nt-1 + ei                                                                      
ال م  ،  T،  4112-0991إنتا  القمغ للمدة  Qw حيب متثس 

 Nt-1 معامللس اامايللة اال للي الصللان ن السللتة السللالقة وei  هللو
 .املت   العاوا ي

لقللللد اسللللتبدم الباحللللب ن و للللميت  لللللل م  أسلللللوس التبللللااع     
و لللل  الن حمصللول القملللغ   Lagged values لألسللعار اللل مو

ة وعتللدما يكللون السللعر كللاي متتللو  زراعللي حقلللي يتسللم لاملو يلل
عتصلللرا مالللبعا لإلنتلللا  فسللليكون للسلللعر أةلللره الكبللل  ن القلللرار 
ا نتلللللاجي ون االسلللللتبداما  البديللللللة للملللللوارد ال راعيلللللة وأ ولللللا 

إن هلللللل ا ارمللللللر ال شكلللللل  أن يتمقلللللل  ن  ا  . اررض ال راعيللللللة
املوسلللم للللس ن املوسلللم الللل ي يليللل  ولالتلللاف فلللان إنتلللا  القملللغ ن 

 .ال لد أن ي ور واة ه لاسعار العام ااافالعام املقبس 
 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

ت االسلللتعانة لاملعلللاي  ا حصلللا ية والقياسلللية مللل  الدرجلللة كملللا متللل
.  SPSSالثانيللللللة ن ا تبللللللار دقللللللة التقللللللديرا  ولاسللللللتبدام حلللللل م 

    -:وكانت التتا   كآاليت
 تقدير دالة الطلب االستهالكي لمحصول القمح .0

 Pلعد إضافة مت   حبم السكان  Schultzلتطبي  لو        
إ   Nمايلللللة اال لللللي الصلللللان ومعاملللللس اا Tإ  مت للللل ي الللللل م  

 التمو   او غ أن التمو   اخلطي هو اروف  ن وقدير معلما  

إال أن اال تبللللارا  القياسللللية أظوللللر  أن مت لللل  حبللللم  .الدالللللة 
السلكان قللد اروللبط  اويللا مللري مت لل  اللل م  و للل  ملل   للال قيمللة 

DW   كمللللا وبللللني أن قيمتلللل  سلللللالبة وللللل  معتويللللة إحصللللا يا وهلللللو
وهلللل ه التتيبللللة وعكللللد أن  )*(.الت ريللللة االقتصللللادية لللللاله ملتطلللل  

إحصللللاءا  السلللللكان الر يلللللة هللللي إحصلللللاءا  وراكميلللللة حمسلللللولة 
 .لاستبدام معدال  لو ستوي ةالتة

وكمرحلللة أو  فقللد مت وقللدير التمللو   لاسللتبعاد مت لل  اللل م       
واالقتصلللار عللللجل مت للل ي وطلللور حبلللم السلللكان ومعاملللس اامايلللة 

ووبلللني كللل ل  أن التملللو   .  ا  مسلللتقلة اال لللي الصلللان كمت للل
 DWاملقدر ملتوي علجل مالاكس اللرتالط الل ايت مل   لال قيملة 

فللرلم أن قيمللة االروبللاا كانللت عاليللة  )**(.وكلل ل  التعللدد اخلطللي
نسلللللبيا إال أهلللللا اقلللللس مللللل  قللللليم معلللللاما  االروبلللللاا ا   يلللللة للللللني 

القيلاق وللتبلص م  مالاكس . املت  ا  املستقلة واملت   التالري 
ففيملللا   Filtrationفقلللد أجلللرحت الباحلللب عمليلللة وتقيللل  للبيانلللا  

يتعللللل  مباللللكلة االروبللللاا اللللل ايت فقللللد اسللللتبدمت اريقللللة الفللللرق 
 DWاليت وقسم قيملة  The first difference methodارول 

P)لاسلللتبدام املعادلللل  0إ  قسلللمني ووطلللري التتيبلللة مللل  
^
=1-

D
*
Pمث وطلللري قيملللة  (2/

قيقلللة وو لللرس ن مللل  املالللاهدا  اا ^
( 03).ن كللللللس مت لللللل  (t-1)قيملللللة التبللللللله اللللللل مو للمالللللاهدا  

 .ول ل  مت ااصول علجل ليانا  أكثر استقرارا

وللللتبلص ملل  ماللكلة التعللدد اخلطللي وااصللول علللجل دالللة      
 VIF ا  مصللداقية عاليللة فقللد اسللتبدم الباحللب اريقللة معامللس 

(Various inflation factor)(02) قيمللة  حيللب يللتم حسللاس
(Tolerance)(02) لالعاقلةTolerance value = 1- R

2 
) ) 

لالعاقللللللللللللة  VIFلكللللللللللللس مت لللللللللللل  مسللللللللللللتقس مث وسللللللللللللتبر  قيمللللللللللللة 
(VIF=1/Tolerance .)  ويعتلللللللح هللللللل ا املعاملللللللس مقياسلللللللا لتلللللللاة

االروبللاا للللني املت للل ا  املسللتقلة عللللجل زيلللادة وبللاي  معلملللة املت للل  
ت لل ا  املسللتقلة رحللد امل VIFإن ااصللول علللجل قيمللة . املسللتقس

وا  إ  أن وقدير املعلمة املرافقلة يتلاةر ( 2)اليت و يد علجل قيمة 
مباكلة التعدد اخلطي، فيما وا  القيمة ارقس إ  عدم واةر أي 

ون املرحلللللللة الثانيللللللة أجريلللللللت . متومللللللا مباللللللكلة التعللللللدد اخلطلللللللي
 :وقديرا  الطلى االستواكي لتمو جني وكالتاف
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  Schultzاالستواكي وفقا ملعادلة وقدير الطلى . أ    
Dw = 47.103 + 161.823T + 1740.899N 

 t =    (0.164)     (2.991)        (2.757) 

R= 0.789  R
2
=0.623 R

2
adj=0.565  F=10.731  

DW=1.628  
يت للغ ملل  التمللو   انلل  نتللاز مجيللري اال تبللارا  االحصللا ية      

 م  الدرجة   واال تبارا  القياسية
انية حيب وتف  إشلارا  معلملا  التملو   ملري فلروض الت ريلة الث

 tأالقتصادي  فوي لتله ع  الصفر ا تافا معتويا حسى قليم 
Rكما أن معامس التمديد . احملسولة 

 يا  إ  القوة التفس ية 2
 Fوان قيملة . للمت  ا  الدا لة ن  وفس  الطللى االسلتواكي

             وقللللرتس DWوان قيمللللة . احملسللللولة وعكللللد معتويللللة التمللللو   ككللللس
                مالللللللل ة إ  عللللللللدم  طللللللللورة ظللللللللاهرة االروبللللللللاا اللللللللل ايت ( 4) ملللللللل 

 . ن التمو   املقدر
ووالللللل  املعادلللللللة إ  أن كللللللس عللللللام ش للللللي يلللللل داد الطلللللللى   

ألللله اللل  عللللجل فلللرض  .0208االسلللتواكي مللل  القملللغ مبقلللدار 
               دة واحلللللدة كمللللا أن و لللل ا مقللللداره وحلللل. ةبللللا  العوامللللس ار للللرحت

املتمثلللللس لارسلللللعار املقاسلللللة لسلللللعر )ن معاملللللس اامايلللللة اال لللللي 
يللعدي إ   زيللادة  ( الصللرو الر للي واملتسللولة إ  ارسللعار العامليللة
             . أللللله الللل  042189الطلللللى االسللللتواكي علللللجل القمللللغ مبقللللدار 

 إن ه ه التتيبة وعكد 
املسللللتول  ملللل   للللال   حبللللم الللللدعم  الكبلللل  اللللل ي  يتلقللللاه  

حمللاوال  الدولللة ولللوف  كميللا  كافيللة مللل  القمللغ واء ملل   لللال 
ا نتللللا  احمللللللي أو علللل  اريلللل  االسللللت اد ل للللرض مواجوللللة الطلللللى 
املت ايللد واللل ي وللاةر كثلل ا لللاملت  ا  السياسللية الدا ليللة واخلارجيللة 
وفرض علجل الدولة ووف  االد اردل مل  مسلتل ما  املعيالة مل  

 .  بطاقة التمويتية  ال ال
وقلللدير الطللللى االسلللتواكي كمت للل  ولللالري ملللري وطلللور حبلللم . ب

  السكان ومعامس ااماية اال ي   الصان كمت  ا  مستقلة
Dw= -1558.662 + 0.216P + 1421..26N 

 t=      (-1.866)     (2.842)      (2.757) 

R=0.779  R
2
=0.607  R

2
adj=0.547  F=10.048  

DW=1.600                    
ويت غ م  التمو   انل  نتلاز مجيلري اال تبلارا  ا حصلا ية      

 Fو tواال تبلللللارا  القياسلللللية مللللل  الدرجلللللة الثانيلللللة حسلللللى قللللليم 

علللدم  طللللورة ظلللاهرة االروبللللاا  DWكمللللا وبلللني قيمللللة . احملسلللولة
ون كلللا التملللو جني فإنتلللا النتوقلللري وجلللود مالللكلة علللدم . اخلطلللي

لكون البيانا  هي سلسل   Hetroscedasticityعانس التباي  
 .زمتية 

وواللللل  معلملللللا  التملللللو   إ  أن زيلللللادة سلللللكانية لوحلللللدة       
ي يه إ  الطلى االسلتواكي كميلة ( نسمة 011111)واحدة 

ا  ستويا ، أي أن الفرد الواحلد ي ليه  402م  القمغ قدرها 
كيلللللولرام سللللتويا علللللجل  4802إ  معللللدل اسللللتواك  ملللل  القمللللغ 

إن الرتكيللللل  عللللللجل وطلللللور حبلللللم .   العواملللللس ار لللللرحتفلللللرض ةبلللللا
أمللللا . السللللكان إلللللا يعكللللس اي للللا وطللللور الللللد ول لللللدحت ارفللللراد 

معلمة معامس ااماية اال ي الصان فقد جاء  مقارللة لت  الا 
ن التمللو   ارول، إ  أن و لل ا مبقللدار وحللدة واحللدة فيلل  ي لليه 

يعكللللد  الللل  ، اللللا 044482إ  الطلللللى االسللللتواكي مللللا مقللللداره 
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) 

        R
2
=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  

 
 وقدير دالة العرض حملصول القمغ .6

لتطبيللل  للللو   العلللرض الللل ي متلللت  للليالت  او لللغ اي لللا أن   .0
التملللللو   اخلطلللللي كلللللان هلللللو اروفللللل  ن وقلللللدير معلملللللا  الداللللللة 

 :وكااليت
Qw= 801.194 + 68.376T + 1114.288Nt-1 

t=     (2.309)      (3.123)       (2.462) 
R=0.675   R

2
=0.455   F=5.844   DW=2.026       

ملللللل  الواضللللللغ أن التمللللللو   قللللللد اجتللللللاز مجيللللللري اال تبللللللارا       
 Fو  tا حصلللللا ية والقياسلللللية مللللل  الدرجلللللة الثانيلللللة حسلللللى قللللليم 

واللل  إ  علللدم  طلللورة االروبلللاا  DWكملللا أن قيملللة . احملسلللولة
او للغ أهللا اعلللجل  Rمللص قيمللة معامللس االروبللاا اخلطللي وعتللد ف

مل  قليم االروباالا  ا   يللة للني كلس مت لل  مسلتقس واملت ل  التللالري 
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ولكلون البيانلا  هلي . اا يعكد علدم وجلود ظلاهرة التعلدد اخلطلي
  .سلسلة زمتية فا نتوقري وجود ماكلة عدم عانس التباي 

ي لليه  إن قلليم معلمللا  التمللو   وبللني أن كللس عللام ش للي     
وإ ا ما أ  نا . أله ا   2.82 نتا  حمصول القمغ كمية وبل  

لت ر االعتبار أن ج ءا م  ه ه الكمية إن حي يك  كلوا وايت م  
،  (0حسى أرقلام االسلت ادا  اللواردة ن ا لدول )االست ادا  

فمعىن ه ا أن ما ي او لإلنتا  ال شثس إال ج ءا يس ا جدا م  
ي حتقيقولللللا ن لللللللد شتلللللل  مجيلللللري مقوملللللا  الكميلللللا  الللللليت يتب للللل

ولاملقارنلة ملري .  م اعفة ا نتا  واالروقاء ل  إ  مستويا  اعلجل
اللله الل  ولللتفس  .0208مللا ي للاو لاسللتواك سللتويا والبللال  

الفللللرتة ال متيللللة و وللللر لوضللللوي حبللللم الفبللللوة الكبلللل ة ن الطلللللى 
 . االستواكي املت ايد علجل احملصول

امس ااماية اال ي الصان و ولر لالكس إن قيمة معلمة مع     
جلي اةر السياسية السعرية املتبعة ايلة الفلرتة الليت وتاوهللا البملب 
، إ  أن و لللل ا لوحللللدة واحللللدة ن ارسللللعار املتسللللولة إ  االسللللعار 

ورلللم . الل   011283العامليللة يللعدي إ  زيللادة ن ا نتللا  قللدرها 
 أن الدولة سلا ت أن ه ه القيمة جاء  إشاراا موجبة اا يعو

ولالللكس ململلللو  ن دعللللم أسللللعار الاللللراء ملللل  املتتبللللني إال أهللللا  
كانللت ايلللة الفللرتة اقللس ملل  قيمللة معلمللة معامللس اامايللة اال للي 

. الللل   042189الصلللان ن لللللو   الطلللللى االسللللتواكي البال للللة 
أللله  42382فال يللادة ن الطلللى وفللوق ال يللادة ن العللرض مبقللدار 

 .م  كمية ا نتا   %42ا  أو ما يعادل 
إن ه ه التتا   ووضلغ أي لا أن مرونلة الطللى االسلتواكي      

حملصللول القمللغ كانللت اكللح ملل  مرونللة العللرض للت لل  ن ارسللعار 
وهللللللي ماللللللكلة كبلللللل ة إ  كلمللللللا ا ف للللللت مرونللللللة العللللللرض زاد  
اخلسلللارة االجتماعيلللة الللليت يتمملولللا املتلللت  واملسلللتول  ووتمملولللا 

نتيبللة زيللادة امليللس االلدي لاسللت اد ملواجوللة الدولللة ملل  مي انيتوللا 
 .الطلى املت ايد

م   ال التتلا   الليت وو لس إليولا البملب شكل  اخللرو  للبع  
 :االستتتاجا  والتو يا  وكما يايت

 
 

 االستنتاجاي
إن هتلللاك فبلللوة للللني الطللللى االسلللتواكي وا نتلللا  حملصلللول  .0

ا ي والقياسلي القمغ و داد ستويا وظور  ل  ن التمليلس ا حصل
ان السياسة السعرية املتبعة وا  إ  أن . لدوال الطلى والعرض 

هتللاك دعمللا حكوميللا ولقللاه املسللتول  واملتللت  فقللد كانللت معلمللة 
معامللللس اامايللللة اال للللي الصللللان موجبللللة ن التمللللو جني ، إال أن 
قيمتوا ن لو   الطلى كانت اكح م  قيمتوا ن لو   العلرض 

س اامايللة السللعرية كللان موجوللا لاللكس مباشللر اللا يعكللد أن هيكلل
لصللاا املسللتول  أكثللر اللا هللو لصللاا ملتللت  وهللو اةبللا  لفرضللية 

 .البمب 

أن مرونلللة الطللللى للت للل  ن ارسلللعار كانلللت اكلللح مللل  مرونلللة  .6
العرض للت   ن االسعار ، اا يعكد حصول اخلسارة االجتماعية 

ي أن ووجلللل  إ  أناللللطة الكبلللل ة ن املللللوارد االقتصللللادية اللللليت يتب لللل
املوازنللة العامللة للدولللة إ  أن   االقتصللاد ار للرحت إ  والل  ليانللا

مليلللار  18240مبلللال  اللللدعم ااكلللومي السلللعري قلللد اروفعلللت مللل  
لتالللكس  0992مليلللار ديتلللار علللام  329إ   0991ديتلللار ن علللام 

  (02).م  املوازنة العامة للدولة% 2484نسبة 
حملصللللللول القملللللللغ حي حتقللللللل  أن سياسللللللا  اللللللللدعم ااكلللللللومي  .0

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
إن وطللور عللدد السللكان كللان للل  أةللره االنللاب ن زيللادة الطلللى .2

 .  االستواكي علجل حمصول القمغ

 توصيايال
إن سياسلللا  اللللدعم ااكلللومي رسلللعار حمصلللول القملللغ رللللم  .0

فاعليتوللا ن التبفيلله علل  كاهللس الاللرا غ الفقلل ة إال أهللا وطبلل  
ن ال لللروو االسلللتثتا ية ولالتلللاف نلللى أن ال وسلللتمر لعلللد انتولللاء 
وللل  ال للروو لللس وقتصللر علللجل شللرا غ اجملتمللري اللليت وكللون لاجللة 

 . ماسة هلا
نلى أن يتصلى لاعلاه حتقيل  ارمل  ال ل ا ي إن ووج  الدولة  .6

للمبتمللري ملل   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 

إن سياسلللللة دعلللللم أسلللللعار حمصلللللول القملللللغ ال للللللد أن وروقللللللي  .0
مللللللا ملللللل   للللللال حتفيلللللل  املتتبللللللني  للللللو زيللللللادة الرقعللللللة لا نتللللللا  ك

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 

عر احمللي وارسعار وم  مث لتفي ظاهرة الفوارق ااا لة لني الس
إن  ل  يتمق  فقط مل   لال نالر اللوعي ا رشلادي . العاملية

ووكثيلله البملللب العلملللي وإوبللال السياسلللا  االقتصلللادية القلللادرة 
 .علجل التووض لالواقري ال راعي ن العراق
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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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 الدين في العالقات األمريكية اإلسرائيلية تأثير
 

 عمران عمر علي
 العراق-اقليم كردستان ،جامعة دهوك ،رةادالقانون واال سكول القانون، فاكوليت

 (9030كانون الثاني  10:تاريخ القبول بالنشر ،9002حزيران  31 :تاريخ استالم البحث)

 الخالصة
عالقات متينة وقوية التي تتميز باعتبارها ات المتحدة األمريكية وإسرائيل، العالقات بين الوالي هذه الدراسة تهدف إلى البحث وتحليل إن

وال تربطهما فقط  وعضوية منذ إعالن وعد بلفور ولحد اآلن، وإن هذه العالقات ال تنحصر فقط بالعالقات االقتصادية أو األمنية أو السياسية،
أن العامل الديني يشكل جزءا مهما ، و الهوتي ألمريكا تجاه إسرائيل -أخالقي لتزامابل إن هذه العالقات مبنية على  مصالح سياسية واستراتيجية،

هذه هي الفرضية األساسية التي بنيت عليها هذه الدراسة، والتي من خاللها توصلنا إلى عدة . العالقات األمريكية اإلسرائيلية في تحديد
لسياسية األمريكية، بل أصبح هناك اليهودية، أثرت بشكل كبير على الثقافة ا -ةأن االتجاهات الدينية، خاصة المسيحيمن أهمها، . استنتاجات

، وبالتالي بين البروتستانت واليهود، وأخيرا بين أمريكا وإسرائيل، حيث أصبحت إسرائيل عند أمريكااليهودية في و  ارتباط عضوي بين المسيحية
ن الرباط الذي يشد أمريكا إلى إسرائيل هو رباط خاص جدا، وأن العالقة بين إو  .األمريكيين هي وطن األجداد الذين تقص قصصهم التوراة

زأ من الدولتين هي عالقة مميزة وفريدة بين األمم، بل إنها عالقة عضوية الهوتية، ال يمكن الفصل بينهما، حيث أن إسرائيل تعتبر جزءا ال يتج
العتقاد، بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما سياسيا، وإنما رسالة إلهية ويصل األمر لحد ا. من القومي األمريكيلألالمصالح الحيوية 

لذا فما من مرشح لرئاسة الجمهورية أو حتى لمجلسي النواب والشيوخ، إال ويتسارع بطلب البركة والتأييد من اللوبي . بسببها يبارك اهلل أمريكا
، والمنظمات "اإليباك"كل الرؤساء األمريكيين، يسعون لكسب التأييد اإلسرائيلي خالل  أنو . اليهودي، وال يتوان في إظهار الوالء إلسرائيل

. ، الثقافية، والعسكريةاالقتصاديةعلى جميع األصعدة السياسية،  إسرائيل، والتزامهم الثابت بدعم إلسرائيلويعلنون تأييدهم المطلق . األخرى
لها كيانها وسطوتها في منطقة الشرق األوسط هو الواليات المتحدة األمريكية، وأنه لوال  إن سر وجود إسرائيل وبقاءها كدولة بات واضحا حيث

 .أمريكا لما كانت إسرائيل
 
 .العالقات األمريكية اإلسرائيلية، اهلوية الدينية، الصهيونية املسيحية، اللويب اليهودي، املهاجرون البيوريتان األوائل:الكلمات الدالة 

     
 المقدمة

 
لرغم من أن أمريكا منذ نشأهتا أعلنت نفسها دولة با

علمانية، ومل يتبىن دستورها دينا رمسيا للدولة، وإن هدف التعديل 
كان إنشاء حائط فاصل   1081األول يف الدستور األمريكي عام 

بني الدين والدولة، ولكن يف احلقيقة، إن الفصل بني الدولة 
ا حلماية الدين من ربة األمريكية كان جهدجوالكنيسة يف الت

. الدولة وليس حلماية الدولة من الدين، كما حصل يف أوروبا
فالتعديل األول نص على أن الكوجنرس ال يصدر أي قانون 

وهذا . خاص بإقامة دين من األديان، أو مينع حرية ممارسته
 التعديل يقصد به السماح بأقصى حرية للمتدين، وكذلك إلبعاد

، أو ملنع مسسسة الكوجنرس التدخل يف الدولة عن اجملال الديين
لذا فعلى مدار . الدين بإنشاء مسسسة دينية أو مبنع ممارسته حبرية

التاريخ األمريكي مل يتحول الفصل بني الدين والدولة إىل الفصل 
بني الدين واجملتمع أو احلياة، بل كان للدين وال زال التأثري 

. السياسة األمريكية وس على احلياة األمريكية، وكذلك علىماملل
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
أن هناك اعتقادات وممارسات دينية عامة خارج إىل  باإلضافة

فتقرأ على الدوالر . الكنيسة يف موازاة مع املمارسات الكنسية
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، وكانت حتية العلم األمريكي خالل "يف اهلل نثق"األمريكي عبارة 
، وتضيء شجرة عيد "بأمر اهلل"احلرب الباردة تتضمن عبارة 

د الشكر لتقدمي امليالد خلف البيت األبيض وحيتفل سنويا بعي
" قس"الشكر إىل اهلل الذي يبارك أمريكا، وللقوات املسلحة 

برتب عسكرية تدفع أجورهم احلكومة وليس الكنيسة، وبكل 
أي ميكن القول هنا، . جملس من جملسي الكوجنرس مكتب قس

عترب يأمريكا حيكمها دستور علماين، فالدين  ه بالرغم من أنأن
كلت بنية الفكر السياسي من الفواعل الرئيسية اليت ش

 .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 

 التزامهذه العالقات مبنية على  األمنية أو السياسية، بل إن
لذا ميكننا تفسري . الهويت ألمريكا جتاه إسرائيل -أخالقي
األمريكي إلسرائيل منذ نشأهتا وحلد اآلن على أنه ليس  االحنياز

سياسي أساسه املصاحل احليوية بني البلدين، بل ميكن  احنيازجمرد 
ياز، القول أن العامل الديين يشكل جزءا مهما من هذا االحن

وهذه هي  .وبالتايل يف حتديد العالقات األمريكية اإلسرائيلية
اليت من . تمحور عليها هذا البحثيالفرضية األساسية اليت 

خالهلا نود القول، بأن البعد الديين يف العالقات األمريكية 
الثقايف األمريكي إلسرائيل  -اإلسرائيلية، وتاليا االحنياز الالهويت 

اسة يغلغل يف التفكري األمريكي والسعلى طول اخلط، مت
البيوريتان األوائل واآلباء املسسسني،  املهاجرين األمريكية منذ

وقبل ظهور الصهيونية املسيحية وكذلك قبل ظهور اللويب 
 على أن للويب اليهودي اثنانفالربغم من أنه ال خيتلف . اليهودي

على صنع املتنوعة التأثري البالغ  مبنظماته املختلفة ووسائله
السياسة اخلارجية األمريكية، ولكن من السذاجة القول بأن 

فقط بسبب تأثري اللويب  هو إلسرائيل ياألمريكاالحنياز 
اليهودي، وهذا يعين أن اليهود هم الذين حيكمون أمريكا، وكأن 
الشعب األمريكي ال حول له وال قوة أو شعب مستكني لنحو 

فبتأثري من . ا له مصاحلهمن سكانه، أي اليهود، ليحددو  5.2%
نظمات الصهيونية املسيحية امل، و نيالربوتستانت األمريكياملاليني 

و اللويب اليهودي، بات املاليني من األمريكان يدعمون إسرائيل 
عن إميان كامل، وبأن دعم أمريكا إلسرائيل هو السبيل 

ن العالقات بني األساسي لبقاء أمريكا السياسي والروحي، وأ
دينية، وليس جمرد  -كمها عالقات ثقافيةحتوإسرائيل  أمريكا

لذا سنتناول هذا البحث . عالقات اقتصادية أو سياسية أو أمنية
يف املبحث األول سنتعرض إىل اجلذور : من خالل مبحثني

الدينية يف الفكر السياسي األمريكي، وذلك من خالل تناول 
الذين جاؤا إىل  األوائل الفكر الديين لدى املهاجرين البيوريتان

وأوروبا، ومن خالل تأثري الدين يف اجملتمع  إجنلرتاأمريكا من 
ويف املبحث الثاين  .األمريكي  وخاصة القيم املسيحية اليهودية

سنتناول األبعاد الدينية يف العالقات األمريكية اإلسرائيلية، من 
خالل البحث عن موقع إسرائيل يف االسرتاتيجية األمريكية 

تناول مدى تأثري اللويب اليهودي على و العالقة بينهما، كيفية و 
األمريكية جتاة إسرائيل، وأخريا تناول  ةاخلارجيصنع السياسة 

ومدى تأثريها على  اومنظماهتاجتاهات الصهيونية املسيحية 
 .العالقات األمريكية اإلسرائيلية

 

 الجذور الدينية : المبحث األول
 في الفكر السياسي األميركي

 

الديانة املسيحية هي الديانة األوىل يف الواليات املتحدة  إن
 ويف الديانة املسيحية يف أمريكا هاألمريكية، واملذهب الرئيس 

الربوتستانتية، واليت بدورها تتكون من عدة طوائف، كاملثودست، 
و اللوثرية، واملشيخية، ولكن أكربها وأكثرها تأثريا هي الطائفة 

 (1) .ما رئيس الواليات املتحدة يأيت منهااملعمدانية، واليت دائ

حيث كل الرؤساء األمريكيني كانوا بروتستانت، ما عدا 
وهناك طوائف وأديان أخرى يف . كان كاثوليكيا" كينيدي"

على  أمريكا، ولكل هذه الطوائف واألديان درجة من التأثري
تكوين الفكر الديين للمجتمع األمريكي، حيث بات من 

مريكا وحرياهتا، دون تفهم التأثري الذي باشره وال الصعوبة فهم أ
لذا . لدزال يباشره الدين يف صنع الثقافة السياسية هلذا الب

اجلذور الدينية يف الفكر السياسي  سنتعرض يف هذا املبحث
 :وعلى النحو التايل مطلبني،األمريكي، من خالل 
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 والفكر الدينياألوائل  المهاجرون: المطلب األول
ن هم لفيف من يطهر  أو املتنيالبيوريتاني اجرينامله إن

الربوتستانت الذين وجدوا أنه من الصعوبة عليهم البقاء داخل 
حسب -، وذلك ألهنا تبتعد مبا فيه الكفايةاإلنكليزيةالكنيسة 

عن النمط الكاثوليكي يف العبادة، مبا فيه من  -وجهة نظرهم
املسيحية من   طقوس ومتاثيل وزخارف، وطالبوا بتطهري العبادة

كل هذه العناصر الدخيلة اليت مل يأت هلا ذكر يف العهد القدمي 
لذا ففي مطلع القرن السابع عشر هاجر  (5).*أو اجلديد

إىل أمريكا فرارا بدينهم ليعبدوا اهلل بالطريقة  إجنلرتاالبيوريتانز من 
اليت يروهنا، ولقد عقدوا عهدا مع الرب ومع بعضهم البعض 

، وتراعى فيه إرادة اإلهلييقوم على أساس القانون ببناء جمتمع 
إن هذه التطهرية . الرب يف كل صغرية وكبرية يف شسون حياهتم

البيوريتانية تعود كلية إىل أصول اجنليزية، ولكنهم جاؤا إىل أمريكا 
طلبا للحرية يف ممارسة عقيدهتم الدينية، أي أن البيوريتانيني 

 1111ففي سنة . كهم رسالة دينيةا إىل أمريكا وحتر و األوائل جاؤ 
اجتمع أول فوج من املستوطنني يف كنيسة جيمس تاون لوضع 
قوانني ونظم مستعمرة فريجينيا على أساس ديين، ويف العام التايل 

الثانية من املستوطنني إىل شاطئ نيو  اجملموعةوصلت  1158
، حيث حددوا فيه "عهد ماي فالور"إجنالند ووقعوا فيما بينهم 

يقة احلياة اليت يرغبوهنا وأسس اجملتمع الديين يف األرض طر 
وقد  (3).اجلديدة اليت اعتربوها أورشليم اجلديدة أو كنعان اجلديدة

بين إسرائيل، الشعب املختار اجلديد،  أنفسهماعترب هسالء 
يهاجرون من ملك اجنلرتا الذي أصبح لديهم مبثابة فرعون ملوسى 

إجنالند أورشليم اجلديدة، أو ومن تبعه، كذلك اعتربوا نيو 
بكلمات القس الربوتستانيت صمويل ويكمان على ظهر السفينة 

أورشليم  :" أرابال، اليت محلت البيوريتانز إىل خليج ماساشوستس
كانت، لكن نيو إجنالند هي املوجودة اآلن، اليهود كانوا، 
ولكنكم انتم البيوريتانز شعب اهلل املختار اآلن، وعهد اهلل 

 (4)".أورشليم اسمنيو إجنالند مكان  اسم، فضعوا معكم
، أن املستوطنني األوائل "عهد ماي فالور"وتكشف قراءة 

حبثا عن احلرية ولنشر  إجنلرتاهاجروا من أوروبا وخاصة 
الربوتستانتية التطهرية بعيدا عن اضطهاد امللك والكنيسة، ومن 

ة من أجل مث كانت مغامرة اكتشاف أمريكا واهلجرة إليها مغامر 
عقدوا  إجنلرتافلدى خروجهم من . احلرية وخاصة احلرية الدينية

إذ أّمن : "عهدا مع الرب على منوال العهد بني العربانيني ويهوه
الرب ذهابنا إىل العامل اجلديد، سنسسس جمتمعا حتكمه القوانني 

وإن املذهب البيوريتاين الربوتستانيت هو شكل من  (2)".اإلهلية
ع تأكيدا كبريا على العهد القدمي، ويأخذ منه املسيحية يض

متشاهبات مع احلاضر، وبذلك يرى ان هناك تشاهبات قوية بني 
الكتاب  االبيوريتانية وبني إسرائيل  يتحدث عنه اجلماعة

ن و واعترب البيوريتاني (1).املقدس، فكالمها هم الشعب املختار
صدق هبا األوائل أن بلدهم هو املخلوق األخري وأعظم صدقة ت

الرب على العامل، فاحلرية املدنية والدينية وامللكية اخلاصة 
عالية فوق األمم اليت  أمريكاواملشاركة يف السلطة العامة، جتعل 

واعتقد البيوريتانز  (7).خلقها الرب، كما قال األب عيزرا ستايلر
أن اخلالص فردي وأن الفرد مسسول أمام اهلل دون وصية من  

دون تفسري من كاهن، وأهنم آمنوا بأن   جنيلاإلكنيسة، وأمام 
 .كل فرد حتدد مكانته دينيا ودنيويا بأعماله

، مع قدوم املهاجرين اصطبغتإن الربوتستانتية البيوريتانية 
األوائل إىل أمريكا، بصبغة يهودية، تأثرا بأفكار مارتن لوثر 
وكالفني، األبوان املسسسان للربوتستانتية، فاملهاجرون 

تانت البيوريتانيون األوائل كانوا يلهجون العربانية يف الربوتس
صلواهتم، ويطلقون على أبنائهم أمساء يهودية يف قصص التوراة، 

كما أطلقوا أمساء عربية ... وديفيد وإبرا هاممثل، سارة و العازار 
وهربون " شالوم"على مدن كثرية يف املستوطنات، مثل، سامل

، وأول "سفر املزامري"ريكا كان وأول كتاب طبع يف أم... وكنعان
، "العربانية هي اللغة األم" تدكتوراه منحتها جامعة هارفارد كان
بل باتت أمريكا  (0)".اليهودي"وأول جملة صدرت محلت عنوان 
النموذج الروحي للعهد القدمي "بالنسبة للمستوطنني البيوريتانيني 

 Children ofأطفال إسرائيل "، وقد أمسوا أنفسهم "العربي
Israel "  يف طريقهم إىل األرض املوعودة، واحتفلوا بيوم السبت

، مسرخ "وليم كنجهام"ويف هذا الصدد أشار  (1).كراحة هلم
القرن التاسع عشر االقتصادي، إىل أن االجتاه العام للبيوريتانية 

. كان نبذ األخالق املسيحية، وإحالل العادات اليهودية حملها
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، أن "Culture and Anarchy"  كتابهيف" ماثيو أرنولد"وذكر 
املذهب البيوريتاين كان إحياء للروح العربانية كرد فعل للروح 

، "Max I. Dimont"ويقول  (18).اليت حركت النهضة اإلغريقية
إن البيوريتانيني االجنليز الذين جاؤا إىل أمريكا، كانوا يعتربون 

يهود أنفسهم، ، وكانوا أكثر يهودية من ال"Hebraists" عربيني 
وقد أرادوا أن يبنوا وطنهم على أساس العهد القدمي، وهلذا 
اختذوه على املستوى السياسي واالجتماعي أساسا أيديولوجيا 

وقد عرب عن ذلك األب الربوتستانيت  (11) .لقوانينهم وعاداهتم
يف موعظته لتأسيس مستعمرة ماساشوستس، " جون كوتون"

نفخ فينا روح احلياة أعطانا أرض إن الرب حني خلقنا و : "بقوله
، وما دمنا يف أرض جديدة فال بد من بداية "أمريكا"امليعاد 

جديدة للحياة نعمل فيها من أجل جمد بين إسرائيل، هذا 
تعين  ، اليتإن فكرة االستثنائية األمريكيةو  (15)".الشعب املختار

مل بأن قدر الواليات املتحدة حيتم عليها أن تكون املخّلص للعا
اخلاطئ، وبأهنا حاملة رسالة كونية إهلية جيب أن حيتذى هبا مجيع 

وجدت صداها لدى البيوريتان األوائل ويف  ،دول وشعوب العامل
العقيدة الربوتستانتية، وشكلت جزءا من عقيدة احملافظني اجلدد 

فالواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول . يف الوقت الراهن
والقيم الربوتستانتية، وأن الشعوب اليت تدين املتأثرة بالفلسفة 

هبذا املذهب بصفة عامة متيل إىل نفسها بأهنا شعوب خمتارة، 
من هذا املنطلق . وتسمن بالتمييز بينها وبني الشعوب األخرى

لقد جاء الربوتستانت إىل األرض اليت وجدوا هبا مالذهم اآلمن 
فسهم باعتبارهم من طغيان الكنيسة الكاثوليكية، وأعلنوا عن أن

المتالك " إصبع اهلل"شعب له خصوصية، أشار إليه واختاره 
حيث وصفوا . أرض أمريكا، ولنشر رسالتهم إىل العامل أمجع

معتقداهتم ومبادئهم بأهنا من لدن اهلل، وجيب أن تطبق على أمم 
إذ تنظر الواليات املتحدة إىل أسالفها املسسسني . هذه األيام

دوا إىل هذه األرض البكر لنشر رسالة على أهنم مبشرون وف
إهلية، مث عربوا سلسلتني من اجلبال حاملني رسالتهم عرب القارة، 
مث صاروا ينظرون إىل دورهم على أنه نشر لكلمة اهلل يف كل 

ولذلك فإن تاريخ أمريكا كله مشبع باحلماسة . أحناء العامل
، "يجون كينيد"الدينية رغبة يف أداء هذه الرسالة، وأشار 

الرئيس األمريكي األسبق، إىل هذه اخلصوصية األمريكية، وإىل 
فكرة املهمة املقدسة العاملية اليت ال تنحصر بسياق تارخيي 

فمنذ إنشاء املستعمرات األمريكية على يد البيوريتانز  (13).معني
األمريكيون أهنم شعب اهلل، وأن  اعتقديف القرن السابع عشر، 
املصري "رسالة عاملية مسوها فيما بعد ب اهلل اختارهم وكلفهم ب

، "جون أو سوليفان"صاغه  الذي، "Manifest Destinyاملبني 
مبعىن أن الرب قدر ألمريكا أن تقود العامل إىل احلرية وحتضري 

 (14).جيب أن حيتذى به العامل" مدينة فاضلة"العامل، وأن بلدهم 
يوريتانية كان لذا فالدين، وباألخص العقيدة الربوتستانتية الب

كريستوفر  "حىت إن . عامال حمورا يف الفكر السياسي األمريكي
، كان يعتقد بأنه من ضمن مهامه يف اكتشاف العامل، "كوملبس

البحث عن القبائل اإلسرائيلية االثين عشرة املفقودة، كخطوة 
وقد . الثاين للمسيح ءواجمليمركزية يف خطة الرب لنهاية التاريخ 

للعامل اجلديد هو جزء  اكتشافهمذكراته، إن  كتب كوملبس يف
من خطة إهلية إلقامة جنة األلفية، وأن اهلل جعلين رسوال إىل 
اجلنة اجلديدة وإىل األرض اجلديدة اليت حتدث عنها القديس 

يف نبوءاته، وهو الذي أرشدين إىل املكان الذي أجدها " يوحنا"
 تكن إال مغامرة وهناك من يقول، بأن مغامرة كوملبس مل (12).فيه

دينية، وبكلمات كوملبس نفسه، فإن اكتشاف أمريكا قبل أي 
شئ آخر، كان هناية حج عظيم وهناية للبحث الروحي 

وهناك دراسات تارخيية، أوضحت أن يهود املارانو  (11).العظيم
، هم الذين تبنوا مشروع كوملبس "اليهود املسيحيني يف إسبانيا"

، وأهنم، أي يهود املارانو، كانوا من ودعموه بالتمويل واخلرائط
هنا ميكن القول، أن أمريكا منذ  (17).أوائل املستوطنني يف أمريكا

إن و . اللحظة األوىل الكتشافها كانت عينها على إنشاء إسرائيل
بعض اآلباء املسسسني تأثروا بأفكار البيوريتانيني األوائل، أو أيدوا 

اقرتح أن ميثل " فرسونتوماس جي"ن حيث إ. واعتنقوا أفكارهم
رمز الواليات املتحدة األمريكية على شكل أبناء إسرائيل تقودهم 

وهو متثيل مقتبس من . يف النهار غيمة ويف الليل عمود من النار
وكان الرب ليسري : "النص الوارد يف سفر اخلروج، والذي يقول

أمامهم هنارا يف عمود سحاب ليهديهم يف الطريق وليال يف 
الربوتستانيت،  اإلصالحكان حلركة   لذا (10)".ر ليضئ هلمعمود نا
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وللبيوريتانيني األوائل، من االنكليز واالوروبيني، دور كبري يف 
تشكيل الثقافة السياسية األمريكية، حيث هاجروا من انكلرتا 

املهاجرون وكان . واروبا الغربية بدوافع دينية واقتصادية إىل أمريكا
لفكرة أن اليهود أمة خمتارة  ل من روجالبيوريتان األوائل أو 

مفضلة، وأصبح العهد القدمي املرجع األعلى لالعتقاد 
الربوتستانيت، حيث ال يتمسك البيوريتان الربوتستانت بالعهد 

وقصصا فقط، بل جيدون فيه مثاال  وأمساءالقدمي لغة وثقافة 
مساويا للحكومة الوطنية وداللة واضحة للقوانني اليت جيب على 

لذا فاملهاجرون األوائل كانوا متأثرين باليهودية . لبشر اتباعهاا
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 

املسيح املنتظر، الحق إلنشاء  ءجميمسيحي قوي لالعتقاد بأن 
 .الدولة اليهودية يف فلسطني

 -اليهودية -المسيحية –الهوية الدينية : المطلب الثاني
 للمجتمع األمريكي

بالرغم من أن أمريكا دولة علمانية، وأن الدستور األمريكي 
دستور علماين، حيث ينص على مبدأ فصل الدين أو الكنيسة 

و إن تدخل واضح يف أمريكا، وه عن الدولة، ولكن هناك مبدأ
لذا فإن الكثري من السياسيني واملفكرين  ،الدولة يف الدين يفسده

يعتربون الفصل بني الدين والدولة يف أمريكا هي من أجل 
فعلى مدار . احلفاظ على الدين وليس هتميش أو إقصاء الدين

أكثر من قرنني مل يأت على سدة احلكم رئيس ملحد أو غري 
كان    "جون كينيدي"ل كلهم، ماعدا واحد وهو متدين، ب

من جانب آخر ال توجد  ،كاثوليكيا، كانوا بروتستانت
مسسسات دينية يف العامل مثل ما توجد يف أمريكا، من مدارس 
وجامعات وحمطات إذاعة وشبكات تلفزيون وجرائد وجمالت 

اخل، كذلك توجد يف أمريكا كنائس ...وكتب وأفالم وأغاين
وبالرغم من أن التعديل األول . جد أكثر من أوروباومعابد ومسا

رئيس أكد ال، استهدف، كما 1081للدستور األمريكي عام 
 ،حائط فاصل بني الكنيسة والدولة إنشاءإىل توماس جيفرسون 

ولكن مع ذلك فإن الدين لعب دورا مهما يف صنع السياسة 

 ،اآلنجية، منذ نشأة أمريكا و حلد األمريكية، الداخلية واخلار 
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 

ويف دراسة بينت بأن  (11).أمريكية ثنائيةاستوال إعالن مصري وال 
 2بني كل  ه منمن األمريكيني يعتقدون يف وجود اهلل، وأن 12%

 %08أفراد يعتقدون يف احلياة اآلخرة، أي أن  4 أفراد هناك
يعتربون أنفسهم أشخاصا  %05يسمنون باحلياة اآلخرة،  كما أن 

. اأسبوعييسدون اخلدمات الدينية  %44متدينني، كما أن 
أكرب إىل أن الواليات املتحدة األمريكية حتتوي على  باإلضافة

 012من الكنائس يف العامل، حيث أن هناك كنيسة لكل  دعد
مواطنا، ويصل عدد األمريكيني الذين يذهبون إىل الكنيسة مرة 

عات الرأي وأشارت استطال (58).%78إىل  األسبوعواحدة يف 
مليون أمريكي  72ثر من ، إىل أن أكثمانيناتاألمريكي يف ال

، وهو اصطالح يطلق "ولدوا ثانية كمسيحيني"يعتربون أنفسهم 
على أفراد مرتبطني باجملموعات األصولية املسيحية بشكل 
خاص، ويركزون على قبوهلم للمسيح كمخلص شخصي 

وأعلن الرئيس كارتر وريغان وبوش االبن بأهنم من  (51).هلم
ل أشار بوش االبن أكثر من مرة املسيحيني الذين ولدوا ثانية، ب

خالل تصرحياته، بأن الفيلسوف املفضل لديه هو يسوع املسيح 
 .، وأنه لوال املسيح ملا كنت يف سدة احلكم"عليه السالم"

بالرغم من أن املسيحيني يف البداية كانوا يعتقدون أن اليهود 
ملعونون ومرفوضون من الرب، بسبب عدم اعرتافهم باملسيح  

م، ومن مث فإهنم يستحقون كل أنواع اإلهانة، وهذا كمخلص هل
ما حدث يف أوروبا حىت العهود املتأخرة، حيث مل تكن أوروبا 

ا الديين تعترب اليهود الشعب املختار، بل كانو  اإلصالحقبل عهد 
ولكن مل يبق هذا االعتقاد سائدا  ،يعتربوهنم مارقني وقتلة املسيح

سيحية، وذلك بتأثري من حركة يف الوقت احلاضر بني األوساط امل
الديين يف القرن السادس عشر، حيث تعترب حركة  اإلصالح
الربوتستانيت بداية البعث اليهودي، واليت انتشرت يف  اإلصالح

لذلك فإن  (55) .أمريكا بشكل كبري مع بداية املهاجرين األوائل
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أيام اإلهانة والتهجري والتعذيب لليهود قد ولت إىل غري رجعة يف 
فحركة . العقيدة الدينية األمريكية وكذلك يف السياسة األمريكية

الربوتستانيت األمريكي أول من روجت لفكرة أن اليهود  اإلصالح
املرجع األعلى لالعتقاد  أمة خمتارة مفضلة، وأصبح العهد القدمي

ومع حلول القرن . الربوتستانيت، ومصدر املسيحية النقية الثابت
عتقاد بالبعث اليهودي يف فلسطني الثامن عشر  أصبح اال

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 

يسمن : "الوصايا العشر الواردة بالكتاب املقدس، حيث
فاجنيليون بأن اهلل قد وعد الشعب اليهودي بتلك املسيحيون اإلي

لذا فعلى الرغم من االختالف يف الرؤية املسيحية  (53)."األرض
اإلجنيلية إلسرائيل، واليت سيتحول كافة اليهود إىل املسيحية، من 

لف بني الرؤية اليهودية الصهيونية لدولة يهودية دائمة، فإن التحا
ا ماذهب إليه مسسس تنظيم وهذ ،االثنني متني وعضوي وديين

املسيحي اليهودي، بأن " ماكامتر"الدينية " املائدة املستديرة"
أفضل أصدقاء إلسرائيل هم املسيحيون املسمنون بالكتاب 

إىل أبعد من " أرمسرتونج"ويذهب القس األمريكي  (54).املقدس
ذلك، باعتبار أن األمريكان وليس اليهود، هم بنو إسرائيل، 

". والوارثون لوعد اهلل لذرية إبراهيم** متياز البكوريةاملالكون ال"
 (52)".نعم إننا شعب اهلل املختار إسرائيل: "ويعلن على املأل

فاألدبيات اليهودية اليت تسربت إىل صميم العقيدة املسيحية 
الربوتستانتية تدور حول، أن اليهود شعب اهلل املختار، وأن مثة 

رض املقدسة يف فلسطني، وأن هذا ميثاقا إهليا يربط اليهود باأل
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 

تدينون، وأن اليهود، العلمانيون وامل(51).حىت يظهر املسيح فيهم
داخل إسرائيل وخارجها، يرتكون من اليهودية ماشاؤا، ولكنهم 

أوال، اليهود شعب اهلل املختار حىت : يتمسكون بثالثة مبادئ
" فلسطني"ثانيا، أرض امليعاد . العلمانيون وامللحدون منهم

ظهور املسيح وقيام مملكة  انتظارثالثا، . وعودة اليهود إليها
 .القدساليهود لتحكم العامل من 

هناك مقولة رسخت يف أذهان وعقيدة األمريكيني، وهي 
األجنلو ساكسون "، واليت تعين أن على "عبء الرجل األبيض"

 (57).مسسولية إهلية بأن ينقلوا حضارهتم لبقية العامل" الربوتستانت
وشكلت هذه األفكار تأثريا على املفكرين والسياسيني 

مريكية، الداخلية واخلارجية، األمريكيني، وتاليا على السياسة األ
حيث بات اليمني السياسي واليمني الديين يف أمريكا جتمعهما 

وطن استثنائي "رؤية واحدة ألمريكا وللعامل، فأمريكا هي 
، ال بد من أن يسود ويهيمن وال بأس من ممارسة القوة "تارخيي

يف ذلك، وذلك من أجل شن احلرب ضد الشر يف الوطن أو 
أمريكا "أي بقعة من بقاع العامل معوقا امتداد الذي يظهر يف 

لذا  Divin Will."(50)اإلرادة اإلهلية "اليت تعرب عن " الرسالة
فاألمريكيون الربوتستانت يعتقدون أن القيم األمريكية هي قيم 
ال تقتصر وال تنحصر يف الفرد األمريكي فقط، وأن للواليات 

ه القيم غري منحصرة يف املتحدة رسالة ومهمة إهلية، وطاملا أن هذ
الفرد األمريكي، فإنه يكون من الضروري نشرها يف العامل حىت 

وإن الكثري من السياسيني والرؤساء  .حتظى بنوع من العاملية
األمريكيني، قدميا وحديثا، يعتقدون أن قوة أمريكا احلالية يف 
مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية، مل 

، وإمنا هي أيضا هبة إمكانياهتمفقط بسبب ذكائهم أو  تأت
، إىل أن كل خطوة "جورج واشنطن"صرح حيث . ونعمة من اهلل

قادته إىل طريق اإلستقالل الوطين حتمل يف طياهتا عالمة التدخل 
كان يعتقد أن أمريكا خلقت بيد " جون آدمز"وأن  (51).اإلهلي

. الفاضلة أن حتكم العاملاهلل ورعايته، وأنه كتب على مجهوريتنا 
صرح بأن اهلل مع أمريكا، وأن اهلل يريد أن تقود " نيكسون"وأن 

، فكان يشعر بأنه يف " وودرو ويلسون"أما  (38).أمريكا العامل
أنا أعتقد أن : "قبضة إله مسخر لتحقيق إرادته، وكان يقول

الرب غرس فينا رؤية احلرية، وأنه ال ميكنين أن أحرم يف أن آمل 
ننا خمتارون بوضوح، لنرى أمم العامل الطريقة اليت يسريون هبا يف أ

، أن أمريكا هي أمة موضوعة "ريغان"وصرح  (31)".دروب احلرية
، فقد أشار إىل نظام "جورج بوش االبن"أما . حتت محاية اهلل

للقيم حتكم السياسة األمريكية، ال ميكن املساومة عليه، واعتربها 
لطبيعة اإلنسانية وحب األمهات ألطفاهلم، قيم إهلية كاحلرية وا
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لذا  (35).واليت تقودنا إىل أن نتعامل مع أي مشكلة يف العامل
إن اجملتمع األمريكي، شعبا وقيادة، منذ فجر ميكن القول هنا، 

التاريخ األمريكي وحلد اآلن، يتميز باالقتناع بأهنم شعب خاص 
مبني ورسالة  ومكلف مبهمة إنسانية من قبل الرب، ولديه مصري

. 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 

وما دامت أمريكا هي أكرب قوة يف العامل فمن واجبها . األمريكية
 .ن رائدة العامل املعاصر واحلامية للحرية والقيم اإلنسانيةأن تكو 

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 

غة قالب ديين بروتستانيت هذه االجتاهات املتهودة إىل صيا
الرتويج  لتوراة أو العهد القدمي، وقد ظهريهودي قاعدته ا

ملصطلحات، الرتاث املسيحي اليهودي املشرتك، واألخالق 
األخالقي والديين بدعم  -املسيحية اليهودية، وااللتزام األديب

لذا ففي منتصف القرن العشرين، برزت حركة ثقافية (33).إسرائيل
أمريكا، بتأثري من الربوتستانتية، تدعوا إىل قيم  فكرية داخل

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، 

، إىل أن "املقدسة أمريكا واألرض"يف كتابه " موشي دافيز"أشار 
التوراة يف املعتقدات األمريكية هي مصدر اإلميان، فلغتها 
وخياالهتا وتوجيهاهتا األخالقية تشكل جزءا ال يتجزأ من 

الربوتستانيت،  اإلصالحلذا فإن حركة (34).الشخصية األمريكية
منذ مارتن لوثر وجون كالفني، أعادت االعتبار إىل اليهودية، 

تأثري كبري الثقافة " املسيح ولد يهوديا"لوثر  وكان لكتاب مارتن
فمن الثابت تارخييا، أن الكنيسة . السياسية األمريكية

الربوتستانتية قد لعبت دورا فعاال وهاما يف قيام إسرائيل، عن 
األمريكي، ومجع األموال هلم  -طريق حشد الرأي العام الغريب

أصدر  1111ففي عام . وتشجيع اهلجرة اليهودية إىل فلسطني
جملس الكنائس العاملي، الذي يضم كنائس بروتستانتية 

العداء للسامية : "وأرثوذكسية واملنعقد يف نيو دهلي، بيانا جاء فيه
خطيئة ضد اهلل، ضد اإلنسان، علينا يف التعليم املسيحي أالّ 
نلقي األحداث التارخيية اليت أدت إىل صلب املسيح على عاتق 

لية تقع على إنسانيتنا املشرتكة، الشعب اليهودي، فاملسسو 
  (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 

عودة اليهود إىل أرض امليعاد بشارة بقدوم األمريكية، وأصبحت 
فاملذهب . املسيح ودليال على صحة الكتاب املقدس ومرجعيته

، بأن نبوءة التوراة حول إنقاذ كل تسمن الربوتستانيت األمريكي
إسرائيل كافة سوف تتحقق، فالنسبة هلم إن إسرائيل اجلديدة أمة 

التأكيد على أن لذا ميكن . مثلما كانت إسرائيل القدمية بالضبط
اليهودية، أثرت بشكل   -االجتاهات الدينية، خاصة املسيحية

كبري على الثقافة السياسية األمريكية، بل أصبحت هناك ارتباط 
، وبالتايل بني أمريكااليهودية يف  -عضوي بني املسيحية

الربوتستانت واليهود، وأخريا بني أمريكا وإسرائيل، حيث 
كيني هي وطن األجداد الذين أصبحت إسرائيل عند األمري

    .تقص قصصهم التوراة
 

 في  يالدين البعد: المبحث الثاني
 العالقات األمريكية اإلسرائيلية

 
إن العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، سواء 
يف الثقافة السياسية األمريكية أو على صعيد السياسة اخلارجية 

ميز بكوهنا عالقات استثنائية تربطهما األمريكية جتاه إسرائيل، تت
لذا السسال .  عالقة مصاحل عضوية الميكن الفصل بينهما

ديين يف العالقة حبيث  -املطروح هنا، هل هناك جانب ثقايف
جيعل العالقة بينهما أكثر من عالقة سياسية أو اقتصادية أو 

الفكر الديين  عسكرية، خصوصا وأن العامل الديين، بتأثري من
اللويب  املهاجرين األوائل واملذهب الربوتستانيت، وبتأثريمن لدى

املسيحية، تعترب من العوامل  -اليهودي األمريكي وتيار الصهيونية
املهمة اليت تسثر على العملية السياسية ويف صنع السياسة 
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لذا سنتعرض يف هذا املبحث . اخلارجية األمريكية جتاه إسرائيل
اتيجية األمريكية، ومدى تأثري على موقع إسرائيل يف االسرت 

 باإلضافةاللويب اليهودي يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية، 
إىل تأثري الصهيونية املسيحية  ومنظماهتا يف العالقات األمريكية 

 :اإلسرائيلية، وذلك يف ثالثة مطالب وعلى النحو التايل
 موقع إسرائيل في االستراتيجية األمريكية: المطلب األول

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 

قتصادية والثقافية الالحمدود على مجيع األصعدة السياسية واال
والعسكرية هو دعم ثابت ودائم مل يتغري ، إال بشكل طفيف، 

ألن إسرائيل حتتل موقع القلب يف االسرتاتيجية . حىت اآلن
األمريكية يف الشرق األوسط،  وجتمعهما مصاحل عضوية حيوية 
متكاملة، وأن أمن ومحاية إسرائيل هي جزء ال يتجزأ من األمن 

ن والرؤساء و هذا ما أكده الساسة واملفكر و . القومي األمريكي
. ن، منذ نشأة إسرائيل، بل منذ وعد بلفور، وحىت اآلنو األمريكي

فما من مرشح للرئاسة يف الواليات املتحدة األمريكية، سواء كان 
من احلزب اجلمهوري أو احلزب الدميقراطي، إال وأعرب عن 

، وعلى تفوقها الثابت باحلفاظ على أمن إسرائيل ومحايتها التزامه
إىل االلتزام  باإلضافةالعسكري والنوعي على سائر دول املنطقة، 

وإن كل . الدائم بدعم إسرائيل يف اجملال االقتصادي والسياسي
باللويب  اتأثر  دون إسرائيل على طول اخلط، إما رؤساء أمريكا يسي

 أوصهيوين، أي العتبارات دينية، ال -اليهودي والفكر املسيحي
 ألسباب شخصية  أوصاحل األمريكية يف املنطقة، ات املالعتبار 

ضمان احلصول على الفوز مبقعد الرئاسة، وبعض الرؤساء  ك
لذا فمنذ صدور وعد بلفور . كانت حتركهم الدوافع الثالثة معا

، وأمريكا 1140ذلك إنشاء دولة إسرائيل عام  وبعد، 1117عام 
وقد أيدت . حدودتسيد وتدعم إسرائيل وأهدافها دون تردد وبال 

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، 

امها، يف جملس األمن ضد أي حق الفيتو، أو هددت باستخد
س أهداف ومصاحل إسرائيل، وشكلت مي دين إسرائيل أويقرار 

 (31) .عائقا مستمرا ضد أي توجه ضد إسرائيل
وودرو "فمباشرة بعد صدور وعد بلفور، أعلن الرئيس 

، بأنه كربيب بيت قس، ينبغي أن يكون قادرا على "ولسون
وأعلن جملس (37).املساعدة على إعادة األرض املقدسة ألهلها

ور، دعمه إلسرائيل، النواب األمريكي، ردا على وعد بلف
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 ميّكن الشعب 
اليهودي من إعادة إنشاء وتنظيم وطن قومي يف أرض آبائه مما 

. ة مثمرة يف األرض اليهودية القدميةيتيح حياة يهودية وثقاف
، بأن الواليات 1155وأكد جملس الشيوخ األمريكي عام 

املتحدة تسيد وحتبذ إقامة وطن قومي للشعب اليهودي يف 
فلسطني طبقا للشروط اليت يتضمنها وعد احلكومة الربيطانية 

لذا فإن الكوجنرس األمريكي اختذ يف (30).واملعروف بوعد بلفور
قرارا تتعهد الواليات املتحدة مبوجبه بذل قصارى  1144العام 

جهدها من أجل فتح أبواب فلسطني أمام اليهود للدخول إليها 
حبرية، وإلتاحة الفرصة أمامهم إلستعمارها وإنشاء دولة 

هذا القرار يف برناجمه االنتخايب " روزفلت"وقد أيد (31).يهودية
فوزه، على حتقيق  ، ووعد، يف حال1144للرئاسة األمريكية عام 

لذا بالرغم من أن وعد بلفور كان وعدا بريطانيا . هذا اهلدف
بإنشاء دولة إسرائيل يف فلسطني، ولكن أمريكا هي اليت أسستها 
بالفعل، ودعمتها بكل الوسائل لتبقى قوية ومستمرة، وإهنا ال 

وإن دعم أمريكا  إلسرائيل، . زالت الداعم الرئيسي إلسرائيل
 فرتة وأخرى، بسبب حتوالت وتغريات سياسية وإن اختلف بني

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،  

م فمنذ العا. كالتزام سياسي وأديب وحىت ديين ومل يتوقف أبدا
ت األمريكية وحىت بداية التسعينات، بلغت املساعدا 1141

مليار دوالر، وهي توازي مساعدات أمريكا  15.2 العادية املعلنة
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لدول الصحراء األفريقية الكربى ودول أمريكا الالتينية ومنطقة 
هذا ما عدا عن القروض،  (48).الكارييب جمتمعة يف نفس الفرتة

ساعدات الطارئة والعاجلة إلسرائيل واملساعدات غري املعلنة، وامل
. يف حروهبا ضد العرب يف الستينات والسبعينات والثمانينات

فقط، كما يشري ستوفار اخلبري االقتصادي  1173فحرب أكتوبر 
دوالر، كدعم إلنقاذ  مليار728ن، كلفت أمريكا  يف واشنط

، باالضافة إىل اخلسائر اليت تكبدهتا أمريكا بسبب إسرائيل
ام احلكومات العربية النفط سالحا ومنع بيعه ألمريكا، استخد

لذا منذ  (41).وأفضى ذلك إىل ركود اقتصادي يف أمريكا
السبعينات بلغت املساعدات األمريكية املعلنة إلسرائيل يف 

ويف عهد بوش االبن . املتوسط أكثر من ملياري دوالر سنويا
لتصل يف  إلسرائيل بشكل كبري، األمريكيةازدادت املساعدات 
حيث تلقت إسرائيل . مليار دوالر 1-2بعض األحيان إىل 

من إمجايل املساعدات اخلارجية األمريكية  %48حوايل 
وكشفت صحيفة كريستان ساينس منيتور . املخصصة للعامل

األمريكية، بأن إسرائيل كلفت الواليات املتحدة حلد اآلن ماليا، 
               منحت لكلأي أن أمريكا . ترليون دوالر 11أكثر من 

               ماليني دوالر، بناء على 18مواطن إسرائيلي قرابة 
 (45).سكان إسرائيل  عدد

لذا فالدعم األمريكي السياسي والعسكري واالقتصادي 
ثابت ومستمر حلد اآلن، وأن هذا الدعم ليس نابع فقط عن 

 وأخالقي، التزام وعالقة مصاحلية واسرتاتيجية، بل كالتزام أديب
ديين أيضا، كما يسكد ويفتخر هبذه العالقة الكثري من  -وثقايف

هذه " جيمي كارتر"وقد بني . األمريكيني والرؤساء األمريكيني
لقد آمن : "، بقوله1171العالقة أمام الكنيست اإلسرائيلي عام 

سبعة من رؤساء اجلمهورية أن عالقة أمريكا بإسرائيل أكثر من 
لقد كانت وال تزال عالقة فريدة ال ميكن . جمرد عالقة خاصة

تقويضها، ألهنا متأصلة يف وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات 
وأعلن عن ". الشعب األمريكي، إننا نتقاسم معا تراث التوراة

إدانته ملن يتهم اليهود بقتل املسيح مبعاداة السامية، وأكد أن 
عامل، وحبق السالم هو االعرتاف بإسرائيل من قبل جرياهنا وال

إسرائيل يف الوجود إىل األبد، وحقها يف الوجود 

أمام جمموعة من القادة " ريغان"وصرح الرئيس (43).بسالم
اليهود، بأن إسرائيل هي الدميقراطية الثابتة الوحيدة اليت ميكن أن 

إذن إن أمريكا  (44)***.نعتمد عليها كموقع حلدوث هرجمدون
تثنائية تعتمد على قيم وإسرائيل حتكمها عالقة خاصة واس

يف بيانه االنتخايب " كلينتون"ومصاحل مشرتكة، وهذا ما أكده 
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 

 إلسرائيلاه احلفاظ على التفوق العسكري النوعي وبااللتزام جت
استخدم كلينتون يف خطابه االفتتاحي  وقد (42).على أعدائها

اسرتشادا بالرؤية : "استعارة مكنية من التوراة، حينما قال 1117
القدمية ألرض امليعاد، فلنوجه أبصارنا اليوم إىل أرض ميعاد 

" جورج بوش األب"يس وأن الرئ. إشارة إىل إسرائيل(41)".جديدة
أكد يف حديث له، بأننا كنا وسنظل نسيد إسرائيل، ولن نقلل 
من العالقات اخلاصة واملميزة مع إسرائيل، ونقلل من مفهوم 

ومل يتوان  (47).العالقات اإلسرتاتيجية األمريكية اإلسرائيلية
حيث . يف إظهار الوالء إلسرائيل" جورج بوش االبن"الرئيس 

أشار إىل أنه جيب على الواليات املتحدة الوقوف إىل جانب 
حليفتنا وصديقتنا إسرائيل، فهي تسعى لنفس اهلدف اليت تسعى 

وأظهر بوش االبن العالقة الدينية بشكل واضح خالل  (40).إليه
حيث مل يسكد فقط على ترحيبه بالقيم االحتفال بإعادة تنصيبه، 

املسيحية كما جاء هبا املسيح، بل أكد على ترحيبه بالقيم 
وصرح بأن أفضل . اليهودية كما جاءت يف الوصايا العشر

األصدقاء اليت ميكن إلسرائيل أن تعتمد عليهم، هم من يعتربون 
أن الكتاب املقدس ال يتضمن كلمة الرب، بل إن إسرائيل هي  

صرح أمام " باراك أوباما" وأن الرئيس احلايل(41).لربكلمة ا
خالل محلته االنتخابية، بأن القدس ستظل العاصمة " االيباك"

إىل الكثري من التصرحيات  وباإلضافةهذا . األبدية إلسرائيل
              العالقة بني إسرائيل وأمريكا والسياسات اليت تسكد بأن 

 .عالقة خاصة واستثنائية
، إن الرباط الذي يشد أمريكا إىل يرى الباحث وعليه

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 

 األمريكيني من الينيملاف. املصاحل احليوية األمن القومي األمريكي
، والكثري من املفكرين ورجال الدين والساسة الربوتستانت

والرؤساء األمريكيني، يدعمون إسرائيل عن إميان كامل، على 
األقل ظاهريا، بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما 

لذا فما من . سياسيا، وإمنا رسالة إهلية بسببها يبارك اهلل أمريكا
اسة اجلمهورية أو حىت جمللسي النواب والشيوخ، إال مرشح لرئ

ويتسارع بطلب الربكة والتأييد من اللويب اليهودي، وال يتوان يف 
ونرى بشكل واضح الدعم الالحمدود . إظهار الوالء إلسرائيل

إلسرائيل من قبل أمريكا على مجيع األصعدة، بل ميكن القول 
ياهنا وسطوهتا يف إن سر وجود إسرائيل وبقاءها كدولة هلا ك

منطقة الشرق األوسط هو الواليات املتحدة األمريكية، وأنه لوال 
 . أمريكا ملا كانت إسرائيل

صنع السياسة   في يهودياللوبي ال دور: المطلب الثاني
 األمريكية

اليهودي، فاعال مهما ومسثرا رئيسيا  -يعترب اللويب الصهيوين
الداخلية واخلارجية،  يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية،

ويضم هذا اللويب حوايل أربعة آالف مجعية ومسسسة يهودية 
، "بين بريث"منتشرة يف الواليات املتحدة األمريكية، مثل، مجعية 

اليت تعترب أقدم مجعية يهودية ضاغطة على السياسة اخلارجية 
األمريكية لصاحل إسرائيل، وعصبة مناهضة االفرتاء، واألمريكيون 

صرون إلسرائيل آمنة، وعصبة الصداقة اإلسرائيلية األمريكية، املنا
، والكوجنرس اليهودي األمريكي، ةاألمريكيواللجنة اليهودية 

والشراكة اإلسرائيلية األمريكية، واألساتذة اجلامعيون األمريكيون 
من أجل السالم يف الشرق األوسط، واالحتاد الصهيوين 

عاملية، واملنظمة الصهيونية يف األمريكي، واملنظمة الصهيونية ال
ولكن أشهر تلك املنظمات وأشدها تأثريا  (28).اخل.....أمريكا

يف السياسة الداخلية ويف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الدعم 
ة للشسون الالمتناهي إلسرائيل، هي اللجنة اإلسرائيلية األمريكي

تعلق بالعالقات رتدد امسها دائما يف ما يي، واليت (إيباك)العامة 
األمريكية اإلسرائيلية، وبالدعم األمريكي إلسرائيل، وأصبحت 

توصيات مسمترها السنوي، الذي يعقد يف إبريل كل عام، كما 
البعض، هي اخلطوط  الرئيسية للسياسة اخلارجية األمريكية  يشري

، "بول فنديل"يشري  حيث .جتاه إسرائيل يف الكثري من األحيان
هي " إيباك"يف جملس النواب األمريكي، إىل أن النائب السابق 

أكثر مسسسة تأثريا على السياسة العامة، ويشري أيضا إىل أهنا 
الكوجنرس "تتحكم فعال بكل تصرفات الكابتول هيل

، بشأن السياسة الشرق أوسطية، ويكاد مجيع أعضاء "األمريكي
جملسي الشيوخ والنواب يرضخون لضغوط وأجندة هذه اللجنة، 

معظمهم يعترب إيباك ذات قدرة سياسية تتيح أمامهم فرص  ألن
  (21).النجاح يف االنتخابات أو تقضي عليهم

% 5.1بالرغم من أن اليهود األمريكيني ال ميثلون أكثر من 

من املليونريات  %58من السكان، فإهنم ميثلون يف الواقع 
 املستعدين لدفع مثن اآلراء املسيدة إلسرائيل، من خالل جلنة
 1العالقات العامة اإلسرائيلية األمريكية، اليت مجعت قرابة 

فإهنم  (25).1111مليارات دوالر دعما إلسرائيل خالل عام 
يتمتعون بنفوذ اقتصادي كبري داخل الواليات املتحدة، وميتلكون 
قوة إعالمية كبرية، اليت من خالهلا يضغطون على الساسة 

األمريكي، وذلك خللق  األمريكان، ويسثرون على الرأي العام
فالكثري من أثرياء اليهود حيددون، . املواقف املسيدة إلسرائيل

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 

إىل جانب ذلك فإن . يات املتحدة األمريكيةيصبح رئيسا للوال
أغلب الصحف اهلامة اليت تشكل الرأي العام األمريكي توجهه 

، مجعت 1115فعلى سبيل املثال، يف انتخابات . ميتلكها اليهود
مليون دوالر من اليهود األمريكيني اليت دعمت  13مبلغ " إيباك"

وبالتأكيد أن  (23).هبا محلة كلينتون االنتخابية ضد بوش األب
هذا الدعم ليس جماناً، بل مقابل تغيري مواقف السياسة 
األمريكية لصاحل خطط ومشاريع دعم إسرائيل، أو احلصول على 

ومتنفذة يف صنع السياسة اخلارجية  ةمناصب سياسية رفيع
األمريكية، فعلى سبيل املثال ال احلصر، إن عدد املناصب 

اليهود يف إدارة كلينتون، يف  الرئيسية واملتنفذة اليت حصل عليها
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لذا فإن إيباك، . مناصب مهمة لغ سبعوزارة اخلارجية وحدها ب
ومجاعات الضغط اليهودية األخرى يف أمريكا، استطاعت أن 
تعمل كفاعل رئيسي، وقوة مسثرة حقيقية على اإلدارة والكوجنرس 
والرأي العام األمريكي، مستخدمة مصادر الدعم املايل 

وأن إيباك تتميز بأهنا أقوى التجمعات ذات . واإلعالمي
املصلحة املشرتكة يف السياسة اخلارجية وأحسنها إدارة، وأكثرها 

بيت .بول ن"وأشار النائب السابق . نفوذا يف واشنطن
 (24).بصراحة أكثر، إىل أن إيباك ترهب الكوجنرس" ماكولسكي

وقد جنحت إيباك يف متويل وإجناح عشرات املرشحني الذين 
صبحوا أعضاء يف الكوجنرس، يف مقابل الدفاع املطلق واملنتظم أ

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 

، املدير التنفيذي األول "كينني"ويسكد  (22).حقوق اإلنسان
لإليباك، بأنه كان لنا دائما هناك يف واشنطن حليفًا قويًا 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 

وحسب رأي بعض  (21).سكري والدبلوماسياملستوى الع
املسسولني األمريكيني، فإن القضية ليست قضية نفوذ إيباك 
البالغ، بل هي خروجها عن السيطرة، فهي آلة تندفع آليا وال 

ومتكن (27).ضوابط هلا، فإذا مل توافقها عوملت بشكل وحشي
اللويب الصهيوين من اخرتاق اإلدارات والسياسات اخلارجية 

ريكية، عن طريق احملافظني اجلدد، الذين هم باألصل جمموعة األم
من الباحثني وأساتذة جامعيني وصحافيني ومفكرين وسياسيني، 
ميارسون ضغطا على اإلدارات األمريكية، الدميقراطية واجلمهورية، 
لتنفيذ براجمهم وأهدافهم، ولكنهم أقرب إىل احلزب اجلمهوري 

تلوا مناصب متنفذة يف إدارة واح. منه إىل احلزب الدميقراطي
. 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، 

وإن الصفات . حيث هلم ارتباطات فكرية وعملية مع إسرائيل

ة اليت جتمعهم هي إمياهنم بأن أمريكا بلد استثنائي وعليها املميز 
أن تقود العامل إىل شواطئ احلرية، ويسيدون إستخدام القوة 
لتحقيق املصاحل األمريكية، واستخدام الضربات االستباقية، 
وكذلك حبهم ووالؤهم ودعمهم إلسرائيل، واهتامهم ملن خيالف 

للسامية، اليت تعين كراهية  مواقفهم يف تأييدهم إلسرائيل بالعداء
ويف دفاعهم عن . اليهود بسبب دينهم أو ثقافتهم أو أصوهلم

مصاحل إسرائيل يزعمون أهنم يدافعون عن املصاحل األمريكية، أو 
أهنم يقولون أن ماهو يف مصلحة إسرائيل هو يف مصلحة 

حيث استطاع اللويب الصهيوين أن جتذر عقيدة لدى  (20).أمريكا
، وخاصة احملافظني اجلدد، بأن إسرائيل هي الشريك األمريكيني

األكرب ألمريكا يف سياسات العامل، وهي حتتل مكانة مقدسة يف 
، "وليام بنيت"حىت أن رجال مثل . الفكر والسياسة األمريكيني

وزير التعليم السابق، أعلن أن الواليات املتحدة وإسرائيل وحدمها 
أنا : "ام مبهمة الرب، وقالمن بني دول العامل مشرتكان يف القي

نفسي واحد من عشرات املاليني الذين رأوا يف تأسيس وإزدهار 
الدولة اليهودية، اليد اليت امتدت من الرب باخلري شاهدة على 

، األب "إرفنج كريستول"وبالنسبة إىل  (21)".تأسيس دولتنا
الروحي للمحافظني اجلدد، فإن الدولة الصهيونية تصبح االلتزام 

عنوي األول، وأساس كل املبادئ املعنوية األخرى، ويشري إىل امل
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 

األمريكي اجلديد، ومعهد واشنطن  ومعهد مشروع القرن
مسسسة )لسياسات الشرق األدىن، وهريتدرج فاونديشن 

، واملعهد اليهودي (يب.إس.سي)، ومركز سياسات األمن (الرتاث
ومعهد الدراسات  ،لشسون األمن القومي، ومعهد هدسون

السياسية واألسرتاتيجية املتقدمة، ومسسسة الدفاع عن 
راكز الفكر حلركة احملافظني اجلدد، راطيات، تعترب من مقالدمي

لذلك ال ختفي هذه املراكز . بدعم وتأثري اللويب الصهيوين
واملعاهد يف أدبياهتا صالهتا املمتدة بإسرائيل ودعمها الالحمدود 
إلسرائيل، باإلضافة إىل اجملالت واجلرائد اليت تصدر يف أمريكا،  
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ال إنرتنت، كالواشنطن تاميز، وذي نيو ريبابليك، وذي ناشيون
اخل، اليت تسثر على الرأي ......والويكلي ستاندرد، وكومنرتي

العام األمريكي والساسة األمريكيني لكسب دعمهم إلسرائيل  
لذا ميكن القول،  أن اللويب . كإلتزام أديب وأخالقي وسياسي

