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حمــدي و هيمــن شــاعران بــارزان ومؤثـران ف� المرحلــة الشــعرية الـ تـى عاشــا فيهــا ,و عــى الرغــم مــن وجــود فــارق زمـ نـى بـ ي ن
ـ� حيــاة الشــاعرين يقــارب
ي
ي
ـ� عامـ ًـا غـ يـر أننــا نالحــظ تشــابها واضحـ ًـا بـ ي ن
خمسـ ي ن
ـ� النصــوص الشــعرية لــكال الشــاعرين .وقــد دفعنــا هــذا التشــابه ِاىل القيــام بهــذا البحــث مــن خــال
َ
ُ ْ
ّ
موازنــة نصوصهمــا الشــعرية متخذيــن بنظــر االعتبــار األوضــاع و األوقــات الـ ت يـى ك ِتبــت فيهــا تلــك القصائــد بهــدف الوصــول إىل أوجــه التشــابه بينهــا ,و
ً
ـف بهــذا الجانــب فقــط بــل حاولنــا أن نبـ ّي ن
ـ� أوجــه االختــاف بينهــا أيضــا.
لــم نكتـ ِ
ف
ف
و ي� هــذا البحــث و بعــد عــرض مفهــوم و مصطلــح الموازنــة جــاء دور الحديــث عــن حيــاة الشــاعرين مــع تســليط الضــوء عــى الجانــب الثقــا� و
الســياىس لهمــا .بعــد هــذا وقفنــا عنــد الموازنــة مــن حيــث الموضوعــات الشــعرية الـ تـى لهــا أهميــة و خصوصيــة كبـ يـرة ,و ذلــك باالعتمــاد عــى النصــوص
الشــعرية للشــاعرين المذكوريــن .و ف� الخاتمــة عرضنــا أهــم النتائــج الـ تـى تـ ًـم التوصيــل ِاليهــا.
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Hamdi and Hemin in the same equivalent balance Scale

Hamdi and Hêmın both were two famous poets of their poetry of the era they lived in. Although they lived
about a half century apart, there are many similarities in many of their poetry texts. That was the reason why
we decided to put their poetry texts under an accurate evaluation with the respect for the circumstances which
the texts have been written to show their similarities. At the same time we tried to show the similarity, we did
not ignore the differences between them. In this study, first we discussed the concept of equivalence and then
explained intellectual and political aspects of their personal life, and at last the equivalence in the perspective
of poetry, which have a great significance and importance have been concluded. The results of the study depend on the poetry texts of both poets, which we ended the research with some important points.
Keywords: Hamdi, Hêmın, Equivalence.

پێشهیك

ڵ
حهمــدی وهێمــن دوو شــاع�ی ی گ ـهورهی كــوردن ،كــه نزیك ـهی نیــو س ـهده لهنێــوان مــاوهی ژیانیانــدا ههی ـه ،ب ـه�م ل هگ ـهڵ ئهوهشــدا ل ـه
ن
رن� ئێمهی ڕاكێشــا تاكو بهدوای ئهو دهقانهی ههردوو شــاع�ی دا بگه ی ن
ڕێ�،
ههندێ شــوێن و وێســتگهی ژیانیاندا وهك یهیك
دهبی�ێت ،ئهمهش سـه ج
گ
ـە� لــە ڕوى بابـ ت
ن� لهنێوانیانــدا ه هی ـه ،بــە تایبـ ت
ـە� شــیعرییەوە.
كــه هاوس ـه

گ
ئ ـهم توێژینهوهی ـ ه كــهناونیشـ نـا� (حهمــدی وهێمــن ،لــهتــای ت ـ هرازووی هاوس ـهنگیدا)یه ،تێیــدا ههوڵــدراوه لهنێــوان ه ـهردوو شــاع�ی دا هاوس ـهن�
ڵ
بدۆزرێت ـهوهو بــهبهڵگ ـهی شــیعر� ت
پش�اســت بكرێت ـهوه و هــاوكات لــهههنــدێ شوێنيشــدا خــا� جیاوازییــان نیشــان دراوه.
ي
ڕ
گ
توێژینهوهك ـ ه لــهدوو بــه�ش س ـ هرهیك پێــك هاتــووه،لــهت ـهوهری یهك ـهیم بــه�ش یهكهمــدا هاوس ـهن� وهكــو زاراوه و چهمــك باســکراوە لــهت ـهوهری
ن
ن
ـنا� ژیــا� ه ـهردوو شــاع�ی  ،ههوڵــدراوه خاڵــه لێكچــووهكان لهبــارهی ژیــا� كــهیس ،ڕۆشــنب�ی ی و ســیایس ه ـهردوو شــاع�ی
دووهمــدا لهب ـهر ڕۆشـ ی
بخرێت ـهڕوو.
گ
لــهبــه�ش دووهمــدا  ,لێکچــوون و هاوســەنگییەکان لــە ڕوانگــەى بابـ ت
ـە� شــیعرییەوە کــە گرنــى و تایبەتمەنــدى گــەورەى هەیــە ,دەرخ ـراون .وە لــە
ت
پش�اســتکراونەتەوە .
گەڵیشــیدا لــە هەنــدێ شــویندا جیاوازییــان خراوەتــەڕوو  .بێگومــان بــۆ ئەوانــەش بــە بەڵگــەى شــیعرى هــەردوو شــاع�ی
ڕ
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گ
تهوهری یهكهم /هاوسهن�
گ
أ /زاراوهی هاوسهن�:

https://www.huj.uoh.edu.iq

گ
زاراوهی (هاوس ـهن�) لــه(هــاو +س ـهنگ +ی) وات ـه ل ـه (نــاو +نــاو +پاشــگر) پێكهاتــووه( .هاوس ـهنگ) ل ـ ه زمـ نـا� كوردیــدا بــهواتــاى (هاوكێــش)
گ
ن� (مهردۆخ)دا هاتووه ،هاوواتای (هاوترازوو) یان (بهرانبهر)ە (.مه خ
ردۆ�1338 ،
دێت (خاڵ ،2005 ،ال  ،)502یاخود وهك ئهوهی لهفهرهه

گ
كه لـهبــواری ڕهخنـه ی� ئهدهبیــدا ،وهكــوو زاراوهيـهك مامهڵـهى لهگـهڵ دهكرێــت و بهمـهش بــووه بــه(هاوسـهن�) و ب هرانبـهر
ههتــاوی ،ال  .)765وشـه 
بـ ه زاراوهی (الموازنة)یـه لــهڕەخنـهی عهرهبیــدا و بــۆ ئـهو دیــارده ڕەخنهییــهبهكاردێــت ،كــهدوو شــاع�ی یــان دوو ئهدیــب زیاتــری سـهر بهیـهك زمـ نـا�
� ب ـ هراورد دهكرێــت و ههڵدهس ـه ن
پ ێ
نگێ�ێت.

گ
ب/چهمیك هاوسهن�:

مــرۆڤ بــه خۆڕســك ح ـهزی ل ـه ب هرانب ـهر ی ـهك گڕاگرتــن و ب هراوردكـ ن
ـرد� شــت و ك ـهس و دیاردهكانــه لــه ههمــوو ڕوویهك ـهوه ،ئهم ـهش
ڵ
ند� لهنێوانیاندا بكات و باش له خراپ جیابكاتهوه.
لهالیهكهوه بۆئهوهی خا� هاوبهش و جیاوازییان بزانێت ،لهالیهیك تریشهوهبۆئهوهی پلهبه ي
ن
ده�) و
ئ ـهم ح ـهزهی مــرۆڤ لــهڕهخن ـهی ئهدهبیــدا دهرگای ب ـهڕووی لهدایكبــوو� دوو بــواری ڕەخنهییــدا كردووهت ـهوه ،ئهوانیــش( :هاوس ـه ي
نگ� ئ ـه ب
ده� بهراوردكاری)يــن.
(ئ ـه ب

نگ� ئـهده� بــهگشـ تـی و شــیعر� بهتایبـه ت� ،لـهڕووی ێ� ژ
ده� بـ هراوردكاری)
لهڕاســتیدا هاوسـه ي
م�ووییـهوه لـهو دیــارده ڕەخنهییانهیــه  ،كــهزۆر لــه(ئـه ب
ی
ب
ن
دێرين�ه ،لهڕەخنهی عهرهبیدا دهكرێت ئاماژە بهچاالكییهڕەخنهییه ن
ت
زوبیا�) ،كهلهبازاڕی (عكاض)و لهژێر خێوهت ه سوورهكهیدا
كا� (نابیغهی
كا� شاع�یهجاهیلیيه ن
دابن� ،كهتیایدا دهقهشیعرییه ن
ئهنجایم داون ،بهنموونهو سهرهتای دهركه ن
ێ� ن
كا�
شیعر� الی ع هرهبهكان
نگ�
وت� هاوسه ي
ی
ڵ
ن
خا� به �ێز
الوازیا� دهستنیشــان كردووه (.بسـ یـر ،2015 ،ال .)101-100
ه� و
هاوسـهنگ كردووه و
گ
ق
ن
ده� ،لهڕێگهی ـهوهده� چــاك ل ـ ه خ ـراپ جیــا دهكرێت ـهوهو تیایــدا
بــهبــڕوای (د.زهیك مبــارهك) هاوس ـهن� ((شــێوهیهكهلــهشــێوهكا� ڕهخن ـهی ئ ـه ب
دیــوه الواز و بههـ �ـر ن
ێزهكا� شــێوازی ڕوونبـ ێ� ژـر ي� دهردهخرێــت ( )).مبــارك ،2014 -2013 ،ال  ،)5ناوب ـراو لهس ـهر ڕوونكردن ـهوهی چهمكهكــهوردتــر
گ
قســهدهكات وپـ ێ �ـی وایــه((هاوس ـهن� ده�شێ لهنێــوان دوو شــاع�ی دا بكرێــت ،ك ـه ل ـه س ـهدهیهكدا ژیابــن یاخــود ل ـه بابهتێــی شــیعرییدا هاوب ـهش بــن،
گ
ڕەخنهگــر دهتوانێــت پێوهرێــك یــان زیاتــر وهربگرێــت و لهبـهر ڕۆشــناییدا هاوسـهن� لهنێــوان دوو شــاع�ی دا بــكات( )).مبــارك ،2014 -2013 ،ال .)5
گ
ڵ
ـاكا� ئهنجامـ ن
ب ـهم جــۆره یهكێــك لــه بنهمـ ن
ـدا� پرۆس ـهی هاوس ـهن� ،ئهوهیــه كــه ه ـهردوو شــاع�یهكه بــه ی ـهك زمــان بنووســن و خــا�
ت
ت
ـیعر�
هاوبهشــیان لهنێوانیانــدا ههبێــت و باشــر وای ـ ه ل ـهڕووی مــاوهی ژیان ـهوه لهیهكــر نزیــك بــن ،بێگومــان ئ ـهم بایهخدانــه بــه هاوس ـه ي
نگ� شـ ی
دهچێتــهخزمـه ت� (ئـهده� نهتهوایه ت�)یـهوهو دهكرێتــهدهالقهیهكیــش بــۆ دهرخسـ ن
ـت� توانــای شــاع�ی انمان و ڕادهی ڕۆشــنب�ی ی و ئاگاییــان لــهدنیــای
ب
(دز� شــیعری)یش كــردووه ،وهك
ـیعر� پێــش خۆیــان ،ه ـهر بۆی ـه ههنــدێ ل ـه ڕهخن هگ ـران لــهچوارچێــوهی هاوس ـه ي
نگ� شــیعرییدا باســيان ل ـ ه ي
شـ ی
ئ ـهوهی (ئام ـهدی) لــه كتێبــه بهناوبانگهكهیــدا (الموازنــة ب ـی ن بأ� تمــام والبحـ تـری لالمــدی) كردووی ـه ت� ( عبدالغـ نـی ،2014-2013 ،ال ،)74-65
ن
ـیعر�
هەروەهــا ( مومـ يـى ،1985 ،ال  .)174 -137بهوپێیــهگهلێــك جــار یهكێــك لــهشــاع�یهكان وێنهیـهیك شــیعری یــان دێڕێــك یــان ب�ی ۆكهیـهیك شـ ی
شــاع�ی ێیك تــر وهردهگرێــت و لــه بۆت ـهی دهقێكــدا وهك خــۆی یــان بــه دهســتكارییهوه دهیخات ـهڕوو ،ئ ـهم دیاردهی ـه دواتــر بــه شــێوهیهیك فراوانـ تـرو
ڕێكخراوتــر لــه ڕەخن ـهی نوێــدا لهژێــر نــاوی (دهقئاوێزان)یــدا پۆلـ ێ� ن
ـ� ك ـراوه ( .حس ـی ن  ،2011 ،ال .)148-147
گهر ئاوڕێك له س هر ن
ین
نگ�
هتاكا� ڕەخنهی شیعری كوردی بدهینهوه،
دهبین� بێبهش نهبووه لهو چاالكییانهی كهدهچنهخانهی (هاوسه ي

ت
ورد� نــاوی شــاع�یهكان و ههڵسـهنگینهرهكانیان و
شــیعری)یهوه ،باشــرین بهڵگـهش ئـهو دهقــهشــیعرییهی (ســالیم ســاحیبقران)ە ،كــهتیایــدا زۆر بـه ي
ئـهو پێــوهره ڕەخنهییانـهی كـه كراونهتـ ه بنهمــای ههڵسـهنگاندن و هاوسـهنگيكردن ،دهستنیشــان كـراوهو ئـهو ڕۆژەی بــهتاقیكردنهوهیـهیك ههســتیار
بــۆ شــاع�یهكان دانــاوهو لهكۆتایشــدا دان ب ـهوهدا ئهنێــت كــه(نایل)بهرزتریــن نم ـرهی ئ ـهو تاقیكردنهوهی ـهی بهدهســت هێنــاوه:
لهڕۆژی ئیمتحانا دیم ب هرابهر روئیه ت� مهعشووق
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تی� عیشقبازانا
كهمهربهستهی هونهر هاتن له پ
لهیهك ال (نایل)ی و (مهشوی) له یێ
ال� (سالم) و (كوردی)
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لهههنگامهی هونهرگهریم ،تكاجۆبوون له(مهوالنا)
لهمه ن
سوار� مهركه ب� مهضموون
یدا� بهالغهتدا به
ی
بهكوردی ههریهكه تازی سهوارێ بوون له (بابانا)
كه نایل تهوسه ن��طهبیع بهطهرزێ گهرم جوستهن بوو
به چه ن
وگا� خ�یهد گوێ ش
دان� دهركرد لهمهیدانا
ن
دیوا� سالم  ،2015 ،ال .)132-131
(
لــهڕاڤـهی ئـهم دێــڕە شــیعرییانهدا لێكــدهرهكان دهڵـ ێ� ن
ـ� :ئـهو شــاع�ی انه لـه ڕۆژی تاقیكردنـهوهدا هاتنـه مهیــدان ،بــۆ وهرگرتـ نـی پایـهی خۆیــان،
ههری ـهك لــه نــایل و مهشــوی (مهحــوی) و ســالم و كــوردی لــه گهرم ـهی هونهرنواندنــدا تكایــان لــه (مهوالنــا) دهكــرد شــیعریان ههڵبس ـه ن ێ
نگێ�،
پای ـه و نم ـره بــۆ ههریهكهیــان ب هق ـهد شـ ن
ـایا� شـ نـا� دابـ ن ێ
ـى ،ئهڵب ـهت مهبهســت (لهمهوالنــا) پـ یـری ڕێبــازی نهقشــبهندی مهوالنــا خالیــدی میكایهڵ ـیی
نهقشــبهندییه ،كــهبــهوهخــت لــهههموویــان لهپێشـ تـر بــووه ،لهوانهیش ـه مامۆســتای ڕاســتهوخۆ یــان ناڕاســتهوخۆیان بـ بێ
ـوو� ،ئ ـهم چــوار شــاع�یه لــه
مهیـ ن
ـدا� ڕهوانبـ ێ� ژـری و دانـ نـا� واتــای جــوان و پتـهودا بــهزمـ نـا� كــوردی ،ههریهكهیــان لــهم�ی نیشـ ن
ـی� بابانــدا ســوارچاكێك بــووه .....و نــایل بـراوهی ئـهو
ســوارچاكيیه بــووه ( )).دیـ ن
ـوا� ســالم  ،2015 ،ال .)132-131
گ
ڵ
ئهگ ـه چ
ر� ل ـهم ههڵس ـهنگاندنه شــیعرییانهدا چـ ێ� ژـری كــهیس و ســۆزی ههڵس ـهنگێنهر ڕەنــی دابێت ـهوه ،ب ـه�م وهك س ـ هرهتایهك لــهڕەخن ـهی
ئ ـهده� ه همــوو میللهت ـه ن
كا� تــر ب ـهم چهشــنهدهسـ تـی پ ێ
ع�زهدیــن مســتهفا ڕهســوڵ)یش ئامــاژە ب ـهوهدهدات،
� كــردووه ،ه ـهر ل ـهم چوارچێوهی ـهدا (د .ي
ب
ن
ن
ت
كــهلهنیــوهی دووهیم س ـهدهی ()20ههمــدا ،زۆرجــار شــاع�ی ا� كــورد لــهســلێما� لــهكــۆڕ و دانیشـ ن
ـ� و حوج ـرهو مزگهوتهكانــدا كێ�ب ڕكـ ێ �ـى شــیعرییان
ڵ
ق
دهكــرد و ههڵسـهنگاندن بــۆ دهقهكانیــان دهكـرا ،لهڕێگـهی جوانــی واتــا و هونـ هر ن
ێ� ژ
ڕەوانب�ییـهوه با�دهسـ يـت� خۆیانیــان پیشــان ئـهدا و ده� بههـ �ێزـر
هكا�
ي
ل ـه الواز جیــا دهكرای ـهوه(ڕەســوڵ ,2005-2004 ،ب ئ
� الپــه ڕە ).
كاركــردن ل ـه بــواری هاوس ـهنگ�ی شــیعریدا ،پێویسـ تـی بــه تێگهیشــتنێیك ورد و بەدیقــەت هەیــە لــە هــەردوو ئەدەبەکــەدا ،ه ـهروهك گرنگــهڕەخنهگــر
غ
ـیعر� ه ـهردوو شــاع�یهكه بێــت ،تاوهكــوو بتـ ن ێ
ـوا� بهشــێوهیهیك دروســت كارهك ـهی
واو� ئاشــنای ب�ی كردن ـهوه و شــێوهی ژیــان و قۆنــا� شـ ی
ب هت ـه ي
ـار� بــكات.
ئهنجــام بــدات و خاڵ ـه هاوب ـهش و جیاوازهكانیــان دیـ ي

شاع�ان( حەمدى و هێمن):
تهوهری دووهم /ژیاننامەى
ی
بــۆ ڕۆچــوون بهنێــو توێژینهوهكهمــان ،س ـهرهتا پێویســت ه ئ ـهو ڕاســتیي ه بخهین ـهڕوو ،كــه (هێمــن)ی شــاع�ی دوورونزیــك نــاوی (حهمــدی)
نههێنــاوهو ئامــاژەی ب ـهوه ن ـهداوه،كــهكاریگ ـهرهبــه(حهمــدی) یاخــود خوێنهرێــی بــا�ش شــیعر ن
هكا� بــووه ،وهك ئ ـهوهی ههنــدێ جــار ئامــاژەی ب ـه
ههریـهك لــه(نــایل ،ســالم ،كــوردی ،مهحــوی ،حـ جـا� قــادری كــۆ� ،شــێخ ڕهزای تاڵهبـ نـا� ،مهولـهوی ،صهدیــق ،ئـهدهب ،قانیــع) داوه(.دیـ ن
ـوا� هێمــن،
ی
 ،2003ال .)27
هـهروهك هیــچ ڕەخنهگرێكیــش ئامــاژەی بـهوه نـهداوه ،كــه(هێمــن) كاریگـهر بــووه بــه(حهمــدی) ،بهڵكــوو تهنهــا بــاس لـ ه كاریگهربـ ن
ـوو� بـهو
شــاع�ی انه ك ـراوه ،ك ـه خــۆی نــاوی هێنــاون ( .دهشـ تـی ،2009،ال .)145 -144
ئێمــهلــهئهنجــایم قووڵبوونهوهمــان لــهدنیــای شــیعر� هـهردوو شــاع�ی  ،گهیشــتینه ئـهو ڕاســتيیهی كــه(هێمــن) خوێنهرێــی بــا�ش
ی
گ
ر� و لــهشــیعرهكانیدا ڕەنــی داوهتـهوه .ئـهم حاڵهتــهلهپــاڵ
(حهمــدی) بــووهو ههنــدێ جــار ئـهم ئاشــنابوونهی بـ ه (حهمــدی) پهڕیوهتـهوهبــۆ كاریگـه ي
ـوو� كۆمهڵێــك خـ ڵـا� هاوب ـهش لهنێــوان ژیــان و شــیعری ههردووكیــان ،ك ـ ه دواتــر دێین ـه س ـهریان ،بوونــهمای ـهی ههڵ ـ ژ ن
ههبـ ن
ارد� ئ ـهو ناونیشــانهبــۆ
ب
شــیعری

توێژینهوهكهمــان و �ل�
ێهش ـهوه س ـهرهتا ئــاوڕ لــه ژیـ نـا� ه ـهردوو شــاع�ی دهدهین ـهوه.
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ن
س�:
أ /ژیا� كه ي
گ
ێهدا ه ـهوڵ دهدهیــن ههندێــك زانیــار� لهس ـهر ژیـ نـا� كهســی ه ـهردوو شــاع بخهین ـهڕوو ،كــه ســوودیان بــۆ دیاریکـ ن
لـ �ـر
ـرد� هاوســەن�
�ی
ي
ي
نێوانیــان دهبێــت.

گ
گ
گ
ڵ
ن
سلێما� ل ه بنهماڵهیهیك
حهمدی ناوی (ئهحمهدى كوڕی فهتاح به� ئی�ب اهیم به� مهحمود به� صاحێبقڕانه ،لهسا� (1876ز) له
دهوڵهمهنــد ل ـ ه دایــك بــووه ( ).دیـ ن
ـوا� حەمــدى ،1984 ،ال  ،)17ئ ـهم شــاع�یه (ب ـرازای كــوردی) و خــزیم نزیــی (ســالم)ی شــاع�ی بــووه ( .كهریــم،
ڵ
ن
دوا� دهكات ،بنهماڵهی حهمدی ب ه بنهچه دهچنهوهسهر كوردی شاری سنه.
وهستا� دڵهوه چ
 ،2012ال ،)9لهسا� (1936ز ،ب ه هۆی
كۆ� ی
هكا� خــۆی زۆر بــاش خوێندۆتـهوه و لــه ت
( خهزنـهدار ،2010 ،ال  .)283حهمــدی (شــیعر ن
ێ� ژ
تاموچ�ێــی زۆری پ ێ
� داوه ( ).حیلــی،
كا� خوێندنـهوهدا،
 ،2010ال .)13

ڵ
هێمــن ،نــاوی (مح هم ـهد ئهم ـی ن كــوڕی س ـهید حهس ـهن شێخهئیســایم موكری)ی ـه ،لــهســا� (1921ز) لــهگونــدی الچ ـی ن نزیــك مهابــاد،

لــه بنهماڵهی ـهیك خان ـهدان و دهوڵهمهنــد ل ـه دایــك بــووه ( ).خهزن ـهدار ،2010 ،ال  .)459هێمــن (لهژیانیــدا دوو جــار ئــاواره بــووه ،جــاری دووهیم
ئاوارهبـ ن
ـوو� ل ـ ه ()47ســاڵیدا بــووه ،نزیك ـهی ( )11سـ ڵـا� خایانــدووه( ).كهریــم ،2012 ،ال  ،)145ئ ـهم شــاع�یه(لهسـ ڵـا� (1986ز) لــهشــاری ورمێ
بههــۆی وهسـ ن
دوا� كــردووه ( ).دهشـ تـی ،2009 ،ال .)143
ـتا� دڵ ـهوه ،كـ چ
ـۆ� ی
ڵ
خا� هاوبه�ش نێوان ههردوو شاع�ی لهم بوارهدا:
.1حهمدی وهێمن ،ل ه بنهماڵهیهیك دهوڵهمهند و خانهدان لهدایك بوونه.
.2ههردووشــاع  ،بــه نهخۆشــی ((وهسـ ن
ـتا� دڵ)) كـ چ
ـۆ� دواییــان كــردووه ،مــاوهی ژیانیــان لهیهك ـهوه نزیك ـه ،حهمــدی ( )60ســاڵ و هێمــن()65
�ی
ي
ســاڵ ژیــاوه.
ڵ
.3ههردووكیان ،دڵتهڕ و دهستب�و و قسهخۆش و میواندۆست بوونه.
گ
دهن� خۆیان ،شیعر ن
هكا� خۆیانیان بۆ خهڵیك خوێندووهتهوه.
.4به
.5بهنازناوي شیعرهكانیان لهناو خهڵكیدا بانگ كراون.
.6هیــچ كامیــان ب ـ ه خۆشهویسـ تـی ژیـ نـا� هاوس ـهرێتییان پێــك نههێنــاوه.

( ســجادی ،1971 ،ال  ،484-476دیـ ن
ـوا� حەمــدى ،1984 ،ال ،46-17

خهزن ـهدار ،2010 ،ال  ،289-283حیلــی ،2010 ،ال  ،13خهزن ـهدار ،2010 ،ال .)465-459

ت
وڕۆشنب�ی:
ب/
ئاس� خوێندن
ی
مرۆڤ به بێ
ـیعر� ببێتهشــاع�ی ێیك سـهركهوتوو و پێگهیهك
� باكگراوندێیك ڕۆشــنب�ی ي� دهوڵهمهند ناتوانێت تهنها ب ه بههره و سـهلیقهی شـ ي
لــهدنیــای شــیعردا بــۆ خــۆی مســۆگهر بــكات ،ئ ـهم ڕاســتیيه (هــۆراس)ی ڕۆمـ نـا� پێــش ههمــوو ك ـهس دریك پ ێ
� كــردووه،كاتێــك دهڵێــت(( :ئهوهنــدهی
� شــنهی زۆروزهبهنــدی بههـرهی زكمــاك یاخــود بههـرهی زكمــاك بـه بێ
ـد� بـه منـهوه ههیـه ،بــۆم ســاغ نهبووهتـهوه,ئایــا خوێنــدن بـه بێ
� خوێنــدن
پهیوهنـ ي

چ بهروبوومێكیــان دهبێــت ،ههریهكهیــان زۆر پێویسـ تـی به ت
وی�یــان ههیــه و پهیمـ نـا� دۆســتایهتیيهیك ب ـهردهوایم پ ێ
� ئ ـهدات( ).هــۆراس ،1979 ،ال
 ،)34بۆیــهبــهپێویسـ تـی دهزان ـی ن ڕوو لــهئاسـ تـی ڕۆشــنب�ی ی� ه ـهردوو شــاع�ی بكهیــن.
حهمــدی (لــه ت هم ـه ن� ههشــت ســاڵیدا دهخرێت ـه ب ـهر خوێنــدن لــه قوتابخان ـهی مهالعهزیــزی زهلزهل ـه ی� ،پاشــان ئهچێتهحوج ـرهی م ـهال
ت
ن
س ـهعید خواج هف ـه� ل ـه مزگ ـهو� عهزیزئاغــا ،دواتــر چووهتــهمهكت ـه ب� ڕوشــدییهو تاكوپــۆیل یهك ـهیم خوێنــدووه ( ).ســجادی ،1971 ،ال ،)477
ڵ
ن
ر� ئهدهبیيـ تـا� فــاریس
ب ـه�م (خوێنــد� حوج ـرهی مزگ ـهوت و قوتابخان ـهی ت ـهواو نهكــردووه ( ).خهزن ـهدار ،2010،ال  ،)283حهمــدی (كاریگ ـه ي
و قوتابخان ـهی شــاع�ی نا� بابــان (نــایل ،ســالم ،كــوردی ،مهحــوی) لهس ـهر بــووه ( ).ســجادی ،1971 ،ال )280وه (ه ـهر لهمناڵیي ـهوه ئــارهزووی
ڵ
ڵ
ڵ
شیعرنووسـ ن
ـی� كــردووه و یهك ـهم شــیعری لــه ســا� (1892ز) نووســیووه ،لــه ســا� (1915ز) كــه ســا� ئیحتیــال بــووه ،مـ یـری ماڵهك ـهی داگـ یـر
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ـووتێ� ،كــه ههنــدێ شــیعری خــۆی تێــدا بــووه( ).دیـ ن
نن
ـوا� حەمــدى ،1984،ال .)19
دهك ـهن و كتێبخانهك ـهی دهسـ
ڵ
ـدا� دهخرێتـه بـهر خوێنــدن لــهقوتابخانـهی (سـهعادهت) ،چــوار ســاڵ لـهوێ دهخوێنێــت ،دواتــر دهخرێتــهبـهر خوێنـ ن
ـد� مهالیـه ت� لــه
هێمــن (بــهمنـ
ڵ
خ
ر� ئهدهبيیـ تـا� فــاریس و
(خانهقــای شــێ� بورهــان) و چوارســاڵ لهوێيــش دهخوێنێــت ،ب ـه�م هیــچ كام ل ـهو خوێندنان ـهی ت ـهواو نهكــردووه ،كاریگ ـه ي
ـوا� هێمــن ،2003،ال  )28-21و ئهوكاتــهشــیعر ن
شــاع�ی نا� قوتابخانـهی بابــان (نــایل ،ســالم ،كــوردی ،مهحــوی) لهسـهربووه( ).دیـ ن
هكا� (لــهدهفتهرێــی
ڵ
ســووردا تۆمــار كــردووه ،بـه�م كــهبــاویك پـ ێ �ـی دهزانێــت دهفتهرهكـهی دهوســوتێنێت ( ).خهزنـهدار ،2010،ال .)461
ڵ
خا� هاوبه�ش

نێوان ههردوو شاع�ی لهم بوارهدا ،ئهمانهن:

.1لهقوتابخانهی حكویم و لهحوجره و خانهقا خوێندوویانهو حویندنهكهیان تهواو نهكردووه.
ت
دهبيیا� فاریس و شاع�ی نا� قوتابخانهی (بابان)یان لهسهر بووه.
ر� ئه
.2كاریگه ي
ین
شیعرنووس� كردووه.
.3لهتهمه ن� منداڵیيهوهدهستیان به
.4شیعر ن
ین
شیعرنووس� لهالی ههردوو شاع�ی  ،دووچاری سووتاندن بوونهتهوه.
هكا� دهستپێیك
.5سهرهتا بهشیعر دهستیان پ ێ
� كردووهو دواتر پهخشانیان نووسیوه.
.6ههردووكیان ،دوو شاع�ی ی بهناوبانگ و دوو ڕۆشن�ی ی گهورهو دیاری سهردهمهكهی خۆیان بوونه.

ج /ژیا�ن سیایس:

�
ـگ� ي� بهشــێیك دیــاری ژیـ نـا� ههریهكــهلــهحهمــدی و هێمــن پێكدههێنێــت .لـ �ـر
ێهدا كورتهیـهك لهبارهیـهوه
خهبــات و كاری ســیایس و شۆڕشـ ێ ڕ
�
ـگ� ي� و
دهخهین ـهڕوو ،پاشــان چوونیــهىك وهاوبهشـ يـی نێوانیــان ب ـ ه چهنــد خاڵێــك دهستنیشــان دهكهیــن .ب ـهالی ئێم ـهوه ئ ـهو ههنــگاوه شۆڕشـ ێ ڕ
گ
ن
�
ـگ� ي�
كوردپهروهریی ـهی ه ـهردوو شــاع�ی  ،ك ـهم و زۆر لهنێــو بهره همــهشــیعرییهكانیاندا ڕەنــی داوهت ـهوه .س ـ هرهتاش ئــاوڕ لــهژیــا� ســیایس و شۆڕشـ ێ ڕ
حهمــدی ئهدهین ـهوه.
�یز � ق
ن
حهمدی ،مرۆڤێیك خاوهن ب�ی وباوهڕ بووهو لهو پێناوهشدا ج
ع�ا�
با� گهورهی داوه(.دیوا� حەمدى ،1984،ال  .)21كاتێك كه(ئینگل ێ
كا� دهوری شــێخ سـهعید و بــۆ بهرزڕاگرتـ نـى خــایك كوردســتان لهههوڵــدا بــووه( ).دیـ ن
گرتــووه ،ئـهم یهكێــك بــووهلـ ه ئاژاوهچیيـه ن
ـوا� حەمــدى،1984،
ڵ
ال  )18و (دۆســت و خۆشهویسـ تـی شــێخ مهحمــود بــووه ،لــه ش ـهڕی بازیـ نـا� ســا� 1919ز ،لهنێــوان لهشــكری شــێخ و ئینگل ـیز  ،شــێخ بــه دیــل

ن
ـوهكا� كوردســتان دهبێــت ( ).خهزن ـهدار ،2010،ال  ،)284حهمــدى (س ـهروهتێیك
دهگ�ی ێــت و حهمدیــش بــۆ مــاوهی سێ ســاڵ ،ئــاوارهی كهژوكێـ
ڵ
ولێ�رساوێتیــدا (لــهسـهردهیم دهسـه� ت� دووهیم
گـهورهی ههبــووه ،لـهم مهیدانـهدا ه همــووی دانــاوه ( ).مهولــود ،2004 ،ال ،)30لــهبــواری ئـهرك پ
ڵ
شــێخدا لــهسـ ڵـا�  1924-1922وهزیــری گومــرك بــووه ( ).خهزنـهدار ،2010،ال  )284و دواتــر (لــهسـهردهیم حكومـه ت� �
ع�اقــدا لــهســا� ن� -1924
ێ
 1926بهڕێوهب ـهری شــارهوان� سـ ن
ـلێما� بــووه ( ).مهولــود ،2004 ،ال .)30
ي
هێمــن ،مرۆڤێــی نیشــتمانپهروهر و خــاوهن ب وبــاوهڕ بــووه (دیـ ن
ـوا� هێمــن ،2003،ال (.)39ژیـ نـا� ســیاىس لهوكاتـهوه دهسـ تـی پ ێ
� كــردووه،
�ی
كــه بــه هــۆی (زهبییح)ی ـهوه ،بــه كۆمهڵ ـهی (ژ.ك) دهنارسێــت ودهبێــت بــه ئهنــدایم كۆمهڵــه( ).غهفــاری ،2003 ،ال  ،)6لــه كۆم هڵ ـهدا هێمــن
ت
ت� شــۆڕ�ش ڕزگاریخــوازی
ههڵســوكهو� لهگ ـهڵ (قــازی محهم ـهد ،ههم ـزه عبــدهللا ،مســتهفا خۆشــناو) و گهلێــی تــر ل ـهو كهڵهپیاوان ـهی س ـهركردایه ي
ڵ
ڵ ت
كوردیــان لــه ڕۆژه ـه�� كوردســتان كــردووه ( ).دهشـ تـی ،2009،ال  ،)145كاتێــك لــه ســا�  1946كۆمــاری كوردســتان لهنــاو دهبرێــت و قــازی
ـكا� ل هســێدارهدهدرێــن ،هێمــن ئــاواره دهبێــت بــۆ كوردسـ ن
محهم ـهد و هاوڕێـ ن
ـتا� باشــوور ،جگــهل ـهوهلــهتهمهنیــدا جارێــی تریــش ب ـ ه هــۆی ههسـ تـی
نهتهوایهتيی ـهوه ،ئــاواره بــووه( ).غهفــاری ،2003 ،ال .)6
ڵ
خا� هاوبه�ش نێوان ههردوو شاع�ی لهم بوارهدا ،ئهمانهن:

ڤ
.1حهمدی و هێمن ،دوو مرۆ� كوردپهروهر و نیشتمانپهروهر و خاوهن ب�ی وباوهڕ بوونه.
ن
�ش
ـواز� نهتـهوهی كــورد ،مهلیــی كوردســتان (شــێخ محمــود ،قــازی محمـهد)
ـد� ودۆســتایه ي
ت� باشــیان لهگـهڵ سـهركردهكا� شــۆڕ ڕزگاریخـ ي
.2پهیوهنـ ي
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ڵ
دا ،ههبــووه ،ئهگـه چ
ر� حهمــدی جاروبارڕهخنـهی لــهشــێخ مهحمــود و دهسـه�تهكهی گرتــووه.
ت
.3بهرژهوهند� تایبهتيیان لهشۆڕشه ن
خزمە� شۆڕشەوە.
كا� سهردهیم خۆیان نهویستووه ،بهڵكوو ماڵ و موڵىک خۆشیان خستووهته
ي
شدار� كارهكیان لهشۆڕشهكاندا كردووهو لهو پێناوهدا قوربانيیان داوه.
.4به
ي
ت
ڵوێس� نهتهوەییانەوەتوو�ش ئاوار يه� بوون.
.5بههۆی هه
س� نیشتمانپهروهرییان جۆش داوه و بوونهت ه داینهمۆی شۆڕشه ن
.6ههردوو شاع�ی  ،بهشیعرهكانیان ،هه ت
كا� سهردهمهكهى خۆیان.

ت
به ش
شیعر�
� دووهم /بابه�
ي

شیعر�:
بابه ت�
ی
اوا� ههیــهو شــاع ان بــۆ نیشـ ن
بابـه ت� شــیعر� مهیدانێــی بهرفـر ن
ـاندا� توانــا و بههـرهی شــیعرییان لــهدهرگای چهندیــن بابـه ت� جیــاوازدهدهن
�ی
ی

و شــیعری لهبــارهوه دههۆنن ـهوه .ههری ـهك لــه حهمــدی و هێمــن لهس ـهر زۆرب ـهی بابهتــه شــیعرییهكان ،شــیعرییان نووســیوه و ل ـهو ڕووهوه
دهوڵهمهندییــان پێــوهدیــاره .لـهم توێژینهوهیـهدا بهپـ ێ �ـی ســنوور و بابـه ت� توێژینهوهكــه،ئاوڕمــان لــهچهنــد الیهنێــك داوهتـهوهو ههوڵمــان داوه ب هرانبـهر
ی ـهك و هاوتــاى ی ـهك ڕایانبگریــن .الیهنهكانیــش ئهمان ـه:

ت
کوردایە�:
أ /نیشتمانپەروەرى و

ن
نیشاندا� هه ت
س� نیشتمانپهروهری ،لهحهمديیهوهدهست پ ێ
� دهكهین .ههڵبهته حهمدى یهكێكهلهڕۆشنب�ی و نیشتمانپهروهره
سهرهتا بۆ
هكا� س ـهردهیم خــۆی ،شــانازییهیك زۆری ب ـ ه نهت ـهوه و نیشــتمانهكهیهوه كــردووه ،زۆرب ـهی ژیـ نـا� خــۆی بــۆ ئازادكـ ن
گ ـهور ن
ـرد� خــاك و نهتهوهك ـهی
تهرخــان كــردووهو دژی داگ�ی ك ـهران وهســتاوهتهوه ،ل ـهم مهیدان ـهدا گهلێــك شــیعری جــوان و ئاســت ب ـهرزی هۆنیوهت ـهوه ،كــهبهڵگ ـهی خهبــات و
ن
اد� ،شــاع�ی دهنووســێت:
خۆ� و ئــاز ي
قوربانیــدا� ڕۆڵـهی ئازادیخــوازی كــوردن بــۆ سـهربه ي
گ
دهن� شهصت ت�ی و طهیارهقرچه ی� طۆپ وتفهنگ
ن
(دیوا� حەمدى ،1984،ال )140
ڕۆژی حه�ش ێ بوو ئهباری ههروهكو تهرزه ئهجهل
شــاع�ی لـهم دهقـهدا بــاس لـه شـهڕی نێــوان لهشــكری شــێخ مهحمــود و مـ یـرى ئـهكات لــه(شـهڕی ئاوباریــك)دا ،كـه چــۆن ســوپای مـ یـری بـه لهشــكر و
تهقهمهنیی ـهیك زۆرهوه هـ ێ�ـرش بــۆ س ـهر ســوپای بچــوویك شــێخ مهحمــود دهك ـهن و وهكــو ت ـهرزه وتــۆپ و فیش ـهك دادهبارێـ ن ن
ـ� بهس ـهریاندا.
ق
�ژ
ن
وو� دواتــر دهكات ،كــهچــۆن دیســان دوژمنـ نـا�
دهبینـی بهههمــان شــێوه(هێمــن)ی شــاع�ی یش ،لـ ه ده� (تـهوری جـهور)دا ،بــاس لـه قۆناغێــی مـ ێـر ي
كــورد وهكــو تـهرزهداببــارێ ئاوهــا گول ــل ه بهسـهر خهڵــی كوردســتاندا دهبارێـ ن ێ
ـى ،شــاع�ی دهڵێت:
گولـله داباری وهكوو تهرزه لهسهر پ�ی و جوان
		
ن
نێ
(دیوا� هێمن ،2003،ال )152
كوا� ب هز یه� دێ بهگوڵ وگیای چهمه ن�
تهرزه
		
ن
انكرد� ســوپا و خهڵــی كوردســتان ،كــهگول ــلهبارانكردنهكههێنــدهزۆربێــت ،لــهشــێوهی
وێنـهی نــاو هـهردوو دێڕەكــهبریتییــهلـ ه گول ــلهبار
باریـ نـی ت ـهرزه بچێــت ،ب ـهدووری نازان ـی ن هێمــن ســوودی ل ـهو وێن ـهی حهمــدی وهرگرتبێــت.
كردهكا� شۆڕشــهیـهك لـهدوای یهكـه ن
ن
كا� كــورد ،بوارێــی دیكــهبــوون ،كــهزۆر جــار شــاع�ی ان ،ههسـ تـی خۆیانیــان ب هرانبـهر دهربڕیــون،ئـهم دوو
سـهر
ڵ
�
ێ� ن
ـگ�ی نــاو ڕووداوهكانیــش بــوون (لـه ســا�
شــاع�یهيش تهنهــا وهك شــاع�ی ێك لــهدوورهوه ڕانهوهســتاون و شـ
ـیعربڵ� ،بهڵكــو خۆیــان كارهكتـهر و شۆڕشـ ێ ڕ
1924-1922دا جارێــی دیكــهشــێخ مهحمــود ،فهرمانــڕەوا� دامهزرانــد و بــوو بــه مهلیــی كوردسـ ن
ـتا� باشــوور ،حهمــدی كــرد بــهوهزیــری گومــرك لـه
ي
ڵ
حكومهتهكـهدا ( ).خهزنـهدار ،2010،ال  ،)284بـه�م لهگـهڵ ئهمهشــدا حهمــدی ههمیشـه نێــوان لهگـهڵ شــێخ مهحمــوددا خــۆش نهبــووهو دهیــان
جــار بهتونــد� ڕەخن ـهی لــه دهس ـه ڵ�تهكهی گرتــووه و لــه هۆنراوهكانیشــیدا ڕەنـ گـی داوهت ـهوه ،ب ـه ڵ�م حهمــدی شـ خ
ـێ� وهكــوو ڕاب ـهری بزووتن ـهوهی
ي
ف
ـواز� كــورد خــۆش ویســتووه ،ئهوكاتـهی ئینگلــیزهكان شــێخ بــهدیــل دهگــرن و بــۆ هندســتان نـه� دهكـهن ،حهمــدی ههسـ تـی خــۆی لـه چهنــد
ڕزگاریخـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ت
ڕۆش� به جارێ دڵ و جهرگ و ههناوم كهوت
ك ه

		

كهچوویته تانه( ،تانه) س هرگلێنهی چاوم كهوت
ن
قوربا� ت
ئه ێ� ن
ڵ� هاتوویت ه كوێت قوربان ،ڵ ێ
كوێ� كهم
ب�
بێ ڵ
ن
(دیوا� حەمدى ،1984،ال )182
� ك�وم كهوت
كه نۆبهت بهر سهری نهعیس شكاوی

		
		

دهبینـی ن شــاع�ی ههســتێیك پــڕ لهتـی ن و خۆشهویسـ تـی بــۆ شــێخ دهردهبڕێــت ،كــهبــهڕۆيشـ ن
ـت� ئـهو وهكــو ئـهوهوایــه دڵ و جـهرگ و ههنــاوی
كهوتبێــت و تارمایی ـهیك ڕەش بهس ـهر چاوهكانیــدا هاتبێــت.
(هێمن)یــش بهههمــان شــێوه ،تهنهــا شــاع�ی ێیك س ـهردهیم كۆمــاری كوردســتان نهبــووه ،بهڵكــوو خــۆی ل ـهم ڕووهوهدهڵێــت( :كۆمهڵ ـهی (ژ.ك)
لــه  16ئــا�  1942دام ـهزرا و مــن نــاوی نهێنــی ح�یز بیــم (هێمــن) بــوو ،ژمــارهی ئهندامێتیــم  -55-بــوو( ).دیـ ن
ـوا� هێمــن ،2003،ال  )39ههروههــا
ي
ب
ڵ
ت
ـد� وهاوڕێیـه� هێمــن لهنــاو ح�یز بــدا ل هگـهڵ (قــازی مح همـهد و ههمزهعهبدوڵــاو مســتهفا خۆشــناو و م�ی حــاج و كاك ڕهحمــان موهتـهدی و
پهیوهنـ ي
قــودیس بــوو ( ).دهشـ تـی ،ال  )145كهوات ـه هێمنیــش دیســان كارهكتهرێــی س ـهرهیك و شۆڕش ـگ�ی ڕ ێیك نــاو كۆمــاری كوردســتان بــوو.
ڵ
ڕوخێ�ێــت و قــازی و هاوڕێـ ن
ن
ـكا� لهســێداره ئهدرێــن ،ڕووداوێــی زۆر
كاتێــك كۆمــاری كوردســتان لهالی ـهن دهس ـه� ت� شــای ێ�ئ�ان ـهوه ئه
ق
ده�(ڕۆژگاری ڕەش)دا ،دهڵێــت:
جهرگ ـب ڕ دهبێــت بــۆ هێمــن و لــه چهنــد دهقێــی شــیعریدا ههسـ تـی خــۆی ب هرانب ـهر ب ـهو كارهســاته دهربڕیــوه ،لــه
ئهوساڵ ێ� ژ
ج�نهمان تاڵه
ن
دوژم� زاڵم زاڵه
الو جێیان سیاچاڵه
ت
دهس� دۆیان بهتاڵه
........ ...... ......
گاڵتهوگهپ و پێكه ی ن
ن�
شهوداوهت وههڵپهڕین
جێگای خۆیان دا به ی ن
ش�
دیسان خهمیان دابه ی ن
ش�
....... ....... ......
لهچوارچرای مهاباد
لهكانگای ب�ی ی ئازاد
ت
دهس� ڕە�ش ئیستعمار
تهقاندی داوی بێدار
....... ...... .......
له ت
كا� نیوهشهودا
ل ه جهنگهی ش�ی ین خهودا
كرا كاری ناڕهوا
ن
وا(دیوا� هیمن ،2003،ال )188
ل ه دار درا پێشه

گ
ق
خ
ن
ین
بارودۆ� خر پا� سـهركرده و ڕابهری
دهربڕی� هاوســۆزی و دڵتهن� لهچوارچێوهی ده� شــیعریدا ،بۆ
دهبین� لهالی ههردووشــاع�ی ،
بهو شــیوهیه
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گ
بزووتنهوهی ڕزگاریخواز� شۆڕشـه ن
ن
دهبی�ێت ،لهمهشــدا هاوسـهن� لهنێوان ههردووكیاندا بهئاسـ نـا� بهدی دهكرێت.
كا� سـهردهیم خۆیان
ي
گ
كــوردیپارچـه ن
كا� تــر مهیدانێــی تـره ،كــهئـهم دوو شــاع�یهگهورهیــهلـه یهكـ تـری نزیــك دهكاتـهوهو زیاتــر هاوسـهن� لهنێوانانــدا دروســت
دهكات ،بێگومــان ه ـهردوو شــاع�ی لــه ســنوورێیك بهرفراوانـ تـردا ب�ی یــان لــه كێش ـهی كــورد كردۆت ـهوه و باوهڕیــان ب ـهو ســنورانه نهبــووه ،كــه لهنێــوان
كێ�اوه ،بۆیهئازاری كوردی پارچه ن
ن
پارچه ن
كوردستا� گهورهدا ش
كا� تریشیان به ئازاری خۆیان زانیوه ،ههربۆیهكاتێك (له ڕۆژی ،1925/3/24
كا�
ڕهگهزپهرســت و دوژمنـ نـا� مرۆڤای ـه ت� ،ئ ـهوهی ویســتیان ل هگ ـهڵ كــوردی باكــووردا كردیــان ،كهڵهپیــاوی وهكــوو شــێخ عهبدولقــادری ش ـه ن
مدی� و
ـیعر� بهنــاوی (شــیوهن بــۆ كــوردی باكــوور)
دكتــۆر فوئــاد لــهئ هســتهمبوڵ ،ل هســێدارهدران( ).مهولــود ،ال  )79بۆئ ـهم كۆســتهحهمــدی دهقێــی شـ ي
دانــاوه ،كــهدهڵێــت:
چۆن ن
زما� خام ه نهشكێ نهپچڕێ ڕشتهی خهیاڵ
كاسه ی� پڕ مێشیك كهلـله بۆ نه بێ
� یهكسهر بهتاڵ
		
................... ...................
ن
دیوێ� ڕ ت
ت
اس� ڵ ێ
ب�
قانوو� بهشهردا
	كێ له

ڵ
ن
بێ
خوێ� ئهم كورده لهكولیل كهس حه�ڵ
� قهباحهت

یشتوو� قهویم كورد
بۆ بهدارا بكرێ پیاوی تێگه
ی
ن
بۆ ێ� ژ
یشتوو� وهك نیهال
وجوا� پێگه
بن�رێت نه
ی
ن
دخواها� ئهم قهومه ف هرهج
لهحظهیه نهبڕا لهبه
�
ئا� وابه بێ
خ�خواهیش نهبووه ن ێ
� حوزن و مهالل
ێ
...................

		

..................

قهط برا بێ
نا� جگهلهم قهویم خۆتانه بكهن
دهردهداران بۆیه ناگهن بۆ ڕهفیقانیان به باڵ
دهس له شهریح دهردی كورد ههڵبگره(حهمدی) چاتره
ن
(دیوا� حەمدى ،1983،ال )115-114
نهك بكا نهقڵت ههتا ڕۆژی حه�ش جهڕی مهقاڵ

ڵ
(هێمــن)ی شــاع�ی یش بــۆ ههمــان كۆســت ،ك ـ ه بهس ـهر كــوردی باكــووردا هاتــووه ،لــه ســا�  1943هۆنراوهی ـهیك بهنــاوی (مهحكهم ـهی

ئیســتقالل) بــۆ یــادی ئ ـهو كارهســاته دانــاوە ،كــه تێیــدا دهڵێــت:
دوێ شهوێ گریام ههتا ڕۆژ پێت بڵێم چ
بۆ� برا
وهب�م هاتهوه
مهحكهمهی مهحنوویس ئیستقالل ي
ڕیزیان بهستبوو لهپێش چاوی منا ت
گش� ههموو
ئهم شههیدانهی كهخنكاون بهسهد ئاواتهوه
		

..................... ....................

هاته گوێم لێكڕا دهیانگوت :ئێمه كوژراین بێ
� خهتا
میلله ت� كورد تا بهكه گ ێ
ن� تۆڵهمان ناكاتهوه
من لهسهر لووتكهی بڵندی كێو لهحهق داوا دهكهم
نا� شێخ لهسهر ڕووی تاتهوه
تۆش بپاڕێوه جه ب
بهڵكوو ڕوحمێیك بكا پێمان خوداوهندی ڕهحیم
چیدیك ه ژێردهست نه ی ن
ب� دیسان وهسهرمانخاتهوه

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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� یه ن
زدا� بێ
(هێمن) پێت وانه بێ
� هاواڵ و فهرد
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ن
كهیخهری ئهم زوڵم وزۆره بێ
(دیوا� هێمن ،2003،ال )363-362
� حیساب ناداتهوه
ڵ
ن
هاوتاكرد� ههردوو دهقهكه،ئهم چوارخاڵهمان لهال گه�ڵهدهبێت:
به

ڵ
.1حهمــدی هــاوكات ل هگ ـهڵ لهســێدار ن
هدا� ئ ـهو س ـهركردانهدا شــیعرهكهی نووســیووه ،ب ـه�م هێمــن ()18ســاڵ دوای ئ ـهو كۆســت ه نووســیویه ت�،
هۆكــه�ش ئهوهی ـه ،هێمــن ت
روهر� ه ـهردوو شــاع�یه ،بهوپێی ـهی بـ یـر فراوانانــه
كا� ڕووداوهكــه ت هم ـه ن� ()4ســاڵ بــووه ،ئهم ـهش نیشــانهی كوردپ ـه
ي
كا� كــورد لــه پارچ ـه ن
لــه مهس ـهلهی كوردیــان ڕوانیــوه ،بهتایب ـه ت� بــۆ (هێمــن) نیشــانهی ئاگاداربــوون و شــارهزایيه ت� لــه مـ � ژـرووی شۆڕش ـه ن
كا� تــری
ێ
كوردســتان.
� ههڵوێســت و بێ
ێزهكان دهگرێــت ،ك ـ ه بێ
� دهنگــن ب هرانب ـهر ب ـهو شكســتهی بهس ـهر
.2حهمــدی لــه دهقهكهیــدا گل ــله ي� لــه زهمانــه و ڕەخن ـه ل ـه زلهـ �ـر
ن
ن
ـوردا� باكــوور دهگهیهنێــت ،كــهنـ بێ
ـوردهكا� باشــووریان بكـهن
ـا� گل ــلهی لــهبـرا كـ
شــۆڕ�ش كــورد لــهباكــوور هاتــووه ،لهههمــان كاتــدا ئـهو پهیامــهبــهكـ
ڵ
� ههڵوێســتیان بزانــن ،چونك ـه ئهمانیــش بێ
و ب ـه بێ
� دهس ـه�تن و نغــرۆی دهردی خۆیانــن.

ن
ر�(هێمــن)ە ،س ـهرباری دهرخسـ ن
.3هه چ
ـاوهڕوا�
ـت� ههسـ تـی پڕخ ـهم ئــازاری خــۆی ،بهنــاوی ش ـههیدانهوهداوای تۆڵهكردن ـهوه دهكات ،بــهواتــا چـ
ڵ
و�تـ نـا� تــر نــاكات ،بهڵكــوو پـ ێ �ـی وایــه بێ
ده� كــورد خــۆی تۆڵ ـهی خــۆی بكات ـهوه.
.4حهمــدی بێئومیــده لــهچارهنــوویس میلل ـه ت� كــورد ،ئ هم ـهش ل هب ـهر ئ ـهوهی شــاع�ی ل ـهو ڕۆژگارهدا ب ـ ه چــاوی خــۆی ڕووخـ نـا� دوو حكوم ـه ت� شــێخ
ڵ
مهحمــودی بینيــوه ،ئـهوهش ڕەشـ ن
ـبی� كــردووه ،بـه�م هێمــن گهشــبینهو پێیوایــهئاســۆی كــورد ڕوونــهو ڕۆژێــك دێــت تۆڵـهی خــۆی بكاتـهوه ،ئهمـهش
هكا� كۆمهڵ ـهی (ژ.ك) خهبـ تـا� كــردووه ،ك ـ ه دوای چهنــد ســاڵێیك ك ـهم ،دامهزرانـ ن
بــههــۆی ئ ـهوهوه بــووه ،شــاع ل ـهو ڕۆژگارهدا لــهڕی ـز ن
ـد� كۆمــاری
�ی
مهابــادی لێ كهوت ـهوه.
.5ههردووشاع�ی  ،ئهگه چ
ر� ههریهكهیان سهر به بهشێیك كوردستانن باوهڕیانب ه کێشەى ڕەواى کورد و یهكپارچهی خایك كوردستان ههیه.
خ
ت
ت
ـیعر� هاوشــێوهی لـهالی هـهردوو شــاع�ی
گل ــله ی� لـ ه دهســی چـهر� گـهردوون و داد و بێــداد بــۆ كهمبهخــی یهكێــی تـره لـهو بوارانـهی كــهدێــڕی شـ ي
گ
ڵ
بـه ج ێ
� هێشــتووهو تاڕادهیـهك وێكچــوون و هاوسـهن� لهنێــوان شــیعری ئـهم دوو شــاع�یهدا دروســت كــردووه .حهمــدی لــهشــیعرێكدا ،كــهلــهســا�
 1932بــۆ الفاوهكـهی سـ ن
ـلێما� نووســیویه ت� ،لــهدێڕێكــدا گل ــله� لــهچـه خ
ر� گـهردوون دهكات ،كــهدهرحـهق بــهنهتـهوهی كــوردا خراپـ ه و دهڵێــت:
ی
ر� گهردوون وا ئه بێ
� به بێ
ئاگرت ت ێ
� دهور و خولت

ن
� قهط مهزرهعهی ئومێدی كورد بێ
نایه ڵ ێ
(دیوا� حەمدى ،1984،ال )142
� دوو پهڵه
ئ ـهو الفــاوهی شــاری سـ ن
ـلێما� یهكێــك بــووهل ـهو كارهســاتانهی كــهشــارهكهی وێ ـران كــردووه و زیـ نـا� زۆری پ ێ
� گهیانــدووه ،ههربۆیــهشــاع�ی ههسـ تـی
دڵتهنگــی خــۆی بهرانبـهر ئـهو كارهســاتهدهردهبڕێــت و گل ــله� لــهچـه خ
ر� گـهردوون دهكات و دهڵێــت بـ چ
ـۆ� قـهت لهگـهڵ بهخـ تـی نهتـهوهی كــورددا
ي
ی
هاوئاههنــگ نیــت وناڕاســتهوخۆيش پ ـهل بــۆ ڕۆژەخوێناوییهك ـهی ()1930/9/6یــش دههــاوێ.
هێمــن-ی شــاع�ی یش ههنــدێ جــار ئ ـهو ههســتهی لــهشــیعری خۆیــدا دهربڕیــوهو گل ــله� لــهچ ـه خ
ر� گ ـهردوون و زهمانــهكــردووهو بــایس بێبهختـ يـی
ی
خــۆی لــهشــیعردا دهربڕیــوهو نووســیویه ت�:
ڵ
ههر به�یهك لهئاسمانهوهبێت با لهوێيش ڕانههات�بێ بۆ من
ڵ
ن
(دیوا� هێمن ،2003،ال )339
كهگهیشته زهوی دهكا پرسیار ئهرێ لهكوێیه ما� مام هێمن

دهبینـی ن ههمــان ئـهو ههســتهی الی (هێمن)یــش ههیـه ،تهنهــا ئهوهنــدهههیـه ،كــه (ح همــدی) گل ــله� لــهچـه خ
ر� گـهردوون دهكات بــۆ بێبهختـ يـی
ی
وه� و هێمــن
نهت ـهوهی كــورد و (هێمن)یــش ههمــان ئ ـهو ه هســتهی دهردهبڕێــت بــۆ بێبهختـ يـی خــۆی ،ب ـه واتای ـهیك تــر حهمــدی ڕەههندێــی ن هت ـه ی
ڕەههندێــی كــهیس داوه ب ـه وێن ـه شــیعرییهكه.
ـوو� بابـ ت
ـوا� شــیعرى هەریــک لــە حەمــدى و هێمنــدا ســەرن� خوێنــەر بــۆالى خــۆى ڕائەکێ ـشێ  ،زاڵبـ ن
لەچاوگ�انێــى خـ �ـرا بــە دیـ ن
�
ـە�
ئــەوەى
ج
ێ
ێڕ
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ڵ
ـەودا� ڕێــگاى کوردایـ ت
ـە� بوونــە .لــە پــاڵ ئــەم دیاردەیــەدا
نیشــتمانپەروەرى و نەتەوەییــە .وەکــو پێشـ تـر ئاماژەمــان پێــدا هــەردوو شــاع�ی بــە ژیانیــش عـ
ناکــرێ بەســەر هەنــدێ خـز نا� کوردانەیانــدا بــاز بدەیــن و هەڵوەســتەى لەســەر نەکەیــن ،کــە بــۆ رۆژگارى خۆیــان جۆرێــک لــە شــۆىک الى خوێنەرانیــان

ن
ن
ن
كا�
درووســت کــردووە ،مەبەستیشــمان لــە خـزا� کوردانــە ،بــهواتــا نوانــد� ههڵوێســتێك ،كــهپێچهوانـهی ئاراســتهی بـ یـر و ههڵوێســت ه نیشــتمانيیه ي
ردا� شــاری سـ ن
تــری شــاع�یه ،بۆنموونـ ه كاتێــك (مهلیــك فهیسـهڵ) لــهسـ ڵـا�  1931سـه ن
ـلێما� دهكات ،حهمــدی شــیعرێیك بــۆ دههۆنێتـهوهبــهنــاوی
ڵ
(بــۆ خاوهنشــكۆ فهیس ـه� یهك ـهم) و تێیــدا دهڵێــت:
هم� ئار ش
ز ین
ای� خۆی داوه بۆتهڕوومه ت� دولبهر
غ
بهئاهستهی ههوا ئهیكا دهما� عالهمێ موعهطهر
ڵ
ڵ
گو�ڵهی ئاڵووا� وا ل ه دهورهی بهزیم عالهمدا
ق
لهشهونم پیاڵهیان پڕ كردووه وهك سا� كهوسهر

			

...............................

لهح�یهتدا وتم :ئهم كائیناته چ
بۆ� خۆی گۆڕی
ن
چۆ� دهركرد سهوزه وهك مووی سهر!
به هاوین ئهم زهمینه
			

..................................

وتم كێیه ئهم ه ئهم حیشمهته لهم حه�شهدا وتیان
ف
ئهمه شایه �
ع�اقهو ئه�شه� ئهوالدی پێغهمبهر
ێ
			

..............................

ف
لهئهوصا� جهاللهت المهده(حهمدی) قهڵهم چونكه
ن
ر(دیوا� حەمدى ،1984،ال )160
بهتووله ئۆتۆمبییل خهیاڵت نهك ب�بێ پهنجه

ـی� ئ ـهو شــیعره لهالی ـهن حهمدیی ـهوه ل ـهو ڕۆژگارهدا جێــگای پرســیار و نیشــانهی گــۆڕاو� دهنگ ـه �
نووسـ ن
دل�
ێهكهی ـه ت� ،ئ ـهو حهمدیی ـهی چهنــد
ي
ن
ن
وه� بــۆ ڕاپهڕینهك ـهی ( )1930/9/6نووســیوه ،ك ـه ل ـ ه بهیتــه بهناوبانگهكهيــدا
مانگێــك پێــش نووســی� ئ ـهم شــیعره ،شــاكارێیك نیشــتما� و ن هت ـه ی
دهڵێــت:
زما� پهنجه ن
� ن
ڕە ب� مووی لێ بێ
كا� ههڵوهرێ
ن
(دیوا� حەمدى ،1984،ال )138 -135
ههركهسێ گوڵشهن بهدهردی گوڵخه ن� دۆزهخ بهرێ
كهبهدهقه(تهرجیحبهند)ە ن
كا� تری گرێداوه.
�
روهر� حهمــدی وا ئ ـهكات ل ـه ب هرانب ـهر ئ ـهم شــیعرهی بــۆ مهلیــك فهیس ـهڵ نووســیویه ت� ڕابمێن ـی ن و بڵێ ـی ن  :هۆكارهك ـهی
ـگ� ي� و كوردپ ـه
ي
شۆڕشـ ێ ڕ
ر� بێــت نهدهبــوو ئ ـهو شــیعره ب ـهو ه هســتهوه بنوورسێــت.
ه ـه چ
هاوشــێوهی حهمــدی ،هێمنیــش ل ـهم جــۆره وێســتگانهی ه هی ـه ،پێویســته ئاوڕیــان لێ بدهین ـهوه ،ئهم ـهش كاتێــك تهماشــای ڕۆژنام ـهی
ڵ
ق
ن
ـاوهكا� (بههــاری بێ
� خ ـ هزان) و (ڕۆڵ ـهی مــاد) و (زیبــی شــاهانه)ن (ڕۆژنام ـهی
(كوردســتان) دهكهیــن ،كــه ( )3ده� هێمــن ب�وكراون هت ـهوه بــه نـ
روهر� شــاع�ی ن
كوردســتان1340-1339،ھ ،ال 4 ،9و ،)9 ،6 ،3 ،9 ،9وهك دیاره ههرسێ دهقهكهبهئاراســتهی پێچهوانهی ههسـ تـی نیشــتمانپه
ي
ـگ� و نیشــتمانپهروهر ن
�
هكا�
و ههڵهیهكن ك ه نهدهبوو بهسـهر هێمندا تێپهڕێت( .کەریم ،2012 ،ال  ،)309چونكهئهو ب ه یهكێك لهشــاع�یهشۆڕشـ ێ ڕ
ڵ
ك� دیوانهكهیــدا دهڵێــت( :ســا�1338ھ ســاڵێیك زۆر شــووم بــوو ل ـ ه مـ ێ� ژـرووی ژیـ نـا�
كــورد لــهق هڵ ـهم دهدرێــت ،ههرچهنــدهشــاع�ی خــۆی ل ـ ه پێش ـه ي
منــدا ،ههڵـهی وام كــردن ،كــهنهدهبــوو بـه هیــچ نرخێــك بیانكـهم ،بهسـهر پـهیل وادا كهوتــم ،كــهدهبــوو خۆیــان لێ بپارێزم().دیـ ن
ـوا� هێمــن ،2003،ال
)70

ق
ن
ده� (بههاری بێ
� خ هزان)ی شــاع�یه ،كهبۆ له
ئێم ه �ل�
دایكبوو� (ڕەزا محمد ڕەزا) شــای ێ�ئ� نا� نوورساوه ،ههر
ێهدا زیاتر مهبهســتمان خســتنهڕووی
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ـتا� ڕووخانــد و پێش ـهوا (قــازی محهم ـهد) و هاوڕێـ ن
ـی� ئ ـهم هۆنراوهیــه(كۆمــاری كوردسـ ن
ئ ـهو شــایهبــوو ،كــهســاڵێك پێــش نووسـ ن
ـكا� لهســێدارهدا و
ڵ
ڵ
�ش
ـواز� كــورد كــرد لــهڕۆژهـه�ت( ).سهردهشـ تـی ،2011 ،ال )479
ـد� تــوو جوو�نـهوهی ڕزگاریخـ ي
گهورهتریــن نائومێـ ي
هۆنراوهكه:
ف
لوط� بێ
� حهددی خوداوهند
لهسایهی
له ههرالێییك پهیدا بوو زهماوهند
لهههرالێییك ێ� ژ
ج�ن و ههڵپهڕینه
ه هرایه ،بهزمه ،كهیفه ،پێكهنینه
شوكر ئهوساڵ خ هز نا� مه بههاره
گهیل ێ�ئ�ان بهكهیف و بهختیاره
		

.................

كوێر� چاوی دوژمن
(بحمدهللا) به
ي
وهیل عههدی لهباوهش گرت شاژن
(فهرهح) هێنای ف هرهح بۆ گهل بهسهوقات
ڵ
شاد� د�ن هات (ڕۆژنامهی كوردستان1339 ،ھ 1960/2/15-ز ،ال )9
فریشتهیهك ه بۆ
ي
ل ـهدوای بینیـ نـی ه ـهردوو دهقــهشــیعرییه ن
كا� (حهمــدی) و (هێمــن) بۆمــان دهردهكهوێــت ،كــهه ـهردوو شــاع�ی وهك ه ـهر مرۆڤێــی تــر تــوو�ش
ه هڵــه لــه ب كردن ـهوه و جیــاواز� لــه ههڵوێســت نوانــدن بوونهت ـهوه و ههنــدێ دهقیــان نووســیوه ،كــه لــه ئاسـ تـی چاوهڕوانــی خوێن ـهر ن
هكا� ئ ـهو
�ی
ي
ي
ت
�
ـگ�ییان نووســیوه.
سـهردهمهو ئێســتا نهبــووه ،ههربۆیــهدوای ئـهوهگهڕاونهتـهوهسـهر ڕێچكـه ڕاســتهكهی كوردایـه� و دهیــان بهرهـهیم پــڕ لــهشۆڕشـ ێ ڕ

ب /مـهی:

ن
جیها� شــيعرييدا بایه خ
� تهواوی پێدراوه ،چ له الیهن شــاع�ی انهوه ،چ لهالیهن ڕەخنهگرانهوه،
مهی یهكێكهلهو بابهتهشــیعرییانهی له
چ وهك كهرهســتهیهیك دنیــا� و مهبهسـ تـی چـ � ژـر لێ وهرگرتــن ،چ وهكــوو هێمایـهیك ســۆفیگ هرانه لهپێنــاو بهرجهســته ن
كرد� ئـهو شــعور و رسوتــهئاییـ نـی
ێ
ي
ن
ن
ن
دهبی�ێــت و ئ ـهوهی لــه
و ســۆفیگهرییهی ش ـهیدایا� ڕێبــازهســۆفیگ هرییهكا� (نهق ـیش و قــادری) پهیڕەوییــان كــردووه .ئ ـهوهی الی ه ـهردوو شــاع�ی
ژیـ نـا� شــاع�یهوه زانیومانـه ،هـهردوو شــاع�ی (حهمــدی و هێمــن) هـهم مهیخــۆر بوونـه ،هـهم (مهی)یــان بــهمانــای دروســت و حهقیقییهكـهی خــۆى
بهكارهێنــاوه.
حهمدی لهشیعرێكدا دهڵێت:
ڵ
بهباده عهق� (حهمدی) زوو بهباده ،ساقیا ئامان
ن
له �
� كه ت
� با صهدای مهستانه بێ
گو� پ�ی ی موغان بێ
(دیوا� حەمدى ،1984،ال )252
م�
ێ
گ
ڵ
ق
وهك دیــارهلــهدێڕەكـهدا (حهمــدی) بــهدهربڕیـ نـی (ســاقیا) بانــی ســا� دهكات و داوای لێ دهكاتمـهی بــۆ بهێنێــت تاكــوو هــۆش وعهقــی لهسـهر
ق
ـودا�) هێمــن بكهیــن ،دهبینـی ن بــهدهربڕینێــی زۆر
خــۆی نهمێنێــت ،ه همــان خواســت الی (هێمــن) بـهدی دهكرێــت گـهر چاوێــك لــهده� (ناڵـهی جـ ی
نزیــك لـهوهی حهمــدی ل هگـهڵ سـ قـا� دهدوێــت و دهڵێــت:
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ن
(دیوا� هێمن ،2003،ال )313
ڕوو لهالی من كه بهجامێ بادهوه
ق
بانگكـ ن
ـرد� ه ـهردوو شــاع�ی لــه ســا� دهرئهنجــایم خهمێــی تایبهتیی ـه ،خەمێــى قوڵــە لەهەمبــەر ئــەو ناڕەحەتیانــەى کــە هــەردوو شــاع�ی لــە ژیـ نـا�

تایبەتیانــدا دووچــارى هاتــوون ،ههربۆیـ ه حهمــدی نــاوی خــۆی و هێمــن (ڕانــاوی كــهیس یهكـهم) ی (مــن) بهكاردههێنێــت ،شـهیدای مهســت بوونــن،
بۆیــە داوا لــە شــاع�ی دەکــەن تاکــو بەهانایانــەوە بچێــت.

ج /ڕەخنه لهكۆمهڵگا:

بهدرێ ـژ یا� مـ ێ� ژـروو شــاع�ی ان خهڵــی ڕۆشــنب�ی و وریــا و ب�ی كراوهتــر بوونــه لــه خهڵــی ع ـهوام ،ههربۆیــه زۆرتــر دركیــان بــه عــادات وكلتــوره
خراپـه ن
كا� كۆمهڵــگا كــردووهو خســتوویانهتهبـهر نهشــتهری ڕەخنـ ه و لـه شــیعرهكانیاندا ئاماژەیــان پ ێ
� داوه ،تاكــوو خهڵــی لـهو دیــاردهخراپانــهئــاگادار
بكهن ـهوه .یهكێــك ل ـهو الیهنان ـهی ،كــهههمیشــهشــاع�ی ان ڕەخنهیــان لێ گرتــووه ،وشــیاركردنهوهی خهڵــی بــووهل ـهوهی ك ـه خهڵــی خــاوهن پــوول و
زێــڕ لــه خۆیــان گ ـهوره نهك ـهن ،ه ـهر لهس ـهر ئ هم ـ ه حهمــدی لــه چوارینهیهكــدا دهڵیــت:
من بهزیوو و زهڕ ،وتم چ
بۆ� ئهدهی ئهی مهیفرۆش
مهی كهخالیص نووری ئیمان ،ڕۆیح عهقڵ ه و گۆش و هۆش
�پ� وتم ئهم عهقڵه كۆنه تۆ لهسهر دهرك ه كهخه ق
ڵ�
ێ
ن
�
خۆ ئه ێ ن
ڵ� عهلالمهیه گهر كاسهپڕ بێ
� و كهلـلهبۆش (دیوا� حەمدى ،1984،ال )174

شــاع ل ـهم دێڕەشــیعرهدا ،ڕەخن ـه لــهكۆمهڵــگا دهگــرێ ،كــهخ هڵــی نهفــام و كهل ــلهبۆشیان لێ دهبێــت بــهزانــا كاتێــك ،كــهزانییــان خـ ن
ـاوه� پــوول و
�ی
پارهی ـه.

ق
ـاوه� زێــڕ)ی هێمــن بكهیــن ،دهبین ـ ن ڕەخنــهلــهكۆمهڵــگا دهگرێــت ،كــهچــۆن خـ ن
ده� (خـ ن
ـاوه� زێــڕ لــه
بهههمــان شــێوهئ هگ ـهر س ـهیری
ی
خۆیــان گـهوره دهكـهن ،تهنانـهت ئهگـهر كــووڕ و گــۆج و گـ �ـر و شـهلیش بێــت ،بـه ڵ�م كــهخـ ن
ـاوه� زێــڕ بــوو ئـهوهبــهكهســێیك لهبــار و قیــت و قــۆز سـهیر
ێڕ
دهكرێــت ،یاخــود ئ هگ ـهر دوو دێڕی ـیش نهخوێندبێــت ،ب ـهس ل هب ـهر ئ ـهوهی خـ ن
ـاوه� پــوول و زێــڕ بێــت ،ئ ـهوه بــهزانــا س ـهیر دهكرێــت ،دهنووســێت:
ن
خاوه� زێڕ
لهبار و قیت و قۆزه
�
وگ�
ئهگهر كووڕەووهگهر گۆج ه و شهل ێ ڕ
بهژن باریك و بهشووش و شۆڕە الوه
ئهگهر پ�ی ێیك خوێن تاڵهو ورگ ێ�ت�
ێ� ن
دهڵ� زانا و ئهدیب و خوێندهوار

ن
بێ
(دیوا� هێمن ،2003،ال )163
یخوێند� شهش پیت و دێڕ
ئهگهر نه
ڵ
ن
دهردهكا� ڕوانیویان ـه،
ه ـهردوو شــاع�ی چهنــدهلــهبنهماڵهی ـهیك دهوڵهمهنــد بوون ـه ،ب ـه�م ههمیش ـه وهك ڕۆشــنب�ی و ب�ی كراوهی ـهك ل ـ ه كۆمهڵــگا و
ڵ
ل ـهو دوو نموون ـهی س ـ هرهوهدا ،ناڕاســتهوخۆ ههردووكیــان بهگــژ چینایهتیــدا دهچن ـهوه و كۆمهڵــگا ل ـ ه مهتــریس ئ ـهو دهرده كۆمه�یهتییــه هۆشــیار
دهكهن ـهوه.
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ئهنجام

.1سـهرهڕای جیــاواز� سـهردهیم ژیـ نـا� هـهردوو شــاع  ،خـ ڵـا� هاوبـهش و لێکچـ ن
ـوو� زۆر لــهژیـ نـا� كــهیس و ڕۆشــنب�ی ی وســیایس ههردووكیانــدا ههیـه,
�ی
ي
ت
بابە� شــیعرییەوە ,هەردوو شــاع�ی هەمەڕەنگن و زۆرینەى ناوەڕۆکە شــیعرییەکانیان لەال بەدى دەکرێت.
هەروەها لەڕووى
.2هەردووکیــان لــە ئاسـ تـى نەتــەوە� و نیشــتملنپەروەریدا ,لــە ئاسـ تـى کوردسـ ن
ـتا� گــەورەدا ب�ی یــان کردۆتــەوە و تەنهــا پەیوەســت نەبوونــە بــە یــەک
ی
کردەکا� پارچـ ن
ن
ن
ـەکا� تــرى کوردســتانیش نووســیوە.
ـێدارەدا� ســەر
پارچــەى کوردســتانەوە ,بەڵکــو شــیعریان بــۆ لەسـ
ڵ
.3هەردووکیــان لــە چـ خ
ـەر� گــەردوون و زەمانــە و بەخـ تـى خۆیــان ڕازى نەبــوون و گلەییــان کــردووە ,بــە�م حەمــدى گلەییەکــەى نەتەوەییانەیــە و هیمــن
خودییــە و بــۆ خــودى خۆیـ ت
ـە�.
.4هــەردوو شــاع�ی بــە واتــا حەقی ـىق و ڕاســتەقینییەکەى باســیان لــە مــەى کــردووە نــەک بــە واتــا مەجازییەکــەى ,بەمــەش دەکرێــت هەردووکیــان
مەیخــۆر بوبێـ ت ن
ـ�.
ڤ
.5سـهرباری ئـهوهی هـهردوو شــاع�ی دوو مــرۆ� نیشــتمانپهروهر و كوردپـهروهر بوونــهبــهشــیعر و ژیانیــش ،ل هگـهڵ ئهوهشــدا لــهههنــدێ وێســتگهی
ژیانیانــدا تــوو�ش خـزانبوونــهو ههنــدێ دهقیــان نووســیوه ،كــهبووهتــهمایـهی سهرســوڕمان الی خوێن هرانیــان و ڕووبـهڕووی ڕهخنهگرتــن بوونهتـهوه.
.6حهمــدی وهێمــن دووڕۆشــنب�ی ی گـهورهی سـهردهمهكهی خۆیــان بوونـه ،بهردهوامیــش لـه هـهوڵ و كۆششــدا بوونـه بــۆ وشــیاركردنهوهی كۆمهڵــگا
لـهم مهیدانـهدا ڕەخنهیــان لــهكۆمهڵــگا گرتــووه

ت
لیس� سهرچاوهكان
أ /كتێب  -كوردییهكان:

گ
گ
ڵ
خ
چا� یهكهم ،سنه.
_ مهردۆ� ،محهمهد (1338ه) ،فهرههن� مهردۆخ ،بهر� دووهم ،خانهی ب�وكردنهوهی پرتهوبهیان ،پ
ن
ن
دیوا� حەمدى ()1984کۆکردنەوەى :جەمال محمد محهمهد ئه ی ن
سلێما�.
_
م� ،چ دووهم ،چاپخانهی سهركهوتن،
ن
خ
سلێما�.
چا� یهكهم ،چاپخانهی گهنج،
_ غهفاری ،جیهانگ�ی ( ،)2003بهرهو با� بهههشت ،پ
ن
_ ن
ئامادهكرد�:
دیوا� ســالم ( ،)2015ســاغكردنهوهو لێكدانهوهی مهالعبدالكرییم مدرس و فاتییح مهالعبدالكریم و محمدی مهالعبدالكرییم،

گ
ر� یهكـهم ،بنكـهی ژیــن ،سـ ن
ـلێما�،
صدیــق صاڵــح ،بـه
_ ن
دیوا� هێمن ( ،)2003سهرجهیم بهرههیم هێمن ،هه �
ول�.
ێ
ت
دهبيیا� كوردی ،چا� دووهم ،چاپخانهى ئاراس ،هه �
ول�.
_ حیلیم ،ڕەفیق ( ،)2010شیعر و ئه
ێ
پ
گ
ڵ
وب�وكردنهوهی ئاراس ،هه �
ول�.
_ خاڵ ،محهمدی ( ،)2005فهرههن� خاڵ ،دهزگای چاپ
ێ
_ سجادی ،عالءالدین ( ،)1971ێ� ژ
چا� دووهم ،چاپخانهی معارف ،بغداد.
ده� كوردی ،پ
م�ووی ئه ب
ڵ
بدوڵ� (د)(  ،)2004لێكۆڵینهوهیهك لهشیعری حهمدی ،چا� یهكهم ،چاپخانهی ڕۆشنب ی ،هه �
ول�.
_ مهولود ،عه
�ی
ێ
پ
دهش� ،عوسمان ( ،)2009هێمن نامه ،چا� یهكهم ،چاپخانهی ڕۆژهه ڵ�ت ،هه �
ت
ول�.
_
ێ
پ
بنیا� وێنه لهشیعر ن
_ كهریم ،فهرهاد (د)(  ،)2012ت
هكا� حهمدیدا ،چاپخانهی ڕۆژهه ڵ�ت ،هه �
ول�.
ێ
ن
ن
ن �
سلێما�.
چا� یهكهم ،چاپخانهی(گهنج)،
_ پههلهوی ،ف هرهح (شاژ� ێئ�ان)(  ،)2011نهێنیيهكا� شاو فهرهح ،پ
_ بەس�ی  ،کامل (د)(  ،)2015ێ� ژ
ڕەخنەسازى,چا� یەکەم ,ناوەندى غەزەلنووس ,چاپخانەى تاران.
م�ووى
پ
گ
_ خهزنهدار ،مارف (د)(  ،)2010ێ� ژ
چا� دووهم ،چاپخانهی ئاراس ،ههول�ی .
ده� كوردی ،بهر� پێنجهم ،پ
م�ووی ئه ب
گ
_ خهزنهدار ،مارف (د)(  ،)2010ێ� ژ
چا� دووهم ،چاپخانهی ئاراس ،ههول�ی .
ده� كوردی ،بهر� حهوتهم ،پ
م�ووی ئه ب
_هۆراس(  ،)1979هونهری شیعر ،و :حهمید عهزیز ،چاپخانهی الزمان ،بهغداد.
ن
ن
ت
ردهش� ،ی ن
سلێما�.
یاس� (د)( ،)2011
كوردستا� ێ�ئ�ان ،چاپخانهی سیما،
_ سه
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ب /كتێ�ب عهر به�:
ف
_ عبدالغـ نـی ،جبابــری ( ،)2014-2013االســس الجمالی ـه � موازن ـ ه االمــدی ،رســالة ماجس ـت�ی  ،كلیــة االداب واللغــات ،جامعــة با� بكربلقائیــد،

الجزائــر.
_ مبارك ،زیك (د)(  ،)٢٠١٤ -٢٠١٣الموازنه ی ن
ب� الشعراء� ،ش كه نوابغ الفكر ،القاهرة.
ت
ن
موم� ،قاسم (د)(  ،)1985الموازنه ی ن
العر� ،العراق.
_
والبح�ی المدی ،دارالشؤون الثقافیة العامة ،افاق
ب� بأ� تمام
ب
ین
حس� ،یرسی (د)(  ،)2011التناص ف� شیعر حمیدسعید ،داردجلة ،األردن.
_
ج /گۆڤارهكان:
دهروو� لهشیعر ن
ن
هكا� هێمندا ،گۆڤاری األدب ،زانكۆی بهغداد ،ژ(.)102
_ كهریم ،فهرهاد (د)(  ،)2012ڕهههندی
_ كهریم ،فهرهاد (د)(  ،)2012سێكس و پ ی و گۆشهگ ی لهشیعر ن
هكا� هێمندا( ،)1986-1968گۆڤاری (زانكۆی كۆیه) ،ژ(.)23
�ی
�ی
د /ڕۆژنامهكان:
_ڕۆژنامهی كوردستان(1340-1339ـه) ژمار ن
هكا�(.)98، 97، 96 ،95 ،93
ت
انكۆ�:
و /بابه� ز ی
غ
ن
_ رهسول ،عزالدین (د)(  ،)2005-2004محازهر ن
كۆلێ� زمان.
سلیما�،
هكا� تیۆری ئهدهب ،قۆنا� ماستهر ،زانكۆی
ج
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دونیابین� تـاىک کـورددا
کـردەى نـاولێنان و ناولێنانهوه لـە
ی

2,1بە�ش

ئومێد بەرزان برزو ،1بژوێن یەحیا محەمەد

2

ن
کۆل�ى پەروەردەى بنەڕەت ،زانكۆی گهرمیان،كهالر ،ههرێیم كوردستان� ،
زما� کوردى ،ێ� ژ
ع�اق
ێ
Corresponding author's e-mail: omed.barzan@garmian.edu.krd

پوختهى توێژينهوهكه:

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بەناونیشـ نـا� (کــردەى ناولێنــان و ناولێنان ـهوه لــە دونیابین ـیی تــاىک کــورددا) ،کــە بــاس لــە ناولێنــان دەکات وەکــو دیــاردەو
ڵ
کۆمە�یەت ـ هــەر کۆمەڵگایــەک ،ئــەم پرۆســەیە بەشــێىک ســەرەکییە لــە زمانــداو زمانیــش ئاوێنــەى �ت�وانینـ ن
ـەکا� کۆمەڵــەو بـ یـرو
پرۆســەیەىک
یی
ێڕ
ڵ
ڵ
ـەکا� کۆمــەڵ تێیــدا ڕەنگدەداتــەوە ،ناولێنــان دیاردەیــەىک تــەواو کۆمە�یەتییــەو هەمــوو پرنســیپە کۆمە�یەتییـ ن
بۆچوونـ ن
ـەکا� وەکــو (ئایـ نـى ،ســیایس،
ـەدە� ،کهلتــورى ،هونـهرى... ،تــد) کاریگەرییــان لەســەر هــەر تاکێــک دهبێــت ،کــە کــردەى ناولێنــان ئەنجامبــدات،
ڕۆشــنب�ی ی ،نیشــتیمانپەروەری ،ئـ ب
ـەکا� پێکهاتــەى ئــاوەز� مــرۆڤ ،ه ـهر بۆي ـ ه مرۆڤ ـهكان بــۆ ناســینهوهی شــته ن
نــاو وهك پرۆس ـهیهیك كۆمه ڵ�ی ـه ت� یەکێکــە لــە کەتیگۆرییــە گرنگـ ن
كا�
ی
دهوروب ـهر و جیاكردنهوهیــان ل ـه س ـ هر ن
ـو� زمان ـهوه ،پهنایــان بردوهت ـ ه ب ـهر وێنەكـ ن
ف�بـ ن
هتاكا� ژيـ نـا� مرۆڤای ـه ت� و �
ـرد� شــتهكان ،پاشــان ل ـ ه قۆناغێــی
ێ
ن
تــردا ناویــان ل ـه شــته ن
ـتەکا� دەوروبەرمــان لــە
كا� دهوروبهریــان نــاوه ،هەروەهــا بــاس لــە دونیابییـ نـى تــاىک کــورد دەکات لــە ناولێنان ـهوهى هەمــو شـ
ن
ڕێگــەى کاریگــەر� بەرکەوتـ نـى هەســتەکانەوە ،چونك ـه ناولێنــان و ناولێنان ـهوه كاريگهرييــان لەســەر الیـ ن
دەرو� تــاک هەیــە ،واتــە
ـە� ئەرێـ نـی و نەرێـ نـی
ی
ئەگــەر ناوەکــە ناوێــى شــیاوبێت و واتایــەىک جــوان و بــا�ش هەبێــت ،دیــارە کاریگەرییــەىک بــا�ش دەبێــت و بەپێچەوانــەوە هەندێــک جاریــش واتــای
ناوەکــە ســیفاتێکە یــان وەســفێکە لەگــەڵ ئــەو کەســە يــان شــته ناگونجێــت ،کــە هەڵگــری ئــەو ناوەیــە ،ئهم ـهش وادهكات ،ك ـه ناولێنــان يــان دوبــاره
ن
دهرو� مرۆڤ ـهوه ههبێــت ،جــا ئ ـهو كاريگهرييان ـه ئهرێـ نـى بــن ،يــان نهرێـ نـى بــن.
ر� بهس ـهر
ناولێنانهوهيــان كاريگ ـه ي
کلیلهوشەکان :ت
ن
دونیابی�.
ئەن�ۆپۆنیم ،ناولێنان ،ناولێنانەوە،

گۆڤاری زانكۆی ههڵهبجه:گۆڤارێیك ز ت
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This study entitled “The process of naming and renaming in the view point of Kurdish individual” that tack-

les naming as a phenomenon and social process in any society. This process is a major part in language and
language reflects the view point of and ideology of society. Naming is a considered as a fully social process and
all social principles such as; religious, political, educational, nationalist, cultural, artistic... etc. will affect every
individual in the society in the process of naming. Name as a social process, is one of the important categories
of the human’s intonation and pronunciation component. For that reason, in order to recognize things around
them and distinguishing from the beginning of human’s life as well as learning languages, humans depended
on drawing things and then moving to another level which is naming them. In addition to that, this study talks
about the view point of Kurdish individual in renaming most of the things around us through the effect of the
conflict of senses since naming and renaming affect the positive and negative sides of an individual. In the
other words, if the name was an appropriate one and has a good and attractive meaning, it will obviously have
a positive effect. In contrast, sometimes the meaning of the name would be an attitude or praise that is not
matching the person or thing that the name belongs to. This will lead to the idea that naming and renaming
has either a positive or negative psychological effect on the individual person.

پێشهىك:

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بەناونیشـ نـا� (کــردەى ناولێنــان و ناولێنان ـهوه لــە دونیابین ـ تــاىک کورددا)ي ـه ،کــە دهچێت ـ ه چوارچێــوهى زمان ـه ن
وا� كارهىك و
یی
ڵ
ڵ
بهتايب ـه ت� زمانهوانـ يـى كۆمه�ي ـه ت� ،چونك ـ ه ناولێنــان وەکــو دیــاردەو پرۆســەیەىک کۆمە�یەت ـیی هــەر کۆمەڵێــک دادەنرێــت ،هەروەهــا ئــەم پرۆســەیە
ـەکا� کۆمەڵــەو ب وبۆچونـ ن
بەشــێىک ســەرەکییە لــە زمانــدا و زمانیــش ئاوێنــەى �ت�وانینـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ تێیــدا ڕەنگدەداتــەوە ،بۆيـه ناولێنــان دیاردەیــەىک
�ی
ێڕ
ڵ
ڵ
ن
ن
ـەدە� ،کهلتــورى ،هونـهرى... ،تــد)
تــەواو کۆمە�یەتییــەو هەمــو پرنســیپە کۆمە�یەتییــەکا� وەکــو (ئایــى ،ســیایس ،ڕۆشــنب�ی ی ،نیشــتیمانپەروەری ،ئـ ب
ن
ئەنجامدا� پرۆسەکە
کاریگەر� زۆری لەسەر
کاریگەرییان لەسەر هەر تاکێک دهبێت ،کە کردەى ناولێنان ئەنجامبدات ،له اليهىك تريشهوه کات
ی
دەبێــت ،چونکــە فــۆرم و نــاوەڕۆىک نــاوەکان بەپـ �ـی گۆڕانکارییــەکان دەگۆڕێــن و ئاسـ تـى هوشــیار� تاکیــش لەگــەڵ گۆڕانکارییـ ن
ـەکا� زەمەنــدا دەگۆڕێــت،
ێ
ی
ن
ـتەکا� دەوروبەرمــان لــە
ئــەوەى توێژینەوەکــە ئەیــەوێ ئەنجــاىم بــدات ،ســەبارەت بــە دونیابییـ نـى تــاىک کــوردە لــە ناولێنــان و ناولێنان ـهوهى هەمــو شـ

ن
ن
ر� لهس ـهر
ـەر� بەرکەوتــى هەســتەکانەوە ،چونك ـه ناولێنــان و ناولێنان ـهوه كاريگهرييــان لهس ـهر دهرو� تــاك ههي ـه ،ب ـهوهى كاريگ ـه ي
ڕێگــەى کاریگـ ی
ههسـ تـى مــرۆڤ دروســتدهكهن ،بهتايبـه ت� ئـهو ناوانـهى كـ ه واتــاى ئهرێـ نـى يــان نهرێـ نـى دهگهيهنــن ،بێگومــان ههســتيش ســاكارترين كــردهى دهرونييـه،
ن
ن
دهرو� مــرۆڤ دروســتدهكهن ،واتــە زۆرجــار یەکێــک لــە
ر� لهسـهر
كـه لـه ئهنجــاىم كارتێكــرد� چهنــد شــتێك يــان چهنــد ديــارده و ڕوداوێــك كاريگـه ي
ن
ن
ـتەکا� دەکەوێــت و لــەو
ـانەکا� ئــەو شــتەى تــاک دەیەوێــت نــاوی لێبنێت ـهوه ،لــە جیهـ نـا� دەوروبەریــدا هەیــەو بــەر یەکیــک لــە هەسـ
ســیفات و نیشـ
ڕێگەیــەوە دەیناســێتەوە ،بــۆ نمونــە نــاوی (ئوتومبێــل ،مۆبایــل ،تاسـه ،قومــاش... ،تــد) ،یــان هەندێکجــار لــە ڕێگــەى ڕەنگــەوە یــان شــێوەى شــتەکەوە
یــان دەنگەکــەى نــاوى لێدەنرێتـهوه ،کــە لــە درێــژەى توێژینەوەکــەدا نمونــەکان بــە شــیکارییەوە دەخرێنــەڕو ،ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت ،کــە مــرۆڤ
ـتەکا� دەوروبــەری بنێت ـهوه ،تهنان ـهت نــاو ل ـهو كهرهســتانهش بنێت ـهوه ،ك ـه ل ـه زمان ـه ن
ن
كا� ت ـرهوه ب ـه چهنديــن
توانــاى ئــەوەى هەیــە ،نــاو لــە هەمــو شـ
ده� و ئايـ نـى و ...تــد هاتون هت ـه نێــو زمـ نـا� كورديي ـهوه و بهپێچهوانهيش ـهوه زۆرجــار ئ ـهو ناوان ـه
هــۆكارى جيــاوازى وهك تهكنهلۆجيــا و هون ـهرى و ئ ـه ب
ڵ
ر� ڕاســتهوخۆيان لهس ـهر پرۆس ـهى ناونــان ل ـ ه زمـ نـا� كورديــدا ههبــووه ،بــە�م ئــەوەى لـ ێ�ـرەدا بــایس لێوەدەکرێــت ،ئــەو تاکــەى پرۆســەکە
كاريگ ـه ي
ئەنجامــدەدات لەژێــر هەژمـ ن
ـو� کام لــەو پرەنســیپانەدایە ،کــە کاریگــەر� تــەواو لەســەر هــزرو ب�ی کردنــەوەى تــاىک كــورد دادەنـ ێ� ن
ـ� ،ه ـهر كۆمهلێكيــش
ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ـو� كات قۆناغ ـه ن
ب ـ ه تێپهڕبـ ن
كا� ژيـ نـا� گهش ـهدهكات و گــۆڕ نا� بهس ـهردا دێــت ،بێگومــان ئ ـهم گۆڕانكاريي ـهش ناولێنــان دهگرێت ـهوه ،بۆي ـه داتــاکان لــە
ڵ
ئاخاوتـ نـى ئێســتاى تاکـ ن
ـەکا� کۆمــە� كورديي ـهوه وەرگـ یـراون و پهســنکراون ،وات ـ ه ميتــۆدى لێكۆڵينهوهك ـه بهپـ ێ �ـى تيــۆرى پهســنييه.
گ
ڵ
گرنــى توێژينهوهكـه لهوهدايـه ،لــهاليهكـهوه هـهردو پرۆسـهى ناولێنــان و ناولێنانـهوه پێكـهوه گرێــدهدات لـ ه لێكۆڵينـهوهى زمانهوانـ يـى كۆمه�يـه ت�
ڵ
و هــۆكار ن
هكا� پشــت ئ ـهم دو پرۆس ـهيه الى تــاىك كــورد ،ل ـه اليــهىك تريش ـهوه داتــاو نمون ـهكان ل ـ ه ئێســتاى زمـ نـا� كۆم ـه� كورديي ـهوه وهرگـ يـراون ،ك ـه
نهخراون هت ـه ب ـهر بــاس و لێكۆڵين ـهوه.
توێژينهوهك ـه ل ـه ح ـهوت پــار پێكهاتــوه ،پــارى يهك ـهم بــاس ل ـه تيــۆرى كــردهى ناولێنــان ،پــارى دووهم بــاس ل ـه هــۆكار ن
هكا� ناولێنــان و ناولێنان ـهوه
ڵ
لەســەر تــاىک کــورد ،پــارى ســێيهم بــاس لـه كاريگهرييـه ن
كا� ناولێنــان و ناولێنانـهوه ،پــارى چــوارهم بــاس لـه ناولێنــان و ناولێنانــەوە لــە کۆمــە� کوردیــدا،
پــارى پێنجـهم بــاس لـه ناولێنــان لهنێــوان نـهوهی كــۆن و نوێــدا ،پــارى شهشـهم بــاس لـه ناولێنانـهوهو كورتكردنـهوه (بچوككردنـهوه)ی نــاو ،كۆتاپــار و
پــارى حهوت ـهم بــاس ل ـ ه ناولێنان ـهوه و تابــۆ دهكات.

 )1تیۆرى كردهى ناولێنان:

ـەکا� پێکهاتــەى ئــاوەز� مــرۆڤ ،هـهر بۆيـه مرۆڤـهكان بــۆ ناســینهوهی شــته ن
نــاو وهك پرۆسـهیهیك كۆمه ڵ�یـه ت� یەکێکــە لــە کەتیگۆرییــە گرنگـ ن
كا�
ی
دهوروبـهر و جیاكردنهوهیــان لـه سـ هر ن
ـو� زمانـهوه ،پهنایــان بردوهتـه بـهر وێنەكـ ن
ف�بـ ن
هتاكا� ژيـ نـا� مرۆڤایـه ت� و �
ـرد� شــتهكان ،پاشــان لـ ه قۆناغێــی تــردا
ێ
ناویــان لـه شــته ن
كا� دهوروبهریــان نــاوه ،بــۆ ئـهوهی بههــۆی ئـهو نــاوهوه شــتهكان بناســنهوهو جیایــان بكهنـهوه ،بـهو پێيـهش (نــاو و ناولێنــان �
ئام�ێكـه
ێ
ـاند� شــونایس مرۆڤ ـهكان و ب ـه بهشــێك ل ـ ه كهلتــوری كۆمهڵــگاكان دادهنرێــت ،ئ ـهم دیاردهی ـه لــهنێــوان ه همــو تاك ـه ن
بــۆ ناسـ ن
كا� سهرانس ـهری جیهــان
و تهنان ـهت ل ـهو كۆمهڵگایان ـهی ك ـه ب ـه شــێوهیهیك زۆر س ـهرهتا� ژیــان بهس ـهر دهب ـهن ،بـ ن
ـو� ههبــووه و ههیه)(يونــس دانــش و عــی اكـ بـر قربـ نـا�،
ی
ـتەکا� ســەر ڕوى زەوى ناویانلێـ نـراوە ،هــەر لــە بابەتـ ن
ن
ـەکا� رسوشــت و دیــاردەو شــتە ف�یز یــی و ناف�یز یکییەکانــەوە
 ،)87 :1396هــەر بۆیــە (هەمــو شـ

ن
ت
تــا دەگاتــە نــاوى تايبهتـ يـى مــرۆڤ ،كــه زاراوەى "ئەن�ۆپۆنيــم"ى بــۆ بەکاردەهێ�ێت)(محمــد فــاروق عمــر .)161 :1990 ،بـهم پێيــه مــرۆڤ هـهر لـه
ن
ن
�
پ�هوكــردوه ،بـهم شــێوه ه همــو شــتهكان لـ ه دهوروبـهرى مــرۆڤ
زووهوه نــاوى لـه شــتهكا� دهوروبـهرى خــۆى نــاوهو ناونــا� وهك پێويســتييهىك ژيــان ێ ڕ
هكا� هاوشـ نـا� خــۆى ،هـهر لـه بابەتـ ن
ناويــان لێـ نـراوهو پۆلێنكـراون بهمهبهسـ تـى جياكردنهوهيــان لهگـهڵ ڕهگـ هز ن
ـەکا� رسوشــت و دیــاردە و شــتە ف�یز یــی
ن
ناولێ�اوێــک دەوەســتێت ،بـهم
و ناف�یز یکییەکانــەوە تــا دەگاتــە نــاوى مــرۆڤ ،هەروەهــا هــەر ناوێــک هێمایــە بــۆ شــتێک ،واتـ ه هــەر ناوێــک بەرامبــەر بــە
پێيـهش ((شــێوازی ناولێنــان بریتییــە لــەو تایبەتمەندییــەى کــە بەپشتبەسـ ت ن
ـ� بــەو تایبەتمەندییـه ،ئــەو نــاوە لــە جێگایــەک یــان کەســێک یــان شــتێکهوه
یق
دەنێــت ،لەوانەیــە ئـهو تایبەتمەندییـ ه حەقیـ یــان نزیــک لــە حەقیقییــەوە بێت))(محەمــەد ڕەزا باتـ نـی ،)١١٧ :٢٠١٢ ،ئهمـهش دهمانگهيهنێــت بـهو
ه�كــردن و الوازو لهناوبـ ن
ـ� و به �ێز
واتاي ـهى ك ـه (زمــان وهكــو سیســتهمێیك هێمــا� ب ـ ه گواســتنهوهی واتــا ب ـه دروســتكردن و پاراسـ ت ن
ـرد� پهیوهندیی ـهكان
ی
لهنێــوان مرۆڤ ـهكان خهریــك دهبێــت ،تهنان ـهت الیـ ن زـر ( )1977پـ ێ �ـی وای ـه ،ئ ـهو واتایان ـهی ك ـه ل ـ ه ڕێــگای زمان ـهوه دهگوازرێن ـهوه سێ دهســتهن :واتــای
ڵ
پهسـ نـی ،واتــای دهرخ ـهری ،واتــای كۆمه�ی ـه ت� .ل ـهم نێوهنــدهدا ناولێنــان وهكــو دیاردهی ـهیك زمـ نـا� خــۆی ب ـه جۆرێــی ئ ـهم واتایان ـ ه دهگوازێت ـهوه،
ههرچهنــده لهوانهی ـه ل ـه ه ـهر ناوێــك یهكێــك ل ـهم واتایان ـه زیاتــر بهرجهســته بێــت ،یــان ل ـه ه ـهر س ـهردهمێك یهكێــك ل ـ ه واتــاكان لهبهرتــر ن
داب�ێــت و
كاڵ�ببێــت و قسـهپێك هر نا� زمانێــك بـ هرهو ههڵـ ژ ن
ـاكا� تــر و الیهنـه ن
واتـ ن
كا� تــری نــاو ت
ارد� ئـهو ناوانـهی دهرخـهری ئـهو واتایهیـ ه ببات)(محمــد تـىق طيــب
ب
و بتــول عـ يـ� نـژاد.)23 :1382 ،
ت
ـاوەز� تاکــدا
ـد� ڕاســتەوخۆی بــە خــودى شــتەکانەوە نییــە ،تەنهــا ئاماژەیــە بــۆ ئــەو فۆرمــەى لــە ئـ
ی
هــەروەک پێشــر ئامــاژەى پێک ـراوە ،نــاو پەیوەنـ ي
هەیــە ،وات ـه مــرۆڤ ل ـهو كۆمهڵ ـهی تیایــدا دهژی ،ب ـه ڕێككهوتــن نــاو بــۆ شــته ن
كا� دەوروبــەرى دادهنێــت،ئــەو نــاوە کاتێــک هەڵگــرى نــرخ و بەهایــە،
ت
لەیەک�گەیشـ ت ن
ـ� لــە نێــوان بەکارهێنــەر نا� ناوەکــەدا ڕوبــدات .لـ ێ�ـرەوە ئــەوە دەردەکەوێــت ،کــە مــرۆڤ وەک
کــە واتــا بگەیەنێــت ،بــۆ ئــەوەى کــردەی
ڵ
ن
گرنگ�یــن چاالکییـ ن
ت
ـیارەکا� خــۆی بهدەســتدەخات ،لــە دیارتریــن پرســیارەکانیش ناونـ نـا�
ـەکا� بـ یـر لــە دەوروبــەری دەکاتــەوەو وە�م بــۆ پرسـ
یەکێــک لــە
ن
ـداریکرد� بەرچــاو لــە پرۆســەى ناولێنانــدا دهبينێــت ،چونك ـه ((ب ـ ه وش ـه نــاو ل ـه شـ تـى كۆنكرێـ تـى و چهمــى
کەرەســتەکان بــە وشــە ،وات ـ ه وش ـه بەشـ
اك� دهنرێــت ،ههڵچــون و پهســتبون و ئــراده و ئــارهزوى مــرۆڤ و كهتيگۆرييـ ه گشـ ن
ئهبسـ تـر ت
ـتێكا� پهيوهندييـ ه ژيانێــكان دهردهبڕێت))(فــاروق عومــەر
ي
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ههروههــا ((پرۆســەی ناونــان لــە زمانـ ن
ـەوا� فەلســەفیدا جێگــەى خــۆی بــۆ دیاريک ـراوەو بەگرنگییــەوە تەماشــاى ک ـراوە ،چونکــە ناونــان یەکێکــە
ن
�
لــە ڕێگــە گرنگــەکا� گواســتنەوەى بـ یـر بــۆ نــاو زمان))(هـ ێ ژـرا کەمــال محەمــەد ،)٢٦ :٢٠١٧ ،ه ـهر ئ هم ـهش وايكــردوه ،ل ـ ه كۆن ـهوه ئ ـهم پرۆس ـهيه

بخرێت ـ ه ب ـهر بــاس و خواسـ تـى لێكۆڵهران ـهوه ،س ـ هرهتای ئ ـهم تیۆریی ـهش دهگهڕێت ـهوه بــۆ س ـهردهیم (ئهفالتــۆن) ،ك ـه پـ ێ �ـی وابــو ،ه ـهر وش ـهیهك یــان
هێمای ـهك ل ـ ه زمانــدا بهرانب ـهر ب ـه شــتێكه ل ـه جیهـ نـا� دهرهوهدا (دهرهوهی زمــان) ،بۆي ـه جیهـ نـا� بهس ـهر جیهـ نـا� رسوشــت (واقيــع) و جیهـ نـا� ئەودیــو

ڵ
رسوشــت (خهیــا�) دابهشــكردبو ،بــۆ نمون ـه ئێم ـه ل ـ ه جیهـ نـا� رسوشــتدا ئاژهڵێــك یــان تهنێكمــان ههی ـه ،هێمايــهىك يــان ناوێــی بــۆ دادهنێ ـی ن  ،بــۆ
ئـهوهی بیناســینهوهو لـه شــتێیك تــر جیايبكهینـهوه ،كهواتـه بـ هڕای ئهفالتــۆن ههمــو وشـهیهك لـ ه ب هرانبـهر خۆیــدا تهنێــك داگـ یـردهكات ،كـه لـ ه جیهـ نـا�
ڵ
رسوشــتدایه ،ب ـه�م ل ـ ه زمانــدا چهندیــن ناومــان ه هیــه ،ك ـ ه ل ـه رسوشــتدا هیــچ تهنێــی ب هرانب ـهر نیی ـه و هیــچ قهبارهی ـهیك داگ�ی نهكــردوه ،وهك نــاوی
ڵ
واتـ یـا� و چهندیــن چهمــك و ئاوهڵنــاو و ....تــد ،وهك (برایـه ت� ،ئــازادی ،بههـ �ێزـر.... ،تــد) ،بـه�م (دى سۆسـ ێ�ـر)ش سـهبارهت بـه هێمــای زمـ نـا� دهڵێـت:
گ
ت
ـد�
(هێمــا دو ديــوى ههیـه (فــۆرم و واتــا) ،فــۆرم زانینێــی دهرونيیـه بــۆ وشـهیهیك دهنــی ،واتــاش وێنهیـهیك دهنگییـه بـه فــۆرم بهســراوهتهوه ،پهيوهنـ ي
نێوانيــان لهخۆوهي ـه و كۆم ـهڵ لهس ـهری ڕێككهوتــون.
ڵ
ســەبارەت بــە پهیوهنــد� نــاو و ناولێـ نـراو ب وبۆچـ ن
ـو� زۆر خراوەتــەڕو ،بــەوە گەیشــتون ،ك ـه پەیوەنــدی لــە نێــوان نــاو و ناولێـ نـراودا نییــە ،بــە�م
�ی
ي
ن
ن
ئــەوەى مەبەسـ تـى لێکۆڵینەوەکەیــە نــاوە تایبەتییەکانــە ،کــە بهههمــان شــێوه لـه نــاوهكا� مرۆڤیشــدا بهديدهكرێــت ،نهبــو� پهیوهنــدی لـه نێــوان نــاو
ن
ن
ـاوەکا� (/جــوان/ ،/زیــرەک/ ،/هێمــن/ ،/قارەمــان/ ،/ڕوخــۆش.... ،/تــد)ه ،م ـهرج
و ناولێــراو لــهنــاوی مرۆڤیشــدا بهرچاودهكهوێــت ،بــۆ نمون ـه :نـ
نییــه ،ئــەو کەســەى ئــەو ناوانەیــان لێـ نـراوە ،هەڵگــری ســیفات و واتــای ناوەکــە بــن ،واتــە مــەرج نییــە/ ،جــوان /بــن/ ،زیــرەک /بــن ،یــان /هێمــن /بــن،
كهواتـه ئـهو ناوانـه هـهروهك لـ ه سـهرهتاوه باســمانكردن ،تهنهــا (ئاماژهیـه بــۆ ئـهو كهسـه یــان ئـهو شــتهو بــۆ جیاكردنهوهیــان لـه كهسـهكان یــان شــته ن
كا�
تــر)(.)2007:48,john M.anderson
ڵ
ن
لـ �ـرەدا بــۆ دەوڵەمەندکـ ن
اوەکا� زمــان ،چونکــە
ـر� باســەکە ،توێژینەوەکــە ســەرنجتان ڕادەکێشــێت ســەبارەت بــە ڕۆ� ئیدیۆمــەکان و فرێــزە قايمکـر
ێ
ئیدیۆمــەکان وەکــو کەرەســتەیەىک فەرهەنـ گـی مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەکرێــت و دەچنــە فەرهەنگــەوە ،ســەرەڕاى ئــەوەش بەمەبەسـ تـى گەیانـ ن
ـد�
واتایــەىک دیاریکـراو ،دەربڕاوێــک بەرانبــەر بــە کەســێک دەردەبڕێــت ،بەواتــای ئــەوەى توانــاى ناونـ نـا� کــەس یــان حاڵـ ت
ـە� هەیــە ،لــە زمانــدا بەهــۆی ئــەم
دەربـڕاوەوە دەتوانرێــت کەســێىک دیاریکـراو بنارسێتــەوە یــان لــە کۆمەڵــدا جیابکرێتــەوە ،بــۆ نمونــە (/کەلــەڕەق/ ،/قســەزل/ ،/دەمــەوەر/ ،/دڵپیــس/ ،/
چاوقایــم/ ،/ماسـ چ
ـتاو�... ،/تــد) ،هەروەهــا ((فرێــزى قایمکـراو وەک یەکێــک لــەو گەنجینــە پــڕ بەهــاو چــاالک و لەبــن نەهاتــووەى كـه لهنــاو کەرەســە
سینتاکســییە پێشـ تـر ئامادەکراوەکانــدا ،مــرۆڤ بەبــەردەواىم بەرههميــان دەهێنینــەوەو تــا ئەمــڕۆش لــە پرۆســەى ناونانــدا پەنــاى بــۆ دەبــات و ههميشـه

گ
بهس ـهر زارى خهڵك ـهوهن و فهرههنــى زمــان دهوڵهمهنددهك ـهن و گرفـ تـى ناونـ نـا� ك هرهس ـهو کەموکورت ـیی فەرهەنــگ چارهس ـهردهكهن ،بــۆ نمونــە
ڵ
ڵ
(ســا� گرانییەکــە ،بینــاى بەریدەکــە ،ســا� ڕوســەکە... ،تد)(هـ ێ� ژـرا کەمــال محەمــەد.)١٠٥ :٢٠١٧ ،

 )2هۆكارهكا�ن ناولێنان و ناولێنانهوه لەسەر تاىک کورد:

ـتەکا� دەوروبەرمــان دەبێـت ،بەتایبـ ت
ن
�ت�وانینـ ن
ـە�
ـەکا� کۆمــەڵ و دەوروبــەر بــە شــێوەیەىک گشـ تـى کاریگەرییــان لەســەر ناولێنــان و ناولێنانـهوهى شـ
ێڕ
ڵ
لەســەر نــاوى تــاک زۆر بـ ن
ـەڕو� ڕەنگدەداتــەوە ،بۆي ـ ه ناولێنــان دياردهيــهىك كۆمه�يهتيي ـهو ((بەشــێىک ســەرهکییە لــە زمانــدا ،ههروههــا زمانیــش

ن
ن
�
ت�وانینــەکا� کۆمەڵــەو ب�ی وبۆچونــەکا� کۆمــەڵ تيايــدا ڕەنگدەداتەوە))(هێمــن عەبدولحەمیــد شــەمس ،)١٣٠ :٢٠٠٦ ،لەبــەر ئەمەشــە
ئاوێنــەى ێ ڕ
ن
ن
ـگاوەکا� دواتــری
ـتەکا� دەوروبــەرى دەنێــت ،وەک لــە هەنـ
ه ـهر نهتهوهي ـهك يــان كۆمهڵگاي ـهك ل ـه دونيــادا ب هپـ ێ �ـى دهوروب ـهرو ژينگهك ـهى نــاو لــهشـ
لێکۆڵینەوەکــەدا بــە نمونــەوە ئامــاژە بــە هەندێــک لــەو هــۆکارە دیارانــەى کۆمەڵــگا کـراوە ،کــە کاریگەرییــەىک ئاشــکراو دیاریــان لەســەر تــاىک کــورد هەیــە
ڵ
ن
بــۆ هەڵـب ژ ارد� نــاوهكان ،ئهم هیــش دهگهڕێتـهوه بــۆ چهنــد هۆكارێــك لهوانـه( :ب�ی وبــاوەڕی ئايـ نـى ،رسوشـ تـى ،ههسـ تـی نهتهوایـه ت� ،ســیایس ،كشــتوكا�،
ن
ـگاوەکا� دواتــر بــاس لــە هــەر یەکێــک لــەو هۆكارانـه بکرێــت و نمونــەى ناوەکانیــش بــە وێنــەوە بخەینــەڕو ،كـه
کهلتــورى.... ،تــد) .هەوڵــدراوە لــە هەنـ
چــۆن ڕۆڵيــان لــهكــردهى ناولێنــان و بهتايب ـه ت� ناولێنان ـهوه ل ـ ه ژيـ نـا� كۆمهڵــگاى كورديــدا ههيــه ،ك ـه ئهمان ـهن:
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ن
وهكا� دونيــادا ،ن ـهوه لهپــاش ن ـهوه دهگهڕێن ـهوه بــۆ
ئايــن يهكێك ـ ه ل ـهو هــۆكاره گرنگان ـهى پرۆس ـهى ناولێنــان و ناولێنان ـهوه ل ـه زۆرب ـهى نهت ـه

يب�وبــاوهڕى ئايـ نـى و شــوێنكهوتن و ههڵگرتـ نـى نــاوه ئاينيي ـهكان بهمهبهسـ تـى زيندوێـ تـى و پاراسـ ن
ـت� شــوناىس ئايـ نـى و پـ يـرۆزى ئاينهك هي ـه  ،ه ـهر لهب ـهر
ن
ـەر� ڕاســتەوخۆیان
ئهوهشــه ((ئایــن وەک پێکهاتەیــەىک کهلتــوری لەنــاو هــەرکۆمەڵێــى دیاریکـراودا پێگەیــەىک بەرچــاوى هەیــە ،بەهــاو ڕێســاکا� کاریگـ ی
ن
ن
ۆز�
ـەر� پـ یـر ی
لەســەر دهربـڕاوه زمانييـهكا� تاکــەکا� ئــەو کۆمەڵەيـه هەیە))(پێشــکەوت مەجیــد محەمــەد ،)٤٨ :٢٠١٣ ،هــەر نەتەوەیەکيــش کاریگـ ی
ن
جیاجیاکا� ژیان بەدەر نییە ،ناونانیش وەک هەر یەکێک لەو الیەنانە
کاریگەر� ئاین لەســەر گشــت الیەنە
ئاینێىک لەســەرەو هیچ نەتەوەیەک لە
ی
ڵ
ڵ
ـەر� لەســەر کــورد هەیــە ،ئایـ نـى ئیســامە ،بــە�م پێــش ب�وبونــەوەى ئایـ نـی ئیســام وەک
ـەر� ئایــن بــەدەر نییــە ،ئــەو ئاینــەى زۆرتریــن کاریگـ ی
لــە کاریگـ ی
ڤ
هــەر نهتهوهيــهىك تــر نــاوی تایبەتیمــان هەبــووە و دەتوانرێــت بوترێــت پێویسـت�ی ژیـ نـا� ســاکارترین مــرۆ� کۆنیــش بــووە ،چونکــە ئەنــدام لــە هەمــو کات
و کۆمەڵگایەکــدا دەبێــت نــاوى تایبەتـیی خــۆی هەبێــت ،تاوەکــو لــە ئەندامـ نـا� تــر جودابکرێتــەوە.
ئێمــەى کــورد ســەرچاوەى نورساومــان بــە زمـ نـا� کــوردی بــۆ نەماوەتــەوە ،کــە مـ ێ� ژـروی ڵب�وبونەوەکــەى پێــش ئایـ نـى ئیســام بێــت ،بۆیــە ناتوان ـی ن
دەســت بخەینــە ســەر جــۆرو چەشـ نـى نــاوى مــرۆڤ لــە زمـ نـا� کــوردی لــەو ســەردەمەدا ،لهگ ـهڵ ئهوهشــدا نــاوه ئاينيي ـه ن
كا� پێشــوتر ل ـ ه ئێســتاى
ن
كاردههێ�ێن ـهوه وهك (مـ نـا� ،زهردهشــت ،ئاڤێســتا ،يهلســنا ،فريشــته ،مهناس ـه ،يوســف ،زوليخــا ،نــوح ،يهعقــوب.... ،تــد)،
زمانهكهمانــدا به
ڵ
ڵ
�ێز
بەه�مــان لهگ ـهڵ
ب ـه�م لەگ ـهڵ ب�وبونــەوەى ئایـ نـی ئیســامدا ،زۆرين ـهى خەڵــى بڕوایــان بــەم ئاینــە هێنــاوه ،وات ـه ئێم ـهى كــورد پهيوهندييــهىك
هكا� ئ ـهدهب و ياســادانان و بــوار ن
ئايـ نـى ئيســامدا ههي ـه ،تەنانــەت ل ـه بۆن ـهو بــواره كۆمه ڵ�يهتيي ـهكان و وێــرده ئاينيي ـهكان و بــوار ن
هكا� تــرى ژيانــدا
ڕهنگيداوهتـهوه  ،يهكێــك لـهو اليهنـه گرنگانـهش بهئاشــکرا ئــەم کاریگەرییــەى پێــوە دیاربێــت ،كــردهى بەکارهێنانــەوەى نــاوه ئاينييـه ن
كا� ئايـ نـى ئيســامه،

گ
ڤ
ئهگ ـهر ((تهماشــای فهرههنــی نــاوی تایبهت ـیی مــرۆ� كۆمهڵــگای كــوردی بكهیــن ،ه ـهر لــهكۆن ـهوه تائێســتاش بهردهوام ـه ،ك ـه ژمارهيــهىك بێپايــان ل ـه
ن
ن و شــوێنكهوتووهكانیان لــهپرۆسـهی ناولێنانــدا بهكارهێناوهتــەوە،
ـاوهكا� خــودای گـهورهو پێغهمبـهرانو ئهســحابهكا 
نــاوه ئاینییـهكانو بهتایبـه ت� نـ
ئهم ـهش بــۆ بهرزڕاگرتـ نـی پـ یـرۆزی ئ ـهو ناوان ـه دهگهڕێت ـهوه ،وهك (محمــد ،احمــد ،ابراهیــم ،یوســف ،میكایــل ،اســماعیل ،ج�ب ایــل ،عبدالرحمــن،
عبــدهللا ،عبدالخالــق ،صــادق ،عبدالســتار ،فاطمــه ،عائيشــه ،اســماء ،خديجــه ،مريــم... ،تد))(ئومێــد بــرزان بــرزو.)108 :2013 ،
گ
ههڵب ـهت باوەڕهێنــان بــە يب�وبــاوهڕى ئايـ نـى ئیســام کۆمەڵێــک نــاوی زۆری هێناوهت ـه نێــو فهرههنــى کــوردەوە ،هەندێکیــان ئــەو ناوانــەن کــە
ڵ
ســەحابە لەگــەڵ فەتــی ئیســامدا هێناویانــن ،بــە�م ئەوانــەى لەنــاو عەرەبــدا نــاوی پێــش ئیســام بــون ،الى کــورد کەمــن ،تەنهــا ئــەو ناوانــە هاتــون،
ڵ
ـە�م باشـ تـرین نــاو ئــەو ناوانــەن کــە واتــاى بەنــدە� خــودا دەبەخشــن و بــایس ســوپاس و سـ ش
ـتای�
کــە لــە فەرمــودەى پێغەمبــەرەوە وەرگـ یـراون ،بـ
ی
خودایــان تێدایــە ،هـهروهك پێغهمبـهر (د.خ) دهفهرمێــت ((خـ يـر االســماء مــا عبــد وحمــد)) واتـه (باشـ تـرين نــاوهكان ئـهو ناوانـهن ،كــه واتــاى بهنــدهى
خــودا و س ـهناو سـ ش
ـتاي� خودايــان تيادايــه) .ههروههــا ناونـ نـا� منــاڵ لــهب�ی كردن ـهوه و تێگهیشـ ن
ـت� دایــك و بــاوك و دهوروب ـ هرهوه س ـهرچاوهدهگرێت،
نــاو ناســنامهی كهســیهتییه بــۆ خاوهنهكـهی ،لـهو كاتـهوه ئـهو نــاوهی لێدهنرێــت ،بـهو نــاوه بانگدهكرێــت و دهنارسێتـهوه ،لهبـهر ئـهوه پێویســته دایــك
و بــاوك ناوێــك ههڵ ژ ێــرن بــۆ مناڵهكانیــان واتایـهیك جـ ن
ـوا� ههبێــت ،چونكـ ه دایــك و بــاوك بهرپرســیاری یهكهمـ ه لهسـهر ناونـ نـا� مناڵهكـهی ،هـهروهك
�ب
ف
پێغهمب ـهر محمــد (د.خ) دهفهرمێــت( :مــن الحــق الولــدي الوالــد أن يحســن اســمه) ،وات ـه( :منــداڵ مــا� بهس ـهر دایــك و باوك ـهوه ههی ـه  ،ك ـه ناوێــی
بــا�ش لێبنێــت ،وات ـ ه ههڵگــری واتای ـهیك جــوان و گونجاوبێــت).
ژ ن
ت
ـەر� نەتــەوەى
ـەر� ئایندایــە ســەبارەت بــە هەڵ ـب ارد� نــاوەکان ،کەمــر کاریگـ ی
ســەرەڕای ئــەوەى باســکرا ،نەتــەوەى کــورد هێنــدەى لەژێــر کاریگـ ی
ڵ
عــەرە� لەســەرە ،واتــە کاتێــک ئــەو ناوانــەى لــە نمونـ ن
ـەکا� ســەرەوەدا هاتــون ،هەرچەنــدە عەرەبـی ن  ،بــە�م پ�ی ۆزییەکەیــان بــۆ ئاینەکــە دەگەڕێتــەوە،
ب
ڵ
واتــە وەک کــورد دەڵێــت نــاوى ئاينيـ ي ن
ـ� ،بــە�م ئــەو ناوانــەى عەرەبـی ن و هیــچ پ�ی ۆزییەکیــان نییــە و پەیوەندییــان بــە ئایـ نـى ئیســامەوە نییــە ،بــۆ نمونــە