اليهودي، بأجندهتا ومنظماهتا، ووسائلها تعترب فاعل  -الصهيوين
سياسة اخلارجية األمريكية، بشكل مباشر مهم ومسثر يف صنع ال

وغري مباشر بل ميكن القول، أن كل الرؤساء األمريكيني، يسعون 
. ، واملنظمات األخرى"اإليباك"لكسب التأييد اإلسرائيلي خالل

                 ويعلنون تأييدهم املطلق السرائيل، والتزامهم الثابت 
                ة، بدعم اسرائيل على مجيع األصعدة السياسي

 .  األقنصادية، الثقافية، والعسكرية
المسيحية على العالقات  -تأثير الصهيونية: المطلب الثالث

 األمريكية اإلسرائيلية
: سينيإن احلركة الصهيونية نشأت بتأثري من عاملني رئي

عترب أن لليهود حقا إهليا يف أرض ي ذيأوهلما، الوعد اإلهلي، ال
عليه التعاليم التلمودية حسب زعمهم،  تنص فلسطني، وهذا ما

يكون  -النيل -إىل البحر العريب -الفرات -من النهر: "مثل
وكلم ". أهنا لكم مرياث أبدي"و . ]11/سفر التيه[" ختمكم

يهوه "و . ]1/ سفر اخلروج[" أنا يهوه: "الرب موسى فقال له
"   لتكون مسكنا له -القدس -الرب اختار لنفسه صهيون

وثانيهما، أن احتقار الشعوب هلم على مر . ]3/ مزمورسفر [
العصور، ويف مجيع األمكنة، وإذالهلم يف مجيع األمكنة اليت 

لذلك (11).يعملون هبا، أدى إىل تسريع نشوء احلركة الصهيونية
فصهيون، أي القدس، هي العاصمة الدينية واألبدية والسياسية 

يونية املسيحية، ففي أما بالنسبة للصه. لليهود حسب معتقداهتم
مليون بروتستانيت  71الواليات املتحدة األمريكية، أكثر من 

طائفة، وأكثر هذه الطوائف وأكربها هي  588ينتمون إىل 
، اليت يبلغ عددها أكثر من Indispenationالطائفة التدبريية 

االنكلو ساكسون الربوتستانت "مليون، وتعرف باسم  48
، ومنها يربز أهم "White Anglosaxon Protestentالبيض 

القادة والشخصيات سياسيًا واقتصاديًا وإعالميًا يف اجملتمع 
لذا  (15).هذا التيار يسمى بالتيار الصهيوين املسيحي. األمريكي

 ذيوتستانيت البيوريتاين، الرحم العترب تراث الالهوت الرب ي
زل الصهيونية املسيحية األمريكية، وقبل صهيونية هرت خرجت منه

بعقود، وهو الرتاث الذي رفد الثقافة والسياسة يف الواليات 
كالتزام   اام بإقامة إسرائيل، واالحنياز هلاملتحدة باعتقاد االلتز 

 (13).الهويت وثقايف مث سياسي
قبل قيام إسرائيل  الصهيوين، -من أهم معتقدات التيار املسيحي

ار، أي سمن بأن اليهود هم الشعب املختي، أنه كان 1140عام 
األمة املفضلة عند الرب على سائر البشر، وأن اهلل وعد اليهود 
بأرض امليعاد، أي أن هناك ارتباطا أبديا بني هذا الشعب 

كما وعد اهلل، وكذلك ( فلسطني)املختار واألرض املقدسة 
يتجمع فيها كل يهود العامل، ترقب عودة املسيح يف القدس حني 

جرة اليهود إىل فلسطني إلقامة األساس الروحي هل هو اوكان هذ
وبعد قيام إسرائيل أصبحت أيديولوجية (14).الوطن القومي

الصهيونية املسيحية تقوم على، إعطاء كلمة إسرائيل معىًن دينيا، 
وليس جمرد اسم دولة، وااللتزام األخالقي والديين الثابت والدائم 
ا بدعم إسرائيل وليس جمرد التزام سياسي متغري ومتحرك وفق

ملقتضيات لعبة األمم، واعتبار شرعية الدولة اليهودية مستمدة 
وبالتايل اعتبار قيام إسرائيل حتقيقا  (12).من التشريع اإلهلي

إن اهلل : "للنبوءات الدينية، وإستمرار العمل بالشعار الذي يقول
وأنه يتعني على أساس ذلك ". يبارك إسرائيل ويلعن العنيها

املساعدات املادية واملعنوية إلسرائيل تقدمي كل أنواع الدعم و 
وهذا يعين أن القانون الذي يطبق  (11).للحصول على بركة الرب

وأنه حني يتعارض القانون . على اليهود وإسرائيل هو قانون إهلي
اإلهلي مع القانون الدويل، فإن القانون اإلهلي هو الذي جيب أن 

جون "عترب وي. ينفذ، ألنه يعكس اإلرادة اإلهلية ومشيئته
، األب الالهويت للصهيونية املسيحية يف الواليات "سكوفيلد

املتحدة، الذي أشار إىل أن تعاليمنا تقوم على االعتقاد بأن هلل 
مها إسرائيل وأمريكا، وأن . برناجمني وشعبني يتعامل معهما

إسرائيل هي مملكة اهلل على األرض، وأن الكنيسة املسيحية هي 
لذا فإن قيام إسرائيل كان  يعترب عمال  (17.)اءمملكة اهلل يف السم

 ندينيا مبوجب تعاليم الكنيسة الصهيونية املسيحية، كذلك فإ
احملافظة على إسرائيل ومساعدهتا ودعمها والدفاع عنها يعترب 
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وللتيار الصهيوين  .عمال دينيا أيضا مبوجب تعاليم هذه الكنيسة
يت تسعى لتحقيق املسيحي الكثري من املنظمات واملسسسات ال

وهلذه املنظمات تأثري ملموس على الرأي . أجندهتا والرتويج هلا
حيث . يكينير العام األمريكي، وعلى الساسة والرؤساء األم

منظمة من منظمات املسيحية  528يوجد اآلن أكثر من 
، اليت أسسها القس "االئتالف املسيحي"الصهيونية، من أمهها، 

القلب احملرك ملنظمات املسيحية  بات روبرتسون، واليت تعترب
الصهيونية واألصولية، واملصرف األمريكي املسيحي من أجل 
إسرائيل، واملهمة األساسية هلذه املنظمة هو متويل بناء 

متويل هتجري  اليهود إىل إسرائيل، واالحتاد و املستوطنات اليهودية 
املسيحي من أجل سالمة أمريكا ومهمتها ربط سالمة أمريكا 

مهمتها جتييش و مة إسرائيل، وتاف الرعويات االجنيلية بسال
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 

القيادة املسيحية من أجل إسرائيل يف القدس، وكذلك مسمتر 
إسرائيل، ومنظمة الصوت املسيحي، ومنظمة املسيحيون 

 (10).اخل.....املتحدون من أجل إسرائيل، ومنظمة جبل املبعد
وكل هذه املنظمات واملسسسات تدعم إسرائيل ماديا ومعنويا، 
وعن طريق االعالم والرأي العام والضغط على القادة السياسيني 

وال يوجد . ف إىل جانب إسرائيل كواجب ديينيف أمريكا للوقو 
اختالف كبري بني الصهيونية املسيحية واليمني املسيحي، حيث 

لقدس، ولكن كالمها يدعمان بقاء وأمن إسرائيل ويهودية ا
فقط بضرورة حتول اليهود إىل املسيحية  اليمني املسيحي يسمن

قبل جميء املسيح حىت يشملهم اخلالص، بعد بناء اهليكل، 
وذلك ما يفجر التناقض أحيانا بني اللويب اليهودي واليمني 

وإن أبرز أعالم الصهيونية املسيحية، من القساوسة . املسيحي
اإلعالميني، مثل بات روبرتسون، وجريي فالويل، وجيم بيكر، 
وأورال روبرتس، وكنيث كوبالند، وريتشارد دي هان، وريكس 

ونية كثرية تسكد الدعم هلم برامج إذاعية وتلفزي. مهربد وآخرون
الدائم والتأكيد على العالقة العضوية الالهوتية بني أمريكا 

، إىل أنه "غريس هالسل"فعلى سبيل املثال، تشري . وإسرائيل

ن أصويل، يقدم هكا  088توجد يف الواليات املتحدة حوايل 
 -معظمهم برامج عرب ألف حمطة راديو ومائة حمطة تلفزة مسيحية

ويقدر عدد املشاهدين واملستمعني لرباجمهم  (11).صهيونية
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 

ناه فقط منوذج  واجلدول أد. األمريكي مبجلسيه النواب والشيوخ
               يسكد مدى قوة هسالء وبراجمهم من خالل األعداد 

 .الكبرية للمشاهدين
 (78)برامج الكنائس التلفزيونية حسب املشاهدين

عدد المشاهدين شهريا  مقدمه البرنامج
 بالمليون

 2.6 جريي فالويل ساعة من إجنيل زمان

 41 جريي فالويل جريي فالويل اليف

 46.4 بات روبرتسون السبعمائةنادي 

 6 أورال روبرتس توقع معجزة

 2.5 جيم بيكر جمدوا الرب

 9 جيمي سواجرت احلملة الصليبية األسبوعية

 1.2 جيمي سواجرت دراسة يف الكلمة

 6.6 روبرت شيللر ساعة من القوة

 1.9 كينيث كوبالند كينث كوبالند
 

رحوا علنا بأن دعم يعترب جريي فالويل، من األوائل الذين ص
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 

ب يتعامل مع الشعوب بقدر ما فالر ظهرها لشعب إسرائيل، 
وأعلن بات روبرتسون، بأن  (71).مع اهليوديب تعامل الشعو ت

قيام إسرائيل حتقيق لنبوءات التوراة، وأن الرب يقف إىل جانب 
إسرائيل وليس إىل جانب العرب، وأن تأييد إسرائيل هي مسألة 

أما القس والواعظ التلفزيوين  (75).دينية أكثر منها سياسية
إسرائيل مفتاح أمريكا "، فقد أعلن يف برناجمه "إيفانز مايك"

والية، بأن  52حمطة تلفزيونية عرب  28، الذي يبث يف "للبقاء
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 
يونية املسيحية يف ترويج االعتقاد بأن دعم أمريكا إلسرائيل الصه

. ليس فقط إلتزاما سياسيا، وإمنا رسالة إهلية وإلتزام ديين
املسيحية، و والتحالف والتآلف العضوي الالهويت بني الصهيونية 

على السياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق  انعكس تأثريه
. سرائيلي على وجه اخلصوصاألوسط عموما، والصراع العريب اال

 يكي إلسرائيل، والتحالف معها فاقحيث جند االحنياز األمر 
واالقتصادية واألمنية، وإمنا بات عالقة عضوية املصاحل السياسية 

لذلك فبعد ساعات من إعالن دولة . أساس عقيدي مبنية على
إسرائيل، أعلنت الواليات املتحدة األمريكية دعمها الكامل هلذا 

ن وتضامنها التام مع سياسات إسرائيل، حيث أضحى الكيا
ضمان وجودها واحلفاظ على امنها من أولويات السياسة 

والدعم السياسي الالحمدود . اخلارجية األمريكية يف هذه املنطقة
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 

والدعم العسكري من . قرار معادي إلسرائيل من جهة أخرى
خالل املعونات العسكرية، حيث حتصل إسرائيل على أحدث 
تكنولوجيا السالح من الرتسانة األمريكية، وهي الدولة الوحيدة 

ألسلحة النووية، يف اليت تتغاضى الواليات املتحدة عن امتالكها ل
وأن أمريكا تقيم . حني حتتل وتعاقب دول أخرى لنفس الذريعة

معها منطقة جتارة حرة، وتزودها بأحدث ما توصل إليه التطور 
كل هذا الدعم والرتابط جعل .التكنولوجي والبحث العلمي

العالقة بني أمريكا وإسرائيل أكثر من كوهنا عالقة مصاحل، وإمنا 
 . ائية ال ميكن الفصل بينهماهي عالقة إستثن

 
 الخاتمة

 
إن العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ال 

وال  تنحصر فقط بالعالقات االقتصادية أو األمنية أو السياسية،
بل إن هذه العالقات  تربطهما فقط مصاحل سياسية واسرتاتيجية،

أن ، و ئيلألمريكا جتاه إسرا دائم -مبنية على إلتزام أخالقي
العالقات األمريكية  يف حتديدالعامل الديين يشكل جزءا مهما 

هذه هي الفرضية األساسية اليت بنيت عليها هذه . اإلسرائيلية
الدراسة، واليت من خالهلا توصلنا إىل عدة إستنتاجات، وهي  

 : كاآليت
إن الرباط الذي يشد أمريكا إىل إسرائيل هو رباط خاص   -1

ني الدولتني هي عالقة مميزة وفريدة بني جدا، وأن العالقة ب
األمم، بل إهنا عالقة عضوية الهوتية، ال ميكن الفصل بينهما، 

األمن و حيث أن إسرائيل تعترب جزءا ال يتجزأ من املصاحل احليوية 
فماليني الربوتستانت األمريكيني، والكثري من . القومي األمريكي

ألمريكيني، يدعمون املفكرين ورجال الدين والساسة والرؤساء ا
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 

ويصل األمر . التوراتية، واإلميان بأن اليهود هم شعب اهلل املختار
د االعتقاد، بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما حل

 . سياسيا، وإمنا رسالة إهلية بسببها يبارك اهلل أمريكا
اليهودي، بأجندته ومنظماته،  -لويب الصهيوينالإن   -2

عترب فاعل مهم ومسثر يف صنع السياسة اخلارجية يووسائله 
ئاسة فما من مرشح لر  ،األمريكية، بشكل مباشر وغري مباشر

اجلمهورية أو حىت جمللسي النواب والشيوخ، إال ويتسارع بطلب 
الربكة والتأييد من اللويب اليهودي، وال يتوان يف إظهار الوالء 

أن كل الرؤساء األمريكيني، يسعون لكسب التأييد و . إلسرائيل
ويعلنون . ، واملنظمات األخرى"اإليباك"اإلسرائيلي خالل

والتزامهم الثابت بدعم اسرائيل على تأييدهم املطلق السرائيل، 
لذا .  مجيع األصعدة السياسية، األقنصادية، الثقافية، والعسكرية

نرى بشكل واضح الدعم الالحمدود إلسرائيل من قبل أمريكا 
إن سر وجود إسرائيل  ،على مجيع األصعدة، بل ميكن القول

و وبقاءها كدولة هلا كياهنا وسطوهتا يف منطقة الشرق األوسط ه
 . الواليات املتحدة األمريكية، وأنه لوال أمريكا ملا كانت إسرائيل

أصبح العهد القدمي ، بعد قيام الربوتستانتية يف القرن  لقد  -3
ا مارتن لوثر، مرجعالسادس عشر على يد الراهب واملصلح 

أصليا ورافدا ثابتا يف الثقافة السياسية األمريكية، وأصبحت عودة 
اد بشارة بقدوم املسيح ودليال على صحة اليهود إىل أرض امليع
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فمارتن لوثر كان يعتقد، وبعده . الكتاب املقدس ومرجعيته
لتوراة حول إنقاذ كل االعتقاد الربوتستانيت األمريكي، بأن نبوءة ا

النسبة هلم إن إسرائيل اجلديدة أمة بسوف تتحقق، ف إسرائيل
كيد على أن لذا ميكن التأ. مثلما كانت إسرائيل القدمية بالضبط
اليهودية، أثرت بشكل   -االجتاهات الدينية، خاصة املسيحية

هناك ارتباط  افة السياسية األمريكية، بل أصبحكبري على الثق
اليهودية يف امريكا، وبالتايل بني  -عضوي بني املسيحية

الربوتستانت واليهود، وأخريا بني أمريكا وإسرائيل، حيث 
هي وطن األجداد الذين أصبحت إسرائيل عند األمريكيني 

 .تقص قصصهم التوراة
، منذ فجر التاريخ والنظام السياسي إن اجملتمع األمريكي  -4

األمريكي وحلد اآلن، يتميز باالقتناع بأهنم شعب خاص 
ومكلف مبهمة إنسانية من قبل الرب، ولديه مصري مبني ورسالة 

 .مريكيةعاملية إهلية إلنقاذ العامل، أي بناء العامل على القيم األ
لقد جنحت منظمات الصهيونية املسيحية يف ترويج   -5

االعتقاد بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليس فقط إلتزاما سياسيا، 
والتحالف والتآلف العضوي . وإمنا رسالة إهلية وإلتزام ديين

الالهويت بني الصهيونية املسيحية، انعكس تأثريها على السياسة 
وسط عموما، والصراع العريب اخلارجية األمريكية يف الشرق األ
يكي حيث جند االحنياز األمر . االسرائيلي على وجه اخلصوص
املصاحل السياسية واالقتصادية  اإلسرائيل، والتحالف معها فاق

أساس  مبنية علىعالقة عالقة عضوية الا باتت واألمنية، وإمن
لذلك فبعد ساعات من إعالن دولة إسرائيل، أعلنت . عقيدي

تحدة األمريكية دعمها الكامل هلذا الكيان وتضامنها الواليات امل
التام مع سياسات إسرائيل، حيث أضحى ضمان وجودها 
واحلفاظ على امنها من أولويات السياسة اخلارجية األمريكية يف 

 . هذه املنطقة
          

 المصادر والهوامش
اليهود يتكون الكتاب املقدس من العهد القدمي، وهو النص املرجعي لدى * 

واملسيحيني وخاصة الربوتستانت، والعهد اجلديد، وهو النص املقدس   املرجعي 
 .للمسيحيني فقط

ثالثية : مسري مرقص، االمرباطورية األمريكية: للمزيد من التفاصيل، أنظر (1)
سبتمرب، مكتبة  11القوة من احلرب األهلية إىل ما بعد أحداث .. الدين.. الثروة

 .158، ص5883رة، الشروق الدولية، القاه
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 ثوختة

ثةيوةندييَن وياليةتيَن ئيكطرتييَن ئةمريكى د طةل ئيسرائيلىَ، ثةيوةندييَن ب طةلةك هيَزو موكمن، ل سةر بنةمايىَ 
وةسا ل سةر بنةمايىَ هاوبةشيا ئاسايشا نةتةوايةتي يا هاوبةشيا بةرذةوةندييَن تايبةت د ناظ بةرا هةردوك دةولةتان، وهةر

هةردوك دةولةتان، ضونكة ئيسرائل هةظاىلَ بةردةوامة بو ب دةستظةئينانا بةرذةوةندييَن ئةمريكا ل دةظةرا روذهةالتا 
وةندى ية ل يةزّيدةبارى ئةف ثةيوةندى ية نةبةس ثةيوةندييَن سياسي يان ئابوورى ئان ئةمين نة، بةلكو ئةف ث. ناظةراست

لةورا دىَ بينني ض جاران ئةمريكا ثشتا خو نادةتة . ئاييين هاتية دامةزراندن -رةوشةنبريى -سةر بنةمايةكىَ ئةخالقي
وهةردةم ئةمريكا يا بةردةوامة هاريكاريا ئيسرائيل بكةت ب هةمى رةنطا وب هةمى ريَكا و ب هةمى جوريَن . ئيسرائيل

زيَدةبارى ثاراستنا ئاسايشا نةتةوةيى يا ئيسرائيلى يا بوية بةشةك . سكةرى ورةوشةنبريىهاريكاريا، ئابوورى وسياسي وعة
لةورا ئةف ليَكولينةوة ثيَكوَلةكة بو دياركرنا اليةنىَ . ش سياسةتا ئةمريكى ل دونيايىَ ، ب تايبةتي ل روذهةالتا ناظةراست

وئيسرائيل، وكارتيَكرنا ظى اليةنى ل سةر ثةيوةندييَن هةردوو ئاييين ورةوشةنبريى د ظان ثةيوةنديان دا د ناف بةرا ئةمريكا 
بوضى ئةمريكا ض جاران ئيسرائيل ناهيَليت؟ ئةفجا، ئةف ليكوَلينةوة ثيَك : دةولةتان، وبةرسظا ظى ثرسيارىَ ديار بكةين

ر و رةوشةنبرييا سياسى يةهودى، ل سةر هز -هاتية ذ دوو  بةشا، بةشىَ ئيكىَ دىَ كارتيَكرنا ئاييين، ب تايبةتى مةسيحى
بةشىَ دووىَ دىَ ئاماذىَ ب . يائةمريكى دياركةن، هةروةسا ظىَ رةوشةنبرييىَ ض كارتيَكرن هةية ل سةر سياسةتا ئةمريكى

 -ال يةنيَن ئايينى كةين دناظ ثةيوةندييَن ئةمريكى وئيسرائيلى دا، ب ريَكا لوبيىَ يةهودى و ريَكخراويَن صةهيونى
 .نا وان ل سةر سياسةتا دةرظةيا ئةمريكى هةمبةرى ئيسرائيلمةسيحى، وكارتيَكر

 
 

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 cultural- 

religious 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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 األعمال  تدور تقنية المعلومات في أعادة هندسة عمليا
  دراسة ميدانية ألراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعة دهوك  

 
 سنان قاسم حسني حيدر   

 العراق  –إقليم كردستان  جامعة دهوك،فاكوليت القانون واالدارة،  ،اإلدارة واالقتصادسكول  ،قسم ادارةاالعمال 
 

 (9060أيار  16 :، تاريخ القبول بالنشر9002أيلول  61: استالم البحث تاريخ)
 

 الخالصة
اسددتقراء يهدد  البحددث  لددع التعددر  علددع دور تقنيددة المعلومددات فددي أعددادة هندسددة عمليدات األعمددال فددي عدددد مددن  ليددات جامعددة دهددوك ، وتدد  

ضددا أنمددواب البحددث وعدددد مددن الارضدديات مددن اجددب ا تيددار العالمددة بددين األدبيددات اإلداريددة اات العالمددة ومددن  دد  و علددع باعتمدداد    مواضدديا البحددث
فدي  ليدات وواددات  سداتةةفدردا  مدن العمدداء ومعداونيه  ور سداء الواددات اإلداريدة وعددد مدن األ(  61) متغيرات البحث ، وشملت عيندة البحدث 

عتمداد عددد مدن األسداليح اإلاةداتية لتحليدب عالمدة االرتبدا  اال   تدواستخدمت االستبانة  أداة أساسية في جمدا بياندات البحدث و  ،جامعة دهوك 
 ،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       
  ،ورتاسة الجامعة مية ودور تقنية المعلومات في أعادة هندسة عمليات األعمال في الكليات المبحو ةالتوصيات التي ر زت علع أه

 
 
 
 

 لمقدمةا
 

عدددداع العمددددال هدددد ا فكددددر   بددددرو  يف السددددنواا اةا ددددية جنددددد
كددددددده يف ن سددددددد ا مددددددد  ا ددددددد ور وأدا بددددددداإلداراا إ  إعدددددددادة الت 

 و دو اةشدل  وقدد  ،إعدادة هندسدة عمليداا العمدالب ،ومتثلت 
هبدددددد  ف دددددم مدددددا  وإداراا اةنظمددددداا اإلدارة دارسددددد  اهتمامددددداا

 .التطبيقالفكار وتأثه ورصانة   حتمله إعادة اهلندسة م  إبدا  
تتمثدد  إعددادة هندسددة عمليدداا العمددال بإعددادة النظددر إ   و

ما تقوم به اةنظمة مد  م دام ، وحسدأل الفكدار الديت جدا ا هبدا 
يدد اةنظمداا بندا  هياكل دا والبدد  إعادة اهلندسة فانه جيأل إن تع

الدتلل  مد  اهلياكد   النقطدة  ه  عتربتم  الص ر يف ذلك ، إذ 
ة مددداا   يف منظمددداا العمدددال والتقسددديم  ةالبهوقراطيدددة السدددا د

اليت اعتدربا  ةالعم  وه  دعو  صرحية الستبدال الفكار السا د
قددد  مبدددا هدددو جدثدددد وأكثدددر ن عدددا وتواصددد  مددد  وا ، واإلتيدددانقدميدددة 

احلايل ال ي اتسم بالتطور التقين والتكنولوج  يف كافة  اةنظماا
التقاندددددة أهدددددم  مراحددددد  التلطدددددي  والتوجيدددددس واإلنتدددددا  إذ أمسدددددت

عنصددددددددر يف عمليدددددددداا اإلنتددددددددا  وأدا  الوجددددددددا س يف   منظمدددددددداا 
 .العمال كافة

انط قا م  ه ا اة  وم فقدد تمدم  الب دس  سدة جواندأل و 
يددة اةعلومدداا مدد  حيددس اة  ددوم الول تقن  ألحيددس تندداول ا اندد

  اواخددت   الثدداه من ددد ،والمهيددة والهدددا  واةراحدد   واةكونددداا
بإعدددادة هندسدددة عمليدددداا العمدددال مددد  حيددددس م  ومددده وفوا ددددد  

الثالددس فاندده أشددتم  علدد  اإلطددار   ألوأهدافده ومراحلدده ،أمددا ا اندد
وا اندددأل الرابدد  تندداول اختبدددار أ ددوذ  الب دددس   ساةن جدد  للب دد

اته وأخددددددددها يف ا انددددددددأل ا ددددددددام    التوصدددددددد  إ  أهددددددددم وفر ددددددددي
االسددددتنتاجاا حيددددس كادددد ت النتددددا     اةيدانيددددة علدددد  مسددددتو  
اجملموعدددداا الب ثيددددة اةتمثلددددة بر اسددددة ا امعددددة والكليدددداا العلميددددة 

بدددددني متلدددددهاا  ط،والكليددددداا اإلنسدددددانية ، وجدددددد أن هنددددداك أارتبدددددا
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يدددددددة الب دددددددس ومبسدددددددتوثاا قوثدددددددة أو عاليدددددددة وكددددددد لك وجدددددددد أن تقن
     .اةعلوماا تؤثر يف عملياا العمال

 :تقنية المعلومات:  .6
 تماهوم تقنية المعلوما6- 6

ومد  أهدم  تعد تقنية اةعلوماا م  اةوا ي  اإلدارثدة اةعاصدرة
  اعليدددةالك دددا ة و ال ت قيدددقلاةنظمدددة  تسدددتلدم يف  الددديتالدواا  

  ،الديت تواجده منظمداا اليدوم الت ددثاا اةنظمية وك لك م  أهدم
سدددوا  كانددددت تقدددددم خددددماا عامددددة أو خاصددددة  منظمددددة  ةلن أثددد

 دم وإدراك أمهيدة ثصبح اةطلدأل الر يسد  هلدا يف هد ا العصدر هدو ف
 إ اةعلومددداا، وكيدددس ميكددد  التوصددد   تقنيدددة الددددور الددد ي تلعبددده

 .أفم  الطرق الستلدام نظم تلك اةعلوماا
مددددددددددددددد    مصدددددددددددددددطلح ماددددددددددددددتق ) Technology)التقنيددددددددددددددة ان 

 Artoncraf))  واحلرفددددددددددددةمعناهددددددددددددا ال دددددددددددد  Techno))كلمتددددددددددددني
 Discours) )مددددنظم وعمدددد وثعددددين مقالددددة م يدددددة  Logos))و

Organized work(   4-2:  2006الطدا ) ،قنيددة اعتدربا الت و
كوهنددددا الللددددة التقنيددددة أو العلددددم ب (000:2000اةددددورد،)يف قددددامو  

التطبيقدددد  أو طرثقدددددة فنيدددددة لت قيدددددق  ددددر  عملددددد  أو إهندددددا  يددددد  
لدمة لتددددوفه كددد  مدددا هددددو  دددروري ةعيادددة النددددا  الوسدددا   اةسدددت
اآلالا  بأهنددددا التقنيددددة   Daft,2001:573)) وعددددر ،ورفددداهيت م 

اةلرجاا بعد إجرا   إ اةستلدمة يف حتوث  مدخ ا اةنظمة 
جمموعددة  بأهنددا عرف ددا ( 8: 2002السددابر،) اةعا دداا علي ددا ، أمددا

اةسددددتلدمة يف ا ددددرباا اةةاكمددددة والطددددرق التنظيميددددة والسدددداليأل 
(  4-2، 4-2: 2000، لط دد )إنتددا  السددل  وا دددماا ، وات ددق 

علد  إهندا أج د ة (  Krajewski&Ritzman,1999: 133)مد  
الدددنظم االلكةونيدددة احلدثثدددة والددديت هلدددا القابليدددة علددد  خددد ن وترتيدددأل 

السددددديطرة علددددد  أج ددددد ة االتصدددددال  إ وتنظددددديم والرقابدددددة باإل دددددافة 
هددددددد  ثدددددددورة جدثددددددددة يف تقنيدددددددة  اةلتل دددددددة وتنظددددددديم اةلرجددددددداا و

اةعلوماا واليت تواجه خطر إللا  عملية التوثيق التقليدثدة لدلدة، 
اإلثبدددددداا ونظدددددددم الرقابدددددددة الداخليددددددة التقليدثدددددددة ا اصدددددددة والتبدددددددادل 

إن التقنيددة ( 780: 2002حددر ،) اعتددرب  وااللكددةوه للبياندداا ، 
 ال تقتصددددر فقدددد   علدددد  اةعددددداا والج دددد ة والمددددور اةيكانيكيددددة

ولكن ا تام  ا وانأل اةعرفية وال كرثة والطدرق وال ندون اةطلوبدة 
اةلرجدددددددددددددددددددددددددددداا ، وثددددددددددددددددددددددددددددر   إ لت وثدددددددددددددددددددددددددددد  اةدددددددددددددددددددددددددددددخ ا 

يف اإلنتددا  هددد  مددد  الناحيدددة  التقنيدددةبدددان (  20: 2000ا بددوري،)
اهلندسدددددية معرفدددددة الدا  ومعرفدددددة السدددددبأل وذلدددددك للدددددر  اختيدددددار 

  ونوعيدددة الطرثقددة والاددك  اهلندسدد  وحتدثدددد اةعددداا ونددو  اةنددت
وثدر   م اراا العاملني وطاقة اةنظم يف التلطي  وتن ي  العملية

 أساسددديةحمددداور  ثددد    دددوم التقنيدددة ثنصدددأل حدددول م الباحدددس ان
تلدمة والتطبيقددداا اةعتمددددة يف تن يددد ها إ دددافة اةسددد الربجميددداا،

لوسا   االتصال اليت تتمث  إثصال تلك التقنية مابني اةستوثاا 
 .اإلدارثة

 لومات وأهدافها عتقنية الممية أه  9- 6
 أهمية تقنية المعلومات 6- 6-9

إن منظماا اليوم حباجدة ماسدة لتقنيدة اةعلومداا وبادك  ال 
يف مددد  هدد   احلاجددة مدد   ا  هندداك تباثندد أن ددع عن ددا ولكدد  جنددد 

منظمدة إ  أخدر  وذلدك لوجدود عددة عوامد  بيثيدة تدؤثر يف مدد  
علوماتيدة الواجدأل توافرهدا أمهية ه   اةعلوماا ومدد  القددراا اة

حيددس تتعلددق هدد   العوامدد  بالبيثددة الداخليددة اةتمثلددة بطبيعددة عمدد  
اةنظمة وحجم ا ودرجة تندو  اة دام وصدعوبت ا ومدد  قددر ا يف 
تقسددددديم العمددددد  والتلصددددد  وال مرك ثدددددة اةسدددددتلدمة يف اةنظمدددددة 
 باإل دددددافة إ  مدددددد  تو ثددددد  وانتادددددار أنادددددطة وأعمدددددال اةنظمدددددة،

تقتمدددي ا التادددرثعاا احلكوميدددة ومدددد   وامددد  الددديت   كددد لك العو 
التقلبددداا باإل دددافة إ  حاجت دددا الاددددثدة وا  قددددر ا العاليدددة يف 

، ولقددددددددددددددددددددددددددددددددد (274: 2006حددددددددددددددددددددددددددددددددر  ،)إدارة اةعلومدددددددددددددددددددددددددددددددداا 
إ  أمهيددددددة تقنيددددددة اةعلومدددددداا بأهنددددددا  (Shor,1996:54-59)أشددددددار

تسدداهم يف ي دديك الكلددس وإجيدداد فددرص لطددرق اةنتجدداا وتقددد  
لل بددددا   وتددددوفه اةعلومدددداا للتقلددددي  يف الوقددددت  ةا جيدددددخدددددما

واةكان باإل افة إ  كادس االررافداا هبدد  معا ت دا ، بينمدا 
إن أمهية تقنية ( 28-23 :2000قندثلج  وا نايب ،)ذكر ك  م  

اةعلومدداا تتجلدد  يف حاجددة اةنظمددة باددك  دا ددم إ  اةعلومدداا 
ول إ  ابعددددد منطقددددة مدددد  أجدددد  البقددددا  واال دهددددار والتوسدددد  للوصدددد

جلرافيددة باإل ددافة إ  تددامني منتجدداا وخدددماا جدثدددة كدد لك 
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اإلسددد ام يف إعدددادة تادددكي  الوجدددا س وانسددديابية العمددد  و تدددأمني 
احللددول للمادداك  الدديت تتعددر  هلددا اةنظمددة باإل ددافة إ  حتسددني 
اةوقس االسةاتيج  للمنظمة ،ونر  إن لظاهر العوةة واالقتصداد 

اةعلوماا م  ةل وظ يف تله االهتمام مب  وم تقنية العاة  أثر  ا
مدد  الصدددناعاا اليدوثدددة إ  اةنظمدددة ول وحتددد حيددس تلددده الصددناعة

 .مث إ  ما ثسم  باةناأة الرقميةاآللية 

 :أهدا  تقنية المعلومات  6-9-9
تعد تقنية اةعلوماا ثورة سرثعة االنتاار يف االقتصاد العاة  

ة الكاملدة من دا يف حد  ا لدأل اةاداك  مد  اجد  حتقيدق االسدت اد
الصعبة واليت تسداعد الوحدداا اإلدارثدة وتعطي دا ال اعليدة الكبدهة 
يف تطددوثر وحتسددني قددددر ا علدد  إمتدددام وجا   ددا علددد  أكمدد  وجددده 

(  02: 7338العدددددواه ، )، بينمددددا قددددام (426: 2000السدددداة  ،)
لوماا تقنية اةع م  استلدام او االعتماد عل  بإرجا  الهدا 

 : إ  جانبني أساسيني
حتقيق الرحبية م  خ ل تقلي  كل دة معا دة  -:مادثةأهدا   -أ

البياندداا تقليددد  كلدددس الثددددي العاملدددة والعق نيدددة يف االسدددتلدام 
  .اةعا ةعملياا اةوارد ال  مة يف 

تقدددد  خددددماا ذاا جدددودة عاليدددة  -:مادثدددةأهددددا   ددده  -ب
 .اةست لكت قيق ر ا إلشبا  حاجاا ور باا ال با   ل

إن اهلد  م  استلدام تقنية (  782: 2002,الصباغ)وثر  
اةعلوماا ه  السرعة والدقة والثباا واةوثوقية واة  مدة ، وجدا  

  (Rezatok Zaden&Gemodests,1999:10)يف دراسددددددة 
 :حول أهدا  تقنية اةعلوماا بأهنا

تسدددددددع  للقيدددددددام بأحبدددددددا  جدثددددددددة لطدددددددرق منتجددددددداا تلددددددد   -ت
تتوافق م  اةستجداا احلاصلة يف بيثاا العمال و االحتياجاا 

 .واليت تظ ر إبداعية العاملني يف حتقيق الر ا الوجي  
تنادددي  م دددام الرقابدددة اإلدارثدددة يف اةنظمدددة مددد  خددد ل تدددوفه  -ث

اةعلومددداا المدددرورثة لددددعم  يددد  الدددربام  الددديت تعمددد  علددد  تع ثددد  
 العق نيددة يف االسددتثمارااالع قدداا بددني جمرثدداا العمدد  اليددوم  و 
 .اةلط  هلا  م  االسةجيياا اة  مة

 

 مكونات تقنية المعلومات 1 -9 -6
للر  و   الصورة النظرثة والتأسيسية للب س وجد مناسدبا 
تندددداول  را  واجت دددداداا بعددددك البدددداحثني حددددول مكوندددداا تقنيددددة 
اةعلومددداا ولكددد  تكدددون اةعا دددة النظرثدددة والتطبيقيدددة مسدددتندة إ  

اةتطلبدداا  ثدد  وج ددة النظددر باالت دداق مدد متأسدد  وا دد ة حيددس 
بدددأن  (Keith Flet,1990:4-5) ثؤكدددد ،اةن جيدددة والعلميدددة 

مكوناا تقنية اةعلوماا تام  احلاسباا االلكةونية وشبكاا 
اةعلومددداا وقواعدددد البيانددداا احلدثثدددة واةتطدددورة والربجميددداا إ دددافة 

تلصددددددد  يف تقنيدددددددة إ  اهلددددددداتس النقدددددددال وال ددددددداك  والكدددددددادر اة
بأهندددا اةكونددداا  (Boynton ,2001:365)، وثددد كر مددداااةعلو 

ن البياندداا ومعا ت ددا اةادثددة لل اسددول والرباجميدداا وتنظدديم وخدد  
( 6: 2004سدددددلطان والطوثددددد  ،)، وثت دددددق كددددد  مددددد  واسدددددةجاع ا

علدددد  أن مكوندددداا تقنيددددة اةعلومدددداا هدددد  (66: 2000ثابددددت ،)و
والتطبيقداا  والربجميدااةوه الج  ة واةعداا كاحلاسدول االلكد

 :ه   اةكوناا يف دراستنا احلاليةوسيتم اعتماد   واالتصاالا
والددددديت تاددددددم  احلواسدددددديأل االلكةونيددددددة  :والمعدددددددات ةاألجهددددددز - أ

، ، إدارة قاعددددة اةعلومدددااال ددداك )والج ددد ة اةادثدددة ومل قاتددده 
معا ت ددددا وإخددددرا  النتددددا   وحتدددددثس البياندددداا اةل ونددددة و ( سكددددنر

وخدددد ل السددددنواا اةا ددددية حددددد  تطددددور  (07: 2000،  الطددددا)
 ةميكروبيسرث  وكبه يف احلواسيأل م  أج  ة كبهة إ  حواسيأل 

ذاا كل دددة عاليدددة وصدددله احلجدددم تو ددد  يف ا يدددأل وعلددد  درجدددة 
 ( 2: 2004عرل ،)عالية م  الدقة 

هدد  جمموعدددة مددد  الوامدددر والتعليمددداا اةوج دددة   : البرمجيدددات- ب
ال رصددددددة للج ددددددا  ةعا ددددددة البياندددددداا  لل واسدددددديأل للددددددر  إتاحددددددة

 & Broderick)اةل وندددة والددديت تتمدددم  حتقيدددق اةلرجددداا 

Boudrean ,1992:4 ) هد  جمموعدة مد  الوامدر اةرتبدة الديت  و
الطددددا   ، )تسدددداعد الج دددد ة اةادثددددة للكومبيددددوتر للقيددددام مب ام ددددا 

2000 :748 ) 
اا وال ي ميث  ا اندأل العملد  مد  عمد  اةنظمد :التطبيقات - ت

والدددددديت تاددددددم  احلاسددددددول والاددددددبكاا اةسددددددتلدمة  دددددد ن و دددددد  
مددد  أجددد   (Schoech,1999: 38)ومعا دددة ونادددر اةعلومددداا 

إفدددددادة ومسددددداندة اةسدددددتلدمني اإلدارثدددددني مددددد  حتقيدددددق الهددددددا  
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اةنظمددة اإلسددةاتيجية ثتطلددأل اةعرفددة الكاملددة بالتطبيقدداا اة مددة 
حسدددددال )مددددداا لتقنيدددددة اةعلومددددداا يف العمليددددداا اإلدارثدددددة للمنظ

أمتتدددددة  –دعدددددم سدددددرثة البيانددددداا واةعلومددددداا - الن دددددا اةسدددددتلدم 
 .(اةكاتأل 

تعدددد هددد   التقنيدددة البعدددد اآلخدددر واةكمددد  لتقيندددة   :االتةددداالت- ث
اةعلومدداا والدديت إ ددافة أمهيددة كبددهة علدد  حمتددو  تقنيددة اةعلومدداا 
واالتصاالا بتل ديك كلدس االتصدال وزداو  حددود االعتبداراا   

كانية وسرعة ودقة احلصول عل  اةعلوماا اليت تساعد ال منية واة
ولقددددد ،( 20: 2006الطددددا  ، )يف أحتدددداذ القددددراراا يف اةنظمدددداا 

شددددد دا العقدددددود الخدددددهة تطدددددوراا كبدددددهة اتسدددددمت بندددددوعني مددددد  
  (Zangger ,2001: 45)االتصاالا 

ا دادا سددددددرعة نقدددددد  البياندددددداا واةعلومدددددداا باددددددك   :السددددددرعة- ب
 ،كبهةوبكمياا   مل وظ إ  مسافاا كبهة

واليت تطورا بددورها لت د  حمد  االتصداالا : وسا   االتصال- ح
السدددلكية التقليدثدددة واالتصددداالا اهلوا يدددة عددد  طرثدددق أشدددعة حتدددت 

وبسبأل دخول اةنظماا إ  العاةية فإهندا حباجدة كبدهة  ،احلمرا  
إ  السددرعة الدديت بدددأا بالاددبكاا الداخليددة والاددبكاا الواسددعة 

 .(20: 2007ساة  ،( )االنةنيت)ا العاةية وانت ا  بالابكا

  أعادة هندسة عمليات اإلعمال -9
 أعادة هندسة عمليات اإلعمال ماهوم 9-6

البد م  اإلشارة هنا إ  إن الكثه م  اةصادر والدراساا 
العربية تعتمد اسم اهلندرة عل  م  وم إعادة هندسة عملياا 

  كلميت هندسة و العمال وه  كلمة عربية جدثدة مركبة م
 .(2006حممد خه طي ور،  )إدارة 

 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 

لااملة للعملياا اإلدارثة يف اةنظمة وال ي متث  بإعادة تصميم ا
وتنظيم السياسياا التنظيمية م  اج  تقد   ااإلسةاتيجيا

 ، وحتسني الدا  و ثادة اإلنتا  باك  مل وظ

وم  ا دثر بال كر أنه هناك فرق أساس  مابني م  وم  
 :إعادة اهلندسة وإعادة اهليكلة 

اإلدارثة لة تليها يف عدد اةستوثاا إذ تمم  إعادة اهليك - أ
داخ  اةنظمة ، والوحداا اليت ثتممن ا اهليك  التنظيم  
وحتدثد الع قة الوجي ية بني القسام وثتم بنا  وإعادة اهليكلة 

وتؤكد كي ية ترتيأل وحداا  ،حول اةنتجاا أو الوجا س 
 .اةنظمة

اتيجية ترك  إعادة اهلندسة عل  العملياا اإلدارثة واإلسة  - ب
 ةالوجي ية، وإعادبلك النظر ع  اهليك    التنظيم  والوحداا 

وتؤكد إعادة اهلندسة عل  الع قاا البينية بني  ،العم تقسيم 
اةليج  )اة ام أكثر م  الةكي  عل  اة ام ن س ا  

 .(770: 2000و خرون،
حول كي ية   م  ه ا اةنطلق ميك  إعطا  بعك اة اهيم

ندسة عملياا العمال إذ جند انه هناك انقسام النظر إلعادة ه
حول وج ة النظر إ  جمموعتني أساسيتني أحدامها رك ا عل  
إن إعادة اهلندسة ه  عملية جيأل أن تبدأ م  الص ر وان م  

إعادة  وال ي اعتربها ( 23: 2000خوشناو،)  رواد ه ا ا انأل
اةنظمة تصميم ج ري للعملياا اإلدارثة الساسية أي انط قة 

وإعادة الت كه م  دراسة الو   احلايل اةتوص  إليه م  خ ل 
الت لي  االسةاتيج  الدقيق لعوام  البيثة ا ارجية وما حتوثه م  

               العبيدي، )ذكر بينما ،فرص واقتناص البيثة الداخلية هلا
بأهنا البد  م  الص ر ولي  التص يح أي عدم ترقي  ( 0: 2000
ول ب  تعين الت كه بك  شئ جدثد وخمتلس م  أج  الثق

تطوثر وحتسني اةنت  وتقد  خدماا أفم  لل با   ،بينما تر  
بأهنا عملية إعادة تصميم م  خ ل (  6 :ص:2006شان ،)

الت كه يف أجرا  تليهاا سرثعة جوهرثة  عل  العملياا اإلدارثة 
حممد خه   ابكة اةعلوماتية حول ه ا الصدد،وجا  يف ال

إن عملية اهلندرة ه  استلدام طرق ووسا   (  2006طي ور، 
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  



 2144 ،272 -262ص  ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2 :، العدد41 :جملة جامعة دهوك، اجمللد

 266 

 اةنظمة  ي ية استكمالبك أما اجملموعة الخر  فقد اهتمت 
 اةنظمةةصاحل ا وتطوثرها بإعادة هندست ا م  نقطة وصول 

ولي  م  البداثة وكان م  رواد ه ا ا انأل  هم  
حيس اعتربها البد  بإعادة وزدثد (   266: 2000اللو ي)

اإلجرا اا والقوانني والنظمة وأساليأل العم  و هها لتكون 
 &Cohen)وثؤكد  ،وا  ة م  أج  و   حد ل ررافاا 

Apte,1997:122)     بأهنا الطرثقة الفم  لت سني الدا
حيس تسع  إ  جع  الت سيناا الر يسية ممكنة القيا   

اليت تبع عل  أسا  إعادة اهليكلة (الكل ة ،ا ودة ،االستجابة )
إذ  ،ا وهرثة اليت تستلدم ا اةنظمة إل افة قيمة ةلرجا ا 

بأهنا عملية إعادة (  706:  2000اةليج  و خرون،)ثعتربها  
تقسيم الكل  للعملياا اإلدارثة م  أج  حتسني الدا  اإلداري 

يق نو  م  جودة والتلل  م  تكرارثة اة ام يف اةنظمة وحتق
بنا  عل  ذلك ميك  القول بان إعادة هندسة ،العملياا وا دمة

عملياا العمال ه  نقطة انط قة اةنظمة إلعادة التصميم 
لت كه والتليه ا  ري يف اهليك  اإلداري م  خ ل استلدام وا

تكنولوجيا متطورة يف عملياا إعادة اهلندسة م  أج  حتقيق 
الكل ة ، ا ودة ، ) نتا   عالية يف مقاثي  الدا  العصرثة 

 .(السرعة،مستو  ا دمة
 هندسة عمليات األعمال  ومنافا  عادة فواتد 9-9

دة اهلندسة هو حتقيق مستوثاا إن اهلد  م  عملية إعا
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 

ندسة واليت تام  ثت قق م  خ ل ال وا د اةةتبة عل  إعادة اهل
 ( 2006حممد خه طي ور،( :ا وانأل اآلتية

وه  اةتعلقة بالعملياا اليت تؤدث ا اةنظمة   :الجوانح الانية - أ
سرعة ) تتعام  في ا مث  إلنتا  السلعة أو تقد  خدمة اليت

عم  ،استلدام ، تقلي  ال ةة ال منية بني خطواا الاإلجنا 
  العم  باك  ، إجناثه دقيقة لت سني الدا  وا ودةمعا

  .(متكام  ولي  ج    

وه  ا وانأل اليت تؤدث ا اةنظمة    :الجوانح التنظيمية  - ب
واليت يت  بطرق وأساليأل العم  والاك  التنظيم  واليت 

تقلي  اجمل ود أةستندي ،اختصار خطواا العم  )تام  
ة، إللا  بعك اإلجرا اا ،توسي  الص حياا ،تقلي  اةرك ث

،حتسني نظم اةعلوماا وتطوثر اياذ القراراا ،سرعة التنسيق 
   .(بني الناطة ، تطوثر  واب  الرقابة 

وه  اليت تتعلق مبجموعة العاملني   :الجوانح السلو ية - ت
وذلك م  خ ل رف  روح م اةعنوثة ( مدثرث  ،مرؤوسني)

  واياذ القراراا  وشعور الفراد بالمهية الشةاك م يف التلطي
نتيجة تنو  اة اراا واإلقبال عل  اةسامهة بالعمال والفكار 
ا دثدة ورف  إحسا  العاملني بتبادل اةن عة وحتسني الدا  

  .ا ماع  بانتاار التعاون
أي الثقافة التنظيمية اليت زم   :بيئة ومناخ العمب - ث

تاجي  ) ا عل  قيم ومبادئ معينة ومن أعما  اةنظمة الواحدة 
نار روق العم  ا ماع  ، التوقس ع   ،اإلبدا  وحتسني الدا 

السلول البوليس  للرقابة ال اتية ومكافأة وتاجي  العاملني 
وجا  يف الابكة  ،(ت اع  م اراا الرؤسا  واةرؤوسنياةبدعني ، 
إعادة  بأن فوا د (2006 ،تياوري  لرمحا عبد)اةعلوماتية 

اهلندسة ه  تليه وحداا العم  وك لك حتوث  العمال 
البسيطة إ  أعمال مركبة وك لك التليه يف دور ال رد إ  الدعم 
بدال م  اةراقأل والعم  م  التدرثأل إ  الثقافة ورف  اإلنتا  

إل افة إ  تليه اةدرا  وتليه يف القيم الوقا ية إ  اإلنتاجية با
م  اةارفني إ  مدربني وإعادة اهليك  التنظيم  إ  اةستوي 

 .بدال م  اهلرم  الةايب
  عادة هندسة عمليات األعمال أهدا  9-1

هناك جمموعة م  الهدا  اليت تت قق لصاحل اةنظمة م  
خ ل إعادة هندسة عملياا العمال وباك  علم  وسليم ، 

وحممد خه ( 30: 2007ل  ،يالعق)م   إذ ثت ق ك 
 وا د إلعادة عل  إن هناك جمموعة م  ال(   2006طي ور،

 : اهلندسة وه  كاآليت
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م  خ ل التلل  م  الروتني  :الدا حتقيق تليه ج ري يف  - أ
القد  وتليه أسلول وأدواا العم  والنتا   والت ول إ  احلرثة 

 ،اةنظمةم   وأهدا  واةرونة يف العم  ووفق احتياجاا الع
م  خ ل الةكي  عل  العملية ذاا القيمة  :التكل ةي يك  - ب

 .اةمافة وإللا  العملياا  ه المرورثة
وذلك بت دثد احتياجا م والعم    :العم  الةكي  عل   - ت

عل  حتقيق ر با م م  خ ل إعادة بنا  عملياا لت قيق ه ا 
 .اللر 

ا واةنتجاا اةقدمة واليت أي حتسني جودة ا دما  :ا ودة - ث
   .تتناسأل م  ر باا واحتياجاا العم  

تعم  عل  متكني اةنظمة م  القيام بأعماهلا بسرعة   :السرعة - ب
اراا وتس ي  عالية وذلك بتوفه اةعلوماا اةطلوبة الياذ القر 

 .عملياا احلصول علي ا
 د  ه   اإلعادة إ  مساعدة :  الت وق عل  اةنافسني - ح

 ألظمة عل  الت وق عل  اةنظماا اةنافسة واليت ال ثصعاةن
الل اق هبم ولك  ثصعأل الت وق علي م فقد ثتع ر تقليدهم 

ل ا فم  اة م حتقيق مي ة تنافسية م  أج  تقد  منت  منل ك 
التكاليس وجبودة عالية وذلك م  خ ل حتسني استل ل اةوارد 

  ،وترشيد العملياا والبي  باروط أفم  
ول عم  الفراد م  العم  الرقايب إ  العم  ال ي ثتمتعون حت - خ

 ،فيه بص حياا وحتم  اةسؤولياا
  ،إحدا  التكام  والةاب  بني مكوناا العملية الواحدة  - د

  عادة هندسة عمليات األعمال مرااب 9-4
تعتددددرب مراحدددد  إعددددادة اهلندسددددة نقطددددة الت ددددول مدددد  التلطددددي  

وث حددددت اخددددت   يف وج دددداا  والتنظدددديم إ  التن يدددد  اةيددددداه ،
النظدددر بدددني الكتدددال والبددداحثني حدددول مراحددد  أو خطدددواا اهلنددددرة 
وترتيب ددا ،إال إن هندداك قدددرا مدد  االت دداق علدد  اةراحدد  الساسددية 

   تأكيدد  وجندد  ،( 7) الادك  هلدا والديت ميكد  م حظت دا يف

(Russell &Taylor, 2000:255)  بأن ه   اةراح  تتكون م
لددديت تلددد  ر بددداا ال بدددا   وكمدددا مبدددني يف الادددك   سدددة مراحددد  وا

 : اآليت

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراح  إعادة هندسة عملياا العمال -:(6)شكب 
 Source: Russell, S، Roberta & Taylor III, Bernard Operation Management prentice, Hall Inc، New Jersey, 2005:255 

 

 دراسة أولية للتةمي  الجديد 

 م تاق مقيا  الدا  موذ رؤثا الن

 تنايدة واسدا النطاق

 حتلي  قاعدة ا طة

 مبادئ التصميم أفكار إبداعية

 عداد  ارطة العمليات للمستوى 
   العالي اات القيمة المضافة

 

  ارطة تدفق العمليات

بياناا ع  متطلباا 
 تحديد أهدا  العملية ل با  

 التوجيه االسةاتيج 

 ةقارناابياناا ا
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بدور التقنية يف كي ية  تعلق الب س و اة  اما بالنسبة هلأ
إعادة هندسة عملياا العمال فإننا جند أن اةراح  اليت   

(  2000و ألعبيدي   2002العيثاوي ) اعتمادها م  قب 
متطابقة مع ا الن  التقنية أو التليه التقين ميك  أن تبدأ م  
الص ر بإعادة أو بتليه التكنولوجيا اةستلدمة أو بإ افة 

وجيا كالتطوثر يف العم  اإلداري أو الصناع  وفيما ثأيت التكنول
 : بتلك اةراح  تعرث ا  

وه  أول مرحلة م  مراح  إعادة هندسة   :التحضير - أ
عملياا العمال وتام  أربعة م ام أساسية وه  اإلحسا  
باةاكلة وتعين احلاجة إلعادة اهلندسة وأخ  موافقة اإلدارة اليت 

 وهرثة لتلك العملياا وتدرثأل  د  ا  و   النقاط  ا
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 
ا   تتمم  ه   اةرحلة الةكي  عل  ال ب :مرالة التحديد - ب

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 

باإل افة إ  تصميم ( اةعلوماا  -اةنتجاا-العاملني)
العملياا أي حصر العملياا وحتدثد النااطاا وتعدث  

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
وه  اةرحلة اليت ثتم في ا حتدثد الص اا  :مرالة الر يا - ت

اةستقبلية القابلة للقيا  أي وا صا   والهدا  للعملياا 
و   رؤثا العملية والعم  عل  رب  ك  م  إسةاتيجية اةنظمة 

 :وكي ية إجنا  العمال وحتتوي عل  الناطة اآلتية
نااطاا القيمة –ف م تدفق العملياا  -العمليااف م بنية )  

تقدثر  –حتدثد دواف  الدا   -الدا  مقاثي حتدثد  -اةمافة
 ،(الرؤثا ال حقة  –تكام  التصوراا  –صور اةثايل الت -ال رص

ه   اةرحلة تام  إعطا  حلول فنية  :الحبرالة م-ث 
واجتماعية أي حتدثد البعاد ال نية واالجتماعية للعملياا 

 : واةراد إعادة هندست ا وتقسم إ ا دثدة 
  اآلتيةحتتوي عل  اة ام  :ال ينتصميم:   
إدارة -ة ف   رواب  الع قااإعاد-أ وذ  الع قاا) 

تصميم نظام -حتدثد البدا   -تكام  اةعلوماا-اةعلوماا
التطبيق  -توجيس التقانة -قإقرار التطبي-إعادة االنتاار-الرقابة
 ،(ال ين 
  بااليتثتمث   :االجتماع تصميم:  

 -بنا  فرثق العملياا -جمموعاا العم  -متكني العاملني) 
اةساراا الوجي ية  -ةاحلدود التنظيمي رسم -بنا  هيك  اإلداري

 (.واحلواف  
تعد ه   اةرحلة  رورثة جدا  م     :مرالة التحويب -ب

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
نظام العملياا )ندست ا اختبار العملياا اةعاد ه) 

تقو  أدا  الفراد وذلك باختبار ك أ م وقدر م عل   -(ا دثد 
التص يح  -ترتيأل العملياا وبد  التالي  -ةحتم  اةسؤولي

 .(والت ول م  أج  الكاس ع   ي  الخطا 
    للبحث  اإلطار المنهجي   -1

راسة الع قة بني متلهاا الد اختبارإ   ا انأل ث د  ه ا 
فمددد   عددد  عدددر  اةن جيدددة اةعتمددددة يف الدراسدددة وذلدددك يف جددد  
عدر  ماددكلة الدراسددة وحتدثددد أهددداف ا وبنددا  أ وذج ددا وصدديا ة 

 :  اإلطار اليتفر يا ا ووصس جمتم  الدراسة وثتمم  ه ا 
 مشكلة البحث  1-6

اةاكلة اةيدانية تتمث  يف  تتمث  ماكلة الب س االساسيةبد
نظماا تلجا  إ  إعادة هندسة عمليا ا عرب إن العدثد م  اة

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 
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متمثلة مبكونا ا وإعادة هندسة عملياا اإلعمال متمثلة 
ية إ  تو يح ممامني ماكلة احل ا وتاه السثلة اآلتمبر 

 : الب س
ثة ع  تقنية اةب و  ااه  هناك تصور وا ح لد  اةنظم - أ

 .اةعلوماا ومكونا ا
ع  إعادة هندسة  ح  وا ه  لد  اةنظماا اةب وثة تصور - ب

 .عملياا اإلعمال ومراحل ا

 ه  تساهم مكوناا تقنية اةعلوماا يف حتقيق مراح  إعادة - ت
حدود  ةهندسة عملياا اإلعمال باك  ك و  وفاع  وماهي

 .ه   اةسامهة

 أهمية البحث  1-9
تنب  أمهية الب س م  الدور ال ي تلعبه مكوناا تقنية 
اةعلوماا يف حتقيق مراح  إعادة هندسة عملياا اإلعمال 

 : وتتمث  ه   المهية يف اليت 
ة هندسة بيان مسامهة مكوناا تقنية اةعلوماا يف إعاد - أ

 .عملياا اإلعمال وتو يح حدود اةسامهة

استل ص بعك النتا   م  ا انأل اةيداه وتوجي  ا  - ب
 للدراساا اةستقبلية 

 أهدا  البحث  1-1
يف  و  ماكلة الب س وأمهيته وأهدافه ثسع  الب س إ  

 :حتقيق الهدا  اآلتية
 تقنية اةعلوماا ومراح  إعادة هندسة ابيان وتو يح مكونا - ت

 .العملياا وتاليصد ا وحتليل ا

الوقو  عل  مد  توفر ه   اةكوناا واةراح  يف منظماا  - ث
 .الب س ةعيني

بيان حدود الع قة بني مكون تقنية اةعلوماا ومراح  إعادة  - ب
 .هندسة عملياا اإلعمال يف اةنظماا اةب وثة

بيان التأثه اةعنوي ةكوناا تقنية اةعلوماا يف مراح  إعادة  - ح
 .هندسة عملياا اإلعمال يف اةنظماا اةب وثة

 : البحث أنمواب 1-4
  اعتمددددداد ال دددددوذ  التدددددايل ليو دددددح الع قددددداا مدددددابني تقنيدددددة 
اةعلومددددددددددددددددددددداا ومراحددددددددددددددددددددد  إعدددددددددددددددددددددادة هندسدددددددددددددددددددددة اةعلومددددددددددددددددددددداا 

 
  

 مكوناا تقنية اةعلوماا

 اتاألجهزة والمعد
 

 التطبيقاا الرباجمياا
 

 االتصاالا
 

  
 مراح  إعادة هندسة عملياا اإلعمال

 الرؤثا الت دثد التحضير
 

 الت وث  احل 

 أ وذ  الب س -:( 9)شكب رم  
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  الارضيات 1-6   

 :  اآلتية ال ر ياا  تقوم الدراسة عل  
- :األولعالارضية الرتيسية 
بني ك  مكون م  مكوناا تقنية معنوثة  ارتباط توجد ع قة

 .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  1-1
  االستبيان ةر استما  االعتماد يف    البياناا عل  أسلول 

استمارة عل  منظماا الدراسة اةتمثلة ( 03)حيس   تو ث  
ياا اإلنسانية بر اسة ا امعة والكلياا العلمية والكل

ا دول كما مو ح يف %(30)أي بنسبة  من ا( 06 )واسةجا 
اةب وثني  م  جمتم   اإلفرادخصا    ثو حال ي  (2)

ما بين ما كما سنبين ا م  معنوثة الع قة في التأكدالب س بعد 
 .( 2)ا دول يف 

 
 مراح  إعادة هندسة عملياا العمال كما ثراها عدد م  الباحثني -:(6)جدول 

 Pitts,1996 Rochester,1989 4111الرب واري ،

 تعرثس اهلد  واحلاجة -
 التنظيم حول النتا   واةلرجاا -
 الرب  اةباشر بني اجمل  ث  وال با  -

 ة اإلسةاتيجيةحتدثد الرؤث-
 السع  إ  حتقيق القيمة اةمافة-
 الاراكة بني اجمل  ث  وال با  -

 (الت لي )تصميم التليه -
 (إعادة التصميم)أمتتة ه ا التصميم -
 (اإلح ل)إعادة هندسة النظام القد  -

 2112الدليم  ، 2111الطا   ، 2112العبيدي، – 2112العيثاوي،

 الت مه-
 الت دثد-
 ثةالرؤ -
 احل -
 الت لي -

 االستعداد والتلطي -
 التالي  والت لي -
 التصميم-
 التن ي -
 اةتابعة و الرقابة -

 إعادة الت كه-
 (اةادثة والبارثة )توفه اإلمكانياا واةتطلباا  -
 إعداد  وذ  أويل للعملية-
 تطبيق  وذ  الن ا  -
 التقييم واةراقبة-

 إعداد الباحس :المةدر 
  م  ه ا الب س، 2000والعبيدي  2002  ا دول أع   إن هناك ات اقا  عل  عدد م  اةراح  واليت متثلت اةراح  اليت   اعتمادها م  قب  العيثاوي ث حت م
 

 .تو ث  استماراا االستبانة عل  الفراد  اةب وثني يف منظماا عينة الب س -(: 9) جدول 
 % عدد االستماراا سمنظماا جمتم  الب  الوحدة او  الكلية

 41،74 6 ر اسة جامعة دهوك 

 كلية الطأل البيطري .4 الكلياا العلمية

 كلية ال راعة

 كلية العلوم

7 
7 
41 

42،2 
42،2 
47،22 

 كلية اإلدارة االقتصاد الكلياا اإلنسانية

 كلية الةبية

 كلية القانون والسياسة

41 
1 
7 

47،22 
46،17 
42،2 

 6،77 1  االستماراا التال ة
 %411 21  اجملمو 

 إعداد الباحس  :المةدر
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 ثو ح اةواص اا الالصية الوجي ية اليت حيمل ا أفراد عينة الب س -(: 1) جدول 
 اجملمو  الكلياا اإلنسانية الكلياا العلمية ر اسة ا امعة الص اا

 % عدد % عدد % عدد % عدد

ن 
 دددددددد
ا

 

 72،61 11 72،41 41 22،22 21 22،22 2 ذكور
 24،11 42 26،11 7 46،67 1 46،6 4 إنا 

عية
تما
الج
لة ا
احلا

 

 72 12 61،22 42 72 42 411 6 مت و 

 22،21 42 26،12 7 22 6 ــــــــ- ــــــ- أع ل

 2،22 4 2،22 4 ــــــ- ـــــــ- ــــــ- ــــــ- مطلق

ددددددددر
مدددددددددد
ددددعددددد
الددددددددد

 

22-24 4 46،71 2 21،21 7 26،11 42 22،21 

 22 41 21،21 2 22 6 ـــــــ- ـــــ- 22-14

12-24 2 22،21 7 21،21 7 26،11 46 22،61 

22-64 2 22،21 2 21،21 1 42،11 44 41،61 

 2،61 2 ـــــــ ــــــ- 1،21 4 46،71 4 62-74

س 
ددرا
 الددددد
صي 

دددد 
التد

 

 41،21 1 42،11 1 46،71 1 ــ- ــ- دبلوم

 46،17 1 41،21 2 2،21 2 22،21 2 بكالورثو 

 22،27 46 41،21 2 27،2 1 22،21 2 ماجسته

 24،17 22 16،21 42 27،2 1 22،21 2 دكتورا 

 إعداد الباحس  :المةدر
 

 الجانح الميداني   4
إن الت دثد العق ه والص يح للعينة اليت سيتم اعتمادها 

ا   اهلامة واليت حتدد فا  أو جناق يف الدراسة ثعد م  اةس
الدراسة وقد   اختيار ر اسة جامعة دهوك متمثلة بالكلياا 

  :اآلتيةالعلمية واإلنسانية يف حمافظة دهوك لألسبال 
أن ه   اةنظماا بتما  م  التطوراا احلاصلة يف جمال تقنية  - أ

 ،اةعلوماا 

ظة نظرا تتمت  ه   اةنظماا مبكانة علمية مرموقة يف احملاف - ب
 ،لكرب حجم ا واتسا   فاق ا 

 وصف أراء العينة تجاه متغيرات البحث 4-6 
إ  ث   جمامي  أساسية وفق  الب س  زمي  منظماا 

وحدة  علمية أو و أسسا  ماةكة بين ا ككوهنا كلياا إنسانية أ
كلية :إذ متثلت الكلياا العلمية بد،هلا ر اسة ا امعة  اإلدارثة

بينما اشتملت  ،،كلية العلوم ، كلية ال راعة الطأل البيطري 

كلية اإلدارة واالقتصاد ، كلية :  عل   الكلياا اإلنسانية
اإلدارثة بر اسة  الوحدةومتثلت  ،القانون والسياسة ، كلية الةبية 

 ،ا امعة من ردة  
   اإلاةاربنام  الأثبتت نتا   احلاسول باستلدام   

ا امعة  ر اسة بأن  حلسابية حسأل الوساط ا (spss)ا اه  
م  خ ل وسط ا   الب سم  فر ياا  انسجاما   أكثر كانت

أهنا أكثر استقباال  للتله التقين  كما  (2،6273)احلسايب البالغ 
يف إعادة هندسة عملياا اإلعمال ،وتأيت بعدها الكلياا 

 جيد   روهو مؤش( 2،4000)العلمية إذ بلغ وسط ا احلسايب 
الستجابة للتله وإعادة اهلندسة وأخها كان م  حيس ا أثما

وه  نسبة أق  ( 2،2728)الوس  احلسايب للكلياا اإلنسانية 
لكن ا أثما  أشارا إ  إمكانية إعادة هندسة عملياا اإلعمال 

ال ي (  0) مبوجأل التليه التقين ولقد   تع ث  ذلك يف الاك  
 .سابيةاحل الوساطحسأل    اثبني الرسم البياه لةتيب
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 احلسابية أوساط اترتيأل جمامي  اةنظماا حسأل   -:(3)شكب 

 .عل  نتا   احلاسبة باالعتماد الباحسإعداد   :المةدر   
 
 

 وفرضياته البحث ا تبار أنمواب  9 -4
 البحث  تحليب عالمات االرتبا  بين متغيرات 4-9-6

 الب دسطبيعة الع قة بني متلهاا و هبد  التعر  عل  قوة 
إ  أن هنددداك    اثاددده ممدددموهن    اختبدددار ال ر دددية الو  والددديت

ع قددة معنوثددة بددني كدد  مكوندداا تقنيددة اةعلومدداا ومراحدد  إعددادة 
بللدددت ( 4) ا ددددول كمدددا مو دددح يف   هندسدددة عمليددداا اإلعمدددال

متثدد  أقددو  ارتبدداط مددا بددني التطبيقدداا و  اةؤشددر الكلدد  ( 0،078)
ة احلددد  يف إعدددادة اهلندسدددة اةسدددتلدمة يف تقنيدددة اةعلومددداا ومرحلددد

بينمدددا أ دددعس  ،(0،07)معنوثدددة  عندددد مسدددتو  ( 0،680) بللدددت
وعلد  هد ا  (0،008) بللت احل ارتباط كان مابني االتصاالا و 

( 4)االسددا    قبددول ال ر ددية الر يسددية االو  للب ددس والاددك  
 ، ثبني مد  قوة ع قة االرتباط بني متلهاا الب س

  

Case Number

55524946434037343128252219161310741

T
h

e
 m

e
a
n

6

5

4

3

2

1

X114

X1524

  
 
 (0،00) معنوثة عند مستو *   
 (0،07) معنوثة عند مستو ** 

 .الب س ع قة االرتباط بني متلهاا  -:(4)شكب 

 ،باالعتماد عل  نتا   احلاسبة الباحسإعداد   :المةدر 
 مكوناا تقنية اةعلوماا   x       114إذ متثلت 
x 1524    مراح  إعادة اهلندسة 
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 .االرتباط بني  متلهاا الب س عل  مستو  الكل  -:(4)جدول
 مراح  إعادة هندسة عملياا اإلعمال

 
 

 اةعلوماا تقنية  مكوناا

 المؤشر الكلي  الت لي  احل  الرؤثا  الت دثد الت مه 

 1،242 1،221* 1،614** 1،262** 1،262** 1،621** الج  ة واةعداا 
 1،612 1،222* 1،641** 1،222 1،222** 1،621** الرباجمياا 
 1،211 1،421 1،621** 1،672** 1،217** 1،212** التطبيقاا 
 1،262 1،112 1،662** 1،642** 1،121** 1،221** االتصاالا

 1،742 1،222 1،672 1،621 1،121 1،272 المؤشر الكلي

 إعداد الباحس   :المةدر
 0،07 عند مستو  معنوثة*

 0،00عند مستو  معنوثة** 
 

 تحليب عالمة التأ ير بين متغيرات الدراسة   4-9-9
لت دثد تأثه تقنية اةعلوماا بوص  ا متلها  تو ي يا  يف 
طبيعة أو مراح  أعادة هندسة عملياا اإلعمال متلها  مستجيبا  

تاه نتا   حتلي  االردار  اةب وثةعل  مستو  منظماا 
هثة قوثة بني بعك إ  وجود ع قة تأث (0)اةو  ة يف ا دول 

متلهاا التقنية ومراح  إعادة اهلندسة إذ ثتمح م  معام  
يف ( %42)ث سر نسبة تأثه ( R2)الت دثد ةتله اةعداا 

احملسوبة ( F)مراح  إعادة اهلندسة بدعم معنوثة قيمة 
( F)  دوبعد مقارنت ا ب ،(0،07)عند مستو  معنوثة ( 23،600)

احملسوبة ( F)أنتبني ( 4،0703) ا واليت بللت قيمت ةا د ولي
وه ا ثنطبق عل  بقية اةتلهاا كما مبني  ،  ةا د ولي اكرب م 

الثانية الر يسية  الب سمؤثدا  ل ر ية  وبالتايل،( 8)ا دول يف 
 ودعم قبوهلا باك  مطلق 

 
 

 .ع قاا التأثه بني متلهاا الب س اإلعمال مستو  الكل  -(:6)جدول
هندسة عملياا  مراح  إعادة  

 اإلعمال
 
 
 

 اةعلوماا تقنية مكوناا

 التحليب احل  الرؤثا الت دثد الت مه

R2 F R2 F R2 F R2 F R2 F 

 7،146 1،442 21،162 1،26 22،212 1،212 2،122 1،422 21،611 1،12 الج  ة و اةعداا

 2،26 1،67 24،124 1،272 22،741 22،741 22،441 1،21 21،242 1،211 الرباجمياا

 2،111 1،26 16،221 1،6462 11،117 11،117 22،111 1،21 42،214 1،222 التطبيقاا

 2،111 1،26 12،422 1،162 22،222 22،222 42،247 1،421 41،212 1،421 االتةاالت

 إعداد الباحس   :المةدر
N= 56 

0.5,P0 
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 والتوصيات  االستنتاجات -6
يدددددة لتادددددلي  وحتليددددد  حماولددددده من ج الب دددددس  هددددد   عدددددر 

جمموعددة مدد  متلددهاا الر يسددية وال رعيددة اةتمثلددة بتقنيددة اةعلومدداا 
وإعدددادة هندسدددة عمليددداا اإلعمدددال واعتمدددادا علددد  تقددددثر طبيعدددة 
 هددد   اةتلدددهاا ومدددا أفمدددت إليدددده نتدددا   اختبدددار أ دددوذ  الدراسددددة 
ندددر  اهددم االسددتنتاجاا الدديت توصددلت ألي ددا مقرونددة بالتوصددياا 

   :  وثة وكااليتللمنطاا اةب
  االستنتدداجات 6-6
أج را أدبياا الب س انه عند االهتمام باك  وا ح بكافدة  - أ

مكوندداا التقنيددة ثصددبح مدد  اةمكدد  اةمدد  حددول إعددادة هندسددة 
  ،عملياا اإلعمال مبراحل ا اة كورة يف الدبياا

إن إمكانيددددة إعددددادة هندسددددة عمليدددداا نتددددا   الب ددددس أج ددددرا  - ب
اتسددددمت ( ر اسددددة ا امعددددة)ثيددددة الو  اإلعمددددال للمجموعددددة الب 

 كأثمددددا  بدرجددددة عاليددددة مدددد  االهتمددددام مدددد  بقيددددة اةنظمدددداا، وذلدددد
 ،لسبال تطورثة مستقرة يف هيكلية ر اسة ا امعة

الب دس إن تقنيدة اةعلومداا للمجموعدة الب ثيدة  نتا   أج را - ت
الو  اةتمثلة بر اسة ا امعة اتسمت بدرجة عاليدة مد  االهتمدام 

 ااالخدت   إ  ال درو قددا دت دا ببقيدة اةنظمداا، وثعدو عندد مقارن
 يف إمكانية ف م مكوناا التقنية للمنظماا اةب وثة

وجود ع قة ارتباط وأثر معنوثة مباشدر  الب س ج را نتا   أ - ث
سددتو  اةؤشددراا الكليددة علدد  رددو اة الب ددس علدد  بددني متلددهاا 

 ددددو  الدددد ي ميكدددد  مدددد  تبددددين االسددددتنتا  بددددأن إدارة اةنظمدددداا مو 
الب دددس اسدددتطاعت أن تواكدددأل التلدددهاا البيثيدددة اةتمثلدددة بدددالتليه 
التقدددددين إذ إن سدددددعي ا اقدددددةن بإمكانيدددددة إعدددددادة هندسدددددة عمليددددداا 

 .اإلعمال يف البيثة اليت تعم  في ا
أج ددرا نتددا   الدراسددة أن أقددو  ارتبدداط كددان بددني التطبيقدداا  - ب

ة اةسددتلدمة مدد  تقنيددة اةعلومدداا ومرحلددة احلدد  يف إعددادة هندسدد
وكددددان ( %0،680  )عمليدددداا اإلعمددددال هدددد  القددددو  إذ متثلددددت 

،وذلددك داللددة علدد  االعتمدداد (0،00)ذلددك معنوثددا  عنددد مسددتو  
علددد  تطبيقددداا التقنيدددة يف حماولدددة حددد  اةاددداك  وإعدددادة هندسدددة 

  .عملياا اإلعمال

 التوصددددددديات 9- 6
بعك  عر ن أسيسا  عل  ما تقدم م  استنتاجاات

 اا اليت جيأل الخ  هبا م  قب  إدارااالتوصياا واةقةح
   ،اةب وثة

بمدددرورة االهتمدددام بددداةتلهاا التقنيدددة ومواكبت دددا بادددك   وصددد ن - أ
مستمر لهندا تعتدرب أهدم متلده ميكنندا مد  إعدادة هندسدة عمليداا 

 ،الب ساإلعمال يف منظماا جمتم  
ثنبلدد  علدد  الكليدداا اإلنسددانية االهتمددام أكثددر بددالتطور التقددين  - ب

أو الكادميية ةا سديقدم اةسداعدة  اإلدارثة اة امة أدا  حول كي ي
 ،هلا عل  التله بإعادة هندست ا

الكليددددداا العلميدددددة ور اسدددددة ا امعدددددة علددددد  االهتمدددددام  وصددددد  ن - ت
لكددد  تكدددون هددد  يف الوقدددت احلدددايل  بادددك  أفمددد  ممددداه  عليدددة 

الرا دددددة دا مدددددا  يف جمددددال التليددددده التقددددين وإمكانيدددددة إعددددادة هندسدددددة 
  ،عمال عملياا اإل
 المةادر

 :العربيةالمةادر :أوال  
 : الو اتق والنشرات ،أ
، نقابة  قانون تقنية اةعلوماا والتجارة االلكةونية ،2004ثون  عرل ،  -

  www،Arablaw،Orgاحملامني االردنيني، 

 : الرساتب واالطاريح الجامعية ،ب
 تصدددميم نظدددام ،  2002مان العيثددداوي ، أحددد م ابدددراهيم سدددل)CAPP(  إلسدددناد

دراسدة تطبيقيدة يف الادركة العامدة  عملية إعادة هندسدة عمليدة االعمدال ،
 ،للصناعاا الك ربا ية ، اطروحة دكتورا  ، جامعة بلداد 

 ، إعدددادة هندسدددة التدددأمني االل امددد  مددد   ،2000أرا  قدددادر محدددد أمدددني خوشدددناو
،  (مددددخ  اسدددةاتيج  )دسدددتان العدددراق حدددواد  السدددياراا يف أقلددديم كو 

رسالة ماجسته ،  ه مناورة ،كلية االدارة واالقتصاد ، جامعدة صد ق 
 ،الدث  ،اربي  

  ، أثددر تقانددة اةعلومدداا يف ، 2004أكددرم أمحددد الطوثدد  وحكمددت رشدديد سددلطان
، اةدددؤمتر السدددنوي الرابددد  ، كليدددة االقتصددداد والعلدددوم عمليددداا إدارة اةعرفدددة 

  ،جامعة ال ثتونة، االردن االدارثة ،
 ،   دور تقنيددة اةعلومدداا واالتصدداالا يف  ،2006 مددال سددرحان سددليمان الطددا

 ،نينددو /،دراسددة اسددتط عية لعينددة مدد  الاددركاا الصددناعية  تقنيددة اةنددت 
 .جامعة اةوص مناورة ، كلية االدارة واالقتصاد،رسالة ماجسته ،  ه 

http://www.arablaw.org/
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  ، التناسق التكنولوج  يف الصناعاا  ،2000حيدر عبد حس  علوان ا بوري
               ،جامعة  دددددددددددده منادددددددددددددورة، اطروحددددددددددددة دكتددددددددددددورا  الت وثليددددددددددددة يف العددددددددددددراق

 .اةستنصرثة ،العراق
 ، أثددددر مراحدددد  إعددددادة هندسددددة ، 2000رأفدددددت عاصدددد  حسددددني  ا ددددأل العبيدددددي

،دراسة استط عية آلرا  اةدرا   عملياا االعمال يف أبعاد جودة اةنتو 
،    ده منادورة نيندو  ،رسدالة ماجسدته/الادركاا الصدناعية  يف عينة م 

 كلية واالدارة االقتصاد ،جامعة اةوص 
 ، إمكانيدة إعدادة هندسدة عمليداا االعمدال ،  2006شان عصمت حممد خالدد

 ،رسدالة ماجسددته،دراسدة وصدد ية، إدارة اةدوارد الباددرثة يف جامعدة دهددوك 
  ،معة دهوك  ه مناورة ،كلية االدارة واالقتصاد ، جا

 ، تطوثر نظام اةعلوماا االدارثة بالةكي  ،7338عبد الستار حممد عل  العدواه
،حالددة دراسددية يف اةع ددد ال ددين علدد  تطبيقدداا تقانددة اةعلومدداا احلدثثددة 

باةوص  ، اطروحة دكتورا  يف ادارة االعمال ، ه مناورة ، كليدة االدارة 
 ،واالقتصاد ،جامعة اةوص 

 التعليم االلكدةوه باسدتلدام تكنولوجيدا اةعلومداا  ، 2000ابت ، عل  كنانة ث
، رسددالة ماجسدددته يف إدارة االعمددال ،  ددده مناددورة، كليدددة واالتصدداالا 

  ،االدارة واالقتصاد ، جامعة اةوص  

 ، الثدددددر التتدددددابع  لدددددبعك جواندددددأل عمليددددداا ،  2000هيددددد ا بددددددرخان السدددددندي
، دراسدة متطلباا جودة ا دمدة االعمال وحتول اةعرفة يف استي ا  بعك

مستادددددد ياا أقلدددددديم   حتليليدددددة ةواقددددددس عينددددددة مدددددد  االطبددددددا  يف عدددددددد مدددددد 
، جامعدة صد ق الددث   ده منادورة  ، اطروحدة دكتدورا كوردستان العراق

 ،، أربي  
  ، أثر التليه التقاه يف حتدثد ا يار االسةاتيج  ،2002وليد حممد السابر 

كلية االدارة   لصناعية، ه مناورة ،،رسالة ماجسته يف االدارة ا
 ،جامعة اةوص  واالقتصاد ،

 :والمجالتالدوريات  ،ب
 ، السددددب  : احتيدددا  تكنولوجيدددا اةعلوماتيدددة  ،7333عمددداد عبدددد الوهدددال الصددددباغ

كليدددددة اإلدارة   ، 20العددددددد ،  27، جملدددددة تنميدددددة الرافددددددث  جملدددددد  واآلفددددداق
 واالقتصاد ، جامعة اةوص  

 :الكتح  ،د
 الدددددددارمراجعددددددة وتدددددددقيق نظددددددم اةعلوماا،2000لسدددددديد أمحددددددد لط دددددد ،أمددددددني ا،               

 .القاهرة ،ا امعية

 ،  الطبعدة االو  ،دار حامدد  ادارة اةنظماا منظدور كلد ، 2002حسني حر ،
 ،للنار والتو ث  ، عمان ، االردن 

 ر دددددا ابدددددراهيم اةليجددددد ن اللرثدددددأل، سددددد مة عبددددددالعظيم حسدددددنيشدددددب  بددددددرا ،، 
 ، دار ال كددددر للناددددر والتو ثددددد  ،، الطبعدددددة االو ثقافددددة اةدرسدددديةال،2000

  ،عمان ، االردن 

  ، نظدددددم ، 2000عدددددامر ابدددددراهيم قنددددددثليج  ، عددددد   الددددددث  عبددددددالقادر ا ندددددايب
، الطبعددة االو  ، دار اةيسددرة اةعلومدداا االدارثددة وتكنولوجيددا اةعلومدداا 
 ،للنار والتو ث  والطباعة ،عمان ، االردن 

    الطبعددة االو ، دار  تكنولوجيددا اةعلومدداا، 2000عبددد الددر اق السدداة  ، عد،
 ،اةناه  للنار ةالتو ث  ،عمان ،االردن 

 ، تقنيددددة اةعلومدددداا ، 2007عدددد   عبددددد الددددر اق السدددداة  ورثددددا  حامددددد الدددددباغ
 ، دار وا   للنار والتو ث  ،الطبعة االو  ، عمان ، االردن  االدارثة

 ،  الطبعددة  اةن جيددة الكاملددة الدارة ا ددودة الادداملة، 2007عمددر وصدد   العقلدد،
 ،االو  ،دار وا   للطباعة والنار،عمان ، االردن 

 ،   دار الكتددددأل  نظددددم اةعلومدددداا االدارثددددة، 2000حممددددد عبددددد حسددددني الطددددا ،
   ،للطباعة والنار ، جامعة اةوص 

 اة اهيم واالس  : التنمية االدارثة ، 2000، موس  س مة اللو ي
 ،دار وا   للطباعة والنار ، عمان ، االردن ،والتطبيقاا

 :المةادر األجنبية :  انيا  
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،   

 Dick 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،  

 Daft, Richard L،, 2001, Organization theory and Design, 

7th Edition, South- Western west, U،S،A ،    

 Daft, Richard L،, 2003, Management, 6th ed،, Thomson, 

South- Western west, U،S،A ،   

 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 
 وكجامعة ده  
 اد لية اإلدارة واالمتة   

  ستبانة استمارة/ م 
 

 ،،،،،،،عليكمالس م 
دراسة استط عية آلرا  عينه م  القياداا اإلدارثة /دور تقنية اةعلوماا يف إعادة هندسة عملياا العمال) ث د  الب س اةوسوم    

 ،ا  قيا  الع قة بني تقنية اةعلوماا وإعادة هندسة عملياا العمال  ،( كيف جامعة دهو 
 ،والتقدثرمنا خال  الاكر  معنا وتقبلواشاكرث  تعاونكم                                                   

 ،اةعلوماا التعرث ية ا اصة مبالئ االستمارة : أوال 
 )    ( أنث )     (    ذكر  :ا ن  -6
 ) (مطلق )     (      أع ل( )     مت و   :االجتماعيةاحلالة  -2
      سنة )     ( :العمر -1

                                                                    

 )                                                 (   :الوجي  العنوان  -4
 (                                            )     :الا ادة -6
 سنة)       ( عدد سنواا ا دمة يف الوجي ة احلالية  -1
 سنة)        ( إ ايل سنواا ا دمة يف الوجي ة  -7
 )                                            ( الوجي ة احلالية  -8
 االستبانةاستمارة :  انيا

 يف االختيار اةناسأل( )ثرج  و   ع مة 
 تقنية المعلومات : أوال

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  

 ال أتاق بشدة ال أت ق حماثد أت ق أت ق بادة العباراا ا

 واةعداا الج  ة -أ

      متتلك منظمتنا تقنياا معلوماتية حدثثة كاحلاسول ومل قاته 4

 البياناا ةواكبةتاج  منظمتنا احلصول عل  أج  ة ومعداا حدثثة تستلدم يف إدخال ومعا ة  2
 التطور التقين

     

      اةلتل ة إعماهلااالنةنيت يف اجنا   استلدام إ  ةنظمتناتسع   2

      واةعداا ا اصة بتقنية اةعلوماا الج  ةتعم  منظمتنا عل  صيانة  1

 الرباجمياا-ل
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      تستلدم اةنظمتنا الرباجمياا يف إجنا  أعماهلا 2

      تعتمد اةنظمتنا عل  ج اا داخلية لل صول عل  الرباجمياا ال  مة إلجنا  أعماهلا 6

      تطلباا ال  مة الستلدام الرباجمياا يف إجنا  أعماهلا وأناطت اتسع  منظمتنا ا   يثة اة 7

 التطبيقاا - 
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 خواندنةكا/ةندازياريا ثروَسيَن كاروبارانروَىلَ تة كنيكا ثيَزانينا ددوبارةكرنا ئ
 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   

ر نةكة تيورى هاتة ئةجنامدان بوَ بابةتيَن ظة كاوَلينىَ   ثتتةسال س ساةر ئاةوة بيااتيَن      ذكوليذيَن زانكوَ دهوَك ،وشروَظةك
كارطيَرى ييَن ثةيوةنديدار وهةر وةسا دانانا وانةياةكَى ظاةكَوليَنى وجةناد ذنووناا ذباةر هةلناذارتنا ثةيوةناديىَ دناظناةرا         

هاريكاريَن وان وسةروَكيَن يةكيَن كارطيَرى وذماارة ياةك   كةسان ذراطرا و(06)طهوَرينيَن ظةكوَلينىَ دا، وئةظاا ظةكوَلينة
وراثرساني وةك ئالياة تاةكَى ساةرةكى هاتاة بكارهيَناان باوَ         ،ذماموَستاييَن كوليذان ويةكيَن زانكوَيا دهوَك خبوَ ظةدطريت

رنا ثةيوةناديا ثيَكةاة   ظةكوَليَنى وهةروةسا ثتتة ساتناذمارةيةك ذيَوازيَات ئاماارى باوَ شاروَظةك     (النيانات)كوَمكرنا ثرسيَن 
 ،طريَدانىَ وكارتيكرنىَ دناظنةرا تةكنيكا ثَيزانينا دووبارةكرنا ئةندازيار يا ثروَسيَن كاروياراندا

وظةكوَلني طةهتتة ضةند ئةجنامان طرنطرتين ذوان هةبوونا ثةيوةنديا ثَيكةةطريدانىَ وكارتيكرنااَى وناظناةرا طهاوَرينيَن    
يسان هندةك شريةت وئاموَذطاريَن دورست هاتنة داناان س ساةر طرنطاىَ وروَىلَ تاةكنيكا     ظةكوَلينا هاتىية بةحسن كرن د

 ،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 



 9144 ،922 -972ص  ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2 :، العدد41 :جملة جامعة دهوك، اجمللد

 972 

 االيقاع الحيوي اليومي بين العبي محافظتي السليمانية واربيل بالكرة الطائرة وكرة اليد للمتقدمينانماط مقارنة 
 

 امحد فقي ئاواتو  محة سعيد كاكة كةذالَ
 العراق -، اقليم كوردستانجامعة السليمانية ،كلية الرتبية الرياضية

 
 (9010تموز  91 :القبول بالنشر ، تاريخ 9002تشرين االول  1: تاريخ استالم البحث)

 
 الخالصة

ونددة االريددرة بمواددوع االيقدداع الحيددوي نتياددة التقدددم الذلمددي الاائددل الدداي يذيشددت االنسدداع  اليددا   يددث يددرتب  االيقدداع آللقددد ازداد االمتمددام فددي ا    
ناداز الريااددي ومداا مددا يهددبو اليدت كددل المدددربين ومددن ردالل  لدد  نادد اع االيقدداع الحيددوي لدت دور فذددال فددي اال ،الحيدوي بتطددور الحيداة المذاصددرة 

ندد والبا ثين والمتخههين في الماال الرياادي، لداا فداع االيقداع الحيدوي يبدر  مبددي البرديدة بالتددريد و لد  لذددم تطدابل االيقاعدا  الحيويدة ع
ما زاد  مذرفة المدربين وقادة الحركا  الريااية بااا الرياايين فيما بينام وكال  عدم تطابل االيقاعا  الحيوية الثالث للبرد الريااي نبست وكل

  .الريااية السارة في السباقا  الماال ااافة الى المااال  االررى قلت المباجآ  السارة وغير
 : امداف البحث  
 .ية واربيلالحيوي اليومي لالعبي الكرة الطائرة وكرة اليد المتقدمين في محافظتي السليمان يقاعالا انماط التذرف على -
 في محافظتي السليمانية واربيل  للمتقدمين اليومي بين العبي الكرة الطائرة االيقاع الحيويالبروق في انماط التذرف على  -
 العد للكرة الطائرة و( 98) بواقع العد( 84)والعبي كرة اليد والبالغ عددمم  بالكرة الطائرة المتقدمينالعبي وتمثلت عينة البحث من      
( 92)والمكونة من  ( osbirg ) الاي واذتالمقننة  اما اداة البحث فتمثلت بمقياس لاليقاع الحيوي. مم عمديار العد لكرة اليد تم ارتيا( 98)

 :البحث وجمذاا ومذالاتاا ا هائيا ثم التوصل الى الذديد من االستنتاجا  امماا  وبذد توزيع المقياس على افراد عينة .فقرة 
 .  االيقاع الحيوي اليومي لالعبي الكرة الطائرة وكرة اليد بمحافظتي السليمانية واربيل انماطفي  الفمناك االرت -
 وي اليومي على العبي كرة اليد للمتقدمين في نادي السليمانية و نم  االيقاع الحي نادي اربيل الريااي كرة اليد للمتقدمين في العبي بوقت -

  . الريااي
 :  ا  يوصي البا ثاع بدوعلى اوء االستنتاج

 .  الحيوي اليومي لالعبيناليقاع ا نم لمذرفة و ل   على المدربين إجراء ارتبارا  شارية -
    .ارورة ايااد االيقاع الحيوي اليومي لدى الالعبين مع االرا بنظر االعتبار نوع النم  عند واع البرامج التدريبية اليومية -

 
  لكرة الطائرةواكرة اليد حليوي  العيب  االيقاع ا  :الكلما  الدالة 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 التذريف بالبحث -1
 :واممية البحثمقدمة ال  1 – 1

ونة االخرية مبوضوع االيقااع احلياوي آللقد ازداد االهتمام يف ا
نتيجااة التقاادم العلمااي الائااع الااالي يعيحااي االنسااان  اليااا   ياا  
ياارط ا االيقاااع احليااوي بتطااور احلياااة انعا اارة، وهناااك العديااد ماا  

ن االوربيااااون هاااام الااااالي  االحباااااد طااااذداد يف هااااالا اجملااااا  فال ااااا  و 

، وقاااااد دعماااااوا نتاااااائج م مااااا  منطلااااا  احلياااااوياكتحاااااالوا االيقااااااع 
التجريااع علااال االال  ماا  احلاااالة الالرديااة وهااالا العمااع ياادعم 
النظريااة ويذودهااا بعسااة علميااة، فااالال م العمياا  والتط ياا  لنظريااة 
االيقااااااع احلياااااوي ياااااذداد وينتحااااار يف  تلااااا  دو  العاااااا  وا ااااا   

االة كاجملاااا  الرياضاااي والحاااركاة وال ناااوك يسااات دم يف كافاااة اجملااا
فضاااان  عاااا  ان هناااااك االال  ماااا  االفااااراد  (1).اخل… وانصااااان  
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 رياضاايةللرتبيااة ال .يساات دمون هااالن النظريااة الريفااادهم يف  يااا م
 لرياضاينصيع وافر يف هالا اجملا  العلمي للتعر  علال امكانياة ا

 ااا   يلعاااع ان اسااات دام االيقااااع احلياااوي ا. جناااازالوقدراطاااي يف ا
دورا  ك ااااااريا  يف معرفااااااة وف اااااام دورة احلياااااااة هااااااالن  ي االرطالاعااااااااة 
واالخنالاضاة يف احلالة الط يعية للدوراة ال ند ال دنية والالهنية 

فاااادورة احلياااااة هااااالن ط ااااد  ماااا  يااااوم الااااوالدة وطنت ااااي "واالنالعاليااااة، 
بالوفاااااة لكااااع فاااارد لااااالا فااااخنن هااااالن االرطالاعاااااة واالخنالاضاااااة يف 

لااا ند طعتماااد علاااال مساااعلة اساساااية اال وهاااي مساااتوجل انواناااع ا
معرفاااة ياااوم انااايند ه ط اااد  هاااالن الااادوراة علاااال يفاااكع ايقاعااااة 

 92يف رية او قري اة ما  الحا رية لكاع ما  ناوا ي النحاا  ال اد  
يومااا   ياا  يكااون االيقاااع  22يومااا  والعقلااي  98يومااا  واالنالعااا  

ال اااا  احلياااوي يف النصااا  االو  مااا  الااادورة موج اااا  ويف النصااا  
 .(9)" يكون سال ا  

ن االيقاااع احليااوي لااي دور بااع جيااد ال ا  ااانوماا  خاان   لاا  
فعاااااا  يف االجنااااااز الرياضاااااي وهاااااالا ماااااا يصااااا و الياااااي كاااااع انااااادرب  
وال ااااا    وانت صصاااا  يف اجملاااااا  الرياضااااي، لاااااالا فااااعن االيقااااااع 
احلياااااوي يالااااارر م ااااااد  الالردياااااة بالتااااادريع و لاااااا  لعااااادم ططاااااااب  

ند الرياضي  فيما بين م وكالل  عدم ططاب  االيقاعاة احليوية ع
كلمااااا زادة و يويااااة الاااا ند للالاااارد الرياضااااي نالسااااي االيقاعاااااة احل

معرفااااة اناااادرب  وقااااادة احلركاااااة الرياضااااية  ااااالا اجملااااا  اضااااافة ا  
الساااااااارة يف  اجملااااااااالة االخااااااارجل قلااااااا  انالاجااااااا ة الساااااااارة و اااااااري

يف  طكماااا  اايااااة ال  اااا  هناااا السااا اقاة وزادة التوقعاااااة دقااااة و 
االيقاااع احليااوي اليااومي لاادجل العاايب الكاارة الطااائرة امنااا   كحاا 

ما  ق اع  ن معرفة االيقااع احلياوي  ا ،  وكرة اليد ه انقارنة بين م
كاي  مسعلة اساسية جيع اجراؤهاا ومعرفت اا لكاع رياضاي اندرب

ع مااااا  االجنااااااز يف كااااا جياااااد يتالاجاااااع مااااا  عااااادم  قيااااا  مساااااتوجلال
سااتي وطال مااي لت قياا  االطااذان جيااع درا االلاا، الظاارو  وانناساا اة

 .االفضع لننسان يف هالا العصر الالي يتميذ بسرعة التغري
 مشكلة البحث  9 – 1

ان عملية الو و  ا  االجنااز العاا  يف السانواة االخارية يف 
جماا  رياضاة انساتوياة العلياا ا ا   يتطلاع طظاافر ويا  ان اود 

ياة واالخاال بنظاار واكتماا  ويا  مساتلذماة االعاداد ال حارية واناد

علال سري العملية الرتبوية واعداد  االعت ار وي  الوسائع اليت طؤثر
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 

ع النحاااا  الياااومي لااام عااا  اريااا   دياااد االيقااااع متابعاااة وطساااجي
وألايااااة هااااالن  . اماااارا   يويااااا  لننسااااان النااااي ا اااا   اآلن احليااااوي

 معظاااااام اجااااااةو  لنع اااااا الدراسااااااة يف بناااااااس القاعاااااادة األساسااااااية 
عرفااااة االيقااااع احليااااوي الياااومي لاااادجل م انااادرب  والرتبااااوي  ا ليااا 

ويتالااجؤن  ياويلاية لادي م فكارة عا  االيقااع احل الاالي  النع  
ما  ايي اة  م  عدم  قي  االجنااز وما  ه طكاون النتاائس عكساية

 ،باااارتك التاااادريع يف ك ااااري ماااا  اال ااااوا و  وعاااادم  قياااا  الطمااااو 
 االعت ااااار الربنااااامس التاااادرييب دون االخااااال بنظاااار ونضااااعيوكااااالل  

االيقاعاة احليوية للرياضي  مما يعطي مالاج ة خن  التادريع 
 ري ما  اال ياان يعاذجل انادرب اسا اب او خن  اننافساة ويف ك

اسااااا اب اخااااارجل لعااااادم  اخنالاااااار انساااااتوجل ا  اسااااا اب نالساااااية او
، لااااالا ارطاااااعجل معرفتااااي لتااااعثرياة االيقاعاااااة احليويااااة علااااال االجناااااز

كوهنااا ا اادجل انحاااكع الاايت يعااا  ن انحااكلة  ال ا  ااان دراسااة هااال
 .من ا فرقنا 

  امداف البحث  2– 1
احليوي اليومي لنعيب الكرة الطائرة  يقاعالا امنا  التعر  علال -

 .وكرة اليد انتقدم  يف حمافظيت السليمانية واربيع
اليومي ب  العيب  االيقاع احليوي امنا  الالروق يفالتعر  علال  -

  .يف حمافظيت السليمانية واربيع للمتقدم  الكرة الطائرة

العيب  اليومي ب   اليقاع احليويا امنا  الالروق يفالتعر  علال  -
 .يف حمافظيت السليمانية واربيع انتقدم  كرة اليد

 فرايا  البحث  8 – 1
ة احلياااوي الياااومي لنعااايب الكااار  يقااااعالا ا امناااط ااااي  يف  هنالااا  -

 .يف حمافظيت السليمانية واربيع الطائرة وكرة اليد انتقدم 

احليااوي  يقااعالا امناا داللاة ا صاائية يف  اة  اةهنالا  فروقا -
يف حماافظيت الساليمانية  انتقادم  العايب الكارة الطاائرة  اليومي ب
 .واربيع
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             يقاااااااااعالا امنااااااااا  اة داللااااااااة ا صااااااااائية يف  اةهنالاااااااا  فروقاااااااا -
يف حمااااااافظيت  انتقاااااادم  كاااااارة اليااااااداحليااااااوي اليااااااومي باااااا  العاااااايب  

 .السليمانية واربيع

 مااال  البحث   5 -1
  اندياةائرة وكارة الياد يفالعايب الكارة الطا:  اجملا  ال حاري 1-5-1

عااع للكاارة ال( 92)السااليمانية وبيحاامركة واربيااع الرياضااي بواقاا  
لكارة الياد العاع ( 92)ناادي بيحامركة والطائرة يف نادي اربياع و 

 .السليمانيةنادي يف نادي اربيع و 

   9222/ 9/ 19ولغاية  9/11/9228:  اجملا  الذما  1-5-9

                ساااااااااااااليمانية وبيحااااااااااااامركةال) انديااااااااااااة:  اجملااااااااااااا  انكاااااااااااااا  1-5-2
 .ة الرياضي (واربيع

 
 المشاباةالدراسا  الدراسا  النظرية و  -9

 الدراسا  النظرية 9-1
 Biorhythmمذنى االيقاع الحيوي  9-1-1

 Bioبياو ) إ اريقيت اإليقاع احليوي لالظة مرك ة م  كلمتا  "
 وهاااو (الااادوري ومعناهاااا التكااارار Rhythm مور ومعناهاااا احليااااة، 

العلم الالي يدرس الدوراة احليوية انميذة لط يعة وي  الكائناة 
ن اإلنسان يتعقلم لتعثرياة اإليقاع إ"، وقد اث   العلماس (2)"احلية

احليااوي اليااومي واألساا وعي والحاا ري والساانوي ومتعاادد الساانواة 
كاااع يفااايس يف الط يعاااة  ولناااا  ااادد بصاااورة و للعواماااع الط يعياااة، 
ر  و  نالس ا و و  حمورها و و  الحمة، دورية، فاالرر طدو 

والقمااااار يااااادور  اااااو  االرر ويتعاقاااااع اللياااااع والن اااااار، وفصاااااو  
الساانة، واالنساااان ككااائ   اااي طتاااعثر  ياطااي  اااا باالضاااافة ا  ان 
الوهاااائ  احليوياااة والعضاااوية نسااام االنساااان مب تلااا  مساااتويا ا 
 ختضاا  لنظااام معاا  وايقاااع طااوقييت ثاباا  يقاااس بااال وا  والاادقائ 
والساااااااعاة ا  طعاقااااااع االيااااااام واالسااااااابي  والحاااااا ور والساااااانواة 

 .(2)"ويطل  علال هالا النظام مسمال االيقاع احليوي
االيقاااااع احلياااااو او احليااااوي طعاااا  النظااااام او "كمااااا ان كلمااااة 

".ان اااااز الااااالي يتن ااااع بالساااالوك ال حااااري
 (5)

وعرفااااي علااااي ال ياااا   
 اار لاادجل بعنااي رد الالعااع احليااوي انتكاارر الااالي يظ:"عماار و ااربي

الكااائ  احلااي نتيجااة للمااؤثراة ال يةيااة ا يطااة بااي ويعخااال الحااكع 

واضاااااا  طعريالاااااا  اخااااار لاااااي بعناااااي  (6) ".التماااااوجي الااااادوري انتصاااااع
التغرياة احليوية اننتظمة  اة اندجل القريع وال عيد والايت ياذداد "

والعقلااااااااي واالنالعااااااااا  عنااااااااد خنلااااااااا او يقااااااااع النحااااااااا  ال ااااااااد  
مرط طة بن يف  بكع م  ال يةة الداخلية وهالن التغرياة االنسان،

وقاااد اطالااا  معاااي يف طعريااا   .(7) ".وايارجياااة ا يطاااة باااي[ الوراثياااة]
بعنااي طلاا  التغاارياة "هااع، وحممااد جااابر االيقاااع احليااوي يوساا  

           احلادثااااااااة يف احلالااااااااة ال دنيااااااااة واالنالعاليااااااااة والعقليااااااااة للالاااااااارد والاااااااايت
الوسا الداخلي واياارجي طرط ا مبر لة النحا  احليوي وطغرياة 

كماااا عاار  بسطوبساااي امحااد االيقااااع احليااوي بعناااي .(8)"ا اايا بااي
 (2) ".نظام طعاقع وطكرار وطواف  احلركة الوهيالية لننسان"

  Biorhythm cyclesدورا  االيقاع الحيوي  9-1-9
هنالااا  العدياااد مااا  الااادوراة ال ايولوجياااة يف الكائنااااة احلياااة 

ميكاا  ماا  الساا ع ادراكااي، وبعضاا ا  بعضاا ا بساايا جاادا   اا  انااي
معقااد جاادا  ك ااري التالا اايع وهااالا قااد دعااا العلماااس وال ااا    ا  
رسااام ا يعاااة الااادوراة الك ااارية لننساااان وهاااي الااايت يطلااا  علي اااا 

الاااااالي جعااااع ماااا  الصاااااعوبة ف اااام االيقااااااع . "االيقاعاااااة احليويااااة
ال اايولوجي لننسااان هااو ا يعااة طكوينااي انعقااد، فال كترييااا طتكااون 

خليااة وا ااادة طااؤدي كااع الااادور ال ااايولوجي، ولكاا  االنساااان  ماا 
يتكون م  عدد ك ري جدا  م  اينيا ان تلالة، كع جمموعة من ا 
جيمع اا طركيااع  تلا  ماا  االنساجة م ااع االعصااب والعضاانة 

. ، وهاااي الااايت طكاااون الكاااائ  احلاااي…والااادهون وانلاااد والعظاااام 
وك ايليااة يااؤثر وكااع خليااة لااا عاادد ماا  االيقاعاااة احليويااة، وساال

بعيقاااااع اينيااااا االخاااارجل، ويف الن ايااااة طساااااهم منياااا  ماااا  هااااالن 
  .(12)"االيقاعاة يف طحكيع االيقاع احليوي للالرد

ان رواد االيقاااااع احليااااوي الااااالي  بااااد وا برتسااااي  هااااالن النظريااااة 
ووضاا  اساسااياة لااا والتو ااع ا  انعرفااة والوقااو  علااال النتااائس 

وا دائماا  مييلاون ا  النتاائس نالسا ا اليت ا قوها علال دراساا م كاان
ان "وم  هنا نحاعة نظرياة االيقااع احلياوي والايت يانهن مضاموهنا 

االنسااااان يفضاااا  يف نحااااااي ال ااااد  واالنالعااااا  والعقلااااي لاااادوراة 
(11)"يوماا  علاال التاوا  22، 98، 92ثند طرددها 

وهنالا  دورة " 
 رابعاااة اضاااايال  للااادوراة الاااا ند اكتحااااال  ماااؤخرا  وهااااي الاااادورة
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دوراة اخارجل  اكنوكالل  ه يوما   28احلدسية او ال دي ية واولا 
22وطتكرر كع ( انمالية)مضافة وهي الدورة الالنية 

ودورة الوعي  
يومااا واخااريا الاادورة الرو يااة وطتكاارر   28وطتكاارر ( االدراك)الااالاو 
  .(19) .يوما  52كع 
ختتلااا  هاااالن الااادوراة مااا   يااا  ماااد ا وايضاااا  مااا   يااا  "

ها علال الالرد وبالتا  فخنن جمموع حمصلة التغرياة لتل  نتائس طغري 
الااادوراة هاااو الاااالي يوضااا   الاااة االيقااااع احلياااوي للالااارد يف ياااوم 
معاا ، وط ااد  هااالن الاادوراة معااا  ألو  ماارة ماا  نقطااة الصااالر عنااد 
اناايند ه طاااذداد طااادرجييا  ا  القماااة ه طعاااود ا  الياااوم احلااار  وهاااالا 

( 12)للااااادورة ال دنياااااة، والياااااوم بالنسااااا ة ( 11.5)يكاااااون يف الياااااوم 

( 12)للاادورة العقليااة، ه اليااوم ( 16.5)للاادورة االنالعاليااة، واليااوم 
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 

وج ااة والايت طذيااد ا  ان طصاع ا  نقطااة الصاالر، ه ط ااد  انر لاة ان
في ا الطاقة مرة اخرجل وهكالا، وهالن الدوراة طح ي انوجة  ي  
طتكاااون مااا  نصاااال  االو  من اااا مي اااع انساااتوجل االجياااا  وخنلاااي 
طصاااع ا  النقطاااة القصاااوجل، بينماااا النصااا  ال اااا  مي اااع انساااتوجل 
الساااااليب وخنلاااااي طصااااع ا  النقطاااااة االدىن مااااا  نحاااااا  الاااادوراة 

 .(9)و (1)لحكع وكماا موض ة يف ا
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 (9)عدد  يام كع دورةو يوض  الدوراة ال ند   -:(12) (9)شكل 

 
   Physical cycle يوما(92)مدتاا الدورة البدنية 9-1-9-1

هاااي كاااع هااااهرة لاااا عنقاااة باحلالاااة ال دنياااة للالااارد مااا  ااقاااة "
وم اراة  ركية  تلالة، هالا باالضافة ا  العنا ر ال دنية، وهاي 

الا اإليقاااااع وهاااا".(15) "ايضااااا  اقصااااال ااقااااة ميكاااا  ان ي اااااللا الالاااارد
يحااااتمع علاااااال القااااوة ال دنياااااة وقااااوة اال تماااااا  والطاقااااة وانقاوماااااة 

يااوم األو  ( 11.5)للماارر، ويف  ثناااس الالصااع األو  ماا  الاادورة 
ميكاااا  طحاااا يي اآلماااار ب طاريااااة طعمااااع علااااال إعطاااااس الطاقااااة، وكااااع 

فضااع  ن هناااك طنسااي   لقصااوجل، إ  ااألنظمااة طكااون يف  الت ااا 
فضاااع  ياااذ  ام هااارو  بدنياااة ومقاوماااة اكااارب للمااارر، وبحاااكع عااا

صااا  األو  مااا  الااادورة، ويكاااون الالااارد علاااال اساااتعداد للعماااع نال
ياااوم ال انياااة مااا  ( 11.5)الحااااق لالااارتاة زمنياااة  ااااو ، ويف  ثنااااس 

ماااار ي اااادو وكااااان ال طاريااااة يف  الااااة يفاااا  ، هااااالن الاااادورة فااااان األ
ويكاااااون يفاااااعور الالااااارد يف معظااااام احلااااااالة يتنااااااقهن يف احليوياااااة، 

يع ان ااا  يكونااون عرضااة الخنالااار انسااتوجل والرياضاايون علااال ساا 
هنم ال يكونااون علااال انسااتوجل خنيف هااالا الوقاا ، ومعظاام الوقاا  فاا

نالسي ما  الالاعلياة كماا هام يف النصا  األو  والاالي مي اع األياام 
إن األفااراد الاالي  هام يف هاارو  جيادة جيااع . اإلجيابياة يف الادورة

ن م ن يتوقعااااوا  اااادود محاااااكع يف  ثناااااس  يااااام م الساااال ية ولكاااا 
ساااو  يتعرضاااون ب ساااااة ل اااو  يف اإلمكانيااااة ال دنياااة و لااا  
يساااعد علااال رؤيااة نصاا  الاادورة الااالي  اادد فيااي إعااادة يفاا   
للاادورة ال دنيااة علااال  هنااا فكاارة ساال ية علااال النقااي  ماا  النصاا  

ن االهتمااام واحلاارص إ.األو  ماا  الاادورة الااالي يكااون نحااطا  جاادا  
ن ال يكاااون يف معظااام    ثنااااس الالااارتة السااال ية للااادورة ال دنياااة جياااع

 (16)."احلاالة عوامع فعالة بالنس ة للالرد
اما خن  االيام احلرجة لالن الدورة واليت طتميذ بعدم ال  اة "

ال ااد  وطرفااا   باعتاادا  انساااد والكسااع ال اااد   اا  عناااد قياااادة 
ويف الطاااور الساااليب الاااواا  ، السااايارة جياااع ان يقاااود حباااالر يفاااديد

23 day phys 

28 day Emot 

33 day Intel 

 يوما  ( 92)الدورة ال دنية 

 يوما  ( 98)نالعالية الدورة اال

 يوما  ( 22( )العقلية)الدورة الالهنية 
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ومساااتوجل الطاقاااة مااان ال  يتعاااع  الاااالي يتمياااذ باااايمو  ال اااد 
بسااارعة لاااالا ينصااا  باالبتعااااد عااا  العماااع واالكاااع الذائاااد، وطقلياااع 

  (17) ."يفدة التدريع

 The يومددددددا(94)مدددددددتاا الدددددددورة االنبذاليددددددة  9-1-9-9

Emotional cycle 
ختااااتهن باحلالااااة النالسااااية والعاااليااااة للالاااارد وطااااؤثر كااااالل  يف "

لعااالاااااااااة، الصااااااااا ة العقلياااااااااة كاااااااااانذا ، اال سااااااااااس، الحاااااااااعور، ا
 والاااايت طعااا  نحاااااا  زائاااادا  يف جيابياااةيف الالااارتة اال (18)"واالباااداع

اجملاالة والقدراة السابقة كما ميك  اعت ارها فرتة اجيابية متالائلة 
يتمياااذ االنساااان في اااا حبسااا  اناااذا  وخااان   لااا  مي اااع النصااا  
ال ا  م  الادورة الالارتة السال ية انتحاائمة وانمياذة بسارعة العصا ية 

رفذة  ي   تا  انسام في اا ا  الرا اة النالساية واالساتجمام والن
ويقا  الياوم احلار  ما  "   اليصاب باال  اا  وه او  انساتوجل 

هاااالن الااادورة يف الياااوم الرابااا  عحااار وياااؤدي ا   ااادود خلاااع يف 
انوازناااة وخطاااع يف طقااادير االماااور االمااار الاااالي ياااؤدي ا  الحاااارود 

 .(12)"والسر ان وم  ه ا  وقوع احلوادد
 يومددددددددا(22)مدددددددددتاا  الددددددددورة الامنيددددددددة اوالذقليدددددددة 9-1-9-2

Intellectual cycle 
يااؤثر اإليقاااع العقلااي علااال الااالكاس والااالاكرة واليقظااة الالهنيااة "

والقوة اننطقية وسرعة رد الالعع والطمو ، وهو ينقسم إ  مر لة 
يااوم ومر لااة ساال ية بعاادد األيااام نالساا ا ويف ( 16.5)إجيابيااة ناادة 

طالت اا و اكاراة   ك ار   هاانإلجيابية يكون األفاراد  وي انر لة ا
،  سارعقدرة علال اال تالاظ بانعلوماة واستيعاب وطكيا    ك ر

والساتيعاب  اإلباداعي وهالا هو الوق  األفضع للدراسة والتالكاري
يوما  قد ينظر إلي ا علال ( 16.5)الالروة هالن  و يامجديدة   يفياس

كاااري  والكتااااب،  ماااا النصااا   هناااا الوقااا  انناساااع للالناااان  وانال
ال ا  م  الدورة العقلية فاني يتمياذ بقادرة طالكاري اقاع و اعوبة يف 

 األيفاااياسالرتكياااذ، ومعظااام األفاااراد جيااادون اناااي وقااا   اااعع لاااتعلم 
للتعامااااع بعقااااع  إ ااااواسهناااااك  إناندياااادة وياااارجل معظاااام ال ااااا    

مطلاا  يف  ثنااااس هااالن الالااارتة لكاااي يعاااد يفااا   خنيااا انااا  وهاااالن 
مااااا ميكاااا  إ ا    كعفضااااعالابطااااة رمبااااا ميكاااا  االنتالاااااع  ااااا  األيااااام 

 كا  "، (92)"سا   طعلم اا  يفاياسقضاؤها يف طكرار التماري  علاال 

هااالن الاادورة االنسااان خاان  الالاارتة االجيابيااة من ااا باالسااتالادة ماا  
 كائاااي وامكاناطاااي الالهنياااة، يف  ااا   ااادد ه اااو  يف اساااتيعاب 

مااا  ان اااام انن ظااااة ا  ان االنساااان و كائااااي يف الالااارتة الساااال ية و 
 (91) ".اليوم احلر  لالن الدورة يؤثر يف قابلية اختا  القرار لننسان

) مدددددتاا( البهدددديرة)او البديايددددة الدددددورة الحدسددددية 9-1-9-8
 Intuitional cycle يوما(24

 (kacy كاساااي)فضااان  عااا  الااادوراة الساااابقة فقاااد اضاااا  
طاااؤثر يف الااادواف ، يوماااا   28مااد ا الااا ند دورة احلاادس للااادوراة 

ان هااااالن الاااادورة " (99)"الغرائااااذ، واالدراك والنيفااااعور او النوعااااي
احلاااة ال ااااا  انوه اااة واحلاساااة  ،طسااايطرعلال مايااادرك وراس الاااوعي

السادسة، ا ا كنا  م تماا  يف موضاوع ماا فاخنن  لا  يعتماد علاال 
قاادراط  يف ماااوراس الااوعي، وهااؤالس العااراف ، الحاااف  الااالي  لااام 

اار والقاااااادراة النالسااااااية والساااااايطرة العقليااااااة ولقااااااد مقاااااادرة الت اااااا
والاااالي يعاااد مااا  افضاااع  (Carl Jungsكاااار  جانااا  (و ااا 

السايكولوجي  واندرس  الوهائ  االربعة علال اهناا اال سااس، 
التالكااااري، الحااااعور، واحلاااادس وهااااالن الوهااااائ  االرباااا  لااااا عنقااااة 
 بالااااادوراة االيقاعياااااة احلياطياااااة االربااااا  وهاااااي ال دنياااااة، العااالياااااة،
العقليااة، واحلدسااية، وطعمااع ويع ااا سااوية لتنظاايم القابليااة ال دنيااة 

  (92)".والعااالية والالهنية للعيش بسعادة
 انواع االيقاع الحيوي 9-1-2
( السددددددددددددديركادية)االيقددددددددددددداع الحيدددددددددددددوي اليدددددددددددددومي  9-1-2-1

Circadian  
هااي كلمااة الطينيااة طعاا  االيقاااع اليااومي الوا ااد : "السااريكادية

ساااااااااعة طاااااااادعال  92يقاعاااااااااة الاااااااايت طسااااااااتغرق وان اال( 92) طقري ااااااااا
Circadian Rhythms " يااا  ان Circa  جااااسة مااا  كلماااة

و اا  لااو  (اليااوم)جاااسة ماا  كلمااة  diesو ( ااو )ايطاليااة طعاا  
عحااا  يف ك ااا  مظلااام وال طعااار  الوقااا  فاااخنن الااادوراة ط قاااال 

 92مساااااااااتمرة يف وجودهاااااااااا وط قاااااااااال حمتالظاااااااااة بخنيقاع اااااااااا خااااااااان  

ينط اا  علااال وياا  األفااراد فلااية  هااالا اإليقاااع ال  إن "(95)"ساااعة
  ك ريكون الالرد   نكع الناس م  اراز وا د لك  م  األفضع 

ن الواق  يحري إ  وجاود إخن  النص  األو  م  اليوم،  نحااا  
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يف الصااا ا  ووخااارون عكاااة  لااا  مااان م  ك ااار نحاااااا    يفااا اص 
يف انساس، لاالل  فما  انمكا  طصانيال م إ  ناوع   ك ر نحااا   

ارط اا  مناا اإليقاااع  إن).  ااداا هنااري واألخار ليلااي مناا ما  األ
  ناحليااوي يكااون حبسااع ا يعااة العمااع الااالي يقااوم بااي الالاارد إ  

معظم    اب الانما الن ااري ما  العماا  يف  ا  كاان معظام 
   .(96) "(   اب النما الليلي م     اب األعما  الالهنية

              احليوياااااااة خااااااان  الياااااااوم ميكااااااا   األمناااااااا وعااااااا   اااااااالاة 
 (97) :طقدمي اآلو

بطاااع   ك اااراألفاااراد   ااا اب هاااالا الااانما  إن :الدددنم  الليلدددي -ي
يف االسااااااتجابة لنستحاااااارة، ويتميااااااذون بالاااااادوس  األضااااااع وهاااااو 

بط يعااات م، وطرطالااا  درجاااة احلااارارة لااادجل هاااؤالس األفاااراد طااادرجييا يف 
 . الة انرر، وان يفالاسهم م  انرر يعخال وقتا اوين

يتميذون بسرعة وقوة التكي  م  الظرو  و : النم  النااري-ب
ايارجية، وهم دائما يكتحالون األفكار انديادة، وحم اون للعماع 
وبااااال  ان ااااد ويواج ااااون احلاااااالة انرضااااية بساااارعة وقااااون وطرطالاااا  
وطاااان ال  درجااااة  اااارار م بساااارعة، ويسااااتجي ون كااااالل  بصااااورة 
سريعة لكع ان رياة، ولدي م سرعة استحالاس عالية وميك   قي  

 ساساية للتغارياة انوياة   ك ارصال إنتاجية لم  ا ا ا، وهام  ق
 .عرضة لإل ابة بعمرار ان از الدوري والروماطذم و ك ر
وهاااؤالس األفاااراد لاااية لااادي م مناااا معااا   :الدددنم  المتبددداين -ج

 جااة النحاطة علاال ماداريتمياذون بذياادة انو  ملإليقاع احليوي وه
 .ائيالص ا ي وانس باإليقاع التقيد اليوم دون

 االيقاع الحيوي االسبوعي 9-1-2-9
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 
 يام  (2،2،5،6)طقسيما  زمنيا  م  وض  االنسان اختلال  ما ب  
 عة ايام يعتارب هاو او اك ر م   ل  اال ان االس وع انكون م  س

التقساااااايم الااااااذم  االنسااااااع لنيقاعاااااااة احليويااااااة ولااااااالل  انتحاااااار 
 .(98)"است دامي يف العا  كلي

كمااااا ان ك ااااريا  ماااا  ال ااااا    يف هااااالا اجملااااا  يرجعااااون االيقاااااع     
احليااااوي االساااا وعي يف انقااااام االو  ا  النا يااااة االجتماعيااااة، ا  

السا وعية ال طوجاد يوض ون االيقاعااة االسا وعية والقري اة ما  ا
يف الط يعة ولكن ا خان  وال  السان  ما   يااة االنساان  اة 
الحكع االس وعي خا ة ما يتعلا  بنظاام العماع والرا اة، وطعاود 
االنساااان علاااال  لااا  التوقيااا  وطعاااايش معاااي  ااا  انعكاااة  لااا  

 (92) .بحكع اجيا  مل وظ علال النظم الداخلية لننسان
  يااليقاع الحيوي الشار  9-1-2-2
ان دوراة االيقاااااع احليااااوي الط يعيااااة والاااايت مياااار  ااااا االنسااااان    

طتطاب  بحكع ك اري ما  االيقااع احلياوي الحا ري،  يا  نالارتر 
هااالن النظريااة ان االنسااان مياار بااعرب  دوراة ايقاعيااة  يويااة طتكاارر 

يوماا  والادورة الالهنياة  92مدجل احليااة وهاي الادورة ال دنياة وماد ا 
يومااااااا  والاااااادورة  98ومد ا رة االنالصاااااااليةيومااااااا  والاااااادو  22 ا ومااااااد

يقاع يوما  وهالن الدوراة طتقارب م  دورة اال 28احلدسية ومد ا 
فااااااعن  الااااااة االنسااااااان ال دنيااااااة "الحاااااا ري وماااااا  الاااااادورة انتوسااااااطة

والالسيولوجية والالهنياة والنالساية الط قاال علاال وطارية وا ادة ااوا  
خنالااااار الوقاااا  ولكن ااااا طتميااااذ بالتالبااااالب مااااا باااا  االرطالاااااع واال

و دد  ل  علال مستوجل اليوم الكاماع وعلاال مساتوجل الحا راو 
 .(22)"مايقارب الح ر

 االيقاع الحيوي السنوي  9-1-2-8
يتااعثر االيقاااع احليااوي لننسااان بتغااري فصااو  الساانة  ياا  ان 
معاااد  االنتاااا  لااادجل االنساااان يتغاااري بتغاااري فصاااو  السااانة فااا ع  

ساانة وهااو يف الناااس ماا  ينااتس اك اار يف فصااع معاا  ماا  فصااو  ال
 لاا  يفتلاا  عاا   اارين، كمااا ان قابليااة االنسااان للغااالاس طااذداد يف 
فصو  معينة ع   اريهم  يا  ال طكاون الحا ية للطعاام بانعاد  

معد  منو االاالا  خن  "نالسي اوا  السنة باالضافة ا   ل  
الصي  يكون اسرع وان مناو العظاام يذياد يف الربيا  بينماا يقاع يف 

وم ااااوين  خااان  الصاااي  وياااؤثر ضاااوس ايريااا   يااا  يكاااون اليااا
الحمة علال ان ااز الرماو  مماا ياؤدي ا  زياادة افاراز هرمونااة 
النمو لدجل االاالا  كما ين ظ ان ا الية الربي  والصي  طكون 

 .(21)"اك ر ثراس ع   ريها فيما يتعل  بالاليتاميناة
 االيقاع الحيوي المتذدد السنوا  9-1-2-5

 ي يوجد ايقاع  يوي متعددا  جانع االيقاع السنو 
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السااااانواة والاااااالي يفتلااااا  بااااااختن  انااااانة وخا اااااة يف اجملاااااا  
االجناازاة الرياضاية عناد الرجاا  طاتم "الرياضي  يا  نن اظ ان 

عنااااااد و  ،طظ اااااار االجنااااااازبالا ااااااع عااااااام  وخاااااان  العااااااام ال الاااااا  
كماا  (29)"السيداة فعن االجنازاة العانية طتم بالا ع عام وا د

               الظااااااواهر ال ايولوجيااااااة  ياااااا  طظ اااااار كااااااع ان معااااااد  النمااااااو ماااااا  
االوالد ياذداد اعت اارا  ما  سا   لادجل  فمعاد  النماو"عدة سانواة 

              عحاااااار ساااااانواة بحااااااكع ايقاااااااعي كااااااع ثااااااند ساااااانواة ولل ناااااااة
 .(22)"كع سنت 

 االيقاع الحيوي والتدريد الريااي 9-1-8
عدة سانواة  ان اعداد الرياضي للمستوياة العالية يستغرق"

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  اا  طااعثرياة مناخيااة متعااددة والاايت سااو  يكااون طعثريهااا 
علااال النااوا ي احليويااة والوهياليااة للرياضااي، عنااد هااالا فااعن احلالااة 

لرياضي  طتعثر باانتغرياة انناخياة ان تلالاة وهاالا الوهيالية نمي  ا
التغري  دد بصورة فردية ختتل  م  رياضي ا  وخر م  خن  

الالرديااااة يف التاااادريع ومراعاااااة الالااااروق الالرديااااة باااا  " لاااا  طظ اااار 
الرياضاااي   ااا  ولاااو كانااا  اعماااارهم ونتاااائج م متسااااوية فكاااع 

ر ي  و ساااااع (22)"رياضاااااي لاااااي خصائصاااااي الااااايت  ياااااذن عااااا   ااااارين
جيع ان يتم  ديد وطقن  احلمع التدرييب لكع العع  ال ا  ان 

بصاااااورة فردياااااة طتالااااا  وامكاناطاااااي وقدراطاااااي وطتناساااااع مااااا  امكانياااااة 
 اادود  الاااة التااوازن الاااداخلي  اااد  طااعم  عمليااااة التكيااا  

 .بالقدر الالي يتناسع م  النعع بصورة فردية
سااا قة كافاااة انساااابقاة  ااادد لاااا مواعياااد م   نمااا  انعااارو  

بالاارتاة حمااددة و اادد مكااان ويااوم وساااعة انسااابقة مساا قا وهااالا 
يراعاي  سااباة التكيا  ايااص   نمايسم  للمادرب ان اتهن 

باإليقاع احليوي ومطابقتي لط يعة و وقاة انسابقاة، وعلال هالا 
لإليقاع احليوي لكع  يض  برناجما    ناألساس وجع علال اندرب 

  اإليقااااع احلياااوي ايااااص رياضاااي ويااانظم طااادري ا خا اااا علاااال وفااا
بكع رياضي لكاي يضام  سارعة التكيا  للرياضاي والو او  إ  

 . علال مستوجل يف فرتة زمنية حمددة

 الدراسا  المشاباة 9-9
  (25) 9009دراسة منى عبد الستار جواد . 1

                عنقااااااااة اإليقاااااااااع احليااااااااوي بدورطيااااااااي ال دنيااااااااة والالهنيااااااااة "
 "باإلجناز الرياضي

  الدراساااااة إ   دياااااد دوراة متغااااارياة اإليقااااااع لقاااااد هااااادف
احليوي لعدائي انسافاة انتوسطة والقصرية والتعر  علال عنقاة 

وبلغ  . اإليقاع احليوي بدورطيي ال دنية والالهنية باإلجناز الرياضي
عااااادائ  مااااا  الرياضاااااي  انتقااااادم  بااااارك  ( 12)عيناااااة ال  ااااا  

ا  اااااة الوساااااائع واسااااات دم  ال . انساااااافاة انتوساااااطة والقصااااارية
الوساااا احلساااا  واالملااارا  انعيااااري والدرجاااة   آلطياااياإل صاااائية 

ودل  نتائس ال    علال ططاب  اإليقاع احليوي . انعيارية انعدلة
للدورط  ال دنية والالهنية لنع   فيما يتعلا  بعادد  ياام الادورط  
واالرطالااااع واالخنالاااار مااا  اإليقااااع احلياااوي انسااات ر  عااا  اريااا  

ه ار إ  وب وكالل  كان هناك اخاتن  يف القادرة ال دنياة احلاس
يف الياااوم الصاااالري مااا    فضاااعالقااادرة ال دنياااة والالهنياااة طكاااون   ن

 , T3)اليوم احلار  وكاالل  كاان هنااك اخاتن  يف إفاراز هرماون 

T4 ) والرماااون ا الاااذ إلفاااراز الغااادة الدرقياااة(TSH )  وانالااارز مااا
ياة لل رماون يف القماة الغدد الن امية م  خان  وجاود فاروق معنو 

 .انوج ة والقعر للدورة ال دنية
 (26) 9002زاد  سن قادر آدراسة  .9 

اإليقاااااع احليااااوي للاااادوراة ال دنيااااة واالنالعاليااااة والعقليااااة "
  "لدجل العيب الكرة الطائرة واثرن يف مستوجل اإلجناز

هااادف  الدراسااااة التعاااار  علااااال الاااادوراة ال دنيااااة واالنالعاليااااة 
احلياااااوي لااااادجل العااااايب الكااااارة الطاااااائرة وكاااااالل  والعقلياااااة لإليقااااااع 

للتعاار  علااال الالااروق يف مسااتوجل اإلجناااز خاان  الاادوراة ال دنيااة 
الع ااااااااا   ( 19)وبلغاااااااا  عينااااااااة ال  اااااااا  . واالنالعاليااااااااة والعقليااااااااة
لو اااالي العمدياااة واسااات دم ال ا ااا  انااان س ااختياااارهم بالطريقاااة 

اإل صاااائي علاااال ( SPSS)وعونااا  ال يانااااة باسااات دام بااارامس 
. احلاسااوب للتعاار  علااال العنقاااة والالااروق قيااد ال  اا  ج اااز

يف من ااا اإليقاااع " ن هناااك ططابقااا ودلاا  نتااائس ال  اا  علااال 
احليااوي احلقيقااي اإللكاارتو  للنعااع ماا  من ااا اإليقاااع احليااوي 
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لنعع انست لصة م  نتاائس االخت ااراة، وكاالل  كانا  هنااك 
ياااااة واالنالعالياااااة فروقاااااا معنوياااااة يف اإليقااااااع احلياااااوي للااااادوراة ال دن

والعقليااة ماا  مسااتوجل اإلجناااز ان اااري، وكااان هناااك عنقااة ارط ااا  
  .احليوي م  مستوجل اإلجناز ان اري اإليقاعمعنوية يف 

 

 مناج البحث وإجراءتت الميدانية -2
 مناج البحث  2-1

ساااااات دم ال ا  ااااااان اناااااان س الو ااااااالي ننئمتااااااي ماااااا  ا يعااااااة ا
اننااااااهس  و الطرائااااا  انحاااااكلة،  يااااا   ن انااااان س الو اااااالي مااااا  

التصااور الاادقي  للعنقاااة مت ادلااة "الساا لة نماا  انعلوماااة،هو 
باا  اجملتماا  واالتاهاااة وانيااو  والر  اااة والتطااور حبياا  يعطااي 
ال  ااااا   اااااورة للواقااااا  احليااااااو ووضااااا  مؤيفاااااراة وبنااااااس طن اااااؤاة 

 (27)."انستق لية

  ة البحثعين 2-9
يف  انتقااادم  ةلكااارة الطاااائر اال  ااا  مااا  العااايب  عيناااة تكاااونط
يف  انتقاادم  والعاايب كاارة اليااد( بيحاامركة واربيااع الرياضااي) ناااديي
 العاع( 28)وال اال  عاددهم  (السليمانية واربيع الرياضي) ناديي

 اختيااااهم   لننديااة ان تاااارة  ياا والااالي  مي لااون العااادد الكلااي 
الساااليمانية ناااادي  العاااع باااالكرة الطاااائرة يف( 19)عماااديا بواقااا  

العع بكارة ( 19)اربيع و نادي ع بالكرة الطائرة يفالع( 19)و
 ناااااادي العاااااع بكااااارة الياااااد يف( 19)الساااااليمانية وناااااادي اليااااد يف 

 .اربيع
 وسددائل جمع المذلوما   2-2
 (1)مل   ....االيقاع احليويإستمارة االست يان انقننة لقياس  -
 إستمارة لتاااالرياا  ال ااياناااة -

 ء البحث اجر إرطوا   2-8
 الااااايتانقنناااااة  االيقااااااع احلياااااويإسااااات دم ال ا  اااااان إساااااتمارة  -1 

مااا   او  طعري  ااا (sipano) اه قاااام بتعاااديل ( osbirg ) اوضاااع 
و صال  االساتمارة علاال انعاامنة  (حمماد  سا  عانوي)ق ع 

 وا ق  يف ال يةة العراقية( الصدق، ال  اة، انوضوعية)العلمية 

ك   ديد نوعية سؤاال مي( 92) ي  طكون  االستمارة م  
 :(28)ان ترب ع  اري  جمموع الدرجاة كما يلي

 .درجة  يتميذ بالنما الص ا ي انطل   29 اك ر م   -
 .درجة يتميذ بالنما الص ا ي بدرجة ضعيالة  21 -77م   -
 .درجة منا  ري منتظم  76 -58م   -
 .مييع ا  انسائي  57 -29م   -
 .سائي انطل  درجة يتميذ بالنما ان 21اقع م   -
 ياااا     ة،االسااااتمارة علااااال عينااااة ال  اااا  الرئيساااا  طوزياااا   -9

االجاباااااة علاااااال اساااااةلة انقيااااااس مااااا  ق اااااع عيناااااة ال  ااااا ، فمااااان  
 .الدرجاة  سع االسةلة

بعاااادها   واااا  االسااااتماراة بعااااد االجابااااة علي ااااا ماااا  ق ااااع  -2
مااااا   الع ااااا ( 5)ان وه ااااار  النع ااااا  ه   طالريااااا  االساااااتماراة

يتمتعااون بااليقاااع اليااومي  بيحاامركةالطااائرة يف نااادي  العاايب الكاارة
 (العااع وا ااد)وماان م مييااع ا  مسااائي   الع اا(2)الصاا ا ي و 

منط ااام  اااري مناااتظم   انالع ااا( 9)يتمياااذ باااالنما انساااائي انطلااا  و
اك ريااااة  يتميااااذ بااااالنما الصاااا ا ي انطلاااا ، امااااا (العااااع وا ااااد)و

 يااااوي اليااااوميالعاااايب نااااادي اربيااااع الرياضااااي يتمتعااااون بااليقاااااع احل
 ااا ا ي  الااانما ميياااع ا  انالع اا  و الع ااا طساااعة وبواقااا انسااائي 

ماا العايب كارة الياد يف ا ،يتمياذ بانما  اري ماتظم (العاع وا اد)و
بااليقااع احلياوي  ونادي اربيع الرياضاي يتمتعاون السليمانيةنادي 

  الع ( 8): كاآلو اليومي الص ا ي وانسائي ومنا  ري منتظم  
مييلاااااون ا   يف ناااااادي اربياااااع  الع ااااا (7)و مانيةالساااااليناااااادي  يف

الع اااان مااا  ( 9)مااا  ناااادي الساااليمانية و الع ااا  (2)انساااائي و
نادي اربيع مييلون ا  النما الص ا ي، والعع وا د م  ناادي 

يف ناااااادي اربياااااع يتمياااااذون بااااانما  اااااري  الع ااااا ( 2)والساااااليمانية 
 .منتظم 

 .ه   معانة ال ياناة بالوسائع اال صائية -8
  التاربة االستطالعية 2-5

 5قااااام ال ا  ااااان بااااخنجراس التجربااااة االسااااتطنعية بتااااعري       
العاااايب  علاااال عينااااة خاااار  التجربااااة الرئيساااة ماااا   2008/  11/

الع اا   (6)وال ااال  عااددهم  فةااة انتقاادم  ياادبكاارة ال نااادي ازماار



 9144 ،922 -972ص  ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2 :، العدد41 :جملة جامعة دهوك، اجمللد

 988 

ية االساااتمارة ومعرفاااة الوقااا  و لااا  للتعااار  علاااال مااادجل  ااان 
 .انستغرق وانحاكع وانعوقاة اليت طواجي ال ا    

                 ارة انمدددددددددداط االيقدددددددددداعماالسددددددددددال الذلميددددددددددة السددددددددددت 2-6
 الحيوي اليومي

 صدق االستمارة 2-6-1
االسااااااتمارة علااااااال عاااااادد ماااااا  اياااااارباس  ا  ااااااان بتوزياااااا  لقااااااام ا
النالة الرياضي و ل  يف جما  التعلم احلركي وعلم )*( وان تص 

                 وبعااااااااااد واااااااااا .  ااااااااااد  معرفااااااااااة ماااااااااادجل  اااااااااان ية االسااااااااااتمارة
االساااتمارة ماااان م اه اااار بااااعن اياااارباس وان تصاااا  اباااادوا مااااوافقت م 

 .لصن ية االستمارة
 ثبا  االستمارة  2-6-9

طط يا  االخت اار واعاادة االخت اار ا  است دم ال ا  ان اريقة 
الع اا  ماا  نااادي ( 6)طكوناا  ماا     طط ياا  انقياااس علااال عينااة

فةااااة انتقاااادم ، وبغيااااة اساااات را  االرط ااااا  باااا   ازمااار بكاااارة اليااااد 
االخت ااااري    اسااات دام معاماااع االرط اااا  ال سااايا وه ااارة قيماااة 

وهااااي درجااااة عاليااااة طااااد  علااااال ث اااااة (  2.87)االرط ااااا  بياااان م 
 .االستمارة

 مواوعية االستمارة  2-6-2
ا  االيقااع احلياوي الياومي  اعس مبا ان اساتمارة هاي معرفاة امنا

لااالا  ماا  ق ااع افااراد عينااة ال  اا  دون التاادخع ماا  ق ااع ال ا  ااان،
ألن االخت اار الاالي يتااثر "االستمارة طتمت  بانوضاوعية هالن طعد 

بالعوامااع الالاطيااة  اادد فيااي ط اااي  باا  اراس هاام فيااؤدي  لاا  ا  
 .(22) "االبتعاد ع  انوضوعية

 التاربة الرئيسة 2-7
ال ا  اااان بتوزيااا  االساااتماراة بحاااكع مناااتظم علاااال عيناااة  قاااام

ال    ه   يفر  فقراة االستمارة وكيالية االجابة علال االسةلة 
  2008/ 11/ 19بصورة  اادقة ما  ق اع النع ا  و لا  بتاعري   

 .بعد  ل    و  االستماراة بعد ملة ا م  ق ع النع  
  هائيةالوسائل اال 2-4

 .الست را  ال ياناة  (SPSS)م نظاست دم ال ا  ان إ
 الوسا احلسا  -
 االملرا  انعياري -
 للعيناة انرتابطة( ة)اخت ار  -
  

 عر  وتحليل ومناقشة النتائج -8
 عر  وتحليل النتائج  8-1
ية واالملرافااااااة عااااارر و لياااااع نتاااااائس األوساااااا  احلسااااااب 8-1-1

ناادي  لادجل العايب الياومي لنيقااع احلياوجل (ة) رانعيارية وإخت ا
 .اربيع بالكرة الطائرةنادي بيحمركة و 

لاااااادجل الياااااومي  االيقااااااع احليااااااويعااااارر نتيجااااااة مااااا  اجااااااع       
النع    ساع ماا طو اع إلياي ال ا  اان و لا  حبسااب الوساا 

كماااااا هاااااو م ااااا  يف (ة)ملااااارا  انعيااااااري وإخت اااااار احلساااااا  واال
 (1)جدو  

 
 طائرة  بالكرة ال  نادي اربيعب  العيب نادي بيحمركة و  و اندولية ا سوبة(  t) ارجل  وقيمة ي   االوسا  احلسابية واألملرا  انعي -:(1)جدول 

 الددبددددرق *الادولية( (t المحتسدبة( (t ع   األنددحراف المذياري س الحسددابي  _  الوسدد   النادي

 
 بيشمركة
 اربيل

 

14.16 
76.11 

 8.45  
1.16      

 معنوي    9.96 8.55

    

 المناااا  باااعن الوساااا احلساااا  ااا  يت( 1)دو  انااامااا  خااان  
 نادي بيحامركة باالكرة الطاائرةلدجل العيب  اليومي يقاع احليوياال

لنااادي اربيااع بااالكرة  مااا الوسااا احلسااا  ( 61.62)بلاا  قيمتااي 
ويتضااا  باااعن األملرافااااة انعيارياااة  (.72.66)بلااا  قيمتاااي  الطاااائرة

بنااادي دجل العاايب الكاارة الطااائرة لاا اليااومي اليقاااع احليااويمنااا  اال
5.18)بلاااا  قيمتاااي بيحااامركة 

  ) ف لاااا  قيمتااااي  بنااااادي اربياااع  مااااا
(2.62

.) 