ن
ـاوەکا� (غيــاث ،ثامــر ،جــاد ،وائــل ،يــارس... ،تــد) ،زۆر دەگمەنــە لەنــاو کــورددا ئــەو ناوانــە بەکاربـ ن
ـهێ�ێتــەوە ،ئـهم دیاردهیـهش هـهر نهتـهوهی كــوردی
نـ
نهگرتوهت ـهوه ،زۆرب ـهی ن هت ـهوه موســوڵمانه ن
كا� تریــش ك ـهم تــا زۆر نــاوی ئاينيــان لــه مناڵهكانیــان نــاوه ،ههندێــك دایــك و بــاوك نــاوی ع ـهر به�
ههڵدهبژێــرن بــۆ منداڵهكانیــان ،ك ـه خۆشــیان ل ـه واتــای ناوهك ـ ه تێناگ ـهن ،تهنهــا ل هب ـهر ئ ـهوهی نــاوی خهلیفهی ـهك یــان ئهســحابهیهك یــان كهســێیك
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نــاودار بــووه ل ـ ه ئیســامدا ،وهك شــتێیك پـ یـرۆز س ـهیردهكرێت ،وهك (عهیل/واتــای ب ـهرزی ئهگهیهنێــت ،عوم ـهر ،عوســمان ،ابوبكــر ،زیــد ،حــارس/
ن
ـاوهكا�
واتــای جوتیــاری و كۆشــش و ههوڵــدان ئهگهیهنێــت... ،تــد) ،یــان ههندێــی تــر ل ـه (قورئــان)هوه نــاو بــۆ منداڵهكانیــان ئهدۆزن ـهوه  ،وهك نـ

(هــدی ،نــورا ،حوســنا ،احســان ،ڕهيــان... ،تــد) ،هەروەهــا م ـهرج نيي ـه ،نــاوەڕۆىک ناوەکــە لەگــەڵ ڕەفتــارى کەســەکەدا بگونجێــت ،وات ـه ڕهفتــاری
ڵ
كهس ـهكه ت ـهواو پێچهوان ـهی ناوهكهی ـه ت� ،ك ـ ه لێیـ نـراوه ،بــۆ نمون ـ ه خەڵــک ههیــه ،نــاوی (احســان)ه ،ب ـه�م کەســێىک چاکــەکار نییــە ،وات ـ ه ههڵگــری
ـد� نێــوان نــاوو ناولێـ نـراو ک ـراوەو نمونــەى
واتــای ئ ـهو نــاوه نیی ـه ،کــە ئەمــە بــۆ نــاوى کوردیــش هــەر ڕاســتە ،هــەروەک لــە ســەرەوە بــاس لــە پەیوەنـ ي
پێویســت خراوەتــەڕو .دیــاره جگـ ه لـ ه نــاوی ئاينــى عـ هره� چهندههــا نــاوی تريــش ،كـ ه لـه زمانـه ن
كا� ئینگلـیز ی و فــاریس و تــوریك و ...تــد ،وهرگـ یـراون و
ي
ب
ڵ
ـدا� كــورد ن ـراون ،وهك (دانیــاڵ ،میه ـران ،شــادمهر ،ئیبــۆ ،ل ـیز ا ،ڕۆزا ،كارینــا... ،تــد).
ل ـه منـ

 )2-2هه ت
س� نهتهوایه ت�:

ق
ههسـ تـى نهتهواي ـه ت� وهك يهكێــك ل ـهو هۆكاران ـ ه كاريگهرييــهىك زۆرى لهس ـهر كــردهى ناولێنــان ههي ـهو ب ـهزه� ل ـ ه ناولێنان ـهوهدا ڕهنگيداوهت ـهوه،
ت
ن
ـەوە�
بهتايب ـه� ل ـهو نهت ـهوهو كۆمهڵگايان ـهى ك ـه لهب ـهردهم ه هڕهش ـهى دهرهكيــدان ،نەتــەوەى کورديــش وەک بەشــێک لــە پاراســت� ناســنامەى نەتـ ی
خــۆی هەوڵیــداوە ،وەک هــەر نەتەوەیــەىک تــر ناوێــک هەڵ�ب ژ ێرێــت ،مــۆرىک کوردانــەى پێــوە دیاربێــت ،وەک دەربڕیـ نـى هەسـ تـى نەتەوایەت ـیی خــۆی،

کــورد ه ـهر ل ـ ه كۆن ـهوه ههسـ تـی نهتهوای ـه ت� ل ـهال ههبــووه ،ئ هم ـهش ل ـ ه ناونـ نـا� منداڵهكانیانــدا ڕهنگیداوهت ـهوه ،چونکــە سیاسـ ت
ـە� داگ�ی کــەر نا� کــورد
ڵ
ڵ
ـە�م لەبەرئــەوەى هەسـ تـى نەتەوایـ ت
ـەو� لەناوبـ ن
ـە� و ڕویح خۆڕاگــری و بەرگــری لــە پاراسـ ن
ـت�
ـرد� کــوردو زمـ نـا� کوردیــدا بــون ،بـ
هەمیشــە لــە هـ
ـ� ،بەڵگــەى ســەرەک ئــەم قارەمـ نـا� و ئازایـ ت
�ێز
بەه�بــووە ،نەیانتوانیــوە ،ئــەوەى مەبەســتیان بــووە بەدەسـ تـی بهێـ ن ن
ـە� و
کهلتــورو زمـ نـا� کوردیــدا هێنــدە
�ی
ملنەدانــەى نەتــەوەى کــورد بــۆ دوژمنـ نـا� خــاک و گــەل و نیشــتمانە پ�ی ۆزەکەمــان ،ئــەو نــاوە تایبەتییانەیــە کــە لــە دژوارتریــن بــاری ژیانــدا کۆرپەکانیــان
بەنــاوى چیــاو رسوشـ تـى جـ ن
ـوا� کوردســتانەوە ناونــاوە ،بــۆ نمونــە (هندرێــن ،سـ ی ن
ـەف� ،شـ نـروێ ،ڕوبــار ،چیــا ،فێنــك ،ههورامــان ،تاڤگــه ،ســنهوبهر،
ڵ
ن
كا� ،ماردیــن ،كوردســتان ،بۆتــان ،بابــان ،ئام ـهد ،كۆبـ ن ێ
ـا�... ،تــد) ،هەروەهــا (ئــەو بارودۆخــە کۆمە�یەتییــەى بەســەر نەتــەوەى کــورددا هاتــوە ،کــە
ڕاســتییەىک تــاڵ و پــڕ لــە کارەســات و مەینـ ت
ـە� و نائومێــدی بــووەو زامێــى ســاڕێژنەبووەو هەرگ ـیز لەبـ یـری نەتــەوەى کــورد ناچێتــەوە ،بۆیــە زۆربــەى

ڵ
منــدا� ن� کــورد بەنــاوى ئــەو دیاردانــەوە ناونـراون ،بــۆ نمونــە (ئــاوارە ،کۆچــەر ،نامــۆ ،بێــوار ،فرمێســك ،بێالنـه... ،تــد) ،لــە هەمــان کاتــدا هیوانەبـڕاوی
ن
ـاوەکا� (ئــازاد ،ئومێــد ،ژیــان ،هیــوا ،ژيــن،
نەتــەوەى کــوردو بەرگەگرتـ نـى ئــەو ئــازارو مەینەتيیانــەو ئومێدبــون بەئــازادی و ســەربەخۆی وایکــردوە ،نـ
...تــد) بــۆ نــاوى منداڵەکانیــان هەڵ�ب ژ ێرن)(ڕێژن ـ ه اســماعیل عهزیــز.)68 :2008 ،

 )3-2هۆكارى سـیاسـی:

ن
ر� لهس ـهر يب�كردن ـهوهو دونيابيـ نـى و ههسـ تـى مرۆڤ ـهكان نوانــدوه ،بێگومــان ل ـهم
سياس ـهتيش ب هشــێكه لــه ژيــا� ڕۆژان ـهى خهڵــك و كاريگ ـه ي
ڵ ت
ن
ـەر� زۆرى لەســەر ب�ی کردنــەوەو دونیابین ـیی
پرۆسهيهشــدا ب ـهڕو� ڕهنگيداوهت ـهوه ،بۆي ـ ه سیاســەت وەک هــەر هۆكارێــى تــری کۆمە�یــە� کاریگـ ی
ن
ت
ن
�
ـەربەخۆ� لەنــاو گــەیل
ـگ�ی و بـ یـری ناســیۆنال�یز یم و سـ
ي
تاکــەکا� کۆمەڵــگاى كــوردى هەبــووە ،بهتايب ـه� ((لەگــەڵ ســەرهەڵدا� بزوتنــەوەى شۆڕشـ ێ ڕ
کــورددا ،ههنــدێ نــاوى تــر س ـهريانههڵداوه ،وهك :ئــازاد ،ئاســۆ ،ئــاوات ،بهختيــار... ،تد))(هێمــن عەبدولحەمیــد شــەمس ،)١٣٢ :٢٠٠٦ ،كهوات ـه
ن
ـەر� لەســەر بـ یـرو دڵ و هەســت و ژیـ نـا� کــورد دانــاوە ،ئەمــەش وایکــردوە ،کۆمەڵێــک
ههژمــو� ســیاىس یەکێکــە لــەو کایــە گرنگانــەى زۆرتریــن کاریگـ ی
ڤ
ـو� سیاســیدا بێتــە ئــاراوەو لەگــەڵ پەیدابـ ن
نــاوى نــوێ لەژێــر هەژمـ ن
ـو� پــارت و الیەنــە سیاســییەکاندا کاریگەرییــان بەســەر نوخبەیــەک لــە مــرۆ�
ن
ـەوەکا� داهاتــو دەنرێنــەوە ،بــۆ نمونــە (جــەالل ،مهســعود،
کــوردەوە هەبێــت ،زۆربــەى نــاوى ئــەو کەســایەتییانەى کــە دەرکەوتــون ،دوبــارە لــە نـ
ر� لهسـهر شــتومهك و
نهوشـ یـروان ،كــۆرسهت ،بــارزان ،هـ ێ�ـرۆ،
ي
نێچ�ڤــان ،مــرور ،قوبــاد ،پاڤێــڵ.... ،تــد) ،تهنانـهت ئـهم جــۆره ناولێنانهوهيـ ه كاريگـه ي
ڵ
كا� ن
كا� وهك (قومــاش ،مۆبايــل... ،تــد) ههيــه و ه ـهر بهنــاوى ئ ـهو س ـهركردانهوه ناويــان ن
لێ�اوهت ـهوه ،بڕوان ـ ه وێن ـهى (:)1
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ههروههــا ناولێنانـهوهی منــداڵ بەنــاوى سـهركرده سياســيیه كــوردهكان دهگهڕێتـهوه بــۆ الیـه ن� ســیایس ،واتـه دایــك یــان بــاوك یــان كهســێیك نزیــی
ئ ـهو مناڵ ـه الیهنگــری حزبێــی ســیایس بێــت ،نــاوی س ـهركردهو كهس ـه دیــار ن
ى دهنێــت ،ئهم ـهش دياردهيــهىك بهرفراوان ـه
هكا� ئ ـهو حزب ـه لــهمناڵهك ـه 

لهنێــو كۆم ـه ڵ� كورديــدا ،يــان ناونـ نـا� منداڵهك ـهى بهنــاوى حزبێــى سياســييهوه ،وهك (يهكێـ تـى ،پـ ت
ـار� ،گــۆڕان ،گهريــا ،زهحمهتكێشــان ،كۆم ـهڵ،
...تــد) ،ئهم ـهش زۆرجــار دهگهڕێت ـهوه بــۆ كاریگەربــون و خۆشهویســتیيهیك ل ـه ڕادهب ـهدهری کەســەکە بــۆ ئ ـهو س ـهركرده و ئ ـهو حزبــه ،بڕوانــە وێنــەى

( )2و وێن ـهى (:)3
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وێنەى ()3

ئەدە� و هونهرى:
 )4-2هۆكارى
ب

دیــارە ،ئەدەبیاتیــش یەکێکــە لــەو کایــە گرنگانــەى بــەزۆر شــێوەو لــە زۆر ئاســتدا کاری کردوەتــە ســەر ناولێنــان لەنێــو نەتــەوەى کــورددا ،چ لــە ئاسـ تـی

نــاوى کتێــب و چـ یـرۆک و ڕۆمــان و شــیعرەوە بێــت ،یــان نــاوى نوســەران و شــاع�ی ان و ئەدیبــەکان خۆیانــەوە بێــت ،بــۆ نمونــە (هــەژار ،هێمــن ،زێــوەر،
گــۆران ،نــاىل ،ســالم ،شـ �ـركۆ ،مهول ـهوى ،مهحــوى... ،تــد) ،هەروەهــا ئــەم ناوانــە تەنهــا بــۆ نــاوى تایبـ ت
ن
بەکارناهێ�ێنــەوە ،بەڵکــو نــاوى زۆربــەى
ـە�
ێ
ڵ
خوێندنگە و شوێنە گشتییەکان و جادە و گەڕەک و کۆ� ن
نەکا� کوردستان بەناوى ئەوانەوە ناویان ن
لێ�اوەتهوه ،بۆ نمونە (دواناوەندی ئەحمەدی
ڵ
خـ نـا� ،قوتابخانــەى نــایل ،قوتابخانــەى مەولــەوى ،جــادەى گــۆران ،شـهقاىم ســالم... ،تــد) ،يــان ((دوای ب�وبونـهوهى ڕۆمـ نـا� (”دواهەمـی ن هەنــارى

ـەر� داســتانە کوردییــەکان بەهەمــان شــێوە ،زۆر کــەس
دونیــا“ى بەختیــار عــەیل) هەندێــک منــداڵ ناون ـران (ســەریاس))و ...تــد ،هەروەهــا کاریگـ ی
نــاوى منداڵەکانیــان بەنــاوى ئــەو کەســایەتییانەوە ناونراونهتـهوه ،بــۆ نمونــە (مــەم ،زیــن ،خــەج ،ســیامەند ،شـ یـرین ،فەرهــاد... ،تد))(ڕێژنــە ئیســماعیل
ن
ـەورە� پێگــەی ئــەو شــاع�ی ە گــەورەى
ـیعرەکا� (ئەحمــەد هــەردی)دا و خۆشەویسـ تـی و گـ
ـەر� شـ
ی
عەزیــز ،)٧4 :٢٠٠٨ ،یــان بــۆ نمونــە لەژێــر کاریگـ ي
ن
ـتەکا� ڕێبــازى ڕۆمانسـیز م لــە ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا ،چهنديــن نــاوى کــوڕو بــاوك بهنــاوى (ئەحمــەد)و بهنــاوى (هــەردی)
کــورد ،کــە یەكێکــە لەســەر دەسـ
ـاع�و هونهرمهنــدهوه ناونراونهت ـهوه ،بڕوانــە وێنــەى (:)4
ي ـهوه يــان شـ ي

وێنەى ()4

ڵ
ن
ن
دونیابی� و ب�ی کردنەوەیان
کاریگەر� لەسەر
تاکەکا� كۆمهڵهوه ههيه ت�،
ههروهها بههۆى ئەو پێگەو بەها کۆمە�یەتییانەى کۆمەڵ كه بەسهر
ی
ن
ـتەکا� دەوروبــەردا ه هي ـه ،بــۆ نمون ـه (ماتــۆڕى سێ تاي ـه) ب ـه (كهريــم كابــان) يــان ئوتومبێــى (تۆیۆتــا الندكــرۆزهر) ب ـه
لــە پرۆس ـهى ناولێنان ـهوهى شـ
(وهنهوشـه) يــان ...تــد ناويــان لێناوهتـهوه ،ل هگـهڵ ئهوهشــدا لـه جيهـ نـا� ئهدهبياتيشــدا ڕهنگيداوهتـهوه ،بڕوانــە وێنــەى ژمــارە (:)5
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وێنهى ()5
 )5-2هۆكارى کهلتورى:

ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� خـ ن
هــەر کۆمەڵگایــەىک مرۆڤایـ ت
ـە� و کهلتورییــە ،کــە بەرهــەیم کەڵەکەبــوى نــەوە لــەدواى
ـاوە� کۆمەڵێــک خــوو نەریــت و بەهــای
نــەوەى کۆمەڵگایــەو لــە ڕێگــەى ئــەم بەهایانــەوە تاکـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ بــە شــێوەیەىک شــیاو بــۆ بەکارهێنـ نـا� زمــان ئاراســتەدەکرێن ،بۆیــە ناولێنانیــش

ڵ
ـتەکا� دەوروبــەر لەالیــەن تاکـ ن
ن
ن
بەکاردەهێ�ێــت،
ـەکا� ئــەو کۆمەڵــەوە
یەکێکــە لــەو بابەتــە کۆمە�یەتییانــە ،كـ ه لــە زمانــدا بــۆ ناولێنــان و ناســینەوەى شـ
ڵ
کــە ڕێککەوتــون ،ناوەکــە بەرانبــەر بــە چ کەرەســتەیەک بەکاردەهێـ ن ن
ـ� ،بــە�م ئــەوەى لـ �ـر
ـەر� کهلتــوری کۆمەڵگاکەیــە لەســەر
ێهدا مهبهســته ،کاریگـ ی
ن
ن
ن
نەتەوەکا� تری جیهان لە ڕوى کهلتورییەوە
ناولێ�اوهكه ،بۆ نمونه (نەتەوەى کوردیش وەکو زۆربەى
بەکارهێنا� ناوەکە بەرانبەر بە
هەڵ�ب ژ اردن و
ن
نـ
ـاوەکا� پۆلێنکــردوە بەســەر ڕەگــەزی نـ ێ�ـرو مێــدا ،واتــە کۆمەڵــە ناوێــک هــەن ،تایبەتــن بــە ڕەگــەزی نـ ێ�ـروکۆمەڵــە ناوێــى تریــش تایبەتــن بــە ڕەگــەزی مێ ،
ڵ
هەروەهــا هەندێــک ناویــش هــەن ،دوالیەنــە و ئاســیاییە بــۆ هــەرکام لــەو ڕەگەزانــە بەکاربـ ێ� ن
ـ� ،بــە شــێوەیەىک گشـ تـی ئــەو ناوانــەى ئامــاژەن بــۆ دەســە�ت
و توندوتـی ژ ی و ڕەمزێکــن بــۆ هـ �ێزـرو وزەیــەیک عەقڵـیی گــەورە ،وەک (قارەمــان ،شـ ێ�ـرکۆ ،چــاالک ،زیــرەک ،بەهـ �ێزـر ،پاڵــەوان ،توانــا... ،تــد) ،لەبەرئــەوەى

ن
هێمــاى هـ �ێزـری جەســتەییان تێدایــە بــۆ ناولێنـ نـا� ڕەگــەزی مێ
بەکارناهێ�ێــن ،بەپـ ێ �ـى کهلتــوری ئێمــە کــە کوردیــن و میللەتێکـی ن  ،هەمیشــە ڕەگــەزی نـ ێ�ـر
ڵ
ـەورە�
پلــەى با�یــان گرتــوە لــە کۆمەڵــگادا ،ئەمــەش ڕەنگدانــەوەى لەســەر هەسـ تـى تــایک کــورد هەبــووەو لــە واتــای نــاوە بەهـ �ێزـرو توندەکانــدا هەســت بەگـ
ی
ڵ
ـە�ت دەکــەن ،لــە بەرانبەریشــدا نــاوی ڕەگــەزی مێینــە نــاوى نەرمونیــان و شتەناســک و جوانـ ن
ـەکا� رسوشــتیان بــۆ هەڵدەبژێردرێــت،
و هـ �ێزـر و دەسـ
ڵ
وەک (گــە� ،تریفــە ،جــوان ،وەنەوشــە ،پــەری ،ێ�ن�گــس ،شــەونم ،شــنە... ،تد)(ڕێژنــە ئیســماعیل عەزیــز.)٧٧ :٢٠٠٨ ،

ـەر� کهلتــور لەســەر ناولێنانــەوەى شــتەکان ،ئاشــکرایە پرۆس ـهى ناولێنــان وەک هــەر بابەتێــى تــر
هــەر ســەبارەت بــە هــۆكارى کهلتــورى و کاریگـ ی
ن
وهكا� دراوسێ  ،بــۆ نمونــە لــە کهلتــوری نەتــەوەى عەرەبیــدا بــۆ نــاوی کــەس هەندێــک نــاو هەیــە ،ناویــان
ـەر� کهلتــوری نهت ـه
ب ـهدەر نییــە لــە کاریگـ ی
ن
لێ�اوەتــەوە ،بــۆ نمونــە (/محهمــەد /ئەبوجاســم/ ،ئەحمــەد /ئەبوشــەهاب/ ،حسـ ێ� ن
ـ� /ئەبوعــەیل/ ،حهس ـهن /ئەبوفــەالح... ،تــد) ،ئــەم حاڵەتــە لــە
ڵ
کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا نییــە ،بــە�م هــەر کەســێک هەڵگــری ئــەو ناوانــە بێــت ،دەکرێــت بــەو شــێوازەى ســەرەوە ،کــە ئامــاژەى پێــدرا ،ناویــان
ن
لێب�ێتــەوە ،واتــە لەبــەر ئــەوەى نــاوەکان لــە بنەڕەتــدا کــوردی ن ـی ن  ،بۆیــە کهلتورەکەشــیان لەگــەڵ خۆیــان هێناوەتــە نــاو ن هت ـهوهى کــوردەوە ،کــە لــە
کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا لــە جێگــەى ئــەو حاڵەتــە بچوککردنــەوەى ناومــان هەیــە ،بــۆ نمونــە دەبــن بــە (حەمــە ،ئەحــە ،حوس ـه ،حهســه...،تــد)،
ڵ
ڵ
ههرچهنــده (لـه ئيســامدا كونيـه بـه نــاوى منــدا� گـهورهوه ههيـه ،ئهويــش بــهدانـ نـا� (ئهبــو واتـه بــاوك) يــان (ام واتـه دايــك) لـه پێــش نــاوى منــدا�
گهورهكهيانـهوه ،وهك (ابــو احمــد واتـه بــاوىك ئهحمـهد) يــان (ام احمــد واتـه دايــى احمــد) ،تهنانـهت پێغهمبـهر (د.خ) كونيـهى خــۆى بهنــاوى كــوڕى

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 25

https://www.huj.uoh.edu.iq

ن
كاردههێ�ێــت
گـهورهى (ابــو قاســم) نابو)(فهرمــان عزيــز خ هرابـه ي� ،)17 :2013 ،بـه ه همــان شــێوهش ئـهم كهلتــوره لـه كۆمهڵــگاى كورديــدا ههيـ ه و به
وهكــو (بــاوىك ئهلهنــد ،دايــى ئهلهنــد... ،تــد) .هەروەهــا لــە کهلتــوری کوردیــدا چەندیــن دەربـڕاو هــەن ،کــە بەکارهێنانیــان ڕێگەپێــدراو نییــەو ئازادانــە لــە
ن
کۆمەڵــگادا بەکاربـ ن
ـەرهەڵدا� تابــۆ دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕێگرتـ نـى
ـهێ�ێــن ،ئەوانیــش بــە وشــە تابــۆکان نــارساون ،لــەم ڕوانگەیــەوە دەتوانرێــت بوترێــت ،کــە سـ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� لەبــەردەم هەڵســوکەوت و ڕەفتاریــان ،بەپـ ێ �ـی ئــەوەى لــە کهلتــوری نەتەوەکەمانــدا هەبــووە ،بۆیــە ڕێگەنادرێــت ،ك ـ ه کۆمەڵــگا ڕوبــەڕوى
ڵ
ـە� و زیــان و ئــازار بێتــەوە ،چونکــە لــە هەمــو کۆمەڵگایەکــدا تــاىک یاخیبــو هــەن ،بەپـ �ـی ڕێنماییـ ن
ناڕەحـ ت
ـەکا� ئــەو پرنســیپ و دابونەریتــە کۆمە�یەتییانــە
ێ
�
پ�ەودەکرێــت ،لــە ڕاســتیدا مەبەسـ تـی ســەرەک�ی لێکۆڵینەوەکــە ڕەفتــاری تاکــەکان نییــە ،بەڵکــو گوفتاریانــە ،واتــە
ڕەفتارناکــەن ،کــە لەناویانــدا شــیاوە و ێ ڕ
ـتکرد� پەیوەنــدی و ئەنجامـ ن
ن
ـدا� کــردەى لهيه ت
ـ� بەکاریدەهێـ ن ن
ک�گەیشـ ت ن
ـ� ،بۆیــە کۆمەڵــگا ناچــاری ئــەوە
ئــەو دەرب ـڕاوە زمانییانــەى ڕۆژانــە بــۆ دروسـ
ڵ
الدا� کۆمە�یـ ت
ن
ـە� نەبنــەوەو ببنــە ئەڵتەرناتیـ ڤـی
دەکات ،کــە نــاو لــەو دەربڕاوانــە بنێتــەوەو فۆڕمێــى نوێیــان بــۆ دابڕێژێــت ،بــۆ ئــەوەى تــو�ش نەشــیاوى
ڵ
ئــەو وشــە نەشــیاوانەى کــە کهلتــوری کۆمە�یەتـیی کۆمەڵگاکــە ڕێگــە بــە بەکارهێنایــان نــادات.

ڵ ت
یە�:
 )6-2پێگەو بەهاى کۆمە�

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ئەگـ چ
ـە� بــە
ـد�
ـەر� زمــان وەک دەزگایــەىک ســەربەخۆ کاردەکات ،بــە�م دەکرێــت کۆمــەڵ لــە ڕێگــەى داتــا ســەرەکییەکانەوە تایبەتمەنـ ی
ڵ
ن
ـەر� لەســەر دونیابیـ نـی و ب�ی کردنەوەیــان
مرۆڤــەکان ببەخشــێت ،وات ـ ه ئــەو پێگــەو بەهــا کۆمە�یەتییانــەى کۆمــەڵ بــە تاکــەکا� دەبەخشــێت ،کاریگـ ی
ڵ
ن
ژ ن
ت
�
ـەر� پێگــەو بەهــاى کۆمە�یەتییــە
هەیــە لــەکا� هەڵ ـب ارد� نــاوو ناولێنــان لــە شــتەکا� دەوروبــەر ،ئــەوەی لـ ێـرەدا لێکۆڵینەوەکــە دەیخاتــەڕو ،کاریگـ ی
ن
ت
نن
ـەر� لەســەر
لەســەر ناونــان الى تــاىک کــورد ،تهنانـهت تاکــەکا� کۆمــەڵ بەگشــی هەوڵــدەدەن ،پێگەیــەىک بــەرزو بــاش بەدەســتبهێ� ،ئەمــەش کاریگـ ی
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و ســیایس وەکــو (بــەگ ،قــازى ،کوێخــا ،ئاغــا ،پاشــا ،ســوڵتان،
زمانیــان دەبێــت ،بــۆ نمونــە ((ئــەو نازناوانــەى كــە پلــەو پایــەى دەســە� ت�
ف
...تــد)و نازنــاوە ئاینییـ ن
ـۆ� ،فـ قێ
ـە� ،مــەال... ،تــد) نیشــاندەدەن ،دەدرێنــە پــاڵ نــاوى پیــاوان ،بەکارهێنانیشــیان زیاتــر
ـەکا� وەك (شــێخ ،دەروێــش ،سـ
ڵ
بــۆ نیشـ ن
ـ� بڵێـ ي ن
کۆمە�یەتییە))(پێشــکەوت مەجیــد محەمــەد .)٥1 :٢٠١٣ ،دهتوانـ ي ن
ـاندا� ڕێزگرتــن و پلەوپاي ـهى
ـ� (نــاوهكان بــهشــێوهیهیك بهرچــاو
گ
ڵ
خــاوهن گرنــی خۆیانــن ،لــهه ـهر ناوێكــدا كۆمهڵێــك نیشــانهو واتــا ههی ـه ،ك ـه ئێم ـه ههڵیاننابژێریــن ،ب ـه�م ئ ـهم نیشــانان ه كۆمهڵێــك زانیــاری لهبــارهی
ڵ
(چیـ نـی كۆمه�یـه ت� ،ســياىس ،ئاسـ تـی ڕۆشــنب�ی ی و خوێنــدن ،ئایــن و...تــد)ى ئێمـهی لهگهڵدایـه ،ناوێــك دهتوانێــت كاریگهرییـهیك ههســت پێنهكـراوی
لهس ـهر ههڵ ژ اردن ـه ن
كا� خــودی كهس ـهكه لــهژیانــدا ههبێت)(بهمــن زنــدی و من ـی ژ ه م�ی مكــری.)2 :1396 ،
�ب
ن
کاریگەر� لەســەر دونیابین�ی تاک هەیە،
حاڵەتەکا� بەکارهێنانەوەى ناو لە کۆمەڵگای ئێمەدا خۆشەویســتییە ،ئەمەش هۆکارێکە
یەکێىک تر لە
ی
وات ـ ه دوبــاره بهكارهێنان ـهوهی نــاوى (ئەکتەرێــک /نــور ،موههنــد ،مينــا ،ێ�ب�ێڤــان ،)... ،هونەرمەندێــک /مهرزيي ـه ،موحســن ،ابراهيــم ،مهزه ـهر،
كازم... ،تــد) ،یاریزانێــک /ميــى ،نيمــار... ،تــد) بــۆ نهوهی ـهیك تــازه ،ئ هم ـهش دهگهڕێت ـهوه بــۆ ((ه ـۆكاری خۆشهویسـ تـی كهســێیك نــاو �ێز
خ�انەکــە،

خۆشهویسـ تـی كهســێیك تــر ل ـ ه دهرهوهی �ێز
خ�انەکــەى ،ســۆزی خۆشهویسـ تـی كــوڕ بهرانب ـهر كــچ ،كاتێــك كوڕێــك كچێــی خــۆش ئهوێــت ب ـه قیســمه ت�
نابێــت ،یــان لـ ێ �ـی جیادهبێت ـهوه ،كوڕهك ـ ه كاتێــك ل هگ ـهڵ یهكێــی تــر ئ ـهژی ،نــاوی كــیچ خــۆی بهنــاوی ئ ـهو كچ ـ ه دهكات ،ك ـه پێشـ تـر خۆشیویســتوه))
(ڕێژن ـه اســماعیل عهزیــز ،)80 :2008 ،یاخــود سهرســامبون ب ـه ههڵســوكهوت و ڕهفتــاری كهســێك و ئ ـهو نــاوه لــه مناڵهكانیــان دهنێن ـهوه ،کــە
حاڵەتێــی ئاسـ یـا� و شــیاوە لەنــاو هەمــو کۆمەڵگایەکــدا.

 )3كاريگهرييهكا�ن ناولێنان و ناولێنانهوه:

ـەر� ســەرەیک ئەوەیــە ،ناوەکــە هەڵگــری واتایــەک بێــت ،بــۆ ئــەوەى پرۆســەى ت
لێک�گەیشـ ت ن
وەک ئامــاژەى پێــدراوە ،لــە پرۆســەى ناولێنانــدا مـ ج
ـ�
ن
ن
ر�
ر� لهس ـهر ناولێ�اوهك ـ ه دەبێــت ،جــا كاریگ ـه ي
لەنێــوان تاکــەکا� کۆمەڵــگادا بەردەوامبێــت ،هــەر بۆیــە ئــەو واتایــەى ناوەکــە هەڵیگرتــوە ،كاریگ ـه ي
ن
ن
ن
ت
ن
ن
دهرو� ئ ـهو منداڵــە
ر� لهس ـهر الی ـه ن�
ر� نهرێــى و خ ـراپ ،بهتایب ـه� (ل ـه ناونــا� منداڵــدا پــاش گهورهبــو� كاریگ ـه ي
ئهرێــى و بــاش بێــت یــان كاریگ ـه ي
دەبێــت ،کاتێــک وەکــو تاکێــى پێگەیشــتو دەچێتــە کۆمەڵــگاوە ،چونکــە هەمــو مرۆڤێــک هەســتێىک تایبەتـیی بەرانبــەر بەنــاوى خــۆی هەیــە ،هەندێــک
جــار لــە بازنــەى ڕەنگدانــەوەدا ڕێچکــەى قبوڵکــردن دەگرێــت ،بەواتــای ئــەوەى ئــەو کەســە بەرانبــەر بــە ناوەکــەى خــۆی هەســتێىک بــا�ش هەیــە،
ئــەم هەســتە بەرانبــەر بــە ئ ـهو ناوان ـه دروســتدەبن ،کــە نــاوى ســەردەیم و ناســکن و پڕواتــا و پەســەندن و ههڵگــری واتای ـهیك خــۆش و باشــن ،بۆیــە
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ن
�ش
كاردان ـهوهی بــا دهبێــت چ لهنێــو كۆم ـهڵ یــان لهس ـهر دهرو� ئ ـهو تاكــه) (بڕوان ـه :ڕێژن ـ ه اســماعیل عهزیــز ،)85 :2008 ،تهنان ـهت زۆرجــار وا
ههســتدهكهن ،كـه واتــای ناوهكهیــان لـه خۆیانــدا ههیــه یــان ڕهنگیداوهتـهوه ،وهك (بههـ �ێزـر ،دلۆڤــان ،كامـهران ،ئاشــنا ،لـ �ێزـران ،كابــان ،دڵخــۆش ،ڕێبـی ن ،
جــوان ،شـ یـرین ،ناســک.... ،تــد).
هەندێــک جاریــش ڕێــک بهپێچهوان ـهی ئــەوەى باســکرا(( ،هەندێــک نــاو کاریگەرییــەىک خراپیــان لەســەر هەسـ تـی تــاک هەیــە ،واتــە ئ ـهم الیهنهیــان
ن
دەرو� كهسـهكان ،بــۆ نمونــە ئــەو ناوانــەى مــرۆڤ تاقیکردنەوەیــەىک خـر پا� لەگەڵیــان هەیــە ،وەکــو (ســەدام ،شــێخ
ر� نهرێـ نـى دهكاتـه سـهر
كاریگـه ي
ن
رهات�
کاریگەر� نههامه ت� و بهسـه
زانا ،عهیل کیمیاوی ،عودەى ،ئوســامه... ،تد))(ڕێژنه اســماعیل عهزیز ،)87 :2008 ،هەروەها زۆر جار لهژێر
ی
ڵ ت
ت
�ن
ـەر� لهسـه ر ئــەو
كارهســا� ناخــۆش و دورەو�� ،نــاو لــهمناڵهكانیــان دهنـ ێـ� ،وهك (ئــاواره ،نامــۆ ،بێنــاز ،كۆچـهر... ،تــد ،ئـهم ناوانـه كـهم تــا زۆر كاریگـ ی
کەســەى هەڵگــری ناوەکەیــەو تەنانــەت لەســەر کۆمەڵــگاش دەبێــت.
ـنا� ئــەوەى لەســەرەوە باســکرا ،ئــەوە ڕوندەبێتــەوە ،کــە ناولێنــان پەیوەســتە بــە هەسـ تـى کــەیس ناولێنــەرەوە ،واتــە ئــەو کەســەى ناوەکــە
لەبــەر ڕۆشـ ی
ـەر� کام لــەو هەســتانەى باســکران ،تێیــدا ڕەنگیداوەتــەوە ،جــا ئەگــەر منداڵەکــە لــە کاتێــى بــاش و شــیاو و
هەڵدەبژێرێــت لــە چ حاڵەتێکدایــە و کاریگـ ی
خۆشــدا بەنســبەت �ێز
خ�انەکەیــەوە هاتبێتــە دونیــاوە ،ئــەوا ناوێــى بــاش و شــادى لێدەنرێــت ،خــۆ ئەگــەر وانەبێــت ،ئــەوا ڕەنگــە ناوەکــە لەژێــر فشــارێىک
ن
دەرو� منداڵەکــە هەبێــت ،کــە گــەورەش بێــت ،هەرگـیز
ژ
ـەر� خـر پا� لەســەر
دەرونـیی نائارامــدا هەڵ�ب ێردرێــت و هەڵگــری واتایــەىک خـراپ بێــت وکاریگـ ی
ئــەو ناخۆشــییەى بەســەر �ێز
خ�انەکەیــدا هاتــوە ،بـ یـری نەچێتــەوە ،تەنانــەت ڕەنگــە تاوانباریــش بکرێــت وەک دەوترێــت (پـ ێ �ـى شــەڕ بــووە) ،ه ـهر ئ ـهو
كاریگهريی ـهش وادهكات ،ك ـ ه زۆرجــار تاك ـهكان ههڵدهسـ ت ن
ـ� ب ـه گۆڕیـ نـی ناوهكانیــان و س ـهر لهنــوێ نــاوى تــازه بــۆ خۆيــان ههڵ�ب ژ ێــرن ،كاتێــك درك ب ـهم

ههســتهیان دهكـهن ،ئهمـ ه كارێــی زۆر ئاســاییه ،بـه بهڵگـهى ئـهوهى هـهر لــهسـهردهیم پێغهمبـهرى ئیســامهوه ههبــووه(( ،پێویســت ه ئـهو ناوانـهی كـه
نهشــیاون ،بگۆڕدرێــن ،بـ ه بهڵگـهی ئـهم فهرمودهيـه ((ان النبـ ي يـى (ص) غـ يـر اســم عاصيــة وقــال :انــت جميلــة)) ،واتـه :پێغهمبـهری خــوا نــاوی (عاصيــة)
وات ـ ه یـ خ
ـا� گــۆڕی و پـ ێ �ـی فهرمــو :ل هم ـهودوا تــۆ نــاوت جمیلهی ـه ،وات ـه جوان))(فهرمــان عزيــز خهراب ـه ي� .)18 :2013 ،بۆي ـ ه ل ـه زمـ نـا� كورديشــدا
چهنديــن نــاوى مــرۆڤ هـهن ،كـ ه واتــاى ڕهشـ ن
ـبي� و ههســتێىك خـراپ بـه كهسـهكه دهبهخشــێت ،وهك (غهمگـ ي ن
ـ� ،فرمێســك ،غهمنــاك ،بێنــاز ،تهنيــا،
زامــدار... ،تــد) ،يــان لهبـهر هۆكارێــى تــر بێــت ،دهتوانێــت ناوهكـهى خــۆى بگۆڕێــت و ناوێــى خــۆش و شــياو لـه خــۆى بنێتـهوه.

ڵ
 )٤ناولێنان و ناولێنانەوە لە کۆمە� کوردیدا:

ن
ـتەکا� دەوروبــەر ،گــەر وردببینــەوە ،ئــەوا دونیابینـ يـى منــداڵ و گــەورە وەکویــەک نییــە و لــە
ســەبارەت بــە دونیابینـیی تــاک بەرانبــەر بــە ناونـ نـا� شـ
ن
ن
ـد� خۆیانیــان هەیــە ،هــەر بۆیــە منــداڵ هاوشــێوەى دونیابینییــە ڕێزمانییەکــەى
ناولێنــا� شــتەکا� دەوروبــەردا جیــاوازن ،هەریەکەیــان تایبەتمەنـ ی
ن
پژ
زمان�انــدا داتــا زمانییــەکان لــە ڕوی یاســاوە
ـگاوەکا�
پەیوەســت بــە پڕکرنــەوەى فەرهەنگەکەشــیەوە ســەرلەنوێ دەوروبــەری پۆلێندەکاتــەوە ،لــە هەنـ
ڵ
ـەو� کاراکـ ن
ـرد� دەزگاکەيدایــە،
بەســەر ڕێزمانــە گشــتییەکەدا دەســەپێنێت ،لەبەرئــەوەى ((منــداڵ هــەر لــە لەدایکبونیيــەوە دەزگاى زمـ نـا� هەیــە و لــە هـ
ئەویش لە ڕێگاى فەرهەنگێىک تایبەت بە خۆیەوە ،کە سەرلەنوێ داڕشتنەوەى دەوروبەرەو دونیابین�ی خۆی تێدایەو تاکگەر یا� منداڵەکەیە بەسەر
دەوروبەرەکەیدا))(بژوێــن یەحیــا محەمــەد ،)٢2 :٢٠١٦ ،بــۆ نمونــە (/حــەم /بــۆ هەمــو خواردنێــک)/( ،دیــدە /بــۆ هەمــو ســەیارەک) بەکاردەهێنێــت،
ن
گرت� ن
ن
هەر بۆیە (پێش وەر ن
شتەکا� دەوروبەرییەوە،
دونيابي� و تاکگەر یا� خۆی بەکاردەبات لە سەرلەنوێ داڕشتنەوەى
زما� یەکەم الى منداڵ،
ن
ـتەکا� دەبەســتێت لــە ناولێنـ نـا�
بۆیــە پرۆســەى ناولێنانیــش بەشــێک دەبێــت لــەو پرۆســەیەو منداڵیــش بەهەمــان شــێوەى گــەورەکان پشــت بــە هەسـ
شــتەکاندا ،واتــە لــە ڕێگــەى ئــەوەى خــۆی دەیبســتێت ،دەیبینێــت یــان بۆنیــدەکات ،نــاو لــە شــتەکان دەنێــت ،نــەک بــەو شــێوەیەى لــە زمـ نـا� دایکیــدا
گ
ڵ
زمان�انەکەیــدا ســیماى نەتەوایـ ت
پژ
ـە� نییــە ،بــۆ نمونــە ڕەنــى ڕەش لــە /تەختــەڕەش/دا بــۆ زمـ نـا� منــداڵ دەگوازرێتــەوە ،بــە�م منــداڵ بــە
هــەن ،واتــە لــە
ڵ
ڵ
دونیابینـیی خــۆی بــە /تەختەسـ پـى /ناویدەنێتــەوە ،هەروەهــا /برنـ جـی ســور /الی ئــەو مندا�نــەى نمونەیــان لێوەرگـ یـراوە (برنـ جـی پرتەقــا�)ە ،چونکــە
ڵ
ڕەنگەکــەى بــە پرتەقــا� دەبینێــت نــەک ســور)(بژوێن یەحیــا محەمــەد.)٢4 :٢٠١٦ ،
ن
ئــەوەى لێکۆڵینەوەکــە مەبەسـ ت
ـتەکا� دەوروبەرمــان ،واتــە مرۆڤــە گەورەکانیــش بەهەمــان
ـتێ� دونیابین ـیی گەورەکانــە ســەبارەت بــە ناولێنـ نـا� شـ
ن
ـانەکا� ئــەو شــتە ،کــە لــە
شــێوەى دونیابین ـیی منــداڵ لــە ڕێگــەى هەســتەکانەوە نــاو لــە شــتەکان دەنێتــەوە ،زۆرجــار یەکێــک لــە ســیفات یــان نیشـ
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ن
ـتەکا� دەکەوێــت ،ئیـ تـر شــتەکە بــەو نــاوەوە دەناســێتەوەو نــاوى لێدەنێــت ،چونکــە کاتێــک مــرۆڤ
جیهـ نـا� دەوروبەریــدا هەیــە ،بــەر یەکێــک لــە هەسـ
نــاو لــە شــتێک دەنێــت ،چــۆن دەیبینێــت ،وههــاش نــاوى لێدەنێــت ،هــەر بۆیــە هەمــو ناوێــک بــە هــۆکاری هەســتێکەوە دەنرێــت ،لەبەرئــەوە هەســت
ڵ
ڵ
ـەر� لەســەر تــاک هەیــە ،بــە�م کۆمەڵێــک هــۆكار هــەن ،لــە ســەرەتای توێژینەوەکــە
لــە پرۆســەى ناولێنــان و ناولێنانـهوهدا ڕۆڵێــى بــا�ى هەیــە و کاریگـ ی
باســیان لێوەکـراوه ،کــە چــۆن هەسـ تـى تــاک ئاراســتەى خۆیــان دەکــەن.
�
ـەر� بەرکەوتـ نـى هەســتەکاندا ن ـراون ،بــۆ نمونــە
ئــەوەى جێــگاى باســە لـ ێـرەدا ئەوەیــە ،کــە دەبێــت نمونــەى ئــەو ناوانــە بخەینــەڕو لەژێــر کاریگـ ی

ـەر� ڕەنگەکەیــەوە ناون ـراوە ،وەکــو (ڕەشــکە ،ســورەمایس ،قەلــەڕەش ،زەردەواڵــە ،مەلەڕەنگاڵــە... ،تــد)،
(هەندێــک ناومــان هەیــە بەهــۆی کاریگـ ی
ئــەوەى ڕون و ئاشــکرایە لەئەنجــاىم بەرکەوتـ نـى هەسـ تـى بین ـ ن و زاڵبـ ن
ـو� ڕەنگەکانیانــەوە ناویــان لێـ نـراوەو دەنارسێنــەوە ،هەروەهــا هەندێــى تــر لــە
ی
ڕێگــەى شــێوەکانیانەوە ،وەکــو (ماســییە پانکــە ،پوشــکەبەقن ،چاوەپشــیلە... ،تــد) ،کــە بــە هەمــان شــێوەى نمونـ ن
ـەکا� ســەرەوە بــەر هەسـ تـى بین ـی ن
کەوتــون ،یــان بــۆ نمونــە لــە ڕێگــەى هەسـ تـى تامکردنــەوە ،وەکــو (ترشــکە ،مزرۆکــە ،شەکرەســێو... ،تــد) ،هەروەهــا لەڕێگــەى هەسـ تـى بیستنیشــەوە
ن
تــاک توانیویـ ت
ـتەکا� دەوروبــەری بنێتــەوە ،بــۆ نمونــە (تاقتاقکــەرە ،کوکوخـ تـی... ،تد)(فــاروق عومــەر ســدیق.)46 :٢٠١1 ،
ـە� نــاو لــە شـ
هەروەهــا ناولێنانــەوەى ئۆتۆمبێــل ل ـ ه كوردســتاندا بووهت ـه دیاردهی ـهیك بـ ڵـاو بهتایب ـه ت� دوای ڕاپهڕیـ نـی ( )1991بههــۆی هاوردهكـ ن
ـرد� چهندیــن
ن
دههێ�ێت ـ ه كوردســتانهوه،
جــۆری ئۆتۆمبێل ـهوه ،بازرگان ـهكان و ئ ـهو كهســانهی مامهڵ ـ ه بــه ئۆتۆمبێل ـهوه دهك ـهن و بهپـ ێ �ـی جــۆری ئ ـهو ئۆتۆمبێل ـهی
ن
ـتکرد� فرێزەکانیــدا ئــەم دیــاردەى دروســتکردنە
یك بـهو ئۆتۆمبێلـهوه نييـه ،لــە زمـ نـا� کورديــدا لــە دروسـ
خۆیــان ناوێــی لێدهنێنـهوه ،كـه هیــچ پهیوهنديیـه 
هەبــووەو لــە مـ � ژـروى نوێشــدا نــاوى کــەس بــۆ ئــەم مەبەســتە هەیــە و دەبیسـ تـرێت ،زیاتریــش نــاوی هونهرم هنــدو س ـهركردهو كهس ـ ه نــاودار ن
هكا� بــۆ
ێ
م�یـیش دهوێــت بــۆ �
ـ� ،ئـهم ناولێنانــەوەش دهگهڕێتـهوه بــۆ ئـهوهیكـ ه بههــۆی ئـهو ناوانـهوه زوتــر دهنارسێنـهوهو كاتێــی كه ت
دادهنـ ێ� ن
ف�بــون و ئاسانیشـه
ێ
رن� كڕیــاران ڕابكێشــن ب ـهالی خۆیانــداو
بــۆ دەربڕیــن ،هەروەهــا توێژینەوەکــە گەیشــتوە بــە هۆکارێــى تــر ،کــە ڕەنگــە بازرگان ـهكان بــۆ ئ ـهوهی س ـه ج
ڵ
زۆرتریــن كڕیاریــان ههبێــت ،واتـه تهنهــا بــۆ ڕیكالمكردنـه بــۆ ئـهو ئۆتۆمبێلـه تازهيـهى دێتــه نــاو و�تـهوه ،كـه لهپــاڵ نــاوه بازرگانیيهكـهدا ،كـه كۆمپانیــای
ـ� ،بڕوانــە نمون ـه ن
دروســتكارهكه بــۆی دانــاوه ،ئهمــان دێــن ناوێــی تــری بــۆ دادهنـ ێ� ن
كا� ژمــاره (:)١
تۆیۆتا الندكرۆزهر (مۆدێىل  1980تا  : )1996الندكرۆزهر
تۆیۆتا الندكرۆزهر (مۆدێىل  1996تا  : )2001لهیال عهلهوی
تۆیۆتا الندكرۆزهر (مۆدێىل  2001تا  : )2008مۆنیكا
تۆیۆتا الندكرۆزهر (مۆدێىل  2008تا  : )2017وهنهوشه
تۆیۆتا الندكرۆزهر (مۆدێىل  2017تا  : )2019ترامپ
مسيبۆ�ش گالند ( : )2001-1998النسهر
مسيبۆ�ش گالند ( : )2006-2001النسهر قرش
مسيبۆ�ش گالند ( : )2011-2007النسهر بهڵقيس
تۆیۆتای هایلوكس دهبڵ قهمهره  :مهرزیه
تۆیۆتا فۆرچنهر  :مهرزیهی محهجهبه
 كریسلهر قهم هره  :ئۆباما
نیسان سه ن� تهكیس  :سهباو

ڵ
ئۆپڵ (مۆدێىل  : )2002-1996ئۆپ� گوێ بهرخ
كیا س�ی اتۆ  :ئه ی ن
ڤ� ئاسۆ

ئۆپڵ ئۆمیگا ( : )1995كهروێشك
مازدا ( : )636كهرهتۆپیو
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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هۆنداى توكسۆن/كياى سپۆرتاج  :حهفازه
ین
دۆج :
دۆلف�

كرۆال  :بيكاشۆ
ماتۆڕى سێ تايه  :كهريم كابان
س�اتۆن  :ميك ميك
ي
نيسان سه ن� ( : )2001-1990برێمهر
نيسان سه ن� ( : )2011-2001سهباو
نيسان سه ن� ( : )2019-2011الكشتيباى
تهنانـهت بهشــێك لـهم ناولێنانهوانـهش لـ ه سـهر زارى كۆمـهڵ لـ ه بــوارى ئهدهبيــات و تابلــۆى شــوێنهكان و بــوار ن
هكا� تــرى ژيــان ڕهنگيداوهتـهوه ،بڕوانـه

وێنهى (:)6

ئ ـهوهی تێبیـ نـی دهكرێــت ،دانـ نـا� ئ ـهو ناوان ـهى لــە نمونـ ن
ـەكا� ()١دا هاتــون ،تهنهــا مهس ـهلهیهیك نهزان ـی ن و دواكهوتویی ـ ه و زمانێــی بازاڕیی ـه و هیــیچ
ڵ
ـەر� هەســتەکان
تــر ،ئ هگـهر نــا هیــچ داهێنانێــك و ڕۆشــنب�ی يیهیك تێــدا بهديناكرێــت .بــە�م ئــەوەى توێژینەوەکــە خســتویەتییەڕو ســەبارەت بــە کاریگـ ی
ـتەکا� دەوروبەرمــان ئەوەیــە ،کــە تــاک دو جــۆر هەســت کاریگــەر� لەســەر دەبێــت لـ ت
ن
ـەکا� ناولێنانــدا،
لەســەر تــاک بــۆ ناولێنــان یــان ناولێنانــەوەى شـ
ی
ن
ـەرەکا� کۆمەڵــگاو هەسـ تـى فیســیۆلۆجییە ،کــە هــەردو حاڵەتەکــە لــە ســەرەوە بــە نمونــەوە باســکراون و خراونەتــەڕو.
ئەوانیــش هەسـ تـى ژانـ

ڵ
ڵ
يوهند� به دهسـه� ت� سياســييهوه ههيه( ،لهگهڵ هاتنهسـهر دهسـه� ت� ههر ڕژێمێیك ســیایس،
ههروهها اليهنێىك ترى ناولێنان و ناولێنانهوه ،په
ي
ن
ـرد� نیشــانه ن
ـدا� ههمهالی ـهن بــۆ لهناوبـ ن
ههوڵـ ن
ـتكرد� نیشــانهو بهره ـهیم ڕژێــی سیاسـ يـی نــوێ ئهنجامدهدرێــت،
كا� ڕژێــی سیاسـ يـی پێشــو و دروسـ
باشـ تـرين نمون ـهش ل ـه ههنــگاوی یهك ـهم شــوێن ه گشــتییهكان وهكــو ش ـهقامهكان و پارك ـهكان و ســینهماكان دهكهونهب ـهر ئ ـهم گۆڕانكاریی ـه ،ب ـهوهی

ڵ
گــۆڕ نا� ناوهكانیــان و ناولێنانهوهیــان ،كـه ل هگـهڵ سیاسـه ت� ڕژێــی تــازهدا بگونجێــت ،بۆیـه بـه گــۆڕ نا� ڕژێــی ســیایس یــان ئایدۆلۆژیــای و�تێــك جگـه
ڵ
ن
ـكار� ناولێنانهوه)(مرجــان
لــهگــۆڕا� دهس ـه�تداران و یاســاكان ،نیشــان ه و هێمــاكان و نــاوی شــارهكان و شــوێنه گشــتییهكانیش دهكهون ـ ه ب ـهر گۆڕانـ ي
ڵ
ق
ه� و بهرف ـر ن
اوا� الى ههمــو حكوم ـهت و دهس ـه�تدارهكان ل ـه قۆناغ ـه
ـكار� ناولێنانهوهي ـ ه ب ـهز
بدیــی 101 :1388 ،و  .)73بهگشـ تـى ئ ـهم گۆڕانـ ي 
ڵ
ق
ن
جياجياكانــدا
دهبي�ێــت و دهردهكهوێــت ،بــۆ نمونـه پــاش ن همـ نـا� رژێــى بهعــى عـ ێ�ـرا� و گواســتنهوهى دهسـه� ت� حوكمــدارى بــۆ خــودى نهتـهوهى
كــورد ل ـ ه باشــورى كوردســتاندا ،ئ ـهم پرۆس ـهيه ههمــو بــوار ن
هكا� ژيـ نـا� كۆمهڵــگاى كــوردهوارى گرت ـهوه ،ه ـهر لــهگۆڕيــن و ناولێنان ـهوهىتاك ـهكان و
تابلــۆى شــوێن ه گشــتييهكان و شــوێنه تايبهت ـهكان و خوێندنگ ـهكان و ...تــد.
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ـو� كات گۆڕانــكاری بهس ـهر زمــان و شــته ن
ئاشــكرایه،بهپـ �ـی تێپهڕبـ ن
كا� دهوروب ـهردا دێــت ،ناولێنانیــش ل ـهو گۆڕانــە ب ـهدهر نیی ـه ،ك ـه بهشــێوهیهیك
ێ
بهرچــاو ههســت ب ـهو گۆڕانــكاری و جیاوازيیان ـ ه دهكرێــت ،ك ـ ه بهس ـهر ناولێنانــدا لــه ن ـهوهی كــۆن و نــوێ بهتایب ـهت لــه ناولێنـ نـا� منداڵــدا هاتــوه،

دهبینـی ن ئـهو ناوانـهی لـه چــل پهنجــا ســاڵێك لهمهوبـهر لـه مــرۆڤ نـراوه  ،ئێســت ه زۆر كـهم بۆتـهوه ،بهشــێوهیهك ئهبێتـ ه جێگـهی گاڵتهپێكــردن ،ئهگـهر
بێتــو لـهم سـهردهمهدا نــاوی منداڵێــك نب�ێــت (رهعنــا ،رابيعـه ،حربيـه ،تهمينـه ،ههديـه.... ،تــد) ،یــان هـهر ناوێــی تــری لـهو جــۆره ،كـه سـهردهمانێیك
زۆری بهسـهردا تێپهڕبــووه ،تهنانـهت ئهگـهر بێتــو دایــك و باوكهكـهش ئـهو نــاوه كۆنانـ ه لــهمنداڵهكانیــان بنـ ێ� ن
ـ� ،پــاش ئـهوهی منداڵهكـ ه كهمێــك گـهوره
بــو ،دریك ب ـ ه ناوهك ـهی خــۆی كــرد ،پهنادهبات ـه ب ـهر گۆڕیـ نـی ناوهك ـهی ،لهب ـهر ئ ـهوهی مــۆدی نهمــاوه ،بــۆ ئ ـهوهی نهبێت ـه جـ ێ �ـی توانــج لهنێــو كۆمهڵــدا،
ئهمـهش هۆكارێــی گـهورهی ناوگۆڕینـه لــهزمـ نـا� كوردیــدا.
ئهگ ـهر تێبیـ نـی بكهیــن ،دهبین ـی ن لــه ن ـهوهی كۆنــدا زیاتــر بــۆ ناولێنــان ڕهچــاوی (ئایــن و كهلتــور و خهبـ تـا� ســیایس و ....تــد) ك ـراوه ،بــۆ نمون ـه
(ل ـ ه س ـهردهمه جیــاوازهكان و ل ـه نێــوان نهت ـهوهی جیــاوازدا ،كۆمهڵێــك دابونهریــت ل ـه ت
كا� ناولێنـ نـا� منداڵــدا ههبــووه ،ه ـهروهك ل ـ ه س ـهردهیم
ڵ
ساســانییهكان و ل ـ ه نێــوان زهردهشــتییهكان باوبــووه ،كاتێــك دایكێــك منــدا� دهبــو ،پێــش ئ ـهوهی شـ یـری پێبــدات ،كهســێیك تایبهتیــان بانگدهكــرد و
ئ ـهو كهس ـهش دوعای ـهیك تایب ـه ت� ب ـە گـ �
ـو� منداڵهك ـه دهخوێنــد و ئ ـهونــاوهی ك ـ ه بۆیــان ههڵ�ب ژ اردبــو ،ناويــان لێدهنــا و دواتــر منداڵهكهيــان ب ـ ه ئــاوی
ێ
ڵ
(هــوم) پ�ی ۆزدهكــردو ئـهو ئاوهيــان بهسـهردا دهكــرد ،بـه�م پــاش هاتـ نـی ئیســام ڕێوڕهســمهكان جیــاواز بــون ،بــۆ نمونـه لـه خوراســان شـهوی شهشـهم

بـ ه خوێنـ ن
ـد� دوعــا جـهژن دەکــەن ،دهموچــاو و جهســتهی منداڵهكـه بــهبــاروت ڕهشــدهكهن ،تاكــو جنـهكان لـ ێ �ـی دوربــن و دوای چهنــد ڕێوڕهســمێیك
ـو� ڕاسـ تـی منداڵهكـه بانــگ و لــە گـ �
تــر ،یهكێــك لــهڕیشســپیهكان لـ ه گـ �
ـو� چـه پ� ئیقامـهی دهخوێنــد و بــهمهیــی خــۆی ناوێــی ئایـ نـی بــۆ ههڵدهبـژارد،
ێ
ێ
ن
يــان لــه نێــوان توركمان ـهكان نــاوی كهســا� زینــدو بــۆ منداڵ ـهكان ههڵنابژێــرن ،چونك ـه ل ـه كهلتوریــان واتای ـهیك بــاش ناگهیهنێــت ،ئ ـهوان لــه نێــوان
( )3بــۆ ( )10ڕۆژ ،ڕۆژێــك بــۆ ناونــان ههڵدهبژێــرن و پێیــان وای ـه ،ك ـ ه خــودا دوای ناولێنـ نـا� منداڵهك ـه چارهنــویس دهگۆڕێت)(بهمــن زنــدی و من ـی ژ ه
ڵ
ـتی�ین چاالكیی ـه ن
ـدا�ن یهكێك ـه ل ـه گشـ ت
كا� مــرۆڤ ،ك ـ ه گرنگیی ـهیك زۆری ههی ـه ،جــۆری
م�ی مكــری .)5-4 :1396 ،ل ـهم پێوهدانگ ـهوه( ،ناولێنـ نـا� منـ

ڵ ت
ت
�
ت�وان ـی ن ل ـه
ـكار� ســیایس و كۆمه�ی ـه� و كهلتـ ی
نــاوهكان و چۆنی ـه� دیــاردهی ناولێنــان س ـهر بــه پاشــكۆی كۆمهڵێــك گۆڕانـ ی
ـور� كۆمهڵگاكانــه ،بــه ێ ڕ
ڵ ت
�ژ
و� ئاشــكرا دهبێــت)
نــاوهكان و لێكۆڵین ـهوهو وردبون ـهوه لــهواتاكانیــان ،الیهنێــی تــر لــهڕاســتییهكان وهكــو پهیوهنــدی و ژینگ ـهی كۆمه�ی ـه� و مـ ێـر ی
ڵ
ن
(یونــس دانــش و عــی اكـ بـر قربــا� ،)89 :1396 ،ب ـه�م لــه ناولێنـ نـا� ن ـهوهی نوێــدا زیاتــر پهنادهبرێت ـ ه ب ـهر نــاوی بێگان ـهو مۆدێــرن ،زۆرجاریــش لــه
ڵ
ئهنجــایم الســایكردنهوهی نــاوی هونهرمهنــد و ئهكت هرهكان ـهوه نــاو ل ـه منداڵهكانیــان دهنـ ێ� ن
ـ� ،ب ـه�م لهگ ـهڵ ئهوهشــدا ڕێژهی ـهك ه ـهر ماوهت ـهوه  ،ك ـه
ڵ
نــاوی منداڵهكانیــان ل ـه ئایــن و كۆم ـه ڵ� كــوردهواری و ههسـ تـی نهتهوایهتی ـهوه منداڵهكانیــان ناودهنـ ێ� ن
ـ� ،ب ـه�م ب ـه ب ـ هراورد لهگ ـهڵ ن ـهوهی كۆنــدا زۆر
جیــاوازی ههیـه .ئـهوهی جـ ێ �ـی ئاماژهیـه لهگـهڵ ههمــو ئهمانـهدا كۆمهڵێــك نــاو ههیــه ،كـه ههرگـیز كــۆن نابــن و بهسـهر ناچــن ،زۆرتریــن ڕێـژهی ناونـ نـا�
ن
ـاوهكا� (محمــد ،احمــد ،ع ـهیل ،حسـ ي ن
ـ� ،حســن ،عبــاس.... ،تــد) ،باشـ تـرين نمون ـهش ه ـهر ل ـه ئايـ نـى
گرتوهت ـهوه لــهزۆرب ـهی نهتهوهكانــدا ئهوانیــش نـ
ئيســامدا نــاوى (مح همـهد) لـ ه زۆربـهى �ێز
خ�انـه ســونه مهزههبهكانــدا ههيـهو تهنانـهت بــهســونه ت� دادهنـ ێ� ن
ـ� ،كـه لــههـهر ماڵێكــدا (مح همـهد) ناوێــك
ڵ
ههبێــت ،ب ـه�م الى شــيعه مهزه هب ـهكان پێويســت ه لــهه ـهر ماڵێكــدا (ع ـهىل) ناوێــك ههبێــت.
پێویســتە ل ـه ت
كا� ناونـ نـا� منداڵــدا بـ یـر ل ـهوه بكرێت ـهوه  ،کــە ئ ـهو نــاوه ت ـهواوی ژیــان لهگ ـهڵ ئ ـهو كهس ـ ه دهبێــت ناوێــی وای بــۆ بڕیــار نهدرێــت،
ق
دواڕۆژ پێیـهوه ناڕهحـهت بێــت و ڕ� لـهو كهسـ ه بێتــەوە ،كـه ئـهم نــاوهی بــۆ ههڵـب ژ اردوه ،بۆیــە دهبێــت لـه ه همــو ڕویهكـهوه بـ یـری لێبكرێتـهوهو بــاش
نگێ�ێت و واتاكـهی بزانرێــت و بــۆ ه همــو قۆناغـه ن
�
ههڵبسـه ن
دهگ�ێــت،
كا� ژیـ نـا� گونجاوبێــت ،چونكـ ه (بههــۆی ئـهو ڕۆڵـهی كـه ناولێنــان لــهكۆم هڵــدا
ێڕ
ڵ
دهبێتــه هــۆی كاریگ ـهری و كارتێكردنێــی قــوڵ ل ـ ه گۆڕهپـ نـا� كۆمه�ی هتـ يـی تاك ـهكان ،بهشــێوهیهك ئ ـهو كهســانهی ههڵگــرى نــاوی بــاش (گونجــاو)
و جــوان و واتــای ب ـهرزو هاوشــێوهی كهســایهتیی ه گ ـهوره زانسـ تـی و ئاینییهكانــن ،بهب ـهردهایم ههســت بــه س ـهربهرزی و ئــارایم و بڕوابهخۆبــون لــه

كۆمهڵــدا دهك ـهن ،بــهپێچهوانهيشــهوه ئهوان ـهی خــاوهن نــاوی نهگونجــاون ،دوچــاری زهلیــی دهبــن و ههمیش ـه ئــازاری پێدهكێشــن) (یونــس دانــش
و عــی اكـ بـر قربـ نـا�.)90 :1396 ،
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ن
ن
كاردههێ�ێــت،
ـاوهكا� كۆمـهڵ ،كـ ه لهالیـهن زۆرینـهی خهڵــك و ههمــو چـی ن و توێــژە جیاوازەکانــەوە به
كورتكردنـهوهی نــاو یهكێكـه لـه دیــارده زۆر بـ
ن
بەکاردەهێ�ێــت و بووەتــە بەشــێک لــە کهلتــورى نەتــەوەى کــورد ،کــە وەک
ئەمــەش یەکێکــە لــەو دیــاردە باوانــەى لــە کۆمەڵــگاى ئێمــەدا بەئاسـ یـا�
ن
ـەر� لەســەر ئــەو حاڵەتــە ئاماژەمــان پێکــردوه .دیــارە بچوککردنــەوەى ناویــش بووەتــە بەشــێک لــەو کهلتــورە،
یەکێــک لــە هــۆکارەکا� ناولێنــان و کاریگـ ی
ن
ـۆکارەکا� بچوککردنــەوەى نــاو خۆشەویســتییە ،واتــە تاك ـهكان لهالی ـهن خـ �ێزـران و
هەروههــا ئەم ـهش هــۆکارو پاڵنــەرى خــۆی هەیــە ،یەکێــک لــە هـ

هاوڕێكانیان ـهوه ناوهكانیــان كورتدهكرێن ـهوه و بــهنــاوه كورتكراوهك ـ هوه بانگدهكرێــن ،زۆرجاریــش لهگ ـهڵ كورتكردن ـهوهی ناوهك ـهدا ،وش ـهی (گیــان)
ى بــۆ زیاددەکــەن ،ب ـهوهش خۆشهویســتیان بەرانبــەر دهردهخــات ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)٢
محمد

حهمه گیان

كورده

كوكو گیان

كارزان

كاره گیان

هەندێــک جاریــش ســیفەتێىک زەق و دیــار لــەو کەســەدا هەیــە ،وادهكات ،کەســەکە ب ـهو ســیفهتهوه بانگبكرێــت و لەالیــەن نزیکەکانییــەوە نــاوی
ن
وەرناگ�ێــت ،ڕەنگــە
لێب�ێتــەوە ،ئهویــش دوبــاره لـه ئهنجــایم خۆشهویســتيیهوه دەبێــت ،چونکــە ئــەو کەســە�ش نــاوى لێدەنرێتــەوە لــە هەمــو کەســێىک
ي
بــە ناووناتــۆرە وەریبگرێـت ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)٣
هەندێــک جاریــش ســیفەتێىک زەق و دیــار لــەو کەســەدا هەیــە ،وادهكات ،کەســەکە ب ـهو ســیفهتهوه بانگبكرێــت و لەالیــەن نزیکەکانییــەوە نــاوی
ن
وەرناگ�ێــت ،ڕەنگــە
لێب�ێتــەوە ،ئهویــش دوبــاره لـه ئهنجــایم خۆشهویســتيیهوه دەبێــت ،چونکــە ئــەو کەســە�ش نــاوى لێدەنرێتــەوە لــە هەمــو کەســێىک
ي
بــە ناووناتــۆرە وەریبگرێـت ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)٣
خهپه (كهسێك قهڵهو بێت)
جوجه (كهسێك ناسك و بچوك بێت)
س� و جوان بێت)
بهرخه (كهسێك پ
شوشه (كهسێك جوان و ناسك بێت)
ن
ت
دهرو� خ ـر پا� بــۆ س ـهر
ر�
هۆکارێــى تــرى بچوککردنــەوەى نــاو ڕەنگــە ههندێــك جــار بهمهبهســی نــاو و ناتــۆره بێ ـت ،ك ـ ه ئ ـهم جۆرهیــان كاریگ ـه ي

كهسـهكه ههیــه ،كـه ناوهكـهی بـهو شــێوهیه بچوكدهكرێتـهوه ،زۆرجــار لهگـهڵ بچوككردنـهوهی ناوهكهشــدا نازناوێــی نا�ش یـ نـی بــۆ دادهنرێــت ،هـهر
بۆي ـه (نــاو و ناتــۆره پەیوەســتە بــە ڕادهی هۆشــیاری ئ ـهو تاك ـه بــۆ چ مهبهســتێك و ئامانجێــك بهكاریدههێنێــت)( ،)regaykurdistan.comئهگ ـهر
ن
ن
�
�ش ن
ر� نهرێـ نـى دهكات ـه
نــاوه بچوككراوهك ـه نازناوێــی نا یــی لهگهڵــدا بــو ،ئ ـهوه بێگومــان مهبهســت لـ ێـی پێــكا� دهرو� ئ ـهو كهس ـهیه  ،ئهم ـهش كاریگ ـه ي
ڵ
س ـهر ئ ـهو مرۆڤ ـه ،وهك( :مال ـ ه شــوان ،س ـهع ه كوێــر ،عول ـ ه چڵم ـه ،عهل ـه ژنـ نـا� ،بل ـه گــۆج ،فات ـ ه ش ـهل ،حهم ـه يابـ نـا� ،حهم ـ ه چ هت ـه... ،تــد) ،ب ـه�م
ههندێكجــار بــۆ گاڵتهجــاری و نا�ش ینكـ ن
ـرد� نازنــاوو ناســینهوهی كهس ـهك ه بهكاردێــت ،واتــه:
ا -لهخۆوهیه  ،شتێكه ف�ی بون و لهسهری ڕاهاتون.
ب -بۆ گاڵتهجاڕييه.
پ -بۆ ناسینهوهی كهسهك ه (شه ف
ری� نانهوا ،عهزه كوێر ،خول ه چل پینه.).... ،
ه هنــدێ جاريــش كورتكردن ـهوهی نــاو دهگهڕێت ـهوه بــۆ ئابوریکــردن و ئاســان�ی دهربڕیــن ،ئهم ـهش لــهههمــو زمانهكانــدا بهديدهكرێــت ،ئهویــش ب ـه
ڵ
البـ ن
ـرد� فۆنێمێــك یــان چهنــد فۆنێمێــك ئهنجامدهدرێــت ،بـه�م ((ناتوانرێــت لــهههمــو كاتێكــدا نــاوی مــرۆڤ كورتبكرێتـهوه ،بهڵكــو بچوككردنـهوهی
نــاو ڕێــگاو جێــگای تایب ـه ت� خــۆی ه هی ـه ،ك ـه تيایــدا پێویســت ه پارێ ـزگاری لــە كهلتــوری بــاوی كۆمهڵگاك ـه بكرێــت))(دهروون عهبدولڕهحمــان ســاڵح،
ڵ
 ،)72 :2010ب ـه�م ههندێكجــار ئ ـهو ســنورهش تێپهڕدهك ـهن ،بهجۆرێــك نــاوهكان بچوكدهكرێن ـهوه ،ك ـ ه ه ـهر نازانرێــت ئ ـهو نــاوە كورتك ـراوه نــاوه
بنهڕهتيیهك ـهی چیي ـە؟ ههروههــا بهئاسـ نـا� لهالی ـهن خهڵك ـهوه كورتدهكرێت ـهوه ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)٤
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 )7ناولێنانهو ه و تابۆ:

ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و کهلتورییــەوە بــە شــێوەیەىک ڕاســتەوخۆ شـ ی ن
ـیاون�،
مهبهســت لـ ه ((تابــۆ ســەرجەم ئــەو دەربـڕاوه زمانييانــەن ،كـه دەربڕینیــان لــە ڕوى
ئهم ـهش لەالیەکــەوە بەهــۆی وابەســتەبونیان بــە ئۆرگانـ ن
ـەکا� ئادەم ـیز ادەوە ،یــان کــردە سێکســییەکانهوه ،یــان نەخــۆ�ش و شــتە شــومەكهکانهوه،
لەالیــەیک تریشــەوە وابەســتەى دەربڕینەکانــە بــە بابــەت و شــتە پ�ی ۆزەکانەوە))(بڕوانــە :شــاخەوان جــەالل فــەرەج)59 :٢٠١١ ،و ئـهو سـهرچاوانهى
لهوێــدا هاتــون) ،وات ـ ه ئ ـهو دهربڕاوان ـ ه بــه شــێوهيهىك ڕاســتهوخۆ نادر ن
كێ�ێــن و ناگوترێــن ،چونك ـ ه بهكارهێنانيــان لــه ڕوى ئايـ نـی و كهلتــورى و

كۆمه ڵ�يهتييـهوه نهشــياون و جۆرێــك لـه ێ�ب�ێــزى تێدايـه ،لهگـهڵ ئهوهشــدا كۆمـهڵ تهنهــا بــهناولێنانـهوه ناوهسـ ت ێ
ـى ،بهڵكــو دهتوانێــت سـ هرلهنوێ نــاو
ل ـ ه كهس ـهكان يــان بابهت ـهكان يــان شــتهكان بنێت ـهوه ،ب ـه ڵ�م ئ ـهم جارهيــان ئ ـهو دهب ـڕاوه زمانيان ـه لــهڕوى كۆمه ڵ�ي ـه ت� و كهلتوريي ـهوه قهدهغهشـ ن ن
ـكێ�
ـرد� وشـ ن
ـە� نەشــیاو� و قەدەغەکـ ن
و بهكارهێنانيــان تابــووهو شــياو نييـه ،وەک لــە ()٥-٢یشــدا ،ســەبارەت بــەم حاڵـ ت
ـەکا� زمــان بەپـ ێ �ـی کهلتــور بــایس
ی
لێوەک ـراوە ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)٥
هۆنداى توكسۆن ،كياى سپۆرتاج  :حهفازه
تاسهى نهرم  :تاسهى مام جهالىل
تاسهى ڕهق  :تاسهى مهسعودى
هۆتێىل شارى جوان  :هۆتێىل س هر �
هك�
ێهكه
گرده بڕاوهكه  :گرده مژه
مازدا ( : )636كهرهتۆپیو
اوهكا� زمان ـه ن
ن
ب ـهم پێي ـه كۆم ـهڵ چ ل ـ ه كــردهى ناولێنـ نـا� هێمـ ن
كا� تــر دهتوانێــت بهشــدارى ل ـه س ـ هرلهنوێ و
ـاكا� زمانهك ـهى يــان وهرگرتـ نـى ناولێـ نـر
�
ن
�
ت�وانينان ـهى ك ـه بــۆ دهوروبهرهك ـهى ههي ـه ت� ،جــا چ ئ ـهم دهبڕاوان ـ ه شــياوو گونجــاو بــن ،يــان
دوبــاره ناولێنانهوهيــان بــكات ،ب هپـ ێـى ئ ـهو دونيابيــى و ێ ڕ
قهدهغهشـ ێ� ن
ـك� (تابــۆ)و نهشــياو بــن.
ئهنجامهكان

   ئەو ئەنجامانەى توێژینەوەکە �
بریت�ن لە:
ێ گەیشتون،
پ�
ی

ڵ
ڵ
ن
ن
ـەدە�،
.1ناولێنــان دیاردەیــەىک تــەواو کۆمە�یەتییــە ،ههروههــا هــۆكاره کۆمە�یەتییــەکا� وەکــو (ئایــى ،ســیایس ،هون ـهرى ،نیشــتمانپەروەری ،ئـ ب

کهلتــورى... ،تــد) کاریگەرییــان لەســەر هــەر تاکێــک دهبێــت ،کــە کــردەى ناولێنــان و ناولێنانـهوه ئەنجامبــدات ،ئــەو تاکــەى پرۆســەکە ئەنجامــدەدات
ن
ـەر� تــەواو لەســەر هــزرو ب�ی کردنــەوەى دادەنێــت.
لەژێــر هەژمــو� کام لــەو هۆكارانهداي ـه ،کــە کاریگـ ی
غ
ـا� ناولێنـ نـا� هەیــە ،کــە پێــش ئیســام و پــاش ئیســامە ،هـ چ
ـەر� پێــش ئیســامە بەڵگــەى تــەواو نــورساو لەبــەر دەســتدا
.2نەتــەوەى کــورد دو قۆنـ
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ڵ
نییــە ،بــە�م وەک هــەر نهتهوهيــهىك تــر نــاوى تایبــەت بــە خۆمــان هەبــووەو هـ چ
ـەر� ئــەو ناوانــەى دواى ئیســامن ،بەئاشــکرا ئــەو نــاوە ئاینیانــەن ،کــە
ن
ن
ـەر� ئایـ نـی بــە ســەرەوە نەبێــت ،لەنــاو
نــاوى ســەحابەو کەســایەت�ی ئایــی و هەندێــک لــە نــاوەکا� خــودان ،ئەگــەر نــا نــاوى نەتــەوەى عــەرەب کــە کاریگـ ی
کــورددا زۆر دەگمەنـه.
ن
ـەوەکا� تــر هاتوەتــە نێــو نهتـهوهى کــوردەوە ســەبارەت بـه ناولێنانــەوە ،کــە ناولێنانــەوەى کۆمەڵێــک لــە ناوەکانــە ،وەکــو (محەمــەد:
.3کهلتــوری نەتـ
ڵ
ئەبوجاســم ،ئەحمــەد :ئەبوشــەهاب ،)... ،کــە ئــەم حاڵەتــە کهلتــوری نەتــەوەى عەرەبــە ،بــە�م بەهــۆی ئــەوەى نــاوەکان ئاینـی ن  ،هاتونەتــە نێــو زمـ نـا�
ڵ
کوردیشــەوە ،بــە�م نەبووەتــە کهلتــور الى ئێمــە ،چونکــە لــە کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا دیــاردەى بچوککردنــەوەى ناويــش هەیــە ،وەکــو (محەمــەد
ـ حەمــە ،ئەحمــەد ـ ئەحــە ،)... ،ئەمــەش کۆمەڵێــک هــۆکاری تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،کــە ڕەنگــە خۆشەویسـ تـی بێــت ،يــان نــاوو ناتــۆرە بێــت ،يــان
ئابورییکــردن بێــت.
ن
ن
.4دونیابین�ی منداڵ و گەورەكان لە ناولێنان و ناولێنانهوهى شتەکاندا جیاوازن ،چونکە هەردوکیان ێ �
شتەکا�
کەوت� هەستەکانیان ناو لە
بەپ� بەر
ن
ـەر� هەســتە فیســیۆلۆژییەکانیدا
ـەر� پرەنســیپەکا� کۆمەڵــگاو جارێکیــش لەژێــر کاریگـ ی
دەوروبەریــان دەنێنــەوە ،کەواتــە مــرۆڤ جارێــک لەژێــر کاریگـ ی
نــاو لــە شــتەکان دەنێتــەوە.
ن
دەرو� تــاک دروســتدەکات ،واتــە ئەگــەر ناوەکــە ناوێــى شــیاوبێت و واتایــەىک جــوان و
ـەر� ئەرێـ نـی و نەرێـ نـی لەســەر
.5ناولێنــان و ناولێنانـهوه کاریگـ ی
بــا�ش هەبێــت ،دیــارە کاریگەرییــەىک بــا�ش دەبێــت و بەپێچەوانــەوە هەندێــک جاریــش واتــای ناوەکــە ســیفاتێکە یــان وەســفێکە لەگــەڵ ئــەوکەســە يــان
ن
دهرو� مرۆڤـهوه ههبێــت،
ر� بهسـهر
شــت ه ناگونجێــت ،کــە هەڵگــری ئــەو ناوەیــە ،ئهمـهش وادهكات ،كـه ناولێنــان يــان دوبــاره ناولێنانهوهيــان كاريگـه ي
جــا ئـهو كاريگهرييانـ ه بــاش بــن ،يــان خـراپ بــن.
.6ئیدیۆمــەکان وەک یەکێــک لــە کەرەســتە فەرهەنگییـ ن
ـەکا� زمــان و بەکارهێنـ نـا� لەســەر زارى قســەپێکەران بەشــێوەیەیک بەرچــاو بووەتــە هــۆی
ڵ
ئەوەى ڕۆ� لە پرۆســەى ناولێنانەوە هەبێت ،هەر بۆیە دەتوانرێت بۆ ناولێنانەوەو ناســینەوەى کەســێک یان حاڵەتێک لە پرۆســەى ناولێنانەوەدا
کاری پێبکرێــت و بەکاربـ ن
ـهێ�ێتــەوە.

سـهرچاوهكان

ي هك هم /بە زما�ن کوردی:
ئای� ئیسالم لهسهر ن
.1برزو ،ئومێد برزان ( ،)2013كاریگهر� ن
زما� كوردی ،گۆڤاری ئهكادیمیای كوردی ،ژماره (.)25
ی
نواند� فەرهەنگ لە ن
ن
ن
�
سلێما�.
زما� کوردییدا ،نامهى
.2محەمەد ،بژوێن یەحیا (،)٢٠١٦
ماجست� ،زانکۆی
ێ
�ی
ڵ
ڵ
.3محەمــەد ،پێشــکەوت مەجیــد ( ,)٢٠١٣ڕەگــەز لــە ڕوانگــەى زانسـ تـی زمـ نـا� کۆمە�یەتییــەوە ،نامــەی ماســتهر ،ســكو� زمان/فاك هڵـ تـى زانســته
مرۆڤايهتيي ـهكان ،زانکــۆی سـ ن
ـلێما�.
ن
كا� ن
.4ساڵح ،دهروون عبدولڕهحمان ( ،)2010ئیكۆنۆیم له ئاسته ن
سلێما�.
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى
زما� كوردیدا ،نامهى ماستهر،
ج
ن
.5فەرەج ،شاخەوان جەالل ( ،)٢٠١١تابۆ وهك نموونهيهىك پهيوهند� نێوان زمان و كلتور� ،ێز
سلێما�.
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى
ت�ى دكتۆرا،
ج
ي
.6عهزیز ،ڕێژنه اسماعیل ( ،)2008ناونان و ههست ل ه ن
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى سهالحهددين.
زما� كوردیدا ،نامهى ماستهر،
ج

.7محەمــەد ،هـ ێ� ژـرا کەمــال ( ،)٢٠١٧ســەنگ و بەهــای ب�ی لەیەکگرتـ نـى ناولێنــان و ناولێـ نـراو بــە ناولێنــەرەوە لــە زمـ نـا� کوردییــدا ،نام ـهى ماجسـ ێ�ـت�،
زانکــۆی سـ ن
ـلێما�.
ڵ
كۆلێ� پهروهرده ـ زانکۆی کۆیە.
.8شەمس ،هێمن عەبولحەمید ( ،)٢٠٠٦شێوازو دەربڕین لە بۆنە کۆمە�یەتییەکاندا ،نامەى ماستهر،
ج
گ
ن� ناوی مناڵ ،چا� يهكهم ،هه �
ول�.
.9خ هرابه ي� ،فهرمان عزیز ( ،)2013فهرهه
ێ
پ
.10سدیق ،محمد فاروق عمر ( ،)1990ناوى تايبه ت� مرۆڤ ل ه ن
ڕۆشنب�ى نوێ ،ژماره (.)125
زما� كوردى و چهند زمانێىك تردا ،گۆڤارى
ي
ن
ن
سلێما�.
چا� يهكهم،
.11سديق ،فاروق عومەر ( ،)2011لهدايكبوو� وشه ،چاپخانهى شڤان ،پ
ن
ن
زمانەوا� نوێ ،و� /
 .12ن
سلێما�.
بات� ،محەمەد ڕەزا ( ،)٢٠١٢چەند بابەتێىک
چا� يهكهم،
ێ
ه�ش كهريم ،پ
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دووهم /بە زما�ن فاریس:

م�مكــرى ،منيــذة ( ،)1396رونــد نــام طــذارى فرزنــدان در شــهر مهابــاد از ديدطــاة زبــان شــناىس اجتمــاىع ،فصلنامــة مطالعــات
.13زنــدى ،بهمــن و ي
زبــان هــا وطويــش هــاى غــرب ايـران ،دانشــكدة ادبيــان و علــوم انسـ نـا� دانشــطاة رازى كرمانشــاة ،ســال ثنجــم ،شــمارة (.)19
.14بديىع ،مرجان ( ،)1388طفتمان نامگذارى خيابانهاى تهران پس از انقالب اســاىم ،فصلنامه ژئوپليتيك ،ســال پنجم ،شــماره اول ،دانشــگاه
تهران.
.15طيــب ،محمــد تـىق و عليـ ن ژـراد ،بتــول ( ،)1382بــررىس گرايشــهاى جديــد نامگــذارى در اصفهــان از ديــدگاه زبــان شــناىس ،مجلـ ه علــى ـ پژوهـىش
دانشــكده ادبيــات و علــوم انسـ نـا� دانشــگاه اصفهــان ،دوره دوم ،شــماره ىس و دوم و ىس وســوم.

گ
.16دانــش ،يونــس و قربـ نـا� ،عــى اكـ بـر ( ،)1396بــررىس عوامــل اجتمــاىع فرهنــی بــر نــام گزيـ نـى كــودكان توســط خانوادههــاى ايـر نا� (مطالعــه مــوردى
استان هرمزگان) ،دو فصلنام ه مشاركت و توسعة اجتماىع ،دوره ( ،)3شماره (.)5
یز
ن ئینگل�ی:
سێي هم /بە زما�
17.John M.Anderson (2007), The Grammar of Names, oxford.
18.https://www.google.com/search?q=9.+%5Bhttp%3A%2F%2Fregaykurdistan.com%5D&oq=9.+%5Bhttp%3A
%2F%2Fregaykurdistan.com%5D&aqs=chrome..69i57.3552j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
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ن ژنانە
�نووسی
ڕۆما�ن (ئەڵوەن)ی ئەحالم مەنسوور بە نموونە
1

محەمەد ئەحمەد حەسەن

ڵ
ڵ
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 ش1
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ع�اق،كوردستان
ێ
ێ
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  Abstract
The subject of women writing and women author in the present is the subject. The aim of this research
is to investigate the women's abilities in text invention in the Kurdish literature. Their efforts in addressing the
pain in the Kurdish society. This research consists of two chapters. The first chapter is an attempt to present the
context and lexical of women's writing. In the first part we tried to present the differences and specific features
of women's writing. However, the second part is titled (the women's world in Alwan Novel) this is a practical
section. This consists of three chapters. The reasons behind this is to show the women's text in the Kurdish
literature. For this reason we took the (Alwan) novel as an example. In the first chapter, we discussed about the
women's story telling. To understand how much this novel addressed women's features and specialties. In the
second chapter we discussed the body language of this novel while we dealt with women's symbols in the third
chapter. At the end of this research we presented the results of this research alongside with the references.
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ف
ن ف
ـائي� ي� المعــارص ،موضــوع مشــوق و منتــج ،والهــدف مــن الكتابــة والبحــث ي� هــذا المجــال ،هــو
موضــوع الكتابــة النســائية و كتــاب نسـ ي
ف
ف
ف
ـداع ،وســعيهن و نضالهــن ي� كتابــة و عــرض آالمهــن و معاناتهــن ي�
معرفــة كتــاب نســاء ي� األدب الكــردي و مــدى قدراتهــن عــى إنتــاج النــص اإلبـ ي
ن ف
ـ� أساسـ ي ن
مجتمــع كمجتمــع الكــردي .هــذا البحــث يتكــون مــن فصلـ ي ن
ـ� .ي� الفصــل األول
ـي� .الفصــل األول ،الــذي هــو فصــل نظــري ،يتكــون مــن مبحثـ ي
ف
ف
ن
الثا� ،بأســم
حاولنا عرض مفهوم ومصطلح الكتابة النســائية .ي� الفصل األول حاولنا عرض تمايز و خصوصيات الكتابة النســائية .أما ي� الفصل ي
ق ف
ئ ف
ئ
النسا�
التطبي� ي� البحث ،و هذا الفصل يتكون من ثالث مبحاث .نحاول عرض النص
النسا� ي� رواية ئه لوه ن ) ،وهذا يعد الجانب
(کتابة
ي
ي
ي
ف
ف� األدب الكــردي ،وكنمــوذج ت
اخ�نــا روايــة (ئــه لــوه ن ) ،مــن تاليــف (احــام منصــور ) .ي� المبحــث األول تحدثنــا عــن الرسديــة النســائية ،و مــدى
ي
 .ف
ف
 .ف
ف
ن
ـا� تحدثنــا عــن لغــه الجســد ي� هــذه الروايــة ي� المبحــث الثالــث
وجــود مواصفــات و خصوصيــات الكتابــة النســائية ي� هــذه الروايــة ي� المبحــث الثـ ي
ف
ف
و� الختــام قمنــا بعــرض نتائــج البحــث ف ي� نقــاط مختــرة ،مــع عــرض المراجــع و المصــادر.
تحدثنــا عــن رمــوز و آيقونــات نســائية ي� هــذه الروايــة .ي

�
�
گ�انەوە ،ڕۆمان
وشە کلیل :نووسی�
گ�انەوەی ژنانە ،ێ ڕ
ن ژنانە ،ژن ،ێ ڕ

پێشەیک

بابـ ت
ـە� نووسـ ن
ـی� ژنانــە و نووســەری ژن لــە ئێســتادا بابەتێــی ســەردەمیانەیە .ئەویــش بــە ئامانـ جـی ئــەوەی تاکــوو چەنــد نووســەرە ژنــەکان لــە
ق
دە� داهێنەرانــە بنووســن .هــەوڵ و تێکۆشـ نـا� ئــەوان لــە �
ڕ� نووســینەوە بــۆ خســتنەڕووی ئــازار و مەینەتیەکانیــان لــە
ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا توانیویانــە
ێ
گ�انــەوە بــە گشـ تـی و ڕۆمــان بەتایبـ ت
ت �
ـە� بۆتــە پانتایییــەیک بــاش بــۆ ئــەوەی نووســەری ژن لەوێــدا
کۆمەڵگەیــەیک وەکــوو کۆمەڵگــەی کوردیــدا .ئەدەبیــا� ێ ڕ
ڵ
ـەو� گــەڕان بــە دوای ناســنامە و بـ ن
ـوو� خۆیانــدا بگەڕێــن .ئــەم هەوڵــەی ئێمــە دەچێتــە نــاو خانــەی لێکۆڵینــەوە لــە چەمــی نووسـ ن
ـی� ژنانــە ،ئــەو
هـ
چەمکــە تاکــوو ئێســتا لەنــاو ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا نوێیــە و ئــاوڕی جــددی لێ نەدراوەتــەوە.
ئــەم توێژینەوەیــەی ئێمــە لــە دوو بــە�ش ســەرەک�ی پێكدێــت .بــە�ش یەکــەم ،کــە لــە دوو پــار پێكدێــت ،کــە بەشــێیک تیۆرییــە ،هەوڵێکــە بــۆ خســتنەڕووی
ن
چەمــک و زاراوەی نووسـ ن
ـنوورەکا� ئــەم چەمکــە و ڕیشــەکەیمان ڕوون کردۆتــەوە ،پــاری دووەیم بــە�ش یەکــەم هەوڵمانــداوە
ـی� ژنانــە ،هــاوکات سـ
ـی� ژنانــە بخەینــەڕوو ،ئەویــش بــە لێکدانــەوە و ڕاڤەکـ ن
تایبەتمەنــدی و جیــاوازی نووسـ ن
ـرد� ئــەو بۆچوونانــەی لــەم بارەیــەوە هــەن .بەمەیــش توانیومانــە
ســنوور و چوارچێــوەی نووسـ ن
ـی� ژنانــە دەستنیشــان بکەیــن.
هـ چ
ـەر� بــە�ش دووەمــە ،بەنــاوی (جیهـ نـا� ژنانــەی ڕۆمـ نـا� ئەڵــوەن) ،بەشــێیک پراکتیکییــە .ئــەم بەشــە لــە سێ پــار پێكهاتــووە .ئەویــش بــە مەبەسـ تـی
ق
ن
ـەدە� کوردیــدا .بــۆ ئەمەیــش نموونــەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن)ی "ئەحــام مەنســوور"مان وەرگرتــووە .لــە پــاری یەکــەم بــایس
دەرخســت� دە� ژنانــە لەنــاو ئـ ب
گ�انــەوەی ژنانەمــان کــردووە ،بــەوەی تــا چەنــد ئــەم ڕۆمانــە ،ســیما و خاسـ ت
�
ـیە� ژنانــەی پێــوە دیــارە ،هــاوکات لــە ڕووی تەکنیــک و هونــەری ڕۆمانــەوە
ێڕ
�
ن
ت�وانینانــە لــەم ڕۆمانــەدا لەبــارەی جەســتەوە
دەقێــی چۆنــە! لــە پــاری دووەمــدا بــایس گوتــاری جەســتەمان لــەم ڕۆمانــەدا کــردووە ،ئــەو جیهانبیــی و ێ ڕ
هــەن خســتوومانەتەڕوو .لــە پــاری ســێیەمدا بــایس ڕەمــزی ژنمــان لــەم ڕۆمانــەدا کــردووە ،ئایــا ڕۆماننــووس چــۆن بــایس ژن لــە کۆمەڵگەیــەیک بابســاالری
وەکوو کۆمەڵگەی کوردی دەکات .لە کۆتاییشــدا ئەنجایم توێژینەوەکەمان بە چەند خاڵێک خســتۆتەڕوو .لەگەڵ ڕیز ن
کرد� لیسـ تـی ســەرچاوەکان.
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ن ژنانەوە
بە� یەکەم :سەرەتایەك لەبارەی نووسی�
ن ژنانە
یەکەم :زاراوە و چەمیک نووسی�
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ت
لەگــەڵ پەیدابـ ن
ڕەو� فێمێن ـیز م لــە دەیــەی شەسـ تـی ســەدەی بیســتەمدا ،ڕەوتێــی نــوێ لــە نووس ـی ن بەنــاوی نووسـ ن
ـی� ژنانــە پەیــدا
ـوو�
ن
ـتەکا� فرەنســایییە .لەوەشــدا مەبەســت لــە نووسـ ن
ـی� ژنانەیــە لەالیــەن ژنانــەوە .هەرچەنــدە ڕیشــەی بــۆ
دەبێــت .زاراوەکــە لــە داهێنـ نـا� فێمینیسـ

پێشـ تـر دەگەڕێتــەوە .یەکــەم ئامانجێــک لــەم جــۆرە نووســینەدا گەڕانــە بــە دوای شــوناس و ناســنامەی مێینــە و ژنانــەدا .نووسـ ن
ـی� ژنانــە (Women's
ن
ـەوروو� دەگەڕێتــەوە .ب�ی کردنــەوەی فێمین�یز میــش،
ـەرەتاکا� بــۆ نــاو بزووتنــەوەی فێمینـیز یم ئـ
 )writingو بــە فرەنسـ یـا� ( )écriture femenineسـ
پ
ڵ
هەوڵێکــە بــۆ ڕزگارکـ ن
ـرد� ژنــان لــەو کۆتوبەنــد و ســتەمانەی بــە درێ ـژ یا� مـ ێ� ژـروو لەالیــەن دەســە� ت� ێ�ن�ســاالرییەوە لێیــان دەکرێــت .ئــەم بزووتنــەوە
ســەرەتا لەناوەڕاسـ تـی ســەدەی نــۆزدە وەکــوو بەشــێک لــە گوتــاری ڕۆشــنگەری پەیدابــوو ،پاشــان بــۆ ئەمریــکا گوازرایــەوە .ئێمــە لـ ێ�ـرەدا پـ تـر مەبەســتمان

ق
دە� ژنانەیــە ،واتــە ئــەو دەقــەی ژن دەینووســێت" .ئێلەیــن شـ ت
ـی� ژنانــە دەکات(( :نووسـ ن
ـواڵ�" بــەم شــێوەیە پێناســەی نووسـ ن
نووسـ ن
ـی� ئەنــدایم
ـی�
ژنانــە و جیــاوازی ژنایـ ت
ـە� لــە زمــان و لــە دەقــدا[ )).ئەحمــەدزادە ،٢٠١٢ ،ل ]٣٦٨واتــە نووسـ ن
ـی� ژنانــە دەقێکــە بێ
دە� ڕەنگدانــەوەی فەرهەنــگ و زمـ نـا�
ژنانــە بێــت ،ئــازار و مەینەتییـ ن
ـەکا� ژنــان لەنــاو دەقەکــەدا ڕەنــگ بداتــەوە .ئەمــە دەمانباتــەوە بــۆ قســەکردن لەســەر پێوەنــدی نێــوان ژن و نووس ـی ن .
ڵ
ڵ
لەنــاو کلتــووری ڕۆژهە�تیــدا ئــەو ژنــەی دەنووســێت ،ئــەوا ژنێکــە تــاوان دەکات ،ئەمەیــش ب�ی کردنــەوەو دەســە� ت� ێ�ن�ســاالرییە لــەو کلتوورانــەدا،
ڵ
ڵ
ژ� لــە مەیـ ن
ـەو� دوورخســتنەوەی ن
ـدا� نووس ـی ن داوە ،چونکــە نووسـ ن
ـی� ژنانــە دەبێتــە گوتارێــک بــۆ ئــەوەی دەســە�ت و پێگــەی
کــە هەمیشــە هـ
ـی� پیــاوان کــەم بکاتــەوە ،ئــەو تێگەیشــتنە بچەســپێنێت ،کــە پیــاو تاکــە ســوارچایک مەیـ ن
نووسـ ن
ـدا� نووسـی ن نییــە .بۆیەیــش هەمیشــە ((پێوەنــدی نێــوان
ژن و نووس ـ ن گرفتێــی مـ � ژـروو� شارسـ ن
ـتا� گشــتییە ،خــۆی لەســەر گۆڕانــکاری و وێناکــردن و گوتــارەکان هەڵدەچـ ن ێ
ـى[ )).الزه ـر نا� ،١٩٩٩ ،ص]٦٨
ی
ێ ی
گ
ن
ن
نووسـ ن
ـیەتەکا� ژنــان لــە نووســیندا .نووسـی ن لـ یـرەدا دەبێتــە پەیــڤ،
ـەلماند� تایبەتمەنــدی و خاسـ
ـی� ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ دەرچــوون لــە بێدەنــی ،بــۆ سـ
ڵ
ڵ
کۆمە� ت
ن
ت
نێ
یە�،
جومگەکا� دەســە� ت� ڕۆشــنب�ی ی� ،ســیایس ،ئابووری و
ملمال� و هەوڵدانە بۆ بەشــداریکردن لە هەموو
کور� و کوردی
کردەوە .بە
ڵ
کــە تاکــوو ئــەم ســەردەمەیش پیــاو تێیــدا با�دەســتە.

هەمیشــە ئــەو گوتــارە ئامــادە� هەیــە ،کــە ترســێك لــە نووس ـی ن لــەالی ژنــان دروســت بکــەن ،بۆیەیــش لــە ســەدەی بیستیشــدا زۆرێــک لــە نووسـ ن
ـی�
ی
ـەدە� ژنــان) نــاو دەهێنــا ،ئامانجیــش لـ ێ �ـی ،تانــەدان بــوو لــەوەی ژنــان کەمعەقڵــن ،بۆیەیــش نووسینەکانیشــیان ناتــەواوە .هــاوکات
ژنانەیــان بــە چەمــی (ئـ ب
دەیانگــوت ژنــان ئەگــەر نووســینیش بنووســن ،ئــەوا ســێبەری پیــاوی پێــوە دیــارە ،لەبــەر ئەوەیــە ژن دەبێتــە تایپچــن و بەردەســت ،نــەك نووســەر.
((ژن بۆیــە خــۆی فـ ێ�ـری نووس ـی ن دەکات ،لەپێنــاو بەردەسـ تـی ،ئــەم زاراوەیەیــش ســتەم و خیانــەت لەخــۆر دەگرێــت[ )).الغــذایم ،١٩٩٦ ،ل]١٠٢
ق
�
ن
ن
ـەدە� ســەلماندویانە ئاسـ تـی ب�ی کردنــەوە و داهێنانیــان لــە
ت�وانینــە هەوڵێکــە بــۆ کوشــت� توانــای ژنــان ،دەنــا وەیک دیکــە ژن بــە نووســی� دە� ئـ ب
ئــەم ێ ڕ
ن
ـەلماند� ئەمەیــش دەیــان ڕۆماننــوویس ژنمــان هــەن ،بــۆ نموونــە� :
ڤ�جینــا وۆڵــف ،ئ�یز ابیــل ئەلێنــدێ ،مارگرێــت
پیــاو زیاتــر نەبێــت ،کەمـ تـر نییــە .بــۆ سـ
ێ
ق
دۆراس...تــاد .ڕۆمانـ ن
دە� جیهانـی ن  .نووسـ ن
ـی� ژنانــە دۆزینــەوەی دەرەچەیەکــە بــۆ هەناســەدان ،بۆیەیــش بزووتنــەوەی ژنــان
ـەکا� ئــەم ڕۆماننووســانە
ـوا� بــەرەو ئــەو شــوێنە بتبــا کــە مەبەسـ ت
نووســینیان کــردە هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی گوزارشــت لــە ئازادییـ ن
ـەکا� خۆیــان بکــەن(( .نووســەر دەتـ ن ێ
ـتیە� ،ئەگــەر

ڵ
کۆمە�یـ ت
بــایس خانۆچکەیەکــت بــۆ بــکا دەتـ ن
ـە� ئــاگادارت بکاتــەوە ،هەسـ تـی هاودەردیــت بجوڵێـ ن ێ
ـى[ )).ســارتەر ،٢٠٠٩ ،ل]٥١
ـوا� لەوێــوە لــە ســتەیم
ڵ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەو� دەستخسـ ن
ـت� مافەکانیــان دا ،بــە�م
ـە� و ســیایس وەکــوو فێمینـیز م هـ
ڕاســتە ژنــان لــە ناوەڕاسـ تـی ســەدەی بیســتەم بــە بزووتنەوەیــەیک
ق
دیمە� ستەم و ئازاری ن
ن
ن
ن
ن
بێ
ئەدە� ئەم کارە مەحاڵ بوو.
ژنا� لە خۆدا
دیمە� وەها ،کە دەیان
نووسی� ژنانە سەرشارە بە وشە و
نووسی� دە�
بە�
ب
حەشــارداوە .نووسـ ن
ـی� ژنانــە هەوڵێــک بــوو بــۆ بەرەنــگاری ئــەو نووســینانەی پیــاوان لەبــارەی ژنانــەوە دەیاننــوویس ،چونکــە دڵنیابــوون لــەوەی پیــاوان
هەرچۆنێــك بــایس ژن و مافـ ن
ـەکا� ژنــان بکــەن ،ســێبەری ب�ی کردنــەوەی ێ�ن�ســاالریان پێــوە دیــارە .بۆیەیــش نووس ـی ن دەبێتــە پانتایییــەك پرۆسێســەی
ئــازادی پەیــڤ و کــردار و هەڵچوونـ ن
ـکێ� و هــاوار بــکات .نووسـ ن
ـەکا� بــکات ،هــاوکات ئــەو بێدەنگیــەی هەیــە بیشـ ن ێ
ـی� ژنانــە هەمــان ئــەو شــێوازەیە،
ڵ
ن
�
ـرەوی لێ دەکات ،ژنیــش دەبێــت خــودی خــۆی بســەلمێنێت .ژن کاتێــك منــدا� دەبێــت ئــەوا ژنێـ تـی خــۆی
کــە پیــاو بــۆ ســەلماند� خــودی خــۆی پـ ێ ڕ
دەســەلمێنێت ،هەمــان شــێوە کاتێــك دەقێــک دەنووســێت دەتـ ن ێ
ـوا� ژنێـ تـی خــۆی لەنــاو دەقەکــە بســەلمێنێت .پیــاو هەمــوو دامودەزگایــەیک یاسـ یـا� و
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ن
ڕۆشــنب�ی ی� بــۆ زاڵبــوون بەســەر ژنــدا پــاوان دەکات ،زۆرێــك لــە نووســەران و ڕەخنەگـر نا� مێتــۆدی فێمینیسـ تـی بڕوایــان وایــە ،نـ بێ
ـەدە� ژنانــە و
ـا� بڵێـی ئـ ب
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
ـە� بــدەن ،نــەك
ـاکرد� ژن ،ئــەوان هەوڵــدەدەن لــە کلتــووری
ـەدە� پیاوانــە ،چونکــە ئــەم زاراوەیــە خــۆی لــە خۆیــدا هەوڵێکــە بــۆ کــەم تەماشـ
ئـ ب
شــتێک بەنــاوی زمـ نـا� ژنانــە و پیاوانــە بهێننــە گــۆڕێ .بۆیەیــش ئــەوان دژی پــریس جێنــدەرن(( .جنســییەت پەیوەنــدی بــەوەوە نییــە کــە ژن و پیــاو لــە

ڕاســتیدا چۆنــن ،بەڵکــوو پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە کــە لــە کلتوورێــك ،یــان وردە کلتوورێکــدا ژن و پیــاو چــۆن دەبیندرێــن بــە وتەیــەژی تــر چۆنچـ ن
ـۆ� بــە
ن
� دەکرێن و دێنەئارا� )).
[ب� ن ز
تێ� ،٢٠١٥ ،ل ]١٧١کەواتە نووسـ ن
شــێوەیەیک کلتووری چێ
ـکاند� هەموو ئەو وێنانەی لەناو
ـی� ژنانە هەوڵێکە بۆ تێکشـ
ێ
کلتوورێــک لەبــارەی ژنــەوە چێ
� دەکرێــن .جوایەزیەکــە ئــەوە نییــە لــە ڕووی فزیۆلۆجییــەوە ژن و پیــاو چ جیاوازییەکیــان هەیــە ،بەڵکــوو ئەوەیــە هــە
گ
کلتوورێــك چــۆن وێنــای بـ ن
ـوو� ژن دەکات .کلتــوور وا دەکات ژن لــە خــودی خــۆی دوور بکەوێتــەوە .نووسـ ن
ـی� ژنانــە ڕووداوێــی گرینــی ڕۆشــنب�ی ییە،
ـرد� دەیــان ن
ـی� هــەر ژنێــک دەبێتــە شــەهرزادێک بــۆ ڕزگارکـ ن
بەتایبـ ت
ـە� بــۆ ئەدەبیـ تـا� کــوردی .نووسـ ن
ژ� دیکــە ،پاراســتنیەتیان لــە ســێبەر و تارمـ یـا� پیــاو
ن
ن
ن
ـیار� بەرانبــەر خــودی خــۆی
لــە ئەدەبیاتــدا .چوونــەژوورەوە بــۆ جیهــا� نووســی� ژنانــە دەرچوونــە لــە ســتەم .بــە هــۆی نووســی� ژنانــەوە ،ژن هووشـ ی
ڵ
ن
ـە�ت دەکات .لــە کوردیــدا چەمــی نووسـ ن
ـی� ژنانــە زۆر هونەریـ تـرە لــە چەمــی
ـیارەکا� خــۆی بەرانبــەر کۆمەڵگــە و دەسـ
دەدۆزێتــەوە ،لەوێــوە پرسـ
ڵ
نووسـ ن
ـی� مێینــە ،چونکــە لــە یه یەکەمیانــدا تایبەمەنــدی بــۆ ژن تێدایــە و تایبەتــە بــەو دەقانــە لەالیــەن ژنانــەوە نــوورساون ،بــە�م چەمــی دووەم پـ تـر
دە� نووسـ ن
جیــاوازی ڕەگــەزی تێدەکــەوێ ،بــەوەی مــادام نووسـ ن
ـی� مێینەمــان هەیــە ،ئــەوا بێ
ـی� ێ�ن�ینەیشــمان هەبێــت .ئــەم چەمکــە زیادتــر هەڵگــری
ئایدیۆلۆجیایــە .هـ چ
ـەر� ڕەخنەگــر "ڕەشــیدە بــن مەســعوود" دەڵێــت(( :پێوەنــدی ژن بــە پرۆسێســەی ئەدەبییــەوە و ئــەو شــوێنەی لــە مـ ێ� ژـرووی

ـی� ئەدەبیــدا گرتوویـ ت
نووسـ ن
ـە� بێ
دە� لــە دوو گۆشــەنیگای ئەنجــایم داهێنـ نـا� ژنانــەوە تەماشــا بکەیــن ،لــە گۆشــەنیگای ئــەو ئافرانــدن و داهێنانانــەی
ـە� ،هــاوکات لــە گۆشــەنیگای ژن وەکــوو کەرســەیەیک ئامــادەی بەکاربــەر ،کــە پیــاو بەرهەمهێنەریـ ت
ژن وەکــوو بکــەر و بەرهەمهێنەریـ ت
ـە�[ )).ابــو النجــا،
دە� لــەو دەقانــە بنۆڕیــن ،کــە ژن نووسـ ن
 ،٢٠٠٢ص ]٧کەواتــە بێ
ـیو� و داهێنانیــان تێــدا کــردووە ،چونکــە پیــاو هــەر دەقێــک لەبــارەی ژنــەوە بنووســێت،
ئــەوا تارمــا� و ســێبەری �ن�ایـ ت
ـە� بەســەردا زاڵ دەبێــت.
ێ
ی

ن ژنانە
دووەم :تایبەتمەندی و جیاوازی نووسی�

ڵ
ـەو� چێکـ ن
ئەگــەر بــە وردی لــە نووسـ ن
ـرد� ســوننەتێك ،شــێوەیەك،
ـتەوخۆ� هـ
ـتەوخۆ� ،یــان ناڕاسـ
ـی� ژنــە نووســەرەکان بنۆڕیــن ،بــە ڕاسـ
ی
ی
ڵ
ـە� بۆچـ ن
ن
ـوو� دیکەیــش هــەن ،کــە ژن تاکــوو ئێســتایش هـ چ
ـەر� نووســیبێت
ـەدە� ژنانــە دەدرێــت .هــاوکات کۆمـ
تایبەتمەندییــەك بــۆ نووســی� ژنانــە و ئـ ب
ڵ
ت
ـە�م زۆریــش دان بــە جیــاوازی نووسـ ن
ـی� ژنانــە
ـیویە� و بــە ئاشــکرا ئــەو ســێبەرە دیــارە .بـ
ئــەوا لەژێــر کاریگــەری ئــەو فــەزا زاڵــەی پیاوســاالرییدا نووسـ

ـ� ،ئەویــش لەســەر حیســا� جیــاوازی ڕەگــەزی نــا ،بەڵکــوو بەهــۆی جیــاوازی فــەزا و تێمــەی دەقــەکان .بــۆ باسـ ن
و نووسـ ن
ـی� پیاوانــە دادەنـ ێ� ن
ـکرد�
ب
ن
ـەدە� چەنــد بۆچوونێــی جیــاواز هــەن .لـ ێ�ـرەدا بۆچوونــەکان بەربــاس دەدەیــن:
تایبەتمەنــدی و جیــاوازی نووســی� ژنانــە لەنــاو ڕەخنــەی ئـ ب
ت
ن
خاسیە� خۆی هەیە ،چونکە ژن
نووسی� ژنانە تایبەتمەندی و
یەکەم :بە بڕوای الیەنگر نا� ئەم بۆچوونە ژن بە شێوەیەیک جیاواز دەنووسێت،
ن
دەروو� و بیۆلۆجییــەوە لــە پیــاو جیــاوازە ،کەواتــە ئــەو فەزایــەی لــە دەقــدا دەیخولقێـ نـی جیــاوازە(( .هەنــدی لــە ڕەخنەگـر نا� فیمینیســتیەوە
لــە ڕووی
ـە� لــە "ئــەدە� تایبـ ت
ـوو� مێینــە" ،وەکــو بــۆ نموونــە "ئیالیــن شــاووەڵتەر" هەیـ ت
ـە� "ئەزمـ ن
ـاند� شــێوەیەیک تایبـ ت
گفتوگــۆی ئــەوە دەکــەن بــۆ ناسـ ن
ـە�
ب
ن
خۆیــان" سـ ڵـا�  ،١٩٧٧بــۆ کارکـ ن
�ێز
ـێوازەکا�
بەه�کردنــەوەی ئــەو ئەفســانەیەی کــە هەمــوو ژنــان هەمــان شـ
ـرد� دەرئەنجــایم پێچەوانەیانــە لــە دووبــارە
ئەزموونیــان هەیــە[ )).وێبســتەر ،٢٠١٧ ،ل ]١٤٩ژن جیهـ نـا� تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،ئــەو جیهانــە خــاوەن ڕەهەنــدی ئەزمـ ن
ـوو� ژنانەیــە ،کەواتــە
ـوا� لەبــارەی ژیــان و ئەزمــوون و هەڵچوونــە دەروونییـ ن
دەتـ ن ێ
ـەکا� ژنــان بنووســێت .مــادام ژن زمــان و دەســتەواژەی تایبــەت بــە خــۆی هەبێــت،
زمانێــک تایبــەت بێــت بــە خــوی خــود و ئەزمـ ن
ـوو� خــۆی ،کەواتــە دەتوانێــت دەقێــک بــەو زمانــە بنووســێت ،کــە دەڵێ ـی ن زمـ نـا� ژنانــە ،مەبەســتمان
گ
زمـ نـا� گوزارشــتکردن و ئایدیۆلۆجیایــە ،ئــەم زمانەیــش فەرهەنــی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،ێ�ل�ەوەیــە جیــاوازی نووسـی ن دەکەوێتــەوە ،چونکــە ژن بــە
جۆرێــک ئــەو زمانــە لــە ئافرانـ ن
ـد� دەقــدا بــە کار دەهێـ ن ێ
ـى ،کــە گوزارشــت لــە ژیــان و تایبەتمەندێـ تـی ژنانــە بــکات .ژن لەنــاو کۆمەڵێــک شــت و فــەزای
ـوا� وەکــوو ژن گوزارشـ تـی لێ بــکات ،بۆیەیــش جــودا لــە ژن ،کەســێیک دیکــە ناتـ ن ێ
تایبــەت بــە خــۆی دەژیــەت ،کــە پیــاو ناتـ ن ێ
ـوا� ئــەو ئەزموونــە بــە دەق
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بــکات .ڕەخنەگــر "ڕەشــیدە بــن مەســعوود" بــۆ دیاریکـ ن
ـرد� تایبەتمەنــدی جیــاوازی نووسـ ن
ـی� ژنانــە پەنــا بــۆ پێناســەی فۆرمالیســتە ڕووســەکان بــۆ دەق،
ـرد� ئەرکـ ن
ـە� "ڕۆمــان یاکۆبســن" لــە دیاریکـ ن
بەتایبـ ت
ـەکا� زمــان دەبــات .ئــەم ڕەخنەگــرە ((پێداگــری لەســەر ئــەریک گوزارشـ تـی و کاریگــەری دادەگرێــت،

گ
ڵ
ـارودۆ� خــۆی بــۆ خوێنــەر �
خێ
دەن�ێــت [ )).مســعود ،٢٠٠٢ ،ص ]٩٤ئــەم ڕەخنەگــرە گرینــی بــە ڕۆ� نـ ێ�ـرەر وەکــوو
کــە نـ ێ�ـرەر لــە چوارچێوەیــەوە بـ
ێ
دەن�ێــت ،خاســیەت و تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە ،بەمەیــش دەتوان ـ ن خاسـ ت
ئەرکێــی گوزارشـ تـی دەدات ،بــەوەی ئــەو کەســەی شــتەکان �
ـیە� هــەر
ێ
ی
دەقێــك لــە �
ڕ� نـ ێ�ـرەرەوە دیــاری بکەیــن .هــاوکات ژنــان بــە درێـژ یا� مـ ێ� ژـروو بەرانبــەر ناســنامە و خــودی خۆیــان هەمیشــە دوودڵ بوونــە ،بــۆ ڕەواندنــەوەی
ێ
ڵ
ئــەم دوودڵییــە ،هــەو� نووسـ ن
ـی� دەقیــان بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیــان داوە ،کەواتــە پێوەنــدی لەنێــوان ناســنامە و نووســیندا هەیــە ،ئەمەیــش بــۆ
ـوو� "کارمــن ئەلبوسـ ن
ـەلماند� (مــن)ی خــۆی .ئــەو (مــن)ە لــە نووســیندا بــە بۆچـ ن
ن
ـتا�" هەوڵێکــە بــۆ چەســپاندن و
ژن شــتێیک زۆر پێویســتە ،بــۆ سـ
ســەلماندن و وێناکـ ن
ـرد� ناســنامەی ســەربەخۆی ژن ،بــۆ ڕەواندنــەوەی ئــەو ترســەی ژن لــە کۆمــەڵ و سێســتەیم پیاوســاالرییدا هەیبــوو .پێوەنــدی
ت
�
ت
ن
گ�انــەوەدا ،چونکــە هەمــوو نووســینێك هەڵگــری کۆمـ ڵ ێ
ـە�
لەنێــوان نووسـی و خوێندنــەوە و ناســنامەی ژنێتیــدا هەیــە ،بەتایبــە� لــە ئاســی وەســف و ێ ڕ
نیشــانە و ئامــاژەی دیاریک ـراو و تایبەتــن ،ئــەو نیشــانە و ئاماژانــە ئەوەنــدە ژنانــەن ،تەنیــا ژن دەتـ ن ێ
ـوا� بیاننــوویس و گوزارشــتیان لێ بــکات .ئەمەیــش

ـیە� خۆیـ ت
ـی� ژنانــە خــاوەن تایبەتمەنــدی و خاسـ ت
ڕوانگەیــەیک جیــاواز لــە گوزارشــتکردن لــە هــەر بابەتێــک دروســت دەکات ،کەواتــە نووسـ ن
ـە�.
دووەم :الیەنگـر نا� ئــەم بۆچوونــە بڕوایــان وایــە هیــچ جیــاوازی و تایبەتمەندییــەك بــۆ جیاکردنــەوەی نووسـ ن
ـی� ژنانــە لــە گۆڕێــدا نییــە .تەنانــەت زۆرێــک
گ
ن
نووسی� ژن لەبواری ڕەخنەی ئەدەبیدا ڕەت دەکەنەوە ،چونکە دەنگێیک بەرزی وەکوو دەن� بابساالری زاڵە بەسەر
لە الیەنگر نا� ئەم بۆچوونە
دەنـ گـی ژنــدا" .ســیمۆن دیۆڤــار" لــە کتێـ (ڕەگــەزی دووەم)دا ئامــاژە بــەوە دەکات لــەم کۆمەڵگایانــە ((مرۆڤایـ ت
ـە� ێ�ن�ینــە و پیــاو پێناســەی ژن دەکات،
یب
ئەویــش نــەک لــە خــودی ژن خۆیــدا بەڵکــوو لــە روانگــەی پەیوەندبوونیــەوە بــە پیــاوەوە .ژن وەکــو بوویــەیک ســەربەخۆ دانانرێــت[ )).وێبســتەر،٢٠١٧،
ق
ل ]١٤٧تەنانــەت زۆرن ئــەو نووســەرە ژنانــەی وەکــوو پیــاوان دەنووســن ،بــە بۆچـ ن
ـوو� هێندێــک نووســەر ناتوان ـی ن جیــاوازی لەنێــوان دە� ژنانــە و
ق
ـوو� مــرۆڤ و ئەزمـ ن
ـ� ،هــاوکات هەردووکیــان گوزارشــت لــە ئەزمـ ن
دە� پیاوانــە بکەیــن چونکــە هەردووکیــان زمــان بەکاردەهێـ ن ن
ـوو� جیهـ نـا� دەکــەن.
بەڵگەیشــیان بــۆ ئــەوەی ئــەو زمانــەی پـ �ـی دەنووســن ،زمانێکــە بارگاوییــە بــە �ن�ســاالری ،بۆیەیــش ژن ناتـ ن
ـوا� دەقێــک بنووســێت ،لــە دەرەوەی ئــەو
ێ
ێ
زمانــە �ن�ســاالرییە ،ژن ناتـ ن
ن
�
ـوا� بــەو زمانــە ێن�ســاالرییە دەقێــک بنووســێت ،کــە خاســیەت و تایبەتمەنــدی خــۆی هەبێــت .الیەنگـرا� ئــەم بۆچوونەیــش
ێ
ق
دە� ڕۆمـ نـا� ژنـ نـا� ڕۆماننووســیان لەبــەر دەســتە ،کــە زمانەکــەی ،کاریگــەری و ســێبەری زمـ نـا� ێ�ن�ســاالرانەی بەســەرەوە دیــارە.
دەیــان
ڵ
ســێیەم :بۆچوونێــی دیکەمــان هەیــە ،ددان بــە جیــاوازی و تایبەتمەندێـ تـی نووسـ ن
ـی� ژنانــەدا دەنێــت ،بــە�م ئــەو جیــاوازی و تایبەتمەندێتیانــە شــتێیک
ڵ
کۆمە�یـ ت
نەگــۆر و جێگــر ن ـ ن  .ئــەو جیاوازییــە جێگرانــەی هــەن ،ئــەوا خاسـ ت
خێ
ـە� و
ـارودۆ�
ـیە� رسوشـ تـی نیــوان ژن و پیــاو ن ـی ن  ،بەڵکــوو دیــاردەن بـ
ی
ڵ
ڕۆشــنب�ی ی� دروسـ تـی کــردوون .ئــەو مـ ێ� ژـرووەی ژن تێیــدا ژیــاوە ،پیــاو تێیــدا با�دەســت بــووە ،کۆمــەلێ پێــوەر و پێوانــەی لــە بەرژەوەنــدی خــۆی داهێنــاوە،
دەکــرێ و ئاســایییە ئــەو پێوانــە و پێوەرانــە بــە تێپەڕیـ نـی کات و لــە ســەردەمێیک دیکــەدا بگۆڕدرێــن .بۆیەیــش نووس ـی ن دەبێتــە یەکێــک لــەو هــۆکارە
بەه�انــەی بــۆ ئــەوەی بیســەلمێنێت ئــەو جیاوازیانــە شـ تـی نەگــۆڕ نـ ن  ،لــە �
�ێز
ڕ� نووســینەوە ژن ئــازادی خــۆی بــە دەســت بهێنێتــەوە .نووسـی ن دەبێتــە
ی
ێ
دیاردەیــەیک هونــەری بــەرز بــۆ خســتنەڕووی کێشــە و گرفتـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ و چارەکردنیــان .بــە بــڕوای "یومنــا ئەلعیــد" نووسـ ن
ـی� ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ

ڵ
ـرد� کێشـ ن
چارەکـ ن
نن
ـەلمێ� ،کــە ئــەو پێوانــە و
ـەکا� ژنــان ،بــە�م وەکــوو کێشــەی خــودی نــا ،بەڵکــوو وەکــوو کێشــەی کۆمــەڵ ،بــۆ ئــەوەی بــۆ هەمــوان بسـ
ڵ
پێوەرانــە بــە زۆر بەســەر رسوشـ تـی ژنــدا ســەپێندراون .لـ ێ�ـرەدا دەبینـی ن کێشــە و نووسـ ن
خێ
ـارودۆ� کۆمە�یەتییــەوە بەسـ تـراوەتەوە ،بەمەیــش
ـی� ژنــان بــە بـ
ڵ
ق
دە� ئــەدە� پەراوێزخـراوە .ئــەم بۆچوونەیــش ((پشــتخانێیک مەعریـیف مارکســیانەی هەیــە ،بــاوەڕی بــە یەکخسـ ن
ـت� هـ �ێزـری
ڕۆ� خــودی داهێنــەر لــە
ب
ڵ
ـە� و نیشـ ن
کۆمە�یـ ت
خ
ـارودۆ�
ـتما� بــۆ گەلــە تێکۆشــەرەکان هەیــە[ )).مســعود ،٢٠٠٢ ،ص ]٧٧لـ ێ�ـرەدا ئاشــکرایە کاریگــەری بـ
ژن و پیــاو لەپێنــاو ئــازادی
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� لەســەر داهێنـ نـا� ئەدەبیــدا دیــارە ،بەمەیــش ڕۆ� داهێنــەر دەکوژێــت ،کەواتــە ڕاســتەوخۆ ژن وەکــوو داهێنــەر ڕەت دەکرێتــەوە ،هــاوکات
ڵ
کۆمە� ت
ن
ت
ج
یە� پڕ لە ستەم ژیا ،ئەوا ئەدەبیات و نووسینەکانیان
دەسدرێتەوە .کەواتە ئەگەر ژن لە بارودۆخێیک
بیۆلۆ� ژن
دەروو� و
تایبەمەندێ�
ڕ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە�م بــە باشـ ن
خ
ـە� و سیاســیان ،ئــەو جیاوازیانــە کاڵ دەبنــەوە و نامێـ ن ن
ـ�.
ـارودۆ�
ـبوو� بـ
جیــاواز دەبێــت ،بـ
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ئاشــکرایە ســەدەی بیســتەم ،ســەدەی توێژینــەوە بــوو لــە بابەتــە وردەکان .هــاوکات فەزایــەیک نــوێ و ســەردەمیانەی هێناکایــەوە .مۆدێڕنــە
ن
ـوارەکا� ژیــان دەگرێتــەوە .کــۆی بــوارە فیکــری و ڕۆشــنب�ی ی� و ئەدەبییــەکان لــە شــیعر و هونــەر و چـ یـرۆک و ڕۆمــان
دەبێتــە سیســتەمێک کــۆی بـ
ـەکا� نــاو کۆمەڵگــە دەکات ،دەبێتــە دەرخــەری بابەتـ ن
اوان�یــن بــوار ،کــە توێژینــەوە لــە بابەتـ ن
دەگرێتــەوە .ئەوەیــش ڕوونــە ڕۆمــان دەبێتــە فر ت
ـەکا�
ـادە� خــۆی وەکــو خودێــی کارا
ســەردەم ،بەتایبــەت کاتێــک ڕەگــەزی ژن وەکــو بابەتێــی ســەردەمیانە دەچێتــە نــاو ڕۆمــان .ژن دەبێتــە ڕەگەزێــک ئامـ ی
لــە گوتــاری ڕۆمانــدا دەچەســپێنێت .واتــە وەک گوتارێــک دەردەکەوێــت ،نــەک تەنیــا بابەتێــی ئاسـ یـا� .ئەمەیــش بێگومــان بــە دوو شــێوە دەبێــت.
شــێوەیەکیان ئەوەیــە لــە الیــەن ڕۆماننووسـ نـا� پیــاوەوە ژن وەکــو گوتارێــک گوزارشـ تـی لێ دەکرێــت ،شــێوەکەی دیکەیــان ژن لــە الیــەن ڕۆماننووسـ نـا�
ژنــەوە گوزارشـ تـی یل دەکرێــت .شــێوەی دووەمیــان زیاتــر بایــەخ پەیــدا دەکات ،بــە بەڵگــەی ئــەوەی ژن باشـ تـر دەتوانێــت گوزارشــت لــە ئــازار و مــاف و
خــودی خــۆی بــکات .بۆیەیــش زاراوە و چەمــی نووسـ ن
ـی� ژنانــە وتووێــژی زۆری بــە دوای خۆیــدا هێنــاوە .ڕەخنەگــر (زهــورکـ یـرام) لەوبارەیــەوە دەڵێــت:
((نووس ـ ن هۆکارێکــە بــۆ گۆڕانــکاری و فراوانبــوون ،هەوڵێکــە بــۆ ســەرلەنوی بنیاتنانــەوەی خــود و جیهــان لــە �
ڕ� کەشــفکردنیان ،کەواتــە نووس ـی ن
ی
ێ
کردەیەکــە ژن و پیــاو تێیــدا هاوبەشــن[ )).ک ـرام ]٥٥ :٢٠٠٤ :لـ ێ�ـرەوە دەردەکەوێــت نووس ـی ن تەنیــا بــۆ پیــاو ،یــان ڕەگــەزی نـ ێ�ـر نییــە ،بەڵکــو ژنیــش
ڵ
ـە�م لـ ێ�ـرەدا ڕووبــەڕووی کێشــەی ناســنامە و شــونایس ئــەو جــۆرە نووســینە ،کــە نووسـ ن
وەکــو مــرۆڤ دەتـ ن ێ
ـوا� بنووســێت .بـ
ـی� ژنانەیــە دەبینــەوە .واتــە
بێ
دە� پب�سـی ن ئایــا ناســنامەی ئــەو جــۆرە نووســینە چییــە؟ قســەکردن لەبــارەی ژن و ئــەو ئەدەبــەی ژن بەرهــەیم دەهێنێــت ئاســان نییە،چونکــە هــەر
یەکێــک لــەم دوو چەمکــە بــە تەنیــا بابەتێــی ســەربەخۆن بــۆ قســەکردن لەبارەیانــەوە .بــەالم نووسـ ن
ـی� ژنانــە ،نووســینیکە دەبێتــە ناســنامەی ژن ،واتــە
ژن لــەو ڕێیــەوە هەوڵــدەدات گوزارشــت لــە خــۆی و دونیــای تایبــەت بــە خــۆی بــکات .زۆرێــك لــە ڕەخنەگـر نا� تیــۆری فێمینسـ تـی بــواری ئــەدەب ئــەو
نووســینانەی پیــاوان لەبــارەی ژنــەوە دەینووســن ناچێتــە نــاو چوارچێــوەی نووسـ ن
ـی� فێمینیســتیەوە ،.چونکــە پیــاوان ناتوانــن گوزارشــت لــە خــەم و
گرفتـ ن
ـەکا� ژنــان بکــەن.
نووس ـ ن هۆکارێکــە بــۆ ئــەوەی ژن لــە ناســنامەی خــۆی بکۆڵێتــەوە ،یــان بــە دوای ناســنامەی خۆیــدا بگەڕێــت .واتــە دەیــەوێ لــە �
ڕ� نووســینەوە لــە
ی
ێ
پێگــەی بــەرکارەوە بچێتــە پێگــەی کارا .خــۆی ببێتــە ئەنجامــدەری شــتەکان بێــت نــەک لــە بــری ئــەو کەســێیک دیکــە شــتەکان ئەنجــام بــدات .کاتێــک
بزووتنــەوەی ژنــان لــە ئەوروپــا پەیــدا دەبێــت ،ژن هەســت بــەوە دەکات ،ئــەو لەســەر زار و لــە نووسـ ن
ـی� ڕەگــەزی بەرانبــەرەوە (نـ ێ�ـر) بــایس دەکرێــت،
ڕ� پێنادرێــت لــە �
�
ڕ� نووس ـی ن و قەڵــەیم خۆیــەوە بــاس لــە خــۆی بــکات .واتــە ڕەگــەزی بەرانبــەر ئــەوی پەراوێــز خســتووە ،هــاوکات نووسـ ن
ـی�
ێ
ێ
ژنیــش وەالن ـراوە .واتــە نووسـ ن
ـی� پیــاوان هەوڵێــک بــوو بــۆ ئــەوەی ژن لــە بــواری نووس ـی ن و داهێنــان دووربخەنــەوە .هــۆکاری ئەمەیــش ئــەوە بــوو لــە

ڕ� نووســینەوە ناســنامە و بـ ن
نووس ـ ن و پەیـ ڤـی ژنــان دەترســان .واتــە دەترســان ژن لــە �
ـوو� خــۆی کەشــف بــکات .هەرچەنــدە لــە ســەردەیم زوودا
ی
ێ
ن
ـەدەکا� ناوەراســت لــە ئەوروپــا زۆرێــک لــە نووســەرە ژنــەکان بــۆ ئــەوەی ســەرکەوت نەکرێــن بەنــاوی پیاوانــەوە نووســینەکانیان
بەتیابــەت لــە دوای سـ

ڵ
ب�ودەکــردەوە(( .لەســەر الپــەڕەی ڕۆژنامــە و گۆڤــارەکان هێنــدێ لــە نووســەرە ژنــەکان بــە نــاوی نـ ێ�ـرەوە نووســینەکانیان دەنــوویس ،چونکــە کۆمەڵگــە
ن
لــەو کات پەســەندی ژ� لــە بــواری نووس ـی ن نەدەکــرد ،بــە هــۆی ئــەوەی گوایــە زمانێــی رووکارییــان هەیــە[ )).برهومــە ]٤١ :٢٠٠٢ :کەواتــە لــەم
ڕێیــەوە ناســنامە و شــونایس ژنبــوون لــە نووســیندا لــە ژن ســەندراوەتەوە ،واتــە ڕێ نــەدراوە ناســنامەی خــۆی لــە �
ڕ� نووســینەوە بســەلمێنیت.
ێ
ـەکا� لــە �
ـەوەکا� ،خەمـ ن
ن
ب�ی کردنـ
ڕ� نووســینەوە بــاس بــکات .ێ�ل�ەوەیــە لــە ســەدەی هــەژدە و نــۆزدەدا ژن نووسـی ن دەکاتــە هۆکارێــک بــۆ گــەڕان بــە دوای
ێ
ـەلماند� بـ ن
ن
ـوو� ئازادییـ ن
ڕ� نووســینەوە ئەزمـ ن
ناســنامەی خــۆی .لــە �
ـوو� خــۆی .واتــە نووسـی ن
ـەکا� خــۆی دەکات ،هــاوکات دەیکاتــە هۆکارێــک بــۆ سـ
ێ
ڵ
ت
ن
دەبێتــە شــوێنێک بــۆ ئــەوەی توێژینــەوە لــە ئــازادی خــۆی ،لــە مافــەکا� بــکات .دواتــر دەســە�� ڕەگــەزی بەرانبــەر ڕەت بکاتــەوە .نووس ـی ن الی ژن

دەبێتــە نیشــانەی هوشــیارییەیک نــوێ بــۆ ئــەوەی بچێتــە نــاو جیهـ نـا� خــۆی ،جیهـ نـا� خــۆی بناســێت و جیهانبیـ نـی خــۆی دەرب�ب ێــت .لـ ێ�ـرەوە نووس ـی ن
ڕ
وەکــو گەشــتێک دەردەکەوێــت بــۆ گــەڕان و دۆزینــەوەی جیهـ نـا� تایبــەت بــە ژنــان .کەواتــە نووسـ ن
ـی� ژنانــە دەبێتــە ناســنامەی ژنــان.
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ـی� ژنانە هەوڵێکە بۆ ئازادی ،هەوڵێکە بۆ گوزارشــتکردن لە خود و ن
پێشـ تـر ئاماژەمان بەوەدا نووسـ ن
بوو� ژن .یەکەم شــتێك لە نووســیندا
ن �
گ�انــەوەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) زمانێــی ژنانــە ،یــان ێ�ن�ســاالرانەیە؟ ســەرەتا بــا ئــەوە بڵێــم ،کــە دەڵێــم نووسـ ن
ـی�
ب�ی مــان بــۆی بچێــت زمانــە ،ئایــا زمــا� ێ ڕ
ڵ
ژنانــە و زمـ نـا� ژنانــە لــە ڕووە ئایدیۆلۆجییەکــەوە ناڵێــم ،چونکــە لــە کۆمــە� کوردیــدا ژن هێشــتا بندەســت و ســتەم لێکـراوە .مەبەســتم لــەو چەمکانــە

ن
ن
ن
ـادە� زمانێــی جــوان
لــە ڕووی ئێســتاتیکییەوە خەســڵەتەکا� نووســی� ژنانــە وەکــوو گوزارشــتکردنێیک لەســەرخۆ لــە جیهــا� مرۆڤــە .مەبەســتم ئامـ ی
ڵ
ن
ن �
گ�انەوەکــەی بــەدەر نییــە لــە زمـ نـا� زا� پیــاو ،چــۆن؟ چونکــە زمـ نـا�
و ناســکە بــۆ ئــەو جیهانــەی لەالیــەن پیــاوەوە داگ�ی کـراوە .ڕۆمــا� (ئەڵــوەن) زمــا� ێ ڕ
ڵ
کۆمە� ت
�
ت
فێمینیس� نوورساوە .هەرچەندە لە ڕۆمانەکەدا هەوڵێک هەیە بۆ
یە�
گ�انەوەکەی بە کاریگەری ئایدیۆلۆجیای مارکیس و بزووتنەوەی
ێڕ
ڤ
ن �
گ�انــەوەی ڕۆمانەکــە زمانێــی ڕاســتەوخۆ و واقیعیانەیــە .خوێنــەر
خســتنە ژێــر پرســیاری ئــەو سێســتەیم مــرۆ� کــورد لــەو ســەردەم تێیــدا ژیــاوە .زمــا� ێ ڕ
ت
ن
ن �
ـەرها� چەندیــن
گ�انــەوەی ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانەکــە بەسـ
هەســت دەکات بەســەرهاتێیک ڕاســتەقینە دەخوێنێتــەوە .یەکێــک لــە خاســیەتەکا� زمــا� ێ ڕ
دەگ�ێتــەوە ،لـ �ـرەوە هەســت بــە زاڵبـ ن
�
ـوو� زمـ نـا� ژنانــە بەســەر ڕۆمانەکــەدا دەکەیــن .چونکــە ((زمــان سێتســتەمێیک ڕەمزییــە،
ێ
ژن و کــیچ ســتەم لێکـراو ێ ڕ
ڵ
ـەربەخۆ� ڕەت دەکاتــەوە ،پێداگــری لەســەر ملمـ ن ێ
ـا� دەکاتــەوە[ )).بوشوشــە،
پێوەندییــە کۆمە�یەتییــەکان فــەرزی دەکات ،واتــە ب�ی ۆکــەی سـ
ی
ـا� ،بەتایبـ ت
 ،٢٠٠٣ص ]١٤٩ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانێکــە سەرشــارە بــە ملمـ ن ێ
ـە� ملمالنـ ێ �ـی نێــوان ژن و پیــاو (نـ ێ�ـر و مێ ) ،لەســەر بنەمــای ئــەم ملمالنێیــە،
ڵ
ـە� و الیەنـ ن
کۆمە�یـ ت
زمــان دەبێتــە تاکــە هــۆکار بــۆ گوزارشــتکردن لـ ێ �ـی ،لـ ێ�ـرەوە جیاوازییــە بیۆلـ ج
ـەکا� دیکــە دەردەکــەون .لــە کــۆی ڕۆمانەکــەدا دوو
ـۆ� و
ڵ
ڵ
بــەرەی دژ (ژن و پیــاو) هــەن ،بــە�م ڕۆماننــووس زۆر هونەریانــە ئــەو جیاوازییــەی لــە ئەنجــایم سێســتەیم کۆمە�یەتیــدا خســتۆتەڕوو ،واتــە ئــەوەی
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و سیاســییەکەیە .هەمــوو ئــەو ئــازار و ســتەمانەی بەرانبــەر ژن دەکرێــن لــەم ڕۆمانــەدا
بۆتــە بەرهەمهێنــەری ئــەم جیاوازییــە سێســتەمە
لــە چوارچێــوەی گوتارێکــدا خراونەتــەڕوو ،چونکــە کــۆی ئــەو نووســینانەی لەالیــەن پیاوانــەوە لەبــارەی ژنــان نــوورساون ،پیشـ ن
ـاندا� وێنــەی ژنــە لەژێــر

ڵ
کاریگــەری و دەســە� ت� چەمــی ێ�ن�ســاالرییدا.
ڵ
�
�
ن �
گ�ەرەوەیــەیک کــچ (لەیال)یــە ،بــە�م تــەوەرەی ڕۆمانەکــە زۆربــەی
گ�انــەوەی ڕۆمانــە لەالیــەن ێ ڕ
گ�انــەوە ،ێ ڕ
ئــەم ڕۆمانــە هەولێکــە بــۆ بــە ژنانەکــرد� ێ ڕ
ن
ڕووداوەکا� و ڕۆمانەکــە و دەکــرێ بخرێتــە قال ـیب ڕیال ـیز یم
لەبــارەی ژنێکەوەیــە بەنــاوی (ئامــەڕەش) .ئــەم ڕۆمانــە کــە لەالیــەن ژنێکــەوە نــوورساوە،
ڵ
ڵ
کۆمە�یەتییــەوە ،چونکــە ئــەم کچــە لەبــارەی کــۆی گرفــت و کێشـ ن
ـەکا� گەڕەکەکــەی دەدوێ .هەمــوو ئــەو گرفتــە کۆمە�یەتیانــەی لەنــاو کوردەواریــدا
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
هــەن ،ئــەو دەیانخاتــەڕوو .بــۆ نموونــە حــا� ئــەو مندا�نــەی دایکیــان تــە�ق دەدرێــت ،لــە جەژنەکانــدا ئــەو مندا�نــە بێنازتریــن منداڵــن ،یــان ئــەو
ڵ
ڵ
ڵ
مندا�نــەی بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان لــە نــازی دایــک و باوکیــان بێ
� بەشــن(( .مناڵێــك دەگــری ،لــە منــا� ن� هــاویس گــووم بــووە .چڵمەکــەی تێکــە�
ڵ
ڵ
ت
ـە� دەخەڵەتێـ ن ن
ـ� ،دەی تــر لــە شــەرمانا لــە بێ
ـارە�
ـد� دەکەنــەوە و بەجۆالنــە هـ
� پـ ی
فرمێســی ڕوومــە� بــووە ،یــەکێ تــر لــە برســا دەگــری ومنــا�ن هێـ ی
ڵ
و �ش ڕ ی� جــل و بەرگیــان نەدەهاتــن بــۆ ســەیران...هەر لــە کــۆ�ن پاڵیــان دابــووە دیــوارەکان و خەونیــان بــە جۆالنــەوە دەدەی و لەپــڕ گـ ێ� ژـر دەبــوون و
ڵ
منا�نــەی کــە بــەر لــە جــەژن ڕووداوێــک لــە ماڵیانــدا ڕوویـ بێ
ـدا� ،چییــان بەســەر دەهــات کۆمـ ڵ ێ
ـە� مناڵیــان لێ کۆدەبوونــەوە:
دەخەوتــن ...قوڕبەســەر ئــەو
گ
ها...ئەیە فەتاحە...دای� تەالق دریاس.
-

. ................