 9144 ،922 -972ص  ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2 :، العدد41 :جملة جامعة دهوك، اجمللد

 982 

 االيقاااااع احليااااويامنااااا  هنااااا نن ااااظ بااااعن هناااااك طالاااااوة يف 
باالكرة الطاائرة  ماا نادي بيحمركة ونادي اربيع ب  العيب  اليومي

مسااتوجل  ا  ( 5.88)ف لا  قيمتاي ا تسا ة  (ة)بالنسا ة ألخت اار
عند مقارنتي بالقيماة ( 12=9-19)وبدرجة  رية ( 2.25)الداللة 

وهااالا يااد  علااال  نااي اكاارب ه اارة بعهنااا ( 9.92)اندوليااة  (ة)

ناادي  اللادجل العايب  الياومي االيقااع احلياوي امنا  هناك فرق ب 
 . نادي اربيع العيب ولصاحل

عااااارر و لياااااع نتاااااائس األوساااااا  احلساااااابية واالملرافااااااة  8-1-9
نااادي لادجل العايب  اليقاااع احلياوجلمناا  اال  (ة)رعيارياة وإخت ااان

 .اربيع بكرة اليدنادي السليمانية و 
 

 بكرة اليد    اربيعنادي اندولية ب  العيب نادي السليمانية و  ا سوبة و ( t) ي   االوسا  احلسابية واألملرا  انعيارجل  وقيمة  -:(9)جدول 
 يالحسدداب _   الوسدد  النادي

 س
األنددحراف 

 عالمذياري
t) )المحتسدبة t) )الددبددددرق الادولية 

 
 السليمانية
 
 اربيل

 

71.24 
 

11.11 

41.82   
 

2.11   

 
 

4.99 

  ري معنوي 9.96

 

مناااا  الباااعن الوساااا احلساااا    ااا يت( 9)دو  انااامااا  خااان  
بل  قيمتاي  نادي السليمانية بكرة اليدلدجل العيب  اليقاع احليويا
بلا  قيمتااي  لناادي اربيااع بكارة اليااد ماا الوساا احلسااا  ( 72.21)
اليقاااااااع منااااااا  االويتضاااااا  بااااااعن األملرافاااااااة انعياريااااااة  (.66.66)

بلااااا  قيمتاااااي بناااااادي الساااااليمانية  كااااارة اليااااادلااااادجل العااااايب   احلياااااوي
(12.52

 ) ف لااا  قيمتاااي ناااادي اربياااع بكااارة الياااد العااايب  ماااا
(2.62

.) 
 االيقااع احلياوي امناا  يف قلياع اوةهنا نن ظ بعن هناك طالا

 ماااا  ناااادي اربيااع بكااارة الياادالعاايب نااادي الساااليمانية و باا  العااايب 
 ا  مسااتوجل ( 1.99)ف لا  قيمتاي ا تسا ة  (ة)بالنسا ة ألخت اار

عند مقارنتي بالقيماة ( 12=9-19)وبدرجة  رية ( 2.25)الداللة 
لية ه رة بعهنا  قع وهالا يد  علال  ني ( 9.92)اندولية  (ة)

 نادي لدجل العيب  االيقاع احليوي اليومي امنا  هناك فرق ب 

 مناقشة النتائج  8-9
ان  اه اااارة النتااااائس  ليااااع النتااااائس فقاااادو ماااا  خاااان  عاااارر 

االيقاااااع احليااااوي اليااااومي باااا  العاااايب نااااادي  امنااااا يف هناااااك فرقااااا 
( 5) ياا  ه اار ان  ركة والعاايب نااادي اربيااع بااالكرة الطااائرةبيحاام

 الكاااارة الطااااائرة يف نااااادي بيحاااامركة يتمتعااااون ماااا  العاااايب الع اااا 
 الاانما ا  ونماان م مييلاا  الع اا( 2)بااليقاااع اليااومي الصاا ا ي و

( 9)يتميااااذ بااااالنما انسااااائي انطلاااا  و( العااااع وا ااااد)سااااائي وان
يتمياااااذ باااااالنما ( العاااااع وا اااااد)منط ااااام  اااااري مناااااتظم  و انالع ااااا

متعاون الص ا ي انطل ، اما اك رية العيب نادي اربيع الرياضاي يت
 انالع ( 9)و  الع ( 2)بااليقاع احليوي اليومي انسائي وبواق  

يتمياااذ بااانما  اااري ( العاااع وا اااد)صااا ا ي وال الااانما ا  ونمييلااا
الساااا ع ا  ان العاااايب الكاااارة الطااااائرة  ويعااااذي ال ا  ااااان .مااااتظم 

ا  يتغاري "تيجة للمؤثراة ال يةة ا يطة بايه رة لدي م التغرياة ن
لمتغااااااارياة الاااااايت  ااااااادد داخااااااع انسااااااام هااااااالا االيقااااااااع نتيجااااااة ل

متغااااارياة )او الااااايت  ااااادد خاااااار  انسااااام ( انتغااااارياة الداخلياااااة)
النحاااا  احلياااوي " يت ااا  باااعن ومااا  خااان   لااا  (22)"  (خارجياااة
نسم االنسان واليستمر علال وطرية وا دة، بع طتغري التي نحا  

ماااب  النحااا  اليااومي العااا  والااواايس ماا  خاان  دوراطااي االرباا  
دنية واالنالعالية والالهنياة واحلدساية، وما  وج اة نظار ا ياة اناي ال 

  (21) ".االفعا  الط يعية انسيطر علي ا
كااارة الياااد الااايت   طظ ااار الالاااروق بااا  النع ااا  يف اماااا العااايب  

االيقاع احلياوي الياومي با  العايب ناادي الساليمانية وناادي  امنا 
وي اليااااااومي بااليقاااااااع احلياااااا الااااااالي  يتمتعااااااونو  اربيااااااع بكاااااارة اليااااااد

يف   الع ااا( 8): الصااا ا ي وانساااائي ومناااا  اااري مناااتظم كااااآلو 
الاانما  يف نااادي اربيااع مييلااون ا   الع اا( 7)و نااادي السااليمانية
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مااا   نالع اااا( 9)مااا  ناااادي الساااليمانية و  الع ااا( 2)انساااائي و 
العاع وا اد ما  ناادي و ، نما  ا ا يالامييلاون ا  نادي اربيع 
 بااالنما  ااري ونيتميااذ نااادي اربيااع   ماا الع اا  ( 2)والسااليمانية 

انساام ال حااري اليسااتطي  "يعااذي ال ا  ااان هااالا ا  ان . اننااتظم
ان يظااع يعمااع بكامااع ااقااة اج ذطااي ومبسااتوجل عااا  ماا  الكالاااسة 
الالسااااايولوجية لالااااارتاة زمنياااااة اويلاااااة  يااااا  يتغاااااري احلاااااا  مااااااب  
االرطالااااااع واالخنالاااااار يف ويااااا  وهاااااائ  انسااااام، وهاااااالن هااااااهرة 

وكااالل  انتظااام يف  (29)".تالاا  في ااا كافااة الكائناااة احليااةا يعيااة ط
االيقاااااع احليااااوي يعتمااااد علااااال اط اااااع نظااااام ثاباااا  النحااااطة اليااااوم 

ويع  هالا ان د  ان يلتذم الالرد الرياضي بتوقيتاة حمددة : الوا د 
عدم التغاري )والالي طت لهن با  الطاقة لكافة انحطة  ياطي اليومية

ة، وعااادم طغااري الساالوك انعتاااد ق اااع نظااام العمااع والنااوم والرا اايف 
والساا ع ايضااا يعااود ا  ان العاايب النااادي  قااري   ا  )22) (النااوم 

ادجل ا  وجاود  عض ما ال ع  يف الانما الياومي ا   اد ماا ممااب
 مناابين ما وهالا   احلصو  عليي خن  معرفاة   ري معنوية فروق

دا كااون جاا اليااومي لنع اا  واساات دام انقياااس وهااالا اماار ا يعااي
 .يف بيةة متساوية بدرجة ك رية العيب النادي  يعيحون

 
 االستنتاجا  والتوصيا  -5

 

 االستنتاجا  5-1
االيقاع احليوي اليومي لنعايب الكارة  امنا يف  هناك االختن  -

 . السليمانية واربيعمب افظيت  للمتقدم  اليدالطائرة وكرة 
ي اربيااع الرياضااي  و ناااد كاارة اليااد للمتقاادم  يف  طالااوق العاايب -

 كاارة اليااد للمتقاادم  يف منااا االيقاااع احليااوي اليااومي علااال العاايب
 . نادي السليمانية الرياضي

 التوصيا   9-5
 امناااااا و لاااا  نعرفااااة علااااال اناااادرب  إجااااراس اخت ااااااراة يفاااا رية  -
 . احليوي اليومي لنع   اليقاع ا
              لدجل النع   م   ضرورة اجياد االيقاع احليوي اليومي -

وضااااا  الاااااربامس  عناااادالااااانما نااااوع  دياااااد االخااااال بنظااااار االعت ااااار 
 .التدري ية اليومية

 المقتر ا  2-5
 .والعاب  خرجل إجراس دراسة محا ة علال فرق  خرجل -
االيقاااااااع احلياااااااوي  اجااااااراس حبااااااود ودراساااااااة محااااااا ة يف نااااااوع -

 .االس وعي والح ري والسنوي
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 (1)ملحل 
 جامعة السليمانية   
 كلية الرتبية الرياضية  

 بسم اهلل الرمح  الر يم
 استمارة است يان

 ا رتم...... ………....………عذيذي النعع 
 : ية اي ة 

مقارنااة االيقاااع احليااوي اليااومي باا  العاايب حمااافظيت السااليمانية واربيااع بااالكرة الطااائرة وكاارة اليااد )قيااام بااخنجراس ال  اا  انوسااوم بااايااروم ال ا  ااان ال   
 .امام الالقرة انناس ة( )،نرجو من  االجابة علال الالقراة التالية  سع ماينط   علي  و ل  بوض  عنمة  (للمتقدم 

 اال رتام فائ  م                                                                        
 ال ا  ان                                                                                                 

 ؟( ايام االجازة)م  طستيقظ م  النوم ا ا كان لية لدي  عمع م ع  .1
       

 
 
 
 

 
 م  طالهع ا  النوم يف  الة ا ا   يك  لدي  اي عمع يحغل  ؟  .9

  يالا          يفتاسا          
 مساسا    5018 -5011
 مساسا    2061 -5011
   ا ا  49048 -:2:1

   ا ا 49041-4061
   ا ا 6011 -4061

 مساسا   2018 – 2011
 مساسا   4061 – 2011

   ا ا 4048 -41064
   ا ا 9061 -4041

   ا ا 90164-1011
 
 ا ا كان جيع ان طستيقظ   ا ا يف انوعد ا دد ؟( ساعة االستيقاظ)مامدجل است دام  للمن ي  .2

 الاست دم انن ي مطلقا -
 دمي يف بع  اال ياناست  -
 ا تا  ا  است دامي بدرجة قوية  -
 ا تا  اليي بحكع ضروري جدا    -

 
 
 
 

  يالا        يفتاسا         
8:11- 1018 
1011- 5048 
5041- 41018 

41011-49011 
49014- 4061 

1011 - 8081 
8011 – 7048 
7041- 2018 
2011- 44011 

44014-49011 
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 مساسا     ال انية   ا ا ؟  11ا ا كان لدي  امت ان طستعد لي، ف ع طستعد لي لين خن  الالرتة الذمنية م  الساعة  .4
 

 الاستطي  العمع يف هالا الوق  مطلقا -
 االستالادةميك  العمع قلين لت قي  بع   -
 ميك  ان يكون العمع يف هالا الوق  كافيا -
 ميك  ان يكون العمع يف هالا الوق  كافيا  -

 

 هع طستيقظ م كرا بس ولة يف الظرو  العادية ؟ .5
 
 
 
 
 

 
  هع طحعر باالستيقاظ التام خن  او  نص  ساعة عقع استيقاه  م  النوم ؟. 6
 

 ايفعر بنعاس يفديد جدا  -
 ايفعر بنعاس يفديد جدا  -
 ايفعر بدرجة مرضية م  االستيقاظ  -
 ايفعر بدرجة كاملة م  االستيقاظ  -

 
 ما  الة يف يت  للطعام خن  النص  االو  م  النوم ؟ -7

 
 
 
 
 
  ا للعمع ؟  ا 7-4، هع طست دم الالرتة الص ا ية وم  الساعة ...يف  الة استعدادك الداس امت ان -8

 العمع خن  هالن الالرتة  ري ماليدة اانقا والاستطي  ان  اعمع في ا  -
 ميك  احلصو  علال بع  الالائدة  -
 العمع يكون  اة فاعلية كافية   -
 العمع يكون  اة فاعلية ك رية  -

 
 
 
 

  عع جدا -
  عع جدا نوعا ما -
 س ع جدا نوعا ما -
 س ع جدا -

الطوجد يف ية هنائيا -  
يف ية من الضة  -  
مايف ية جيدة ا   د  -  
يف ية رائعة -  
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 هع طحعر بتعع بد  خن  النص  االو  م  اليوم ؟.... عقع استيقاض  -9

 يفديد جداايفعر بتعع   -
 ايفعر بتعع  ري يفديد  -
 ايفعر بنحا   ري ك ري  -
 ايفعر بنحا  ك ري  -

 
 م  طنام ا ا كان اليوم التا  اجازة م  العمع ؟ -11

 لية متعخرا م  انوعد انعتاد عليي  -
 متعخرا ندة ساعة او اقع  -
 متعخرا ندة م  ساعة ا  ساعت   -

 
 الظرو  العادية ؟هع م  الس ع علي  النوم يف  -11
 
 
 
 
 

قااررة  ساا   التاا  الصاا ية بواسااطة الرياضااة، اقاارت  علياا   اادي  انحاااركة معااي يف التاادريع ماا  ساااعة ا  ساااعت  يف االساا وع، يعتاارب  -11
 وعد هو االنسع بالنس ة ل  ؟  ا ا ، هع يعترب هالا ان 8- 7الوق  انناسع لصديق  م  الساعة

 
 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   -

 
 م  طحعر بالتعع والر  ة يف النوم لين ؟ -11

 الساعة
 مساسا   5-2

 مساسا   41048 -2041
   ا ا 14:41 -41041
   ا ا 9011 -49011

   ا ا 6011 -9014
 
 
 
 

  عع جدا -
  عع بدرجة ما -
 س ع لدرجة ما  -
  س ع جدا  -
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 اي فرتة م  الالرتاة االرب  التالية ختتارها الجناز هالا العمع ؟.. عند العمع ندة ساعت  يف عمع يتطلع طع ةة كاملة لقواك العقلية  -14
   ا ا 41011 -5011

 ه را 4011 -44011
 مساسا   8011 -6011
    مساسا   2011 -7011

 مامدجل ا ساس  بالتعع    الساعة احلادية عحرة مساسا  ؟ -15
 

 ايفعر بتعع يفديد جدا -
 ايفعر ب ع  التعع  -
 ايفعر بتعع خالي   -
 الايفعر بتعع اانقا -

 اي االس اب التالية طدعوك ا  النوم متعخرا ع  موعدك انعتاد بعدة ساعاة ؟ -11
 

 .استمر فرتة ك رية بدون نوماستلقي للنوم يف انوعد انعتاد  ري ا   -
 استلقي للنوم يف انوعد انعتاد  ري ا  افكر -
 استلقي للنوم يف انوعد انعتاد مرة اخرجل اقل  -
 استلقي للنوم متعخرا ع  العادة -

 
 م  ايياراة التالية طالضع ؟ ا ا كان لدي  وردية عمع م  الساعة الرابعة ا  الساعة السادسة، واليوم التا  لالن الوردية اجازة، فعي -17
 

 الانام اال بعد االنت اس م  الوردية  -
 وبعد الوردية انام( ا الو)ق ع الوردية استلقي مسرت ا  -
 مرة اخرجل( ا الو)ق ع الوردية انام جيدا وبعدها استلقي مسرت ا  -
 انام نوما كامن ق ع الوردية -

  
               كنااا  الطااارط ا باااعي يفااايس بعماااع باااد  جم اااد، فاااعي االوقااااة ختتارهاااا للقياااام  اااالا العماااع ا ا  ا ا كاااان جياااع عليااا  خااان  سااااعت  القياااام  -18

 اوا  اليوم ؟
   ا ا  41011 -5011 -
 ه را 44011-4011 -
 مساسا   8011 -6011 -
 مساسا   2011 -7011 -
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ناادة ساااعة، وان افضااع وقاا  بالنساا ة لااي ماا  الساااعة العايفاارة ا ا قااررة يديااة ممارسااة رياضااة، واقاارت  علياا   اادي  التاادريع ماارط  اساا وعيا  -19
 مساسا     احلادية عحرة مساسا  ؟ فما هو يفعورك ملو اختيار هالا انوعد ؟

 
 نعم سعكون يف ا س   االو يف هالا الوق  -
 ا ا  ان اكون يف  الة جيدة يف هالا الوق  -
 اكون يف  الة  ري جيدة -
 لوق الاستطي  التدريع مطلقا يف هالا ا -

 
 يف اي ساعة كن  طستيقظ يف فرتة الطالولة خن  العطلة الصيالية  ي  كن  ختتار بنالس  ساعة االستيقاظ ؟ -11

   ا ا 1018 -8011
   ا ا 7018 -1011
   ا ا 2018 -7011
   ا ا 41018 -2011

 ه را 49011 -41011
 

ة ساعاة عمع يوم مبا في ا فرتاة الرا ة ال ينية، اختار افضع فرتة ختيع ان  طستطي   ديد مواعد العمع بالنس ة ل ، وعلي  ان مخ -11
 طستطي  خنلا ان طؤدي عمل  بكالاسة ؟

 
   ا ا 8011 -49014

   ا ا 5011 -8014
   ا ا 41011 -5014

 ه را 1011 -41014
 مساسا   2011 -1014
 مساسا   2011-49011

 
 ع ؟يف اي وق  م  اليوم طصع ا  قمة نحاا  يف العم -11

 الساعة
   ا ا 1011 -49014

   ا ا 5011 -1014
   ا ا 2011 -5014
 ه را 9011 -2014
 مساسا   8011 -9014
 مساسا   49011 -8014

 ا  اي نوع طنتسع ان  ؟... طسم  ا يانا ع  بع  انواع م  االفراد يطل  علي م   ا ي  او مسائي  -11
 انتسع ا  الص ا ي  بحكع مطل  -
 الص ا ي  اك ر م  انسائي اميع ا   -
 اميع ا  انسائي  اك ر م  الص ا ي  -
 انتسع ا  انسائي  بحكع مطل  -
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 رِيتميكى زيندةيى رِوَذانة لة نيَوان ياريكةرانى هةردوو  شيَوةى راوردىبة
 ثاريَزطاى سليَمانى و هةوليَر لة تؤثي بالةو دةستدا بؤ ثيَشكةوتوان

 
 ثةختة

لةم ماوةيةى دوايدا بايةخى زياتر دراية رِيتمى زيندةيي لةئةجنامى ثيَشكةوتنى زانستى لةة رِادة  :   باسةكة كورتةى
رِيتمى زيندةيي رؤَلى ضةاككانةى هةيةة لةة بةة     . بةدةر ضونكة ثةيوةندى يةكسةرى هةية بةثةرةثيَدانى ذيانى سةردةم 

 َلى بؤ دةدةن لةبةرئةوة شيَوازىوةرزش هةوسثوَرةكانى بوارى ليَكوَلينةرو ثدةستهيَنانى وةرزش كة زوَربةى رِاهيَنةران و 
تاكرِةوى دةسةثيَينَ لةرِاهيَناندا بةهؤى نارِيَكى لة رِيتمة زيندةييةكاندا كى وةرزشكاران هةروةها  رِيتمى زيندةيى رِوَذانةيى

ان وسةركردة وةرزشييةكان زانيارييان رِاهيَنةر نارِيَكى لة سىَ رِيتمة زيندةييةكاندا كى خودى تاكى وةرزشكار، وةتاكو
  . زياتر بيَت لةم بوارةدا ئةوا رِوداوة كت وثرِةكان كةم دةبيَتةوة لةثاَلةوانيَتية وةرزشيةكاندا

 :ئاماجنى ليَكوَلينةوة كة  
وو ثاريَزطاى ى ثيَشكةوتوان لة هةرددةستنةيى كى ياريكةرانى تؤثى بالة ورِيتمى زيندةيى رِوَذا شارةزابوون لة شيَوةى -

 .سليَمانى و هةوليَر
ةى ثيَشكةوتوان لةة هةةردوو ثاريَزطةاى    رِيتمى زيندةيى نيَوان ياريكةرانى تؤثى بال شيَوةى شارةزابوون لة جياوازى -

 .سليَمانى و هةوليَر
بةة   ةوياريكةةر ( 84)منونةى ئةم باسة بريتى ية لة ياريكةرانى ثيشكةوتوانى تؤثى بالةو تؤثى دةسةت كةةذمارةيان    

 .   ئةنقةست ديارى كران
( 92)ةوة دانراوةو لة ( Osberg)هةردوو ليَكؤَلةر فوَرمى رِيتمى زيندةيى ثةسةندكردويان بةكارهينانةوة كةلةكيةن  

لةطةلَ كؤكردنةوةى زانيارى ثاشان ئةو فوَرمة دابةش كراوة  لةسةر تاكةكانى منونةى ليَكؤَلينةوةكة .  ثرسيار ثيَك ديَت
 : كةطرنطرتينيان طةيشتنة ئةم دةرئةجنامانةوبةتاَلكردنةوةي و بة هؤكارى ئامارى تابيةت ضارةسةركرا بة كارو

دةست لة هةردوو ثاريَزطاى سةليَمانى و  وَذانةى ياريكةرانى تؤثي بالة ورِيتمى زيندةيى رِ ىبوونى جياوازى لةشيَوة -
 .هةوليَر

 بةسةر ياريكةرانىلةشيَوةى رِيتمى زيندةيى رِوَذانةيى يانةى هةوليَر  تؤثى دةسيت ثيشكةوتوانى سةركةوتنى ياريكةرانى -
 .ى رِيتمى زيندةيى رِوَذانةداشيَوةلة سليَمانى يانةىتؤثى دةسيت ثيشكةوتوانى 

 :ثيَشنيازدةكةن بةثيَى دةرئةجنامةكان ليَكؤَلةران 
 .ى رِيتمى زيندةيىشارةزابون لةشيَوةرِايى بكةن بؤ ثيَويستة لةسةر رِاهيَنةران كةتاقيكردنةوةى مانطانة  -
 دانةانى لةةكاتى   ى رِيتمى زيندةيى رِؤذانة ديارىبكريَت بؤ ياريكةران وجؤرةكةشى بة هةندوةربطرييَتثيَويستة شيَوة -

 .ثرؤطرامى رِاهيَنانى رِؤذانة
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“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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  8002تقدير دالة الطلب المنزلي على الكهرباء في مدينة دهوك لعام 
 

 جهان صباح مشخيت
 العراق-اقليم كردستان جامعة دهوك، ،االدارةفاكوليت القانون و  سكول االدارة واالقتصاد، ،قسم االقتصاد

 (2202نيسان  22 :، تاريخ القبول بالنشر2202كانون الثاني   2: تاريخ استالم البحث)
       

 الخالصة
فكي مختلكا القطاعككال جالمهكارل جيرككز بحثنكا علككى 1991نتفاضكة عكام محافظككة دهكوك مشككلة ةاممكة منكك  ا تعتبرمشككلة تههيكز الكهربكاء فكي

 جبارعتمككاد علككى.  8002ارسكتهالك المنزلككي للكهربككاء نيكث ان الهككد  منكك  هككو تقكدير دالككة الطلككب المنزلككي علكى الكهربككاء فككي مدينككة دهكوك لعككام 
( كيلككو جا / الكهربككاء المنزلككي )ارسككتهالك بالمعتمككد جالكك م يتمثككق  خككالل دراسككة العالةككال بككي  المت يككراسككتخدام التحليككق القياسككي الكمككي مكك  

 المنطقة اله رافية ، عدد افراد ارسرة ، الدخق الشهرم ، عدد ارجهزة الكهربامية ، الهزء المخصك  مك ) جالمت يرال المستقلة جالتي تمثلت ب
تبي  ان المت يرال الثالثة ارجلى على الرغم م  اهميتها ار انها لم تك  ذا تكثثير معنكوم فكي الطلكب المنزلكي علكى الكهربكاء فكي ( . الدخق للمولدة 

فكي الطلكب ني  ان عدد ارجهزنة الكهربامية جالهزء المخص  م  دخول ارفراد رستهالك الكهرباء على المولدال المحلية ككان لك  تكاثير معنكوم 
 .على الكهرباء 

جذلك رةتصار الطلب على ما هو متوفر م  ةبق المولدال المحلية  %(82) اذ بل تكانت منخفضة (   R2)ك لك ان ةيمة معامق التحديد 
باميكة جديكدة ال كهر جعليك  فانك  لمعالهكة هك م المشككلة ربكد مك  بنكاء محطك, للكهرباء جان التزجيكد الحككومي للكهربكاء مكنخفك جبكميكال محكددة 

ككك لك ارعتمككاد علكى المصككادر المتهككددة مثككق الطاةكة الشمسككية جةاةككة الريككا  ج كهرباميككة اكثكر جبمككا يتفككش مككا الشكرج  البي يككة  للحصكول علككى ةاةككة 
 .جارستفادة م  مساةط الميام المتوفرة في المنطقة 

 

 يع الكهرباء يف دهوك، تقدير دالة الطلب دالة الطلب، الطلب املنزيل على الكهرباء، مديرية توز  -:الكلمال الدالة
 

 
 

 المقدمة 
 

يعترب التيار الكهربائي أحد مصادر الطاقة اهلامة للبشرية 
يف شىت القطاعات واجملاالت اليت  واضحةوهي تساهم مسامهة 

حتقق التكامل االقتصادي ، وقد أصبحت الكهرباء من أهم 
حيث  األسس اليت يرتكز عليها تطور األمم وحضاراهتا

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 

املتقدمة وزنا اكرب تقدمه وتطوره حيث يعطى سكان الدول 
 .ية عما يعطيها سكان الدول الفقرية ــاء يف حياهتم اليومللكهربـ

وميكن بصورة عامة تقسيم استهالك الكهرباء اىل   
االستهالك الصناعي واالستهالك منزيل وجتاري وخدمي وزراعي 
ويالحظ ارتفاع نسبة استهالك الكهرباء لألغراض الصناعية عن 

، ان ميةاملنزلية يف الدول املتقدمة اقتصاديا والعكس يف الدول النا
تقدير الطلب على الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكه يعترب 
ضروريًا للمسامهة يف اجناح عملية التنمية ومواجهة حتديات 
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اقليم كوردستان 
بشكل عام وحمافظة دهوك بشكل خاص فقد كانت صناعة 

اضعة ذات توليد الكهرباء يف بداية ظهورها يف احملافظة متو 
وذلك لتدين مستويات الطلب  ،قدرات حمدودة وإنتاجها قليل

على الكهرباء حيث كانت استخدامات املشرتكني للكهرباء 
اد دحمدودة اما يف الوقت الراهن ونتيجة للتطور احلضاري فقد از 
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من . الطلب على التيار الكهربائي خاصة الطلب املنزيل منها 
 .هنا تأيت أمهية هذا البحث

 :كلة البحثمش
تتجلى امهية البحث يف ضرورة توفر الطاقة  الكهربائية يف 

ياة االعتيادية ويف القطاعات االقتصادية املختلفة وقد احل
يف مدينة  الكهرباءباصبحت مشكلة جتهيز بيوت املواطنني 
ولذلك فاهنا  1991دهوك مشكلة  قائمة منذاالنتفاضة يف عام 

 .تتطلب البحث والدراسة 
 :  بحثهد  ال

- :يهدف البحث اىل 
 .تطور واقع الكهرباء يف مدينة دهوك لدراسة  -0
تقدير دالة الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك لعام  -2

8002 . 
 :فرضية البحث

الكهرباء )ستهالك ند البحث اىل فرضية مفادها ان ااست
متغري تابع يتناسب طرديا مع املتغريات  وكيلوواط ه(/ املنزيل
املنطقة اجلغرافية، عدد افراد االسرة ، الدخل ) تقلة املتمثلة بـ املس

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 

 .(Minitab)باستخدام الربنامج 
وبغيــة الوصــول اىل هــدف البحــث فقــد توجــب تقســيمها اىل 

الكهربــاء يف مدينــة  واقــع جتهيــز مبحثــني فاملبحــث االول يتنــاول 
االول يتطـرق اىل   ،ثالث مطالب بدوره يقسم اىل دهوك والذي

واقع نبذة تارخيية عن الكهرباء يف مدينة دهوك ،و الثاين يتضمن 
ــــة دهــــوك بعــــد االنتفاضــــة  ــــز الكهربــــاء يف مدين امــــا .  1991جتهي

مهــام واقســام مديريــة توزيــع الكهربــاء يف املطلــب الثالــث فيتنــاول 
ىل تقـدير دالـة الطلـب فيمـا يتطـرق املبحـث الثـاين ا ،مدينة دهوك

املنـــزيل علـــى الكهربـــاء يف مدينـــة دهـــوك وذلـــك مـــن خـــالل اجـــراء 
اختبــــارات قياســــية للعوامــــل املــــ ثرة يف الطلــــب علــــى الكهربــــاء يف 

ـــاول املطلـــب االول  ،مدينـــة دهـــوك مـــن خـــالل مطلبـــني حيـــث تن
امـــــا املطلــــب الثـــــاين فيتطــــرق اىل حتديـــــد  ،تركيــــب  ـــــاذ  الطلــــب
الت دالــة الطلــب ومــن مث اختــتم البحــث املتغــريات وتقــدير معــام

 . بعدد من االستنتاجات واملقرتحات
  

 الكهرباء في مدينة دهوكجاةا تههيز  -:لمبحث ارجلا
 

لكي نتمكن من معرفة واقع جتهيز الكهرباء يف مدينة دهوك 
ومن مث تاريخ جتهيز الكهرباء فيها بتناول  ءالبد  حاليًا البد

تفاضة وبيان اجلهة املس ولة عن عرض واقع جتهيزها منذ االن
جتهيز وتوزيع الكهرباء وذلك من خالل ثالث مطالب 

 -:وكااليت
           نب ة تاريخية ع  الكهرباء في مدينة  -:المطلب ارجل 

 (1)دهوك 

يعود تاريخ الكهرباء يف حمافظة دهوك اىل اواخر االربعينات 
 مولدة جلبها حيث كان مشروعا استثماريا اهليا وكان عبارة عن

ونصب ( عزيز ايشو)له املام باملسائل الفنية ويدعى ب شخص
واملعروفة شعبيا مولدته يف احلديقة الوحيدة اليت كانت يف دهوك 

وكانت تقع مقابل معهد الفنون ( سيد جيجو)باسم حديقة  
وكانت هذه املولدة جتهز الكهرباء للقائمقامية .اجلميلة احلايل 

اما عامة الناس .ر كبار املوظفني والوجهاء ولدار القائمقام ودو 
فلم يستفيدوامنه لبساطة احلياة وللظروف املادية السائدة انذاك 

 . ساً فل(800)وكان سعر االشرتاك للدار الواحد .
 عزيز)ويف اواخر اخلمسينيات مت بيع املولدة من قبل صاحبها 

الذي قام ( يونس مكينجي)اىل شخص اخر يدعى ( ايشو 
 بدوره

 .ولعدة سنوات ه تجهيز الكهرباء فيما بعد بدال من سلفب
دتني حكوميتني يف موقع صيانة مت نصب مول 1991ويف عام 

ية رباء بشكل اوسع حيث مت توصيله اىل الدوائر احلكومالكه
لك الوقت يف الشوارع الرئيسية واقيمت مشاريع انارة مناسبة لذ
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وكانت اضافة اىل تزويد الدور بشكل اوسع من ذي قبل 
شبكات التوزيع اقل تعقيدا من الشبكات احلالية وكانت جل 

اية احلمل يف البيوت والدوائر هو االنارة وبعض الراديوات يف البد
 .والسبعينيات  مث االجهزة االخرى يف الستينيات

ت يف اوائل السبعينيات زاد االحتيا  اىل الكهرباء وظهر و 
وثالجات ومراوح  وناتمن تلفزي الكهربائية األجهزةمن الكثري 
واجهزة اخرى كثرية واصبح توليد الطاقة الكهربائية يف  ومكواة

ط العايل جة احمللية لذلك مت تشييد خط الضغدهوك اليسد احلا
ومت بناء حمطة التوزيع الغربية احلالية يف دهوك .بني املوصل ودهوك

  . 1911يف عام 
ية ومن مث سيس الكهرباء احلكومومنذ اخلمسينيات وبداية تأ

الذي كان ينقل الكهرباء من املوصل ( كي يف  118)انشاء خط 
دار من قبل ياىل دهوك واىل اواسط السبعينيات كان الكهرباء 

رئاسة بلدية دهوك وكان قسم من اقسامها وانفصل عنها الول 
سست فيما بعد مديرية خاصة وتأ( 1911-1-1)مرة يف 

 .احلالية بالكهرباء وهي مديرية توزيع الكهرباء 
وزادت  ضر فقد توسع استخدام الكهرباءااما يف الوقت احل

احلياة بدونه بائسة وصعبة للغاية  االجهزة الكهربائية واصبحت
لذلك توسعت مديرية توزيع الكهرباء وتاسست هلا فروع اخرى 

 -عمادية-عقرة -زاخو)احي مثل فرع الكهرباءيف االقضية والنو 
 .(باطوفة -شبرده ره  -جرة -سرسنك -مسيل

وتأسست مديريات أخرى مثل مديرية نقل كهرباء دهوك 
( 1/8/8009)ومديرية توليد كهرباء دهوك يف  (80/9/1999)يف 
هذه املديريات ترتبط بوزارة الكهرباء والعالقة بينها عالقة حيوية و 

 .طن يف حمافظة دهوك اوتنسيقية وخلدمة املو 
في مدينة دهوك جاةا تههيز الكهرباء  -:ني المطلب الثا

   1991بعد ارنتفاضة 
بتجهيز دهوك ألول مرة  ياسارعت ترك 1/4/1994يف 

بالكهرباء فأوقف النظام العراقي البائد تزويد احملافظة بالطاقة 
أصاب اجلزء الواقع  حبجة اخللل الفين 9/2/1994الكهربائية يف 

وصعوبة  يف احملافظة املذكورة من الشبكة الوطنية للكهرباء
وأعلنت أن كوادرها غري قادرين على إصالح العطل . الحهإص

قامت  1998املذكور بسبب وقوعه خار  سيطرهتا ، فمنذ آب 
احلكومة يف بغداد باستمرار قطع التيار الكهربائي حملافظة دهوك 

وتوالت أعمال قطع التيار الكهربائي عن ... .لالبتزاز السياسي 
قر على كمية متواضعة لتست( اسكي املوصل )حمافظة دهوك من 

ال تكفي إال لتشغيل بعض املشايف واملعامل واملقرات التابعة 
كما إن التيار الكهربائي أو … للقوى الكردستانية السياسية 

الرتكية مل ( سيلويب )القدرة اليت حصلت عليها دهوك من حمطة 
، وهي قدرة ال 1991ميكاواط أواسط عام ( 80)تتعدى أل 

 .فق اإلنتاجية واخلدمية اليت تقع يف زاخو فقط تكفي جتهيز املرا
انقطع التيار الكهربائي عن احملافظة من تركيا  88/1/1991ويف 

إال أهنا إي تركيا كانت تسارع تزويد دهوك ألسباب فنية أيضا 
و تناغمت يف والشريط احلدودي ألربيل بالكهرباء دوريا 

د  آنذاك سياساهتا  هذه مع سياسات النظام السابق يف بغدا
للضغط على شعبنا الكردي الذي عاىن احلصار املزدو  املفروض 
عليه ،  وأخذت تدخالهتا اإلقليمية املديات الواسعة واليت ال 

ومل جير تنفيذ . ميكن جتاهلها يف الظروف اإل ائية للمنطقة احملررة
الوعود اليت قطعها مس ولوا الكهرباء الكردستاين يف مد خطوط 

من حمطيت دوكان ودربندخان الكهرومائيتني إىل  الضغط العايل
حاد  مناطق هبدينان عرب سوران ، وعانت احملطتان  من نقص 

ويف وسط هذه اإلرباكات .. يف قطع الغيار والصيانة الضرورية 
أرسى التوليد األهلي والتجاري  أسسه بدعم من السلطات 

يف كردستان  اإلقليمية نفسها واملنظمات األجنبية الغربية العاملة
حيث بدأت املولدات تستخدم شبكاهتا اخلاصة .. العراق 

أال .. وتتوزع بني القدمي املستعمل أصال وبني املولدات اجلديدة 
أهنا اشرتكت يف قاسم واحد هو استحصاهلا عرب التهريب 

 .وشيخوختها السريعة بسبب احلمل العايل
جتهيز  وتكرمت بعض املنظمات اإلنسانية وغري احلكومية يف

مدن حمافظة دهوك باملولدات ولكن على نطاق ضيق خدمة 
وتسيريًا ألعمال نفس هذه املنظمات املتخصصة يف البناء 

ذات  UNDPأما مولدات  .واإلغاثة اإلنسانية  وإزالة األلغام 
ميكاواط فهي مل  تليب الطلب املتنامي على الكهرباء ( 89)أل 

 .. االقتصادية يف آن واحد وهلا سلبياهتا الفنية واالجتماعية و 
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لقد دمرت الطاقة الكهربائية العراقية والكردستانية يف حروب 
من مرتكزات  %90حيث دمر حوايل .. النظام العراقي الكارثية

ومل يسعف احلظ . هذه الطاقة يف حرب اخلليج الثانية فقط 
حمافظة دهوك امتالك حمطة كهروحرارية واحدة رغم توفر النفط 

أما املولدات الكهرومائية امللحقة . طبيعي يف العراق والغاز ال
هكذا .. خبزان وسد دهوك فهي متواضعة وذات سعات واطئة 

.. وقفت دهوك إىل جانب اربيل يف فقر التوليد الكهربائي
وشهدت احملافظات الكردستانية توسع ملموس يف انتشار التوليد 

 ( 8). األهلي والتجاري

تذبذبا وغري منتظم يف كردستان واستمر جتهيز الكهرباء م
العراق بصورة عامة ويف دهوك بصورة خاصة منذ حتوهلا اىل 

حيث شهدت حمافظة دهوك ،منطقة حمررة لتصبح شبه مستقلة 
بسبب شحة الطاقة معاناة شديدة  هاونواحي تهاجبميع اقضي

الكهربائية حبيث مل تتمكن امل سسات املعنية من تامني ولو  
لطاقة للمحافظة،كما شهدت املنطقة خالل كميات قليلة من ا

االعوام املاضية ال سيما فصلي الشتاء والصيف مشاكل 
، فقامت  ( 1)ومعوقات كبرية يف هذا القطاع احليوي اهلام

امدادات الكهرباء عن حمافظة دهوك منذ السلطات الرتكية بقطع 
بذريعة انتهاء العقد املربم مع حكومة بغداد فبدأ  8/1/8002
اطنون يعتمدون كليا على املولدات االهلية واليت تستخدم املو 

غالبا لالنارة واالجهزة املنزلية البسيطة لكوهنا غالية الثمن فاالمبري 
الواحد يكلف املواطن اكثر من عشرة االف دينار وهو مبلغ  

ومن مث اختذت اجراءات ادارية   . كبري لذوي الدخول احملدودة 
لكهربائية املتفق عليها سابقا بني بغداد مع تركيا العادة الطاقة ا

وانقرة لتزويد حمافظة دهوك ب الكمية املتفقة عليها والبالغة 
 (4).ميغا واط ( 840)

باملالذ اآلمن جلأت اليها  حمافظة دهوك تتمتع ولكون  
عشرات االالف من العوائل العراقية هربا من العنف يف اجلنوب 

واستوعبت حمافظة دهوك  واخذوا ميارسون االعمال التجارية
الضغط االضايف عليها من االعمال اجلديدة والسكان رغم 
حمدودية البىن التحتية ورغم زيادة الفجوة بني الطلب على الطاقة 

وحبثت احلكومة االقليمية امكانية معاجلة . الكهربائية وعرضها 

حمطة ( 11)مت أنشاء  وباء عرب ابرام العقود الشحة يف الكهر 
 يف االقليم 8001الطاقة الكهربائية حبلول هناية عام لتوليد 

اجناز  8002ميكا واط وشهد عام ( 10، 19، 89)وبقدرات 
ميكا واط، ومن املتوقع  (500) وتشغيل حمطة كهرباء اربيل بطاقة

 أكمال وحدات حمطة توليد كهرباء جم مجال ذات القدرة
ريبًا حملطة ح قميكا واط تباعًا خالل هذه السنة واألفتتا  (750)

ميكا واط وحمطتني للكهرباء واخرى  (91)طاسلوجة بطاقة 
التنفيذ  ميكا واط قيد( 100)هايدرو يف حمافظة دهوك بطاقة 

يف معاجلة مشكلة عند تشغيلها وهي مبجموعها ستسهم 
فيما تواصل حكومة اقليم كوردستان الكهرباء اىل حد كبري 

قطاع الكهرباء يف  ردراستها لعدد آخر من مشاريع توليد وتطوي
 حمطة نقل وتوزيع الطاقة( 91)االقليم اىل جانب صيانة ونصب 

كم (1410)الكهربائية يف خمتلف مدن االقليم منذ االنتفاضة و
فضاًل عن خطوط الضغط الواطي   من خطوط الضغط العايل

 (1490)كما ان اجلهات املعنية متكنت حىت االن من ربط 
يم بشبكة الكهرباء مع تأمني قضاء وناحية وقرية يف االقل
اخرى مشاريعها االن هي قيد  مولدات كهربائية موقعية لقرى

(9) املتابعة والتنفيذ
 
 . 
كهرباء في مدينة دهوك مديرية توزيا ال  -:المطلب الثالث

(6) 

تقوم مديرية توزيع الكهرباء يف مدينة دهوك بالعديد من 
 املهام

كل قسم مس ول عن الرئيسية ، فهي تتألف من عدة اقسام  
  -:عدة مهام  وهذا ما سنوضحه يف االيت 

  :مهام مديرية توزيا الكهرباء: اجرا 
a) طاقة الكهربائية املنتجة والعمل على نقلها عرب أستالم ال

ى كافة اصناف املستهلكني وتوزيعها عل( كي يف  11)اخلطوط 
 . كهرباءومن خالل شبكات توزيع ال

b) لكهربائية واحملطات الثانوية تشغيل وصيانة شبكة التوزيع ا
ستمرارية التيار الكهربائي لتقدمي افضل اخلدمات وبأسرع التأمني 

 .وقت ممكن
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c) نقل الطاقة الكهربائية واحملطات  و توزيعنشاء شبكات إ
  .الثانوية ومشاريع االنارة

d) ط وابالكهربائي اىل املواطنني وحسب الضيصال التيار ا
للطاقة استهالكهم  افوالشروط اخلاصة بذلك لكافة اصن

 .الكهربائية 
e) ها تطوير وحتسني شبكات توزيع الطاقة الكهربائية وحتديث

 .محال لتتالئم مع متطلبات ازدياد اال
f) توسيع اجراء الدراسات والبحوث لوضع اخلطط املستقبلية ل

 .األداء يف كافة اجملاالت  شبكات التوزيع وتطوير كفاءة 
g) ختناقات يف شبكات توزيع الزالة اال وضع احللول الالزمة

 .الطاقة الكهربائية 
h)  ايصال الكهرباء اىل القرى واالرياف التابعة حملافظة دهوك. 

 _:في مدينة دهوكاةسام مديرية توزيا الكهرباء : ثانياا 
- :تتضمن املديرية عدة اقسام وتشمل 

 : ةسم اردارة -1
عبارة عن قسم يتضمن عدد من الشعب مهمتها اجناز 

وظفني وحقوقهم وتعميم دائرة وما خيص ش ون املأعمال ال
االوامر والضوابط والقوانني على مستوى الدائرة الرئيسية والدوائر 

من املدير وحسب القوانني رعية املرتبطة هبا وبايعاز مباشر الف
للوائح ومبا تقتضيه مصلحة الدائرة واخلدمة العامة بشكل او 

  .خاص
 :ةسم الهندسة المدنية -8

مل قسم املدنية االشراف على تنفيد املشاريع يتضمن ع
ىت انتهاء من التنفيد والىت ابتداء من مرحلة اعداد التصاميم ح

- :تشمل
مشاريع البنية اجلديدة القسام املختلفة التابعة للمديرية وكذلك  -

 .افظة الفروع املتوزعة يف خمتلف مناطق احمل
ة وحمطات مشاريع الرتميمات والتوسيعات وصيانة مجيع البني -

- :ومن املشاريع املنجزة ء التابعة للمديرية يف احملافظة الكهربا
 .مشروع بناء جدار سائد لدائرة كهرباء عقرة  -
 .مشروع بناء طريق ثاين ملركز املديرية  -
 .مشروع بناء مبىن شرطة حراسة حمطة كهرباء باطوفة  -

 .مشروع بناء مبىن شرطة حراسة حمطة كهرباء جرة  -
 .ت لدائرة كهرباء باطوفة مشروع ترميما -
 .مشروع ترميمات لدائرة كهرباء عقرة  -
 .مشروع حتويل قاعة اىل بناية لقسم العدادين يف مركزاملديرية  -
- :ةسم الهندسة المكانيكية  -3

كانيك واالليات من االقسام الرئيسية يف ييعترب قسم امل
هرباء دهوك النه يشرف على عملية صيانة مديرية توزيع ك

باالضافة ( مركز املديرية والفروع )ليات املديرية كافة ح أوتصلي
مني مني الوقود وزيت احملركات لالليات واملكائن وكذلك تا  اىل تا  

أمامن النواحي االخرى فلديها شعبة   .االطارات والبطاريات 
املكانيك وتقوم باالعمال املكانيكية وخاصة اللحام بأنواعها 

ملولدات للقرى واملدن اليت ختصص وحاليآ تعمل يف جمال نصب ا
الكهرباء  كهربة القرى التابعة هلا ،إيصال  -:ومن أعماهلا .هلا 
ربط ،صيانة اخلطوط واحملوالت التابعة هلا األحياء السكنية ،  إىل
معاجلة مشاكل الشبكة ، (ربط املقاييس)للمواطنني شرتاكات اال
. 

نجزة يف حمافظة يبني املشاريع الكهربائية امل( 1)واجلدول رقم 
- :كمثال    8001دهوك خالل 

 : ةسم الحسابال -2
 تعترب من احدى شعب احلسابات  -:شعبة المالية  -:اجرا 

املهمة لدورها يف عمليات الصرف واالبداع وبيان مركز املديرية 
 -:املايل حيث تقوم ب

بعمليات الصرف لكون املديرية من الدوائرالالمركزية وغري  -1
 .زينة ومتر عملية الصرف بعدة مراحل مرتبطة باخل

ادخال سند الصرف وسندات القبض والقيود اليومية يف  -8
 .سجل الصندوق ومطابقة السجل يوميا 

  -:جتقوم ه م الشعبة بك : شعبة الميزانية  -:ثانياا 
إدخال مفردات قيود يومية وسندات الصرف وسندات   -0

 .القبض يف سجل العام 
اب على حدة الستخرا  جدول استخرا  جمموع كل حس -2

املصروفات وااليرادات الشهري وكذلك ميزان املراجعة الشهري 
 .وارساله اىل اجلهات ذات العالقة 
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استخرا   احلسابات اخلتامية عند اهناء السنة املالية  يف  -3
 . من كل سنة 11/18
 .املشاركة مع ذوي العالقة لوضع ميزانية ختطيطية للسنة  -4

 :موجودال شعبة ال -:ثالثاا 
تقوم هذه الشعبة بتثبيت املوجودات بعمل بطاقة لكل مادة 
حيث يضاف اليها املواد يف حالة الشراء وتنزل منها عند الصرف 

وايضا تقوم الشعبة باعداد وجرد كل عام بتاريخ .أو االستهالك 
واستخرا  عمر املوجودات واندثاراهتا عدا االراضي  11/18

سجل املوجودات وعمل قيود  وكذلك ادخال املوجودات يف
التغريات على املوجودات اجلديدة وعمل التحاليل واملشاركة يف 

 .احلسابات اخلتامية من كل سنة
 :نسابال المخازن  -:رابعاا 

استالم سندات صرف خمزين واستالم خمزين وارجاع خمزين 
وفرزها وتبويبها وادخاهلا يف برنامج حسابات املخازن 

يد هبا هناية الشهر باملصرف واالستالم بالكومبيوترو عمل ق
 . واالرجاع املخزين

 :نسابال الخطة  -:خامساا 
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 

ندتنفيذ املشروع تنظم االوليات احلسابية وتقوم التحويل وع
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 
باملشاريع وتأمينات املقاولني والسلف 

 
 8001/ ع املشروع يف حمافظة دهوك املشاريع الكهربائية املنجزة حسب نو  -:(1)جدجل رةم 

 جدجل ملخ  المشاريا الكهربامية المنهزة في محافظة دهوك جارةضية جالنواني التابعة لها

 00/16/6002ل اية ج 1/1/6002 م 
رجع النهامي كلفة المش اسم المشرجع ل

 (دينار)
عدد المشاريا 

 الكلي
مولدة 

 (عدد)
محولة 

 (عدد)
ع .عمود ض

 (عدد)
ج .عمود ض

 (عدد)
عمود انارة 

 (عدد)
 (كم)ةابلو  (كم)اسالك 

 1.4 514 3 1,43 4441 1, 3 ,4 191,494,39344 احياء سكنية 4
 1.5 1431 3.50 401 1,3 04 4 05 40955194,3, مشاريع املاء 1
 ,., 15131 4311 4053 5,4 04 4 ,,4 49,439,1,9144 وتطوير الشبكةحتسني  0
 05.4 1130 314 441 415 44 3 01 ,194309155933 انارة حديثة 1
 14 041.4 3 ,,44 00, 413 3 415 0913194,49113 ختفيف احلمل الزائد على احملولة 4
 4 5534 3 434 054 44 3 55 ,494459101953 دوائر حكومية 5
 44مغذيات  3

 كي يف
4904594139340 44 3 3 ,,1 3 3 41,.1 1., 

 1 4.,4, ,4,3 1111 1103 414 4 4, 9,109340,,391 كهربة القرى ,
 1.4 04.5 3 44 104 01 3 14 43495459453 قطاع اخلاص ,
 4., 3 3 3 3 3 3 1 44391,39453 قابلوات 43
 415.1 1.,4 0 5,, ,1 3 43 53 494,193149143 مولدات 44
 3.5 5 3 3 ,1 3 3 , 419,4194139,43 كي يف 00خطوط  41
        1 930,93339333, كي يف 44/00حمطات  40

 (.8009, مديرية توزيع الكهرباء دهوك ):المصدر
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 :نسابال الكلفة  -:سادساا 
تسعري كافة الكشوفات للموارد واجور العمل حسب 

 .ديرية باء للمواطنني واملالتسعري الصادرة من قبل وزارة الكهر 
 :الرجاتب  -:سابعاا 

وامر ادارية ت والتغريات والغيابات الصادرة بأادخال التعديال
على رواتب املوظفني مث عمل قيد بالرواتب االمجايل والصايف 

قاري الجيار وعمل جداول استقطاعات املوظفني كاستقطاع ع
سلف كذلك مسك سجل و   ,مث ادخال قوائم الرواتب دور ،

 .الزوا  واية سجالت اخرى 
 :الصندجق  -:ثامناا 

 استالم اجور الكهرباء ،كلف ايصال، ايرادات اخرى نقدا
لمة وعمل قيمة ملبالغ املستاو بالشيكات تنظيم سند قبض با

تسليم قيمة ايداع  بعد  كات اىل املصرف مثداع املبالغ والشياالي
 .من قبل البنك تاييدها
 : ميالوارد اليو  -:تاسعاا 

اجور كهرباء  ليل سندات القبض حسب تبويبها مثالحت
سكن أو جتاري اوصناعي او زراعي واخرى وكذلك املبالغ 

 .افظة واجناز اعمال للغرياملستلمة من احمل
  :اعمال ال ير -:عاشراا  

استالم كلفة املواد واجور العمل نقدآ أو بشيك الجناز 
ل الغري ومن مث يتم مشاريع للغري ويتم ابداعها يف حساب اعما

الصرف على املشروع او العمل ، ويف حالة الزيادة يعاد املبالغ 
 .اىل املواطن او اجلهة املستفيدة وينظم سجل بذلك

 :ةسم المحطال  -5
ونقل الطاقة اىل  تقوم حمطات الطاقة الكهربائية باستالم

ل مستمر مني وصوهلا اىل املستهلك بشكشبكات النقل لتأ
 . وهناك ايضا قسم املبيعات. املية معروفةومبواصفات ع

ابعة للمديرية يف حمافظة يبني احملطات الت( 8)رقم واجلدول 
 .دهوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .يف حمافظة دهوك ( كي يف  33/11)حمطات حتويل  -:(2)جدول رقم 

سعة المحولة  المنطقة الفولتية اسم المحطة المحافظة ت
KVA 

 البعد المصدر
 عن المصدر كم

سنة  المنشأ الشركة
 النصب

 1999 بلجيكا باول 231/33/22kv 20 دهوك الشرقية 5*2 دهوك 33/11kv موبايل باكريات دهوك 1

 دهوك الغربية 5*1 دهوك 33/11kv شندوخا دهوك 2
131/33/11kv 

 2005 هنكاري  5

 2005 اهلند موهان 231/33/22kv 7 دهوك الشرقية 10*2 دهوك 33/11kv زركا دهوك 3

 2006 فرنسي اريفا 231/33/22kv 5 دهوك الشرقية 31.5*2 دهوك 33/11kv زوزان دهوك 4

حمطة العمادية  دهوك 5
33/22kv 

33/11kv 231/33/22 سرسنك 10*2 عماديةkv 22 2002 بوسنة اينركوينفسست 

 2004 فرنسي اريفا 231/33/22kv 50 سرسنك 5*2 عمادية 33/11kv شيالدزي دهوك 6

 2003 بوسنة اينركوينفسست 22 33/22 حمطة العمادية 5*2 عمادية 33/11kv كاىن ماصى دهوك 7

 1984 فرنسي شنايدر 231/33/22kv 70 موصل الشرقية 10*1+5*2 جرة 33/11kv جرة دهوك 8

 USA 2006 واشنطن كروب 231/33/22kv 29 دهوك الشرقية 10*2 جرة 33/11kv اتروش دهوك 9

 2003 بوسنة اينركوينفسست 231/33/22kv 84قرقوش  16*2 عقرة 33/11kv عقرة دهوك 10

 2003 بوسنة اينركوينفسست 231/33/22kv 70 قرقوش 16*2 بردرش 33/11kv بردرش دهوك 11

 2006 فرنسي شنايدر 231/33/22kv 6 زاخو 31.5*2 زاخو 33/11kv 2 زاخو دهوك 12

 USA 2006 واشنطن كروب 231/33/22kv 15 زاخو 10*2 زاخو 33/11kv دركار دهوك 13

 2006 فرنسي اريفا   5*2 زاخو 33/11kv فيشخابور دهوك 14

 1984 فرنسي شنايدر 231/33/22kv 36 زاخو 5*2 زاخو 33/11kv حمطة باطوفة دهوك 15

 1984 يابان يابان 231/33/22kv 15 دهوك الشرقية 10*1+5*1 مسيل 33/11kv مسيل دهوك 16

 2003 بوسنة اينركوينفسست 231/33/22kv 34 حمطة مسيل 10*2 مسيل 33/11kv باتيل دهوك 17

 1984 فرنسي شنايدر 231/33/22kv 15 دهوك الغربية 5*2 مسيل 33/11kv دوميز دهوك 18

 1984 يابان ميدان شاه 231/33/22kv 18 دهوك الغربية 5*2 مسيل 33/11kv فايده دهوك 19

 (.1002, مديرية توزيع الكهرباء دهوك ):المصدر
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 تقدير دالة الطلب المنزلي على الكهرباء  :المبحث الثاني
 في مدينة دهوك

 

سوف نتناول يف هذا املبحث تركيب  اذ  الطلب وحتديد 
املتغريات وتقدير معامالت دالة الطلب وذلك من خالل مطلبني 

 -:وكااليت 
  تركيب نماذج الطلب -:المطلب األجل

 يشريالطلب على سلعة معينة اىل الكميات اليت يرغب ويقدر
املستهلكون على شرائها من هذه السلعة عند مستويات سعرية 

وهذا يعين ان هناك فرق بني .خمتلفة خالل فرتة زمنية معينة 
الطلب على السلعة والرغبة يف شراء السلعة فالطلب ال بد وان 

اليت يرغب املستهلكون يكون مدعوما بالقدرة على شراء الكمية 
كما ميكن ان يعرف الطلب على سلعة    .(1)يف احلصول عليها 

الرغبة املدعمة بقوة شرائية للحصول على " أو خدمة معينة بأنه 
معني وبفرض ثبات  سلعة أو خدمة معينة بوقت معني وبسعر

، والطلب قد يكون طلبًا مباشرًا كالطلب على العوامل االخرى
واملالبس ، وقد يكون طلبًا مشتقًا كالطلب على  املواد الغذائية

كذلك فان الطلب   .(2).املكائن واألالت ، والطلب على النقود
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
    The Demand Functions    :دجال الطلب 

الدوال بشكل عام هي معادالت رياضية تبني العالقات بني 
نوعني من املتغريات احدهم متغري معتمد ويقع على الطرف 

األيسر من املعادلة واملتغريات األخرى هي متغريات مستقلة وتقع 
ودالة . األمين من املعادلة خالل فرتة زمنية معينة  الطرفعلى 

وقية هي العالقة بني الكمية املطلوبة الكلية من الطلب الس
املشرتاة من السوق خالل فرتة زمنية معينة مع العوامل  xالسلعة 

والصيغة . األخرى اليت ت ثر على خطط شراء املستهلك 
 -:(9)الرياضية هلذه الدالة هي 

 
Dx = f ( px , py, pz, Y, Ud) 

Dx =  املتغري املعتمد وميثل( بة من السلعة الكمية املطلوX.) 
F =  الداليةمتثل العالقة. 
P =  سعر السلعةX. 

Py ,pz =  أسعار السلعy  وz  املرتبطة مع السلعةX ( اسعار
 (.السلع البديلة واملكملة

Y= الدخل. 
Ud =   كل العوامل األخرى اليت ت ثر على الكمية املطلوبة من

 .Xالسلعة 
ت ثر يف الطلب  وهناك عوامل اخرى كثرية اضافة اىل ما ذكر

حجم السكان، اساليب التسويق، سياسة )على السلعة منها 
 .(10)(الدولة االقتصادية ، نوعية السلع وجودهتا، التوقعات

ولكن من اشهر . للدوال بشكل عام تقسيمات كثرية 
الدوال املستخدمة يف علم االقتصاد واليت يستخدمها 

 : اجلدول األيت االقتصاديون يف حتليل حبوثهم هي كما مبني يف
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 أنواع دوال الطلب ومروناهتا -:(3)جدجل رةم 

 A.H Studenmund, Using Econometrics, Addison Wesley Longman, London, 2001, p214- :المصدر

 
 

 :جصا خطوال تقدير دالة الطلب 
             تستخدم لوصف هذه الدوال وتقديرها عدة خطوات 

  -:(11) هي
         حتديد وتعريف املتغريات املستقلة امل ثرة على الطلب مثل  -1

            ار السلع البديلة واملكملة ، الدخل وغريهاسعر السلعة ، أسع
 .من املتغريات

حتديد وإقرار نوع الدالة املستخدمة يف التقدير مثل الدالة  -8
 .اللوغارمتية ، النصف اللوغارمتية وغريها من هذه الدوال ،اخلطية

، مثل طريقة استخدام حتديد التقدير اإلحصائي املستخدم -3
وهذا التقدير يعد احد اكرب  OLS)يادية املربعات الصغرى االعت

 (.التقديرات الفنية الشائعة واملمكنة
يف املدى ( حساب املرونات ) Parametersتقدير املعلمات  -2

 .القصري والطويل
: تقييم النتائج والتوافق مع اإلجراءات األخرى مثل  -5

 .املسوحات ، االختبارات السوقية ، أراء املدراء وغريها
بيان العالقات مستخدما احملاكاة الشتقاق بناء خمططات ل -6

 .التوقعات
هي خطوات فنية لتحليل االحندار (4–8)واخلطوات 

وتستخدم دوال الطلب الشتقاق . والتباينات وتقدير املعلمات

التنب ات أو احملاكاة مستخدما القيم املقدرة للمتغريات املستقلة ، 
 :الشكل العام لدالة الطلب هو 

Qi= a0 + a1Y – a2Pi + a3Ps – a4Pc + e  
Qi =  الكمية املطلوبة للسلعة(i.) 
Y = الدخل. 
Pi =  سعر السلعة(i.) 
Ps =  البديلةالسلع  /سعر السلعة . 
Pc =  املكملةالسلع  /سعر السلعة. 
E =  العشوائيةحد اخلطأ وميثل العوامل. 
 

يرال جتقدير معامالل دالة تحديد المت :المطلب الثاني 
 الطلب 
اســـتخدام االســـلوب القياســـي الكمـــي يف تقـــدير حمـــددات مت 

الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك من خالل االعتماد 
علـــــى البيانـــــات بعـــــد معاجلتهـــــا وتبويبهـــــا وفرزهـــــا مـــــن اســـــتمارات 
ــــــــــيم  ــــــــــيت اعــــــــــدت هلــــــــــذا الغــــــــــرض للوصــــــــــول اىل ق االســــــــــتبيان ال

للمتغــــــريات املســــــتقلة يف النمــــــوذ   ((parametersاملعلمــــــات
اختبــار القــيم الــيت تتوافــق مــع االختبــارات االحصــائية والقياســية و 

 .والتغريات االقتصادية وفق منظور النظرية االقتصادية 

 المرجنة الميق المعادلة لمت ير جاند فقط اسم الدالة ل

 LINEAR YI=B0+B1X1+E1 B1 B1(X1/Y1) اخلطية 4

 DOUBLE LOQ LNYI=B0+B1LNX1+E1 B1(YI/XI) B1          اللوغارمتية املزدوجة 2

 SEMI LOQ (LNX) Y1=B0+B1LNX1+E1 B1(1/X1) B1(1/Y1)  متيةالنصف لوغار  3

 SEMI LOQ (LNY) LN YI=B0+B1X1+E1 B1Y1 B1X1 النصف لوغارمتي 1

 POLYNOMIAL YI=B0+B1X1+B2X1+E1 B1+2B2X1 B1(X1/Y1)+2B2(X1/Y1)    األسية 4

5 INVERSE العكسية YI=B0+B1(1/X1)+E1 -B1(1/X1) B1(1/X1Y1) 
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 :جصا البيانال جالنموذج
 :المرنلة ارجلى

لغــــرض احلصــــول علــــى البيانــــات الــــيت تتطلبهــــا الدراســــة ، مت 
 اســتمارة ، كــل اســتمارة متثــل( 800)اختيارعينــه لدراســة تتضــمن 

اســــتمارة فقــــط لعــــدم ايفــــاء ( 114)وقــــد اعتمــــد . عائلــــة واحــــدة 
االســـــــتمارات الباقيـــــــة بالبيانـــــــات املطلوبـــــــة ومت حتديـــــــد املتغـــــــريات 

متغــــــريات واملتغــــــري املعتمــــــد هــــــو املتمثــــــل ( 9)املســــــتقلة وعــــــددها 
 .كيلوواط/ باستهالك الكهرباء املنزيل

  -:المرنلة الثانية 
ســـــي اخلـــــاص بالدراســـــة مت اعـــــداد النمـــــوذ  االقتصـــــادي القيا

 .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 

ريقــــــة بط) متغــــــري باســــــتخدام اســــــلوب االحنــــــدار اخلطــــــي املتعــــــدد
ويـتم االعتمـاد علــى املتغـريات الـيت جتتـاز فيهــا ( املربعـات الصـغرى

 .املقدرات االختبارات وفق معايري متفق عليها علميا
 
 
 

- :مفاهيم للنماذج 
- :النموذج ارةتصادم  -0

هو ملخص جملموعـة مـن العالقـات بـني املتغـريات االقتصـادية 
ة والغـــرض مــــن بنـــاء  ــــوذ  اقتصـــادي هــــو تســـهيل وصــــف طبيعــــ

عالقات او العالقة بني املتغريات االقتصادية خالية من التفاصيل 
 .(18)ولكنها ممثلة للواقع االقتصادي تقريبا. والتعقيدات 

 -:النموذج القياسي -8
هـو اسـلوب مـن اسـاليب التحليـل االقتصـادي يهـتم بالتقــدير 

دا يف للعالقات بني املتغريات االقتصادية معتمـ( الكمي)العددي 
للوصـــول  واالحصـــاءالرياضـــيات النظريـــة االقتصـــادية و  ذلــك علـــى

اىل هدفــــــه اخلــــــاص باختيــــــار الفــــــروض والتقــــــدير ومــــــن مث التنبــــــ  

والفرق بني النموذ  القياسي والنموذ  . (11)بالظواهر االقتصادية
االقتصادي هـو ان االول يتضـمن املتغـري العشـوائي ، بينمـا الثـاين 

االول اكثــــر دقــــة يف يقتصــــر علــــى صــــيغته الرياضــــية فقــــط أي ان 
 .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 
Y = (كيلوواط/ استهالك الكهرباء املنزيل )املتغري املعتمد. 

X1 =رافية املنطقة اجلغ 
X2 = االسرةعدد افراد. 
X3 = لالسرةالدخل الشهري. 
X4 = الكهربائيةعدد االجهزة. 
X5 = للمولدةاجلزء املخصص من الدخل. 
B0( = الثابتاحلد). 
 Bi = املعلمات للمتغريات املستقلة وتعرب عند مقدار التأثري او

 .احلديالتغري او امليل 
 ei   =االخرى امل ثرة على  تغري العشوائي وميثل العواملامل

 .الطلب املنزيل على الكهرباء واليت مل يتم ادخاهلا يف النموذ  
 :المعايير جارختبارال المتبعة في القياسي  -

هنــاك ثــالث جمــاميع مــن املعــايري لتقــيم العالقــات القائمــة بــني 
  -:(14)املتغري التابع واملتغريات املستقلة منها 

صادية واليت حددت مبوجب لنظرية االوىل جمموعة املعايرياالقت
االقتصــــادية والثانيــــة جمموعــــة معــــايري االحصــــائية احملــــددة حســــب 
 . النظرية االحصائية والثالثة املعايري القياسية وفق النظرية القياسية

  Economic criteria: المعايير ارةتصادية  -1
يــــــتم حتديــــــد املعــــــايري االقتصـــــــادية مبوجــــــب مبــــــاد  النظريـــــــة 

ــــــتم الرجــــــوع اىل اشــــــارة وحجــــــم هــــــذه املعلمــــــات االقتصــــــادية  وي
للعالقات االقتصادية ومن هذه املعايري املرونات ، القيم  احلدية، 

 .املضاعفات ، امليول 
   Statistical Criteria:ارختبارال ارنصامية  -8
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وتســـــــتخدم هـــــــذه االختبـــــــارات ملعرفـــــــة مـــــــدى معنويـــــــة تـــــــأثري 
  -:من هذه االختبارات املتغريات املستقلة على املتغري املعتمد و 

  -: t- Testاختبار  -1
ومقارنتهـــــا مـــــع قيمتهـــــا اجلدوليـــــة  tوذلـــــك باحتســـــاب قيمـــــة 

  B1= 0ملعرفة معنويـة املعلمـة والقبـول باحـدى الفرضـتني ، العـدم 

 . B1 ≠ 0والفرضية البديلة 

)(.

)

i
Λ
BES

i
Λ
B

i
Λ
Bt(  

  -: Fاختبار  -8
ـــة االحنـــدار و      يعتمـــد علـــى ويســـتخدم ملعرفـــة معنويـــة معادل

نســــبة االحنرافــــات املوضــــحة علــــى عــــدد املتغــــريات املســــتقلة كــــل 
ويــتم . مقســومة علــى جممــوع مربــع االخطــاء علــى درجــات احلريــة

هـذا االختبــار باحتسـاب هــذه القيمــة ومقارنتهـا بالقيمــة اجلدوليــة 
بدرجات حريـة معينـة وعنـد مسـتوى معـني للمعنويـة وعلـى النحـو 

 :  التايل
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                   جمعامق التحديد( R2)اختبار معامق التحديد  -3
   -( :R-2)المعدل 

يشـــــري معامـــــل التحديـــــد اىل مســـــامهة املتغـــــريات املســـــتقلة يف 
سلوكية املتغري التابع ، ويقاس عادة بنسبة مئوية، وتنحصر قيمتـه 
بني الصفر والواحد ،ويكون استخرا  معامل التحديد عن طريـق 

 :عادلة التالية امل
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قــــد تضــــخم حقيقــــة تــــاثري املتغــــري ( R2)ان معامـــل التحديــــد 
املستقل على املتغـري التـابع هلـذا نلجـأ اىل معامـل التحديـد املعـدل 

 .الزالة التمييز
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  -:ارختبارال القياسية  -3
، واسـتخدام  تستخدم هذه املعايري الثبـات صـحة الفرضـيات

اسلوب القياسي يف تقدير املعلمات بعينة احلصول على دقة اكرب 
  -:ومنها

 -:Durbin – Watson( D.W)اختبار  -1
ويستخدم للكشف عند ظاهرة االرتباط الذايت بني قيم 
املتغري العشوائي ، وهي اكثر االختبارات شيوعا يف االقتصاد 

( d1)االدىن  احلد( d)القياسي ، وهناك حدين يف جدول قيم 
احملسوبة مع ( D.W)ويتم مقارنة قيمة ( du)واحلد االعلى 

جدول توزيع القيمة للكشف عن وجود أوعدم وجود ارتباط 
 :وحتسب قيمته على النحو التايل . الذايت 
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- : Klein – Testاختبار كالي   -8
ات ويستخدم يف حالة وجود تداخل خطي متعدد بني املتغـري 

املســـــتقلة ويـــــتم تقـــــيم النمـــــوذ  القياســـــي علـــــى ضـــــوء اختبـــــارات 
املعلمات املقدرة لالختبارات ، ليكون مالئم للتطبيـق عنـد طريـق 

( B2)اخــذ مربـــع معامـــل االرتبـــاط ومقارنتـــه مـــع معامـــل التحديـــد 
عنـدها فـان النمـوذ  اليعـاين مـن مشـكلة  R2 > ( rij) فـاذا كـان

 .املستقلة والعكس صحيحاالرتباط اخلطي  بني املتغريات 
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 

(Minitab )قدير ومت التوصل اىل الصيغة اخلطي للدالة ومت ت
املربعات )املعادالت من  وذ  االحندار املتعدد باستخدام طريقة 

احملسوبة يف كل االختبارات ( *t)وقد مت احتساب ( الصغرى
ودرجات حرية يعدد املتغريات املستقلة ( %9)مبستويات معنوية 
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فقد اختربت مبستويات معنوية ( *F)اما اختبارات . يف النموذ  
واليت متثل عدد املشاهدات  (k-1),k n-ودرجات حرية %(9)
(n ) ناقص عدد املتغريات املستقلة(k )واجريت  .ناقصا واحد

 (.%9)مبستويات معنوية ( D.W)اختبارات 

النموذج التقديرم للدالة الطلب المنزلي على الكهرباء في 
 : مدينة دهوك 

افضل صيغة مالئمة ملعادلة  وذ  االحنداراخلطي املتعدد يف 
نزيل هي املعادلة القطاع امل

 
 
 

Yi= -161.24+ 5.927 X4 + 14.715 X5 . 
S.E   (41.31)     (1.161)       (3.262)    
T*    (3.94)         (5.10)        (4.51) 
TT(0.05,2) = 1.645 
R2 = 24% 
R-2 = 23.1% 
F* = 27                               F = (0.05,2,171) = 3 
D.W = 1.98                         DL = 1.63           DU = 1.72  
N = 174                              Corr of C5 and C6=0.142 

 
- :تحليق النتامج

لقد مت اعتماد  ـوذ  االحنـدار اخلطـي املتعـدد يف تقـدير دالـة      
وقـــد  8002الطلـــب املنـــزيل علـــى الكهربـــاء يف مدينـــة دهـــوك لعـــام 

واملتمثلـة  (  X1,X2,X3)النمـوذ  كـل مـن املتغـريات  اسـتبعد مـن
( وعـــدد افـــراد االســـرة ، والـــدخل الشـــهري، املنطقـــة اجلغرافيـــة )بــــ 

 . على التوايل 
وتبني نتائج التقدير هلذا النموذ  ان املتغري املستقل املتمثل بــ     

لو تغري مبقـدار وحـدة واحـدة فـان ( X4عدد األجهزة الكهربائية )
كيلـوواط يف مدينــة دهــوك سـوف يتغــري تغــريا  / املنــزيل  االسـتهالك

 .وحدة مع ثبات العوامل االخرى  (9.981)مقابال  مبقدار 
اجلزء املخصص من الدخل )اما املتغري املستقل املتمثل ب    

فان نتائج التقدير هلذا النموذ  يبني انه لو (  X5للمولدة 
ة مع ثبات العوامل مبقدار وحدة واحد (X5)تغرياملتغري املستقل 

وحدة  (14.119) االخرى فسوف ي دي اىل تغري مقابل مبقدار
 .وهاتان النتيجتان مطابقتان للمنطق االقتصادي 

من التغريات احلاصلة يف  %(84) فتشري اىل ان R2اما قيمة     
عدد )الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك سببها 

، ( صص من الدخل على املولدة االجهزة الكهربائية واجلزء املخ
اىل تأثري العوامل االخرى %( 11)يف حني تشريالعينة املتبقية وهي 

 .غري الداخلة بالقياسي واليت يطلق عليها باملتغري العشوائي 
ومن اجلديد بالذكر ان الكمية املطلوبة من الكهرباء للمنازل     

رناها اضافة هي دالة لعدد من املتغريات املستقلة اليت سبق وذك
( الكمية املعروضة من الكهرباء)اىل متغري مهم جدا االوهو 

والذي يتمثل بالتجهيز احلكومي لكهرباء من الشبكات الوطنية 
اخنفض جتهيز املواطنني بالكهرباء  ( 1991)ومنذ عام . العامة 

لذا ظهرت قيمة . اىل مادون النصف وغالبا اقل من النصف  
ويدل هذا على ان %( 84)متثلت بـ معامل التحديد منخفضة و 

بينما لو  %( 84)املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذ  متثلت بـ 
كانت الكهرباء متوفرة الرتفعت قيمة معامل التحديد اىل 

وهكذا اظهر العجز بالكهرباء تأثريه . مستويات قياسية مرتفعة 
 .وضةعلى نتائج البحث اليت تعترب منطقية بغياب الكمية املعر 
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اىل معنوية النموذ  عند مستوى F يف حني تشري قيمة اختبار  
لك ان قيمة اختبار ذك( 8,111)ودرجات حرية  %(9)معنوية 
D.W يشري  ضاً ت كد خلوالنموذ  من مشكلة االرتباط الذايت واي
اىل خلو النموذ  من مشكلة االرتباط اخلطي بني   Kleinاختبار

 .املتغريات املستقلة 
االختبار ت كد معنوية هذا فان قيم  Tعند اختبار اما     

املتغريات املستقلة املستخدمة يف النموذ  عند مستوى معنوية 
 (.8,111)ودرجات حرية ( 9%)
 

 ارستنتاجال
مل يكــــــن للمنطقــــــة اجلغرافيــــــة تــــــأثريا معنويــــــا علــــــى اســــــتهالك  -1

 .الكهرباء يف مدينة دهوك
اهتم اىل الكهرباء ان عدد افراد االسرة بالرغم من تنوع حاج  -8

، كذلك الدخل ءتأثري معنوي يف الطلب على الكهربا له مل يكن
 . الشهري لالفراد

ــــأثري  ئيــــة كــــان لعــــدد االجهــــزة الكهربا   -3  معنــــوي يف الطلــــب ت
يف مدينـة دهــوك وميكــن مالحظـة ذلــك مــن  الكهربــاء علــىاملنـزيل 

مــــع درجــــة معنويــــة  ئيخــــالل امليــــل املرتفــــع لالســــتهالك الكهربــــا
 (.9.10)واليت متثلت بـعة هلذا املتغري مرتف

اجلزء املخصص من دخول االفراد الستهالك الكهربـاء  كان  -2
للكهربــاء لــه تــأثري معنــوي  ( غــري احلكوميـة )علـى املولــدات احملليــة 

 .كبري يف الطلب على الكهرباء يف دهوك
ــــد   -5 وهــــي )كانــــت منخفضــــة ( R2)ان قيمــــة معامــــل التحدي

الطلب على ماهو متوفر من قبـل وذلك القتصار ( %84تساوي 
التزويـــد احلكـــومي للكهربـــاء حيـــث ان املولـــدات احملليـــة للكهربـــاء 
 .دةو منخفض وبكميات حمد

 :المقكترنكال
ـــــــة  -1 ـــــــدة للحصـــــــول علـــــــى الطاق بنـــــــاء حمطـــــــات كهربائيـــــــة جدي

 .الكهربائية بشكل اكثر ومبا يتفق مع الشروط البيئة 
ول علــى الكهربــاء االعتمــاد علــى املصــادر متجــددة يف احلصــ -8

 .مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ـــاه املتـــوفرة يف كردســـتان يف توليـــد   -3 االســـتفادة مـــن مســـاقط املي
 .كهرباء 

 
 
 
 
 

 الهوامش 
ـــــــــــــــــــاء يف حمافظـــــــــــــــــــة دهـــــــــــــــــــوك ،(0) ـــــــــــــــــــة توزيـــــــــــــــــــع كهرب ( 7002 ، 7002 )مديري

 www.duhokelectric.org 7، ص. 
 –تــــــــداعيات الــــــــربط الكهربــــــــائي العراقــــــــي  ســــــــالم ابــــــــراهيم عطــــــــوف كبــــــــة ،(2)

 .7 -1ص ص،  www.iraqihome.com  ،7002،الرتكي
(3)
www.sotaliraq.com  .  
(4)
www.newsabah.com  .  

،   5/5/7002كوردســــــــتان أمـــــــــام الربملــــــــان يـــــــــوم   نــــــــص كلمـــــــــة رئــــــــيس إقلـــــــــيم(5)

 www.krg.org. 
 .2 – 4، ص ص مصدر سابق مديرية توزيع الكهرباء يف مدينة دهوك ،(6)
احلــديث ،   اجلــامعياميــان عطيــة ناصــف، النظريــة االقتصــادية اجلزئيــة ، املكتــب (7)

 .11ص ،7002 ة ، جامعة االسكندري –كلية التجارة 
حتليـل  -كاظم جاسم العيساوي ، االقتصاد اجلزئي.حممود حسني الوادي ود.د(8)

نظــري وتطبيقـــي ، الطبعـــة االوىل، دار املســـرية للنشــر والتوزيـــع والطباعـــة ، عمـــان ، 
 .11،ص 8001

بديع عبدالعزيزحمسن ، تقـدير دالـة الطلـب علـى خدمـة احلاسـوب اآليل وشـبكة (2)
كلية جملس   مقدمة إىل  ( غري منشورة)،رسالة ماجستري(دينة دهوك م)االنرتنيت يف

 .45، ص  7005،  جامعة دهوكيف  اإلدارة واالقتصاد
فليح حسن خلف ،االقتصاد اجلزئي،الطبعة االوىل ، جدارا للكتاب العاملي .د(02)

 .18-92،ص ص 8001و عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، االردن،
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- Dermot McAleese, Economics for Business, Second 

Edition, Pearson Education limited, 2001, p83. 
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ســحر فــتح اال، االقتصــاد القياســي ،الطبعــة العربيــة . حســني علــي خبيــت ود.د(03)

 .12ص  ،7002االردن ،-،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان
  -:نظر ي من التفاصيل للمزيد(04)
لـي، نظريـة وليد امساعيـل السـيفو واخرون،اساسـيات االقتصـاد القياسـي التحلي.د -

االقتصاد القياسي واالختبارات القياسية من الدرجة االوىل ،الطبعة العربيـة االوىل ، 
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عمـار حممــد ســلو امحــد، حمــددات الطلـب علــى الطاقــة يف دول اخللــيج العــريب .د -
 ( غـري منشـورة)، رسـالة ماجسـتري 1225-1220مع اشارة خاصـة اىل العـراق للفـرتة 

-11ص ص , 1222,مقدمــة اىل جملــس كليــة االدارة واالقتصــاد ، جامعــة املوصــل 

17. 

  .22 -22، ص صمصدر سابق، بديع عبدالعزيزحمسن -
، مديريــة دار الكتــب املــدخل اىل االقتصــاد القياســي  الســيفو،وليــد امساعيــل . د -

 . 727 – 721 ص ص  ،1222للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، 

  

 استمارة استبيان
 

، حيث تعد هذه ( 7002تقدير دالة الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك لعام ) متثل هذه االستمارة جزء من مشروع حبث واملوسوم بـ 
على نتائج دقيقة مما يعزز حتقيق أهداف  االستمارة مقياسا ي عتمد ألغراض البحث العلمي وان تفضلكم باإلجابة املناسبة يساهم يف احلصول

 . البحث ، شاكرين تعاونكم معنا
 

..                                                     الباحثة ..   
 