ئەوە قادرە نەنیک سواڵ کەد[ )).مەنسور ،٢٠٠٤ ،ل]٥٥
ڵ
پیشـ ن
کۆمە�یەتیانــە ،هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی ڕۆماننــووس بیســەلمێنیت ،ئــەوە تـ ن ێ
ـە� نووســەرە پیــاوەکان ن ـی ن  ،هەســت بــە ئــازار و
ـاندا� ئــەم واقیعــە
ڵ
ت
�
�
دەگ�ێتــەوە ،بەمەیــش دەیــەوێ شــتێك لەبــارەی خــود و ناســنامەی خــۆی
ـرەرەوە منداڵێــک ئــازاری منــدا� ن� گــەڕەک
ێڕ
مەینــە� تــایک کۆمــەڵ دەکــەن .گـ ێ ڕ
ن
ن
�
�
گ�انــەوەی پیاوســاالرانە
گ�انـ ی
ـەوە� ژنانەیــە ،بــۆ ئــەوەی لــە گوتــاری ێ ڕ
بڵێــت .باســکرد� ئــەو هەمــوو ئــازارەی ژنــان بــۆ ســەلماندن و چەســپاند� گوتارێــی ێ ڕ
ڵ
گ�انەوەیەکــە هێنــدەی واقیعییـ ت
�
ن
ن
ت
ـە�
بــۆ بابســی ژن جــودا بکاتــەوە .ئەمەیــش هەوڵێکــە بــۆ جوداکردنــەوەی نووســی� ژنانــە لــە نووســی� پیاوانــە .بــە�م ێ ڕ
ن
�
�
گ�انەوەیــەیک واقیعیانــە .ئەمەیــش بــۆ ئــەوە
گ�انەوەکــە ،ببێتــە ێ ڕ
بەســەردا زاڵــە ،هێنــدە الیــە� خەیــال و فەنتازیــای تێــدا نییــە ،ئەمەیــش وایکــردوە ێ ڕ
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ـە� هونــەری ڕۆمــان نــەداوە .تێکەڵكبـ ن
بگ�ێتــەوە ،هێنــدە گرینـ گـی بەالیـ ن
�
ت
ـوو�
دەگەڕێتــەوە ،ڕۆماننــووس هێنــدەی مەبەســی بــووە تێمــەی ئــازاری ژنــان ێ ڕ
ن
ن
�
ن �
گ�انــەوە مەبەســت لـ ێ �ـی ڕەتکردنــەوە نییــە،
گ�انــەوەی پیاوانــە ڕەت بکاتــەوە ،واتــە بــوو� جیــاوازی لــە ێ ڕ
زمــا� ژنانــە و خــود ،واتــای ئــەوە نییــە زمــا� ێ ڕ
ن
�
�
گ�انــەوە .وەکــوو لــە ســەرەوە باســمان کــرد ،ئەگــەر نووســەرێیک پیــاو بێــت و ئــازاری ژنــان
بەڵکــوو مەبەســت لـ ێـی داهێنــا� شــێوازێیک ژنانەیــە بــۆ ێ ڕ
ـدا� ،چونکــە ئــەو نووســەرە وەکــوو ژن لەنــاو ئــازار و مەینەتییـ ن
�
ـوا� مـ فـا� خــۆی بـ ت ێ
بگ�ێتــەوە ،بــە بــڕوای ڕەخنەگ ـر نا� مێتــۆدی فێمینیسـ تـی ناتـ ن ێ
ـەکا�
ێڕ
خۆیــدا نەژیــاوە.
�
�
گ�انەوەدا چەند کێماسییەیک هونەری تێدایە.
گ�انەوەوە چەند گرفتێیک هەیە ،مەبەستمە بڵێم لەڕووی تەکنیک و هونەری ێ ڕ
ئەم ڕۆمانە لەڕووی ێ ڕ
یەکێــک لــە گرفتــەکان ئەوەیــە ئایدیۆلۆجیــای ڕۆماننــووس بــە ئاشــکرا بەســەر فــەزا و ب�ی کردنــەوەی کارەکتەرەکانــدا دیــارە .بــۆ نموونــە کاتێــك وێنەیــەك
لــە جیــاوازی نێــوان خەڵـ ن
ـکا� هــەژار و دەوڵەمەنــد نیشــان دەدات ،بــە ئاشــکرا ئایدیۆلۆجیــای مارکســییەت بەســەر ب�ی کردنــەوەی ڕۆماننووســدا زاڵــە.
ڵ ت
�
ـرەرەوەدا هەیــە ،ئەمەیــش بــۆ خــۆی دەبێتــە گرفتێــی دیکــە ،چونکــە "لەیــا"ی
هەرچەنــدە ڕۆماننــووس دەســە�� تــەواوی بەســەر ب�ی کردنــەوەی گـ ێ ڕ
تەمــەن هەشــت-نۆ سـ ڵـا�ن نــاز ن ێ
ا� جیــاوازی هــەژار و دەوڵەمەنــد لــە ڕووی ئایدیۆلۆجییــەوە چییــە! ((لــە تەنیشـ تـی ماڵــە دەرەبەگەکانــدا ،خانــووە
ن
ـوڕەکا� هــەژارەکان بــە کزییــەوە مــات ببــوون ،گەڕەکەکەیــش پـ ێ �ـی دەوت ـرا (جەلــەوە)!! پــردی خانەق ـی ن ئەمبــەر و ئەوبەرێــی ســەیری دروســت
قـ
کردبــوو ،جەلــەوە کوردبــوون ئــەم بەریــش تورکمــان[ )).مەنســور ،٢٠٠٤ ،ل ]٥٩ئەگــەر بنۆڕێنــە وشــەی (دەرەبــەگ) یەکڕاســت خوێنــەر دەزانێــت،
�
ـرەرەوە ،چونکــە ئــەم وشــەیە ،وشــەیەیک ئایدیۆلۆجیانەیــە ،هەڵگـر نا� بـ یـری چــەپ بەرانبــەر ئاغــا
ئــەوە ڕۆماننووســە قســە دەکات ،نــەك "لەیــا"ی گـ ێ ڕ
ڵ
ڵ
و خــاوەن زەویــوزار بــە کاری دەهێـ ن ن
ـە�م بـ بێ
ـە� ئــەوەی لــە
ـ� .لــە زۆر شــوێن ڕۆماننــووس ڕاســتە بــە شــێوەی فالشــباك گەڕاوەتــەوە ســەردەیم منــدا� ،بـ

ڵ
ـدا� خــۆی لەگــەڵ "ئامــە" داب ێــت ،بــە هەمــان فــەزا و ت
ـە� ت
زەمـ ن
کا� ئێســتا "لەیــا"ی پێــش بیســت دەدوێنێــت .لەالیــەیک
کا� دۆزینــەوەی وێنــەی منـ
�ب ڕ
ن
ن
�
نز
گ�انەوەکــە بــە شــێوەزاری ســۆرانییە و دیالۆگــەکان بــە بـ ن زـراراوەی
دیکــەوە یەکێــک لــە پنتــە جوانــەکا� ئــەم ڕۆمانــە بــوو� دیالۆگــە بــە بــراراوەی جیــاواز .ێ ڕ
ڵ
خانەقیـ نـی ،بــە�م لــە زۆر شــوێن کارەکتــەرەکان لــە یــەك شــوێن و کاتــدا بــە دوو شــێوەزاری جیــا قســە دەکــەن .بــۆ نموونــە "تــاووس خــان" لــە یــەك کاتــدا
بــە هــەردوو شــێوەزاری ســۆر نا� و خانەقیـ نـی دەپەیڤێــت(( .دەبــوو هەمــوو ڕۆژی لەگــەڵ یــەکێ لــە ژنـ نـا� گــەڕەك شــەڕی بــکات و خەڵــی کۆکاتــەوە بــۆ
ئــەوەی چەنــد جــارێ دووبــارەی بکاتــەوە و بـ ڵ ێ
ـ�:
ڵ
کـچێ هــەی کوســوو ،هــەی گانــدەر تــۆ لەگــەڵ کێــدا شــەڕ دەکــەی هــا! ...هــەی قەحپــە ئەگــەر نــاز نا� مــن تــاووس خـ نـا� کــیچ عەبدوڵ�خـ نـا�
جوانــڕۆم)).......

ف
ن
ن
خانەقی� (( :ئەم موورووە چەرمییە هن شوی کردنە.
ئاخاوت� دەکاتە
هەر دوای یەک دوو پەرەگرا� دیکە شێوەی

-

ئەی قرمزە هن شەوەس.

ئەی قەحوایییە هن ڕزقە ....ئەی گەورەیە هن خۆشتواستنە[ ))...مەنسور ،٢٠٠٤ ،ل]٢٢/٢١
�
گ�انــەوەدا ،چونکــە کارەکتەرێــک لــە یــەك فــەزا و شــوێندا ،لەگــەڵ خەڵــی بەرانبــەری نابێــت بــە شــێوەزاری جــودا قســە
ئەمــە دەبێتــە کێمــایس لــە ێ ڕ
�
ت �
گ�انــەوەدا بـ بێ
گ�انــەوە.
ـە� ئــەوەی ئاگــەدار بێــت ،خــۆی خزاندۆتــە نــاو پرۆسێســەی ێ ڕ
بــکات .ئەمــە ســەلمێنەری ئەوەیــە ڕۆماننــووس زۆرجــار لــە کا� ێ ڕ
ت
�
ـرەرەوە .ئــەم دەقــە لــە ڕووی تەکنیکــەوە دەقێــی الوازە ،چونکــە واقیــع وەکــوو یەکێــک
بۆیەیــش ئەمــە دەبێتــە ڕای تایبــە� ڕۆماننــووس نــەك گـ ێ ڕ
ڵ
ن
ـەرچاوەکا� بەرهەمهێنـ نـا� ڕووداو ،دەســە� ت� تــەواوی بەســەر فــەزای ڕۆمانەکــەدا هەیــە .ڕووداوەکان زۆر ســاکار باســکراون ،خوێنــەر بــۆ
لــە سـ
ڵ
کردنەوەیــان تــوو�ش گرفــت و ماندووبــوون نابێــت .لـ ێ�ـرەوە ئــەم دەقــە وەکــوو نووسـ ن
ـی� ژنانــە (دەقێــی ژنانــە) هێنــدەی هــەو� خســتنەڕووی واقیــی
ق
دە� نەبــووە .کەواتــە ڕۆماننــووس هیــچ شــتێیک نەخســتۆتە ســەر چۆنیـ ت
ـە� نووسـ ن
ژنــان و کچـ نـا� کــوردی بــووە ،هێنــدە خــەیم تەکنیــی نووسـ ن
ـی�
ـی�
ق
ڕۆمــان ،بەتایبـ ت
ـە� لــە ڕووی شــێواز و ئێســتاتیکاوە .پرۆسێســەی کــردەی نووس ـی ن لــەالی ژن دەبێــت ئــەو شــێوازەی پیــاو بــۆ نووسـ ن
ـی� دە� ڕۆمـ نـا�
�
گ�انــەوەی ســادە و تەکنیــی ســادە تێپەڕێنێــت .بۆیەیــش نووسـ ن
ـی� ژنانــە دەبێــت دەقێــی تــاك بێــت ،بێ
دە�
دانــاوە تێپەڕێنێــت ،ب�ی ۆکــەی ســادە و ێ ڕ
ن
ـی� ژنانــە و نووسـ ن
ـەلماند� خــودی ژن .لـ ێ�ـرەدا مەبەســتمان ئــەوە نییــە ،جیاوازییــەك لەنێــوان نووسـ ن
هەوڵێــک بێــت بــۆ سـ
ـی� پیاوانــە هەبێــت ،بەڵکــوو
ق
ن
ـی� دەق لەالیــەن ژنانــەوە ئــەوە بســەلمێندرێت ،کــە ژنیــش توانــای داهێنــان و تێپەڕانـ ن
مەبەســتمانە لــە �
ڕ� نووسـ ن
دە� بــاوی هەیــە.
ـنوورەکا�
ـد� سـ
ێ
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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دووەم :وێنەی جەستە

ن
ـەدە� ڕەخنەییــدا بــردووە .بێگومــان ئــەم گرینگیدانــە بــە
جەســتە وەکــوو یەکێــک لــە ئایکۆنــەکان پانتایییــەیک فـراوا� لەنــاو لێکۆڵێنــەوەی ئـ ب
ڵ
جەســتە هەوڵێکــە بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو گوتــارەی لەبــارەی جەســتەوە لــە دنیــادا هەیــە .جەســتەی ژن لــە ڕۆژهە�تــدا ،ئایکۆنێکــە بــۆ ســێکس ،بــۆ
ف
ـەڕە� خـ �ێزـران ،پیــاو بریتییــە لــە جەســتەی ن
ژ� ،خوشــی ،دایــی.
چـ ێ� ژـر ،چونکــە جەســتەی ژن ڕاســتەوخۆ پێوەندکراوەتــەوە بــە ئــاکار و شــەڕەفەوە .شـ
بۆیەیــش دەبین ـ ن کاتێــك دوو پیــاو ،کــوڕ لــە شــوێنێک دەبێتــە شــەڕیان جنێــو بــە دایــک و خوشــك و ن
ژ� یەکــدی دەدەن ،بێگومــان هــۆکاری ئەمــە
ی

ئەوەیــە ،ژن موڵــک و سـ ن
ـاما� پیــاوە .کەواتــە ژنــان بــۆ ئــەوەی قســەیەکیان لەســەر مافەکانیــان هەبێــت ،لــەم ســەردەمەدا قســەیان لەبــارەی جەســتەی
ت ڵ
ن
ـێن�ا� ســەیر دەکرێت .لەوبارەشــەوە
خۆشــیانەوە هەیە ،چونکە جەســتە بوو� ئەوان دەســەلمێنێت (( .ئەمڕۆ چەمیک جەســتە وەك چەمکێیک سـ ڕ
ڵ
ڵ
ڵ
ڤ
�
ن
ـراوە[ )).عەبدوڵــا ،٢٠١٢ ،ل ]٢٢واتــە ئــەو هوشــیارییە
بـزا� ئافرەتــان ڕۆ� ســەرەکییان لــە ب�وکردنــەوەی ئـ ی
ـاگا� لەبــارەی تێگەیشــت� جەســتەدا گـ ێ ڕ
ـاکار� نییــە ،جەســتە لــە شــەڕەفدا کــورت ناکرێتــەوە ،بەڵکــوو جەســتە بەهایــەیک مــاددی هەیــە ،لەوێــوە
ئێســتا لــەالی ژن هەیــە ،کــە جەســتە شــتێیک ئـ ی
ژن توانـ ن
ـاکا� خــۆی دەســەلمێنێت.
ڵ
لــە ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن)دا ڕۆماننــووس هــەو� خســتنەڕووی ئــەو گوتــارەی داوە ،کــە جەســتەی کــچ و ژن وەکــوو ئامـ ێ�ـری دامرکاندنــەوەی هــەوەس و
ڵ
ـوو� ،تاکــە شــتێک بتـ ن
ـوا� ئــەم هەوەســە دامرکێنێتــەوە
ئــارەزووی پیــاو دەبینێــت .جەســتەی لــەم ڕۆمانــەدا قوربانییــە ،هــەر کاتێــك پیــاو هــەوەیس جـ

ئــەوا جەســتەی ژنــە .بــۆ نموونــە (حەســەن ئاغــا) کەســێکە دوای هێنـ نـا� چــوار ژن هێشــتا هەوەســت �ن�ایـ ت
ـە� دانامرکێتــەوە .دایــی (مچــە) کاتێــک
ێ
ڵ
لەگــەڵ دایــک و بــاویک لــە مــا� ئاغــا کار دەکــەن ،ئاغــا چــاوی هــەوەس دەبڕێتــە (فاتــە) .لــە دیمەنێکــدا ئاغــا بــە شــەو داوا لــە (فاتــە) دەکات ســەرێک
ڵ
لــە ئەســپەکان لــە تەویلــە بــدات ،چونکــە بەیـ نـا� دەچێتــە ڕاو .ئاغــاش بەدوایــدا دەچێــت و هــەو� دەســتدرێژی دەدا(( .ئاغــا چــە کەی!..مــن وەك
ڵ
دۆیتــدم ...ئاغــا بوومــە قورباند...قۆندەرەگــەد مــاچ کــەم ...تــا مــردن گشــت م�ڵەیلــد ئیــوەت کــەم .هــەر لەی ـرا مینم....خزمەتتــان کــەم ،ئاغــا...

ڕەحمــەت لــە باوگــد[ ))...مەنســور ،٢٠٠٤ ،ل ]١٦٤ئەوەنــدەی (فاتــە) دەســت بــە گریــان و پاڕانــەوە دەکات ،بێ
� ســوود دەبێــت ،ئاغــا دەســتدرێژی
ـە� چەندیــن ن
دەکاتــە ســەری .ئــەم دیمەنانــە چەندیــن جــاری دیکــە دووبــارە دەبنــەوە .دیمـ ن
ژ� دیکەیــش ،کــە لەالیــەن کەسـ نـا� نزیــک بــە خۆیــان
دەســتدرێژیان دەکرێتەســەر( .فاتــە)ی دایــی (مچــە) دەســتدرێژی دەکرێتەســەر( ،مچە)یــس بــە زۆر دەســتدرێژی دەکاتەســەر(مەلیحە)( .مچــە) وا
ا� بــاویک (مەلیحــە) دایــی بــۆ کاری لەشــفرۆ�ش دەبــات ،بۆیەیــش دەیــەوێ لــە �
دەز ن ێ
ڕ� دەســتدرێژیکردنە ســەر کچەکــەی تۆڵــەی لێ بکاتــەوە(( .
ێ
ئەیــە چەنیگــە ئــەی دەردە لــە دڵــم مایەس..ئــا دایگەگــەد ،وە شــەو لــەی بانــە ئەخفتــم و فکــرم هــەر لــەالی ب� ،بــەس چــە کــردم نەکەفتــە دەســم.م ـرازم ئیســە حاصــڵ ب� ،ئەگــەر ق ـی ژ ە بــدەی ئ�ی ژ مــە باوگــد خــۆی هاتیــە و ئەویــش وەك کاوڕ ســەرد بــڕد .ئینجــا وەت:

مەمگد فرەجوانە...شەو و ڕۆژ فکر لەلیدکەم ...منیش هەر هاوار ئەکردم.دایە مییم؟...مچەش ئەوت:هش حەیای خۆد چد هاوار نەکە وەمن چە؟ .....................
یەواش...نــەو نەکــەی مچــە نەکەی،تــوو ئیمــام عەبــاس ،تــوو خــدر زیندە...تــوو بــاوە مەحمیــد ،تــوو ئیمامــەگان[ )).مەنســور،٢٠٠٤ ،ل ]١٣٥لـ ێ�ـرەدا
ف
جەســتەی کــچ دەبێتــە مەیـ ن
ـەڕە� ئــەو دەبــات ،بێ
دە� ئەویــش
ـدا� تۆڵەکردنــەوە ،واتــە (مچــە) وەهــا ب�ی دەکاتــەوە ،مــادام بــاویک (مەلیحــە) نامــووس و شـ
ف
نامــووس و شــەڕە� ئــەو ببــات .کەواتــە جەســتە لــە شــەڕەف کــورت کراوەتــەوە .جەســتە لـ ێ�ـرەدا موڵــی پیــاوە ،تەنیــا پیــاو بــۆی هەیــە مامەڵــەی پێــوە
ڵ
بــکات .ئــەو گوتــارەی ڕۆماننــووس لـ �ـرەدا دەیــەوێ بیداتــە گـ �
ـو� خەڵــک ،ئەوەیــە جەســتەی ژن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا کا�یەکــە ،موڵــی پیــاوە،
ێ
ێ
وەکــوو چــۆن پیــاو ســەیارەیەیک هەیــە ،سەربەســتە لــەوەی چــۆن مامەڵــەی پێــوە دەکات ،ئاوایــش سەربەســتە مامەڵــە بــە جەســتەی ژن و کــەیس
ن
ـارەکا� پشـ تـی بەکارهێنـ نـا� جەســتە ئاشــکرا بــکات ،هەوڵێــک نییــە بــۆ وەسـیف جەســتە ،بەڵکــوو هەوڵێکــە بــۆ
یەکەدییــەوە بکــەن .ئــەم هەوڵــدەدا گوتـ
شــیکردنەوەی گوتــاری ئــەو سێســتەمەی ئــەو واتایــەی بــە جەســتە بەخشــیوە .جەســتەی ژن شــتێیک حەرامــە ،نابێــت بــە دەرەوە بێــت .جەســتە لـ ێ�ـرەدا
ڵ
ـارد� بەفرەکــەی نەدەگــرت و دەمنایــە نــاو کۆشــم و بەڕاکــردن بــۆ مــا� ئامــە دەچــووم .مناڵــەکان گاڵتەیــان
شــتێیک ئەخالقییــە(( .دەســتم بەرگــەی سـ ی
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ئەو هەواڵە زوو دەگەیشتە ماڵەوە و دایکم یەکسەر دەیوت:
وەخـ تـی دۆندرمــە قوزەڵقــورت کردیــد ئــەوا شــەوی یەکــەت هەڵگردبیــد و پــاد دیــار ب�؟ چــەدن جــار وەتمــە ســە پیــد شــەوی یەکــەد هەڵنەگریــد؟...نەوتــم دۆیــد عەیبــە نــاود یــەگ کــەس پــای بدوینــد؟)) [مەنســور ،٢٠٠٤ ،ل]١٤
تێبیـ نـی ئــەوە دەکەیــن جەســتە لـ ێ�ـرەدا شــتێکە پێوەنــدی بــە ئەخالقــەوە هەیــە ،ئەگــەر دیــار بێــت ،ئــەوا ئــەو کەســە بێ
� ئەخالقــە و هیــچ ڕێزێــی نییــە.
ن
ـتکرد� وێنەیــەیک واقیع ـیی بــۆ جەســتە و ئــەو واتایانــەی بــۆ جەســتە هــەن لەنــاو کۆمەڵگــەدا هــەن ،دەیــەوێ کۆمـ ڵ ێ
ـە�
ڕۆماننــووس لەنێــوان دروسـ
دەاللـ ت
ـەروەردە� و کلتووریمــان بـ ت ێ
ـدا�" .لەیــا"ی منــداڵ هێنــدە بــزۆزە هەمــوو شــتێك دەکات ،هەمیشــە لێــدان بــە دەسـ تـی دایــی دەخــوات.
ـە� پـ
ی
ئــەم بزۆزیــە بــۆ ئــەوەی نیشـ نـا� بــدات ئــەو لــە �
ڕ� جەســتەیەوە دەیەوێــت خــودی خــۆی بدۆزێتــەوە .بۆیەیــش هەمیشــە پرســیاری لــە "ئامــە" هەیــە،
ێ
گ
ئــەو پرســیارانە هەوڵــن بــۆ ئــەوەی بـ ن
ـوو� خــۆی بدۆزێتــەوە .ڕۆماننــووس وەکــوو ژنێــی ئــازاد ،دەنــی بەرانبــەر سێســتەیم بابســاالری بەرزدەکاتــەوە،
ئــەو نایــەت شــەرم بــکات وەکــوو "نــایل" کــە پیاویــش بــووە لــە �
ڕ� خەونــەوە گوزارشــت لــە دیمەنــەکان بــکات .ڕۆماننــووس لــەم ڕۆمانــەدا کۆمـ ڵ ێ
ـە�
ێ

هاوکێشــەی دەروونیمــان نیشــان دەدات ،کــە لــە ڕێیــەوە دەتوان ـی ن خوێندنەوەیــەیک دەروونشــیکارانە بــۆ کۆمەڵگــەی کــوردی بکەیــن .کەواتــە ئــەم
ن
ڕۆمانــە ((دەقێکــە ڕاپــۆرت لــە ســەردەم و ژینگەیــەیک ئایینـ ئەوتــۆ دەدات کــە ترۆرکـ ن
ـانییەکا� ،یەکێــک بــووە لــە
ـرد� جەســتەی ئافــرەت و بەهــا ئینسـ
یی
ن
ـارەکا� ئــەو ژینگەیــە[ )).ســیوەییل ،٢٠٠١ ،ل ]٩٠پیشـ تـر گوتمــان (حەســەن ئاغــا) پانتایییــەیک زۆری لــە ڕۆمانەکــە داگ�ی کــردووە.
خاســیەتە هــەرە دیـ
ڵ
ق
ژ� هەیــە .یەکێــک لــە ژنـ ن
ـە�تە لــە ڕۆمانەکــە .ئــەم ئاغایــە چــوار ن
ـەکا� نــاو (زەینــەب)ە ،دوای ئــەوەی
ئــەم ئاغایــە نوێنــەری سێســتەیم ئەخــا� و دەسـ
ڵ
ـە� ت� نامێنێــت ،دێتــە گەڕەکەکــەی (ئامــە) .ڕۆژێــك (زەینــەب) دێتــە الی (ئامــە) و ڵ ێ
دە�
شــۆڕ�ش چــواردەی تەممــووزی  ١٩٥٨ڕوودەدات و ئاغــا دەسـ
ئەمشــەو (حەمیــد)ی کــوڕە گــەورەی ئاغــا بــە زۆر دەســتدرێژی کــردە ســەرم و ســی پڕکــردم .واتــە کــوڕی ئاغــا پەالمــاری زڕدایــی خــۆی داوە(( .مــن
ـەر� و پـ چ
دی هیــچ گەوادیــگ دوێــت نــادەدە پیم...دوێــت هـ چ
ـەر� نێخــوازم ...ئاغــاگان نەمــان...دی تــەواو پارەشــم نییــە بچمــە ئــەی ال و ئــەوال))..
[مەنســور ،٢٠٠٤ ،ل ]١٨٢ئــەم ب�ی کردنەوەیــەی پیــاوان لــەو سێســتەمە بابســاالرییە ،بینیـ نـی ژنــە وەکــوو عــەورەت ،وەکــوو ئامـ یـری خاڵیکردنــەوەی
چـ � ژـر و هــەوەس .پێشـ تـریش مـ ڵـا� مــایم (زەینــەب) لــە مـ ڵـا� ئاغــا بوونــە( ،حەســەن ئاغــا) دەســتدرێژی کردۆتــە ســەر مامـ ن
ـۆژ� (زەینــەب) و کوڕێــی
ێ
ڵ
ـە�م کــەس نەیزانیــوە ئــەو کــوڕە لــە ئاغایــە نــەك لــە مــایم (زەینــەب) ،ت ێ
کا� گــەورە دەبــن (عــەیل) ئامۆزاکــەی (زەینــەب)ی
لێ بــووە بــە نــاوی (عــەیل) بـ
ڵ
ـاوەکا� (عــەیل) بــە کوشــت دەدا .ت
ن
کا� خۆیـیش دایــی (مچــە) لــە مــا� ئاغــا بــووە و ئاغایــش
خۆشــدەوێ ،ئاغــاش چــاوی لــە (زەینــەب) و بۆیەیــش بــە پیـ
دریـیخ نەکــردوە لــە دەســتدرێژی کردنــە ســەری ،بۆیەیــش هەمیشــە ئــەوگومانــە الی (مچــە) هەبــووە ئایــا کــوڕی بــاویک خۆیـ ت
ـە� ،یــان لــە ئاغایــە .کاتێــک
ن
دەروو� خــۆی بکاتــەوە ،بــەوەی
ئاغــا بــە دەسـ تـی (ئامــە) دەکوژرێــت( ،مچــە) تاوانەکــە دەخاتــە ئەســتۆی خــۆی .لـ ێ�ـرەدا (مچــە) هەوڵــدەدا قەرەبــووی
بــە کوشـ ن
ـت� ئاغا(بــاوک) تۆڵــەی خــۆی بکاتــەوە ،چونکــە دەزانێــت ،ئاغــا جگــە لــە پیاوێــی داوێــن پیــس شــتێیک دیکــە نەبــووە ،هەمیشــە ئــەو پرســیارەی

ڵ
ن
ن
دەروو� دەدات.
دەروو� شــلەژاندووە ،بۆیەیــش بــەم کارەی هــەو� ئارامکردنــەوەی
باوکــم کێیــە؟

ت
سێیەم :ڕەمزیە� ژن

ڵ
ـەو� ئیشـ ن
ـکرد� لەبــارەی گوتــاری ژنــەوە داوە ،کــە ژن قوربانییــە ،نــەك وەکــوو
ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) وەکــوو دەقێــی ژنانــە ،لــەو ڕوانگەیــەوە هـ
ئەوەی ژن ڕەمزی نیشتمان و خاك بێت .کەواتە ڕوانگەی ڕۆماننووس ،ڕوانگەیەیک فێمینیستانەیە بۆ ت
ن
ن
نووسی�
هەوێ�
بابە� ژن .هەر ئەمەیشە

ڵ
ژنانــە ،چونکــە نووســینێکە هــەو� خســتنەڕووی ئــەو دیدگایانــە دەدات ،کــە ژن وەکــوو هــەوەس و قوربـ نـا� تەماشــا دەکــەن .کەواتــە ژن ڕەمزێکــە
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� بابـ ت
کۆمـ ڵ ێ
ـە� ســیایس و
ـە� لــە خۆیــدا هەڵدەگرێــت ،تاکــوو لەوێــوە ڕوانگــەی کۆمەڵگــە بەرانبــەر ژن بخرێتــەڕوو .کەواتــە لـ ێ�ـرەدا دەکەوینــە
بــەر ئــەو ڕوانگەیــەی ،ئەگــەر نووســەرێیک ژن دەقێــک بنووســێت چــۆن ژن وەکــوو ڕەمزێــک نیشــان دەدات و نووســەرێیک پیــاو چــۆن ژن دەکات بــە
ڵ
ڕەمــز .زۆر ڕۆمانمــان هــەن ،نووســەرەکانیان پیــاوە ،هەمیشــە ژن وەکــوو کەســێیک تاوانبــار و گوناحــکار نیشــانداوە ،بــۆ نموونــە ڕۆمـ نـا� (ماڵئــاوا گــو�
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خــەم) لــە نووسـ ن
ـی� (هیمــداد حوسـ ێ� ن
ـ�) ،تێمــەی ڕۆمانەکــە خۆشەویســتییە ،لەوێــدا کچەکــە دەبێتــە خیانەتــکار و تاوانبــار ،کوڕەکــە دەبێتــە کەســێیک
ن
تێبی� کردووە
ســتەم لێکراوە .نموونەی ئەو جۆرە ڕۆمانانەمان زۆرن(( ،هونەر و داهێنان پیشــەیەیک پیاوانەیە ،هونەرمەند وەکوو :ش.فایرســتۆن
ڵ
ن
ت
بەتایبە� لە تابلۆ ڕووتەکان تەنیا مۆدێلێکە[ )).طر ش
بە�م بێ
ڕۆما� دیکەمان
نا� ئەوەیش لەب�ی بکەین
بەردەوام پیاوانەیە ژن
ابی� ،١٩٧٧ ،ص]٧
هــەن ،بــە شــێوەیەیک ئیســتاتییک ژنیــان نیشــان داوە.
لــەم ڕۆمانــەدا ژن ڕەمــزی قوربانییــە ،قوربانییــەک بــە دەسـ تـی پیــاو ،لــە بــایس پێشــوودا ئەوەمــان بەربــاس دا ،کــە پیــاو چــۆن وەکــوو عــەورەت لــە ژن
دەڕوانێــت ،نموونــەی (حەســەن ئاغا)مــان هێنایــەوە .کەواتــە ژن ڕەمــزی خراپەکارییــە ،هـ چ
ـەر� تــاوان و خراپــەکاری هەیــە ،ســەرچاوەکەی بــۆ ژن
ڵ
ڵ
ن
ـەو� خاوێنکردنــەوە و گسـ ن
ـدارەکا�
ـکدا� دوکانەکــە دەدات ،بــە�م لەالیــەن دوکانـ
دەگەڕێتــەوە .کاتێــک (لەیــا) لــە جیـ تـا� باپـ یـری لــە دوکان دەبێــت ،هـ
ڵ
دیکــەوە گلــە� لێ دەکرێــت ،ئــەم چاونەتــریس و شــەرم نەکردنــەی گـ �ـرەرەوە بــۆ پــەروەردەی (ئامــە)ی دایـ ن
ـە� دەگەڕێننــەوە(( .ئیـ تـر نەمــدەز نا� وە�یم
ی
ێڕ
ن
ن
کامەیــان بدەمــەوە ،ئەوەنــدە بــە توڕەیییــەوە ڕوویــان تێدەکــردم نەمــدەزا� ئــەوکات نەمدەتــوا� وەك ئیســتا بڵێــم:
حا� فتح ەللا هەتا ئەمساڵ کە چوویتە حەج وەک ئامە تلیاک کێش بوویت.
تۆ جن
ڕەحما� فاتر قەرە هەی ح�یز هەی هەی خوێڕی خۆ هەموو شار دەتناسن[ )).مەنسور ،٢٠٠٤ ،ل]١٧
-تۆش

ڵ
کەواتــە ئــەوە تەنیــا (ئامــە) وەکــوو ژنێــك ڕەمــزی خراپەکارییــە ،چونکــە تلیــاک دەکێشــێت ،بــە�م دەیــان پیــاو هــەن تلیــاک دەکێشــن ،کــەس باســیان
نــاکات و ئــەوان ڕەمــزی خراپــەکاری نـی ن  .ئــەوەی "ئەحــام مەنســوور" لــە نووســینەکانیدا ئامــاژەی بــۆ کــردووە ،کــەم نووســەری ژن هەیــە ،ئــەو توانــا و
بوێریــەی هەبێــت .ئــەم ڕۆمانەیــش باشـ تـرین نموونەیــە(( .ئەحــام لــە حەفتایەکانــدا کاتێــك بــایس ئــازادی ژن و لەوانــەش ئــازادی ســێکیس ورووژانــد
نووســەرە ژنــەکان لــە پەنجــەی دەســتێك تێنەدەپەڕیــن[ )).هەندرێــن ،٢٠١٠ ،ل ]١٧٨ئــەوەی لــەم ڕۆمانــەدا قســەی لەبــارەوە ک ـراوە ،ژنێکــە بوێــری
ئــەوەی هەبــووە ،بابـ ت
ـە� ژنــان ڕوون بکاتــەوە و ئازارەکانیــان بــاس بــکات .ڕۆماننــووس هەوڵیــداوە ڕوو لــە پیــاو بــکات ،ئــەوە تەنیــا ژن نییــە ،کــە ڕەمــزی
ڵ
ڵ
خراپــەکاری بێــت ،بەڵکــوو پیاویــش دەبێتــە ئــەو جــۆرە ڕەمــزە ،بــە�م بــە هــۆی با�دەسـ تـی سێســتەیم بابســاالری ،کــەس بــایس پیــاو نــاکات .کاتێــك پیــاو

دە� ب ـچێ ئــەو منداڵــە
دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر ژن و ســی پــڕ دەکات ،ئــەوا ژنەکــە بــە تاوانبــار هەژمــار دەکرێــت ،بۆیەیــش تاکــوو ئاشــکرا نەبــووە ب
ڵ
لەبــار ببــات( .ئامــە) وەکــوو کارەکتەرێــک بــایس ئــەو ئــازارەی ژن دەکات(( .جــار جــار نیوەشــەو تێنــە شــوێنم ،مــاڵ دوێتەگانیــان تـ ێ�ـرم ،زاینمەیــان یــان
لەباریــان بەمــەی ...بــەس وەکــەس نەیژیدهــا.
ڵ
ئەی چە لە م�ڵەگانیان کەید؟خــودا زانــد ،بەمەیــان ئــەرا پاشــاکوپری ئــەرا قەورســان و شــوێن گەمیــان کەم...چــە بکــەم؟ قــار خــۆم بــەس چــارە نییــە ڕووڵــە[ )).مەنســور،٢٠٠٤ ،ل]٣٠
ئــەم شــتە تەنیــا تـ ن
ـاوا� ژن نییــە ،تەنانــەت ژن لـ �ـرەدا قوربانییــە ،چونکــە لــە زۆر بــاردا ئــارەزووی ن
ژ� تێــدا نییــە ،بەڵکــوو بــە زۆر دەســتدرێژی
ێ
دەکرێتەســەر .ئەگەریــش ئاشــکرا بێــت ،ئــەوا بــاوک و ب ـرای دەیکــوژن ،بۆیەیــش (ئامــە) وەکــوو فریــادڕەیس ژنــان دەردەکەوێــت .بۆیەیــش ژن لـ ێ�ـرەدا
بووتــە ڕەمــزی خراپــەکاری ،بــە ناڕاســتەوخۆ ڕۆماننــووس ئەوەمــان نیشــان دەدات ،ســەرچاوەی خراپەکارییەکــە لەالیــەن ئــەو سێســتەمە هەوەســبازی
ژ� وەکــوو (ئامــە)ی ڕاســتگۆ و چاکەخــواز هــەن ،ئەوەتــا (ئامــە) کچـ ن
ـە� دەکات .ئەگەرنــا دەیــان ن
و عەوڕەتبازیەیــە ،کــە پیــاو ڕابەرایـ ت
ـەکا� فـ ێ�ـری
ـتگۆ� دەکات ،هــەر شــتێکیان بەســەر بێــت ،یەکڕاســت دێنــەوە الی دایکیــان بــایس دەکــەن.
ڕاسـ ی
ن
ـەردە� ژنــەوە ،ئەویــش نەزۆکییــە .ئــەم نەخۆشــییە ،نەخۆشــییەکە تەنیــا یەخــەی ژن ناگرێــت ،بەڵکــوو
یەکێــی دیکــە لــە تاوانــەکان ،کــە دەخرێتــە گـ
ڵ
پیاویــش تــوو�ش دەبێــت و بــە هــۆی کــەیم سـ �ـپ�مەوە ناتـ ن
ـوا� منــداڵ بخاتــەوە .بــە�م لــە کۆمەڵگەیــەیک بابســاالرییدا نــەزۆیک هەمیشــە دەخرێتــە مــی
ێ
ژنــەوە .لــەم ڕۆمانــەدا ئــەو ڕوانگەیــە خراوەتــەڕوو ،کــە چــۆن پیــاوەکان ئــەو تاوانــە دەخەنــە مــی ژنەکانــەوە .ئــەوە گوناحێکــە لــە مــی ژن(( .ئافرەتــە
نەزۆکــەکان زۆربەیــان پــاش ئــەوەی زیاتــر لــە ســەد شــەو هەیـ نـی ئــەم شــەبەخوونییەیان کردبــوو ،دەهاتــن دادەنیشـ ت ن
ـ� .ئــەو پیاوانــە بــە بــەردەم مزگەوتــا
تێدەپەڕیــن بــە ڕێککــەوت یــان بــە مەبەســت دەیــوت:
ئەم دارەی من چەند ساڵێکە بەرناگرێ باوەڕیش ناکەم بێتەبەر.
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ئــەم ڕســتەیە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی ئــەو ئافرەتــە نەزۆکــەی گـ �
ـو� لێبــووە ،ئــەو شــەوە تــا بەیـ نـا� نەخــەوی و بگریــت و بەیانیــش لــە خ
دا� ئــەم قســەیە
ێ
ڵ
لەگەڵ دراوســێکاندا فەرتەنەیەك ســاز بکات[ )).مەنســور ،٢٠٠٤ ،ل ]٦٩دیارە ئەمە نەخۆشــییەکە هەر کەســێك هەیبێت ،ئەوا تاوان نییە ،بە�م
لــە کۆمەڵگــەی بابســاالرییدا چونکــە پیــاو هەمیشــە دەیــەوێ لــە دوای خــۆی جێگــرەوە دابنێــت و کــوڕی هەبێــت ،ئەمــە بــە گونــایح ژن دەزانێــت .ئــەم
ـە� ن
ژ� دیکــە دەهێـ ن ن
کلتــوورە ڕیشــەکەی بــۆ ســەدان ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،زۆرن ئــەو پیاوانــەی تەنیــا کچیــان هەیــە ،کـ چ
ـ� بــۆ ئــەوەی کوڕیــان ببێــت .ئــەم

ڵ
نەخۆشــییە بــە عەیبەیــەیک گــەورە دادەنرێــت ،ژن چەنــدی منــدا� ببێــت ئــەوا بــە ژنێــی ڕەســەن و بەهـ �ێزـر دادەنرێــت .ئەمەیــش یەکێکــە لــەو تاوانانــەی
ـاندا� هەمــوو ئــەو ئازارانــەی ن
� تاوانبــار دەکرێــت .ئــەم ڕۆمانــە هەوڵێکــە بــۆ نیشـ ن
هەمیشــە ن
ژ� پ ێ
ژ� کــورد تێیــدا ژیــاوە .نووســینێیک ژنانەیــە بــۆ ئــەوەی
بیســەلمێنێت ئــەوە تەنیــا ژنــە بوێرەکانــن دەتوانــن ئــاز ن
ارەکا� خۆیــان و هاوڕەگــەزی خۆیــان بــاس بکــەن ،نــەك پیاوێــک ،کــە بەشــێکە لــە سێســتەیم
بابســاالری بێــت و ئــاز ن
ارەکا� ژن بــاس بــکات.

ئەنجام

گ
ن
ن
 .١نووسـ ن
ـیەتەکا� ژنــان لــە نووســیندا .نووس ـی ن لـ یـرەدا دەبێتــە
ـەلماند� تایبەتمەنــدی و خاسـ
ـی� ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ دەرچــوون لــە بێدەنــی ،بــۆ سـ
ڵ
ـا� و هەوڵدانــە بــۆ بەشــداریکردن لــە هەمــوو جومگـ ن
پەیــڤ ،کــردەوە .بــە کـ ت
ـور� و کــوردی ملمـ ن ێ
ـەکا� دەســە� ت� ڕۆشــنب�ی ی� ،ســیایس ،ئابــووری و
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� ،کــە تاکــوو ئــەم ســەردەمەیش پیــاو تێیــدا با�دەســتە.
ـی� ژنانــە زۆر هونەریـ تـرە لــە چەمــی نووسـ ن
 .٢لــە کوردیــدا چەمــی نووسـ ن
ـی� مێینــە ،چونکــە لــە یه یەکەمیانــدا تایبەمەنــدی بــۆ ژن تێدایــە و تایبەتــە
ڵ
ـە�م چەمــی دووەم پـ تـر جیــاوازی ڕەگــەزی تێدەکــەوێ ،بــەوەی مــادام نووسـ ن
ـی� مێینەمــان هەیــە ،ئــەوا بێ
دە�
بــەو دەقانــە لەالیــەن ژنانــەوە نــوورساون ،بـ
نووسـ ن
ـی� ێ�ن�ینەیشــمان هەبێــت.
ن �
گ�انــەوەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) زمانێــی ڕاســتەوخۆ و واقیعیانەیــە .خوێنــەر هەســت دەکات بەســەرهاتێیک ڕاســتەقینە دەخوێنێتــەوە .یەکێــک
 .٣زمــا� ێ ڕ
ت
ن
دەگ�ێتــەوە ،لـ �ـرەوە هەســت بــە زاڵبـ ن
�
ن �
ـەرها� چەندیــن ژن و کــیچ ســتەم لێکـراو
گ�انــەوەی ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانەکــە بەسـ
ـوو�
ێ
ێڕ
لــە خاســیەتەکا� زمــا� ێ ڕ
زمـ نـا� ژنانــە بەســەر ڕۆمانەکــەدا دەکەیــن.
 .٤لەم ڕۆمانەدا جەستەی کچ و ژن وەکوو �
ئام�ی دامرکاندنەوەی هەوەس و ئارەزووی پیاو دەبیندرێت .جەستەی لەم ڕۆمانەدا قوربانییە ،هەر
ێ
ڵ
ن
بتوا� ئەم هەوەســە دامرکێنێتەوە ئەوا جەســتەی ژنە.
کاتێك پیاو هەوەیس جوو� ،تاکە شــتێک
ڵ
 .٥لــەم ڕۆمانــەدا ژن ڕەمــزی خراپەکارییــە ،هـ چ
ـەر� تــاوان و خراپــەکاری هەیــە ،ســەرچاوەکەی بــۆ ژن دەگەڕێتــەوە ،کەواتــە ڕۆماننــووس هــەو�
خســتنەڕووی ئــەو گوتــارە دەدات ،کــە ژن وەکــوو خراپــەکار دەبینێــت.
ڵ
ن
�
�یز
ڕۆما� کوردییەوە.
گ�انەوەی ژنانە بێتە ناو
 .٦ڕۆمانە دەچێتە خانەی ڕیال یم کۆمە�یەتییەوە ،هەوڵێکە بۆ ئەوەی ێ ڕ

سەرچاوەکان:

یەکەم:کتێ� کوردی
ب

�
هەول�.
 .١ئەحمەدزادە (د.هاشم) ،٢٠١٢ ،زمان (ئەدەب و ناسنامە) ،دەزگای ئاراس،
ێ
ن
ن
 .٢ێ�ب� ن ز
سلێما�.
یەعقوو� ،دەزگای سەردەم،
ئەدە� ،و:عەبدولخالق
بنەماکا� تیۆری
تێ� (هانز)،٢٠١٥ ،
ب
ب
�
هەول�.
ئەدە� چییە؟ ،و:مستەفا غەفوور ،دەزگای موکریان،
 .٣سارتەر (ژان پۆل)،٢٠٠٩ ،
ێ
ب
�
هەول�.
 .٤سیوەییل (ڕێبوار) ،٢٠٠١ ،کتێ�ب نایل ،دەزگای موکریان،
ێ
ڵ
ڵ
ن
ن
سلێما�.
سلێما�،
 .٥عەبدوڵ� (عەبدولموتەڵیب) ،٢٠١٢ ،پریس جەستە لە یارییەیک بوونگەر یا� دا ،بەڕێوەبەرێت�ی چاپ و ب�وکردنەوەی
�
هەول�.
 .٦مەنسور(ئەحالم) ،٢٠٠٤ ،ئەڵوەن ،ڕۆمان ،دەزگای ئاراس،
ێ
ڵ
ن
ن
سلێما�.
سلێما�،
 .٧هەندرێن ،٢٠١٠ ،زمان ئاسۆیەکە لەنێوان ئاسمان و زەویدا ،بەڕێوەبەرێت�ی چاپ و ب�وکردنەوەی
غ
ن
سلێما�.
قەرەدا� ،دەزگای ڕۆشنب�ی ی� جەمال ع�ی فان.
ئەدە� ،و:عەتا
تیۆر�
 .٨وێبستەر (رۆجەر) ،٢٠١٧ ،لێکۆڵێنەوەی
ب
ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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عەرە�
کتێ�
دووەم:
ب
ب

ئ
نشا� ام نسوی ،منشورات مکتبە االرسە ،القاهرە.
 .٩ابو النجا (د.ش�ی ین)،٢٠٠٢ ،
ال�وق ش
 .١٠برهومە (عییس) :٢٠٠٢ :اللغە والجنس (حفریات لغویە ف� الذکورە واالنوثە) ،ش
للن� والتوزی ــع ،عمان.
 .١١بوشوشە (بن جمعە) ،٢٠٠٣ ،الروایە النسائیە المغاربیە ،العربیە ش
للن� واالشهار ،تونس.

 .١٢الزهر نا� (معجب) ،١٩٩٩ ،صورە الغرب ف� کتابە المراە العربیە (افق التحوالت الروایە العربیە) ،الموسسە العربیە ش
للن� ،ب�ی وت.
 .١٣طر ش
ابی� (جورج)� ،١٩٧٧ ،ش ق وغرب ،رجولە وانوثە ،دراسە ف� ازمە الجنس والحضارە ف� الروایە العربیە ،دار الطلیعە ،ب�ی وت.
ف
العر� والدار البیضاء ،ب�ی وت.
 .١٤الغذایم (محمد عبدەللا) ،١٩٩٦ ،المراە واللغە ،المرکز الثقا�
ب
ئ
النسا� العر� (مقاربە ف� المفهوم والخطاب ،المدارس ش
للن� ،المغرب.
 .١٥کرام (زهور) :٢٠٠٤ :الرسد
ب
 .١٦مسعود (رشیدە بن) ،٢٠٠٢ ،المراە والکتابە (االختالف وبالغە الخصوصیە) ،ط ،٢افریقیا ش
ال�ق ،المغرب.
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الل ُة ُ
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و
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پوختە

ئــەم توێژینەوەیــە بــە ناونیشـ نـا� (دەاللـ ت
ـە� ناونیشــان و بــەرگ لــە بایۆگرافیــادا (أثقــل مــن رضــوى) خوێندنەوەیــەیک ســیمیۆتییک) هەوڵێکــە بــۆ
ن
ـر� ڕەزوا عاشــورە ،ئــەم بەرهەمــە بــە نەفەســێیک ڕۆمــان ئامـ �ێزـر
شــیکردنەوەی ڕوپــەڕی بــەرگ و ناونیشــا� ئــەو بەرهەمــە کــە یه ژنەڕۆماننــویس میـ ی
ن
ـد� شــێواز و بونیــادە هونەریەکــەی وایکــردوە بــە شــاکارێیک گــەورە ئەژمــار بکرێــت ،هــەر لــە ناونیشــانەوە خوێنــەر ئاشــنا
نــوورساوە و جــوا� و تایبەتمەنـ ی

دەبێــت بــە نــاوەرۆیک و تێــدەگا کــە ئــەم نووســینە ڕاز و نیــازی ژنێــی مانــدوو و خــاوەن پەیامــە و دەیــەوێ لــە ڕێــگای ئەدەبەکەیــەوە خــۆی بناســێنێت،
ن
ـۆرەکا� ژیـ نـا� خــۆی و کۆمەڵگاکەیــدا ،کــە تــرس و تۆقانـ ن
ن
ـێنەرەکا� ئاسـ ش
ـای�
ـد� دەزگا داپڵۆسـ
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This study is entitled (Indication of title and cover in the biograghy in (Athqal min Radwa) Semiotic

analysis), An attempt to analyze the cover and title of this literary work, And And a statement that the author
wants to say everything in the beginning, It tells the life of a revolutionary woman who has been trying to tell
generations that it is apical authority,It is not able to remain forever as long as someone stands against him and
rejects his practices, The semiotic analysis is sufficient to highlight the aesthetic aspects of this great literary
work, It records the lives of the Egyptians by presenting the writer's life in light of the repression practiced by
the security authorities.
َّ َّ ُ
ِّ ُ َّ ُ
ُ
َ
َ ُ
ِّ َ َّ ُ َّ ُّ َ
ص األد ِب ي ّ�)
الس ِدية ،السيمي ِائية ،الن
(الس ي�ة الذ ِات َّية،
اح َّية
المفت ِ
الك ِلمات ِ
ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ
َ َ َ َّ ُ َّ ُّ َ ّ َ
َّ َ َّ َ َ ف َ َ َ
َ
ثمار ُم َك ِّو َنات ــه َجميعـ ًـا ،مـ ْـن أجــل َتكثيـ ُ َ
ـات
ـف بني ِتـ ِـه الدال ِليـ ِـة الو ِاســع ِة ِ ي� عالمـ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يتم ــتع النــص األد ِب ي� الح ِديــث ِبطاقـ ٍـة إنت ِ
اجيـ ٍـة ه ِائلـ ٍـة ،فهــو قـ ِـادر عــى اسـ ِـت ِ
َ َ ُّ َ َّ َ تَّ
ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ن ً َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
يسـ َـتان َلـ ُـهَ ،فهـ َـو َيـ ُـد ُّل ب َشــكله َ
ال�كـ ي زَـر الـ َّـد َال َّل سـ َـم َتان َرئ َ
اله ْنـ َـد ِ ّ
س
ـكلي ٍة معــدود ٍة ومحصــورٍة ،ذ ِلــك أن ِ
لغ ِويـ ٍـة وغـ ي ِـر لغ ِويـ ٍـة ،وبــى شـ ِ
ِ ِِ
ِي ِ
ِ
ِ ِ
االقتصــاد اللغـ ِـوي و ِ
ي
َ ُ َ ت ُ ٌ ْ ُ ْ َ ً
ََ
َ
ُ
َ َ
اعتــه َو َن َّ َ ِّ َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ
َ َ
ون َأد ِاء َو ِظيفـ ٍـة َد َال ِل َّيــة.
وت ِرتيـ ِـب ك ِلم ِاتـ ِـه و ِعبار ِاتـ ِـه ،وك ِيفيـ ِـة ِطب ِ
ِ
ـأ� جــزء ِمنــه اع ِتباطــا ِمــن د ِ
وعيـ ِـة خط ـ ِـه وحج ِمـ ِـهِ ،بحيــث ال يـ ِ ي
ِّ ُ
َ
َ
َّ ُ
َ َ َ
َ
َّ
َ َ ُ ُ ِّ َ َ ُ ُ
ََ ْ ُ
ـص َ
ـث أ كـ ثَ َـر ُغ ُموضـ ًـا َو َك َثافـ ًـةْ ،إذ َال ُي ُ َ َ َ ْ ًّ َ
النـ َّ
حملــه ِمـ ْـن دالال ٍت ،فقـ ِـد اضطـ َّـر الن ِاقــد
الح ِديـ
السـ َـمة َج َعلـ ِـت
هـ ِـذ ِه
ِ
مكــن ِلمنهـ ٍـج نقـ ِـدي و ِاحـ ٍـد اإلحاطــة ِبــكل مــا ي ِ
َ
ُ َ َ َ َ ْ نَ َّ َ َ َ َ
َّ
َ َّ
َ َ َ َ
َ تَّ ز ُّ َ َ َ َّ ف َ
قر ِاء َد َو ِّال ـ ِـه َو َف ِّك ِش َ
لظ ــفر ب َم َك ِام ِن ِه َ ،و ْاس ِت َ
اهج ِعد ٍة ِ ي� ع َم ِل َّي ِة
قد َّي ـ ٍـة ِل
اهج ن ِ
احتيا ِج الن ـ ِـاق ِد إل ال�و ِد ِبمن ِ
فر ِات ِه ،وما زاد ِمن ِ
إل المـــزاوج ِة ب ي� ِع ــد ِة من ِ
ِ ِ
ثَ َ ْ َ
ً َ ْ
َ ّ َ َ َ ُ ُ َّ ُّ ِّ
َ َّ َ َ ْ ُ َ نَ َ َ
َ َّ ُ َّ
التجنيـ ف َ
ُّ ُّ
الشـ ُّ ْ َّ
ـات َس ِد َّيــةَ ،وقــد
ـوع أد ِب ي� ،فقــد يأخــذ النــص
القـ َـر َاء ِة إشــك ِالية
ـعري ِتق ِني ـ ٍ
ِ
ـض النصـ ِ
ـس ِ ي� بعـ ِ
ِ
ِ ِ
ـوص األدبيـ ِـة ،والخلــط بـ يـ� مال ِمـ ِـح أ كــر ِمــن نـ ٍ
َ
َ
ُّ
َ
َ َ
ََ ُ
َ
ِّ َّ ف َّ
َّ
َ َ ُ َ ٌّ َ ث ّ َ
ُّ ُ
ُ ُ
َ
َ نَ
َ
َ َّ
َّ
ـوص واألنـ َـواع.
عبـ ي ِـر ،وقــد أدى ِ
يعت ِمــد نــص نـ ِـري عــى ِآلي ـ ِ
اندثــار الحـ ِ
ـعري ِة ِ ي� الت ِ
ـات اللغـ ِـة الشـ ِ
ـدود بـ يـ� األنــو ِاع األدبيـ ِـة الحديثـ ِـة إىل تداخـ ِـل النصـ ِ
ِ
ُ َ ً
َ َ َ
ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َّ
ـث َعـ َـى قـ َـراءة َم َ
ـ� َوالـ َّـد َال َالت ،ل َي َ
ـص َطويــل َمــىء ب َ
الد َّال ــة ل َن ـ ٍّ
الم َض ِامـ ي ن
جعـ َـل ِمنــه لوحــة
اه ِر
ظهـ ٍـر َو ِاحـ ٍـد ِمــن
ِمــن هــذا ال ــمنطل ِق عكــف هــذا البحـ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
المـــظ ِ
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ِ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َّ ً ُ َ ً َ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ
َ ِّ َّ ً َ َ ً َ ُّ
َ َ ِّ َّ
التشــك ّ َ
يســت ل َ
ُ َ َ
ـ� ل َ
َ
الل َغــة َواأللـ َـوان ،فـ َ
مكــن تأويلهــا
وحــة ِمــن الف ــن
فـنيـ ــة خ ِليطــة ِمــن
ل فحســب ،وليســت ِعبــار ٍ
ات لغوي ــة موحيــة وحدهــا ،فــا ي ِ
ِ
ِ
ِي
ِِي
َ ُ ُ َ َْن ْ َ َ َ َ
َّ
َ َ َّ
َ َ َ ُ َ
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الت ــأويل ف� َفـ ِّـن َّ
اسـ َّـي ي ن
� َي ُص ـ َّـب ِان
الق ـراء ِة و
ـات الن ـ ِ
ـقد األد ِب ي ّ� وحــده ،أو ِآلي ـ ِ
االعتمـ ِـاد عــى معطيـ ِ
الرسـ ِـم ،بــل ي ِ
ـات ِ
ِب ِ
ـ� أن يكونــا ر ِافديـ ِـن أس ِ ِ
مكــن ِللمجالـ ي ِ
ِ ِي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُّ
َّ
َ
ِّ
ف َ َ َ ٍّ ُ َ ِّ ُ َّ َّ ُ َ
َ ُ
َ
الب َنيــة الل َغ َّ
َ
المـ َت َم ـ ِّـثلة ف� َ
اه َمــا األخـ َـرى ،أي ُ
وحــةَ ،و ُت ُ ُ َ
ات َو ُب َنيــة َّ
وي ــة ُ
الرسـ ِـم
ـان إحد
ِ ي� منهـ ٍـج خــاص يفــر الــدوال
العبــار ِ
ِي ِ
المـش ــكلة ِل ِتلــك الل ِ
ِ
كمــل البنيتـ ِ
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المــ َـنه ُج ب َعـ ي ن
أخـ ُـذ َ
ه إال
ـ�
البنـ ِـاء الفنـــي ،وي
ِ
وش ِباأللــو ِان ،ف ِكلتاهمــا تــدال ِن عــى مــا ســيكون عليـ ِـه الن ــص ِمــن ِ
ِ ِ
المـــنق ِ
االعتبـ ِـار أن اللوحــة الم ــقروءة مــا ِ ي
ـص َأد ّ� َو َب َّو َاب َتـ ُـه َإل َع َالمــه َ
َواج َهـ َـة َن ـ ٍّ
الو ِاسـ ِـع.
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ِ
ِب ي
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ـيميا� الـ ِـذي يعـ نـى ِب ِق ـراء ِة الــدوال اللغويـ ِـة وغـ ي ِـر اللغويـ ِـة وت ِأو ِيلهــا ،ويــدرس العالقـ ِ
وقــد رأينــا أن المـــنهج األنســب ِلنــص ِكهــذا هــو المـــنهج السـ ِ ي
ُ َ َ
ً َ َ َ َّ َّ َّ َّ
َّ َ َّ َ َ
َ َ
َ
َّ ِّ ُ ُ
وصيــات ِّ
القائ َمـ َـة َب َين َهــا َو َمــا َي ُ َ ُ َ
ـص َسد ّي ب ُخ ُص َّ
ف ُهــو َنـ ٌّ
السـ ي َـرِة
الغــا
ِ
حمــل هــذا ِ
الدال ِليــة ِ
ربطهــا ِبمجمـ ِـل النــص ،خصوصــا إذا ع َرفنــا أن النــص الـ ِـذي ي ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َ َّ َ
َّ َ َ َ َ َ َ
ََ
ً
ف
َ َّ ِّ ُّ َ َّ
َ
َ َ َّ َ
الم ُ
ُّ َ
رسـ َ
ـورة َ
َ
ُ َ َّ َ
قرتـ ي ن
(أوال:
ـ�
ـوم ِة ِباأللـ َـو ِان ِ ي� ِف
الذ ِاتيـ ِـة ،وقــد جــاء ت ِ
قســيم مــاد ِة البحـ ِـث ِبحسـ ِـب طبيعـ ِـة اللوحـ ِـة المقــروء ِة المكونـ ِـة ِمــن الــدوال اللغويـ ِـة والصـ ِ
ِ
َ ً ُ َُ
ُ
ـاف).
العنــوان ،ثانيــا :صــورة ِ
الغـ ِ

ً
أوالُ :
العنوان Title

َ
َّ
ُ ُ
َ ّ
َ
ُ ِّ ُ ُ ّ َّ
َ
َ
النــصَ ،وتـ ُـد ُ
األهـ ُّـم َبـ نَ َ
َّ ِّ َ َ
ـوان بـز ٍاد َثمـ ي ن
ور
المحـ َـو ُر الــذي يحــدد هويــة
المفتــاح
"ي ُمدنــا العنـ
ي
فاتيـ ِـح ِ
ـ� م ِ
ـ� ِل ِ
ـاب ،وهــو ِ
تفكيـ ِـك النــص و ِقراءتـ ِـه ،فهــو ِ
الخطـ ِ
ِ
ٍ
ُ ََ َ
َ َ
َ
َ َ
َّ
َّ
ف
َ ُ ُ ف ّ َ ٍّ َ ت
َ َ
َ
َ
اعتباطـ ًـاَ ،فهــو َليـ َ
َّ
اإلنســان
ـان ،ألن
ـس ِ
ـأ� ِ
كاالسـ ِـم ِ ي� االنسـ ِ
حولــه الــدالالت ،وتتعالــق ِبـ ِـه ،وهــو ِبمكانـ ِـة الــرأس ِمــن الجسـ ِـد ،والعنــوان ِ ي� أي نــص ال يـ ِ ي
َ
َ َ َ
ً
ُ َّ َ َ
ً
ُ
ُ ّ َّ
ً َ َّ َّ
َ ُ �ش ً َ ُ ِّ َ ُ ً
ً
ً
االسـ ُـم ،هنــا،
ـیم مولــودا ذكـ ًـرا فريــدا أو ذكيــا أو كامــا أو صالحــا أو حســنا ولكــن النتيجــة قــد تخيــب ظننــا ،..ف ِ
يســى بعــد ِوالدتـ ِـه مبــا ة فقــد نسـ ي
ً َ َ
َ
ُ َ ً
ُ
َّ َّ
ُ ف ُّ
َّ ُ َ
ُ
ـاط احت َمـ ّ َ
ً
َ ُ َّ
اعتبـ ِ ّ
هالك"
صبــح قابــا لالسـ ِـت ِ
ـوص األدبيــة مختلــف ،أمــا النــص فيســى بعــد ِ
إنتاجـ ِـه إنتاجــا ِنهائيــا وبعــد أن ي ِ
ِ ي
ـال ،ولكــن هنــا األمــر ي� النصـ ِ
ِ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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(المــوىس،2000،ص" ، )28إن أول مــا تقــع عليــه عـ ي ن
ـ� القــارئ عنــد دخولــه عالــم القـراءة هــو العنــوان؛ فالعنــوان يحمــل دالالت قــد تتعــدد أو تتمحــور
ـال فإنــه البنيــة األساســية أو العتبــة األوىل الـ ت يـى يدخــل منهــا إىل العمــل ،كمــا أن العنــوان يقــوم بــدور المحفــز
أو تتضــح أو تســتغلق عــى القــارئ ،وبالتـ ي
ٌ
ٌ
َ
َ تز ُ َ نَ َ ً َ
ُ
ٌ َّ
ت
ن
ـا� كثـ يـرة لهــا ِصلــة ُمبــا�ش ة بالنــص ..فالعنــوان ِســمة
للقــارئ يك يبحــث عــن المعــى المســت� وراء العنوان"(البطاينــة ،2009،ص "، )194ويخــرن معـ ي
ٌ َ
َ
ٌ
َ ٌ
َّ
َّ ُ َّ َ
َ
َّ ِّ َ
ض َوهــو َّأول لقــاء ف ز�يـ ئ ّ َ
الشـ َ ُّ َ َ
ـارز َو ُمعـ تـر ٌ
ـوس
اهــر وبـ
للكاتـ ِـب أو
رجعيــة معينـ ٍـة وهــو ظ ِ
ِ
ـاب أو النــص ووســم لــه ..وهــو قصــد ِ
ـاع ِر يــدل إل م ِ
ِللكتـ ِ
ِ ٍ ِي ِي
ـا� محسـ ٍ
ت
ت
ق
�ش
ن
ـيأ� بعدهــا كمــا أنــه دال إىل المضمــون و(المكتــوب ُيقـرأ
بـ يـ� الكاتــب والمتلـ ي  ،وهــو الــذي يشــبه األيقونــة المع�ضــة والبــارزة والدالــة إىل ي ء مــا سـ ي
مــن عنوانــه) ،ومسـ ٍـاو لألثــر وعالمــة ســيميائية والفتــة مؤ�ش ة"(عويــس ،188،ص، )33فالعنــوان "هــو مجموعــة مــن العالقــات اللســانية قــد تــرد
ً
ً
ُّ
طالــع النــص ّ
لتعينــه وتعلــن عــن فحــواه وترغــب الق ـراء فيه"(الج ـزار ،1998،ص ، )23يقــول د .بســام قطــوس " ُيعــد العنــوان نظامــا ســيميائيا ذا
أبعــاد دالليــة وأخــرى رمزيــة ،تغــري الباحــث بتتبــع دالالتــه ،ومحاولــة فــك شــيفرته الرامــزة .ومــن هنــا فقــد أوىل البحــث السـ ئ
ـيميا� جـ ّـل عنايتــه لدراســة
ي
ف
األد� .وقد ظهرت بحوث ودراســات لســانية ســيميائية وتداولية ،وآية ذلك أن العنوان هو أول عتبة يمكن أن يطأها الباحث
العنوانات ي� النص ب ي
ً
ً
ً
ً
السـ ئ
ـيميا� قصــد اســتنطاقها واســتقرائها برصيــا ولســنيا ،وأفقيــا وعموديــا"( ،2001ص.)33
ي
ج�ارجينيــت فيقــول "إن العنــوان مبـ نـى و�ش ي ء مصنــوع لغــرض التلـق ي والتأويل"(رشــد ،2001،ص ،)4لذلــك فــإن العنــوان "عبــارة عــن عالمــات
أمــا ي
ســيموطيقية تقــوم بوظيفــة االحتــواء لمدلــول النص"(محمــد ،2002 ،ص.)7
ف
ف
تن� معيار االعتباطية ي� اختيار التسمية ،ليصبح العنوان هو المحور الذي يتوالد
و"مما الشك فيه أن اختيار العناوين عملية ال تخلو من قصدية ي
ويتنــاىم ويعيــد إنتــاج نفســه وفــق تمثــات وســياقات نصيــة تؤكــد طبيعــة التعالقــات الـ ت يـى تربــط العنــوان بنصــه والنــص بعنوانه"(الحجمــري،1996،
ص ، )19وتتجــى أهميــة العنــوان فيمــا يثـ يـره مــن تســاؤالت ال نلـىق لهــا إجابــة إال مــع نهايــة العمــل ،فهــو يفتــح شــهية القــارئ للقـراءة أ كـ ثـر ،مــن خــال
ً
تراكــم عالمــات االســتفهام ف ي� ذهنــه ،والـ ت يـى بالطبــع ســببها األول هــو العنــوان ،فيضطــر إىل دخــول عالــم النــص بحثــا عــن إجابــات لتلــك التســاؤالت
ّ
ً ف
ئ
�ث
ً
ا� الذي يمكن من خالله الولوج
بغية إســقاطها عىل العنوان ،ويشــكل العنوان عنرصا أساســيا ي� النص وال ســيما النص الن ي ،فهو المفتاح اإلجر ي
ً َ ً
َ َ َّ َ ُ َ
َ َ ً ف
ُ ُ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ
ـاء َ َ َ
َ َ
ات ُمعت ِمــدة ِ ي�
ات واإليمــاء ِ
ـوص األد ِبيـ ِـة حيــث نـ َـرى نصوصــا ح ِافلــة ِباإليحـ ِ
إىل عالــم النــص وكشــف أرساره ،وال شــك أن العن ِاويــن شأن ــها شــأن النصـ ِ
َ َ ُ
َ
َ ُ
َّ ُ
ً ُ َ َ َ ُ ُ َ �شَ َ َ َ َّ َ ُ ُ ً ف َّ
َ َ َّ
َّ
َّ َ ِّ َ تَّ ز َ َ َ َ َ ُ ُ
عبـ ي ِـر ،فــا َيظـ ُّـن القـ ِـارئ ِفيـ ِـه أن ــه ِب َصــد ِد ِقـ َـر َاء ِة
عبـ ي ِـر عــى الت ِ
كثيـ ِ
قريــر أســلوبا ِ ي� الت ِ
الت ِ
ـف الــدال ِ يل وال� ِمـ ي ِـر ،بينمــا نــرى نصوصــا أخــرى تختــار المبــا ة والت ِ
َ َ ُ َ
َ َ ََ
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ٌ ف َ
َ ََ َ ف ََ
ألفـ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ف َ
َ ٍّ ُ
َ
ـان
العناويـ ِـن قــد تتكثــف دالالت ِ ي�
ـاج إل ُج ْهـ ٍـد ِل َي ِصـ َـل إل دالل ِتـ ِـه ،وكذ ِلــك ِ ي�
ـوح يحتـ
ٍ
ـض األحيـ ِ
ـاظ معــدود ٍة ِبحيــث نو ِاجــه العنــوان ِ ي� بعـ ِ
نــص مـ ٍ
َ َّ َ َ َ ِّ َ
َ َّ َ َ
َ َ َ ُ َ َ ٍّ ف َ َ َ َ ِّ
ـفراتهَ ،و فَ� ُم َقابــل َذلـ َـك َنقـ َـرأ َع َناويـ َـن ُأخـ َـرى ف� َ
َ َ
َ
َ
َ
ـان
ـ
ع
ب
كأن ــنا ِبــإز ِاء نــص ك ِامـ ٍـل مـ ِ يـى ٍء ِباإلشــار ِ
ِ ِ ِ
ـض األحيـ ِ
ِ
ِي
ات والــدالال ِت ،ونحتــاج إل ت ــأن ِ ي� ِقراء ِتـ ِـه وفــك ِشـ ِ ِ ي
ِ
َ َ َ َ َ
ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ
ُْ ُ َ َ
َ
َ
ُ
ُ ُْ
هُ :
ولَ ,ومـ َـن ُ ْ
ـص ل ُو ُضوحــه َو َ
َ َّ ِّ
ال َثـ ِـة أ ْق َســام َو ِ َ
العنـ َـوان
ـوان عــى ث
الوهلـ ِـة األ
البـ ْـو ِح ِبق ْصـ ِـد ُم ِنت ِجـ ِـه منــذ
ِ ِ
وال نحتــاج إل ِقـ َـراء ِة النـ ِ
المـــم ِك ِن ت ِ
قســيم العنـ ِ
ٍ
ِ
ي
ُ
َّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ُّ َ َ َ ُ َّ
الد ِاخ ِل َّية(هيــاس ،2001،ص. )28-26
ع ،والعن ِاويــن
الرئيــس ،والعنــوان الفـ ِـر ي
ِ

الخار�:
أ -العنوان
ج ي

ً
ً
ُ َ َّ
ً
ً
ً
ت
ـار�
ـام للكتــاب أو العمــل ،مشــبعا بتســمية بــارزة خطــا وكتابــة وتلوينــا وداللــة ،يــؤدي العنــوان الخـ ج ي
هــو الـ ِـذي "ي�بـ ــع فــوق صفحــة الغــاف األمـ ي
ً
ف
ـددا مــن الوظائــف مثــل التعيـ ي ن
ـ� والتســمية والوصــف والـرش ح واإلغـراء واإلغــواء والوظيفــة اإلشــهارية والدالليــة الـ ت يـى تتمثــل ي� أن العنــوان يلخــص
عـ
مضمــون النــص أو العمــل المعروض"(الع ـش ي  ،2000 ،ص. )270
ً
ِّ َ
ّ
َُ
ً
موحيــا ،وهــو "أثقــل مــن رضــوى" ،وقــد يكــون (الثقــل) هنــا داال عــى معـ نـى (الرســوخ) كمــا أعلنــت الكاتبــة
وقــد اختــارت رضــوى عاشــور لسـ يـرتها عنوانــا
َ ُ
ف
ف
ف
ـث َتصـ ُ
َ
فسـ َـها ب ـ َّـأن َها تتحــى بالمعـ نـى ز ق
ـف َن َ
ـاس ْاسـ ُـم جبــل تـ ضـرب بــه العــرب المثــل ي� الرســوخ
ي� مدخــل سـ يـرتها حيـ
ي
ِ
ِ
الف�يـ ي للثقــل ،ف ـ "رضــوى" ِ ي� األسـ ِ
ً َ
َ
َ ْ
فتقــول "أثقــل مــن رضــوى" َوقـ ِـد اخ َتـ َـار َو ِال ُد َهــا تسـ ِـم َية ل َهــا.
ف
تقــول رضــوى عاشــور َواص َفـ ًـة َن َ
فسـ َـها" :فلمــا جــاءت البنــت بعــد سـ ي ن
ـر� مــن
ِ
ـنت� وتســعة أشــهر ،اختــار لهــا اســم جبــل آخــر ،ال يقــع ي� الطــرف الغـ ب ي
ش ً
ُ
األيب�يــة ،بــل يقــع بالقــرب مــن المدينــة المنــورة ،تـ ضـرب بــه العــرب
م�فــا عــى المضيــق الــذي يربــط المغــرب األقــى بشــبه الجزيــرة
المتوســط،
ي
ف
ف
المثــل ي� الرســوخ فتقــول "أثقـ ُـل مــن رضــوى" ،ألن الجبــل ي� واقــع األمــر ،سلســلة مــن الجبــال الممتــدى إىل الـرش ق مــن ينبــع ،بهــا الجــداول والمــاء
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والشــعاب  ...وتقــول بعــض الشــيعة إن اإلمــام الغائــب محمــد ابــن حنيفــة مقيــم ف� جبــال رضــوى حـ تـى تحـ ي ن
ـ� الســاعة الـ ت يـى يظهــر فيهــا فيمــأ األرض
ي
ً
ـدال بعــد أن عـ ّـم فيهــا الظلــم والزور"(عاشــور ،2013 ،ص.)6
عـ

ََ
ً
َ َ ِّ َ
َ َ ُ َّ
َ َ ً
َ
ُ َ َ ً ف َ َ َ
ً َ ُ ُّ َ َ َ َ َّ ً َ َ َ ُ
َ
القديمَ ،و َل َ َ َ َ
يد ع ِن
يس هذا الموروث كالما ِ ي� مج ٍال ب ِع ٍ
ـرتها مثال عربيا قديما ،ويعد هذا تناص ــا مع المور ِ
وث العر ِب ي� ِ ِ
ونلحظ أن األديبة اختارت ِلسـ ي ِ
ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ّ َ ُ
َّ ُ
َ
َ
َ
َ َ
اشـ َ َ َ َ ْ
األدب ،أي مـ ْـن َنـ َ ٍّ َ َ َ ً ف َ
ـر
ـوع رضــوى ع
ـال األد ِب ي ِّ� ،وإن َمــا هـ َـو ِمـ ْـن َص ِميـ ِـم
ـر الج ِ
ِ
المجـ ِ
ٍ
ِ
ـور إل ذ ِلــك العـ ِ
ـوع أد ِب ي� كان شـ ِـائعا ِ ي� العـ ِ
اهـ ِ يـى وهــو المثــل ،و ِلروجـ ِ
ٍ
ُ َ
َ َّ َ ُّ ُ َّ َ ُّ ُ َ ُّ ُ ف َ
َّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ نَ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
الث َق َافــة َ
األدب َ
الع َر ِب َّيـ ِـة،
العـ َـر ِب ي ّ� َو ِاال ْسـ ِـت َله ُام ِمـ ْـن ع ْمـ ِـق
الر ُســوخ ِ ي� تأري ـ ـ ِـخ
ه التع ــمق والتجــذر و
ِلتختــار ِمنــه وتمـ ِـزج بينــه وبـ ي
ِ
ـان؛ األول :يِ
ـ� كال ِمهــا داللتـ ِ
ِ
َّ
َ
ً
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
ُ
ً
َ
َّ
َ
َ
َ ُ َّ َ َ
اصــة ،ذلـ َـك فضــا َعــن ك َ
األص َالـ ُـة َّالـ تـى تت َم ــت ُع ب َهــا َرضـ َـوى َعاشــور ف� كت َابات َهــا َع َّامــة َو َ َ
َّ
ه َ
َ
الث ِان َيـ ُـةَ ِ :
اب
و
ستهــا الذ ِاتيـ ِـة ِبخ ٍ ِ
ِ ِ
ِي ِ ِ
ونهــا ِأديبــة مط ِلعــة عــى اآلد ِ
ِ
ِي
ِ
ي
َ َ َ
َ ْ َّ َ َ َ ْ
َ َ َ ت َ َّ
َ َ َ َ ْ َّ َّ
َّ َّ َ ْ تَ َ َ ْ تُ َ َ َ َ
ـ� ْأق َوام َهــا َفـ تَ َـر ف َ َ َ
ـت َبـ ْ نَ
ُّ َ
غمـ ئ ّ
ـا�،
الغر ِبيـ ِـة وعاشـ
ي
يدهــا ،ووعــت أن الت ِ
قال ِ
ٍ
ات ِ ي� حي ِاتهــا ،إال أن ــها ال ز�مــت ِب� ِاثهــا وعــاد ِ
ِ
ـأ� ِمــن الت ِ
ـعبها وت ِ
ات شـ ِ
قليـ ِـد الد ِ ي
جديــد ال يـ ِ ي
َ
َ
ُ
َ
ً
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ ْ َ ت
َ
ْ َ
َ
َ
ُ ُ
ُ
َ َ ُّ
ـخص َّيتها
ـاح عــى الغـ ي ِـر ،ون ِ
ـأ� ِمــن التمسـ ِـك ِباألصالـ ِـة و ِ
الحــظ أن العنــوان جــاء ِللداللـ ِـة عــى صعوبـ ِـة "أثقــل مــن رضــوى" تعبـ يـرا عــن شـ ِ
بــل يـ ِ ي
االنفتـ ِ
َّ
َ َ َ ُ
ُ
َ َ َ َ َ ُ
كون ب نَ
الم َرض َو َمتاعب َ
َ ُ
َ
الح َ َ
الثقيل) ف ُيع�بّ بشــكل ُمبا�ش َعن آالم َ
ـؤول َّي ِاتها
(الحمل
آالم ،وقد ي
ِ
ِ
مع� ِ
ِ
موم و ٍ
ياة ومسـ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
وص ِ
ِ
مودها أمام ما عايشــته ِمن ه ٍ
َ
أثقــل ِمــن َجبـ ِـل َرضـ َـوى ،وســواء أكان (الثقــل) معـ بّ ًـرا عــن شــخص(رضوى عاشــور) أم معـ بّ ًـرا عــن المواقــف والتجــارب ذاتهــا ،أو همــوم الوطــن ،فــإن
َ
َ
ف
ً
ُ ُ َ ُ َّ َ َ َّ ُ ف ُ ْ َ
ً
ً
ـيميائيا -يقوم بوظيفة اإلشــارة إىل الشــخصية المحورية ي� النص،
بنيويا سـ
عنرصا
ابَ ،وهذا العنوان -بوصفه
ه ِ
ذه األمور كلها تت ِحد ِ ي� عنو ِان ِ
الكت ِ
بصــورة مكثفــة ،ت ز
مخ�لــة ،موحيــة بــدالالت مقتضبــة .وبالرجــوع للنــص الســابق نالحــظ أن هنــاك نقطــة مهمــة وه خيــط التشــبيه الــذي يجمــع بـ ي ن
ـ�
ي
ف
وه محاربــة الظلــم والــزور والفســاد ،وهــذا يجعلنــا أن
(اإلمــام الغائــب محمــد ابــن حنيفــة) و(رضــوى عاشــور) وكالهمــا يلتقيــان ي� نقطــة واحــدة ي
ف
نعتقــد مــن أول وهلــة ،أن الخطــاب الموجــه ي� السـ يـرة (أثقــل مــن رضــوى) إىل جانــب الخطابــات األخــرى ،هــو خطــاب محاربــة الظلــم واالســتبداد
ف
ـر� ومــر عــى وجــه الخصــوص.
والفســاد والنضــال مــن أجــل التغيـ يـر نحــو األفضــل ،واإلصــاح وإرســاء الســام ي� العالــم والوطــن العـ ب ي
أمــا مــن ناحيــة لــون الخــط َوالكتابــة فهــو مكتــوب باللــون األزرق فاللــون "جــزء ال يتجـ ّـزأ مــن ثقافــة اإلنســان وذاكرتــه ورؤيتــه وحلمــه ،وســياقات
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ� لأللــوان ،يرتبــط بالمخــزون التاري ـخ ي وظــروف النشــأة واألحــداث
تعبـ يـره عــن ذاتــه وعــن األشــياء"(جواد ،2010،ص ، )44وتبايــن الــدور النفـ ي
ّ
ّ
ّ ف
"واللــون األزرق يعـ ي ن
ـ� عــى المواجهــة الفكريــة ،وهــو مــن األلــوان غـ يـر القابلــة
ـاع للفــرد والمجتمــع،
والذكريــات والمســتوى الثقـ ي
ـا� واالجتمـ ي
وه ألــوان ســالبة ،منعزلــة ،متحفظــة ،مســكنة وهادئــة ،وهــذا اللــون يحمــل دالالت منهــا :الحكمــة ،الخلــود ،الثقــة ،الثبــات والشــفافية،
لالنقســام ،ي

والســكينة(عبدالحميد ،2001،ص ،)270وبذلــك يمكــن أن نســتنبط أن الكاتبــة بالفعــل إنســانة حكيمــة وذلــك ينطبــق عليهــا مــن خــال ثقافتهــا
ف
ال� ال تعرف ن
ت
مع� الهزيمة واالنكسار.
وه كالجبل ي� الرسوخ أمام المصائب .والسكينة والهدوء والثبات سمة من سمات شخصيتها ي
وأعمالها ،ي
َ
ُ ثَ َ ُ َ ً
َ
َّ
َ َ
َ
َّ
َّ
َّ
الم ق ّ َ
َ
العنــوان مــن َمظاهــر اإلسـ َ َ
َيـ َـرى جــون كوهــن "أن ُ
الربــط َ
ُّ
ـكارِه المبعــرة ،مســندا ،فــإن العنــوان
ِ
ِ
ِ
ـناد والوصـ ِـل و َّ ِ
ـال ،فالنــص إذا كان بأفـ ِ
نط ـ ي  ،وبالتـ ِ ي
ِ ِ
َ
َ
َ ُ ُ
َ
ٌ
ُ َّ
َ
العـ ُّ
النــ�ُ ،يشـ ِّـكل أج ـز َاء العنــوانَّ ،الــذي ُهــو بمثابــة فكــرة عامــة أو م َّ
ـوع َ
حوريــة ،أو ِبمثابـ ِـة نــص
ـامَ ،بينمــا الخطــاب
ُمســند إليـ ِـه ،فهــو الموضـ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ٍ
ي
ُ ِّ
ك يل"(الحمــداوي ،1997،ص.)97
َ
َ َّ
َو َّ
التحليــل َّ
السـ ِـاب ِق إل نتيجــة مفادهــا أن هــذا العنــوان (أثقــل مــن رضــوى) هــو البــؤرة والخطــاب لهــذا الكتــاب ،تتكثــف السـ يـرة
نتوصــل ِمـ ْـن ِخــا ِل
ِ ِ
ً َ َ ً َ ً
َ َ ِّ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُّ
ف
َ ن ً َ َ ُ َ ِّ ُ َ ُّ ُ َ
االرتــك ِاز الـ ِ ت يـى تشــد ِح َبــاال دال ِل َّيــة ك ِثـ ي َـرة
جميعهــا ي� هــذه الجملــة القصـ يـرة (أثقــل مــن رضــوى)ِ ،بمعــى آخــر يشــكل نــص العنــو ِان ِمحــور الثقـ ِـل ونقطــة ِ
َّ
َ َ ْ َ
َ َ َّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
ْ َ َّ َ َ َ
ْ َ َ
الذات َّيــةَ ،فـف ُك ِّل َف ْصــل َأو ُجـ ْـزء أو َص َ
َ ِّ ِّ
َ َ َ ِّ
فحـ ٍـة ِبإمك ِاننــا أن نـ َـرى
ـاب وان ــها كتلــة ضــو ٍء تنـرش ُ اإلشــعاع ِ
ات الممتــدة إل د ِاخـ ِـل نــص السـ ي َـرِة ِ ِ
د ِاخــل نــص ِ
يِ
ٍ
الكتـ ِ
ٍ
َ َ �ض ُ َ َ ُ َ
َّ َ َ ْ ُ
َ
َ َ
العنـ َـوان.
ات وتســتح ِ ذ ِلــك
أنهــا تن ـرش ُ ِتلــك اإلشــعاع ِ

الفرع:
ب-العنوان
ي

ٌ َ
ٌ ُ َ
ٌ
ُ ُ
َ َُ َ ت
ـوان َ
َ ق َ
�ش ً َ ُ
الح ق ّ
قي�"(شــقرون ،2000،ص، )270
اختصـ ٌـار َوترديــد لــهَ ،و َوظيفتــه تأكيــد وتعزيــز للعنـ
ـوان الحقي ـ ي ّ  ،وهــو ِ
ـأ� "مبــا ة بعــد العنـ ِ
ِعبــارة تـ ي
ي
ً
ـ� إليــه العمــل؛ حيــث نجــد عنوانــا أصغــر وهــو "مقاطــع مــن سـ يـرة
ـرع هنــا يجيــب عــن اإلشــكالية المتعلقــة بالجنــس ب ي
والعنــوان الفـ ي
األد� الــذي ينتـ ي
ً
ً
ت
ز
ذا�؛ وحاولــت رضــوى عاشــور أن تقــدم عــددا ُمختــارا
ذاتيــة" .وقــد جــاء وصــف العنــوان بأنــه "مقاطــع" ليؤكــد عــى عنــر االنتقــاء الممـ يـر للــرد السـ يـر ي
ف
مــن التجــارب الحياتيــة والخـ بـرات الذاتيــة والعلميــة واألدبيــة الـ ت يـى مـ ّـرت بهاخــال مسـ يـرتها ي� الحيــاة ،فاختــارت حــرف الجــر (مــن) (سـ يـرة ذاتيــة)،
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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َّ
للد َال َلــة َعـ َـى َّأن َهــا َال تجعــل األمــر ًّ
خاصــا بهــا لذلــك عـ َّـرت (السـ يـرة الذاتيــة) مــن (أل) التعريــف الـ ت يـى تفيــد التخصيــص ،وأرادت نقلهــا للقــارئ بعــد أن
ِ
ً
َ َ َ ْ
ـت أو أبعــدت ً
ـاال لـ يـرى أنــه هــذه سـ يـرة ذاتيــة ألســاتذة جامعيــة وللمقاومـ ي ن
ـ�،
جانبــا كثـ ي ًـرا مــن التفاصيــل الـ ت يـى اســتعادتها الذاكــرة ،لتفســح لقارئهــا مجـ
نحتـ
األد� بأنــه (سـ يـرة ذاتيــة)َ ،ويؤكــد بوضــوح أن العمــل
ـرع إىل نــوع العمــل ب ي
أو لوطــن تكتنفــه األوجــاع والهمــوم ،ونكبــات الحدثــان ،كمــا يشـ يـر العنــوان الفـ ي
ال يقتــر عــى الحيــاة الخاصــة َ
فحسـ ُ
ـب ،بــل يضـ ّـم الهـ ّـم العــام والهـ ّـم الخــاص ً
معــا ،وأنــه سـ يـرة الــذات والوطــن بأكملــه؛ فالــذي يمـ ي زـر سـ يـرة أثقــل مــن
َ
ّ
َ
ُّ
السـ يَـر الذاتيــة َوإنمــا عمــدت إىل تصويــر حكايــة الوطــن –إل
رضــوى هــو أنهــا لــم تــرد لنــا حياتهــا الخاصــة بالصــورة التقليديــة الـ ت يـى يتبعهــا معظــم كتــاب ِ
َ
ً
ف
الخ َّ
نمطــا مغايـ ًـرا لــكل األنمــاط الســابقة.
اصـ ِـة -ي� مرحلــة فارقــة مــن تاريخــه ،فجــاءت سـ يـرتها
َج ِانـ ِـب َح َي ِات َهــا
َّ
َ
َ َ
َ
َ ث ّ ِّ َ
َ
َ
ف
َ
َ
َ
ُ ّ َ
َ َ ُ
ِّ
َ
ـدا� ُيؤكــد دمجهــا ي� السـ يـرة
ـكل حـ ي
وأهــم مــا نلحــظ هــو أن رضــوى عاشــور قــد اســتخدمت مصطلــح "السـ يـرِة الذاتيـ ِـة" وأنتجــت هــذا المــرود ِبشـ ٍ
ً
ت
َّ
ـذا� يصعــب الفصــل بينهــا (السـ يـرة -المذك ـرات -اليوميــات) بوصفهــا تعبـ ي ًـرا دقيقــا عــن أحــداث أو تجــارب مــرت
ألشــكال ثالثـ ٍـة مــن أشـ ِ
ـكال الــر ِد الـ ي
بهــا الكاتبــة ،وه تقــول" "أع منــذ بــدأت ف� كتابــة هــذا النــص أنـ نـى أجمــع فيــه بـ ي ن
ـ� السـ يـرة الذاتيــة والمذكـرات ،وهمــا نوعــان مختلفــان مــن الكتابــة،
ي
ي
ي
ي
ّ
ف
ت
ّ
وإن اشـ تـركا ي� التأريـ ـ ــخ للــذات وتقديــم التجربــة الشــخصية وتصنيفهــا وتأملهــا والتعليــق عليهــا ،باســرجاع مراحــل العمــر ..ولكــن مــا جــد عــى دون
ف
�ش
ـوم أســجل بعــض تفاصيلــه ومشــاعري تجاهــه ،وهــو مــا يدخلنــا ي� نــوع ثالــث مــن الكتابــة أقــرب
ســابق نيــة أو إعــداد ،هــو النقــل المبــا لحــدث يـ ي
وه تقــول" :ألن هــذا الكتــاب ليــس روايــة بــل سـ يـرة ذاتيــة ،تتطابــق فيهــا
لليوميات"(عاشــور،2013،ص ،)287ثــم تؤكــد عــى العمــل أنهــا سـ يـرة ذاتيــة ي
ف َ َ َ
ً
المؤلفــة والراويــة والمــروي عنها"(عاشــور ،2013 ،ص ، )287إذا ترجــع مــرة أخــرى لتؤكــد أن هــذا العمــل سـ يـرة ذاتيــةَ ،و ِ ي� نظ ِرنــا يعــد هــذا العمــل
َْ ً
ً
َ َ ً َ َّ ً
َ َ َ ُ ٌْ ْ ََ َ َ ْ َ َ ُ
َ َََ َ
َّ ْ َ َ َ
َ َ َ َّ
األدب َّيـ َـة ف� َ
الحدضاثـ ِـة تتداخـ ُـل
نوعــا أد ِبيــا هجينــا يضــم أنوعــا قريبــة مــن السـ يـرة الذاتيــة ،وهــذا جــزء ِمــن ثقافـ ِـة رضــوى عاشــور الحداثويـ ِـة ،ألن األنــواع ِ ِ ي
َّ َ ِّ ُ
َ َ ْ َ ّ ُ َ َّ ن َ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ ُّ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ً ْ َ ُ َ َ َ َ ٍّ َ ٍّ َّ ُ َ َ
الر َو َاية
القص ِة و
� ،قد تخت ِلط الق ِصيدة ِب ِ
وت ِقل ِحدة الحد ِ
م إل نو ٍع أد ِب ي� مع ي ٍ
ود بينها ِبحيث يصعب علينا أحيانا أن نحكم عل نص أد ِب ي� ِبأنـه ينت ِ ي
َ
ٌ
ٌ
ُ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
َ
َ َ ِّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ َ
َ َ ْ َ َ
ُ
َ َ َ
إعالن َها ف� ُ
َ
َّ
الش ُ
العن َوان الف ْ ِر ِّ
اضل ِة
عر ِبالن�ث ِ  ،فلوال
الس ي�ِة و
ع أن هذا العمل ِس ي َ�ة ذ ِاتية لظن ــنا أنه ِرواية تدور أحدثها حول ح ِ
ِب ِ
ياة المر ِأة العربي ِة المن ِ
ِ
ِي
ي
ُ ِّ ُ
َّ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ
ً َ
َّ َ
مز َّيـ ٍـة ت َمثل َهــا.
وريـ ِـة ،ومــا رضــوى عاشــور إال ت ِ
جســيدا ِلشـ ِ
والث ِ
ـخصي ٍة ر ِ

ج -العناوين الداخلية:

ُ ُّ
ـ� تحمــل معهــا ق ـراءات دالليــة تعـ بّـر عــن موضوعــات النصــوص الداخليــة ،وهنــاك عالقــة
تعــد العناويــن الداخليــة مفاتيــح للنصــوص األدبيــة ،فـ ي
َّ َّ َ ُ ُ ف َ
َ َ
َ
ّ َ ََ
َّ ن �ثَ َ َ ً َ ت ن َّ ُ
الف ْر ُق َب نَ ُ
ب� العنوان الداخل ت ن
وشيجة ي ن
� ،ألنه
وم� النص أو وحداته ،و
ي
اوين الد ِاخ ِلي ِة يكمن ِ ي� ك ِ
� الع ِ
ون الث ِ ي
ا� أك ِصلة ِبالـم ِ
نوان الخ ِج ي
ي
ار� والعن ِ
َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُ َ ٌ ُ ُ َ َّ ن َ َّ
ـصَ ،لك َّن ـ ُـه ُجـ ئ ٌّ ُ ًّ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ َّ ِّ َ
َ ُ َ ثَ َ َ َ َ ً َ َ ً ُّ ُ
النـ ِّ
ِّ
ـوز
ـ� ِمــن
ـز� مخصــص ال يشــمل كل النــص ،و ِمــن حيــث الداللــة ي ِ
ِ
مكــن الد ِاخـ ِ يـى أن يكــون أ كــر كثافــة وحامــا ِللرمـ ِ
مرت ِبــط ِبجـ ٍ
ِي
ـزء معـ ي ٍ
ُ َ ً ُ َ ِّ ُ َ ً
َ ُ َ
ً
َ ف
ُ
َ َ َ
ـص ع َّمــا،
جمــل أفــكارا أو يخصـ
واأليقونــا ِت ،و ي� سـ يـرة أثقــل مــن رضــوى ،وضعـ ِـت الكاتبــة لــكل فصــل عنوانــا قــد يشـ يـر إىل أحــداث خاصــة أو عامــة أو ي ِ
َ َّ ً
َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ٌ َ َ
َ َّ ً ُ ُ َ
َ
ُ َ َ َ َ ت
َ
ـأ�:
مكــن ت ِ
و ِمــن حيــث داللــة العنــو ِان عــى األحــد ِ
اث الـ ِ ت يـى يتضم ــنها ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ي ِ
حديدهــا كمــا يـ ِ ي
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ف
ف
امتــازت العناويــن الداخليــة ي� السـ يـرة بالدقــة والوضــوح ،فعـ بّـرت عــن المضمــون بشــكل دقيــق وتداخلــت بفاعليــة ي� العمــل ككل .لــو تأملنــا الجــدول
ً
ـ� ( )10فصــول ،أمــا الفصــول الـ ت يـى تتشــكل
ه ( )11فصــا ،أمــا المتعلقــة بالحيــاة العامــة فـ ي
لالحظنــا أن عناويــن الفصــول المتعلقــة بحياتهــا الخاصــة ي
ُ
ً
مــن الحيــاة الخاصــة والعامــة فعددهــا ( )12فصــا أيضــا .أي نســبة الخــاص ( )%33والعــام ( )%30والمشـ تـرك ( .)%36وهــذه النســبة تؤكــد أن سـ يـرة
"أثقــل مــن رضــوى" ال تقتــر عــى الحيــاة الشــخصية فقــط ،بــل تتــواز وتتقاطــع مــع الحيــاة العامــة ،لتنقــل صــورة عــن وقائــع حيــاة الشــعب المــري
�ش
وه تشــارك همومهــم وتدافــع عــن حقوقهــم ومطالبهــم.
وه ال تنفــك عــن سـ يـرة شــعبها .ي
بجميــع ائحــه ،ي

ُ
ً َ
الفصـ َ
ـول َمــع َبعضهــا
ربــط
مــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول إن لــكل فصــل كيانــه الخــاص وتحمــل أحداثــه وخطابــه الخــاص ،ولكــن هنــاك خيطــا ي ِ
ً
ً
لتشــكل خطابــا واحــدا للعمــل ككل.
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ُ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ
ُ َ َ
َ
َ ْ َ ُ تَّ
َ ُ َ
الكام َلــة ل ُتفيـ َـد َ
المعـ نَـى
و ِمــن حيــث ال�ِكيــب فــإن العناويــن تتــوزع عــى جمـ ٍـل م ِفيــد ٍة وأخـ َـرى غـ ي ِـر م ِفيــد ٍة أي تر ِاكيــب مقطوعــة ِبحاجـ ٍـة إل أرك ِان الجملـ ِـة ِ ِ ِ ِ
َ
َ ف َ
َ
َ ً ُُ َ ْ
َُ َ َ ً
َ ٌ َ ٌ َ َ ََ
َ َ َ َ َ نَّ
ُ َ ٌ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َّ
ُ َّ ت
ـ� عن ِاويـ ُـن غـ ي ُـر ُم ِفيــد ٍة ِ ي� ذ ِات َهــا إذا
ال ــمراد ،مثــا (أحينــا أشــعر ك ِطفـ ٍـل) جملــة م ِفيــدة ال لبــس ِفيهــا ،أمــا ِ(مــر الـ ِ يـى) أو (وال تحسـب ) أو (فــأر ك ِبـ يـر) فـ ِ ي
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ نَ َ َ َ ُ ُ ِّ
َ
ََ
َ َ َ ُ ُ ُ ف
ؤل َفــة ف� َوضــع ُع َ
َ َ َْ َ َ َ ُ
العن ِاويـ ِـن َج َعـ َـل
وب ِ ي� َوضـ ِـع
نو ِانـ ِـه ،وهــذا األســل
فصلناهــا عــن مضمـ ِ
ـون الفصـ ِـل ،ل ِكنــا لــو قرأنــا الفصــل ِبأكم ِلـ ِـه لتبـ يـ� لنــا قصــد الم ِ ِ ي
ِ
َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ ف َ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ ثَ َ َ َ ُ ً َ َّ ُ ْ َ ُ ٌ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َّ ُّ ْ َ
ه الـ ِ ت يـى تتحكـ ُـم ِ ي� داللـ ِـة
المــادة المقــروءة أ كــر تماســكا كأن العنــوان جــزء ِمــن بنيـ ِـة جملـ ٍـة ط ِويلـ ٍـة يمث ــلها النــص ِبأكم ِلـ ِـه ،والبنيــة الدال ِليــة الع ِميقــة ِ ي
ُ
ـوان.
العنـ ِ

ً ُ َ ُ
الغالف:
ثانيا :صورة ِ

ّ
ف
إن َ
الهـ َـدف مــن دراســة ُصــورة الغــاف ُهــو َفهــم الـ َّـدالالت الخ َّ
طابيــةَ ،فــ� ُتشـ ِّـكل ُمحيطـ ًـا فنيـ ًـا ،ال يقـ ُّـل أهميــة عــن المـ ت ن
ـ� الــردي ،ي� إبـراز البعــد
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ي
ِ
ً
تن
ـ� تــكاد تــوازي مــن حيــث القيمــة
األد� ،إذ يبــدو مــن الصعــب أن يقــوم ،أو أن يقــدم المــ� وحــده عاريــا مــن هــذه العتبــات النصيــة ،فـ ي
ـدالل للنســق ب ي
الـ ي
ً
ف
ئ
ّ
ش
تن
تن
ـكا�،
ـ� يســتدل بهــا ي� رحلــة القــارئ عـ بـر المــ� الحـ ي
البالغيــة واإلبالغيــة ،قيمــة المــ� نفســه" .ولعــل ولــوج النــص قــد يكــون م�وطــا بالمــرور عليهــا ،لـ ي
ف
عــن طريــق المعايشــة العميقــة لهــذه العتبــات؛ الـ ت يـى تتمظهــر ي� العناويــن ،المقدمــات ،الذيــول ،المالحــق ،كلمــات النــا�ش  ،دور الن ـرش  ،والكلمــات
ّ
ُ
ف
رش
ـوا� ،2009،ص ، )2و"تعــد الرســوم واألشــكال مظهـ ًـرا مــن مظاهــر تشــكل
الموجــودة عــى الغــاف ،إىل جانــب الهوامــش والـ وح و التعليقات"(بلـ ي
ف
ت
ه إال تواصــل بــري تي�جــم
ـام الخـ ج ي
فضــاء النــص وي�كــز هــذا التشــكيل ي� الغــاف األمـ ي
ـار� للنص"(بوتــور،1986 ،ص ،)127فرســمة الغــاف مــا ي
ف
واقــع العمــل الفعـ يـ�؛ فالرســمة تكــون أرسع ي� الوصــول إىل المتل ـق ي مــن العنــوان ،ومــن هنــا فــإن الغــاف يســاعد عــى فهــم المضمــون العــام مــن
ن
ن
ـ� :يشـ يـر
ـكيل "ويمكــن تصنيــف أنمــاط الغــاف األمـ ي
المحتــوى وبيــان المقصديــة منــه عــى المســتوى الفـ يـى أو التشـ ي
ـام إىل نمطـ يـ�؛ تشــكيل واقـ ي
ق
ّ
المتل� إلدراك بعض دالالته
مجســد من هذه األحداث ،وتشــكيل تجريدي :يتطلب خ�ب ة فنية لدى
بشــكل مبا�ش إىل أحداث النص أو إىل مشــهد
ي
ف
ن
ن
ـدا� ،1991ص ، )59إذ يمكــن أن نفهــم مــن خــال الغــاف الداللــة الحقيقيــة والمجازيــة ي� آن واحــد ،فهــو الشــكل
وللربــط بينــه وبـ يـ� النص"(لحمـ ي
ّ
ف
المتيقــن ،كمــا أنــه يعتـ بـر الشــكل الذهـ نـى المتخيــل ،الــذي تثـ يـره العبــارات اللغويــة ،فصــار �ض وريـ ًـا أن نمـ ي زـر بـ ي ن
ـ� األنــواع المختلفــة للصــورة ،ي�
البــري
ي
ـار�.
عالقاتهــا بالواقــع الخـ ج ي
َ َّ
َّ َ
َّ ن
َّ َ َ ِّ َّ َ ت
ـا� ،أي يحتــاج القــارئ إىل ذوق فـ ن يـى لقراءتهــا
فيمــا يخــص اللوحــة الفـن ــية الـ يـى قبعــت عــى غــاف سـ يـرة (أثقــل مــن رضــوى) فإن ــها ِمــن النمـ ِـط الث ـ ِ ي
ف
ف
َّ ِّ
ش
ت
ـار� ،وتصفــه
وربطهــا بمضمــون النــص ،وجــاء عنــوان الفصــل الســادس والع�يــن (جرافيـ يـى) ،وهــو ي� نظرنــا بمثابــة تفسـ يـر لمــا ورد ي� الغــاف الخـ ج ي
ف
ـيك ،ورفيقيــه ريفـ يـرا وأروســكو الذيــن ارتبطــوا بالثــورة المكســيكية ي� ثلــث األول مــن القــرن
رضــوى عاشــور بقولهــا" :أتذكــر ســيكروس المكسـ ي
ً
ّ
ف
ش
الع�يــن .هــم مجايلــو بيكاســو ،عاشــوا ي� الزمــن نفســه وانشــغلوا بجعــل الفــن مشــاعا عــى قارعــة الطريــق ولعابــر الســبيل ،أنتجــوا جداريــات ونظــروا
لوظيفتها"(عاشــور ،2013،ص ،)310-309بهــذه الفقــرة ،ينفتــح لنــا عالــم "أثقــل مــن رضــوى" ،ليســاعد القــارئ يك يخطــو أوىل الخطــوات نحــو
ف
ت
ريف�ا) والجرافيتيون ي� مرص ،ويعد من وجهة نظر الكاتبة ،الفن المتكلم
ال� رســمه الفنان (دييجو ي
عالم النص ،والغالف بمثابة تلك الجداريات ي
ف
ف
باســم الثــورة والــذى يجعلهــا ً
دالالت همــوم
دائمــا حــا�ض ة ي� األذهــان ،الــذى يســتوقف النــاس ليشــاهدوا ،ليفكــروا وربمــا ليتمــردوا ،ويحمــل ي� طياتــه
ِ
األمهــات خوفـ ًـا عــى أبنائهــن وحديــث النســاء والخطــاب النســاوي ،وهــذه الصــورة رمــز للثــورة الـ تـى يقودهــا أبناؤهــا مــن الشــغيلة والثــوار والحالمـ ي ن
ـ�.
ي
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ومــن هنــا كانــت هــذه الفقــرة بمثابــة بوابــة العبــور ،الـ تـى تمنــح القــارئ فتنــة اكتشــاف الكتــاب وأغــواره ،فالغــاف يفـ ت ن
ـ� متلقيــه ،بالمعـ ن يـى الــذي ينســاق
ي

ـيك (دييجــو ريفـ يـرا) ،كمــا أشــارت إليــه رضــوى عاشــور ،وهــو مــن
وراءه ،وقــد جــاء عنــوان العمــل "أثقــل مــن رضــوى" عــى خلفيــة صــورة للفنــان المكسـ ي
أهــم رســام أمـ يـركا الالتينيــة ،كان يؤمــن باألفــكار الثوريــة ويمجــد ف� جدارياتــه الخالــدة الثــورة المكســيكية ،ويجســد بهــا ً
قيمــا تاريخيــة خاصــة بوطنــه،
ي
ي
ً
ًّ
ت
ت
ولعــل اختيــار إحــدى لوحــات (ريفـ يـرا) المؤيــد للثــورة المكســيكية والمعـ بـر عنهــا ،يعــد معــادال موضوعيــا لرســوم (الجرافيـ يـى) الـ يـى تراهــا رضــوى عاشــور
ف
ـا� وعرفــت
الفــن األول الــذي يعـ بـر عــن مطالــب الثــورة المرصيــة ويوثــق يومياتهــا ويســجل تفاصيلهــا الدقيقــة ،لذلــك تعرفهــا رضــوى باالحتشــاد الثقـ ي
ف
هــذا االحتشــاد بأنــه توظيــف الطاقــات المكتســبة والموروثــة ،والتقليديــة المســتحدثة ،والشــعبية وغـ يـر الشــعبية ي� خدمــة الثورة(عاشــور،2013،
ص.)322
ثــم تقــول رضــوى عاشــور" :ومــن هنــا يزدهــر هــذا الفــن ف� زمــن الثــورات .سـ ُـت َخ ِّلف لنــا ثــورة المكســيك العباقــرة الكبــار وجدارياتهــم .سـ ش
ـينت�
ي
ف
الجرافيـ ت يـى أثنــاء ثــورة الطلبــة والعمــال ي� فرنســا ،1968وســيجعل الفلســطينيون الجــدار العــازل الــذي يقســم أرضهــم ويعــزز احتاللهــا إىل أداة
ـ� والمهمشـ ي ن
الجرافيـ تـى للثــوار والمقاومـ ي ن
ـ�
للتعبـ يـر عــن مقاومتهــم .باختصــار سيســمح
ي
ً
ئ ف
الفضــاء العالــم ...يرتبــط غالبــا بمحمــول
ـر� ي�
وحركاتهــم االحتجاجيــة بالحضــور المـ ي
ً ف
الثورة"(عاشــور،2013،ص ، )314بهــذا
ـياس  .لذلــك لــم يكــن شــائعا ي� مــر قبــل
سـ ي
َّ
ً
أيقونــة تــدل وتعـ بـر عــن المقاومــة وصــوت
ـ� هــذه الرســوم رم ـزا أو
القــول تبــدو أنهــا تعـ ي
َ
وتب ـىق وســيلة سـ َّ
المعارضـ ي ن
ـاعر المختلفــة عنــد مــن
ـلمية
ـ� أيــام الثــورة،
للتعبـ ي ِـر عــن المشـ ِ
يثور.
أمــا صــورة الغــاف الـ تـى تضــم امرأتـ ي ن
ـ� وهمــا
ي
ف
ـ� فتنــة نســوية ي� األســاس
دالالتهــا ،وإن الحـ ي
ً
ّ
مهمــا للمشــهد ككل ،وهــو مــا يتفــق
مكونــا

تهتــم برؤيــة التفاصيــل الصغــرى بوصفهــا
ًّ
ضمنيــا مــع الهــدف الرئيــس للسـ يـرة ،وهــو

ـ� رضــوى عاشــور لتجربتهــا وحرصهــا عــى
حـ ي

ـ� ألم
نقــل تفاصيلهــا لآلخريــن ،وهــو حـ ي

ـ� فلهــا
متقابلتــان متخذتــان وضعيــة الحـ ي

أدق تفاصيلهــا لألجيــال الالحقــة ،وكأن
ف
وه تحمــل ي� صدرهــا حكايــة
النســيان ،ي

وه تنقــل
مرصيــة شــاهدة عــى تأريـ ـ ــخ بلدهــا ي
ف
ف
ـ� وســيلتها ي� ال ـراع وســاحها ي� وجــه
الحـ ي
وألف حكاية.
ن ف
التشــكيل أو التكويــن ومســتوى األلــوان:
ـتوي� ي� اللوحــة ،همــا مســتوى
ونلحــظ مسـ ي
ً
َّ
إحساســا بمعانــاة االمرأتـ ي ن
ـ� ،نالحــظ
محملــة بكثـ يـر مــن التعــب واإلرهــاق تمنــح
فنجــد أن الوضعيــة الـ ت يـى تتخذهــا األجســاد وضعيــة هادئــة ســاكنة
ف
ين
ه الحكمــة والعقــل ،الضعــف والعجــز ،الوقــار ،القــرب مــن النهايــة ،أمــا
عالمــات الكمــال والتقــدم ي� الســن لــكال الشـ
ـخصيت� ،وداللــة الشــيخوخة  :ي
ن
ه الـ بـراءة ،الفــرح ،الحيــاة ،المســتقبل  ،العفويــة  ،النمو...الــخ.
األم  :فتعـ يـى الحنــان والعطــف ،والعطــاء والتضحيــة .وداللــة الطفــل :ي
ت ُ
ق
ت
وه
وه تســتمع للم ـرأة الـ يـى تحتضــن الطفــل بــكل هــدوء ي
ي
فوضعيــة الم ـرأة مكشــوفة الوجــه الـ يـى تشــابك أصابــع يديهــا ،متخــذة وضعيــة التل ـ ي
تراقــب وتركــز عــى حديثهــا ،أمــا مــن ناحيــة الملبــس أو حـ تـى ضفـ يـرة شــعرهما ،تلــوح بأنهمــا مــن ســواد الشــعب ومــن طبقــة الفق ـراء مــن الفالحــات
ن ف
ـ� هاتـ ي ن
المكســيكيات ،والمالمــح الباديــة عــى وجهيهمــا ه مالمــح ُمتعبــة منكــرة تـش بالحــزن واأللــم ،وهنــا يمكننــا الربــط بـ ي ن
ـ� ي� الصــورة
ـ� امرأتـ ي
ي
ي
مــع الم ـرأة المرصيــة (فالحــة الصعيديــة) ،أو الم ـرأة المرصيــة المضطهــدة بشــكل عــام.