 
                 املنطقة   -1 احلي    

         
 عدد إفراد األسرة فرد   -8
 
     دينار        الدخل الشهري لألسرة  -3
 

مساحة السكن  -2     8م
 
 عدد األجهزة املوجودة يف البيت  -5

جممدة   تلفزيون  جهاز ثالجة         
 ستاليت 

  
              DVDجهاز فيديو           مروحة  هيرت 

 
سخان  ماء براد  ملحقاتهو (الب توب )كومبيوتر 

 
ة كهربائية مدفأ بالجكتور  فرنة مايكرويف      

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

    

    

   

   

 مربدة
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 سبليت                                                  
 ة مكنسة كهربائي

 
 
 
 

 ماطور                ساحبة هواء                                            غسالة                                                        
 
 
 

   
 أدوات املطبخ الكهربائية                            سخان ماء                                                                       

  ست البيت
  عصارة 

  مغلي املاء 
  اخرى

 مصابيح إنارة                                     أخرى                                                    
  واط 40
  واط 10

  واط 100
 
   

 املصادر البديلة عن استخدام الكهرباء شهريا؟ -6
 

شهريا                غاز     قنينة              احلطب  ( النفط)كاز   
 
 

النفط األسود   برميل 
 
 
 
 أسعار شراء هذه املصادر ؟ -7
 

 طن 1 طن 8 طن 1.9 طن 1 
    

  
  

  كبرية 
  صغرية

  ذاتية التسخني
  بدون تسخني 

  كبري 
  غريص

  فري وسشوار 
  ادوات احلالقة 

  مسجالت 
  شحن 
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  سعر برميل النفط       دينار    سعر دينار    
 
   

سعر برميل النفط األسود      سعراحلطب   دينار     دينار 
 
 

لإلنفاق على الكهرباء  اجلزء املخصص من الدخل -2 الوطين دينار 
 

اجلزء املخصص من الدخل لإلنفاق على كهرباء املولدة  -9 دينار 
 

هو وسعره  هو  باعتبار أن عدد االمبريات 

 
 هل تقتين مولدة كهربائية ؟ -10
 

وعدد ساعات تشغيلها     .ساعة  كم حجمها                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

  

 

  

ينةالغازقن  
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 ةختةث
ل بوارو كةرتيَن جودا جودا  1991كيَشا 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 
التحليل القياسي )ب بشت بةسنت ل سةر  بكارهيَنانا شروظةكرنا ثيظانةيا برى   8002ىَ دهوكىَ ل ساال كارةبىَ ل باذيَر

د طةل ( كيلوات/بكارهيَنانا ناظ ماىل يا وزا كارةبىَ )بريَطا ليَكولينا ثةيوةنديىَ دنظبةرا طهورينكارىَ بشت بةست ( الكمي
اميَن خيَزانىَ ، داهاتيىَ هيظانة ، ذمارا ئامرييَن كارةبىَ ، بةشىَ داهاتى ناوضا جوطرافى ، ذمارا ئةند)طهورينكاريَن سةربو 

سةرةرايى طرنطيا هةرسىَ طهورينكاريَن سرخبو ييَن دةست ثيَكىَ ىلَ ديار بو ( يرىَ تةرخانكرى بو كريا مولديدةى 
م دا كارتيَكرنا ذمارا ئامرييَن كارةبىَ و كارتيَكرنا وان يا مانة بةخش يا الواز بو  ل سةر داخازيا  وزا كارةبىَ د هةمان دة

بةشىَ داهاتى يرىَ تةرخانكرى بو كريا مولديدةى كارتيَكرنا وان يا مانة بةخش ل سةر داخازيا وزا كارةبىَ يا بهيَزو و 
 .مةزن بو 

ةطةرىَ بشت بةستنا ئةظة ذئ(  % 82) كيَم ديار بو  بريَذا( R2( )قيمة معامل التحديد)هةروسا بهاى  هاوتايىَ دياكرنىَ  
داخازيىَ ل سةر كارةبا موةليدةين خوماىل د وى دةمى دا دابني كرنا كارةبا حكومى يا كيَم و نة دئاستىَ بيَتظى داية ، 

بورى جارةسةركرن بو ظى ئاريَشى ثيَتظية دكةت وستطةهيَن نوى ييَن بةرهةمهيَنانا وزا كارةبىَ بهيَنة دامازراندن  ئاماذة بيا
 دطةل ذينطةهىَ هةروسا بشت بةستنةكا زيَدةتر ب سةرجاويَن نيبونكار وة  تيشكا روذىَ ، با ، سيظاظ يَن طو دهةظالنب
  .دةظةرىَ  

 
 

 

 

 

 

 

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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 من خالل مؤلفات المقريزي القبائل واأُلسر الُكردية الحاكمة
- دراسة حتليلية-

 
 فرهاد حاجي عبوش و زرار صديق توفيق

 العراق -ردستان إقليم ك ،جامعة دهوك ،فاكوليت العلوم االنسانية ،اآلداب سكول  ،قسم التاريخ
 (1222تموز  12 :شرتاريخ القبول بالن ، 1222كانون الثاني   21: تاريخ استالم البحث) 

 

 الخالصة
سر الُكردية الحاكمة في بالد الُكرد ، وذلك من خالل بعض  مؤلفاتضه األُ البحث إلى إبراز ما قدمه المقريزي من المعلومات عن القبائل و يهدف 

فضضي إيضضراد  -إلضضى حضضد كبيضضر-دقضضة، حيضضث يعضضد المقريضضزي مضضن رواد التضضدوين التضضاريخي فضضي ملضضر خضضالل العهضضد المملضضوكي، وقضضد تميضضز ب ضضزار  ا نتضضا ، وال
 .العلر الوسيطخالل موضوعاته، إذ قدم في مؤلفاته معلومات جيد  ونادر  أحياناً عن تاريخ الُكرد وبالدهم 

جماعضات الُكرديضة التضي ذكرهضا المقريضزي الو األول منها لذكر القبائضل  المبحث مبحثين، خلص والخاتمة إلى مقدمةال فضاًل عن ينقسم البحث
ُأسضر  بنضي مضروان : منهضااأُلسضر  سر الُكردية الحاكمة في بالد الُكرد ،حيث ذكر أخبار العديضد مضن تلضكاألُ اته، بينما ركز المبحث الثاني على في مؤلف

                                                                                                                                                        .في ميافارقين وديار بكر، وُأسر بني أيوب في حلن كيفا، وغيرهما
 

 .قبائل واأُلسر الُكردية واملقريزيال -الُكرد يف منهج املؤرخني -تاريخ الُكرد الوسيط -التاريخ العام :الكلمات الدالة

   
 المقدمة
 

ختتتت ل حظيتتتر دراستتتة تتتتاريخ الُكتتترد يف ممتتتر و تتت د ال تتتام 
العهتتتتتود اةستتتتت مية   هتمتتتتتام كبتتتتتك متتتتت  جانتتتتت  البتتتتتاح ني الُكتتتتترد 

الُكتترد الاعتتال فيهمتتا  وغتتكهم يف الستتنواخ األختتكك، وولتت  لتتدور
 غتك، (م1571-1151/هتت  643-765)السيما منذ العهتد األيتوي

أن أغلتتتتت  تلتتتتت  الدراستتتتتاخ كانتتتتتر  تتتتتاملة متتتتت  حيتتتتت  عتتتتتر  
هبا علتت   األحتتداو والوقتتائ  متت  جهتتة،وم  حيتت  إعتمتتاد أصتت ا

ك تتتتك متتتتت  ممتتتتنااخ املتتتتتؤرخني املستتتتلمني والبلتتتتتدانيني متتتت  جهتتتتتة 
 متورك  يف متدوناخ ملتؤرم معتنّي ( الُكترد)ة تاريخ أما دراس. أخرى

 (1)دراساخ أكادميية: مناردك فكانر ومل تزل يف طور البداية منها
،فضً  عند ول ، ال توجد أية دراسة أكادميية قبل هذه الدراسة 

 متت  ختت ل مؤلاتتاخ املقريتتزي،( الُكتترد) تتنتتاول_حستت  علمنتتا_
 .فم  هذا املنطلق وق  األختيار هلذا املوضوع

إن اهتمتتتام املقريتتتتزي  تتتتتدوي  أخبتتتتار الُكتتتترد يف   دهتتتتم قليلتتتتة 
وغتتك مامتتلة  املقارنتتة متت  متتا دونتت  متت  أخبتتارهم يف مروياتتت  عتت  
 تتت د ال تتتام وممتتتر، ييتتت  ال تكاتتتي الستتتت  ص نتتتتائج دقيقتتتة 

لتة يف ولت  التنقىل إن أنت  كتان مهتمتاً  تستت يل وتعتود الع. عنهتا

أخبار   د ال ام وممتر يف مؤلااتت    تكل أك تر مت  غكهتا مت  
البلدان اةس مية األخرى، وكذل  لُبعده ع    د الُكرد، إو أن 
املقريزي هتو متؤرم ممتري وقتد ركتز يف معظتم كتا اتت  علت  تتاريخ 

ختار  حتدود ممتر ممر، لذا ت يت معلومات  ع  التب د التيت تقت  
ومنها   د الُكرد مقتضبة وهتي عبتارك عت  إ تاراخ , و  د ال ام

 .وعباراخ متناثرك هنا وهناك
وقتتد أقتمتترخ هتتذه الدراستتة، علتتت  متتف متت  أ تترز مؤلاتتتاخ 

إتعاظ احلناا   خبار األئمة الااطميني :) املقريزي فقط، واليت هي
؛ (ملايتتتتتتدكدرر العقتتتتتتود الاريتتتتتتدك يف تتتتتتتراجم األعيتتتتتتان ا)؛ و(اخللاتتتتتتا

؛ (كتتتتتتتتاب املقاتتتتتتت  الكبتتتتتتتك)؛ و(الستتتتتتتلوك ملعرفتتتتتتتة دول امللتتتتتتتوك)و
املعتتتتروخل  تتتتاخلطط ( املتتتتواعال واالعتبتتتتار  تتتتذكر اخلطتتتتط واآلثتتتتار)و

أن تلتتتت  املؤلاتتتتاخ تعتتتتد متتتت  : املقريزيتتتتة، وولتتتت  لستتتتببني، أوهلمتتتتا
ممتتتنااخ املقريتتتزي األساستتتية والعامتتتة عتتت  التتتتاريخ اةستتت مي يف 

، يف حتتتني أن (ي واململتتتوكيالاتتتاطمي واأليتتتو )ممتتتر ختتت ل العهتتتد
مؤلااتتتتت  األختتتترى كانتتتتر يف الوالتتتت  كتيبتتتتاخ ورستتتتائل، و عضتتتتها 

هتتتو أن  يتتت  النمتتتوص : ختتتتىل مواضتتتي  وتتتددك، والستتتب  ال تتتاي
والروايتتتتتتتاخ التتتتتتتيت قتتتتتتتدمها املقريتتتتتتتزي عتتتتتتت  الُكتتتتتتترد وردخ يف تلتتتتتتت  



 1144، 888 -843 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد41: جملة جامعة دهوك، اجمللد

 

 813 

املؤلاتتتتتتاخ، أمتتتتتتا املعلومتتتتتتاخ عتتتتتت  الُكتتتتتترد التتتتتتيت وردخ يف مؤلااتتتتتتت  
كون تكراراً ملا وردخ يف تل  الكت  أو جمرد األخرى فتكاد أن ت
 .إ اراخ ق كك عنهم

وستتيتم اليكيتتز يف هتتذا البهبتت  علتت  القبائتتل واأُلستتر الُكرديتتة 
احلاكمتتة التتذي تناولتت  املقريتتزي يف مروياتتت ، متت  نقتتد وحتليتتل تلتت  
الروايتتتاخ متتت  ختتت ل موازنتتتة معلوماتتتت   تتتا ستتت ل  متتت  ستتتبق  متتت  

 .املؤرخني
 :عات الُكرديةالقبائل والجما -2

،  (5)نالر القبائل واجلماعاخ الُكردية اهتمامًا لدى املقريزي
، فض ً  (3)حي  أورد قائمة   مساء أحدى وعشري  قبيلة ُكردية

ع  وكره  عض أع مها املنتسبني إليها، وع  طريقهم عرفر 
 عض أمساء القبائل الُكردية األخرى، واليت كان لبعض أفرادها 

ومما . السياسية وال قافية يف   د الشام وم ر دور يف األحداو
يؤخذ عل  املقريزي عدم رجوع  إن امل ادر السا قة واملعاصرك 

اليت (م1843/ه543خ )ككتا اخ ا   فضل اهلل العمري   ل 
، (4)تضم معلوماخ ما لة ع  القبائل واجلماعاخ الُكردية

               لذل  كانر معلومات  عنها  هبيهبة ومبع رك نظرًا لعدم 
              تطرق  ألصوهلا وتارخيها ومناطق سكناها وتنظيماهتا 

 .االجتماعية واالقت ادية
ومتتت  اجلتتتدير  اة تتتارك أن املقريتتتزي قتتتد دون أمستتتاء عتتتدد متتت  
القبائتتتتل الُكرديتتتتة   تتتتورك م تتتتهباة ومشتتتتوهة، ييتتتت  يكتتتتون متتتت  

 يوة ال ع  أحياناً ت هبيهبها، فم ً  ورد أسم قبيلة األيزولية  
اليزوليتتتة، وجتتتاء أستتتم القبيلتتتة الستتتريية   تتتيوة الستتترجلية، وحتتترخل 
الداستتتتتتنية إن الديستتتتتتنية وغكهتتتتتتا متتتتتت  األمستتتتتتاء، ويبتتتتتتدو أن هتتتتتتذه 
الت تتهبيااخ جتتتاءخ أثتتر نقتتتل النستتام متتت   طوطتتاخ املقريتتتزي، 
إضتتتافة إن صتتتعو ة كتا تتتة  عتتتض تلتتت  األمستتتاء متتت  قبتتتل الكتتتتاب 

 .م أص ً  اللوة العر ية، ألهنا غك ماهومة عنده
وم  أ رز القبائل واجلماعاخ الُكردية التيت وكرهتا املقريتزي يف 

- :مؤلاات  هي
 .(5) (اليزولية)األيزولية  -2-2

هتتذه القبيلتتة منستتو ة إن جبتتل ايتتزال وقريتتة ايتتزو  الواقعتتة علتت  
أورد املقريتتتزي أمسهتتتا ملتتترك واحتتتدك . (6)جبتتتل قتتترب ن تتتيبني ودنيستتتر

ديتتتتة دون أعطتتتتاء أيتتتتة تااصتتتتيل ضتتتتم  قائمتتتتة أمستتتتاء القبائتتتتل الُكر 
 .(7)عنها

 (.البابيري)البابيرية  -2-1
، واليت مل  (8)تعد م  القبائل الكردية الكبكك يف   د  هرزور

يذكر املقريزي أمسها صتراحًة، وإاتا وكتر  عتض أع مهتا املنتستبني 
، فضً  ع  وكره  عض الرواياخ  شكل عام ع  الُكرد  (9) إليها

تركتتتوا   دهتتتم إثتتتر ه متتتاخ املوتتتول املتكتتتررك  الشتتتهرزورية، التتتذي 
إن  تتتتت د الشتتتتتام، حيتتتتت  وكتتتتتر ( م1573/ هتتتتتت676)علتتتتتيهم ستتتتتنة 

وفيها فّر طائاة م  األكراد م  وجت  عستكر : ))املقريزي ما ن  
هوالكو، يقال هلم الشهرزورية، وقدموا دمشق وعدهتم حنو ث و 

                 ، ويؤكتتتتتتتتتتد  عتتتتتتتتتتض (10) ((آالخل، ومعهتتتتتتتتتتم أوالدهتتتتتتتتتتم ونستتتتتتتتتتا هم
                املتتتتتتتتتتتتؤرخني  تتتتتتتتتتتت ن هتتتتتتتتتتتتؤالء الشتتتتتتتتتتتتهرزوريني كتتتتتتتتتتتتانوا متتتتتتتتتتتت  قبيلتتتتتتتتتتتتيت 

 .(12)والبا كية (11)ال وينية
وكان هلؤالء الشهرزوريني دوراً هاماً يف األحداو السياسية يف 
 تت د الشتتام وم تتر، حيتت  أكتتد املقريتتزي  تت هنم التهبقتتوا  تتاجلي  

 عتتتد  املماليتتت  وأصتتتبهبوا ، مث ات تتتلوا فيمتتتا  (13)األيتتتوي يف الشتتتام
 .(14)م در قلق هلم، لذا أوقعوا  م وفرقوا  عهم

 .البشنوية -2-3
أعتقتتتتتتتد البدليستتتتتتتي أن أصتتتتتتتل الُكتتتتتتترد األول يعتتتتتتتود إن تلتتتتتتت  

،والتتتتتيت تعتتتتتد متتتتت  القبائتتتتتل الكبتتتتتكك واملعروفتتتتتة يف إقلتتتتتيم  (15)القبيلتتتتة
يقتول ا ت  األثتك يف . (16)اجلزيرك، وقاعدك إمارهتا كانر قلعة فنت 

عتتتترخل  تتتتذه النستتتتبة طائاتتتتة كبتتتتكك متتتت  األكتتتتراد ))ادك البشتتتتنوي متتتت
. (17) (( نتتواحي جزيتترك ا تت  عمتتر هلتتم قلعتتة تستتم  فنتت  مشتتهورك

ومهمتتا كتتان متت  أمتتر فقتتد أورد املقريتتزي أمسهتتا ملتترك واحتتدك ضتتم  
 .(18)قائمة أمساء القبائل الُكردية  دون أعطاء معلوماخ عنها

 (.الضاك)الجاك  -2-4
تكتتت  معروفتتتة حتتتغ أيتتتام الوتتتزو املوتتتو  لتتتب د قبيلتتتة صتتتوكك مل 

أورد املقريتتتزي أمسهتتتا ملتتترك واحتتتدك ضتتتم  قائمتتتة أمستتتاء . (19)الُكتتترد
، فضتتتً  عتتت  وكتتتره  عتتتض األعتتت م املنتستتتبني  (20)القبائتتتل الُكرديتتتة

إليها، الذي  نزحوا إن   د الشتام وم تر، وتولتوا مناصت  إداريتة 
 .(21)و ية واململوكيةوعسكرية مهمة يف املؤسساخ اةدارية األي
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 .الجاللية  -2-5
قبيلتتتة كرديتتتة كبتتتكك كانتتتر مستتتتقرك يف  تتت د  تتتهرزور وداقتتتوق 

وهنتتتاك أ تتتارك واحتتتدك لتلتتت  القبيلتتتة عنتتتد املقريتتتزي، . (22)وأ تتتنوية
 .(23)وكرها ضم  قائمة أمساء القبائل الُكردية

 (.الجوبي)الجوبية  -2-6
يروي . ديار  كر – م  القبائل الُكردية الكبكك  إقليم اجلزيرك

نسبة إن جوب الُكردي، وهم قبيل ك ك ))ا   األثك   ن اجلو ية 
، وأ تتار املقريتتزي متترك واحتتتدك  (24) ((اخللتتق وفتتيهم فضتت ء وزهتتاد

 .(25)إن تل  القبيلة ضم  قائمة أمساء القبائل الُكردية
 .الحميدية -2-7

اجلبليتة  أحدى القبائل الُكرديتة الكبتكك التيت أستتقرخ  املنطقتة
الواقعة  رقي املوصل، وكانتر قلعتتا العقترك والشتوش مت  ق عهتم 

وكرهتتتتتتتتا املقريتتتتتتتتزي ضتتتتتتتتم  قائمتتتتتتتتة أمستتتتتتتتاء القبائتتتتتتتتل . (26)الرئيستتتتتتتتة
، كما أن  وكر  عض أفرادها، الذي  التهبقتوا  تاجلي   (27)الُكردية

األيتتتتتتوي وستتتتتت لوا حضتتتتتتوراً متميتتتتتتزاً ومشتتتتتتاركة فعالتتتتتتة يف حتتتتتترو م 
 .(28)الداخلية واخلارجية

 (.الديسنية)الداسنية  -2-8
تنس  إن جبال داس  الكائنة يف النواحي الشمالية الشترقية 

            ، (29)متتت  املوصتتتل، وعتتترخل الُكتتترد التتتذي   تتتا وأطرافهتتتا  الداستتتنية
                 ورد أمسهتتتتتتتتا متتتتتتتترك واحتتتتتتتتدك عنتتتتتتتتد املقريتتتتتتتتزي ضتتتتتتتتم  قائمتتتتتتتتة أمستتتتتتتتاء 

 .(30)القبائل الُكردية
 .دراد  -2-9

ُكرديتتتتتتتة جمهولتتتتتتتة ؤامتتتتتتتاً، أغاتتتتتتتل املؤرختتتتتتتون والبلتتتتتتتدانيون   قبيلتتتتتتتة
املستتتلمون اة تتتارك إليهتتتا متتتا عتتتدا املقريتتتزي التتتذي أناتتترد  اة تتتارك 

ضتتتتتم  قائمتتتتتت  ألمستتتتتاء القبائتتتتتل والوريتتتتت  انتتتتت  مل يتتتتتدرجها إليهتتتتتا، 
، وإاا أوردها م  خ ل تر ة أحد ، ومل يد مربراً لذل  الكردية

محتتد  تت  عبتتد التترمح   تت  عبتتد رجاهلتتا ال تتاحلني وهتتو علتتم التتدي  أ
، (م1813/ هتت513خ )الكرمي    علي  ت  جعاتر درادك امل تري 

 .(31) ((درادك قبيلة م  األكراد))إو وكر فيها   ن 
 

 

 

 

 .الدنبلية -2-22
قبيلتتة ُكرديتتة معروفتتة، كانتتر تقتتيم ختت ل الع تتر العباستتي و عتتده 

 ،  التهبديد أطراخل  (32) نواحي املوصل الشرقية
ورد أمسهتتا متتترك واحتتدك  شتتتكل . (33)امل تتتار جبتتل مقلتتوب وجبتتتل

صتتتتتتتريمل عنتتتتتتتد املقريتتتتتتتزي، وولتتتتتتت  ضتتتتتتتم  قائمتتتتتتتة أمستتتتتتتاء القبائتتتتتتتل 
 .(34)الُكردية

 .الروادية -2-22
   أ تتتتتتترخل))أحتتتتتتتدى  طتتتتتتتون قبيلتتتتتتتة اهلذ انيتتتتتتتة الكبتتتتتتتكك، وهتتتتتتتم 

ورد . (36) (رونتده)  تيوة  ، وثبر البدليسي أمسها (35) ((األكراد
وول  ضم  حدي   ع  أصتل  أمسها مراخ عديدك عند املقريزي،

، فضتتً  عتت   (37)األيتتو يني، حيتت  وكتتر  تت هنم متت  الُكتترد الرواديتتة
 .(38)وكرهم يف قائمة أمساء القبائل الُكردية

 .الزرزارية -2-21
قبيلتتة ُكرديتتة مشتتهورك  تتب د أر تتل، وهتتي ثتتاي أكتترب قبيلتتة  عتتد 

اء ، ووكرها املقريزي ضتم  قائمتة أمست (39)اهلذ انية يف تل  الب د
، فضً  ع  وكتره  عتض أفرادهتا، التذي  تولتوا  (40)القبائل الُكردية

مناصتتتت  إداريتتتتة وعستتتتكرية رفيعتتتتة يف  تتتت د الشتتتتام وم تتتتر ختتتت ل 
 .(41)العهد األيوي ومطل  العهد اململوكي

 (.السرلجية)السرنجية  -2-23
قبيلتتة ُكرديتتة أختترى  تتب  جمهولتتة، يقتتول الاتتكوز آ تتادي عنهتتتا 

، وأدرجها املقريتزي ضتم   (42)((م  األكراد سرنج كعرند قبيلة))
               ، فضتتتتتتتً  عتتتتتتت  وكتتتتتتتره أحتتتتتتتد رجاهلتتتتتتتا متتتتتتتت   (43)القبائتتتتتتتل الُكرديتتتتتتتة

خ )احملتتتدثني وهتتتو علتتتي  تتت  عبتتتد اهلل  تتت  عبتتتد التتترمح  الستتتريي 
 .(44) (م1411/ هت318

 .الشاهنجانية -2-24
متتتت  القبائتتتتل الُكرديتتتتة التتتتيت ستتتتكنر التتتتدينور وهناونتتتتد  تتتتإقليم 

وال يعترخل عنهتا الك تك، وهي غك قبيلة الشاويانية ،،  (45)بالاجل
 .(56)وأحلقها املقريزي  قائمة أمساء القبائل الُكردية

 .الشنبكية -2-25
متت  القبائتتل الُكرديتتة املعروفتتة منتتذ الع تتر العباستتي، وأدرجهتتا 

 .(47)املقريزي ضم  قائمت  ألمساء القبائل الُكردية
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 .اللحبتية -2-26
ُكرديتتتتتتتة،    ماعتتتتتتتةكتتتتتتتر ال تتتتتتتهببتية يف أي م تتتتتتتدر كمل يتتتتتتترد و 

 إست ناء املقريزي يف كتا   السلوك، حي  وكرها عند حدي   ع  
إو أكتد (. م1414/ هتت315)محلة األمراء الُكترد علت  اللت  ستنة 

كتانوا يستمون أتبتاع الشتيخ ( م17/ هتت3)  ن الُكترد خت ل القترن 
ا يعرفتتون ، التتذي  كتتانو  (48)عتتدي  تت  مستتافر اهلكتتاري  ال تتهببتية

              ويتتتتتتترى أحتتتتتتتد البتتتتتتتاح ني  تتتتتتت ن أستتتتتتتم . (49)قبتتتتتتتل ولتتتتتتت   العدويتتتتتتتة
ال تتهببتية ر تتا أ تتتق متت  ال تتهببة أي صتتهببة الشتتيخ عتتدي  تت  

 .(50)مسافر اهلكاري
 .القيمرية -2-27

مقتر أمارهتتا  الُكرديتة  القيمريتة نستبة إن ماعتةعرفتر هتذه اجل
حتتتغ العهتتتد  معروفتتتةمل تكتتت  ، و  (51)قلعتتتة قيمتتتر وقاعتتتدك حكمهتتتا

األيتتوي، إن أن أطتترض  عتتض أمرائهتتا ورجاهلتتا يف صتتاوخل اجلتتي  
، ومل يتتتتتدرح (52) األيتتتتتوي، ونالتتتتتر الشتتتتتهرك يف العهتتتتتود ال حقتتتتتة

املقريزي أمسها ضم  قائمت  ع  القبائل الُكردية، وإاا وكر  عض 
أعياهنتتتا وأمرائهتتتا املنستتتو ني إليهتتتا، التتتذي  اضتتتطلعوا  تتتدور مهتتتم يف 

شتتام وم تتر ختت ل أواختتر العهتتد األيتتوي ومطلتت  أحتتداو  تت د ال
 .(53)العهد اململوكي

 .الكورانية -2-28
قبيلتتتتة كبتتتتكك عريقتتتتة ومعروفتتتتة طيلتتتتة الع تتتتر اةستتتت مي، والتتتتيت 

، مث عرفتر  (54) (اجلورقتان)عرفتر يف م تادر الع تر العباستي  تت 
، (الكتتوران) تتت ( م15/ هتتت6)فيمتتا  عتتد، وخاصتتة يف  تتداياخ القتترن 

هتتو أول متت  أورد ( جممتتل التتتواريخ والق تتىل)حيتت  أن صتتاح  
، كمتتتتا ثبتتتر األستتتتم  (55)أستتتم اجلورقتتتان   تتتتورك طورانتتتان وطتتتوران

، إو أ تتتتاد  تتتتم ا تتتت  فضتتتتل اهلل  (56)األختتتتك يف امل تتتتادر اململوكيتتتتة
العمري  عد أن حدد موط  سكناهم يف جبال مهدان و هرزور، 

               الكورانيتتتتتتة، متتتتتتنهم جنتتتتتتد ورعيتتتتتتة وكلهتتتتتتم أولتتتتتتوا  تتتتتتوكة: ))فقتتتتتتال
أورد املقريزي أمسها عند تعداده للقبائتل الُكرديتة يف . (57) ((ومحية

، فضتً  عت  وكتره العديتد مت   (58)معر  ك م  ع  أصل الُكترد
أع مها املنتسبني إليهتا، التذي  نتالوا  تهرك يف  ت د الشتام وم تر 
خ ل العهد اململوكي، حي  تون  عضهم مناصت  إداريتة رفيعتة 

سساخ اةدارية اململوكية، فضً  عت  ولت  ا تتهرخ متنهم يف املؤ 
 .(59) اعة م  أهل العلم م  املدرسني والاقهاء والزهاد والقضاك

 .الكيكانية -2-29
متتتتتتت  القبائتتتتتتتل الُكرديتتتتتتتة املعروفتتتتتتتة منتتتتتتتذ الع تتتتتتتر العباستتتتتتتي  تتتتتتتب د 

 كما علي  احلال اليوم، وقد وكرها (60)املوصل
وول  ضم  قائمتت  ألمستاء و شكل صريمل،  كاملقريزي ملرك واحد 

 .(61)القبائل الُكردية دون أن يذكر عنها  يئاً 
 (.الُلر  )اللور  -2-12

مسيتتتتتتتتتر القبائتتتتتتتتتل واجلماعتتتتتتتتتاخ الُكرديتتتتتتتتتة املقيمتتتتتتتتتة يف إقلتتتتتتتتتيم 
ووكتتتتتر . (63) تلتتتتت  التستتتتتمية نستتتتتبة إن أستتتتتم اةقلتتتتتيم (62)ُلرستتتتتتان

املقريتتتتتتتزي أمسهتتتتتتتا متتتتتتترك واحتتتتتتتدك ضتتتتتتتم  قائمتتتتتتتت  ألمستتتتتتتاء القبائتتتتتتتل 
، فضً  ع  وكره أحد رجاهلا وهو الشيخ تقي الدي   (64)الكردية
 .(65) يخ اخلانقاه ال  حية( م1517/ هت615خ)اللر 

 .المروانية -2-12
متت  القبائتتل الُكرديتتة ازيتترك ا تت  عمتتر، وال يعتترخل عنهتتا  تتي  
حتتغ أواختتر العهتتد الاتتاطمي، وعرفتتر  تتذا االستتم نستتبة إن أمتتك 

يها عنتد تعتداده للقبائتل الُكرديتة أ ار املقريزي إل. (66)إمس  مروان
يف معر  ك م  ع  أصل الُكرد، حي  وكر   ن املروانية زعموا 

/ هتت67 – 64)  هنم م  أحااد اخللياتة األمتوي متروان  ت  احلكتم 
ويبتتتدو أن هتتتذا التتترأي مل يكتتت  مقبتتتواًل عنتتتد . (67) (م634 – 638

 عتت  ، فضت ً ((تتزعم املروانيتتة))املقريتزي  تدليل أنتت  استت دم كلمتتة 
وكتتتتتتتره  عتتتتتتتض أمرائهتتتتتتتا، التتتتتتتذي  لعبتتتتتتتوا دوراً مهمتتتتتتتاً يف األحتتتتتتتداو 

، والعهتتتتتد  (68)السياستتتتتية   تتتتتر ختتتتت ل أواختتتتتر العهتتتتتد الاتتتتتاطمي
 .(69)اململوكي أيضاً 

 .المهرانية -2-11
متت  القبائتتل الكرديتتة املعروفتتة التتيت ستتكنر يف املنطقتتة اجلبليتتة 
ا الواقعتتتتتة إن الشتتتتتمال والشتتتتتمال الشتتتتترقي متتتتت  املوصتتتتتل، والستتتتتيمّ 

ونواحيهتتتا وتوا عهتتتا، حيتتت  أمتلكتتتر  تتتا قتتت ع ( زاختتتو)احلستتتنية 
وكتتر املقريتتزي أمسهتتا يف معتتر  حدي تت  عتت  . (70)وح تون عديتتدك
، فضً  ع  وكتره  عضتاً مت  أمرائهتا ورجاهلتا،  (71)القبائل الُكردية

التتتذي   تتترز دورهتتتم يف أحتتتداو  تتت د الشتتتام وم تتتر ختتت ل العهتتتد 
 .(72)األيوي ومطل  العهد اململوكي
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 .الهذبانية -2-13
قبيلتتتتة كرديتتتتتة كبتتتتتكك وعريقتتتتتة، أستتتتتتقرخ وأنتشتتتتترخ يف منتتتتتاطق 
متارقتتة متتت  إقليمتتتي آور ي تتتان واجلزيتتترك الاراتيتتتة، فضتتتً  عتتت  أر تتتل 

أدرح املقريتتتتزي أمسهتتتتا ضتتتتم  قائمتتتتت  . (73)واملنتتتتاطق القريبتتتتة منهتتتتا
، فضً  ع  وكره العديد مت  أع مهتا  (74)ألمساء القبائل الُكردية

ني إليهتتا، التتتذي   تتروزا يف  تتت د الشتتام وم تتتر، ستتواءاً كتتتان املنتستتب
علتتت  ال تتتعيد السياستتتي أوالعستتتكري، أو علتتت  ال تتتعيد العملتتتي 

 .(75)واملعريف خ ل العهدي  األيوي واململوكي
 .الهكارية -2-14

متت  القبائتتل الُكرديتتة الكبتتكك، ولك تترك عتتدد أ نتتاء تلتت  القبيلتتة 
،  (76)يستتتكنوهنا  تتت مسهم وناتتتووهم السياستتتي عرفتتتر املنتتتاطق التتتيت

هذه النستبة إن قبيلتة ... واهلكاري: ))فذكر ا   خلكان ما ن  
متتت  األكتتتراد هلتتتم معاقتتتل وح تتتون وقتتترى متتت   تتت د املوصتتتل متتت  

، و  تتتورك عامتتتة كانتتتر مراكتتتز ناتتتوو هتتتذه  (77) ((جهتهتتتا الشتتترقية
القبيلتتة هتتي مدينتتة جتتوملكك والقتت ع اجملتتاورك هلتتا وكتتذل  العماديتتة 

لتا عتتتتتة هلتتتتتا، وقتتتتتد  لتتتتتب عتتتتتدد مقتتتتتاتلي تلتتتتت  القبيلتتتتتة يف والقتتتتت ع ا
 .(78)جوملكك والعمادية أك ر م  سبعة أالخل رجل

ورد لتتتتتتدى املقريتتتتتتزي إ تتتتتتاراخ عديتتتتتتدك عتتتتتت  الُكتتتتتترد اهلكاريتتتتتتة 
و  دهم، حي  ا تدأ  اة ارك إليهم عند تعداده للقبائل الُكردية 
يف معتتر  ك متت  عتت  أصتتل الُكتترد، إو وكتتر  تت ن  عتتض اهلكاريتتة  

انوا يزعمون   هنم م  ولد عتبة    أي سايان ص ر    حرب ك
 .(79) (م664/ هت44خ )

ويتبني مما سبق أن املقريزي ناس  مل يك  واثقاً م  ول  لتذا 
 .يف إ ارك إن عدم قبول   ا(( ويزعم  عض اهلكارية: ))يقول

وهنتتتتتتتتتاك أ تتتتتتتتتاراخ أختتتتتتتتترى للمقريتتتتتتتتتزي إن الُكتتتتتتتتترد اهلكاريتتتتتتتتتة 
لتتتت  إ تتتتاراخ أختتتترى لتتتت  إن العديتتتتد متتتت  عتتتت وك ع. (80)و  دهتتتتم

أعتتت م اهلكاريتتتة متتت  األمتتتراء والقتتتادك والشتتتيوم والاقهتتتاء وغتتتكهم، 
الذي   كلوا عن راً مهماً يف األحداو السياسية وال قافيتة  تب د 

 .(81)الشام وم ر خ ل العهدي  األيوي واململوكي
 

 

 

 

 .الوركجية -2-15
ا يف أي م تتتتتتدر قبيلتتتتتة ُكرديتتتتتتة جمهولتتتتتة ؤامتتتتتتاً، ومل يتتتتترد وكرهتتتتتت

تتتتتارخيي،   ستتتتت ناء املقريتتتتتزي، التتتتذي أناتتتترد  تتتتتذكرها عنتتتتد تعتتتتتداده 
 .(82)للقبائل الُكردية يف معر  ك م  ع  أصل الُكرد

- :اأُلسر الُكردية الحاكمة في بالد الُكرد –2
نظراً لكون املقريزي مؤرخاً م رياً، وأن معظم مؤلااتت  كانتر 

يتتتتتت  البلتتتتتتدان عتتتتتت  تتتتتتتاريخ م تتتتتتر و تتتتتت د الشتتتتتتام، ولتتتتتتيف عتتتتتت   
اةستتتت مية، لتتتتذا مل يهتتتتتم ك تتتتكاً  تستتتت يل أخبتتتتار اأُلستتتتر الُكرديتتتتة 
احلاكمتتة يف  تت د الُكتترد، فمعلوماتتت  عنهتتا  تتهبيهبة، التتيت جتتاءخ 
 شكل  غتامض ومتنتاثر هنتا وهنتاك، وولت  ألن تلت  املعلومتاخ 
جتتتتاءخ  شتتتتكل غتتتتك مبا تتتتر ضتتتتم  األحتتتتداو التارخييتتتتة املتعلقتتتتة 

 . ب د الشام وم ر
املبهب  عل  اأُلسر الكردية احلاكمة يف   د الُكرد  وركز هذا

- :واليت تناوهلا املقريزي يف مرويات ، م  أ رزها هي
 :ُأسر  بني مروان في ميافارقين وديار بكر -1-2

، التذي كتان صتهراً  (83)تنس  إن متروان  ت  كت  اجلهتار يت
مؤستتتتتتف ( م331 – 335/ هتتتتتتت831 – 855)لبتتتتتتاد  تتتتتت  دوستتتتتتت  

( م1137 – 335/ هت453 – 855)املروانية  –تكية األمارك الدوس
أي أ نتتتتتاء  –يف ميافتتتتارقني وآمتتتتد، حيتتتت  أن أ نتتتتاء هتتتتذه اأُلستتتترك 

قد تولتوا حكتم تلت  األمتارك  عتد مقتتل ختاهلم  تاد،  –ُأخر  اد 
ومناطق  وحتولر تل  األمارك إن دولة مستقلة يف ميافارقني وآمد

مقريتتتتزي، والتتتتيت وردخ أخبارهتتتتا يف ستتتتر روايتتتتاخ لل. (84)أرمينيتتتتا
منهتتتتا عرضتتتتاً يف ن تتتتوص متارقتتتتة أقتضتتتتاها ستتتتياق  اً جتتتتاءخ مستتتت

األحتتتداو التارخييتتتة، وأمتتتا الروايتتتة الباقيتتتة فتناولتتتر فيهتتتا قتتتتل  تتتاد 
 .وكياية انتقال السلطة إن أوالد ُأخت 

 –إستهل املقريتزي رواياتت  عت  تلت  اأُلسترك  اة تارك إن  تاد 
عرضتتاً ضتتم  حتتوادو التتيت جتتاءخ  –ختتال اأُلستترك وو  نعمتتتهم 

خ )األمتتتتك  ك تتتتتور  ، حيتتتتت  وكتتتتر  تتتتت ن(م333/ هتتتتت853)ستتتتنة 
هتد الذي كان أحد والك الدولتة الااطميتة يف ع –(م331/ هت831

 –(م336 – 357/ هتتت836 – 867)اخللياتتة العزيتتز  تتاهلل الاتتاطمي
 الرقة يقيم الدعوك للعزيز ويراسل ، ويراسل كردياً قد غل  ))وهو 

 .(85) (( اد عل  ميافارقني يقال ل 
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وعل  الرغم م  أن املقريتزي مل  –يستشف م  النىل السا ق
 ت ن هنتاك احتمتااًل قويتاً  ت ن تلت  املراستلة   –يزد علي   يئاً آخر 

كانتتر حتمتتل اعتتياخل الدولتتة الااطميتتة  بتتاد وت ييتتدها لتت ،و لر 
املراسلة أيضاً إ تداء رغبتهتا يف إنشتاء ع قتاخ ال تداقة معت ،كما  

اسة الدولة الااطمية املنافسة واملعادية لل  فة كانر تقتضي  سي
العباستتتية يف  وتتتداد،إو كانتتتر سياستتتتها هتتتتدخل إن التقتتتارب متتت  
األمراء وأصهباب األطراخل وكس  ت ييدهم هلا ور طهتم  اخل فتة 

وال تتتتت  أن الدولتتتتتة الااطميتتتتتة رحبتتتتتر  قيتتتتتام اةمتتتتتارك . الااطميتتتتتة
الدوستكية،وانا تتتتتتتتتتال ولتتتتتتتتتتت  اجلتتتتتتتتتتتزء عتتتتتتتتتتت  احلكتتتتتتتتتتتم العباستتتتتتتتتتتي 

وعلت  األرجتمل فت ن عتدم . املبا ر،وحاولر ضتمها إن معستكرها
است ا ة  اد لطل   ك ور  االنضمام إن الدولة الااطمية،كان 

 .نيالبويهي األمراءيرج  إن انشوال   احلرب م  
 -( م331/ هتتتت831)مث تنتتتاول املقريتتتزي ضتتتم  حتتتوادو ستتتنة 

املروانيتة الذي    فيها العديد م  األحتداو املتارقتة عت  اأُلسترك 
مقتل  اد  ت  دوستت  وكيايتة ت ستيف الدولتة املروانيتة مت  قبتل  –

( م335 – 331/ هتتتتتت835 – 831)أ تتتتو علتتتتتي حستتتت   تتتتت  متتتتروان 
التتذي ستتار إن ح تت  كياتتا  عتتد مقتتتل خالتت ، وكانتتر  تتا زوجتتة 

ف تتتدعها حتتتغ صتتتعد إليهتتتا، وملتتت  احل تتت   وغتتتكه متتت  ))خالتتت ، 
أعتمتتد يف تلتت  الروايتتتة يتبتتني أن املقريتتتزي قتتد . (86) (( تت د خالتت 

، التذي نقتل تلت  الروايتة أصتً   (87)عل  أي الاتداء ووافقت  الترأي
 .(88)ع  ا   األثك

يتضتتتمل ممتتتا ستتتبق  تتت ن ا تتت  متتتروان كتتتان رجتتتً  طموحتتتاً، ورأى 
             أحقيتتتتت  يف وراثتتتتتة خالتتتتت ، واحملافظتتتتتة علتتتتت  متتتتتا تركتتتتت  متتتتت  أعمتتتتتال، 

ن  ي  الب د اليت كانر ف قن  زوجة خال ،  ناصرت  ملّد سلطت  إ
                  حتتتتتتتر ستتتتتتيطرك خالتتتتتت ، وكانتتتتتتر تلتتتتتت  خطتتتتتتوك جيتتتتتتدك للمهبافظتتتتتتة

 .وحدك اةمارك عل  
أ ار املقريزي إن أن  جترخ ناسها ويف وور آخر م  الرواية 

حتتتروب عديتتتدك  تتتني أي علتتتي  تتت  متتتروان وأ تتت  ناصتتتر الدولتتتة  تتت  
احلستتني، مث وهتتاب  محتتدان ومهتتا أ تتو طتتاهر إ تتراهيم وأ تتو عبتتد اهلل

               ا تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتروان إن القتتتتتتتتتتتاهرك عنتتتتتتتتتتتد اخللياتتتتتتتتتتتة الاتتتتتتتتتتتاطمي العزيتتتتتتتتتتتز 
              فقلتتده األختتتك واليتتة حلتتت ، مث عتتاد  عتتتد ولتت  إن مكانتتت   تتاهلل،

 .(89)يف ديار  كر

،والتتيت  (90)وعنتتد مقارنتتة تلتت  الروايتتة   يلتهتتا عنتتد أي الاتتداء
،يتبتتني  تت ن  (91) تت  األثتتكنقلهتتا  تتدوره  شتتكل غتتك صتتهبيمل متت  ا

املقريتتتزي قتتتد نقتتتل منتتت   شتتتكل يكتتتاد يكتتتون حرفيتتتاً، وولتتت  ألنتتت  
أخت تتتتترها  شتتتتتكل كبتتتتتك حتتتتتغ فقتتتتتدخ أمهيتهتتتتتا وأصتتتتتبهبر غتتتتتك 
صتهبيهبة، فالروايتة ال تهبيهبة هتي أنتت  جترخ حتروب عديتدك  تتني 
احلمتتدانيني وا تت  متتروان، وؤكتت  األختتك متت  هتتزميتهم وأستتر أحتتد 

 احلسني وس ن ، ومل يطلق سراح  إن أمرائهم املدعو أ و عبد اهلل
أن كاتب  اخللياة الاتاطمي العزيتز  تاهلل، و تا  لت  فت طلق ستراح ، 

إن  –ولتتيف أ تتو علتتي  تت  متتروان  –وستتار أ تتو عبتتد اهلل احلستتني 
 .(92)م ر، فقلده العزيز الااطمي والية حل 

مث استتتتكمل املقريتتتزي روايتتتت   تتتالك م عتتت  متتتؤامرك اغتيتتتال أي 
ان التتتتيت د رهتتتتا عبتتتتد التتتترب  تتتتيخ مدينتتتتة آمد،وكيايتتتتة علتتتتي  تتتت  متتتترو 

أستتتيجاع أخيتتت  ممهتتتد الدولتتتة الك تتتك متتت   تتت ده، وعتتتدم استتتتقرار 
(  تتتروك)األمتتتور لتتت ، إو تتتتأمر عليتتت  أحتتتد أكتتتا ر أصتتتهبا   املتتتدعو 

 .(93) (م1111/ هت415)فقتل  م  غال     مروان يف سنة 
 (داءأ تتو الاتت)يتبتتني أن املقريتتزي قتتد نقتتل تلتت  املعلومتتاخ متت  

 شكل  ت تر، لتذا وقت  يف  عتض األخطتاء، والستيّما يف الستطر 
قتتتل غالتت   تت  ))األختتك متت  الروايتتة، حيتت  أكتتد  تت ن  تتروك قتتد 

واستتتون  تتروك )):يف حتتني وكتتر أ تتو الاتتداء متتا ن تت  (94) ((متتروان
 .(95) ((عل  غال    د    مروان

يتضتتتتمل ممتتتتا ستتتتبق أن دمتتتتج املقريتتتتزي للعديتتتتد متتتت  األحتتتتداو 
ة عت  اأُلسترك املروانيتة يف روايتة واحتدك، والتيت جتاءخ ضتم  املتارق

، أعتمد يف نقلهتا و شتكل  ت تر (م331/ هت831)أحداو سنة 
علتت  أ تتو الاتتداء، والتتيت نقلهتتا و شتتكل  ت تتر وغتتك صتتهبيمل متت  

 –يف ك تتتك متتت  األحيتتتان  –ا تتت  األثتتتك، حيتتت  أن األختتتك كتتتان 
تتتتاريخ  جيمتت  معلومتتاخ تارخييتتة عديتتدك عتتت  موضتتوع واحتتد حتتتر

 .(96)زم  واحد
ومتتتتتتت  اجلتتتتتتتدير  التتتتتتتذكر أن املقريتتتتتتتزي قتتتتتتتدم يف روايتتتتتتتة أختتتتتتترى 
املعلوماخ ناسها   ورك أوس  وأصمل، وول  ضم  تر ة األمك 

/ هتتتتت833خ  عتتتتد )احلستتتتني  تتتت  ناصتتتتر الدولتتتتة احلستتتت  احلمتتتتداي 
، إو وكتر   نتت  عنتدما استتتون ولتتدا ناصتر الدولتتة احلمتتداي (م333
املوصتل، طمت   تاد الُكتردي حتاكم ديتار علت  ( احلسني وإ راهيم)
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 كتتتر يف أمتتت ك  تتت  محتتتدان، ف متتت  الُكتتترد وأستتتتمال  اعتتتة متتت  
أهتتتل املوصتتتل إليتتت ، وستتتار إن املوصتتتل، ف ضتتتطر  نتتتو محتتتدان إن 

 – 831)طلتت  املستتاعدك متت  األمتتتك العقيلتتي ومتتد  تت  املستتتي  
ف جا م إن طلبهم، وسار معهم لقتتال ( م336 – 331/ هت836

غتوا األختتك يف معستتكره، ف ضتتطرب عستتكره، وقتتام  تتتاد  تتاد، فبتتا
لكك  فرس ، إال أن  ستقط عت  فرست  وإنتدقر عنقت ، ولت  يقتدر 
                 علتتتتتتتتت  الركتتتتتتتتتوب، فيكتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتت  ُأختتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتو علتتتتتتتتتي  تتتتتتتتت  متتتتتتتتتروان 

ومحتتتل ( م331/ هتتتت831)وأن تتترخل  عستتتكره، فقتتتتل  تتتاد يف ستتتنة 
 .(97)رأس  إن احلمدانيني

  ك متتتت  للهبتتتتدي  عتتتت  ا تتتت  متتتتروان وتتتتتا   مؤرخنتتتتا  عتتتتد ولتتتت
وكيايتتة استتتي ئ  علتت   تت د خالتت ، و تترح  ملتتا جتترخ متت  حتتروب 

وؤكن  ( احلسني وإ راهيم) ين  و ني ولّدي ناصر الدولة احلمداي 
ف ار إن أخي  . وأسر احلسني، مث أكرم  وأطلق ))م  هزميتهما، 

ف  تتتتار عليتتتت    تتتتاحلة ا تتتت  . إ تتتتراهيم  أمتتتتد وهتتتتو علتتتت  ح تتتتارها
وان، ف ىب وسار إليها ا   مروان وقاتلهمتا وأستر احلستني ثانيتًة، مر 

واهنزم إ راهيم، فضيق ا   مروان عل  احلستني وأستاء  إليت ، وخترح 
   (98)إن إ تتتتتراهيم وهتتتتتو  ن تتتتتيبني فقاتلتتتتت ، وأستتتتتره هتتتتتو وأ نتتتتت  عليتتتتتاً 

 .(99) ((وقتلهما صرباً 
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 

م  قبل اخللياة  (100)سراح ، وسار احلسني إن م ر، فو  صور
 .(101) (م333/ هت833)الااطمي احلاكم   مر اهلل سنة 

يستتتتتتتنتج ممتتتتتتا ستتتتتتبق أن املقريتتتتتتزي مل يكلتتتتتتف ناستتتتتت   تاستتتتتتك 
ويبتتتدو أن إلتزامتتت   األحتتتداو املرتبطتتتة  ُ ستتترك  تتت  متتتروان وتعليلهتتتا،

متتت   عتتتض  – النقتتتل احلتتتريف متتت  ا تتت  األثتتتك وغتتتكه متتت  املتتتؤرخني 
دفعتتتتت  إن التوافتتتتتل عتتتتت  إ تتتتتداء تعلي تتتتتت  الش  تتتتتية  –الت تتتتترخل 

 .لن وص مل ينقدها أصً  الذي  أقتبف منهم
كما أ ار املقريزي يف رواية أخرى إن أمك آخر م  تل  اأُلسرك 

 -411)د  تت  متتروان الُكتتردي أ تتو ن تتر أمحتت (102)وهتو ن تتر الدولتتة
أمتتتك ميافتتتارقني وديتتتار  كتتتر، وولتتت  ( م1161 – 1111/ هتتتت478

/ هتت413 -851)ضم  تر ة أي القاسم احلسني    علتي املوتري 
التتذي أصتتبمل وزيتتراً لن تتر الدولتتة، إو  قتتي  (103) (م1155 – 331

                      أعلتتتتتتتتتتتتتت  احلتتتتتتتتتتتتتتال وأجتتتتتتتتتتتتتتل رتبتتتتتتتتتتتتتتة))متتتتتتتتتتتتتتدك طويلتتتتتتتتتتتتتتة عنتتتتتتتتتتتتتتده يف 
 .(104) ((منزلة وأعظم

ويف وور آخر م  الرواية ناسها أ ار املقريزي إن أن املوري 
تتتتترك من تتتتب  يف الدولتتتتة املروانيتتتتة، وستتتتار إن  وتتتتداد، وتقلتتتتد وزارك 

، إال أنت  مل يستتقر (م1157/ هتت416خ )مشرخل الدولة البتويهي 
يف ول  املن  ،  سب  إثارت   عض الق قل والات،، لتذا هترب 

ولتة  ت  متتروان ف قتام عنتده متدك كضتتيف ، إن أن وق تد ن تر الد
كتتتت  إليتتت  متتت   وتتتداد  تتتالعودك إليهتتتا، ف ستتتت ون ن تتتر الدولتتتة يف 
ول ، فسممل ل   الذهاب، إال أن وزيتر ن تر الدولتة املتدعو  ت  و 

قتتد خّوفتت  منتت ، حتتني  (105)احلستت  ومتتد  تت  القاستتم  تت  صتتق ب
هتتتا حتتتال هتتتذه التتتب د وطتتتال مقامتتت  في))وكتتتر لتتت    نتتت  قتتتد عتتترخل 
            فمتتتتتتال ((وأنتتتتتت  ال تتتتتتت م  متتتتتت  مكتتتتتتره.رارهاوعتتتتتترخل غتتتتتتوامض أستتتتتت

                     فتتتتتتد  الستتتتتتم يف  تتتتتتراب املوتتتتتتري،ن تتتتتتر الدولتتتتتتة إن كتتتتتت م وزيره،
               فتتتتتتتتتويف يف طريتتتتتتتتق عودتتتتتتتتت  إن  وتتتتتتتتداد  ظتتتتتتتتاهر ميافتتتتتتتتارقني ستتتتتتتتنة 

 .(106) (م1155/ هت413)
يتتتة املوتتتري متتت  ا تتت  وأقتتتتبف املقريتتتزي تلتتت  املعلومتتتاخ عتتت  هنا

العتتتتدمي دون أن ي تتتتر    ختتتتذها منتتتت ، حيتتتت  إناتتتترد األختتتتك  تتتت ن 
، يف  (107)ستتب  وفتتاك املوتتتري هتتو أنتتت  ُستتّم متت  قبتتتل ن تتر الدولتتتة

           . (108)حتتتتتني مل يتطتتتتترق الاتتتتتارقي وغتتتتتكه متتتتت  املتتتتتؤرخني إن ولتتتتت 
             وعلتتتتت  األرجتتتتتمل كانتتتتتر املنافستتتتتاخ  تتتتتني الش  تتتتتياخ السياستتتتتية

 .قتل   السم وراء
أختتم املقريزي إ ارات  إن أمراء ُأسرك    مروان  الك م عت  
ن ر الدولة ثانيًة، وول  ضم  تر ة أ و ن تر أمحتد  ت  يوستف 

التتتذي عمتتتل يف  تتتاد  أمتتتره   (109) (م1145/ هتتتت483خ )املنتتتازي 
كاتبتتتاً لانشتتتاء والرستتتائل  الدولتتتة املروانيتتتة مث أصتتتبمل وزيتتتراً لن تتتر 

لن تر  –أي املنتازي  –و ز ر  : ))ل املقريتزي متا ن ت الدولتة،إو يقتو 
الدولة أي ن ر أمحد    مروان الُكردي صاح  ميافارقني وديار 

 .دون حتديد السنة  (110) (( كر، فبع   رسواًل إن م ر
 :(111)ُأسر بني أيوب في حلن كيفا -1-1

تعد الس لة األيو ية احلاكمة ي   كياا أحد أ رز الكياناخ 
اسية الُكردية  ب د الُكرد خ ل الع ور اةس مية املتت خرك، السي

ويبتتتتتدو أن املقريتتتتتزي كتتتتتان علتتتتت  علتتتتتم  تتتتتذل ، ألهنتتتتتا متتتتت   قايتتتتتتا 
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األيتتو يني، ستت طني م تتر والشتتام، إو  لوتتر عتتدد مروياتتت  عنهتتا 
أر تت  عشتتر روايتتة، حيتت  جتتاء  عضتتها عرضتتاً يف ن تتوص متارقتتة 

/ هتتتتت341 -556) اقتضتتتتاها ستتتتياق األحتتتتداو التارخييتتتتة  تتتتني املتتتتدك
، يف حتتني جتتاء التتبعض األختتر مبا تترًك،  (112) (م1486 – 1857

 .(113)وول  عندما كان ييجم ألحد أمرائها
علتت  التترغم متت  أن قيتتام أيو يتتة ح تت  كياتتا يعتتود إن أواستتط 

غك أن أول خرب عنها عند املقريزي يعود  (114) (م18/هت 5)القرن 
ضوء عليها،  اة تارك ، حي  يلقي ال(م1857/ هت556)إن سنة 

إن أمكها املل  ال احل ص   الدي  يوسف ا ت  امللت  الكامتل 
تقتتي ( املوحتتد)ستتيف التتدي  أي  كتتر  تتادي ا تت  امللتت  األوحتتد 

الدي  عبد اهلل ا   املل  املعظم غياو الدي  تورانشاه ا   امللت  
، (م1857 – 1811/ هتتتت556 – 511)ال تتاحل يتتتم التتدي  أيتتتوب 

كياا هو وأ وه وجتده، وأنت  ملكهتا مت  أعمامت    الذي تون ح  
، ووكتتتتتتر  (115)وأخوتتتتتت   تتتتتالقوك، وعرفتتتتتتر عنتتتتت  الشتتتتتت اعة واجلتتتتترأك

/ هتتت556)املقريتزي  ت ن امللت  ال تاحل صت   التدي  قتد وفتد ستنة 
يف طريقتتتتت  إن احلتتتتتتج علتتتتتت  الستتتتتتلطان اململتتتتتتوكي امللتتتتتت  ( م1857

( م1841 – 1813/ هتتتت541 – 513)الناصتتتر ومتتتد  تتت  قتتت وون 
قتتتاهرك، معلنتتتاً طاعتتتت  ووالءه، فتتت كرم الستتتلطان م تتتواه وأحستتت   ال

. (117)، ومنهبت  عشترك آالخل درهتم (116)إلي ، وخلت  عليت  تشتريااً 
و عدما جهزه السلطان  كل ما حيتاح إلي ، خرح إن احلج، و عد 
أدائ  مناسك ، عاد مسرعاً إن   ده، وألن  أستناب أختوه امللت  

ومتتد علتت  ح تت  كياتتا أثنتتاء ( دي جمتتك التت)العتتادل ويتتي التتدي  
غيا تت ، ف ستتتول األختتك الارصتتة ليستتت ثر  تتاحلكم، وملتتا علتتم امللتت  
                ال تتتتتتتاحل  تتتتتتتا جتتتتتتترى  تتتتتتتب ده عتتتتتتتاد مستتتتتتترعاً إن احل تتتتتتت ، فوثتتتتتتت 
عليتت  أختتوه امللتت  العتتادل ويتتي التتدي  وقتلتت  متت  ولتتد لتت ، وإناتترد 

 .(118)يكم ح   كياا
امللتتت  ال تتتاحل صتتت   التتتدي   وأستتتتكمل املقريتتتزي روايتتتت  عتتت 

يوستتف   نتت  ملتتا ؤكتت  متت  حكتتم ح تت  كياتتا منتت  إرستتال اخلتتراح 
 516)إن السلطان املوو  أي سعيد  ت  أوجلتايتو ومتد خدا نتدا 

، كمتتتتا أنتتتت  تعتتتتر  لرستتتتل األمتتتتك (م1887 – 1816/ هتتتتت586 –
( م1841/ هتتتتت541خ )اململتتتتوكي ستتتتيف التتتتدي  تنكتتتتز احلستتتتامي 

 عتتتتتتض الت تتتتتار، ف رستتتتتتل إليتتتتت  تنكتتتتتتز نائتتتتت  الستتتتتتلطنة  الشتتتتتام، و 

احلسامي كتا اً يهدده في ، ف جا ت  امللت  ال تاحل  األعتتذار، وأنت  
يف خدمة السلطان اململوكي ونائبت ، فضتً  عت  إرستال  هديتة لت ، 
فيددخ الرسل  ينهما حغ قدوم املل  ال احل إن م ر، مث قتل  

 .(119) يد أخي  املل  العادل ويي الدي   عد رجوع  م  م ر
و عتتدها تتتا   املقريتتزي روايتتت  عتت  امللتت  العتتادل ويتتي التتدي ، 
حيتت  وكتتر   نتت  أرستتل كتا تتاً إن الستتلطاخ املووليتتة يستتو  فعلتتت  
  نتت  مل يقتتتل أختتاه امللتت  ال تتاحل صتت   التتدي  إال عنتتدما ختترح 
عتتت  طتتتاعتهم، ف غتتتا  املوتتتول الطتتترخل عتتت  ت تتترف  وأقتتتروه علتتت  

النائتت  اململتتوكي  الشتتام، يتتربر احل تت ، مث أرستتل كتا تتاً آختتر إن 
فيتتت  متتتا قتتتدم عليتتت ، كمتتتا  عتتت  معتتت  هديتتتة، فلمتتتا علتتتم الستتتلطان 

 .(120) ذل  أجا    قبول عذره
و عد مف وعشري  سنة مت  التتاريخ الستا ق، أ تار املقريتزي إن 
قتتتدوم أمتتتك ح تتت  كياتتتا إن م تتتر،  تتتدون أن يتتتذكر أمستتت ، ولتتت  

جمل أن  امللت  ، وعل  األر (م1871/ هت571)ضم  حوادو سنة 
 1856/ هتتت568 – 555)ومتد ( جمتك التدي )العتادل ويتي التدي  

، ف كرمتت  األمتتراء، وأنزلتت  التتوزير يف  يتتت ، و عتت   (121) (م1861 –
          لتتتت  الك تتتتك متتتت  املتتتتال واهلتتتتدايا، مث عتتتتاد إن  تتتت ده  عتتتتد أن قضتتتت  

 .(122) هراً يف م ر
تر تتتتة امللتتتت   ومتتت  اجلتتتتدير  التتتذكر أن املقريتتتتزي قتتتد أ تتتتار ضتتتم 

 تهاب ( الكامتل)العادل ف ر التدي  ستليمان ا ت  امللت  العتادل 
إن أنتتت   عتتتد ( م1458 – 1853/ هتتتت355 – 531)التتتدي  غتتتازي 

ومتتد تتتون حكتتم ( جمتتك التتدي )وفتتاك امللتت  العتتادل ويتتي التتدي  
قبل  – 568)ح   كياا أ ن  املل  العادل  هاب الدي  غازي 

تون أ ن  املل  ال احل سيف  مث( م1851قبل  – 1861/ هت558
 – 1851قبتتتتتتل / هتتتتتتت531 – 558قبتتتتتتل )التتتتتتدي  أ تتتتتتو  كتتتتتتر أمحتتتتتتد 

و عتتتد ولتتت  تتتتون أختتتوه امللتتت  العتتتادل ستتتليمان حكتتتم ( م1853
وألتتتتبف األمتتتر علتتت  املقريتتتزي حتتتني وكتتتر  تتت ن . (123)ح تتت  كياتتتا

األختتك تتتتون احلكتتم  عتتتد وفتتتاك أ يتت  امللتتت  العتتادل  تتتهاب التتتدي  
، ومتتت  املتتترجمل   نتتت  تتتتون  (124) (م1837/ هتتتت535)غتتتازي ستتتنة 

حكم ح   كياا  عد أن تنازل أخوه املل  ال احل سيف الدي  
 .(125) (م1853/ هت531)ع  احلكم  هبض إرادت  سنة 

 كان م ))ووصف املقريزي املل  العادل سليمان   ن  
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كتتتتتتان عتتتتتتاداًل ك مستتتتتت  جتتتتتتواداً وبتتتتتتاً للعلتتتتتتم ))و (( ماتتتتتتاخر الزمتتتتتتان
عاً   قتناء الكت  و عها ونس ها، حغ ، حي  كان مول((وأهل 

، فض ً ع  كون   اعراً، ((ما جيل ع  الوصف))ضمر مكتبت  
ول  ديوان  عر، وأن   ىن مدرسة ي   كياا يت وى إليهتا العلمتاء 

كمتتا كتان حستت  السياستتة، حيتت  تبتتىن . والاضت ء القتتادمني إليتت 
ده سياستتتة املهادنتتتة وامل تتتاحلة متتت  تيمورلنتتت  لي نتتت  ناستتت  و تتت 

 تتره، فضتتً  عتت  مكاتبتتت  لستتت طني املماليتت    تتر مؤكتتداً فيهتتتا 
والءه وطاعتتتتتتت  هلتتتتتتم، إن جانتتتتتت  خوضتتتتتت  معتتتتتتارك عديتتتتتتدك ضتتتتتتد 

 .(126) ((فينت ف منهم وينت ر عليهم))اليكمان 
وكتتتر املقريتتتزي ( م1415/ هتتتت351)ومتت  ضتتتم  حتتتوادو ستتنة 

/ هت354 -316)  ن  حني قدم السلطان اململوكي  يخ احملمودي 
إن إقليم ديار  كتر، حضتر عنتده مبعتوو أمتك ( م1451 -1418

،  مث وكتتتر  عتتتد  (127)ح تتت  كياتتتا امللتتت  العتتتادل ستتتليمان  ديتتتة
ولتتتت  يف حتتتتوادو الستتتتنة ناستتتتها  تتتت ن أمتتتتك ح تتتت  كياتتتتا امللتتتت  
العادل ستليمان أرستل مبعوثت  إن م تر عنتد الستلطان اململتوكي، 

تقليتتتد   –الستتلطان  –أن يتتنعم عليتتت  ))ومعتت  كتتتاب يطلتتت  فيتت  
أستتتتقراره وأستتتتمراره واحتتتداً متتت  نتتتواب الستتتلطنة، وطلتتت  تشتتتريااً 
عل  عتادك النتواب، ف جيت  إن ولت  وخلت  علت  قاصتدي  وعتني 

 .(128) ((ل  ح رك  قماش وه ، وتعبية ثياب
وحتتتتترص امللتتتتت  العتتتتتتادل ستتتتتليمان علتتتتت  توثيتتتتتتق ع قتتتتتت  متتتتتت  
املماليتتتت ، لتتتتذا كتتتتان يُتع لمهتتتتم  تتتتالتطوراخ السياستتتتية التتتتيت كانتتتتر 

دو يف املنطقتتتة،  إرستتتال الكتتتت  إلتتتيهم، فاتتتي حتتتوادو ستتتنة حتتتت
وكر املقريزي   ن املل  العادل سليمان أرسل ( م1451/ هت358)

كتا تتاً إن الستتلطاخ اململوكيتتة يتتبلوهم فيتت  وفتتاك قتتره يوستتف أمتتك 
وتربيتتتز، وهتتتتو  (129)القتتتره قوينلتتتو مستتتموماً  تتتني متتتدينيت الستتتلطانية

 .(130)ن متوج  إن قتال  اه رم    تيمورل
أختتتتتم املقريتتتزي رواياتتتت  عتتت  امللتتت  العتتتادل ستتتليمان يف ستتتنة 

 الك م ع  وفات  يف تل  السنة، وتوليتة أ نت  ( م1458/ هت355)
 – 1458/ هتتتتتت386 – 355)امللتتتتت  األ تتتتترخل أ تتتتتو احملامتتتتتد أمحتتتتتد 

، حيتتت  وصتتتف األختتتك   نتتت    (131)حكتتتم ح تتت  كياتتتا( م1485
اء، فضتتً  عتت  كونتت  أديبتتاً كتتان فاضتتً  جتتواداً متتتديناً، وبتتاً للعلمتت

 .(132) ارعاً، ول  ديوان  عر

تنقط  أخبار أيو ية ح   كياا مرك أخرى عند املقريزي طيلة 
/ هت386)عهد املل  األ رخل أمحد، حي  وكر يف حوادو سنة 

 – 357)ملتا ق تد الستتلطان اململتوكي األ ترخل  رستتباي ( م1485
ره أيلتتتت  إقلتتتتيم ديتتتتار  كتتتتر، لقتتتتتال قتتتت( م1485 -1451/ هتتتتت341

اآلق قوينلتتتو أستتتتدع  أمتتتك ح تتت  كياتتتا امللتتت  األ تتترخل أمحتتتد، 
ف ترح األختك إليت  مت  عتتدد مت  رجالت ، و ينمتا هتو يف طريقتت  إن 

آلق قوينلتتتو، فقتلتتتت  آمتتتد،  اغتتتتتُ   اعتتتة متتت  عستتتكر قتتتره أيلتتت  ا
وقتلتتتتتر معتتتتت  مبعتتتتتوو الستتتتتلطان اململتتتتتوكي، وملتتتتتا علتتتتتم الستتتتتلطان 
 ذل ، أ تد علي  وت مل ك كاً، وأمر  توجي  جمموعتة مت  األعتراب 
واليكمتتان مل حقتتة قتلتتة امللتت  األ تترخل أمحتتد وإحضتتارهم إليتت  ، 

 .(133)ف حضروا جمموعة كبكك م  عسكر قره أيل 
عتت  أيو يتتة ح تت  كياتتا  تتالك م  مث استتتكمل املقريتتزي روايتتت 

ع  ال تلمل التذي عقتد  تني الستلطان اململتوكي األ ترخل  رستباي 
وقتتره أيلتت  األق قوينلتتو، حيتت  نتتىل أحتتد  تتروض االتاتتاق التتذي 

ال يتعتر  حل ت  كياتا ))أم ه السلطان عل  قره أيل  علت  أن 
 .  (134)((وال لرعيتها وحكامها

أورد املقريتزي  (م1485/ هتت386)وخ ل أخبار السنة ناسها 
أ تو املكتارم صت   التدي  خليتل  ت  ( الكامتل)  ن املل  ال احل 
قتتتتتد تتتتتتون ( م1475 - 1485/ هتتتتتت376 – 386)امللتتتتت  األ تتتتترخل 

احلكتتم ي تت  كياتتا عقتت  مقتتتل أ يتت ، و عتت  أختتاه  تترخل التتدي  
جيتتتتتح إن حضتتتتترك الستتتتتلطان  أمتتتتتد الستهب تتتتتال موافقتتتتتت ، فوافتتتتتق 

ام أ يتت ، وجهتتز لتت  خلعتتة الستتلطان علتت  تعيتتني امللتت  ال تتاحل مقتت
 .(135)وسيف

وأهنتتتتت  املقريتتتتتزي مروياتتتتتت  عتتتتت  أيو يتتتتتة ح تتتتت  كياتتتتتا يف ستتتتتنة 
 اة تتتارك إن أن أمكهتتتا يف تلتتت  الستتتنة كتتتان ( م1486/ هتتتت341)
املل  الكامل خليل    األ رخل أمحتد  ت  العتادل ستليمان  ت  ))

 .(136) ...((اجملاهد غازي
أفتتتتراد تلتتتت  فقتتتتد تتتتترّجم املقريتتتتزي ألحتتتتد , فضتتتتً  عمتتتتا ستتتتبق

اأُلستترك، التتذي مل يتتنعم  تتاحلكم علتت  ح تت  كياتتا، وهتتو صتت   
التتتدي  يوستتتف  تتت  امللتتت  الناصتتتر أمحتتتد  تتت  امللتتت  اجملاهتتتد غتتتازي 

ا تتتتتتتت  أم امللتتتتتتتت  العتتتتتتتتادل ( م1416 – 1834/ هتتتتتتتتت313 – 535)
ستتتتليمان، التتتتذي أجتهتتتتد يف طلتتتت  العلتتتتم، وتاقتتتت  علتتتت  املتتتتذه  



 1144، 888 -843 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد41: جملة جامعة دهوك، اجمللد

 

 855 

، مث أنتقتتل إن الشتتافعي، فتتربع يف عتتدك فنتتون منهتتا األدب والطتت 
متت  أجتتل أختتذ ( م1414/ هتتت315)الشتتام ومنهتتا إن القتتاهرك ستتنة 

العلتتم، فستتم  احلتتدي  وقتترأ الاقتت  علتت  عتتدد متت  العلمتتاء، حتتغ 
ووصتتتتتتتا  (. م1416/ هتتتتتتتت313)تتتتتتتتويف يف م تتتتتتتر  الطتتتتتتتاعون ستتتتتتتنة 

 .(137) ((كان  يً ، مها اً، فطناً،  ارعاً ))املقريزي   ن  
قريزي ع  أيو ية ح   كياا  يتضمل مما سبق   ن معلوماخ امل

كانتتتتتتر قليلتتتتتتة، وإن وجتتتتتتدخ ف هنتتتتتتا متتتتتتوجزك ال تعتتتتتتدو أن تكتتتتتتون 
أ اراخ متناثرك يف صاهباخ مبع رك، أو جاءخ ضم  األحتداو 

ويبتتدو أن . التارخييتتة املتعلقتتة  الستت طني املماليتت  ونتتوا م  الشتتام
ستب   تهبة معلومتاخ املقريتزي عتت  أيو يتة ح ت  كياتا يعتتود إن  

اراخ الُكرديتتتة ال تتتوكك وتتتدودك القتتتوك أوالناتتتووأو كوهنتتتا متتت  اةمتتت
الستتتتعة أو تتتتتب  جمهولتتتتتة، و عيتتتتتدك نوعتتتتتاً متتتتتا عتتتتت  ناتتتتتوو الستتتتتلطاخ 
اململوكيتتة، ف تتاءخ أخبارهتتا عنتتد املقريتتزي  شتتكل مقتضتت  وغتتك 
ما ل، حي  أن األخك كان مهتماً  تس يل أخبار   د الشتام 

 .س ميةوم ر يف مؤلاات   شكل أك ر م  غكها م  البلدان اة
- :اأُلسر الُكردية األخرى الحاكمة في بالد الُكرد -1-3

إن   –فضتتً  عتتت  ُأستتريت املروانيتتة واأليو يتتتة  –أ تتار املقريتتزي 
عتتدد آختتر متتت  اأُلستتر الُكرديتتتة احلاكمتتة يف  تتت د الُكتترد، غتتتك أن 
معلومات  عنها غك دقيقة وقليلة جداً، تت يت يف ستياق حدي ت  عت  

ملتعلقتتتتتة  تتتتتب د الشتتتتتام وم تتتتتر، فتتتتت  تكاتتتتتي األحتتتتتداو التارخييتتتتتة ا
/ هتتتتتت541)فاتتتتتي حتتتتتوادو ستتتتتنة . لتكتتتتتوي  صتتتتتورك واضتتتتتهبة عنهتتتتتا

أ ار املقريزي إن أن األمك يوستف  ت  أتا ت  الُكتردي ( م1883
قد أوفد مبعوثاً إن السلطان (( صاح  اجلبال ووط ك ن يبني ))

، اململوكي املل  الناصر    ق وون، خيربه  ك رك  وع  م  الُكرد
وأن  يرغ  يف الدخول يف طاعت  وس  النقود   مس ، فضتً  عت  
أنتت  طالتت  يدتتت  اتتي  ليتستتلم متتا  يتتده متت  التتب د، وأن يكتتون 
نائ  السلطان  ا، وأن  يرغ  يف أن يتشرخل  سناجق ستلطانية 
عليهتتتتتا إستتتتتم الستتتتتلطان ليت تتتتتذها يف مح تتتتتت ، ف جا تتتتت  الستتتتتلطان 

 .(138)  الشكر وجهز ل  هدية م  اخليول والس 
وم  اجلدير  الذكر أن تل  الرواية ع  ول  األمتك و ت ده نتادرك 
وفريتتدك، حيتت  مل تتترد يف م تتادر أختترى، ويعتقتتد أحتتد البتتاح ني 

 ت ن األمتك يوستف هتذا هتو األتا تت  ركت  التدي  يوستف  تاه  تت  
أتا تتتتت  ( م1883 – 1885/ هتتتتتت541 -588)ن تتتتترك التتتتتدي  أمحتتتتتد 

ى، وأن ستتتتتلطت  مل تت تتتتتاوز األمتتتتتارك الاضتتتتتلوية يف ُلرستتتتتتان الكتتتتترب 
حتتتدود واليتتتة ُلرستتتتان الكتتتربى  تتتااًل، وأن املقريتتتزي مل يكتتت  علتتت  

 .(139)صواب حني وكر   ن  صاح  اجلبال ووط ك ن يبني
( م1871/ هتتت571)كمتتا أ تتار املقريتتزي ضتتم  حتتوادخ ستتنة 

إن حتتتتاكم مدينتتتتة ستتتتن ار األمتتتتك  تتتتدر التتتتدي  حستتتت   تتتت  هنتتتتدو 
  وكتتتر   نتتت  استتتتون علتتت  ، حيتتت(م1878/ هتتتت574خ )الُكتتتردي 

 ت د املوصتتل يف تلتت  الستتنة  عتد أن ك تترخ عستتاكره وحتتتالف متت  
يمة اليكماي، وتقوى    وجعل  نائباً ل  عل  أم ك ، وأختذ م  
ستتتن ار مركتتتزاً لتتت ، ومنهتتتا انطلتتتق ل ستتتتي ء علتتت  املتتتدن اجملتتتاورك، 
ف غتتار علتتت  املوصتتل والرحبتتتة و تت د متتتاردي  وهنبهتتا وأفستتتد فيهتتتا، 

ستتتب  تلتتت  الوتتتاراخ أرستتتل النائتتت  اململتتتوكي  الشتتتام عستتتاكره و 
ملواجهت  ومعهم جي    د ماردي ، فهباصرت  العساكر  سن ار 
ون بوا املن نيق عل  املدينة ملدك  هر، ف ضتطر هنتدو إن طلت  
ال تتلمل، وتعهتتد  تت ن خيطتت  للستتلطان اململتتوكي ويتتدف  لتت  ستتنوياً 

كمتاي يف عقتد ال تلمل، مبلواً م  املتال، ويبعت    خيت  ويمتة الي 
 .(140)ف من  العساكر

ويبتتدو أن تلتت  امل تتاحلة مل تنتت ا أستتباب اخلتت خل  تتني حتتاكم 
 – 515)متتتتتتاردي  امللتتتتتت  ال تتتتتتاحل  تتتتتتف التتتتتتدي  صتتتتتتاحل األرتقتتتتتتي 

و تتتني األمتتتك  تتتدر التتتدي  حستتت   تتت  ( م1868 – 1815/ هتتتت567
هنتتتتتدو الُكتتتتتردي حتتتتتاكم مدينتتتتتة ستتتتتن ار واملوصتتتتتل، حيتتتتت  وكتتتتتر 

  ن األمك هندو ( م1878/ هت574)دو سنة املقريزي ضم  حوا
 .(141)قتل م  قبل حاكم ماردي 

وضتتم  تر تتة تيمورلنتت  أ تتار املقريتتزي إن أمتتكي  متت  أمتتراء 
األمتتارك اخلور تتيدية يف ُلرستتتان ال تتورى، فقتتد وكتتر األول منهمتتا 

حنتتتو ( م1836/ هتتتت533)عنتتتد حدي تتت  عتتت  توجتتت  تيمورلنتتت  ستتتنة 
 (142)مباغتتة، وحاصتر قلعتة  روجترد  د اللور، إو ق دها   ورك 