َ َ َ َ َ ُ َّ َ ً
ُ ََ
َ َ َ َ ً َ َ ف َّ ُّ َ ُ
َُ
ُّ َ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ ِّ َ
َ
ف
َّ َّ
ُ َ
عينــة ِل َمــا َسـ َـيكون عليــه
البدايـ ِـة مال ِمــح م
ـوح هـ ِـذ ِه الصــورة أيضــا ِبمــا يتوافــق مــع اتخـ ِـاذ البنيـ ِـة الس ِدي ـ ِـة ِ
ـ� ِ ي� ِ
وتـ ِ ي
الحــوار و ِســيلة لهــا ِ ي� التشــك ِل ،وتعـ ِ ي
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ىقَ ُ ٌ ْ ُ َّ َّ
ـصَ ،و َ َّ ُ َ ٌّ َ ئ
ـوار َو َ
ا� َّيتخـ ُـذ الحـ َ
َّ ُّ َ ُ َ َ َ َ َ َ
النـ ِّ
الحـ َ
ـیك
ـاف وأبقينــا اللوحــة وحدهــا يب ـ جــزء ِمــن هويـ ِـة
النــصِ ،بحيــث إذا حذفنــا الك ِلمـ ِ
ِ
ه أنــه نــص ِحــك ِ ي ّ ِ
يِ
ـات عــى ِ
الغـ ِ
يِ
َ
َّ ُ
َ
َّ َّ
َّ ٌ
َ ََ ن ف
َ ِّ
ُ ُ
َ
ات ن َّ ٌ ُ َ ِّ ٌ ف ُ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ ُ َ
َّ
ـزن واأللـ ِـم
نائـ ِـه الف ـ ن يـى ،وأن الشــخصي ِ
سوي ــة متقدمــة ِ ي� العمــر نوعــا مــا ،وكذلــك تبــدو م ِ
ات الـ ِ ت يـى تديـ ُـر ِ
� ِ ي� ِب ِ
ه شـ ِ
ظاهــر الحـ ِ
ـخصي ِ ِ
و ِســيلت ي ِ
الحــوار ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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َ
َّ ُ
َ
المشـ َّـب َكتان ُ
َ َ ََ َ
اإلنصــات َ
َ ُ َّ ُ ُ َ
والج ُلـ ُ
فاعــل َمـ َـع المحـ ّ
ـیك.
الع ِميـ ِـق والت
ـوس الهـ ِـادئ إىل
ـدان
ِ
والمعانـ ِـاة عــى م ِ
ِ
المـ ِـح إحداهــن ،وت ِشـ يـر اليـ ِ
ِ
ِي
َ َ ُ ُ ُ َ َ
َ ُ َ ٌ ن ٌّ َ
َ
َ ُ َ َ َ
َ
َّ َ
َ
َ ً ُ َ ُ َّ َّ ُ َ ٌ َ
َ
آ� ِلحك َاي ٍة
الم َم
إذا ،البنية الس ِدية ب ِادية ِللع ِ
ه تفيد وجود ك ٍ
رسود ص ِاد ٍر من سـ ِـار ٍد ِلمرس ٍ
ٍ
ود له ،وهذا الكالم ِخطاب ِ ي
يان ِمن اللوح ِة المنقوشــة ،و ِ ي
َّ ُ َ
ف َ
ُ َ ً َ
َ َ
َ
ف َ َ ضَ
َ
عي َنـ ن َ َ ُ َ َ َ
َ
ُ َّ
َّ
والحــوار َوسـ َـيل ي ن
البنـ ِـاء
ـرد ِه ،وليـ
ـس هــذا إال مكونـ ِ
حمــل أحداثــا لشــخصي ٍ
ِ ي� زمـ ٍـن مــى ،ي ِ
ـ� ،يعت ِمــد عــى الوصـ ِ
ـان ومـ ٍ
ات ِ ي� زمـ ٍ
ت� للـ ِ
ـف ِ ِ
ـات ِ
ِ
ـكان م ي ِ
الـ َّـر ِدي ِل َع َمـ ٍـل َمــا.
وأمــا عــى مســتوى اللــون :فنجــد أن األلــوان -عــى عكــس األجســاد -تميــل إىل اإل�ش اق والبهجــة ،ممــا يـ ّ
ـدل عــى حيويــة الشــخصيات وحبهــا للحيــاة
رغــم المعانــاة الشــديدة والحيــاة القاســية ،أمــا الرابــط بـ ي ن
ـ� الصــورة ورضــوى عاشــور ،فهــو أن الصــورة الموجــودة عــى الغــاف فكــرة للمعانــاة الـ ت يـى
ُ
َّ
ف
عاشــتها رضــوى وواجهتهــا بــإرصار وأمــل وحــب للحيــاة ،وكأنهــا ت ّحــرض القــارئ عــى التفــاؤل والتمســك بالحيــاة ي� مواجهــة الفنــاء ،وأن الحكايــات ال
َ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
َ
ف
العـ نُ
االنفتــاح َ َ َ تَ ُ َ َ ُ َ
ه لــون
ـ�،
والبهجـ ِـة تســري ــح معــه ي
ـ� مادامــت قابلــة ألن تــروى ي� كل زمــان ومــكان ،والــوان الخلفيـ ِـة للوحـ ِـة ت ِ
تنتـ ي
غلــب عليهــا الزرقــة ،و ِ ي
ِ
ِّ
َ ُ ُّ َ
َّ
َ
َ ُ
الفـ ّ َ ُ
رقـ ُـة َك َثافـ ًـة ف� ك َت َابــة ُعنــوان الك َتــاب (أثقـ ُـل مــن َرضـ َـوى)َّ ،أمــا َبق َّي ـ ُـة الك َ
المؤل َفــة ُ
ـض ،ونــوع
والعنـ َـو ِان
تابـ ِـة ِمــن اسـ ِـم
وتــزداد الز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي ِ ِ
ـرع فهمــا باللـ ِ
ِ ِ ِ
ـون األبيـ ِ
ِ ي
ُ
ف َ َ َ ثُ
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
العـ َـر� ،ول َهــذا َداللتــه مــن َحيــث َ
العنــوان هـ َـو (خـ ُّـط ُّ َ
الخـ ِّـط َّالــذي كتــب بــه ُ
ـروف ف� الـ تـراث َ
دع ُاء َ
قعــة) َ
المـ
األصالــة واسـ ِـت
المعـ
ـوروث ي� زمـ ٍـن كــرت
ِ
ِ
ِ
الر ِ
ِ ِِ
ِب ي ِ
ِي
تَّ َ
َ َّ َ َ ت َ َ ُ ً
َ َ ُ
َ ض ََ ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ ُ
َّ
َ
ـوط َ َ
َ
ت
َ
َّ
ـ� هــذا الفــن الج ِميــل الـ ِ يـى دام قرونــا.
ِفيـ ِـه خطـ
ـوط ِ
الكتابـ ِـة ِ
ِ
ـوب حــى كادت تقـ ِ ي عــى خطـ ِ
الكتابـ ِـة اليدويـ ِـة الموروثـ ِـة وتنـ ِ ي
األلك� ِ
ونيـ ِـة ِبالحاسـ ِ

َ
الخ ِاتمـ ــة

ّ ت َ َّ َ
ُ
ِّ َّ
ف� الخ َتام ُي ُ َ
وصل إل َيها البحث:
تائ ِج ال ي� ت
مكن بيان أهم الن ِ
ِ
ِي ِ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ََ َ ُ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ
سبَ ،بل تخت ُار بدق ــة ُمتناه َية َعن َ ِّ َ َ
ُ
� ف َح ُ
ـف عند َ
َّ
ِّ
الم ت ن
ات
ِِ
الف ،وتضع أيقون ٍ
الف إل ِ
اص نصها ِمن ِ
ِ ٍ
 1ـ أدبية النص ِعند رضوى عاشور التتوق ـ ِ
ِ
الغ ِ
الغ ِ
ِ
َ َ َ َّ
ً ُ ِّ َ
َ َّ ف َ
ف ِّ َ َ َّ ً َ ً ُ
ناصه.
دال ٍة ِ ي� أم ِاك ِنها ليكت ِمل النص ِ ي� النهاي ِة نص ــا أدبيا موحيا ِبكل ع ِ ِ ِ
ُ
َّ
َ َ َ
ً َ َّ ً َ َ َ ُ َ َ ً ُ ِّ
َ ٌ َ َ َ
َ ِّ ُ ُ َ
َ
ص َ
الن َّ
بأكم ِل ِه.
غط
2ـت ِي
ناوين سواء كانت رئيسة أم فرعية وتجعلها ِمظلة ت ي
ول رضوى عاشور أهـمية قصوى ِللع ِ
َ َ َ تُّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ َ
تُ
َ
َ َ َ ف َ
َ
ف
َ
َ
َ َ َّ
األد ّ� َ
َ نَ ُ َ َ
العـ َـر ب ي ّ� ِلنشـ ِـأتها ِ ي�
ـ� كانــت عــى ِدرايـ ٍـة تامـ ٍـة ِبالــر ِ
 3ـ اســتلهمت ِ ي� ِكتابـ ِـة ِسـ يـرِة ح ِ
ـاصة واألصالـ ِـة ،فـ ي
ياتهــا الــراث العــر ب ي� وخلطــت بـ يـ� المعـ ِ
اث ِب ي
َ َ
َ َ َّ
َ َ ً ُ َ ًَ
َّ
ُ َ َ
َ
َ َ َ ٌّ ف
َ
ُ َ
َ َ َ ُّ
ـرتها.
عائلـ ٍـة تهتــم بــاألدب والثقافـ ِـة ،كمــا أنهــا امتــأت حداثــة ومعــاصة ِمــن ِخـ ِ
ـال ِدراسـ ِـتها ومعايشـ ِـة العالـ ِـم المعــارص ،وهــذا جـ يـ� ِ ي� ِسـ ي ِ
َ ِّ َّ
َ ُ َّ َ َّ ً َ ِّ َ َ ُ
 4ـ تَ زَ
الس َّ
ام� َجت ف� ك َ
ناص َف ِّن َّـية م َن َّ
ي َ َّ َّ
تاب ِة ِس ي َ� َتها ِع َّد ُة َع ِ َ
ّ
كتوب.
شكل ما أعط هوية خاصة ِلنصها الم
دية
ِ
ِي ِ
والس�ِة الذاتية والفن الت يِ
ّ َ ُ
َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
َ َ ُ
لعنــوان َو َ
ـون َقبـ َـل الـرشُّ وع ف� القـر َاءةَ ،و َيـ تـأ� َهــذا مــن د َّق ــة اختيار َهــا ل ُ
َ
اللوحـ ِـة
ـور مــا يجعلهــا يتصــور المضمـ
ِ ِي ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ـرتها ِمــن ِغ ِ
ِ
 5ـ يســت ِنتج قـ ِـارئ ِسـ ي ِ
الفهــا ِعــدة أمـ ٍ
ِي
َ
َ
َ َّ
ـاف َ
َ ِّ َّ
األمـ َّ
ـام ِل ِلك َتــاب.
الغـ
الفن ــي ِة الـ ِ ت يـى زينــت ِبهــا ِ
ِي
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س�ة ذاتية ،رضوى عاشور (دار ش
ال�وق،القاهرة ،ط.)2013 ،2
أثقل من رضوى مقاطع من يبحوث ف ي� الرواية الجديدة ،ميشال بوتور ،ت :فريد أنطونيوس (منشورات عويدات ،يب�وت ،ط .)1986 ،3ف
ن
العر� ،يب�وت.)1991 ،
الثقا�
لحمدا�( ،المركز
األد� ،حميد
بي
ي
بنية النص الرسدي من منظور النقد ب يي
ف
ن
الف� ،د.شاكر عبد الحميد (عالم المعرفة ،العدد  ،267مارس ،2001الكويت).
التفضيلي
الجمال دراسة ي� سيكولوجية التذوق ي
ف
ئ
األم�ات)،خليل شكري هياس (اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.)2001،
س�ة ج�ب ا الذاتية ي� (الب� األوىل وشارع يي
سيمياء العنوان ،د .بسام قطوس (وزارة الثقافة ،عمان ،األردن.)2001 ،ف
ت
البيا� ،د .عبد النارص حسن محمد (دار النهضة العربية ،القاهرة  ،مرص.)2002،
سيموطيقا العنوان ي� شعر عبد الوهابي
ن
الوط� للثقافة والفنون واألدب  ،كويت ،مج  ، 25العدد .)1997 ،3
السميوطيقا والعنونة ،جميل الحمداوي (مجلة عالم الفكر ،المجلسي
عتبات النص البنية والداللة ،عبد الفتاح الحجمري (�ش كة الرابطة – الدار البيضاء.)1996 ،ف
(� فن التصوير) ،د .شاكر عبد الحميد (سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،يناير .)1987
العملية اإلبداعية يف
العر� النشأة والتطور ،محمد عويس (مكتبة األنجلو المرصية ،القاهرة.)1988 ،
العنوان ي� األدببي
األد� ،محمد فكري الجزار (الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،مرص.)1998 ،
العنوان وسيميوطيقا االتصال ب يقراءات ف ي� الشعر الحديث والمعارص ،د .خليل الموىس (منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.)2000 ،اللون لعبة سيميائية ،فاتن عبد الجبار جواد (دار مجدالوي ،عمان.)2010 ،ف
مصط� وآخرون (دار الدعوة  ،استانبول  ،تركيا.)1989،
معجم الوسيط ،إبراهيمالدوريات:

ف
ـاع ،عفــاف البطاينــة :مجلــة الفصــول ،العــدد  ،75شــتاء/ربيع  ،2009الهيئــة المرصيــة
تمثيــات األنــا واآلخــر ي� روايــة ظــل الشــمس لطالــب الرفـ يالعامــة للكتــاب ،القاهــرة ،ص .194
ت
اإلن�نيت:

ف
ف
بلوا�.www.diwanalarab.com ،
قراءة ي� غالف الرواية ،محمدي
-مدخل نظري لدراسة العنوان ،محمد رشد ،من�ب حر للثقافةواألدب.www.diwanalarab.com،
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ُ
ف َّ
َّ َّ
ي الق ن ّ
رآ�
عب�
الت
�
جسيد
الت
نظرية
ي
ي
ً
حركات اليد نموذجا
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پوختە:

ڵ
زمـ نـا� جەســتە ئــەو جو�نەیــە ،کــە هەندێــک کــەس ئەنجــایم دەدەن لــە ڕێگــەی بەکارهێنـ نـا� دەســت وقــاچ یاخــود ڕوخســار یاخــود ئــاوازی
دەنــگ یــان جوڵــەی شــان یــان ســەر ،بــۆ ئــەوەی بەرامبــەر بەشــێوەیەیک باشـ تـر لــەو زانیاریانــە تێبــگات ،کــە دەیانەوێــت پـ �ـی بگەیەنــن( .درکپێکـ ن
ـرد�
ێ
ڤ
ڤ
بەجەســتەکردن) ئــەو ب دۆزەیــە ،کــە دەڵێــت زۆرێــک لــە تایبەتمەندییـ ن
ـەکا� درکپێکــردن – مــرۆ� یــان نامــرۆ� بــن -لــە ڕێگــەی هەمــوو جەســتەوە
�ی
ـەکا� درکپێکردنیــش دروســتەی ئــاوەز� ئاســتبەرز ئەگرێتــەوە (وەک چەمکــەکان وپۆلــەکان) لەگــەڵ نوانـ ن
پێکدێــت .تایبەتمەندییـ ن
ـد� زۆرێــک لــە
ی
ن
اوەکا� وەک ب�ی کردنــەوە و بڕیــاردان .بـ یـردۆزی (بەجەســتەکردن) ب�ی دۆزێکــە لــە زانسـ تـی زمـ نـا� درکپێکردنــدا دەربــارەی زمـ نـا� جەســتە،
ئەرکــە درکپێکـر
کــە هەوڵــدەدات چۆنێـ تـی بەکارهێنـ نـا� جەســتە وەک هــاوکاری زمـ نـا� ئاخاوتــن ،لــە کــردەی گەیانــدن ووەرگرتــن وتێگەیشــتندا ،ڕوونبکاتــەوە .بەپـ ێ �ـی ئــەم
بــردۆزە جوڵــەی جەســتە بەشــێوازێیک بێئــاگا� ،لــە ڕێگــەی کردەیــەیک ئۆتۆماتیکییــەوە بــە �
خ�اییــەیک زۆر ڕوودەدات ولــە ئــاوەزەوە پەیــام بــۆ جەســتە
ی
ێ
ی
�
دەن�درێــت ،بــە واتــا جوڵێنــەری ســەرەیک جەســتە ئــاوەزە ،مــرۆڤ بێئاگاییانــە ئــەم کردەیــە ئەنجامــدەدات ،پەیامــەکان لــە جەســتەوە بــۆ دەوروبــەر
ێ
دەن�درێــن بــۆ تەواوکـ ن
�
ـرد� کــردەی گەیانــدن لــە نێــوان کەســەکاندا.
ێ

Abstract:
Body language is the movement that some people make with their hands, facial, feet… to better
understand the information they want to reach. The Embodied cognition is the theory that many features of
cognition are shaped by aspects of the entire body of the organism. The features of cognition include high
level mental constructs (concepts and categories) and performance on various cognitive tasks (reasoning
or judgment). Embodiment theory is a theory of cognitive linguistics about body language as an attempt to
explain how the body is used in the process of communication, often using verbal communication. This theory
holds that movements act unconsciously and through the automated processes that the mental sends to the
body. Therefore, the main factor of the body is the mental, and the human is unaware of this process. These
messages are transmitted through the body to the world in order to communicate between people.
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َّ َّ
ّ
الال ّ
فّ
المعر�.
وع
الكلمات المفتاحية :نظرية التجسيد ،لغة الجسد،
ي
ي
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ُ ّ
المقدمة:

ّ
ُّ ف
ف
اللسـ َّ
ـانية الحديثــة .وال تخـىف عــى أحــد أهميــة هــذه اللغــة ي�
بــات ي� اآلونــة األخـ يـرة ،الحديــث عــن لغــة اإلشــارة واإليمــاء موضــوع كثـ يـر مــن البحــوث
ُّ
ُّ
َّ
التواصــل بـ ي ن
ـ� النــاس ،فاأللفــاظ والمفــردات لــم تكــن لتكـف ي إليصــال التعابـ يـر ،كمــا أن لغــة اإلشــارة لــم تحتــل اللغــة المنطوقــة فقــط ،بــل اللغــة المكتوبــة
ُ
ً
ـادا ً
كليــا عــى لغــة الجســد إليصــال المعـ نـى المـراد ،ولكــن مــا
كذلــك .فالناظــر إىل القــرآن الكريــم يــرى الكثـ يـر مــن الجمــل والعبــارات الـ ت يـى اعتمــدت اعتمـ
ه لغــة الجســد؟ وكيــف تتكــون؟ وهــل باســتطاعتها إيصــال المعلومــات بصــورة ســليمة ودقيقــة؟ بتعبـ يـر آخــر ،هــل باســتطاعتها إيصــال المعلومــات
ي
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ظ
ّ
ّ
بمفردهــا دون االســتعانة باللســان (الشــفوي /اللف ـ ّ )؟ وهــل هــذه اللغــة لغــة قصديــة (الشــعوري /الـ ّ
ـاوع)؟
ـوع) أم اعتباطيــة (الالشــعوري /الـ
ي
ي
ي
ُّ
ُّ
َّ
ّ َّ
ف
َّ
رش
هــذا مــا نحــن بصــدد معالجتــه ي� هــذا البحــث .فهنــاك نظريــات وآراء كثـ يـرة حــول هــذه اللغــة ،وتعــد نظريــة التجســيد إحــدى هــذه النظريــات لـ ح
ُّ
وبيــان َّ
كيفيــة هــذه اللغــة.
ّ
ف ُ
َّ ف
اللسـ َّ
وقــد ُطبــق المنهــج التحليــ� المعـ ف ّ
المعرفيــة ي� هــذا البحــث .وحـركات اليــد ي� القــرآن الكريــم  -ضمــن لغــة الجســد-
ـانيات
ـر� التابــع لمدرســة
ِ
ي
ي
َّ
ظ ّ ف ُ
ً
ً
ّ
كانــت حــدودا لهــذه الدراســة .وتكمــن أهميــة هــذا الموضــوع فضــا عــن حداثتــه ،أنــه يحلــل لغــة الجســد (الالشــفوي /غـ يـر اللفـ ي ) ي� القــرآن الكريــم
ّ
ف ُّ
ّ
ّ
الل َّ
ـانياتّ ،
واللسـ َّ
َّ
اللسـ َّ
وكل
غويــات
المعرفيــة ،مــا يــؤدي إىل قـراءة جديــدة وفهــم معــارص لهــذه اآليــات مواكبــة العلــوم المتقدمــة ي�
ـانيات
مــن منظــور
ً
ُ
ّ
القر َّ
آنيــة.
ذلــك ســيكون باعثــا إلثـراء وإغنــاء الدراســات

َّ َّ
نظرية التجسيد (:)Theory Embodiment
المبحث األول/

ُّ
ّ
ّ
مكملــة ّللســان ،سـ ً
ـواءا كانــت ف ي� اللغــة المنطوقــة أم المكتوبــة.
الجســد هــو ذلــك الجســم الــذي أصبــح لديــه لغــة خاصــة شــبه مســتقلة عــن اللســان/
َّ
ّ
ُ
بأنــه" :كتلــة منتظمــة ّ
ماديــا ،يحتـ ّـل حـ ّ زـرا ف� الفضــاء ،وذو وجــود مسـ ّ
مكوناتهــا أعضــاء ،ذو حــدود مسـ ّ
ـتقل بذاتــه
ـتقل بذاتــه
ويعـ َّـرف الجســد كذلــك
ي ي
ُّ
ّّ
ّ
ُ
ّ ّ
ً
ّ
ّ
ـوع يسـ ّ
ز
الف�يـ ئ ّ
عضويــة ذات وجــود موضـ ّ
(الزنــاد ،اللغــة والجســد،
ـتمر زمنــا"
ـا� :بنيــة
ويتصــور كذلــك .فتصــوره يقــوم أساســا عــى البعــد المــادي ي ي
ي
.)23 :2014
َّ
َّ
ف
إن الجســد �ش ي ء مجــرد ،ولكنــه تجريــد يقــوم عــى إدراكنــا لمجموعــة مــن األشــياء الحيــة ( )fleshyوالملموســة  ))palpableي� العالــم .ومــن غـ يـر
َّ
َّ
ف
ّ
حقيقيــة .كمــا أن تلــك
ذك ،األجســاد تعمــل ي� فضـ ٍـاء حقيـق ي ّ  ،كمــا أنهــا مصنوعــة مــن مــادة
الممكــن فصــل النفــس عــن الجســد .ومــن منطلــق إدراك ي
ئّ ف
ف
ّ
�ش
ق ّ
ـال بالجســد كنمــوذج (كونــروي.)30 :2016 ،
الرغبــة ي� إيجــاد ي ء حقيـ ي ومــادي للحديــث عنــه قــد ســاهمت بشــكل جـ ي
ـز� ي� حفــز االهتمــام الحـ ي
ّ
ّ َّ
َّ
ّ ف
الن َّ
واللسـ َّ
هنــاك خــاف بـ ي ن
ـفية أن الجســد مجــرد أداة يقودهــا الفكــر
ظريــة الفلسـ
والمعرفيــة ي� نظرتهمــا حــول الجســد ،فــ"تــرى
ـانيات
ـ� الفلســفة
المجــرد ويوجههــا ،فالفكــر مجــرد منـ ت زـرع مــن الجســد ،فالفكــر مســتقل قائــم بذاتــه غـ يـر خاضــع لحــدود الجســم الب ـرش ي ،وقصــور الحــواس لقصــور
ف
ّ
ـار� ،فتنتــج معـ نـى فيــه فكــر وعقــل ،إذن
النظــام العصـب ي الــذي يملكــه ،فيمكــن -عــى هــذا -لآللــة أن تشــتغل عــى رمــوز تناســب األشــياء ي� الواقــع الخـ ج ي
ّ
ً
ف
َّ
اللسـ َّ
المعرفيــة إىل الجســد مــن خــال
ـانيات
حلــول الفكــر ي� األجســام أمــر عــارض ال يمــس شــيئا مــن جوهــر الفكــر" (أحمــد .)62 :2014 ،وتنظــر
َّ َّ
َّ
الن َّ
َّ
َّ
أن الفكــر تخيـ ّ
ـ� ،أي قائــم عــى التخيــل
ظريــة المعرفيــة
المفاهيميــة ( ،)conceptual metaphor theoryحيــث "تــرى
نظريــة االســتعارة
ي
ّ
ه إدراك اإلنســان لجســده ،فيتمثــل العالــم مــن حولــه مــن خــال هــذا اإلدراك،
والتصويــر باعتمــاد المجــاز واالســتعارة ،ينطلــق مــن أرضيــة جســدية ،ي
َّ
ً
ً
أرضيــة جسـ ّ
ً
ً
ّ
حرفيــا ،أو تمثيلــه تمثيــا مطابقــا
انعكاســا
ـدية ،فإنــه يســتعمل األدوات الـ ت يـى ال يكــون فيهــا انعــكاس الواقــع
أمــا المفاهيــم الـ ت يـى لــم تكــن ذات
ف
ف
ّ
والماديــة الـ ت يـى ربمــا
ه التخيــل مــن اســتعارة ومجــاز ومــا إليهــا ،وهنــا يتضــح دور الجســد ي� إدراك المفاهيــم المعنويــة
لــه ي� الواقــع ،وهــذه األدوات ي
ً
مرجعــا إلدراك هــذه المفاهيم"(أحمــد.)62 :2014 ،
لــم يرهــا ،أو يســمع بهــا مــن قبــل ،فيصنــع مــن جســده وإدراكــه لــه
ن ّ
ُّ
ّ
ّ
ً
َّ
اللسـ َّ
الداللــة المعـ ف ّ
ـ� الذهــن واللغــة والعالــم المحيــط .ومــن أبــرز المبــادئ
المعرفيــة وعلــم
ـانيات
ـر� ،يســعيان دومــا الكتشــاف حقيقــة العالقــة بـ ي
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ُّ
ّ
َّ
ّ
المعرفيــة ّ
الد َّ
َّ
اللسـ َّ
أن العالقــة مــا بـ ي ن
ـ� الكلمــات واللغــة ليســت مبــا�ش ة
الليــة فيهــا عــى وجــه الخصــوص
عامــة واألبحــاث
ـانية
الـ ت يـى أثبتتهــا األبحــاث
ّ
َّ
ف
ّ ف
ّ
ّ
و� العالــم بشــكل أوســع ،لــه معــه بمــا يضـ ّـم مــن األشــياء تفاعــل
ه كائنــة بتوســط المتكلــم المســتعمل ،جســدا أو كائنــا حــاال ي� المــكان والزمــان ،ي
وإنمــا ي
َّ
ّ ف
ّ ف
ف
ن
ّ
ـدية ي� محيــط عيشــنا وذلــك مــن
ونتصورهــا إال ي� إطــار تجاربنــا الجسـ
ـا�
وتعامــل ،فعــا فيهــا وانفعــاال بهــا ،ومــن الحجــج ي� ذلــك أننــا ال نفهــم المعـ ي
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
ّ ف
ف
وه ال تتصـ ّـور إال ي� عالقتهــا بتجربــة الجســد ي� محيطــه يحمــل الثقيــل منهــا والخفيــف فيتمثــل
قبيــل األحجــام ي� األشــياء والــوزن والخفــة والثقــل ،ي
ّ
ف
يتخلــص أبــدا مــن جــذوره الجسـ ّ
ً
ّ
ًّ
اليوميــة كاألدوات مثــل
ـدية .ومــن قبيــل ذلــك تمثــل األشــياء المتداولــة ي� حياتنــا
ذهنيــا ال
مفهومــا
الواحــد منهمــا
ّ
األقــام واألوراق ،واألثــاث مثــل الكـراس والطاوالت...ومــا إليهــا ،حيــث نتمثلهــا بحســب تعاملنــا معهــا ف� الواقــع المعيـش ّ .
وكل ذلــك ،مرتبــط بكونهــا
ي
ي
ي
َّ
َّ
ّ
َّ
ّ
َّ
ّ
بســيطة أو معقــدة ،ومتصــل بالتجربــة الحســية أو متصــل بالتصــورات التجريديــة .تحديــد تصــور اإلنســان للعالــم المحيــط يكــون مــن خــال األجســام
ّّ
ّ
النـ ّ
ـص والخطــاب.)30 :2014 ،
(الزنــاد،
الخارجيــة ومواصفاتهــا
َّ
ُّ
ف
ن
وعما ن
عما يختلج فيها من مشاعر ّ
لتعب� الذات ّ
المعا� والدالالت ،إذ أنه عن
تكت�زه من
يعد الجسد ي� الفكر المعارص أحد الوسائل األساسية
ي
ي
ف
ّ
ّ
عمليــة إدراك األشــياء .فالجســد يجعــل الــذات ي� اتصــال مســتمر
عمليــة فهــم اآلخــر ،مثلمــا عــن طريــق الجســد أيضــا تحــدث
طريــق الجســد تحــدث
تعب�يــة الجســد الب ـرش ي بســلوك هــذا الجســد نفســه وحركاتــه ووظائفــه .فهــو إذن ،موطــن المعـ نـى ومــكان
مــع اآلخــر ومــع العالــم ،ومــن هنــا ترتبــط ي
َّ
ّ
ف
ًّ
ت
(لغويــاًّ ،
ت
فنيــا... ،إلــخ)
ـذا� ( )intersubjectifتصبــح فيــه عالقــة ورمـزا
والدتــه ،كمــا أنــه أداة الداللــة الـ يـى تخــرج الــذات مــن ذاتهــا وتضعهــا ي� عالــم البيـ ي
ّ
ه أيضا عالقة
ه إذن عالقة جسدية وعالقته ي
بغ�ه من الذوات ي
لوجودها الخاص (سيد أحمد .)195-194 :2010 ،فـ "عالقة اإلنسان بذاته ي
َّ
ف
ف
ّ
ّ
ّ
ّ
ـاع
ه بيجســدية ،ي
و� ذلــك تأكيــد عــى البعــد االجتمـ ي
ه ي� أصلهــا بيذاتيــة جســدية ،أو ي
جســدية ،بحيــث يجــوز القــول بــأن البيذاتيــة اإلنســانية ي
للظاهــرة الجسـ ّ
ـدية ،وهــو مــا انتهــت إليــه العلــوم اإلنسـ ّ
ـانية المعــارصة الـ ت يـى أضحــت جميعهــا ،مهمــا اختلفــت مناهجهــا وتباينــت مقارباتهــا ،تســهم
ف� تحقيــق م ـرش وع أن�ث بولوجيــا جسـ ّ
ـدية تنطلــق أساســا مــن معاينــة النتائــج الـ تـى توصلــت إليهــا العلــوم البيولوجيــة ( علــم ش
الت�يـ ـ ــح ،علــم وظائــف
ي
ي
األعضــاء ،علــم الوراثة.....إلــخ)" (ســيد أحمــد.)196 :2010 ،
َ
ت
ش
ـاع  -غـ يـر اللفـظ ي ّ  .كالــذي يراقــب زمــاءه ليعــرف المزيــد عــن
مــع االقــراب مــن نهايــة القــرن الع�يــن ،شــهد العالــم ظهــور نــوع جديــد مــن عالــم اجتمـ ي
ترصفاتهم ت
ح� يتمكن ف� النهاية من معرفة المزيد عن نفســه وكيف يمكنه تحسـ ي ن
ـ� عالقاته مع اآلخرين ( .)Allan Pease,3 :1988فاإلشــارات
ي
الـ تـى نؤديهــا بأجســامنا ،وأعضائنــا ،ه أول لغــة عرفهــا اإلنســان ،وعــر بهــا عــن مكنــون نفســه ،وقــد مزجهــا بعــدة أصــوات غريزيــة :كالرقــص ً
فرحــا،
ب
ي
ي
ً
ً
واالســتلقاء للخلــف ضحــكا والنكفــاء باكيــا ،والهمهمــة والغمغمــة ،والتأفــف ،والزغاريد...إلــخ .ثــم تطــورت األصــوات الغريزيــة العامــة ،إىل أصــوات
َّ
ً
ً
ن ف
ت
ث
ـ� ي� الــكالم المنطــوق عــن اســتخدام اإلشــارات ألن
أ كــر تعقيــدا وتفصيــا ،ثــم إىل مفــردات م�ادفــات حـ تـى تكونــت اللغــات .ال يغـ ن يـى أبلــغ المتحدثـ ي
َّ
ّ
ّ
ـ� اثنـ ي ن
وألن االتصــال الشــفاه بـ ي ن
ين
لغــة الــكالم تعجــز وحدهــا عــن إيصــال المعلومــات بـ ي ن
ـخصية معقــدة ،يتفاعــل
عمليــة شـ
ـ�،
ـخص� يتحدثــان،
ـ� شـ
ي
ت
ىف
ـذا� ،وانفعاالتــه
فيهــا المتكلــم ،مــع الــكالم المنطــوق ،وتعبـ يـرات الوجــه ،وح ـركات الجســم ،وإشــارات األعضــاء فيض ـ عــى الحديــث طابعــه الـ ي
ً
ّ
ً
ّ
الشـ
ـخصية ،يــزداد المنطــوق وضوحــا والمعـ نـى رســوخا (نــارص .)105 :2010 ،فقــد تخلــص الباحثــون مــن وصــف الجســد مجـ ّـرد حاويــة للدمــاغ أو
َّ
ّ
ّ
ف
ف
ّ
َّ
الدمــاغ ،ليسـ ّ
يتضمــن منظومــات
المعرفيــة .فالجســد
ـتقر األمــر عــى أن الجســد �ش يــك مــازم للدمــاغ ي� إنتــاج
مجـ ّـرد مســاعد مســاهم ي� أنشــطة
ف
ّ ف
المعرفيــة بحكــم مــا لــه مــن حر ّ
َّ
كيــة فاعلــة ومنفعلــة (التنقــل ي� الفضــاء ،حـركات األعضــاء ،مواقعــه ي� الفضاء...،إلــخ) ،وب ـهــا يكــون
بهــا يكــون تحديــد
ّ
َّ
تنظيــم المعلومــات ،وب ـهــا يكــون تحديــد الخصائــص الحسـ ّـية المتفـ ّـردة الـ تـى تنشــأ بهــا التجربــة اإلدر َّ
اكيــة المخصوصــة .فبعــد أن كان الجســد والدمــاغ
ي
ّّ
ن ف َّ
ف
ّ
َّ
التصـ ّـور الكالسـ ّ
معرفيــة ويتشــاركان ي� العمليــات الـ ت يـى ال تكــون مــن الواحــد منهمــا منفصــا عــن اآلخــر (الزنــاد،
ـيك صــارا يتقاســمان مهمــة
منفصلـ يـ� ي�
ي
ُّ
اللغــة والجســد.)29-28 :2014 ،
ُّ
اكتشــف الفيلســوف لودفيــغ فيتغنشــتاين ( ).Wittgenstein, Lاحتمــاالت اســتخدام اللغــة كوســيلة للفهــم .يحتــاج إدراك معـ نـى مفاهيــم بعينهــا،
ُّ
ف
إىل عمــل أ كـ ثـر مــن البحــث عــن الكلمــة ي� القامــوس .القواميــس تصــف فقــط وظيفــة اللغــة .عــى ســبيل المثــال ،لفهــم معـ نـى اللــون األخـ ضـر ،مــن
ف
ف
ئ
ـو� خــال رحلتــه ي� منشــور ،ويمكــن اإلطــاع عــى نقاشــات مطولــة حــول
الممكــن البحــث ي� رسعــة الضــوء ،وقيــاس نمــط انكســار الطيــف الضـ ي
َّ
ً
ـاال معينــة مــن اللــون ،أو فحــص األثــر الــذي ينتــج عــن اصطــدام اللــون األخـ ضـر بقرينــة العـ ي ن
ـ� .وعــى الرغــم مــن أن تلــك البحــوث
األصبــاغ الـ ت يـى تنتــج ظـ
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َّ
قــد تكــون مشـ ّـوقة ومثــرة لالهتمــام ،فلــن يجعــل ٌّ
أي ٌمنهــا أن يــدرك اإلنســان مفهــوم اللــون األخـ ضـر .ويشـ يـر فيتغنشــتاين إىل أن اإلنســان ال يرهــق
ي
ً ف
نفســه عــادة ي� دوائــر بحـ ٍـث ال طائـ َـل منهــا ،وال يســتطيع أن يخ�ب نــا ب ـش ي ء عــن اســتخدام لفــظ مثــل األخـ ضـر ،مــن أجــل انتقــال مفهــوم األخـ ضـر إىل
َّ
ً
شــخص آخــر ببســاطة ،يمكــن تحديــد �ش ي ء لونــه أخـ ضـر ،ثــم اإلشــارة إليــه قائــا هــذا أخـ ضـر .باإلشــارة فقــط إىل ورقــة شــجر خـ ضـراء ،فإنــك قــد تنقــل
َّ
ـدد مــن األشــياء األخــرى الـ ت يـى يكــون لونهــا أخـ ضـر -عــى ســبيل
عــى ســبيل المصادفــة فكــرة أن األخـ ضـر هــو فقــط أوراق األشــجار ،لــذا البــد مــن إيجــاد عـ ٍ
َّ
أن الفــرق بـ ي ن
ـ� هــذه
المثــال ،العشــب أو قطعــة مــن المالبــس .والبــد مــن اإلشــارة أيضــا إىل ورقــة شــجر صفـراء ،وقطعــة صفـراء مــن القمــاش ،مــع �ش ح
ف
األشــياء هــو فــرق ي� اللــون فقــط .وب ـهــذه الطريقــة ،يمكــن انتقــال مفهــوم اللــون األخـ ضـر (كونــروي.)39-38 :2016 ،
ُّ
ُّ
ف
فالبـرش أجســاد تنتــج اللغــة والحركــة والعمــل والفكــر ،واألجســاد تتمثــل الجســد وتصــوره ي� أذهاننــا باللغــة ،وتبـ ن يـى الرمــز والثقافــة فتقيــم الحضــارة،
ّ
ف
ت
ـأ� مــن اإلشــارات والحـركات المعـ بّـرة ،بقصــد أو بغـ يـر قصــد ،مــن خــال
ـ� بــه إال فيمــا ينــدر ،وتـ ي
فاإلنســان يجــول بجســده ي� العالــم وال يحــدث أن يـ ي
َّ
َّ
ّ
ـ� بأنــه يتنفــس ،وبــأن قلبــه ينبــض منــه ،ويســتوي
ـ� بجميــع ذلــك تمامــا كمــا ال يـ ي
ـ� بهــا اإلنســان إال لمامــا ،فاإلنســان ال يـ ي
األجســاد؛ وال يحــدث أن يـ ي
ّ :
ت ن ف
ف
ف
ّ
ـادي وثقـ ف ّ
ـ� ي� العنايــة بــه مفهومــا
بهــذا المفهــوم للجســد بعــدان مـ
ـا� رمــزي .وهمــا بعــدان متالزمــان ي� وجــوده واشــتغاله ي� الكــون ،وإن كانــا مف�قـ ي
ي
ّ
وموضوعــا خــال مــا مـ ضـى مــن العصــور .كانــا ت
ـاد ّي وغلــب البعــد العقـ ّ
مف�قـ ي ن
ـ� ،فــكان الفضــل للعقــل وللـ ّـروح
ـ� فيمــا مـ ضـى حيــث غــاب البعــد المـ
ي
ً ّ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وللفكــر نـ ً
ً
ـودا وفنـ ً
ً
ـاء ،لقــد كان الجســد إطـ ًـارا جامــدا ثابتــا محــدودا،
ونقصــا وقيـ
ودنســا
ودوامــا ،مقابــل الجســد أو البــدن طينــا
وحر ّيــة
ـورا وطهـ ًـرا وكمــاال
ـداءه الفلســفات بأنواعهــا .ولكــن عــاد الجســد ف� مظاهــر ّ
ديناميــا .ذاك ،باختصــار ،مــا كانــت تتجــاوب أصـ َ
ًّ
والعقــل إطـ ًـارا حر ًّ
متنوعــة فعــادت العنايــة
كيــا
ي
ً
ً
ف
ف
ف
ت
ّ
ّ
ّ
ّ
االصطناعية...ومــا إىل ذلــك .وعــاد
الذكيــة
ـاك ي� صنــع اآلالت
بــه ي� جميــع المجــاالت ت�اكــم فيهــا الحقائــق ي� شــأنه آلــة بيولوجيــة طبيعيــة ،وآلــة تحـ ي
ّ
ّ
ً
أساســا ينبــع منــه ّ
كل �ش ي ء .فالجســد �ش ي ء يحــس بــه جميــع النــاس ،يــردد صــدى جميــع األصــوات ،يرتعــش لجميــع األلــوان،
ـ�
الـ ي
ـوع بموقعــه الطبيـ ي
ُّ
ّّ
ويعــ� للكلمــات داللتهــا ّ
األو ّليــة عــن طريــق الوجــه الــذي بهــا يســتقبلها (الزنــاد ،اللغــة والجســد.)25-23 :2014 ،
ي
ً
ّ
ً
ّ
ه انعــكاس ظاهــري لحالــة الشــخص العاطفيــة .ويمكــن أن تكــون كل إيمــاءة أو حركــة أساســا قيمــا ألحــد المشــاعر الـ ت يـى قــد يكــون
لغــة الجســد ي
ف
ـاع قــد يقــوم بثـ ن يـى ذراعيــه أمــام صــدره (بيـ ي زـر:2008 ،
الشــخص يشــعر بهــا .عــى ســبيل المثــال ،الشــخص الــذي يشــعر بالخــوف أو كان ي� موقــف دفـ ي
ُّ
ّ
ّ
ـ� االثنـ ي ن
اللغــة ،وهنــاك مــن يجمــع بـ ي ن
ـ� الباحثـ ي ن
 .)11واختلفــت اآلراء بـ ي ن
ـ� دون توضيـ ٍـح لألســباب الـ ت يـى أدت إىل أن
واعتباطيــة هــذه
قصديــة
ـ� حــول
ن َّ
ف
ـأن لغــة الجســد ه رســائل شـ ّ
ـعورية
يجمــع بينهمــا ،بتعبـ يـر آخــر ليــس هنــاك معالــم علميــة ثابتــة وحقيقيــة ي� هــذا القــول ،فقــد رصح أحــد الباحثـ يـ� بـ
ي
َّ
أو ال شـ ّ
ـعورية ،تنطلق من جســد اإلنســان إليصال مفاهيم أو رســائل معينة لآلخر (ربايعة .)10 :2010 ،ف� ي ن
ح� يقول باحث آخر عىل أنها تمثيل
ي
َّ ّ
ـ�
رمــزي "إن كل منطقــة مــن الجســد (األنــف ،األذنــان ،اليــدان ،األصابــع) ي
ه تمثيــل رمــزي الســتعداد مــا ،أو لســلوك شــامل ضمــن التنظيــم النفـ ي
ً
تقدمــا ً
الفــردي ،وهــذا مــا يحقــق
مهمــا لفهــم وترجمــة لغــة الجســد الحركيــة" (ميســينجر .)11 :2007 ،فالتواصــل باســتخدام حركــة الجســم ،مثــل
ـ�؛ ال يتــم اســتخدامه بشــكل موســع كمــا هــو الحــال ف� لغــة الــكالم -الشـ ّ
تعبـ يـرات الوجــه وإيمــاءات اليــد وتوجهــات الجســم المتبادلــة للمتكلمـ ي ن
ـفوي.
ي
ً ف
تقريبــا ي�
فنطــاق اإلشــارات الـ ت يـى يمكــن إرســالها باســتخدام لغــة الجســد محــدودة للغايــة وغـ يـر منظمــة مقارنــة باإلمكانيــات غـ يـر المحــدودة والمعقــدة
ُّ
َّ
ّ
ف
ـال التواصــل ي�
اللغــة الشــفوية ( .)46 :1992,David Crystalولكــن مــن المهــم جــدا أن نعــرف أن لغــة الجســد وحدهــا تتضمــن  ٪ 55مــن إجمـ ي
حـ ي ن
ـ� تحتــل الكلمــات المنطوقــة  ٪ 7ونـ بـرة الصــوت .)Haya Bint Ali Bin Hassan Al Noaimi: 1( ٪ 38

اختلــف الباحثــون حــول فطريــة واكتســاب الحـركات الـ ت يـى تمثــل لغــة الجســد ،فبعــض الحـركات باعثهــا فطــرة هللا -تعــاىل -الـ ت يـى فطــر الخلــق عليهــا،
ٌ
ٌ
ات جسـ ّ
ولعـ َّـل أجــى مثــال عــى ذلــك األطفــال ّ
والبكــم ُ
والصـ ّـم ُ
ـدية دون أن يكونــوا قــد رأوهــا فحاكوهــا،
والعــى الذيــن تصــدر عنهــم إيمــاءات وإشــار
َّ
رش ف
ف
ّ
ُ
ن
ـان قــد تتخلــق عنــد المــرء
كاالبتســامة ي� معـ نـى الفــرحِ ،
والك ـ ة ي� معــى الحــزن ...إلــخ ،وأن بعــض ِتلكــم الح ـركات الجســدية الدالــة عــى معـ ٍ
ُ َّ
ُّ
بالدربــة والمـراس كإشــارات ُّ
الصـ ّـم ُ
المتعلمــة (عـرار( )30-29 : 2007 ،عتيــق.)83 :2013 ،
والبكــم
باالكتســاب ،إمــا مكتســبة بالمحــاكاة والتقليــد ،أو
ِ
ّ
ف
ـفوي) ولغــة الجســد (الالشـ ّ
ـ� لغــة اللســان (الشـ ّ
لعــل الحديــث عــن لغــة الجســد يــؤدي إىل المقارنــة بـ ي ن
ـفوي) ،وأيهمــا يفضــل ي� االســتعمال ،وأيهمــا
ً
َّ
ـفوي أ كـ ثـر فصاحــة ونزاهــة ودقــة مــن التواصــل الشـ ّ
"إن التواصــل الالشـ ّ
ً
ّ
تلقائيــة وأقــل
ـفوي .فهــو أ كـ ثـر
ووضوحــا ،فقــد أ كــد الباحثــون
أ كـ ثـر صدقــا
ُ
خضوعــا للســيطرة أو ُ
للمواربــة .وهــو بمثابــة نافــذة تطــل عــى األحاســيس الحقيقيــة للفــرد وتكشــف مواقفــه .ويمكــن للكلمــات أن تخــدع ،فكثـ يـر مــن
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ف
ن ىق
ـوع تفضــح مــا تفكــر وتشــعر بــه حقيقــة .وهكــذا
ـ� .ي� حـ يـ� تبـ لغــة الجســد نشــاطات عقليــة تحــت عتبــة الـ ي
ـ� مــا يقــول أو يقــول مــا ال يـ ي
النــاس ال يـ ي
نؤكــد مقولــة :مــا تقولــه بجســدك يمكــن أن يكــون أ كـ ثـر أهميــة ممــا تقولــه ف� كلماتــك .إذن ّ
كل إدراك لآلخــر البــد أن يمــر بتجربــة الجســد" (ســيد أحمــد،
ي
.)199 :2010
ُّ
َ
َّ
ً
ً
صحيحــا .فــإذا كانــت اللغــة
قــد ُيعتقــد أن فهــم لغــة الجســد ســهل جــدا ،ومــن الممكــن أن يفهمهــا أي شــخص دون عنــاء ومشــقة ،وهــذا ليــس
َّ
ف
المنطوقــة عرضــة لســوء الفهــم ،فــإن ذلــك ينطبــق أ كـ ثـر عــى لغــة الجســد غـ يـر المنطوقــة .ربمــا يقــع اإلنســان ي� العديــد مــن األخطــاء عنــد محاولتــه
ُّ
ف
تفسـ يـر لغــة الجســد (كليتــون .)12 :2005 ،ففهــم هــذه اللغــة يحتــاج إىل درايــة ومهــارة خاصــة ،وهــذا يســاعد النــاس ي� حياتهــم اليوميــة "وقــد
َّ
أثبــت الباحثــون أن أولئــك الذيــن يســتطيعون قـراءة وتفسـ يـر التواصــل غـ يـر الملفــوظ بطريقــة فعالــة ،ويســتطيعون تدبــر كيفيــة فهــم اآلخريــن لهــم،
ف
سيســتمتعون بنجــاح أ كـ بـر ي� الحيــاة أ كـ ثـر مــن هــؤالء الذيــن تنقصهــم تلــك المهــارة" (جونافــارو.)15 :2010 ،
ف ّ
مكوناتــه (مراكــزّ ،
نتاجــا لدمــاغ مـ ّ
المعرفيــة بحكــم كونهــا ً
موصــات ،خاليــا) ت
ـادي تتفاعــل ّ
َّ
وت�ابــط فيكــون
الجســد ي� الدمــاغ قوامــه مــا بــه تتشــكل
َّ ف ّ
ّ
ماغيــة ،ولكــن هــذا المظهــر ينصـ ّ
الد َّ
المعرفيــة ي� الدمــاغ منغلقــة وخــارج كل األوضــاع .وأبــرز مــا توســع بــه مفهــوم
ـب عــى
لهــا بنيــة مــن طبيعــة البنيــة
ّ
َّ ف ّ
ّ
ف
الدمــاغ بمــا يكــون للجســد مــن تفاعــات مــع المحيــط أو العالــم الخـ ج ّ
ـار� وذاك هــو الجســد
الجســد  -ي� -الدمــاغ مــا ثبــت مــن تشــكل المعرفيــة ي�
ي
ّ
ّ
َّ
َّ
ف ّ
ف
ُ
تجســد) ال يشــكل بالجســد فقــط وإنمــا يتشــكل كذلــك بمــا يكــون للجســد مــن تفاعــل بمحيطــه ،فيكــون
ي� العالــم .فالجســد ي� الدمــاغ (الذهــن الم ِ
ّ
َّ
ّ /
ف ّ
ف
َّ
الدمــاغ) .فهنــاك عالقــة وثيقــة جـ ًـدا بـ ي ن
ـ� الجســد
المعرفيــة تتشــكل بالجســد ي� الدمــاغ ي� العالــم (العالــم /الجســد
الحاصــل مــن جميــع ذلــك أن
ّ
َّ
ف ّ
ّ
ف
والذهــن ،فقــد ثبــت أن المواضــع الـ ت يـى تنشــط ي� الدمــاغ عنــد تحريــك األشــياء الماد َّيــة مــن قبيــل األدوات المعهــودة أو تقليبهــا ي� اتجاهــات مختلفــة،
َّ
ف
ّ
ّ
ذهنيــا بتلــك األدوات باليــد نفســها الـ ت يـى بهــا نمســك تلــك األدوات
ذهنيــا ،فمعنــاه أننــا نمســك
تنشــط كذلــك ي� تصـ ّـور تلــك الح ـركات نفســها تصـ ّـورا
ّ
ُّ
َّ
َّ ز َّ
ت
ال� تضم
إمســاكا ماديا يف�يائيا .ومن خالل تشــكل الذهن بالجســد وبالمحيط الذي يتفاعل فيه ذلك الجســد ،نشــأت فكرة التجســيد المتموضعة ي
التجربــة الجسـ ّ
َّ
ـدية ومــا ّاتصــل بهــا مــن اإلطــار الثقـ ف ّ
بالمعرفيــة المتموضعــة ( .)situated cognitionنشــأة فكــرة
ـا� ،والـ ت يـى تنــدرج تحــت مــا يسـ ّـى
ي
ّ
ّ
ّ
َّ
َّ
ّ
المفهوميــة ،فاالســتعارة تمثــل المجــال عــى أســاس مجــال آخــر والتجســيد يمثــل المفاهيــم
التجســيد والذهــن المتجســد موازيــة لفكــرة االســتعارة
َّ
ّ
المجــردة عــى أســاس الجســد مــن قبيــل الغضــب والفــرح والخــوف والحــزن والقلق...إلــخ .والتجســيد عنــد الكــوف ( ).Lakoff Gنوعــان:
المفهوميــة
َّ
ّ
ّ
ـوم ف� تكويــن خصائــص بعــض المقــوالت نتيجـ ًـة لطبيعــة الجســم البـرش ّي مــن حيــث هــو كائــن ّ
ح ذو طاقــات
ي
والوظيفيــة ،يتمثــل التجســيد المفهـ ي ي
ّ
ّ
َّ
ّ
ف
َّ
ّ
ماد َّيــة ومحيــط اجتمـ ّ
تجريديــا
الوظيفيــة ،وقوامهــا أن بعــض المفاهيــم ال ُيتمثــل تمثــا
ـاع .أمــا
وه نتيجــة كذلــك لتجربــة العيــش ي� بيئــة
ي
معلومــة ي
ّ
َّ
َّ
ّ
َّ
ـزء مــن اشــتغال الجســد (الزنــاد .)189-185 :2010 ،إن فهــم طبيعــة التجســيد لــه تأثـ يـر
وإنمــا يســتعمل بصفــة آليــة غـ يـر واعيــة ودون عنــاء أي جـ ٍ
َّ
ف
ّ
َّ
بالمعرفيــة أو
مبــا�ش بمــا يجــب وصفــه
الموضوعيــة .كمــا إن الفهــم هــو الطريــق الوحيــد للوجــود ي� العالــم (.)359-358 :1990 .Johnson, M
بمــا َّأنــه ال وجــود للمعـ نـى والخيــال بعيــدا عــن عالمنــا المتجســد ،فنحــن نــدرك العالــم ونفهــم األشــياء مــن حولنــا انطالقــا مــن حضورنــا الجسـ ّ
ـدي
ف� الزمــان والمــكان ،فمــكان اإلدراك ومســافة اإلدراك ،وطريقــة اإلدراك ،وزاويــة اإلدراك ،ه الـ تـى تحــدد طبيعــة فهمنــا للـش ء المــدرك ،فـ ّ
ـكل متكلــم
ي
ي ي
ي
َّ
َّ
ت
ه المرجعيــات المعرفيــة الـ يـى تحــدد وجــود األشــياء .إن اإلنســان تعــود أن يــدرك األشــياء مــن خــال
عنــد نفســه محــور العالــم ،فذاتــه ومكانــه وزمانــه ي
نظــره إليهــا ،فاألشــياء الـ تـى يراهــا يدركهــا ،والـ تـى ال يراهــا يحــاول أن يجســدها ف� شــكل أشــياء ّ
ماديــة ليتعامــل معهــا ،فالتجســد �ض ورة للفهــم ،وصــورة
ي
ي
ي
َّ
�ش
مــن صــور التخيــل .جســد اإلنســان هــو محــور العالــم ألنــه أقــرب ي ء إليــه ،يصاحبــه ليــل نهــار ،فـ يـراه باســتمرار ،ولهــذا فهــو يقيــس عليــه معارفــه ،وهــو
َّ
ف
ّ
عمليــة اإلدراك قائمــة عــى تحديــد مــا حولنــا ممــا ي� الكــون) صغـ يـر كبـ يـر (وتجزئتــه بالمقولــة
محــط تجاربــه ،وهــو مرجعــه الدائــم للفهــم .هــذا يعـ نـى أن
ّ
عمليــة الفهــم واالســتيعاب .والســبيل لتحقيــق هــذا البــد مــن االســتعانة بالتخيــل والتجســد ،فهمــا وســيلتان للفهــم ،واإلدراك لمــا
مــن أجــل إكمــال
ّ
ّ
والمعنويــة ،فيقــوم المتكلــم بتحديــد مقصــده ،ويوضحــه لســامعه مســتعينا بالخيــال والتجســد واالســتعارة مــن أشــياء
الماديــة
لــم نــره مــن األشــياء

َّ
ن
ا�" :أن المقولــة والفهــم والخيــال
أخــرى ،يكــون جســده وإحساســه بــه غالبــا محــور اســتعاراته (أحمــد .)59-58 :2014 ،ومــن وجهــة نظــر البوعمـر ي
ُّ
ّ
الداللــة المعـ ف ّ
ـر� ،إلعــادة فهــم ذواتنــا وفهــم العالــم مــن حولنــا وفهــم اللغــة واإلبــداع"
والتجســد مفاتيــح أساســية إلدراك المعـ نـى كمــا يؤســس لــه علــم
ي
ن
ا�.)9 :2009 ،
(البوعم ـر ي
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ّ
َّ
ّ َّ
ن ز َّ
ف
(التصـ ّـو ّ
التجري ـب ّ بعــد أن غــاب ف� المـ ن زـرع الموضـ ّ
ري)
ـوم
ويمثــل الجســد -وقــد عــاد مفهومــا عامــا ي� المــرع
ي
ـوع -أساســا وصــف النظــام المفهـ ي
ي
ي
ّ َّ
ّ
ّ
َّ ّ
رش
الثقـ ف ّ
ن
ـا� والمــاد ّي
ـاع
ي
وتمثيــل المفاهيــم (التصــورات) محكومـ يـ� بطبيعــة الجســد عنــد البـ مــن حيــث تكوينــه وتمثلــه وتفاعلــه مــع محيطــه االجتمـ ي
ّ
ّ ف ّ
َّ َّ َّ
ّ َّ
َّ ف
المعرفية ّ
َّ
اللسـ َّ
َّ
ز
الف� ئ ّ
فّ
خاصة.
المعر�
هن
فالذ
ـانيات
و�
ي ي
ي
يا� .وهذا ما تقوم عليه نظرية التجســيد أو النظرية التجســيد المعرفية ،ي� المعرفية عامة ي
ّ ّّ
ّ
ف
النـ ّ
ـص والخطــاب.)31 :2014 ،
(الزنــاد،
يعيــش ي� جســد مــادي
َّ
َّ
ف
الن َّ
التجســيد المعـ ف ّ
ـر� ،هــو برنامــج بحـث ي يضــم مجموعــة مــن األســاليب ف ي� المجــاالت
ظريــة المختلفــة  -بمــا ي� ذلــك الفلســفة
مــا يعــرف اليــوم باســم
ي
وعلم األعصاب وعلم النفس وأك�ث من ذلك (.( Leitan Nuwan D. & Chaffey, 2014: 3
ّ
ّ ُّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ت
وه
أمــا التجســيد ،فهــو "جملــة اآلليــات العصبيــة ( )neuroوالمعرفيــة ( ،)cognitiveالـ يـى تمكننــا مــن اإلدراك ومــن التنقــل فيمــا يحيــط بنــا ،ي
ّّ
ُ
ّ
َّ
َّ
َّ
ّ
اآلليــات نفســها الـ ت يـى تن ـش ئ أنظمتنــا
المفهوميــة وطــرق التفكـ يـر عندنــا" (الزنــاد .)190 :2010 ،ويمثــل التجســيد عــودة للجســد الغائــب منــذ قــرون
ّ
ّ
ّّ
ّ
بالذهــن (العقــل) إىل حاملــه الجسـ ّ
ـادة) بطريقــة مبــا�ش ة أو غـ يـر مبــا�ش ة بينــه وبـ ي ن
(الزنــاد.)196 :2010 ،
ـ� العالــم
ـدي (المـ
إىل مباحــث الذهــن ،وعــودة

َّ
ف
َّ
كنظريــة متكاملــة ف� ثالــوث مــن األطــر فلس ـف ّ ولسـ ن ّ
ـا� ومعـ ف ّ
ـر� ،ثـ ّـم توســعت العنايــة بهــا ي� ســائر العلــوم
تبلــورت فكــرة التجســيد ،واســتقامت
ي
ي
ي
ي
ً ف ّ
َّ
ف
ف
ف
َّ
َّ
َّ
و� حركــة فكريــة أوســع يتمثــل ي� العــودة بالعنايــة إىل موقــع الجســد ي�
المعرفيــة والعصبيــة .ويشــغل التجســيد مبحثــا ي� اللســانيات المعرفيــة ي
ف
و� عودة الجسد الغائب إىل المباحث من حيث ّ
ّ
الكالسيك عىل وصف العقل (أو
تصوره وقيمته ودوره ومن حيث إدراكه .ويقوم الفكر
الثقافة ي
ي
ّ
َّ
ّ
أن للعقــل أسســا جسـ ّ
ّ
يمثــل ّ
كل
ـدية ،فهــو
تجريديــا رصفــا ال صلــة لــه بالمــادة أو بالجســدّ .أمــا الفكــرة الحديثــة فقائمــة عــى خــاف ذلــك إذ تــرى
الفكــر)
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ف ّ
ـاك
مــا لــه صلــة بالــذوات المفكــرة .والجســد ،ي� الرؤيــة الموضوعيــة ،أداة يتوصــل بهــا إىل المفاهيــم المجــردة مــن حيــث كان مجــرد أداة بيولوجيــة تحـ ي
ّ
ّّ
ّ
َّ
ف َّ
ّ
(الزنــاد.)184-183 :2010 ،
جريبيــة فــدور الجســد يتحـ ّـول إىل أداة تمكــن مــن التفكـ يـر وليــس مجـ ّـرد تحقــق للفكــر فيــه
أنماطــا مــن الفكــرّ .أمــا ي� الت
ُّ
ً
وغالبــا تنتقــل هــذه اللغــة مــن وإىل المرســل والمســتقبل دون إدراك منهمــا أو إحســاس (الحلــو،
يختلــف تفسـ يـر النــاس وتأويلهــم للغــة الجســد،
ّ
يمثــل الواحــد منهــا ركـ زـرة مــن ركائــز المفهــوم ّ
األم الــذي تســى الدراســات الجسـ ّ
ـدية إىل إقامتــه ،منهــا بعــد
 .)104 ،4 :2008وللجســد أبعــاد كثـ يـرة
ي
ـاع ّ
عامــة وفيــه يعـ بّـر الجســد عــن مظاهــر الســلوك االجتمـ ّ
ـا� واالجتمـ ّ
ـاع والثقـ ف ّ
متصــل بالتموضــع الثقـ ف ّ
ـا� الـ ت يـى يتموضــع فيهــا الجســد .ومنــا البعــد
ي
ي
ي
ي
ّ
َّ
ف
ّ
ّ
ّ
ّ
الظواهــري مــن حيــث يتضمــن التجســيد إدراك الجســد مــن حيــث دوره وموقعــه ي� تحديــد الهويــة والثقافــة مــن خــال عمليــات فكريــة واعيــة
ّ
ّ
َّ
ّ
ـا ّ
ـ� معـ ف ّ
تمثــل للجســد عــى أســاس روتـ ي ن
وع
ـر� يطلــق عليــه الكــوف وجونســون (( )Johnson, M.الـ
قصديــة ،مقابــل ذلــك يقــوم التجســيد عــى
ي
ي
َّ ّ
ّ
ّّ
آليــة غـ يـر واعيــة عــى غايــة مــن ُّ
عمليــات ّ
ّ
المعـ ف ّ
(الزنــاد .)190 :2010 ،
ـوع بهــا غـ يـر متوفــر
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ع
يج
ـه
ـ
ج
بو
ـة
ـ
ع
الس
ـه
ـ
ه
توج
ـن
ـ
ه
الذ
ـر�) ،ومفــاده أن
ي
ي
َّ
ف
ّ
ّ
وهنــاك نمــاذج كثـ يـرة للتجســيد ،تــدل عــى اســتخدام اإلنســان لجســده بصــورة اعتباطيــة (ال شــعوري) ،ومــن هــذه النمــاذج ي� تجــارب الحيــاة
ّ
ف
ّ
ـا� وانطفــاء مصابيــح اإلنــارة ومــا يكــون للفــرد مــن ّ
اليوميــة ،مــا يظهــر ف� حــال انقطــاع ّ
التيــار الكهربـ ئ ّ
وتحســس لألثــاث ي� الغرفــة أو
تلمــس للطريــق
ي
ي
ف
ف
ّ
ّ
ض
ـوع بــه ي� حــال
بحــث عــن األشــياء أو نــزول مــن الســلم ومــا إىل ذلــك ،ي
و� هــذه الحــال يحــر الجســد ،مــن حيــث هــو كل أو أعضــاء ،وقــد غــاب الـ ي
ّ
ّ
ّ
ـا لــه دون الــوع ،أي :طريقــة ّ
آليــة مبــا�ش ة يصبــح طاغيــا غامـرا للجهــاز
العاديــة .فليــس هنــاك مــن المشــاكل ،والنــور موجــود ،ولكــن يجــد حـ
اإلنــارة
ي
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
ف
ف
ف
فّ
المعر� عند الذات ،ي� حال الظالم .ومن نماذج التجسيد أيضا ،ما يكون ي� توجيهات الطريق عند إرشاد من ال يعرف الطريق فيسأل ي� شأنها،
ي
ّ
ّ
ُ
وهنــا ُيالحــظ مــا يفعلــه الشــخص الــذي يقــدم توجيهــات لآلخــر للوصــول إىل موقــع دقيــق مــن خــال كثـ يـر مــن المعالــم المتداخلــة ،كمــا يالحــظ كيــف
ّ ّ
ّ
ف
ف
نّ
و� ضــوء ذلــك تتــوزع المعالــم إىل مــا قبــل ومــا بعــد
يســتدير أو يحــول اتجــاه جســده ي� الفضــاء ليكون-مثــا -الموقــع المعـ يـى مواجهــا لــه و/أو لســامعه ي
ّّ
وإىل يمـ ي ن
(الزنــاد.)192 :2010 ،
ـ� أو يســار...إلخ
ّ ف ّ
ّ َّ
ف
ّ
َّ
اللسـ َّ
عمليــة التواصــل والفهــم
المعرفيــة ،حــول لغــة الجســد كمحاولــة لتفسـ يـر كيفيــة اســتخدام الجســد ي�
ـانيات
نظريــة التجســيد ،نظريــة ي�
إذن
َّ َّ َّ
أن الحـركات الجسـ ّ
ّ
ّ
ً
ّ
واالســتيعاب ،مســتعينة بالتواصــل اللفـظ ّ
ـاوع) ومــن
ـعوري /الـ
اعتباطيــة (الالشـ
ـدية ،تتحــرك بصــورة
غالبــا .تــرى هــذه النظريــة
ي
ي
ّ
ّ
ف
ّ
ّ
ت
واع بهــذه
خــال العمليــات اآلليــة الـ يـى يرســلها الذهــن إىل الجســد ي� رسعــة متناهيــة ،إذن المحــرك األســاس للجســد هــو الذهــن ،واإلنســان غـ يـر ي
ّ
ّ
عمليــة التواصــل بـ ي ن
ـ� النــاس .ومــن هــذا المنطلــق يمكــن تحديــد الثالــوث األســاس
العمليــة ،وتخــرج هــذه الرســائل مــن خــال الجســد إىل العالــم لتتــم
ّ
ف
ّ
العمليــة( :الذهــن /الجســد /العالــم).
ي� هــذه
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ّ
ُّ
ّ
اللغــة فطريــة كمــا ف� الحــاالت الطبيعيــة الـ تـى يســتعملها اإلنســان بشــكل تلقـ ئ ّ
عمليــات آليــة منبعثــة مــن الذهــن ،أو
ـا� ومــن خــال
وقــد تكــون هــذه
ي
ي
ي
ُّ
ُّ
َّ
ف
مكتســبة كمــا ي� حــاالت الصــم والبكــم المتعلمــة .وقــد تكــون مســتعملة مــع اللغــة الشــفوية ومكملــة لهــا ،وقــد تســتعمل لوحدهــا ،مســتقلة عــن اللغــة
الشــفوية.

ُ
ن
الثا� /حركات اليد ف ي� القرآن الكريم:
المبحث
ي

ّ
تســتجوب اليــدان الدمــاغ قبــل أن تنتقــل إىل الفعــل ،تســأل اليــد اليمـ نـى لمــاذا؟ لمــاذا ينبـغ ي فعــل ذلــك؟ وتســأل اليــد اليــرى كيــف؟ كيــف نفعلــه؟
َّ
ّ
ف
إن هــذه اليــد مــع إبهامهــا الــذي يتعــارض مــع بقيــة األصابــع ه ش
ال�يكــة الـ ت يـى ال غـ نـى عنهــا ي� تطــور الق ـرش ة
ـار� لإلنســان،
ه الدمــاغ الخـ ج ي
ي
فاليــد ي
ّ
ُّ
رش
ـ� الجــزء
الدماغيــة الجديــدة لإلنســان ،حيــث يتشــابك الســبب والكيفيــة داخــل هــذه القـ ة (ميســينجر .)53 :2007 ،تعــد اليــد امتــدادا للدمــاغ ،فـ ي
ّ
ز ف
ض
رش
ن
البـ ي الــذي عــى نحــو دائــم تحــت ســيطرة العـ يـ� ،والرابطــة الممـ يـرة ي� التواصــل مــع العالــم الخـ ج ي
ـار� ،وقــرب اليــد مــن الدمــاغ وارتباطهــا بــه يفـ ي
َّ
بهــا إىل أن تكــون ذات نشــاطات ّ
موجهــة توجيهــا ذاتيــا عنــد تضــارب العواطــف .تســتعمل اليــدان اســتعماال متســقا مــع الــكالم ،وذلــك ألن اليديــن مــن
ّ
ّ
الناحيــة ش
الت�يحيــة ترتبطــان بالدمــاغ مــن خــال وصــات أ كـ ثـر مــن األجـزاء األخــرى للجســم البـرش ي ،حيــث تبلــغ األعصــاب الـ ت يـى تربــط اليديــن بالدمــاغ
ن ّ
الدمــاغ والذراعـ ي ن
ـ� 15%؛ لذلــك يـ تـرادف اســتخدام اليديــن مــع الــكالم ،ويوصــل ترافــق حـركات اليديــن
 ،25%كمــا تبلــغ نســبة األعصــاب الـ ت يـى تربــط بـ يـ�
ث
غ�هــا (الرساقـب ي .)156 :2018 ،
مــع الــكالم رســائل واضحــة أ كــر مــن ي
تمثــل اليــد عضــوا بــارزا ف� النشــاط اإليمـ ئـا� وحـركات األعضــاء ولغــة اإلشــارة ،فـ ّ
ـكل حركــة تصــدر عــن اليــد يمكــن وصفهــا إيمـ ً
ـاء يحمــل داللــة معينــة
ي
ي
ُّ
َّ
ّ
ن
وه األداة األبــرز لتجســيد القــوة .وعــى الصعيــد اللغــوي ،فاليــد ترمــز للقــوة والقــدرة ،كمــا أنهــا  -مثلهــا مثــل الوجــه والعـ يـ� -قــد
لرســالة تواصليــة ،ي
َّ
ف
وه كذلــك عنــد التواصــل عــن بعــد ي�
ترمــز إىل الــذات .كمــا أنهــا األداة األهــم للتواصــل عنــد اإلنســان بصــورة عامــة والصــم والبكــم بصــورة خاصــة ،ي
ف
المســافات المنظــورة ،أو ي� األماكــن الـ ت يـى تكـ ثـر فيهــا الضوضــاء ،أو لــدى أصحــاب األعمــال الذيــن يتعارفــون عــى إشــارات معينــة بغيــة إخفــاء قصدهــم
ُ
َّ
عــن غ�هــم ف� أثنــاء الحديــثّ ،
كل ذلــك أهــل اليــد ألن تســتخدم اســتخداما مجازيــا ،األمــر الــذي نجــد لــه أمثلــة متعــددة مــن القــرآن الكريــم (مــوىس،
ي
ي
ف ُ
ّ َّ
ف
نظريــة التجســيد،
( )316 :2003ربايعــة .)64 :2010 ،ومــن النمــاذج الــواردة ي� القــرآن الكريــم ،والـ ت يـى تتضمــن حـركات اليــد ،وتدخــل ي� إطــار تفسـ يـر
مــا يـ يـ�:

ً
أوال /اليد المغلولة البخيلة واليد المبسوطة المرسفة:

ْ َ ُ ُ َ ُ َّ ْ ُ َ ٌ ُ َّ ْ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ
ُْ
ْ
ُ ُ
َ َ
ـاء َول يَ ز ِ�يــدن ك ِثـ ي ًـرا ِمن ُهـ ْـم َمــا أنـ ِـز َل ِإل ْيــك ِمـ ْـن
الل َمغلولــة غلــت أ ْي ِد ِيهـ ْـم َول ِعنــوا ِبمــا قالــوا بــل يــداه مبســوطت ِان ين ِفــق كيــف يشـ
• (وقالـ ِـت اليهــود يــد ِ
َ ِّ َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ف ْ َ
َ َ ً
ـادا َو َّ ُ
ال ْ
الل َل ُيحـ ُّ
ـب
ض فس ـ
ر
ربــك طغيانــا وكفــرا وألقينــا بينهــم العــداوة والبغضــاء ِإل يــو ِم ال ِقيامـ ِـة كلمــا أوقــدوا نــارا ِللحــر ِب أطفأهــا الل ويســعون ِ ي�
ِ
ِ
ْال ُم ْفســد َ
ين) (المائــدة.)64 :
ِ ِ
َّ
َّ
َّ
قــال ابــن كثـ يـر :يخـ بـر تعــاىل عــن اليهــود ،بأنهــم وصفــوا هللا -تعــاىل عــن قولهــم علـ ًـوا كبـ ي ًـرا  -بأنــه بخيــل ،كمــا وصفــوه بأنــه فقـ يـر وهــم أغنيــاء ،وعـ بـروا
َ ُ َّ ْ ُ َ ٌ
َّ
الل َمغلولــة) ،وال يعنــون بذلــك أن يــد هللا موثقــة ،ولكــن يقولــون :بخيــل يعـ ن يـى أمســك مــا عنــده  -تعــاىل هللا عــن قولهــم
عــن البخــل بــأن قالــوا (يــد ِ
ٌ
َ
ُ
َّ
ن َ ُ َّ ْ
ً
ف
علوا ي ً
الل َمغلولة) ،الوصف بالبخل ي� العطاء؛ ألن العرب يجعلون العطاء مع�بَّ ً ا
كب�ا ( -ابن ي
كث� .)138/3 :2010 ،وقال ابن اشور" :ومع� (يد ِ
عنــه باليــد ،ويجعلــون َب ْســط اليــد اســتعارة للبــذل والكــرم ،ويجعلــون ضـ ّـد البســط اســتعارة للبخــل فيقولــون :أمســك يـ َـده َ
وقبــض يــده ،ولــم نســمع

ّ ف ُ
َ ّ َ
منهــم :غــل يــده ،إال ي� القــرآن كمــا هنــا" (ابــن عاشــور.)249 /6 :1984 ،
َّ
ف
اإلنســان إذا حــاول عــدم اإلنفــاق ،يفكــر ي� ذهنــه أنــه البــد أال يــرف كثـ ي ًـرا مــن المــال ،وهــذا يكــون عــن طريــق اليــد ،أي :أن يمســك يــده عــن إنفــاق
المــال يك ال يــرف كثـ ي ًـرا منــه .فهــذا بطريقــة اعتباطيــة يتنقــل إىل الــكالم ،بحيــث يقولــون لفــان امســك يــدك واقبــض يــدك وهــم يريــدون عــدم إنفــاق
ّ
ف
ف
الذ َّ
هنيــة لــدى دمــاغ
المــال كثـ ي ًـرا .لــذا هنــا اليهــود نقلــوا هــذه المقولــة الشــائعة لإلنســان إىل هللا  -تعــاىل -معتمديــن ي� ذلــك عــى مــا موجــود ي� الصــورة
اإلنســان ف ي� هــذه الحالــة.
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ََ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُْ َ
وما َم ْح ُس ً
ول ًة إ َل ُع ُنق َك َو َل َت ْب ُس ْط َها ُك َّل ْال َب ْسط َف َت ْق ُع َد َم ُل ً
ورا) (اإلرساء.)29 :
ِ
ِ
• (ول تجعل يدك مغل ِ
ف
ف
ف
وقــد قــال الطـ بـري ي� معـ نـى هــذه اآليــة الكريمــة" :وهــذا مثــل �ض بــه هللا -تبــارك وتعــاىل -للممتنــع مــن اإلنفــاق ي� الحقــوق الـ ت يـى أوجبهــا ي� أمــوال ذوي
األمــوال ،فجعلــه كالمشــدودة يــده إىل عنقــه ،الــذي ال يقــدر عــى األخــذ بهــا واإلعطــاء" (الطـ بـري.)573/14 :2001 ،
َ
َ
ْ ُ َ
َّ َ َ َ
ُ َ َُْ َ َ ُ َُْ :
ـات َب ْع ُض ُهـ ْـم ِمـ ْـن َب ْعـ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
الل فن ِسـ َـي ُه ْم
وف َو َيق ِبضــون أ ْي ِد َي ُهـ ْـم ن ُســوا
وقريــب مــن هــذه اآليــة (المن ِافقــون والمن ِافقـ
ـض يأمــرون ِبالمنكـ ِـر وينهــون عـ ِـن المعــر ِ
ٍ
نَ ُ ُ ْ َ ُ َ
َّ ْ ُ َ
اســقون) (التوبــة.)67 :
ِإن المن ِاف ِقـ يـ� هــم الف ِ
َّ
ّ
قــال ابــن عاشــور" :وقبــض األيــدي :كنايــة عــن الشـ ّـح ،وهــو وصــف ّ
ذم لداللتــه عــى القســوة ،ألن المـراد الشــح عــى الفقـراء" (ابــن عاشــور:1984 ،
ّ
ّ
ف
المعط يمد يده ويبســطها
بالخ� ،وأصله :أن
 .)254 /10وقال النيســابوري" :يمســكونها ويكفونها عن الصدقة والنفقة ي� الحق وال يبســطونها
ي
ي
بالخـ يـر ،فقيــل :لمــن بخــل ومنــع قــد قبــض يــده" (الثعلـب ي .)66 /5 :2002 ،
ـ� هللا -ســبحانه -للنــاس طريــق التــرف مــع المــال ف� ســورة اإلرساء ،بــأن ال يكونــوا مرسفـ ي ن
فقــد بـ ي ن
ـ� وال يكونــوا بخــاء .وقــد وصــف هللا  -تعــاىل-
ي
َّ
ف
ألن اإلنســان يبســط يده عند الحديث عن اإلرساف ف� حركة ال شـ ّ
ـعورية ،كما يقبض يده ي� حركة
اإلرساف ببســط اليد ،والبخل بغل وقبض اليد،
ي
َّ
الشـ ّ
ـ� والمنافقــات بقبــض اليــد ف� ســورة التوبــة ،ألن هاتـ ي ن
ـعورية عنــد الحديــث عــن البخــل .وكذلــك الحــال عندمــا وصــف هللا  -تعــاىل -المنافقـ ي ن
ـ�
ي
ّ
ُ
ف
الذ َّ
القــر ن ّ
الصورتـ ي ن
هنيــة والح ـركات المتابعــة
آ� الصــورة
ـ� همــا الموجودتــان ي� ذهــن اإلنســان عنــد الــكالم عــى اإلرساف والبخــل .فاســتخدم التعبـ يـر
ي
ف ُ
َّ
ف
ألن هــذه اآليــات ن ز
م�لــة عــى /ل ـ ش
ـلب� ،والخالــق عالــم بأمــور مخلوقاتــه ،وقــد راىع هــذا األمــر ي� القــرآن الكريــم
ـاوع؛
لهــا لــدى اإلنســان ي� حــاالت الـ
ي
مراعــاة ً
تامــا.

ً
ثانيا /اليد الصاغرة الذليلة المقهورة:

َ
ُ ْ
َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ِّ َ َّ َ ُ ُ
وتــوا ْالك َتـ َ
ـاب َحـ تَّـى ُي ْعطــوا ال ِج ْز َيــة
ـالل ول ِباليــو ِم ال ِخـ ِـر ول يحرمــون مــا حــرم الل ورســوله ول ي ِدينــون ِديــن الحــق ِمــن ال ِذيــن أ
(ق ِاتلــوا ال ِذيــن ل يؤ ِمنــون ِبـ ِ
ِ
َ
َعـ ْـن َيـ ٍـد َو ُهـ ْـم َص ِاغـ ُـرون) (التوبــة.)29 :
ف
ف
ـال والكـ بـر
وأخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب ،وأداؤهــم لهــا عــى هــذا الوجــه الــذي يؤدونهــا عليــه ي� ذلــة وصغــار ،هــو ي� الواقــع ليــس عــن دافــع مــن التعـ ي
ن َّ
وإنمــا هــو إثــارة لدوافــع اإلنســانية عنــد هــؤالء الذيــن يــؤدون الجزيــة ،لتحريــك الرغبــة فيهــم إىل الخــاص مــن هــذا الوضــع المشـ ي ن
ـ�،
ـلم�،
مــن المسـ ي
َّ
ف
وذلــك بمراجعــة معتقدهــم مــن جهــة ،والنظــر ي� وجــه الدعــوة الـ ت يـى يدعوهــم اإلســام إليهــا مــن جهــة أخــرى .وهــذا إن فعلــوه فإنــه ال بــد أن يصحــح
عقيدتهــم ،ويفتــح عقولهــم وقلوب ـهــم للديــن الحــق .فهنــا إشــارة إىل علــو يــد المسـ ي ن
ـلم� ،وتمكنهــم مــن عدوهــم ،بمــا لهــم مــن بــأس ،قــوة ،...فالم ـراد
غ�هــم (الخطيــب.)738-736 /10 :1970 ،
باليــد هنــا القــوة والقــدرة ،الـ ت يـى يعلــو بهــا المســلمون عــى ي
َّ
ف
ف
إن الحركــة الجسـ ّ
ـدية المســتخدمة ي� هــذه اآليــة تحمــل داللــة واضحــة وعميقــة ي� دفــع الجزيــة ،للــذي رفــض الخضــوع واالنقيــاد ألمــر هللا -تعــاىل،
ً
فمــن خــال ســياق هــذه اآليــة يخيــل إىل الناظــر حــال هــذا الشــخص وقــد ســار منكـ ً
ـرا خافــض الـرأس ،يمــد يــده أمامــه حامــا فيهــا مــال الجزيــة ليدفعــه
للمسـ ي ن
ـلم� وهو صاغر ذليل (ربايعة .)67 :2010،
ن َّ
ً
ف
ـلم� ،ألنهــم قــد أتــوا الكتــاب قبلهــم ،وهــم أصحــاب الرســاالت
الصــورة الموجــودة ي� ذهــن أهــل الكتــاب عــن أنفســهم ،صــورة أعــى شــأنا مــن المسـ ي
َّ
َّ
َّ
أن عزيــر ابــن هللا ،كمــا النصــارى حـ ي ن
ـ� زعمــوا بــأن المســيح ابــن هللا ،وكانــوا يظنــون أنهــم المفضلــون عنــد هللا -خاصــة
الســابقة ،ومــن اليهــود مــن زعــم
ت
ال� كانت عندهم ف� الســابق ،والمتمثلة ف� أذهانهم كصور ثابتة ،أصبحت معاكســة للواقع ،ي ن
ح�
ي
ي
اليهود .إذن هذه الحالة المتمثلة بالقوة والعلو ي
َّ
ف
ف
انقلبــوا إىل ضعــف وتقليــل الشــأن تحــت رايــة الدولــة اإلســامية ،وفــرض الجزيــة عليهــم ي� حــال عــدم اعتناقهــم لإلســام رغبــة منهــم؛ ألنــه ال إكـراه ي�
ّ
ف
ف
ُ ن
ـاوع اســتجابة لمــا موجــود ف ي� الذهــن.
آ� يــد أهــل الكتــاب ي� هــذا المقــام بيـ ٍـد منكــرة ذليلــة ي� حالــة الـ
الديــن .لــذا وصــف التعبـ يـر القــر ي
ي

ً
ثالثا /اليد الحائرة النادمة:
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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َ ف َ
َ
ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ ُ َ ئ نْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ
ون َّن م َن ْال َخاس َ
ين) (األعراف.)149 :
َ(ول َّما ُس ِقط ِ ي� أ ْي ِد ِيهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ل ِ� لم يرحمنا ربنا ويغ ِفر لنا لنك
ِ
ِ ِ
ُ َ ف َ
َّ
ّ
معـ نـى قولــه:
(سـ ِـقط ِ ي� أ ْي ِد ِيهـ ْـم) ،أي :أنــه اشــتد ندمهــم عــى عبــادة العجــل ،وهــو مــن قبيــل االســتعارة .وقــد ذكــر اإلمــام الـرازي عــدة وجــوه لبيــان
َّ
ف
ألنــه يقــال لمــن نــدم( :ســقط ف� يــده) ألن مــن شــأن مــن اشــتد ندمــه أن يعــض يــده ً
غمــا ،فيصـ يـر
معـ نـى هــذه االســتعارة ،منهــا :ســقط النــدم ي� أيديهــم،
ي
َّ
ً
ف
ندمــه مســقوطا فيهــا ألن فــاه قــد وقــع فيهــا .وقيــل :إن هــذا مأخــوذ مــن الســقيط ،وهــو مــا يغـىش األرض بالغــدوات شــبه الثلــج ،ومعـ نـى ســقط ي� يــده؛
أي وقــع ف� يــده الســقيط ،والســقيط يــذوب بـ ن
ـأد� حـرارة وال يبـىق  ،فمــن وقــع ف� يــده الســقيط لــم يحصــل منــه عــى �ش ء قــط ،فصــار هــذا مثــا لـ ّ
ـكل
ي
ي
ي
ف
مــن خــر ي� عاقبتــه ولــم يحصــل مــن ســعيه عــى طائــل وكانــت الندامــة آخــر أمــره (الـرازي.)9 /15 :1981 ،
ُ
ف
وقــال اإلمــام الطــري" :تقــول العــرب لـ ّ
ـكل نــادم عــى أمــر فــات منــه أو ســلف ،وعاجــز عــن �ش ي ء :قــد ُسـ ِـقط ي� يديــه وأسـ ِـقط ،لغتــان فصيحتــان،
ب
ف
وأصلــه مــن االستئســار ،وذلــك أن يـ ضـرب الرجــل الرجــل أو يرصعــه ،فـ يـرم بــه مــن يديــه إىل األرض ليــأرسه ،فيكتفــه .فالمـ ّ
ـرم بــه مســقوط ي� يــدي
ي
ي
ُ
ِّ
َّ
ف
ّ
الســاقط بــه .فقيــل لــكل عاجــز عــن �ش ي ء ،وضــارع لعجــزه ،متنــدم عــى مــا قالــه :ســقط ي� يديــه ،وأسـ ِـقط" (الطـ بـري .)448/10 :2001 ،أي :أنهــم
ندمــوا عــى جنايتهــم وخروجهــم عــن ديــن التوحيــد ،واشــتد ندمهــم وحرستهــم عــى عبــادة العجــل .وهــذا مــن بــاب الكنايــة ،فهــوكنايــة عــن شــدة النــدم
َّ
ن
ً
ـو�.)397 /1 :2004 ،
ألن النــادم يعــض عــى يــده غمــا (الصابـ ي
ّ
ً
قــد عبــد بنــو إرسائيــل ً
الذ َّ
هنيــة هلل عنــد بـ ن يـى إرسائيــل عجــل لــه خــوار -نعــوذ بــاهلل.
إلهــا جديــدا بعــد غيــاب مــوىس (علیــه الســام) ،فأصبحــت الصــورة
َّ
فبعــد أن عــاد مــوىس (علیــه الســام) والم أخيــه؛ ألنــه تركهــم أن يعبــدوا هــذا الجســد مــن دون هللا -تعــاىل ،وتركهــم أن ينحرفــوا عــن الديــن التوحيــد،
ف
ئ
ـا�
رسعــان مــا رجعــوا إىل ديــن الحــق وعبــادة هللا الواحــد األحــد .فســقطت صــورة  -العجــل -ي� أذهانهــم ،ممــا دعاهــم ألن يعضــوا أيدهــم كــرد فعــل تلقـ ي
ّ
الذ َّ
هنيــة.
لتغيـ يـر الصــورة

ر ً
ابعا /اليد القوية:

َ ْ ُْ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ ََْ ُ َ ُ
َْ
َْ
ول ال ْي ِدي َوال ْب َص ِار) (ص.)45 :
(واذكر ِعبادنا إبر ِاهيم و ِإسحاق ويعقوب أ ِ ي
َّ
َّ
َّ
ّ
ه جمــع يــد ،واليــد جارحــة؟ قيــل :إن ذلــك مثــل ،وذلــك أن باليــد
قــال اإلمــام الطـ بـري " :فــإن قــال لنــا قائــل :ومــا األيــدي مــن القــوة ،واأليــدي إنمــا ي
َ
ّ
ّ
ّ
البطــش ،وبالبطــش تعــرف قــوة القــوي ،فلذلــك قيــل للقــوي :ذو يــد" (الطـ بـري .)116/20 :2001 ،اليــد رمــز للقــوة والبطــش عــى مــر األزمــان .عندمــا
ّ
نتحــدث عــن أي شــخص يمتلــك القــوة والقــدرة ،رسعــان مــا نتذكــر ف ي� الذهــن صــورة اليــد ،فمــن خــال اليــد يمكــن تطبيــق القــوة مهمــا كان نوعهــا.
ّ
َّ
الذ َّ
هنيــة اعتمــد عليهــا هللا -ســبحانه -لوصــف رســله وأنبيائــه ،بأنهــم ذو قــوة.
فهــذه الصــورة

ً
خامسا /اليد المغتاظة:

َ ُّ َ
ف َْ
ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ِّ َ
َ(أ َلـ ْـم َي ْأت ُكـ ْـم َن َبـ ُـأ َّالذيـ َـن مـ ْـن َق ْبل ُكـ ْـم َقـ ْـوم ُنـ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ـات فـ َـردوا أ ْي ِد َي ُهـ ْـم ِ ي� أف َو ِاه ِهـ ْـم
ِ
ـوح وعـ ٍـاد وثمــود وال ِذيــن ِمــن بع ِد ِهــم ل يعلمهــم ِإل الل جاءتهــم رســلهم ِبالبينـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َوقالــوا ِإنــا كف ْرنــا ِب َمــا أ ْر ِســلت ْم ِبـ ِـه َو ِإنــا لـ ِف ي شـ ٍّـك ِم َّمــا تد ُعوننــا ِإل ْيـ ِـه ُم ِريـ ٍـب) (إبراهيــم.)9 :
ً
ف
ويســتنبط ســيد قطــب معـ ن ً
ـى جديــدا مــن هــذه اآليــة فيقــول" :ردوا أيديهــم ي� أفواههــم كمــا يفعــل مــن يريــد تمويـ ـ ــج الصــوت ليســمع عــن بعــد،
وإيابــا فيتمــوج الصــوت ُ
ذهابــا ً
ً
ويســمع .يرســم الســياق هــذه الحركــة الـ ت يـى تــدل عــى جهرهــم بالتكذيــب
بتحريــك كفــه أمــام فمــه وهــو يرفــع صوتــه
ً
ف
ف
والشــك ،وإفحاشــهم ي� هــذا الجهــر ،وإتيانهــم بهــذه الحركــة الغليظــة الـ ت يـى ال أدب فيهــا وال ذوق ،إمعانــا منهــم ي� الجهــر بالكفــر" (سـ ّـيد قطــب،
.)2090 /4 :2008
َّ
َّ ِّ
إن الكافريــن مــن األقــوام السـ ي ن
ـابق� مــن شــدة غيظهــم عــى رســل هللا -تعــاىل -عضــوا عــى أيديهــم .أو
إن رد اليـ ِـد إىل الفــم ،يحمــل داللــة الغيــظ ،حيــث
ُ
َّ
ف
َّأنهــا تــدل عــى قلــة الــذوق واألدب مــع أنبيــاء هللا – ســبحانهً .
القر َّ
آنيــة ،تحمــل تأثـ يـرا عميقــا يصــل إىل شــغاف
وأيــا كان األمــر فــإن حركــة اليــد ي� اآليــة
ً
ً
تعب�يــا لهــذه الحالــة (ربايعــة .)69 :2010،
القلــوب ،بصــورة أ كـ بـر ممــا لــو كان الوصــف لغويــا ي
ف ُ
َّ
ف ّ
ـ� الســلطة والجــاه ،كمــا وصفهــم هللا -تعــاىل -ي� القــرآن الكريــم
إن الذيــن اتبعــوا الرســل ي� كل زمــان ومــكان ،كان غالبيتهــم مــن الفق ـراء وعديـ ي
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َّ
ب ــ(األراذل) عــى لســان قــوم نــوح .والعكــس صحيــح ،بمعـ نـى إن الذيــن لــم يتبعــوا الرســل هــم أعيــان القــوم وك�ب ائهــم وأغنياهــم ،هــؤالء رســموا ألنســفهم
ن َّ
ف
ف� مخيلتهــم َّأنهــم أربــاب الســلطة والقــوة والمــال ً
ـ� إن مــا يدعــوا إليــه الرســل هــو الحــق ،ولكـ َّـن
دائمــا ،ولكــن ي� باطنهــم كانــوا يعلمــون علــم اليقـ ي
ي
ّ
َّ
ش
ال�عيــة الربانيــة لــم تكــن لتناســب بقــاء ســلطة ونفــوذ هــؤالء الذيــن كانــوا يعيشــون عــى تعــب وجهــد الفقـراء .إذن انقســمت الصــورة الذهنيــة لــدى
َّ
ت
ن
هــؤالء األقــوام إىل شـ ي ن
ـأ� هــذه الحركــة
ـق� متناقضـ يـ� :بقــاء الســلطة والقــوة والمــال ،مــع معرفتهــم لديــن هللا  -تعــاىل -بأنــه هــو الديــن الحــق .لــذا تـ ي
َّ
أن هــذا الديــن هــو الحــق فــا يســتطيعون الجهــر بالكفــر مـ ئ
ـ� أفواههــم إال بــأن يضعــوا
ـاط غـ يـر مــدروس إلعــان الكفــر .فهــم يعلمــون
كــرد فعــل اعتبـ ي
ف
و� نفــس الوقــت البــد أن يجهــروا بالكفــر حـ تـى يتظاهــروا بعــدم اإليمــان وال يخــروا ســلطتهم .لــذا تراهــم يضعــون أيدهــم
أيديهــم عــى أفواههــم ،ي
َّ
عــى أفواههــم بشــكل متمــوج إلعــان الكفــر ،ألنهــم يعلمــون مــا يجهــرون بــه هــو الباطــل بعينــه.

ً
سادسا /اليد المبسوطة الطالبة:

َ َ ُ َ ُ َْ
ُ
َّ ف
ْ ء إ َّل َك َباســط َك َّف ْيــه إ َل ْال َمــاء ل َي ْب ُلـ َـغ َفـ ُ
ـاء الك ِاف ِريـ َـن ِإل ِ ي�
ـاه َو َمــا هـ َـو ِب َب ِال ِغـ ِـه ومــا دعـ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي ٍ ِ

َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ شَ
َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ونـ ِـه ل يســت ِجيبون لهــم ِبـ
(لــه دعــوة الحــق وال ِذيــن يدعــون ِمــن د ِ
َ
َضــا ٍل) (الرعــد.)14 :
َّ
"إن الــذي يدعــو ً
قــال المــاوردي:
إلهــا مــن دون هللا ،كالظمــآن الــذي يدعــو المــاء ليبلــغ إىل فيــه مــن بعيــد ،يريــد تناولــه وال يقــدر عليــه بلســانه،
َّ
َّ
ً
ويشـ يـر إليــه بيــده فــا يأتيــه أبــدا ،ألن المــاء ال يســتجيب لــه ،ومــا المــاء ببالــغ إليــه" (المــاوردي .)103/3 :فاآليــة تــدل عــى أن الــذي ال ينتفــع بالمــاء
ً
ف
ف
الــذي لــم يصــل إىل فيــه ،هــو كهــؤالء ش
الم�كـ ي ن
ـ� الذيــن يعبــدون مــع هللا إلهــا آخــر ،فــا ينتفعــون بذلــك أبــدا ال ي� الدنيــا وال ي� اآلخــرة (ابــن كثـ يـر،
ّ
ت
وه
وه الـ يـى تحــق ،ي
ه الحــق ،ي
 .)395/4 :2010ويقــول ســيد قطــب بهــذا الشــأن" :المشــهد هنــا ناطــق متحــرك جاهــد الهــف ،فدعــوة واحــدة ي
َّ
الـ ت يـى تســتجاب .إنهــا دعــوة هللا والتوجــه إليــه واالعتمــاد عليــه وطلــب عونــه ورحمتــه وهــداه ،ومــا عداهــا باطــل ومــا عداهــا ضائــع ومــا عداهــا هبــاء.
أال تــرون حــال الداعـ ي ن
ـ� لغـ يـره مــن الـرش كاء؟ انظــروا هــذا واحــد منهــم .ملهــوف ظمــآن يمــد ذراعيــه ويبســط كفيــه ،وفمــه مفتــوح يلهــث بالدعــاء يطلــب
المــاء ليبلــغ فــاه فــا يبلغــه ،ومــا هــو ببالغــه ،بعــد الجهــد واللهفــة والعنــاء ،وكذلــك دعــاء الكافريــن بــاهلل الواحــد حـ ي ن
ـ� يدعــون الـرش كاء" (سـ ّـيد قطــب،

.)2052-2051/4 :2008

ـر� ،ويطلــب ممــن ال يملــك عطـ ً
تمثــل هــذه الحركــة حالــة فريــدة ف ي� الوصــف ،فحــال اإلنســان الــذي يدعــو مــع هللا آلهــة أخــرى ،ويرجــو مــن ال ُيـ ج
ـاء،

كحــال مــن يبســط كفيــه داعيــا المــاء ،مــع اإلشــارة إليــه ليصعــد إىل فمــه ،مــن غـ يـر أن يســلك الوســيلة المناســبة إليصــال المــاء إليــه ،فهــذه الحركــة
الجسـ ّ
ـدية بليغــة مؤثــرة ،تــدل عــى الطلــب مــن غـ يـر ســلوك الطريــق المؤديــة إىل ذلــك (ربايعــة .)71 :2010،
َّ
َّ
َّ
إن الشــخص الــذي يدعــو مــع هللا -ســبحانه -إلهــا آخــر ،يعتقــد أن هــذا اإللــه يســتطيع أن ينفــذ لــه مــا أراد ،ناسـ ًـيا أن هللا الواحــد القديــر جعــل هــذه
ً
الحيــاة حيــاة أســباب ،فمــن آمــن بــاهلل  -تعــاىل -ال يعـ نـى أن يجلــس وينــام وســينفذ لــه ّ
كل طلباتــه ،فمــا بالــك بإلــه مزيــف جعلــه هــذا الشــخص إلهــا �ش يــكا
ُ
آ� ليصــف حــال هــذا الشــخص بحـركات جسـ ّ
ت
ـدية تتناســب ً
القــر ن ّ
تمامــا مــع مــا
ـأ� التعبـ يـر
ي
مــع هللا ،ويريــد أن ينفــذ لــه رغباتــه ويســتجيب لدعواتــه .فيـ ي
ف
تلقائيــة ،فمــا موجــود ف� ذهنــه ال يمــت للواقــع بصلــة ف� ّ
ّ
كل األحــوال.
موجــود ي� ذهنــه بصــورة
ي
ي

ً
سابعا /اليد المبسوطة الباطشة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ
َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ ْ ُ َ
الل فل َيتـ َـوك ِل ال ُمؤ ِمنــون)
الل عل ْيكـ ْـم ِإذ هـ َّـم قــوم أن يب ُســطوا ِإل ْيكـ ْـم أي ِديهـ ْـم فكــف أي ِديهـ ْـم عنكـ ْـم واتقــوا الل وعــى ِ
• (يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا اذكــروا ِنعمــة ِ
(المائــدة.)11 :
َ
َ
َ
َ َ ُْ َ
ُّ
ْ ََْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُْ ْ َ ً ََْ ُ ُ َْ ُْ ْ َُ ْ َ ْ ََُ ْ
وء َو َو ُّدوا ل ْو تكف ُرون) (الممتنعة.)2 :
• ِ(إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا ِإليكم أي ِديهم وأل ِسنتهم ِبالس ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ نِّ َ َ ُ
اف َّ َ
الل َر َّب ْال َع َالم نَ
• َ(ل ئ نْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
�) (المائدة.)28 :
اس ٍط ي ِدي ِإليك ِلقتلك ِإ ي� أخ
ِي
� بسطت ِإ ي َّل يدك ِلتقتل ِ ن ي� ما أنا ِبب ِ
ِ
قــال الزمخـرش ي :بســط إليــه يــده إذا بطــش بــه ،ومعـ نـى بســط اليــد مدهــا إىل المبطــوش .يبســطون إليهــم أيديهــم يقولــون :هاتــوا أرواحكــم أخرجوهــا
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َّ
ف
ف
غ� تنفيس وإمهال ،وإنهم يفعلون بهم فعل الغريم
إلينا من أجســادكم .وهذه عبارة عن العنف ي� الســياق ،واإللحاح ،والتشــديد ي� اإلرهاق ،من ي
ن
المســلط يبســط يــده إىل مــن عليــه الحــق ،ويعنــف عليــه ف� المطالبــة وال يمهلــه ،ويقــول لــه :أخــر ّ
ـكا� ،حـ تـى أنزعــه
إل مــا يل عليــك الســاعة ،وال أريــم مـ ي
ي
ي
َّ
ش
(الزمخ�ي .)337 /7 ،282 /6 :2009 ،ويرى ّ
من أحداقك .وقيل :معناه باسطو أيديهم عليهم بالعذاب
سيد قطب“ :إن صورة وحركة بسط
ُ
َّ
َّ
القــر ن ّ
آ� يتبــع طريقــة الصــورة والحركــة؛ ألن هــذه الطريقــة تطلــق الشــحنة
األيــدي وكفهــا ،أ كـ ثـر حيويــة مــن ذلــك التعبـ يـر المعنــوي اآلخــر .والتعبـ يـر
ي
ً
ف
ف
ً
مصاحبــا للواقعــة الحســية الـ ت يـى يعـ بـر عنهــا ،مـ بـرزا لهــا ي� صورتهــا الحيــة المتحركــة،
الكاملــة ي� التعبـ يـر؛ كمــا لــو كان هــذا التعبـ يـر يطلــق للمــرة األوىل؛
ُ
وتلــك طريقــة القــرآن" (سـ ّـيد قطــب.)855 /2 :2008 ،
ّ
َّ
الناظــر إىل ســياق هــذه اآليــات الكريمــة ،يحــس مــن الوهلــة األوىل أن بســط اليــد يــدل عــى القتــل والمــوت وأخــذ الــروح والبطــش ،وكلهــا تــؤدي إىل
َّ
المعـ نـى نفســه ،وهــذا المعـ نـى جــاء مــن بــاب الكنايــة وليــس مــن بــاب الحقيقــة ،وجــاء اســتخدام اليــد بالتحديــد ألنــه بهــا يكــون البطــش والقتــل عــى
ف
ف
الحقيقــة .وحركــة اليــد الـ ت يـى اســتخدمت ي� هــذه اآليــات تحمــل مــن عمــق التأثـ يـر ي� الســامع مــا يفــوق مــا قــد يحملــه الوصــف المعنــوي لذلــك (ربايعــة
.)72 :2010،

ُ
ف
ف
ئ
ق
القــر ن ّ
ن
ـا� .ولكــن بالتأكيــد
بســط اليــد يكــون للخـ يـر وال ـرش  ،وكالهمــا وارد ي� التعبـ يـر
آ� .وهنــا يظهــر دور الســياق ي� تحديــد المعــى الحقي ـ ي أو الكنـ ي
ي
َّ
ف
ت
ّ
رش
ـأ� كحالــة انفعاليــة غـ يـر مقصــودة لمــا موجــود ي� ذهــن
طريقــة بســط اليــد للخـ يـر تختلــف كل االختــاف عــن اليــد مبســوطة للـ والبطــش؛ ألنهــا تـ ي
ّ
الذ َّ
ه نفســها للخـ يـر والـرش  ،وتحديدهــا يقــوم عــى خلفيــات الصــورة والمواقــف واألشــخاص ،وهكــذا نــرى
ـط
ـ
س
للب
ـة
ـ
هني
ذلــك الشــخص .فالصــورة
ي
َّ
َّ
ف
ّ
الذهنيــة ال تتكــون مــن تلقــاء نفســها إنمــا هنــاك مؤث ـرات خارجيــة وداخليــة تؤثــر عــى تغيـ يـر نوعيــة الصــورة ي� الصــورة نفســها ،بمعـ نـى
أن الصــورة
ف ّ
ف ّ
وجــود صــور متحركــة ي� الذهــن الب ـرش ّي .ممــا يجعــل المتكلــم أو المخاطــب يحــرك جســده ضمــن الصــورة المرســومة والمتحركــة ي� الذهــن بشــكل
ّ
ـعوري.
ال شـ

ً
ثامنا /اليد المتقلبة النادمة:

َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ن َ ْ ُ �شْ
وشها ويقول يا ليت ِ ي� لم أ
ه خ ِاوية عل عر ِ
(وأ ِحيط ِبثم ِرِه فأصبح يقلب كفي ِه عل ما أنفق ِفيها و ِ ي
َّ
تقليــب الكفـ ي ن
ـ� كمــا يقــول الـرازي“ :كنايــة عــن النــدم والحــرة فــإن مــن عظمــت حرستــه يصفــق إحــدى يديــه عــى األخــرى وقــد يمســح إحداهمــا
َ
ِ ْك ِب َر ب ِّ ي� أ َح ًدا) (الكهف.)42 :

عــى األخــرى" (ال ـرازي .)129/21 :1981 ،تفسـ يـر هــذه اآليــة حســب لغــة الجســد ،وبمــا فيهــا مــن تقليــب لليــد عــى األخــرى ،تحمــل داللــة النــدم
ً
ً
ً
ً
والتحــر مــن قبــل اإلنســان الــذي يقــدم شــيئا معينــا أو يبــذل جهــدا أو ينفــق مــاال مــن أجــل الوصــول إىل نتيجــة مــا ،فيخيــب ظنــه ،وتكــون النتيجــة
عكــس مــا أراد ،فيقــوم بحركــة جسـ ّ
ـدية متعــارف عليهــا بـ ي ن
ـ� النــاس ،بــأن يصفــق بيديــه عــى بعضهمــا ،وعــى ذهــاب جهــده ســدى بــا نتيجــة ،فبمجــرد
َّ
قيامــه بهــذه الحركــة يفهــم ّ
كل مــن يـراه أن هــذا الشــخص نــادم متأســف مــن غـ يـر أن ينطــق بكلمــة واحــدة (ربايعــة .)73 :2010،
ف ّ
َّ َّ
ف
ف
نظريــة التجســيد ،مرتبــط بمــا موجــود ي� الذهــن ،وليــس مــا موجــود ي� الواقــع فقــط،
تأويــل هــذه الحركــة باليــد ي� هــذه اآليــة الكريمــة ،حســب
َ َ
َّ َ ُ ُ
ً ف
ـ� لــم يخــر الجنتـ ي ن
فصاحــب الجنتـ ي ن
ـ� فقــط .فالناظــر إىل اآليــات الـ ت يـى ســبقت هــذه اآليــة ،يــرى بوضــوح مــا كان موجــودا ي� ذهنــه(َ :ودخـ َـل َجنتــه َوهـ َـو
َ َ َ ُ ُّ َّ َ َ َ َ ً َ َ ئ نْ ْ ُ َ
ََْ
َ ٌ َْ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ً
ْ
ـ� ُر ِددت ِإل َر ب ِّ ي� ل ِجــدن خـ يْ ًـرا ِمن َهــا ُمنقل ًبــا) (الكهــف .)36-35 :كمــا
ظ ِالــم ِلنف ِسـ ِـه قــال مــا أظــن أن ت ِبيــد هـ ِـذ ِه أبــدا ( )35ومــا أظــن الســاعة ق ِائمــة ولـ ِ
َّ
َّ
ً
ف
أن صاحــب الجنتـ ي ن
ـ� ،كان يتصــور ي� ذهنــه إن هــذه النعمــة لــن تــزول أبــدا ،وباقيــة بقــاء الدهــر ،وليــس هــذا فحســب ،بــل كان كافـ ًـرا بمــا يدعــوه
واضــح
َّ
ف
ف
ف
ً ف
ً
صحيحــا  -ولــو هــو يشــك ي� األمــر-
إليــه أخــوه ،وكان شــاكا ي� أمــر وجــود اآلخــرة ،كمــا واضــح ي� ســياق اآليــة .ولكنــه وضــع ي� تصــوره ،لــو كان كالم أخيــه
ســوف يعطيــه هللا  -تعــاىل -خــرا مــن جنتيــه .إذن هــو لــم يخــر جنتيــه فقــط ،بــل خــر ّ
كل مــا ف ي� ذهنــه مــن تصــورات كانــت بمثابــة حقيقــة واقعيــة.
ي
َّ
وهمــا ،وقــد خــر الواقــع ّ
أن ّ
كل مــا كان ف� ذهنــه لــم يكــن إال ً
وكل التصــورات (الخيــال) الـ تـى كانــت ف� ذهنــه .فيقــوم صاحــب الجنتـ ي ن
ـ� بهــذه
لمــا شــعر
ي
ي
ي
ف ّ
ّ
ّ
ّ
كعمليــة آليــة عشــوائية منبعثــة مــن الذهــن دون ّ
وع مــن المتكلــم ،للداللــة عــى الحالــة الموجــودة ي� الذهــن.
الحركــة  -تقليــب اليــد-
ي

ً
تاسعا /اليد المتحرسة النادمة:
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ً
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ن َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبيل) (الفرقان.)27 :
(ويوم يعض الظ ِالم عل يدي ِه يقول يا ليت ِ ي� اتخذت مع الرس ِ
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ـ� ،الــذي ال ْ
يقــول ابــن كثـ يـر“ :يخـ بـر تعــاىل عــن نــدم الظالــم الــذي فــارق طريــق الرســول ومــا جــاء بــه مــن عنــد هللا مــن الحــق المبـ ي ن
مريــة فيــه ،وســلك
طريقــا آخــر غــر ســبيل الرســول ،فــإذا كان يــوم القيامــة َنـ َ
ـدم حيــث ال ينفعــه َالنـ َـد ُم ،وعـ ّ
ـض عــى يديــه حـ ً
ـرة وأســفا" (ابــن كثـ يـر.)103/6 :2010 ،
ي
َّ
ف
"فــا تكفيــه يــد واحــدة يعــض عليهــا .إنمــا هــو يــداول بـ ي ن
ـ� هــذه وتلــك ،أو يجمــع بينهمــا لشــدة مــا يعانيــه مــن النــدم الــاذع المتمثــل ي� عضــه عــى
اليديــن .وه حركــة معهــودة يرمــز بهــا إىل حالــة نفســية فيجســمها تجسـ ً
ـيما" (سـ ّـيد قطــب.)2560 /5 :2008 ،
ي
ّ
ف
َّ
الصــورة الذهنيــة لــدى هــؤالء األشــخاص عبــارة عــن عــدم وجــود اإلحيــاء والحســاب ،فهــو كان ي� الدنيــا يظلــم النــاس ويظلــم نفســه بســبب عــدم
ً ف
إتباعــه للديــن الحــق والرســول (صــل هللا علیــه وســلم) ،فــإذا جــاءت اآلخــرة ورأى عكــس مــا كان موجــودا ي� ذهنــه ،يقــوم بعــض يديــه كاســتجابة لمــا
ّ
َّ
ف
هنيــة ً
الذ َّ
تمامــا ،وتالشــيها كأنهــا لــم تعــد موجــودة.
موجــود ي� ذهنــه ،وبســبب إســقاط الصــورة

ش ً
عا�ا /اليد الالطمة المتعجبة:

ََََْ
ْ َ َ ُ ُ ف َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ
وز َعق ٌ
يم) (الذاريات.)29 :
صة فصكت وجهها وقالت عج
ِ
(فأقبل ِت امرأته ِ ي� ٍ
َّ
َّ
َ ْ ُ
ق
ُّ
ـا� شـ ن َّ
ٌ
وشــدة ،حـ تَّـى كأن أحدهمــا يـ ضـر ُب اآلخــر .مــن ذلــك قولهــمَ :صككــت
ي
ـيئ� بقــوة ِ
المـراد ب ـ (صــك)" :الصــاد والــكاف أصــل صحيــح يــدل عــى تـ ي
َّ
َّ
َّ
َّ َ
َ َّ
َ َّ
َ
َّ ُ
َ ْ َ َّ ُ
وشـ َّـدة .ويقــال :بعـ يـر ُم َصــك ٌك ،إذا كان اللحـ ُـم قــد ُصـ َّـك فيــه َصــكا.
ـف ِ
ال ـش ي ء صــكا والصــكك :أن تصطــك ركبتــا (الرجــل) .وصــك البــاب :أغلقــه بعنـ ٍ
ٌ
ف
ُ
ٌ
وغ�هــا" (ابــن فــارس.)481 :2008 ،
ورجــل ِمصــك :شــديد .ويقــال ذلــك ي� الخيــل والح ُمــر ي
َ َّ ْ
وقــد جــاء قولــه (ف َصكــت َو ْج َه َهــا) بمعـ نـى لطمتــه متعجبــة مــن هــذه البـرش ى ،بمعـ نـى كيــف ألــد وأنــا عجــوز عقيــم ،إذن هنــا قســت المســألة بمقاييــس
َّ
َّ
ً
ألنه ف� األسباب ش
األسباب ش
الب�ية،
الب�ية من المستحيل والدة عجوز عقيم ،ولكن هلل  -تعاىل -مقياسا آخر (الشعراوي-14587 /23 :1991،
ي
.)14588
َّ
ـ� أيدينــا بمــا فيهــا مــن لطــم للخــدود ،تحمــل بـ ي ن
أن هــذه الحركــة الماثلــة بـ ي ن
ـ� ثناياهــا داللــة التعجــب واالســتنكار عــى �ش ي ء لــم يســبق لــه
والــذي يبــدو
ّ
مثيل ،فكيف يكون من امرأة جمعت ي ن
جسدية مرافقة لالستنكار
ب� العقم وك�ب السن أن تنجب طفال؟!! ما كان منها إال أن ظهرت علينا بحركة
والتعجــب والدهشــة مــن هــذا األمــر الجلــل العظيــم بــأن لطمــت خدهــا (ربايعــة.)74 :2010 ،
ف
ف
ف
مــا موجــود ي� ذهــن هــذه الم ـرأة ،كونهــا عقيــم وكـ بـرت ي� الســن ،عــدم وجــود األمــل ي� اإلنجــاب حســب النواميــس الكونيــة ،فهــذه الحيــاة حيــاة
َّ
ف
َ َ ْ َ ٌ َ
ف
أســباب إذا انقطعــت األســباب انقطعــت اآلمــال .والدليــل عــى مــا موجــود ي� ذهنهــا قولهــا َ(وقالــت ع ُجــوز ع ِقيـ ٌـم) ،ولكنهــا تتصــادم بواقــع غـ يـر مــا ي�
َّ
َّ
ف
ذهنهــا حــول اإلنجــاب وبأنهــا مــن المســتحيل أن تلــد .ممــا يجعلهــا تخــرج بهــذه الحركــة -اللطــم عــى الوجــه -نتيجــة مــا ي� ذهنهــا ،بــأن الــوالدة غـ يـر
َّ
َّ
ف
ف
�ش
متناســبة ومتناقضــة مــع هــذا القــول الــذي ال شــك ي� حصولــه؛ ألنهــا نســيت أن رب الســماوات ال يحتــاج إىل األســباب إذا أراد حصــول ي ء ،فيكـ ي
أن يقــول لــه كــن فيكــون.

الخاتمة:

َّ
ف
ّ ف
ّ .1
ّ
عمليــة التواصــل والفهــم واالســتيعاب،
نظريــة ي� لغــة الجســد ،محاولــة حديثــة لكشــف خبايــا اســتخدام لغــة الجســد ي�
نظريــة التجســيد،
َّ
َّ
ف
ظريــة إىل الحـركات الجسـ ّ
الن َّ
ّ
ّ
ّ
ـاوع) وذلــك مــن
ـعوري /الـ
اعتباطيــة (الالشـ
ـدية ،بأنهــا حـركات
مســتعينة بالتواصــل اللفـظ ي ّ ي� أحيــان كثـ يـرة .تنظــر هــذه
ي
ّ
ّ
ف
ف
ّ
ّ
ّ
العمليــة.
ـوع غـ يـر موجــود ي� هــذه
خــال عمليــات آليــة يرســلها الذهــن إىل الجســد ي� رسعــة متناهيــة .إذن المحــرك األســاس للجســد هــو الذهــن ،والـ ي
ف
ّ
عمليــة التواصــل بـ ي ن
ـ� النــاس .ومــن هــذا المنطلــق يمكــن تحديــد الثالــوث األســاس ي� هــذه
وتخــرج هــذه الرســائل مــن خــال الجســد إىل العالــم لتتــم
ّ
ّ
العمليــة( :الذهــن /الجســد /العالــم).
ّ
ف
ئ
عمليــات ّ
ّ
ت
آليــة منبعثــة مــن الذهــن،
ـا� ومــن خــال
.2قــد تكــون لغــة الجســد لغــة فطريــة كمــا ي� الحــاالت الطبيعيــة الـ يـى يســتعملها اإلنســان بشــكل تلقـ ي
ُّ
َّ
ف
أو مكتســبة كمــا ي� حــاالت الصــم والبكــم المتعلمــة .وقــد تكــون مســتعملة مــع اللغــة الشــفوية أو مكملــة لهــا ،وقــد تســتعمل لوحدهــا ،مســتقلة عــن
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ُّ
اللغــة الشــفوية.

ّ
الذ َّ
هنيــة الـ تـى ترســل اإلشــارات المخفيــة إىل الجســد ف� ســبيل تحريكــه بشــكل معـ ي ن
ـ� ،عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور المتحركــة،
.3قــد تكــون الصــورة
ي
ي
تؤثــر ف ي� تكوينهــا المؤثـرات الداخليــة والخارجيــة مــن البيئــة المحيطــة والمواقــف واألشــخاص.
ف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظريــة
تلقائيــة مــن الذهــن للداللــة عــى مــا موجــود ي� الذهــن والواقــع كذلــك ،هنــا يصبــح ثالــوث
.4قــد تكــون الحـركات المنبعثــة مــن الجســد ،حـركات
ّ
َّ
التجســيد عبــارة عــن (الذهــن /الجســد /الواقــع).
ّ
ُ نّ ّ
َّ
ف
ت
ال� تظهر فيها حركات الجسد مطابقة لما موجود ف ي� الذهن.
.5قد راىع الت ي
عب� القر ي
آ� الذهن المتجسد لدى اإلنسان ي� التصوير الحاالت ي
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ّ
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• ( ،)2010نظريات
ُّ
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ّ
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عرفنية ،ط ،1دار نيبور ،بغداد -العراق.
لسانية
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َّ
والتنوير ،الدار التونسية ،تونس.
تفس� التحرير
.2ابن عاشور ،محمد الطاهر بن عاشور،)1984( ،
ي
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بي� ،آالن وباربارا ،)2008( ،المرجع األكيد ف ي� لغة الجسد ،ط ،1مكتبة جرير ،الرياض -المملكة العربية السعودية.
.6نارص ،إيناس أبو زر ،)2010( ،علم الفراسة ،لغة الجسد ،ط ،1دار غيداء ،عمان -األردن.
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ت
ـر� ،بـ يـروت -لبنــان.
أبــو محمــد بــن عاشــور ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
.9ميسينجر ،جوزيف ،)2007( ،لغة الجسد النفسية ،ترجمة :محمد عبد الكريم إبراهيم ،ط ،1دار عالء الدين ،دمشق ،سوريا.
ت
لي�ّ ،)2010( ،
مارف� كار ن ز
ين
كل ما يقوله الجسد ،ط ،1مكتبة جرير ،الرياض -المملكة العربية السعودية.
باالش�اك مع
.10جونافارو،
ُ
القر ن ّ
العر� ،القاهرة -مرص.
آ� للقرآن ،ط ،1دار الفكر
التفس�
.11الخطيب ،عبد الكريم الخطيب،)1970( ،
ي
بي
ي
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ف
.13الزمخـرش ي ،أبــو القاســم جــار هللا محمــود بــن عمــر الزمخـرش ي الخــوارزم ،)2009( ،تفسـ يـر الكشــاف ،عــن حقائــق ن ز
الت�يــل وعيــون األقاويــل ي�
ي
وجــوه التأويــل ،اعتـ نـى بــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :خليــل مأمــون شــيحا ،ط ،3دار المعرفــة ،بـ يـروت -لبنــان.
ُ
ف
ّ .14
القرآن ،ط ،37دار ش
ين
ال�وق ،القاهرة  -مرص.
الشاذل ،)2008( ،ي� ظالل
حس�
سيد قطب ،إبراهيم
ي
ُ
تفس� القرآن الكريم للشعراوي ،دار أخبار اليوم  -قطاع الثقافة ،القاهرة -مرص.
متول الشعراوي،)1991( ،
.15الشعراوي ،محمد
ي
ي
ُ
.16الطـ بـري ،أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطـ بـري ،)2001( ،تفسـ يـر الطـ بـري ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،تحقيــق :عبــد هللا بــن عبــد
المحســن الـ تـر يك ،ط ،1دار هجــر ،القاهــرة -مــر.
ُ
َّ
نّ ف
الن َّ
َّ
َّ
القــر ن ّ
ن
العرفانيــة والمــزج المفهـ ّ
والتداوليــة (ســورة يوســف
ـوم
ظريــة
ـا� ي� ضــوء
.17أحمــد ،عطيــة ســليمان ،)2014( ،اإلشــهار
آ� والمعــى العرفـ ي
ي
ي
ً
ـ� ،القاهــر -مــر.
نموذجــا) ،األكاديميــة الحديثــة للكتــاب الجامـ ي
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المقصــود بــن عبــد الرحيــم ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت -لبنــان.
ُ
ظ ّ
.20موىس ،محمد ي ن
اللف� ف ي� القرآن الكريم ،ط ،1دار الثقافة واإلعالم ،الشارقة.
غ�
األم� ،)2003( ،االتصال ي
ي
ّ
ّ ف
ّ
ن
نّ
العرفا� ،ط ،1مكتبة عالء الدين ،صفاقس.
وتطبيقية ي� علم الداللة
نظرية
ا� ،محمد صالح ،)2009( ،دراسات
ي
.21البوعمر ي
ن
َّ
ابو� ،محمد عل ،)2004( ،صفوة التفاس� ،ط ،1دار إحياء ت
العر� ،يب�وت -لبنان.
ال�اث
ي
بي
.22الص ي
ي
ُّ
ُّ
ن
والمع� ،مقاربات ف ي� فلسفة اللغة ،ط ،1الدار العربية للعلوم نا�ش ون ،يب�وت  -لبنان.
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.24عرار ،مهدي أسعد ،)2007( ،البيان بال لسان ،دراسة ف ي� لغة الجسد ،ط ،1دار الكتب العلمية ،يب�وت -لبنان.
الرسائل والدوريات العربية:
ف ُ
ن
ين
فلسط�.
الغ� ،)2010( ،لغة الجسد ي� القرآن الكريم ،إ�ش اف :عودة عبد هللا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس-
.1ربايعة ،أسامة جميل عبد ي
ف
ف
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(.)97-81
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اإلســامية ،غــزة -فلسـ ي ن
ـط�.
ف ُ
َّ
تحليليــة ،مجلــة دواة ،المجلــد ( ،)4العــدد ( ،)16ص ص (-147
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ف
ن
ّ
�العدنا
د
محم
عند
والحروف
األدوات
�
التـصحـيح اللغوي
ي
ي
دراسة تقويمية

ت
�آوخ
ماجد حمید
ي
عراق، إقلیم كردستان،السلیمانیة،جامعة السلیمانیة،كلیة اللغات،قسم اللغه العربیة1
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پوخته

ئهم توێژینهوهیه بریتیی ه له لێكۆڵینهوهیهیك ههڵسـهنگاندن لهبواری راســتكردنهوهی زمانهوانیدا له ئامرازهكان له الی موحهمهد عه ن
،�دنا
 (فهرههنـ گـی ههڵـ ه بــاوهكان)و (فهرههنـ گـی ههڵـ ه زمانهوانیـه ن:لـه هـهردوو فهرههنگیــدا
.)كا� هاوچـهرخ

 ب ـهو پێی ـهی ك ـ ه ناوب ـراو برێــی زۆری بابهتــه زمانهوانی ـه ن،ئ ـهم زانای ـ ه دهســتێیك بـ ڵـا�ی ه هی ـ ه ل ـ ه راســتكردنهوهی زمانهوانیــدا ل ـ ه زمـ نـا� ع هرهبیــدا
�كا
: ئ ـهم توێژینهوهی ـه پێكدێــت ل ـه دوو ت ـهوهر.خســتۆت ه روو ب ـه پێــوهری (راســت و ه هڵ ـه) ل ـه بهكارهێنـ نـا� زمـ نـا� ســتانداری ع هرهبیــدا

ل ـه تــوهری یهكهمــدا بهكـ ت
 ههروههــا باســمان لــه ێ�ت�امـ نـا� ئ ـهم زانای ـ ه كــردووه ل ـه بــواری،ـور� باســمان ل ـ ه ژیـ نـا� (موح هم ـهد عهدنـ نـا�) كــردووه
.راســتكردنهوهی زمانهوانیــدا
ل ه تهوهری دووهمدا تیشك خراوهته سهر راستكردنهوه زمانهوانیه ن
.)كا� له (ئامرازهكان
.پاشان ئهو ئهنجامانهمان خستۆته روو كه لهم توێژینهوهیهدا پێیگهیشتووین

Abstract
This research is an evaluation study of the reality of linguistic correction in the Tools and Letters of
Muhammad Al-Adnani, through his two glossaries of common mistakes and contemporary linguistic mistakes.
The truth is that these two dictionaries testify to their owners along the vendors in the field of linguistic
correction, by displaying many linguistic materials on the scale of misrepresentation and correction, followed
by often brief evidence that indicates the mistake and its correctness. But this does not prevent those whose
efforts in correction and misinformation of linguistic materials are surrounded by research and study, from
our desire to reveal their merits of study and reasoning, and to evaluate what may be reminiscent of human
memory, a true aspect of Arabic, and to warn about what Adnani has missed from the inference of the wrong
in the language.
The nature of the topic required the research to be based on two requirements, we talked briefly on the
first demand about (Al-Adnani's biography and his approach to linguistic correction), while the second demand
focused on talking about his linguistic corrections in the Tools and Letters.
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العدنا� ،التصحيح اللغوي ،األخطاء الشائعة ،األدوات والحروف.
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المقدمة

ُ
الحمد هلل ّ
ين
بعد:
العالم� ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبهّ .أما
رب
ّ
ف
تأن شــديد ،وبحث دقيق ،ي� مظان التوثيق اللغوي ،مع التعرض
فإن الترصي ــح بغلط اســتعماالت لغوية أو صوابها ،ال يمكن الركون إليه إال بعد ٍ
ف
ِّ
السـ َـعة والتـ ُّ
العربيــة مــن خصائــص َّ
َّ
اللغويـ ي ن
الخــاف بـ ي ن
ـدرج ف ي� مراتــب الفصاحــة.
ـ� ،ومراعــاة مــا ي�
ـ�
إىل فقــه ِ
َ
ُّ ف
ن ف
ـدة،
وال ي ـزال كثـ يـر مــن الباحثـ ي
ـ� ي� لغــة الضــاد ودارســيها ،يقعــون بوســاطة التطــور ي� وســائل البحــث الحديثــة ،عــى إضافـ ٍ
ـات ومعــارف جديـ ٍ
ف
ف
ف
ـات الســتعماالت لغويــة ُحكــم عليهــا بالغلــط أو الصــواب الــذي ال غـ يـره ،بســبب تشــدد ي� ال ـرأي ،أو تعجــل ي� إصــدار الحكــم ،أو نقــص ي�
ومراجعـ ٍ
االســتقراء.
ضيــا ف� هــذا االتجــاه ،فإننــا اليــوم بصــدد دراســة تقويميــة لواقــع (التصحيــح اللغــوي ف� األدوات والحــروف عنــد محمــد العدنـ ن ُ
ُ
وم َّ
تخ ِذيـ َـن
ـا�) ،م ِ
ي
ي
ي
ً
ُم ْع َج َم ْيــه( :معجــم األخطــاء الشــائعة) ،و(معجــم األغــاط اللغويــة المعــارصة) ،ميدانــا لهــذه الدراســة.

ف
ف
ن
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ُي ن
ين
العدنا� ومنهجه ي� التصحيح
(س�ة
ب� البحث عىل
مطلب� ،تحدثنا ي� المطلب األول باقتضاب عن ي
ي
ف
ن
الثا� عىل (تصحيحاته اللغوية ف ي� األدوات والحروف).
اللغوي) ،وركزنا الحديث ي� المطلب ي
ً
ّ
ف
والحـ ّـق أن هذيــن المعجمـ ي ن
ـ� يشــهدان لصاحبهمــا بطــول البــاع ي� مجــال التصحيــح اللغــوي ،بعرضــه مــواد لغويــة كثـ يـرة فيهمــا ،عــى بســاط
ُ
ف
التغليــط والتصويــب ،يتبعهمــا ف� أحيــان كثـ يـرة دليـ ٌـل مقتضــب ُيبـ ّي ن
ـ� الغلــط وصوابــه .ولكــن هــذا ال يمنــع مــن تحــاط جهــوده ي� تصويــب وتغليــط
ي
َ ُّ
ً ف
المــواد اللغويــة بالبحــث والدراســة ،رغبــة ي� كشــف محاســنهما ،وتقويـ ِـم مــا قــد ي ِنــد عــن ذاكــرة اإلنســان وجــه مــن وجــوه العربيــة صحيــح ،والتنبيـ ِـه
ف
ف
َّ ف
عــى مــا فــات العدنـ ن ّ
المغلـــط ي� اللغــة ،وال ســيما مــع إلحاحــه ي� ذلــك ،حيــث قــال ي� مقدمــة معجمــه األغــاط
ـا� مــن وجــوه االســتدالل بالصــواب
ي
ّ
ُ
ُ
ت
ـوا� – إن كان ثمــة هفــوات  -ثــم يكملــوا الطريــق الوعــر الــذي رست عليــه
اللغويــة المعــارصة( :ومــا عــى الذيــن يجيئــون بعــدي إال أن يصصحــوا هفـ ي
واحـ ًـدا بعــد آخــر).

المطلب األول
ف
ن
العدنا� ومنهجه ي� التصحيح اللغوي
س�ة
ي
ي
ً
ّ
س�ته:
أوال /ي

َ
ـا� ،شــاعر وأديــب ولغـ ّ
ـط� عــام 1903مَ ،
هــو ّ
محمــد فريــد عبــد هللا خورشــيد العدنـ ن ّ
ـ� بلفسـ ي ن
ـويُ ،ولــد ف� جنـ ي ن
درس االبتدائيــة واالعداديــة
ِ ي ِ
ي
ن ف
ف
ّ
ث
ً
ن
ن
(� العهــد
ي� مــدارس ِجنـ يـ� وطولكــرم وغــزة ودمشــق ،بســبب كــرة تنقــل رب األرسة بـ يـ� هــذه المــدن بحكــم وظيفتــه ،حيــث كان والــده حاكمــا لجنـ يـ� ي
ن
ـا�) ،ثــم لطولكــرم ،وغــزة ،والقــدس ،ودمشــق ،وصيــدا.
العثمـ ي
َ
ف
ف
أنــى العدنـ ن ّ
ـا� الدراســة الثانويــة ي� مدرســة الفنــون بصيــدا لبنــان عــام 1920م ،ثــم التحــق بكليــة الطــب ي� بي ــروت ود َرس فيهــا أربـ ــع
ي
ف
ف
ّ
األم�كيــة ببي ــروت ،وتخــرج فيهــا
ســنوات ،فمــا لبــث أن قطــع الدراســة ي� الطــب بســبب ولعــه باللغــة العربيــة ،ليتحــول إىل كليــة اآلداب ي� الجامعــة ي
عــام 1927م(ُ .ينظــر :ج ـ ّـماز.)277 :2003 ،5 ،
ّ
ف
ف
بــدأ محمــد العدنـ ن ّ
ه( :اللهيــب) ،و(فجــر العروبــة)،
ي
ـا� بقــرض الشــعر ي� وقـ ٍـت مبكــر ،حيــث جمــع أشــعاره ي� ســتة دواويــن مطبوعــة ي
و(الوثــوب) ،و(الــروض) ،و(ملحمــة األمويــة) ،وديوانــه الكبـ يـر (العدنانيــات) الــذي يقــع ف ي� ثالثــة أج ـزاء.
ّ
ف
ً رش
(� الرسيــر  -قصــة واقعيــة) ،و(الطرائــف -ثــاث قصــص لألطفــال) و(أمـ يـر الشــعراء
ولــه أيضــا ع ـ ات المؤلفــات األدبيــة واللغويــة األخــرى ،منهــا ي
ق
ـو� بـ ي ن
ـ� العاطفــة والتاري ـ ــخ) ،وسـ يـرة (عمــر بــن الخطــاب) ،وسـ يـرة (أبــو بكــر الصديــق) ،و(الفصــى تظلــم حــواء) ،و(اإلعـراب) ،و(النحــو البســيط)،
شـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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و(اإلع ـراب الواضــح) ،و(معجــم عـ ثـرات األدبــاء) ،و(فــوات المعجميـ ي ن
ـ�) ،و(معجــم األســماء).
ن
ّ
ّ ف ُ ْ َ ْ
ـا� بهذيــن
أمــا أ كـ بـر نتاجاتــه اللغويــة ،فتتمثـــل ي� معجميــه ( :معجــم األخطــاء الشــائعة) و(معجــم األغــاط اللغويــة المعــارصة) ،وقــد أراد محمــد العدنـ ي
فّ
ين
ين
تو� ف ي� يب�وت عام 1981م.
المعجم� تقليل األغالط اللغوية ،وتحبـيب الفصىح إىل الناس ،فهو كان من أشد
المتحمس� لنقاء اللغة العربية .ي
ُ
ين
وشاه� :1991 ،ص.)394-393
كل/2 :1998 ،ص،71
(ينظر :الزر ي

ً
ثانيا /منهجه ف ي� التصحيح اللغوي:

ً
ً
ف
ت
ن
ً ف ُ ْ َ َْ
يأ�:
سلك
العدنا� منهجا واحدا واضحا ي� معجمي ِه ،يمكن بيانه ي� ما ي
ي
ف
ف
ت
يأ�:
 -1اعتمد ي� تصويب الكلمة أو المسألة اللغوية عىل وجودها ي� واحد مما ي
أ -القرآن الكريم.

ّ
ب -الحديــث النبــوي ش
ال�يــف ،إذا تحققــت فيــه أمــور ثالثــة ،أولهــا :التأ كــد مــن حــرص ال ـراوي عــى نقــل اللفــظ الــذي نطــق بــه الرســول (صــى هللا
عليــه وسـ ّـلم) ًّ
نصــا ،وثانيهــا :التأ كــد مــن أن الـراوي غـ يـر أعجــ� ،خشــية أن يكــون ّ
ممـــن ال ُيحســن النطــق بالفصــى ،وثالثهــا :أن يكــون الحديــث ممــا
ي
ن
ـا� عــن االستشــهاد بــه.
يقبلــه العقــل ،فــإذا رفضــه العقــل انــرف العدنـ ي
ً
جـّ -أمات الكتب النحوية القديمة ،مستندا إىل رأي المدرسة البرصية أو الكوفية ،عندما يجد رأي إحداهما َ
أقرب إىل العقل ،وبعيدا عن التعقيد،
مع إجازة المدرســة األخرى.
د -المعجمات كلها ،أو بعضها ،أو واحد منها.
ً
ف
منحوال – أو ف ي� بيت ألحد فحول شعراء صدر اإلسالم والعرص األموي.
الجاهل – عىل أن ال يكون
هـ -ي� بيت ألحد أمراء الشعر
ي
أقرته مجامع اللغة العربية ف� القاهرة ،ودمشق ،وبغدادّ ،
و -ما ّ
وعمان.
ي
ً
ً
المغلـــطة عــى نســق المعجمــات الحديثــة ،وهــو الت ــرتيب ْ َ ئ
َّ
ـا� ،مبتدئــا ببــاب الهمــزة ،ومنتهيــا ببــاب اليــاء ،وذلــك بعــد تجريــد
 -2رتــب المــواد
ِ
األلفبـ ي
الكلمــات مــن حروفهــا الزوائــد ،إن كان بهــا زوائــد.
ُ َ
ً
ّ
ف
ف
ُ
َّ
ـ� يأخــذه نظـ ُـر القــارئ ،فيب ـىق ي� ذهنــه ،ثــم ذكــره مــرة اخــرى ي� �ش ح المــادة ،لـ ي زـرداد
 -3جعــل صــواب الكلمــة
المغلــ ِ
ـطة عنوانــا للمــادة اللغويــة ،لـ ي
َّ ُ
ً ف
المغلـــطة ،فقــد اكت ـىف بذكرهــا ف ي� ال ـرش ح مــرة واحــدة.
رســوخا ي� الذهــنّ ،أمــا الكلمــة
ّ
 -4إهمال جميع ما شذ عن قواعد النحو والرصف.
ف
 -5االبتعــاد عــن معظــم ال�ض ائــر الشــعرية ،الـ ت يـى ُيســمح بهــا للشــاعر دون الناثــر ،مــع الدعــوة إىل إجــازة بعــض هــذه ال�ض ائــر ي� النـ ثـر ،لتذليــل كثـ يـر مــن
الموانــع اللغويــة والنحويــة.

ن
الثا�
المطلب
ي
ف
تصحيحاته اللغوية ي� األدوات والحروف
ً
ين
والتعي�:
ّأوال /همزة التسوية

ّ
ً
ن
العدنا� قولهم( :لم َي ْدر َأ َ
سيم جاء ْأم َتـ ٌ
يم؟) ،ويرى أن الصواب ف� ذلك هو (لم َي ْدر َأو ٌ
وسيم ْأم َتـم ٌ
ٌ
ّ
ميم؟) ،عازيا السبب
جاء
محمد
ُيغلط
ِ
ِ
ِ
ي
ي
ن
ّ
ن
ن
ن
ن
ـا�،
ه لطلــب التصــور ،وهــو إدراك التعيـ يـ� ،والتعيـ يـ� هنــا بـ يـ� وســيم وتميــم ،وليــس بـ يـ� المـ ج ي
ـ�ء وتميم»(.العدنـ ي
إىل أن «همــزة االســتفهام هنــا ي
ن
ت
�ش
،2008ص ،)19وأن أحــد االسـ ي ن
ـا�،2008 ،ص.)19
ـأ� بعــد الهمــزة مبا ة(.العدنـ ي
ـم� يجــب أن يـ ي
َ
ض
ّ
قلــت :ف� قــول العدنـ ن ّ
ـر� (ت688ـه)َ ،يـ َـر ْون أن ال ضـ ي َـر مــن تقديــم الفعــل ونحــوه
ي
ي
ـا� هــذا نظــر ،ذلــك أن ســيبويه (180ـه) والمـ بـرد (ت286ـه) والـ ي
ْ
ّ
ّ
ـ� المســؤول عنهمــا ،واصفـ ي ن
ف� مثــل هــذه األمثلــة ،عــى أحــد الطرفـ ي ن
ـ� إيــاه بالجائــز الحســن ،فقــد ن ــبه إمــام النحــاة بعــد أن فصــل الحديــث عــن (أم)
ي
رش ً
َ ً
ٌ َ:
َ
ف
ٌ
ن
َّ
المتصلــة مــع الهمــزة الدالــة عــى طلــب التعيـ يـ� ي� قولهــم أزيــد عنــدك أم عمــرو؟ ،وأزيــدا لقيــت أم ِب ـ ا؟ ،عــى أن «تقديــم االســم أحســن ،ألنـــك
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ّ
ّ س ن ف
ألنـــك تقصــد أن ُيبـ ّي ن
وإنـــما تســأله عــن أحــد االسـ ي ن
ـم� ،ال تــدري ّأيهمــا هــو ،فبــدأت باالســم َّ
الل ـىق َّ ،
ـم� ي� هــذا الحــال،
ال تســأله عــن
ـ� لــك أي اال ـ ي
َ
ً
ً
ً
ً
ٌ
ً
وجعلــت االســم اآلخــر عديــا لـ ّ
ـأول ،فصــار الــذي ال تســأل عنــه بينهمــا .ولــو قلــت :أ لقيــت زيــدا أم عم ـرا كان جائ ـزا حســنا ،أو قلــت :أعنــدك زيــد أم
َ
ً
ً
ً
ً ّ
عمــرو كان كذلــك»( ســيبويه ،د.ت/3 ،ص ،)170-169ومــا قولــه (ولــو قلــت :أ لقيــت زيــدا أم عم ـرا كان جائ ـزا حســنا) إال إيــذان بجــواز ذلــك الــذي
ّ
غلطــه العدنـ ن ّ
ـا�.
ي
َ
َ
َ
ً
َ ٌ
أيـــهما عنــدك ،فهــذا عـ ٌّ
وقــال المـ ب ّـرد« :تقــول :أعنــدك زيـ ٌـد أ ْم عمــرو ،فــإذا أردتُّ :
ـر� حســن ،واألجــود :أزيــد عنــدك أ ْم عمــرو ،ألنــك عدلــت زيــدا بعمــرو،
بي
َ ً
َ ً َ َ
فأوقعــت َّ
كل واحـ ٍـد منهمــا إىل جانــب حــرف االســتفهام ،وجعلــت الــذي ال تســأل عنــه بينهمــا ،وهــو قولــك :عنــدك .وكذلــك :أزيــدا �ض َ بــت ْأم ع ْمـرا،
ُ َ
ـتَ :أقـ َ
ـام َأ ْ
َأزيـ ٌـد قـ َ
ض ف
ـام زيـ ٌـد أم عمــرو ..كان ذلــك جائـ ًزا حسـ ًـنا»(الم�ب ّ
.
د1979،
/3،
ـ
ل
ق
ـو
ـ
ل
و
ـرو
ـ
م
ع
م
ـر� ي� �ش ح الكافيــة كالم ســيبويه
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ق
ون
ص،)293
ي
ّ
ض
ّ
ـر� ،د.ت/4 ،ص.)415
نصــا ،مؤيـــدا إياه(.الـ ي
ّ
ً
ً
ـواء أكان الخطيـ ُ
طبيبــا) ،وذهــب إىل أن الصــواب ف� ذلــك هــو (سـ ٌ
وغلــط العدنـ نـا� أيضـ ًـا ف� همــزة التســوية قولهــم( :سـ ٌ
ً
مهندســا كان
ـواء أ
مهندســا أم
ـب
ي
ي
ي
ً
ّ
ن
ت
ُ
ً
ن
»(العدنا�،2008،ص،)19
يأ� بعد الهمزة مبا�ش ة
ي
ه للتسوية يب� المهندس والطبيب ،وأحدهما يجب أن ي
الخطيب أم طبيبا) ،ألن «الهمزة هنا ي
ف
ـ� قــداىم ومعارصيــن اســتعملوا هــذا التعبـ يـر ف� مؤلفاتهــم ومصنفاتهــم اللغويــة أ كـ ثـر مــن مـ ّـرة ،فقــد ورد ف� لغــة الـ ض ّ
غـ يـر دارك بــأن لغويـ ي ن
ـر� (686ـه) ي�
ي
ي
ي
�ش حــه شــافية ابــن الحالجــب (646ـه) عنــد حديثــه عــن اســم المصــدر كـ«الغســل بالنســبة إىل اغتســل ،والعطــاء بالنســبة ألعــى ،والــكالم بالنســبة
ً
لكلــم ،وعــى هــذا فالوضــوء والطهــور والولــوع  -إن كان فعلــه أولــع كمــا ذكــره ســيبويه -أســماء مصــادر ،إن أريــد بهــا الحــدث ،ســواء أكان ُ
مضمومــا
أولـــها
ً
ُ
ً
ً
ـم� المتسـ ي ن
ـأت بأحــد االسـ ي ن
ـاوي�:
مفتوحــا) بعــد
(مضمومــا أو
أم مفتوحــا/1 ،1975(»...ص ،160وينظــر :ابــن عقيــل/4 ،1985،ص ،)291فلــم يـ ِ
الهمــزة مبــا�ش ة.

ً
ّ
ّ
ف
ف
ف
ّأمــا َ
مـــجمع اللغــة العربيــة ي� القاهــرة ،فهــو أيضــا اســتعمل هــذا التعبـ يـر ي� أثنــاء كالمــه عــن «جــواز إلحــاق المــد األصـ يـ� ي� صيغــة (مفاعــل) بالمــد
ـ� مفاعــل قلبهــا همــزة ،ســواء أكان أصلهــا ً
واوا أم يـ ً
الزائــد ف� صيغــة (فعائــل) ،وعــى هــذا يجــوز ف� عـ ي ن
ـاء ،فيقــال مكايــد ومكائــد»( .الـ تـرزي ،ومحمــد
ي
ي
ُ ّ
ف
ق
ٌ
ـو�،1987،ص ،)100فهــل أخطــأ مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة الــذي يضــم حــذاق اللغــة ،ي� اســتخدام همــزة التســوية عندمــا قــال( :ســواء أكان
شـ ي
ُ
ُ
ً
ن ف
ت
ٌ ً
ً
ً
ن
ـأ�
ـا� ي� أن التســوية هنــا بـ يـ� (الــواو واليــاء) ويجــب أن يـ ي
أصلهــا واوا أم يــاء) ،ولــم يقــل( :ســواء أواوا كان أصلهــا أم يــاء) ،عــى مــا نــص عليــه العدنـ ي
ً َ
ً
أحدهمــا بعــد الهمــزة مبــا�ش ة ،أم غفــل عنهــا؟! ،وكــذا ف� معجــم الوســيط القاهــري« :سـ ٌ
ـواء أكان المــرىع رطبــا أ ْم يابســا»(إبراهيم مصطـىف وآخــرون،
ي
ف
ن
ُ
ّ
ـا� نفســه بآرائــه
مــادة :وبــل) ،ثــم إن هــذا االســتخدام اللغــوي وقــع ي� لغــة المجيديــن مــن أســاتذتنا كالدكتــور عبــاس حســن  -الــذي يســتأنس العدنـ ي
ً
ً
اللغويــة ف� معجمــه (األخطــاء اللغويــة الشــائعة)  -ف� مواضيــع كثـ يـرة ،مــن ذلــك قولــه« :سـ ٌ
ـواء أكان األمـ ُـر محمــودا ،أم مذمومــا»(/1 ،1974ص،402
ي
ي
ً
ُ
ً
وينظــر فيــه/1 :ص ،52و/1ص ،)672ولــم يقــل( :سـ ٌ
ـواء أ كان محمــودا األمـ ُـر أم مذمومــا).
ٌ َ
ـمي� المتسـ ي ن
ـواء أوقــع أحـ ُـد االسـ ي ن
ـتعمال� اللغويـ ي ن
ين
ـاوي� بعــد همــزة التســوية مبــا�ش ة أم لــم يقــع ،مــادام ذلــك ال
ـ� جائــز ،سـ
ويبــدو ممــا ســبق أن كال االسـ
ً
ـيئا ،بيــد أن تقديــم أحــد االسـ ي ن
ـم� أحســن عــى حــد قــول ســيبويه.
يغـ يّـر مــن داللــة التســوية شـ

ً
ثانياّ ( /
أي) االستفهامية :
 -1إضافتها إىل المضمر من دون عوده عىل متقدم:
ُ
ً
ـا�) االســتفهام بـ ّ
لــم ُيجــز (العدنـ ن ّ
مغلطــا قــول القائــلُّ ( :
أيـــهما أفضـ ُـل الصناعــة أم
ـ(أي) المضافــة إىل المضمــر مــن دون عــوده عــى متقــدم،
ي
ُ
ُ
ّ ً
ـارة؟) ،ويــرى أن الصــواب هــو القــولُّ :
(أيـــما أفضـ ُـل الصناعــة أم التجــارة؟) ،معلــا ذلــك بــأن «الضمـ يـر يجــب أن يعــود إىل اســم قبلــه ،ال إىل اســم
التجـ
ُ
بعــده .والضمـ يـر (همــا) جــاء هنــا قبــل االسـ ي ن
ـم� اللذيــن يعــود إليهمــا ،وهــذا ال يجــوز ألن االســتفهام يكــون عــن الظاهــر أول مـ ّـرة ،فــإذا كـ ّـرر الظاهــر ،جــاز
ً
ن
ّ
ّ
ـا�،2008،ص.)32
لنــا أن نست ــفهم عــن ضمـ يـره ،لــذا وجــب أن نضــع (مــا) مــكان الظاهــر ،ونبــدأ الجملــة ب ـ (أيـــما) بــدال مــن (أيـــهما)»( العدنـ ي
ً
ـرح بذلــك  -اســتند ف� تغليــط الت ــركيب إىل أمريــنّ :
ـا� – وإن لــم ُيـ ّ
وعــى مــا يبــدو أن العدنـ ن ّ
األول ،عــدم جــواز عــود الضمـ يـر إىل متأخــر لفظــا ورتبــة.
ي
ي
والثـ نـا� ،عــدم جــواز االســتفهام بـ ّ
ـ(أي) عــن الضمـ يـر أول مـ ّـرة.
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ً
أما األمر ّ
أقر فيها النحويون َ
ذكر أن هناك مواضع ّ
األول ،فيجدر ُ
الضم� عىل المتأخر لفظا ورتبة .منها:
بعود
ي
ً
ً
ً
يز
رجال عمرو(.األنصاري،1999،ص.)635
بالتمي� ،نحو :نعم رجال زيد ،وبئس
الضم� مرفوعا بنعم أو بئس ،وال يفرس إال
 -1أن يكون
ي
ُ
ْ
ُّ
ّ
الدنيا)(المؤمنــون .)37:وأوضــح الزمخـرش ي (ت538ـه ) عــود
ه إال حياتنــا
 -2أن يكــون الضمـ يـر مخ ـ بَ ًـرا عنــه ،ف ـ ُـيفرسه خــر
به ،نحــو قولــه تعــاىل( :إن ي
ً ّ
ف
ُ ن
(ه)
(ه) ي� هــذه اآليــة ،قائــا :إن «هــذا ضمـ يـر ال يعلــم مــا يعــى بــه إال بمــا يتلــوه مــن بياناتــه ،وأصلــه (إن الحيــاة إال حياتنــا الدنيــا) ثــم وضــع ي
الضمـ يـر ي

ش
الزمخ�ي،د.ت/3،ص.)189
وه العرب ،تقول ما شــاءت»(.
ه النفس تتحمل ما حملت ،ي
موضع الحياة ألن الخ�ب يدل عليها ويبينها ،ومنه :ي

ضم� الشأن أو القصة أو األمر ،وفيه قال سيبويه (180ـه):
-3
ي
َ
ٌ ُ
ـضمر ألنــه ُيفـ ِّـره مــا بعــده ،وال يكــون ف� موضعــه مظهــر ،قـ ُ
إنـــه كـر ٌام ُ
«وممــا ُيــ َ
قومــكّ ،
ـول العــربّ :
وإنـــه ذاهبــة أ َمتــك .فالهــاء إضمــار الحديــث الــذي
ي
ُ
ٌ
ُ ٌّ
ََ
َ
ٌ َ ُ
ّ ف
ـكالم كلــه خـ ب ًـرا لألمــر ،فكذلــك
كأنـــه ي� التقديــر  -وإن كان ال ُيتك َّلـــم بــه  -قــال :إن األمـ َـر ذاهبــة أ َمتــك وفاعلــة فالنــة ،فصــار هــذا الـ
ذكــرت بعــد الهــاء،
ف
مــا بعــد هــذا ،ي� موضــع خـ بـر»( .د.ت/2،ص ،)176أي مــا بعــد الهــاء خـ بـر لــ(إن).
ً
ُ
 -4أن ُي َجـ ّـر الضمــر بـ ّ
ـ(رب) مفـ َّ ً
ـا ،وال يجــوز لــك أن تقــولّ :
ـرا بتميـ ي زـر ،كقولهــمّ :
(ربـــه) وتســكت ،ألنــه إنمــا ابتـ ِـدأ باإلضمــار عــى �ش يطــة
ربـــه رجـ
ي
التفسـ يـر(.د.ت/2،ص.)176
ً
ً
زيدا(.األنصاري.)639 ،1999،
الضم� مبدال منه الظاهر المفرس له ،ك�ض بته
 -5أن يكون
ي
ّ
ً
أي األمريــن أفضـ ُـل الصناعـ ُـة أم التجــارة؟ ُ
غلطــه العدنـ نـا� مــن حيــث المعـ نـى هــوُّ :
فحــذف
واســتنادا إىل مــا ســبق يمكــن القــول إن الت ــركيب الــذي
ي
ُ
(األمريــن)ُ ،
وجعــل مكانــه (همــا) ألن بعــده مــا ُيـــفرسه.

وأمــا األمــر الثـ نـا� ،فحسـ ُـبنا مــا جــاء ف� المقتضــب« :واعلــم أن كل مــا وقعــت عليــه ّ
ّ
(أي) فتفسـ يـره بـ(ألــف االســتفهام) و(أم) ،ال تكــون إال عــى ذلــك،
ي
ي
ألنــك إذا قلــت :أزيــد ف� الــدار أم عمــرو؟ فعبارتــه ُّ
أيـــهما ف ي� الدار»(المـ ب ّـرد/2 ،1979،ص .)293فــكالم المـ ب ّـرد هــذا يشـ يـر بوضــوح إىل أن ّ
(أيـــهما) الـ ت يـى
ي
ن
اســتفهم بهــا ف� آخــر كالمــه ،ز
بم�لــة (الهمــزة) و(أم) المتصلــة ،والعكــس صحيــح.
ي
ًّ
ف
ّ
ن
ّ
ـا� أن يأخــذ عــى الذيــن يلجــأون إىل هــذا االســتعمال اللغــوي الــذي نــص عليــه ي� معجمــه ،عــادا إيــاه مــن األخطــاء اللغويــة المعــارصة،
وإذا جــاز للعدنـ ي
ً
ف
ن
ّ ن
ـا� ،فأقــول :إن هــذا االســتعمال اللغــوي ليــس حديثــا وليــد العــر ،فقــد ورد ي� شــعر الشــعراء
فإنــ يـى أرجــو أن يجــوز يل أن آخــذ عــى مآخــذ العدنـ ي
قـــب َ
الجاهليـ ي ن
المثـ ِّ
ـ� ،فهــا هــو َ
الع ْبـ ِـدي (ت  71ـه) يقــول(،1971ص:)213 -212
ً ُ ُ َ َ
َ
ُ
َْ
وما أد ِري ِإذا َي َّم ْمت َو ْجها  ...أريــد الخ ْيـ َـر أ ُّيـ ُـهـما َي ِـلـي ِ ن يـ�
َ شَّ ُّ َّ
َ ْ َّ
َ َْ َ
ُ َ ََْ ن
ي�
آلخ ي ُ� ال ِـذي أن ـ ــا أبتـ ِـغ ِ
يه  ...أم ال� ال ِذي ه ــو يبت ِغ ِ ي
وقــد ورد هــذا االســتعمال ف� كالم الفصحــاء مــن أهــل اللغــة واألدب ،إذ يقــول أبــو هــال العســكري (ت 395ـه) ف� كتابــه (الفــروق اللغويــة)ُّ :
«أيـــهما
ي
ي
ُ
ُ
ّ
أل� حيــان التوحيــدي (ت 414ـه) ،مــن ذكــر هــذا
أفضــل :اإليمــان أو اإلسالم»(العســكري،1991،ص .)318ولــم يخــل كتــاب (اإلمتــاع والمؤانســة) ب ي
االســتعمال اللغــوي:
ّ
ُ
ُ
«قيــل لديوجانــسُّ :
أيـــهما أوىل ،طلــب الغـ نـى ،أم طلــب الحكمــة؟ ،فقــال :للدنيــا الغـ نـى ولآلخــرة الحكمة»(التوحيــدي/2 ،1953،ص .)32فصــح
ُ
ُ
ً
ُ
ف
ُ
ُ
لفظا ورتبة ،عىل ما ّ
ُّ
بذلك الوجهانُّ :
بيــ ّـناه.
الضم� إىل متأخر
أفضل الصناعة أم التجارة ؟) ي� عود
و(أيـــهما
أفضل الصناعة أم التجارة؟)،
(أيـــما
ي
تذك�ها وتأنيثها:
-2
ي
ًّ
ُ ًّ
ّ
َّ
وتؤنـث
تذك�ها وتأنيثها عند إضافتها إىل الظاهر ،فتذكر مع المذكر،
يجرنا الحديث عن (أي) االستفهامية هنا إىل تساؤل آخر :هل يجوز ي
َّ
المؤنـث؟.
مع

ُ ّ
تطـ ّـرق محمــد العدنـ ن ّ
(أيـــة طالبــة فــازت بالجائــزة؟) ،فأوجــب التذكـ يـر دومـ ًـا ،إذ قــال« :ويقولــون ّ
غلطـ ًـا قــول القائــلّ :
أيـــة طالبــة
ـا� إىل هــذه المســألة ،م
ي
ً
ً
ن
ّ
ّ
ـا�،1989،ص.)42
فــازت بالجائــزة؟ والصــواب :أي طالبــة ،ألن (أي) االســتفهامية إذا أضيفــت إىل نكــرة ثبــت لفظهــا مفــردا دائمــا»( العدنـ ي
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ّ
ً
ّ
وال شـ ّـك ف� أن اســتخدام ّ
ّ
ّ
المؤنـــث ،مــا يعـ ن يـى أن كال
والمؤنـــث هــو المختــار عنــد النحــاة ،لكنهــم لــم ينكروهــا تأنيثــا مــع
(أي) هنــا بلفــظ واحــد للمذكــر
ي
ً
ّ ُ
ن
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
ن
ن
ـا� ،ومــا علينــا إال أن نبـ يـ� ال ــحجة عــى ذلــك.
الوجهـ يـ� جائــز خالفــا للعدنـ ي
ّ ُ
ف
ف
ف
ّ ن
ُّ
ََْ
فقــد ذكــر ّ
الرمـ ن ّ
ـا�،1984 ،ص .)11وجــاء ي�
ـا� (ت 388ـه) تأنيثهــا
ي
وتذك�هــا ي� رســالتي ِه« :تقــول :أيـــة ام ـرأة عنــدك ،وأي رجـ ٍـل ي� الدار»(الرمـ ي
ي
ـ�ُّ :
وأيــ ُـة ام ـرأة جاءتك؟»(الجوهري،1987،مــادةّ :
الصحــاح« :وتقــولُّ :
أي) .فأجــاز الوجهـ ي ن
أي ام ـرأة جاءتــك أو جــاءك ،عــى االســتفهامّ ،
أي ام ـرأة
ّ ُ
ً
ف
ف
و� ذلــك أيضــا قــال صاحــب المصبــاح المنـ يـر« :واألفصــح اســتعمالها ي� ال ـرش ط واالســتفهام بلفــظ واحــد للمذكــر والمؤنــث ...وقــد
وأيـــة ام ـرأة .ي
طابـــق ف� التذكــر والتأنيــث نحــوّ :
ُتـ َ
أة»(الفيوم(،د.ت)،مــادةِ :إ ْيـ ِـه) ،ف ــآثر التذكـ يـر مــع المؤنــث ولــم يوجبــه ،وأجــاز المطابقــة فيهــا.
أي رجــل ،وأيــة امر
ي
ي
ي
قائمــا ،وعبــدهللا فيهــا ً
ثــم إن تأنيــث (أي) وقــع ف� لغــة ســيبويه عنــد حديثــه عــن قــول القائــل« :فيهــا عبــدهللا ً
قائمــا ،..فصــار قولــك (فيهــا) كقولــك:
ي
َ
َ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
استقر عبدهللا ،ثم أردت أن تخ�ب عىل أيـــة حال استقر؟ ،فقلت قائما ،فقائم حال مستقر فيها»(سيبويه(،د.ت)/2،ص .)89-88فسيبويه ّ
أنـــث
ّ
ّ
أيـــة حــال اسـ ّ
المؤنـــث ف� قولــه (عــى ّ
ّ
ـتقر؟) ولــم ُيذكرهــا.
(أي) مــع
ي
ن
ـمو� (ت929ـه) كذلــك ف� �ش حــه ّ
ّ
ألفيــة ابــن مالــك« :وحــى ســيبويه عــن بعضهــم :مــا جــاءت حاجتــك ،..وأدخــل التأنيــث عــى (مــا) ألنهــا
وأنـــثها األشـ ي
ي
ن
ُ
ه الحاجة ،..والتقديرّ :
ص،111وينظر:ابن عقيل/4 ،1985،ص .)319فأضاف ّ
أيـــة حاجة صارت
حاجتك؟»(األشمو�/1 ،2010،
(أيـــة) إىل
ي
ي
ً
ف
وه مؤنثــة مطابقــا إياهــا ي� التأنيــث.
(حاجــة) ي
َّ ُ
ق
ف
اك ُ
نّ
(المرزو�،2003،ص:)97
الماز�
بن ُثـ َميل
تذك�ها وتأنيثها ي� قول الشعراء المحتج بشعرهم ،إذ قال ود
وقد اجتمع ي
ي
ي
َ
َ
ُ
ُ
َ ْ ُْ ُ َْ َ
ْ ِّ َ
َ ْ َ َ ُ
َ ْ
كان
إذا استن ِجدوا لم يسألوا من دعاهم أل َّيـ ِة حر ٍب أم ِبأي م ِ
َ ُ ُ
ُّ
األسدي(الكميت،2000،ص:)516
وقال الك َم ْيت
َّ
ِّ
ـتاب ،أم ب َّـأي ِة ُسن ٍة
بـأي ك ٍ
ُ
َ
وقال الفرزدق(،1987ص:)94

حس ُ
وتـ َ
ُي َـرى ُّ
حبهم ع ًـارا ع َّ
ـلَ ،
ب
ي

ّ َْ َ َْ َ ََ ُ َ
َ ْ َ
ـت َل ـ ُـه ُع َـب َ
ابـا
ـال قـ ْـو يم إذا َب ْحـ ِـري رأي
ِبـأيـ ِة زنمتيـك تنـ
ُ
َّ ٌ
َ
فأضيفت ّ
(أي) إىل (زنم) و(حرب)ُ ،
ثة ،ولحقتها ُ
ٌ
و(س َّن ٍة)ُّ ،
لذلك.
التأنيث
تاء
أسماء مؤنـ
وكلـ ُه َّن
ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
ُ
لغة فصيحة ال ُي َش ّك ف� ثبوتها ،وأن اللغة الثانية ،وه تأنيث ّ
َّ
المؤنـث،
(أي) إذا أريد بها
التذك�،
وه اختيار
يِ
ي
ِ
ي
ويستنتج مما سبق أن اللغة األوىل ،ي
ٌ
ّ
ٌ ً
ُ
ينرصها من األدل ِة والشــواهد.
لغة صحيحة أيضا ،عىل ذكرنا ما

ً
َْ
ف
المن� بـ(ال):
/
ع
المضار
عىل
)
د
(ق
دخول
ثالثا
ي

َ
ّ
ن ف
ّ
ن
محتجــا
� ُء)،
بحــث العدنـ ي
ـا� ي� (معجــم األخطــاء الشــائعة) مســألة الفصــل بـ يـ� (قــد) والفعــل المضــارع بــ(ال) النافيــة ،فغلــط قولهــم( :قــد ال أ ج ي
ف
ُ
ن
ـا�،2008،ص ،)200ثــم تعـ ّـرض للمســألة مــرة أخــرى ي� (معجــم األغــاط اللغويــة المعــارصة)،
بــأن (قــد) حــرف ي ــختص بالفعــل المثبت(ينظــر :العدنـ ي
ُ
ً
ّ ُ :
خطئــون مــن يفصــل بـ ي ن
ـ� الفعــل المضــارع و(قــد) بــ(ال) ،فيقــول :قــد ال أســافر غــدا ،ألن النحــاة
فعــدل عــن التغليــط إىل التصويــب ،إذ قــال «وي
يقولــون :إن (قــد) هنــا ه حــرف يختــص بالفعــل المثبــتّ .
فممــا قالــه مغـ نـى اللبيــب( :قــد) الحرفيــة مختصــة بالفعــل المتـ ّ
ـرف الخـ بـري المثبــت
ي
ي
ُ
ّ َ ّ
ن
َ
ُ
ش
ن
ـم»(العدنا�،1989،ص
وه معــه كالجــزء ،فــا تفصــل منــه ب ـ ي ء ،اللهــم إال بالقسـ
ي
المجــرد مــن جــازم وناصــب وحــرف تنفيــس (السـ يـ� وســوف) ،ي
ُ
،537وينظر:األنصــاري،1999،ص ،)227ولــم يـ َـر العدنـ نـا� إفــادة ف� اجتنــاب دخــول (قــد) عــى الفعــل المضــارع المنـف بــ(ال) ،عــى الرغــم مــن نـ ّ
ـص
ِ
ي
ي
ي
ً
ّ ً
ـ� واللغويـ ي ن
ـا ذلــك لوقــوع الفصــل بينهمــا بــ(ال) ف� عبــارات النحويـ ي ن
ـ� والشــعراء قديمــا ،ثــم استشــهد لذلــك بعباراتهــم،
صاحــب المغـ ن يـى عــى ذلــك ،معلـ
ي
ن
ـا�،1989،ص)538
منهــا( :العدنـ ي
ّ
ّ
ف
َ
القول قد ال ُّ
ن
ش
األع� (،1950ص:)195
ج� (ت392ـه) ي� الخصائص« :كما أن
بغ�ه»(د.ت/1،ص .)20وقول
يتم معناه إال ي
قول ابن ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ْ ُ َ َُ
وقد ال َتـ ْع َد ُم َ
الح ُ
ن
سناء ذاما
أت�
وقد قالـت قتـيلة إذ ر ي
ُ ُ َ
بن تولب،2000(:ص)117
وقول الشاعر المخ�ض م النمر
ً
ً
َُ ُ َ
ْ
َ ْ
واحب ْ
ب َح َ
صمـا
بيبك ُح ّـبا رويدا
ِ
فقد ال يعولك أن ت ِ
ُ
ً
ً
ن
ـدا مــن األدلــة عــى وقــوع الفصــل بينهمــا بــ(ال) ف� آثــار ّ
أئمــة العربيــة ،إذ
ـا� بعدولــه عــن التغليــط إىل التصويــب ،ولعـ يـ� أقــدم مزيـ
وحســنا فعــل العدنـ ي
ي
ف
ُ
ّ
ن
ت
ه
جــاء ي� (رس صناعــة اإلعـراب)« :ويؤنســك بــأن لفــظ التثنيــة قــد ال يكــون تثنيــة لواحد»(ابــن جـ يـى/2 ،1985،ص ،)469و«جعلــت الــام الـ يـى ي
ً
ّ
ف
 .ف
مفردا»(ابــن جـ نـى/1 ،1985،صُ .373
غـ يـر عاملــة ي� مــا قــد ال يكــون
/1:
ـه
ـ
ي
ف
ـر
ـ
ظ
ن
وي
و� (اللمــع)« :وقــد ال تقــول :مــن هــل ،وال قــد هــل،
ص)56
ي
ي
ف
ن
و� (تهذيــب اللغــة)« :وليــس ف� هــذا يـ ٌ
ـأس مــن مكــر قــد يكــون وقــد ال يكون»(األزهــري(،د.ت) ،مــادة:
ي
وال تأمــر به»(ابــن جـ يـى/1 ،1972،ص ،)8ي
َ َّ َ
ً
البتــة ،و�ش ي ء
ومــض) ،وفيــه أيضــا «قــال ابــن شــميل :ســمعت الخليــل بــن أحمــد يقــول :األمــور عــى ثالثــة أنحــاء ،يعـ ن يـى عــى ثالثــة أوجـ ٍـه� ،ش ي ء يكــون
ّ
ف
ـف البحـ َـر َ
و� (المخصــص)َ :
«و َصـ َ
َ َّ َ �ش
بالجـ َـر ِد ألنــه قــد اليكــون كذلــك إذا
ال يكــون البتــة  ،و ي ء قــد يكــون وقــد ال يكون(»...األزهــري،د.ت ،مــادة :بــت) ،ي
َت ّم َّو َج»(ابــن ســيدهُ .363/2 ،1996،
وينظــر فيــه/3:ص ،)14كمــا ورد اســتعمال الفصــل بينهمــا بــ(ال) ،ف� (المســائل الخالفيــة) ُ
للعكـ بـري (ت616ـه)
ي
ف
َ ّ ُ ف
و� (�ش ح الشــافية)« :وقال األخفش :األلف البد
وهو من أئمة النحو« :إن التقديم
والتأخ� قد ال يصح ي� ي
ي
كث� من المواضع»(،1992ص ،)96ي
ً
ض
ـر�/3 ،1975،صُ .29
وينظــر فيــه/2:ص 38وص،)184
لهــا مــن كونهــا تابعــة لمــا قبلهــا ،وليــس الــواوكــذا ،فإنهــا قــد ال يكــون مــا قبلهــا مضموما»(الـ ي
ف
ض
ُ
ف
و� (�ش ح الكافية)« :أن المخ�ب عنه قد ال يكون
معرفة»(الر�،د.ت/3،ص .9وينظر فيه/2:ص،138و/4ص ،)208وكذا ي� (اللســان)« :وقال
ي
ي
َ
َ
ف
ُ
ن
ـا� ،تكــون النتهــاء
و� (المصبــاح)« :وإىل :مــن حــروف المعـ ي
أجــرد ألنــه قــد ال يكــون كذلك»(ابــن منظور،د.ت،مــادة :ســدر.وينظر مــادة :قــول) ،ي
الغايــة ،تقــول :رست إىل البــرة ،فانتهــاء الســر كان إليهــا ،وقــد يحصــل دخولهــا وقــد ال يحصل»(الفيــوم،د.ت ،مــادةَ :أ َلُ .
وينظــر فيــه :مــادةَ :بـ َ
ـى،
ي
يِ
ي
ّ
ً
ً
ف
َ َ َ َ َ َ
و� (الكليــات) :أن «التصــور قــد يكــون علمــا ،وقــد ال يكــون كالتصــور الــكاذب ،والعلــم قــد ال يكــون تصــورا كالتصديــق،
وخلــط ،وســبق ،وعســب) ،ي
ً
ً
ً
ً
ً
والتصديــق أيضــا قــد يكــون علمــا ،وقــد ال يكــون كالتصديــق الــكاذب ،والعلــم قــد ال يكــون تصديقــا بــل تصورا»(الكفــوي،1998،ص ،)290وفيــه أيضــا:
ً
ْ َ ُّ َ
ِّ ُ َ ْ َ
ف
ُ َْ
ُ َْ
ـر :ت ْمـ ٌـر ال َيشــتد نـ َـو ُاه .قــال
إن «مــا يكــره مــن األمــة قــد ال يكــره مــن النب ــي»(الكفوي،1998،ص ،)920ومنــه أيضــا مــا جــاء ي� (التــاج)« :الشــيص بالكـ ِ
ف
َ ً
َ َّ ُ
ّ
الكالم»(الصبــان/1 ،2014،
و� (حاشــية الصبــان)« :أن الســامع قــد ال َيسـ َـم ُع ّأو َل
الفــراء :قــد ال يكــون لــه نوى»(الزبيدي،1984،مادة:شــيص) .ي
ص.)368
ف
ونحن ال نماري ف� ما ّ
ن
(المغ�) من اختصاص (قد) «بالفعل المترصف الخ�ب ي المثبت»(األنصاري،1999،ص،)227
أقره ابن هشام (ت761ـه) ي�
ي
ي
ف
ّ
ن
ولكــن مــا لفــت انتباهنــا هــو أن ابــن هشــام بعدمــا نــص عــى االســتعمال األمثــل لهــذا األســلوب ،وجدنــاه يســتعمل الفصــل بينهمــا بــ(ال) ي� (المغـ يـى)
ً
ف
ف
ت
ت
ـأ� له»(األنصــاري،1999،ص ،)461وفيــه أيضــا« :أن المصــدر قــد ال
ِ
ـأ� لذلــك كمــا ي� اآليــة ،وقــد ال تـ ي
نفســه ،إذ قــال ي� مبحــث (هــل)...« :قــد تـ ي
ً
ْ
ّ
ُيعــى حكــم (أن) أو (أن) وصلتهمــا وبالعكس»(األنصــاري،1999،ص ،)889وقــال أيضــا عنــد حديثــه عــن إضافــة (لــدن) إىل الجملــة :و«قــد ال
ف
تضاف»(األنصــاري ،)1999،208،واســتعمله كذلــك ي� (أوضــح المســالك) عنــد حديثــه عــن (أم) المنقطعــة الـ ت يـى «قــد تقتـض ي مــع ذلــك اســتفهاما
ف
حقيقيـ ًـا ،..وقــد ال تقتضيــه ألبتة»(األنصــاري/3 ،1979،صُ .375
/3:
ـه
ـ
ي
ف
ـر
ـ
ظ
ن
وي
و� �ش حــه (شــذور الذهــب)« :والحاصـ ُـل أن االســم قــد
ص،)298
ي
َ
ال يكــون ذ ُِكــ َـر ألجــل أمــر وقــع فيه»(األنصــاري/1 ،2004،ص.)300
ّ
وليــس ابــن هشــام وحــده الــذي جــاء بعكــس مــا أقـ ّـر ،فمــن قبـ ُـل كان ابــن مالــك (ت672ـه) عــى رأس الذيــن قالــوا« :وال يفصــل بـ ي ن
ـ� (قــد) والفعــل إال

ف
ف
بالقســم»(/4 ،1990ص ،)108ثــم جــاء بعكــس ذلــك ،فمــع هــذا الــذي ذكــره ي� (�ش ح التســيهل) ،قــال ي� ألفيتــه« :والمــروف قــد ال ينرصف»(ابــن
ً
الف�وزآبــادي (ت817ـه) فبعدمــا نـ ّ
عقيــل/3 ،1985،ص ،)338ففصــل بـ ي ن
ـص عــى أن (قــد)
ـ� (قــد) والفعــل المضــارع بــ(ال) النافيــة ،ومنهــم أيضــا ي
َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َّ ٌ
َْ
َ َ ِّ ُ ْ َ
ُ َ َّ
َ َ ِّ
فيس»(،2005مــادة :قــد) ،وجدنــاه يســتعمل الفصــل
ـازم ِ
«الحرِفيــة مختصــة بالفعـ ِـل المتــر ِف الخـ ب ِـري المثبـ ِـت المجــر ِد مــن جـ ِ ٍ
وناصـ ٍـب وحــرف تن ٍ
ً
بينهمــا بــ(ال) النافيــة ،فقــال« :الجــأشُ :رواع القلــب إذا اضطــرب عنــد الفــزع ،ونفــس اإلنســان ،وقــد ال ُيهمــز»( ،2005مــادة :جــأش) ،وقــال أيضــا:
َْ
ُ ْ
ف
ف
والبضـ ِـع واألخ ـ َـمص ،وقــد ال يكــون لبعــض الناس»(،2005مــادة :دغــدغ) ،وكــذا
«الدغدغــة :الزغزغــة ي� معانيهــا ،وحركــة وانفعــال ي� نحــو ِاإلبـ ِـط
ف
فعــل الســيوط (ت911ـه) ،فبعدمــا ّنبــه عــى اختصــاص (قــد) بالفعــل المتـ ّ
ـرف الخـ بـري المثبــت ي� (الهمــع)(/4 ،1980ص ،)377تأ� بالفعــل
ي
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ً
ً
ّ
ف
َّ
المؤلـــف نفســه ،إذ قــال« :إن الضمـ يـر قــد ال َيتعــدى إليــه الفعــل إال بحــرف جــر»(/5 ،1980ص ،)158وقــال أيضــا:
المضــارع منفيــا بعــد (قــد) ي�
ّ ً
ً
ّ
َ
ٌ
ّ ف
ف
و� (المزهــر) أيضــا« :ثــم إن الموضــوع لــه قــد ال ُيوجــد إال ي�
و«قــد ال يكــون قبــل (إال) فعــل ،نحــو :القــوم إخوتــك إال زيــدا»(/3 ،1980ص .)252ي
ـيوط/1 ،1998،ص.)37
الذهــن فقــط كالعلــم ونحوه»(السـ
ي
ً
ّ
ً
ّ
العلــة ف� نشــوء هــذا األســلوب وانتشــاره  -إضافــة إىل وقــوع مــا يســنده ســماعا ف� كالم العــرب -فــ� ف� النحويـ ي ن
ـ� أنفســهم ،إذ عملــوا بعكــس مــا
وأمــا
ي ي
ي
ي
َ
ـ� جمهــور المتحدثـ ي ن
ـ� لقيدهــم ،فانتـرش األســلوب بـ ي ن
أقـ ّـروا غـ يـر آبهـ ي ن
ـ� بالعربيــة كانتشــار النــار ف ي� الهشــيم.
ف
ينا� قولك( :قد أســافر) ،ألن «قولك :قد أســافر ،األصل فيه أنك مقيم والســفر عارضّ ،أما قولك :قد ال أســافر،
ثم إن قولك( :قد ال أســافر) ،ال ي
ٌ
ٌ
باد ف ي� هذا األسلوب»( أبو الهيجاء،2008،ص ،)183ال مجال لغمزه.
دالل ٍ
فاألصل فيه أنك مسافر واإلقامة عارضة ،وهذا ملمح ي
وأمــا مجمــع اللغــة القاهــري فقــد أضـىف
ّ
ش
ال�عيــة عــى هــذا األســلوب ،إذ رأى «أنــه ال مانـ َـع مــن دخــول (قــد) عــى الفعــل المضــارع المنـف ي بــ(ال) ،وعــى
َ
َ ِّ ُ
ّ ف
ق
ن
ٌّ
ّ
أ�
ـو�،1987،ص ،)106ولعــل ي� ذلــك مزيــد نـ ٍ
ـا� ،وأيـــده كل مــن ب ي
ـرة لمــا رأى العدنـ ي
هــذا يصــح قولهــم :قــد ال يكــون كذا»(الت ــرزي ،ومحمــد شـ ي
الســعود(د.ت،ص ،)22-21وأحمــد مختــار عمــر الــذي وصــف األســلوب بالفصيــح(،2008ص.)938
َ ْ
ف
ن
ّ
ن
ـا� ،اســتعملنا األســلوب نحــن
وعــى هــد ٍ
ي ممــا وقــع ي� لغــة أئمــة العربيــة مــن أســلوب الفصــل بـ يـ� (قــد) والفعــل المضــارع بــ(ال) النافيــة ،ومــا رآه العدنـ ي
ً
أيضــا ف ي� بحثنــا هــذا.

ً
َ
ً
ض
الما�:
م� ء (ل َع َّل) مقرونة بالفعل
رابعا /ج ي
ي

ٌّ
ُ
َ ّ َ َ
ن
َ ْ ُ ُ َ َ َّ
ض
ُ ِّ
ـا�( :ل َعلــه فــاز) ،ويقولــون إن الصــواب :قرنهــا بالمســتقبل ،ألنهــا لتوقـ ِـع َم ْر ُجـ ٍـو أو
قــال العدنـ ي
ـا�« :ويخطـــئون مــن يقــرن (لعــل) بالفعــل المـ ي
َ ُ
َ ّ ُ ُ
ـوف :ل َعلـ ُـه َيفــوز»(،2008ص.)228
مخـ ٍ
ً
ً
ـا� ف� نحــو قولهــم(َ :ل َع ّلــه َف َاز ُ
ن
َ َ َّ
ض
)(ينظــر،2008:ص ،)228خالفــا للحريــري (ت565ـه)
ـا� إىل جــواز مـ ج ي
وذهــب العدنـ ي
ـ�ء (لعــل) مقرونــة بالفعــل المـ ي ي
َ ّ َ
َ ّ
َّ
َّ
ض
ن
ـا� ،إذ قــال« :ويقولــون( :ل َعلــه َنــ ِـد َم ول َعلــه قـ ِـد َم) ،فيلفظــون بمــا يشــتمل عــى
الــذي غلــط األســلوب الســتحالة معــى التوقــع لـ(لعــل) مــع المـ ي
ََّ
َ ُ
ُ
ُ
َ َ َّ
ـوف ،والتوقــع ّ
إنـــما يكــون
المناقضــة ،وينـب ئ عــن المعارضــة ،ووجــه الــكالم أن يقــال( :لعلــه يفعــل أو ال يفعــل) ،ألن معـ نـى (لعــل) التوقــع لمرجـ ٍـو أو مخـ ٍ
َ ّ
ّ
وترصم»(الحريــري،1996،ص.)158
ويتولــد ،ال لمــا انقـ ضـى
لمــا َيتجــدد
فـما ال ـرأي ف ي� ذلك؟.
ُ
ن
العدنا� صحيح ،ذلك ألن ترصي ــح الحريري َ
ً
(ت597ـه)(ينظر:د.ت،ص،)161
قديما كابن الجوزي
ومن حذا حذوه من بعده
قلنا :إن ما ذهب إليه
ي
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ـ�ء (ل َعـ َّـل)
وأ� الفتوح(ينظــر،1983:ص ،)59وجــودة م�ب وك(ينظــر،2005:ص ،)93بتغليــط مـ ج ي
وحديثــا كعبدالمطلــب (ينظــر،2005:ص ،)23ب ي
ً
ض
ـا� ،مدفــوع مــن ثالثــة أمــور:
متلــوة بالفعــل المـ ي
ّ
َّ
َ
َ ُّ
وأوض ُحــوا َّ
األمــر َّ
المدقــ ي ن
أن بعــض النحويـ ي ن
ِّ
األول:
صحــة هــذا األســلوب .ويمكــن جمـ ُـع األســباب الـ ت يـى
وردوا عليــه،
ـق� ،تعقبــوا هــذا التغليــط
ـ�
ف
ت
َُ
اآل� ُ(ينظر:ابــن َبـ ّـري وابــن ظفر،1992،ص،52-51واألنصاري،1999،ص،380والحريــري1996،
ذكروهــا ي� تصحيــح هــذا األســلوب عــى النحــو ي
،ص:)158
ُُ ُ
السماع الصحيح الفصيح بذلك ،فقد استشهد َم ْن َّ
ود َّ
صح َح هذا األسلوب بالشواهد اآلتية:
 -1ور
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ّ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ُْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ
ف
ـال اع َملــوا َمــا ِشــئت ْم فقــد غفـ ْـرت لكـ ْـم»( البخــاري،2001،
قــول النب ــي (ص) ي� الحديــث الصحيــح« :ومــا يد ِريــك ،لعــل الل اطلــع عــى أهـ ِـل بــد ٍر فقـ
/4ص.)76
وقول امرئ القيس(،2004ص:)107
َ
ُ ِّ ْ ُ َ ً
َ
َ ُ
ً َ
ل َع ـ َّـل َمنايانا ت َح َّو ْلـ َـن أ ْبؤسا
داميــا َب ْعد ِص َّح ٍة
وبدلت ق ْرحا ِ
وقول الفرزدق(،1987ص:)90
َ ّ َ ف ْ ُ َ ََ ّ
ل َعلك ِ ي� َحد َر َاء ل ْمت عل ال ِذي

ْ
ََ ُ
َ َ
تخ يَّ َ� ِت ال ِم ْع َزى عل ك ِّل َح ِال ِب
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ً
(القيس/1 ،1987،ص ،146واألنصاري،1999،ص:)380
وقوله أيضا
ي
َ ًّ
َ َُ
َ ْ َ َ ً ََْ َْ
َ َ ْ َ َّ ُ
المق َّيدا
الحمار
س ،ل َعلما
أضاءت لك الـنار ِ
أ ِعـد نـظرا يـا عبد قي ٍ
َ
ً
وكأ ّن ابـ َـن هشــام (ت761ـه) َل َّمــا استشــهد ببيــت الفــرزدق هــذا عــى َّ
صحــة اإلخبــار عــن َ(ل َعـ َّـل) بالفعــل المـ ض
ـا� ،قــد خـش ي اعت ـراضا مــن إلحــاق (مــا)
ي
َّ ُ َ
َ
َّ َ
ُ
َّ
ً
ْ َ َ ًّ َ َ :
ف
َّ
ـاءت) ،فابتــدأ
بـ(ل َعـ َّـل) ي� قــول الفــرزدق (لعلمــا أضـ
بالحجــة قائــا« :فــإن اعـ تـرض بــأن (ل َعـ َّـل) هنــا مكفوفــة بـ(مــا) ،فالجــواب :أن شــبهة المانــع أن
َ
ً
ً
َّ
ض
ض
ـوال ِلمــا ف� يِّ ز
ن
ح�ها»(األنصــاري،1999،ص،)380
ـا� معمــوال لهــا أو معمـ
ي
ـا� ،وال فــرق عــى هــذا بـ يـ� كــون المـ ي
(لعــل) لالسـ ِـتقبال فــا تدخــل عــى المـ ي
ً
ثــم قــال ف� موضــع آخــر« :وجـ ّـوز قـ ٌ
ـا عــى (ليــت) الشت ـراكهما ف� أنهمــا ُيغـ يّـران معـ نـى االبتــداء ،...وبعضهــم خـ ّ
ـص لعـ ّـل بذلــك،
ـوم إعمالهــا حينئــذ حمـ
ي
ي
ّ
ِّ
َ
معلقـ ًـا عــى قــول الفــرزدق هــذا« :ومنهــم َمــنْ
ألشد َّيــ ِـة التشــابه ،ألنهــا و(ليــت) لإلنشــاء»(األنصاري،1999،ص ،)378وقــال الزمخـرش ي (ت538ـه)
ُ
عملهــا»(،1993ص.)389
يجعــل مــا مزيــدة وي ِ
َ
ً
ُ
ً
َ
ً ف
ُّ -2
فعال ماضيا»(األنصاري،1999،ص.)380
نص (ابن هشام) رصاحة ي� مبحث (ل َع َّل) عىل صحة هذا األسلوب ،إذ قال« :وال َيمت ِن ُع كون خ�ب ها
َ ً
ُ
بم�لــة َ(ل َّ
ض
ـا� ،وه ن ز
عل)(األنصــاري،1999،ص ،)380نحــو
 -3االســتدالل عــى بطــان امتنــاع ذلــك ،ب ــثبوت مـ ج ي
ـ� ِء (ليــت) مخ ـ بـرا عنهــا بالفعــل المـ ي
ي
ُّ َ
ُْ ُ َ ً ْ ً
َ َ
ـت ن ِســيا َمن ِسـ َّـيا)(مريم.)23 :
قولــه تعاىل(:قالــت َياليتـ ن يـى ِمــت ق ْبـ َـل هــذا وكنـ
ّ
ُ
َّ
ْ
ُ ُ
يدهــا لفظــة َ(ل َعـ َّـل) ،وه ّ
أنـــها وإن كان األصــل فيهــا أن ت ِفيــد التوقــع ،فــإن ذلــك ال يمنــع أن ُيخـ َـرج
 -4تصحيــح ذلــك مــن حيــث الداللــة الـ ت يـى قــد ت ِف
ي
ف
ف
ُ
ُّ
ُ
ََْ
و� المـض ّ  ،يــدل عــى صحــة ذلــك الحديــث ش
ال�يــف ،وأبيــات امــرئ القيــس والفــرزدق
الــكالم بهــا مخــرج المظنــون فيــه ،والظــن يكــون ي� المســتقبل ،ي
ي
ً
المذكــورة آنفــا.
ّ ُ ِّ َ ُ
ف
ن
ّ
الثا� :هو ما نضيفه من الشواهد ت ُ َ ُّ
وه:
ِ
األمر ي
ي
ال� تضم إىل ما ي� األمر األول ،مما يؤيد ويعضد صحة هذا األسلوب ،ي
ٌ
ّ
ً
َّ َ
ََ َ
ف
قــول النب ــي (ص) ي� الحديــث الصحيــح« :فلعــل ابنــك هــذا نزعــه ِع ْرق»(البخــاري/8 ،2001،ص ،)173وقولــه (ص) أيضــا« :لعلنــا
َ ْ
ـار� (ت130ـه)(،1985ص:)29
أعجلناك»(البخــاري/1 ،2001،ص .)47وقــول الخـ ج ي
ْ َ َُ
َ ّ َ ْ ُ ُ ٌّ َ ُ
َ
َ َ َ َ
وص َبــد ُاء
ل َعلك َوال َم ْوعود َحــق َوفاؤ ُه
بــدا لك ِفـي ِتلك القل ِ
الدؤل(،1953ص:)173
وقول
ي
َ
َل َع َّل َأ ِ خ� َل َّما َرأى ُح ْس َن ش َ
يم ِ ت ي�
ِ
ي
وقول جرير(،1986ص:)63
ُ ُ
َ ْ َ
َََّ َ
َ
َ ّ َ
األصـ َّـرة َوال ِـعال َب ــا
ل َعــلك َيــا ع َبيد َح ِس ْبت َح ْر ِب ي�
تقـلـدك ِ
ً
أيضا(،1986ص:)466
وقول جرير

َ ن َ ْ َ َّ َ ّ ُ َ ُ ْ
اربــه
و ِلي ِ يـ� ِإلـي ِه ظـن أنــي أو ِ

َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ
ـان
وذبـيــان الحمــال ِة والطع ـ ِ

َ َ َّ ُ نَ َّ ْ َ َ َ َ َ ً
ـاب ع ْبســا
لعــل ب ي� ِشعرة عـ
وقول ذي ُّ
الر َّمة(،1993ص:)62
َ َ ْ نَ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َ َ َّ ً َ ْ نَ َ ْ َ ُ شْ
ح ُمنشدا
� ٍف
وب ي� قسا كانت ِمن ال ي
لعــل ِديارا ب ي� وعس ِاء م ِ
َ
ً
ّ
ض
الما� ،ف ي� عبارات علماء النحو واللغة:
وأما األمر الثالث :فهو وقوع (ل َع َّل) ُمخـ�بَ ا عنها بالفعل
ي
َ
ُ
َ
ْ َ ُ
َ ّ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ َ
قــال ابــن جـ ن يـى (ت392ـه)« :ل َعلــه قطــع يــده أو ِرجلــه»(د.ت/2،ص ،)450وقــال ابــن ســيده (ت458ـه)« :ول َعـ ّـل ســيبويه أراد إذا ذ ِكـ َـر َ ْري َحانــه مــع
َ
ً
ُس ْب َح َان ُه كان ي َ
ُ
«ل َع َّل َ
ش
الزمخ�ي (ت538ـه):
هللا
غ� متمكن»(/5 ،1996ص .233وينظر فيه/4:ص،328و/4ص ،)330ومن ذلك أيضا ما قاله
َ
َ َ َّ َ َ َ َ
عـ ّـز وجـ ّـل أخـىف عنــه ذلــك لمصلحــة رآهــا»(د.ت/3،ص ،)365وقولــه أيضـ ًـا« :ومثــال هــذا :أن ُيخـ َّـون بعـ ُ
هللا خذلـ ن يـى ،ل َعـ َّـل
ـض األمنــاء ،فيقــول :لعــل
ُّ
َ َْ َ
التــوز ُّي :محـ ِّـد ٌثَ ،ل َع ّلـ ُـه ُنسـ َ
ُ ُ َ ْ
ـب إليه»(،2005مــادة:
ـعود
هللا أعــى قلب ــي»(د.ت/4،ص ،)226وقــول ي
ِ
ِ
الف�وزآبــادي (ت817ـه)« :أن محمــد بــن مسـ ٍ
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َ
َ َ ّ ََ َ ّ
ول َع ّلـ ُـه َأ َخـ َـذ ُ
أن يش ّ
تــأز) ،وقولــه...« :
ف»(د.ت،مادة:شــفف)،
فارس»(،2005مادة:عــرر) ،وكــذا قــول ابــن منظــور (ت711ـه)« :ولعلــه أراد
ـن
ـ
ب
ا
ـن
ـ
م
ه
ِ
ٍ
ِ
َ ّ
ً
َ
ـوال مــن الـ َـد ْر ِك»(/1 ،1998صُ .465-464
ـيوط (ت911ـه)« :ل َعلــه أراد بقولــه (د ُروك) فعـ
وينظــر فيــه/2:ص.)429
وقــول السـ ي
ً
ً
ف
َ َ
ـا�ّ ،
ن
َّ
َّ َ
ض
وأيــده (أحمــد مختــار عمــر) ،واضعــا هــذا األســلوب ي� المرتبــة
ـا� ،وهــو مـ ج ي
وب ـهــذا تظهــر صحــة مــا أجــازه العدنـ ي
ـ�ء (لعــل) مقرونــة بالفعــل المـ ي
ّ
ف
ف
ُ
الفصيحة(ينظر،2008:ص .)639بيد أن ما ُيستحسن ذكره بإزاء هذا الذي تقدم ،هو أن الناظر ي� هذا األسلوب ي� الشواهد العربية المسموعة
ً
َ
ّ
ـ� ،ينقــاد إىل فهــم معـ ي ن
ـ� واللغويـ ي ن
وعبــارات النحويـ ي ن
ـ� ،وهــذا الفهــم ُي ّعــد حصيلــة لتفاعــل أمريــن همــا :مقتـ ضـى الحــال والســياق اللغــوي اللــذان تشــكلت
َ ً
َ ّ
ـرا عنهــا بالفعــل الم ـض  ،وه داللــة المظنــون فيــه« ،والظـ ُّـن يكــون فيمــا َمـ ضَـى وفيمــا ُيسـ َـت َ
قبل»( ابــن بـ ّـري
منهمــا الداللــة الـ ت يـى أفادتهــا (ل َعــل) مخـ ب
ي
ي
وابــن ظفــر،1992،ص ،)51وهللا أعلــم.

ً
خامسا/دخول (أل) عىل ّ
(كل) و(بعض):

ف
ُ
ن
ّ
العدنا� دخول األلف والالم عىل ّ
و(البعض)(ينظر،2008:ص ،)222-221واتفق معه ي� ذلك عباس
(كل) و(بعض) ،فتقول:
(الكل)
أجاز
ِ
ي
ُ
ُ
ُ
حسـ ُ
والزعبالوي(ينظــر،2006:
يعقوب(ينظــر،1986:ص،)233
عمر(ينظــر،1998:ص ،)198وإميــل
ـن(ينظر/1974،3:ص ،)72وأحمــد مختــار

ف
ف
ن
ن
ـ� :رأيــت ي�
ص،56وص،451وص .)526وهــو موضــع خــاف بـ يـ� قــداىم اللغويـ يـ� ،فقــد جــاء ي� تهذيــب اللغــة« :وقــال أبــو حاتــم :قلــت لألصمـ ي
ُ
َ
ف
ّ
ُ
ولكن َأ ْخ َذ البعض ي ٌ
العلم ي ٌ
كتاب ابن المقفع:
خ� من ترك الك ّل .فأنكره أشد اإلنكار ،وقال :األلف والالم ال تدخالن ي� (بعض) و(كل) ألنهما
كث�،
ِ
ُ
العرب ّ
ف
(وكل َأ َت ْو ُه داخر َ
ٌّ
الكل وال البعض»(األزهري،د.ت،مادة:بعض)،
ين)(النمل .)87:قال أبو حاتم :وال تقول
و� القرآن:
معرفة ي
ِ ِ
بغ� ألف والم ،ي
َّ ُ
ُ
ُ
ً
ٌ
وتابعهمــا ف ي� ذلــك ابــن فــارس (ت395ـه):
«فأمــا (ك ّل) فهــو اسـ ٌـم موضــوع لإلحاطــة ،مضــاف أبــدا إىل مــا بعــده ،وقولهــم الــك ّل ،وقــام الــك ّل فخطــأ،
ن
ّ
ُ ُ ّ
ـا� (ت502ـه) الــذي قــال :و«لــم يــرد ف ي� �ش ي ٍء مــن القــرآن ،وال ف ي� �ش ي ٍء مــن كالم الفصحــاء:
والعــرب ال تعرفه»(،1979مــادة:كل) ،والراغــب األصفهـ ي
ف
ّ
ُّ
الكل باأللف والالم»(د.ت،ص ،)564وذهب الســيوط (ت911ـه) ،إىل أن ت
بغ� ِألف والم ،ألنهما ي� ّنية اإلضافة
كلم� (كل) و(بعض) معرفتان ي
ي
ي
تعر ُ
(كل) ف� قولــه تعــاىل المذكــور آنفـ ًـا ،تنويـ َـن عــوض عــن كلمــة محذوفــة ،والتقديــر هــوُّ :
فتا(ينظــر/4 ،1980:ص ،)286فيكــون تنويـ ُـن ّ
لــذا ّ
(كل
ي
َ ْ
الـخل ِق.)...
ت
ّ
يأ�:
ويبدو مما سبق أن أصحاب المنع احتجوا بما ي
 -1أن ت
كلم� (كل) و(بعض) عند القطع ف ي� ّنية اإلضافة.
ي
ين
باأللف والالم ف ي� القرآن الكريم ،وال عن العرب.
 -2أن
الكلمت� لم َتـ ِردا ِ
ً
ُ
ّ
ن
ن
ـ�/2 ،1987،
ولكــن كثـ يـرا مــن النحويـ يـ� واللغويـ يـ� القــداىم أجــازوا دخــول (أل) عــى (بعــض) و(كل) (ينظر:الزجــاج/2 ،1986،ص،655واألندلـ ي
ّ
ّ
ن
ـا�،2008،ص ،)222عاديــن التنويـ َـن فيهمــا تنويـ َـن تنكـ يـر ليــس إال ُ(ينظر:إميــل يعقــوب،2007،ص .)118-117يؤكــد ذلــك مــا
ص،515والعدنـ ي
ُ
ّ
َْ
األصمع»(د.ت،مــادة :بعــض) .وأشــار
ـض َوك ٍل ) إال
ـوم (ت770ـه) مــن قــول «األزهــري :وأجــاز النحويــون إدخــال األلــف والــام عــى ( بعـ ٍ
نقلــه الفيـ ي
ي
ف
ف
ٍّ
الفارس ،وابن درســتويه ،ي� قولهم بأنهما نكرتان ،وأنهما
عل
ـيوط (ت911ـه) ي� مبحث (كل وبعض) ،إىل مذهب كل من «األخفش ،ب ي
ي
وأ� ي
السـ ي
ً
َ َ ُ ّ :
ف
ُ
ّ
ـررت
وه ي� المعـ نـى مضافــات ،وحكــوا (مـ
معرفــان بــ(أل) ،وينصبــان عــى الحــال ،قياســا عــى (نصــف) و(ســدس) و(ثلــث) ،فإنهــا نكـرات بإجمــاع ،ي
ُ ً
ّ ُ
ً ُ
ُ
بهــم كال) بالنصــب عــى الحــال»(/4 ،1980ص ،)286فأجــروه مجــرى :مــررت بهــم جميعا(ينظر:ابــن الشــجري/1 ،1992،ص .)235-234وإذا
ّ
األلــف والــام عليــه ،ألنــه قــد ثبــت تنكـ يـره.
جــاز انتصــاب (كل) عــى الحــال ،جــاز دخــول ِ
وأما ّ
المانع� دخول األلف والالم عىل ّ
ّ
ين
(كل) و(بعض) ،فلها ما ينقضها:
حجة
ِ
ً
أوالّ /
حجة أنهما معرفتان ألنهما ف ي� ّنية اإلضافة ،ينقضها أمران:

ً
الفارس وابن درســتويه ،من أنهما نكرتان قياســا عىل (نصف) و(ســدس) و(ثلث) ،فإنها يصح
عل
ـيوط من مذهب األخفش ب ي
ي
وأ� ي
 -1ما نقله السـ ي
ً
ً
ف
ت
ـأ� نكـرات بإجمــاع  -لوقوعهــا أحــواال -مــع أنهــا ي� المعـ نـى مضافــات .لذلــك فــإن مــن يقــول بتعريــف (كل) و(بعــض) عــى ّنيــة اإلضافــة ،عليــه أيضــا
أن تـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ً ّ
ً
ً
ً
َّ َ
نفســها.
أن يعد (نصفا) و(سدســا) و(ثلثا) ونحوها ،معارف أيضا للعل ِة ِ
ً
ُ
َ
 -2ليــس مــن الـ ضـروري أن يكــون ٌ
(كل) و(بعـ ٌ
ـض) معرفتـ ي ن
ـ� ،ذلــك أن اإلضافــة ال تفيــد المضــاف تعريفــا إذا كان المضــاف إليــه نكــرة ،بــل تبقيــه نكــرة،
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
األلــف
لــذا فــإن كلمـ ت يـى (كل) و(بعــض) ،قــد تضافــان إىل نكــرة ،وإذا أضيفتــا إىل نكــرة لــم تخــرج (كل) و(بعــض) معــه عــن التنكـ يـر ،ومــن َثـــم صــح دخــول ِ
ُ
عليهما(ينظر:إميــل يعقوب،2007،ص.)120
والــام
ف
ف
ف
ف
ّ
ً ّ
و� أشــعار العــرب ،فمنقوضــة مــن حيــث أنــه قــد ورد ي� كالم العــرب مــا ليــس ي� القــرآن الكريــم،
ثانيــا /وأمــا حجــة عــدم ورودهمــا ي� القــرآن الكريــم ،ي
ً
ْ ُ
ف
ف
ـماعا ّ
صحــة دخــول (أل) عــى ّ
(كل) و(بعــض) ،قــال
وقــد ورد ي� القــرآن الكريــم مــا لــم تقلــه العــرب .ومــع ذلــك فقــد ورد ي� شــعر القدمــاء مــا ُيثبــت سـ
ًّ
الشــاعر الجاهـ يـ� ال ـ ُـمرقش األصغر(القــر�ش ي ،2013،ص:)259
ْ ُ ُ
َُ ُ َْ ُ َ ْ
َشه ْد ُت ب ِه َع ْن َغ َارة ُم ْس َب ّ
ض ط ِّوحوا
والبع
طرٍة
ٍ
ِ
يط ِاعن بعض القو ِم ِ
ِ
ّ
سحيم(المعري،1977،ص:)457
وقول الشاعر المخ�ض م
َ َ
ُ
َ
ُ
ت
أيت ِّ
يأ� ،الموت للك ّل َم ْع ِمدا
والفق� ِكل ْي ِهما
الغنـي
ر
ي
إىل الموت ي
ُ
ن
ت،ص،216وينظر:
وقول مجنون ليىل(د.
األصفها�،د.ت/2،ص:)40
ي
ُ
ُ َ ِّ ن ْ
َ
َُ
ُ
َْ ن
ي�
نكره
ال يذكر البعض من د ْيـ ِ ن ي� في ِ
ث� أن سوف يق ِض ي
وال يحد ِ ي

ف
وأمــا ّ
حجــة الراغــب األصفهـ نـا� بــأن تحليــة ّ
ثالثـ ًـاّ /
(كل) و(بعــض) بــ(أل) ،لــم تــرد ي� كالم الفصحــاء ،فيكفينــا أن نستشــهد لدحــض ذلــك – فضــا
ي
ْ َ
ُّ ً
ّ
ـكا بتجويــز تحليتهمــا بــ(أل) عنــد كثـ يـر مــن اللغويـ ي ن
ولكـ َّـن
عــن الشــواهد الـ ت يـى قدمناهــا -بــكالم ابــن المقفــع (ت142ـه) ،تمسـ
«العلــم ك ِثـ ي ٌـرِ ،
ـ� ،إذ قــال ِ
ُ
َ
َْ َ َْ
ب� تغليــط األصمــ� البــن المقفــع ف� ذلــك ،مــع أن الرجــل قـ ضـى ثالثـ ي ن
الك َّل»(األزهــري،د.ت ،مــادة :بعــض) ،مســتغر ي ن
ـ�
ـض خـ يْ ٌـر مــن تـ ْـر ِك
ِ
ي
أخــذ البعـ ِ
ي
ً
ً
رصا زمــن االستشــهاد اللغــوي ،ثــم بمــا ورد مــن تحليــة (كل) بــ(أل) ف� كالم إمــام النحــاة ســيبويه (ت180ـه)« :مــن قــالُّ :
كل شـ ٍـاة
ســنة مــن عمــره معــا
ي
كل شــاة َ
كل شــاة َ
َ
لتـــها ،...ال ُيريـ ُـد أن ُي ْدخـ َـل َّ ْ َ َ ف ُ ّ
وسـ ْـخلة لهــا بدرهــم ،ومــن قــالُّ :
وسـ ْـخلتها بدرهــم ،إنمــا ُيريـ ُـدُّ :
وس ْخ ُ
الســخلة ي� الــكل»(د.ت/2،ص،)82
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
َّ َ َّ َ
ْ َ َ :
ف
ف
ُ َّ
ـث البعـ َ
ـت بعـ ُ
أضافــه إىل َّ
ـض َّ
مؤنــ ٍـث هــو
ألنـــه
أصابــ ِـعه) ،وإنمــا أنــ
ـض
ـكالم (ذهبـ
ِ
ـض الـ ِ
وكذلــك تحليــة (بعــض) بهــا ي� قولــه« :وربمــا قالــوا ي� بعـ ِ
َ
ُ
ُ
ص،51وينظر فيــه/2:ص ،)348وقــد ك ُثـــرت تحليــة (بعــض) بــ(أل) ف ي� كالم الفـ ّـراء (ت207ـه)« :ومــن ذلــك قــول العــرب:
منه»(ســيبويه،د.ت/1،
َ
َ ُ
ُ
ُ
ّ
ٌ ف
َ
ن
المع�(الفراء،1983،
رفع» ي�
البعض إىل تأويل البيوت ،ألنها
بعض ،ف َم ْن رفعَ ،رد
وبعضها عىل
بعض،
البيوت بعضها عىل
عجبت من تساقط
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ف
ُ
و� قولــه أيضـ ًـا إن «مـ ْـن :قــد تكــون لجميــع مــا َو َقعــت عليــه ،ولبعضــهّ ،
فأمــا البعـ ُ
ـض( »...الف ـراء/3 ،1983،
ِ
/1ص .70وينظــر فيــه/1:ص ،)37ي ِ
ُ
ُ
َ ُ
َ ،)5:
أخ ُذ ُ
همــت ُك ُّل ُأ َّمــة ب َر ُ
ص ،)343وتحليـ ُـة ّ
(كل) بــ(أل) ف� كالم األخفــش (ت215ـه)« :قــال(َ :و ّ
فج َمـ َـع عــى الــك ّل ألن الــك ّل
وه)(غافــر
ـول ِهم ِلي
ـ
س
ٍ ِ
ي
ِ
ُ
ّ ٌ
مذكــر معنــاه معـ نـى الجماعة»(/1990،1ص،390وينظــر/1:ص،23و/1ص،303و/1ص.)412
ن ُ
خل عبارات النحاس (ت338ـه) ف� (معانيه) من تحلية ّ
ولم َتـ ُ
َ
َ
بمع� الك ّل»(،1988
والجزء ال يكونان
البعض
(كل) و(بعض) بـ(أل) ،إذ قال« :إن
ي
ُ
تحـ ّـل نفــس الـش ي ء مــن الـش ي ء،
/1ص.403وينظــر فيــه/1:ص،364و/2ص،144و/2ص ،)273وكذلــك عبــارات ابــن جـ ن يـى (ت392ـه)« :والعــرب ِ
ُ
محــل البعــض مــن الكل»(د.ت/3،ص.25-24وينظــر فيــه/1:ص،52و/2ص،274و/3ص ،)334ومــا أ كـ ث َـر مــا وقعنــا عليــه مــن اســتعمال تحليتهمــا
بــ(أل) عنــد كبــار العلمــاء منــذ القــدم.
(كل) و(بعــض) عــى المعـ نـى ،فـ(الـ ّ
رابعـ ًـا /ذهــب بعضهــم إىل أنــه قــد ُتــ ْـح َمل كلمتــا ّ
ـكل) ُتـــحمل عــى (الجملــة) أو (الجميــع) ،و(البعــض) ُتــ ْـح َمل عــى
َّ
(الجــزء) ،فيصـ ّـح ُد ُخـ ُ
ـول ّالــام َعليهمــا بهــذا َ
الم ْع نَ� ُ(ينظــر :النــووي،د.ت/2،ص.)66
ُ
تلــك ه أدلتنــا وبراهيننــا عــى صحــة مــا ذهــب إليــه العدنـ نـا� مــن دخــول األلــف والــام عــى ّ
ـازة ُثــ ّـلة مــن النحويـ ي ن
ـ�،
(كل) و(بعــض) ،فــكان منهــا إجـ
ِ
ي
ي
ُ
ُ
ُ
ت
ت
ّ
الزبيدي،1984،ماد�:
ـاد� :كلــل وبعــض) والتـــاج(ينظر:
ي
وإجــازة أشــهر المعاجــم اللغويــة العربيــة عــى ذلــك كـ(الصحاح(ينظر:الجوهري،1987،مـ ي
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ف
ُ ف
ُ
ت
و� كالم أئمــة لغــة الضــاد.
ـاد� :كلــل وبعــض) ،ووروده ي� الشــعر العـ ب ي
كلــل وبعــض) ،واللســان(ينظر:ابن منظور،د.ت:،مـ ي
ـر� القديــم ،ي

الخاتمة والنتائج:

 َّبينــت الدراســة أن العدنـ نـا� َغ َّلـــط اســتعماالت َّلغويـ ًـةَ ،ثــ َـبت عــن طريــق البحــث والتمحيــص َّ
أنـــها فصيحــة أو صحيحــة مقبولــة ،لهــا مــا يعضدهــا
ٍ
ِ
ي
ُ
ّ
مــن آراء النحويـ ي ن
ـ� القــداىم ،ومــن الدليــل الســماع ،كتأنيــث (أي) إذا أ ِضيفــت إىل ّ
مؤنـــث.
ي
ـ� قاعــدة لغويــة ثــم العمــل بخــاف مــا ّ
قعــدوه ،مــن ذلــك مــا ّ
مربنــا مــن تغليــط ابــن هشــام األنصــاري مــن يفصــل بـ ي ن
 تقعيــد بعــض النحويـ ي نـ� (قــد)
ف
ف
ف
ن
و� (�ش ح شــذور الذهــب).
والفعــل المضــارع بالن ـ ي  ،لكنــه اســتعمل هــذا األســلوب ي� (المغـ يـى) و(أوضــح المســالك) ،ي
ً
ّ
ً
ً
ف
ن
ّ
ن
ـ�ء (لعـ ّـل) مقرونــة بالفعــل
ـا� إثبــات صحــة مســائل لغويــة غلطهــا بعــض اللغويـ يـ� قديمــا وحديثــا باألدلــة والشــواهد ،كمــا مــر بنــا ي� مـ ج ي
 أجــاد العدنـ يض
ـا�.
المـ ي
ف
ف
ـرع َ
 النقــص ف� االســتقراء المــؤدي إىل التـ ُّوالع َجلــة ي� إصــدار حكــم (الغلــط) عــى بعــض المســائل اللغويــة ،مــن ذلــك مــا وقعنــا عليــه ي� مســألة
ي
همــزة التســوية والتعيـ ي ن
وغ�هــا.
ـ� ،ي

مصادر البحث ومراجعه:
.1إبراهيــم مصطـىف  ،وأحمــد الزيــات ،وحامــد عبــد القــادر ،ومحمــد النجــار( ،د.ت) ،المعجــم الوســيط ،تحقيــق :مجمــع اللغــة العربيــة( ،د.ط) ،دار
الدعــوة ،القاهــرة.
.2ابن الجوزي ،أبو الفرج عبدالرحمن( ،د.ت) ،تقويم اللسان ،تحقيق الدكتور :عبدالعزيز مطر ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة.
الخان� ،القاهرة.
الطناح ،الطبعة األوىل ،مكتبة
أمال ابن الشجري ،تحقيق :محمود محمد
ج ي
ي
.3ابن الشجري1992 ،م ،ي
.4ابــن َبـ ّـري ،وابــن ظفــر1992 ،م ،حــوا�ش ابــن َبـ ّـري وابــن ظفــر عــى ّ
درة الغــواص ف� أوهــام الخــواص ،دراســة وتحقيــق :الدكتــور أحمــد طــه حسـ ي ن
ـان�
ي
ي
ســلطان ،الطبعــة األوىل ،مطبعــة األمانــة ،القاهــرة.
ن
ج� ،أبو الفتح عثمان:
.5ابن ي
عل النجار( ،د.ط) ،عالم الكتب ،يب�وت.
 ،1950 -1الخصائص ،تحقيق  :محمد ي
1985 -2م ،رس صناعة اإلعراب ،تحقيق  :الدكتور حسن هنداوي ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشق.
1972 -3م ،اللمع ف ي� العربية ،تحقيق :فائز فارس( ،د.ط) ،دار الكتب الثقافية ،الكويت.
ف
ـر�،
.6ابــن ســيده ،أبــو الحســن عـ يـ� بــن إســماعيل1996 ،م ،المخصــص ي� اللغــة ،تحقيــق :خليــل إبراهــم جفــال( ،د.ط) ،دار إحيــاء الت ـراث العـ ب ي
بـ يـروت.
ن
ـدا�1985 ،م� ،ش ح ابــن عقيــل عــى ّ
ألفيــة بــن مالــك ،تحقيــق :محمــد محـ ي يـى الديــن
.7ابــن عقيــل ،بهــاء الديــن عبــدهللا بــن عقيــل المــري الهمـ ي
عبدالحميــد ،الطبعــة الثانيــة ،دار الفكــر ،دمشــق.
ين
الحس� أحمد بن زكريا1979 ،م ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون( ،د.ط) ،دار الفكر ،يب�وت.
.8ابن فارس ،أبو
.9ابــن مالــك1990 ،م� ،ش ح التســهيل ،تحقيــق :الدكتــور عبدالرحمــن الســيد ،والدكتــور محمــد بــدوي المختــون ،الطبعــة األوىل ،هجــر للطباعــة
والن ـرش والتوزيـ ـ ــع ،القاهــرة.
ق
االفري� المرصي( ،د.ت) ،لسان العرب ،الطبعة األوىل ،دار صادر ،يب�وت.
.10ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
ي
اه� الفصىح ف ي� دقائق اللغة ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة.
.11أبوالسعود ،عباس( ،د.ت) ،أز ي
.12أبو الفتوح ،محمد �ش يف1983 ،م ،من األخطاء الشائعة ،الطبعة الثانية ،مكتبة الشباب ،القاهرة.

ف
.13أبــو الهيجــاء ،ياسـ ي ن
ـ�2008 ،م ،مظاهــر التجديــد النحــوي لــدى مجمــع اللغــة العربيــة ي� القاهــرة حـ تـى عــام  ،1984الطبعــة األوىل ،جــدارا للكتــاب
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ـ� ،وعالــم الكتــب الحديــث ،األردن.
العالـ ي
.14أحمد مختار عمر:

1998 -1م ،العربية الصحيحة ،الدكتور أحمد مختار عمر ،الطبعة الثانية ،عالم الكتب ،القاهرة.
العر� ،الطبعة األوىل ،عالم الكتب ،القاهرة.
2008 -2م ،معجم الصواب اللغوي ،دليل المثقف
بي

ن
ـا� القــرآن ،تحقيــق :الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة ،الطبعــة األوىل ،مكتبــة
.15األخفــش األوســط ،أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة1990 ،م ،معـ ي
ـ� ،القاهــرة.
الخانـ ج ي
ين
محقق�( ،د.ط) ،الدار المرصية للتأليف والتـرجمة.
.16األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد( ،د.ت) ،تهذيب اللغة ،تحقيق :مجموعة
ن
ن
ألفيــة ابــن مالــك ،المسـ ّـى (منهــج الســالك إىل ّ
ـمو� عــى ّ
�ش
ألفيــة ابــن مالــك) ،قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه:
ـمو�2010 ،م ،ح األشـ ي
.17األشـ ي
حســن محمــد ،إ�ش اف :الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب ،الطبعــة الثانيــة ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت.
 .18ش
ين
حس�( ،د.ط) ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.
الكب�1950 ،م ،ديوانه� ،ش ح وتعليق :الدكتور محمد محمد
األع�
ي
ف
ف
عبدالشا� ،الطبعة الخامسة ،دار الكتب العلمية ،يب�وت .
مصط�
.19امرئ القيس2004 ،م ،ديوانه ،ضبطه وصححه :األستاذ
ي
.20إميل يعقوب ،بديع:
ف
ين
للمالي� ،يب�وت.
1986 -1م ،معجم الخطأ والصواب ي� اللغة ،الطبعة الثانية ،دار العلم
2007 -2م ،قل فهذا صواب ،الطبعة األوىل ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس -لبنان.
.21األندلــ� ،أبــو ّ
حيــان محمــد بــن يوســف1987،م ،ارتشــاف الـ ضـرب مــن لســان العــرب ،تحقيــق :مصطـىف أحمــد النمــاس ،الطبعــة األوىل ،طبعــة
ي
ن
المد�.
ي
.22األنصاري ،ابن هشام جمال الدين أبومحمد عبدهللا بن يوسف:
مح� الدين عبدالحميد ،الطبعة الخامسة ،دار الجيل ،يب�وت.
1979 -1م ،أوضح المسالك إىل ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد ي ي
ف
2004 -2م� ،ش ح شــذور الذهــب ي� معرفــة كالم العــرب ،ومعــه كتــاب منتــى األرب ،بتحقيــق �ش ح شــذور الذهــب :محمــد محـ ي يـى الديــن عبــد
الحميــد ،دار الطالئــع ،القاهــرة.
مغ� اللبيب عن كتب االعاريب ،تحقيق :بركات يوسف ّ
ن
هبود ،الطبعة األوىل ،دار األرقم ،يب�وت.
1999 -3م ،ي
.23البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغـ يـرة ،أبــو عبــد هللا2001 ،م ،صحيــح البخــاري (الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور
رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه) ،المحقــق  :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص ،الطبعــة األوىل ،دار طــوق النجــاة ،بـ يـروت.
ق
شو� ي ن
أم�:
.24التـرزي إبراهيم  ،ومحمد
ي
ّ ف
األم�ية ،القاهرة.
1987 -1م ،القرارات
المجمعية ي� األلفاظ واألساليب من  1934إىل ( ،1987د.ط) ،الهيئة العامة لشؤون المطابع ي
ف
ين
األم�ية ،القاهرة.
1984 -2م ،مجموعة القرارات العلمية ي�
خمس� عاما ( ،1984 – 1934د.ط) ،الهيئة العامة لشؤون المطابع ي
.25التوحيــدي ،أبــو حيــان عــ� بــن محمــد بــن العبــاس1953 ،م  ،اإلمتــاع والمؤانســة ،بعنايــة أحمــد أمـ ي ن
ـ� وأحمــد الزيــن ،مطبعــة لجنــة التأليــف
ي
ت
وال�جمــة والن ـرش  ،القاهــرة.
ف
ش
والن� ،يب�وت.
الخط�1986 ،م ،ديوانه( ،د.ط) ،دار يب�وت للطباعة
.26جرير بن عطية
ي
ّ
.27ج ّـماز ،محمد عل2003 ،م ،معجم األدباء من العرص الجاهل ت
العلمية ،يب�وت.
ح� سنة 2002م ،الطبعة األوىل ،دار الكتب
ي
ي
ف
يز
الوج� ي� األخطاء الشائعة واإلجازات اللغوية ،الطبعة األوىل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.
.28جودة م�ب وك محمد2005 ،م ،المعجم
.29الجوهــري ،أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد1987 ،م ،الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،الطبعــة الرابعــة،
دار العلــم للماليـ ي ن
ـ� ،لبنــان.
ن
.30الحريري ،القاســم بن عل بن محمد1996 ،مّ ،
القر�،
عل
درة الغواص� ،ش حها وحواشســها وتكملتها ،تحقيق وتعليق :عبدالحفيظ
ي
فرغل ي
ي
ي
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اإلسالم القاهرة.
الطبعة األوىل ،دار الجيل -يب�وت ،ومكتبة التـراث
ي
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البقاع ،الطبعة األوىل( ،د.ط) ،دار قتيبة ،دمشق.
.31
خ�
بش�1985 ،م ،ديوانه ،تحقيق :محمد ي
الخار� ،محمد بن ي
ج ي
ي
.32الدؤل ،أبو األسود1953 ،م ،ديوانه ،تحقيق :عبدالكريم الدجيل ،الطبعة األوىل� ،ش كة ش
الن� ،بغداد.
ي
ي
َّ
.33ذو ُّ
الرمة1993 ،م ،ديوانه ،تحقيق :عبدالقدوس أبو صالح ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،يب�وت.

ف
.34الراغــب األصفهـ نـا� ،أبــو القاســم الحسـ ي ن
ـ� بــن محمــد( ،د.ت) ،المفــردات ي� غريــب القــرآن ،تــم التحقيــق واإلعــداد بمركــز الدراســات والبحــوث
ي
ىف
�ش
بمكتبــة نـزار مصطـىف البــاز( ،د.ط) ،النــا  :مكتبــة نـزار مصطـ البــاز.
 .35ض
الر� اإلستـرابادي ،محمد بن الحسن:
ي
 -1د.ت� ،ش ح ض
ش
والن� ،طهران.
الر� عىل الكافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الصادق للطباعة
ي
1975 -2م� ،ش ح شــافية ابــن الحاجــب ،تحقيــق :محمــد نورالحســن ،ومحمــد الزف ـزاف ،ومحمــد محـ ي يـى الديــن عبدالحميــد( ،د.ط) ،دار الكتــب
العلميــة ،بـ يـروت.
ّ ن
ما� ،أبو الحســن عل بن عيىس بن عل بن عبد هللا1984 ،م ،رســالتان ف� اللغة  ،تحقيق :إبراهيم الســامر ئا� ،دار الفكر ش
للن� والتوزي ــع
ي
.36الر ي
ي
ي
ي
 عمــان.ّ
َّ .37
ّ
ّ
ن
الحسي� ،أبو الفيض1984 ،م  ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،د.ط) ،وزارة اإلعالم
محمد بن عبد الرزاق
محمد بن
الزبيدي ،مرت�ض ،
ي
ف ي� الكويت.
ن
اللبنا� ،يب�وت.
.38الزجاج1986 ،م ،إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب
ي
َ
كل ،محمــد خـ يـر رمضــان يوســف1998 ،م ،تتمــة األعــام (وفيــات 1415-1397ـه1995-1977/م)( ،د.ط) ،دار ابــن حــزم للطباعــة
.39الــزر ي
والن ـرش والتوزيـ ـ ــع ،بـ يـروت.

ُ ن
ـ� الحسـ ن يـى ،ومــروان
.40الزعبــاوي ،صــاح الديــن2006 ،م ،معجــم أخطــاء الكتــاب ،عـ يـى بالتدقيــق فيــه وإخراجــه وصنــع فهارســه :محمــد مـ ي
البــواب ،الطبعــة األوىل ،دار الثقافــة والت ـراث ،دمشــق.
ش
الزمخ�ي ،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر:
.41
ف
نز
ـر�،
( -1د.ت) ،الكشــاف عــن حقائــق الت�يــل وعيــون األقاويــل ي� وجــوه التاؤيــل ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي( ،د.ط) ،دار إحيــاء الت ـراث العـ ب ي
بـ يـروت.

ف
عل بو ملحم ،الطبعة األوىل ،مكتبة الهالل ،يب�وت.
1993 -2م ،المفصل ي� صنعة اإلعراب ،تحقيق :الدكتور ي

.42سيبويه ،أبو ش
ب� عمرو بن عثمان بن قن�ب ( ،د.ت) ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،الطبعة األوىل ،دار الجيل ،يب�وت.
أ� بكر:
.43
السيوط ،جالل الدين عبدالرحمن بن ب ي
ي
ف
عل منصور ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،يب�وت.
1998 -1م ،المزهر ي� علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق :فؤاد ي
1980 -2مَ ،ه ْم ُع الهوامع ف� �ش ح جمع الجوامع ،تحقيق و�ش ح :عبدالعال سالم ّ
مكرم( ،د.ط) ،دار البحوث العلمية ،الكويت.
ي
ف
ش
ن
ين
فلسط� ي� القرن الع�ين( ،د.ط) ،دائرة الثقافة ،دمشق.
.44
شاه� ،أحمد عمر1991 ،م ،موسوعة كتاب
ي
ن
ّ
ّ
�ش
ـمو� عــى ألفيــة ابــن مالــك ،ضبطــه وصححــه وخـ ّـرج هوامشــه إبراهيــم
.45الصبــان ،محمــد بــن عـ يـ�2014 ،م ،حاشــية الصبــان عــى ح األشـ ي
شــمس الديــن ،الطبعــة الثانيــة ،دار الكتــب العلميــة بـ يـروت.
ف
الوا� مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ،الطبعة الخامسة ،دار المعارف ،القاهرة.
.46عباس حسن1974 ،م ،النحو
ي
.47عبدالمطلب ،حمدي محمود2005 ،م ،سائح ف� رياض الفصىح( ،د.ط) ،دار الطالئع ش
للن� والتوزي ــع ،القاهرة.
ي
.48مجنون ليىل ،قيس بن الملوح( ،د.ت) ،ديوانه ،جمع وتحقيق :عبد الستار أحمد ّ
فراج( ،د.ط) ،مكتبة مرص ،القاهر.
ن
العدنا� ،محمد:
.49
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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2008 -1م  ،معجم األخطاء الشائعة ،الطبعة الثانية ،مكتبة لبنان ،يب�وت.
1989 -2م ،معجم األغالط اللغوية المعارصة ،الطبعة األوىل ،مكتبة لبنان ،يب�وت.
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ُ
الن� اإلسالم ،الطبعة األوىل ،مؤسسة ش
.50العسكري ،أبو الهالل1412 ،ـه ،الفروق اللغوية ،تحقيق :مؤسسة ش
اإلسالم ،قم.
الن�
ي
ي
ف
ن
الحلوا� ،الطبعة األوىل ،دار ش
العر� ،يب�وت.
ال�ق
خ�
.51العك�ب ي ،أبو البقاء1992 ،م ،مسائل خالفية ي� النحو ،تحقيق :محمد ي
بي
ي
ن
ّ
معا� القران ،الطبعة الثالثة ،دار عالم الكتب ،يب�وت.
يح� بن زياد1983 ،م،
.52الفراء ،أبو زكريا ي
ي
ّ
�ش
عل فاعور ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،يب�وت.
.53الفرزدق1987 ،م ،ديوانه ،حه وضبطه وقدم له :األستاذ ي
ف
الف�وزآبــادي ،مجدالديــن محمــد بــن يعقــوب2005 ،م ،القامــوس المحيــط ،تحقيــق :مكتــب تحقيــق الت ـراث ي� مؤسســة الرســالة ،بــإ�ش اف
 .54ي
ـوس ،الطبعــة الثامنــة ،مؤسســة الرســالة ،بـ يـروت.
محمــد نعيــم العرقسـ ي
المن� ف� غريب ش
افع( ،د.ط) ،المكتبة العلمية ،يب�وت.
.55
ال�ح
عل المقري( ،د.ت) ،المصباح
ي
ي ي
الفيوم ،أحمد بن محمد بن ي
ي
الكب� للر ي
ّ
ف
�ش
�ش
عل فاعور،
.56القر ي  ،أبو زيد محمد بن ب ي
أ� الخطاب2013 ،م ،جمهرة أشعار العرب ي� الجاهلية واإلسالم ،حه وضبطه وقدم له :األستاذ ي
(د.ط) ،دار الكتب العلمية يب�وت.
ن
ـام،
ـ� ،أبــو عـ يـ� الحســن1987 ،م ،إيضــاح شــواهد اإليضــاح ،تحقيــق :محمــد بــن حمــود الدعجـ ي
ـا� ،الطبعــة األوىل ،دار الغــرب اإلسـ ي
.57القيـ ي
بـ يـروت.

ّ
ف
ن
ـي�1998 ،م ،الكليــات معجــم ي� المصطلحــات والفــروق اللغويــة ،تحقيــق :الدكتــور عدنــان درويــش
.58الكفــوي ،أبــو البقــاء أيــوب بــن مــوىس الحسـ ي
ومحمــد المــري ،الطبعــة الثانيــة ،مؤسســة الرســالة ،بـ يـروت .
ُ
ف
طري� ،الطبعة األوىل ،دار صادر يب�وت.
.59الك َميت بن زيد األسدي2000 ،م ،ديوانه ،جمع و�ش ح وتعليق :الدكتور محمد نبيل
ي
.60المـ ب ّـرد ،أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد1979 ،م ،المقتضــب ،تحقيــق :محمــد عبدالخالــق عضيمــة ،الطبعــة الثانيــة ،وزارة األوقــاف المرصيــة،
القاهــرة.
ّ ف
الصـ يـر ي� ،مــن إصــدرات معهــد المخطوطــات العربيــة بجامعــة الــدول
.61المثقــب العبــدي1971 ،م ،ديوانــه ،تحقيــق و�ش ح وتعليــق :حســن كامــل
العربيــة ،القاهــرة.
ق
�ش
أل� تمــام ،علــق عليــه وكتــب حواشــيه :غريــد الشــيخ ،وضــع
ـرزو� ،أبــو عـ يـ� أحمــد بــن محمــد بــن الحســن2003 ،م ،ح ديــوان الحماســة ب ي
.62المـ ي
فهارســه العامــة :إبراهيــم شــمس الديــن ،الطبعــة األوىل ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت.
ّ .63
المعري ،أبو العالء1977 ،م ،رسالة الغفران ،تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن ،الطبعة التاسعة ،دار المعارف ،القاهرة.
ّ
ن
ن
الصابو� ،الطبعة األوىل ،النا�ش  :جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
عل
.64النحاس ،أبو جعفر1988 ،م،
ي
ي
معا� القرآن ،تحقيق :محمد ي
ُ ْ
ف
طري� ،الطبعة األوىل ،دار صادر ،يب�وت.
العك يل2000 ،م  ،ديوانه ،جمع و�ش ح وتحقيق :الدكتور محمد نبيل
.65النمر بن تولب
ي
َّ َ
المن�ية ،مصورة دار الكتب العلمية ،يب�وت.
مح� الدين( ،د.ت) ،تهذيب األسماء واللغات( ،د.ط) ،طبعة دار الطباعة
ي
.66النـووي ،أبو زكريا ي ي
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پوختە

ن
هەســت و ســۆزەکان لــە ناویشــیاندا ،پاڵنــەر کاریگــەری زۆریــان هەیــە لــە ســەر فـ �ـر بـ ن
ـۆکارەکا� پاڵنــەری
ـوو� زمــان .ئــەم توێژینەوەیــە ،لــە هـ
ێ
ن
ت
هەبوو�(خوێندکاری سەرکەوتوو) دەکۆڵێتەوە .هەروەها
ئامان� پەروەردە کە بریتیە لە
سەرەکی�ین
ناوەیک و دەرەیک و پەیوەندیەکانیان لەگەڵ
ج
هــەوڵ دەدات جیــاوازی ڕەگــەزی لــە بــواری پاڵنــەر و پەیوەنــدی لەگــەڵ هــەر دوو جۆرەکــەی پاڵنــەر بدۆزێتــەوە .ســەرەڕای ئــەوە ،ئــەم لێکۆڵینــەوە

سایکۆلینگویســتیە ،شــێوازی چەندێـ تـی (ڕاپــریس) بــۆ کۆکردنــەوەی زانیــاری و (پرۆگ ـرایم ) SPSSبــۆ شــیتەڵکردن و شــیکردنەوەی زانیاریــەکان
ـداربوا� توێژینەوەکــە ،ڕێــگای هەڵ ـ ژ ن
ن
بەکارهێنــاوە .بــۆ دیاریکـ ن
ارد� نموونــەی مەبەســتدار بەکارهاتــوە� ٨٢ .
ف�خــوازی کــچ و کــوڕ لــە بــە�ش
ـرد� بەشـ
ێ
ب
ڵ
ـەڕە� زانکــۆی سـ ن
زمـ نـا� ئینگلـیز ی ،کۆلێـ جـی پــەروەردەی بنـ ت
ـلێما� وە�یم  ٢٢پرســیاری ڕاپــریس توێژینەوەکەیــان دایــەوە کــە بۆمەبەسـ تـی ئامــاژە پێکـراو
بــە ووردی دیزایــن کرابــوون .دەرئەنجامـ ن
ف�بـ ن
ـەر� هــەردوو جۆرەکــەی پاڵنەربــۆ �
ـەکا� توێژینەوەکــە دەریــان خســت کــە ئەگـ چ
ـوو� زمـ نـا� ئینگل ـیز ی
ێ
ڵ
بــە ڕێژەیــەیک بــاش الی خوێنــدکاران بـ ن
�ێز
بەه�تــرە لــە پاڵنــەرەی دەرەیک .توێژینەوەکــە ئــەوە�ش دەرخســت
ـوو� هەیــە ،بــە�م پاڵنــەرەی نــاوەیک زۆر
ڵ
ـە�م هەبـ ن
ـوو� پەیوەندیــەیک بەهـ �ێزـر لــە نێــوان �
کــە جیــاوازی ڕەگــەزی کاریگەریــەیک بەرچــاووی نییــە لــە ســەر پاڵنــەر بـ
ف�خــوازی ســەرکەوتوو لەگــەڵ
ێ

پاڵنەرجەخـ تـی لەســەر کرایــەوە.

الملخص

ز
ـار� وعالقاتهــا باالقـ تـراب مــن غــرض اســاىس
الدافعيــة لهــا تأثـ يـر عــى تعلــم اللغــة ،وتتعلــق هــذه الدراســة بعوامــل التحفـ يـر الجوهــري والخـ ج ي
ـ� وعالقتهــا بــكال النوعـ ي ن
ـ� الجنسـ ي ن
وهــو (المتعلمــون الناجحــون) وتحــاول هــذه الدراســة معرفــه الفــرق بـ ي ن
ـ� مــن الحوافـ ي زـر .واســتخدمت هــذه الدراســة

اللغويــة طريقــة الكميــه لجمــع البيانــات واداة االســتبيان لتحليــل البيانــات واســتخدمت طريقــة ( )SPSSألخــذ عينــات البيانــات  ،وتــم اســتخدام
ف
االنجل�يــة (كليــه ت
يز
ال�بيــة األساســية) جامعــه ســليمانيه بالــرد ع
تطبيــق الهادفــة الختيــار المشــارك  .وقــام اثنــان وثمانــون طالبــا وطالبــه ي� قســم اللغــة
()22اســتبيانا تــم تصميمهــا بعنايــة.
وكشــفت النتائــج ان الطــاب متحمســون اىل حــد كبـ يـر ف� كال النوعـ ي ن
ـ� مــن الدوافــع  ،ولكــن مســتوى الداوفــع الذاتيــة لديهــم اعــى مــن الدوافــع
ي
ز
ز
يز
ن
ن
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Emotions, including motivation, have an influence on language learning. The current study concerns
intrinsic and extrinsic motivation factors and their relationships with approaching a fundamental purpose of
education ‘successful learners’. It also attempts to find out the gender differences and its relationship with
both kinds of motivation. Furthermore, this psycholinguistic study used a quantitative method for collecting
the data. A questionnaire tool for data collection and SPSS application to analyse the data were utilised. Purposive sampling method was used to choose the participants. Eighty-two students (Female and Male) in English
Language Department/ College of Basic Education/ University of Sulaimani responded to the 22 questionnaire
items which were designed carefully to the mentioned end. The results revealed that, although, the students
are motivated to a high extent in both types of motivation, but their intrinsic motivation level is higher than
their extrinsic motivation for English learning. The study found no remarkable effects of gender differences on
motivation among Kurdish EFL students, whereas a considerable relationship between more-successful students and motivation was ascertained.
Key Words: Motivation, Intrinsic, Extrinsic, Gender Differences, More-successful Students, Less-successful Students

1. Introduction and Definitions
The failure or success of anyone in any challenging task is related to the ratio of motivation for achieving what is
hoped for. In terms of learning a second or a foreign language, it is easy to state that the successful learners are
those who are motivated properly. Although, there are numerous of studies which have shown this claim that
motivation is benchmarked against other factors of language learning processes, but a deep understanding of
the motivation term is glossed over. Brown (2000) classifies the definitions of motivation into three perspectives according to the different schools of thought. Firstly, according to a behaviourist view, motivation is seen
as prediction of getting something like a reward in recognition of an achievement or an effort. Secondly, from
a cognitive perspective, motivation is all about the decisions people make to choose among various choices to
approach their goals and the amount of effort they make in that regard. Thirdly, in constructivist terms, individuals are motivated in different ways according to their social and cultural contexts.
Another definition of motivation, from language learning points of view, is the amount of attempt the students
make for learning a new language which is determined by some psychological factors (Nunan, 2001).
Richards and Rodgers (2014) also declare that, motivation refers to the student’s desire, wish, interest, willingness, and attitude towards spending energy, time, and effort to learn a new language.
This study refers to the types of motivation and their significant roles in pedagogy first, and then tries to discover the college students’ motivation ratio both intrinsically and extrinsically. It also aims at looking at motiva-
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tion as a main variable and its relationship with two other important variables; gender and success.
Finding answers to the following questions is the main aim of the study:
1. Are Kurdish EFL learners motivated more intrinsically or extrinsically?
2. Are male or female students motivated more (intrinsically/extrinsically)?
3. Are more-successful or less-successful students motivated more (intrinsically/extrinsically)?

2.Review of Literature
2.1 Types of Motivation and Unsatisfactory Distinction between Types
Identifying instrumental and integrative motivation by Canadian researchers, Gardner and Lambert
(1972) is the most authoritative and powerful study of motivation in the area of learning a second or a foreign
language. The ‘instrumental motivation’ term refers to the throwing back of external needs. English language
learners sometimes need to pass an IELTS or TOEFL exam for their future careers or they need to learn English to sell their things to English speakers. These two examples represent a source of an external motivation.
Therefore, in these cases the learners may or may not want to learn the target language, but they certainly
need to be familiarized with English. On the other side, there are some learners who desire to be members of
an English community, and there is no source of external need to motivate them to learn English. They call this
type of motivation, ‘integrative motivation’ (Cited in Hutchinson and Waters, 1987, p. 48).
Moreover, as cited in McDonough (2002), Deci and Ryan (1985), also divided motivation into two major types,
but they used two new terms which were; ‘intrinsic motivation’ and ‘extrinsic motivation’ (p. 97).
Concerning the distinction between the two mentioned types of motivation, Johnson (2008) states that, our
everyday routine life tells us that a cause will occur as a result of an effect. However, making a distinction between the cause and effect, sometimes, is not only an easy task but even sounds to be impossible. For instance,
in ‘chicken-and-egg’ example, telling the cause from effect is never possible. Besides, in motivation issue, the
same distinction difficulty appears. “Motivation may lead to success; but success can also lead to motivation”
(ibid, p. 127-128).
According to Harmer (2011), a clear distinction that has been made in discussions related to motivation, is that
motivation has two main sources. The first one comes from outside and is referred to as extrinsic motivation.
The source of the second motivation is inside of learners themselves which is called intrinsic motivation.
Ur (2012) argues that, although Gardner and Lambert in their study, discovered that instrumental motivation
was less important than integrative one, but the opposite results have been found in more recent studies like
(Warden and Husi, 2000). Ur justifies her argument and refers to the role-changing of English language worldwide as an urge reason for emerging the opposite results in new studies. She believes that, learners today do
not want to learn English only to integrate with an English-speaking community, but they need to learn English
for different instrumental aims such as the two above mentioned examples.
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Moreover, Lightbown and Spada (2013) refer to motivation as a complicated phenomenon in the area of learning new languages. They claim that to define motivation two factors should be considered; the communicative
needs of learners and their viewpoints about the community of the target language. Fulfilling the learners’
professional ambitions is connected with the first mentioned factor (instrumental motivation), and willingness
to have more contact with the speakers of the language they want to acquire is related to the latest mentioned
factor (integrative motivation).

2.2 Significances of Motivation and  Students’ Lack of Motivation  
A key benefit of this study is its educational value. It opens a window to language teachers and educators to consider motivation as a crucial factor that can affect the process of learning and teaching for all fields
in general and language learning more specifically. Motivation is one of the main criteria that always should be
considered, while observing a language classroom. The atmosphere of the class is mostly characterized by the
classroom’s particular features of motivation (McDonough et al., 2013)
Harmer (2011) claims that, motivating learners is one of major roles of language teachers. They should create
suitable circumstances for their leaners to be able to generate new ideas and encourage them for making more
efforts to get maximum benefit from each of the class or home activities.
According to Lightbown and Spada (2013), language teachers cannot affect their students’ intrinsic motivation
for improving their second or foreign language. What the teachers can do is making the class an encouraging
environment to stimulate the learners, engaging them in a variety of activities that are suitable to their cultural
background, age, interests, and eventually, providing a supportive condition for students that success can be
experienced.
In respect of the reasons for lack of motivation, Nunan (2001) mentions some reasons behind unmotivated
learners such as; a. The learners will not get an appropriate feedback. b. They do not notice any perception of
progress over time. c. They will not become aware of relevant educational aids and materials. d. They think the
teaching process is uninspired. e. They are not knowledgeable enough about the educational programs, and f.
They are bored most of the time.
Furthermore, Lightbown and Spada (2013) believe that, excessive feedback on the students’ mistakes leads to
demotivate leaners. So that, language teachers should be very sensitive about error correction and choosing
appropriate time to give them a feedback.

2.3 Motivation and Individual/Gender Differences
Based on Cook (1969), Prator (1969) and Kennedy (1973), Ellis (1991) considers motivation as an indicator of the point of difference between first language acquisition and second language learning. He confirms
that, in comparison to second language learners, children are more motivated for acquiring their first language.
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Because they want to satisfy their primary needs through language as a medium of communication (p. 42).

McDonough et al. (2013) and Dӧrnyei (2001), also refer to motivation as a variable in terms of individual differ-

ences. There are some learners who are obliged to learn, to sit an examination or to take a course. On the other
hand, there are some other learners who are not aware of the connection between materials and information
or ideas utilized in textbooks.
In addition, Scrivener (2011) states that in either externally or internally motivated student cases, the factor
for adjudging how much time the leaners spend on a given task or how hard they endeavour to approach their
goals is determined by the strength and amount of their motivation. The English as a Foreign Language (EFL)
teachers can observe the subsequences of motivation in their classes in various ways, such as; the fulfillment
of the students’ homework, their classroom participations and their recalling abilities in previous lessons. However, Nunan (2001) arguably claims that, “Effort alone does not signify motivation. The motivated individual
expends effort toward the goal, but the individual expending effort is not necessarily motivated” (p. 233).
In regard to motivation and gender differences, Burstall and her colleagues (1974) found that girls are motivated intrinsically more than boys. The possible reason behind girls’ high motivation is that, they are supported
more for learning the second language by their parents. Regardless of the rights and wrongs of this issue, some
parents think that boys are more suitable for learning subjects like; mechanics or electronics, and girls are encouraged to learn languages (Cited in, Johnson, 2008, p. 127).
Another more recent study which was conducted by AL Harthy (2017), entitled “English Language Motivation
between Gender and Cultures” is an investigation on fourteen pre-done (secondary resources) researches.
According to Al Harthy’s study, male students’ integrative motivation is lower than female ones. i.e., Female
students are motivated intrinsically more than male ones.