، حتتغ طلتتت   (143)التتيت كتتان حيكمهتتتا امللتت  عتتتز التتدي  العباستتتي
األختتك األمتتتان ف منتتت ، مث قتتتبض عليتت  وأُ عتتتد إن مسرقنتتتد، و تتتذل  

 .(144)أستون عل    د اللور
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مث أستتتكمل املقريتتزي روايتتت  عتت  امللتت  عتتز التتدي  التتذي عتتاد 
 مسرقنتتتد، وإلزامتتت  متتت  قبتتتل يف (145) إن  تتت ده  عتتتد إقامتتتت  متتتدك
 .(146)تيمورلن   ال حيمل  إلي 

أمتتا األمتتك ال تتاي لامتتارك اخلور تتيدية، التتذي أ تتار إليتت  فهتتو 
أحتد أمتراء األكتراد ))سيدي علي الُكردي، حي  وكر   ن  كتان 

ولتت  عشتتكك وهتتو ممتنتت  ابتتال  تتا ة منيعتتة، فكتتان يشتت  اماعتتت  
             يقتتتتتدر عليتتتتت  متتتتتنهم الوتتتتتاراخ علتتتتت  عستتتتتكر تيمتتتتتور، وي ختتتتتذ متتتتتا

                 ويرجتتتتتتت  إن موضتتتتتتتع ، ومتتتتتتتازال علتتتتتتت  ولتتتتتتت  حتتتتتتتغ متتتتتتتاخ ستتتتتتتاملاً 
 .(147) ((م  التمرية

خ )يتبني مما سبق أن املقريزي أقتبف الرواية م  ا   عر شتاه 
ويرجمل . (148)الذي وكرها   ورك أك ر تا ي ً ( م1471/ هت374

دي أمحتتتتد  تتتت  األمتتتتك أحتتتتد البتتتتاح ني  تتتت ن ستتتتيدي علتتتت  هتتتتو ستتتتي
أمتتتتتتتتتك ُلرستتتتتتتتتتان ( م1418 – 1411/ هتتتتتتتتتت317 – 314)عزالتتتتتتتتتدي  

ال تتتتورى ناستتتت ، التتتتذي أعت تتتتم ابتتتتال ُلرستتتتتان وقتتتتاوم لستتتتنواخ 
طويلتتة الدولتتة التيموريتتة، حيتت  أحلتتق خستتائر جستتيمة  تتم وقتتتل 
الك ك مت  قتادهتم وأمترائهم وجبتاك ضترائبهم، و قتي يعارضتهم إن 

 .(149) (م1414/ ته315)أن تويف تيمورلن  سنة 
أمستتاء ( م1414/ هتتت315)أورد املقريتتزي ضتتم  حتتوادو ستتنة 

ث و م  األمراء الُكرد، 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، 

ــ 315خ  عتتد )لتتدي  الب تتيت وهتتم األمتتك عتتز ا وهتتو ( م1414/ ه
،  (150)أحد أمراء األمارك الب تية التيت ههترخ يف جزيترك ا ت  عمتر

واألمك توكل الُكردي صاح   ران ، وهو أحد أمراء السندية، 
واألمتتتتتتتتك  تتتتتتتتتف التتتتتتتتتدي  ومتتتتتتتتتد احلزدقيلتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتاح  حزدقيتتتتتتتتتل 

، ولعلتتت  أحتتتد أمتتتراء قبيلتتتة الب تيتتتة، حيتتت  أورد  (1) (طورطيللل )
وللب تيتتتة قلعتتتة : ))وخ احلمتتتوي عتتت  الُكتتترد الب تيتتتة متتتا ن تتت يتتتاق

 .(152) ((حزدقيل، وهي أجل قلعة هلم، وهي كرسي ملكهم
( م1415/ هتتت351)كمتتا أ تتار املقريتتزي ضتتم  حتتوادو ستتنة 
وهتتو متت  أمتتراء  (153)إن األمتتك خليتتل الُكتتردي حتتاكم قلعتتة كركتتر

ن اململتوكي الُكرديتة، حيت  وكتر  ت ن الستلطا  (154)قبليتة البازوكيتة
امللتت  املؤيتتد  تتيخ احملمتتودي حاصتتر قلعتتة كركتتر يف تلتت  الستتتنة، 

ون تتت  عليهتتتا من نيقتتتاً، مث أعطتتت  الستتتلطان مهمتتتة احل تتتار إن 
نائتتت  حلتتت  األمتتتك ق قتتتار، إال أن األختتتك فتتت  احل تتتار ورحتتتل 
عنها، وملا علم األمك أقباي نائ  الشام  ذل  عزم عل  واصرك 

تط  ح تتارها، لتتذا صتتاحل حاكمهتتا قلعتتة كركتتر، ويبتتدو أنتت  مل يستت
األمك خليل الُكردي ورحل عنها، وملا  لب الستلطان امللت  املؤيتد 

 .(155) اخلرب، حنق م  ول  وأ تد غضب  عل  نائ  حل 
وتطرق كذل  يف حوادو السنة ناسها إن وكر األمك ومد 

، التتتذي دختتتل رمسيتتتاً  (156) تت  دوالخ  تتتاه الُكتتتردي حتتتاكم آكتتل
يف طاعتتتتة املماليتتتت ، وأرستتتتل ماتتتتاتيمل القلعتتتتة متتتت  يف تلتتتت  الستتتتنة 

قاصتتتتتده إن الستتتتتلطان اململتتتتتوكي امللتتتتت  املؤيتتتتتد  تتتتتيخ احملمتتتتتودي، 
عنتتتدما قتتتدم إن ديتتتار  كتتتر، ف عادهتتتا إليتتت  متتت  تشتتتريف لتتت   نيا تتتة 

 .(157)القلعة
استتتتمرخ الع قتتتة الطيبتتتة  تتتني الطتتترفني علتتت  تلتتت  الشتتتاكلة، 

 ت ن ( م1485/ هتت386) تدليل أن املقريتزي وكتر يف حتوادو ستنة 
عل  رأ  جتي    –السلطان اململوكي األ رخل  رسباي ملا ق د 

إقلتتيم ديتتار  كتتر لقتتتال قتتره أيلتت  األق قوينلتتو، قتتدم إليتت   –كبتتك 
وهتتتتتو يف آمتتتتتد األمتتتتتك دوالخ  تتتتتاه  تتتتت  ومتتتتتد  تتتتت  دوالخ  تتتتتاه 

 . (158)الُكردي حاكم آكل، ف ل  علي  وأنزل  يف عسكره
ك آكتتتتتل  تتتتتالك م عتتتتت  مث استتتتتتكمل املقريتتتتتزي روايتتتتتت  عتتتتت  أمتتتتت

ال تتتلمل التتتذي عقتتتد  تتتني الستتتلطان األ تتترخل  رستتتباي وقتتتره أيلتتت  
... ال يتعتتتر ))األق قوينلتتو، إو نتتىل أحتتد  تتروض ال تتلمل  تت ن 

 . (159) ((لدوالخ  اه حاكم آكل وق ع 
يستشف م  التنىل الستا ق  ت ن الستلطاخ اململوكيتة اعتتربخ 
                األمتتتتتتتتك دوالخ  تتتتتتتتاه حتتتتتتتتاكم آكتتتتتتتتل متتتتتتتت  حلاائهتتتتتتتتا، فعملتتتتتتتتر 
                     قتتتتتتتتدر اةمكانيتتتتتتتتاخ املتاحتتتتتتتتة لتتتتتتتتديهم علتتتتتتتت  تتتتتتتتتوفك احلمايتتتتتتتتة لتتتتتتتت  

 .م  االعتداءاخ اخلارجية
 

 الخاتمة
 

 :أهم النتائج اليت توصل إليها البهب 
كتتتان املقريتتتزي أحتتتد املتتتؤرخني الكبتتتار ممتتت   تتترزوا ختتت ل العهتتتد   -2

و التيت اململوكي، حي  تتضمل مكانت  مت  خت ل توثيقت  لاحتدا
أحتتتداو ع تتتره، ملتتتا ؤتتتت   تتت  متتت  صتتتدق احلاستتتة  الستتتّيمادوهنتتتا و 
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وستتتتتعة يف التاكتتتتتك وقدرتتتتتت  علتتتتت  حتليتتتتتل , التارخييتتتتتة و ُعتتتتتد النظتتتتتر
            األحتتتتتتتداو التارخييتتتتتتتة حتلتتتتتتتيً  علميتتتتتتتاً، فمكنتتتتتتت  ولتتتتتتت  األستتتتتتتلوب 
العلمتتتتتي متتتتت  التتتتتر ط  تتتتتني األستتتتتباب والنتتتتتتائج وتقتتتتتومي األحتتتتتداو 

 .التارخيية تقومياً دقيقاً 
يعتد املقريتزي مت  املتتؤرخني التذي  أهتمتوا  القبائتل واجلماعتتاخ  -1

الُكرديتتة، حيتت  أورد قائمتتة   مستتاء إحتتدى وعشتتري  قبيلتتة ُكرديتتة، 
فض ً ع  أمساء القبائل الُكردية األخرى واليت عرفر أمسا ها ع  
طريتتتق  عتتتض أع مهتتتا املنتستتتبني إليهتتتا، وممتتتا يؤختتتذ عليتتت  هتتتو أن 

الُكردية كانر  هبيهبة ومبع ترك نظتراً لعتدم   معلومات  ع  القبائل
تطرقت  ألصتوهلا وتارخيهتا ومنتاطق ستكناها وتنظيماهتتا االجتماعيتتة 
واالقت ادية، وإن س لر ل  نقطة إجيا ية   دد ول ، فإنت  قتد 
أناتتتترد  تتتتذكر  عتتتتض القبائتتتتل الُكرديتتتتة التتتتيت مل يتتتترد وكرهتتتتا يف أي 

 .ورك يةم در تارخيي آخر كقبيلة الدرادك وال هببتية وال
كمتتتتا أهتتتتتم املقريتتتتزي  تستتتت يل أخبتتتتار  عتتتتض اأُلستتتتر الُكرديتتتتة   -3

احلاكمتتة يف  تت د الُكتترد، غتتك أن معلوماتتت  عنهتتا كانتتر  تتهبيهبة 
وغتتتك دقيقتتتة، ال تعتتتدو أن تكتتتون إ تتتاراخ ق تتتكك تتتت يت يف ستتتياق 
حدي تت  عتت  األحتتداو التارخييتتة املتعلقتتة  تتب د الشتتام وم تتر، لتتذا 

أن روايات  ع  ك  ُأسرك  ت  متروان تباينر معلومات  عنها، حي  
يف ميافتتتارقني وديتتتار  كتتتر، وُأستتترك  تتت  أيتتتوب يف ح تتت  كياتتتا قتتتد 
 تتولر مستتاحاخ كتا يتتة أوستت  متت  م ي هتتتا، كاأُلستترك الاضتتلوية 

 .يف ُلرستان الكربى واأُلسرك اخلور يدية يف ُلرستان ال ورى
 

 :الهوامش والملادر والمراجع
لكرفتان ئاميتدى، ( املتؤرم ا ت  األثتك اجلتزري الُكترد يف كتا تاخ)كتاب : منها (2)

لزنتتتار عبتتتد الستتت م، وكتتتتاب ( ا تتت  العتتتربي م تتتدراً لدراستتتة تتتتاريخ الكتتتورد)وكتتتتاب 
املستشرق ف دميك مينورسكي وكتا ات  ع  الُكرد يف الع تر اةست مي حتغ نشتوء )

 .لطارق ومد عبد الرحيم( الدولة الع مانية
بد القادر    ومد    إ راهيم    ومد    هو أمحد    علي    ع: املقريزي (1) 

ؤتتتيم  تتت  عبتتتد ال تتتمد  تتتت  أي احلستتت   تتت  عبتتتد ال تتتتمد  تتت  ؤتتتيم، الشتتتهك جتتتتتده 
 املقريزي، ووالتده      املقتريزي، املكتىن  ت ي ومد، وامللقت   تقتي التدي ، املعتروخل 

بعلبتت  ، واملقريتتزي نستتبة إن حتتي املقتتارزك  . تتاملقريزي، الشتتافعي، احلستتي  العبيتتدي
، ونش  املقريزي نش ك حسنة يف كنف أسترك ( م1864/ هت566)ولد يف القاهرك سنة 

 علبكيتتتتة األصتتتتل، عرفتتتتر أصتتتتوهلا  املشتتتتاركة يف حت تتتتيل العلتتتتم واملستتتتامهة يف نشتتتتره 
 بعلب  ودمشق والقاهرك،حيت  عكتف املقريتزي منتذ طاولتت  علت  التتعلم ،إو در  

احلتتتتدي  والقتتتتراءاخ واللوتتتتة والنهبتتتتو علتتتت  كبتتتتار  تتتتيوم ع تتتتره وعلمائتتتت  يف الاقتتتت  و 

عل  عدد  –آنذاك  –واألدب والتاريخ، وغكها م  فنون املعرفة املتداولة يف ع ره 
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 ولتت  تتتون وهتتائف 
أختتتترى كاحملتستتتت  يف القتتتتاهرك ،ومدرستتتتاً يف عتتتتدد متتتت  املتتتتدار  واجلوامتتتت  يف م تتتتر 
والشتتتام، ويبتتتدو أن املقريتتتزي قتتتتد ستتتئم متتت  الوهتتتائف احلكوميتتتتة، لتتتذا ف نتتت  ا تتتتتول 

اً للطتت ب والعلمتتاء،  تت ليف  عتتض مت  كتبتت  ، وجعتتل مت  داره نتتدوك للعلتتم ومق تد
متتت   تتهر رمضتتتان  16حتتغ تتتتويف  عتتد متتتر  متتزم  يف القتتتاهرك ع تتر يتتتوم اخلمتتف 

م،عت  عمتر نتاهز ال متتانني 1445كتانون ال تتاي ستنة 53هتت املوافتق  347املبتارك ستنة 
الستلوك ملعرفتة دول امللتوك ؛ وكتتاب املقات  الكبتك ؛ : عاماً،وم  أ رز كتب  وأ هرها

تتتراجم األعيتتان املايتتتدك؛ واملتتواعال واالعتبتتار  تتذكر اخلطتتتط  ودرر العقتتود الاريتتدك يف
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 

يتتتاك املقريتتتزي ومؤلااتتتت  للمزيتتتد عتتت  ح. النقتتتود ؛واألوزان واألكيتتتال الشتتترعية؛ وغكهتتتا
حستتت  : ا تتت  ح تتتر العستتتق ي، أنبتتتاء الومتتتر    نتتتاء العمتتتر، حتقيتتتق وتعليتتتق: ،ينظتتتر

؛الستتتتت اوي، التتتتتترب املستتتتتبوك يف ويتتتتتل 135، ص 4، ح(1333: القتتتتتاهرك)حبشتتتتتي، 
، (5115: القتاهرك)يوى م طا  كامل ولبيبة إ راهيم م طا ، : السلوك، حتقيق

، 5، ح(خ. د:  تكوخ)القرن التاست ،  ؛ الضوء ال م  الهل54-51، ص ص1ح
أمحد : ا   توري  ردي، املنهل ال ايف واملستويف  عد الوايف، حتقيق ؛58-51ص ص

؛ ا تتت  العمتتتاد احلنبلتتتي،  تتتذراخ 834، ص 1ج ،(1376: القتتتاهرك)يوستتتف يتتتايت، 
؛ومتد كمتال التدي  574، ص 5، ح(خ.د:  كوخ)الذه  يف أخبار م  وه ، 

 .151 – 7، ص ص (1331:  كوخ)ي مؤرخاً، عزالدي  علي، املقريز 
املتتتواعال واالعتبتتتار  تتتذكر اخلطتتتط واآلثتتتار املعتتتروخل  تتتاخلطط املقريزيتتتة، : ينظتتتر (3) 

ومت إحلتتتتتاق . 417، ص 8،ح(1333:  تتتتتكوخ)خليتتتتتل املن تتتتتور ، : وضتتتتت  حوا تتتتتي 
القائمتتتة ناستتتها  ال تتتاهباخ األون متتت  كتا تتت  الستتتلوك ملعرفتتتة دول امللتتتوك، حتقيتتتق، 

 .111، ص 1ح: ينظر(. 1335:  كوخ)عطا،  ومد عبد القادر
ومتد عبتد القتادر : مستال  األ  تار يف ممالت  األم تار، حتقيتق: ينظر مت  ً  (4) 

: ؛وكتتذل  ينظتتر131 – 163، ص ص 8، ح(5111: العتتني)خريستتاخ وآختترون، 
ومتتد حستتني : القلشتتندي، صتتبمل األعشتت  يف صتتناعة االنشتتا،  تترح  وعلتتق عليتت 

 .853 ،855 -856، 854، ص ص 4، ح(1335:  كوخ) ف الدي ، 
للتااصيل ع  هذه القبيلة وغكها م  القبائل الواردك أمسا ها يف هتذا البهبت   (5) 

: أر يتتل)زرار صتديق توفيتق، القبائتل والزعامتاخ الُكرديتة يف الع تر الوستيط، : ينظتر
 .137 – 13، ص ص (5115

     :  دمشتتتتتتق)، 5إ تتتتتتراهيم صتتتتتتاحل، ض: ا تتتتتت  اللمتتتتتت ، تتتتتتتاريخ دنيستتتتتتر، حتقيتتتتتتق (6) 
 .113، ص (1335

 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (7) 
؛ القلقشتتتتندي، 151، ص 8ا تتتت  فضتتتتل اهلل العمتتتتري، مستتتتال  األ  تتتتار، ح (8) 

 .854، ص 4صبمل األعش ، ح
 .443، 448، ص ص 6، ح545، 518، ص ص 8السلوك، ح (9) 
 .711، ص 1امل در ناس ، ح (22) 
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.   عتتتد البا كيتتتةوهتتتي ثتتتاي أكتتترب قبيلتتتة  شتتتهرزور أيتتتام الوتتتزو املوتتتو : ال وينيتتتة (22) 
 .185توفيق، القبائل والزعاماخ، ص : للتا يل عنها ينظر

؛ القلقشتتتتندي، 151، ص 8ا تتتت  فضتتتتل اهلل العمتتتتري، مستتتتال  األ  تتتتار، ح (21) 
 .854ص  ،4صبمل األعش ، ح

 .717،  711، ص ص 1السلوك، ح (23) 
؛ كتتتتتتاب املقاتتتتت  الكبتتتتتك، 833 ،838 -835، 51، ص 5امل تتتتتدر ناستتتتت ، ح (24) 

    ،136 -137، ص ص 5، ح(5116:  تتتتتتتكوخ)، 5ض ومتتتتتتتد التتتتتتتبع وي،: حتقيتتتتتتتق
 .471، ص 8ج
     :أر يتتتتتتتتل)، 5ومتتتتتتتتد  يتتتتتتتتل املتتتتتتتت  أمحتتتتتتتتد الروز يتتتتتتتتاي، ض:  تتتتتتتترفنامة، تر تتتتتتتتة (25) 

 .851،ص (5111
قلعتة ح تتينة منيعتة قتترب جزيتترك ا ت  عمتتر، وهتي للُكتترد البشتتنوية : قلعتة فنتت  (26) 

:  تتتكوخ)، 5طيتتتاقوخ احلمتتتوي، مع تتتم البلتتتدان، : ينظتتتر(. م3/هتتتت  8)منتتتذ القتتترن 
 .553، ص 4، مج(1337

 .175، ص 1، ح(خ.د:  وداد)اللباب يف هتذي  األنساب،  (27) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (28) 
 زرار سديق توفيق، ضةند ليَكؤلينةوةيةك دةربارةى ميَذووى كورد لة (29) 

 .181 – 114 ل ل، (5113: هةوليَر) سةدةكانى ناورةرِاستدا،
 .111، ص 1ح ؛ السلوك،417، ص 8اخلطط، ح (12) 
، 1؛ الستتتلوك، ح814، ص 4، ح38، ص 8اخلطتتتط، ح: عنتتتد ولتتت  ينظتتتر (12) 

، ص ص 8، ح865، 516، 138، 178، 153، 113، 4ص ص  5، ح745ص 
 .847، ص 7؛ كتاب املقا ، ح813، 111

؛ 151 – 163، ص ص 3ا تتتتت  فضتتتتتل اهلل العمتتتتتري، مستتتتتال  األ  تتتتتار، ح (11) 
 .858، ص 4القلقشندي، صبمل األعش ، ح

 .111، ص 1؛ السلوك، ح417 ، ص8اخلطط، ح (13) 
 .814، ص 1اللباب، ح (14) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (15) 
؛ ا تتت  186، ص 4، متتتج855، ص 8مـــ يتتتاقوخ احلمتتتوي، مع تتتم البلتتتدان،  (16) 

عبتتتد القتتتادر أمحتتتد طليمتتتاخ، : األثتتتك، التتتتاريخ البتتتاهر يف الدولتتتة األتا كيتتتة، حتقيتتتق
لتتتتدان، مكتبتتتتة ال قافتتتتة الدينيتتتتة، ؛ أ تتتتو الاتتتتداء، تقتتتتومي الب43، ص (1368: القتتتتاهرك)
 .814، ص (.5116: القاهرك)
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (17) 
، 583، ص ص 1؛ الستتتتلوك، ح411، ص 1اخلطتتتتط، ح: عتتتت  ولتتتت  ينظتتتتر (18) 

814 ،436. 
 .485، ص 5ياقوخ احلموي، مع م البلدان، مج (19) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8جاخلطط،  (32) 
 .537 – 534، ص ص 1كتاب املقا ، ح (32) 
 .778، ص 8، ح(1331:  كوخ)الاكوز آ ادي، القامو  احمليط،  (31) 
 .153، ص 8ا   فضل اهلل العمري، مسال  األ  ار، ح (33) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (34) 
 الشيخ خليل م مون  يهبا، دار: ا   األثك، الكامل يف التاريخ، حتقيق (35) 

 .551، ص 3، ح(5115:  كوخ)املعرفة، 

 .158ص  رفنام ،  (36) 
 تال التدي  الشتيال، : اتعاظ احلناا   خبتار األئمتة الاتاطميني اخللاتا، حتقيتق (37) 
؛ درر العقتتتتتتود 417، ص 8؛ اخلطتتتتتتط، ح817، ص 8، ح(1336: القتتتتتتاهرك)، 5ض

:  تتتكوخ)ومتتود اجلليلتتتي، : الاريتتدك يف تتتتراجم األعيتتان املايتتتدك، حققتتت  وعلتتق عليتتت 
 .143،ص 1؛ السلوك،ح81، ص 5، مج(5115

 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (38) 
 .154، ص 8ا   فضل اهلل العمري، مسال  األ  ار، ح (39) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8جاخلطط،  (42) 
؛ كتتتاب املقاتت ، 831، ص 7، ح463، 834، ص ص 1امل تتدر ناستت ، ح (42) 
 .114، ص 6، ح453، ص 8ح
 .414، ص 1القامو  احمليط، ح (41) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (43) 
 .741، ص 5العقود الاريدك، مج درر (44) 
 .111، ص 5املسعودي، مروح الذه ، ح (45) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (46) 
 .111، ص 1ج؛ السلوك، 417، ص 8اخلطط، ح (47) 
 .851، ص 6ح: ينظر (48) 
 شتتتار عتتتواد معتتتروخل وعمتتتاد عبتتتد : مؤلتتتف جمهتتتول، كتتتتاب احلتتتوادو، حققتتت  (49) 

اخ الوفيتتتتتاخ والتتتتتتذيل ؛ الكتتتتتتت ، فتتتتتو 817، ص (1335:  تتتتتكوخ)الستتتتت م ر وخل، 
 .887، ص 1، ح(1358:  كوخ)أحسان عبا ، : عليها، حقق 

 .151توفيق، القبائل والزعاماخ، ص  (52) 
(  وتتتتتان)تقتتتت   تتتتني جزيتتتترك ا تتتت  عمتتتتر , قلعتتتتة مشتتتتهورك ومعروفتتتتة : قلعتتتتة قيمتتتتر (52) 

نبيلتتتتة عبتتتتداملنعم داود : حتقيتتتتق, عيتتتتون التتتتتواريخ , الكتتتتت  : ينظتتتتر( ستتتتكت )وأستتتتعرد
 .817ص,51ح, (1334:اد ود), وفي ل السامر

 .181 – 156توفيق، القبائل والزعاماخ، ص ص  (51) 
، 413، ص ص 1؛ الستتتتتتتتتلوك، ح817، ص 4، ح163، ص 8اخلطتتتتتتتتتط، ح (53) 

، ص ص 5ج، 777 ،756، 713، 711، 435، 451 – 463، 468 – 465، 453
 .157، ص 8، ح113، 47، 88، 58، 13، 5
وح التتتتتذه  متتتتتر  ؛34ص، (1331:  تتتتتكوخ)املستتتتتعودي، التنبيتتتتت  واأل تتتتتراخل، (54) 

، ص 5، ح(1331:  تتكوخ)، 4يوستتف أستتعد داغتتر، ض: ومعتتادن اجلتتوهر، حتقيتتق
، 5؛ ياقوخ احلموي، مع م البلدان، مج815، ص 1؛ ا   األثك، اللباب، ح111
 .134ص 

 1813: هتتتتران)ومتتتد تقتتتي  تتتار، : مؤلتتتف جمهتتتول،  ت تتتهبيمل ملتتت  الشتتتعراء (55) 
 .833 – 835، ص ص (ش.هت
؛ القلقشتتتتندي، 163، ص 8األ  تتتتار، ح ا تتتت  فضتتتتل اهلل العمتتتتري، مستتتتال  (56) 

 .858، ص 4صبمل األعش ، ح
 .163، ص 8مسال  األ  ار، ح (57) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (58) 
 ،575، ص ص 5م ، 533، 573، ص ص 1درر العقود الاريدك، مج (59) 

، 181، ص 1؛ اخلطتتط، ح773، 451، 158، 175، ص ص 8، متتج781، 871
، 133، 153، ص ص 5جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوك، ؛ ا854، ص 4، ح35، 61، ص ص 8ح
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، 585 – 586، 63، 65، ص ص 4، ح537، 577 – 574، 514، ص ص 8ح
، 55، 88، 17ص ص  ،6، ح536 – 531، 38 -35، 86، 8، ص ص 7ح

 .65، ص 5؛ كتاب املقا ، ح465، 467، ص ص 5، ح815
 .34املسعودي، التنبية واأل راخل، ص  (62) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (62) 
 تت د تقتت   تتني إقلتتيم اجلبتتال يف الشتتمال وإقلتتيم خوزستتتان يف : م ُلرستتتانإقلتتي (61) 

               أ تتتتتتو الاتتتتتتداء، تقتتتتتتومي: ينظتتتتتتر. اجلنتتتتتتوب والعتتتتتتراق يف الوتتتتتترب وأصتتتتتتاهان يف الشتتتتتترق
 .865البلدان، ص 

 .16، ص 7ياقوخ احلموي، مع م البلدان، مج (63) 
ج متت  ورد أستتم اللُتتّر يف كتا تت  اخلطتتط   تتورك م تتهباة ومشتتوهة، حيتت  دمتت (64) 

وقتتتتد . 417، ص 8ج: ينظتتتتر(. كرودنبليتتتتة)أستتتتم قبيلتتتتة الدنبليتتتتة، وجتتتتاءخ   تتتتيوة 
 .111، ص 1ح: ينظر. إنا ل االمسان وصهبهبهما ناسخ كتاب السلوك

 .815، ص 1جامل در ناس ،  (65) 
ا   اجلزري، تاريخ حوادو الزمان وأنبائ  ووفياخ األكا ر واألعيان م  أ نائ   (66) 

عمتتر عبتتد الستت م تتتدمري، املكتبتتة الع تترية، : قاملعتتروخل  تتتاريخ ا تت  اجلتتزري، حتقيتت
                        ، ص ص8؛ املقريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزي، اخلطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط، ح687، ص 8ج، (1333:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكوخ)

36- 35، 171. 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8امل در ناس ، ح (67) 
 .171، 35–36ص ص،8حاخلطط،؛573 –516ص ص،8اتعاظ احلناا، ح (68) 
، 135، ص ص 8؛ الستتتلوك، ح561 – 561، ص ص 8امل تتتدر ناستتت ، ح (69) 

518 ،581 – 585 ،555 ،533. 
 .164توفيق، القبائل والزعاماخ، ص  (72) 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (72) 
، 1؛ الستتتتتلوك، ح815، ص 4، ح143، ص 8، ح156، ص 5اخلطتتتتتط، ح (71) 

 .3، ص 5، ح457، ص 8ح؛ كتاب املقا ،838، 115، ص ص 5، ح583ص 
حستتتام التتتدي  علتتتي غالتتت  النقشتتتبندي، : يلتتتة ينظتتترللتااصتتتيل عتتت  تلتتت  القب (73) 

دراستتتتتتتتتة يف أحواهلتتتتتتتتتا السياستتتتتتتتتية ( م1576 -1153/ هتتتتتتتتتت674 – 451)آور ي تتتتتتتتتان 
جامعتتتتة  –مقدمتتتتة إن كليتتتتة اآلداب ( أطروحتتتتة دكتتتتتوراه غتتتتك منشتتتتورك)واحلضتتتتارية، 

 .115 – 113، ص ص (1334:  ودد) ودد، 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417ص  ،8اخلطط، ح (74) 
، 4، ح415، 414، ص ص 1؛ اخلطتتتتتط، ح813ص  ،8، حاتعتتتتتاظ احلناتتتتتا (75) 

، 143، ص ص 1؛ الستتتتلوك، ح143، ص 5؛ درر العقتتتتود الاريتتتتدك، متتتتج514ص 
، 151، 31، ص ص 4، ح848، 513، 65، ص ص 5، ح444، 413، 871
، ص 5، ح155،871، 7، ص ص 6، ح474، 555، ص ص 7، ح514، 511
 .881، 117، ص ص 7، ح814ص  ،1؛ كتاب املقا ، ح451 856ص 

 (76) (1) Boris james, Saladin et les kurdes – perception d'un 

groupe au temps des Croisades, (paris: 2006). P. 40. 

يوستتف علتتي طويتل ومتترمي قاستتم : وفيتاخ األعيتتان وأنبتاء أ نتتاء الزمتتان، حققت  (77) 
 .815، ص 8، مج(1333:  كوخ)طويل، دار الكت  العلمية، 

؛ 155، 157، ص ص 8مستتتتتتتال  األ  تتتتتتتار، حا تتتتتتت  فضتتتتتتتل اهلل العمتتتتتتتري،  (78) 
( م1886– 347/ هتتتت585 – 884)درويتتت  يوستتتف حستتت  هتتتروري،  تتت د هكتتتاري 

 .53، ص (5117: أر يل)دراسة سياسية حضارية، 
 .111، ص 1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (79) 
، 814، 111، ص ص 1؛ الستتتتتتلوك، ح817، 551، ص ص 4اخلطتتتتتتط، ح (82) 
 .851 – 863، ص ص 6ح
، ص 1؛ اخلطتتتتط، ح813، 813 ،813، 537، ص ص 8اتعتتتتاظ احلناتتتتا، ح (82) 

، 551، 565، 136، ص ص 1؛ درر العقتتتتتود الاريتتتتتدك، متتتتتج173، ص 8، ح411
ـــ ، 731 ، 5، ح888، 813، 516، 513، ص ص 1؛ الستتتلوك، ح161، ص 8م

، 115، ص ص 4، ح453، 143، ص ص 8، ح181، 114، 53، 54ص ص 
 .844 ،586، 158، ص ص 7، ح555، ص 1؛ كتاب املقا ، ح583

 .111ص  ،1؛ السلوك، ح417، ص 8اخلطط، ح (81) 
أول م  أ تار إن قبيلتة اجلهار يتتة، ( م1131/ هت755خ  عد )يعد الاارقي  (83) 

: ينظتتتر. غتتتك أن أمسهتتتا جتتتاءخ يف النستتت ة املطبوعتتتة متتت  تارخيتتت  ورفتتتاً إن حتتتار يت
، ص (1354:  كوخ) دوي عبد اللطيف عو ، : تاريخ الاارقي، حقق  وقدم ل 

ثبتتتتت    تتتتيوة ال تتتتهبيهبة وهتتتتو ( م1561/ هتتتتت661خ )دليل أن ا تتتت  العتتتتدمي  تتتت. 73
 ويتتة الطلتت  يف تتتاريخ حلتت ، : ينظتتر. اجلهتتار يت، وأن حتتار يت كلمتتة ال معتتىن هلتتا

 .1181، ص 8، ح(1333:  كوخ)سهيل زكار، : حقق 
الاارقي، تاريخ : للتااصيل ع  الدور السياسي واحلضاري لتل  اأُلسرك ينظر (84) 

؛ عبتد الرقيت  يوستف، الدولتة الدوستتكية يف كردستتان 568 -43ص الاارقي، ص 
 .وما  عدها -18، ص ص (5111: أر يل)، 5القسم احلضاري، ض –الوسط  

 .561، ص 1اتعاظ احلناا، ح (85) 
 .551، ص 1امل در ناس ، ح (86) 
ومتتود ديتتوب، : تتتاريخ أي الاتتداء املستتم  امل ت تتر يف أخبتتار البشتتر، حققتت  (87) 

 .451، ص 1، ح(1335: وخ ك )دار الكت  العلمية، 
وقتد ختالف الاتارقي هتذا الترأي، حيت  أكتد علت  . 153، ص 5الكامل، ح (88) 

 .61تاريخ الاارقي، ص : ينظر. وجود تعاون إجياي  ني ا   مروان وزوجة  اد
 .551، ص 1اتعاظ احلناا، ح (89) 
 .451، ص 1تاريخ أي الاداء، ح (92) 
 .153، ص 5الكامل، ح (92) 
 .153ص  ،5امل در ناس ، ح (91) 
 .551، ص 1ناا، حاتعاظ احل (93) 
 .551، ص 1امل در ناس ، ح (94) 
 .451، ص 1تاريخ أي الاداء، ح (95) 
 –ئاميتتتدى، الُكتتترد يف كتا تتتاخ املتتتؤرم ا تتت  األثتتتك اجلتتتزري : عنتتتد ولتتت  ينظتتتر (96) 

                  ، ( 5116: دهتتتتتتتتتتتتتتتتوك)دراستتتتتتتتتتتتتتتة حتليليتتتتتتتتتتتتتتتتة، دار ستتتتتتتتتتتتتتتبكيز للطباعتتتتتتتتتتتتتتتتة والنشتتتتتتتتتتتتتتتر، 
 .131 – 131 ص ص

 .531، ص 8كتاب املقا ، ح (97) 
وكتر ا ت  األثتك   نت  ملتا وصتل إ تراهيم احلمتداي إن ن تيبني، ق تده  يف حني (98) 

األمتتتتك ومتتتتد  تتتت  املستتتتي  العقيلتتتتي وأستتتتره متتتت  أ نتتتت  علتتتتي وأمتتتتك  تتتت  اتتتتك املتتتتدعو 
 .153، ص 5الكامل، ح: ، وقتلهم صرباً، ينظر(املزعار)
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 .531، ص 8كتاب املقا ، ح (99) 
أقتتتام  تتتا إن أن  ينمتتا وكتتتر ا تتت  األثتتك  تتت ن احلستتتني تقلتتتد واليتتة حلتتت ، و  (222) 

 .153، ص 5الكامل، ح: ينظر. تويف
 .535 -531، ص ص 8كتاب املقا ، ح (222) 
؛ كتتتاب 853، ص 8اخلطتتط، ح: ينظتتر(. ن تتك الدولتتة)لقبتت  املقريتتزي  تتت  (221) 

 .813، ص 8جاملقا ، 
 – 143، ص ص 5ا ت  خلكتان، وفيتتاخ األعيتان، متتج: عت  تر تت  ينظتتر (223) 

            ، 8جكتتتتتتتتتتتاب املقاتتتتتتتتتت ، ؛  531 – 555، ص ص 8ج؛ املقريتتتتتتتتتتزي، اخلطتتتتتتتتتتط، 175
 .816 – 815ص ص 

ووكتر املقريتزي الروايتة ناستها  .813 – 815، ص ص 8امل در ناس ، ح (224) 
 .553 – 553ص ص  ،8ح: ينظر. يف كتا   اخلطط

مل نع تتر يف امل تتادر املتتتوفرك : أ تتو احلستت  ومتتد  تت  القاستتم  تت  صتتق ب (225) 
 .لدينا عل  تر ت 

وكر املقريزي   تورك  ت ترك . 815 – 813، ص ص 8كتاب املقا ، ح (226) 
يف حتتتني وكتتتر الاتتتارقي   نتتت  . 531 – 553، ص ص 8ح: ينظتتتر. يف كتا تتت  اخلطتتتط

 .183 – 183تاريخ الاارقي، ص ص : ينظر(. م1186/ هت453)تويف سنة 
 .5777ص  ،6 وية الطل ، ح (227) 
، 8ينظتتر ا تت  األثتتك، الكامتتل، ح. 189 – 183تتتاريخ الاتتارقي، ص ص  (228) 

؛ أ و الاداء، 171، ص 5م خلكان، وفياخ األعيان، ؛ ا   411 – 411ص ص 
 .715، ص 1تاريخ أي الاداء، ح

يف حتتني أكتتد  عتتض املتتؤرخني   نتت  تتتويف . 466، ص 1جكتتتاب املقاتت ،  (229) 
؛ 175، ص 1ا تت  خلكتتان، وفيتتاخ األعيتتان، متتج: ينظتتر(. م1147/ هتتت485) ستتنة

 .755، ص 1أ و الاداء، تاريخ أي الاداء، ح
غتتك أن الاتتارقي وكتتر أن ا تت   ركتتة نتتاهر . 464 ، ص1كتتتاب املقاتت ، ح (222) 

الديوان هو الذي قام مقام الوزير  عتد وفتاك  املوتري إن أن تتون التوزارك ف تر الدولتة 
 .171 – 145تاريخ الاارقي، ص ص : ينظر.    جهك

تق  يف ديتار  كتر ,  لدك وقلعة عظيمة مشرفة عل  هنر دجلة:ح   كياا (222) 
 .567ص,5مج, مع م البلدان , ياقوخ احلموي: ظرين. ني آمد وجزيرك ا   عمر 

، 447 -444، 441، 831، 837، 853، 867، ص ص 1جالستتتتتتتتتتلوك،  (221) 
، 113 -115، ص ص 4ج، 811، 35 – 31، ص ص 8، ح473 -443،475
 .858، 573 -575، 574، 115، 51، ص ص 5، ح446، 448، ص ص 6ح
 -113، ص ص 5مـ ، 856 – 857، ص ص 1درر العقود الاريدك، مج (223) 

 .513، ص 5؛ كتاب املقا ، ح734 – 738، ص ص 8، مج111
                , القبائتتتتتتتتتتتتتل والزعامتتتتتتتتتتتتتاخ, توفيتتتتتتتتتتتتتق: للتا تتتتتتتتتتتتتيل عتتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتت  ينظتتتتتتتتتتتتتر  (224) 

 . 161-145صص 
 .513، ص 5؛ كتاب املقا ، ح31، ص 8السلوك، ح (225) 
م  تتف خاصتتة متت  قطتت  عديتتدك، التتيت يتتنعم  تتا الستتلطان علتت  : تشتتريف (226) 

. ودرجتتة من تتب ، وكانتتر علتت  أنتتواع وطبقتتاخ األمتتراء والنتتواب كتتل حستت  مستتتواه
 .74 – 78 ، ص ص4القلقشندي، صبمل األعش ، ح: للتا يل عنها ينظر

 ينمتتتا وكتتتر املقريتتتزي يف كتا تتت  درر العقتتتود الاريتتتدك  تتت ن الستتتلطان أعطتتتاه  (227) 
 .111، ص 5مج: ينظر. ث ثني ألف درهم

؛ كتتاب املقات ، 31، ص 8؛ السلوك، ح111، ص 5امل در ناس ، مج (228) 
 .513ص  ،5ح
 .31ص  ،8السلوك، ح (229) 
 .35 – 31ص ص  ،8امل در ناس ، ح (212) 
 .111 – 113، ص ص 5املقريزي، درر العقود الاريدك، مج: ينظر (212) 
 .113 – 115، ص ص 4السلوك، ح (211) 
 .111، ص 5درر العقود الاريدك، مج (213) 
 .113، ص 5امل در ناس ، مج (214) 
؛ 131ص  ،1ا تتت  ح تتتر العستتتق ي، أنبتتتاء الومتتتر، ح: عتتت  ولتتت  ينظتتتر (215) 
صتت   التتدي  : تضت  الز يتتدي، تتترويج القلتتوب يف وكتتر امللتتوك  تت  أيتتوب، حققتت املر 

 .66 – 67، ص ص (1338:  كوخ)، 5املن د، ض
 .113، ص 5درر العقود الاريدك، مج (216) 
 .448ص  ،6السلوك، ح (217) 
 .446، ص 6امل در ناس ، ح (218) 
مدينتتة يف آور ي تتان،  ناهتتا الستتلطان املوتتو ، اوجلتتايتو ومتتد : الستتلطانية (219) 

واختتتتذها كرستتتياً ململكتتتت ، ( م1816 -1818/ هتتتت516 – 518) تتت  أرغتتتون خدا نتتتد 
أ تو الاتداء، : وهي  القرب م  جبال كي ن، وكانر قليلة الاواك  والبساتني، ينظتر

؛ ا تتتت  ستتتتباهي زاده، أوضتتتتمل املستتتتال  إن معرفتتتتة البلتتتتدان 463تقتتتتومي البلتتتتدان، ص 
 .831 -831ص ص  ،(5116:  كوخ)املهدي عيد الرواضية، : واملمال ، حتقيق

 .51ص  ،5السلوك، ح (232) 
 .115ص  ،5السلوك، ح (232) 
 .573، ص 5؛ السلوك، ح856ص  ،1درر العقود الاريدك، مج (231) 
 .577 – 574، ص ص 5امل در ناس ، ح (233) 
 .577، ص 5امل در ناس ، ح (234) 
 .573، 577، ص ص 5السلوك، ح؛856ص ،1مجدرر العقود الاريدك، (235) 
 .858، ص 5امل در ناس ، ح (236) 
 .734 – 738، ص ص 8ريدك، مجدرر العقود الا (237) 
 .568ص  ،8السلوك، ح (238) 
، (5111:أر يتتل)زرار صتتديق توفيتتق، ُكردستتتان يف القتترن ال تتام  اهل تتري،  (239) 

 .155ص 
   توفيتتتق، كردستتتتان، : للمزيتتتد عتتت  ولتتت  ينظتتتر. 153، ص 4الستتتلوك ، ح (242) 

 .38 – 31ص ص 
 .131، ص 4السلوك، ح (242) 
كاخ، حتمتتتتل  لتتتتد  تتتتني مهتتتتدان والكتتتترح، وهتتتتي خ تتتتبة ك تتتتك اخلتتتت:  روجتتتترد (241) 

، ص ص 1ياقوخ احلموي، مع م البلدان، متج: ينظر. فواكهها إن الكرح وغكها
414 – 417. 

عتتز التتتدي  حستتني  تتت   تت اع التتتدي  ومتتتود : امللتت  عتتتز التتدي  العباستتتي (243) 
أحتتتتتد أمتتتتتراء األمتتتتارك اخلور تتتتتيدية يف ُلرستتتتتتان ( م1411 – 1843/ هتتتتت314 – 571)

/ هتتتت314)نتتتواب تيمورلنتتت  ستتتنة  ال تتتورى، وكتتتان فاضتتت ً لطيتتتف الطبتتت ، قتتتتل  يتتتد
: ينظتتتتر. وم لتتتتوا ا تتتتت  وعلقوهتتتتا يف ستتتتوق مدينتتتتة الستتتتلطانية ملتتتتدك أستتتتبوع( م1411

، ص (ش. ه 1886: هتران)وان أو  ، : نطنزي، منت   التواريخ معي ،  ت هبيمل
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ومتتتد : ؛ ومتتد أمتتني زكتتي، تتتاريخ التتتدول واألمتتاراخ الُكرديتتة، تر تتة66 – 67ص 
 .وال ندري ملاوا لقب  املقريزي  العباسي. 173، ص (1347: القاهرك)علي عوي، 

 .751، ص 1درر العقود الاريدك، مج (244) 
وكتتتر نطنتتتزي  تتت ن امللتتت  عتتتز التتتدي  أمضتتت  يف ستتت   تيمورلنتتت  ثتتت و  (245) 

 .66منت   التواريخ، ص : ينظر. سنواخ
 .751، ص 1درر العقود الاريدك، مج (246) 
 .715، ص 1امل در ناس  ، مج (247) 
:  تكوخ)أمحد فتايز احلم تي، : يمور، حتقيقع ائ  املقدور يف نوائ  ت (248) 

 .35، ص (1336
 .515توفيق، كردستان، ص  (249) 
 .85 – 87توفيق، القبائل والزعاماخ، ص ص : للمزيد عن  ينظر (252) 
 .851، ص 6السلوك، ح (252) 
 .173، ص 8مع م البلدان، مج (251) 

قلعتتتة ح تتتينة عاليتتتة جتتتداً  وتتتري ديتتتار  كتتتر متتت  طتتترخل  تتت د : قلعتتتة كركتتتر (253) 
: ينظتتتر(. خر تتتوض احلاليتتتة)اتتتراخ  تتتني مسيستتتاض وختتترتربخالتتتروم، تقتتت  علتتت   تتتط ال

: الظتتاهر، ز تتدك كشتتف املمالتت ، عتت   ت تتهبيهب  ؛478،ص 4امل تتدر ناستت ، متتج
 .71،ص (1334:  اريف) ولف راويف، 

 .43توفيق، القبائل والزعاماخ، ص : ع  هذه القبيلة ينظر (254) 
ا تتتت  توتتتتري  تتتتتردي، : ينظتتتتر أيضتتتتتاً . 447 – 444ص ص  ،6الستتتتلوك، ح (255) 

: القتتتاهرك)إ تتراهيم علتتي طرختتان، : لزاهتترك يف ملتتوك م تتر والقتتاهرك، حتقيتتقالن تتوم ا
 .77ص  ،14،  (1355

قلعتتتة ح تتتينة يف أطتتتراخل مدينتتتة متتتاردي ، وهتتتي مبنيتتتة علتتت  قنطتتترك : آكتتتل (256) 
. عوجتتاء عاليتتة جتتداً لدرجتتة أن أحتتداً ال ينظتتر إليهتتا إال ويستتتو  عليتت  التتوهم واهللتت 

 .878 – 848البدليسي،  رفنام ، ص ص : ينظر
 .444، ص 6السلوك، ح (257) 
 .574، ص 5امل در ناس ، ح (258) 
 .577ص  ،5امل در ناس ، ح (259) 

 
 هوز و مالباتيَن كوردان ييَن دةسهةالتدار ل ثةى نظيسينيَن مةقريزى

 ((ظةكولينةكا شروظةكار))  
 كورتى 

ر هوز و مالباتيَن كوردى ييَن ئارمانج ذ ظىَ ظةكولينىَ ئةظةية بةرضاظكرنا وان ثيَزانينان ييَن ميَذوو نظيس مةقريزى ل دو
بو مة ثيَشكيَشكرين د هندةك نظيسينيَن خودا ، و بوزانني مةقريزى دهيَتة (  كوردستان )دةسهةالتدار ل وةالتىَ كوردان 

و دهيَتة نياسني ب ب بةرهةمةكىَ بةرفرةه . هذمارتن ئيَك ثيشةنطيَن نظيسينا ميَذوويىَ ل ميسرىَ ل سةر دةمىَ مةملوكيان 
هوير ، دبةرضاظكرنا بابةتيَن خو ، و ل بةرهةميَن خودا ضةندين ثيَزانينيَن ذيَطرتى و بلا  ل دور ميَلذوويا كلوردا و     ، و

 . وةالتىَ وان توماركرينة ل سةر دةمىَ ضةرخيَن ناظني 
ثيَدانىَ ب هوز و ظةكولني يا دابةشكرى ية ل سةر دةسثيَكةكىَ و دوو باسان ، باسىَ ئيَكىَ يىَ تةرخانكرى ية بو ئاماذة 

و باسىَ دووى يىَ طريَداية ب مالباتيَن كوردى ييَن . كومةليَن كوردى ئةظيَن مةقريزى باسى وان كرى دنظيسينيَن خودا 
مالباتا ملةروانيان ل  : دةسهةالتدار ظة ، كو مةقريزى ثيَزانينيَن طرنط ل سةر ضةندين ذ وان مالباتان توماركرينة ، مينا 

 .دىَ و بنةماال ئةيووبيان ل حةسةن كيفا ميافارقني و ئامة
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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 9114  - 0491 بنانفي للكورد النشاط السياسي والثقافي ل

 
 علي صاحل محدان

 العراق -اقليم كردستان ، اخوز جامعة  ،اكوليت العلوم االنسانيةف ،قسم التاريخ
 (9101حزيران  92 :تاريخ القبول بالنشر ، 9101الثاني كانون   90: تاريخ استالم البحث)

 :  الخالصة  
 ،ثقافيةالسياسية و المضامين الذات  ورديةالكتنظيمات ال دور برزتاو  ،الثقافي الكوردي في لبنانو السياسي  نشاطال رتطو مراحل دراسة البينت 

في والثقافي النشاط السياسي  بالرغم من ذلك عانىيز خصوصية هويتهم القومية، واشعار الكورد بتم ،ج الوعي القوميا نضا في هاتساهموم
نتيجة عوامل ذاتية واقليمية تي تاسست الاللبنانية الجمعيات والتنظيمات الكوردية  يةلباغاهداف  ان ها،جملة مساوىء من ابرز  المحصلة

المجتمع مصالح ب هتماماال كثر منا شعاراتها، االفراد المنضوين تحت تلبية مصالح على معظمها  تعملو  النطاقمحدودة كانت  ،وكوردستانية
التي د اعداالاذا ما قورن  لجمعياتمن اعدد غير القليل ظهور  و ،مقومات استمراريتهابذلك  فقدتو  ،تهاكوحدة قائمة بحد ذاوالحالة الكوردية  

الى الكوردية ـ كما سيمر معنا الحقا ـ ات تنظيمال افتقار ةالحظمكما يمكن ة،  وامكاناتهم المادية المتواضع كورد اللبنانيينالبتعداد وصلت اليها 
بما يخدم مصالح الكورد اللبنانيين بالدرجة  فيما بينها الفردية وعدم التنسيق المشترك نظرةال سيادةو  ،والعملية التنظيمية احيو من الن الرؤية الموحدة

 .االساس
 .النشاط السياسي ، الكورد يف لبنان، التنظيمات الثقافية، القانون االساسي :الكلمات الدالة 

 

 

 

 المقدمة
 

كتابة عن النشاط ال امهت عوامل خمتلفة يف اختيارس
ايالء للكورد يف لبنان، يايت يف مقدمتها عدم  السياسي والثقايف

 الذي يعدالبعض ناء باستث ،الباحثنيالكايف من قبل  هتماماال
اديب معوض، امحد امثال الدكتور  على اصابع اليد الواحدة

و عصام صالح ابو  ،لقمان حموفرح وجيه كوثراين،  ،امحد حممد
عن تاريخ الكورد يف لبنان ودراسة اوضاعهم بالكتابة  شقرا

ويبدو املعيشية وشؤوهنم والسياسية والثقافية بالشكل املطلوب، 
من قبل الكتاب الكورد يف االجزاء االخرى من   التقصري
كورد   وجود، على الرغم من واضحا بشكل خاص انكوردست
 تطورات سياسية وثقافيةل معايشتهم، و يب قريبيف بلد عر لبنان 

الظروف اىل  دفعهتمحيث  ،مراحل تارخيهم املعاصريف  ضحةوا
السياسية اليت شهدهتا الساحة والتجاذبات التقلبات التاثر ب

اللبنانية بشكل عام، فضال عن خدمة الكورد اللبنانيني القضية 
املعيشية املادية و الكوردية بصورة عامة، بالرغم من امكاناهتم 

 تطور احلركة مهمة منرب مراحل عذلك  يظهرو  املتواضعة،

مت اختيار الفرتة الزمنية  ، كماالقومية الكوردية بشكلها االوسع
النشاط بدايات  ، النللبحث (9114ـ  0431)اعاله وهي 

االربعينات من القرن  يف متالسياسي والثقايف للكورد اللبنانيني 
تطورات  شهد الكورد متفاعلة، كمااملنصرم نتيجة مجلة عوامل 

، اجتهت حنو تاطري النشاط االلفية الثالثةبداية  ملحوظة يف
      .االستفادة من االستحقاقات املقبلة يف لبنان بغيةالكوردي 

 

 تمهيد
 

بعد اهلجرة لكورد املعاصر لوالثقايف متيز التطور السياسي  
               بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل لبنان املكثفة اىل

صوصية ، خبيف املنايف ينالكورد املوجود ، شأن(0401ـ  0403)
االقتصادية و ة االجتماعية نتيجة للبني حاد واستقطاب قدةمع

 الكورد واملواطنني اللبنانيني والتمايز الشديد بني السكان ،املعقدة
يف الكبري ، والتفاوت حيث مستوى الدخول ونوعية املعيشةمن 
ابناء  مناطق سكىنالكورد مقارنة مع  تواجدمناطق  تطور

  .املكونات االخرى

 لبنانيف والثقافية الكوردية السياسية  ظروفال تتطور 
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حتت تأثري التنظيم التقليدي املتميز  معقولة إىل درجة احلديث
لطبقية املعاصرة البىن ا جتلى يف تشابك، األمر الذي للمجتمع

مما  ،" األسرة الكبرية والعشرية" املؤسسات التقليدية مثل مع 
خلق تناقضات حادة بني امليل حنو تكوين جمتمع   ساهم يف

ومجود عدد كبري من القوالب االجتماعية اليت  كوردي موحد
فيه خطرًا على األصالة  اتأية حماوالت للتجديد ألهنا ر  تعرقل

االجتماعي  التطورمسرية على  واضحاومارست تأثريًا ، ةالقومي
االجتماعية  روفظالمع مبا يتجاوب  لكورد اللبنانينيوالسياسي ل

املتعارف عليه أن نقطة االنطالق للتطور ف ،ومزاياها وحاجاهتا
الثالثينات هي ختوم  لبنان يفللكورد السياسي احلديث 

العشرين عندما ابتدأت عملية التغيري يف واالربعينات من قرن 
                 سفرت عن نشوء أوىلاالتقليدي و  كورديال اجملتمع

مجعيات  السياسية العصرية وتطورت إىلاعية و االجتماملؤسسات 
 . فيما بعد ومنظمات

  
                        الوعي السياسي والثقافي الكوردي  نشوء

 0421 ـ 0491لبنان  في
  

الشخصية  قام بهالذي  لحوظاملالدور  من املهم االشارة اىل
ان الدكتور كامري  الكوردية املعروفة وسليل العائلة البدرخانية

(0491-0143)بدرخان بك 
تفاصيل  عنث دياحل عند ، (0)

لبنان، يف كورد اليت قام هبا الالفعاليات الثقافية والسياسية نشوء 
التعليم قل لالهتمام حب الكورد يف حتفيزالدور تجلى ذلك وي
الدخول يف النشاطات االجتماعية التشجيع من اجل و 

الذي يعد من  الدكتور اديب معوض كانو  د،والسياسية للبال
هذه احلقيقة  قد اشار اىل (9)الكورد اللبنانيني عن اوائل من كتب
هناك طبقة من الالجئني ذات ثقافة عالية "بقوله يف وقت مبكر 

صرية تتمثل لنا يف بعضهم من ارقى وادق ما تكون الثقافات الع
ظاهرة تشكل  اىليف موضع اخر  ذكرو " امثال الدكتور بدرخان

نتيجة جهود  يف لبنان ردية اواسط االربعيناتثقافية فنية كو 
ان منهم السيما يف العاصمة فريقا مثقفا يف "اعاله بقوله املذكور

ثارها آاالداب والفنون الكردية، طاملا عرف اجلمهور اللبناين من 

مناذج رائعة اجلمال الفين خصوصا ملا كانت اذاعة راديو الشرق 
 .(3)"ها الفنانون االكرادتتسع الحتافنا به، كان يعزفها ويغني

كان قد  الدكتور كامريان بدرخان بك ان ،من الالفتف
 قواعد اللبنانيني  الكوردنيلقعلى ت ،0431 حبلول سنة عمل

 ،ذي الشهرة الواسعة (اليبكال)اللغة الكوردية واصوهلا يف معهد
 93ة يف ابعد نيله شهادة الدكتور  يف مسعى تنويري هنضوي

متوجها اىل بريوت  ،االملانية (كيبز الي) من جامعة 0491شباط 
على  لبنانيف على تشجيع الكورد والعمل مارسة مهنة ااحماماة، مل

واصل  ،املانيا تهغادر بعد مو  احلياة العامةشؤون االخنراط يف 
بعد انقطاع  الدكتور كامريان بدرخان بك جهوده التثقيفية

يف اذاعة ( القسم الكوردي)، مشاركا يف البث االذاعي اضطراري
، كما 0430 آذار بريوت اليت تاسست يفالشرق االوسط يف 

الكائنة يف ( يوسف سليم الصقلي) ةعبيف مطنشر بعض كتبه 
، وافتتح مدرسة لتعليم اللغة الكوردية يف بريوت حي زقاق البالط

 (اليوم اجلديد/ نوَ ذاروَ)واصدر جريدة  املذكوريف احلي 
وبقي مداوما على ( 0431 - 0433)بني السنوات وعية باالس

 . (3)اىل فرنسا سافر بعدهاحيث  ،0439 ىل سنةا راس عمله
من قبل مصدر  وصفت جهود الدكتور كامريان بدرخان بك

حركة  هخلقبسبب  ،متميزةجهود كانت   على اهنامعاصر له، 
فاىل جانب ما اعتاد  ،عت االنتباهثقافية كوردية يف بريوت اسرت 

املتنوعة يف سبيل الثقافة الكوردية، نشر عليه من بذل املساعي 
التعليم وحارب االمية بني ابناء جلدته، وخصص غرفتني من 

الفرنسية ليجمع فيها الكورد االميني كل مساء ( الليسيه)بناية 
ويلقي عليهم دروسا يف اصول اللغة الكوردية، وافتتح مدرسة 

 .(3)ثقافيااللبنانيني خاصة حبي املصيطبة خدمت الكورد 
عوامل اخرى سامهت يف اشعار  تاثريالميكن اغفال  كما

اجتماعية  تنظيماتالكورد يف لبنان بضرورة العمل على تكوين 
التطورات اليت شهدهتا  دور هاباوضاعهم، من لالهتمامسياسية و 
يف دفع وانعكاساهتا  ،العراقسوريا و كل من ساحة الكوردية يف  ال

يف لبنان حنو االمام يف الوعي القومي الكوردي للكورد عجلة 
فرتة هناية اخلمسينات وبداية الستينات من القرن املنصرم، فبعد 
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وظهور  (0410ـ0431) املصريةـ الوحدة السورية  جناز مهمةا
 الكورد السوريون مزيدا من الغنب شهد ،اجلمهورية العربية املتحدة

 ،يف االقليم السوريالذي حلق هبم على يد سلطات الوحدة 
          يف اىل درجة كبرية العربية االفكار القومية  اجو ر  نتيجة

        .(1)االوساط العربية
احلزب الدميقراطي الكوردي يف لتاسيس كان   ،ويف خط مواز

كمدافع عن   0439ان حزير  03، الذي تأسس يف (الباريت) سوريا
 ممنمن القوميني الكورد،  خنبة على يديف سوريا  حقوق الكورد

لحوظ يف املدور ال، 0411آب يف عشوائيلالعتقال التعرضوا 
 ةقيبعن القومي زهم لكورد اللبنانيني بتميزيادة احساس ا

هجرة اعضاء  بعد وبدا ذلك واضحامكونات اجملتمع اللبناين، 
اللجوء اىل لبنان هربا من ممارسات واضطراهم  احلزبمن 

  عرفتومن جهة اخرى غري القانونية، السورية السلطات 
يف جمال الدعوة اىل احلقوق العراق زمخا قويا  -ردستان كو 

اثر  (0494ـ  0413) البارزاين بعد عودة مال مصطفىالكوردية، 
لعراقي واعرتافه بان وصدور الدستور ا 0431متوز  03رة جناح ثو 
وان الكورد  العربية والكوردية مها تنييكون من قوميتالعراق 

 0410 آيلول 00ورة ، واندالع ثوالعرب شركاء يف الةطن
ال مصطفى مبقيادة  نتيجة عوامل عدة، بعد فيما الكوردية

مبزيد  اخبارهاحف العاملية واللبنانية الص تناولتاليت و البارزاين، 
تحصال اس على الكوردعلى عزم  هادياكتبسبب و ، من االهتمام

 ترتيب اوضاعهمضرورة ب كورد اللبنانيون، شعر الحقوفهم القومية
بغية  ،عنهم الخواهنم يف كوردستانتقدمي صورة جيدة و الداخلية 

مصاحل اخواهنم الكورد يف االجزاء و الكوردية خدمة الثورة 
احلرية  نتيجة منربا اعالميا الخبار الثورةجعل بريوت االخرى و 
  .(9)املتوفرة فيها االعالمية 

مصدر مطلع اىل وجود عامل مهم  ماسبق، اشار نفضال ع
متثل ، النشاط السياسي لدى كورد لبنانة بلور  يف ساعداخر 
 بعدعلى الصعيد اللبناين، العامة االوضاع اليت تركتها  اتبالتاثري 

منح اجلنسية اللبنانية لعدد من العوائل الكوردية يف فرتات خمتلفة، 
 ،مشاركة الكورد يف االنتخابات اللبنانية على عداالمر الذي سا

            ومجعيات  شاء تنظيماتنال امللحةرغبة الالقناعة و  وخرسو 
   .(1)خاصة هبم

  
 التنظيمات الكوردية في لبنان /اوال

 0491 ـ 0421  خالل الفترة
  

وعي الـ  سبق قولهكل ما   مع ـ الكورد يف لبنان مل ميتلك
التطورات االحداث و  يتابعوا علهم انالذي جي القومي الكاف
حنو والتوجه م االم عن وطنه نزوحال اسفرت اىلاالقليمية اليت 

 ظروفالعلى الرغم من  ،بالشكل املطلوببالد االغرتاب 
قبل فرتة الستينات من القرن  اليت عاشوها املعيشية الصعبة

عدم تبلور اي افق سياسي  جلملة من االسباب منها ،الفائت
مستقل بدءا من هجرهتم، نتيجة الرتكيبة االجتماعية اليت وجدوا 

ها والظروف االقتصادية الصعبة ومنط انفسهم مقيدين بقواعد
ان حتركا  االتفكريهم الذي حتكم فيه االفق العشائري الضيق، 

انشاء وجوب فكرة كان من نتائجه املهمة لسطح  لى اع ظهر
الهتمام بغية ا، اجتماعية ثقافية سياسية رياضيةمجعيات  عدة

    :(4)من ابرزهابشكل اكثر جدية مبصاحل الكورد اللبنانيني 
 : جمعية وفد الروضةـ  0

من قبل اعضاء من ، 0411 مجعية وفد الروضة سنةسست أت
بعد وصوهلا لبنان خالل  ،وىلالكوردية بالدرجة اال (اومري)اسرة 
 جمموعة منعرف عن اجلمعية تبنيها و االربعينات، فرتة 

           تامني احلاجات اىل هدفت  االجتماعيةؤسسات امل
للكورد اللبنانيني، من خالل امتالك حة امللاليومية االساسية 

مريض يف الشهر،  (911)مسجد ومستوصف وفر اخلدمة لنحو 
           كما ان اجلمعية امتلكت مدرسة ثانوية باسم مدرسة 

 ىكد القائمون علا طالب، و  (311)ضمت اكثر من  (االميان)
منتسب للجمعية  (1111)حنو  تضم ااهن( مجعية وفد الروضة)

عرف عن اجلمعية امتالكها كما ،  (اومري)من اسرة معظمهم 
                مثل لعالقات متميزة مع اطراف اسالمية سنية يف لبنان 

امر  ، مما يفسر(اجلماعة االسالمية، اجمللس االسالمي االعلى)
 لتمويل مشاريعها الطبية والرتبويةواملساندة الدعم  حصوهلا على

  .(01)بني االوساط الكوردية
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    :الجمعية الخيرية الكوردية اللبنانيةـ  9 
   سنةاذار  01يف   اللبنانية  الكوردية  اخلريية  اجلمعية ظهرت

           كل من  ابرز املؤسسني كانو ، (143)حتت الرقم  0413
حممد سروخان مال، حسن ابراهيم مال، فرح علي امحد، شيخو )

، (هيم مالحممود حسني، امساعيل حسني مال، وامحد ابرا
افتتاح مقر اجلمعية يف كان وراء الذي  ، (داود حمو)تراسها و 

  .(00)منطقة البسطاين يف بريوت فور االعالن عن تاسيسها
، ان الباعث وراء انشاءهااالعالمية،  ذكرت مصادر اجلمعية

ادركوا ضرورة اجياد مؤسسة قد ان قسما من املثقفني الكورد 
 سيتاساالمر الذي ادى شؤوهنم  وترعى اللبنانيني جتمع الكورد

  كجمعية،  0413يف ايلول  (اجلمعية اخلريية الكوردية اللبنانية)
 .(90)كوردية االصل

 ،يف القانون االساسي للجمعية ذكرانه اىل جتدر االشارة 
عمل اجلمعية  اوضحت ،الذي ضم جمموعة من املوادو 

اخلريية ية اجلمع)ورد ان منها،  (0) املؤسسايت اخلريي، ففي املادة
مقرها اجلمهورية اللبنانية واهنا غري سياسية  (الكوردية اللبنانية
 ان مقر اجلمعية يقع يف بينت (9)املادة و ، املادي والتتوخى الربح

اهداف اجلمعية يف توطيد  ،(3)املادة  واوجزتبريوت،  مدينة
اواصر الصداقة بني الشباب الكورد اللبناين والكوردي املقيم، 

نشر العلم والثقافة و دمات اخلريية االجتماعية العامة، نشر اخلو 
ان مالية اجلمعية تتكون فاشارت  (3)لبنان، اما املادة بني كورد 

التربعات و املساعدات احلكومية، و من اشرتاكات االعضاء، 
اقامة احلفالت اخلريية الثقافية والفنية والرياضية، يف و واهلبات، 

اهنا اىل االشارة يكلية اجلمعية و  هتبنيل (3)حني كرست املادة 
 (9)خصصت املادة و تتالفت من هيئتني عامة واخرى ادارية، 

              انوانه يشرتط لعضوية اجلمعية  لشرح شروط االنتساب
            يكون املتقدم لبنانيا او مقيما يف لبنان وان يكون قد امت

 .(03)العشرين من عمره
معية فور االعالن عنها بعد الشاط االجتماعي للجبرز 

الرتخيص الذي حصلت عليه اثناء فرتة وجود كمال جنبالط 
لتفاف على راس وزارة الداخلية اللبنانية، حيث كان اال

حوهلا ملحوظا، فبدات عملها  اللبناين اجلماهريي الكوردي

نواحي الثقافية من ال يةدر الكو االسر ساعدة ابناء مباخلريي 
افتتاح دورات تعليم اللغة كان اعماهلا،   زبر ا من واالجتماعية،

الكوردية وتعليم االطفال يف لبنان لغتهم االم اىل جانب القيام 
تقدمي الدعم واملعونة الطبية و نوروز القومية، اعياد باحتفاالت 

قدم االدوية من خالل امتالك مستوصف خريي الكورد للفقراء 
ار روزنامات اصد علىكما دابت اجلمعية   ،واملعاجلة الطبية

ان تضع عليها صور الشخصيات الكوردية من على حرصت 
 م، من اجل ترسيخ اجنازاهتالشعراء والزعماء الكورد البارزين

  .(03)يف لبنان ةاجلديدالكوردية يف اذهان االجيال  القومية 
يف عملت  ،اجلمعية اخلريية الكوردية اللبنانية ان ،والالفت

منح الكورد يف  ة من اجلت جهود واضحوبذلالوقت نفسه 
لبنان اجلنسية اللبنانية، حيث اكد رئيس اجلمعية يف مقابلة 
اجريت معه يف اواسط التسعينات، انه يف فرتة احلرب االهلية 

عمل املستوصف التابع للجمعية بشكل  ،0493 اللبنانية سنة
ملحوظ ملساعدة اللبنانيني مبختلف طوائفهم لذا فاهنا صنفت  

دائرة االنعاش االجتماعي )ستوصف من قبل كاول مجعية وم
بسبب خدماته اجلليلة اىل جانب تاسيسها دار توليد  (اللبناين

 0414 وتقدمي املساعدات التموينية للمواطنني وحتركها منذ سنة
اجلمعية )شهدت نشاطات  ، (03)ملنح الكورد اجلنسية اللبنانية

 ،لسنوات االخريةتراجعا ملحوظا يف ا (اخلريية الكوردية اللبنانية
  .(01)نتيجة اسباب عديدة منها نقص السيولة املادية

 :جمعية االرز الثقافية الرياضية ـ 3
 0414آذار  01يف  ،مجعية االرز الثقافية الرياضية تشكلت

واملميز الرياضية والثقافية الكوردية،  نشاطاتمن اجل حتسني ال
 ،تواضعة يف بريوت الذي فيه اجلمعية الكائن يف بناية مىناملب ان

 (فخرو )صور املؤسسني وهم يف عمومهم من اسرة زين ب
علي، )الكوردية سر االاالسر القريبة منها مثل اعضاء من بعض و 

 ،من ابرز نشاطات اجلمعيةو ، (عرتيس، حسن، كوردي، ورمو
تاسيس فريق لكرة القدم فاز بعدة بطوالت وطنية اوائل كان 
اهتمت ( احلقيقة /  راسيت) نيات، واصدار نشرة مسيتيالسبع

          اىل جانب اهتمامها  ،لبنان باالوضاع العامة للكورد يف
  .(09)بالشؤون الكوردستانية
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 : البارتيـ الديمقراطي الكوردي في لبنان الحزب  ـ 9
سنة  (الباريتـ الدميقراطي الكوردي يف لبنان )سس احلزب أت

، (0419-0431) مجيل حموالكوردي على يد العامل  0491
تركيا واليتيم  -املولود يف احدى القرى الكوردية يف كوردستان 

 اىل لبنانوالدته هاجرت به و  ،لذي فقد والده يف سن مبكرةا
 بسببللتخلص من ظلم االتراك، و و  نتيجة الظروف القاسية

دخل جمال االعمال  ، حيثمل يرتاد املدرسة شظف العيش
  .(01)سنه اليدوية منذ صغر

تعود البدايات االوىل لتاسيس احلزب  ملهم االشارة، انمن ا
 بشكل سري نظمةامل، عندما اعلن عن تشكل 0411اىل سنة 

حتت  (منظمة الشبيبة الدميقراطية الكوردية يف لبنان)حتت عنوان 
الشعارات التالية، املواطنية اللبنانية حق من حقوق الشعب 

بدعم وتاييد حبقوقكم، الكوردي، يا كورد لبنان احتدوا مث طالبوا 
يف ( الباريت)من احلزب الدميقراطي الكوردستاين يف العراق و

تضمنت فعاليات املنظمة االوىل االتصال بالكورد حيث . سوريا
املعيشية املرتدية  ةالاحللبيانات الداعية اىل حتسني ااحمليني ونشر ا
حقلي التعليم والثقافة ضرورة حتسني كيز على من خالل الرت 

من قبل الدولة وذلك مبنح الكورد  حل مشكلة املواطنة وبوجو 
 ا، اىل جانب العمل جلعل مدينة بريوت منرب يف لبنان حق اجلنسية

اىل  0410سنة  اليصال صوت الثورة الكوردية امهم ااعالمي
    .(04)العامل اخلارجي

عرفت العالقة بني املنظمة واحلزب الدميقراطي الكوردي يف 
، حىت ان املنظمة اصبحت مبثابة فرع من وظاسوريا تطورا ملح

، واستمرت االوضاع على ذاك املنوال حىت حدوث االخريفروع 
، 0413اب  3زب ادت اىل انشقاقه يف تطورات عدة داخل احل

افرز عن بروز خط سياسي يساري متثل بتيار الشباب الذين 
ي  ، االمر الذوجدوا من الضرورة االلتزام باملنهج العلمي الثابت

كان كفيال بانشقاق املنظمة اىل فصيلني وخروج جمموعة من 
( منظمة الباريت الدميقراطي الكوردي اليساري)قواعده وتشكيل 

 .(91)وبقاء املنظمة يف خطها السياسي السابق
اول حزب  يعد( الباريت)ان  ،جاء يف منهاج احلزب الداخلي
ة الرمسية نال االجاز انه و  0411لبناين تأسس يف االول من متوز 

وان  0491آيلول  93يف  (111)الرقم القرار ذي مبوجب 
انه بعد احلصول  من املهم االشارة اىلو  ،(مجيل حمو)مؤسسه هو 

 واالعالن عن احلزب بشكل رمسي يف لبنان، على االجازة الرمسية
اىل جانب النظام العراقي ( مجيل حمو)سرعان ما احناز مؤسسه 

واملطالبة باحلقوق القومية  كوردلا عراقية ضدرب الاحل بررو 
 هفقدان يمسرية احلزب و كان كفيال بان يؤثر على مما   املشروعة،
يف العراق ( الباريت)تية اصال من تشجيع أمتاليت كانت شعبيته 

 ومبادئه باع اصله( مجيل حمو)وبدا للكورد يف لبنان ان  ،له
ابناء  كي خيون  لقاء مبالغ قدمت له من النظام العراقي القومية

 .(90)جلدته بشكل سافر
، (الباريت)الدميقراطي الكوردي يف لبنان ) اصدر احلزب

وهي صحيفة سياسية  (صوت االكراد/ دةنطى كورد)جريدة 
 اسبوعية استمرت بالصدور يف لندن بعد االنقطاع الذي شهدته

اكدت ان اهداف احلزب ترتكز يف  فرتة من الزمن وكانت قد
وحدة الوطنية اللبنانية وتوحيد الكورد يف لعمل من اجل تعزيز الا

  .(99)لبنان ورفع مستواهم الثقايف واالجتماعي
  

 التنظيمات الكوردية في لبنان  /ثانيا
 0491ـ 0491خالل الفترة 

شهد عقد السبعينات من القرن املاضي والدة تنظيمات  
نتيجة حلاالت التشظي كوردية عدة يف لبنان، معظمها كانت 

السياسي اليت طاملا عانت الساحة السياسية الكوردية واالنقسام 
 : كانت  التنظيمات اثارها الضارة، وابرزمن  يف لبنان

   :ي الكوردي اليساري في لبنـان ة البارتي الديمقراطمنظم ـ 0
بداية  لبنانإىل  مبعوثيهم القوميون الكورد يف سورياأرسل 
منظمة الباريت  لبناناجلهود تأسست يف تلك وبنتيجة  ،الستينات

تكونت و  ،0491الدميقراطي الكودي اليساري يف لبنان سنة 
النواة للمنظمة من خالل تواجد بعض العمال والطالب الكورد 

، الشبايب املتحمس قوميا يف لبنان يف لبنان، وتعاوهنم مع التيار
 هاتبنياملنظمة  عرف عنو ذاك التعاون ظهور املنظمة،  مثرةوكانت 
             ، 0491نة يف مؤمترها االول س "الالرامسايل التطور"نظرية 
، ويف مؤمترها يف املؤمتر الثاين "مسالة التطور الدميقراطي"ونظرية 
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       اىل امسها، "اليساري"اضيفت كلمة  0493الرابع سنة 
              جبهة االحزاب والقوى الوطنية "واصبحت عضوا يف 