2.4 Other Related Previous Studies
Several studies have been conducted in this field from different contexts around the world. Mahadi and
Jafari (2012) carried out their study under the title of “Motivation, its types, and its impact on learning” in Malaysia. Their qualitative study focused mainly on the learners’ motivation in the classroom. In their conclusion,
they shed some lights on the importance of motivation for learners, teachers and lecturers.
“The effects of motivation on EFL college student’s achievement” is another related paper which is investigated
by Al Quraishi (2014), in Saudi Arabia. Finding out the reasons behind the students’ underachievement was the
aim of the research. In this study, 48 English Department students, from Umm Al-Qura University, participated
in the two-part questionnaire to evaluate their intrinsic and extrinsic motivation. The results showed that students were highly motivated to learn the language, and it was hypothesized that there should be other causes
for less successful students, rather than motivation.
Furthermore, Vibulphol (2016) conducted a study entitled “Students’ motivation and learning and teachers’
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motivational strategies in English classrooms in Thailand”. In this triangulated study Self Determination Theory
(SDT) questionnaire is adopted and used to collect data from both teachers and students in 12 classrooms. Observation was used as another tool of data collection, in each classroom, for this study. The findings revealed
that most of the students were highly motivated to learn the language, although, there were some lack of motivation among them. However, the learning outcomes level was not considered to be high enough.
Alizhadeh (2016) in Iran investigated a qualitative study in the title of “The impact of motivation on English
language learning”. The result showed that motivation is an important part in learning English as both foreign
and second language.
Naw Sant’s (2018) study under the title of “A study on factors affecting students’ motivation in the English
language classrooms in MAija Yang institute of education, Kachine, Myanamar”, applied Renandya’s (2014)
framework of motivation. The findings showed that students have lack of motivation and the system has affected students in a negative way.
Finally, a very recent study which is conducted by Hussein and Hasan Al Bajalani (2019), has found out that
there is a close relationship between autonomy and motivation. In this respect that, in principle, high motivation leads to develop learner’s autonomy.
3. Method
3.1 Participants
Among four stages of English Department undergraduate students, eighty-two sophomore students were chosen to take part in the current study. The researchers chose second stage only to discover the students’ motivation after studying at college for one year. They also wanted to find out whether there is a relationship between
their motivation levels with their successful range of their previous year of studying.
The sample size in the current study may not be considered to be large enough, but the researchers decided
to not investigate other English departments in the Sulaimani Province that have different vision and mission
of education. A logical reason for specifying a specific department, English Department/College of Basis Education, is to have a homogenous sample. Another reason is that, there are many environmental factors that can
affect language learning motivation, and these factors can have some influences on the validity of the data.

3.2 nstrument and Procedure
The needed data for this study was collected via a questionnaire. For this purpose, a three-part questionnaire
was designed carefully to collect data on; a. students’ demographical information including: gender and a
special code. For specifying their gender they were provided a two-option scale and they were ticking male or
female options. Furthermore, to avoid some psychological barriers the researchers did not prefer to tell the
students’ ranking number to the participants. Therefore, each participant was given a code, representing their
ranking in their previous academic year of studying. b. The second and third parts of the questionnaire were
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devoted to extrinsic motivation (Items 1-11) and intrinsic motivation (Items 12-22) respectively. A five-point
(strongly agree=1, agree=2, don’t know=3, disagree=4 and strongly disagree=5)

Likert scale was utilized. Although, most of the items of the questionnaire were adopted from two previous
studies by Zubairi and Sarudin (2009) and Alqurashi (2019) with a reliability coefficient of 0.78, some other
items, reflecting the respondents’ environment, were added to the questionnaire and both validity and reliability characteristics of the questionnaire were considered carefully. Eventually, the data collection tool in the
current study showed Cornbach’s alpha reliability of 0.753 (Table 1).

4. Results and Discussion
Concerning the first research question (Are Kurdish EFL learners motivated more intrinsically or extrinsically?)
the respondents affirmed that, however; they are motivated in both types of motivation but they are learning
English for intrinsic reasons more than extrinsic reasons. The overall statistic’s mode for extrinsic is 2 which
means most of the participants have chosen the ‘agree’ option for items 1-11 (Table 2).

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

92 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

Nevertheless, as it is shown in Table 3, the total intrinsic motivation mode equals 1 which represents the
‘strongly agree’ choice. This can be interpreted that, most of the respondents are highly motivated for learning
English intrinsically. An interesting point that is appeared in this study is the high ratio of intrinsic motivation
for learning English in an environment where language learning depends on extrinsic reason naturally. Having
a high level of impulse of intrinsic reason is referred to, as a suggestion and also as a very important factor for
successful learners, in a previous study conducted by Zubairi and Sarudin (2009) which they claim that:
“In view of the understanding that intrinsic motivation is very important in promoting success, it is essential
that students, whose initial reason for taking up a foreign language course is extrinsic in nature, be constantly
encouraged with the hope that they would come to love the learning process” (p. 84-85).
Another consideration about the mentioned research question is that, while there are numerous studies
on this field, the researchers of the current study could not find a study that makes a clear-cut distinction
between extrinsic motivation and intrinsic motivation to find out in which terms their participants are more
motivated. Thus, more investigations at different circumstances are required to make sure; wherever there is a
high motivation level for foreign language learning, intrinsic reasons are more than extrinsic ones for language
learning.
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In order to answer the second question (Are male or female students motivated more (intrinsically/extrinsically)?) of the study, the researchers took the following steps:
First, since the number of male and female respondents was not equal – there are more female students than
male ones in the determined population – and to avoid some statistical issues, twenty female participants,
from the given sample, were chosen randomly. Thus, only the answers of forty participants (twenty female and
twenty male students) were analyzed for the second research question. Second, the mode was calculated for
both extrinsic and intrinsic motivation for both female and male participants separately. As indicated in Table
4, the total mode number for each variable is 2. This means that both female and male participants agreed
about most of the extrinsic and intrinsic motivation items of the questionnaire. In another word, gender differences have no impact on the level of impulse. These results are out of line with previous studies conducted by
Burstall and her colleagues (1974) and AL Harthy (2017). According to their studies, male students’ integrative
motivation is lower than female ones. In the meanwhile, their studies also revealed that, male students presented some interests towards learning English but are not as much as female students. The different findings
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in Burstall and her colleagues and Al Harthy’s studies with the current study gives an opportunity and a reasonable justification to the researchers to recommend some qualitative or mixed-method studies to be conducted
to find out the reasons behind gender differences in language learning motivation area if there are any. Also,
it is recommended that, for future studies, cultural differences and the population attitudes towards learning
English be considered carefully as major factors that can have some influences on motivation. Finally, although
to prevent misuse of Statistics, the most appropriate measurement tool for Likert-scale data ‘mode’ is used,
but to make sure that the differences are not significant the ‘mean’ as a measure of central tendency was also
calculated. As it is illustrated in Table 4, all the ‘mean’ numbers are around 2 and the differences among the
numbers is not remarkable. These results, again, prove that gender differences have not a crucial role in language learning motivation.

Finally, in order to find out the answer to the third research question – Are more-successful or less-successful
students motivated more (intrinsically/extrinsically)? – The participants of the study were divided into moresuccessful and less-successful groups. For this purpose, according to their ranking in their first stage, students
ranked 1-41 were defined as more-successful students and those who held the rank 42 to 82 were labeled lesssuccessful students by the researchers. Then the general motivation ‘mode’ was calculated for both groups. As
it is shown in Table 5, the motivation ‘mode=1=strongly agree’ for more-successful group, while the motivation
mode for the other group is 2=agree. This means that more-successful students are motivated more than lesssuccessful ones.
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Furthermore, from the following pie charts (Figure 1), it is obvious that most of the more-successful students
have chosen ‘strongly agree’ option which stands for a really high motivation level. On the other hand, most of
students from less-successful group have selected the ‘agree’ option, which means they are also motivated for
language learning but not as much as the group of more-successful students.

Figure 1: Motivation and More/Less Successful Students
Moreover, the calculated ‘mean’ and ‘mode’, which are presented in Table 6, for extrinsic and intrinsic motivation separately, prove that both more-successful and less-successful groups are motivated more intrinsically
rather than extrinsically. An interesting point here is that, yet the level of intrinsic motivation is higher in moresuccessful group of students as compare to the same type of motivation in the other group. In other words, the
students of the more-successful group strongly agree with most of the items that relates with learning English
for intrinsic reasons. This is parallel with Alquraishi (2014)’s study which indicates that the newly admitted students have high level of motivation that helps them to be successful in their academic career.
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In addition, Zubairi (2009) mentions that both types of motivation are helpful for learners but she also focuses
on the importance of intrinsic motivation that helps students to be more successful as far as it helps them to
enjoy doing different activities and to be autonomous learners rather than dependent learners. In the same
vein, Vibulphol (2016)’s study also asserts that intrinsic motivation helps students to be more successful and
from her point of view, this type of motivation helps the process of language learning. Overall, the findings of
the current study indicate that the intrinsic motivation highly affects the level of being successful and developing the learner’s level in learning a foreign language.
5.Conclusions
In the light of the researchers’ objectives, this study investigated Kurdish sophomore college students’ motivation for learning English. The findings of the study lead to the following conclusions:
First, Although Kurdish EFL learners at English Department are motivated extrinsically to a good extent, but
they are highly motivated intrinsically for learning English.
Second, the findings indicated no significant differences between female and male learners’ motivation for
English learning.
Third, the results confirmed that more-successful learners are motived more than less-successful learners for
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Fourth, based on the discussions and conclusions, language teachers, university lecturers, educators, parents

of students and even language curriculum designers are recommended to play a major role in encouraging the
learners and providing most appropriate settings of language learning for them. This will lead the students to
be highly motivated extrinsically, besides of their high level of intrinsic motivation.
Collectively, as also recommended in the discussion section, future qualitative studies on extrinsic and intrinsic
motivation, and the role of gender differences in motivation effects are warranted.
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پێشەیك

گ
ن
ن
پرۆســەی داگ كـ ن
ـتێوەردا� ئەمریــكا بــوو
ڕوودا� جەنــی دەســاڵە و دەسـ
ـرد� ئەفغانســتان لــە الیــەن ســۆڤێت ( )1979فاكتــەری ســەرەیك
�ی
گ
گ
لــە ئەفغانســتان ،لــەم قۆناغــەی كۆتــا� جەنــی ســاردا ئەفغانســتان بــووە گەورەتریــن گۆڕەپـ نـا� یەكالكردنــەوەی كۆتــا ملمالنێـ ن
ـكا� جەنــی ســاردی
ی
ڵ
ت
ن
ن
نێــوان ئەمریــكا و ســۆڤێت ،لەبــەر ئــەوەش بــوو كــە گەورەتریــن زیــا� لەســەرجەم الیەنــەكا� ســیایس و ئابــوری و ســەربازی و كۆمە�یــە� و.......
ـتێوەردا� هەرێــی و نێودەوڵـ ت
ن
هتــد پێگەیشــت ،هــەر لــە چوارچێــوەی ملمالنێـ ن
ـكا� دوو ز �ێز
ـە� لەگــەڵ شــەڕى
له�ەكــە لــە ئەفغانســتا ،دەیــان جــۆر دەسـ
ڵ
و�تێــی كارەســاتبار بــرد ،بەجۆرێــك لــە دەیــەی هەشـ ن
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا ئەفغانســتان یەكێــك بــوو لــە ()10
درێژخايەنــدا ئەفغانســتانیان بــەرەو
ڵ
و�تــە یەكەمــە زۆر خراپەكــەی جیهــان لەســەرجەم الیەنەكانــەوە.
ڵ ڵ
هــۆكاری هەڵـ ژ ن
ارد� بابــەت :بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە كاریگــەری ملمالنـ ێ �ـی زلهـ �ێزـرەكان لەســەر ئەفغانســتان تەنهــا كاریگەریــەیك لــۆكا� و�تێــك نەبــوو،
ب
گ
غ
ن
ن
ڕووداوەكا� دواتــری جەنــی ســارد و قۆنــا� ســەرەتای ســەدەی بیســت و یــەك
ـتەكا� جەنــگ لــە ئەفغانســتان كاریگەریــان لەســەر
بەڵكــو دەرهاوێشـ
دروســت كــرد ،هەروەهــا كــۆی ڕووداوەكان پێكــەوە كاریگەریــان لەســەر شــێواز و ئاراســتەی پەیوەندیــە نێودەوڵەتیــەكان دروســت كــرد.
گ
ن
 :زیاتــر خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە كــە چــۆن واقیــی ملمالنـ �ـی ئەمریــكاو ســۆڤێت بوونــە هــۆی كاولكـ ن
ـتكرد�
ـرد� ئەفغانســتان و دروسـ
گرنــی بابــەت
ێ
ڵ
ســەدان جــۆر كێشــە كــە بۆمــاوەی سـ ڵـا� ن� دواتــر و ئێســتاو داهاتویــش كاریگەریـ ن
ـەكا� لەســەر ئــەم و�تــە دەمێنێتــەوە ،لـ ێ�ـرەوە بۆمــان دەردەكەوێــت كــە
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� ئیســایم لــە یەكالكردنــەوەی كێشــەو ملمالنێـ ن
ـكا� خۆیانــدا بەكاردەهێـ ن ن
ـ� ،دواجاریــش ئــەم
زلهـ �ێزـرەكان چــۆن و�تـ نـا� جیهـ نـا� سێ بەگشـ تـی یــان
ڵ
و�تانــە دەبنــە م�ی اتگــری تەنهــا كاولــكاری گــەورە.
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ت �ژ
ـارە�
وو� و میتــۆدی شــیكاری و بــەراوردكاری و (كۆڵینــەوەی ژمـ ی
میتــۆدی توێژینــەوە :لــەم توێژینەوەیــەدا هەوڵــدراوە پشــت بــە میتــۆدی زانســی مـ ێـر ی
ن
�ژ
ـۆدەكا� زانسـ تـی ئابــوری و سیاســیش وەرگـ یـراوە ،لەســەر بنەمــای كــۆی ئــەم
وو� ) Account History -ببەسـ تـرێت ،هەروەهــا ســود لەمیتـ
مـ ێـر ی
ن
ـەوەرەكا� بابەتەكــە بكرێــت.
میتۆدانەیــش هەوڵــدراوە لێكدانــەوەی ئەكادیــی زانسـ تـی بــۆ تـ

ـە� خــۆی هەیــە ،لەدیارتریــن ئــەو گرفتانەی ـیش هاتنــە بەردەممــان نەبـ ن
 :بێگومــان هەمــوو توێژینەوەیــەك گرفـ تـی تایبـ ت
گرفتـ ن
ـوو�
ـەكا� توێژینەوەكــە
ن ڵ
ـی� كاریگەریـ ن
و�تـ نـا� دیكــە و ئەفغانســتان بەتایبـ ت
ن
ـە� ،بــۆ ئــەوەی لەنزیكــەوە ئەرشـ ڤ
ـەكا� جەنــگ و مالنـ ێ �ـی زلهـ �ێزـرەكان لەســەر
ـەردا� كــرد�
دەرفتــە بــۆ سـ
ڵ
و�تــە ببین ـ ن و ئامــار و ژمــارەی زیاترمــان لەســەر كــۆی ڕووداو و كاریگەریــەكا دەســت بكەوێــت ،هەروەهــا تــا ئێســتا زۆر الیـ ن
ـە� ئــەم جەنگــەی
ئــەم
ی
ســۆڤێت لە ئەفغانســتان لە ئەرشـ ڤ
ن
بەنهێ� ماوەتەوە و بۆ لێكۆڵەر نا� ئەم بوارە ئاشــكرا نەكراوە ،ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی چەندین
ـی� ڕوســیدا
الیـ ن
ـە� ئــەم قۆناغــەی ئەفغانســتان بــە نهێـ نـی بمێنێتــەوە.
پێكهاتــەی لێكۆڵینەوەكــە  :لــە پێشــەیك و دەروازە و و چــوار تــەوەری ســەرەیك و ئەنجــام پێكهاتــووە ،تــەوەری یەكــەم  :تایبەتــە بەكاریگەریـ ن
ـەكا�
دۆ� ســیایس و ســەربازی ئەفغانسـ ن
دۆ� ســیایس و ســەربازی ئەفغســتان ،كــە تێــدا جگەلــە كاریگەریــەكان خ
ملمالنـ �ـی ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر خ
ـتا�
ێ
ـۆڤێ� تێــدا ڕوون كراوەتــەوە ،تــەوەری دووەم  :بــۆ كاریگەریــە ئابوریــەكان تەرخــان ك ـراوە ،كــە تێیــدا كاریگەریــەكا�ن
دوای پاشەكشــەی ســوپای سـ ت
ـەكا� كشــتوكاڵ و پیشەســازی و بــازر ن
جەنــگ و ملمالنـ �ـی ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر كەرتـ ن
گا� خراونەتــە ڕوو ،لەتــەوەری ســێیەمدا :جەخــت لەســەر
ێ
ڵ
ت
ن
خ
ـرۆ� ئەفغانســتان كراوەتــەوە ،لــەم تــەوەرەدا بــاس
كارگەریــەكا� جەنــگ و دەســتێوەردانە هەرێــی و نێودەوڵەتیــەكان لەســەر دۆ� كۆمە�یــە� و مـ ی
ـوو� ژمارەیــەیك زۆر لــە خەڵـ ن
ـوو� بەلێشــاو و كەئەندامبـ ن
ـەكا� وەك كوشــتاری گــەورە و برینــدار بــوون و ئاوارەبـ ن
لــە كــۆی زیانــە مرۆییـ ن
ـكا� كۆمەڵــگای
ڵ
كۆمە�یـ ت
ئەفغــان كراوەتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كاریگەریــە ن
كا� جەنــگ و ملمالنێــكان لەســەر خ
ـە� باســیان لێوەكـراوە ،تــەوەری چــوارەم :تایبەتــە
دۆ�
گ
بــە كاریگەریـ ن
ـەكا� ملمالنـ �ـی ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر سیســتیم پــەروەردەو خ
دۆ� فەرهەنــی و ڕۆشــنب�ی ی ئەفغانســتا ،لــەم تــەوەرەدا ئــەوە ڕوون
ێ
ن
كراوەتــەوە كــە چــۆن سیســتیم پــەرەوەردەی ئەفغانســتان بــووە قوربـ نـا� ملمالنێـ ن
ـەوەكا�
ـكا� نێــوان ئــەم دوو زلهـ �ێزـرە و پاشــان چــۆن كاریگــەری لەســەر نـ

دواتــری ئەفغانســتان بەجێهێشــت .لــە كۆتاییشــدا ئەنجــام و لیسـ تـی ســەرچاوەكان خراونەتــە ڕوو.
ش
ـەرچاوانی� لــەم توێژینەوەیــە ســودیان لێ وەرگ�ی اوەبریتـی ن لــە (Fukuyama.F: Nation Building Beyond Afghanistan
لەدیارتریــن ئــەو سـ
 ),and Iraqو ( )Emadi.H: Dynamics of Political Development in Afghanistanو(Shanty.F : The Nexus International
 ),Terrorism and Drug Trafficking From Afghanistanو(Wesa.T: The Afghan Agricultural Extension, Impact on the
)Soviet Occupatio
ت
لیس� سەرچاوەكان خراونتە ڕوو.
كۆتا� توێژینەوەكەیشدا ئەنجام و
لە
ی
ن
�
ملمالن� ,کاریگەرییەکا� ,سۆڤێت ,ئەمریکا ,ئەفغانستان
کلیلە وشە:
ێ

دەروازە:

ـەواوە� و قایمكـ ن
ت
ـرد� پێگــەی ســیایس و ئابــوری ســەربازى خــۆی لــە ئەفغانســتان ،ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� (Courtois.
پــاش ئامــادەكاری تـ
ت
كردایە� (ژەنــەراڵ بۆریــس گرۆمــۆڤ )Gen.Boris Gromov) Atlas Histoique, 2003: p1 -لــە
 )Sand Others,1999:p714بەســەر
ڵ
ـو� یەكــەیم )1979/ســنوری ئەفغانسـ ن
(/24كانـ ن
ـتا� بــڕی و چــووە نێــو ئــەو و�تــەوە Amstutz.J, 1986:p14( (.لەكاردانــەوەى ئەفغانەكانيشــدا
ڵ
ڵ
ڵ
ـە�تە كۆمۆنیســتیەكەی ئەفغانســتان و ســوپاى سـ ت
ـۆڤێ� لــەو و�تــە دەســتيپێكردJones.G,( ، ،
جو�نەوەيــەىك چەكــداری ئیســایم دژ بەدەسـ
 )2008: P26داگ كـ ن
ـرد� ئەفغانســتانیش لەالیــەن یەكێـ تـی ســۆڤێتەوە گەورەتریــن كاردانــەوەی الی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دژ بــە یەكێـ تـی ســۆڤێت
�ی
دروســت كــرد ،تەنانــەت ئــەم پرۆســەیە لــە مــەوداو چوارچێوەیــەیك فراوانـ تـردا خــودی ملمالنێـ ن
ـكا� نیــوان بلــۆیك ســەرمایەداری و بلــۆیك سۆسیالیسـ تـی
بــردە قۆناغێــی نـ �
ـو� ئاڵۆزتــرەوە ) )Noor A.Husain and Leo E.rose,1998:p37 ،هــەر لەسەرەتایشــەوە ئەمريــكا دەسـ تـی بــە پاڵپشـ تـی و
ێ
هــاوكاری هـ �ێزـرە جیهادیــەكان دژ بەســوپای ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ كــرد  ،لەالیــەیك دیكــەوە بــووە ڕێگاخۆشــكەری گــەورە بــۆ هەریــەك لــە ســعودیەو
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ڵ
پاكســتان و�تـ نـا� دیكــەى ئيســاىم و ڕۆژئــاوا بــۆ ئــەوەی هــاوكاری كۆمــەیك دار یا� و ســەربازی هـ �ێزـرە جیهادیــەكان بكــەن))Kaelin.D, 2013: P27 .
بــۆ ئــەو مەبەســتەش ،كۆشــی ســی بڕیاریــدا پاڵپشـ تـی ( )C.I.Aبكرێــت بــۆ ئەنجامـ ن
ـدا� ئۆپەراســیۆنێیك نهێـ نـی لــە ئەفغانســتان ،پاشــان كۆشــی سـ پـی
پ
ت
ن
ن
ن
�
لــە چەنــد ڕۆژی پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێتدا بــایس لــە دابینكــرد� پــارە و چــەك و تەقەمــە� بــۆ هـ ێزـر و گروپــە ڕاپەڕیــوەكا� دژ بــە حكومــە� كابــوڵ

و ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� لــە ئەفغانســتان كــرد ) Riedel.B,2014:p103( ،لــە گــەڵ پرۆســەی داگـ یـركاری لــە فغانســتان پاڵپێوەنــەر و فاكتەرێــی گــەورە
ن
الوا� جیهـ نـا� ئیســایم و جیهادكردنیــان دژ بەســوپای سـ ت
ـۆڤێ� لــە ئەفغانســتان)Bergey.C: P5( .
بــوون لــە كۆبوونــەوەی ژمارەیــەیك زۆر لــە
هەروەهــا ئەمريــكا دەیویســت كاردانــەوە جیهـ نـا� و نێودەوڵەتییــەكان دژ بــە ســوپای ســوری سـ ت
ـۆڤێ� لــە ئەفغانســتان توندتــر بــكات و(Tadam.K,
گ
ق
ـە� یەكال كــەرەوەی كۆتــا� ملمالنێـ ن
ـكا� جەنــى ســاردى نێــوان ئەمريــكاو
 )2013:P31لــەو چوارچێوەيەشــدا ،ئەفغانســتان بــووە گۆڕەپــان و چـ
ی
ســۆڤێتGoodson.P , 2001:P6 (.
ن
دواى بــەردەواىم ()10ســاڵ لەجەنـ گـى ئەفغانسـ ن
ـانەكا� جنێڤیشــدا لــە (/14نیسـ نـا�،)1988/
ـتا� دژبەســۆڤێتيش،لە میانــەی دوا خــولێ دانوسـ
ت
ـەواوە� لــە نێــوان ئەفغانســتان و پاكســتان لەســەر پاشەكشــەى تــەواوى ســوپاى ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان لــە جنێــڤ واژۆكـرا ،لەگــەڵ
ڕێككەوتـ نـی تـ
گرەنـ تـی هەڵوێسـ تـی هەریــەك لــە ئەمریــكا و ســۆڤێت )Dorronsoro.G, 2000:p200(،ســەرەتای پاشەكشــەیش لــە (/15ئایــاری )1988/بــە
غ
ـا� پاشەكشــەیش لــە (/15شـ ت
)1989/كۆتا� هــات ،دوای كۆتـ یـا�
ـوبا�
( )12,000ســەرباز دەسـ تـی پێكــرد )Feifer.G , 2009:p249(.،دوا قۆنـ
ی
هاتـ نـی ئــەم قۆناغــە  ،هیــچ ســەرباز و یەكەیــەیك ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� لەســەر خــایك ئەفغانســتان نەمــا)Fenzel.M, 2013: P149 (.
گ
ڵ
ڵ ت
ن
ن
ـرۆ� و فەرهەنــى و
بــە�م درێژەكێشــا� جەنــگ بــۆ مــاوەى ()10ســاڵ كاريگــەرى نەرێــى گــەورەى ســياىس و ســەربازى و ئابــورى و كۆمە�يــە� و مـ ي
گ
ـەروەردە� لەســەر ئەفغانســتان وكۆمەڵــگاى ئەفغــان دروســت كــرد ،لــەم قۆناغەشــدا ئەفغانســتان لــە دوو جەنــى كاولــكارى گــەورەدا بــوو ،جەنگێــى
پـ
ي
نيێوخــۆ� لەگــەڵ حكومـ ت
ـە� كابــوڵ ،جەنگێــى ديكــە لەگــەڵ ســوپاى سـ ت
ـۆڤێ� ،كــۆى ئــەم جەنگانــە و دەســتێوەردانە هەرێــى و نێودەوڵەتيــەكان
ي
ن
ت
كاريگەريــە نەرێنيــەكا� جەنگيــان ســاڵ لــەدواى ســاڵ لەســەر ئەفغانســتان قوڵــر كــردەوە.

( )1-1كاریگەرییە سیایس و سەربازییەكان:

گ
لەژێــر كاریگــەری داگـ یـركاری ســۆڤێت و جەنــی ( )10ســاڵە ،ئەفغانســتان وەك دەوڵــەت ســەروەری خــۆی لەدەســتدا ،بنەمـ نـا�
ڵ
ن
ـارەكا� ســۆڤێت ،هـ �ێزـرە
خۆبەڕێوەبەریــش لــەم و�تــە لەدەســت كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا نەمــا ))Fukuyama.F,2006:p 109 .جگەلــە هـ ێ�ـرش و پەالمـ
 ) Miakhel.S,2002:p57( .بەشــێوەیەیك گشــتیش كاریگەریـ ن
ـەكا� جەنــگ
جیهادیەكانیــش چەندیــن دامــودەزگا و بنكــەی حكومیــان كــردە ئامانــج
ـكا� دەوڵــەت و بنەمـ ن
لــەو قۆناغــەدا بــووە هــۆی تێكشـ ن
ـاكا� دەوڵەتــداری لــە ئەفغانســتان) Conard and Glassner,2002:p118 (.
ڵ
ن
ـتێوەردا� دەرەیك
هەرچەنــدە ڕێكەوتننامــەی جنێــڤ ،كۆتـ یـا� بــە پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان هێنــا ،بــە�م نــە كۆتـ یـا� بــە دەسـ
هێنــا  ،نــە ئاشـ تـی و ســەقامگ�ی ی بــۆ ئەفغانســتان داب ـی ن كــرد ،لــە دوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێت )Adamec.W, 2003:p123 (،هاوكاریــە
ڵ
 )Kaufam.G: p6 (.حكومـ ت
ن
ـە� كابوڵیــش
ـەربازیەكا� ئەمریــكا بــۆ هـ �ێزـرە ئیســامیەكان دژ بــە حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا هــەر بــەردەوام بــوو
سـ
ت
ن
ن
حكومە� ئەفغانیش
هاوكاریەكا� سۆڤێتدا،
پاڵپشتیەكا� سۆڤێت دەكرد )Emadi.H,2010:p124 (،لەگەڵ بەردەوایم
پێشوازی لە هاوكاری و

لــەدوای پاشەكشــەی ســۆڤێتەوە خـ ن
ـاوە� ( )150,000ســەرباز و ( )400فڕۆكــە و ( )100هێلیكۆپتــەر بــوو ))Riedel.B,2014:p128 (.هـ �ێزـرە
ڵ
ڵ
جیهادیەكانیــش پێیــان وابــوو كــە پرۆســەی جیهــاد هێشــتا كۆتـ یـا� نەهاتــووە ،چونكــە دەســە� ت� نەجیبوڵ�یــان وەك پاشــماوە و دەســكەالی ســۆڤێت
ڵ
ڵ
ـە�تدا بمێـ ن ێ
ـى
ســەیر دەكــرد( .)Corwin,2003:p2هەریــەك لــە ئەمریــكا و پاكســتان و ســعودیەش لەگــەڵ ئــەوەدا بــوون كــە نابێــت نەجیبوڵــا لەدەسـ
ڵ
ت
ه�شــێیك گــەورە و بەرفـر ن
( .)Corwin,2003:p2لــە (ئــازاری(1989 /دا �
ـەواوە� شــارى
اوا� هـ �ێزـرە جیهادیــەكان بــە پاڵپشـ تـی پاكســتان بــۆ كۆنـ تـرۆ� تـ
ێ
ـە� ت
جەاللئابــاد ئەنجامــدرا ،چونكــە بڕیاریــان وابــوو كــە حكومـ ت
كا� ئەفغانســتان كــە لــە پیشــاوەر دامــەزرا ،جەاللئابــاد بكاتــە بنكــەی خــۆی و لەوێــوە
ڵ
ڵ
ـە�م لــە بەرپەرچدانــەوەی ســوپای ئەفغانیــدا ،هـ �ێزـرە جیهادییــەكان تــو�ش تێكشـ ن
ت
ـكا� گــەورە بــوون
ـەرعیە� دەســە�ت لــە ئەفغانســتان وەربگرێــت ،بـ
شـ
و ســەدان كــوژراو و برینداریــان هەبــوو ،لـ ێ�ـرە بــەدواوە جەنــگ لــە ئەفغانســتان بــەردەوام بــوو ،تــا لــە (/6ئــازاری( )1990/تانــای)ی وەزیــری بەرگــری
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ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� هاوپەیمانیــەیك ســەربازی لەگــەڵ (گولبەدیــن حیكمەتیــار)
ئەفغانســتان لــە بــا� (خەلــق) دژ بــە بــا� پەرچــەیم دەســە�تدار هەســتا بەدروسـ
ڵ
ت
ـەرۆكایە� و ژمارەیــەك ناوەنــدی حكــویم و بنكــەی ســەربازی (باگ ـرام) بــدەن  ،بــە�م تانــای لەكارەكەیــدا
و پاشــان توانیــان پەالمــاری كۆشــی سـ
ڵ
ســەركەوتوو نەبــوو ،لەبــەر ئــەوە خــۆی و چەنــد ئەفســەرییك پلــە بـ ڵـا�ی دیكــە بــەرەو پاكســتان هەڵهاتــن ،ئــەم ڕووداوەیــش ملمالنێـ ن
ـكا� نێــوان بــا�
ڵ
ت
ـەواوە� بــەرەو پوكانــەوە و نەمــان چــوو ،دواتــر
(خەلــق) و (پەرچــەم)ی زیاتــر قــوڵ كــردەوە و بەشــێوەیەك بــا� خەلــق لەچوارچێــوەی حكومەتــدا بــە تـ

ئــەم ملمالنێیانــە بوونــە هــۆی الوازبـ ن
ـوو� حكومــەت لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی هـ �ێزـرە بەرهەڵســتكارەكاندا)Emadi.H,2010:p124( .
ـا� نێوخۆییـ ن
دەســتێوەردانە هەرێــی و نێودەوڵەتیەكــەش كاریگــەری نێگەتیـ ڤـی لەســەر بــەردەوایم ئاڵۆزبـ ن
ـەكا� ئەفغانســتان
ـوو� زیـ تـا� شــەڕ و ملمـ ن ێ
ڵ
ن
ن
ت
گەیاند� �ێز
ه�ە
پاكستا� چوونە ئەمریكا و لەبارەی
حكومە�
هەبوو( .)Oliker and Others…,2004: P28لەسەرەتای سا� ()1990ستافێیك
ڵ
ن ڵ
ت
ن
كاربەدەستا� با�ی ئەمرییك كرد ،بە�م لەم كاتەدا هەریەك لە (گولبەدین
تەواوە� گفتوگۆیان لەگەڵ
كەوت�
بەرهەڵستكارە ئەفغانییەكان بەسەر

ڵ
حیكمەتیــار) و (ئەحمــەد شامەســعود) لــە ملمـ ن
ـا�ێ و پێش ـب ێ �
ك� ئــەوەدا بــوون كــە داهاتــووی دەســە� ت� ســیایس ئەفغانســتان بگرنەدەســت ،لەبــەر
ڕ
ن
ـدادا� نێــوان ئــەم دوو هـ �ێزـرە سـ ن
ـون� و شــیعيە دەســتیپێكرد( .)Dimitrakis, 2004: P28ئــەم جەنگــە نێوخۆییــەش
ئــەوە هــەر لــەم قۆناغــەوە پێكـ
ق
ڤ
خ
ـو� ،عيــى :2005،ص  ) 187چونكــە
كاریگــەری نێگەتیــی گــەورەی لەســەر دۆ� نێوخـ ی
ـۆ� ئەفغانســتان لەســەرجەم الیەنەكانــەوە كــرد (،دسـ ي
ڵ
ڵ
�ێز
�
ـڕەوا� خــۆی
ـۆ� هــرە جیهادیەكانیــش بــووە هــۆی ئــەوەی حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا بــۆ سێ ســا� دیكــە درێــژە بەفەرمانـ ی
شــەڕو ملمالنـ ێـی نێوخـ ی
ڵ
ت ڵ
ۆ� ژمارەیــەك لەناوچـ ن
بــدات ،تەنانــەت تـ ن
ـە� ت� ئــەو �ێز
ه�انــە بكاتــەوە ) Jones.G and Munoz.A, 2010:P27 (.زۆرێــك
ـەكا� ژێــر دەسـ
ـوا� كۆنــر

ڵ
لــە كێشـ ن
� چارەســەر گەیشــتە بەكارهێنـ نـا� ك�شــینكۆڤ لــەدژی یەكـ تـری ،لەبــەر ئــەوە كەلتورێــك زاڵ بــوو
ـەكا� نێــوان هـ �ێزـرە بەرهەڵســتكارەكان بــە بێ
ڵ
بەســەر ئەفغانســتاندا كــە بەكەلتــوری ك�شــینكۆڤ نــارسا)Huffman.M, 2010:p227 (.
لەژێــر كاریگــەری دۆخەسەربازیەكەیشــدا ،سیســتیم یاسـ یـا� ئەفغانســتان تێكشــكا ،ژمارەیــەیك كــەیم پارێــزەر و دادوەریــش لــە ئەفغانســتان مانــەوە،
ـوا� پارێـزگاری دادپەروەرانــەی تاكـ ن
یاســاو دادگانیــش كەوتنــە ژێــر كاریگــەری دۆخــە سیاســیەكەو بەجۆرێــك دادگاكان نەیاندەتـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغــان

ڵ
ن
ـتبوو� ئــەو بۆشــاییە
بكــەن ،ســەركردەو دەســە�تدارە ســەربازیەكانیش زۆرینــەی كات پەنایــان بــۆ سز ا و تۆڵەســەندنەوە دەبــرد ،لــە ئەنجــایم دروسـ
ڵ
ڵ
یاســاییە گەورەیــەش لــە ئەفغانســتان گــروپ و چەكــدارە میلیشــیاكان كۆنـ تـرۆ� حوكــی و�تیــان كــرد ،ســەركردە ســەربازی و گروپــە چەكدارەكانیشــیان
ن ڵ
ڵ
ـاكا� و�تیــان كردبــوو ،ژمارەیــەك لــەو ســەركردانەش لەســەر بنەمــای خێڵــەیك و ڕەگــەزی و ســیایس مامەڵــەی جیاوازیــان
كۆنـ تـرۆ� ناوچــە جیاجیـ
ڵ
ڵ
لەگــەڵ ناوچـ ن
ـەكا� ژێردەســە�تیان دەكــرد ،تەنانــەت دوای پاشەكشــەی ســۆڤێتیش ،نەتوان ـرا هەژمــوون و كۆنـ تـرۆ� هـ �ێزـرە میلیشــیا جیــاوازەكان بــە
سیســتمێیك یاســا� نیشـ ن
ـتیما� ڕێكبخرێــت).MacDonald .D , 2010:p227 (.
ی
ڵ
�
بێ ئــاگاداری هـ ێزـرە ئۆپۆزســیۆنەكان ،لــە ســەرەتای ( )1990ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر مانــەوەی نەجیبوڵــا لــە پۆســتەكەیدا
لەهەمــان كاتــدا بــە �
ڕێكەوتــن ،تــا ئــەو كاتــەی هەڵ ژ راردنێــك لــە ئەفغانســتان لەژێــر چاودێــری كۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
ـە� بەڕێوەدەچێــت ) Schofield.V, 2010: p227 (،
�ب
ڵ
بــە�م ســەرەڕای ئــەو ڕككەوتنــە نهێنیــە لەگــەڵ ســۆڤێت ،ئامانـ جـی ســەرەیك ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان لــەدوای پاشەكشــەی ســۆڤێتەوە كۆتاییهێنـ نـا�

ڵ
ڵ
ت
ـەواوە� بــوو بــە حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا( ،جــۆن كیلــی  )--John h. Kellyیاریــدەدەری وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا بــۆ كاروبــاری ڕۆژهــە� ت�
تـ
ڵ
ڵ
نزیــك و باشــوری ئاســیا ،لــە میانــەی وتارێــی (ئــازاری )1990/ڕایگەیانــد ":ئێمــە پێمــان وایــە تــا ڕژێمەكــەی نەجیبوڵــا لــە دەســە�تدا مابێــت ،قەیـر نا�
 ".كاتێكیــش لــە (كانـ ن
ـو� یەكــەیم )1991/ســۆڤێت هەڵوەشــایەوە ،لــە (نیسـ نـا� )1992/شــدا حكومەتەكــەی
ســیایس ئەفغانســتان بــەردەوام دەبێــت
ڵ
ن
ت
ت
سەرەكیەكا�
یەكێ� سۆڤێتیش لە ()1991دا یەك لە فاكتەرە
كۆتا� هات )Rouland.R, 2014:P77 (.هەڵوەشانەوەی
تەواوە�
نەجیبوڵ� بە
ی
ڕوخـ نـا� حكومـ ت
ـە� كابــوڵ بــوو  ،لــەدوای هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـی ســۆڤێتەوە ڕوســیا هیــچ هــاوكاری و پاڵپشــتیەیك در یا� و ســیایس و ســەربازی
ڵ
ڵ
ـو� نەكــرد ،لــەم قۆناغەشــدا نەجیبوڵـ ڵـا داوای نێوەندگــری ()U.Nی لــە نێــوان حكومـ ت
حكومـ ت
ـە� كابــوڵ و هـ �ێزـرە ئیســامیەكان كــرد ،بــە�م
ـە� كابـ
ی
ڵ
كــۆی هەوڵـ ن
ـەكا� ()U.Nش بــۆ نێوەندگـ یـری شكســتیان خــوارد ،هـ �ێزـرە بەرهەڵســتكارە جیهادیەكانیــش لــە (/27نیسـ نـا� )1992/گەمــارۆی كابــو�
ن
ـەوادارەكا� بــەرەو شــارۆچكەی (هەیراتــان) نزیــك بــە ســنوری ئۆزبەكســتان هەڵهاتــن و
پایتەختیــان دا ،لــەم كاتــەدا (بابـراك كارمــڵ) و هێندێــك لــە هـ
ڵ
 )Emadi.H, 2010:pp P124-125 (.لـ �ـرە بــەدواوە و پــاش تــەواو بـ ن
ـوو�
ێ پەنــا درا
(محمــد نەجیبوڵ�)یــش پەنــای بــردە بــەر بــارەگای ( )U.Nو لــەو 
ێ
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ـە� كابــوڵ ،قۆناغێــی نـ �
جەنــگ لەگــەڵ حكومـ ت
ێێ لــە نێــوان هـ �ێزـرە جیهادیــەكان خۆیانــدا دەســتیپێكرد) Tate.C , 2006: P3 (.
ـو� جەنــگ و ملمالنـ �ـى
ێ
گ
ڵ
ڵ
دوای پاشەكشــەی هـ �ێزـر ن
ەكا� ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� دوو جــۆر جەنــی دیكــە لــە ئەفغانســتان بەردەوامیــان هەبــوو ،جەنگێــك دژ بــە دەســە� ت� نەجیبوڵــا
گ
�ێز
ـۆ� هـ �ێزـرە جیهادیەكانیــش كاریگــەری گــەورەی لەســەر مانــەوە و درێــژە كێشـ نـا�
ـۆ� هــرە جیهادیــەكان ،جەنــی نێوخـ ی
و جەنگێــی دیكــەی نێوخـ ی
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
دەســە�تەكەی نەجیبوڵــا هەبــوو ،بــە�م دوای هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـی ســۆڤێت و نەمـ نـا� هیــچ پاڵپشــتیەیك دەرەیك نەجیبوڵــا ،هـ �ێزـرە جیهادیــەكان
ت ڵ
ن
ت
نێ
تایبەتمەندیەكا� جیهادی ئەفغانستان
تەواوە� ئەفغانستان بكەن.یەكێیك دیكە لە
كۆن�ۆ�
ملمال� نێوخۆییەكانیانەوە توانیان
بە كۆی شەڕ و
ڵ
یەكگرت� ژمارەیەك ڕەگەز و مەزهەب و خێڵ و عەش ت
ن
ە� جیاواز بوو دژ بە دوژمنێیك هاوبەش ،بە�م لەدوای پاشەكشەی سۆڤێتەوە كاریگەری
�ی
ن
ـاوازەكا� ئەفغانســتان لەســەر خ
دۆ� دوای پاشەكشــە دروســت بــوو ،لەهەمــان قۆناغــدا ملمالنـ ێ �ـی نێــوان شــیعە و ســوننە لــە
ڕەگــەز و خێڵــە جیـ

ن
ئەفغانســتان دەســتیپێكرد ،كــە هەریــەك لــە شــوێنكەوتەی ئــەم مەزهەبانــە خــۆی بەخـ ن
كەوتووەكا� جیهــادی ئەفغانســتان و
ـاوە� ئەنجامــە ســەر
ڵ
تێكشـ ن
ـكا� ســوپای ســۆڤێت دەز نا� ،هەروەهــا هەریــەك لــەم دوو مەزهەبــە دەیانویســت زۆرتریــن دەســە�تیان لــە داهاتــوی ســیایس ئەفغانســتاندا
ڵ
هەبێــت ،یەكـ تـر قەبــوڵ نەكردنیــش خ
دۆ� ملمالنـ ێ �ـی نێــوان ســوننە و شــیعەی لــە ئەفغانســتان چڕتــر كردەوە.بــە�م لــەدوای پاشەكشــەوە ئەمریــكا
هیــچ هەوڵێــی بــۆ یەكگرتـ نـی هـ �ێزـرە جیــاوازە شــییع ســونیەكان لــە ئەفغانســتان نەبــوو ،هــەروەك ئــەوەی بەدرێ ـژ یا� ئیــدارەی ڕیــگان ئەمریــكا بــەردەوام
ڵ
ـەو� دەدا كــۆی هـ �ێزـرە جەنــگاوەرە ئەفغانیــەكان لــە یــەك بــەرەدا دژ بــە ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� كۆبكاتــەوە ،لەهەمــان كاتــدا ئەمریــكا هیــچ پرۆژەیــەیك بــۆ
هـ
ێ بونیادنانــەوەی ســیایس و بنەمـ ن
ـاكا� دەوڵەتــداری لــە ئەفغانســتان نەبــوو ،چونكــە لــەم قۆناغــەی دوای پاشەكشــەی ســۆڤێت تاكــە
ســەرلەنو 
ڵ
ت
ـەواوە� حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا بــوو ،ئــەم حكومەتــەش بــە هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـی
ئامانجێــك كــە ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان مابــووی ڕووخـ نـا� تـ
گ
ســۆڤێت و نەمـ نـا� پاڵپشـ تـی دەرەیك خــۆی ڕاســتەوخۆ هەڵوەشــایەوە ،دواجــار ئەفغانســتان لەژێــر كاریگــەری ملمالنـ ێ �ـی زلهـ �ێزـرەكان لــە جەنــی ســارد

ڵ
ڵ
و�تێــی تێكشــكاوی الوازی دابــەش بــوو بەســەر چەندیــن الیـ ن
ن
ـە�
ـا� نێوخۆییەكانــدا ،بــووە
ـێوەردا� هەرێــی و�تـ نـا� دراوسێ و شــەڕو ملمـ ن ێ
و دەسـ
جیــاوازدا ،ئەمریكایــش هیــچ ڕۆڵێــی كاراو كاریگــەری لــە بونیادنانەوەيــدا نەبــوو.

( )1-2كاریگەرییە ئابورییەكان:

گ
لــە ئەنجــایم جەنــی ()10ســاڵە لەگــەڵ ســۆڤێت ،ئابــوری ئەفغانســتان تــو�ش داڕمـ نـا� گــەورە بــوو ،ئەفغانســتان وەك دەوڵــەت و سیســتم
ن
ـتاند�
ژێرخـ نـا� ئابــوری بەشــێوەیەیك وەهــا تێكشــكا كــە توانــای ســەرلەنوێ بونیــاد نانــەوەی نەمــا )Shanty.F , 2004:P1 (،تەنانــەت توانــای وەسـ
ئــەو هەمــوو قەیرانەی ـیش نەبــوو كــە لــە ئەنجــایم داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ڕووبــەڕووی بوویــەوە) Fukuyama.F, ,2006: P109( .
ڵ
ن
كاریگەریەكا� جەنگدا ،ئەفغانســتان
جەنگ لە ئەفغانســتان بووە هۆی گەورەترین بەربەســت لەبەردەم گەشــەی ئابوری و�تدا ،بەشــێویەك لەژێر

ڵ
ڵ
ن
 )Shanty.F , 2004:P24 (.تێكشـ ن
ن
ـەرەكیەكا� گواســتەوە ،بەدیوێــی
ـكا� ڕێــگا سـ
ـاردە� خۆراكــەوە كــردە و�تێــی هــاوردەی خــۆاراك
لــە و�تێــی نـ
دیكــەدا كاریگــەری گــەورەی لەســەر ئابــوری ئەفغانســتان دروســتكرد( )Feifer.G , 2009: p140ســەرەڕای هەمــوو ئــەو قەیرانــە ئابوریانــەی ڕویــان
ڵ
ن
ـرۆژەكا� بونیادنــان و بوژانــەوەی ئەفغانســتان ســا�نە لــە ()20,000,000
لــە ئەفغانســتان كــرد ،بــڕی هــاوكاری دار یا� ڕێكخـراوە نێودەوڵەتیــەكان بــۆ پـ
 ) Montgomery.D and Rondinelli.A , 2004:P1 (.لەكاتێكــدا بەهــۆی جەنگــەوە ()70%ی ئاوەدانیـ ن
ـەكا� ئــەم
دۆالر تێپــەڕی نەكــرد
ڵ
و�تــە تــو�ش كاولــكاری بــوون)Yousaf and Adkin, 2001:P244 (.
بەجۆرێــك ســەرجەم هەرێمـ ن
ـەكا� ئەفغانســتان شــوێنەواری كاوكاری جەنگیــان لەســەر بەجێمــا ) ) Goodson.P , 2001:P6 .قــەرزی دەرەیك
ڵ
ڵ
ئەفغانســتانیش لــە  )2,000,000,000 .1دۆالری ی ســا� ( )1980بــۆ ()5.1,000,000,000دۆالری ســا� ( )1990بەرزبوویــەوەMaley (.
ڵ
).W, 2002:P157) (60%ی بودجــەی ســا�نەی ئەفغانســتانیش بــۆ بــوارە ســەربازیەكە تەرخاندەك ـرا ،لەبەرئــەوە هەمــوو ســاڵێك بوجــەی
ڵ
ئەفغانســتان تــو�ش كورتهێنــان دەبــوو )Osterman.R: P180 (.ســەرەڕای كورتهێنـ نـا� گەورەیــش لــە بودجــەدا ،لەنێــوان ســا� ن� ()1983-1988
ـەكا� حكومـ ت
قــەرزە نێوخۆییـ ن
ـە� كابــوڵ ()10هێنــدە زیادیانكــرد ،دراوی ئەفغـ نـا� تــو�ش هەڵكشـ نـا� گەورەبــوو ،ڕێــژەی هەڵكشــانەكەیش لــە نێــوان
سـ ڵـا� ن� ()30%-40%( )1987-1989بــوو ،لەهەمــان كاتــدا و لەژێــر كاریگــەری ئــەو هەڵكشــانەدا نـ خ
ـر� خــۆراك ( )500%-1000%بەرزبوویــەوە،
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ـارد� گازی رسوشـ تـی و هــاوكاری دەرەیك بــوو ،هــەر لەژێــر كاریگەریـ ن
ـە� كابــوڵ لەســەر نـ ن
تــا سـ ڵـا� ()75%( )1988ی داهـ تـا� حكومـ ت
ـەكا� جەنگــدا
ت
ن
ـۆ� و بــاج ببەســتێت()Minkov.A and Smolynec.G, 2007 :P16-17
حكومــەت ( )25%دەیتــوا� پشــتبە داهــا� نێوخـ ی
لــە ئەنجــایم درێژەكێشـ نـا� جەنــگ و داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ،كێڵگـ ن
ـەكا� بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان پەرەیانســەند،
لـ ێ�ـرە بــەدواوە مــاددە هۆشــبەرەكان بــووە ســەرچاوەی بژێــوی بەشــێیك دیــار لــە خـ �ێزـر نا� جوتیــار نا� ئەفغانســتان )Shanty.F, 2004:P1 ( .لەژێــر
ت
ـە� كابــوڵ توانـ نـا� دابینكـ ن
ـەكا� جەنگیشــدا ،حكومـ ت
كاریگەرییـ ن
ـەواوە�
ـرد� ژیـ نـا� بــۆ ( )300,000-400,000جوتیــار نەبــوو كــە مــاڵ و ژیانیــان بەتـ
ت
 )Feifer.G, 2009:p216( .چونكــە لــە ئەنجــایم كاریگەرییـ ن
ـەواوە� كاول
ـەكا� جەنگــدا ( )11,418گونــد و ()1,045,212خانــو بەتـ
لەدەســتدابوو
بــوون)Wesa.T , 2002:p118( .

ڵ
ن
لەهەمــان كاتــدا دیــاردەی پەرەسـ ن
ـتوكاڵییەكا� ئەفغانســتان دروســتكرد ،بەدرێ ـژ یا� ســا� ن�
ـەند� شــۆرەكات كاریگــەری نێگەتیـ ڤـی لەســەر زەویــە كشـ
ـۆرەكا� خاك ئەنجام نەدابوو ،خەڵك و دانیشـ ن
ت
ت
ـتوا� ئەو ناوچانەش
حكومە� كابوڵ هیچ پرۆژەیەیك ئەوتۆی بۆ چارەســەری دیاردەی شـ
جەنگیش
بەهــۆی كــۆچ كردنیانــەوە زەویــە كشــتوكاڵییەكانیان بەجێهێشــبوو ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (،بەشــێوەیەیك گشـ تـی ســێكتەری
ڵ
ـتیما� ئەفغانسـ ن
كشــتوكاڵ و بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكان كــە ( )53%كــۆی داهـ تـا� نیشـ ن
ـتا� پێكهێنابــوو )Marine Corps Institute:p5 (.بــە�م
ـەكا� جەنگــەوە تــو�ش تێكشـ ن
بەهــۆی كاریگەرییـ ن
ـكا� گــەورە بــوو ،چونكــە لەسەرتاســەری ئەفغانســتان بەهەمهێنـ نـا� كشــتوكاڵ ()55%-77%كــەیم
كــرد ،ئەمــەش بووەهــۆی كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنـ نـا� گەنــم بەڕێــژی ( )46%و برنــج ( )65%و جــۆ ( )Wesa.T , 2002:p15(، )40%وەز ت
ارە�
ن
اوە� و كەسـ نـا� پســپۆر و بودجــە و میتــۆدی كاركــردن و
كشــتوكاڵ و ئاودێــری ئەفغانســتانیش ،لەســەرجەم الیەنــەكا� پــان و پرۆگ ـرام و دامــەزر ی
ڵ
پەیوەنــدی لەگــەڵ جوتیــاران و نوێكردنــەوە و هێنـ نـا� ئامـ ێ�ـری كشــتوكا� نوێــوە ،كاریگــەری نێگەتیـ ڤـی گــەورەی لەســەر دروســتبووWesa.T ,( .
)2002:pii

ڵ
ـای� خــۆرایك ئەفغانسـ ن
لەكاتێــدا ناوچـ ن
و�ت و ڕوبــاری هێڵمەنــد زۆرتریــن ئاسـ ش
ـتا� دابنكردبــوو ،بەجۆرێــك بەســەبەتەی خــۆرایك
ـەكا� باشــوری
ڵ
ڵ
ڵ
ئەفغانســتان نــارسا بــوون ،بــە�م كــۆی ئــەو پــرۆژە ئاودێریانــەی ئەمریــكا بەدرێـژ یا� ســا� ن� ڕابــردوو لــە باشــوری ئــەم و�تــە بونیادینابــوون ،ســەرجەمیان
ن
ن
پرۆژەكا� ئاودێری بەشــێوەیەک بوون ،كە تەنها یەك بەنداوی ســاغ لە ئەفغانســتان
تێكچو�
تێكشــكان)Kerry.F and Others,2009: P4( ،
نەمایــەوە ،كــە توانایــەیك بــا�ش گلدانــەوەی ئــاوی هەبێــت )Department of Immigration and Citizenship, 2012:P14 (.ئەمــەش بــووە
ن
ـارەكا� ئەفغانســتان تــو�ش كێشــەی گــەورەی كــەیم ئــاو ببنــەوە ،ئەفیونیــش پێویسـ تـی بەبڕێــی زۆركــەم لــە ئــاو هەبــوو ،لەبەرئــەوە
هــۆی ئــەوەی جوتیـ

ڵ
ـكا� كـ ت
 )Kerry.F and Others…,2009: P4 (.لـ �ـرەدا تێكشـ ن
ـەر� كشــتوكا�،
ژمارەیەكیــان ڕوویــان لــە بەرهەمهێنـ نـا� ئــەم جــۆرە لــە كشــتوكاڵ كــرد
ێ
ڵ
می�ێژكـ ن
ن
ت
ن
ـرد� بەشــێیك دیــاری زەویــە كشــتوكاڵییەكان ،پــا� بــە جوتیــارە هــەژارە ئەفغانەكانــەوە نــا بــۆ ئــەوەی
بــە تایبــە� ســەرچاوە و تــۆڕەكا� ئاودێــری و ڕ
 )Chandra.V, 2006: P77 (.هـ �ێزـرە جیهادییەكانیــش لــە یــەك كاتــدا دەیانتـ ن
ـە� زیاتــر بــە چانـ ن
بایـ خ
ـوا� لەڕێگــەی ئەفیونــەوە چــەك و
ـد� ئەفیــون بــدەن
ـتبهێ� و لەهەمــان كاتــدا كێشــەی گــەورە بــۆ ســەرباز نا� سـ ت
پێداویسـ تـی ســەربازی بەدەسـ ن ن
ـۆڤێ� دروســتبكەن))Shanty.F , 2004:P25 .
پالنێــی دیكــەی ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان ئــەوە بــوو كــە هـ نـا� زیاتــری گروپــە جیهادییــەكان بــدات بــۆ ئــەوەی مــاددە هۆشــبەرەكان ،وەك چەكێــك دژ
ـ� ،بۆزیاتــر هانــدان و پەرەپێـ ن
بــە هـ �ێزـر ن
ەكا� ســوپای ســۆڤێت بەكاربـ ـهێـ ن ن
ـدا� چانــدن و بەكارهێێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان ،ئەمریــكا چەمــی (جیهــادی

ڵ
[ئۆپیــوم)ی لــە ئەفغانســتان هێنایــە كایــەوە ،بــە�م ئــەم چەمكــە دژایەتیكـراو پاشــان لەالیــەن (گولبەدیــن حیكمەتیــار)ەوە هەوڵێــی زۆر بــۆ ڕێگرتــن لــە
ڵ
ت ڵ
ـتاند� چانـ ن
ۆ� وەسـ ن
ـە�م حیكمەتیــار تـ ن
چانـ ن
ـد� ئــەم ماددەیــە بەشــێوەیەیك ســەرەیك لــە باكــوری دەشـ تـی
ـوا� كۆنــر
ـد� مــاددە هۆشــبەكان خرایەگــەڕ ،بـ

ڵ
ن
 .چەندیــن كەسـ ت
ـیدارەكا� بایەخــدان
ـایە� و كاربەدەسـ تـی بــا�ی ئەمریكیــش ئەمریكایــان لــە ئەنجامــە مەترسـ
هێڵمەنــد و هەرێــی بلوجســتان بــكات
بەچانـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان ئاگاداركــردەوە یــەك لەوانــە (دەیڤــد مەســتۆ )David Musto -كــە ئەنــدایم (ئەنجومـ ن
ـە� سـ تـرات�ی ژ ی
گ
خ ـراپ بەكارهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان) بــوو ،جەخـ تـی لەســەر ئەوەكــردەوە  ":لــە چوارچێــوەی جەنــی جیهادییــەكان دژبــە ســۆڤێت ،ئێمــە بــۆ
ارە� دەرەوە هۆشــداریان لــە بایەخـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان چوینــە ئەفغانســتان "،پاشــان چەندیــن كاربەدەسـ تـی بـ ڵـا�ی وەز ت
بایەخــدان بەچانـ ن
ـدا�
ڵ
ئەمریــكا بەچانـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكاندا ،بــە�م ژمارەیــەك لــە پالنداڕێــژەر نا� ئەمریــکا جەختیــان لەســەر ئــەوە دەكــردەوە ،كــە مــاددە هۆشــبەرەكان،
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ن
بەكاردەهێ�ێــت  ) )MacDonald.D, 2010:pp89-91هەرچەنــدە ئیــدارەی
چەكێــی كاریگــەرە و دژ بــە ســوپای ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان
گا� بــوو بــە مــاددە هۆشــبەرەكان ،كــە بــە پـ �ـی یاســای نێــو دەوڵـ ت
ـەند� بــازر ن
ڕیــگان بــەوردی ئــاگاداری چانــدن و بەرهەمهێنــان و پەرەسـ ن
ـە� ماددەیــەیك
ێ
ڵ
قەدەغــە كـراو بــوو ،بــە�م ئەمریــكا نەیدەویســت بــە دەربڕیـ نـی ناڕەزاییــەك مەتــریس بۆســەر ئــەو چەكــە كاریگــەرە لــە ئەفغانســتان دروســت بــكات ،لــە
ـەند� چانـ ن
سـ ڵـا� ( )1979بــەدواوە چانــدن و بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون ( )15جــار لەسـ ڵـا� ن� ڕابــردوو زیاتــری كــرد ،پەرەسـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە
گرنگ�ینیــان بریـ تـی بــوو لــە  :ڵب�وبوونــەوەی لەڕادەبــەدەری هــەژاری ،نەبـ ن
ت
ـوو� ئەلتەرناتیــڤ
ئەفغانســتان بــۆ كۆمەڵێــك فاكتــەر دەگەڕایــەوە ،كــە لــە

ڵ
ڵ
بــۆ دابینكـ ن
و�ت ،بــەردەوایم قەی ـران و چەقبەســتوو� خ
دۆ� ســیایس و�ت .)Shanty.F, 2004:P27
ـرد� بژێــوی ژیــان ،داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری
ی
ڵ
( هەروەهــا ئــەو گەندەڵییــە بەرفراوانــەی حكومـ ت
ـو� گرتبوویــەوە ،ببــووە هــۆی ئــەوەی كــە ســنورداركردن و نەهێشـ ن
ـت� مــاددە هۆشــبەرەكان
ـە� كابـ

ڵ
 ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 ( .لەناوەنــدی دەیــەی هەشـ ن
ـتاكا� ســەدەی بیســتەوە چانــدن
لەژێــر دەســە� ت� حكومــەت دەربچێــت
ڵ
و بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون لــە ئەفغانســتان بەشــێوەیەیك لەبەرچــاو پــەرەی ســەند ،تــا ســا� ( )1990بــڕی بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون گەیشــتە ()2000
مەتر_تــۆن ،لــە ســاڵێكدا )) Fukuyama.F, Nation Building …, 2006: P109( .بەمشــێوەیە چانــدن و بەهەمهێنــان و بازرگانیكــردن بــە
مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان بــووە دیاردەیــەیك ئاڵــۆزی وەهــا كەلەســەر ئاسـ تـی كۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــش نەتوانـرا چارەســەری بــۆ بدۆزرێتــەوە،
ن
ت
ن
لەتەشەنەسەند� ماددە هۆشبەرەكان بگرێت)Shanty.F , 2004:P41 (.
حكومە� كابوڵیش زۆر لەوە الوازتر بوون تا بتوانێت ڕێگە
هەوڵەكا�
ـە� تەشەنەسـ ن
لــەم قۆناغــەی جەنـ گـی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان یــەك لــەو حاڵەتانــەی بــووە دیــاردە ،بابـ ت
ـەند� مــاددە هۆشــبەرەكان بــوو ،پێشـ تـریش
ڵ
ڵ
ـە�م كــۆی كاریگەریــە نێگەتیڤـ ن
و�تـ نـا� دیكــەی ناوچەكــە بـ ن
ـەكا�
ـوو� هەبــوو ،بـ
ئــەم كشــتوكاڵە لــە ئاســتێیك ســنورداردا لــە ئەفغانســتان و ژمارەیــەك لــە
ـرۆژەكا� ئاودێــری و ژیـ نـا� جوتیــاران ،كاریگــەری ڕاســتەوخۆیان لەســەر پەرەسـ ن
ن
ـند� بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان
جەنــگ لەســەر كشــتوكاڵ و پـ
ـەند� چانـ ن
لــە ئەفغانســتان دروســت كــرد ،لــە پەرەسـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكانیش هەریــەك لــە ســۆڤێت و ئەمریــكا تاوانبــاری یەكەمــن ،چونكــە
ڵ
ـكا� گوندنش ـ ن و ئەمریكایــش بــە چاوپــۆ�ش كــردن لــە پەرەسـ ن
ـتوكا� و ڵب�بوونــەوەی هــەژاری لــە نێــو خەڵـ ن
ـرد� كـ ت
ســۆڤێت بــە كاولكـ ن
ـەند�
ـەر� كشـ
ی
ـوو� چانـ ن
ـۆڤێ� ،گەورەتریــن ڕۆڵیــان لــە زۆربـ ن
ئــەم بەرهــەو بەكارهێنـ نـا� دژبەســوپای سـ ت
ـد� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵە لــە ئەفغانســتان هەبــوو ،لەكاتێكیشــدا

ڵ
كردەبا� ن
كا� ئــەو ڕاســتیەیان دەز نا� كــە ئــەم ماددەیــە چ كاریگەریــەیك نێگەتیـ ڤـی بۆســەر مــۆر ڵا� ســەرباز نا� سـ ت
ـۆڤێ� دروســت كــردووە،
ســۆڤێت و ســەر
ڵ
ڵ
ـە�م لەگــەڵ ئــەوەی هیــچ هــەوڵ و هەنگاوێكیــان بــۆ چارەســەر و بەرگرتــن لـ �ـی نەبــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ژمارەیــەك لەســەركردە بــا� ن
كا� بــۆ نێــو
بـ
ێ
ڵ
ڵ
و�تەكــەی خۆیــان بازرگانیــان پێــوە دەكــرد ،ئەمریكایــش نــەك هیــچ هەنگاوێــی بــۆ كەمكردنــەوە و ســنوردار ن
كرد� كشــتوكا� ئەفیــون نەبــوو،
خــودی
ـە� سەرپەرشـ تـی پەرەپێـ ن
ـا� تایبـ ت
بەڵكــو بــە پـ ن
ـدا� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵەی لــە ئەفغانســتان دەكــرد ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بڕێــی زۆری دیكــەی مــاددەی

ڵ
هۆشــبەری ڕەانــەی ئەفغانســتان دەكــرد و بــە نرخێــی كەمیــش دەیگەیانــدە دەسـ تـی ســەرباز نا� سـ ت
ـۆڤێ� ،لـ ێ�ـرەدا و بــە بــەراورد بەســا� ن� ڕابــردوو
ـە� بەكارهێنـ نـا� چــەیك كیمیــاوی لەالیــەن ســۆڤێتەوە دەكــرد ،چونكــە لەســەر ئاسـ تـی نێودەوڵـ ت
ئەمریــكا بەهەمــوو شــێوەیەك دژایـ ت
ـە� چەكێــی قەدەغــە

ڵ
ڵ
ك ـراو بــوو ،بــە�م بایەخێــی گــەورەی دا بــە ب�وبوونــەوەی كشــتوكاڵ و بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان ،كــە لەهەمــان كاتــدا و لەســەر ئاسـ تـی
ـە� ماددیــەیك قەدەغەكراوە.لەســەر ئاسـ تـی نێوخــۆ� ئەفغانســتانیش ،پەرەسـ ن
نێودەوڵـ ت
ـەند� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵە لــەوە تێپــەڕی كردبــووكــە بــە گروپــە
ی
گ
ڵ
ـە� كابــوڵ كۆنـ تـرۆڵ بكرێــت ،لــە بــەر ئــەوە چانـ ن
ئیســامیەكان و حكومـ ت
ـد� ئــەم جــۆرە لــە كشــتوكاڵ لەســا� ن� دوای جەنــی ســۆڤێتەوە بەشــێوەیەیك
ڵ
بەرب�وتــر تەشەنەسـ ن
ـەند� بەخــۆوە بیـ نـی.
ن
ـرد� ژمارەیــەیك دیــار لــە كێڵگــە كشــتوكاڵییەكان و كێڵگـ ن
ســوتان و لەناوبـ ن
ـەرچاوەكا� خــۆرایك لــە گەلێــك لــە
ـەكا� دانەوێڵــە ،كێشــەی كەبوونــەوەی سـ
ـێ� و گرانبـ ن
ناوچــەو هەرێمەكانــدا دروســتكرد ) )N.E.S.A Directorate of Intelligence, 1999:p5 (.كەمبوونــەوەی خۆراكیــش بریسـ ت
ـوو�
خۆرایك بەداوای خۆیدا هێنا .Department of Immigration and Citizenship: 2012:P14 (.لەالیەیك دیكەوە جەنگ لە ئەفغانستان
ـۆ� بەرف ـر ن
ن
بــووە هــۆی پەكخسـ ن
ـاردە� بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكان )Marine Corps Institute:p9 (.بەهــۆی كـ چ
اوا� جوتیارەكانیشــەوە
ـت� نـ
ڵ
بــەرەو ناوەنــدی شــارەكان و و�تـ نـا� دراوسێ ،بــەم هۆیەشــەوە ناوەنــدی شــارەكان ڕووبــەڕووی كــەیم خــۆراك و ســەورزەو میــوە بوویــەوە ،كــە دەبــوو
ڵ
ڵ
ئــەم پێداویســتیە خۆراكیانــە لەالیــەن ســۆڤێتەوە پڕبكرێتــەوە ،بــە�م دوای پاشەكشــەی ســۆڤێت حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا ڕووبــەڕووی قەی ـر نا�

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

106 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

دابینكـ ن
�
بەخ�اییــش نـ خ
ـرد� خــۆراك لەناوەنــدی شــارەكاندا بوویــەوە ،نـ خ
ـر� خۆراكیــش ()5-10هێنــدە بــەرز بوویــەوە و زۆر
ـر� دراوی ئەفغـ نـا� بەرامبــەر
ێ
بــەدۆالر دابــەزی ،بەجۆرێــك ()1دۆالری ئەمریــی بەرامبــەر بــە ( )1000ئەفغـ نـا� بــوو ،بەمــەش دراوی ئەفغـ نـا� تــو�ش هەڵكشــانێیك گــەورە بــوو،
ن
لــەم قۆناغەشــدا هاوكاریــە ئابوریـ ن
ـەربازییەكا� ئەفغانســتانیش لەپێنــاو
ـەكا� ئەمریــكا و ســعودیە بــۆ ئەفغانســتان وەســتابوو ،ســەركردە ســیایس و سـ
ـرد� پێگــەی ســیایس و ســەربازی خۆیــان دەســتیان بەســەر بەشــێیك گــەورەی داهاتــە ئابوریـ ن
بەه�كـ ن
�ێز
ـەكا� ئەفغانســتاندا گرتبــوو ،لەهەمــان كاتــدا بــۆ

گ
دەوڵەمەندكـ ن
ـرد� خۆیــان بەكاریــان دەهێنــا ))Rubin.R , 2000: P4 .جگەلــە بەرهــەیم كشــتوكاڵ ،جەنــی ســۆڤێت كاریگــەری گــەورەی لەســەر
ڵ
ڵ
ڵ
كەمبوونــەوەی سـ ن
ـاما� ئاژەڵیــش دروســت كــرد ،چونكــە لەمــاوەی ســا� ن� جەنگــدا زیــاد لــە ( )500,000ئــاژە� مــا� بەهــۆی جەنگــەوە لەناوچــوون(.
ڵ
ڵ
ت
ـەروە� ئاژە� مەڕو بزن و ()47%ی گاو مانگا و ()45%ی ئەســپ
 )Otfinoski.S ,2004:p29بەشــێوەیەك تا ســا� ()56%-60%( )1988ی سـ
و ()24%ی هێسـ تـر لەناوچــوون ()Wesa.T , 2002:p15
ـەر� پیشەســازی و كارگەرگــەكان كەوتبــوو لــەو زیانــە گەورەتــر بــوو كــەر بــەر كـ ت
هەروەهــا ئــەو زیانــە گەورەیــەی بــەر كـ ت
ـەر� كشــتوكاڵ كەوتبــوو ،لەگــەڵ
ڵ
ـە�م زیـ نـا� گــەورە بــەر ئــەم كەرتــە بچوكــە كەوتبــوو ،چونكــە ژمارەیــەیك زۆری كرێــكار نا� كارگـ ن
ئــەوەی كـ ت
ـەكا�
ـەر� پیشەســازی كەرتێــی بچــوك بــوو ،بـ
ن
ئەفغانستان ئاوارەبوون بۆ �ئ�ان و پاكستان یان چوونە ڕیزی گروپە جیهادییەكانەوە ،لەهەمان كاتدا پەالمار و �
شەكا� �ێز
ه�
ه�ە جیهادییەكان ببووە
ێ
ێ
ت
هــۆی وەســتان و پەكخسـ ن
ـەواوە� لەكاركەوتــن،
ـت� ژمارەیــەیك دیــار لــە پــرۆژە پیشەســازییە نوێیــەكان ،تەنانــەت ژمارەیەكیــش لــە كارگــەو پــرۆژەكان بــە تـ

ن
ن
ییەكا� قەندەهــار ،كارگــەی شــەكر و
ییەكا� هـ یـرات ،كارگــەی بەرهەمــە شـ یـر
لــە دیارترینیــان :كارگــەی چیمەنتــۆی هـ یـرات ،كارگــەی بەرهەمــە شـ یـر
ن
ژمارەیــەك پــرۆژەی ئاودێــری ،هەروەهــا زیـ نـا� گــەورە بــەر كـ ت
ـتگەكا� كارە لــە ئەفغانســتان كــەوت ))Amstutz.J,1986:p245 .بــە
ـەر� كارەبــا و وێسـ
ڵ
ڵ
ن
ـەرچاوەكا� وزە ،هەروەهــا یەكێكــە لــەو و�تانــەی
پـ ێ �ـی لێكۆڵینــەوە جیۆلۆجیــەكان ئەفغانســتان و�تێــی دەوڵەمەنــدە بــە ســەرچاوەی رسوشـ تـی و سـ
ڵ
دەوڵەمەنــدە بــە گارزی رسوشـ تـی  ) Kuo.S, 2012: p2 (،تــا ســا� ( )1979كــۆی ئــەو كێڵگــە گازیانــەی كــە ســۆڤێت لەباكــوری ئەفغانســتان
ڵ
دۆزیــەوە ،ڕۆژانــە توانــای بەرهەمهێنـ نـا� ( )250,000م ⁴گازی رسوشـ تـی هەبــوو ،ســا� ( )1985ئەفغانســتان ()2.5,000,000,000م ⁴گازی

رسوشـ تـی ڕەوانــەی ســۆڤێت دەكــرد )Kakar.M, 2006:P41 (،تــا ئــەم قۆناغەیــش ()90%ی گازی رسوشـ تـی ئەفغانســتان بــە ســۆڤێت دەفــرۆ�ش ا.
ڵ
ن
ـەرزەكا� ســۆڤێت و
 ) )N.E.S.A Directorate of Intelligence, 1999:p15بــە�م بەشــێیك زۆری داهـ تـا� گازی رسوشـ تـی بــۆ دانــەوەی قـ
ڵ
ت
خەر� ســوپای سـ ت
حكومە� كابوڵ تەرخان دەكرا )Kakar.M, 2006:P41 (، .تا ســا� ( )29( )1989كێڵگەی
ج
ـۆڤێ� و یان بۆ بواری ســەربازی
ڵ
ن
ن
بەرهەمهێنا� ( )150,000,000بەرمیل پەترۆل و ()4500ملیار-م⁴
بەرهەهێنا� سوتەمەنیان تێدا دەكرا ،كە سا�نە توانای
گاز و پەترۆل كاری
ڵ
ـۆڤێ� ژمارەیــەك لــە ســەركردە خێڵەكیــەكان دەســتیان بەســەر ســامانە رسوشــتییەكا�ن
گازی رسوشــتیان هەبــوو .بــە�م دوای پاشەكشــەی ســوپای سـ ت
ن
ن
ت
خ
ـۆ� كــرد(.
وەك گاز و پەتــرۆل لــە ناوچــەكا� باكــوری ئەفغانســتان گــرت ،ئەمــەش كاریگــەری گــەورەی لەســەر خراپــر بــوو� دۆ� ئابــوری نێوخـ ی
ـەكا� جەنگــدا زۆرینــەی كێڵگـ ن
 )Strand.A and Others…..,2010: p8هەروەهــا لەژێــر كاریگەرییـ ن
ـەكا� پەتــرۆل و گاز زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت.

 )Amstutz.J,1986:p245 (.تەنانەت ژمارەیەك لەو كێڵگانە لەئەنجایم جەنگدا بوونیان نەما ) Goodson.P , 2001:P6( .لە ئەنجامیشدا
ـتا� پێكدەهێنــا تــوو�ش تێكشـ ن
ـتیما� ئەفغانسـ ن
سـ�ێكتەری پیشەسـ�ازی و خزمەتگـ�وزاری كـ�ە( ()23.78%ی كــۆی داهـ تـا� نیشـ ن
ـكا� گــەورە بــوو Ma� ( .
)rine Corps Institute:p9
ـەكا� جەنگــدا تــو�ش تێكشـ ن
ـەكا� گواســتنەوە وگەیاندنیــش لــە ئەفغانســتان لەژێــركاریگەرییـ ن
تــا سـ ڵـا� ()1989الیەنـ ن
ـكا� گــەورە بــوون ،چونكــە (25%-
اوەكا� ئەفغانســتان تێكچــوون ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بەشــێیك زۆری سیســتیم پەیوەندییـ ن
ن
ـەكا� وەك تەلیفــۆن و تەلەگـراف
)33%ی كــۆی ڕێــگا ق�ی تاوكـر
تــو�ش پچـڕان بــوون ،سیســتیم پۆســتەو نامــە بردنیــش لەنێــوان شــار و ناوچــە جیاوازەكانــدا پێویسـ تـی بــە پاڵپشـ تـی و پاسـ ن
ـەوا� ســەربازی تونــد هەبــوو.
ـكا� گــەورە بــوون ،حكومـ ت
ـرد� ئــاو و كارەبــا و فڕۆكەخانەكانیــش تــو�ش تێكشـ ن
ـەرچاوەكا� دابینكـ ن
ن
ـە� كابوڵیــش
( )Wesa.T , 2002:p92هەروەهــا سـ
ـەكا� خۆیــدا توانــای چاككردنــەوە یــان دروســتكردنەوەی ئــەم ناوەندانــەی نەبــوو ،ژمارەیــەیك زۆریــش لــە خەڵـ ن
لـ ت
ـكا� پســپۆر و ئەندازیــار و میكانیــك
ڵ
ت
ـەواوە� بــەرەو و�تـ نـا� دیكــە كۆچیــان كــرد)Wesa.T , 2002:p10( .
و......هتــد بەتـ

ن
ـییەكا� جەنــگ بوویــەوە ،ژینگــەی ئەفغانســتان بــوو ،لەگــەڵ ئــەوەی ژینگــەی
یەكێــی دیكــە لــەو الیەنانــەی ڕووبــەڕووی كاریگــەری و مەترسـ
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ڵ
ن
ـتانەكا� ئەفغانســتانیش تــو�ش
و�ت تــو�ش پیــس بــوون بــوو ،دارسـ
لەناوچوون )Tanner.S , 2003:P255( .لەسەر ت
ئاس� كۆی ئەفغانستانیش ()4,365,000كم ²ڕووبەری دارستان لەناوچووOtfinoski.S ( .
ڵ
ن
 ), 2004:p29هەروەهــا ســۆڤێت ن
ـەرچاوەكا� ئــاوی ژاراوی دەكــرد ،ئــەم كردەیــەی ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� بــووە هــۆی كــوژران و ب�بوونــەوەی
كا� و سـ
ن
ت
بەكارهێنا� چەندین
سۆڤێ� ،جگەلە
چەندین جۆر نەخۆ�ش لە ژمارەیەك لە هەرێم و ناوچەكاندا )Kakar.M, 2006:P41 (، .چونكە سوپای
ن
ـتانەكا�
زیـ نـا� گــەورە بــوون ،بەجۆرێــك لــە هێندێــك ناوچــە ()100%ی دارسـ

جــۆر چــەیك كیمیــاوی لــە شــێوەی دوكــەڵ و بۆمـ فســفۆر لــە ژینگــەی ئەفغانســتاندا  ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كیمیــاوی و گازی ژاراوی دەكــردە نێــو ن
كا� و
یب
ـكا� مـ ن
ـەرچاوەكا� ئــاو و دانەوێڵــە و گەنــم و جــۆوە ،ئــەم كردەیــەی ســۆڤێت جگەلــە ژینگــە و خەڵـ ن
ن
ـەدە� ،تەنانــەت كاریگــەری خـر پا� لەســەر
كانیــا و سـ
ڵ
ئاژە�نیــش بەجێهێشــت)Afghanistan Justice Project (A.J.P), 2005:PP42-43 (.
ڵ
لەالیــەیك دیكــەوە لەدەیــەی هەشـ ن
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا ئەفغانســتان بــووە یەكــەم و�ت لەســەر ئاسـ تـی جیهــان كەزۆرتـی ن مـی ن لەســەر خاكەكــەی
ڵ
 )Bolton.M, 2010:p8 (.م ـ ن بــووە هــۆی كەمئەندامبـ ن
ـوو� ( )2,000,000كــەس لــە هاو�تیـ نـا� ئەفغانســتان ،لــە هــەر ( )8كــەیس
چێـ نـرا بــوو
ی
كۆمەڵــگای ئەفغــان)1( ،كــەس بەهــۆی مینــەوە كەمئەنــدام بــوو ،لەوژمارەیــەی قوبـ نـا� مینیــش ()20%واتــە نزیكــەی ()400,000كەســیان بــە
ن
ت
ـماوەكا� میـ نـی
ـەواوە� پەكیــان كــەوت )Kakar.M, 2006:P41 (،و تــا كۆتـ یـا� ســەدەی بیســتیش ژمــارەی ئــەو كەســانەی بەهــۆی م ـی ن و پاشـ
تـ
ڵ
ڵ ت  )Bahman and Palmer.L, 2004:P7 (.بەدرێ ـژا� سـ ڵـا��ن
ســا� ن� جەنگــەوە گیانیــان لەدەســتدا ،گەیشــتە نزیكــەی ()1,000,000هــاو��
ی
جەنگیــش ،ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ نزیكــەی ( )30,000,000مینیــان لەســەر خــایك ئەفغانســتان دانــا  ) .Goodson.P , 2001:P6( .لــە
می�ێژكـ ن
ن
ـرد� ئەفغانســتانیش بــەو شــێوە بەرفراوانــە ،شــاری قەندەهــار نــەك لەســەر ئاسـ تـی ئەفغانســتان ،بەڵكــو لەســەر ئاسـ تـی جیهــان بــووە
ئەنجــایم ڕ
ن
می�ێژكــردن گرتبوویــەوە )Rashid.A, 2001: p20 (.بەهــۆی زۆری ژمــارەی مینیشــەوە ،لــەدوای پاشەكشــەی
یەكــەم شــار كــە زۆرتریــن پرۆســەی ڕ
ســۆڤێت)10,000( ،كارمەنــد بەشــداریان لــە هەڵگرتنــەوەی م ـی ن لــە ئەفغانســتان كــرد)Bolton.M, 2010:p8 ( .
لــە ئەنجامــدا جەنـ گـی ســۆڤێت بــووە هــۆی هەڵتـ ن
ـەكا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ئەفغاســتان ،بەجۆرێــك زۆرینــەی ئــەو پــرۆژە و پەرەســەندنە ئابوریانــەی
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە لــە ئەفغانســتان بونیــاد نرابــوون زۆرینەیــان كاول بــوون یــان بوونیــان نەمــا ،لەچوارچێــوەی زیانەكانیشــدا كــۆی
گا� زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت ،بەهــۆی زیـ نـا� ئــەم كەرتانەشــەوە حكومـ ت
ـەكا� كشــتوكاڵ و پیشەســازی و بــازر ن
كەرتـ ن
ـە� كابــوڵ ڕووبــەڕووی چەندیــن
ڵ
هە�یســان و بەرزبوونــەوەی نـ خ
ـر� شــمەك بوویــەوەوە ،لەهەمــان كاتــدا

كێشــەی گــەورەی ئابــوری بوویــەوە ،چونكــە ئەفغانســتان لەیــەك كاتــدا تــو�ش
تــو�ش كورتهێنـ نـا� بودجــە بوویــەوە ،بــۆ چارەســەری كــۆی ئــەم قەیرانانــەش حكومــەت قــەرزی دەرەیك دەكــرد ،كــەیم خــۆراك و دابەزیـ نـی بەرهــەیم
كشــتوكاڵیش جارێــی دیكــە وای لەحكومــەت كــرد كــە بــۆ پڕكردنــەوەی پێداویســتیە نێوخۆییــەكان خــۆراك لــە دەرەوە هاوردەبــكات ،ئەمــەش جارێــی
گ
ـوو� قــەرزی زیاتــر لەســەر حكومـ ت
گا� و كەڵەكەبـ ن
ـەن� تــەرازووی بــازر ن
دیكــە كاریگــەری گــەورەی كــردە ســەر السـ
ـە� ئەفغـ نـا� ،كــۆی جەنــگ و هـ ێ�ـرش
و پەالمارەكانیــش لــە الیــەن ســوپای ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ و هـ �ێزـرە جیهادیــەكان ســەرجەمیان بەزیـ نـا� ئابــوری گــەورەی ئەفغانســتان شــكایەوە،
ڵ
ڵ
ڕۆ� لــە بونیانــد نـ نـا� پــرۆژە ئابوریـ ن
ـەكا� ئەفغانســتاندا هەبــوو ،دەیــان هێندەیــش ڕۆ� لــە داڕمـ نـا�
ســۆڤێتیش بــە درێ ـژ یا� ســەدەی بیســت چەنــدە
ڵ
یەكا� خۆیــان و تێكشـ ن
ن
ن
ـتێوەردا� و�تـ نـا� هەرێــی و نێودەوڵەتیــش تەنهــا بــۆ بەرژەوەندیــە سـ تـرات�ی ژ
ـكا�
ژێرخـ نـا� ئابــوری ئەفغانســتاندا هەبوو.دەسـ
ـە� بـ ن
ـوو� هیــچ پــرۆژە و هاوكاریــەیك دار یا�
ســۆڤێت بــوو لــە ئەفغانســتان.دوای هەمــوو ئــەو كاولــكاری و داڕمـ نـا� ژێرخانــە ئابوریــەش ،ئەمریــكا بـ بێ
ڵ
ئەفغانسـ ن
ـتا� بەجێهێشــت ،كــۆی ئــەو پــرۆژەو هاوكاریــە داراییانــەی ئەمریــكا لــە ســا� ن� پێــش داگـ یـركاری ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان هەیبــوو ،تەنهــا
ـكا� لەگــەڵ پــرۆژە و هاوكاریــە دارییـ ن
بەشــێك بــوو لــە ملمالنێـ ن
ـەكا� ســۆڤێت.

ڵ ت
یە� و مرۆییەكان:
( )1-3كاریگەرییە كۆمە�

ڵ
ن
ن
مەدە� بوون.
خەڵكا�
لە ماوەی ()10سا� جەنگ لە ئەفغانستان ( )1,242,000كەس لە ئەفغانستان كوژران ،زیاد ()80%ی ئەو ژمارەیەش
( )Boudreau.S , 2005:P3كــە ( )873,825كــەس بــوون ) .Goodson.P , 2001:P6( . (.جگەلــە ئــەو ژمــارە زۆرەی كــوژراو ،ســەدان هــەزار
ن
ـكا� مـ ن
كــەس برینــدار بــوون)80%( ،ی بریندارەكانیــش خەڵـ ن
ـارەكا� ســۆڤێت و
ـەدە� بــوون )Tanner.S , 2003:P255( .جگەلــە هـ ێ�ـرش و پەالمـ
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ت ڵ
ت
ت
ن
ن
حكومە� كابوڵ ،لە ئەنجایم �
پەالمارەكا� �ێز
حكومە� كابوڵ و ســۆڤێت نزيكەى
كۆن�ۆ�
ناوچەكا� ژێر
ه�ە جیهادییەكان بۆســەر شــار و
ه�ش و
ێ
گ
ڵ
ـاو� ت� مـ ن
ـەدە� كــوژران )Benish.A: P44 (.زیــاد لــە ( )20,000ســەربازی ( )D.R.Aلەمــاوەی جەنــی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان
( )60,000هـ
كــوژران)Margolis.S, 2001:P47 (.
بــە پـ �ـی ئامارێــی لێكۆڵینــەوەی ڕۆژئاوایــش)48%( ،ی قوربانیــەكان بەهــۆی بۆردومـ نـا� ئاسـ ن
ـما� و ()33%بەهــۆی پێــكان بــە گــوەلل و ()12%
ێ
بەهــۆی تۆپبــاران و ( )3%بەهــۆی مینــەوە بــوو )Baumann.F, 1993:P136 (.ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی ڕۆژ لــەدوای ڕۆژی ژمــارەی كــوژراو
ڵ
ڵ
ت
ن
ن
ـەواوە�
ـتیەكا� ئەفغانســتان بەتـ
ـدارەكا� جەنــگ ،بــە�م لەمــاوەی ســا� ن� جەنگــدا ()60%ی كــۆی نەخۆشــخانەكان و بنكــە تەندروسـ
و برینـ
كاول بــوون )Raffray.M , 2008: p37 (.ئەمــەش بــووە هــۆی كــەیم و ســنورداری چارەســەرە پزیشــكیەكان لــە گەرمــەی جەنگەكانــدا ،لەبــەر
خ�انـ ن
ـدارەكا� ت
ن
كا� جەنگیــش گیانیــان لەدەســت دەدا )N.E.S.A, 1999:P5 (.بەشــێوەیەیك گشــتیش زیــاد ()50%ی �ێز
ـەكا�
ئــەوە زۆرینــەی برینـ
كۆمەڵــگای ئەفغــان تــو�ش كــوژران یــان برینــدار بــوون یــان ئــاوارە بــوون و مــاڵ كاول بــوون  ) .Goodson.P , 2001:P6( .لــە كــۆی قوربانییـ ن
ـەكا�
ڵ
ڵ
جەنگیــش زیــاد ()300,000یــان منــداڵ بــوون )Noorzoy.M :P81( ،چونكــە لــە نێــوان ســا� ن� ( )1980-1985لەكــۆی منــدا� ن� تــازە لەدایــك بــوو
()180,000كۆرپــە گیانیــان لەدەســت دا ( )40,000كۆرپەیــش لــە ژیانــدا مانــەوە )Noorzoy.M :P8( ،لــە ( )175,000( )1985-1990كۆرپــە
ڵ
گیانیــان لەدەســتدا و نزیكــەی ()40,000كۆرپەیــش لەژیانــدا مانــەوە ،لەالیــەیك دیكــەوە هـ �ێزـری ئاسـ ن
ـما� سـ ت
ـۆڤێ� لــەو ســا�نەی جەنگــدا ژمارەیــەیك
ڵ
ڵ
مندا�نــدا بەســەر ناوچــەو هەرێمـ ن
ێ دەدایــە خــوارەوە ،ئەمــەش بــووە هــۆی
ـەكا� ژێــر كۆنـ تـرۆ� هـ �ێزـرە جیهادییەكانــدا فــڕ 
زۆر میـ نـی لەشــێوەی یــاری
ڵ
كــوژران یــان كەمئەندامبـ ن
ـوو� ژمارەیــەك لــە منــدا� ن� ئەفغانســتان )Noorzoy.M : P81( .بەمشــێوەیە و لەســایەی جەنگــدا بــە شــێوەیەیك گشـ تـی

ن
گەشەسەند� دانیشتوان لە ئەفغانستان لە ( )%-2( )1980-1985بوو ،لە ()1985-1990ش ()0.5%بوو))Shanty.F , 2004:P41 .
ڕێژەی
ڵ
ن
لەســەروبەندی كۆتـ یـا� جەنگــدا بەشــێیك دیــار لــە ئـ
ـاوارەكا� نێــو پاكســتان و ئـ ێ�ـران بڕیــاری گەڕانەوەیــان بــۆ بــۆ ئەفغانســتان دا ،بــە�م ئــەوان گەڕانــەوە
ڵ
ڵ
و�تێــك كــە هـ چ
ـەر� ئابــوری پێــش جەنــگ بــوو زۆرینــەی تێكشــكابوو ،هــەژاری بەشــێوەیەیك بەربــاو تەشــەنەی ســەندبوو ،كێڵگــە كشــتوكاڵیەكان
ڵ
خ
ـەدۆ� بۆشـ یـا� یاسـ یـا�
و كارگــە و ناوەنــدە پیشەســازیەكان تێكشــكابوون ،بەشــێیك دیكــەی زەویــە كشــتوكاڵییەكان بــە م ـی ن چێـ نـرا بــوون .و�تێــك لـ
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـكا� زۆرینــەی بنەمــا ئابــوری سیاســەكانیش ،تێكشـ نـا� الیـ ن
دەژیــا ،توندوت ـ ژ ی و جەنــگ بــەردەوام بــوون ،تێكشـ ن
ـە� بــەدوای خۆیــدا
ـە�
ی
ڵ
ڵ
هێنــا ( )Shanty.F , 2004:PP28-29 .بــە�م ئــەو جەنگــە نێوخۆییــەی لــە ســا� ( )1989و دوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێت لــە نێــوان هـ �ێزـرە
ڵ
ن
ـتبوو� لێشــاوێیك دیكــەی
جیهادیــەكان خۆیــان و هـ �ێزـرە جیهادییــەكان و حكومەتەكــەی نەجیبوڵــادا دروســت بــوو ،جارێــی دیكــە بــووە هــۆی دروسـ
گ
ن
ـەرداگرت� كابوڵیشــدا لەالیــەن هـ �ێزـرە
ئــاوارە بــوون لــە ئەفغانســتان ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (،لەســەروبەندی جەنــی دەستبەسـ
ڵ
ـاو� ت� مـ ن
ـەدە� شــارەكە)500,000( ،دیكەیــش لــە شــارەكە و دەوروبــەری ئــاوارە
جیهادییەكانــەوە ،لــە (نیسـ نـا�)1992/دا جگەلــە كــوژر نا� ()1800هـ
ڵ
ن
دانیشتوا� ئەفغانستان ئاوارە بوون ،بەشێوەیەیك سەرەكیش
بوون )Mason.W, 2011: P89 (.تا سا� ( )6.2,000,000( )1990كەس لە
ئــەم ئاوارانــە لــە پاكســتان و ئـ ێ�ـران دەژیــان )Maley .W, 2002:P157 (. .بــەو پێودانگەیــش بەدرێ ـژ یا� دەیــەی هەشــتاكان ئەفغانســتان یەكــەم
ڵ
ڵ
و�ت بــوو لەســەر ئاسـ تـی جیهــان كــە زۆرتریــن ئــاوارەی لــەدەرەوەی ســنوری و�تەكــەی خــۆی هەبــوو ) .Goodson.P , 2001:P6( .لەســەر

ڵ
 )Kamrany.M : P79 (.ئــاوارە بـ ن
ـوو� نێوخۆییــش بــووە هــۆی
ئاسـ تـی نێوخــۆی ئەفغانســتانیش ( )2.2,000,000هــاو� ت� بێالنــە و ئــاوارە بــوون
ڵ
ڵ
ـە�م بەهــۆی كاریگەرییـ ن
ـو� دیمۆگرافیــای ئەفغانســتان ،بــۆ نمونــە ژمــارەی دانیشـ ن
تێكچـ ن
ـەكا�
ـتوا� كابــوڵ لــە ســا� ()600,000( )1978كــەس بــوو ،بـ
ـۆ� نێوخۆییــەوە لــە سـ ڵـا� ( )1988ژمــارەی دانیشـ ن
ـتوا� ئــەم شــارە بــۆ ()2,000,000كــەس زیــادی كــردSaikal.A and Maley( .
جەنــگ و كـ چ

).W,1989:P49
ن
ـتكرد� ئــەم خانــووە قوڕانــەش وایكردبــوو دەیــان گونــدی قەرەباڵــغ و
زیــاد ()70%ی ئــاوارەكان لــە خانــوی بچــویك لەقوڕدروســتكراو دەژیــان ،دروسـ
گــەورە لــە ســنوری پاكســتان دروســت ببێــت ،ئــەم ئاوارانــە لــە كەمپــدا نەدەژیــان ،بەڵكــو لــە پێنــاو دابینكـ ن
ـرد� گوزەرانێــی بــاش بــۆ خۆیــان ڕێگەیــان
ڵ
ـە�م زۆرینــەی دانیشـ ن
ن
 .حكومـ ت
ـتوا�
ـاوەرەكا� دەكــرد ،بـ
ـە� پاكســتان هــاوكاری ئـ
پێــدرا بــوو بــۆ ئــەوەی هەمــوو جــۆرە كارێــك لــە ســنوری پاكســتاندا بكــەن
پاكسـ ن
ـتا� نزیــك لــە ئــاوارەكان ،بــە هاتـ نـی ئــەم ئاوارانــە بـ �ێزـرار و نیگــەران بــوون ،چونكــە ژیـ نـا� بەشــێك لــە خەڵــی پاكســتانیان خســتبووە مەترســیەوە،
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ڵ
هە�یسـ نـا� ئابوریــان دروســت كردبــوو ،لــە ناوچـ ن
كاریــان دەكــرد بەنرخێــی هەرزانـ تـر ،لــە هەندێــك ناوچــە خ
ـەكا� باكــوری ڕۆژئــاوای پاكســتانیش
دۆ�
ئــەم ئاوارانــە قەرەباڵغیــەیك وەهایــان دروســت كردبــوو ،بەجۆرێــك ژمارەیــان یەكســان بــوو بــە ژمــارەی دانیشـ ن
ـتوا� ئــەو هەرێمانــەی پاكســتان.لە

ن
ئەنجــایم خـرا� ژیانیشــیان ،سـ ڵـا�نە چەندیــن ئەفغـ نـا� لــە نێــو شـ ن
ـتەجێبوو� ئــاوارەكان گیـ نـا� لەدەســت دەدا)Amstutz.J,1986:P229 (.
ـوێ� نیشـ
پ
ڵ
ـوو� ناســەقامگ ی كۆمە�یـ ت
ئــەم دۆخەیــش بــووە هــۆی دروســت بـ ن
ـە� بەشــێوەیەیك بەرفـراوان ،كــە لــە ئەنجــایم كـ چ
ـۆ� و نیشــتەجێبوونیان
�ی
ـۆ� نیوخـ ی
ـت� خەڵــی بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ لــە الیــەن حكومـ ت
لــە ســنوری ناوچــەی خێڵـ ن
ـەكا� دیكــە یــان ڕاگواسـ ن
ـە� كابوڵــەوە و نیشــتەجێكردنیان لــە هەرێــم
ـەكا� ئەفغانســتان دروســت كــرد ،لــەو چوارچێوەیەشــدا كاریگەرییـ ن
ـدادا� لــە نێــوان خەڵــی هــۆزو خێڵـ ن
و ناوچــەی دیكــە ،زنج ەیــەك شــەڕو پێكـ ن
ـەكا�
�ی
ڵ
با�دەسـ تـی و زاڵبـ ن
ـوو� زیاتــری گیـ نـا� خێڵــەیك لەنێــو كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (، .
جەنــگ ،بــووە هــۆی
ـكا� دەزگا و هـ �ێزـرە نیشــتیمانییەكان لــە ئەفغانســتان بەتایبەتیــش هـ �ێزـر ن
ـتاكا� ســەدەی بیستیشــدا لــە ئەنجــایم تێكشـ ن
لــە دەیــەی هەشـ ن
ەكا� ئاســایش
و پۆلیــس ،تاڕادەیــەیك زۆر میلیشــیا خێڵەكییــەكان جێیــان گرتنــەوە ،لــەدوای كۆتـ یـا� جەنگیشــەوە ،ئــەم میلیشــیا خێڵەكییانــە چەندیــن كێشــەیان
دروســت كــرد ،بەجۆرێــك كاریگــەری نێگەتیڤیــان بۆســەر كۆمەڵــگای ئەفغـ نـا� هەبــوو( .)Kelly.K, Bensabe.N, Oliker.O, , 2011:P2میلیشــیا
ن
كەسا� سەربە میلیشیا خێڵەكیەكان
كۆتا� دەیەی هەشتاكان ژمارەی
خێڵەكیەكانیش ساڵ لەدوای ساڵ ژمارەیان لەزیادبووندا بوو ،بەجۆرێك تا
ی
گەیشــتە ( ،)50,000ئــەم میلیشــیا خێڵەكیانــە لەدەیــەی نەوەدەكانیشــدا مانــەوە( .)Kelly.K, Bensabe.N, Oliker.O, , 2011: P30تەنانــەت
ژمارەیــەك لــە خێڵـ ن
ـەكا� ئەفغانســتان كــە هــاوكاری حكومەتیــان دژبــە هـ �ێزـرە جیهادییــەكان دەكــرد ،مەبەسـ تـی ســەرەكیان لــەو هاوكاریــە ئــەوە بــوو كــە
ڵ
� بەهـ �ێزـر بكــەن لەبەرامبــەر ئــەو خێ�نــەی لــە شــەڕو ناكۆكیــان لەگەڵیانــدا هەبــوو.
چــەك و شــمەك و پــارە لەحكومــەت وەرگــرن و پاشــان خۆیـ نـا� پ ێ

))Lyakhovskiy.A , 2007:P4
تەنانــەت پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێت كاریگــەری لەســەر گــۆر نا� و رسودە ئەفغانیەكانیــش بەجێشــێت ،بەجۆریــك بەشــێیك دیــاری گۆرانیــە
ڵ
فۆلكلۆریـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغــان بوونــە گــۆر نا� دژە داگـ یـركاری ســۆڤێت و لەســەر كاســێت بەنێــو خەڵیــدا بــاو دەبوونــەوە ،یــەك لــە كاســێتە
ڵ
ن
بەناوبانگەكانیــش كاسـ ت
رسودەكا� نێــو ئــەو كاســێتەی بەشــێوەیەیك بەربــاو بەنێــو هـ �ێزـرە
ـێ� شــاع�ی ی ئەفغـ نـا� (رەفیــق جــان) بــوو ،كــە گــۆر نا�
ڵ
جیهادیەكانــدا بــاو ببوویــەوە) Miakhel.S,2002:p57( .
گ
ڵ
كۆمە�یـ ت
دواجــار لەژێركاریگەرییـ ن
ـە�
ـەكا� جەنــی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان ،كۆمەڵــگای ئەفغــان بــووە كۆمەڵگایــەیك تێكشــكاوی دوای جەنــگ ،زیانــە
�ش
ـرۆ� كــرد ،چونكــە لەگــەڵ كــوژر نا� ئــەو ژمــارە زۆرە لــە خەڵــی
و ئابــوری و سیاســیەكانیش ،كۆمەڵــگای ئەفغانیــان تــو داڕمانێــی گــەورەی مـ ی
ڵ
ڵ
ئەفغانســتان ،بەشــێوەیەیك بەرچاویــش ژمــارەی بێــوەژن و منــدا� هەتیــو لەنێــو كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا بــەرز بوویــەوە ،بێــوەژن و منــدا� هەتیویــش
ڵ
ڵ
ن
ـە� هەیــە ،لەالیــەیك دیكــەوە و لەگــەڵ تێكشـ ن
كۆمە�یـ ت
ـازییەكا�
ـكا� زۆرینــەی پــرۆژە ئابوریــە كشــتوكا� و پیشەسـ
پێوسـ تـی بــە چاودێریــەیك گــەورەی
ڵ
ڵ
كۆمە�یـ ت
الوا� ئەفغــان ســەرجەیم لەناوچـ ن
ن
ـە�
ـو� دەسـ تـی كار بــوون لــە و�تــدا ،لەگــەڵ هەمــوو ئــەو زیانــە
ئەفغانســتان ،كــوژ نا� ئــەو ژمــارە زۆرە لــە
و مرۆییانــەدا هـ �ێزـر و گروپــە چــەكارەكان و میلیشــیا خێڵەكیــەكان بوونــە جێگــرەوەی دامــودەزگا حكــویم و دادگاكان ،هــەر لــەم قۆناغــەدا یــەك لــەو
ڵ
كێشــە گەورانــەی دیكــە لــە نێــو كۆمەڵــگای ئەفغانــدا دروســت بــوو ب�وبوونــەوەی چــەك بــوو بــە نێــو خێــڵ و هــۆزە ناكۆكەكانــدا ،ئەمــەش بــووە هــۆی
ـا� خێڵەكیـ ن
قوڵكردنــوەی زیاتــری شــەڕو ناكــۆیك و ملمـ ن ێ
ـەكا�  ،كۆمەڵگایــەیك تێكشــكاوی بــەم جۆرەیــش ،ئەســتەمە دادگــەری و حوكــی یاســای تێــدا
ـپێ�ێت ،ئــەو بۆشــا� یاســاییە�ش لــە ئەنجــایم كاریگەرییـ ن
بچەسـ ن
ـەكا� جەنگــدا دروســت بــوو ،هـ �ێزـرە چەكــدارەكان و میلیشــیا خێڵەكییــەكان بوونــە
ی
ـۆ� بــە لێشــاوی نێوخــۆ� و دەرەیك بــووە هــۆی تێكچـ ن
جێگرەوەیــان .لــە الیــەیك دیكــەوە كـ چ
ـوو� دیمۆگرافیــای كۆمەڵــگای ئەفغــان ،ئەمــەش جارێــی
ی
ن
ـا� خێڵەكیـ ن
ـۆزەكا� ئەفغــان نەیاندەهێشــت خێــڵ و هۆزێــی دیكــە لەســنوری نیشــتەجێبوون
ـەكا� زیاتــر كــرد ،چونكــە خێــڵ و هـ
دیكــە كێشــەو ملمـ ن ێ
ـتە� ببێــت ،لــە ت
كا� نیشـ ج ێ
و لــەوەڕگای ئەوانــدا نیشـ ج ێ
ـتە� بوونشــیاندا شــەڕو ناكــۆیك لێ دەكەوتەوە.لــەدوای پاشەكشــەی سۆڤێتیشــەوە كۆمەڵــگای
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـە� و ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی ژێرخـ نـا� ئابــوری و دامەزراندنــەوەی دامــودەزگا حكومیــەكان
ئەفغــان پێویســتیەیك گــەورەی بــە بوژانــەوەی

ڵ
بەگشـ تـی و دادگاكان بــە تایبـ ت
ێ بوژانــەوە و بونیادنانــەوەی خ
دۆ�
ـە� هەبــوو ،بــە�م ئەمریــكا وەك دەوڵــەت هیــچ كاریگەرییــەیك لەســەر ســەرلەنو 
ڵ
ڵ
ن
ڵ ت
ـاوارەكا�
ـرۆ� ئەفغانســتان نەبــوو ،لەكاتێكــدا و لەســا� ن� جەنــگ لەگــەڵ ســۆڤێتدا ئەمریــكا ڕۆ� گــەورەی لــە هــاوكاری ئـ
تێكشــكاوی كۆمە�یــە� و مـ ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

110 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

ـەكا� پاكســتان هەبــوو ،چونكــە ئــەم ئاوارانــە ســەرچاوەی گــەورەی زیادكـ ن
ئەفغانســتان لــە كەمپـ ن
ـرد� ژمــارەی جەنــگاوەری نێــو هـ �ێزـرە جیهادییــەكان
گ
ڵ
ڵ
بــوو ،بــە�م دوای كۆتـ یـا� جەنــی ســۆڤێت ،ئەمریــكا هیــچ بایەخێــی ئەوتــۆی بــەو ئاوارانــە نــەدا كــە گەڕانــەوە ســەر و�تێــی كاول و ئابورییــەیك داڕمــاو،
چونكــە لـ ێ�ـرە بــەداوە سـ تـرات�ی ژ ی ئەمریــكا لەبەكارهێنـ نـا� هـ �ێزـرە جیهادییــەكان دژبــە ســۆڤێت كۆتـ یـا� هــات ،لــە هەمــان قۆناغــدا ئەمریــكا تــا بەرزتریــن ئاســت
ـكا� ســۆڤێت بــەكار هێنــا ،لەبــەر ئــەوەش بــوو لــە تێكشـ ن
ـتا� بــۆ تێكشـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغانسـ ن
توانــا مرۆییـ ن
ـكا� ســۆڤێتدا ،ئەفغانســتان و كۆمەڵــگای
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـە� و مرۆییــان پێگەیشــت.
ئەفغــان گەورەتریــن زیـ نـا�

ی و فەرهەنگییەكان:
( )1-4كاریگەرییە پەروەردە�

ـەكا� بــۆ وەز ت
ـد� ئەفغانســتاندا)U.S.A.I.D( ،ش لەڕێگــەی هاوكارییـ ن
ـۆڤێتیكرد� پرۆگـرایم خوێنـ ن
ن
ارە� پــەروەردەی ئەفغانســتان
لەژێــركاریگــەری بــە سـ
ـد� ئەفغـ نـا� لــە كاریگــەری پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـرد� كتێبەكانییــان ،دەيويســت پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
و نوێكردنــەوە و چــاپ كـ ن
ـد� ســۆڤێت بــەدور بگرێــت،
مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆی كۆڵۆمبیــاش لــە ئەمریــكا گەورەتریــن ڕۆڵیــان لــەم پرۆســەیەدا هەبــوو ،لــە الیــەیك دیكــەوە ئەمریــكا هــاوكاری بــۆ چاككردنــەوە و
ڵ
ارە� پــەروەردەی ئەفغانســتان كــۆی هاوكاریـ ن
ـە�م لــە مانـ گـی (تەمــوزی)1981/دا وەز ت
ـەكا�
نۆژەنكردنــەوەی ژمارەیــەك لــە خوێندنــگا ڕوخــاوەكان كــرد ،بـ
ڵ
ن
ن
ن
( )U.S.A.I.Dبــۆ بــواری پــەروەردە لــە ئەفغانســتان ڕاگــرت .لەســا�� پێشـ تـروە ســۆڤێت دەسـ تـی بــە وەرگـ ێ�ـران و چاپكــرد� پرۆگـرایم خوێنــد� سـ ت
ـۆڤێ�
ڕ
ت
ن
ن
كرد� ئەم پرۆســەیە ( )20پســپۆری تایبە� خۆی دانابوو ،لەالیەیك
خوێندنگەكا� ئەفغانســتاندا كردبوو ،ســۆڤێتیش بۆ سەرپەرشـ تـی
و دانانیان لە

ڵ
ـە� كـ ن
ـە� كابوڵیــش كەوتــە دژایـ ت
دیكــەوە حكومـ ت
ـرد� كاریگــەری پرۆگرامــە ئەمریكیەكــە و هــەو� دەدا پرۆگرامــە ســۆڤێتیەكە زیاتــر زاڵ بــكات ،تەنانــەت
ڵ
ـەواوە� بنەبڕی ـیش نەكردایــە ،حكومـ ت
ت
ـە� كابــوڵ ئاسـ تـی خوێنـ ن
ئــەم هەنــگاوەی حكومـ ت
ـە�
ـەرەتا� و باخچــەی مندا�نی ـیش گرتــەوە ،گــەر بەتـ
ـد� سـ
ی
ڵ
ـەواوە� كــەم بكاتــەوە ،هــەر لەژێــر كاریگــەری سیســتیم خوێنـ ن
ت
ـەكا� ئەمریــكا لەســەر پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـەو� دەدا كاریگەریـ ن
ـد�
ـد� ئەفغـ نـا� بەتـ
كابــوڵ هـ
ڵ
ت
ن
ن
ت
ئامادە� لە ( )12ســاڵەوە كرد بە ()10ســاڵ )Amstutz.J,1986:P305 .بە�م ()50%
بنەڕە� و
خوێند�
ـاڵەكا�
حكومە� كابوڵ سـ
ســۆڤێتیدا
ی
ى ئــەو خوێندنگانــەی پرۆگـرایم ســۆڤێتیان بەســەردا زاڵ كرابــوو لەالیــەن هـ �ێزـرە جیهادیەكانــەوە كاول كـران )Zalmay Khalilzad, 1988:P102( .تــا

ن
ن
خوێندنگاكا� ئەفغانســتان( )Misdaq.N, 2006:P130كە ژمارەیان ()3261
نەوەدەكا� ســەدەی بیســتیش)60%( ،ی كۆی
ســەرەتای دەیەی
ت
ـەواوە� كاول بــوون)Wesa.T ,2002:p11( .
خوێندنــگا بــوو ،بەتـ

گ
ڵ
زانكۆی كابوڵیش بەجۆرێك كاریگەری جەن� لەســەر دروســت بوو ،ژمارەی خوێندكار نا� ئەم زانكۆیەش لە ( )14,000خوێندكاری ســا� ()1977
ڵ
ڵ
وە بــۆ ()6000خوێنــدكاری ســا� ()1984دابــەزی ،لــە نزیكــەی ()1027مامۆســتای زانكــۆی كابوڵیــش زیــاد لــە ()700یــان كــوژران یــان و�تیــان
بەجێهێشــت )Misdaq.N, 2006:P130( .ژمارەیەكیشــیان دەســتگ�ی دەك ـران و دەخرانــە نێــو زیندانــەوە ،ژمارەیــەیك دیكەیــان خانەنش ـی ن ك ـران،
بەمشــێوەیە نزیكــەی ()80%ی مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆی كابــوڵ ڕویــان لەكــەیم كــرد ،بــۆ نمونــە لــە كۆلـ ێ� ژـری یاســای زانكــۆی كابــوڵ لــە كــۆی ( )30مامۆســتا
ـكا� ئــاوارەی ناوچـ ن
تەنهــا ( )4مامۆســتا مایــەوە ،زانكــۆی نەنگەهاریــش بەشــێیك بــووە جێــگای خەڵـ ن
ـەكا� دەرەوەی شــار و بەشــێیك دیكەیـیش لــە الیــەن
ـەكا� جەنــگ لەســەر زانكـ ن
جەنــگاوەر نا� هـ �ێزـرە جیهادیەكانــەوە پێك ـرا ،ســەرەڕای كــۆی كاریگەریـ ن
ـۆكا� ئەفغانســتان ،ســۆڤێتیش دەیویســت كاریگــەری
ن
انكۆكا� ئەفغانســتان دروســت بكات ،بەجۆرێك تا سـ ڵـا� ( )30%( )1983مامۆسـ ن
ن
ت
انكۆكا� ئەفغانســتان ڕویس بوون.
ـتایا� ز
تایبە� خۆی لەســەر ز
ڵ
بــۆ بەرگرتــن بــە هەژمــوون و كاریگەریـ ن
ـەكا� ســۆڤێتیش لەســەر زانكــۆكان )U.S.A.I.D( ،هــەو� دەدا لەڕێگــەی كردنــەوەی بــە�ش نوێــوە كاریگــەری
ڵ
ـرد� قۆناغـ ن
ـە�م فاكەڵـ تـی پزیشــی دەبــوو بچوونایــە ســۆڤێت بــۆ تەواوكـ ن
تایبـ ت
ـەكا� كۆتـ یـا� بەشــەكانیان ،بــە�ش زانســتە
ـە� خــۆی دروســت بــكات ،بـ
ڵ
ـەكا� گەشەسـ ن
م�وویــش  ،مـ � ژـرووی ڕوســیا و قۆناغـ ن
ـۆڤێ� لەســەر بــوو ،لــە بــە�ش
ێ� ژ
سیاســیەكانیش كاریگــەری گــەورەی سـ ت
ـەند� و ڕۆ� ســۆڤێت لــە
ێ

ڤ ڵ
ڵ
و� ن
ن
ت
كۆلۆنیالیس� بایەخێیك گەورەی پ�ێ درابوو)Amstutz.J,1986:P310 (.
تا�
اوردكرد� بەڕۆ� نێگەتی�
ئاوەدانكردنەوەی ئەفغانستان و بەر
ڵ
ـەرەتا� و ناوەنــدی و ئامادەییــەكان لــە ئەفغانســتان زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت ،لــەم قۆناغــەدا
لەنێــوان ســا� ن� ( )1981-1986خوێندنگــە سـ
ی
ژمارەیــەیك زۆر لــە خوێنــدكاران لــە خوێنــدن بێبــەش بــوون ،لەبــەر ئــەوە زیــاد ()50%ی خوێنــدكاران لــە خوێندنگەكانــدا كەمیــان كــرد ،هـ �ێزـرە
جیهادیەكانیــش ژمارەیــەیك زۆری ئــەو خوێندنگانەیــان تێكــدا كــە خوێنــدن و پرۆگـرایم ڕویس تێــدا پەیــڕەو دەكـرا ،ژمارەیــەیك زۆری خوێندنــگای دیكــە
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ـیەكا� جەنگــەوە داخ ـران ،خوێنـ ن
ن
ـد� فەرمیــش بەشــێوەیەیك گشـ تـی لــە شــارە ســەرەكیەكاندا مابــوو)Wesa.T , 2002:p11( .
بەهــۆی مەترسـ
ڵ
ڵ
ن
ـامیەكا� ئەفغانســتان بــەو هاوكاریــە داراییــەی لەو�تـ نـا� دیكــەوە پێیــان دەگەیشــت ،دەیــان قوتابخانەیــان
لــە ناوەنــدی ســا� ن� هەشــتاندا هـ �ێزـرە ئیسـ

ڵ
ـدا�ن و الوە ئیســامیەكان لــە كەمپـ ن
ـەكا� پاكســتان دامەزرانــد ،لــەم قوتابخانانەشــدا دەیــان الو پــەروەردە دەك ـران كــە دواتــر بەشــداریان لــە
بــۆ منـ
گ
جەنــی دژ بــە ســۆڤێتدا دەكــرد )Crews.D, and Tarzi.A, 2008:p97 (.چونكــە پرۆگـرام و پــەروەردەی خوێنــدن لــەو خوێندنگایانــە پــەروەردە و
پرۆگرامێیك ســەربازی بوو ،بەشــێیك دیاری مامۆســتای وانەكانیش ســعودی و پاكسـ ن
ـتا� و ێ�ئ� نا� بوون (.شــوير ،مايكل :2005،ص )106ئەمریكایش
ڵ
ن
لەالیــەن خۆیــەوە پاڵشــتیەیك گــەورەی ئــەم جــۆرە پرۆگرامــەی خوێنـ ن
الوا� ئەفغانســتان لــە نێــو ئــاوارەكان و ئــەو ناوچانــەی
ـد� بــۆ منــدا�ن و

ڵ
ڵ
ـە� ت� حكومـ ت
ـە� كابــوڵ دەكــرد ،تەنانــەت كتێـیب تایبــەت بــە جیهــاد لــە دەیــەی هەشــتاكاندا بــۆ منــدا� ن� ئەفغــان دەنــورسا ،تەنانــەت
لــەدەرەوەی دەسـ
ش
ت
كتێبەكانی� بەشــێوەیەك دادەڕشــت كە تایبەت
چا� ئەم كتێبانە ئەمریكا (ســەنتەری پەروەردەی ئەفغانســتان)ی كردەوە ،كۆی
بۆ سەرپەرشــی پ
بــن بــە ڕووبەڕووبوونــەوەی كۆمۆن ـیز م بەشــێوەیەیك گشـ تـی پــەرۆ�ش بــۆ جیهــادی ئیســایم ،تەنانــەت كتێبـ ن
ـەكا� تایبــەت بەوانــەی ماتماتیكیــش
گ
ڵ
غ
ـا� سـ �ـی بنـ ت
ـەڕە� بــۆ منــدا� ن� ئەفغــان دانرابــوو (
بەسـ تـرابوونەوە بــە وانــەی بــە جەنــی دژ بەســۆڤێتەوە ،بــۆ نموونــە لــە پرســیارێیك ماتماتیــی قۆنـ
ێ
گروپێــی موجاهیدیــن پەالمــاری ()50ســەربازی ڕوســیان دا )20( ،ســەربازیان لێ كوشـ ت ن
ـ� ،ئایــا ژمــارەی ئــەو ســەربازە ڕوســیانەی هەڵهاتــوون چەنــد
غ
بــوون.؟ ) هەروەهــا لــە پرســیارێیك قۆنــا� چــواردا دانرابــوو ( خـ ێ�ـر یا� گــوەللی كالشــینكۆڤ ()800م لــە چركەیەكــدا ،ئەگــەر ســەربازێیك ڕویس
ن
ڕوو� بكــەرەوە چەنــد چركــە
()3200م لــە موجاهیدەكــەوە دوور بێــت ،موجاهیدەكەیــش بیەوێــت ســەری ســەربازە ڕوســیەكە بپێكێــت ،بەژمــارە

ڵ
پێویســتە بــۆ ئــەوەی ئــەو گوەللیــە بگاتــە ســەری ســەربازە ڕوســیەكە.؟) تــا ســا� ()1986و دواتــر ڕێكخ ـراوی (ئاژانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ
ـدا� نێودەوڵـ ت
پەرەپێـ ن
ـە� )United States Agency For International Development-بــە سەرپەرشـ تـی زانكــۆی (نێ�ب اســكا)Nebraska-
ڵ
بــڕی ( )50,000,000دۆالری بــۆ چاپكـ ن
ـرد� ئــەم جــۆرە كتێبانــە تەرخــان كــرد ،هــەر لــەو كتێبانــەدا منــدا� ن� ئەفغــان هانــدەدران كــە چــۆن چــاوی
دوژمنانیــان دەربـ ـهێـ ن ن
ـ� و قاچەكانیــان ب ـب ڕ ن ،لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو قــاچ بڕیــن و چاودەرهێنانــە پێشـ تـر وەك دیاردەیــەك لەشــەڕی نێــوان خێڵــەكان لــە
ڵ
ڵ
ـەروەردە� بــۆ منــدا� ن� ئەفغانســتان )Hood bhoy:P P8 (.دوای شكســت
ئەفغانســتان و پاكســتان هەبــوو ،بــە�م ئەمریــكا كــردی بــە پرۆگ ـرایم پـ
ی
ڵ
ڵ
و پاشەكشــەی ســۆڤێت و ڕوخـ نـا� حكومەتەكــەی نەجیبوڵــا ئــەم شــێوازەی پرۆگ ـرام و پــەروەردەی خوێنــدن كۆنـ تـرۆ� پرۆســەی پــەروەردەی
نـ
ئەفغانس��تا ك��رد (. .شــوير :2005،ص( 107

گ
ســەرئەنجام یــەك لــەو الیەنانــەی دیكــەی ئەفغانســتان و كۆمەڵــگای ئەفغــان كــە بــووە بەشــێك لەملمالنێـ ن
ـكا� جــە� ســاردی نێــوان ســۆڤێت و
غ
ـەكا� خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان بــوو ،لــەو چوارچێوەیەشــدا پرۆگرامـ ن
ئەمریــكا ،پــەروەردە و پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان هــەر لــە قۆنــا� بنەڕەتیــەوە
ڵ
ن
ـەو� دەدا پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـۆڤێتیكرد�
ـد� خــۆی لەچوارچێــوەی بەسـ
تــا ســەر ئاسـ تـی زانكــۆكان گەورەتریــن زیانیــان بەركــەوت ،چونكــە ســۆڤێت هـ
ڵ
ڵ
ـدا�ن و ن
ـد� جیهــادی بــۆ تێكشـ ن
ـەو� دەدا پۆرگ ـرایم خوێنـ ن
الوا�
ـكا� ســۆڤێت بەســەر بەشــێیك زۆرى منـ
ئەفغانســتاندا زاڵ بــكات ،ئەمریكایــش هـ

ڵ
ـدا�ن و ن
ئەفغانســتاندا زاڵ بــكات ،لەسـ ڵـا� ن� دەیــەی هەشـ ن
الوا� ئەفغانســتاندا
ـتاكا� ســەدەی بیستیشــدا دوو جــۆر پرۆگ ـرایم خوێنــدن بەســەر منـ
ت ڵ
ـۆڤێ� دەخوێنــدرا ،لــە ناوچـ ن
ـە� كابوڵــدا پــرۆگایم خوێنـ ن
ۆ� حكومـ ت
ـەپێ�ا ،بەشــێوەیەك لــە خوێندنـ ن
سـ ن
ـد� سـ ت
ـەكا�
ـگاكا� ناوەنــدی شــارەكان و ژێــر كۆنــر
ڵ
ـاوارەكا� نێــو ســنوری پاكســتان پرۆگرامێــی خوینـ ن
ن
ـد� جیهــادی دەخوێنــدرا ،بەجۆرێــك پســپۆرە
ژێردەســە� ت� هـ �ێزـرە جیهادیــەكان و كەمـ پـی ئـ
ـێوازەكا� پەالمــاردان و شــەڕی نێــو خێڵـ ن
ن
ئەمریكیــەكان هـ چ
ـەكا� ئەفغــان هەبــوو لەگــەڵ ئــەو پــەروەردە جیهادیــەدا تێكەڵیــان كردبــوو ،هەمــوو
ـەر� شـ

غ
ئەمانــەش پێكــەوە زیانێــی گــەورەی لــە پرۆســەو پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان هــەر لەقۆنــا� بنەڕەتیــەوە تــا ســەر ئاسـ تـی زانكــۆكان دا ،لەگــەڵ
ـتا� لــە خوێنــدن لێ كەوتــەوە ،كاریگەریـ ن
ـوو� هــەزاران منــداڵ و الوی ئەفغانسـ ن
ـەواوە� هــەزاران خوێندنــگا بێبــەش بـ ن
ت
ئەوەشــدا كاول بـ ن
ـەكا�
ـوو� تـ
گ
جەنــی ســۆڤێتیش لــە ئەفغانســتان سێ ئاراســتەی جیــاوازی لــە جیــی داهاتــوی ئەفغانســتاندا دروســت كــرد ،بەشــێك لەجیــی داهاتــوو كەوتــە ژێــر

كاریگــەری پرۆگرامــە ســۆڤێتیەكە ،بەشــێیك دیكــە لــەم جیلــە كەوتــە ژێــر كاریگــەری ئــەو پرۆگرامــە خوێندنــە جیهادیــەی كــە بــە خواسـ تـی ئەمریــكا بــۆ
ت
تێكشـ ن
ـەواوە� لەخوێنــدن بێبــەش بــوون ،لــە ئەنجامدامیشــدا و
ـكا� ســۆڤێت داڕێژرابــوو ،بــە�ش ســێیەمیش لــە جیــی داهاتــووی ئەفغانســتان بەتـ

ن ڵ
لەچوارچێــوەی ملمالنێـ ن
ـد� بــا� لــە ئەفغانســتان تــو�ش كارەسـ تـا� گــەورە بــوو ،ئــەم كارەســاتەیش
ـكا� ئەمریــكا و ســۆڤێتدا پرۆســەی پــەروەردەو خوێنـ
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گ
ـەكا� دواتــردا كاریگــەری گــەورەی نێگەتیـ ڤـی لەســەر الیەنـ ن
لــە قۆناغـ ن
ـەروەردە� كۆمەڵــگای ئەفغــان بەشــێوەیەیك
ـەكا� ڕۆشــنب�ی ی و فەرهەنــی و پـ
ی
ڵ
ن
 .بەهەمــان شــێوەی الیەنـ ن
ـتێوەردا� لــە پرۆگ ـرایم
ـەكا� دیكــە ،لەســا� ن� جەنــگ لەگــەڵ ســۆڤێتدا ئەمریــكا بەهەمــوو شــێوەیەك دەسـ
گشـ تـی كــرد
ڵ
ـد� ئەفغانســتاندا دەكــرد ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش دەیــان ملیــۆن دۆالر و دەیــان پســپۆری تایبـ ت
خوێنـ ن
ـە� بــۆ ئــەو دەســتێوەردانە تەرخــان كــرد ،بــە�م
لــەدوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێتەوە ئەمریــكا هیــچ بــڕە پــارەو پســپۆرێیك بۆســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی پرۆگـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان بــە گشـ تـی و
ڵ
ن
و�تــە بەتایبـ ت
ـد� بنـ ت
خوێنـ ن
ـووەكا�
ـە� نەبــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ بایەخێــی نــەدا بــە ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی خوێندنــگاو زانكــۆ كاولبـ
ـەڕە� لــەم
گ
ئەفغانســتان ،چونكە سـ تـرات�ی ژ ێیك دیكەی ئەمریكا لەجەن� دژبە ســۆڤێت لە ئەفغانســتان ئەوە بوو ،كە پرۆگرایم خوێندن و سیســتیم پەروەردەی
ڵ
ئەفغانســتانیش بكاتــە چەكێــی كاریگــەر بــۆ تێكشـ ن
ـكا� ســوپای سـ ت
ـۆڤێ� لــەو و�تــە.