   .(93)"والتقدمية اللبنانية
القيادة " الحزب الديمقراطي الكوردي في لبنان ـ البارتي ـ 9

  :" المركزية
" احلزب الدميقراطي الكوردي يف لبنان ـ الباريت تشكل 

بعض الشباب املنضوين حتت يد  على 0490سنة "القيادة املركزية
الذين رفضت من بعض العضوية الباريت الذين جتاوبوا مع 

فضال  مجيل حمو،رئيس احلزب بل طلبات انتساهبم للحزب من ق
قيادة الباريت بني ابناء عائلته، ل االخري حصر التذمر من عن

واصدار  ،فه اىل جانب الثورة الكورديةو بوق عرف هذا احلزب
مع حزب رزكاري  والتحالف( ارتيث) باسم نشرة خاصة

السياسي  تركز النضالعند بداية تاسيسه، الكوردي اللبناين 
، ناسبة اعياد نوروزوبيانات خاصة مبنشرات اصدار  للحزب يف

اغتيال سكرتري احلزب كان ابرز االحداث اليت مر هبا احلزب،   و
جثثهم وجدت حيث  ،0419غازي فرح مع اثنني من رفاقه سنة 

قيادة احلزب  مروع، وجهتمشوهة بعد ان مت اغتياهلم بشكل 
كانت مية،  اعداد وتنفيذ اجلر اصابع االهتام اىل النظام العراقي يف 

          العميلة كفيلة بوقف نشاطات احلزب ومل يصدر عنه اي 
  .(93)نشاط يذكر بعد احلادثة

 : فرقة نوروز الكوردية ـ 3
ظهر  شهد اجملتمع الكوردي يف لبنان حراكا من نوع اخر، 

متثل بتاسيس فرقة  ،حرك السياسي واالجتماعيتبالتزامن مع ال
الناطق الرمسي للفن والرتاث الكوردي فلكلورية اريد هلا ان تكون 

، ابرز 0499سنة  (فرقة نوروز الكوردية)وهكذا تشكلت 
غازي عمريات، داود حمو، حكمت )املؤسسني كان كل من 

، (خليل الكوردي، مجيل سياال، خضر طه، وعلي سروخان مال
عدة عروض فنية  ميدتق تفكان ،باكورة نشاطات الفرقة اما و 

 .(93)يف ساحة الربج (فويلسينما ري)على مسرح 
  :رزكاري الكوردي اللبنانيحزب  ـ 3

 نيسان  3يف  حزب رزكاري الكوردي اللبناينتاسس 

واجملموعة ااحميطة به، كي  (فيصل فخرو)من قبل  ،0493
، حرص رئيس احلزب سياسي جلمعية االرزالناح اجلاحلزب  كوني

هامه داء ممن ا( الباريت)حزبه تاسس بعد فشل  على التاكيد ان
 نتيجةباالصل من اجل حتقيقها،  القومية والوطنية اليت تشكل

بدعمه ملمارسات النظام العراقي، فضال عن  (مجيل حمو)احنراف 
حتول احلزب اىل مؤسسة عائلية فشلت يف استيعاب باقي ابناء 

ان مصادر مطلعة عدت  قدبسبب ذلك فو  .(91)الكوردية االسر
  ،حزب رزكاري الكوردي اللبناين الباعث االساسي وراء تاسيس

، ومما يؤكد هذا (ارتيثال)لقضاء على ما تبقى من نفوذ اكان 
اتسمت بالدموية يف اليت املواجهة بني الطرفني  عالطرح اندال

         ، يف احيان كثرية  مناطق وادي ابو مجيل وزقاق البالط
             احداث على اثر نشوب (0491-0499)سنيت خالل 

  .(99)بنان االهليةل
فيصل فخرو، عزالدين فتاح حسن، )قيادة احلزب من تالفت 

حتت اسم  نشرة واصدر احلزب ،(حسن مال، وطلعت فخرو
سعت اىل ابراز اهداف احلزب املتمثلة يف  ،(النضال/ خبات)

العمل من اجل حتسني اوضاع الكورد يف لبنان اجتماعيا 
ويف مؤمتر احلزب  ،دستاينعلى الصعيدين ااحملي والكور و وسياسيا 

مت الرتكيز على حق ، 0491متوز  99االول الذي انعقد يف 
الكورد يف اكتساب اجلنسية اللبنانية، وتضامن الكورد مع باقي 

               ردستاين القوى الوطنية يف لبنان، وعلى الصعيد الكو 
للقضية الكوردية، وحق الشعب الكوردي  احلزب تاييده اظهر 

    .(91)قرير مصريهت  يف
القيادة " الحزب الديمقراطي الكوردي في لبنان ـ البارتي  ـ 5

  :"المؤقتة
 الذي اختذه غري حمسوب النتائج لقرار اخلاطىء ترك ا 

على احلزب، لدرجة ان  املؤثرة سلبا االنعكاسات (مجيل حمو)
          ابنه اقرب املعاونني مترد على قيادته، ولالستدالل فان 

 و 0499نائبه يف قيادة احلزب انشق عنه سنة  (حممد مجيل حمو)
حزب االحتاد الوطين وتاييد نشاطات دعم عرف عنه تفضيله 
ومحل ضد النظام العراقي  (جالل الطالباين)الكوردستاين بقيادة 

ـ تسمية احلزب الدميقراطي الكوردي يف لبنان من احلزب  جناحه
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على راس  (حممد مجيل حمو) وبقي "القيادة املؤقتة" البارتي
اثناء حماولته تطويق  0419 يف نيسان هقتلم يومجناحه اىل 

             خالل احداث احلرب  امين نشب يف وادي ابو مجيل خالف
 .(94)االهلية يف لبنان

          ـ جناح  رزكاري الكوردي اللبنانيحزب  ـ2
 :عبدالكريم ابراهيم 

عن  رتاجعبالي اللبناين رزكاري الكوردحزب قيادة  بدات
فسر انشقاق ياالمر الذي  ،على الصعيد الكوردستاين ئهمباد

حتت قيادة بقي االول ، 0499 سنة اىل جناحني خمتلفني احلزب
ابرز اعضاء القيادة  تشكل على يدوالثاين  (فيصل فخرو)

استغل التقارب الذي حصل بني  الذي  ،عبدالكرمي ابراهيم
اعالهنما عن تشكيل جبهة كوردية فيصل فخرو ومجيل حمو و 

         انتهى دور جناحهعريضة ، فاعلن معارضته خلطوهتما، 
  ومغادرته لبنان 0419مع االجتياح االسرائيلي لبريوت سنة 

   .(31)على اثر ذلك
" منظمة البارتي الديمقراطي الكوردي اليساري في لبنان  ـ 9

 :" الحركة التصحيحية
ريت الدميقراطي الكوردي اليساري يف الباانشقاقات انتقلت 

وكانت منظمة احلزب يف لبنان  إىل منظماهتا يف اخلارج سوريا،
إهنا وقفت  واملعروف ر تأثرًا من بني كل املنظمات،األقوى واألكث

 أول األمر إىل جانب جناح صالح بدر الدين عند انشقاق سنة
ى نقاء مل تستمر طوياًل يف احلفاظ عل املنظمة ، إاّل أن0493

             روج عن سيطرة عملت على اخل و ،وصفاء الود مع قيادهتا
                املنظمة يف ملحق جملتها أوردت  ،(30)احلزب التنظيمية

، بيانًا حتت 0494أيارأوائل  (39)، العدد  (الفجر/ روهالت)
 حول دوافع قيام احلركة التصحيحية يف منظمة الباريت)عنوان 

إىل فيه  أسباب االنشقاق ، خلص(اليساري اللبناينالكوردي 
هزة سري العمل داخل أجو ضبابية اخلط السياسي العام للحزب، 

ال ندري كيف ميكن "أورد البيان  املنظمة، فبالنسبة إىل األول
ملنظمة أن يكون عمرها تسعة عشر عامًا ان ال يتجاوز عدد 

على ( اخلاليا)زبية أعضائها أربعني عضواً، ويقتصر عدد هيئاهتا احل

عدة هيئات، مث تدعي قيادهتا أهنا متثل الغالبية العظمى من 
لو إن "البيان  وحول السبب الثاين ذكر، "الطبقات الكادحة

 01القيادة السابقة عملت بالتقرير التنظيمي الذي قدم هلا يف 
الوضع  انتوحي الشارة ما حصل، وا جرى، ملا 0491 آيلول

 .(39)"األمني العام وشخصني من اتباعه لتنظيمي اقتصر علىا
 

 التنظيمات الكوردية في لبنان  / ثالثا
 0441ـ  0491 خالل الفترة 

ظهور فصائل  نصرم،سجل عقد الثمانينات من القرن امل
كوردية جديدة بني الكورد يف لبنان، اثرت عوامل   منظماتو 

ة رب االهلياحلويوميات مع ظروف  بلورهتاذاتية و موضوعية يف 
اللبنانية والدوران يف فلك قوى مؤثرة على الساحة، اهم 

  : التنظيمات هي
  :التجمع الديمقراطي الكوردي اللبناني ـ 0

، الكوردية( علي خان)كانت جتمعا عائليا قامت به اسرة 
، ونتيجة اجتماعات وزع اعتداء اثر تعرض احد افرادها حلادث 

ن االعالم والنشر صادر عن امانة شؤو  0410بيان اوائل ايار 
والتوجيه يف التجمع الكوردي اللبناين، واعلن فيه عن تشكيل 
التجمع كرد على الرتدي املتزايد يف الوضع الكوردي يف لبنان وما 

، وكان من اهم تعيشه اجلماهري من ختلف سياسي واجتماعي
جانات، عة من الندوات اجلماهريية واملهر نشاطاته القيام مبجمو 

توقف عمل و ، "ديرسيم الفلكورية الكوردية" وتاسيس فرقة
   .(33)التجمع خالل فرتة التسعينات جلملة من الصعوبات

     :لرابطة الكوردية الموحدةا ـ  9
اسس الرابطة الكوردية املوحدة جمموعة من الشباب عند 

وكانت عبارة عن خلية سرية مل تتخذ هلا مقرا  0419بداية سنة 
وثقافية  ،اجتماعية ،خريية ،سياسيةانطلقت كرابطة معلنا، بل 
لنا احلق "ا حتت شعار مجع العائالت الكوردية وتاطريهمن اجل 
ومل تصدر نشرة خاصة واقتصر نشاطها على املسائل " يف لبنان

، مارست نشاطاهتا االعالمية والتنظيمية حىت بداية االعالمية
  .(33)االجتياح االسرائيلي للبنان

  :الكوردي اللبنانياكي االشتر رزكاري حزب  ـ 3
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اعلن فيه عن والدة احلزب  0419وزع بيان يف بريوت هناية 
الذي كان امتدادا جلناح عبدالكرمي ابراهيم، عقد احلزب 

، وابرز ما مت اختاذه كان 0419متوز  03اجتماعه املوسع يف 
اعادة تنشيط البنية التنظيمية للحزب، فصل االمني العام السابق 

اهيم، السباب مالية ولعدم التزامه بالنظام الداخلي عبدالكرمي ابر 
االشرتاكي رزكاري للحزب، وتعديل اسم احلزب ليصبح حزب 

، وبعد حنو سنة من عمره نشب صراع بني الكوردي اللبناين
اعضاء قيادة احلزب وامينه العام مجيل حسن، واقتصر نشاطه 

  .(33)على اصدار بعض البيانات خالل مناسبات خمتلفة
    :اتحاد الوطنيين الكورد في لبنان ـ 9

ولد االحتاد لبلورة ثوابت قومية موحدة وبرنامج للعمل 
الكوردي العام يف لبنان، وعاهد االحتاد الذي ولد خالل سنة 

ان ياخذ على عاتقه مسؤولية العمل من اجل ختليص  0413
، وقد اصدر االحتاد برناجما ضمنه الكورد يف لبنان من املعاناة

ي االحتاد للعمل على املستويني اللبناين، والكوردي، ومواقفه سع
، وكان االحتاد قد والدويل على الصعيد الكوردستاين واالقليمي

تقدمي للمسؤولني الرمسيني والروحيني و عدة ت زيار اجراء قام ب
  .(31)املذكرات لتحسني االوضاع املزرية للكورد

  
 التنظيمات الكوردية في لبنان /رابعا
 9111ـ   0441  خالل الفترة 

 يبدو من تتبع الشؤون السياسية والثقافية للكورد يف لبنان
حنو استئناف الكورد اجتاه الساسة  ،خالل فرتة التسعينات

االستقرار املزيد من حرفية، بغية حتقيق بشكل اكثر  نشاطاهتم
ملبدأ االنسجام بني التنظيمات الداخلي واعطاء االولوية 

     :بنانية وابرزها كانتالكوردية الل
 : االتحاد الثقافي االنساني الكوردي في لبنان ـ 0

على يد  االحتاد الثقايف االنساين الكوردي يف لبنانتأسس 
بداية  واللبنانيني السوريني الكورد من الشبابقومية عناصر 

حزب العمال الكوردستاين )ـعد املمثل غري الرمسي لويالتسعينات، 
ما عدا القيادة  اغلب اعضاء االحتادكان بنان، و ليف ( pkkالـ 

من الكورد السوريني والكورد االتراك الوافدين  تكوناالدارية ت

االحتاد الثقايف )مشلت نشاطات و على لبنان بشكل مؤقت، 
املتنوعة فتح دورات لتعليم اللغة ، (االنساين الكوردي يف لبنان

يم املهرجانات الكوردية وافتتاح معارض لصناعات يدوية وتنظ
وبلغ فلكلورية ومناسبات قومية مثل االحتفال بعيد نوروز، ال

 3111استطاع االحتاد حشد حنو  ،9119االمر يف نوروز سنة 
االعالمي من خالل  شخص من ااحمتفلني ، كما برز دوره

اليت تضمنت و ( سور كول /الوردة احلمراء  )جملة  هر ااصد
 .(39)العامة مواضيع متنوعة عن الكورد وقضاياهم

 : الجمعية االجتماعية اللبنانية ـ  9 
هيمنة بعض االسر على جمريات احلياة االجتماعية كانت 

يف املشهد السياسي الكوردي يف  والسياسية بشكل احادي
من ذلك و  ،اكرب لعب دور ىلاحتفز اسر اخرى  وراء ،لبنان

ة هبا سن ةخاص ةعائلي مجعية (آل عمريات)اسرة  تشكلاملنطلق 
املتحالفة  طراف، من اجل احلفاظ على مصاحل العائلة واال0494
التحق اعضاء  كما ( مدين، حسني، وسعدو)مثل عوائل معها 
يف الوقت ( اجلمعية االجتماعية اللبنانية) ـب (آل عمريات)من 
قبل من  هاسيتاس بسببالكورد بصلة على  مل تكناليت و  ،نفسه

اال ان القيادات  ،(اعة االحباشمج)منتمية اىل  يةاسر عربية بريوت
يف قيادهتا و استحوذت على كامل  ادرجعرفت تالكوردية 

          ، مع ذلك سادت الشكوك0444حبلول سنة  القيادة
          بني االوساط الكوردية حول حقيقة الدور املنوط باجلمعية 

              (مجاعة االحباش)ذراع من اذرع  ،ووجد الكثري فيها
 .(31)السالمية السنيةا

 :الجمعية اللبنانية للخدمات االجتماعية ـ 3
اجلمعية اللبنانية للخدمات االجتماعية برئاسة تاسست 

حاليا،  (لقمان حمو)ويقودها ( 9113-0431 حسني حمو)
ان اهدافها تنحصر يف االعالمية مصادر اجلمعية  وضحتا

ء من الكورد العمل على متابعة الشؤون اليت ختص اوضاع الفقرا
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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ر ان اجلمعية حظيت بالدعم من خصوصا، ومن اجلدير بالذك
للبناين االسبق رفيق احلريري قبل اغتياله، وكان ارئيس الوزراء 

حتت للجمعية الدور الكبري يف تاسيس فرقة فنية فلكلورية كوردية 
   .(34) (جبل االكراد اللبنانية للفنون الشعبيةفرقة ) تسمية

 : جمعية جيل المستقبل ـ 9
يف لبنان  جديدةكوردية   تاسيس مجعية 0449 ت سنةسجل

بثالث مميزات هي، اجلمعية ومتيزت  (مجعية جيل املستقبل) باسم
 اهنم، و (مرديل)عية اىل الرابطة العائليةكل اعضاء اجلم  تماءان

حلفاء اوفياء لرئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري الذي 
، وانكار اعضاء اجلمعية الصوهلم الكوردية 9113اغتيل سنة 

   .(31)قابل ادعاء االصل العريبم
اجلمعية اىل تقدمي العون اىل اعضاء ومؤيدي خطها هدفت 

طالق كلمة السياسي، ويظهر الوالء لتيار احلريري، من خالل ا
، والعمل على االندماج يف اجملتمع على اجلمعية( املستقبل)
           االوساط اللبنانية تعترب ذلك ا بناين، وعلى الرغم منالل
                تابعة للكورد وتعمل لصاحل  (مجعية جيل املستقبل)

     .(30)القضايا الكوردية
  

 التنظيمات الكوردية في لبنان /امساخ
 9114 ـ 9111خالل الفترة 

 يةلكورداللتنظيمات لفكر السياسي ى العام لز املغاحنصر 
تقويض الصالت  يف حماولة (9114ـ 9111) فرتة خالل لبنانب
جملتمع عيقة لتطور اامل ،االجتماعية التقليدية السابقةلعالقات وا

 ة عالقاتهبدف إقامطوال الفرتات السابقة،  الكوردي يف لبنان
 واملميز سعيها ،ماعيةعلى أساس جديد يعتمد على النزعة اجل

االحساس وترسيخ مبدا املتزايدة  الكوردتأمني حاجات  اىل
              مع اكثر متانة اتعالقتطوير و  باالنتماء اىل الوطن

 .اجلهات املتنفذة يف الدولة
يف لبنان للنهج  ة الكوردغالبيتاييد واضحا  ابد كما

احلريري عائلة بزعامة السياسي الذي ميثله تيار املستقبل 
موقف الكورد اللبنانيني من الفرقاء السياسيني يف خبصوص 

ر من نصف ان اكث بالقول ولالستدالل نكتفي ، (39)البالد

 ية يف سنيتاالنتخابات النيابيف بريوت وحدها صوتوا يف  الكورد
العالقة املميز ان تلك لصاحل االخري، و  (9111 ، 0441)

السيما ان اطراف من املعارضة  ،ازدادت متانة مبرور الوقت
يف لبنان  شاعر الكوردعلى االستخفاف مب دابتاللبنانية 

ميشيل اجلنرال ان النائب  ، من ذلكوايذائهم بالكالم اجلارح
هيدا " ةاطلق عبار  ،السياسيآذار  1عون احد قادة فريق 
، نكاية عن عناد رئيس الوزراء فؤاد "الكردي وهيدا احليط

يف ما يتعلق باحللول املقرتحة اذار،  03من فريق السنيورة 
لتشكيل احلكومة اللبنانية، دون ان يفكر اجلنرال عون مبا قاله 

شاعر جزء مهم من النسيج مل اجلارحوقف وانه بذلك امل
االجتماعي والسياسي اللبناين وهتك حرمة عشرات الشهداء 
الكورد يف قلعة الشقيف اثناء مقاومتها للقوات االسرائيلية 

  .(33)منتصف الثمانينات
واطنني الكورد اللبنانيني ان جمموعة من امل ،جتدر االشارة

ان اجلنرال ميشيل  افيه تاكد ،مذكرة اىل قيادات البالد تقدم
عون قام ضمن التجاذبات السياسية والصراعات احلزبية باطالق 

ا ان الكورد مهج واغبياء، عبارات اهانة للكورد يفهم منه
النائب عون اىل تقدمي االعتذار عما بدر من االساءة  توطالب

    .(33)وضرورة احرتام اهلوية والثقافة الكوردية
الساحة الكوردية يف لبنان نوعا  فضال عن ما تقدم، شهدت

من التنسيق املشرتك بني االطراف واجلمعيات والتنظيمات 
جريدة من ذلك ان  املكونة لعموم اجملتمع الكوردي يف لبنان،

اوردت يف  ،املستقبل الناطقة باسم تيار املستقبل بزعامة احلريري
اجلمعية ان كل من ، 9111 تشرين الثاين 3، (0333)عددها 

حفل  ااقامتنانية االجتماعية، واحتاد الطلبة الكورد يف لبنان اللب
لعدد كبري من املدعوين، حتدث فيها مشرتك، افطار سنوي 
عن الكورد  (حممد عمريات والشيخ يوسف املال)رئيس اجلمعية 

 .(33)يف لبنان واهم املشاكل اليت يعانون منها
 :لقاء القوى الكوردية في لبنان ـ 0

، 9119يف لبنان سنة عدة كوردية سياسية   احتدت جمموعات
لقاء القوى الكوردية يف " أطلق عليه تسميةتنظيمي  اطاريف 

ان وسيلة اعالمية كوردية لبنانية  من املهم االشارةو  ،"لبنان
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من املنظمات الكوردية  اضم عددوحدوي ال طاراالاوردت ان 
الرياضية اجلمعية الكوردية اللبنانية اخلريية، مجعية االرز  ،هي

حزب رزكاري كوردي لبناين، جلنة مسجد  ،الثقافية الكوردية
لقاء القوى الكوردية يف  ، وان الروضة، ومجعية الصم والبكم

ية دمقر اجلمعية الكور اجتماعا يف بريوت داخل  لبنان عقد
مبناسبة  بيانا اصدرو  ، (31) 9114 نيسان 01اللبنانية اخلريية يف 

حزيران  9ية االنتخابات النيابية يف لبنان يف اقرتاب موعد اجراء عمل
فيه ان الكورد لن يكونوا ورقة انتخابية بيد احد  اكد ،9114

 على ضرورة ان يكون شدد البيانو  ،واهنم احرار يف خياراهتم
لتعزيز وحدة الصف والكلمة السياسية،  يةرجعاملللكورد يف لبنان 

  .(39)لدهم لبنانالكوردية واحلفاظ على كرامتهم وحقوقهم يف ب
 

 ستنتاجاتاال
 

 السياسي والثقايف نشاطلنتائج حتليل تطور ال استخالصاً 
 اىل توصل، ميكن ال 9114ـ  0431يف  لبنانيف  لكورديا

 : منهاعدة استنتاجات 
             نشاطات سياسية وثقافية يف لبنان الكورد ممارسة -0

              ااحملي على الصعيد الكوردي مبضامينها مميزةذات جتارب 
 . يف فرتة مبكرة

عوامل خارجية يف بلورة الوعي السياسي والثقايف  سامهت -9
، فضال عن لبنان، من قبل الشخصيات الكورديةالكوردي يف 

تطورات سياسية شهدهتا مناطق كوردستان خالل مراحل تاثري 
 . خمتلفة

ة حتول املنظمات السياسية والثقافية اىل روابط عائلية حمصور  -3
هيمنة  بني افراد ميتون اىل بعضهم البعض بصالت قرىب نتيجة

 . العمل السياسي والثقايف الكوردي يف لبنانعلى   روفةعوائل مع

فشل التنظيمات الكوردية من التاثري على االوساط  -9
بغية توفري احلقوق الكوردية  بالشكل املطلوب، السياسية اللبنانية

يف املعادلة السياسية اللبنانية مبا مثل املشاركة املعقولة  ،املرجوة
 . يتوافق مع احلجم العددي للكورد يف لبنان

       احنصار النشاط الكوردي السياسي والثقايف يف لبنان  -5
والسياسي البدائي يف االعمال اخلريية ذات الطابع االجتماعي 

 . يف اغلب مراحله
 

 الهوامش والمصادر
مبدينة دمشق، واهنى دراسته  0143اب   90ولد كامريان بدرخان بك يف  (0) 

االبتدائية والثانوية يف مدارسها، وتعلم بعض اللغات الغربية والشرقية يف صباه 
وعمل جاهدا لرفع شان شعبه، ساهم ( خويبون)اىل مجعية  0499وانضم سنة 

العائدتني لشقيقه االمري ( روناهي)وجملة ( هاوار)يف جملة  0439بكتاباته منذ سنة 
 0433سنة ( ناتاليا)ت بدرخان بك بدمشق، تزوج من امرية بولونية امسها جالد

توطدت عالقاته مع قائد الثورة مال مصطفى البارزاين، اثناء . ومل تنجب له اطفاال
، 0491كانون االول   3هو يف  وتوفي0493ثورة ايلول الوطنية، توفيت زوجته سنة 

لغات قراءة وكتابة، باالضافة اىل اجاد االمري الدكتور كامريان بدرخان بك عدة 
لغته الكوردية، وهي العربية، الرتكية، الفارسية، الفرنسية، االنكليزية، واالملانية 

صالح حممد سليم هروري، االسرة البدرخانية . د: للمزيد من التفاصيل ينظر
؛ 014 ـ019ص ،(9113دهوك، )، 0431 ـ0411نشاطها السياسي والثقايف 

مرور مائة سنة على ميالد الدكتور كامريان بدرخان وسبعة "، جريدة دنكى كورد
 .0443اب ( 933)، العدد "عشر سنة على رحيله

يذكراحد املطلعني على الشان الكوردي يف لبنان، ان عوامل ذاتية كانت    
املسائية اليت اسسها كامريان بدرخان ( الالييك)السبب وراء اغالق ابواب مدرسة 

جهاء الكورد قد منع افراد عشريته من ارتياد املدرسة بعد بك، حيث كان احد و 
نشوب خالف بني املذكوراعاله واحد الطالب، االمر الذي اثر سلبا يف استمرار 

امحد حممد امحد، اكراد لبنان : املدرسة واهلدف من وراء تاسيسها، للتفاصيل ينظر
 .   (3)رقم  ، اهلامش011ص، (0443بريوت، )وتنظيمهم االجتماعي والسياسي، 

عريب مسيحي لبناين، مؤلف واستاذ جامعي ومرتجم قانوين، ولد يف غوسطا  (9)
، حصل على شهادة الدكتوراة يف الفلسفة وعلم 0141شباط  9يف ( كسروان)

ـ  0431)يف ايطاليا، عمل مدرسا يف العراق خالل املدة  0499االجتماع سنة 

من  0443شباط  03ويف يف له ثالث كتب عن الكورد وكوردستان، ت( 0430
اوائل من كتب عن الكورد يف سوريا ولبنان، للتفاصيل عن حياته ومواقفه 

القضية الكوردية بني االمس واليوم،تقدمي، الدكتورعبدالفتاح علي : ينظركتابه
           جامعة دهوك/ البوتاين، من منشورات مركزالدراسات وحفظ الوثائق

 (.9111دهوك، )
معوض، االكراد يف سوريا ولبنان حبث اجتماعي نشر تباعا يف اديب . د (3)

) جامعة دهوك،/ النشرة االمريكية، اعاد نشره مركزالدراسات وحفظ الوثائق
؛ فرح وجيه كوثراين، لقمان ابراهيم حمو، اجلالية الكوردية  33، ص (9111دهوك، 

ة وحفظ فاخر عمر حممد، من منشورات مركزالدراسات الكوردي: يف لبنان، ت
 .03، ص(911دهوك، )  ،(03)جامعة دهوك، النشرة رقم / الوثائق

مرور مائة سنة على ميالد الدكتور كامريان بدرخان "جريدة دنكى كورد،  (9)
؛ دالور زنكي، يوم 0443اب  (933)، العدد "وسبعة عشر سنة على رحيله
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 ثوختة

تية كرن، ضونكو هةتا نهو دا ها( 9114ـ   0491بزاظا سياسى وروشنبريى يا كورديَن لوبنانىَ ) ظةكولني ل ذيَر ناظىَ 
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 

 . ةسايةتيا مروفىَ كورد ل فى وةالتيَدا ئافاكرنا ك

اندنا يةكةمني كومةل وريكخراوييَن جفاكى وسياسي كوردى ل لوبنانى كرية ، دة هةمان دةم رمة باس ل ضاوانيا دامةز
دا ظةكولينىَ بارىَ جفاكى، جاندى وسياسى يىَ طةىلَ كورد وبزاظيَن كومةليَن كوردى بةرامبةر سياسةتا دةولةتا لوبنانى 

 .              ياركرد
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 

 .  ىلَ ضةند كومةليَن دى هاتية بةرضافكرن، ل دووماهيَى ضةند ئةجناميَن طرنط خبوة دكريتل طةل روَ( ثارتى)
  

 
 

 

 
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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 مع أهل الذمة صلى اهلل عليه وسلم النبي   في تعامل تجليات الرحمة
- نموذًجاأاليهود -

 
 صاحل الّدوسكي مصلح

 العراق-اقليم كردستان ،زاخوجامعة نسانية فاكوليت العلوم اال، الدراسات االسالميةقسم 
 

 (0202أيار  01 :، تاريخ القبول بالنشر0202شباط  8: تاريخ استالم البحث)
       

   الخالصة
 في التعامل مع أهل الذمة ذلك من خالل وصاياه القولية، وسيرته العملية، و للعالمين رحمة  كونه  من مظاهر مظهر إبراز البحث يحاول

لِْلَعاَلِمينَ  رَْحَمةً  ِإَّل  َأْرَسْلَناكَ  َوَما: المليئة بصور التسامح، ونماذج العفو، التي فسرت بل ترجمت قوله تعالى، (اليهود خاصة)
إلى واقع عملي  (1)

يدفع عنه  أن كفيلوالتعر ف على شخصيته من خالل السنة النبوية الصحيحة،   ، النبي سيرة دراسة في التعمُّقف ،وتجربة حية تحتذى، معاش
الباطلة، واألراجيف الحاقدة التي تظهر بين الفينة واألخرى في بعض وسائل اإلعالم في بالد الكفار، بل حتى في  واّلفتراءاتالتهم المغرضة، 

 ه لبالد المنتسبة لإلسالم، وأيضًا فإن دراسة السيرة النبوية تبرز أحكام الشريعة اإلسالمية من حيز التنظير إلى حيز التطبيق، ألن سيرتبعض ا
 .تطبيق حي  ألحكام هذه الشريعة، ومرآة تعكس آدابها

 
 
 

 مقدمة
 

إن احلمددد  ، دمدددن، ونسددتعيست، ونسددتعورن، ونعددو   ددا  مدد  
، وسدديتات فعمالسددا، مدد  هلل،دددن ا ، فددال م دد  لددت، شددرور فنوسددسا

ومدد  هلل ددل ، فددال هددادش لددت، وفشدد،د فن ال إلددت إاّل ا  و دددن ال 
 :شرهللك لت، وفش،د فن حممدا عبدن ورسولت

 َاددددتا َواَل َ  ددددوَ َ  إااَل       هللَددددا فهللد َ،ددددا الَددددواهللَ  َََّمس ددددوا اََد  ددددوا اللَددددَت َ ددددَإ َد َ ا
َوفَنْدت ْم م ْسلام ونَ 

(2). 
  َدَد دْ  نَدْودَد َوا ا هللَا فهللد َ،دا السَدا   اََد  دوا َرَ ك دم  الَدواش َخَلَ ك دْم ما

سدْ، َمدددا راَجددااَل َك اددد َا َوناَسدداَ  َواََد  دددوا اللَدددَت  َ،دددا َزْوَجَ،ددا َو َدددَم ما سدْ َوَخلَددَإ ما
 .                                  (6)يَبااَلواش َََساَ ل وَن  اتا َواْْلَْرَ اَم إاَن الَلَت َكاَن َعَلْيك ْم َرقا 

 هللَدددا فهللد َ،دددا الَدددواهللَ  َََّمس دددوا اََد  دددوا اللَدددَت َوق ول دددوا قَددددْواَل َسدددداهللَدا هلل ْصدددلاْح
ددْم   ن ددوَ ك ْم َوَمددْ  هلل واددسا اللَددَت َوَرس ددوَلت  فَدَ ددْد  ددْم فَْعَمدداَلك ْم َوهللَدْعواددْر َلك  َلك 

فَاَز فَدْوزَا َعظايَما
(4). 

                  خماطبَددددددا-ف ددددددد قدددددداك ا  َعددددددا    كتا ددددددت الع هللدددددد : دفمددددددا  عدددددد
َوَما فَْرَسْلَساَك إااَل َرْْحََة لاْلَعاَلمايَ - :السيّب 

(5). 
 وعووت: ))...  َوس  هون اآلهللة (3)هلل وك ا   عاشور

دوا  هون اجلملة على مجيس ما َ دم مد   كدر اْلنبيدا  الدوهلل  فَو
ون م  الكرامات، فجا ت هون اآلهللدة و كر م ، كماَ وعلماَ  ا فَو

وم هللت،دا علدى سدا ر  ،مشتملة على وصد  جدامس لبع دة حممدد 
                    الشددددددددددرا س م هللددددددددددة َساسدددددددددد  عموَم،ددددددددددا ودوام،ددددددددددا، و لددددددددددك كو ددددددددددا 

َوَجَعْلَساَهدا َوا ْدسَدَ،دا رْحة للعاملي، ف،دون اجلملدة عود  علدى مجلدة 
َّهللَددددددددددَة لاْلَعدددددددددداَلمايَ 

                     ساقدددددددددد  اْلنبيددددددددددا ، ومددددددددددا  يس،مددددددددددا ختامدددددددددداَ مل (7)
 .اعرتاض واستوراد

َوَفَسر وا الَسْجدَو  الَدواهللَ  لََلم دوا َهدْ  وهلون اجلملة اَصاك  آهللة 
ر ونَ  َهَوا إااَل َ َشٌر ما ْدل ك ْم فَفَدَتْأَ وَن السِّْحَر َوفَنْدت ْم َد ْبصا

(8). 
سَددددا  وزان َّهللددددة ووزا دددا   وصدددد  شددددرهللعة حممددددد  َوَلَ ددددْد َََّديدْ

م وَسدددددددددددددددى َوَهدددددددددددددددار وَن اْلو ْرقَدددددددددددددددانَ 
سَددددددددددددددددا وَّهللدددددددددددددددة  ،(9)                         َوَلَ دددددددددددددددْد َََّديدْ

يَم ر ْشدددددددددددَدن   إا ْددددددددددددرَاها
                    واآلهللدددددددددددات الددددددددددديت  عدددددددددددد ا   وصددددددددددد  ،(11)

يت  .الرس  السا  ون ما فَو
إ  اشدتملت هاَدت اآلهللدة  وجداز  فلوال،دا  ،وصيعت  أ لغ نظم

ومدددر مرسددلت َعددا ،  ،لددى مدددر الرسددوك عليددت الصددال  والسددالمع
و أ ا  ،ومدر رسالتت  أن كانت مظ،ر رْحة ا  َعا  للسا  كافة
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ف،دددي َشدددتم  علدددى فر عدددة وعشدددرهلل   رفددداَ ، رْحدددة ا  َعدددا   ل دددت
 ددددددون  دددددرذ العوددددد  الدددددوش عوودددددت  دددددت،  كدددددر فيدددددت الرسدددددوك، 

             هدددداال  اْلر عدددددة، ومرسددددلت، واملرَسدددد  إلدددددي،م، والرسددددالة، وفوصددددداذ 
               مدددددددددددس إفددددددددددداد  عمدددددددددددوم اْل دددددددددددواك، واسدددددددددددتعراق املرسددددددددددد  إلدددددددددددي،م، 

 .احلصروخصوصية 
سك  للتعظيم، إ  ال م ت ى إلهلل ار التسك    هوا  َرْْحَةَ َو

إال لسدددر م العددداملي، فو إال : وإال ل يددد  ،امل دددام إددد  إراد  التعظددديم
                  لظ،ددددور فّن  ،تسكدددد  لدفددددراد قوعدددداَ ولدددديد ال ،فنددددك الرْحددددة للعدددداملي
سكددد  اجلدددسد هدددو الدددوش هللعدددرض لدددت قصدددد  ،املدددراد جدددسد الرْحدددة       َو

 .....إراد  التعظيم
علدددددى فندددددت  ددددداك مددددد   دددددم   َرْْحَدددددةَ واعلدددددم فن انتصدددددا  

فدذ ا ان دم إ   لدك ادصدار  ،املخاط  جيعلت وصواَ م  فوصافت
 ،  قصر املوصوذ على الصوةصار م ،املوصوذ   هون الصوة

فويت إميا  لوي  إ  فن الرسوك احتدد  الرْحدة وادصدر في،دا، ومد  
املعلددددوم فن عسددددوان الرس ددددولية مددددالزم لددددت   سددددا ر ف والددددت ، فصددددار 

ووقددوا الوصدد  مصدددراَ هللويددد  ،وسددا ر فكوانددت رْحددة ،وجددودن رْحددةَ 
املبالعدددة   هدددوا االحتددداد ايدددم َكدددون الرْحدددة صدددوة متمكسدددة مددد  

 :  ولدددت سدددالت، وهللددددّك هلدددوا املعددد  مدددا فشدددار إ  شدددر ت السددديب إر 
 .(11) ((إمنا فنا رْحة م،دا ))

تخليييق نفسيييه  :وتفصييييل ذليييك يظهييير فيييي مظهيييرين األول
إحاطيييية الرحميييية بتصيييياريف  :الزكييييية بخلييييق الرحميييية، وال يييياني

 .شريعته
 ،  هللسددة الرْحددة ف ددد زهللدد  ا  حممددداَ  :فأمييا المظهيير األول

. إاخللدوصدواَت رْحدة علدى  ،ومجيس مشا لدت رْحدة ،فكان كونت رْحة
لددددإ الرْحددددة   مجيددددس ف ددددواك  فن حممددددداَ  :هللعددددي ف وددددر علددددى خ 

و ددي مددا هللل ددى  ،لتتكددون مساسددبة  ددي رو ددت ال كيددة ،معاملتددت اْلمددة
 ىت هللكون َل يدت الشدرهللعة  ،إليت م  الو ي  شرهللعتت اليت هي رْحة

.  مداَ رإبتَدت وخل دتع  انشرار نود فن جيد ما هللوَ ى  دت إليدت مال
 ا  خدددد ّ  وهلددددوا ، (12) ((َكدددداَن خ ل   ددددت  اْل  ددددْرَّنَ )) :قالددددت عا شددددة

 مد  إد ن  دت هللص  ومل ،الرْحة  وص  السور  هون    حممداَ 
 َرس وكٌ  َجا َك مْ  َلَ دْ : َعا  قاك كلت، ال رَّن   وكولك اْلنبيا ،

دددد ْ  ددددك مْ  ما         ادددداْلم ْاماسايَ  َعلَددددْيك مْ  راهلل ٌ َ دددد َعساددددت مْ  َمددددا َعَلْيددددتا  َع اهللدددد ٌ  فَنْدو سا
دددديمٌ  َر  وذٌ  َر ا

دددد َ  َرْْحَددددةَ  فَباَمددددا :َعددددا  وقدددداك ، (16)  لاْسددددتَ  اللَددددتا  ما
 هلدددم فكسدددت ،هبدددا وَفودددرك ،علي،دددا جبلَدددك  رْحدددة :فش ، (14)هَل دددمْ 
 ف  دد هللدوم وج،دت   ش د ّ  ملدا ا  رسدوك فن:  مسدلم  دهللم و  ،لَيِّساَ 
إاِّنِّ ملَْ )): ف اك علي،م دعوت لو: الواف  فصحا ت على  لك شإّ 

  .(15) ((َوإامَنَا   عاْ ت  َرْْحَةَ  ،ف  ْدَعْم َلَعانَا
             :وأميييا المظهييير ال ييياني مييين مظييياهر كونيييه رحمييية للعيييالمين
              ف،ددددددو مظ،ددددددر َصددددددارهلل  شددددددرهللعتت ، فش مددددددا في،ددددددا مدددددد  م ومددددددات

             لاْلَعدددددداَلمايَ : ْلن قولددددددت َعددددددا  ،الرْحددددددة العامددددددة للخلددددددإ كل،ددددددم
 .َرْْحَةَ  :متعلإ   ولت

الستعراق ك  ما هللصدق عليت اسم  لاْلَعاَلمايَ والتعرهلل    
الصددس  مدد  فصددساذ  وش العلددم، فش اإلنسددان، : والعدداملَ  ،العددامل
فدددذن فرهللدددد فصدددساذ  ،السدددوا مددد  فندددواا املخلوقدددات  ات احليدددا  فو

ف ا : حملمدهللة مسحصر    الرْحةفمع  كون الشرهللعة ا ، وش العلم
فددددذن الشددددرا س السددددالوة وإن كانددددت  ،فوسدددس الشددددرا س رْحددددة  السددددا 

إّمدددا ْل دددا ال َتعلدددإ  ،إال فن الرْحدددة في،دددا إددد  عامدددة ،مملدددو    رْحدددة
 رْحة كانت  جبميس ف واك املكلوي، فاحلسيوية شرهللعة إ راهيم 

 رهللعةوش عام، َشرهللس في،ا وليد ،نوست   الشخ  االة خاصة
 إدد    َشددتم  قددد ْل ددا وإمددا ، لددك   مس،ددا قرهللبددة  عيسددى
 سياسددة   ا   كمددة اقت ددت،ا شددّد  علددى ف كام،ددا مدد  ال ليدد 
 الشددرا س فوسدس فذ ددا ،التدورا  شدرهللعة م دد  ،هلدا هددي املشدروعة اْلمدم

 رْحدددة وهدددي واجلماعدددات، اْلفدددراد ف دددواك  دددأك ر لتعل ،دددا السدددالوة
سَدا ث َ  :َعا  قولت    ولك ا  وصو،ا كما  اْلكاتَدا َ  م وَسدى َََّديدْ
ياَل  َفْ َس َ  اَلواش َعَلى َ َاَما  َلَعَل، مْ  َوَرْْحَةَ  َوه َد  َشْي َ  لاك  ِّ  َوََدْوصا
س دونَ  َرهبِّامْ   الاَ ا ا  هللد ْاما

 جعلدت فمت،دا ع و دات مد  ك د اَ  فدذن ، (13)
 قددداك مسدددتمر  شددداقة  ودددروض اْلمدددة علدددى شددداقة فعمددداك فدددرض  
ددد َ  فَدددباظ ْلمَ : ا َعددد لَدددتْ  طَيِّبَددداتَ  َعلَدددْي،امْ  َ َرْمسَدددا َهددداد وا الَدددواهلل َ  ما  ف  ا
هَل ددددمْ 

فَنْدو َسددددك مْ  فَدددداقْدتد ل وا  َددددارا اك مْ  إاَ   فَدت و  ددددوا :وقدددداك،  (17)
(18)           

 .ك    َّهللات إ 
 الرْحة  وص  اإلسالمية الشرهللعة خ ّ  َعا  ا  فن جرم ال
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دَعتْ  َوَرْْحَديتا :  ملوسدى مست  لالَدواهلل َ  َفَسدَأْكت بد َ،ا َشدْي َ  ك د َ  َوسا
دددمْ  َوالَدددواهلل َ  ال ََكدددا َ  َوهللد ْاَ دددونَ  هللَدتَد  دددونَ  َاسَدددا ه  س دددونَ   اآهللَا  هللَدَتباع دددونَ  الَدددواهلل َ  هللد ْاما
َ  الَرس ددوكَ  اْْل مِّدديَ  السَدديبا

دد َ : َعددا  قولددت فوددي ،اآلهللددة (19) ددَعْت ك   َوسا
 شددددرهللعة فامتددددازت ،عامددددة هددددي رْحددددة املددددراد فن إ  إشددددار  َشددددْي َ 

 وف دددا ،ف دددواهلم سدددا ر   هبدددا للسدددا  مالزمدددة الرْحدددة  دددأن اإلسدددالم
 .خاصة ْلمة ال ،السا  جلميس هبا  اصلة

 السوددو  ف ددواك فن ،امل هللددة هبددون اإلسددالم شددرهللعة  ييدد  و كمدة
 َ سا  ْلن  تووراهتا هتيأت ،وفطوار عصور علي،ا م ت البشرهللة
 َ  دددددام ال  ددددرورهللة مب ددددادهللر إال ،املشدددد ة عس،ددددا َدددددفس فنو  ، الرْحددددة
 الرْحددددة اخددددتال  مدددد  السددددالوة الشددددرا س   فمددددا  دددددو ا، املصدددداحل
 زم    جير مل الرْحة  ّحض م  اإلسالم شرهللعة   وما ، الشد 
 هدددون فسدددعد ا  ولكددد  احلكمدددة، م ت دددى علدددى إال اْلزمدددان مددد 

 ،للددد م  مبصدددادفت،ا اهلددد املتبعدددة واْلمدددة ،هبدددا جدددا  والدددوش ،الشدددرهللعة
 هللكددددون فن البشددددر سياسددددة   ا   كمددددة اقت ددددت الددددوش والوددددور
  .العامل ان  ا  إ  رْحة َشرهللس هلم التشرهللس

. واليسددر والرفددإ الرْحددة دعددا م علددى اإلسددالم شددرهللعة فأقيمددت
هلل ا   ا  َعلَدْيك مْ  َجَعد َ  َوَمدا: َعدا  قاك د ْ  الددِّ َ درَ َ  ما

 وقداك ،(21) 
اْلع ْسدرَ   اك دم   هلل راهللدد   َواَل  اْلي ْسدرَ   اك دم   اللَدت   هلل راهللد  : َعا 

 وقداك ، (21)
                ومدددددددا هللتخيددددددد  ، (22) ((  عا ْدددددددت   ااحْلَسايوايَدددددددةا الَسدددددددْمَحةا ))  السددددددديب

                  فذمنددددددددا هددددددددو ملراعدددددددددا  ،مدددددددد  شددددددددد    دددددددددو ال اصدددددددداص واحلدددددددددود
ددْم  ا : َعددا  كمددا فشددار إليددت قولددت  ،َعددارض الرْحددة واملشدد ة َوَلك 

اْل اَصدددددددددداصا َ يَددددددددددا ٌ 
                فال صدددددددددداص واحلدددددددددددود شددددددددددد  علددددددددددى،  (26)

 .ورْحة  ب ية السا  ،اجلسا 
فإنميا نعنيي بيه  ،وأما رحمة اإلسالم باألمم غير المسلمين

 ،رحمتييييه بيييياألمم الداخليييية تحييييت سييييلطانه وهييييم أهييييل الذميييية
، وإجيييراء  ورحمتيييه بهيييم عيييدم  إكيييراههم عليييى مفارقييية أدييييانهم
وعلييهم  ،العدل بينهم في األحكام بحيث لهم ما للمسيلمين

  .ما عليهم في الحقوق العامة
 َرْْحَددددددةَ  إااَل : َعددددددا  قولددددددت   ْلَعدددددداَلمايَ اد دددددد فرهللددددددد وإن هددددددوا
 الشددرهللعة فددذن ،احليددا   ات املخلوقددات فنددواا مدد  السددوا لاْلَعدداَلمايَ 
 إ  ، ددت وانتواعددت ،إهللددان اإلنسددان معاملددة   احليددوان  ددأ واك َتعلددإ

 َمدا َلك دمْ  َخَلإَ  اَلواش ه وَ  :َعا  قاك اإلنسان، ْلج  خملوق هو
يَعدددددددا اْْلَْرضا   ا  مجَا

 (24)،  َدددددددمْ  َخَلَ َ،دددددددا َواْْلَنْدَعدددددددام  داْذ ٌ  فايَ،دددددددا َلك 
َ،ددددا َوَمسَددددافاس   سدْ ددددمْ  ََددددْأك ل ونَ  َوما دددديَ  مَجَدددداكٌ  فايَ،ددددا َوَلك  دددديَ  َ راحي ددددونَ   ا  َو ا
ددددد   ََْسدددددَر    دددددإِّ  إااَل   َالاعايدددددتا  ََك ون دددددوا ملَْ   َدلَددددددَ  إاَ   فَثْدَ ددددداَلك مْ  وَن َوحَتْما   اشا
يمٌ  َلَر  وذٌ  َرَ ك مْ  إانَ  اْْلَنْدو دا  َر ا

(25). 
  دت هلل ستودس مبدا االنتوداا   للسا  اإلسالمية الشرهللعة ف نت وقد

ددرن ولدددولك ، لددك إددد    َددأ ن ومل ،احليدددوان مدد   ،الل،دددو صددديد ك 
 اخليدددد  سددددباقَ  ف ،اؤنددددا وعدددددّ  فكلددددت، لعدددد  احليددددوان عددددوهلل َ و ددددرم
 .ودون الع و،   للحاجة رخصة

َرهللْدددَر َ  َفبا  َعدد ْ ف ،احليددوان رْحددة   الشددرهللعة ورإبددت  َرس دددوكَ  َفنَ  ه 
ددى  اَوراهللددَإ اْشددَتَد َعَلْيددتا اْلَعوَدد   )): قَدداكَ   اللَددتا  ددٌ  مَيْشا َسَمددا َرج   ، َديدْ

رَا َ َخرَ َ  ،َفَشرا َ  ،فايَ،افَدسَدَ َك  ،فَدَوَجَد  اتدْ فَذاَ ا َكْلٌ  هللَدْلَ،م  هللَْأك     ،ث 
ددددَ  اْلَعوَدددد ا  دددد    ،ال َدددددَر  ما ددددَ   :فَدَ دددداَك الَرج  َلَ ددددْد  َدلَددددَغ َهددددَوا اْلَكْلددددَ  ما

ْ    اَلوا  َكاَن  َدَلَغ ما ِّ  َودت  َمدا َ  ،َ فَدسَدَ َك اْلباْتر، اْلَعَو ا ما ََ خ  َ  ،َفَمد ث 
فَدَعَودددَر  ،َفَشددَكَر اللَددت  لَددت   ،َفَسددَ ى اْلَكْلدد َ  ،َ ددىَت َرقاددىَ  فَْمَسددَكت   اوايددتا 

: فَدَ داكَ  ،هللَا َرس وَك الَلتا َوإاَن لََسا ِفا َهدوانا اْلبَدَ،دا اما َْلْجدرَا :قَال وا((. َلت  
ددددددد ِّ َكبادددددددَد َرْطبَدددددددَة َفْجدددددددرٌ ))               مددددددد  وامل دددددددرّ  املدددددددا ش فمدددددددا .(23) ((ِفا ك 

 رْحة على السا  رْحة لرتجيح ،وطردن ،قتلت   نف   ف د ،احليوان
                ك ددددددددر  ال بيدددددددد  هددددددددوا مدددددددد  اْل كددددددددام َواصددددددددي  وهددددددددي. الب،ددددددددا م

 .(27) ((َتبع،ا الو يت هللعوز ال
 كوندت  فيظ،ر م  كالم ا   عاشور السا إ َعدد وك در  مظداهر

 حددددم ، فدددداخرتت هلددددوا البرْحددددة للعدددداملي   َصددددارهلل  شددددرهللعتت
، هددون اجل  يددات، الدديت َدد ز  و ددور رْحتددت  دراسددة ج  يددة مدد 

   التعم إفد وهي مسا تت   التعام  مس فه  الومة، ورْحتت هبدم،
والتعّرذ على شخصديتت مد  خدالك السدسة  ، السيب   س دراسة

 واالفرتا اتهللدفس عست الت،م املعر ة،  فن كوي السبوهللة الصحيحة،  
الويسددة واْلخدددر     الباطلددة، واْلراجيدد  احلاقددد  الددديت َظ،ددر  ددي

الدبالد  عض وسا   اإلعدالم    دالد الكودار،  د   دىت    عدض 
املستسددبة لدسددالم، وفهلل دداَ فددذن دراسددة السدد   السبوهللددة َدد ز ف كددام 

ت م   ي  التسظد  إ   يد  التوبيدإ الشرهللعة اإلسالمية ، ْلن سدَ 
  اَّداهبمرَّ  َعكد و هون الشرهللعة، َوبيإ  ّي ْل كام. 
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 كتا ددة البحددم  ال واعددد املتبعددة   كتا ددة البحددو   والت مددت  
م دمة، وثالثة مبا م، وخا ة قسمتت على العلمية اْلكادميية، و 

 .َت م  فهم االستستاجات اليت َوص  إلي،ا البحم
 لعدددة فهددد  الومدددةفخصصدددتت لتعرهللددد   :المبحيييث األول فأميييا

، لتوقدددد  ف،ددددم َعرهللوددددت االصددددوال ي، و ددددبوت علددددى واصددددوال اَ 
اللعددة، وفك رهددا    الومددةوش، فددوكرت فيددت فهددم معددا  معسددان اللعدد

داواَل مما لت عالقة مبو وا ا سا  .شيوعاَ، َو
 وصدددداهللا السدددديّب  فخصصددددتت لددددوكر: وأمييييا المبحييييث ال يييياني

 أه  الومة والتحوهللر م  إهللوا ،م، وقسدمتت علدى ثالثدة موالد ، 
              وفمدددددافأمددددا املولددددد  اْلوك فدددددوكرت فيدددددت حتددددر  قدددددتل،م  عددددد   دددددإ 

                 حتدددددددددددر  للم،دددددددددددم وانت اصددددددددددد،م  املولددددددددددد  ل دددددددددددا  فدددددددددددوكرت فيدددددددددددت
كلدددددديو،م فددددددوق طدددددداقت،م وفمددددددا املولدددددد  ال الددددددم فددددددوكرت فيددددددت                 َو

 .حتر  دخوك مسازهلم  ع  إ ن
صددور مددد  مسا دددة فخصصددتت لدددوكر  :المبحيييث ال اليييث وأمييا
 .((اَ الي،دود فمنو جد))مس فهد  الومدة و سد  معداملت،م  السيّب 

 .وا  ويّل التوفيإ
 

 المبحث األول
 أهل الذمةتعريف 

 المطلب األول
 لغة أهل الذمة تعريف

وردت كلمة الومة   اللعة العر ية للداللة على  :لعةَ  الومة
 والكفالة، العهد -مما لت عالقة مبو وا ا سا-معان عّد ، ف ،ا 

 .(28)والحق والح ْرمة التي ي َذمُّ م َضييِّع ها ،واألمان
اَل هللَدْرقد ب وَن  مست قولت َعا ف العهد والكفالةفأما الومة مبع  
 ا م ْاماَ  إاالا َواَل  اَمةَ 

َمة   ، (29) كّ : فالوِّ  .(61)احلاْل : الع،د، واإلا
قَاَك َرس وك  الَلتا : قَاكَ  َعْ  َجراهللرَ  ومست فهلل اَ ما ورد   احلدهللم

 :((َدا َعْبدَد فَ َدَإ فَدَ د َمدة  فمي  ْسدت  الوِّ َفن لكد  : َفش. (61) ((ْد  َرا َدْت ما
                     فددددددددذا ا فَْل ددددددددى  يدددددددددن ،َف ددددددددد مدددددددد  ا  ع،ددددددددداَ  دددددددداحلو  والكاالهللَددددددددةا 

َر  دت ،فَو فع  ما   رَِّم عليت ،إا  التَدْ،ل َكةا   َخَولَْتدت   ،فَو خال  ما ف ما
 .(62) اَمة  ا  َعا 

يس ت وفَنا  ت: )) ومست فهلل اَ ما ورد ع  عليّ    اَميت َرها

 .(64) ما  وع،دش َرْهٌ    الوفا   ت: َفش. (66) ((زعيم
                الع،دددددددددد ،ْلن ن  دددددددددت: الومدددددددددة لعدددددددددة: ))(65)قددددددددداك اجلرجدددددددددا 

 .(63) ((هللوج  الوم
ْلن  ،فأّمددا الَعْ،ددد فذنَددت هللسددَمى  امامدداَ : ))(67)وقدداك ا دد  فددار 

              وهددددددددون طرهلل ددددددددة للعدددددددددر  . مسددددددددتاإلنسددددددددان هلل ددددددددَوم  علددددددددى إ دددددددداعتت 
                  فددددددددددددالٌن  ددددددددددددامي الددددددددددددوِّمار، فش : مسددددددددددددتعملٌة، و لددددددددددددك ك ددددددددددددوهلم

 و دامي احل ي دة، فش حَيْمادي مدا حيدإّ ، حَيْمي الَشيَ  الوش هلل ع ا 
 .(68) ((عليت فن ميسَدَعت

َعدْ  َعْمدراو  فمست مدا ورد   احلددهللم ،األمانوفما الومة مبع  
دددددعَ  نا قَددددداكَ  ْددددد ا ش  دددددوك  اللَدددددتا : ْيَ  َعدددددْ  فَ ايدددددتا َعدددددْ  َجددددددِّ : قَددددداَك َرس 

. (69)((اْلم ْسدددددلام وَن ََدَتَكافَدددددأ  داَمددددداؤ ه ْم هلَلْسدددددَعى  ادددددواَمتا،اْم فَْدنَددددداه مْ ))
ّمدددة  هسدددا مبعددد  اَْلمدددان،  إا ا فَْعودددى الرجددد   مددد  اجلدددي  : هلل دددوكفالوِّ

د هلددددم َفن فَماندددداَ، جدددداز  لددددك علددددى مجيددددس املسددددلمي ولددددي العدددددوَ 
َمددة  هددي اَْلمددان، وهلددوا  ُي ْواددرون، وال َفن هللَدسدْ   ددوا عليددت ع،دددن، فالوِّ
 عاَهد   امِّّياَ، ْلَنت ف ْعوَي اَْلمان على  اَمةا اجلاْ هللَدة الديت َاخدو 

مسي امل
س وا على دما ،م وفمواهلمف، مست  .(41)َ م فَدوا اجلاْ هللة فما

اْقلاْبسددددا : ))املسددددافر ومسددددت فهلل دددداَ مددددا ورد   احلدددددهللم   دعددددا 
  .(42)اْرد ْدنا إا  فَهلسا َّمسي: َفش. (41) (( واَمةَ 

فمست ما  ،والحرمة التي ي َذمُّ م َضييِّع ها الحقوفما الومة مبع  
ورد   احلدددهللم َعدددْ  َ َجدددا ا  ْدد ا َ َجددداَ  اَْلْسدددَلماىِّ َعددْ  فَ ايدددتا فَنَدددت  

؟هللَا َرس وَك الَلتا َما هلل وْ : ))قَاَك   .(46)((ها   َع ِّ َمَوَمَة الَرَ ااا
َوَمددددددة  

َمددددددة : فامل  ددددددالوتح َمْوَعلددددددٌة مدددددد  الددددددَوم، و الكسددددددر مدددددد  الوِّ
احلَدددإ  واحل ْرمدددة الددديت هلل دددَوم : هدددي  الَكْسدددر والَودددتح: وقيددد . وال ِّدددمام

احلَددددإ  الدددداَلزام  اَسددددب  الَر دددداا، : م َ ددددّيع،ا، واملددددراد مبَوَمددددة الَر دددداا
ْر ددعة  ددىَت فكددون قددد فَدهللتددت   :فكأنَددت سددأكَ 

 
مددا هلل ْسدد ا  عددي َ ددَإ امل

ب ون فن هللد ْعوددوا لالم ْر ددعة عسددَد فاَصدداكا الَصدديبِّ  كددامال؟ وكددانوا هلَلْسددَتحا
و  فْجرهتا  .(44)شيتاَ سا

 :(45)قوك الشاعر فهلل اَ  مستو 
 هبا اْلْجَر، فَو َ   ى  امامة  صا    َعْوجَة جَي اهللكما ا  عسدها َك  ْ 

 .(43)  ْرَمٌة و إ: ة امام
 : (47)ومست فهلل اَ قوك الشاعر

 وهلل ْسلام َفْصداَ  الَعواهللر َكوايل ،ا    فال ََدْسش د ونا م  َفخيكم  امامَة  
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مام   ََوَمة  : فالوِّ
 .(48)ك   رمة ََدْل مك إا ا َ يَدْعَت،ا امل

َو وك  .(49) إ: َفش. فالن لت  اَمة: قوك العر  فهلل اَ  مستو 
 .(51) إ: َفش. وللرفيإ على الرفيإ  امامٌ  :العر  فهلل اَ 

َمدددددددددةا  اَمدددددددددَة لددددددددددخوهلم   ع،دددددددددد املسدددددددددلمي               ومس ِّدددددددددَي فَهددددددددد  الوِّ
َمدددةا، فرجددد   امِّددددي  وفَمدددا م ، ولدددولك هللسدددمى فَهددد   الع،ددددد فَهدددَ  الوِّ
 .(51)رج  لت ع،د: معسان

 ال انيالمطلب 
 اصطالحا أهل الذمة تعريف

                  :  ولدددددددت اصدددددددوالَ ا فهددددددد  الومدددددددة عدددددددَرذ  عدددددددض املعاصدددددددرهلل 
                     ةجسسددددددددددددددياملواطسددددددددددددددون إدددددددددددددد  املسددددددددددددددلمي الددددددددددددددوهلل  حيملددددددددددددددون  ))

 .(52) ((الدولة اإلسالمية
  (( إد  املسددلمي))فكلمدة  ،دقيدإوهدوا َعرهللد  إد  : قلدت

َعرهللدد  البا ددم املعاصددر َشددم  كدد  الكوددار، وهسدداك مدد  الكوددار 
 .الومة، كاملَرد م اَل  م  ال هلل ب  مست ع د

- عض الو ،ا  املت دمي لع د الومةَعرهلل     و عد السظر 
إقييرار بعييض الكفييار علييى كفييرهم بشييرط : )) أنددتن و عرّفدد  يددم

فهدد   ميكدد  َعرهللدد - (56) ((أحكييام المليية ماز بييذل الجزييية، والتيي
وميييييين جييييييرى -الكتييييييابيون  هييييييمأن : تعرهللدددددد  فدق وهددددددوالومددددددة 

 بييذلواف ،علييهم ةالمل ييم احكيجريييان أالييذين رضيوا ب -مجيراهم
 .في دار اإلسالم والتزموا بأحكام أهل الذمة ، (54)الجزية
فمددا املساسددبة  ددي املعدد  اللعددوش واملعدد  االصددوال ي فظدداهر   

اماهللدددة الدددومي،  تكفليييتالدولدددة اإلسدددالمية و تعهيييدتجّليدددة، إ  
 األمييان  نوسددت وفهلددت ومالددت  ددأ  ، وفعوتددت  وعدددم التعددرض لددت

، م ا د   ولدت للج هللدة، حيق وحرميةفأصبح الدومي  ا على  لك، 
 .والت امت ْل كام وقواني الشرهللعة اإلسالمية

العهيد والكفالية، فال َسا    داللة كلمدة الومدة علدى معدا  
             ، ْلن م َضييييييييييِّع ها ي ييييييييَذمُّ  والح ْرميييييييية التييييييييي ،الحييييييييقواألمييييييييان، و 

             ت دمددددددة، شددددددتم  علددددددى مجيددددددس املعددددددا  املالتعرهللدددددد  االصددددددوال ي هلل
  .وا  فعلم. كما سبإ

 

  انيالمبحث ال
 بأهل الذمة والتحذير من إيذائهم وصايا النبي  

 المطلب األول
 تحريم قتلهم بغير حق

َمْ  قَدَتَ  )) : قَاَك َرس وك  الَلت: فَدَعْ  َعْبدا الَلتا ْ  ا َعْمرَو قَاكَ 
َمددةا  ددْ  فَْهدد ا الوِّ دد ،قَتاددياَل ما ددْ   ،ْد راهللددَح اجْلَسَددةا ملَْ جيَا َوإاَن راحَيَ،ددا لَي وَجددد  ما
 .(55) ((َمسا َ ا فَْر َعاَي َعاَما

، و  ددددد  ي   رمدددددة قتددددد  الدددددومي وصدددددرهللح فاحلددددددهللم وا دددددح
             ،، إ  شدددددددد الوعيددددددد علددددددى مدددددد  هتددددددك  رمددددددة دمددددددا ،مدمددددددا ،م

                اعتددددددددا  املسدددددددلم علدددددددى الدددددددومي إ دددددددا عظيمدددددددا،  واعتددددددد  السددددددديّب 
كما   -على اختالذ    لك  ي الو ،ا -وهو مستحإ للع و ة

 .عليت دفس دهللتت
 ،و درم قتداهلم ،إ ا  ولوا اجل هللة ل م قبوهلا: ))(53)قاك   املعي

س وَن  االَلتا : ا  َعا  ل وكا  َال وا اَلواهللَ  اَل هللد ْاما َ ىَت  :إ  قولت قَا
دد ْم َصدداإار ونَ هللد ْعو ددوا اجلْاْ هللَددَة َعددْ  هللَددَد َوه 

اجل هللددة  إعوددا فجعدد   ، (57)
 :السدددديب  وقددددوكا  ،مل جيدددد  قتدددداهلم ،فمددددىت  ددددولوها ،إاهللددددة ل تدددداهلم

دددددددسدْ، ْم  م إ  فدا ا ،  ع  ادْ فَددددددد)) دددددددْم َفَجدددددددا  وَك، فَاقْدبَدددددددْ  ما              اجلْاْ هللَدددددددَة فَدددددددذاْن ه 
 .(58) ((وَك َ  َعسدْ، مْ 

 المطلب ال اني
 م فوق طاقتهموانتقاصهم وتكليفه تحريم ظلمهم

دددْ  فَ ْدسَدددا ا َفْصدددَحا ا َرس دددوكا اللَدددتا  ، َعدددْ  َّ َدددا ا،اْم َعدددْ  عادددَدَ  ما
دَدا: ))، قَاكَ ، َعْ  َرس وكا الَلتا  (59)دانْدَيةَ  فَوا  ،َفاَل َمدْ  لَلَدَم م َعاها

ْسددت  َشددْيَتا  اعَدد ، (31)فَْو َكَلَوددت  فَدددْوَق طَاقَتاددتا  ، (31)انْدتَدَ َصددت   ْ ا فَْو َفَخددَو ما
يج ت   ،طاي ا نَدْودَ    .(36) ((هللَدْوَم اْل اَياَمةا  (32)َفأَنَا َ جا

السصددددددوص العامددددددة حتددددددرم ))ومعلددددددوم مدددددد  الدددددددهلل   ال ددددددرور  فن
إاَن اللَددددددَت اَل حي ادددددد   : العدددددددوان علددددددى اآلخددددددرهلل ، قدددددداك ا  َعددددددا 

ْعتَددداهلل َ  اْلم 
، كمددا  سددس العدددوان علددى اآلمسددي املسدداملي، قدداك  (34)

الظَددددددالامايَ  فَدددددداَل ع ددددددْدَواَن إااَل َعلَددددددى : ا  َعددددددا
            ، والظلددددددم  (35)

             حمددددرم   كدددد  شددددرهللعة، وا  َعددددا  ال هللر ددددى  ظلددددم إدددد  املسددددلم، 
كما ال هللر ى  ظلم املسلم، وقدد فخد  َعدا  فندت ال هللظلدم السدا  
              شددددديتاَ، فددددددخ    عمدددددوم هدددددوا اللوددددد  مجيدددددس السدددددا  مددددد  مسدددددلم 

 .(33) ((وإ  مسلم
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فيجدد  الكدد  عددس،م وْحدداهللت،م، ْل ددم صدداروا جدد  اَ مدد  دار 
             اإلسدددددالم، والتددددد م املسدددددلمون  دددددأمس،م وْحددددداهللت،م مددددد  فش اعتددددددا 
سدددوا  فكدددان مددد  املسدددلمي، فم مددد  إددد هم، مبوجددد  ع دددد الومدددة 

 .الوش ف رم مع،م
ت،م مددد  فعليدددت ْحددداهلل ،ع دددد الومدددة وإ ا: ))(37)  املعدددي جدددا 
 ،ْلنت الت م  الع،د  وظ،م ،وفه  الومة ،وفه  احلر  ،املسلمي

 ،كأموالسددا  فمددواهلملتكددون  ،إمنددا  ددولوا اجل هللددة: وهلددوا قدداك علددي 
:   وصدددديتت للخليوددددة  عدددددن وقدددداك عمددددر  ،ودمدددداؤهم كدددددما سا

               ،فن هللددددددو  هلددددددم  ع،دددددددهم وفوصدددددديت  أهدددددد   مددددددة املسددددددلمي خدددددد اَ 
 .((موحيا  م  ورا ،

 كمدوا  دأن إ      ه   عض الو ،دا  إ  ف عدد مد   لدك، 
للددددم الددددومي فشددددد إ دددداَ مدددد  للددددم املسددددلم، جددددا     اشددددية ا دددد  

َمةا، َوَجَ  َلت   ،َوحَتْر م  إايَبت ت  َكاْلم ْسلاما : ))(38)عا دهلل  َنَت   اَعْ دا الوِّ ْلا
                   :  َدددددْ  قَدددددال وا ،يَبت دددددت  فَدددددذاَ ا َ ر َمدددددْت إايبَدددددة  اْلم ْسدددددلاما َ ر َمدددددْت إا  ،َمالَسَدددددا

 ((.إَن ظ ْلَم الذِّمِّيِّ َأَشدُّ 
ومسس الو ،دا  َعدوهلل  فهد  الومدة إن امتسعدوا مد  فدا  اجل هللدة، 

َعدْ   ،هاَشدامَ  فعد  سسة السيّب على  تساداَ سفو َأخروا ع   لك ا
دددد َاَم َعلَددددى :قَدددداكَ  ،ا فَ ايددددت َشددددام   ْدددد   َ كادددديما  ْدددد ا  ا ددددَ   َمددددَر ها ف نَدددداَ  ما

دددوا ِفا الَشدددْمدا  (39)اْلَنْدبَدددا ا   ؟َمدددا َشدددْأند ، مْ  :فَدَ ددداكَ  ، االَشددداما قَدددْد ف قايم 
َفْشَ،د  َلَسماْعت  َرس دوَك اللَدتا  :فَدَ اَك هاَشامٌ  ،  باس وا ِفا اجلْاْ هللَةا  :قَال وا
   نْدَيا إاَن اللَددَت هللد َعددوِّ   الَددواهللَ  هللد َعددوِّ  وَن السَدداَ  ِفا )) :هللَد  ددوك  ،((الددد 
َوفَما  ه ْم هللَدْوَمتاَو ع َميدْر   :َوزَاَد ِفا َ داهللما َجراهللَر قَاكَ )) :رواهللة   وزاد

 ،فَدددددَأَمَر هباادددددمْ  ،َفَحَدثَدددددت   ،فَدددددَدَخَ  َعَلْيدددددتا  ، ْددددد   َسدددددْعَد َعلَدددددى فاَلْسدددددوايَ 
 .(71) ((َفخ ل وا

  املعدددددددامالت  ال َودددددددرق  دددددددي السدددددددا  فالشدددددددرهللعة اإلسدددددددالمية
 حت يدإوإن اختلووا   الدهلل  والع يدد ، لدولك فر دت  ية،اإلنسان

 َكولدت اماهللدةالظلدم عامدة، و  و رمدت، مجيعداَ  العدك  دي السدا 
    للمسدددددددلمي ولعددددددد  املسدددددددلمي، ،واْلعدددددددراض ،واْلمدددددددواك ،الددددددددما 
هللَدددا فهللد َ،دددا : َعدددا ا   قددداك .الكودددارمدددس   دددىت اإلنصددداذ  توفمددر 

َي لاَلتا ش َ،َداَ   ااْل اْسد ا َواَل جَيْدراَمَسك ْم َشدَسآن  اَلواهللَ  ََّمس وا ك ون وا قَدَواما 

دَو فَقْددَر   لالتَدْ دَو  َواََد  دوا اللَدَت إاَن اللَدَت  قَدْوَم َعَلى َفاَل ََدْعدال وا اْعددال وا ه 
َا ََدْعَمل ونَ  َخباٌ  مبا

(71). 
 المطلب ال الث

 تحريم دخول منازلهم بغير إذن

ِّ  : ْددد ا َسددداراهللََة الس دددَلماىِّ قَددداكَ  َعددد ا اْلعاْر َددداضا   نَدَ ْلسَدددا َمدددَس السَددد ا
ددْ  َفْصددَحا اتا  ،َخْيبَدددرَ  دداَل  ،َوَمَعددت  َمددْ  َمَعددت  ما وََكدداَن َصددا ا   َخْيبَدددَر َرج 
ِّ  ،م ْسَكددرَا (72)َمدداراَدا ددْم َفْن  :فَدَ دداكَ  ،َفأَقْدبَددَ  إاَ  السَدد ا هللَددا حم ََمددد  فََلك 

َ  ؟َوََْ درا  وا ناَسداَ نَا ،َوََدْأك ل وا َ ََرنَدا ،اََْوَا وا ْح  َرنَ  دَ  هللَدْعد ا السَد ا فَدَع ا
،  َنَددادا  ،هللَددا ا ْددَ  َعددْوَذ ارَْكددْ  فَدَرَسددكَ : ))َوقَدداك َ َفاَل إاَن اجْلَسَددَة  :ث 

ددْاما َ   ث َ  ،فَدداْجَتَمع وا :قَدداكَ  ((.َوَفنا اْجَتماع ددوا لالَصدداَل ا  ،اَل حتَادد   إاالَ لام 
َ قَدددامَ  ،َصدددَلى هباادددم  السَددد ا   َفحَيَْسددد   َفَ دددد ك ْم م َتكاتَدددا : ))فَدَ ددداكَ  ،ث 

َدرِّْم َشدْيَتا إاالَ َمدا ِفا َهدَوا اْل  دْرَّنا   ،َعَلى فَراهللَكتاتا َقْد هلَلظ    َفَن الَلَت ملَْ حي 
ْ  َفْشددَياَ  إانَدَ،ددا َونَدَ،ْيددت  َعدد ،َوفََمددْرت   ،قَددْد َوَعظْددت   -َواللَددتا -َفاَل َوإاِّنِّ 

ْ    اْل  ْرَّنا  َلْم ي ِحيَل َلك يْم َأْن تَيْدخ ل وا  َوَأَن الَلَه  ،  فَْو َفْكَ ر ،َلما
ِِ ِإّلَ بِيييِإْذن   َواَل َفْكدددَ   ،َواَل َ دددْرَ  ناَسدددا ا،امْ  ،بي ي يييوَت َأْهيييِل اْلِكتَيييا

َاراهامْ   .(76) ((َعَلْي،امْ  اَلواشإاَ ا فَْعَووْك م   ، ا
وهللتمتدددس الددوميون ارمدددة )): ك الددددكتور عبددد الكدددر  زهللدددانهلل ددو 

املسدددددك ، فدددددال هللددددددخ  ف دددددد علدددددي،م إال  دددددذ  م ور ددددداهم، ْلن 
مسددك  الشددخ  مو ددس فسددرارن، وحمدد   ياَددت اخلاصددة مددس ففددراد 
عا لتت، وفيت فموالت، فم  الوبيعدي فن هللكدون هلدوا احملد   رمدة، ال 

عتدددددا  علددددى ، ْلن االجيددددوز ْل ددددد فن ُيرق،ددددا، فو هللعتدددددش علي،ددددا
 : رمة مسك  الشدخ  اعتددا  علدى الشدخ  نوسدت، وقدد قلسدا

فن الشددددرهللعة اإلسددددالمية حتددددرم االعتدددددا  علددددى الددددومي، وقددددد ندددد  
ال رَّن الكر  على املسس م  دخوك مساك  الع   ع  إ  م، قاك 

ددَر  د ي ددوَاك ْم َ دد :َعددا  َددا َإيدْ ىَت هللَددا فهللد َ،ددا الَددواهللَ  ََّمس ددوا اَل ََددْدخ ل وا  د ي َو
ددْم ََددوََكر وَن  ددْم َلَعَلك  ددٌر َلك  ددْم َخيدْ ََْسَتْأناس ددوا َوَ َسددلِّم وا َعلَددى فَْهلاَ،ددا َ لاك 

فايَ،دا َفَ دَدا فَداَل ََدْدخ ل وَها َ دىَت هللد دْاَ َن َلك دْم َوإاْن  فَذاْن ملَْ َتَادد وا فايَ،دا
دددددْم َواللَدددددت   دددددَو فَزَْكدددددى َلك  ع وا ه  ع دددددوا فَددددداْرجا دددددم  اْرجا َدددددا ََدْعَمل دددددوَن قايدددددَ  َلك  مبا