ئەنجام:

گ
1كــۆی ئــەو بنەمــا دەوڵەتــداری و ســیایس و دامودەزگاییانــەی ئەفغانســتان بەدرێ ـژ یا� ســەدەی بیســت داینــا بــوو ،بەهــۆی جەنــی ( )10ســاڵەیڵ
ن
ـتێوەردانەكا� ئەمریــكا و و�تـ نـا� دیكــەوە ســەرجەمیان تــو�ش لەبەریــەك هەڵوەشــان بــوون.
ســۆڤێت و دەسـ

ڵ
ـەواوە� هەڵتەكانــد ،بەجۆرێــك كــۆی كەرتـ ن
ت
ـەكا� كشــتوكا
2جەنــگ و ملمالنـ ێ �ـی ئەمریــكا و ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان ژێرخـ نـا� ئابــوری ئــەم و�تــەی بــە تـو پیشەســازی و بــاز ن
گا� ئەفغانســتان گەورەتریــن زیانیــان بەركــەوت.
گ
جەن� نێوان كۆمۆن�یز م و ئیســامەوە ،لەگەڵ كۆی دەســتێوەردانە هەرێیم

 3بەدرێژا� دەیەی هەشــتاكان كۆمەڵگای ئەفغان كەوتە نێو بەردا�شی
ڵ
ت
ن
ت
و نێودەوڵەتییەكانــدا ئەفغانســتا� بــەرەو كاول�یــن و�� دەیــەی هەشــتاكان بــرد ،بەجۆرێــك زیــاد ( )%10ئــەم كۆمەڵگایــە كــوژران ،زیــاد ()%50ی
ـتوانەكەی� لەســەر ئاسـ تـی نێوخــۆ� و دەرەیك ئــاوارە بــوون ،بــەو پێیــەش لــە دەیــەی هەشـ ن
ش
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا و لەســەر ئاسـ تـی جیهــان
دانیشـ
ی
ڵ
ئەفغانســتان یەكــەم و�ت بــوو كــە ڕووبــەڕووی گەورەتریــن كاولــكاری و زۆرتریــن كوشــتار و گەورەتریــن لێشــاوی ئــاوارە بــوون بویــەوە.
ڵ
ـە� و فەرهەنـ گـی و ڕۆشــنب ی بــەرەو داڕمـ نـا� گــەورە بــرد  ،چونكــە جگەلــە كاولبـ ن
كۆمە�یـ ت
ـەكا� ئــەم جەنگەیــش كــۆی الیەنـ ن
4كاریگەریـ نـوو�
ـەكا�
�ی
ت
ـەواوە� ()60%ی خوێندنـ ن
ـگاكا� ئەفغانســتان ،سیســتیم پــەروەردەش لــە ملمالنـ ێ �ـی ئەمریــكا و ســۆڤێتدا تــو�ش شكسـ تـی گــەورە بــوو.
تـ
گ
ن
ن
هەمەالیەنەكا� جەنگ و ملمالنێكان ،ئەفغانستان
ئەفغانستا� دژبەسۆڤێت و كاریگەریە
ملمال� هەرێیم و نێودەوڵەتییەكان لە جەن�
ن ێ
5كۆین
ن
لەجیها� سەدەی بیستدا كرد.
شارستا�
و كۆمەڵگای ئەفغانیان تو�ش دابڕانێیك گەورەی
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الملخص
ادت الغــزو سـ ت
أالفغانيــة بـ ي ن- ـوفي� لألفغانســتان اىل الحــرب الســوفيتية
 حيــث كانــت الســبب الرئيــى،)1989-1979( ـ� ســنوات
ف
ف
 و كان ألســتمرار، ي� هــذة الفـ تـرة أصبحــت أفغانســتان ســاحة الحــرب الكبـ يـرة لمــدة ع ـرش ة ســنوات.للتدخــات أالقليميــة و الدوليــة ي� أفغانســتان
ف
ف
� وأدت اىل تف ـش ي الظواهــر العنــف و الهجــرة و الـ ن زـروح ي، ـواح السياســة و أالقتصاديــة وأالجتماعيــة وأالمنيــة
الحــرب ي� أفغانســتان تأثـ يـره عــى نـ ي
ف
ف
ت
 بعــد.�ـوفي
داخــل وخــارج أفغانســتان وكمــا كانــت ســببا رئيســيا لـ بـروز مشــكلة انتشــار زراعــة مخــدرات ي� افغانســتان وخاصــة ي� مرحلــة االحتــال السـ ي
ت
 دخلــت أفغانســتان مرحلــة جديــدة مــن االزمــات السياســية وأالقتصاديــة و حــروب الداخليــة،ـوفي� و انتهــاء الحــرب البــاردة
انســحاب الجيــش السـ ي
ـ� الحـركات الجهاديــة و مكونــات العرقيــة المختلفــة وكذلــك بـ ي ن
بـ ي ن
 أدت الرصاعــات والحــروب والحــوادث مابعــد الحــرب،ـ� الميليشــيات العســكرية
 حيــث كانــت كل مــن الواليــات المتحــدة و أالتحــاد السـ ت.اىل تدمـ يـر البنيــة السياســية واأالقتصاديــة و أالجتماعيــة للدولــة أألفغانيــة
ـوفي� المسـ ي ن
�ـئول
ي
ن ف
 وذلــك ألن االفغانســتان كانــت الســاحة الوحيــدة لألنهــاء،ـ� ي� معظــم أألحــداث والحــروب و الرصاعــات و أزمــات الـ تـى مــرت بهــا أالفغانســتان
األولـ ي
ـ� القطبـ ي ن
كل رصاعــات السياســية والعســكرية والفكريــة المرطبتــة بالحــرب البــاردة بـ ي ن
ـ� الرأســمالية بقيــادة الواليــات المتحــدة و األشـ تـراكية بقيــادة
أالتحــاد السـ ت
.�ـوفي
ي

Abstract
The Consequences of Soviet Invasion of Afghanistan and the ten years of Soviet-Afghan War have
brought this country, one of the most backward and poorest nations of the world, because the ten years of War
had been Economic, Social, Military, Political, Cultural and Physical Impact on Afghanistan, Millions have been
killed, millions more have been forced to flee their homes and the country’s infrastructure and forests have
all but been destroyed. The social fabric of the country is fractured and state institutions are fragile and weak,
and the subsequent invasion by Soviet forces in 1979 marked the beginning of a prolonged period of conflict.
Also the Regional and International Intervention in War (1979-1989) in Afghanistan Deteriorated the Situation
in This Country, but U.S.A and U.S.S.R Accused of Afghanistan Devastation Particularly, because Afghanistan
was a Main Ground of two Superpowers Conflict, at Consequence Afghanistan became a greatest victim of the
last decade of Cold War, Finally Soviet forces withdrew in 1989, leaving the government increasingly reliant on
militias to maintain control. While many Afghans hoped that the departure of Soviet forces would bring peace,
but the country became increasingly unstable.
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خالصة البحث

لقــد اهتــم بحــث( الحمايــة المعــززة للممتلــكات الثقافيــة ف� اوقــات ن ز
ال�اعــات المســلحة )بموضــوع الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء
ي
ق
نز
ال�اعــات المســلحة لمايمثلــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة تاريخيــة تمتــد جذورهــا للحضــارات القديمــة المرتبطــة بواقــع الــدول ولمــا ال� هــذا الموضــوع
ً
ف
المســلحة ُ
ال�اعــات ُ
ـا عــن تزايــد ن ز
بمختلــف صورهــا عــى نطــاق واســع ي� دول
مــن تطــورات مــن االتفاقيــات والق ـرارات والمؤتم ـرات الدوليــة  ،فضـ
ف
العالــم الثالــث بشــكل عــام  ،والــدول العربيــة بشــكل خــاص ،لذلــك اهتــم البحــث هنــا بالهــدف الــذي مــن اجلــه اقـ ّـر نظــام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي�
فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح والــذي كان مــن اجــل زيــادة درجــة الحمايــة المقــررة لتلــك الممتلــكات والعمــل عــى تقليــل فــرص نهــب أو تدمـ يـر هــذه الممتلــكات
ض
ـر�  ،وعليــه تضمــن البحــث مبحثـ ي ن
ـ� اولهمــا  :احــكام الحمايــة المعــززة وفقدانهــا وثانيهمــا  :أحــكام وقواعــد الحمايــة للممتلــكات
 ،ولــو بشــكل عـ ي
الثقافيــة خــال فـ تـرات االحتــال .وقــد اختتــم البحــث بجملــة مــن النتائــج مــن اهمهــا عــدم االهتمــام بالممتلــكات الثقافيــة ســيؤدي اىل اســتهداف
كافــة المنشــآت ســواء أكانــت طبيــة او حـ تـى خدميــة فالحمايــة هــذه تعــادل إنقــاذ االرواح و المنشــأت الطبيــة  .ومــن اهــم التوصيــات يجــب عــى
الــدول مــن اجــل أن تتمتع(بالحمايــة المعــززة) أن تقــوم بتقديــم قائمــة تــورد فيهــا الممتلــكات الثقافيــة الموجــودة فيهــا اىل اللجنــة المكلفــة بحمايــة
الممتلــكات الثقافيــة اثنــاء فـ تـرات ن ز
ال�اعــات المســلحة.
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The present research entitled (The Protection of Cultural Properties during the Armed Conflicts) is
concerned with the issue of the protection of cultural properties during war. The importance of this subject
matter is of historical importance, rooted in the ancient civilizations that are related to the reality of the States
and the developments of international conventions, resolutions and conferences as well as increasing armed
conflicts in various forms on a large scale in third world countries in general, and Arab countries, in particular.
Therefore, the research here focused on the purpose of the protection system of cultural properties that was
set during periods of the armed conflict, in which it increases the degree of protection given for such properties
and reduces the chances of looting or destruction of such properties. In that respect the paper contains two
sections. The first section involves the provisions of the enhanced protection and its loss and the second section
is the provisions and rules of protection for cultural properties in the course of invasion times. The research
concluded with a number of results, the most important of which is the lack of interest in cultural properties
that will lead to targeting all facilities, whether medical or even service. This protection is equivalent to saving
lives and medical facilities. The most important recommendations are that States should (with enhanced
protection) provide a list of their cultural properties to the committee for the protection of cultural properties
during the armed conflicts.

المقدمة

ً
ف
ف
ي� الواقــع ،لــم يكــن نظــام الحمايــة العامــة الــذي تــم اق ـراره ي� ظــل اتفاقيــة الهــاي لعــام  1954كافيــا بالنســبة لمواقــع ثقافيــة بعينهــا ،و
ف
كذلــك لــم يكــن نظــام الحمايــة الخاصــة هــو اآلخــر مقبــوال لــدى جميــع الــدول ويرجــع الســبب ي� ذلــك اىل االجـراءات المعقــدة الـ ت يـى يجــب اتباعهــا عنــد
ف
ف
ـا� ،لذلــك احجمــت الــدول عــن قيــد ممتلكاتهــا الثقافيــة ي� الســجل الخــاص بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة للســبب اعــاه  ،فــإن
قيــد الممتلــك الثقـ ي
ف
نظــام الحمايــة الخاصــة لــم يحقــق النتيجــة المبتغــاة مــن الحمايــة  ،االمــر الــذي دفــع الجهــات المهتمــة ي� حمايــة الممتلــكات الثقافيــة للعمــل عــى
ف
ف
ايجاد حماية جديدة و فعالة للممتلكات الثقافية ف� اوقات ن ز
الدبلوماس المنعقد ي� /26
ال�اع المسلح ،وقد نجحت الدول المشاركة ي� المؤتمر
ي
ي
ف
ف
آذار 1999/ي� إدخــال نظــام جديــد لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة أطلــق عليــه تســمية ( الحمايــة المعــززة ) ،وذلــك ي� الفصــل الثالــث مــن ال�ب وتوكــول
ن
ـا� لعــام  1999التفاقيــة الهــاي لعــام  ،1954إىل جانــب فئـ ت يـى الحمايــة العامــة والخاصــة .حيــث يهــدف اىل تعزيــز الحمايــة مــن خــال االحجــام
الثـ ي
عــن اســتهداف الممتلــكات الثقافيــة اثنــاء ن ز
ال�اعــات المســلحة  ،وكذلــك حظــر اســتخدام الممتلــكات الثقافيــة أو المناطــق المجــاورة لهــا بشــكل مبــا�ش

ف
ف
ن
ـا� لعــام  ، 1999حيــث أســهم هــذا ال�ب وتوكــول بحــل
ي� دعــم أي عمــل عســكري وذلــك وفقــآ لمــا جــاء ي� نــص المــادة (  ) 12مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
االشــكاليات الـ تـى نجمــت عــن تطبيــق البنــود الخاصــة بالتخــ� عــن ت ز
االل�امــات المذكــورة ف� نطــاق الحمايتـ ي ن
ـ� العامــة و الخاصــة  ،وذلــك بموجــب
ي
ي
ي
المــادة ( /13آ /ب ) والـ ت يـى جــاء نصهــا  (( :ال تفقــد الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة المقــررة تلــك الحمايــة _ عــى نحــو خــاص _ إال إذا
ـال تــم التخـ يـ� عــن فكــرة و مفهــوم الـ ضـرورة الحربيــة للممتلــكات الـ ت يـى شــملت
أصبحــت تلــك الممتلــكات بحــك اســتخدامها هدفــآ عســكريآ  ،و بالتـ ي
بالحمايــة المقــررة  ،وحــل محلهــا مبــدآ التميـ ي زـر المتعلــق بالتفرقــة بـ ي ن
ـ� االعيــان المدنيــة و االهــداف العســكرية )) لــذا ،فإنــه يتــم إدراج الممتلــكات
ف
ف
ـا� بحمايــة خاصــة وحمايــة معــززة،
الثقافيــة تحــت نظــام الحمايــة المعــززة أثنــاء الظــروف العاديــة أو الطارئــة ،والواقــع أنــه ي� حالــة تمتــع ممتلــك ثقـ ي
فقــد نــص عــى تغليــب الحمايــة المعــززة عــى الخاصــة (المــادة .)1999 ،4وممــا الشــك فيــه فــإن ذلــك ســيؤدي إىل اندثــار الحمايــة الخاصــة ،وذلــك
ف
ألن �ش وط توافــر الحمايــة المعــززة أقــوى مــن الحمايــة الخاصــة ،اال اننــا نــرى أن هــذه الصــور تكمــل إحداهمــا األخــرى ويرجــع الســبب ي� ذلــك اىل
اختــاق �ش وط التمتــع بهــا وحمايتهــا للممتلــكات الثقافيــة.
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 119
اختيار البحث  :

https://www.huj.uoh.edu.iq

ف
ـدول بجملــة مــن المواضيــع
ـ� الــذي دفعنــا الختيــار البحــث ي� هــذا الموضــوع ,يرجــع إىل اهتمــام فقهــاء القانــون الـ ي
إن الســبب الرئيـ ي
األساســية للقانــون الــدول اإلنسـ نـا�  ,كان مــن بينهــا هــو الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء ن ز
ال�اعــات المســلحة مايمثلــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة
ي
ي
ق
تاريخيــة تمتــد جذورهــا للحضــارات القديمــة المرتبطــة بواقــع الــدول  ,ومــا ال� هــذا الموضــوع مــن تطــورات مــن األتفاقيــات والقـرارات والمؤتمـرات
ً
ف
المســلحة ُ
ال�اعــات ُ
ـا عــن تزايــد ن ز
بمختلــف صورهــا عــى نطــاق واســع ي� دول العالــم الثالــث بشــكل عــام  ,والــدول العربيــة بشــكل خــاص
الدوليــة  ،فضـ
ً
والســيما بعــد عــام ( )1990بحيــث شــكل تهديــد للممتلــكات الثقافيــة الموجــودة ف� الــدول مثلمــا حصــل ف� الع ـراق وفلسـ ي ن
ـط� ولبنــان ســابقا  ,ممــا
ي
ي
يجعــل مــن دراســة هــذا الموضــوع �ض ورة ُملحــة

مشكلة البحث:

ف
مــن الثابــت ،ان الهــدف مــن وراء أق ـرار نظــام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح كان مــن اجــل زيــادة درجــة الحمايــة
ض
ـر�  ،وذلــك لكــون عانــت ش
الب�يــة عــى مــر
المقــررة لتلــك الممتلــكات والعمــل عــى تقليــل فــرص نهــب أو تدمـ يـر هــذه الممتلــكات  ،ولــو بشــكل عـ ي
وغ�هــا مــن المنازعــات المســلحة ولــم تتوقــف تلــك المعانــاة عنــد حــدود اال�ض ار باالنســان وممتلكاتــه الشــخصية
العصــور مــن ويــات الحــرب ي

ف
ف
ن
ت
الثقا� والحضاري للشــعوب الذي يمثل رمزا حضاريا نفســيا اال اننا نالحظ ي� ضوء التجربة
ـا�
وممتلكات الدولة العامة بل امتد اىل ال�اث االنسـ ي
ي
ً
ً
العملية ان هذا النظام لم يحقق األهداف المرجوة منه اما بالنســبه للحماية الخاصة للممتلكات حيث لم يتم ت
ح� اآلن اال تســجيل عددا ضئيال
ً
جدا من الممتلكات الثقافية ســواء الثابتة او المنقولة بالســجل الخاص والمشــمولة بالحماية الخاصة والمودعة بمنظمة اليونســكو  ،ويرجع ذلك
ف ف
ـدول
ـا� ي� الســجل الـ ي
إىل طــول اإلج ـراءات الالزمــة لقيــد الممتلــك الثقـ ي

ت
وكاال�
ين ،
تقسيمات البحث :وعليه سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة اىل مبحث�
ي
المبحث االول   :احكام الحماية المعززة وفقدانها        .
ن
الثا�  :أحكام وقواعد الحماية للممتلكات الثقافية خالل ت
ف�ات االحتالل       .
المبحث
ي
المبحث االول

احكام الحمايةالمعززةوفقدانها
المطلب األول
أحكام الحماية المعززة للممتلكات الثقافية:

ً
ف
ً ف
ن
ـا� لعــام  ،1999حيــث لــم يكــن موجــود ي�
يعتـ بـر نظــام الحمايــة المعــززة نظامــا جديــدا ي� عالمنــا المعــارص حيــث اســتحدثه ال�ب وتوكــول الثـ ي
االتفاقيــات وال�ب وتوكــوالت الســابقة ،وقــد أحــاط هــذا النظــام الممتلــكات الثقافيــة الـ تـى تبلــغ مــن األهميــة الكـ بـرى بالنســبة ش
للب�يــة بســور مــن األحــكام
ي
ف
الـ تـى تتمتــع بجانــب كبـ يـر مــن الوضــوح والتفصيــل ،والغايــة منهــا هــو التأكيــد عــى توفـ يـر الحمايــة المنشــودة للممتلــكات الثقافيــة � اوقــات ن ز
ال�اعــات
ي
ي
ن
ت
ً
ز
ز
المســلحة .وبنــاء عــى ماتقــدم  ،فــأن مضمــون هــذه الحمايــة هــو الــرام أط ـراف الــراع بكفالــة حصانــة الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة
ف
المعــززة ،وذلــك باالمتنــاع عــن اســتهداف تلــك الممتلــكات أو عــن أي اســتخدام لهــا أو لجوارهــا المبــا�ش ي� دعــم العمــل العســكري (المــادة،12
ن
ـا� لعــام  1999يعــد "حمايــة معــززة" ألعيــان ثقافيــة معينــة ووضــع بعــض المعايـ يـر للحمايــة ،أي اشـ تـرط
 .)1999وعليــه فــإن وضــع ال�ب وتوكــول الثـ ي
ت
�ش
رش
ـاآل�:
لتمتــع هــذه الممتلــكات بالحمايــة المعــززة توافــر ثالثــة وط (المــادة ،)1999 ،10وتتمثــل هــذه ال ـ وط بـ ي
ً
ً
ن
ش
الثا� لعام .1999
-1أن تكن هذه الممتلكات تراثا ثقافيا عىل جانب ي
كب� من األهمية فيما يخص الب�ية( م  / 10ف آ ) من ال�ب وتوكول ي
 -2أن تكــن هــذه الممتلــكات محميــة بتدابـ يـر قانونيــة وإداريــة مناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى تعـ تـرف لهــا بقيمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة واالســتثنائية
وتكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ( م  / 10ب ).
ً
-3أال تســتخدم ألغ ـراض عســكرية أو كــدروع لوقايــة مواقــع عســكرية ،والبــد أن يصــدر الطــرف الــذي يتــوىل أمــر مراقبتهــا إعالنــا يؤكــد عــى أنهــا لــن
تســتخدم عــى هــذا النحــو ( م  / 10ج ).
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ف
ن
نوع� من ش
ش
ت
ين
ال�وط :
الثا� لعام  1999يمكن تصنيفها اىل
ال� اوردها ال�ب توكول ي
ي� الواقع  ،تعت�ب هذه ال�وط ي
ف
ز
رش
رش
ت
ـا� وأهميتــه بالنســبة لإلنســانية جمعــاء ،والـ ت يـى عــى ضوئهــا يتــم تســجيل
وه ال ـ وط الـ يـى تتعلــق بممـ يـرات الممتلــك الثقـ ي
ال ـ وط االبتدائيــة :ي
ف
ـا� ف ي� نطــاق هــذه الحمايــة الـ ت يـى يمكــن القــول عنهــا أنهــا �ش وط عينيــة.
الممتلــك الثقـ ي
ف
�ش
رش
ت
ـا� بعــد تقييــده ضمــن ســجل الحمايــة المعــززة بحيــث يجــب توافرهــا
وه الـ وط الـ يـى تتعلــق بكيفيــة اســتخدام الممتلــك الثقـ ي
وط مســتقبلية :ي
ف
ت
ـا� مــن ســور الحمايــة المعــززة.
بصــورة مســتمرة ،إذ ي�تــب عــى مخالفتهــا خــروج الممتلــك الثقـ ي
وهــذا وقــد نــص ال�ب وتوكــول الثـ نـا� لعــام  1999عــى جــواز إدراج الممتلــكات الثقافيــة – اسـ ً
ـتثناء – عــى قائمــة الحمايــة المعــززة إذا مــا حققــت
ي
ف
ف
ن
ت
لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات الـ زـراع المســلح بــأن الطــرف الــذي يطلــب إدراج ممتلكاتــه الثقافيــة ال يســتطيع الوفــاء بالـرش وط الــواردة ي�
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن المــادة (( )10المــادة  .)1999 ،11/8وعليــه يجــوز ألي دولــة طلــب إدراج ممتلكاتهــا الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة
عــى الرغــم مــن عــدم اتخاذهــا للتدابـ يـر القانونيــة واإلداريــة المناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى عــى النحــو الــذي يعـ تـرف لهــا بقيمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة
ن
ـا� لعــام  ،1999وهــذا االســتثناء ،إذ نــص عــى أنــه يجــوز للــدول األط ـراف الطلــب
ويكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ،وأ كــد ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
مــن لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح المســاعدات الدوليــة مــن أجــل حمايــة الممتلــكات المشــمولة بالحمايــة المعــززة
ف
ن
ن
ـا�
(المــادة ،)1999 ،32/1وذلــك فيمــا يتعلــق بإعــداد وتنفيــذ القوانـ يـ� واألحــكام اإلداريــة والتدابـ يـر المشــار إليهــا ي� المــادة ( )10مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ن
ن
الثا� لعام  1999يسمح بإدراج
الثا� لعام  ،1999ويتضح مما تقدم أن ال�ب وتوكول ي
لعام  ،1999وهذه اللجنة تم تأسيسها بموجب ال�ب وتوكول ي
ف
ن
ـا� تحــت
الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الممتلــكات المشــمولة بحمايــة معــززة عــى الرغــم مــن عــدم تبـ يـى الدولــة الطــرف طالبــة إدراج الممتلــك الثقـ ي
نظــام الحمايــة المعــززة – للتدابـ يـر القانونيــة واإلداريــة المناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى عــى نحــو يضمــن االعـ تـراف لهــذه الممتلــكات بقيمتهــا الثقافيــة
والتاريخيــة االســتثنائية ويكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ،ومــع ذلــك فإنــه وإذا كان هــذا ال ـرش ط غـ يـر الزم لطلــب القيــد إال أنــه �ش ط �ض وري
ف
لبقــاء الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة (عمــرو :2005 ،ص,240ص .)237وبنـ ً
ـاء عــى ذلــك فــإن عــدم وفــاء الدولــة بهــذا الـرش ط ي�
ن
ـا� لعــام  1999حيــث نــص عــى حــق
مرحلــة مــا بعــد قيــد الممتلــك عــى قائمــة الحمايــة المعــززة قــد يــؤدي إىل شــطبه ،وهــذا مــا أ كــده ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
ف
لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح أن تعلــق حمايــة الممتلــكات الثقافيــة المدرجــة ي� قائمــة الحمايــة المعــززة أو تلـغ ي هــذه
الحمايــة بحــذف تلــك الممتلــكات الثقافيــة مــن قائمــة الحمايــة المعــززة (المــادة  .)1999 ،14/1زيــادة عــى ال ـرش وط الموضوعيــة الســالفة الذكــر،
ف
ن
رش
ـا� تحــت نظــام الحمايــة المعــززة ،وعليــه ينبـغ ي عــى كل طــرف
حــدد ال�ب وتوكــول الثـ ي
ـا� لعــام  1999الـ وط اإلجرائيــة الالزمــة إلدراج الممتلــك الثقـ ي
ف
أن يقــدم إىل (لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� حالــة الـ ن زـراع المســلح) قائمــة بالممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى يســتلزمها طلــب منحهــا حمايــة معــززة
(المــادة .)1999 ،11/1والواقــع أنــه مــن بـ ي ن
ـ� مهــام اللجنــة قيامهــا بإنشــاء قائمــة بالممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بحمايــة معــززة وتعهــد تلــك القائمــة
ن
ض
ا�
وإذاعتهــا (أ.ب .)1999 ،وتجــدر اإلشــارة ،أن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ـا�  1999أ كــد عــى عــدم إخــال طلــب إدراج الممتلــكات الثقافيــة الواقعــة عــى أر ي
أي دولــة مــن ســيادتها وواليتهــا عليهــا ،كمــا ال يخــل بــأي حــال مــن األحــوال بحقــوق أطـراف الـ ن زـراع.

ً
ن
�ض
ـو� عــرض الحائــط فمــا زال مســتم ًرا بانتهكاتــه ضــد الممتلــكات الثقافيــة ف� فلسـ ي ن
ـط�  ،إذ قــام مؤخـرا بضــم
لكــن تلــك األحــكام ب ـهــا الكيــان الصهيـ ي
ي
ن
ت
ـو� (بنيامـ ي ن
ـ� نيتينياهــو) يــوم األحــد الموافــق
مجموعــة مــن الممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة إىل الــراث اليهــودي  ،فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الصهيـ ي
ف
ف
ـ� )2010 ،ومســجد بــال بــن ربــاح ي� بيــت لحــم ضمــن قائمــة الـ تـراث اليهــودي ،
ـ� ي� الخليــل (اإلبراهيـ ي
 2010/2/21اعتبــار المســجد اإلبراهيـ ي
ف
ـ� م.)2010 ،.
ـ� ي� ( 1994/2/25االبراهيـ ي
وجــاء هــذا اإلعــان مــع ذكــرى مجــزرة الحــرم اإلبراهيـ ي
ووصفــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية (حنــان عـرش اوي) هــذه الخطــوة  ،بأنهــا تـ تـأ� ف� ســياق التعــدي العنــري المبــا�ش
ي ي
ً
ن
الزالــة الهويــة الفلســطينية وطمــس معالمهــا ومحــو تاريـ ـ ــخ فلسـ ي ن
ـدول جريمــة ضــد اإلنســانية واغتيــاال
ـط� وشــعبها  ،وهــو مــا يعـ يـى بحكــم القانــون الـ ي
ف
ً ت
و� حالــة إذا كان ألحــد األط ـراف رأي آخــر ،فعليــه تقديــم احتجاجــه بشــأن هــذا الطلــب
ثقافيــا لــراث شــعب بأكملــه ( . )www.alawsat.comي
ً
ف
ف
ن
ث
�ش
�ش
ـا� لعــام  ،1999وتنظــر
ي� غضــون ( 60يومــا) عــى أن يســتند ي� احتجاجــه إىل عــدم توفــر ط أو أ كــر مــن وط المــادة ( )10مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ً
اللجنــة بعــد ذلــك ف� االحتجاجــات قبــل أن تتخــذ ق ـرا ًرا بشــأنها .وبنـ ً
ـاء عــى تلــك االحتجاجــات تتخــذ اللجنــة ق ـرارا بــإدراج الممتلــك عــى القائمــة
ي
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ف
بأغلبيــة أربعــة أخمــاس أعضائهــا الحا�ض يــن المصوتـ ي ن
ـ� ( .)1999 ،11/5هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى عــى اللجنــة عنــد البــت ي� طلــب مــا ،أن
ف
تلتمــس مشــورة المنظمــات الحكوميــة وغـ يـر الحكوميــة والخـ بـراء مــن األفـراد ي� هــذا المجال.وتتخــذ اللجنــة قراراتهــا المتعلقــة بمنــح الحمايــة المعــززة
ً
ف
ن
رش
ـا� لعــام  1999ووفقــا ألحــكام المــادة ( )8/11والمــادة ( )32والمــادة
أو منعهــا باالســتناد إىل ال ـ وط الــواردة ي� المــادة ( )10مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
ف
ن
ـر� الـ ن زـراع أن يطلــب
( )26مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ـا� لعــام ( 1999المــادة  .)1999 ،11/6وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه ي� حالــة نشــوب قتــال ،فــإن ألي طـ ي
إىل لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة باالســتناد إىل حالــة الطــوارئ حمايــة معــززة لممتلــكات ثقافيــة تخضــع لواليتــه أو لمراقبتــه ،وترســل اللجنــة هــذا
ً
الطلــب عــى الفــور إىل جميــع أط ـراف الـ ن زـراع ،وتنظــر اللجنــة بصفــة مســتعجلة فيمــا تقدمــه األطـراف المعنيــة مــن احتجاجــات ،وتتخــذ ق ـرارا بمنــح
حمايــة معــززة بــأرسع وقــت ممكــن بأغلبيــة أربعــة أخمــاس الحا�ض يــن والمصوتـ ي ن
ـ� عــى الرغــم ممــا تطلبــه المــادة ( )26مــن ذات ال�ب وتوكــول .وتتمتــع
ـ� الفرعيتـ ي ن
هــذه الممتلــكات بحمايــة مؤقتــة ريثمــا تظهــر نتائــج اإلج ـراءات النظاميــة بمنــح الحمايــة المعــززة ،ب ـرش ط الوفــاء بأحــكام الفقرتـ ي ن
ـ� (أ ،ج)

ن
ـا� لعــام ( 1999المــادة  .)1999 ،11/10وعليــه يتــم إدراج الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة
مــن المــادة ( )10مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
ف
ســواء ي� الظــروف العاديــة أم الطارئــة بموجــب ق ـرار يصــدر عــن لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح – وتتمتــع بالحمايــة
ً
حــال إدراج هــذه الممتلــكات عــى القائمــة – ويرســل المديــر العــام دون إبطــاء إىل األمـ ي ن
ـ� العــام لألمــم المتحــدة وإىل جميــع األطـراف إشــعارا بــأي قـرار
تتخــذه اللجنــة بــإدراج ممتلــكات ثقافيــة عــى القائمــة (المــادة .)1999 ،12ونســتنبط مــن األحــكام الســابقة ،بــأن الممتلــكات الثقافيــة تتمتــع بالحمايــة
ف
المعــززة – فــور صــدور قـرار إدراجهــا عــى القائمــة بواســطة لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح – وبمجــرد صــدور هــذا القـرار
ف
ف
حيــث تلـ ت زـرم الــدول األط ـراف والـ ت يـى تدخــل ي� ن ـزاع مــا ،أن تكفــل حصانــة الممتلــكات الثقافيــة الــواردة ي� القائمــة ،وذلــك باالمتنــاع عــن اســتهدافها
ف
بالهجــوم واالمتنــاع عــن اســتخدام تلــك الممتلــكات وجوارهــا المبــا�ش ي� دعــم العمــل العســكري بــدون اســتثناء (المــادة .)1999 ،11والواقــع إن ممــا
ن
ـا�
يحســب ألحــكام الحمايــة المعــززة أنهــا أقــوى وأوضــح بكثـ يـر مــن أحــكام الحمايــة الخاصــة حيــث أن الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )10مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
لعــام  1999تشـ يـر عــى حمايــة الممتلــكات الـ تـى تكــون عــى درجــة كبـ يـرة مــن األهميــة بالنســبة ش
للب�يــة ،بخــاف المــادة ( )1/8مــن اتفاقيــة الهــاي
ي
ف
لعــام  1954الـ ت يـى تشـ يـر إىل وضــع الممتلــكات الثقافيــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصــة ....ذات األهميــة الكـ بـرى ،ي� مــاذا (ميــدان :2006 ،ص )68؟

ن
الثا�
المطلب
ي
فقدان الحماية المعززة للممتلكات الثقافية

ف
ف
ـا� ،قــد يحــدث عــارض يؤثــر ي� اســتمرار هــذه الحمايــة ،ويتمثــل ذلــك بفقــدان الحمايــة أو
بعــد إق ـرار الحمايــة المعــززة عــى ممتلــك ثقـ ي
ف
تعليقهــا أو إلغائهــا ،لــذا يمكــن القــول أن الممتلــكات الثقافيــة المحميــة بحمايــة معــززة تفقــد هــذه الحمايــة المقــررة لهــا ي� حــاالت (المــادة ،13/1
ه:
 )1999ي
ن
الثا� لعام .1999
إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفق المادة ( )14من ال�ب وتوكول ي
ً
ً
إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامها هدفا عسكريا.
ـ� السـ ي ن
والواقــع أن هــذا ال يعـ نـى الســماح باســتهداف الممتلــكات الثقافيــة ف� تحقــق إحــدى الحالتـ ي ن
ـابقت� ،إذ البــد مــن توافــر �ش وط خاصــة بذلــك
ي
ي
ً
ن
ت
رش
ت
ـا� لعــام  1999عــى تحديــد الـ وط الــازم توافرهــا
نظـرا لآلثــار الجســيمة الـ يـى ســوف ت�تــب عــى تلــك األعمــال العدائيــة .وقــد أ كــد ال�ب وتوكــول الثـ ي
ً
لتوجيــه األعمــال العدائيــة ضــد هــذه الممتلــكات ،فعليــه ال تكــون هــذه الممتلــكات هدفــا لهجــوم عســكري إال إذا كان الهجــوم هــو الوســيلة الوحيــدة
ف
ف
الممكنــة إلنهــاء اســتخدام الممتلــك كهــدف عســكري ،وذلــك ي� حــال اتخــاذ جميــع االحتياطــات المســتطاعة ي� اختيــار وســائل الهجــوم وأســاليبه
ف
بهــدف إنهــاء ذلــك االســتخدام وتجنــب األ�ض ار بالممتلــكات الثقافيــة وحــره ي� أضيــق نطــاق ممكــن ،مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ،بســبب
مقتضيــات الدفــاع عــن النفــس (المــادة  ،)1999 ،13/2وأن يصــدر أمــر بالهجــوم مــن أعــى المســتويات التنفيذيــة للقيــادة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن
ً
ت
ـوم رفيــع ،إال أن ممثـ يـ�
((اقــرح ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أثنــاء صياغــة هــذه الفقــرة أن يصــدر أم ـرا بالهجــوم مــن أعــى مســتوى حكـ ي
ً
ف
ـتنادا إىل سـ ي ن
ـبب� األول :أنــه ي� أغلــب الحــاالت يكــون رئيــس الحكومــة أو الدولــة هــو القائــد األعــى للقــوات
بعــض الــدول عارضــت هــذا االقـ تـراح اسـ
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ن
ـا� :هــو اختــاف النظــم السياســية للــدول عــى مســتوى العالــم األمــر الــذي يــؤدي إىل صعوبــة توحيــد الشــخص المســؤول عــن اتخــاذ
المســلحة ،والثـ ي
ـياس وليــس العســكري)) (عمــرو ،ص  ،)240كمــا يجــب أن يصــدر إنــذار مســبق فعـ يـ� إىل القــوات المجابهــة يطلــب
هــذا القـرار عــى المســتوى السـ ي
إنهــاء اســتخدام الممتلــك الثقـ فـا� كهــدف عســكري عــى أن تتــاح لقــوة المجابهــة فـ تـرة معقولــة مــن الوقــت تمكنهــا مــن تصحيــح األوضــاع ،أي تمكـ ي ن
ـ�
ي
ً
 .ف
ف
و� ذات الشــأن ،حــاول ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
الدولــة مــن إزالتــه وتوفـ يـر الحمايــة الالزمــة ي� مــكان آخــر بعيــدا عــن ســاحة المعــارك ي
ض ف
أثنــاء صياغــة هــذه ال ـرش وط تبـ نـى �ش وط مماثلــة لمــا هــو وارد ف� المــادة ( )21مــن اتفاقيــة جنيــف لتحسـ ي ن
ـر� ي� القــوات
ـ� حــال الجــرىح والمـ
ي
ي
ف
ت
المســلحة ي� الميــدان لعــام  1949والـ يـى تنــص عــى" :ال يجــوز وقــف الحمايــة الواجبــة للمنشــأة الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة
ً
ف
للخدمــات الطبيــة إال إذا اســتخدمت خروجــا عــى واجباتهــا اإلنســانية ،ي� أعمــال تـ ضـر بالعــدو ،غـ يـر أنــه ال يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إال بعــد توجيــه
ً
ف
إنــذار لهــا يحــدد ي� جميــع األحــوال المناســبة مهلــة زمنيــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه ،إال أن عــددا مــن ممثـ يـ� الــدول المشــاركة رأى صعوبــة األخــذ
ف
بهــذه الصياغــة ي� خصــوص الممتلــكات الثقافيــة الختــاف وضعهــا عــن الوحــدات والمنشــآت الطبيــة ،حيــث تتطلــب األخـ يـرة مســتوى أعــى مــن
غ�هــا مــن الممتلــكات المدنيــة بمــا ف ي� ذلــك الممتلــكات الثقافيــة" (عمــرو،ص .)241
الحمايــة عــن ي
ف
ـا� كهــدف عســكري ،وليــس إذا مــا حــول الممتلــك مــن حيــث وظيفتــه إىل
ويتضــح ممــا تقــدم  ،أن فقــدان الحمايــة يتعلــق باســتخدام الممتلــك الثقـ ي
هــدف عســكري ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لفقــدان الحمايــة العامــة ،والســبب المتقــدم لفقــدان الحمايــة المعــززة عكــس الـرش ط الــازم لتمتــع الممتلــك
ف
ـا� بهــذه الحمايــة ،فعــى ســبيل المثــال  ،يجــب عــدم اســتخدام الممتلــك ألغـراض عســكرية أوكــدرع لوقايــة مواقــع عســكرية ،وأن يصــدر الطــرف
الثقـ ي
ً
ف
الــذي يتــوىل أمــر مراقبتهــا إعالنــا يؤكــد عــى أنهــا لــن تســتخدم عــى هــذا النحــو (/10جــ ،)1999 ،فــإذا بــدر العكــس ســقطت الحمايــة .والحقيقــة أن ي�
حالــة فقــدان الممتلــكات الثقافيــة للحمايــة المعــززة تي�تــب عــى عاتــق القــوات المســلحة الغازيــة الـ تـى تقــوم باألعمــال العدائيــة ت ز
االل�امــات ذاتهــا ،الـ ت يـى
ي

يســتلزم مراعاتهــا تجــاه الممتلــكات الفاقــدة للحمايــة العامــة ،إال أن الوضــع يختلــف بالنســبة للقــوات الـ ت يـى تقــع الممتلــكات الثقافيــة تحــت مراقبتهــا
أو اختصاصهــا ،فـف ي حالــة الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة العامــة أجــازت االتفاقيــة لهــذه القــوات – إذا مــا دعــت الحاجــة أي عنــد الـ ضـرورة
– تحويــل الممتلــك الثقـ فـا� إىل هــدف عســكري ف� حالــة اســتخدامه ألغـراض عســكرية ،ف� حـ ي ن
ـ� ال يجــوز لهــذه القــوات فعــل ذلــك إذا كان الممتلــك
ي
ي
ي
ف
ف
ت
ـا�
ـا� لمراقبتهــا أو اختصاصهــا بــأي حــال مــن األحــوال تحويــل الممتلــك الثقـ ي
مشــمول بحمايــة معــززة ،فــا يجــوز للقــوات الـ يـى يخضــع الممتلــك الثقـ ي
ف
ـا� عــى قائمــة الحمايــة المعــززة يتطلــب مــن الطــرف
إىل هــدف عســكري مــن خــال اســتخدامه ألغ ـراض عســكرية ،ألن تســجيل الممتلــك الثقـ ي
المقــدم للطلــب أن يــدرس مقدمـ ًـا مــدى احتياجــه لذلــك الممتلــك الثقـ فـا� ف� اســتخدامه لألغـراض العســكرية ف� المســتقبل ،فــإذا مــا تبـ ي ن
ـ� لطــرف أن
ي
ي ي
ف
ف
ـا� كهــدف عســكري ،ي� هــذه الحالــة يجــب عــى الدولــة عــدم تقديــم الطلــب بتســجيله عــى قائمــة
هنــاك إمكانيــة مســتقبلية الســتخدام الممتلــك الثقـ ي
ً
ً
ن
ـا� .1999
الحمايــة المعــززة ،فاســتخدامه يعــد انتهــاكا جســيما ألحــكام ال�ب وتوكــول الثـ ي
ونســتنبط مــن تلــك األحــكام خضــوع الممتلــكات الثقافيــة للحمايــة مــن جهــة بحكــم كونهــا أعيــان مدنيــة ومــن ناحيــة أخــرى بوصفهــا جـ ً
ـزء ال يتجـزأ مــن
ت
ـروح للشــعب.
الــراث الـ ي

ظ بحماية مزدوجة كونها:
فه تح�
إذن ي
 .1محمية من جهة بصفتها أعيان مدنية وترسي عليها جميع األحكام المتعلقة بحماية الممتلكات أو األهداف المدنية؛
ف
 .2ومــن ناحيــة أخــرى تخضــع لحمايــة خاصــة بموجــب األحــكام المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� حالــة الـ ن زـراع المســلح ،وليــس هنــاك حالــة
ن
ن
ـا� مــن الحمايــة ،بــل همــا يتطابقــان.
تناقــض بـ يـ� النــوع األول والثـ ي
ً
ومــا يجــب عــدم إغفالــه والتأكيــد عليــه ،أن ال�ب وتوكــول الثـ نـا� لعــام  1999قــد عالــج حالــة تمتــع ممتلــك ثقـ فـا� معـ ي ن
ـ� بحمايــة خاصــة طبقــا التفاقيــة
ي
ي
ف
ف
و� ذات الوقــت تــم إدراجــه تحــت قائمــة الحمايــة المعــززة ،فـ ي هــذه الحالــة يجــب تغليــب أحــكام الحمايــة المعــززة عــى أحــكام
الهــاي ( ،)1995ي
الحمايــة الخاصــة ،وهــذا مــا كفلتــه المــادة الرابعــة مــن ال�ب وتوكــول المعـ ن يـى ،والشــك أن تطبيــق هــذا الحكــم ســوف يــؤدي إىل اندثــار الحمايــة الخاصــة
ف
للممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح (عمــرو د.محمــد :2002 ،ص .)63
ف
�ش
ـا� المشــمول بالحمايــة المعــززة أفضــل وأقــوى مــن �ش وط الحمايــة العامــة والخاصــة ،وذلــك
وخالصــة القــول – إذن  -أن وط قيــد الممتلــك الثقـ ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 123

https://www.huj.uoh.edu.iq

ً
ـ� ضمانــا أ كـ ثـر للحمايــة بــأن هــذه الممتلــكات لــن تســتخدم عــى صعيــد المســتقبل ،وأن �ش وط الحمايــة تصبــح أقــوى كلمــا تقدمــت الســنون
ألنهــا تعـ ي

وذلك لمواكبة تطور األســلحة ووســائل وأســاليب اســتخدامها.

ن
الثا�
المبحث
ي
أحكام وقواعد الحماية للممتلكات الثقافية خالل ت
ف�ات االحتالل

تعتـ بـر فـ تـرات االحتــال مــن أ كـ ثـر الفـ تـرات الـ ت يـى حدثــت فيهــا نهــب وتدمـ يـر واســتيالء عــى الممتلــكات الثقافيــة ،وكانــت فـ تـرة الــذروة مــع بدايــة القــرن
ً
ف
رش
ـر� .فأصبحــت المناطــق األثريــة مكانــا يفتقــد إىل
التاســع عـ  ،إذ كانــت معظــم الــدول الناميــة تحــت الســيطرة االســتعمارية ،بمــا ي� ذلــك العالــم العـ ب ي
أبســط أنــواع الحمايــة ،ومــن ثــم اســتغل هــذا الوضــع لصــوص اآلثــار المرتبــط أغلبهــم بســلطات االحتــال حـ ي ن
ـ� ذاك إذ كانــت معظــم التنقيبــات تتــم
ً
تحــت إ�ش اف القناصــل وبتمويــل مــن المتاحــف الغربيــة وأثريــاء أوربــا وكان ذلــك بعيــدا عــن رقابــة الســلطات المحليــة ،الـ ت يـى كانــت تجهــل الكثـ يـر مــن
قيمــة هــذه الـ ثـروات ،فنهبــت العديــد مــن التحــف الفنيــة والقطــع األثريــة ،وعرفــت طريقهــا إىل متاحــف أوربــا الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة
ف
ث
ـ� ،أمســت آثــار العـراق ي� ظلمــة متاحــف العالــم أجمــع ،ومــن ضمنهــم إرسائيــل
(الحديـ ي  :1999 ،ص  .)76وتجــدر اإلشــارة أن بعــد الغــزو األمريـ ي
ً
ً
أمــا المــدن األثريــة كبابــل والحـ ضـر وأور ،فصــارت قواعــد عســكرية للقــوات األمريكيــة ،أو أضحــت مكانــا مهجــورا تحفــه الغربــان واللصــوص (غريــب،
 :2008ص  .)19ولهــذا لــم تقتــر قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة الــواردة باتفاقيــة الهــاي وبروتوكولهــا ( )1954عــى فـ تـرات الـ ن زـراع المســلح
ً
ً ً
بمفهومــه التقليــدي ،بــل امتــداد هــذا النطــاق لفـ تـرات االحتــال ،ســواء كان احتــاال كليــا أو جزئيــا ،حـ تـى وإن لــم تواجــه قــوات االحتــال بأعمــال مقاومــة
(العسـ يـ�  :1992 ،ص .)19وقــد تطرقــت اتفاقيــة الهــاي ( )1954وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لهــذه الفـ تـرة الـ ت يـى تلــزم فيهــا قــوات االحتــال بحمايــة

الممتلــكات الــث

المطلب األول

الحماية المقررة بموجب اتفاقية الهاي ( )1954خالل ت
ف�ة االحتالل
ف
إن اتفاقيــة الهــاي أعطــت الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة خــال فـ تـرات االحتــال أهميــة كـ بـرى ،فقــد نصــت المــادة الخامســة ي� فقرتهــا األوىل عــى
ف
ئ
تز
ت
ـز� ،بتعضيــد جهــود الســلطات
كل أو جـ ي
الــرام الــدول األطـراف الـ يـى تقــوم باحتــال إقليــم تابــع لدولــة أخــرى طــرف ي� االتفاقيــة ،ســواء كان بشــكل ي
الوطنيــة لتمكينهــا مــن وقايــة ممتلكاتهــا الثقافيــة والمحافظــة عليهــا .ويتبـ ي ن
ـ� لنــا أن اتفاقيــة الهــاي ( )1954قــد جعلــت الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة
ً
ف
ي� فـ تـرة االحتــال للــدول الـ ت يـى وقعــت عــى تلــك االتفاقيــة فقــط أمــا الــدول الـ ت يـى ليســت أطرافــا فيهــا ،فإنهــا غـ يـر مشــمولة بحكــم هــذه المــادة .كمــا
ف
نصــت ذات المــادة ي� فقرتهــا الثانيــة عــى الـ ت زـرام الدولــة المحتلــة بــأن تتخــذ بقــدر المســتطاع ،اإلج ـراءات الوقائيــة العاجلــة بالتعــاون الوثيــق مــع
ض
ا� المحتلــة حــال إصابتهــا
الســلطات الوطنيــة المختصــة ،إذا مــا اقتضــت الظــروف ذلــك للمحافظــة عــى هــذه الممتلــكات الموجــودة عــى األر ي
ً
التداب�.وقــد فــر البعــض نــص المــادة الخامســة تفسـ يـرا
بــأ�ض ار نتيجــة العمليــات العســكرية وتعــذر عــى الســلطات الوطنيــة اتخــاذ مثــل هــذه
ي
ً
ف
ضيقــا بمــا يفيــد انطباقهــا عــى اإلجـراءات الوقائيــة للمحافظــة عــى الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى تتخذهــا ســلطات االحتــال ي� فـ تـرة الغــزو والـ ت يـى تتمثــل
ف
ي� العمليــات العســكرية فحســب دون أن يمتــد ذلــك االلـ ت زـرام إىل جميــع مراحــل االحتــال .وعليــه فــإن مــا تقــوم بــه ســلطات االحتــال بعــد انتهــاء
ف
العمليــات العســكرية ال تدخــل تحــت نطــاق تطبيــق االتفاقيــة (عمــرو ،ص  .)76إال أن هــذا الـرأي يتنــا� مــع الــروح العامــة التفاقيــة الهــاي ()1954
وبروتوكوليهــا اإلضافيـ ي ن
ـ� ،كمــا يخالــف مــا قررتــه المــادة ( )31مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات ( )1969الـ ت يـى تشــيد عــى وجــوب النظــر لالتفاقيــة
عنــد تفسـ يـرها كوحــدة واحــدة (عمــرو د.محمــد :ص  .)77وعليــه ال يجــوز النظــر إىل نــص المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة الهــاي ( )1954نظــرة منفــردة
ـ� الطرفـ ي ن
ومنعزلــة عــن بـ قـا� نصــوص االتفاقيــة هــذا مــن جهة.ومــن جهــة أخــرى باقتصــار فـ تـرة االحتــال بفـ تـرات العمليــات العســكرية بـ ي ن
ـ� ،أمــر غـ يـر
ي
منطـق  ،ألن االحتــال تبــدأ ت
ف�تــه الفعليــة بعــد انحســار تلــك العمليــات العســكرية ،وبــدأ عمليــات المقاومــة ،وهــذا مــا أكدتــه نــص المــادة الثامنــة عـرش
ي
ئ
ض
ا� أحــد أط ـراف االتفاقيــة وإن لــم يصــادف
مــن ذات االتفاقيــة رصاحــة عــى انطبــاق أحــكام االتفاقيــة عــى جميــع حــاالت االحتــال أو الجـ ي
ـز� ألر ي
هــذا االحتــال أيــة مقاومــة مســلحة (العسـ يـ�،ص  .)21ومــن ثــم فــإن انطبــاق قواعــد الحمايــة المقــررة للممتلــكات الثقافيــة بموجــب اتفاقيــة الهــاي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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( )1954تمتــد إىل جميــع حــاالت االحتــال حـ تـى وإن ســاد الهــدوء لفـ تـرات معينــة ولــم يقابــل هــذا االحتــال بمقاومــة مســلحةً .
وبناء عــى مــا تقــدم،
فإنــه عــى قــوات االحتــال االمتنــاع عــن األ�ض ار بالممتلــكات الثقافيــة بــل يجــب عليهــا العمــل عــى الحفــاظ عليهــا ووقايتهــا مــن أي أفعــال قــد تـ ضـر

ً
ف
ه مــن تقــوم بهــا أو تحــدث بســبب وجودهــا .لكــن ي� حقيقــة األمــر إن مــا يقــوم بــه المحتــل عكــس هــذا تمامــا فهــو ال
بهــا ســواء كانــت تلــك األفعــال ي
ف
ن
ت
ـو� المحتــل،
ـا� ،وخـ يـر مثــال االنتهــاكات المســتمرة بحــق المســجد األقــى الـ يـى يقــوم بهــا الكيــان الصهيـ ي
ـال بحرمــة أماكــن العبــادة وال بــأي أثــر ثقـ ي
يبـ ي
ً
ف
إذ لــم يشــهد المســجد األقــى المبــارك ي� يــوم مــن األيــام حــاال أســوأ ممــا هــو عليــه اآلن فالحفريــات اإلرسائيليــة المعلنــة وغـ يـر المعلنــة مازالــت
ف
مســتمرة وأتــت عــى الكثـ يـر مــن قواعــده وأساســاته (داود د.محمــد :2009 ،ص  .)485وكذلــك األمــر ي� الع ـراق ،إذ قامــت القــوات األمريكيــة بعــد
احتاللهــا للعـراق بتدمـ يـر ونهــب وســلب كل اآلثــار والممتلــكات الثقافيــة .وقــد وصــف خبـ يـر اليونســكو الخبـ يـر اآلثــاري (فرنالــدو بايـ ي زـر) مــا جــرى لآلثــار
ً
ً ف
والمواقــع األثريــة ب ـ "المجــزرة الحضاريــة" ،وأضــاف قائــا "لقــد شــاهدت بعيـ ن يـى حينمــا كنــت عضــوا ي� مجموعــة خـ بـراء اليونســكو الـ ت يـى زارت العـراق
ـول لبغــداد قبــل ثمانيــة قــرون.
ـ� حقائــق مــا حــدث عــى أرض الرافديــن ،شــاهدت أ كـ بـر فجيعــة حضاريــة وثقافيــة مرتكبــة منــذ االحتــال المغـ ي
لتقـ ي
ـ� والبولنديـ ي ن
وأ كــد فرنالــدو "أن الجنــود األمريكيـ ي ن
ـ� هــم الذيــن نهبــوا آثــار بابــل وعرضــوا شــوارع المدينــة ومبانيهــا إىل خلخلــة رهيبــة باســتخدام
ً
ـ� وتمــت تســوية منطقــة واســعة باألســفلت لجعلهــا مكانــا لوقــوف الســيارات
العربــات الثقيلــة والشــاحنات العســكرية ،وإن قــر نبوخــذ نــر قــد مـ ي
العســكرية (غريــب  :1992 ،ص )61

ن
الثا�
المطلب
ي

الحماية المقررة بموجب ال وتوكول األول ( )1954خالل ت
ف�ة االحتالل
�ب
ً
ف
جــاء ال�ب وتوكــول األول التفاقيــة الهــاي ( )1954معــززا لهــا ي� الكثـ يـر مــن أحكامهــا ،كمــا جــاء بأحــكام تفصيليــة عــى الحــاالت الـ ت يـى تحــدث خــال فـ تـرة
ف
االحتــال لــم تذكــر ي� االتفاقيــة .إذ ألزمــت الفقــرة األوىل مــن المــادة األوىل قــوات االحتــال التابعــة للــدول األطـراف باالمتنــاع عــن تصديــر الممتلــكات
ض
ا�
الثقافيــة الموجــودة عــى هــذا اإلقليــم ،كمــا ألزمــت هــذه القــوات باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة نحــو منــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة مــن األر ي
ض
ا� المحتلــة ســواء بطريــق مبــا�ش
ت
المحتلــة .وال تنحــر الحمايــة الـ يـى قررتهــا أحــكام ال�ب وتوكــول عــى حظــر تصديــر الممتلــكات الثقافيــة مــن األر ي
أي القيــام بنفســها وعــن طريــق جنودهــا بتصديــر تلــك الممتلــكات الثقافيــة أو بطريــق غـ يـر مبــا�ش كســماح قــوات االحتــال لبعــض المجاميــع بنهــب
ف
ئ
ـا� مــن قــوات االحتــال أو بنــاء عــى
وتصديــر تلــك الممتلــكات كمــا حــدث ي� العـراق بــل ألزمتهــا بوضــع هــذه الممتلــكات تحــت الحراســة بتــرف تلقـ ي
ً
ف
ض
ا� المحتلــة ( . )1954 ،1وألــزم ال�ب وتوكــول أيضــا ســلطات االحتــال بــأن تســلم عنــد انتهــاء العمليــات العســكرية
طلــب الســلطان المختصــة ي� األر ي

ت
ال� كانت تحت االحتالل ( 1ا . ):1954 ،.ولم يقيد هذا ال�ب وتوكول ت ز
االل�ام
الممتلكات الثقافية الموجودة عىل أراضيها إىل السلطات المختصة ي
ً
ف
ض
ض
تز
ن
ا� الـ ت يـى كانــت واقعــة تحــت
بــأي قيــد زمـ يـى ،وعليــه يظــل االلــرام بالتســليم قائمــا وال ينقـ ي بالتقــادم .ومــن ثــم يحــق للســلطات المختصــة ي� األر ي
ف
االحتــال بالمطالبــة باسـ تـرداد الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى صدرتهــا القــوات المحتلــة إبــان فـ تـرات االحتــال ،ي� أي وقــت مــن األوقــات وبغــض النظــر
ف
عــن أيــة مــدة زمنيــة تكــون قــد انقضــت (حــداد  :2005 ،ص  .)116كمــا أ كــد ال�ب وتوكــول ي� المــادة عــى عــدم جــواز الحجــز عــى هــذه الممتلــكات
بــأي حــال مــن األحــوال كتعويضــات حــرب ( ، )1954 ،4وهــذا �ش ي ء يتمــا�ش مــع مقتضيــات العدالــة ،ألن هــذه الممتلــكات ال تعــود للدولــة المحتلــة
ش
ه الـ ت يـى يجــب أن تقــدم التعويضــات عمــا ســببه االحتــال مــن أ�ض ار اقتصاديــة
فقــط بــل تعــود ملكيتهــا إىل الب�يــة جمعــاء ،وكمــا أن دولــة االحتــال ي
ن
واجتماعيــة وماديــة نحــو الدولــة والشــعب المحتــل ،فــا يمكــن تصــور دفــع العـراق أو فلسـ ي ن
ـو� عــن الحــرب
ـط� أي تعويــض ألمريــكا أو الكيــان الصهيـ ي
ً
أو عــن عمليــات المقاومــة الوطنيــة ألن ذلــك ســوف يعــد مــن قبيــل االســتهزاء واالســتخفاف بعقــول الشــعوب ،ومخالفــا لقواعــد ومبــادئ القانــون
الدول.كمــا ألــزم ال�ب وتوكــول األول ( )1954دولــة االحتــال الـ ت يـى يقــع عــى عاتقهــا منــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة ،بتعويــض أي حائــز حســن النيــة
ي
للممتلــكات الثقافيــة ،وتســليمها إىل الســلطات المختصــة الـ ت يـى كانــت واقعــة تحــت االحتــال ( ،)1954 ،4وذلــك بغيــة توفـ يـر الحمايــة المنشــودة
ض
ت
ا� الدولــة المحتلــة إذا مــا انتقلــت ملكيتهــا إىل شــخص حســن النية.ويالحــظ أن ال�ب وتوكــول األول
للممتلــكات الثقافيــة الـ يـى يتــم تصديرهــا مــن أر ي
( )1954قــد ألــزم دولــة االحتــال بالحفــاظ عــى ممتلــكات الدولــة المحتلــة ،وجعــل مســؤوليتها بمنــع تصديــر تلــك الممتلــكات مســؤولية مطلقــة،
بحيــث ألزمهــا باســتعادة تلــك الممتلــكات ولومــن شــخص حســن النيــة وتعويضــه عنهــا ،وتســليم تلــك الممتلــكات إىل الســلطات الوطنيــة المختصــة.
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ً
وأخـ يـرا قــرر ال�ب وتوكــول األول ( )1954الـ ت زـرام الــدول األط ـراف ،المــودع لديهــم الممتلــكات الثقافيــة بغيــة حمايتهــا ،بــرد هــذه الممتلــكات وتســليمها
ً
ف
ض
ت
ال� وردت منها ( .)1954 ،5وإعماال بالقواعد المتقدمة تضمن قرار مجلس
ا� ي
عند انتهاء العمليات العســكرية إىل الســلطات المختصة ي� األر ي
األمــن المجحــف رقــم  1991/666إل ـزام جمهوريــة الع ـراق بــرد جميــع الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى تــم نقلهــا مــن الكويــت وذلــك بعــد دخــول القــوات
ً
ـ� عــى الع ـراق عــام ( 1991حــرب الخليــج الثانيــة) (ســعيد  :1991 ،ص  ،)44وحســنا فعــل الع ـراق عنــد
العراقيــة للكويــت وبــدء العــدوان األمريـ ي
ئ
ن
ت
ـوا�
نقلــه لمحتويــات المتحــف الكويـ يـى الوطـ يـى بعــد بــدء العمليــات العســكرية ضــده ،فلــو تــرك تلــك الممتلــكات الثقافيــة لتعرضــت للقصــف العشـ ي
ف
وللتدمـ يـر والرسقــة مــن قبــل اللصــوص األمريــكان المرتزقــة ،وخـ يـر دليــل عــى مــا تقــدم مــا قامــت بــه القــوات األمريكيــة ي� الع ـراق مــن تدمـ يـر ونهــب
واســتيالء عــى آثــاره وممتلكاتــه الثقافيــة .هــذا وقــد تــم تســليم الممتلــكات الثقافيــة إىل ممثـ يـ� الكويــت وذلــك بعــد خــروج القــوات العراقيــة مــن
الكويــت تحــت إ�ش اف األمــم المتحــدة.

المطلب الثالث

ن
الثا� ( )1999خالل ت
ف�ة االحتالل
الحماية المقررة بال�ب وتوكول ي
ً
ن
ف ت
ت
ـا� ( )1999بأحــكام إضافيــة
الحقيقــة أنــه نظـرا لالنتهــاكات الجســيمة الـ يـى تطــال الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات االحتــال ،فقــد جــاء ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
ض
ا� المحتلــة.
جديــدة تزيــد مــن فعاليــة الحمايــة المكفولــة مــن قبــل القانــون الـ ي
ـدول العــام للممتلــكات الثقافيــة الموجــودة ي� األر ي
ف
و� هــذا الخصــوص ،قــرر ال�ب وتوكــول الثـ نـا� ( )1999ف� مادتــه التاســعة مــع عــدم اإلخــال بأحــكام قواعــد الحمايــة المقــررة بموجــب المادتـ ي ن
ـ� الرابعــة
ي
ي
ي
ً
والخامســة مــن اتفاقيــة الهــاي ( ،)1954إلـزام الــدول األطـراف عنــد احتاللهــا ألقاليــم تابعــة لــدول أخــرى أطـراف أيضــا بعــدم القيــام بــأي عمــل مــن
ض
رش
ا� المحتلــة أو نقــل ملكيتهــا .كمــا حظــرت نفــس المــادة أعمــال التنقيــب
أعمــال التصديــر أو النقــل غـ يـر المـ وع للممتلــكات الثقافيــة إىل خــارج األر ي
عــن اآلثــار باســتثناء الحــاالت الـ ت يـى يحتــم فيهــا ذلــك صــون الممتلــكات الثقافيــة والحفــاظ عليهــا أو ألجــل تســجيلها .عــاوة عــى ذلــك يحظــر عــى
ف
ف
الــدول األطـراف إجـراء أي تغيـ يـر ي� الممتلــكات الثقافيــة أو ي� أوجــه اســتخدامها عــى نحــو يقصــد بــه إخفــاء أو تدمـ يـر أي شــواهد ثقافيــة أو تاريخيــة
ن
ـا� ( )1999ســلطات االحتــال عنــد قيامهــا بأعمــال التنقيــب أو عنــد القيــام بأعمــال تــؤدي إىل
أو علميــة ( .)1999 ،9/1كمــا قيــد ال�ب وتوكــول الثـ ي
إدخــال بعــض التغيـ يـرات عــى طبيعــة الممتلــكات الثقافيــة أو عــى أوجــه اســتخدامها وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عليهــا ،بــأن يكــون اتخــاذ هــذه األعمــال
ض
ا� المحتلــة مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ( .)1999 ،9/2ولمــن المناســب هنــا التأكيــد
بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات الوطنيــة المختصــة لــأر ي
عــى أن عبــارة مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ،جــاءت بصــورة مقحمــة وغـ يـر واضحــة ،إذ لــم تحــدد أيــة معايـ يـر أو �ش وط موضوعيــة لتحديــد هــذه
الظــروف ،وهــذا مــا قــد يخــول ســلطات دولــة االحتــال باالنفـراد بإجـراء عمليــات التنقيــب للممتلــكات الثقافيــة أو إدخــال تغيـ يـرات عليهــا أو عــى أوجــه
ف
ض
ا� المحتلــة ،متذرعــة ي� ذلــك بعــدم ســماح الظــروف (حــداد :2005 ،ص  .)120وبالرغــم
اســتخدامها دون التعــاون مــع الســلطات الوطنيــة لــأر ي
ف
ف
ن
ـا� ( )1999وبحــق خطــوة لألمــام ي� ســبيل حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات االحتــال عــاوة عــى ذلــك فقــد
مــن ذلــك فإنــه يعــد ال�ب وتوكــول الثـ ي
ف
ن
ـا� ( )1999مــا تضمنتــه التوصيــة بشــأن المبــادئ الدوليــة الـ ت يـى تنبـغ ي تطبيقهــا ي� مجــال الحفائــر األثريــة
عكســت المــادة التاســعة مــن ال�ب وتوكــول الثـ ي
الـ ت يـى تبناهــا المؤتمــر العــام لليونســكو والـ ت يـى صــدرت عــام  1956أي بعــد تبـ ن يـى اتفاقيــة الهــاي ( )1954وبروتوكولهــا األول (الحدي ـث ي د.عـ يـ� :ص
ً
ف
ن
الصهيو� اآلن يقوم بأعمال
 .)115أما من الناحية الواقعية ،فنالحظ أن قوات االحتالل األمريكية واإلرسائيلية عاثت ي� األرض فسادا ،فالكيان
ي
ف
ف
ـا� أو مــن أجــل المحافظــة عليــه ،ولكــن مــن أجــل إيجــاد تاريـ ـ ــخ عـ بـري موهــوم ي� القــدس وهــو الهيــكل
التنقيــب ليــس لغــرض تســجيل ممتلــك ثقـ ي
المزعــوم ،وذلــك إلعطــاء الـرأي العــام والمجتمــع الــدول الحجــة أو الت�ب يــر عــن احتاللهــم لفلسـ ي ن
ـط� باعتبارهــا حســب قولهــم أرض أجدادهــم (داود:
ي
ت
ت
ص  .)449والواقــع أنهــم لــم يصلــوا إىل �ش ي ء  ،فقامــوا قبــل عــدة اعــوام بانـ زـراع الممتلــكات الثقافيــة العربيــة واإلســامية وضمهــا إىل الــراث اليهــودي
ف
ف
فقــد قــررت الحكومــة الصهيونيــة ف� جلســتها األســبوعية ضــم الحــرم اإلبراهيــ� ش
ال�يــف ي� الخليــل ومســجد بــال بــن ربــاح ي� بيــت لحــم إىل قائمــة
ي
ي
ث
المواقــع األثريــة اليهوديــة  ،وقــد خصصــت تلــك الحكومــة ( 400مليــون شــيكل) أي (أ كــر مــن  100مليــون دوالر) بهــدف صيانــة تلــك الممتلــكات
وترميمهــا  ،وذلــك مــن أجــل تشــويه معالمهــا اإلســامية وإضافــة مــا يريــدون إليهــا ( .)www.alawsat.comوتجــدر اإلشــارة أن بعــد عــدة أيــام مــن
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ق ـرار نيتنياهــو بإضافــة الحــرم اإلبراهيــ� ومســجد بــال إىل الـ تـراث الثقـ فـا� اليهــودي قــاد نــواب مــن حــزب الليكــود وأح ـزاب ائتــاف اليمـ ي ن
ـ� الحاكــم
ي
ي
ً
ً
ف
ش
ف� فلسـ ي ن
ـ� ال�يــف بمناســبة اإلعــان عنــه كإحــدى األماكــن الدينيــة
ي
ـط� المحتلــة ليلــة الجمعــة عــى الســبت احتفــاال خاصــا أقيــم ي� الحــرم اإلبراهيـ ي
التابعة لليهود ( .)www.okaz.comوبالرجوع إىل نصوص ال�ب وتوكول موضوع البحث نالحظ أن هذا النص ،يعد النص األول الذي يتطرق إىل
عمليــات التنقيــب ت
وال�ميــم الـ ت يـى يقــوم بهــا االحتــال ،حيــث وضــع لهــا ضوابــط معينــة وإن كانــت تعــد ضوابــط عامــة ،لكنهــا ألزمــت دولــة االحتــال بــأن
ف
تكــون تلــك أعمــال التنقيــب أو ت
ال�ميــم مــن أجــل صــون تلــك الممتلــكات والحفــاظ عليهــا أو ألجــل تســجيلها ي� ضمــن الممتلــكات الثقافيــة العالميــة أو
الوطنيــة وذلــك مــن أجــل إضفــاء الحمايــة عليها.كمــا نالحــظ ف� الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة أنهــا منعــت عمليــات ت
ال�ميــم الـ ت يـى تــؤدي إىل تغيـ يـر
ي
ف
ف
الممتلــكات الثقافيــة ي� شــكلها أو طبيعتهــا أو ي� أوجــه اســتخدامها كإخفــاء الطبيعــة الثقافيــة أو التاريخيــة أو العلميــة لتلــك الممتلــكات الثقافيــة أو
ئ
ـز� ألن عمليــات ت
ـ� متخصصـ ي ن
ال�ميــم ال يمكــن ألي شــخص القيــام بهــا ،بــل يجــب أن يقــوم بهــا أشــخاص معينـ ي ن
ـ� بعمليــات
ي
كل أو جـ ي
تدم�هــا بشــكل ي
ف
وغ�هــا مــن الممتلــكات الثقافيــة ،ألنــه تســتخدم ي� ذلــك مــواد خاصــة ال تؤثــر عــى القيمــة األثريــة للممتلــكات الثقافيــة .وكذلــك يكــون
ترميــم اآلثــار ي
ف
ن
ت
ين
ـو� قــام ي� العــام  2009بأعمــال ترميــم
ال�ميــم بطــرق معينــة ال يمكــن القيــام بهــا إال مــن قبــل أشــخاص
متخصص�.وتجــدر اإلشــارة أن الكيــان الصهيـ ي
ف
كب�ة ألسوار القدس القديمة ،ووصفت تلك األعمال بالمشبوهة ألنه كان الغاية منها زرع آثار يهودية ي� تلك األسوار.وعىل وفق ذلك تعد تلك
ي
ف
ف
ن
ـا� ،وذلــك ألنهــا تــؤدي إىل تغيـ يـر ي� تاريـ ـ ــخ وعائديــة هــذه الممتلــكات كمــا أن تلــك األعمــال لــم
األعمــال مخالفــة للنصــوص الــواردة ي� ال�ب وتوكــول الثـ ي
ض
ا� المحتلــة ،بالرغــم مــن قدرتهــا عــى إبــداء هــذا التعاون.وبالرغــم مــن تلــك األحــكام
تتــم عــن طريــق التعــاون مــع الســلطات الوطنيــة المختصــة لــأر ي
ف
الجمــة ي� تلــك المواثيــق ،الـ ت يـى تحــث عــى عــدم القيــام بــأي عمــل يــؤدي إىل انتهــاك الحمايــة المقــررة وفقهــا ،أال أن هــذا لــم يمنــع الــدول االســتعمارية
ف
ـو� ال يتـ ن
ن
�ض
ـوا� عــن القيــام بــأي
ي� االســتمرار لحــد اآلن بالقيــام بأعمــال تــؤدي إىل األ ار بتلــك الممتلــكات ،وعــى ســبيل المثــال مــازال الكيــان الصهيـ ي
ف
�ش ء ف� ســبيل التخلــص مــن اآلثــار العربيــة واإلســامية ف� فلسـ ي ن
ـط� المحتلــة ،وذلــك مــن أجــل طمــس الدالئــل الماديــة الملموســة – الـ ت يـى نحــن ي�
ي
ي ي
ف
 .ف
ن
غنــا عنهــا كدالئــل – عــى عائديــة فلسـ ي ن
ـو� ذاتــه ي�
ـ� ســلوك الكيــان الصهيـ ي
ـط� لألمــة العربيــة واإلســامية ي
و� ذات الشــأن ســلك االحتــال األمريـ ي
ف
والمعر�
العلم
التعامل مع آثار العراق ،ولكن كان ســلوكه لغايات مختلفة منها القضاء عىل تاري ــخ العراق المشــهود له عىل مر العصور بالتقدم
ي
ي
والقضــاء أيضـ ًـا عــى كل مــا يشـ يـر إىل وحــدة العـراق والعراقيـ ي ن
ـ� .وخالصــة القــول – أن الــدول المحتلــة تكــون مســؤولة مســؤولية مطلقــة عــن حمايــة
الممتلــكات الثقافيــة لإلقليــم الــذي تحتلــه حـ تـى وإن لــم تكــن مــن الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة الهــاي وبروتوكوليهــا ،إذ توجــب عليهــم المســؤولية
ن
ـا� (داود د :.ص  ، )418الـ ت يـى تكــون ملزمــة لجميــع
ـدول اإلنسـ ي
الدوليــة عــى اعتبــار أن أحــكام معاهــدة الهــاي وبروتوكوليهــا مــن أحــكام القانــون الـ ي
ً
الــدول هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر توجــب عليهــم المســؤولية الدوليــة وفقــا للمــادة ( )1مــن اتفاقيــة جنيــف  ،1949واتفاقيــة الهــاي الخاصــة
بقواعــد وأعـراف الحــرب لعــام .)1907 ،42( 1907

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 127
الخاتمة

https://www.huj.uoh.edu.iq

ت
نز
نا� اىل خاتمة
عودا عىل بدء  ،وربط البداية بالنهاية لموضوع رأيناه هام وجديدير بالدراسة اال وهو ( الحماية المعززة اثناء ال�اعات المسلحة ) ي
ت
كأ� :
وه ي
هذه الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات  ،ي
النتائج :
ت ف
ـأ� ي� المقــام االول  ،إال انــه لــو تــم عــدم االهتمــام بالممتلــكات الثقافيــة فــإن ذلــك
 - 1ممــا ال جــدال فيــه  ،فــإن إنقــاذ االرواح و المنشــأت الطبيــة يـ ي
ف
ســوف يــؤدي ي� نهايــة االمــر اىل اســتهداف كافــة المنشــأت ســواء أكانــت طبيــة او حـ تـى خدميــة
ف
ت
ف ت
نز
ـا� لجميــع شــعوب
 -2اقــرت اتفاقيــة الهــاي لعــام  1945الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات ال�اعــات المســلحة اىل حمايــة الــراث الثقـ ي
العالــم  ،و اســتكملتها ب ال�ب وتوكــوالن اإلضافيــان لعــام 1977
ف
ن
ت
ت
ال� استحدثت نظام حماية
المش�كة ي� المؤتمر
 -3يمخضت جهود الدول
الدبلوماس إلبرام ال�ب وتوكول ي
الثا� التفاقية الهاي لعام  ، 1999و ي
ي
جديدة يعرف ب ((الحماية المعززة ((
ن
ـا� لعــام  ، 1999وهــو يهــدف اىل تعزيــز الحمايــة مــن خــال االحجــام عــن اســتهداف الممتلــكات
والــذي خصــص لــه الفصــل الثالــث مــن ال�ب وتوكواللثـ ي
الثقافيــة اثنــاء الـ ن زـراع المســلح

ف
-4حظر استخدام الممتلكات الثقافية او المناطق المجاورة لها مبا�ش ة ي� دعم العمل العسكري وفقآ لما نصت عليه المادة ( )12من ال�ب وتوكول
ن
الثا� لعام 1999
ي
 -5تعتـ بـر فـ تـرات الغــزو و االحتــال مــن اكـ ثـر الفـ تـرات الـ ت يـى تحــدث بهــا اعمــال نهــب و اســتيالء و تدمـ يـر للممتلــكات الثقافيــة  ،وخـ يـر مثــال عــى ذلــك
ف
مــا حــدث ي� الع ـراق عــام  2003و 2014
 -6بالرغــم مــن اقـرار نظــام ((الحمايــة المعــززة)) للممتلــكات الثقافيــة  ،إال أن هــذه الممتلــكات مــا زالــت تنتهــك حمايتهــا ف� اوقــات ن ز
ال�اعــات المســلحة
ي
ف
ســواء أكانــت دوليــة أو غـ يـر دوليــة و ي� حالــة االحتــال العســكري
التوصيات :
تدم� أي ممتلكات مدنية سواء أكانت تابعة لألفراد او الدولة  ،وهذا ما أكدته م (  ) 53من اتفاقية جنيف
 -1يجب عىل سلطات االحتالل عدم ي
ال�اعــات المســلحة  ،إذ جــاء نصهــا ت
ـ� اثنــاء ن ز
الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدنيـ ي ن
كاال�  ( :يحظــر عــى دولــة االحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة
ي
او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات  ،او بالدولة او السلطات العامة  ،او المنظمات االجتماعية او التعاونية ،
التدم� )
اال اذا كانت االعمال الحربية تقت�ض ي حتما هذا
ي
 -2يجــب عــى الــدول مــن اجــل تمتعهــا (بالحمايــة المعــززة) أن تقــوم بتقديــم قائمــة تــورد فيهــا الممتلــكات الثقافيــة الموجــودة فيهــا اىل اللجنــة المكلفــة
بحماية الممتلكات الثقافية اثناء ت
ف�ات ن ز
ال�اعات المســلحة
 -3مــن المعلــوم  ،ان الممتلــكات الثقافيــة تفقــد حمايتهــا المعــززة إذا تــم اســتخدامها الغـراض عســكرية ،حيــث ســيؤدي ذلــك اىل اســتهدافها مــن قبــل
الجهــة المتحاربــة  ،لــذا يكــون لزامــآ عــى الــدول عــدم اســتخدام هــذه الممتلــكات الغـراض عســكرية وذلــك للحفــاظ عليهــا
 -4يجــب عــى الــدول الـ ت يـى تعرضــت ممتلكاتهــا الثقافيــة للنهــب و االســتيالء مــن قبــل جهــات و دول معينــة المطالبــة بممتلكاتهــا بالتفــاوض و الطــرق
الدبلوماسية

االل�ام بالمعاهدات و االتفاقيا الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ف� ت
ف�ات ن ز
 -5يجب عىل جميع االطراف المتنازعه ت ز
ال�اعات المسلحة
ي
ف
 -6ينبـغ ي عــى منظمــة االمــم المتحــدة و منظمــة اليونســكو االضطــاع بدورهمــا ي� حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بشــكل اكـ بـر  ،و ان ال يقتــر دورهــا
عــى الشــجب و االســتنكار و اصــدار توصيــات ليــس لهــا صفــة االلـزام عــى الجهــات الـ ت يـى تنتهــك هــذه الحمايــة
ف
ف
ت
ـا� محــل رسقــة او اعتــداء مســلح او غـ يـر ذلــك مــن االنتهــاكات
 -6انشــاء محاكــم خاصــة تختــص بالنظــر ي� الدعــاوى الـ يـى يكــون فيهــا الممتلــك الثقـ ي
الـ ت يـى تمســها
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الكتب :

الحدي�ث  ،د .عل خليل ،حماية الممتلكات الثقافية ف� القانون الدول ،ط ،1دار الثقافة ش
للن� ،عمان :1999 ،ص 76
ي
ي
ي
ي
ض
ش
ا� العربيــة األخــرى ،ط ،1منشــورات اتحــاد كتــاب
العسـ يـ� ،د .عصــام  ،ال�عيــة الدوليــة واالحتــال الحـ ب ي
ـر� المؤقــت اإلرسائيـ يـ� للجــوالن واألر ي
العــرب ،دمشــق :1992 ،ص ،19

ف
ن
ين
الدول
للمدني� تحت االحتالل ي� القانون
داود ،د .محمد أحمد  ،الحماية األمنية
اإلنسا� ،دار النهضة العربية ،القاهرة :2009 ،ص .485
ي
ي
حــداد ،د .كمــال  ،القانــون الــدول اإلنسـ نـا� وحمايــة الـ تـراث والبيئــة خــال ن ز
ال�اعــات المســلحة ،ط ،1منشــورات الحلـب ي الحقوقيــة ،بـ يـروت:2005 ،
ي
ي
ص 116

ف
ميــدان ،ســلوى أحمــد  ،الحمايــة الدوليــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء ن ز
ال�اعــات المســلحة ،رســالة ماجسـ يـت� ،جامعــة الســليمانية ي� الع ـراق:2006 ،
ص .68

ف
سعيد ،د .مؤيد ،ماذا جرى ي� العراق خالل الحرب العدوانية عىل العراق عام  ،1991مطبوعات وزارة الثقافة واإلعالم :1994 ،ص .44
ف
ن
عمــرو ،د .محمــد ســامح ،أحــكام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� زمــن الـ زـراع المســلح واالحتــال ،منشــورات الحلـب ي الحقوقيــة – بـ يـروت :2005 ،ص

.237

عمرو ،د .محمد سامح ،الحماية الدولية للممتلكات الثقافية ف� ت
ف�ات ن ز
ال�اع المسلح ،مركز األصيل ش
للن� والتوزي ــع ،القاهرة :2002 ،ص 241
ت
تدم� تراث العراق وتصفية علمائه ،ط ،1منشورات حزب لبنان
اك ،يب�وت :2008 ،ص .19
غريب ،د .حسن خليل ،ي
بي
العر� االش� ي
ض
ش
ا� العربيــة األخــرى ،ط ،1منشــورات اتحــاد كتــاب
غريــب ،د .حســن خليــل ،ال�عيــة الدوليــة واالحتــال الحـ ب ي
ـر� المؤقــت اإلرسائيـ يـ� للجــوالن واألر ي
العرب ،دمشق :1992 ،ص .61
االتفاقيات الدولية:
اتفاقية الهاي الخاصة بقواعد وأعراف الحرب ال�ب ية عام 190
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء ن ز
ال�اعات المسلحة وال�ب وتوكول والالئحة التنفيذية الملحقان بها عام 1954
ن
الثا� عام  1999الملحق باتفاقية الهاي عام 1954
ال�ب وتوكول ي
ال�ب وتوكول األول لعام  1954الملحق باتفاقية الهاي لعام .1954
مواقع ت
االن�نت     :
al.manar.net
www.alawsat.com
www.okaz.com
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ق
ف
ا� مــن قبــل
النصــوص المتعلقــة بتعــدد الزوجــات ي� تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية الع ـر ي
برلمــان كوردســتان (دراســة و تحليــل)
ق
ف� عل  ،1آوات كمال حمد ين
أم�
ي
جواد ي
ت
فاكل� العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،جامعة كوية،كویه ،إقلیم كوردستان،عراق
2,1قسم القانون،
ي
2

Corresponding author's e-mail: jawad.ali@koyauniversity.org

الملخص

إن مســألة تعــدد الزوجــات جــاءت ف� القــرآن الكريــم و هــو نــص واضــح و رصيـ ـ ـح.للرجــل المســلم ووفــق ش
ال�يعــة اإلســامية أن يـ ت زـروج ام ـرأة
ي
واحــدة او اثنتـ ي ن
ـ� او ثــاث او ارب ــع ,إن حكــم تعــدد الزوجــات التكليـف ي هــو (اباحتــه)اي (مبــاح) ,مـ تـروك فعلــه و عــدم فعلــه للرجــال عــى وجــه االختيــار
ف
�ش
�ش
ش
ت
ـا� النصــوص القطعيــة و القواعــد
 ,ولكــن وفــق وط عيــة.ان مســألة تطبيــق ال�يعــة مــن اهــم المســائل الـ يـى تحتــاج اىل فقــه متمكــن ال يجـ ي
ف
ف
,و� نفس الوقت ال ينكر الوقائع المشهودة و المصالح الظاهرة  .من أبرز ش
ش
ال�وط للتعدد العدل و القدرة عىل االنفاق  ,وجاء ي� النص
ال�عية ي
ف
ن
�ش
ـا� ,ويكــون توافــر
المعــدل لقانــون االحــوال الشــخصية النافــذ ي� اقليــم كوردســتان وط عديــدة  ,مــن اهمهــا موافقــة الزوجــة األوىل عــى الــزواج الثـ ي
ن
ض
رش
ـا� .ومــن يجــري عقــد زواج بالثانيــة دون أخــذ اذن مســبق
ـا� المختــص إلجـراء عقــد الــزواج الثـ ي
الـ وط المطلوبــة ســبب إلعطــاء اإلذن مــن قبــل القـ ي
ض
ـا� ســلطة تقديريــة ف� إختيــار إحــدى العقوبتـ ي ن
ـ� أو يقــوم بوقــف تنفيــذ العقوبــة ,حيــث
ي
مــن القضــاء يعاقــب بالحبــس و الغرامــة ,دون أن يكــون للقـ ي
ف
�ش
رش
ـ� .وحســب نتائــج اإلســتبيان و إســتطالع
منــع المـ ع ذلــك بنــص قاطــع وذلــك ي� الفقــرة التاليــة لفقــرة العقوبــة  ,و بذلــك يكــون العقوبــة ي ء حتـ ي
ف
ن ف
�ش
يز
رش
تعج�يــة واليمكــن أن تتوافــر جميعهــا ي� وقــت واحــد  .إن
ـ� وأن الـرش وط
آراء العاملـ يـ� ي� القضــاء فــأن مســألة تحقــق كافــة الـ وط ي ء غـ يـر واقـ ي
ف
ف
ن َّ ف
رش
ـتا� عــدل ي� نــص التعــدد لمصلحــة المـرأة  ,ولكنــه ي� الواقــع العمـ يـ� لــم يشــكل عائقــا امــام التعــدد  ,ولكنــه وســع الـرش خ ي� العالقــة
المـ ع الكوردسـ ي
ـ� الزوجـ ي ن
بـ ي ن
ـ�  ,ألن الزوجــة األوىل لــن توافــق بارادتهــا و رضاهــا عــى زواج زوجهــا بامـرأة اخــرى ,وهــذا هــو ســبب خلــق المشــاكل وليــس طريقــا لحلهــا .
ش
ين الزوجات .
الوىل�,وط التعدد,دليل التعدد ,العدل ب�
  الكلمات المفتاحية  :التعدد,الزوجة

المقدمة

ف
اهميــة الموضــوع   :ان موضــوع تعــدد الزوجــات موضــوع شــائك ولــه أبعــاد �ش عيــة و قانونيــة ,وكذلــك لــه جــذور تاريخيــة متغلغلــة ي� اعمــاقف
ت
ال� اجريت عىل نصوص قانون
المجتمعات  ,لذلك تكمن اهميته من اهمية تاري ــخ حياة المجتمعات كذلك تكمن ي� دراسة وتقييم التعديالت ي
االحــوال الشــخصية المتعلقــة بمســألة تعــدد الزوجــات بمـ ي زـران ال ـرش ع و آراء الفقهــاء  ,ان قانــون االحــوال الشــخصية ينظــم العالقــات االرسيــة بـ ي ن
ـ�
الرجــل و المـرأة لتكــون تلــك العالقــة منظمــة ومنتظمــة حســب القواعــد ش
ال�عيــة.
أســباب إختيــار الموضــوع -:صعوبــة تطبيــق هــذه المــادة عــى أرض الواقــع ،و كـ ثـرة المشــاكل الـ ت يـى تولــدت عنهــا  ،وصعوبــة تحقــق كل ال ـرش وط
المطلوبــة ألجــل إعطــاء اإلذن لمــن يريــد إج ـراء عقــد زواج بزوجــة ثانيــة .
گۆڤاری زانكۆی ههڵهبجه:گۆڤارێیك ز ت
انس� ئهكادیمیه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ن
رش
ـتا� عــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون األحــوال
نطــاق البحــث  -:يتلخــص نطــاق هــذا البحــث ي� التعديــل الــذي أجـراه المـ ع الكوردسـ ي
ق
ا� رقم  188لسنة . 1959
الشخصية العر ي
ف
اشكالية البحث  :ان اشكالية البحث تت�كز ي� -:ف
اوال:ان محتويــات النــص المعــدل مســتنبطة مــن اآلراء الفقهيــة المخالفــة لـرأي جمهــور الفقهــاء او الـرأي المرجــوح ي� المســائل الفقهيــة ذات الصلــة,
ـال اىل كــون تلــك النصــوص غريبــة و غـ يـر مقبولــة ,وتواجــه الكثـ يـر مــن االنتقــادات و العراقيــل ف ي� الواقــع العمـ يـ� .
وهــذا ادى بالتـ ي
ف
ف
يز
رش
ت
تعج�يــة و مــن الصعــب توافرهــا ي� نفــس الوقــت ي� الظــروف المحيطــة بشــخص واحــد
ه �ش وط
ثانيــا:إن الـ وط الـ يـى جــاء بهــا التعديــل مجتمعــة ي
ـ� الزوجتـ ي ن
ـ� وكذلــك للمحكمــة مثــل �ش ط التعهــد باقامــة العــدل بـ ي ن
,وحـ تـى ان بعضــا مــن تلــك الـرش وط تخلــق المشــاكل ف� الواقــع التطبيـق للزوجـ ي ن
ـ�.
ي
ي
الدراسات السابقة  :هناك مجموعة من البحوث حول هذا الموضوع منها -:ـ� ش
(-1تعــدد الزوجــات بـ ي ن
ال�يعــة االســامية و قانــون االحــوال الشــخصية و تعديــات اقليــم كوردســتان ) د .نــوري حمــه ســعيد حيــدر( -2 .تعــدد
ـ� الضوابــط ش
الزوجــات ف� قانــون االحــوال الشــخصية ف� اقليــم كوردســتان بـ ي ن
ال�عيــة و متطلبــات العــر) د .عالءالديــن جنكــو و م .أســامة صــاح
ي
ي
محمــد.
منهجيــة البحــث  :للوقــوف عــى اشــكالية البحــث ,اعتمدنــا المنهــج التحليـ يـ� المقــارن و كذلــك المنهــج التطبي ـق ي  ,وذلــك بتحليــل النصــوصف
القانونيــة الــواردة ف� (احــكام و مــواد القوانـ ي ن
ـ� و الق ـرارات المتعلقــة باألحــوال الشــخصية النافــذ ي� اقليــم كوردســتان-العراق ) والخــاص بتعــدد
ي
ق
ش
ا�.وكذلــك اعتمدنــا
الزوجــات و مقارنتهــا بالنصــوص ال�عيــة و آراء الفقهــاء ,ومــن جهــة اخــرى مقارنتهــا بنصــوص قانــون االحــوال الشــخصية العر ي
ق
التطبي� لبيان موقف القضاء و المنظمات المختصة بشــؤون االرسة و المرأة من التعديالت و تقييمهم لتلك التعديالت من وجهة نظر
المنهج
ي
واقعيــة لمســت آثارهــا ف ي� واقــع العالقــات الزوجيــة و االرسيــة .
مبحث� ت
ين
كاآل�-:
هيكلية البحث  :ان المادة العلمية للبحث تتوزع عىلي
ق
ف
ا� و
المبحث االول:النصوص المتعلقة بتعدد الزوجات ي� قانون االحوال الشخصية العر ي
ن
الكوردستا�(المعدل).
ي
ن
الثا�:مزايا التعديالت و مشاكلها (دراسة و تحليل).
  المبحث
ي

  المبحث االول
ف
   النصوص المتعلقة بتعدد الزوجات ي� تعديل قانون االحوال الشخصية
ق
ا� من قبل برلمان كوردستان
العر ي

ت
ه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة (  ) 3اذ كانــت هــذه المســألة قبــل التعديــل متناولــة ضمــن الفقـرات
إن المــادة الـ يـى جــاءت فيهــا مســألة تعــدد الزوجــات ي
ت
ـأ� نصــوص هــذه الفقـرات قبــل التعديــل-:
(  4و  5و  6و  ) 7مــن المــادة (  ) 3وفيمــا يـ ي
ّ
ث
ض
ـا� ويشـ تـرط إلعطــاء اإلذن تحقــق ش
ـ� التاليـ ي ن
ال�طـ ي ن
ـ� 0 -:ان يكــون للــزوج كفايــة ماليــة
الفقــرة (  (( : ) 4اليجــوز الــزواج باكــر مــن واحــدة إال بــإذن القـ ي
إلعالــة أ كـ ثـر مــن زوجــة واحــدة 0 ،ان يكــون هنــاك مصلحــة ش
م�وعــة )) .
ب� الزوجات  ،فال يجوز التعدد ت
ض
الفقرة (  (( -: ) 5إذا خيف عدم العدل ي ن
للقا� )) .
وي�ك تقدير ذلك
ي
ً
ـدا بالــزواج بأ كـ ثـر مــن واحــدة خالفـ ًـا لمــا ذكــر ف� الفقرتـ ي ن
ـ� (  4و  ) 5يعاقــب بالحبــس مــدة التزيــد عــى ســنة أو
الفقــرة (  (( -: ) 6كل مــن أجــرى عقـ
ي
بالغرامــة بمــا اليزيــد عــى مئــة دينــار أو بهمــا )) .
ً
ين
الفقرت� (  ) 4و (  ) 5من هذه المادة يجوز الزواج باك�ث من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة )) .
استثناء من
الفقرة ( -: ) 7
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ً
ف
ت
يل :
واصبحت المادة بعد التعديل ي� أقليم كوردستان كما ي
يأ�  (( -:ثانيا  :يوقف العمل بالفقرات (  4و  5و  6و  ) 7منها ويحل محلها ما ي
ّ
ت
ض
ويش�ط إلعطاء اإلذن تحقق ش
ال�وط التالية -:
القا�،
اليجوز الزواج بأك�ث من واحدة إال بإذن
ي
أ-موافقة الزوجة األوىل عىل زواج زوجها امام المحكمة  .ب -المرض المزمن الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة .جـ  -أن يكون لطالب الزواج
ن
ـا� امكانيــة ماليــة تكـف ي إلعالــة أ كـ ثـر مــن زوجــة واحــدة عــى أن يثبــت ذلــك بمستمســكات رســمية يقدمهــا للمحكمــة عنــد إجـراء عقــد الــزواج  .د -أن
الثـ ي
ً
ن ف
وغ�هــا مــن ت ز
ـدا خطيـ ًـا أمــام المحكمــة قبــل إجـراء عقــد الــزواج بتحقيــق العــدل بـ ي ن
االل�امــات الزوجيــة ( الماديــة
يقــدم الــزوج تعهـ
ـ� ي� القســم ي
ـ� الزوجـ ي
ً
ً
ف
والمعنويــة )  .ـه  -أن التكــون الزوجــة قــد اشـ تـرط عــدم الـ ت زـروج عليهــا ي� عقــد الــزواج  .و -كل مــن أجــرى عقــدا بالــزواج بأ كـ ثـر مــن واحــدة خالفــا لمــا
ً
ف
ذكــر ي� أي مــن الفقـرات ( أ  ،ب  ،ج ـ  ،د  ،ـه ) مــن  /ثانيــا مــن هــذه المــادة يعاقــب بالحبــس مــدة التقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــى ســنة واحــدة
ف
ض
رش
ن
ـا� إيقــاف تنفيــذ العقوبــات الــواردة ي� الفقــرة ( و ) أعــاه ))
وبغرامــة قدرهــا عـ ة ماليـ يـ� دينــار  .ز -ال يجــوز للقـ ي
ً
اوال عــن تعــدد الزوجــات ف� ش
ال�يعــة اإلســامية  ،و بعــد ذلــك نشـ يـراىل الـرش وح الــواردة عــى
للحديــث حــول هــذه الفقــرة والتعديــل الــوارد نتحــدث
ي
ف
ف
ين
قوان� األحوال الشــخصية لدول أخرى ,وذلك ي� المطالب
الفقرة قبل التعديل وبعده  ،وبعد ذلك نبدي برأينا بعد االشــارة اىل مســألة التعدد ي�
التالية-:

   المطلب األول

ف
التكلي�
دليل التعدد وحكمه
ي

َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ف ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ف
ـاب لكـ ْـم ِمـ َـن
لقــد جــاءت مســألة تعــدد الزوجــات ي� القــرآن الكريــم حيــث يقــول عـ َّـز مــن قائــل [ :و ِإن ِخفتــم أل تق ِســطوا ِ ي� اليتــام فان ِكحــوا مــا طـ
َ ً َ
َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ
ْ
َُ َ
ِّ
الن َسـ ِـاء َمثـ نَـى َوثــاث َو ُ َربــاع فـ ِـإن ِخفتـ ْـم أل ت ْع ِدلــوا ف َو ِاحــدة أ ْو َمــا َملكــت أ ْي َمانكـ ْـم ذ ِلــك أد ن� أل ت ُعولــوا ][ ســورة النســاء آيــة (  ] ) 3أي انكحــوا ماشــئتم
ً
ً
ن
أربعا  ،وإن خفتم من عدم العدل ي ن
من النساء إن شاء أحدكم ي ن
(الصابو�
ب� الزوجات فالزموا اإلقتصار عىل واحدة ،
اثنت� وإن شاء ثالثا وإن شاء
ي
 1986 ،م  ) 259 / 5 :هــذا نــص يستشــهد بــه العلمــاء ف� اباحــة التعــدد فقــد افــادت اآليــة الكريمــة اباحتــه  ،فللرجــل المســلم ووفــق ش
ال�يعــة
ي
ً
ً
االســامية أن يـ ت زـروج واحــدة أو اثنتـ ي ن
ـ� أو ثالثــا أو اربعــا  ،ولكــن هــل اإلقتصــار عــى زوجــة واحــدة أوىل مــن التعــدد ؟ قــال الحنابلــة  (( :ويســتحب أن
ت
ـو� ، ) 9/5: 83 19،ويقصــد بالمحــرم هنــا عــدم العــدل بـ ي ن
ـ�
اليزيــد عــى واحــدة إن حصــل بهــا اإلعفــاف لمــا فيــه مــن التعــرض اىل المحــرم )) ( البهـ ي
ُ َ َ َ ُ ُ ْ
َ
ْ ُ
َ َ َ َ َ ْ َّ َ
ّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ نَ ِّ
ّ
ـ� الن َسـ ِـاء َولـ ْـو َح َر ْصتـ ْـم فــا ت ِميلــوا ك َّل ال َم ْيـ ِـل فتذ ُروهــا كال ُم َعلقـ ِـة َو ِإن ت ْص ِل ُحــوا
الزوجــات  ،يقــول البــاري عــز وجــل [ :ولــن تســت ِطيعوا أن تع ِدلــوا بـ ي
ً
َ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ً َ ً
ا� هريــرة ( ر.ض ) مرفوعــا  (( :مــن كان لــه امرأتــان فمــال اىل أحدهمــا جــاء
وتتقــوا فـ ِـإن الل كان غفــورا ر ِحيمــا][ ســورة النســاء آيــة (  ، ] ) 129وعــن ب ي
يــوم القيامــة وشــقه مائــل )) ( ابــوداود‘  ،242/2010:2الحديــث رقــم .) 2133
ف
ه ( اباحتــه ) ويعـ ن يـى انــه ( مبــاح ) أي مـ تـروك فعلــه وعــدم فعلــه للنــاس عــى وجــه اإلختيــار  ،وحـ تـى الــزواج األول
ان الحكــم التكليـ ي لتعــدد الزوجــات ي
ن
ن
ـا� 1986،م، ) 228/2:وراي الشــافعية
فان فقهاء الحنفية قرروا انها ســنة أو مندوب أو مســتحب ،وكلها بمع� واحد ,وهو أن النكاح سنة(الكاسـ ي
فيــه ان الــزواج مبــاح � ،ش يطــة عــدم الخــوف مــن الوقــوع ف� الزنــا (.االنــووي  .) 204 : 2005،والمبــاح هــو مــا خـ يـر الشــارع المكلــف بـ ي ن
ـ� فعلــه وتركــه ،
ي
ت
ـ� ) 220/2: 2002.عليــه فــان الــزواج بعــد األوىل يكــون حكمــه مثــل حكــم األول  ،وال
وال مــدح وال ذم عــى الفعــل والــرك ويقــال لــه  :الحــال (.الزلـ ي
یجــوز ان یكــون حكمــه مختلفـ ًـا عنــه ,والســؤآل الــذي يطــرح نفســه هــو هــل يجــوز ف� ش
ال�يعــة االســامية وضــع قيــود أو �ش وط عنــد تطبيــق األحــكام
ي
ف
ش
ال�عيــة ؟ وهــل يجــوز ان يكــون هنــاك حكمــا ويتغـ يـر هــذا الحكــم بتغـ يـر الزمــان والمــكان ؟ نتنــاول اجابــة ذلــك ي� المطلــب الالحــق.

ن
الثا�
المطلب
ي
ف
ي� وضع القيود وتبدل األحكام

ف
يجا� القواعد ش
ش
ت
ال�عية والنصوص القطعية  ،ولكنه اليتنكر للوقائع
ال� تحتاج اىل فقه متمكن ال
ي
ان مسألة تطبيق ال�يعة من أهم المسائل ي
ً
ف
المشــهودة والمصالــح الظاهــرة .ان لــم تكتمــل ش
ين
ـلم)بثمان� يومــا ،
ال�يعــة ي� حيــاة النـب ي (صــل هللا عليــه وســلم) إآل قبــل وفاتــه (صــل هللا عليــه وسـ
وكانــت األحــكام تـ ن زـرل بحســب األســباب والظــروف  ،وثمــة احــكام لــم يعمــل بهــا لفــوات �ش وطهــا أو لقيــام الموانــع ممــا يــدل عــى التــدرج  ،وهــذا يؤكــد
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ً
ال�يعــة يعـ نـى مراعــاة القواعــد ش
ان تطبيــق ش
ال�عيــة والمصالــح الظنيــة الـ ت يـى تبـ نـى عليهــا تفاصيــل النصــوص  ،ال أن نتمســك ببعــض األحــكام بعيــدا
ي
ف
عــن عللهــا ومقاصدهــا ي� المصالــح الدنيويــة ونأخذهــا  ،كمــا نأخــذ نصــوص العبــادات المحضــة الـ ت يـى قصــد بهــا مجــرد اإلمتثــال  ،ومــن أهــم المباحــث
وأدقهــا ف� هــذا ’ان ش
ـ� ال�ض وريــات والحاجيــات والتحســينيات  ،فــا يمكــن المســاواة بـ ي ن
ال�يعــة تحتــوي عــى أحــكام مختلفــة متفاوتــة متوزعــة بـ ي ن
ـ�
ي
ف
ن
ـخص  ( ،بحــث ل ـ ( محمــد وفيــق ) منشــور
مبــدأ عــام يفتقــر اليــه عامــة النــاس ي� مصالحهــم  ،وبـ يـ� حكــم خــاص يتعلــق بممارســة الفــرد وســلوكه الشـ
ي
ت ن
و�  ) name- center.com/Activitie Detials .aspx? Id=20421 -:وهــذا يعـ نـى ان تطبيــق ش
ال�يعــة يجــب ان يكــون
عـلى الموقـ�ع األلكـتر ي
ي
ال�عيــة ُ
متوازيـ ًـا مــع الواقــع والظــروف والزمــان والمــكان الــذي يطبــق فيــه  ،وهــذا يكــون بالتأكيــد تطبيقـ ًـا لألحــكام ش
بحلــة جديــدة.