َعلادديمٌ 
وهدددوا الددس  ال دددرَّ  الكدددر  هللشددم   عمومدددت الدددوميي،  (74)

 .(75) ((فال جيوز ْل د فن هللدخ   يوهتم  ع  إ ن مس،م
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  الثالمبحث ال
حسن أهل الذمة و مع  النبي   من سماحةصور 

- اليهود أنموذجاً - معاملتهم
 

ددددَدَن َفَشددددَد السَددددا ا : قدددداك ا  َعددددا  َعددددَداَوَ  لالَددددواهللَ  ََّمس ددددوا  لََتجا
اْليَد، وَد َواَلواهللَ  َفْشرَك وا

(73). 
إن صدديعة العبددار  حتتمدد  فن َكددون : ))(77)هلل ددوك سدديد قودد 

وفن َكددون كددولك خوا دداَ عامددا خددر  خمددر   ،خوا دداَ للرسددوك 
             . العمددددوم، ْلنددددت هللت ددددم  فمددددراَ لدددداهراَ مكشددددوفاَ جيدددددن كدددد  إنسددددان

 رهدا   اْلسدلو  العدرب الدوش ند ك  دت ال درَّن وهي صيعة هلدا نظا
         وهددددي   كلتددددا احلددددالتي َويددددد معساهددددا الظدددداهر الددددوش. . الكددددر  
فذ ا َ رر هدوا فدذن اْلمدر الدوش هلللودت السظدر   صدياإة . .َادهللت 

العبددار  هددو َ ددد  الي،ددود علددى الددوهلل  فشددركوا   صدددد ف ددم فشددد 
 ،اوهتم لدداهر  مكشددوفةوفن شددد  عددد َّمسددوا،السددا  عددداو  للددوهلل  

 !وفمر م رر هللران ك  م  هللر  ، وجيدن ك  م  هللتأم 
نعددددم إن العودددد   ددددالواو   التعبدددد  العددددرب هللويددددد اجلمددددس  ددددي 

يبدداَ  ولكدد  َ ددد  الي،ددود هسددا، . . اْلمددرهلل  وال هللويددد َع يبددا وال ََر
مبدا -  يم هلل وم الظ   أ م فق  عداو  للوهلل  َّمسوا م  املشدركي

جيعددد  هلدددوا الت دددد  شدددأناَ خاصددداَ إددد   -تدددا ف دددم فصدددال فهددد  ك
 -على اْلق   -إنت ! املألوذ م  العو   الواو   التعب  العرب

هللوجت السظر إ  فن كو م فه  كتا  مل هللع  م  احل ي ة الواقعدة، 
إن : ون ددوك! وهددي ف ددم كالددوهلل  فشددركوا فشددد عددداو  للددوهلل  َّمسددوا

فن هللكددون امل صددود وال هللسوددي هددوا ا تمدداك . ((علددى اْلقدد ))هددوا 
 . .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 للددوهلل  َّمسددوا كددان دا مدداَ فشددد

 !وفطوك فمداَ م  عدا  الوهلل  فشركوا ،اوفعمإ إصرار  ،وفقسى
ل دددد واجدددت الي،دددود اإلسدددالم  العددددا  مسدددو اللحظدددة اْلو  الددديت 

وكادوا لَمة املسلمة مسو اليوم . قامت في،ا دولة اإلسالم  املدهللسة
َو دددددم  ال دددددرَّن الكدددددر  مددددد  . اْلوك الدددددوش فصدددددبحت فيدددددت فمدددددة

ي و دن الت رهللرات واإلشارات ع  هوا العدا  وهوا الكيد ما هللكو

وعلى  ،لتصوهللر َلك احلر  املرهللر  اليت شس،ا الي،ود على اإلسالم
 الووهللدددد ،وعلدددى اْلمددددة املسدددلمة   َارُي،دددا  ،رسدددوك اإلسدددالم 

واليت مل خت   حلظدة وا دد  قرا دة فر عدة عشدر قرندا، ومدا َد اك  دىت 
 .اللحظة هللتسعر فوارها   فرجا  اْلرض مجيعاَ 

ملدهللسة، معاهد  َعاهلل  فوك م دمت إ  ا ل د ع د الرسوك 
ودعدداهم إ  اإلسددالم الددوش هللصدددق مددا  ددي فهللدددهلل،م  الي،ددود،مددس 

شدددددأ م   هدددددوا  - ولكددددس،م مل هللودددددوا هبدددددوا الع،ددددد. . مدددد  التدددددورا  
كشأ م مس ك  ع،د قوعون مدس رهبدم فو مدس فنبيدا ،م مد  قبد  ، 

َمدا هلَلْكو در  َوَلَ ْد فَنْدَ ْلَسا إالَْيدَك َّهللَداَت  َديدِّسَداَت وَ :  ىت قاك ا  في،م 
ددددسدْ، ْم  َددددْ   َلَمددددا َعاَهددددد وا َعْ،ددددَدا نَدبَددددَون  َفراهللددددٌإ ما دددد  وَن فَوَك  َددددا إااَل اْلَواسا هبا
ٌق لاَما  س وَن  َوَلَما َجاَ ه ْم َرس وٌك ماْ  عاْسدا الَلتا م َصدِّ َفْك َدر ه ْم اَل هللد ْاما

اَ  اللَدتا َورَاَ  ل ، دوراهاْم  َمَع، ْم نَدَبَو َفراهللٌإ ماَ  اَلواهللَ  ف وَ وا اْلكاَتاَ  كاتَد
َكأَنَد، ْم اَل هللَدْعَلم ونَ 

(78). 
ول ددددد ف ددددمروا العدددددا  لدسددددالم واملسددددلمي مسددددو اليددددوم اْلوك 
الوش مجس ا  فيت اْلو  واخل ر  على اإلسالم، فلم هللعد للي،دود 
  صددددووف،م مدددددخ  وال خمددددر ، ومسددددو اليددددوم الددددوش حتددددددت فيددددت 

فلدددم    مام،دددا حممدددد رسدددوك ا   قيددداد  اْلمدددة املسدددلمة وفمسدددك
 !َعد للي،ود فرصة للتسل 

ول دددد اسدددتخدموا كددد  اْلسدددلحة والوسدددا   الددديت َوت دددت عس،دددا 
عب رهللددددددة املكددددددر الي،ودهللددددددة، وففادهتددددددا مدددددد  قددددددرون السدددددديب    ا دددددد ، 

 .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 فلبددوا علددى اإلسددالم واملسددلمي كدد  قددو  اجل هللددر  العر يددة 

: ورا وا جيمعون ال با   املتورقة حلر  اجلماعدة املسدلمة  املشركة،
 َددددددددَ  الَددددددددواهللَ  ََّمس ددددددددوا َوهللَد  ول ددددددددوَن لالَددددددددواهللَ  َكَوددددددددر وا َهددددددددا اَل ا ف ْهددددددددَد  ما

َسباياَل 
هللدوم فن كدان السدا  - وملا إلب،م اإلسالم   دو  احلدإ .(79)
 مل- اسددددتداروا هللكيدددددون لددددت  ددددد  املورتهللددددات   كتبددددت -مسددددلمي

 -هللسلم م  هوا الد  إال كتا  ا  الوش َكو  اوظت سبحانت
وهللكيددددون لدددت  الدددد   دددي صدددووذ املسدددلمي، وإثدددار  الوددد  عددد  

اسددتخدام  دددهلل ي الع،ددد  اإلسددالم ومدد  لدديد هلددم فيددت ف ددت طرهللددإ 
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وهللكيدون لت  تألي  خصدومت عليدت   فددا  . م  مسلمة اْلقوار
 ىت انت،ى هبدم املوداذ فن هللكوندوا   العصدر اْلخد  . . اْلرض 

هدددم الدددوهلل  هلل دددودون املعركدددة مدددس اإلسدددالم   كددد  شددد  علدددى وجدددت 
ية   هدون احلدر  وهم الوهلل  هللستخدمون الصليبية والوثس اْلرض،

الشداملة، وهددم الددوهلل  هلل يمددون اْلو داا وهللصددسعون اْل ودداك الددوهلل  
هللتسددمون  أمسددا  املسددلمي، وهللشددسو ا  ر دداَ صددليبية صدد،يونية علددى  

 !ك  جور م  جوور هوا الدهلل 
ددددَدَن َفَشددددَد السَددددا ا َعددددَداَوَ  لالَددددواهللَ  : وصدددددق ا  العظدددديم  لََتجا

 . .َفْشرَك وا ََّمس وا اْليَد، وَد َواَلواهلل َ 
  اْل دددد ا  علددددى الدولددددة املسددددلمة الساشدددددتة   إن الددددوش فلّدددد

و دي قدرهلل     وإد هم،ومجدس  دي الي،دود مد   دي قرهللظدة  املدهللسة،
 . .هلل،ودش . . مكة، و ي ال با   اْلخر    اجل هللر  

وفطلإ الشا عات،   فتسة  ومجس الشرا م،   العوام،والوش فلّ 
 . .هلل،ودش . . م  السكبات وما َالها  م ت  ع مان 

 والوش قاد ْحلة الو س والكو    ف ادهللدم رسدوك ا  
 . .هلل،ودش . . و  الرواهللات والس  

ث إن الددوش كددان ورا  إثددار  السعددرات ال وميددة   دولددة اخلالفددة 
               وورا  االن ال ددددددات الدددددديت ا تدددددددفت  عدددددد ك الشددددددرهللعة عدددددد  اْلخدددددد  ،

              هبدددددددددددا   ع،دددددددددددد السدددددددددددلوان  ((تورالدسددددددددددد))احلكدددددددددددم واسدددددددددددتبداك 
 ((البود ))عبداحلميد، ث انت،ت  ذلعدا  اخلالفدة مجلدة علدى هللددش 

 . .هلل،ودش . . فَاَورك 
ول دددد كاندددت احلدددر  الددديت شدددس،ا الي،دددود علدددى اإلسدددالم فطدددوك 
 فمدا، وفعرض جماال، م  َلك اليت شس،ا عليت املشركون والوثسيون

إن املعركدة مدس مشدركي العدر  . . قددميا و ددهلل ا  -على  راوهتا-
وكدددولك كاندددت . مل  تدددد إ  فك دددر مددد  عشدددرهلل  عامدددا   مجلت،دددا

وفمددا   العصددر احلدددهللم فددذن . املعركددة مددس فددار    الع،ددد اْلوك
ولكس،دا  ، لداهر  راو  املعركة  ي الوثسية اهلسدهللدة واإلسدالم  دراو  

ية جمدرد فدرا اليت َعد املاركسد)) ..ال َبلغ  راو  الص،يونية العاملية
ولدديد هسدداك مددا مياثدد  معركددة الي،ددود مددس اإلسددالم   طددوك  ((هلددا

 .اْلمد وعرض اجملاك إال معركة الصليبية
َدَن َفَشَد السَدا ا َعدَداَوَ  :هلل وك -سبحانت- فذ ا مسعسا ا  لََتجا

 . .لاَلواهللَ  ََّمس وا اْليَد، وَد َواَلواهللَ  َفْشرَك وا

ث راجعسا هدوا . . ى الوهلل  فشركوا وهلل دم الي،ود   الس  عل
الواقس التارُيي، فذنسا ندرك طرفداَ مد   كمدة ا    َ دد  الي،دود 

 .(81) ((!على الوهلل  فشركوا
 ،وجحددددود ،ْلن كوددددر الي،ددددود عسدددداد: ))(81)ك دددد  ا دددد  هلل ددددوكو 

َددَس   املدة العلدم ،ومباهتة للحإ، وَإْمد  للسدا  وهلدوا قتلدوا   ،َو
 ،إدددد  مددددر   ددددوا   تدددد  رسددددوك ا    ددددىت ،ك دددد َا مدددد  اْلنبيددددا 

 .(82) ((وسحرون، وفلَبوا عليت فشباه،م م  املشركي
فكددددددان لو ، لددددددي، و  لكدددددد  مددددددس  لددددددك عددددددامل،م السدددددديّب 

مدا َألودت  ،ولدو كدان فظداَ إلدي  ال لد  ،ر يماَ هبم ليساَ مع،دم))
فالسددا     اجددة إ   .  ولددت ال لددو  وال َتمعددت  ولددت املشدداعر

هللة فا  ة وإ   شاشة مسحة وإ  ود هللسع،م كس  ر يم وإ  رعا
   اجددددة إ  . . و لدددم ال هلل ددديإ جب،ل،دددم و دددعو،م ون صددد،م 

قل  كب  هللعوي،م وال حيتا  مس،م إ  عوا ، وحيم   وم،م وال 
هللعسدددي،م هبمدددت، وجيددددون عسددددن دا مددداَ االهتمدددام والرعاهللدددة والعوددد  

 وهكدددوا كدددان قلددد  رسدددوك ا  . . والسدددما ة والدددود والر دددا  
وال  اق . ما إ   لسوست ق . وهكوا كانت  ياَت مس السا 

وال ا تجددد  لسوسدددت شددديتاَ مددد  فعدددراض . صددددرن   دددعو،م البشدددرش
اآلَية مدس كما سسر   لك   الصور والسما    (86) ((هون احليا 

  :وفإلظ،م قلو اَ فال وهم الي،ودفشّد فعدا ت، 
نَدْت اْليَد، دود  هللَدتَدَعاَطس دوَن عاْسدَد َكا  :قَداكَ  ،َعدْ  فَ ايدتا  ،َعْ  َفبا  د دْرَد َ  -0

 ِّ : )) َفَكداَن هللَد  دوك  هَل دمْ  ،هللَدْرَْح ك ْم الَلت   :َرَجاَ  َفْن هللَد  وَك هَل مْ  الَسيبا
 .(84) ((َوهلل ْصلاح   َاَلك مْ  ،هللَدْ،داهللك م  الَلت  

 ،مس علمت  شد  عداوهتم لدت  دعا ت، فلم هللبخ  علي،م السيب 
ت  .وإاصالر الباك ،اهلداهللة  دعا هلم    ،ولدعَو

ددددددوَك اللَددددددتا  -0  اَشدددددداَ   َعددددددْ  فَنَددددددَد َفَن اْمددددددَرفََ  هللَد، وداهللَددددددَة فَََددددددْت َرس 
َا إاَ  َرس وكا الَلتا  ىَ  هبا َ،ا، َفجا سدْ ، َفَسَأهَلَا َعْ  َمْسم وَمَة، َفَأَكَ  ما

                   َمددددددددددا َكدددددددددداَن اللَددددددددددت  : ))قَدددددددددداكَ . فََرْدت  ْلَقْدتد لَددددددددددكَ : َ لاددددددددددَك، فَدَ الَددددددددددتْ 
َفاَل : قَدال وا: قَداكَ ((. َعلَدىَ : ))فَْو قَداكَ : قَداكَ ((. لاي َسلَِّوكا َعلَدى َ اكا 

                (85)قَدددددداَك َفَمدددددا زالْددددددت  فَْعرافد َ،دددددا ِفا هَلَددددددَواتا ((. الَ : ))نَدْ تد ل َ،دددددا؟ قَددددداكَ 
 .))(83)َرس وكا الَلتا 
 عرتاف،ا جبرميت،ا، فذنت، وعوا عس،ا  الرإم م  اَرك،ا السيّب 

 كان  فنت : كان ال هللست م لسوست، وهللستواد م  احلدهللم فهلل اَ 
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 .جبميس فصساف،م  ىت فه  احلر  هلل ب  اهلدهللة م  الكوار
َ   :قَددددداكَ  َعددددْ  فَنَدددددَد  -1 دددددوداش  َُيْدددددد م  السَددددديبا ، َكددددداَن إ دددداَلٌم هللَد، 

ددددتا فَدَ َعددددَد عا  ،هللَدع ددددود ن    َفأَََددددان  السَدددديبا   ،َفَمددددراضَ   :فَدَ دددداَك لَددددت   ،ْسددددَد َرْفسا
دما  :فَدَ داَك لَدت   ،فَدَسَظَر إاَ  فَ ايدتا َوه دَو عاْسدَدن   ،((َفْسلامْ )) َفطادْس فَ َدا اْلَ اسا
،  ََفَخددرََ  السَدديبا   ،َفَأْسددَلم    ددَو هللَد  ددوك احلَْْمددد  لالَددتا الَددواش )) :َوه 

 .(87) ((فَنْدَ َون  ماْ  الَسارا 
 .عياد  الومي اقتدا   السيّب  فاحلدهللم دلي  على جواز

لَددى قَدداكَ عدد   -4 سَدْيدد َ   :َعْبددَد الددَرْْحَ ا  ْددَ  َفبا لَيدْ  ،َكدداَن َسددْ،    ْدد     
َيةا  َسَداَز َ  ،َوقَدْيد  ْ    َسْعَد قَاعاَدهلْل ا  ااْلَ اداسا َمدا جبا  ،فَدَ اَمدا ،َفَمر وا َعَلْي،ا

ددْ  فَْهدد ا اْْلَْرضا  :َف ايددَ  هَل َمددا َمددةا  :َفشْ  .إانَدَ،ددا ما ددْ  فَْهدد ا الوِّ  :فَدَ ددااَل  ،ما
 َ َساَز ٌ  إاَن الَسيبا َساَز   هللَد، وداش   :َف ايَ  َلت   ،فَدَ امَ  ،َمَرْت  اتا جا  ،إانَدَ،ا جا

 .(88)((؟فَلَْيَسْت نَدْوَسا)) :فَدَ اكَ 
              ((؟فَلَْيَسدددددْت نَدْوَسدددددا: ))، وقولدددددتجلسددددداز  الي،دددددودش ف يدددددام السددددديّب 

             اإلنسدددددددانية، ومراعاَدددددددت  للدددددددسودَعظيمدددددددت مسا تدددددددت، و لدددددددى دليددددددد  ع
   . ملشاعر السا  مجيعاَ 

 :َوَعْ  رَافادددسا  ْددد ا َخددداهللَ  فَنَد، َمدددا قَددداالَ ،َعددْ  َسدددْ، ا  ْددد ا فََا َ ْ َمددةَ  -5
 ،َوحم َيَِّصددة   ْدد   َمْسددع ودا  ْدد ا َزهللْدددَ  ،َخددرََ  َعْبددد  اللَددتا  ْدد   َسددْ، ا  ْدد ا َزهللْدددَ 

َسالادكَ َ ىَت  َْيبَدَر ََدَورَقَا ِفا  َدْعدضا َمدا ه  َ إاَ ا حم َيَِّصدة  جيَادد   ، إاَ ا َكانَا  ا ث 
َ فَقْدبَدَ  إاَ  َرس دوكا اللَدتا  ،َفَدفَدسَدت   ،َعْبَد الَلتا ْ َ  َسْ،َ  قَتايالَ  ه دَو  ث 
 ،اَن َفْصَعَر اْلَ دْوما وَكَ  ،َوَعْبد  الَرْْحَ ا ْ    َسْ، َ  ،َو  َوهللَِّصة  ْ    َمْسع ودَ 

بَدْيتا   فَدَ دداَك لَددت  َرس ددوك  اللَددتا  ،فَددَوَهَ  َعْبددد  الددَرْْحَ ا لايَددَتَكَلَم قَدْبددَ  َصددا ا
(( : َكدددد ِّا)) - ِّ دددد ددددَر ِفا السِّ بدْ َبان   ،َفَصددددَمتَ  -اْلك   ،فَدددددَتَكَلَم َصددددا ا

 ،دا اللَدتا  ْد ا َسدْ، َ َمْ َتَ  َعبْ  َفوََكر وا لاَرس وكا الَلتا  ،َوَََكَلَم َمَع، َما
دَي ميَايسَدا)) :فَدَ اَك هَل مْ  َبك مْ  ،َفحَتْلاو دوَن َمْسا فَْو  ،((فَدَتْسدَتحا  وَن َصدا ا

فَدت ددْ ا  ك ْم )) :قَدداكَ  .؟وملَْ َنْشددَ،دْ  ،وََكْيددَ  َدْلادد    :قَددال وا ((.قَدداَاَلك مْ ))
َي ميَايسَدا َْمسا َودارَ وََكْيدَ  نَدْ بَد :قَدال وا. ((هللَد، ود   ا فَدَلَمدا  ،   فمَْيَداَن قَددْوَم ك 

 .(91( )89)فَْعَوى َعْ َلت   َرَف  َ لاَك َرس وك  الَلتا 
  ف دددددد ف يدددددا  الي،دددددود     صدددددحا تت مددددد فم تددددد  ف دددددد 

ومل هللعلمدوا  ،فقسموا ف دم مل هلل تلدون عسدماميي الي،ود  ولتوقب،خي 
ا فع   لك مس الي،ود، وهو إمنَ  ، دلي   ّي على مسا تت قاَلت

 سا  على م ت ى كرم خل ت، و س  سياستت، وجلَبا للمصلحة، 

أليَوددا لَإددراض املتسددافر  عسددد  ودفَعددا للموسددد ، وإطودداَ  لل ددا ر ، َو
 .َعور الوصوك إ  استيوا  احلإ لتعور طرقت

دددددددددددددَحةا ميَادددددددددددددي : ))(91)قددددددددددددداك السدددددددددددددووش          َو ا َهدددددددددددددَوا َدلايددددددددددددد  لاصا
إ   .(92) ((اْلَكافار َواْلَواسا

َ،دددا قَالَدددتْ  -6 دددَي اللَدددت  َعسدْ  َسدددَحَر َرس دددوَك اللَدددتا  :َعدددْ  َعا اَشدددَة َر ا
َ دىَت َكداَن َرس دوك   ،لَبايدد   ْد   اْْلَْعَصدما  :َرج ٌ  ماْ  َ يا ز َرهلْلَإ هللد َ اك  لَدت  

ََي   إالَْيتا فَنَت  َكاَن هللَدْوَع   الَشْيَ  َوَمدا فَدَعلَدت   الَلتا  َ ا َكداَن َ دىَت إا  ،ُي 
َلةَ  ،َ اَت هللَدْومَ  َ قَداكَ  ،َلكاسَدت  َدَعدا َوَدَعدا ،َوه دَو عاْسدداش ،فَْو َ اَت لَيدْ  :ث 

فَََددددا ا  ؟هللَدددا َعا اَشددددة  َفَشدددَعْرتا َفَن اللَددددَت فَفْدتَدددا ا فايَمددددا اْسدددتَدْوتَدْيت ت  فايددددتا ))
ددداَلنا  دددي ،َرج  َا عاْسدددَد َرْفسا فَدَ ددداَك  ،راْجلَددديَ  َواآْلَخدددر  عاْسددددَ  ،فَدَ َعدددَد َفَ دددد   

باتا  َا لاَصا ا َمدْ   :قَداكَ  .(96)َمْوب و ٌ  :فَدَ اكَ  ؟َما َوَجس  الَرج  ا  :َفَ د   
 ا م ْشَ   :قَاكَ  ؟ ا َفشِّ َشْي َ  :قَاكَ  .لَبايد  ْ    اْْلَْعَصما : قَاكَ  ؟طََبت  

 :قَداكَ  ؟ه دوَ  َوفهللْد َ  :قَداكَ  .(95)َوج  ِّ طَْلدسا َخْلَدَة  ََكدرَ  ، (94)َوم َشاَطةَ 
ددْ  َفْصددَحا اتا  َفأَََاَهددا َرس ددوك  اللَددتا  ، (93) ا  اْتددرا َ ْرَوانَ   ، ا نَدداَ  ما

فَْو َكددَأَن  ، (97)هللَددا َعا اَشددة  َكددَأَن َماَ َهددا ند َ اَعددة  احلْاسَددا ا  :فَدَ دداكَ  ،َفَجددا َ 
ر   وَ  َخْلاَ،ددا ر   و   الَشددَياطايا 

فَفَدداَل  ،هللَددا َرس ددوَك اللَددتا  :قد ْلددت   ((.(98)
َيييوِّر َعلَييى  ،قَييْد َعافَيياِني اللَييه  )) :قَدداكَ  ؟اْسددَتْخَرْجَتت   َفَكرِْهييت  َأْن أَ 

َا ،الَناِس ِفيِه َشرًّا  .(99) ((َفد فاَستْ  ،َفَأَمَر هبا
مددددس الي،ددددود، إ   ف،ددددون صددددور  فخددددر  مدددد  صددددور َسدددداحمت 

اخدددتالذ  صدددوح عددد  هدددوا السدددا ر، ومل هلل تلدددت، وم،مدددا هللكددد  مددد 
، فددددداْلمر الدددددوش مل (111)العودددددو السدددددا    الددددددافس مددددد  ورا   لدددددك

 و فندددت عوددددا عددد  السدددا ر، ومل هللااخدددون، وقدددد  كددددرُيتلودددوا فيدددت هددد
الرواهللددات الدديت ورد في،ددا  كددر العوددو  شددي  مدد   احلدداف  ا دد   جددر
َسةَ : ))التوصي  ف اك  وََكراْهدت )) :َوَقْد َوَقَس فهلَْلَ ا  ا راَواهللَة ااْ   ع يَديدْ

 ،نَدَعدْم َوقَدَس  ا َ دداهللم َعْمدَر  .((ْن ف ثا  َعَلى َفَ د ماْ  السَدا  َشدراافَ 
دْ  : ))هللَا َرس دوك اللَدت لَدْو قَدتَدْلتدت، قَداكَ  :َف اي َ  ،َعْ  َعا اَشة َمدا َورَاَ ن  ما

ّ )) :َو ا راَواهللَددددددة َعْمددددددَر  ،((َعددددددَوا  اللَددددددت َفَشدددددددّ   ،َفَأَخددددددَون  السَدددددديبا
َفَمدددا  ََكدددَر )) :َو ا َ دددداهللم َزهللْدددد  ْددد  فَْرقَدددم ،((َودددا َعْسدددت  فَدعَ  ،فَددداْعتَدَرذَ 

َدددا َصدددَسَس  ادددت َرس دددوك اللَدددت  دددوداّش َشدددْيَتا مما َواَل َرَّن   ا  ،ا لادددَولاَك اْليَد، 
َمدا َْحَلَدك َعلَدى )): فَدَ داَك لَدت  ، َو ا م ْرَس  ع َمر ْ   احلََْكم ((َوْج،ت
ددّ  الددَدنَانا : قَدداكَ  ((َهددَوا؟ َوقَددْد ََدَ ددَدَم  ا كاتَددا  اجلْاْ هللَددة قَدددْوك  ،((  

دددَ،ا  ّ )) :اا ْددد  شا دددْ  ((ملَْ هللَدْ ت لدددت   َفَن السَددديبا ، َوَفْخدددرََ  اا ْددد  َسدددْعد ما
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 .(111) ((فَنَت  ملَْ هللَدْ ت لت  )) :م ْرَس  عاْكراَمة فهلَْلَ ا
ه دَد  َزهللْددا  د   إاَن اللَدَت َلَمدا فَرَادَ : َعْ  َعْبدا الَلتا    َسدالَم، قَداكَ  -7

دْ  َعالَمداتا الس بد دَو ا َشدْيٌ  إاال َوقَدْد : َسْعَسَة، قَاَك َزهللْدد   د  َسدْعَسةَ  َمدا ما
َدا  َعَرفْدتد َ،ا  ا َوْجتا حم ََمَد  دَي َنظَدْرت  إالَْيدتا إاال اثْدَستَددْيا ملَْ َفْخبد ْر    ا

ددت  َجْ،لَددت   ْلم  ْسددت ، هلَلْسددباإ   ا ددَد    ،ما ْلَمددا، َوال ََ اهللددد  شا اجلَْْ،دد ا َعَلْيددتا إاال  ا
ددْ  َجْ،لاددتا  ْلَمددت  ما ْسددت  فَْلو دد   لَددت  َْلْن ف َخالاوَددت ، فَددَأْعراَذ  ا قَدداَك . َفك 

ددرَاتا َوَمَعددت   َفَخددرََ  َرس ددوك  اللَددتا : َسددْعَسةَ  َزهللْددد   دد  ددَ  احلْ ج  هللَدْوَمددا ما
لَ َعلاددددي   دددد  َفبا طَالاددددَ   ددددٌ  َعلَددددى رَا ا تاددددتا َكاْلبَددددَدواشِّ، ، َفأَََددددان  َرج 

هللَدددا َرس دددوَك اللَدددتا، إاَن   ْصددددَر  قَدْرهللَدددَة  دددي ف دددالَن قَدددْد َفْسددددَلم وا، : فَدَ ددداكَ 
ْسددددت  َ ددددَدثَدتدْ، ْم إاْن َفْسددددَلم وا فَََدددداه م  الددددرِّْزق   ، وَك  ْسددددالما َوَدَخل ددددوا  ا اإلا

دددَد ٌ  ،َرَإدددَدا، َوقَدددْد َفَصدددا َدتدْ، ْم َسدددَسةٌ  دددَ  اْلعَ  ،َوشا دددوٌ  ما ، َفأَنَدددا وق ح  ْيدددما
ْسدالما َطَمَعدا دَ  اإلا َكَمدا َدَخل دوا   ،َفْخَشى هللَدا َرس دوَك اللَدتا َفْن َُيْر ج دوا ما

دَ  إالَدْي،اْم  اَشدْيَ  َ عايدسد ، ْم  ادتا فَدَعْلدَت،  فايتا َطَمَعدا، فَدذاْن َرفهللْدَت َفْن َد ْرسا
هللَا َرس وَك الَلتا، َما  :، فَدَ اكَ فَدَسَظَر إاَ  َرج َ  إاَ  َجاناباتا ف رَان  َعلاياا 

ْسدددت  َشدددْيٌ ، قَددداَك َزهللْدددد   ددد  َسدددْعَسةَ  هللَدددا : فَدددَدنَدْوت  إالَْيدددتا، فَد  ْلدددت  :  َ ادددَي ما
ددْ  َ ددا ا ا  ددي ف ددالَن إاَ   حم ََمددد ، َهددْ  لَددَك َفْن ََبايَعدديا َ ْددرَا َمْعل وَمددا ما

 فَ ايع َك َ ْرَا َمْعل وَما ال هللَا هللَد، وداش ، َوَلكايِّ )): َفْج ا َكَوا وََكَوا؟ فَدَ اكَ 
 َدلَددى : قد ْلددت   ((.إاَ  َفْجدد ا َكددَوا وََكددَوا، َوال َ َسددمِّي َ ددا اَ   ددي ف ددالنَ 

ددْ  َ َهددَ   ا  ،،فَدبَدداهللَدَعيا  ، َفَأْعوَْيت ددت  َ َدداناَي ما ْدَ دداال ما ْيَددا ا َفَأْطَلْ ددت   ا
ددَ ، فَدَ ددداكَ َ ْددَر َمْعل دددوَم إاَ  َفْجددد ا َكددَوا وََكدددَوا، َفَأْعوَاَهددد اْإدددد  )): ا الَرج 

َا ،َعَلْي،امْ  فَدَلَمدا َكداَن قَدْبدَ  حَمَد ِّ : ، فَدَ داَك َزهللْدد   د  َسدْعَسةَ ((َفَأعاسدْ، ْم هبا
دتا َوراَدا اددتا،  ََجداماسا َقمايصا اَْلَجد ا  ايَددْوَمْيا فَْو ثَدالَ ، فَََدْيت ددت  َفَأَخدْوت  مبا

َييا هللَا حم ََمدد  َ  ِّدي؟ : ْلت  َلت  َوَنَظْرت  إالَْيتا  اَوْجَت َإلايَ ، فَد    َفال ََدْ  ا
فَدَواللَددددتا َمددددا َعلاْمددددت ك ْم  ددددي َعْبدددددا اْلم وَلادددد ا َلَموْددددٌ ، َوَلَ ددددْد َكدددداَن يلا 
دتا   سَدان  ََدد ورَانا  ا َوْج،ا مبا َخاَلوَتاك ْم َعلاٌم، َوَنَظْرت  إاَ  ع َمَر، َوإاَ ا َعيدْ

َو اللَدتا فَََد  ددوك  : َرَمددا ا  اَبَصدرانا، فَدَ دداكَ  كاْلَولَدكا اْلم ْسدَتداهللرا، ث َ  هللَدا َعددد 
فَدَواَلواش  َدَع َدت   اداحلَْإِّ  ؟َما َفمْسَس ، َوََْصَسس   اتا َما فََر  لاَرس وكا الَلتا 

 َلَ ددَرْ ت   اَسددْيواي َرْفَسددَك، َوَرس ددوك  اللَددتا  ،لَددْوال َمددا ف َ ددا ار  فَدْوََددت  
َ قَدداكَ هللَدْسظ ددر  إاَ  ع َمدد د ددَاَدَ ، ث  ييَو  )): َر  ا س ددك وَن َو ، أَنَييا َوه  يَييا ع َميير 

ك نَييا َأْحييَوَج ِإلَييى َغْيييِر َهييَذا، َأْن تَييْأم َرِني ِبح ْسييِن اأَلَداِء، وتَييْأم َره  
َوزِْده  ِعْشيرِيَن  ،وَأْعِطِه َحَقه   ،ِبح ْسِن التَِّباَعِة، اْذَهْب ِبِه يَا ع َمر  

فَددَوَهَ  با ع َمددر  : قَدداَك َزهللْدددٌ  ((.َمَكيياَن َمييا َرَوْعتَييه   َصيياًعا ِمييْن َتْميير  

  ددْ  َ ْددَر، فَد  ْلددت َمددا : ، َفَأْعوَددا ا َ  ِّددي، َوزَاَد ا عاْشددراهللَ  َصدداَعا ما
؟ فَدَ دددداكَ  َفْن فَزاهللددددَدَك  فََمدددَر ا َرس دددوك  اللَدددتا : َهدددوانا ال ِّهللَددداَد   هللَدددا ع َمدددر 

؟ قَداكَ : َمَكاَن َمدا َرَوْعت دَك، قد ْلدت   َدْعدراف يا هللَدا ع َمدر  ال، َمدْ  فَنْدَت؟ : َو
، قد ْلددت  : فَنَددا َزهللْددد   دد  َسددْعَسَة، قَدداكَ : قد ْلددت   ددر  ، قَدداكَ : احْلَبدْ ددر  َفَمددا : احْلَبدْ

َوقد ْلدَت لَدت  َمدا قد ْلدَت؟  ،َمدا فَدَعْلدتَ  َدَعاَك َفْن فَدَعْلَت  اَرس وكا اللَدتا 
، ملَْ ََك ْ  ماْ  عَ : قد ْلت   الَمداتا الس بد دَو ا َشدْيٌ  إاال َوقَدْد َعَرفْدت دت  هللَا ع َمر 

َدددا   ا َوْجدددتا َرس دددوكا اللَدددتا  دددَي َنظَدددْرت  إالَْيدددتا إاال اثْدَستَددددْيا ملَْ َفْخبد ْر    ا
ْلَمددا، فَدَ ددْد  ددت  َجْ،لَددت ، َوال هللَ اهللددد ن  اجلَْْ،دد   َعَلْيددتا إاال  ا ْلم  ْسددت ، هلَلْسددباإ   ا ما

َْد ، َما، َفأ ْش،ا  ديت   االلَدتا َر اداف ْخ ا ْسدالما  ،د َك هللَا ع َمر  َف ِّ َقْد َر ا َو ااإلا
 -َوإا ِّ َفْك َدر َها َمداال-َومبا َحَمَد نَباياا، َوف ْش،اد َك َفَن َشْوَر َمايلا  ،داهللَسا

د،اْم، فَذانَدَك : فَدَ اَك ع َمدر   ،َصَدَقٌة َعَلى ف َمةا حم ََمدَ  فَْو َعلَدى  َدْع ا
،اْم، فَدَرَجدَس ع َمدر  َوَزهللْدٌد إاَ  َرس دوكا : قد ْلت  . ، مْ ال َََسع   فَْو َعَلى  َدْع ا
َوَفْشدَ،د  َفَن حم ََمدَدا  ،َفْشدَ،د  َفْن ال إالَدَت إاال اللَدت  : ، فَدَ داَك َزهللْددٌ الَلتا 

دددددددددول ت               َوَشددددددددد،اَد  ،َو َاهللَدَعدددددددددت   ،َوَصدددددددددَدَقت   ،َوََّمدددددددددَ   ادددددددددتا  ،َعْبدددددددددد ن  َوَرس 
دَر م دْد اَر، مَ  َ َد دو  ِّ َزهللْدٌد  ا َإدْ َو ا ََدب دوَك م ْ دباال َإيدْ َعت  َمَشاهاَد َك ا ََ ، ث 

َم الَلت  َزهلْلَدا  .(112) ((َر ا
           وال حيتددددددددددا  هدددددددددوا املوقدددددددددد  إ  َعليدددددددددإ، إ  كانددددددددددت  :قلدددددددددت

                 مددددس هددددوا الي،ددددودش سددددبَبا  مدددد  السدددديب هددددون املعاملددددة اإلنسددددانية
  .اإلسالمدخولت   

مدددس الي،دددود الدددوهلل  قددداك ا   َلدددك صدددور مددد  مسا دددة السددديب 
دددوَد : َعدددا  فدددي،م دددَدَن َفَشدددَد السَدددا ا َعدددَداَوَ  لالَدددواهللَ  ََّمس دددوا اْليَد،  لََتجا
َواَلواهللَ  َفْشرَك وا

 (116). 
 

 الخاتمييية
 

مالمددح  ْلهددم عددرض مدد  َعددا  ا   و دد  يل َيسددر مددا هددوا
ومسا تدددت مع،دددم، ال سددديما  الومدددة، فهددد  مدددس َعامددد  الرسدددوك 

 فيمددا البحدم  درات َلخدي  وميكسدي -مو دوا البحدم-الي،دود 
 :هلللي

 َوَمددددا- :خماطبَددددا السدددديّب -قدددداك ا  َعددددا    كتا ددددت الع هللدددد  -0
لاْلَعاَلمايَ  َرْْحَةَ  إااَل  فَْرَسْلَساكَ 

(114). 
 ، حممد لبع ة جامس وص  على مشتملة اآلهللة هون -0
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 و لدك ودوام،ا، عموَم،ا َساس  م هللة الشرا س سا ر على  هللت،اوم
 .للعاملي رْحة كو ا

 عليددت الرسددوك مددر علددى فلوال،ددا  وجداز  اآلهللددة نوهدد اشدتملت -1
 كاندت  دأن رسدالتت ومددر َعدا ، مرسدلت ومدر ،والسالم الصال 
،  ل دت َعدا  ا  رْحدة و أ دا ،كافدة للسدا  َعدا  ا  رْحدة مظ،ر
 العوددد   دددرذ  ددددون  رفددداَ  وعشدددرهلل  فر عدددة علدددى تم َشددد ف،دددي
 إلدددي،م، واملرَسددد  ومرسدددلت، الرسدددوك، فيدددت  كدددر  دددت، عوودددت الدددوش

 اْل دددواك، عمدددوم إفددداد  مدددس اْلر عدددة، هددداال  وفوصددداذ والرسدددالة،
 .احلصر وخصوصية إلي،م، املرس  واستعراق

 هدوا   التسكد  إلهلل دار م ت دى ال إ  للتعظديم، َرْْحَدةَ َسك  -4
 إال فو العددداملي، لسدددر م إال: ل يددد  وإال ،التعظددديم إراد  إددد  مامل دددا
                فنّ  لظ،ددددور ،قوعدددداَ  لدفددددراد التسكدددد  ولدددديد ،للعدددداملي الرْحددددة فنددددك
سكددد  ،الرْحدددة جدددسد املدددراد       قصدددد لدددت هللعدددرض الدددوش هدددو اجلدددسد َو
 .التعظيم إراد 

 علددتجي املخاطدد   دم  مدد   دداك فندت علددى َرْْحَددةَ  انتصدا  -5
   املوصدددوذ ادصدددار  لدددك إ  ان دددم فدددذ ا ،فوصدددافت مددد  وصدددواَ 
 إميددا  فويددت ،الصددوة علددى املوصددوذ قصددر مدد  صددار ،الصددوة هددون

 .في،ا وادصر  الرْحة احتد الرسوك فن إ  لوي 
 حممداَ  ا  زهلل  فن م  مظاهر كونت رْحة للعاملي اْلوك املظ،ر -6
 وصدواَت ،رْحدة ا لدتمش ومجيدس ،رْحدة كوندت فكان ،الرْحة   هللسة 
   الرْحدة خ لدإ علدى ف ودر  حممدداَ  فن :هللعدي. إاخللد على رْحة
 ،ال كيدددة رو دددت  دددي مساسدددبة لتتكدددون ،اْلمدددة معاملتدددت ف دددواك مجيدددس
 هللكدون  ىت ،رْحة هي اليت  شرهللعتت الو ي م  إليت هللل ى ما و ي
 مال مداَ  إليدت  دت هللدوَ ى مدا جيدد فن نودد انشرار ع  الشرهللعة َل يت
 .وخل ت ترإبتَ 

 مظ،در ف،دو :للعاملي رْحة كونت مظاهر م  ال ا  املظ،ر وفما -7
 للخلدإ العامة الرْحة م ومات م  في،ا ما فش ، شرهللعتت َصارهلل 
، َرْْحَدددةَ  :  ولدددت متعلدددإ لاْلَعددداَلمايَ : َعدددا  قولدددت ْلن ،كل،دددم

                    عليددددددت هللصدددددددق مددددددا كدددددد  السددددددتعراق لاْلَعدددددداَلمايَ    والتعرهللدددددد 
 .العامل اسم

 سدا ر   هبدا للسدا  مالزمة الرْحة  أن اإلسالم شرهللعة امتازت -8
 و كمة، خاصة ْلمة ال ،السا  جلميس هبا  اصلة وف ا ،ف واهلم
 البشدددددرهللة السوددددو  ف دددددواك فن ،امل هللددددة هبددددون اإلسدددددالم شددددرهللعة  ييدددد 

 َ سددددددا  ْلن  تووراهتددددددا هتيددددددأت ،وفطددددددوار عصددددددور علي،ددددددا م ددددددت
 َ  دددددام ال  ددددرورهللة مب ددددادهللر إال ،املشدددد ة عس،ددددا َدددددفس وفن ، الرْحددددة
 واْلمة ،هبا جا  والوش ،الشرهللعة هون ا  أسعدف  دو ا، املصاحل
               ا   كمدددة اقت دددت الدددوش والودددور ،للددد م  مبصدددادفت،ا هلدددا املتبعدددة

               إ  رْحدددددددة َشدددددددرهللس هلدددددددم التشدددددددرهللس هللكدددددددون فن البشدددددددر سياسدددددددة  
 .العامل ان  ا 

 ومدا، واليسر والرفإ الرْحة دعا م على اإلسالم شرهللعة فقيمت -9
 ملراعددددا  هددددو فذمنددددا ،واحلدددددود ال اصدددداص دددددو   شددددد  مدددد  هللتخيدددد 
 ،اجلسدددا  علدددى شدددد  واحلددددود فال صددداص، واملشددد ة الرْحدددة َعدددارض
 .السا   ب ية ورْحة

 موارقددددة علددددى إكددددراه،م عدددددم   ،الومددددة أهدددد   اإلسددددالم رْحددددة -02
 مددددددا هلددددددم ايددددددم اْل كددددددام    يددددددس،م العدددددددك    وإجددددددرا فدهللددددددا م،
 .العامة احل وق   علي،م ما وعلي،م ،للمسلمي

وردت كلمة الومة   اللعة العر ية للداللة على معدان عدّد ،  -00
الع،ددد والكوالددة، واْلمددان،  -ممددا لددت عالقددة مبو ددوا ا سددا-ف ،ددا 

 .م َ يدِّع ،ا هلل َوم   واحل ْرمة اليت احلإو 
 -ومد  جدر  جمدراهم-الكتا يون : اصوال ا هم فه  الومة -00

والت مدددوا  ،اجل هللدددة بدددولواف ،ة علدددي،مم امللّدددا كدددرهللدددان فالدددوهلل  ر دددوا جب
 .  دار اإلسالم أ كام فه  الومة 

لاهر  جّلية، ملع  اللعوش واملع  االصوال ي املساسبة  ي ا -01
اماهللدددة الدددومي، وعددددم  تكفليييتالدولدددة اإلسدددالمية و تعهيييدتإ  

علدددى  األميييانلدددت   نوسدددت وفهلدددت ومالدددت  دددأ  ، وفعوتدددت التعدددرض 
، م ا دددد   ولددددت للج هللددددة، حييييق وحرميييية لددددك، فأصددددبح الددددومي  ا 

 .والت امت ْل كام وقواني الشرهللعة اإلسالمية
 ،و ّرممد  إهللدوا ،م  ّورو خ اَ،  أه  الومة  السيّب  ىوصّ  -04

وّعددد مدد قددتل،م  عدد   ددإ و،ددم فددوق وكلّ  صدد،مفو انت للم،ددم  ، َو
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، و ّرم دخوك مسازهلم  ع  إ ن،     ه   عض الو ،ا  ،مطاقت
 .إ  فن للم الومي فشد إ اَ م  للم املسلم

ومسس الو ،ا  َعوهلل  فه  الومة إن امتسعوا م  فدا  اجل هللدة،  -05
 .فو َأخروا ع   لك استساداَ على سسة السيّب 

عدددا  الي،دددود   ولدددت -06 دددَدَن َفَشددد :وصددد  ا  سدددبحانت َو َد لََتجا
ددددوَد َوالَددددواهللَ  َفْشددددرَك وا  كوددددر ْلن، السَددددا ا َعددددَداَوَ  لالَددددواهللَ  ََّمس ددددوا اْليَد، 

َدددَس   ،للسددا  وَإْمدد  للحددإ، ومباهتددة ،وجحددود ،عسدداد الي،ددود  َو
 رسدوك   ت   وا  ىت ،اْلنبيا  م  ك  َا قتلوا وهلوا ،العلم املة
، ملشددركيا مدد  فشددباه،م عليددت وفلَبددوا وسددحرون، ،مددر  إدد   ا 

 هبدم ر يماَ فكان   لي، ولو ، لك  مس  لك عامل،م السيّب 
 كاندددت وهكدددوا ، ا  رسدددوك قلددد  كدددان وهكدددوا ،مع،دددم ليسددداَ 

 صددددددرن  ددددداق وال ،قددددد  لسوسدددددت إ ددددد  مدددددا ،السدددددا  مدددددس  ياَددددت
 هددددون فعددددراض مدددد  شدددديتاَ  لسوسددددت ا تجدددد  وال ،البشددددرش   ددددعو،م
مدددس فشدددّد  ةلسدددا   لدددك   الصدددور والسمدددا   ا كمدددا رفهللسدددا ،احليدددا 

 .ال وهم الي،ودفعدا ت، وفإلظ،م قلو اَ ف
    ا   رسدددددوك االقتددددددا  جيددددد  علدددددى اْل مدددددة واخلوبدددددا  -07

 .ْله  الومة، وفن هللبّصروا السا   ولك معاملتت  س 
 ،ممدس ك د  لددخوك سدبَبا السدا  مدس  َعاملت س   كان -08
 .ا  إ  للدعا   در  هوا و  اإلسالم،  

ت، هبدددددش السدددديّب  االسددددت،دا  -09 ، واالسرتشدددداد  سددددستت وسددددَ 
هللسددددداعد اْلمددددددة اإلسددددددالمية علددددددى الدددددتخل  مدددددد  مجيددددددس مشدددددداك  
اْلقليددات الدديت َعددا  مس،دددا، إ  قلمددا َتددد  لدددداَ مسددلماَ  عيددداَ عددد  
رات والوددددد ،  سددددددب  سدددددو  معاملددددددة اْلقليدددددات العرقيددددددة، فو  التدددددَو

اْلمددد ،  املوهبيدددة، فو الدهللسيدددة، ممدددا هلل عددد ا االسدددت رار في،دددا، وهلل،ددددد
 .وهللوتح البا  للتدخالت اخلارجية

 احلمدد فن دعواندا وَّخدر، والسدداد ال بدوك َعدا  ا  فسأك وختاماَ 
 .العاملي ر   

 

 الهوامش
 (.117)سور  اْلنبيا ، اآلهللة (1)
 (.112)سور  َّك عمران، اآلهللة (0)
 (.1) سور  السسا ، اآلش (1)

(4)
 (.71و71)سور  اْل  ا ، اآلهللتان 

 (.117)  اْلنبيا ، اآلهللةسور  (5)
 ، تدددوند املددالكيي املوتدددي ر دديد ،عاشدددور  دد  الوددداهر حممدددهدددو  :عاشددور ا دد  (6)

 .في،دا در و ، (دده1293)  َدوند عدام  ولدد . تدوند وفروعدت ال هللتوندة جدامس وشيخ
   العددر يي اجملمعدي فع دا  مد  وهدو، مالكيددا لدسدالم شديخا (م1962) عدام عدي

دددو  وال ددداهر  دمشدددإ  :فشددد،رها مددد  موبوعدددة، مصدددسوات لدددت(. دددده 1696)عدددام ، َو
 التحرهللددددر  اإلسددددالم،   االجتمدددداعي السظددددام وفصددددوك اإلسددددالمية، الشددددرهللعة م اصددددد
 ،واخلوا ددة اإلنشددا  وفصددوك اإلسددالم،   وَّثددارن الوقدد   ال ددرَّن، َوسدد    والتسددوهللر
 وكتد  .فجد ا  فر عدة  درد  د   شدار دهللدوان ونشدرن  تح ي دت عدي وممدا ،البالإدة وموج 
  .(3/174)اْلعالم لل ركلي: هللسظر. اجملالت   ك  ا

 (.91)سور  اْلنبيا ، ج   م  اآلهللة (7)
 (.6)سور  اْلنبيا ، ج   م  اآلهللة (8)
 (.48)سور  اْلنبيا ، ج   م  اآلهللة (9)
 (.51)سور  اْلنبيا ، ج   م  اآلهللة (02)
 ، عد  فب صداحل ، م   دهللم اْلعمد(192/  1)ا   سعد   الوب ات روان (00)

 لسلسددلة  ا امرسدداَل، وصددححت اْللبددا  موصددوالَ فهلل دداَ مدد   دددهللم فب هرهللددر ، كمدد
 (.491) رقم الصحيحة

: واللودد  لددت، ولودد  مسددلم (15/  46)فْحددد، و (743) ددرقم( 629)روان مسددلم (00)
ِّ الَلتا ))  ((.َكاَن اْل  ْرَّنَ   فَذاَن خ ل َإ َن ا
 .(128)سور  التو ة، اآلهللة (01)
 (.159)سور  َّك عمران، اآلهللة (04)
 .ه َرهللْدَر َ  فََا م   دهللم ( 2599) رقم (1113)مسلم روان (05)
 (.154)سور  اْلنعام، اآلهللة (06)
 (.131)سور  السسا ، ج   م  اآلهللة (07)
 (.54)سور  الب ر ، ج   م  اآلهللة (08)
 .(157و153)سور  اْلعراذ، اآلهللتان (09)
 (.78)اآلهللةسور  احل ، ج   م   (02)
 (.185)سور  الب ر ، ج   م  اآلهللة (00)
   امددد   ددددهللم فب فمامدددة، وصدددححت اْللبدددا ، كمددد( 324 / 63)فْحدددد روان (00)
 (.2924) رقم الصحيحة لسلسلةا
 (.179)سور  الب ر ، ج   م  اآلهللة (01)
 (.29)سور  الب ر ، ج   م  اآلهللة (04)
 (.7-5)سور  السح ، اآلهللة (05)
 .(2244) رقم( 987)سلمروان م (06)
 . تصرذ هللس ( 124-17/122)َوس  التحرهللر والتسوهللر ال   عاشور (07)
، ولسدان (2/138)، والس،اهللة   إرهلل  احلدهللم(2/643)م اهلليد اللعة: هللسظر (08)

ا  العرو ، (4/132)، وال امو  احملي (12/221)العر   (. 62/213)َو
 (. 11)اآلهللة م  ،التو ةسور   (09)
 (. 12/221)لسان العر : رهللسظ (12)
 (.126)رقم ( 88)مسلم روان (10)
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ددا   ،(12/221)سددان العددر ول ،(2/138)الس،اهللددة   إرهللدد  احلدددهللم: هللسظددر (10) َو
 .  (62/213)العرو 

 (.42/515)ا   عساكر   َارهللخ دمشإ روان (11)
دا  ، (12/221)لسدان العدر ، و (2/139)الس،اهللدة   إرهللد  احلددهللم: هللسظر (14) َو

 (. 62/217) العرو 
ف ددددو احلسدددد  علددددي  دددد  حممددددد  دددد  علددددي اجلرجددددا ، احلسدددديي، هددددو  :اجلرجددددا  (15)

ولددد  .مدد  العلددوم فنددواااحلسوددي، وهللعددرذ  السدديد الشددرهلل  عددامل،  كدديم، مشددارك   
ددددو   شدددد از ،(هددددد741)عددددام جبرجددددان  :، وقيدددد (هددددد814) :، وقيدددد (ددددده813)عددددام َو

 اشدددية علدددى شدددرر التس ددديح :   مددد  َصدددانيوت الك ددد .اْلر عددديومل هللبلدددغ  ،(هدددد868)
 اشددددية علددددى َوسدددد  و شددددرر التددددوكر  السصدددد هللة   اهليتددددة، و ، اْلصددددوكللتوتددددازا    
 اشددددية علددددى شددددرر وقاهللددددة الرواهللددددة   مسددددا   اهلداهللددددة   فددددروا الو ددددت و البي دددداوش، 

 7)معجدم املدالوي: هللسظدر .  املعا  والبيان احلسوي، و اشية على املووك للتوتازا 
 /213). 
 (. 91)التعرهللوات (16)
هددو ف دو احلسددي، فْحدد  دد  فدار   دد  زكرهللدا ال دد وهللي، الدرازش، مدد  : ا د  فدار  (17)

ف مددة اللعددة، واْلد ، قددرف عليددت البدددهللس اهلمددوا ، والصددا    دد  عبدداد، وإ  ددا مدد  
وفقددام مددّد     ددوان، ( هددد629)فعيددان البيددان، واْلد ، فصددلت مدد  قدد وهلل ، ولددد عددام

م داهلليد اللعدة، واجملمد ، : مد  َصدانيوت (هدد695)رّش، فتو  في،دا عدامث انت   إ  ال
وسدددددددددد  فعددددددددددالم ، (471-6/436)هللتيمددددددددددة الدددددددددددهر: هللسظددددددددددر. والصدددددددددا يّب، وإ هددددددددددا

 (.1/196)، واْلعالم(113-17/116)السبال 
 (. 2/643)م اهلليد اللعة: هللسظر (18)
  (.2751) رقم( 6/186)روان ف و داود( 19)
لسدان ، و (2/138)والس،اهللة   إرهللد  احلددهللم، (2/643)م اهلليد اللعة: هللسظر (42)

 (. 222-12/221)العر 
  . هرهللر  فب م   دهللم (2484) رقم( 2/123)روان احلاكم   املستدرك( 40)
ددددا  ، (12/221)لسددددان العددددر (2/138)الس،اهللددددة   إرهللدددد  احلدددددهللم: هللسظددددر (40) َو

 (. 62/213)العرو 
 (.13195) رقم( 7/434)روان البي، ي   السس  الك   (41)
ددا   ،(12/221)سددان العددر ، ول(2/139)الس،اهللددة   إرهللدد  احلدددهللم: هللسظددر (44) َو

 .(62/218)العرو 
 (. 12/221)لسان العر ، كما    الرمة  وهو ( 45)
 (. 12/221)لسان العر : هللسظر( 46)
ا  العرو ، (12/221)لسان العر هو اْلخو ، كما    (47)  (. 62/218)َو
 (. 12/221)ان العر سل: هللسظر( 48)
 (. 12/221)املصدر السا إ: هللسظر( 49)
 . (12/222) املصدر السا إ: هللسظر( 52)
ددا  ، (12/221)سددان العددر ول ،(2/138)الس،اهللددة   إرهللدد  احلدددهللم: هللسظددر( 50) َو

 (. 62/218)العرو 
 (. 73)معجم لعة الو ،ا ( 50)

 لشدددرر امل هدددرات والرهللددداضكشددد  املخددددرات ، و (242)لب،دددويل املر دددس الدددروض( 51)
 .(651/  1)املختصرات فخصر

. عدام كد    اإلسدالم  ددار إلقامتدت ،الكافر م  املأخو   الوليوة هي: اجل هللة( 54)
 .(537/  11)املعي ال   قدامة امل دسي

، واللودد  لددت، ولودد  (8/694)، والسسددا ي(3914) ددرقم( 1222)روان البخددارش (55)
ددد ْ  لَي وَجدددد   راحَيَ،دددا َوإانَ  ،اجْلَسَدددةا  رَا اَحدددةَ  هللَددرارْ  ملَْ  ،اَهدددَدام عَ  نَدْوَسدددا قَدتَددد َ  َمددد ْ : ))البخددارش  ما
 .وإمنا فثبت لو  السسا ي   امل  ملوا  تت عسوان البحم((. َعاَما َفْر َعايَ  َمسا َ ا 

 .(577/  11)املعي ال   قدامة امل دسي (56)
 (. 29)، اآلهللةالتو ةسور  ( 57)
  .، م   دهللم  رهللد (1761)م رق( 778)مسلم روان (58)
 (.8/264)عون املعبود: هللسظر. السس  الص ي: دانْدَيةَ  (59)
 (7/111)لسان العر : هللسظر. السد ْ َصانَ  إاليت نس : انْدتَدَ َصت  ( 62)
 عليددت جيدد  ال ممدد  فخددو  ددأن اخلددرا  فو اجل هللددة فدا    فش: طَاقَتاددتا  فَدددْوقَ  َكَلَوددت  ( 60)

 (.8/264)عون املعبود: هللسظر .هللويإ مما فك ر عليت جي  مم  فخو فو اجل هللة
دددددت   (60) يج  دددددت فش: َ جا ج   الددددددلي  :واحل ّجدددددة   ،عليدددددت احل َجدددددة  ذْل،دددددار وم عالاب دددددت ،حم َاجا

هان    (1/641)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم: هللسظر .وال  
  (.6152)،  رقم(6/467)ف وداود روان( 63)
 (.191)سور  الب ر ، ج   م  اآلهللة( 64)
 (.196)ر  الب ر ، ج   م  اآلهللةسو ( 65)
 (.88-87)ف كام الوميي واملستأمسي (66)
 .(326/  11)املعي ال   قدامة امل دسي (67)
  .(4/651) اشية ا   عا دهلل  (68)
ددددمْ : قدددداك السددددووش: اْلَنْدبَددددا  (69) ددددو ه  صددددحيح مسددددلم  شددددرر : هللسظددددر. اْلَعَجددددم َفاَل  

 (.8/217)السووش
 (.2316)م رق( 1112)مسلم روان (70)
 (.8)سور  املا د ، اآلهللة (71)
الس،اهللدددددددة   إرهللددددددد  : هللسظدددددددر. الشددددددددهللد   العددددددداي: الرجددددددداكا  مددددددد  ملدددددددارد  ا: مدددددددارداَ  (72)

 (.4/615)احلدهللم
 (.6151) رقم( 6/463)ف وداود روان (73)
 (.28و27)سور  السور، اآلهللتان (74)
  (.94)ف كام الوميي واملستأمسي (75)
 (.82)اآلهللة سور  املا د ، ج   م  (76)
ولددددد  مصددددرش، إسددددالمي موكددددر إ ددددراهيم  دددد  قودددد  سدددديد هددددو: قودددد  سدددديد( 77)

  ال اهر  العلوم دار  كلية ختر  .فسيو   ( موشا) قرهللة  ( م1913-هد1624)عام
 ،الرسدددالة جملددديت   وكتددد اْلهدددرام،  جرهللدددد    وعمددد  ،(م 1964 -د هددد 1656)عدددام

 فسيددددا مراقبددددا ث، املعددددارذ وزار  اندهللددددو    فمولوددددا للعر يددددة، مدرسددددا وعددددي ،وال  افددددة
 ،(م1951 -م 1948)سددسة فم كددا   التعلدديم  ددرام  لدراسددة  ع ددة   وفوفددد، للددوزرا 
  ددد ام  وطالددد  االجنليددد ، و دددس مددد  هللراهدددا وكدددان ،املصدددرهللة الددد ام  انت دددد عددداد وملدددا

 ال دا  العدام  ( م1956)سدسة اسدت التت هدوا علدى و د اإلسدالمية،  والوكدر  َتمشدى
ددددو  ،الدددددعو  نشددددر قسددددم فددددرتف  املسددددلمي، اإلخددددوان إ  وان ددددم،  ددددور لل  حترهللددددر َو
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 الكتدد  َددألي  علددى فعكدد  مع،ددم، وسددج  ،(م1954 -م 1956)سددسة جرهللدددهتم
 -هددددد 1687)عددددام فأعدددددم  ذعدامددددت، اْلمددددر صدددددر فن إ  سددددجست   وهددددو ونشددددرها
، هجدددتومسا فصدددولت اْلدب الس دددد :مس،دددا متداولدددة موبوعدددة ك ددد   لدددت كتددد  .(1937
 عدددا ال دادرش  كر ف و وفصدر،الورهللإ   ومعاملاإلسالم،    االجتماعية والعدالة
 قدداك ،(م1937)سددسة( السكبددة) فو ،السكسددة كانددت وملددا اإلميددان، جملددة مدد   ددت خاصددا
 إ ددراهيم وكتدد  .قودد  سديد قاَدد  هلل ودهددا  ر ددا ليسصدر ا  كددان مددا: الواسددي عدالك
 سديد :مسدان جملددا -الرهللداض   الشدرهللعة ةكليد طدال  مد - البلي،دي الدرْح  عبدد   

راثت قو   (.148-6/147)اْلعالم لل ركلي: هللسظر. والوكرش اْلدب َو
 (.111-99)سور  الب ر ، اآلهللات (78)
 (.51)سور  السسا ، ج   م  اآلهللة (79)
 . تصرذ هللس ( 12-6/9)  لالك ال رَّن( 80)
   د  عمدر  د  ك د  ال رهللشدي، هو عماد الدهلل ، ف و الوددا ، إمساعيد: ا   ك   (81)

  قرهللة م  فعماك   صر  الشدام، وانت د  مدس (هد711) اف ، مارخ، ف يت، ولد عام
دددددددو   دمشدددددددإ (هدددددددد713)فخ لدددددددت إ  دمشدددددددإ عدددددددام ، ور ددددددد    طلددددددد  العلدددددددم، َو

البداهللددة والس،اهللددة، وشددرر : ، َساقدد  السددا  َصددانيوت    ياَددت، مدد  كتبددت(هددد774)عددام
: هللسظدددر. وسددد  ال دددرَّن العظدديم، وإددد   لددك ك ددد َو -مل هللكملددت-صددحيح البخدددارش 

 (.1/621)، واْلعالم(1/156)، والبدر الوالس(674-1/676)الدرر الكامسة
 (.6/133)َوس  ا   ك   (82)
 (.2/118)  لالك ال رَّن (83)
 (.653 / 62)فْحد روان (84)
: هللسظددر. الَوددما  َصددىفقْ  َسددْ     الَلَحَمددات وهددي ،هَلَددا  مجددس: الَلَ،ددَوات: هَلَددَواتا  (85)

 (.4/284)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم
 (.2191) رقم( 933)مسلم روان( 86)
 (.1653) رقم( 244)البخارش روان (87)
 (.1612) رقم( 267)البخارش روان (88)
هللَدة مجدس قتديال قَدتَد  إ ا كدان ال اَ  فنَ : وفْصل ت الدِّهللة :هو الَعْ   :َعْ َلت   (89)  مد  الدِّ

ْ تددددددوك فْولايدددددا   واسَدددددا  ل،دددددافَع َ  ،اإل ددددد 
َ
 ،إلددددددي،م لي َسدددددلام،ا ع   ل،دددددا   َشدددددَدها :فش .امل

دددمِّيت ،مسدددت وهللَ با  ددوها هللدددة فس   ،َعْ دددال هللَدْع لدددت الَبعددد  َعَ ددد : هلل ددداك.  املصدددر َعْ دددالَ  الدِّ
هللدددة فصددد    وكدددانَ  ،ع   دددوك ومَجْع ،دددا  والواَ دددة  الدددَوَه   لدددك  عدددد قد ّومدددتْ  ث ،اإل ددد  الدِّ
 (.6/278)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم :هللسظر. وإ ها َسموالعَ  والبَدَ ر

  (.1339) رقم( 745)مسلم روان( 90)
هو حمي الدهلل ، ف و زكرهللا، حيىي    شرذ    مّرش احل امي، احلورا ، : السووش( 91)

مد  قدر   دوران -  قرهللدة ندوا ( هدد361)السووش، عاّلمة  الو دت، واحلددهللم، ولدد عدام
علّددم   دمشدددإ، وفقدددام هبددا زمسددداَ طدددوهللاَل، قدداك ا ددد  قا دددي وإلي،دددا نسدددبتت، َ - سددورهللة
صّرذ فوقاَت كل،ا   فنواا العلم، والعم   العلم، وكان ال هللأك    اليوم : ))ش،بة

والليلددة إاّل فكلددة  عددد عشددا  اآلخددر ، وال هللشددر  إاّل شددر ة وا ددد  عسددد السددحر، ومل 
وسدتي إ  فن َدو ،  هللت و ، وقد ويل دار اْلشدرفية  عدد مدوت فب شدامة سدسة مدد

ددو  عددام((ومل هللأخددو لسوسددت شدديتاَ مدد  معلوم،ددا :   قرهللددة نددوا، مدد  كتبددت( هددد373)، َو
صدحيح التسبيدت، وإ هدا ك د  : هللسظدر. هتوهلل  اْلمسا  واللعدات، ومس،دا  الودالبي، َو

، وطب ات الشدافعية ال د  قا دي (411-8/695)طب ات الشافعية الك   للسبكي
 (.151-8/149)م لل ركلي، واْلعال(16-6/9)ش،بة

 (.3/212)صحيح مسلم  شرر السووش( 92)
دددْحر ََدَوددداؤ الَ  دددالبد ْر   ،فش َمْسدددح ور :َمْوب دددو ٌ  (93) كمدددا َكسَددددْوا   ،َكسَددددْوا  الوِّددد  عددد  السِّ

 (.6/111)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم: هللسظر . الَسليم ع  الَلداهللغ
دد   هلَلْسدد    الددوش الَشددَعر هددي: َوم َشدداَطةَ  م ْشدد َ  (94)  التسددرهللح عسددد واللحيددة الددرف  ما

ْش 
 
 (.4/664)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم :هللسظر.  امل

 .فَدْوقَددت هللكددون الدوش العاشددا  وهددو الوَْلدس واعددا  :اجلدد ّ  : ََكدرَ  َخْلَددةَ  طَْلددسا  َوج د ِّ  (95)
  (.1/278)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم: هللسظر

: هللسظددر . املدهللسددة ز رهللددإ لبَددي  تددر :هدديو  ،الددرا  وسددكونا  الددواك  وددتح :َ ْرَوانَ   اْتددر (96)
 (.2/131)الس،اهللة   إرهلل  احلدهللم

 ،الس دددون  اَ ددمِّ (: ))11/261)قددداك احلدداف  ا دد   جدددر   الوددتح :احلْاسَددا ا  ند َ اَعددة  ( 97)
 ا اْلَمدد لَددْون اْلباْتددر َمددا  لَددْون َفنَ  :َفشْ  . ااْلَمدددِّ  َوه ددوَ  ،َمْعددر وذ َواحلْاسَددا  اْلَ دداذ، َوخَتْوايدد 
َ ددس الَددواش ددَراد :الددَداو داش   َوقَدداكَ . َفْْحَددر هللَدْعدديا : التِّددي اا ْدد  قَدداكَ . احلْاسَددا  فايددتا  هللد سدْ  اْلَمددا  اْلم 
نَا  إ َساَلة ما ْ  هلَلك ون اَلواش  زهللْدد َ دداهللم  ا  َوَوَقسَ : قد ْلت. احلْاَسا  فايتا  َد ْعَج  اَلواش اإْلا
 َوَهدَوا ((َ  فَيَوَجَد اْلَماء َوَقْد ِاْخَضير  )) :احْلَاكام َصَحَحت  وَ  ،َسْعد ااْ   عاْسد ،َفْرَقم ْ  

ّ  قَدداكَ . الددَداو داشِّ  قَدددْوك هللد َ ددوِّش َاددتا  إاَمددا، ََدَعيَدددرَ  قَدددْ  اْلباْتددر َمددا  َكددَأنَ : اْل  ددْرط يبا   او ددوكا  لاَرَداَ 
دد ْ  َخاَلوَددت   لاَمددا َوإاَمددا إاقَاَمتددت،  َفنَ  اْْلََوك َوهللَدددر دّ : قد ْلددت. اْلباْتددر  ا  ف ْل ايَددتْ  الَدديتا  اْْلَْشددَيا  ما
 اْلباْتددر َهددَورَ  قَدددْيد  ْدد  احْلَددارا  َفنَ  ،َكْعدد   ْدد  الددَرْْحَ  َعْبددد م ْرَسدد   ا  َسددْعد اا ْدد  عاْسددد

َ،دددا هلَلْسدددتَدْعوا  وََكدددانَ  ،اْلَمدددْوك ورَ  سدْ دددَرا َوَ َودددرَ  ،ما دددوك فََأَعانَدددت   ،ف ْخدددَر   اتدْ   ا   اللَدددت َرس 
 .((َهاَ ْور 

قدددددددددداك احلدددددددددداف  ا دددددددددد   جددددددددددر   : الَشددددددددددَياطايا  ر   و    َخْلاَ،ددددددددددا ر   و َ  َكددددددددددَأنَ  (98)
 قد ْبحدت  ا  طَْلعَ،دا َشَبتَ  هلَلك ون َفنْ  حي َْتَم : َوَإْ ن اْلَوَرا  قَاكَ (: ))261-11/261)الوتح
َنَدَ،ا ،الَشَياطاي  ار   و ا  ، َمْوص دوَفة ْلا  ف داَلن :قَداكَ  َمد ْ  َفنَ  اللَِّسدان  ا  ََدَ دَررَ  َوقَددْ   اداْل  ْبحا
 :قَال وا م َانَد َا فَوْ  َشْيوَان، :قَال وا م وََكَرا قَدَبح وا َوإاَ ا قَبايح، فَوْ  ،َخبايم فَنَت   :َفرَادَ  َشْيوَان
دَراد هلَلك دون َفنْ  َوحي َْتَمد  إ دوك،  يَدداتاحلَْ   َدْعدض َ َسدمِّي َواْلَعدَر  احْلَيَدات،  االَشددَياطايا  اْلم 
ددَراد هلَلك ددون َفنْ  َوحي َْتَمدد  اْلَوْجددت، قَبادديح ثد ْعبَددان َوه ددوَ  ،َشددْيوَانَا  إانَددت   :قايدد َ  .قَبادديح نَدبَددات اْلم 
 . (( ااْلَيَم ا  هلل وَجد

  (.5736) رقم (1148-1147)البخارش روان (99)
ددديَ ))  إ   هددد   ع ددد،م إ  فندددت (100) ددد ْ  َخشا  َعلَدددى َ دددَررَا َوإاَشددداَعتت إاْخَراجدددت ما

ْسددلامايَ  دد ْ  اْلم  ددْحر ََددوَك ر ما دد ْ  َوه ددوَ  ،َ لاددكَ  َوَدْددو ،َوََدَعل مددت ،السِّ  اْلَمْصددَلَحة ََدددْرك  َددا  ما
 .(11/261)فتح البارش((.  اْلَمْوَسَد  َخْوذ

ددَراد َفنَ )) و هدد  َّخددرون إ  َنَددت   ،اْْلَْعَصددم  ْدد  لَبايددد ه سَددا  االسَددا ا  اْلم   ،م َسافاَ ددا َكددانَ  ْلا
َنَدت   ،َشدراا َعَلْيدتا  هلل  اد  اَل  َفنْ   َأرَادَ فَد ْإَ دا  هللد دْاثار َكددانَ  ْلا در َعَمد ْ  اإْلا ْسداَلم هلل ْظ،ا  َولَددوْ  اإْلا

َسةَ  ااْ   راَواهللَة  ا  فهلَْلَ ا َوَقسَ  َوَقدْ  َصَدَر، َما ماْست   َصَدرَ   َفَ د َعَلى ف ثا  َفنْ  وََكراْهت)) ع يَديدْ
دد ْ  ّ  كَ َوقَددا ،((َشددراا السَددا  ما َنَ  :اْل  ددْرط يبا  َفنْ  خلاَْشددَيةا  َكددانَ  اْْلَْعَصددم  ْدد  لَبايددد قَدْتدد  ََدددْرك ْلا
سَدددة، قَدْتلدددت  اَسدددَب ا  هلل  اددد  دددر لادددَتاَل  فَوْ  فاتدْ ْسددداَلم،  ا  الدددد خ وك َعددد ْ  السَدددا  هللد سَدوِّ دددوَ  اإْلا ددد ْ  َوه   ما

ْسد ّ  رَاَعان   َما جا َسافا ايَ  قَدْت  َمْسس ما ْ   الَسيبا َّل يَيَتَحيَد  النَياس )): قَداكَ  م  َ ْيد اْلم 
 . تصرذ هللس ( 11/261) فتح البارش(( َأَن م َحَمًدا يَيْقت ل َأْصَحابه

 (.11/261)فتح البارش (101)
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، وقددددداك اهلي مددددددي   جممددددددس (5147)روان الوددددد ا    املعجددددددم الكبددددد   ددددددرقم (102)
اف  ا دددد   جددددر   ، وقدددداك احلدددد((ث ددددات ورجالددددت الودددد ا  روان(: ))8/465)ال وا ددددد
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 ثوختة
، ب تةرجاف  بك ةبومروفان ب( سالف لي بن )ري  ةمب ةحم ودلوفانيا بيغ ةت داكو ر ةرياني دك ةر ك ةكولني ب ةف
ل كيتابيان دكر  ةري دكةدةرةمي وي س ة، وكارين وي دزيانا خودا كرين دف كوتني ةتني وي بد ةر جافكرنا شريةب ريكا
كرن بو كوتنا خودي  ةشروف ةهيي يني كو بووين ةيني ليبورينى  ودلفر ةزوين ةكى تزي ةن ةيان، كو دميةل جو ةتى دك ةبتايب

. كارن  ةكا زيندي ياا جااف لاي  بيتا     ةربور ةرجاف وس ةكي ب ةواقع ةو كري ةوئ {و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني }
تا وى راتريا هندي  ةتيا وى دريكا سونن ةساي ةوناسينا ك( سالف ل بن )  رى  ةمب ةنيكارا بيغ ةكا هوير بو زين ةوخواندن

هاندني دا ل  ةين راكة ةكز ةك د ةمى دهند ةم بو د ةباش يني د ةت ةختيان زي بد ةدورست وبي ب ةكو وان كوتني ن ةي ةه
 ةنيكارا بيغ ةسا خواندنا زين ةرو ةه....التني موسلمانان زى  ةك و ةلكى خو ل هند ة، وبرادان ةالتني كوفري بي دئين ةو
سالف ) نيكارا وى  ة، جونكى  زينت ةرجاف دك ةب ةكي كاربيكرى بو م ةنك ةتي زي ب ر ةحكامني شريع ةرى ئ ةمب

 .تي ةحكامني شريع ةا زيندي بو ئك ةب جهئينان( لي بن 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
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 

forgiveness &erasing , this explicated God's speech  ََوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّل رَْحَمًة لِْلَعاَلِمين in to a practical living actuality & a living 

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 .   

 