ً
هنــاك قاعــدة تقــول ( الينكــر تغيـ يـر األحــكام بتغيـ يـر األزمــان )  ( ،الزحيـ يـ� .) 353 /1 : 2006 ،والمـراد بالتغـ يـر التبــدل  ،ألن هللا تعــاىل جعــل حكمــا
َّ
ـع� ,فالنــص قــد
ـ�  2002،م  .)80 :ومــن تطبيقــات هــذه المــادة :التسـ ي
لــكل ظــرف  ،فــإذا تغـ يـر الظــرف تبــدل الحكــم بحكــم الظــرف الجديــد  ( ،الزلـ ي
يكــون معلــا بالعــرف  ،أو بعلــة مرجعهــا العــرف ثــم تتغيـ يـر العلــة بتغيـ يـر العــرف فيظهــر تغـ يـر الحكــم الــذي تضمنــه النــص  -:قــال أهــل المدينــة المنــورة
ف
للرسول (صل هللا عليه وسلم)  ( :غال السعر ي� المدينة فسعر لنا ) قال (صل هللا عليه وسلم)  (( -:ان هللا هو المسعر القابض الباسط الرزاق
 ،نا� ألرجــو ان ال ـىق هللا وليــس أحــد منكــم يطلبـ نـى بمظلمــة ف� دم وال مــال )) ت
(ال�مــذي – 1998م ، 596 / 2 :رقــم الحديــث  )1314فامتناعــه
ي
ي
ي
ً
ً
ـع� واعتبــاره ايــاه مظلمــة كان مبنيــا عــى أســاس ان الغــاء كان ناتجــا عــن قلــة األنتــاج وكـ ثـرة الطلــب ( قانــون العــرض والطلــب ) فالعــرض
عــن التسـ ي
ً
كان قليــا لقلــة االنتــاج  ،ولمــا تغـ يَّـرت األعـراف وتبدلــت مالــت النفــوس اىل الجشــع واإلســتغالل والكســب عــى حســاب المســتهلك  ،ومــن ثـ ّـم افـ تـى
ن
ين
ـتهلك�  ،ومكافحــة للجشــع واالســتغالل .
ـع� المــواد  ،رعايــة لمصلحــة المسـ
ـا�  ،بــا ســنة نـرش  )33 / 2 :بـ ضـرورة تسـ ي
الفقهــاء التابعــون ( الصنعـ ي
ـ�  2002 ،م . )91 :
( الزلـ ي
إن قــول ابــن قيــم الجوزيــة ينــدرج تحــت عنــوان فصــل ف� تغيـ يـر الفتــوى واختالفهــا بحســب تغـ يـر األزمنــة واالمكنــة واألحــوال و ِّ
النيــات والعوائــد  ،فقــد
ي
ً
ف
اشــارابن قيــم اىل  :بنــاء ش
ال�يعــة عــى مصالــح العبــاد ي� المعــاش والمعــاد  ،فهــو يقــول  (( -:هــذا فصــل عظيــم النفــع جــدا  ،وقــع بســبب الجهــل بــه ؛
ت ّ
ف
ش
ش
ـأ� إال بــه
غلــط عظيــم عــى ال�يعــة أوجــب مــن الحــرج والمشــقة  ،وتكليــف مــا ال ســبيل اليــه  ،مــا يعلــم ان ال�يعــة الباهــرة ي� أعــى رتــب المصالــح التـ ي
ف
ش
وه عــدل كلهــا ورحمــة كلهــا ومصالــح كلهــا وحكمــة كلهــا  .فــكل مســألة
فــان ال�يعــة مبناهــا ورأســها عــى الحكــم ومصالــح العبــاد ي� المعــاش والمعــاد  ،ي
خرجــت عــن العــدل اىل الجــور وعــن الرحمــة اىل ضدهــا وعــن المصلحــة اىل المفســدة وعــن الحكمــة اىل العبــث فليــس مــن ش
ال�يعــة وان ادخلــت فيهــا
بالتأويــل )) ( ابــن القيــم الجوزيــة  1991 ،م )11 / 3 :
ً
ف
بتغ�
تغي�وتبدل ذمم الناس وضمائرهم  ،كل ذلك كفيل ي
تغ� الزمان والظروف والمكان ,وكذلك تبدل األعراف الســائدة ي� المجتمع وكذلك ي
إذا ي
َّ
ال�يعة االسالمية أوكلت امر ش
إلن ش
لضم� االنسان ودينه ووجدانه ألن هذه الضوابط من األمور الوجدانية
ال�وط والضوابط
األحكام الفقهية ,
ي
َّ
ئ
ا�  1980 ،م  )53 :وإذاكانــت االحــكام تتبــدل بتبــدل النفــوس  ،إذن يمكــن وضــع القيــود عــى تعــدد الزوجــات
ـ� و الســمر ي
 ( ،الخطيــب و الكبيـ ي
ف
ـع�  ،ومعــروف خـراب الذمــم والضمـ يـر وصلــت اىل درجــة كبـ يـرة.
مــن قبــل المـرش ع اســوة بمــا افـ تـى بــه الفقهــاء ي� مســألة التسـ ي
ش
ـول األمــر أن يمنــع قضاتــه مــن ســماع بعــض
هــذا ومــن القواعــد ال�عيــة ان القضــاء يتخصــص بالزمــان  ،والمــكان  ،والحــوادث  ،واألشــخاص  ،وان لـ ي
ً
الدعــاوي  ،وان يقيــد الســماع بمــا يـراه مــن القيــود تبعــا ألحــوال الزمــان وحاجــة النــاس وصيانــة الحقــوق مــن العبــث والضيــاع  ،وقــد درج الفقهــاء مــن
ً
ف
رش
ـ� ي� كتابــه ( �ش ح قانــون األحــوال الشــخصية ) منتقــدا
ســالف العصــور عــى ذلــك  ) ،ابــو زهــرة  ،بــا ســنه ن ـ  ، )320 :يقــول د .احمــد الكبيـ ي
ق
رش
ا� حــول التعــدد  (( :كان األجــدر بالم ـرش ع ان يعمــد اىل وضــع ضوابــط وقيــود عمليــة موضوعيــة إلباحــة التعــدد  ،وان ينــص عــى
الم ـ ع الع ـر ي
ّ
الحــاالت الـ ت يـى يكــون فيهــا نفــع التعــدد أشــد مــن �ض ره  ،وال يكت ـف ي بالنــص عــى عــدم جــواز التعــدد اذا خيــف عــدم العــدل  ،أو النــص عــى اشـ تـراط
ان تكــون هنــاك مصلحــة ش
م�وعــة ألن هــذه النصــوص اليخـىف نصــوص مبهمــة مجملــة ال تســعف عــى الحكــم باالباحــة أو الحظــر )) ( الخطيــب و
ئ
ا�  1980 ،م  )53 :وهــذا مــا فعلــه الم ـرش ع
ـ� و الســمر ي
الكبيـ ي
ن
الكوردستا� حيث قام بوضع الضوابط والقيود  ,من أجل تسهيل األمر للقضاء عند منح اإلذن .
ي
ف
ن
رش
ت
ـتا� جــاءت لمصلحــة النســاء ،
اذا كانــت مســألة تعــدد الزوجــات ي� أ كـ بـر شــق منــه جــاءت لمصلحــة الرجــال فــأن القيــود الـ يـى وضعهــا المـ ع الكوردسـ ي
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َ
ً
َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ تَ َ َّ ْ َ َ ْ ُ
َ َْ ُْ
َ َ َ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ ُ
وء َول َي ِحـ ُّـل ل ُهـ َّـن أن َيكت ْمـ َـن َمــا خلــق
وبالتأكيــد فمصلحتهــا أيضــا جديــرة باإلعتبــار ،يقــول البــاري عــز وجــل [ :والمطلقــات ي�بصــن ِبأنف ِسـ ِـهن ثلثــة قــر ٍ
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َّ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُّ َ ِّ َّ ف َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ ِّ َ
َّ ُ ف َ ْ َ
َ َ ْ َّ ْ َ ْ ُ
ـال
الل ِ ي� أرح ِام ِهــن ِإن كــن يؤ ِمــن ِبـ ِ
ـالل واليــو ِم ال ِخـ ِـر وبعولتهــن أحــق ِبرد ِهــن ِ ي� ذ ِلــك ِإن أرادوا ِإصلحــا ولهــن ِمثــل الـ ِـذي علي ِهــن ِبالمعــر ِ
وف و ِللرجـ ِ
ً
ْ
َ َ َ ُْ َ ُ
َ َ ُ َّ ُ
َ َ :
َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ َ َّ ُ َ
[مـ ْـن ع ِمـ َـل َص ِال ًحــا ِمـ ْـن ذكـ ٍـر أ ْو أنـ ثـى َوهـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن فلن ْح ِي َينــه َح َيــاة
الل ع ِزيـ ٌـز َح ِكيـ ٌـم] [ ســورة البقــرة  ،آيــة  ] 228ويقــول جـ َّـل شــأنه
علي ِهــن درجــة و
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
َ ِّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ ْ ْ َ َ
َْ َ
ـات ِمـ ْـن ذكـ ٍـر أ ْو أنـ ثـى َوهـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن فأول ِئــك
طيبــة ولنج ِزينهــم أج َرهــم ِبأحسـ ِـن مــا كانــوا يعملــون ][ ســورة النحــل ،آيــة [ ، ]97ومــن يعمــل ِمــن الص ِالحـ ِ
ْ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ
َيدخلــون ال َجنــة َول ُيظل ُمــون ن ِقـ ي ًـرا] [ ســورة النســاء آيــة  ] 124مــاذا فيهــا إذا راىع الم ـرش ع مصلحــة الم ـرأة واهتــم بمشــاعرها ومنــع عنهــا الظلــم
واســتبداد الرجــل بالـرأي ؟

المطلب الثالث
شــروط ال ـت ـعــدد
ً
ً
ئ
ت
ا�  1980 ،م  )50 :ان
ال� شغلت أذهان الناس قديما وحديثا ( الخطيب و
الكبيس و السمر ي
إن تقييد تعدد الزوجات أو منعه من المسائل ي
ي
َّ
ـال فهــو لــم يوجــب تعــدد الزوجــات وانمــا كـ ّـره ذلــك وحــذر منــه  ،و وضــع لــه
االســام لــم ينــاد لوحــدة الزوجــة  ،وانمــا استحســنها وحــث عليهــا  ،وبالتـ ي
ف
القيــود والحــدود  ،ومــن حكمــة االســام ف� تأمـ ي ن
ـ� أنــواع الـ ضـرورات جميعهــا  ،انــه ي� الوقــت الــذي يحســب حســابها  ،فإنــه ال ينــى الحيطــة والحــذر
ي
ف
ً ف
ت
ق
�ض
ـ�  2010 ،م
إلتقــاء مــا يتـ ي مــن ال روســوء التــرف فيهــا  ،وهــو مــا يفعلــه أيضــا ي� مســألة تعــدد الزوجــات  ،لــذا فهــو يشــرط ي� التعــدد ( الكبيـ ي
ً
ت
�ش
ـأ� -:
 )35 –34 :وطــا نجملهــا فيمــا يـ ي

ش
ال�ط األول  /العدل -:

َ ُ
ً
ِّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ ً َ ْ ْ نَ َ ُ ْ َ ْ �شَ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ُ ُ ُ َ ً
قــال تعــاىل :
ـوه ه ِنيئــا َم ِريئــا] [ ســورة النســاء ،آيــة (  ، ] ) ٣افــادت هــذه
[وآتــوا النســاء صدق ِات ِهــن ِنحلــة فـ ِـإن ِط ـب لكــم عــن ي ٍء ِمنــه نفســا فكلـ
ً
اآليــة الكريمــة ان ( العــدل )�ش ط إلباحــة التعــدد  ،فــإن خــاف الرجــل مــن عــدم العــدل بـ ي ن
ـ� زوجاتــه إذا تــزوج بأ كـ ثـر مــن واحــدة ،كان محظــورا عليــه
الــزواج بأ كـ ثـر مــن واحــدة  ،وال يشـ تـرط اليقـ ي ن
ـ� مــن عــدم العــدل لحرمــة الــزواج بالثانيــة  ،بــل يكـف ي الظــن  ،فــإذا كان غالــب ظنــه انــه إذا تــزوج بأخــرى
ت
ـو� .) 198/5: ،1983،
مــع زوجتــه  ،لــم يســتطيع العــدل بينهمــا حــرم عليــه هــذا الــزواج ( البهـ ي
ف
يقــول د .عبدالكريــم زيــدان ان المقصــود بالعــدل المطلــوب مــن الرجــل إلباحــة التعــدد لــه  ،هــو التســوية بـ ي ن
ـ� زوجاتــه ي� النفقــة والكســوة والمبيــت
ف
ونحــو ذلــك مــن األمــور الماديــة ممــا يكــون ف� مقــدرة الــزوج  ،واســتطاعته ّ ،أمــا التســوية بـ ي ن
ـ� زوجاتــه ي� المحبــة وميــل القلــب ونحــو ذلــك مــن
ي
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ نَ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ْ
َ
ْ
ن
االحاســيس  ،فهــذه األمورغـ يـر مكلــف بهــا وهــذا هــو معــى قولــه تعــاىل  [:ولــن تســت ِطيعوا أن تع ِدلــوا بـ يـ� النسـ ِـاء ولــو حرصتــم فــا ت ِميلــوا كل الميـ ِـل
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ
ان َغ ُفـ ً
ـورا َرح ً
يمــا][ ســورة النســاء  ،آيــة  ، ] ١٢٩ولهــذا كان الرســول (صــل هللا عليــه وســلم) يقــول
فتذروهــا كالمعلقـ ِـة و ِإن تص ِلحــوا وتتقــوا فـ ِـإن الل ك
ِ
ّ
ف
ن
ْ
ـذ� فيمــا تملــك وال أملــك )) فالعــدل الــذي هــو �ش ط االباحــة هــو العــدل ي� المحبــة وميــل القلــب ( زیــدان
ـ� فيمــا املــك فــا تؤاخـ ي
 (( -:اللهــم هــذا قسـ ي
ف
 2000 ،م  )288 / 6 :ونحــن نقــول ان العــدل اليكــون فقــط ي� األمــور الماديــة  ،وانمــا هنــاك أمــور معنويــة يمكــن العــدل فيهــا ووارد الظلــم فيهــا ،
مثــل اظهــار المحبــة والمالطفــة بالــكالم الجميــل لواحــدة دون األخــرى  ،وكذلــك مراعــاة شــعور المـرأة عنــد مرضهــا  ،وكذلــك عنــد عقمهــا وعجزهــا
ه مــن األمــور المعنويــة وينبـغ ي العــدل فيهــا .
عــن االنجــاب  ،وكذلــك التــوود والتعبـ يـر عــن العاطفــة واظهــار المحبــة  ،كل ذلــك وامــور أخــرى ي

ن
ش
الثا�  :القدرة عىل االنفاق -:
  ال�ط
ي

َ َ ْ َ ُُ
َّ َ َ َ ُ َ َ ً َ تَّ ُ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ َْ :
ون ْالك َت َ
وقد َّ
دل عىل هذا ش
اب ِم َّما َملكت أ ْي َمانك ْم
[ول َي ْست ْع ِف ِف ال ِذين ل ي ِجدون ِنكاحا ح� يغ ِنيهم الل ِمن فض ِل ِه وال ِذين يبتغ
ال�ط قوله تعاىل
ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ً َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
َّ َّ
ُّ ْ
َ ُ َ ُ ْ ُ ََ ُ ََ ْ َ
َ َ ُ ُ
وهـ ْـم إ ْن َعل ْم ُتـ ْـم ف ْ َ ْ ً َ ُ ُ ْ ْ َ
ض ال َح َيـ ِـاة الدن َيــا َو َمـ ْـن
الل الـ ِـذي آتاكـ ْـم َول تك ِرهــوا فت َي ِاتكـ ْـم عــى ال ِبغـ ِـاء ِإن أردن تحصنــا ِلتبتغــوا عــر
فك ِاتب
ـال ِ
ِ ِ
يهــم خـ يـرا وآتوهــم ِمــن مـ ِ
ِ ِ
َّ
ُي ْكر ْه ُهـ َّـن َفــإ َّن َّ َ
الل مـ ْـن َب ْعــد إ ْك َراههـ َّـن َغ ُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم] [ ســورة النــور ،آيــة (  ] ) ٣٣فأمــر هللا تعــاىل بهــذه اآليــة الكريمــة  ،كل مــن تعــذر عليــه النــكاح وال
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َّ
يجــده بــأي وجــه تعــذر  ،عليــه أن يســتعفف  ،وقولــه ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ أي طــول نــكاح  ،وقيــل  :النــكاح هــا هنــا مــا تنكــح بــه المـرأة مــن المهــر والنفقــة ،
َ
والمأمــور باإلســتعفاف انمــا هــو َمــن عـ ِـد َم المــال الــذي يـ ت زـروج بــه (القرط ـب ي 1964 ،م  ) 243 / 12 :وعــن الن ـب ي (صــل هللا عليــه وســلم ) قــال (( :
َّ
َّ
يامعـرش الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليـ ت زـروج  ،فإنــه أغــض للبــر ،وأحصــن للفــرج  ،ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإلنــه لــه وجــاء )) ( ،
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البخــاري 1960 ،م  ) 1632 / 3 :فــإذا لــم يتمكــن الرجــل عــى مؤونــة الــزواج لــم يجــز لــه الــزواج وإن كان زواجــه هــو الــزواج األول ،فمــن بــاب أوىل
أن اليبــاح لــه الــزواج بالثانيــة( زیــدان 2000 ،م ) 289 / 6 :

ف
هــذه مــن ناحيــة مبــدأ وضــع القيــود ووضــع الـرش وط  ،وأمــا مــن ناحيــة مفــردات الـرش وط الــذي جــاء ي� النــص بعــد تعديلــه وموافقتــه مــع الـرش ع مــن
ت
ن
ـأ� -:
عدمــه فنبـ يـ� ذلــك فيمــا يـ ي
ً
ّ
ف
ت
ض
ويش�ط إلعطاء اإلذن تحقق ش
ال�وط اآلتية :
القا�
جاء ي� الفقرة ثانيا من المادة الثالثة اليجوز الزواج بأك�ث من واحدة إال بإذن
ي
ف
أ -موافقــة الزوجــة األوىل عــى زواج زوجهــا امــام المحكمــة  ،عندمــا يقــرر الــزوج الـ ت زـروج عــى زوجتــه فــان مــن أبســط الحقــوق اخبارهــا وا�ش اكهــا ي�
ف
القـرار ،ي� هــذه المســألة المهمــة والـ ت يـى تمــس قبــل كل شــخص حيــاة الزوجــة األوىل  ،وهــذا األمــر بالتأكيــد تقليــل مــن حقوقهــا تجــاه زوجهــا وأ كـ بـر هــذه
الحقــوق انــه عليهــا ان تقاســم وجــود الــزوج بجانبهــا مــع امـرأة أخــرى  ،أو ليــس مــن حقهــا معرفــة هــذا األمــر ؟وعنــد عــدم رضائهــا بــان تكــون لهــا الحريــة
ف
ف
ي� اختيارحياتهــا كمــا قررالرجــل اختيارالعيــش مــع امـرأة أخــرى؟ فمعــروف ي� مجتمعنــا الكــوردي (واألمثلــة كثـ يـرة عــى ذلــك التعــد والتحصــى) وكل
ّ
واحــد منــا لديــه العـرش ات مــن تلــك األمثلــة  ،ان الرجــل عندمــا يـ ت زـروج للمــرة الثانيــة  ،أول أم ــر ينتــج عــن هــذا الــزواج هــو إه ــمال الزوجــة األوىل  ،نحــن

ف
ال�يعــة االســامية مــن الرجــل عنــد تعــدد الزوجــات ولكننــا نتحــدث ّ
ال نتحــدث ع ـ ّـما تـطـل ــبه ش
عمــا يحــدث ي� الواقــع بعــد ان فســدت الضمائــر وحــدث
خلــل و �ش خ ف� ديــن النــاس ووجدانهــم ,او كلــت ش
ال�يعــة االســامية امــر تطبيقــا ل ـرش وط والظوابــط اىل ضمائــر النــاس و محاســبتهم النفســهم.
ي
َّ
ف
�ش
ـ� اشــار ي� كتابــه ( �ش ح قانــون األحــوال الشــخصية ) اىل أنــه مــن األجــدر بالم ـرش ع ان يعمــد اىل وضــع ضوابــط وقيــود
ا نــا اىل أن أحمــد الكبيـ ي
ف
عمليــة موضوعيــة إلباحــة التعــدد  ،وال يشـ تـرط ان يــرد مثــل هــذا األمــر رصاحــة ي� القــرآن والســنة  ،ولكــن هنــاك دالالت واشــارات يفهــم مــن ســياقها
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ
َُ َْ َ ُ
ِّ َ َ َ ً َ َ ُ ُ ُ
ـاء ك ْرهــا َول ت ْعضلوهـ َّـن] [ ســورة النســاء آيــة ( ، ] ) ١٩
آمنــوا ل َي ِحـ ُّـل لكـ ْـم أن ت ِرثــوا النسـ
جــواز ذلــك  ،يقــول البــاري عــز وجــل للرجــال [ :ياأيهــا ال ِذيــن
ْ
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َّ َّ ْ
ُ َ َّ َ ُ ْ َ :
ات َي تَ َ َّ
�ب ْص َن ب َأ ْن ُفســه َّن َث َل َث َة ُق ُر َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ف َ ْ َ
الل َوال َي ْو ِم ال ِخ ِر
وقوله تبارك وتعاىل [والمطلق
وء ول ي ِحل لهن أن يكت ْمن ما خلق الل ِ ي� أرح ِام ِهن ِإن كن يؤ ِمن ِب ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُّ َ ِّ َّ ف َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ َ َّ ُ َ
َ ِّ َ
َ َ ْ َّ ْ َ ْ ُ
الل ع ِزيـ ٌـز َح ِكيـ ٌـم] [ ســورة البقــرة آيــة
ـال علي ِهــن درجــة و
وبعولتهــن أحــق ِبرد ِهــن ِ ي� ذ ِلــك ِإن أرادوا ِإصلحــا ولهــن ِمثــل الـ ِـذي علي ِهــن ِبالمعــر ِ
وف و ِللرجـ ِ
َ
َّ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ ف َ َ َ َ
ـات ِلقـ ْـو ٍم
(  ، ] ) 228وقولــه عــز مــن قائــل [ :و ِمــن آي ِاتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ِإن ِ ي� ذ ِلــك ليـ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ
ون] [ ســورة الروم آية (  ، ] ) 21والدليل عىل حســن ش
خ�كم ألهله
يتفكر
خ�كم ي
الع�ة مســتنبط من قول رســول هللا (صل هللا عليه وســلم )  (( :ي
ف
وأنا خ�كم ألهل )) ت
(ال�مذي 1998 ،م  )709 / 5 :أليس من المودة والرحمة وال�ب مع األهل أخذ رأي الزوجة ي� هذا الموضوع الحساس الذي
ي
ي
ال�اكــة دون ســؤال وأخــذ اإلذن مــن ش
بال�يــك ادخــال شــخص آخــر ف� تلــك ش
غ�هــا ؟ وه �ش يكــة حيــاة الرجــل  ،فكيــف ش
ال�يــك اآلخــر
يخصهــا قبــل ي
ي
ي
ً
الــذي غالبــا مــا تســهر مــن أجــل راحــة الــزوج واألوالد ؟

الخالصــة ان مــا نذهــب اليــه هــو أن التعــدد جائــز  ،لكــن مــن التقديــر للزوجــة وأهلهــا أخــذ إذنهــا قبــل الــزواج عليهــا وأخــذ رأيهــا بنظــر اإلعتبــار ،
ً
ً
وهــذا الـرش ط اليكــون منعــا للتعــدد بعــد ان جعلــه مباحــا.
ب-المــرض المزمــن الثابــت المانــع مــن المعــا�ش ة الزوجيــة والــذي اليـ ج
ـر� منــه الشــفاء
ف
ف
 ،أو عقــم الزوجــة الثابــت بتقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة  .ذكــر عبــد الكريــم زيــدان ي� ( المفصــل ) بعــض وجــوه الحكمــة ي� تعــدد الزوجــات منهــا -:
َّ
الذريــة  ،وهــو تطلــع م ـرش وع  ،ويريــد ممارســة الحيــاة الزوجيــة
قــد تكــون الزوجــة عقيمــة أو ال تصلــح للحيــاة الزوجيــة لمرضهــا  ،والــزوج يتطلــع اىل
ّ
الجنســية وهــو �ش ي ء مبــاح  ،وال ســبيل لذلــك إال بالــزواج بأخــرى  ( .زیــدان  2000 ،م )290 / 6 :
ً
ً
هــذا والفقــرة هــذه تشـ يـر اىل المــرض المزمــن الــذي يكــون ثابتــا  ،وكذلــك يكــون مانعــا مــن المعــا�ش ة الزوجيــة  ،حســب أقــوال األطبــاء بــان مرضهــا
ف
 �,كثـ يـر مــن
اليمكــن الشــفاء منــه  ،وكذلــك إذا كانــت المـرأة عقيمــة ( أي التنجــب األطفــال ) ويجــب اثبــات ذلــك بتقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة ي
ف
األحيــان يفكــر الرجــل ي� الــزواج مــن ام ـرأة أخــرى إذا كانــت زوجتــه التنجــب أو بهــا مــرض يمنعهــا مــن معا�ش تهــا ( المعــا�ش ة الزوجيــة ) لذلــك اشــار
ف
المـرش ع الكوردســتان اىل هذيــن السـ ي ن
ـبب� كمــا ورد ي� النــص المعــدل المشــار اليــه فيمــا ســبق  ،ولكــن وبالعــودة اىل صــدر المــادة (( ويشـ تـرط إلعطــاء
ن ً
َّ
بأنــه حـ تـى مــع وجــود ســبب مــن السـ ي ن
اإلذن تحقــق الـرش وط التاليــة  )) -:يتبـ ي ن
ـ� معــا  ،فالبــد مــن توافــر الـرش وط
ـ� لنــا
ـبب� المذكوريــن أو مــع وجــود اإلثنـ ي
األخــرى المطلوبــة ف� هــذه الفقــرة  ،ألن المـرش ع قــد جمــع بـ ي ن
ـ� الـرش وط  ،ومنــح اإلذن يكــون بعــد توفــر تلــك الـرش وط مجتمعــة .
ي
ن
ث
ف
ـا� امكانيــة ماليــة تكـ ي إلعالــة أ كــر مــن زوجــة واحــدة ؛ عــى ان يثبــت ذلــك بمستمســكات رســمية يقدمهــا للمحكمــة
ج ـ  -أن يكــون لطالــب الــزواج الثـ ي
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عنــد اجـراء عقــد الــزواج .
َّ
ف
رش
رش
ـرشع  ،وهــو المقــدرة الماليــة لمــن يريــد الــزواج
إن هــذا ال ـ ط تخــدم ي� األصــل احــدى ال ـ وط الواجــب توافرهــا عنــد التعــدد حســب النــص الـ ي
ً
ـابقا مــع ذكــر األدلــة ش
ال�عيــة عليــه .
بأخــرى  ،ولقــد ذكرنــا هــذا ال ـرش ط سـ
ً
ً
ّ
ـ� ف� القســم وغـ يـره مــن ت ز
ن
ن
اإلل�امــات الزوجيــة (
د – أن يقــدم الــزوج تعهــدا خطيــا امــام المحكمــة قبــل اج ـراء عقــد الــزواج بتحقيــق العــدل بـ يـ� الزوجـ ي ي
ً
الماديــة والمعنويــة ) وهــذا ال ـرش ط ايضــا تأكيــد وتوثيــق ل ـرش ط العدالــة المطلوبــة عنــد التعــدد  ،ولقــد ذكرنــا تفصيــل هــذا ال ـرش ط عنــد االشــارة اىل
ً
َّ
�ش
ش
ش
رش
ول األمــر مــن أخــذ اإلحتيــاط مــن أجــل
الـ وط ال�عيــة لتعــدد الزوجــات  ،وإذا كان ط االنفــاق والعدالــة ثابتــا باالدلــة ال�عيــة  ،فــأن هــذا اليمنــع ي
ً
َّ
التأ كــد مــن توفــر تلــك الـرش وط  ،وال يـ تـرك األمــر هــذا لضمـ يـر مــن يريــد الـ ت زـروج بأخــرى  ،ألنــه قطعــا ســوف يميــل اىل مصلحتــه ومـراده ويغــض الطــرف
عــن أي تقصـ يـر مــن الممكــن ان يقــع فيــه عنــد االقــدام عــى الــزواج .
ر-ان ال تكون الزوجة قد اشـ تـرطت عدم ت ز
ال�وج عليها ف� عقد الزواج ,وقد اســتدل واضعوا هذا ش
ال�ط بحديث مروي عن عقبة  ,عن الن�ب ي (صل
ي
هللا عليــه وســلم) قــال )) أحــق مــا اوفيتــم مــن الـرش وط ان توفــوا بــه مااســتحللتم بــه الفــروج)) (البخــاري 1960 ،م .)1659 / 3 :فـف ي هــذا الحديــث
ف
دليــل عــى ان الـرش وط المذكــورة ي� عقــد النــكاح يجــب الوفــاء بهــا ,ســواء كان الـرش ط غرضــا او مــاال اذا كان الـرش ط للمـرأة.الن اســتحالل البضــع انمــا
يكــون فيمــا بتعلــق بهــا .اذا اشـ تـرط ف� العقــد �ش ط نافــع الحــد الطرفـ ي ن
ـ� وجبــت مراعاتــه  ،كأن تشـ تـرط المـرأة ان اليخرجهــا مــن البلــد الــذي اتفقــا عــى
ي
ف
ت
ان يقيمها فيه ,او ت ز
الي�وج عليها  ,ويش�ط ان يكون ذلك ش
ال�ط عند االنكار مسجال ي� وثيقة عقد الزواج (.خروفة 1970 ،م )168 -164 / 1 :
ف
واذا كانــت المـرأة تخـىش التعــدد فلهــا ان تحتــاط لنفســها بــان تشـ تـرط ي� العقــد ان ال يـ ت زـروج عليهــا زوجهــا .فــان فعــل جــاز لهــا ان تطلــق نفســها(.زيدان
غ�هــم اثبــات حــق الفســخ لصاحــب الـرش ط  ،اذا لــم يــف الطــرف االخــر بــه ,الن صاحــب الـرش ط لــم يــرض
 2000 ،م  )292 / 6 :ويــرى الحنابلــة و ي
ف
ف
ت
حال� االبتداء و البقاء .وهذا هو الرأي الراجح
بالعقد اال عىل اساس الوفاء به  .وعدم الوفاء يفوت الرضا ,والرضا أمر البد منه ي� عقد الزواج ي�
ي
الــذي تأخــذ بــه المحاكــم اليــوم (الكبيــ� 1980 ،م .)53 / 1 :جــاء ف� نــص المــادة السادســة (( 4-3/الـرش وط ش
الم�وعــة الـ ت يـى تشـ تـرط ضمــن عقــد
ي
ي
ق
ت
ا� و معــه
الــزواج معتـ بـرة يجــب االيفــاء بهــا)) و (( للزوجــة طلــب فســخ العقــد عنــد عــدم ايفــاء الــزوج بمــا اشــرط ضمــن عقــد الــزواج ))اذا القانــون العـر ي
ن
ـتا� قــد اخــذا بـرأي الحنابلــة ف ي� مســألة الـرش وط و خيــار الفســخ .
الكوردسـ ي
نصل مما تقدم اىل انه من حق الزوجة ان ت
تش�ط ف� عقد الزواج عىل ان ال ت ز
ي�وج عليها زوجها.
ي
ف
ز-كل مــن اجــرى عقــدا بالــزواج باكـ ثـر مــن واحــدة خالفــا لمــا ذكــر ي� الفق ـرات (ا ,ب ,ج  ,د  ,ه ) من/ثانيــا مــن هــذه المــادة يعاقــب بالحبــس مــدة
التقــل عــن ســتة اشــهر والتزيــد عــى ســنة و بغرامــة قدرهــا ع ـرش ة ماليـ ي ن
ـ� دينــار )).
لقــد كانــت الفقــرة الـ تـى تخــص الــزواج بالثانيــة قبــل التعديــل  ((:كل مــن اجــرى عقــدا بالــزواج باكـ ثـر مــن واحــدة خالفــا لمــا ذكــر ف� الفقرتـ ي ن
ـ� (4و)5
ي
ي
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة او بالغرامــة بمــا ال يزيــد عــن مئــة دينــار او بهمــا )).
ن
رش
ـتا� مــن وضــع الـرش وط العطــاء االذن  ،التحجيــم مــن رقعــة تعــدد الزوجــات وتضيقــه كلمــا اســتطاع  ,واذا حصــل
نجــد ان هــدف المـ ع الكوردسـ ي
ف
ض
ه -:
فــا مجــال للتعــدد اال ي� ســاحة القضــاء و بــأذن القـ ي
ـا� .لذلــك قــام بتشــديد العقوبــة بعــدة وجــوه ي
ن
ن
االد� حيــث تركــه المـرش ع
االد� للعقوبــة بــان ( ال تقــل عــن ســتة اشــهر ) فيمــا كانــت الفقــرة قبــل تعديلهــا ال تحتــوي عــى الحــد
اوال  :حــدد الحــد

ض
ـا� .
لتقديــر القـ ي

ن
رش
ـتا� (او) ب(الــواو )قبــل ذكــر الغرامــة وقــد كانــت العبــارة ( او بالغرامــة) فاصبحــت بعــد التعديــل ( و بغرامــة )  ,وهــذا
ثانيــا :بــدل المـ ع الكوردسـ ي
ً
ّ
ض
ن
ـا� بــان يختيــار احــدى العقوبتـ ي ن
ن
ـ� .هــذا و
ـ� الحــق للقـ ي
يعـ يـى الجمــع بـ يـ� عقوبــة الحبــس و الغرامــة  ،امــا ( او) المســتعملة ســابقا فقــد كان يعـ ي
ن
ت
ض
رش
ن
ن
ـتا� بهــذه التعديــات مــن اجــل تشــديد العقوبــة
ـا� بــان يختــار بـ يـ� العقوبتـ يـ� .ولقــد قــام المـ ع الكوردسـ ي
الفقــرة بعــد التعديــل لــم يــرك الخيــار للقـ ي
و الهــدف هــو الوصــول اىل الغــرض المنشــود مــن التعديــل ,وهــو تقليــل حــاالت التعــدد و منــع حصولــه خــارج المحكمــة ,ومــن بــاب التشــديد ايضــا و
ف
ف
ض
للقا� ايقاف العقوبات الواردة ي� الفقرة
التأكيد عىل ان العقوبة فيه الجدية و الرصامة ,فقد جاء ي� نص الفقرة ( ز ) من التعديل  (( :ال يجوز
ي
ف
ن
ن
رش
ـا� خــارج المحكمــة .
ـتا� اقــى حــد مــن العقوبــة ي� مســألة اجـراء عقــد الــزواج الثـ ي
( و) اعــاه )) وب ـهــذا فــرض المـ ع الكوردسـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ن
الثا�
المبحث
ي
مزايا التعديالت و مشاكلها-دراسة و تحليل-

ال� ت
ت
ت
اع�ضتها ,اجرينا استبيانا استطلعنا
ال� اجريت عىل النصوص المتعلقة بالتعدد  ,وكذلك المشاكل ي
من اجل الوقوف عىل مزايا التعديالت ي

فيــه آراء المحاكــم و دوائــر و منظمــات ارسيــة و نســوية حــول التعديالت.وقمنــا بتحليــل تلــك اآلراء  ,عليــه ســوف نقســم هــذا المبحــث عــى ثالثــة
مطالــب ت
كاآل�-:
ي

المطلب االول

ف
نتائج االستبيان حول آراء محاكم االحوال الشخصية ي� اقليم كوردستان حول التعديل

الوارد عىل المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات.
لقد قمنا بتنظيم اســتمارات اســتبيان اوردنا فيها عددا من االســئلة من اجل الوقوف عىل آراء قضاة محاكم االحوال الشــخصية حول التعديالت
و مالحظاتهم و انتقاداتهم ,وعىل ضوء تلك اآلراء حللنا النتائج ت
كاآل� -:
ي
حــول ســؤال كــم زوجــة حـ ضـرت اىل المحكمــة وابــدت موافقتهــا الرصيحــة عــى زواج زوجهــا بام ـرأة ثانيــة ( بعــد اشـ تـراط التعديــل موافقــة الزوجــةاألوىل امــام المحكمــة عــى زواج زوجهــا بامـرأة أخــرى ) كانــت األجوبــة -:ثالثــة محاكــم كانــت آرائهــم عــدم حضوراحــد ،ومحكمــة رانيــة افــادت حضــور
عــدد قليــل دون ذكــر عــدد معـ ي ن
ـ�  ،محكمــة اربيــل افــادت الحضــور ولكــن دون ذكــر عــدد  ،محكمــة جمجمــال افــادت حضورثــاث زوجــات فقــط ،
ومحكمة السليمانية افادت حضور زوجتان فقط .

يع� ان وضع هذا ش
ن
ين
الزوج� .
ال�ط فيه صعوبة ومشقة عىل
وهذا ي

اما محكمة دهوك حضور الزوجات بنسبة 		%99

وهذا أمرغريب يستوجب التوقف عنده .

ف
-وح ــول الس ــؤال الـداف ــع وراء مـوافـق ــة الزوج ــة ع ــى زواج زوج ــها بام ـرأة أخ ــرى ،كانــت االجابــة ان (  ) %12.5الطمــع ي� مــال الــزوج ) % 62.5 ( ،

الخــوف مــن المســتقبل  ،و(  ) % 5القناعــة ش
بم�وعيــة ذلــك  ،و(  ) % 12.5دون جــواب .
ً
ً
ّ
يبــدو مــن األجوبــة ان القناعــة ش
بم�وعيــة ذلــك قليلــة جــدا والمـ بـررات األخــرى أيضــا غـ يـر مقنعــة إال أمــر الخــوف مــن المســتقبل وهــذا يســتوجب
ف
التوقــف عنــده  ,وتظهــر حقيقــة ان المـرأة ي� كوردســتان مغلــوب عــى امرهــا والتملــك مــردودا اقتصاديــا لتعيــش حــرة كريمــة بعيــدة عــن النظــر اىل
مــا تســخوبه يــد الرجــل عليهــا.
وكانــت اآلراء حــول مــدى امكانيــة تطبيــق الـرش وط الـ ت يـى اشـ تـرط للتعــدد كانــت اآلراء  ) % 50 ( -:مــن الص ــعب تـوف ـ يـر جميــع الـرش وط  ،و() % 25
يز
ش
تعج�ية ( ) % 12.5قد تطبق عىل بعض الحاالت و (  ) % 12.5دون ابداء رأي .
وهــذا يعـ ن يـى ان األغلبيــة الســاحقة
ال�وط تعد
يز
رش
تعج�يــة وغـ يـر مـ بـررة و البــد مــن البحــث عــن حلــول اخــرى للحيلولــة مــن
ه ان الـرش وط
يــرون صعوبــة توفـ يـر الـ وط كلهــا وبذلــك نصــل اىل نتيجــة ي
تعــدد الــزواج غـ يـر المـ بـرر.
وحــول ســؤال المشــاكل الـ ت يـى حدثــت اثــر عــدم موافقــة الزوجــة األوىل كانــت اآلراء  ) % 50 ( -:تهميــش الزوجــة  ) % 62.5 ( ،اســتعمال العنــفن
ض
ـد� )  ) % 12.5 ( ،م ــن اآلراء ك ــانت مــع قطــع النفقــة  ،و (  ) 62.5مشــاكل اجتماعيــة اخــرى ك ـ (
ـ� او ب ـ ي
معهــا ( الــرب  ،قتــل  ،س ــب  ،اي ــذاء نف ـ ي
هجــر الزوجــة  ،مشــاكل مــع األوالد  ،زواج رسي  ،مشــاكل أخــرى )  ،و ( ) % 25مشــاكل مــع ارسة الزوجــة .
ً
كل ذلــك يوصلنــا اىل نتيجــة مفادهــا ان موافقــة الزوجــة الــوىل وعــدم موافقتهــا التجــدي نفعــا  ،ألن المشــاكل والمعوقــات زادت بعــد عــدم الموافقــة
ً
ـ� الزوجـ ي ن
ـا للمشــكلة  ،وبالتــال اليكــون عائقــا امــام تعــدد الزوجــات بــل وســع الـرش خ ف� العالقــة بـ ي ن
ـ� .
ولذلــك اشـ تـراط الموافقــة اليعــد حـ
ي
ي
كانــت االجابــة حــول ســؤال كــم حالــة وافقــت فيهــا الزوجــة عــى زواج زوجهــا امـرأة اخــرى  ،وتبـ ي ن
ـ� فيمــا بعــد انهــا كانــت حالــة اكـراه و(  ) % 100عــدم
ز ً
ً
َّ
ض
تعج�يــا فالبــد مــن البحــث عــن حــل المشــكلة.
ا� اليمكــن حصولهــا ولذلــك عــد الـرش ط �ش طــا
ي
وجــود أيــة حالــة  .اذاموافقــة الزوجــة األوىل عــن تـر ي
واالجابــة حــول عــدد حــاالت المــرض المزمــن الـ ت يـى بانــت للمحكمــة ,فكانــت هنــاك  %25حالــة واحــدة  ،و(  ) % 75عــدم وجــود حــاالت  .وهــذا يعـ ن يـىعــدم جــدوى التعليــل بالمــرض المزمــن للزوجــة ونــرى ان هــذا التعليــل غـ يـر م�ب روقــد يــؤدي اىل تفاقــم مــرض الزوجــة الســيما مــن الناحيــة النفســية.
وحـول سـؤال فيما اذا كـانت حاالت ادعاء المرض صـحيحة أم ال  ،كانت االراء  ) %50 ( -:دون جواب  ،و ( ) %50نعم كانت صحيحة .An Academic And Scientntific Journal
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ّ
ن
غ� صحيح.
يع� انه وعىل الرغم من قلة الحاالت إلدعاء المرض المزمن أال ان هذا اإلدعاء ي
وهذا ي
ف
وك ــانت األج ــوبة ح ــول س ــؤال فيمــا اذا لــم تح ــدث ح ــاالت تزويــر ي� ادعــاء المــرض  ) % 12.5 ( ،نعــم حدثــت حــاالت نزويــر  )%50( ،لــم تحــدث ،و (  ) %37.5دون جواب .
ً
يعـ ن يـى هــذا اشـ تـراط ادعــاء المــرض وجعلــه مـ بـررا للــزواج بالثانيــة اشـ تـراط غـ يـر مـ بـرر  ،ولذلــك تحــدث منهــا حــاالت تزويــر وتبينــت لنــا بعــد الدراســة ان
المحاكــم متهاونــة ف ي� اتخــاذ االجـراءات ضــد المزوريــن هــؤالء .
وحــول ســؤال كــم حالــة مــن حــاالت عقــم الزوجــة بانــت للمحكمــة  ،كانــت اآلراء نســبة ( ) 37.55ح ــالة واح ــدة ) % 5،12 ( ،ح ــالتان % 37.5 ( ،) دون جواب،و (  ) % 12.5التوجد اية حالة .
ً
والنسبة هذه ايضا قليلة مع �ض ورة األخذ باإلعتبار عدم دقة اجهزتنا الطبية وكذلك قلة ادراك كوادرنا الطبية ف ي� تحديد ذلك .
وحول سؤال ألم تحدث حاالت تزوير ف ي� إدعاء العقم ؟ كانت األجوبة  ) %12.5 ( -:دون جواب  ) % 87.5 ( ،التوجد حاالت .ن
يع� أنه وعىل الرغم من قلة النسبة حدثت حاالت تزوير .
وهذا ي
وكانت األجوبة حول سؤال  ،ألم تثبت حاالت تزوير الوثائق لغرض اثبات امكانية الزوج المالية (  ) %75ال لم تثبت  ،و (  ) % 25دون جواب .ف
�ض
تز
ـال  ،وهــذا يقتـض ي وضــع
ـدع تمكنــه المـ ي
نســتنتج مــن ذلــك ورة اخــذ الحيطــة والحــذر ي� ادعــاء اإلمكانيــة  ،الن كل مــن يــروم الــروج بامـرأة أخــرى يـ ي
ـال
ـ� الواقــع المـ ي
اســس أخــرى أدق للتأ كــد مــن الحالــة الماليــة لمــن يــروم الــزواج بامـراة أخــرى ,عــى ســبيل المثــال تشــكيل لجنــة مــن المحكمــة لتقـ ي
لمــن يــروم الــزواج بأمـرأة اخــرى.

وحــول مــا اذا لــم يتبـ ي نـ� اعســار الــزوج ان تــزوج بامـرأة أخــرى  ،وكان قــد قــدم وثائــق يســتدل بهــا عــى االمكانيــة الماليــة  ،كانــت األجوبــة  )%75 ( -:ال
يتب�  ) %12.5( ،نعم ي ن
لم ي ن
تب� اعسار الزوج بعد ذلك  ،و (  ) % 12.5دون جواب 				 .
ف
الحال .
غ� المتبعة ي� الوقت
والنقطة هذه تأكيد لما سبق وتؤكد �ض ورة التأكد من الوضع
المال بأسس أخرى ي
ي
ي
بالنســبة لســؤال حــاالت التعهــد باقامــة العــدل بـ ي نـ� الزوجــات  ،كــم حالــة تــم العمــل بالتعهــد  ) %50 ( -:ك ــانت األس ــئلة دون جــواب ) % 12.5 ( ،
كل الحــاالت عملــت بالتعهــد  ) % 12.5 ( ،الحــاالت غـ يـر معلومــة  ) %25 ( ،التوجــد حــاالت .
ظهــرت مــن األجوبــة ان حــاالت الوفــاء بالتعهــد قليلــة  ،ألن نســبة (  ) % 50مــن األيفــاء بالتعهــد نســبة قليلــة مــا يســتوجب تدخــل المحاكــم للتأ كــد
مــن ذلــك ,بوضــع اســس يمكــن عــن طريقهــا التأ كــد مــن ذلــك.
وحــول حــاالت التنصــل عــن التعهــد واقيمــت دعــاوى بصددهــا  ) % 37.5 ( -:دون جــواب  ،و (  ) % 62.5اجابــت بوجــود حــاالت  ،ولكــن دونذكــر العــدد .
ن
يع� اهمال الزوجة األوىل .
وهذا يؤكد حقيقة ان زواج الرجل بامرأة أخرى ي
ال�ام الزوج بالتعهد  ،كانت األجوبة  ) % 37.5 ( -:دون جواب  ،و (  ) % 62.5كانت األجوبة ت
وحـول اجـراءات المحـكمة عند ثـبوت عـدم ت زكاآل�
ي
•التفريــق بنــاء عــى طلــب الزوجــة .
•منح الحق للزوجة لمراجعة المحكمة للمطالبة بحقوقها .

•قانون األحوال الشخصية لم يعالج هذه الحالة  ،ويعد هذا نقصا ف ي� التعديل .

•حسب طلب الزوجة حقوقها مكفلة حسب القانون ش
وال�ع .
ت
•لم ي ن
ال� يجب عىل المحكمة اتباعها ف ي� هذه الحالة .
يب� القانون االجراءات ي
ت
ن
ـال عــدم معالجــة الحالــة اثــر التعديــل  ،وهــذا نقــص واضــح
وهــذا يعـ يـى عــدم حيلولــة التعديــات لمعالجــة المشــاكل الـ يـى تحــدث اثــر التعــدد  ،وبالتـ ي
ف
ن
ـو� لتقــوم المحاكــم باالجـراءات الـ ت يـى عليــه اتخاذهــا .
ي� التعديــات  ،فالبــد مــن وضــوح النــص القانـ ي
ال�ام الزوج بالتعهد وعلمت بها المحكمة كانت ت
ال� حدثت نتيجة عدم ت ز
ت
كاال� -:
ي
األجوبة كانت حول سؤال  ،المشاكل ي(  ) %25تهميــش الزوجــة  ) %25 ( ،اســتعمال العنــف ( �ض ب  ،قتــل  ،ســب  ) %12.5 ( ).....،االمتنــاع عــن االنفــاق  ) %12.5 ( ،اهمــال األوالد
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 ) %25( ،مشــاكل أخ ــرى ( هـج ــر الزوج ــة  ) %12.5 ( ، ) ............ ،مشـاك ــل مــع اه ــل الزوج ــة  ) %12.5 ( ،كل ذلــك  ) % 12.5 ( ،دون جــواب
 ،و(  ) % 25التوجــد مشــاكل .
كل هذه النتائج سلبية ويقت�ض الوقوف عندها بجدية  ،ألن الزوج وكما يظهر من النتائج ت ز
اليل�م بالتعهد .
ي
ت
ز
ت
والســؤال حــول رد فعــل الزوجــة الثانيــة عــدم الــرام الــزوج بالتعهــد والمشــاكل الـ يـى وصلــت اىل المحكمــة كان الجــواب عليــه  ) %25 ( -:حدثــتً
يبــدو مــن النتائــج هــذه ان قلــة الـ ت زـرام
مشاكل  ) %50 ( ،لم تحدث مشاكل  ) % 12.5 ( ،احيانا  ،و (  ) % 12.5دون جواب 		.
ين
ـتطلع� يــرون حــدوث مشــاكل اثــر عــدم االلـ ت زـرام .
الــزوج بالتعهــد ينتــج نتائــج غـ يـر مرضيةوأك�ث يــة المسـ
وحــول المشــاكل الـ ت يـى حدثــت اثــر الـ ت زـرام الــزوج بالتعهــد ومعارضــة الزوجــة الثانيــة كانــت االجابــات  ) % 37.5 ( -:تهميــش الزوجــة  ) % 25( ،امتنــاعالزوج عن النفقة  ) % 25( ،اهـمال األوالد  ) % 37.5 ( ،اسـتعمال العنف  ) % 50 ( ،طالق الزوجة الثانية  ) % 25 ( ،مشاكل أخرى 12.5 ( ،
 ) %مشاكل مع اهل الزوجة  ،و (  ) % 25دون جواب .
تز
ه الـ ت يـى تثـ يـر المشــاكل للــزوج لوفائــه بالتعهــد  ،وكمــا نــرى
		
وهــذه نتيجــة أخــرى ينتجهــا الــرام الــزوج بالتعهــد وهنــا الزوجــة الثانيــة ي

هنــاك مشــاكل جمــة حدثــت للــزوج اثــر ذلــك .
وحــول المشــاكل الـ ت يـى حدثــت نتيجــة اشـ تـراط الزوجــة عــدم الـ ت زـروج عليهــا  ،وقــام الــزوج بمخ ــالفة الش ــرط  ،ك ــانت األجوبــة عــى هــذا النح ــو
 ) %37.5 ( -:اس ــتعمال العنــف  ) %25 ( ،تهميــش الزوجــة  ) %50 ( ،طــاق  ) % 25( ،لــم تشـ تـرط أيــة زوجــة هــذا الـرش ط  ) %12.5 ( ،مشــاكل
مع أهل الزوجة  ،و (  ) % 12.5مشاكل أخرى .
ظهــرت مــن النتائــج ان اشـ تـراط الزوجــة عــدم الـ ت زـروج عليهــا عــى الرغــم مــن
		

ً
كونــه �ش طــا مقبــول �ش عــا  ،اال ان الكثـ يـر مــن األزواج اليفــون بهــذا ال ـرش ط  ،وقــد حدثــت مشــاكل اثــر ذلــك .
ت
ت
تز
ـأ� ( -:
والســؤال هــل حدثــت حــاالت زواج الــزوج بام ـرأة أخــرى عــى الرغــم مــن اشــراط الزوجــة عــدم الــروج عليهــا ؟ كانــت االجابــات عليــه كمــا يـ ي ) % 75التوجد حاالت  ،و (  ) % 25دون جواب .
ت
االش�اط هذا  ،عىل الرغم من وجود حاالت عدم ايفاء الزوج ش
بال�ط .
النتيجة هذه تظهر جدوى
ف
وعــن س ــؤال حــول ع ــدد ح ــاالت مخ ــالفة الق ــانون ي� موضــوع ( تع ــدد الزوج ــات )  ،كانــت األجوبــة عليــه  ) % 37.5 ( -:التوجــد حــاالت 37.5 ( ،ً
كث�ة تعد  ،و (  ) % 12.5حاالت قليلة جدا ولكن دون ذكر األعداد .
ان هــذه
			
 ) %دون جواب  ) % 12.5 ( ،حاالت ي
النتيجــة (  ) % 37.5تعـ ن يـى ان التعديــات الـ ت يـى اجريــت ف ي� القانــون بصــدد تعــدد الزوجــات لــم تصــل اىل النتيجــة المرجــوة منهــا بالحــد مــن حــاالت
التعــدد .
وحــول االج ـراءات الـ تـى اتخــذت ضــد المخالفـ ي نـ� كانــت االجابــات  ) % 62.5 ( -:غرامــة  ) % 50( ،ســجن  ،و (  ) % 37.5دون جــواب
ي
		 .
كب�ة وان العقوبات لم تكن رادعة للحد من التعدد .
ان النتيجة هذه تفيد بأن المخالفة للقانون المعدل نسبتها ي
واالجابــات عــى ســؤال  ،هــل هنــاك حــاالت اتخــذت فيهــا المحكمــة اإلج ـراءات ضــد المخالــف لقانــون التعــدد  ،وطلبــت الزوجــة ايقافهــا ؟ كانــتت
كاآل� -:
ي
(  ) % 37.5التوجد حاالت  ) % 37.5 ( ،دون جواب  ،و (  ) % 25نعم هناك حاالت .
ّ
ف
ـاع يلعــب الــدور الكبـ يـر ي� حســم الخالفــات
النتيجــة هــذه تظهــر حقيقــة ان مجتمعاتنــا وان تلجــأ اىل القانــون بعــض األحيــان  ،أال ان الصلــح االجتمـ ي
ـاع يقلــل مــن اهميــة القانــون و تطبيقــه.
وانهــاء المشــاكل واالمــر مجلــب للنظــر و الصلــح االجتمـ ي
ً
والســؤال حــول مكانــة الشــخص المخالــف للقانــون كانــت االجابــة عليــه  ) % 62.5 ( -:مســؤول  ) % 62.5( ،متمكــن ماديــا  ) % 50 ( ،شــخصعادي  ) % 37.5 ( ،دون جواب .
ت
�ث
ـأ� مــن هــؤالء وهــذه
وهــذه نقطــة تســتوجب الوقــوف عندهــاألن الشــخص المتنفــذ المســؤول ي
ـا�ء بالقانون،واك يــة المخالفــات تـ ي
غ�عـ ب ي
مشــكلة كبـ يـرة وتعـ ن يـى ضمــن ماتعـ ن يـى غيــاب هيبــة القانــون ف ي� المجتمــع.
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 139

https://www.huj.uoh.edu.iq

والســؤال حــول المشــاكل الـ ت يـى حدثــت نتيجــة تســجيل الدعــوى مــن قبــل الزوجــة األوىل ضــد زوجهــا بســبب التعــدد  ،كانــت االجابــات ) %75 ( -:طــاق  ) % 50 ( ،تهميــش الزوجــة  ) % 37.5 ( ،اســتعمال العنــف  ) %25 ( ،امتنــاع عــن التفقــة  ،و ( ) % 25اهمــال األوالد  ،و (  ) % 25دون
جواب .
النتيجــة هــذه تظهــر الطبيعــة الذكوريــة لمجتمعنــا  ،إذ ان الزوجــة وان كانــت م ــظلومة وقامــت بتســجيل الدعــوى فالنتائــج الســلبية المخيبــة لآلمــال

ـ� بالطــاق  ،وهــذا يســتوجب الحــل والدراســة .
تنتظرهــا  ،يلحــظ ان (  ) % 75مــن الحــاالت تنتـ ي

ت
ال� طـالت العقوبة فيها مع الزوج  )%50( -:دون جواب  ) %25( ،التوجد حاالت  ) %12.5( ،التوجد احصائية  ،و ( %12.5
وحـول الحـاالت ي) الزوجة األوىل .

ً
ّ
ف
العقوبةإال ف ي� حاالت نادرة .
ه الخارسة ي� المعادالت هذه والزوج التطاله
واالجوبة هذه تعطينا انطباعا بان الزوجة ي
عدد حاالت وقف تنفيذالعقوبات بصدد التعدد  ،الجواب اليجوز االيقاف  ،ألن القانون بعد التعديل منع ذلك .		
ّ
إال بعد مراحل مما يؤدي اىل ضياع الحق السيما حق المرأة المنكوبة.
نستنتج من ذلك ان العقوبات التقف ولكن ال نصل اىل تنفيذ العقوبة
ض
ـا�  ،و (  ) % 25دون ابــداء رأي
ـا� بعــد التجربــة عــى اإلج ـراءات الجديــدة  ) %50 ( -:اراؤهــم ســلبية  ) %25 ( ،ايجـ ب ي
واالجوبــة حــول راي القـ ي.

ن ف
العامل� ي� مجال القضاء ينظرون اىل التعديالت نظرة ســلبية (  ) %50مع (  ) % 25ممن لم يبدو برأيهم
غ� متوقعة ألن أك�ث ية
والنتيجة هذه ي
ي
ن
يع� ان (  ) % 25فقط ينظرون اليها نظرة ايجابية .
 ،وهذا ي
وبالسؤال عن تاق�احات القضاة بصدد التعديالت  ،وما مدى امكانية تطبيق التعديالت عىل ارض الواقع ؟ وهل هناك �ض ورة إلجراء تعديالت
ال� اجريت ؟ كانت اآلراء ت
ت
كاآل� -:
ي
قانونية عىل التعديالت ي
ً
ً
 -1انه يجب ان يكون عدم ااألنجاب سببا وحيدا للزواج من زوجة ثانية .
 -2ان امكانية تطبيق التعديالت صعبة عىل ارض الواقع وهناك �ض ورة إلجراء تعديالت .
ش
ت
ال� تحدث اثناء التنفيذ ويجب اضافة مواد اخرى
يع آخر لمعالجة المعوقات ي
 -3انه هناك حاجة لتدخل ت� ي
ً
غ� �ض ورية  ،واألفضل العودة اىل القانون قبل التعديل .
-4هناك راي يقول انه اصال هذه التعديالت ي

ن ف
ـ� ي� المحاكــم  ،وهــم يــرون حــر مـ بـررات التعــدد بعــدم االنجــاب  ،وان التعديــات
هــذه النتيجــة جــاءت اثــر تطبيــق القانــون مــن لــدن العاملـ ي
ً
ف
�ض
ش
ـ� لمعالجــة المعوقــات الـ ت يـى حدثــت اثنــاء التنفيــذ  ،والبــد مــن اضافــة
ي� ارض الواقــع صعــب جــدا  ،وان هنــاك ورات لتعديــل آخــر وتدخــل ت�يـ ي
مــواد أخــرى  ،واألغــرب هــو الدعــوة اىل الغــاء هــذه التعديــات والعــودة اىل القانــون قبــل التعديــل .
األخ�ة ؟ كانت االجابات ) %75 ( -:توجد ثغرات ،و (  ) % 25دون جواب .
وبالسؤال حول وجود ثغرات قانونية بعد اجراء التعديالتي
ف
ين
ـتطلع� رأيهــم يــرون وجــود ثغ ـرات ي� التعديــات وهــذا يعـ ن يـى عــدم نجــاح الم ـرش ع
تظهــر هــذه النتيجــة وجــود ثغ ـرات إذ نســبة (  ) %75مــن المسـ
الكــوردي ف ي� اجرائــه للتعديــات ف ي� موضــوع التعــدد.

ن
الثا�
  المطلب
ي
نتائج االستبيان حول آراء دوائر مكافحة العنف االرسي و الهيئات و المنظمات
النسوية حول التعديل الوارد عىل المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات.
قمنا بتوجيه اسئلة اىل دوائر مكافحة العنف األرسي والمنظمات النسوية  ،و بعد الحصول عىل االجابات
قمنا بتحليلها -:
ن
�ش
ـا� )  ،وكان الســؤال عــن المشــاكل الـ ت يـى حدثــت اثــر
الســؤال األول كانــت حــول الفق ـرات (  ) 7 ، 6 ، 5 ، 4مــن المــادة الثالثــة ( وط الــزواج الثـ يعــدم موافقــة الزوجــة األوىل عــى زواج زوجهــا بأخــرى  ،كانــت االجابــات  ) % 72.72( -:مشــاكل اجتماعبيــة ( هجــر الــزوج  ،مشــاكل مــع األوالد ،
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زواج رسي .....الخ )  ) %62.63(،استعمال العنف معها ( ال�ض ب  ،قتل  ) % 62.63 ( ، ) ...... ،تهميش الزوجة  % 72.72( ،مشاكل مع ارسة
الزوجة  )%18.18 ( ،قطع النفقة .

ن
ن
رش
رش
ت
ـا� ادت اىل مشــاكل بنســب عاليــة  ،ممــا يعـ ن يـى عــدم وجاهــة
ـتا� للــزواج الثـ ي
تفيــد النســب الــواردة ان الـ وط الـ يـى اضافهــا المـ ع الكوردسـ ي
ـ� لــم تصــل اىل النتائــج المرجــوة منهــا .
التعديــات وعــدم نجاحهــا  ،فـ ي

وبالســؤال عــن عــدد حــاالت وافــق فيهــا الزوجــة عــى زواج زوجهــا بامـرأة أخــرى  ،وتبـ ي نـ� فيمــا بعــد انهــا كانــت حالــة اكـراه  ،كانــت االجابــة %100 ( -:
) وجود حاالت دون تحديد عدد ي ن
مع� .
ن
تع� عدم نجاح التعديل للوصول اىل ما يصبو إليه .
والنسبة هذه ي
واالجـابات عن حـاالت وجــود االكراه ف ي� ادعاء مرض الزوجة جاءت االجابات  ) %100 ( -:بوجود حاالت .ن
يع� ان التعديالت لم تكن موفقة  ،إذ أتت باالكراه والعنف ،ولم تأت بالمعالجة الناجحة.
وهذا ي
ف
والســؤال  :ألــم تحــدث حــاالت تزويــر التقاريــر الطبيــة ي� ادعــاء مــرض الزوجــة ؟ كانــت االج ــابات  ) %63.6 ( -:ال توج ــد ح ــاالت  ) % 18.2( ،نع ــم
توجــد حاالت  ،و (  ) %18.2دون جواب 		 .
ً
ّ
سد الباب عىل الناس أدى اىل اللجوء اىل ت ز
ال�وير  ،فالبد من البحث عن حلول أخرى .
وهذه النسبة ايضا تفيد عدم نجاح التعديل  ،ألن
والسؤال  :ألم تحـدث حـاالت تـزوير ف ي� ادعــاء عـقم الزوجة  ،كــانت االجـابات  ) %72.7 ( -:ال توجد حاالت  ) % 27.3 ( ،توجد حاالتً
ً
ً
موفقا مما ادى اىل لجوء الناس اىل ت ز
ال�وير .
خط�ة جدا  ،وتفيد ان وضع عقم الزوجة م�ب را للزواج بامرأة أخرى لم يكن
وهذه النسبة
ي
ـ� يســار الــزوج بعــد الـ ت زـروج بام ـرأة أخــرى  ،وكان قــد قــدم وثائــق يســتدل بهــا عــى تمكنــه المــال  ،جــاءت االجابــات ت
وبالســؤال حــول تبـ ي نكاآل� ( -:
ي
ي
 ) %81.8نعم  ) %9.1 ( ،ال  ،و  ) % 9.1دون جواب .
ال�وط مما الجأ الناس اىل القيام ت ز
وهذا مؤ�ش
يع� عدم نجاح التعديل والتعسف ف� وضع ش
ن
ب�وير المحررات الرسمية.
ي
ي
خط� ي
الســؤال حــول مشــاكل حدثــت اثــر عــدم الـ ت زـرام الــزوج بالتعهــد باقامــة العــدل بـ ي نـ� الزوجــات ؟ ك ــانت االج ــابات  ) % 63.63 ( :اه ــمال األوالد ( ،
 ) %54.54ته ــميش الزوجة  ) %54.54 ( ،اسـتع ـم ــال العـن ــف  ) %27. 27 ( ،مشـاك ــل مع اه ــل الزوج ــة  ) % 18.18 ( ،االمتناع عن االنفاق  ،و
 ) %9.09مشاكل اخرى .
هــذه النســبة مرتفعــة وتعـ نـى ان الــزوج قــد يلجــأ اىل ت ز
ال�ويــر أو عــدم االلـ ت زـرام بالتعهــد الــذي يلــزم نفســه بــه  ،بغيــة الحصــول اىل هدفــه بالــزواج مــن
ي
ام ـرأة أخــرى.
ً
ماذا كان رد فعل الزوجة الثانية من ت زال�ام الزوج بالتعهد ؟ االجابات  ) % 72.7 ( -:حدثت رد فعل  ،و (  ) % 3. 27حدثت احيانا .
ً
ً
ّ
ـ� ومــن حقهــا والــزوج يؤخــذ قانونــا و�ش عــا عــى عــدم االلـ ت زـرام بالتعهــد والمســلمون عنــد �ش وطهــم إال
النســبة تفيــد بــان رد فعــل الزوجــة أمــر طبيـ ي
ً
ً
ً
ـاال .
�ش طــا أحــل حرامــا أو حــرم حـ
الســؤال  :مشــاكل حدثت اثر ت زال�ام الزوج بالتعهد ومعارضة الزوجة الثانية لذلك  ،كانت االجابات  ) %45.45 ( -:تهميش الزوجة %54.54 ( ،
) طــاق  ) %63.63 ،اســتعمال العنــف  ) %36.36( ،اهمــال األوالد  ) % 27.27 ،مشــاكل مــع اهــل الزوجــة  ) % 18.18 ( ،امتنــاع عــن النفقــة
 ) %9.09 ( ،مشــاكل أخــرى  .هــذه النســبة طبيعيــة إذ الم ـرأة الثانيــة كانــت تتوقــع تفــرغ الــزوج لهــا وتهميــش الزوجــة األوىل وهــذا ليــس مــن حقهــا
ً
ً
ال�ش عــا وال قانونــا .
مــا المشــاكل الـ ت يـى تحــدث نتيجــة اشـ تـراط الزوجــة عــدم الـ ت زـروج عليهــا ؟ االجابــات كانــت  ) %27.27 ( -:تهميــش الزوجــة  ) %72.72( ( ،امتنــاع عــنالنفقــة  ) % 18.18 ( ،اســتعمال العنــف  ) %54.54 ( ( ،اهمــال األوالد  %36.36( ،مشــاكل مــع أهــل الزوجــة ( )% 45.45طــاق )%9.09 ( ،
مشاكل أخرى .
عــى الرغــم مــن ان هــذا حــق للزوجــة اال أن النســب تشـ يـر اىل غلبــة العقليــة الذكوريــة عــى رجــال المجتمــع الكــوردي  ،وهــذا يفيــد �ض ورة العمــل مــن
ـ� لتغيـ يـر العقليــة الذكوريــة .
أجــل بدائــل أخــرى  ،ومنهــا ؛ السـ ي
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-وبالســؤال عــن تلــك الجهــات حــول حــدوث حــاالت زواج الــزوج بامـرأة أخــرى عــى الرغــم مــن اشـ تـراط الزوجــة عــدم الـ ت زـروج عليهــا ؟ جــاءت االجابــات

 ) %100( ( -:حدثت تلك الحاالت .
ً
ف
وهــذا عائــد ايضــا اىل ســيطرة العقليــة الذكوريــة عــى الرجــال ي� مجتمعنــا  ،ولذلــك يلجــأ الرجــل اىل كل مــا يحلــو لــه بغيــة وصولــه اىل مــا يريــد دون
مراعــاة شــعور الم ـرأة ودون النظــر اليهــا عــى انهــا انســان تحتــاج اىل الرعايــة واحـ تـرام مشــاعرها .
مــاه المشــاكل الـ تـى حدثــت نتيجــة تســجيل الدعــوى مــن قبــل الزوجــة ضــد زوجهــا بســبب التعــدد ؟ واالجابــات حــول هــذا الســؤال كانــت تكاآل� ( :
ي
ي
ي
 ) %54.54تهميش الزوجة  ) %45.45 ( ،امتناع عن النفقة  ) %45.45 ( ،استعمال العنف  ) %72.72 ( ،اه ـمـال األوالد  ) %9.09( ،مشـاكل
مع اهـل الزوجــة  ) %45.45 ( ،طــالق  ) %18.18 ( ،مشاكل أخرى .

ف
هذه النســب تفيد �ض ورة العمل من أجل بدائل وحلول أخرى  ،ألن العقلية الذكورية المســيطرة عىل الرجال ي� مجتمعنا تدفع الرجل اىل العمل
من أجل ما يناســبه دون مراعاة شــعور المرأة وانســانيتها .

ً
ـوم
الســؤال حــول مك ــانة الش ــخص المخـ ــالف لق ــانون تح ــجيم التعــدد؟ كانــت االجابــات  %72.72 ( -:متمكــن ماديــا  ) %54.54 ( ،مســؤل حكـ يحز�  ) %27.27 ( ،شحص عادي .
أو ب ي
ً
ـز� وهــذا يعـ ن يـى عــدم وضــع االعتبــار للقانــون مــن لــدن
ـوم أو حـ ب ي
تفيــد النســب هــذه ان مــن يقــوم بالتعــدد شــخص متنفــذ ماديــا أو هــو مســؤل حكـ ي
ً
المتنفذيــن واصحــاب الجــاه والســلطة  ،واألمــر هــذا مخيــف جــدا .
الســؤال ك ــم ح ــالة ط ــالت العقوبــة ( ع ــقوبة التع ــدد ) مــع الــزوج ؟ كانــت االجابــات  ) %81.8 ( -:الزوجــة األوىل دون ذكــر العــدد  ) %18.2 ( ،ال
توجدحــاالت .

ً
ه المرأة وتبدى لنا النسبة ان التعديل بفرض العقوبة لم يكن مجديا .
هذه النسبة تفيد ان الضحية األوىل ي

المطلب الثالث

نتائج االستبيان حول آراء بعض محاكم االحوال الشخصية خارج اقليم كوردستان
حول التعديل الوارد عىل المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات
ت
يأ� -:
وجهنا من خالل االستبيان بعض األسئلة اىل محاكم األحوال الشخصية خارج اقليم كوردستان وكانت النتائج كما ي
ف
السؤال  :كم عدد حاالت تعدد الزواج من سكنة اقليم كوردستان تمت ي� محكمتكم ؟
ً
ف
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ي� مخمور (  ) 256حالة سنة 2017
ً
ف
ين
خانق� (  ) 700حالة دون تحديد السنة
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ف
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ي� كركوك ( ال توجد أية حالة )
يســتفاد من األرقام المذكورة اعاله ان العدد مرتفع ويعود الســبب اىل عدم وجود موانع قانونية للزواج بامرأة أخرى لدى المحاكم خارج االقليم
ف
ف
ف
فيلجــأ األزواج اىل ابـرام العقــد ي� هــذه المحاكــم  .يلحــظ ان حــاالت العقــد الم�ب مــة ي� محكمــة األحــوال الشــخصية ي� مخمــور كلهــا تصديــق زواج
ـار� ولــم يتــم اجـراء عقــد الــزواج بدايــة ف ي� المحكمــة  ،بــل تــم تصديــق الــزواج بعــد الدخــول .
خـ ج ي
ف
السؤال هل ح�ض ت الزوجة األوىل اىل المحكمة البداء موافقتها ي� أية حالة من حاالت ؟ً
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ف ي� مخمور ( نعم ) دون تحديد عدد الحاالت .
ً
ً
ف
ين
خانق� ( بعض االحيان ) بنسبة ( ) %10تقريبا .
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ف ي� كركوك ( ال توجد ) .
ً
ً
يبــدو مــن االرقــام اعــاه ان المحاكــم خــارج األقليــم ال تعـ يـر اهتمامــا كبـ يـرا بحضــور الزوجــة األوىل وموافقتهــا عــى زواج زوجهــا بام ـرأة أخــرى ممــا
يســهل أمــر التعــدد .
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ف
السؤال  :هل رفعت زوجة دعوى عىل زوجها الجراء عقد الزواج بامرأة أخرى ي� محكمتكم ؟ً
ف
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ي� مخمور ( ال )
ً
ً
ف
ين
خانق� ( نعم ) بنسبة (  ) %80تقريبا .
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ف ي� كركوك ( نعم ) .

يبــدو ان محكمــة مخمــور لــم تتلــق أي طلــب ولــم يقــدم لهــا أي دعــوى مــن قبــل الزوجــة عــى زوجهــا بينمــا ف� محكمــة خانقـ ي ن
ـ� نجــد نســبة ( ) % 80
ي
وال يتصــور الباحثــة ان المحاكــم خــارج األقليــم جــادة ف� اتخــاذ االجـراءات ضــد األزواج الذيــن ت ز
ي�وجــون بامـرأة أخــرى .
ي
ت
ال� حدثت جراء اجراء عقد الزواج بامرأة أخرى وعلمت بها المحكمة ؟
السؤال ما أهم المشاكل يً
ف
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ي� مخمور ( التوجد أية دعوى مقامة امام هذه المحكمة )
ً
ف
ين
خانق� ( االمتناع عن النفقة ومشاكل أخرى )
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ف ي� كركوك ( مشاكل متنوعة و متعددة ) .

يبــدو مــن األرقــام أعــاه أن محكمــة مخمــور لــم تتلــق أي طلــب ولــم يقــدم اليهــا أي طلــب بصــدد الموضــوع  ،بينمــا قدمــت اىل محكمــة خانقـ ي ن
ـ�

مجموعــة مــن الدعــاوي .

ف
السؤال  :معلومات عن من اجرى عقد الزواج بامرأة أخرى ي� المحكمة ؟ً
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ف� مخمور  -:العمر  :تت�اوح ي ن
ب�  40 – 20سنة .
ي
المهنة  :كاسب .
القومية  :عربية او كوردية .
محل السكن  :اقليم كوردستان وقضاء مخمور .
تز ً
م�وجا بامرأة واحدة أم أك�ث (:بامرأة واحدة)
هل كان

ً
ف
ين
خانق� ( لم يحددوا متوسط األعمار والمعلومات األخرى ).
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ف
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ي� كركوك  -:العمر  1951 :اىل .1996
المهنة  :كاسب .
القومية  :مختلف القوميات .
محل السكن:كركوك وأطرافها وبعض المحافظات الجنوبية.
تز ً
م�وجا بامرأة واحدة أم أك�ث  ( :بامرأة واحدة )
هل كان
يبــدو مــن المعلومــات الـ تـى حصلنــا عليهــا مــن قبــل محاكــم خــارج األقليــم ان اعمــار مــن يقدمــون عــى عــى الــزواج بام ـراة ثانيــة تـ تـراوح بـ ي ن
ـ� ( – 20
ي
ف
ث
ن
ه ( كاســب ) وال نــرى دقــة هــذه المهــن المســجلة والقوميــات
 40ســنة ) بينمــا ي� كركــوك ارتفــع العمــر اىل أ كــر مــن سـ يـت� ســنة والمهــن المدونــة ي
ف
ن
ـا� .
ه الكورديــة والعربيــة  ،ومــن تزوجــوا كان زواجهــم الــزواج الثـ ي
المتنوهــة عنهــا ي� كركــوك ي
ف
ف
ف
الســؤال  :حســب علمكــم هــل ســاهمت التعديــات الـ ت يـى اجريــت عــى قانــون األحــوال الشــخصية ي� األقليــم ي� تقليــل المشــاكل األرسيــة أم ي� تفقمهــا
؟
ً
ف
تأث� ).
أوال  /محكمة األحوال الشخصية ي� مخمور ( -:لم يكن لها أي ي
ً
ف
ين
خانق�  ( -:قللت المشاكل ).
ثانيا  /محكمة األحوال الشخصية ي�
ً
ف
تأث� ) .
ثالثا  /محكمة األحوال الشخصية ي� كركوك  ( -:لم يكن لها أي ي
ف
ف
يبــدو مــن االســتبيان ان التعديــات الـ ت يـى اجريــت عــى قانــون األحــوال الشــخصية ي� األقليــم لــم يكــن لهــا أي تأثـ يـر – كمــا نــرى ي� محكمـ ت يـى ( مخمــور
و كركــوك )  ،وتــرى محكمــة خانقـ ي ن
ـ� انهــا قللــت المشــاكل .
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اهم النتائج و التوصيات

ت
يأ�-:
توصل البحث اىل نتائج كما و
يوص الباحثان بأمور نلخصها فيما ي
ي
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   اوال-:النتائج -:

ف
ن
رش
ت
ـتا� جــاءت لمصلحــة
 -1اذا كانــت مســألة تعــدد الزوجــات ي� اكـ بـر شــق منــه جــاءت لمصلحــة الرجــال فــان القيــود الـ يـى وضعهــا الم ـ ع الكوردسـ ي
النســاء.وبالتأكيد فمصلحتهــا ايضــا جديــرة باألعتبــار.
ف
-2ان العــدل اليكــون فقــط ي� االمــور المادية,وانمــا هنــاك أمــور معنويــة يمكــن العــدل فيهــا و وارد الظلــم فيها,مثــل اظهــار المحبــة و المالطفــة بالــكالم
الجميــل لواحــدة دون اخــرى.
-3ان الرجــل عندمــا يـ ت زـروج للمــرة الثانيــة  ,أول امــر ينتــج عــن هــذا الــزواج اهمــال الزوجــة االوىل  ,نحــن النتحــدث عمــا تطلبــه ش
ال�يعــة االســامية مــن
ف
ف
الرجــل عنــد التعــدد و لكننــا نتحــدث عمــا يحــدث ي� الواقــع بعــد ان فســدت الضمائــر وحــدث خلــل و �ش خ ي� ديــن النــاس و وجدانهم,الـ ت يـى اوكلــت
ش
ال�يعــة االســامية امــر الـرش وط و الضوابــط اليهــا.
-4ان التعدد جائز,وهذا االمر ليس عليه حديث,ولكن من التقدير للزوجة و أهلها اخذ اذنها قبل الزواج عليها واخذ رأييها بنظر االعتبار.
ن
رش
ـتا� مــن وضــع ال ـرش وط لمنــح االذن  ,التحجيــم مــن رقعــة تعــدد الزوجــات و تضيقــه كلمــا اســتطاع,واذا حصــل فــا
-5ان هــدف الم ـ ع الكوردسـ ي
ف
ض
ـا� .
مجــال للتعــدد اال ي� ســاحة القضــاء و بــاذن القـ ي
-6ان موافقــة الزوجــة االوىل وعــدم موافقتهــا ال تجــدي نفعــا ,الن المشــاكل و المعوقــات زادت و لذلــك اشـ تـراط الموافقــة ال يعــد حــا للمشــكلة  .و
ـ� الزوجـ ي ن
بالتــال ال يكــون عائــق امــام تعــدد الزوجــات بــل وســع الـرش خ بـ ي ن
ـ�
ي

الكب� ف ي� حسم الخالفات.
-7ان مجتمعاتنا ان تلجأ اىل القانون بعض االحيان,لكن الصلح
االجتماع يلعب الدور ي
ي
ه طبيعة ذكورية,اذ ان الزوجة وان كانت مظلومة وسجلت الدعوى فالنتائج السلبية تنتظرها
-8ان طبيعة مجتمعنا ي
ض
للقا� ايقافها ,ولكن النصل اىل تنفيذ العقبوبة اال بعد مراحل ,وتحتاج اىل وقت.
-9ان عقوبة التعدد ال يمكن
ي
ف
ش
الم�ع باعادة النظر ي� التعديالت ,وايجاد آلية لتطبيقها عىل ارض الواقع ,تكون مساعدة لمعالجة المعوقات
نوص
ثانيا :التوصيات -1 -:
ي
الـ ت يـى تحــدث اثنــاء التنفيــذ ,كمــا نــرى �ض ورة اضافــة مــواد اخــرى تيــر االجـراءات وتجعلهــا اكـ ثـر واقعيــة وتتمــا�ش مــع طبيعــة المشــكلة و تعالجهــا بقــدر
اقل من الســلبيات .
 -2وضع اسس أدق للتاكد من الحالة المالية لمن يروم الزواج بامرأة اخرى.
ن
ال� يجب عىل المحكمة اتباعها عند عدم ت ز
ت
ال�ام الزوج بتعهد العدل ي ن
قانو� ي ن
ب� الزوجات .
-3وضع نص
ي
يب� االجراءات ي

  المصادر
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ين
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االتفاقيات الدولية:
الرية عام 190
اتفاقية الهاي الخاصة بقواعد وأعراف الحرب ج
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء ن ن
والروتوكول والائحة التنفيذية الملحقان بها عام 1954
الراعات المسلحة ج
ن
الثا� عام  1999الملحق باتفاقية الهاي عام 1954
ج
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الروتوكول األول لعام  1954الملحق باتفاقية الهاي لعام .1954
ج
ت
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al.manar.net
www.alawsat.com
www.okaz.com

ت
ف
ا�مــنقبــل
النصــوصالمتعلقــةبتعــددالزوجـ
ـات�تعديــلقانــوناألحــوالالشــخصيةالع ـر ي
ي
برلمــانكوردســتان(دراســةوتحليــل)
ProvisionsrelatedtopolygamyintheamendmentoftheIraqpersonal
Status Law
(efboreKurdistanparliament)studyandAnalysis
ت
ب.د.
عىل
جوادف� ي
ي
ت
/
قسمالقانون/
فاكل�العلوماإلنسانيةواإلجتماعية جامعةكويه
ي
P.JawadFsqiAli
Sciences-LawDepartment/FacultyofHumanitieaandsocial
KoyaUniversity
jawad.ali@koyauniversity.org
ێ ف
م.م.
آواتكمالحمدأم�
ت
قسمالقانون/
فاكل�العلوماإلنسانيةواإلجتماعية/جامعةكويه
ي
T.A.AwatKamalHamadamin
Sciences-LawDepartment/FacultyofHumanitieaandsocial
KoyaUniversity
Awat.kamal@koyauniversity.org
ش
الوىل,رسوط التعدد,دليل التعدد ,العدل ي ن
ب� الزوجات .
الكلمات المفتاحية :التعدد,الزوجة

الملخص

إن مســألة تعــدد الزوجــات جــاءت ن� القــرآن الكريــم و هــو نــص واضــح و رصيـ ـ ـح.للرجــل المســلم ووفــق ش
ال�يعــة اإلســامية أن يـ ت نـروج ام ـرأة
ي
ن
ن
ـ� هــو (اباحتــه)اي (مبــاح) ,مـ تـروك فعلــه و عــدم فعلــه للرجــال عــى وجــه االختيــار
واحــدة او اثنتـ يـ� او ثــاث او ارب ــع ,إن حكــم تعــدد الزوجــات التكليـ ي
ن
ش
ش
ش
ت
ـا� النصــوص القطعيــة و القواعــد
 ,ولكــن وفــق رسوط رسعيــة.ان مســألة تطبيــق ال�يعــة مــن اهــم المســائل الـ يـى تحتــاج اىل فقــه متمكــن ال يجـ ي
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الدول عىل السياسة العراقية بعد عام 2003
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ملخص البحث

ُ
ف
ف
ـدول الخاصــة بالعـراق بعــد احتاللــه عــام  2003ي� أنهــا تناولــت موضوعــات غايــة ي� االهميــة النهــا
تكمــن اهميــة قـرارات مجلــس األمــن الـ ي
ف
تمــس الســيادة والشــؤون الداخليــة للعـراق ،فضــا عــن أن جميــع هــذه القـرارات صــدرت ي� إطــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة أي انهــا
تكســب صفــة االلزاميــة ت
وت�تــب عليهــا المســؤولية الدوليــة.
أن أهميــة هــذه القـرارات تتجــى فيمــا لهــا مــن آثــار قانونيــة ت
م�تبــة عليهــا حيــث فيهــا اثبــات الكثـ يـر مــن الحقــوق للعـراق مقابــل الكثـ يـر مــن ت ز
االل�امــات
ف
ف
الدول وميثاق االمم
عىل ســلطة االئتالف المؤقتة وامكانية االحتجاج بها ي� المســتقبل الثبات آثار قانونية مهمة ي� إطار مبادئ وأحكام القانون
ي
ف
ن
ـدول والمتعلقــة بالعمليــة
المتحــدة .ولذلــك تــم دراســة موضــوع البحــث مــن خــال مبحثـ يـ� ،تناولنــا ي� األول القـرارات الصــادرة عــن مجلــس االمــن الـ ي
ف
ن
ـا� ّبينــا اآلثــار القانونيــة
و� المبحــث الثـ ي
السياســية بعــد عــام  2003واالدارة الفعليــة مــن خــال تشــكيل مجلــس الحكــم والحكومــات المتعاقبــة  .ي
ً
ّ
ف
ـدول بشــأن العـراق صــدرت ي� إطــار (الفصــل الســابع) ،وهــذا مايعطيهــا وصفــا
للقـرارات والقيمــة القانونيــة لهــا ألن جميــع قـرارات مجلــس االمــن الـ ي
ً
قانونيــا خاصــا ،ألنهــا تصبــح بذلــك قـرارات "ملزمــة" لجميــع األعضــاء وب ـهــذا المبحــث كانــت خاتمــة البحــث ومــن هللا التوفيــق.
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The importance of the UN Security Council’s resolutions on Iraq after its occupation in 2003 dealt with
very important issues because they affect the sovereignty and internal affairs of Iraq, as well as all these decisions were issued within the framework of Section VII of United Nations. Charter, meaning that they gain the
mandatory character and entail international responsibility
The importance of these decisions is reflected in their legal implications, as they demonstrate many rights to
Iraq in exchange for many obligations on the Coalition Provisional Authority and the possibility of invoking
them in the future to demonstrate important legal implications in the framework of the principles and provisions of international law and the Charter of the UN. Therefore, the topic of the study was studied through
two Sections. We discussed in the first the decisions issued by the UN Security Council related to the political
process after 2003 and actual administration through the formation of the Governing Council and successive
governments. In the second Section, we explained the legal implications of the decisions and their legal value
because all the decisions of the UN Security Council on Iraq were issued within the framework of (Chapter
Seven), and this gives them a special legal description, because they become "binding" decisions for all members, and in this Section is the conclusion of the research.
ق
 الحكومة-  الحكومة االنتقالية المؤقتة-  �ا
 مجلس االمن-  : الكلمات المفتاحية
 مجلس الحكم العر ي-   سلطة االئتالف المؤقتة-  الدول
ي
العراقية الدائمة

المقدمة
ولكــن يمكــن،  شــملت مواضيــع مختلفــة،  آثــار عديــدة ومتنوعــة،2003 كان لقـرارات مجلــس االمــن المتعلقــة بالعـراق الصــادرة بعــد عــام
ف
ف
ف
كانــت تت�كــز ي� موضــوع اعــادة هيكلــة الدولــة ي� العـراق وتكويــن ســلطة، القــول بــأن أهــم المحــاور الـ ت يـى تناولتهــا قـرارات مجلــس االمــن ي� هــذه الفـ تـرة
ف
تمثــل الشــعب،-  الحكــم بعــد االحتــال- ـول حكومــة عراقيــة جديــدة
سياســية مــن خــال دعــم العمليــة السياســية واجـراء االنتخابــات للمســاعدة ي� تـ ي
ف
ق ف
 ومايشــمله ذلــك عــن انتخابــات ووضــع، وتكــون قــادرة عــى اســتئناف الســيادة وممارســة الســلطة الفعليــة ي� العـراق،ا� ي� اقــرب وقــت ممكــن
العـر ي
.دســتور واعــادة مؤسســات الدولــة
تز
ـال فثمــة �ض ورة للكشــف عــن هــذه
 وبالتـ ي،ان هــذه القـرارات أثبتــت الكثـ يـر مــن الحقــوق للعـراق مقابــل الكثـ يـر مــن االل�امــات عــى ســلطة االحتــال
ف
ف
تز
واالل�امــات وتوضيــح مــدى تطبيقهــا بالفعــل عــى أرض الواقــع وامكانيــة االحتجــاج بهــا ي� المســتقبل الثبــات آثــار قانونيــة مهمــة ي� إطــار
الحقــوق
.)1546( ـدول وميثــاق االمــم المتحــدة وانهــاء مجلــس االمــن لحالــة "االحتــال" ف ي� العـراق بموجــب القـرار رقــم
مبــادئ واحــكام القانــون الـ ي
ين
- :مبحث� هما
وعليه سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع من خالل

.2003 الدول الخاصة بتشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام
 قرارات مجلس االمن:المبحث االول
ي
ن
ن
.السياس
الدول المتعلقة بالجانب
القانو� لقرارات مجلس االمن
 االثر:�الثا
ي
المبحث ي
ي
ي
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ف
تكمــن أهميــة البحــث ي� ان العـراق يعــد مــن أ كـ ثـر الــدول العربيــة الـ ت يـى صــدرت بحقهــا قـرارات مــن مجلــس االمــن منــذ عــام  ،1990اذ تجــاوز عددهــا
رش
السـ ي ن
ـياس والدســتوري للدولــة فضــا عــن نــدرة البحــوث
ـبع� قـرارا ،عـ ون منهــا بعــد  2003وال شــك ان هــذه القـرارات تركــت اثــارا عــى الوضــع السـ ي
القانونيــة الـ ت يـى تناولــت هــذا الموضــوع اذ كان تركـ ي زـر اغلــب البحــوث ينصــب عــى االحتــال دون الموضوعــات األخــرى الـ ت يـى عالجتهــا هــذه القـرارات.

إشكالية البحث

ف
 -1ماه االثار القانونية ت
الم�تبة عىل حالة االحتالل ي� العراق؟
ي
ف
ماه التناقضات والثغرات القانونية ي� قرارات مجلس االمن؟
 -2ي
ف
 -3ماه االثار القانونية ت
الم�تبة عىل انهاء مجلس االمن لحالة "االحتالل" ي� العراق بموجب القرار رقم .1546
ي

اهداف البحث
 -1تســليط الضــوء عــى قـرارات مجلــس االمــن الخاصــة بالعـراق بعــد عــام  2003بالتفصيــل وتوضيــح االثــار السياســية والقانونيــة الـ ت يـى ترتبــت عليهــا،
ـدول وميثــاق األمــم المتحــدة.
وبيــان مــدى انســجامها مــع مبــادئ واحــكام القانــون الـ ي

ت
ـدول ومــا ترتــب عليهــا
 -2الكشــف عــن التفسـ يـرات الخاطئــة الـ يـى قامــت بهــا "ســلطة االئتــاف المؤقتــة" لقـرارات مجلــس االمــن واحــكام القانــون الـ ي
مــن اثــار عــى مختلــف جوانــب الحيــاة ف ي� العـراق.

منهجية البحث

ف
ن
ـ� والتحليـ يـ� ي� دراســة الوثائــق الرســمية والق ـرارات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة واللوائــح التنظيميــة
تــم االعتمــاد عــى المنهــج القانـ ي
ـو� الوضـ ي

ت
ـياس
الصــادرة عــن "ســلطة االئتــاف المؤقتــة" وذلــك بتوصيــف وتحليــل لجميــع الق ـرارات الصــادرة مــن مجلــس االمــن والـ يـى تخــص الجانــب السـ ي
ش
ـدول وميثــاق األمــم المتحــدة.
للع ـراق بعــد عــام  2003وتوضيــح نصوصهــا مــع بيــان مــدى م�وعيتهــا وفقــا الحــكام القانــون الـ ي
خطة البحث
ن
ـدول الخاصــة بتشــكيل الحكومــات
تــم تقســيم البحــث اىل مقدمــة ومبحثـ يـ� وخاتمــة ،المبحــث األول نســلط الضــوء عــى قـرارات مجلــس االمــن الـ ي
ف
ف
ن
ن
ت
ـو� لق ـرارات المجلــس المتعلقــة
ـا� األثــر القانـ ي
العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام  2003واالليــات الـ يـى اعتمــدت ي� ذلــك فيمــا نتنــاول ي� المبحــث الثـ ي
ن
ت
ـدول بالحكومــات العراقيــة الـ ت يـى تشــكلت ف ي� ضــوء تلــك الق ـرارات.
ـياس وخصوصــا األثــر القانـ ي
ـو� لالعــراف الـ ي
بالجانــب السـ ي

المبحث االول
الدول الخاصة بتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة
قرارات مجلس األمن
ي
ً
ً ف
ف
ـياس اهتمامــا واضحــا ي� قراراتــه ،حيــث كان مــن
بمــا أن مجلــس األمــن هــو ي� الواقــع هيئــة سياســية ،لذلــك يالحــظ أنــه قــد أوىل الجانــب السـ ي
ق ف
ت
ـياس والســيطرة عــى مــوارده الطبيعيــة،
البدايــة ومنــذ القـرار ( ،)1472كان يؤكــد وباســتمرار عــى احــرام حــق شــعب العـر ي
ا� ي� تقريــر مســتقبله السـ ي
ً
ً
ُ
َ
ف
كمــا أ كــد دائمــا عــى الـ ت زـرام كافــة األطـراف المعنيــة بدعــم تهيئــة بيئــة ت َمكــن العـراق مــن القيــام بذلــك ي� أقــرب وقــت .وقــد كان القـرار ( )1483محوريــا
ف
ف
ـياس ،وخاصــة مــن حيــث ممارســة "ســلطة اإلدارة الفعليــة" ي� العـراق ،إذ إن القـرار خـ َـول ســلطة االحتــال ممارســة ســلطة اإلدارة
ي� الجانــب السـ ي
ً
ف
بصالحيــات واســعة ،ولكنــه قــام ي� الوقــت نفســه بتشــجيع تشــكيل إدارة مؤقتــة تمثــل شــعب العـراق ومعـ تـرف بهــا دوليــا تتــوىل مســؤوليات الســلطة
ً
ف
ق
ا�" اىل إجـراء انتخابــات ديمقراطيــة مبــا�ش ة ي� موعــد ال يتجــاوز يــوم  31كانــون
فيــه ،وهــو مــا تــم بالفعــل الحقــا عندمــا تــم إنشــاء "مجلــس الحكــم العـر ي
ً
ن
ـا� ،2005 /و يتشــكل عنهــا جمعيــة وطنيــة انتقاليــة تتــوىل تشــكيل حكومــة انتقاليــة للعـراق ،و تقــوم بصياغــة دســتور دائــم ،تمهيــدا لقيــام حكومــة
الثـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ً
دائمــة منتخبــة دســتوريا بحلــول  31كانــون األول.2005 /
ف
ين
مطلب� هما:
وعليه سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع ي�
الدول الخاصة بمرحلة سلطة األتالف المؤقتة ومجلس الحكم.
المطلب األول :ق رارات مجلس األمني
ن
الثا� :ق رارات مجلس األمن الخاصة بمرحلة الحكومات الع راقية.
المطلبي
المطلب األول  //ق رارات مجلس األمن الخاصة بمرحلة سلطة اإلئتالف المؤقتة ومجلس الحكم
الفرع األول //مرحلة سلطة االئتالف المؤقتة
ق
ف
ـ� أن تتــوىل ســلطة االحتــال
بعــد احتــال العـراق عــام  2003وحــدوث فـراغ كبـ يـر ي� الســلطة بســبب انهيــار النظــام العـر ي
ا� آنــذاك ،كان مــن الطبيـ ي
اإلدارة الفعليــة لإلقليــم ،وقــد كانــت أوىل الخطــوات ف� هــذا الصــدد ىه تعيـ ي ن
ـ� (حاكــم عســكري) وهــو الجـ نـرال "جــاي غارنــر" الــذي ت ـرأس مكتــب
ي
ً
ف
ـاس األمـ يـر يك
إعــادة إعمــار الع ـراق والمســاعدات اإلنســانية  ،ولكنــه لــم يســتمر ي� منصبــه ســوى ثالثــة أســابيع تقريبــا ،إذ تــم إرســال المبعــوث الرئـ ي
ً
ً
للع ـراق "بــول بريمــر" ليتــوىل مهــام اإلدارة المدنيــة الـ ت يـى أصطلــح عــى تســميتها الحقــا (ســلطة االئتــاف المؤقتــة) واختصــارا (CPA) (Coalition
ت �ش
ـوال شــهر مــن االحتــال ،واعـ تـرف القـرار ( )1483بســلطاتها اإلداريــة ،وطلــب منهــا العمــل
 )Provisional Authorityالـ يـى بــا ت أعمالهــا بعــد حـ ي
ق
ن
ا� وتهيئــة الظــروف الـ ت يـى يمكــن فيهــا
بمــا يتســق مــع ميثــاق األمــم المتحــدة والقوانـ يـ� الدوليــة األخــرى ذات الصلــة ،عــى تحقيــق رفــاه الشــعب العـر ي
ق
ـياس(الفقرة ( , )4الق ـرار .)2003 ,1483
للشــعب الع ـر ي
ا� أن يقــرر – بحريــة  -مســتقبله السـ ي
َ ف
تســتند ســلطة األتــاف إىل صالحيــات محــددة ي� حالــة الع ـراق اىل اللوائــح التنظيميــة الـ ت يـى أصدرتهــا الســلطة االئتالفيــة يالحــظ أنهــا
ً
ف
ف
ـ� واألعـراف ُ
ـدا القـرار رقــم ( ،)1483وعــى القوانـ ي ن
الم َتبعــة ي� حالــة
ـدول ذات الصلــة وتحديـ
اســتندت ي� صالحياتهــا عــى قـرارات مجلــس األمــن الـ ي
الحرب(الالئحــة التنظيميــة  ,رقــم (.2003 (, )1

ولعــل مــن المفارقــات القانونيــة الغريبــة أن الالئحــة األوىل قــد صــدرت عــن ســلطة االئتــاف بتاري ـ ــخ  16أيــار ،2003/ف� حـ ي ن
ـ� أن القـرار الــذي تســتند
ي
ف� صالحياتهــا إليــه وهــو القـرار ( )1483قــد صــدر بتاري ـ ــخ  22أيــار  ،2003أي إن القـرار لــم يكــن قــد صــدر بعــد حـ ي ن
ـ� قامــت ســلطة االئتــاف بوضــع
ي
ف
ـكل) يخولهــا صالحياتهــا .والحقيقــة أنــه عنــد الرجــوع إىل هــذه الالئحــة
صالحياتهــا ي� الالئحــة التنظيميــة األوىل ،لتســتند تلــك الالئحــة إىل مصــدر (شـ ي
أهمهاه أنها صدرت بأســم(المدير اإلداري للســلطة االئتالفية ) ،الذي يتحدث
التنظيمية األوىل ،يالحظ أنها قد تناولت جوانب متعددة .ولعل
ي
ً ف
فيهــا نيابــة عــن نفســه و ينســب الســلطات إليــه ،وعنــد النظــر إىل الصالحيــات الــواردة فيهــا ،وتحديــدا ي� الجــزء األول منهــا الخــاص بالســلطة ،فــإن
الالئحــة تنــص عــى أن( :المرجــع الســابق).
" -1تمــارس الســلطة االئتالفيــة المؤقتــة ســلطات الحكومــة مؤقتــا مــن أجــل إدارة شــؤون الع ـراق بفعاليــة خــال فـ تـرة اإلدارة االنتقاليــةُ ،بغيــة
اســتعادة أوضــاع األمــن واالســتقرار ،وإيجــاد الظــروف الـ تـى تمكــن شــعب العـراق مــن تحديــد مســتقبله الســياس بحريــة ،كمــا تقــوم بتحسـ ي ن
ـ� وتعزيــز
ي
ي
الجهــود المبذولــة إلعــادة بنــاء وتأســيس المؤسســات الوطنيــة والمحليــة الراميــة لتمثيــل فئــات الشــعب ،وتســهيل الجهــود المبذولــة إلنعــاش النظــام
االقتصــادي وإعــادة البنــاء وتحقيــق التنميــة القابلــة لإلســتمرار".
ويالحــظ عــى هــذا النــص ذكــره "ممارســة الســلطة مؤقتـ ًـا" خــال فـ تـرة انتقاليــة ،ف� حـ ي ن
ـ� أن األهــداف الـ ت يـى ذكرهــا ال تــدل عــى ذلــك؛ ألن أعمــال
ي
إعــادة بنــاء وتأســيس المؤسســات وإنعــاش النظــام االقتصــادي  ،جميعهــا مــن األعمــال بعيــدة المــدى ،الـ ت يـى تحتــاج الحكومــات إىل ســنوات للوصــول
إىل تحقيــق مثلهــا.
ش
والت�يعيــة والقضائيــة الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا ،وذلــك بموجــب
" -2يعهــد إىل الســلطة االئتالفيــة المؤقتــة ممارســة كافــة الســلطات التنفيذيــة
ق ـرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة ،بمــا فيهــا القرار)(1483والقوانـ ي ن
ـ� واألع ـراف المتبعــة ف ي� حالــة الحــرب.
ً
َ
يتضمــن الكثـ يـر مــن المفارقــات القانونيــة ،فقــد خـ َـول الســلطة المؤقتــة ممارســة الســلطات  ،ومــن المعلــوم قانونــا أنــه ال يجــوز
والواقــع أن هــذا النــص
لســلطة أن تجمــع جميــع الســلطات الثــاث؛ ألن ذلــك مخالــف للقانــون والمنطــق ،كمــا أن هــذا النــص مخالــف لقانــون االحتــال الــذى استشــهد
َ
ن
تز
ـا� ،الن القانــون
ـدول االنسـ ي
بــه النــص نفســه ،ومخالــف لق ـرار مجلــس األمــن رقــم ( ،)1483الــذي أ كــد عــى الــرام األط ـراف المعنيــة بالقانــون الـ ي
ً
ف
ُ
ـدول ي� هــذه الصالحيــات ،وأدانــت
ـدول ال يخــول ســلطة االحتــال هــذه الصالحيــات مطلقــا ،وعليــه فــإن ســلطة االئتــاف تجــاوزت القانــون الـ ي
الـ ي
ف
ـ� ربطــت ممارســتها لهــذه الســلطات بالقـرار ( ،)1483وبالقوانـ ي ن
نفســها بنفســها حـ ي ن
ـ� واألعـراف المتبعــة ي� حالــة الحــرب؛ ألن كليهمــا ال يقـران هــذه
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الصالحيــات الـ ت يـى وضعتهــا لنفســها.
ن
ـا� مــن الالئحــة التنظيميــة فقــد جــاء تحــت عنــوان (القانــون الســاري والقابــل للتطبيــق) (االئحــة التنظيميــة رقــم ( )1مرجــع ســابق
أمــا الجــزء الثـ ي
ً
ف
ص .)2ونـ َ
ـص عــى أن "تبـىق القوانـ ي ن
ـ� الـ ت يـى كانــت ســارية ي� العـراق اعتبــارا مــن تاريـ ـ ــخ  16نيســان  2003ســارية المفعــول وقابلــة للتطبيــق بعــد هــذا
ف
بغ�هــا أو إلغاؤهــا وإق ـرار ش
ت�يعــات أخــرى تصدرهــا المؤسســات الديمقراطيــة ي�
التاريـ ـ ــخ .إال إذا قــررت الســلطة المؤقتــة تعليقهــا أو اســتبدالها ي
ـ� ســارية المفعــول وقابلــة للتطبيــق طالمــا أنهــا ال تحــول دون ممارســة الســلطة االئتالفيــة لحقوقهــا والوفــاء ت ز
العـراق ،كمــا تبـىق تلــك القوانـ ي ن
بال�اماتهــا،

أو طالمــا أنهــا ال تتعــارض مــع هــذه الالئحــة التنظيميــة أو مــع أيــة الئحــة تنظيميــة أخــرى تصــدر عــن الســلطة االئتالفيــة المؤقتــة".
و يالحــظ عــى هــذا النــص منحــه صالحيــات واســعة للســلطة ف� تعليــق واســتبدال القوانـ ي ن
ـ� العراقيــة ،دون ضوابــط قانونيــة تحددهــا ،ودون اإلشــارة
ي
ف
ن
ت
ـا� الــذي يحــدد صالحيــات الســلطة ي� إدارتهــا لإلقليــم المحتــل ويقيدهــا عــى تغيـ يـر
ـدول اإلنسـ ي
إىل اشــراط توافــق هــذه التغيـ يـرات مــع القانــون الـ ي
ش
ـ� مــا يهــدد أمــن ســلطة االحتــال أو كان تطبيــق هــذه القوانـ ي ن
والت�يعــات الخاصــة  ،ف� حالــة مــا إذا كان ف� هــذه القوانـ ي ن
القوانـ ي ن
ـ� يمنــع ،أو يتعــارض
ـ�
ي
ي
مــع قواعــد القانــون الــدول االنسـ نـا�(،المادة (  ,)64اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .)1949 ,وعندهــا فقــط تجـ ي زـر الســلطة تغيـ يـر القوانـ ي ن
ـ� ،بينمــا نصــت
ي
ي
ت
ـ� إذا حالــت دون ممارســة الســلطة لحقوقهــا والوفــاء ز
الالئحــة التنظيميــة عــى أن لســلطة االئتــاف تغيـ يـر القوانـ ي ن
بال�اماتهــا.
ف
و� الجــزء الثالــث مــن الالئحــة  ،أوضحــت أن المديــر اإلداري للســلطة ســوف يبــادر بإصــدار اللوائــح التنظيميــة واألوامــر كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك،
ي
ـ�
وتكــون هــذه اللوائــح ىه األداة المســتخدمة لتحديــد مؤسســات وســلطات الســلطة االئتالفيــة والتعريــف بهــا .أمــا األوامــر الصــادرة عــن الســلطة فـ ي
ُ
تعليمــات ملزمــة (الالئحــة التنظيميــة ,رقــم ( ,)1مرجــع ســابق) .كمــا تكــون للوائــح التنظيميــة واألوامــر الصــادرة عــن الســلطة أولويــة التطبيــق ،وت َرجــح
ـ� األخــرى ف� حالــة عــدم تمــا�ش تلــك القوانـ ي ن
عــى كافــة القوانـ ي ن
ـ� معهــا (المرجــع الســابق)..
ي
ي
والواقــع أنــه وفقـ ًـا للقانــون الــدول ،ال يحــق لســلطة االحتــال التدخــل ف� الشــؤون الداخليــة لإلقليــم المحتــل أو إصــدار قوانـ ي ن
ـ� تخصــه إال إذا دفعــت
ي
ي
ـال كانــت
إىل ذلــك أســباب قهريــة (المــادة ( ,)43اتفاقيــة الهــاي ..)1907 ,وتســويـ ـ ـغ ذلــك هــو كونهــا ســلطة مؤقتــة وليســت ســلطة قانونيــة ،وبالتـ ي
ً
ف
ف
صالحيتهــا ف� تغيـ يـر القوانـ ي ن
ـ� محصــورة ي� أضيــق نطــاق ،ولكــن يالحــظ أن ســلطة االحتــال ي� ومــن خــال األوامــر الـ ت يـى أصدرتهــا قــد توســعت كثـ يـرا،
ي
ق
ا� ،ثــم قامــت باســتحداث وزارات وهيئــات جديــدة،
إذ قامــت بحــل الكيانــات العراقيــة (أمــر ســلطة االئتــاف ,رقــم( .)2003 ,)2وأهمهــا الجيــش العـر ي
مثــل :وزارة حقــوق اإلنســان (ســلطة االئتــاف المؤقتــة  ,األمــر رقــم (، .)2004 ,)60هيئــة االتصــاالت (ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,األمــر رقــم (,)65
الم َ
 .)2004مفوضيــة االنتخابــات العراقيــة المســتقلة (ســلطة االئتــاف المؤقتــة  ,األمــر رقــم (  .)2004 ,)92وزارة ُ
ـ� والنازحـ ي ن
رحلـ ي ن
ـ�( ،ســلطة
االئتــاف المؤقتــة  ,األمــر رقــم ( .)2004 ,)50باإلضافــة إىل مؤسســات أخــرى.

ً
كمــا قامــت الســلطة ش
بت�يـ ـ ــع قوانـ ي ن
ـ� جديــدة هــو فــرض "�ض يبــة إعــادة إعمــار الع ـراق" ،وإن كانــت ســابقا وبموجــب األمــر ( )12الصــادر عنهــا ،قــد
قامــت بتعليــق ال�ض ائــب والرســوم واالقتطــاع ال�ض يـب ي والرســوم والتعرفــة الجمركيــة ،إال أنهــا عــادت وفرضــت هــذه ال�ض يبــة البالغــة  %5مــن قيمــة
ق
ُ
�ض
ا� وإعــادة بنــاء العـراق ( 4ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,األمــر رقــم ( .)2003 ,)38
البضائــع .ويســتخدم مــردود هــذه ال يبــة لمســاعدة الشــعب العـر ي
ف
وبموجــب هــذا القانــون تــم تعطيــل العديــد مــن ال�ض ائــب الـ ت يـى كانــت مطبقــة ي� الع ـراق ( القري ـش ي  , 2007 ,ص .)123مــع قيــام ســلطة االئتــاف

باســتثناء نفســها وقواتهــا والمتعاقديــن معهــم مــن هــذه ال�ض يبــة.

كمــا أصــدرت الســلطة قوانـ ي ن
ـ� أخــرى مثــل قانــون البنــك المركــزي (ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,األمــر رقــم (  .)2004 ,)56الــذي أ كــدت الســلطة فيــه
ت ف
ت
ـاع الراميــة إلعــادة بنــاء االقتصــاد
أنــه يـ ي
ـأ� ي� إطــار الدعــوة الـ يـى وجههــا القـرار ( )1483الصــادر عــن مجلــس األمــن إىل الســلطة مــن أجــل تعزيــز المسـ ي
وإيجــاد األوضــاع المؤديــة للتنميــة المســتدامة ،بقولهــا" :والع ـراق بحاجــة إىل إصــاح مؤسســاته وقوانينــه مــن أجــل تحقيــق هــذا التطويــر وتحويــل
ف
النظــام االقتصــادي ي� العـراق مــن نظــام مركــزي يفتقــر للشــفافية إىل نظــام اقتصــادي يعتمــد عــى عوامــل الســوق وعــى عوامــل التنميــة االقتصاديــة
المســتدامة" (المرجــع الســابق).
ً
ق
ن ت
ـياس تحديــدا ،مثــل قانــون االنتخابــات (ســلطة
ومــن الغريــب أن الســلطة قــد أصــدرت بعــض القوانـ يـ� الـ يـى تخــص الشــعب العـر ي
ا� ومســتقبله السـ ي
االئتــاف المؤقتــة ,األمــر رقــم (  .)2004 ,)96و قانــون األح ـزاب و الهيئــات السياســية (ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,األمــر رقــم (  .)2004 ,)97إذ
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ً
ً
ف
ف
قامــت بإصدارهمــا ي� اليــوم نفســه ،وقبــل مغادرتهــا وانتهــاء فـ تـرة واليتهــا ي� العـراق بثالثــة أســابيع تقريبــا ،وكان بإمكانهــا تأجيــل إصدارهــا (و لــو شــكليا)
ف
لتصــدر باســم الحكومــة العراقيــة المؤقتــة بعــد اســتالمها للســلطة ي�  30حزيـران.2004 /
ن
ـو� لقيــام ســلطة االحتــال بهــذه الترصفــات واإلجـراءات ،فإنهــا تعــد باطلــة مــع مــا تي�تــب
وبنــاء عليــه ،هنــاك مــن يــرى أنــه ومــع انعــدام األســاس القانـ ي
ً
ً
عليهــا مــن نتائــج بطالنــا مطلقــا (رسحــان , 2005 ، " ,ص.)38
ن
الثا� :مرحلة تشكيل مجلس الحكم
الفرع ي
تــم تشــكيل مجلــس الحكــم بتاري ـ ــخ  13تمــوز ( ،2003ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,الالئحــة التنظيميــة رقــم ( .)2003 ,)6ويعــد إدارة انتقاليــة يديرهــا
ً
ً
العراقيــون ،يتكـ َـون مــن ( )25عضــوا يمثلــون تيــارات وأحزابــا سياســية مختلفــة ،أغلبهــا مــن "المعارضــة العراقيــة" الـ ت يـى كانــت تعمــل خــارج الع ـراق
قبــل عــام .2003

ً
وقــد تــم اعتمــاد األســس الطائفيــة عنــد اختيــار أعضــاءه ،إذ كان عــدد ممثــى الشــيعة ( )13عضــوا ،والعــرب الســنة ( )5أعضــاء ،واأل كـراد ( )5أعضــاء
ت
ـيح واحــد كذلــك .وضــم المجلــس ثــاث نســاء  .وأن رئاســة مجلــس الحكــم كانــت تتــم بصــورة متناوبــة ،عــى
وعضــو واحــد مــن ال�كمــان ،وعضــو مسـ ي
رئاســته لمــدة شــهر واحــد.

اوال /خلفية تشكيل مجلس الحكم:

ً
ف
ف
ف
و� الفقرة التاسعة منه تحديدا ،إذ نصت عىل أن المجلس "يؤيد
ي� الحقيقة أن أول إشارة إلنشاء مجلس الحكم ،قد وردت ي� القرار ( ،)1483ي

قيــام شــعب العـراق ،بمســاعدة الســلطة وبالعمــل مــع الممثــل الخــاص ،بتكويــن إدارة عراقيــة مؤقتــة بوصفهــا إدارة انتقاليــة يسـ يـرها العراقيــون ،إىل أن
ً
ً
ت ً
مع�فــا بهــا دوليــا ،و تتــوىل مســؤوليات الســلطة" ولذلــك هنــاك مــن يــرى أن تشــكيله جــاء متفقــا مــع مــا نــص عليــه
ينـش ئ الشــعب حكومــة ممثلــة لــه
ً
قـرار مجلــس األمــن ،وخطــوة قانونيــة كان ال بــد مــن العمــل بهــا وصــوال إىل تشــكيل الحكومــة العراقيــة المعـ تـرف بهــا دوليــا .ولكــن المالحظــة عــى القـرار

( ،)1483أنــه قــام بتأييــد تكويــن هــذه اإلدارة فقــط ،دون تحديــد اختصاصاتهــا وصالحياتهــا.
ف
وممــا ســاهم ي� اإلرساع بتشــكيل مجلــس الحكــم ،تصاعــد حجــم العمليــات العســكرية ضــد القــوات المحتلــة وهــو مــا دفــع (بــول بريمــر) إىل تقديــم
ً
ً
َ
تنــازالت لألح ـزاب العراقيــة الـ ت يـى ستشــكل ركائــز "مجلــس الحكــم" ،بموافقتــه عــى أن ُيعــد المجلــس "مجلــس حكــم" وليــس "مجلســا سياســيا
ً
استشــاريا" ،يقتــر دوره عــى تقديــم المشــورة كمــا كان يرغــب مديــر الســلطة .

ثانيا  /مدى ش
م�وعية مجلس الحكم وصالحياته:

يالحــظ أن موقــف مجلــس األمــن مــن خــال الق ـرار (( )1500الق ـرار رقــم (  ,)1500الصــادر عــن مجلــس األمــن .)2003 ,كان مـ تـرددا مــن مجلــس
ً
َ
ً
الحكــم ،ثــم َ
ـتقبال ممارســة الســيادة ف ي� الع ـراق.
رحــب الق ـرار بالمجلــس ،وعــده (خطــوة) نحــو تشــكيل حكومــة معـ تـرف بهــا دوليــا ،تتــوىل مسـ
ً
ُ َ
ف
ويســتنتج مــن هــذا الموقــف أن مجلــس األمــن لــم ُي َصنــف مجلــس الحكــم (كحكومــة معـ تـرف بهــا دوليــا) ،ولكنــه يســاند المجلــس ي� توليــه بعــض
ُ ْ
ف
ـف أي قــدر مــن ش
ال�عيــة عــى حالــة االحتــال ،مــع دعمــه لمجلــس الحكــم ودور األمــم المتحــدة ي� المرحلــة االنتقاليــة ،كمــا
ســلطات .إذ إنــه لــم يضـ ِ
أن القـرار صحــح ضمنــا للتفسـ يـر الخـ ئ
ـاط الــذي تضمنــه القـرار الســابق رقــم ( ،)1483الــذي أعــى �ش عيــة الحتــال العـراق ،والتفسـ يـر الصحيــح لهــذا
ً
ً
ً
ً
َ
القـرار ( )1483هــو أنــه اســتهدف تنظيــم حالــة احتــال صــارت أمـرا واقعــا .وال يمكــن تنظيــم �ش ي ء دون االعـ تـراف بأنــه موجــود ،غـ يـر أن فرقــا شاســعا
ب�عيتــه فاالحتــال يبـىق احتــاال واليمكــن إضفــاء ش
ـ� االعـ تـراف ش
ـ� وجــود احتــال كامــر واقــع وبـ ي ن
يبـىق قائمــا بـ ي ن
ال�عيــة عليــه مهمــا كانــت ظروفــة (عبــد

المجيــد  ,مســؤولية مجلــس الحكــم بعــد القـرار  ,1500مركــز دراســات االهـرام ).
ن
ق
ويب� السؤال الذي ُيطرح هو :ما مدى ش
القانو�؟ واإلجابة عىل هذا التساؤل تتمثل ف ي� محورين:
م�وعية إنشاء مجلس الحكم وسنده
ي
المحــور األول :يعتقــد أن مجلــس الحكــم فاقــد ش
لل�عيــة؛ ألنــه ثمــرة مــن ثمــار االحتــال الباطــل وكل مــا ُبـ ن يـى عــى باطــل فهــو باطــل ،وأن هــذا المجلــس
ً
ليــس أ كـ ثـر مــن م ـرش وع لتقســيم الع ـراق طائفيــا (النجــار) .وأنــه ليــس مــن الصحيــح التعامــل مــع مجلــس الحكــم باعتبــاره ســلطة تنفيذيــة؛ ألنــه ال
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َ
�ش
ه بيــد ســلطة االئتــاف ( شــعبان ،2004 ,ص ...)190
يمتلــك مقومــات أو مظاهــر الســيادة ،ناهيــك عــن مبا تهــا؛ ألن هــذه األخـ يـرة ي
ن
يز
نوع� من ش
ين
التمي� ي ن
ال�عية ف ي� هذا الصدد:
ب�
الثا� :ويذهب إىل أنه عند تقييم مصدر مدى �ش عية اإلدارة العراقية المؤقتة ،يلزم بداية
المحور ي
ف
ض
�ش
�ش
ت
ـا�
األوىل ،عيــة قيــام اإلدارة المؤقتــة نفســها ككيــان .والثانيــة ،عيــة الهيئــة الـ يـى تقــوم عــى ممارســة االختصاصــات ي� تسـ يـي� هــذا الكيــان ( القـ ي
 ،2004ص ..)46
ً
ض
�ش
ـكل لحكومــة اإلقليــم ،ووجــود
وأســس عيــة اإلدارة العراقيــة المؤقتــة بوصفهــا كيانــا ،مســتمدة مــن حكــم (الــرورة) الناجمــة عــن الغيــاب الـ ي
ً
ـتدع قيــام جهــة
االحتــال فيــه ،وعــى حقيقــة أن ق ـرار مجلــس األمــن ( ،)1483كان قــد حــدد اختصاصــات ســلطة االئتــاف ح ـرا ،وهــو مــا يسـ ي
ـوع لهــذه اإلدارة .أمــا
ثانيــة تمــارس االختصاصــات الواقعــة وراء واليــة ســلطة االئتــاف مــن ناحيــة أخــرى ،وذلــك بمجموعــه يشــكل الســند الموضـ ي
ً ُ ً
الســند الشــكل فيتمثــل بق ـرار مجلــس األمــن الــذي أوجدهــا ورســم طريقــة تكوينهــا وإدارتهــا مــن قبــل العراقيـ ي ن
ـ� ،باعتبــاره ق ـرارا معـ بـرا عــن مشــيئة
ي
ف �ش
ه مجلــس األمــن ،والقـرار يتــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
دوليــة ،اســتو� وط صحتــه بصــدوره عــن جهــة مختصــة ،ي
ً
ً
(المرجــع الســابق ،ص  ، ..)47ممــا يعطيــه ُبعــدا مهمــا ف ي� اإلل ـزام.
ف
ئ
ُ
�ش
ت
ـتثنا�
وأمــا عيــة الهيئــة الـ يـى تنهــض عــى ممارســة االختصاصــات المناطــة بــاإلدارة المؤقتــة ،ي� ظــل غيــاب ســندها الدســتوري بســبب الوضــع االسـ ي
لإلقليــم ،فــى قائمــة عــى مصدريــن:
ً
المصــدر األول :مطابقــة تكوينهــا ألحــكام األدارة القانونيــة الـ تـى أنشــأتها (قـرار مجلــس األمــن) بــأن تتكــون مــن العراقيـ ي ن
ـ� حـرا وتمــارس اختصاصاتهــا
ي
َ ُ
َ
ف
ف
ُ
َ
ش
ت
ال� تعذر عليها اســتيفاؤها لدى قيامها ،بســبب تعذر توفر األداة
دون مشــاركة ســلطة االئتالف لها ي� ذلك وهو الذي يدخلها ي� إطار "ال�عية" ي
ً
َ
أن التداخــل ف� االختصاصــات ُي َ
غيــب مســؤولية االحتــال عــن الق ـرارات الـ ت يـى قــد يصدرهــا متجــاوزا
الدســتورية للتحقــق مــن تمثيلهــا للشــعب .كمــا
ي
ُ
ُ َ
ـدول ،ويوهــن قــدرة مجلــس األمــن عــى مراقبــة
ســلطاته القانونيــة ويعفيــه مــن تبعاتهــا ،إضافــة إىل أنــه يجــرد (اإلدارة العراقيــة) مــن حمايــة القانــون الـ ي
تلــك القـرارات.
ً
ً
ف
ق
ن
ش
ا� بهــا ،ذلــك (القبــول العــام) الــذي ُيبقيهــا ي�
المصــدر الثـ ي
ـا� :وهــو المصــدر الــذي تــدور معــه هــذه ال�عيــة وجــودا وعدمــا ،وهــو قبــول الشــعب العـر ي
ً
ُ
نطــاق ش
وه بهــذا الوصــف ليســت
ال�عيــة ويحصنهــا لــدى ممارســتها لوظائفهــا ضــد ي
ص�ورتهــا امتــدادا لســلطة االحتــال ،فتفقــد ســند اســتمرارها .ي
ً
َ
ن
ـدول المعارص،تــم تعليــق ســيادتها مؤقتــا حـ تـى تسـ تـردها حكومــة ممثلــة
ه هيئــة كونهــا الوضــع الخــاص للنظــام الـ ي
حكومــة بالمعــى الدســتوري ،وإنمــا ي
ً
ض
ـا� ,ص ..)48
للشــعب طبقــا لألصــول الدســتورية (القـ ي
ولكــن عنــد النظــر إىل الجانــب العمـ يـ� مــن ممارســة المجلــس لــإدارة المؤقتــة ،نالحــظ أنــه لــم يكــن يتمتــع باســتقاللية كاملــة ،إذ إن مديــر الســلطة
ف
ن
ت
ـا�  ,مقالــة منشــورة ي� مركــز
المؤقتــة ،كان يمتلــك (حــق الفيتــو) عــى ق ـرارات "مجلــس الحكــم" حــى ولــو أجمــع عليهــا أعضــاء المجلــس (العنـ ي
الدراســات السياســية واالسـ تـراتيجية ) .
وخالصــة القــول أن مجلــس الحكــم بوصفــه يمكــن إســباغ صفــة ش
ال�عيــة عليــه لسـ ي ن
ـبب� :األول وجــود ق ـرار مــن مجلــس األمــن يســمح بإنشــاء مثــل
ن
ن
ـر� ســمح (لســلطة االحتــال) ال تملــك أي �ش عيــة
ـو� يســمح بذلــك؛ ألن قانــون االحتــال الحـ ب ي
ـا� أن المنطــق القانـ ي
هــذه اإلدارة ويطالــب بهــا .والثـ ي
ً
ف
إطالقــا ،بممارســة أعمــال اإلدارة ي� اإلقليــم المحتــل ،ولذلــك فإنــه مــن بــاب أوىل أن يجــوز الســماح لســلطة محليــة وإن كان بتخويــل مــن الســلطة
المحتلــة ممارســة هــذه اإلدارة ،مــع مالحظــة بقــاء هــذه (الســلطة اإلداريــة) محصــورة ف� إطــار حفــظ مصالــح المواطنـ ي ن
ـ� وتسـ يـي� شــؤونهم بمــا يتفــق
ي
مع إدامة الحياة الطبيعية فقط ،أما إذا تجاوزت هذه الســلطة هذا الجانب اإلداري إىل ممارســة مظاهر الســيادة ش
ين
قوان� تتعلق بمســتقبل
وت�ي ــع

ُ
ـال فــإن هــذه األعمــال تعــد غـ يـر �ش عيــة؛ ألن هــذه األعمــال والقـرارات مــن اختصــاص
البلــد  ،فهنــا نكــون أمــام حالــة مغايــرة وتجــاوز للصالحيــات ،وبالتـ ي
ً
حكومــة عراقيــة مســتقلة و�ش عيــة ومعـ تـرف بهــا دوليــا.
ف
والواقــع أن مجلــس الحكــم قــد وقــع ي� هــذا التجــاوز عــدة مـرات ،ومنهــا قيامــه بإصــدار (قانــون إدارة الدولــة) (قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة
ال إليــه ،وموضــوع اكتســاب الجنســية العراقيــة،
االنتقاليــة .)2005 ,الــذي تضمــن مواضيــع مثــل شــكل الدولــة العراقيــة وإدخــال النظــام الفيــدر ي
ف
ف
باإلضافــة إىل المــادة ( )58منــه ،الـ تـى تناولــت تطبيــع األوضــاع (تطبيــع األوضــاع وتعـ نـى اعــادة ت
ال�كيبــة الســكانية ي� مدينــة كركــوك)  .ي� المناطــق
ي
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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"المتنــازع عليهــا" ،وعــى رأســها مدينــة كركــوك.

ً
والعر� من مجلس الحكم:
/
الدول
الموقف
ثالثا
يب
ي

بعــد تأســيس مجلــس الحكــم كان َ
ثمــة ترحيــب عــام مــن جميــع دول العالــم تقريبــا ،ولكــن دون إعـ تـراف بالمجلــس ،حيــث أن الواليــات المتحــدة
ق
ت
�ش
ـا� الــدول فقــد رحبــت بالمجلــس فقــط مثــل روســيا
وبريطانيــا همــا الدولتــان الوحيدتــان اللتــان اع�فتــا بمجلــس الحكــم بعــد تأسيســه مبــا ة .أمــا بـ ي
ً
َ
ف
الـ ت يـى عدتــه "خطــوة ي� االتجــاه الصحيــح" ،و فرنســا الـ ت يـى اعتـ بـرت أن تشــكيل مجلــس الحكــم قــد جــاء طبقــا للفقــرة التاســعة مــن قـرار مجلــس األمــن
(( )1483الالئحــة التنظيميــة رقــم ( .2003( )6
ً
باإلضافــة إىل ترحيــب غالبيــة الــدول العربيــة وعــى رأســها دول الخليــج ومــر واألردن ،أمــا موقــف األمــم المتحــدة فقــد كان مرحبــا منــذ البدايــة ،اذ
ق ف
ض
ا� ي� جلســة نقــاش مفتوحــة لمجلــس األمــن حــول العـراق (دون شــغل مقعــد العـراق) بتاري ـ ــخ
ـال العـر ي
حــر ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس الحكــم االنتقـ ي
َ
ـ�
 22تمــوز  ،2003وعــد إنشــاء المجلــس ،خطــوة مهمــة عــى طريــق اســتعادة الســيادة العراقيــة الكاملــة (مركــز أنبــاء األمــم المتحــدة  ,الموقــع الرسـ ي
ً
ً
لالمــم المتحــدة) .والحقــا صــدر القـرار ( )1500عــن مجلــس األمــن ،والــذي رحــب رســميا بتشــكيل مجلــس الحكــم  ،وقــد كان لهــذا القـرار أثــركبـ يـر عــى
ً
ً
ـدول ،إذ بــدأت الــدول والمنظمــات بعــد صــدوره باالعـ تـراف بمجلــس الحكــم رســميا وضمنيــا..
الموقــف الـ ي
ً
ق
ت
ا� ،هــو موقــف (جامعــة الــدول العربيــة) منــه ،إذ ان ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة
ولعــل أهــم المواقــف الـ يـى كانــت تشــكل تحديــا لمجلــس الحكــم العـر ي
ينــص عــى أن َ
تمثــل ف� الجامعــة العربيــة "الــدول المســتقلة (المــادة () 1مــن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة)  ،ف� حـ ي ن
ـ� أن العـراق يعتـ بـر (محتــا).
ي
ي
ولكــن بعــد ق ـرار مجلــس االمــن رقــم ( ،)1500وبعــد تشــكيل حكومــة منبثقــة عــن مجلــس الحكــم ،وعــودة وزارة الخارجيــة (تــم تشــكيل
ً
ق
ا� .)2003 ,يالحــظ أن موقــف الجامعــة العربيــة قــد بــدأ
الــوزارة العراقيــة االنتقاليــة والبالــغ عــدد وزارتهــا (  )25وزي ـرا مــن قبــل مجلــس الحكــم الع ـر ي
ف
بالتغـ يَـر نحــو االعـ تـراف بمجلــس الحكــم ،وكان طلــب مجلــس الحكــم بشــغل مقعــد الع ـراق ي� اجتماعــات الــدورة ( )120لمجلــس وزراء الخارجيــة
ً
ً
ً
ف
ـدال كبـ يـرا داخــل الجامعــة العربيــة و تباينــا ف ي� مواقــف الــدول األعضــاء.
العــرب المنعقــد ي� القاهــرة بتاريـ ـ ــخ  9أيلــول ،2003قــد أثــار جـ
ً
ف
والحقــا صــدر الق ـرار ( )1511الــذي قــرر ي� الفقــرة الرابعــة منــه "أن مجلــس الحكــم ووزراءه هــم األجهــزة الرئيســية لــإدارة المؤقتــة العراقيــة الـ ت يـى
ف
ت
ـدول ي� محافــل مــن قبيــل جامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة
تجســد ســيادة العـراق خــال الفــرة االنتقاليــة" ،كمــا رحــب القـرار باســتجابة المجتمــع الـ ي
ـام ،إلنشــاء مجلــس الحكــم (الق ـرار (  ،)1511الفقــرة ( .)2003 ،)2
المؤتمــر اإلسـ ي
ف
ف
ف
واســتمر مجلــس الحكــم ي� تمثيــل العـراق ي� المنظمــات الدوليــة ،إذ قــام بتمثيــل العـراق ي� مناقشــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتاريـ ـ ــخ 23
ق
ف
ـال فقــد كانــت بتاريـ ـ ــخ
أيلــول  ،2003واجتماعــات القمــة العربيــة ي� تونــس مــن  23-22أيــار  2004ي
ا� االنتقـ ي
وغ�هــا .أمــا نهايــة مجلــس الحكــم العـر ي
 1حزيـران ،2004عقــب إنشــاء الحكومــة العراقيــة المؤقتــة ،وقــد قــام المجلــس بحــل نفســه بنفســه ،وصادقــت ســلطة االئتــاف عــى هــذا اإلجـراء
بموجــب الالئحــة رقــم (( )9ســلطة االئتــاف المؤقتــة ، 2004 (,وقامــت بموجبهــا بإلغــاء الالئحــة التنظيميــة رقــم ( )6الـ ت يـى صــدرت بخصــوص
"االعـ تـراف بمجلــس الحكــم ف ي� العـراق وكونــه الهيئــة الرئيســية ف ي� اإلدارة العراقيــة المؤقتــة المشــار إليهــا ف ي� الفقــرة ( )9مــن القـرار (.")1483

ن
الثا� /قرارات مجلس األمن الخاصة بمرحلة الحكومات العراقية
المطلب
ي
الفرع االول /مرحلة الحكومات العراقية المؤقتة واالنتقالية

ف
بعــد مرحلــة (ســلطة االئتــاف المؤقتــة) و(مجلــس الحكــم) ،بــدأت مرحلــة جديــدة تمثلــت ي� البــدء بتشــكيل (حكومــة عراقيــة) تســتلم الســلطة
ق
ف
ا� الســتمرار حالــة االحتــال وإدارتــه لإلقليــم بشــكل مبــا�ش  ،باإلضافــة
وتمــارس أعمــال اإلدارة ي� العـراق ،وكان هــذا التطــور نتيجــة رفــض الشــعب العـر ي
ً
ـدا ،ف� اإلرساع بإنهــاء هــذه الحالــة والبــدء ف� إعــادة الســلطة إىل العراقيـ ي ن
ـ�.
ـدول ،واألمــم المتحــدة تحديـ
ي
ي
إىل رغبــة المجتمــع الـ ي
ُ
ف
ف
والحقيقــة أن هــذه الرغبــة كان ينب ـغ ي أن ت ت�جــم مــن خــال إج ـراء انتخابــات لتشــكيل جمعيــة وطنيــة وحكومــة تتــوىل اإلدارة والحكــم ي� العـراق ،ي�
ظــل الوضــع األمـ نـى الســائد ف� الع ـراق آنــذاك ،باإلضافــة إىل عــدم توفــر مســتلزمات إج ـراء انتخابــات تح ـىظ بالمصداقيــة ن ز
وال�اهــة وتعـ بـر عــن رغبــة
ي
ي
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ُ
ق
ـ� الحقائــق الـ ت يـى أوفــدت إىل
الشــعب بشــكل حقي ـ ي  .وقــد سـ ِـوغ هــذا األمــر بموجــب التوصيــات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ،ممثلــة ببعثــة تقـ ي
ـ� العــام لألمــم المتحــدة ،والـ تـى تمثلــت مهمتهــا بمــا يــ�( :رســالة مؤرخــة مــن االمـ ي ن
العـراق برئاســة (األخـ ضـر اإلبراهيــ�) الممثــل الخــاص لألمـ ي ن
ـ� العــام
ي
ي
ي
لالمــم المتحــده اىل رئيــس مجلــس االمــن .)2004,

• وضع تقييم إلمكانية إجراء انتخابات مبا�ش ة قبل  30حزيران .2004
وال�وط ال�ض ورية إلجراء انتخابات ظ
الزم� ش
ن
تح� بالمصداقية وتتفق مع مبادئ األمم المتحدة وممارساتها.
• تحديد اإلطار
ي
ق
ا� ،تكون مقبولة لجميع األطراف ،وتضمن آلية شفافة شاملة للجميع.
• تقرير ما إذا كانت هناك خيارات أخرى لتمثيل إرادة الشعب العر ي
ً
ف
ونظـرا ألهميــة دور األمــم المتحــدة ي� تشــكيل أول حكومــة عراقيــة بعــد االحتــال ،فــإن مــن المهــم توضيــح هــذا الــدور ،وخاصــة مــن خــال تقريــر بعثــة
ً
ض
ـ�) أمــام مجلــس األمــن ،قبــل إقـرار القـرار ( )1546حــول دور األمــم
ـ� الحقائــق الخاصــة باالنتخابــات ،والحقــا تقريــر الســيد (األخــر اإلبراهيـ ي
تقتـ ي
المتحــدة ف ي� تشــكيل الحكومــة المؤقتــة.

لتقص الحقائق ألجراء االنتخابات
أوال /تقرير بعثة األمم المتحدة
ي

ف
ـ� الحقائــق إىل الع ـراق ي� الفـ تـرة مــن  6إىل  13شــباط  ،2004وقــد جــاءت هــذه المبــادرة متابعــة لالجتمــاع
أوفــدت األمــم المتحــدة بعثــة لتقـ ي
ق
ف
ن
ا� وســلطة التحالــف ،واســتجابة لطلبــات الكثـ يـر مــن
الــذى انعقــد ي� مقــر األمــم المتحــدة بتاريـ ـ ــخ  19كانــون الثـ ي
ـا�  2004مــع مجلــس الحكــم الع ـر ي
المنظمــات والشــخصيات العراقيــة( .المرجــع الســابق ،ص .)5

وبعــد اجتمــاع البعثــة بعــدد كبـ يـر مــن العراقيـ ي ن
ـ� كان منهــم زعمــاء سياســيون وزعمــاء دينيــون وشــيوخ عشــائر ،ومنظمــات غـ يـر حكوميــة ومجموعــات
ً
ق
�ش
�ش
ـ�
نســائية ي
وغ�هــا مــن ائــح المجتمــع الع ـر ي
ا� ،وجــدت البعثــة أن ثمــة رأيــا يطالــب بإج ـراء انتخابــات مبــا ة قبــل تاريـ ـ ــخ  30حزي ـران  ،2004لـ ي
ً
ً
ف
ف
�ش
و� المقابــل وجــدت البعثــة رأيــا معارضــا إلجـراء انتخابــات مبــا�ش ة؛ ألنهــا لــن تكــون ذات مصداقيــة ي� ظــل
تكــون حكومــة منتخبــة و عيــة بالكامــل .ي
ف
�ش
ـا� ،وعــدم وجــود
الظــروف الســائدة ي� الع ـراق ،وســينتج عنهــا حكومــة تتمتــع بصالحيــات و عيــة غـ يـر صحيحــة نتيجــة عــدم وجــود قانــون انتخـ ب ي
قائمــة انتخابيــة ذات مصداقيــة ،باإلضافــة إىل انعــدام األمــن.
ف
ولكــن رغــم ذلــك كان هنــاك توافــق ي� اآلراء مفــاده أنــه يجــب تشــكيل حكومــة مؤقتــة بحلــول  30حزيـران  ،2004حـ تـى ولــو مــن خــال آليــة أخــرى
غـ يـر آليــة االنتخابــات المبــا�ش ة (مرجــع ســابق  ,الفقــرة ( ،)47ص .)16
ف
ـ� الحقائــق قــد أثبتــت ي� تقريرهــا أن اإلطــار الزمـ ن يـى التقريـب ي لتنظيــم انتخابــات انتقاليــة ال يمكــن تقديــره اال بتوفــر ثالثــة �ش وط
والواقــع أن بعثــة تقـ ي
ه:
رئيســية ،ي

ن
قانو�.
 -1توافر إطار
ي
مؤسس.
 -2توافر إطار
ي
 -3توافر الموارد الالزمة (مرجع سابق  ,الفقرة ( ،)32ص .)13
ف
"و� الع ـراق ال يتوافــر أي مــن هــذه ال ـرش وط ،وهــذا رأى تقريــر البعثــة أن يكــون الحــد ن
األد� للفـ تـرة الالزمــة للتحضـ يـر النتخابــات انتقاليــة تتمتــع
ي
ً
رش
ـ�
بالمصداقيــة فيهــا ،ال يقــل عــن ثمانيــة أشــهر بعــد توافــر الـ وط الثالثــة المبينــة آنفــا (مرجــع ســابق ,الفقــرة ( ،)37ص  .)14ولــذا فــإن بعثــة تقـ ي
ف
ف
ئ
و� الوقــت نفســه ضمــان إعــادة الســيادة إىل
الحقائــق قــد انتهــت إىل أنــه "مــن غـ يـر الممكــن الوفــاء بالموعــد النهـ ي
ـا� المتمثــل ي�  30حزيـران  ،2004ي
ً
حكومــة منتخبــة ديمقراطيا"(الفقــرة (  ، )46ص ..)16
ً
ـا باألمــم المتحــدة والعراقيـ ي ن
ـ� إىل البحــث عــن آليــة أخــرى غـ يـر االنتخــاب المبــا�ش لتشــكيل هــذه الحكومــة
ـدول ممثـ
وهــو مــا دفــع المجتمــع الـ ي
المؤقتــة ،وهنــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تشــكيل هــذه الحكومــة.
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ً
ً
أن دور األمــم المتحــدة ممثلــة بالمستشــار الخــاص لألمـ ي ن
ـ� العــام كان دورا فاعــا وال يمكــن إنــكاره ،وكان لإلحاطــة الرســمية الـ ت يـى أوضــح فيهــا الســيد
ف
ف
ف
ـ�) دور بعثــة األمــم المتحــدة ي� إعــان الحكومــة العراقيــة المؤقتــة ،ي� الجلســة رقــم ( )4984لمجلــس األمــن ،دور كبـ يـر ي� إقـرار مجلــس
(اإلبراهيـ ي
ف
األمــن للق ـرار ( ،)1546والــذي اعـ تـرف بالحكومــة العراقيــة المؤقتــة ورحــب بتشــكيلها .وأهــم مــا جــاء ي� تلــك اإلحاطــة الرســمية مــا يـ يـ�) :محـ ضـر
جلســة مجلــس األمــن رقــم ( .)2004 ,)4984

ً
ـ� الحقائــق حــول إجـراء االنتخابــات ،والحقــا
-1التأكيــد عــى أن عمليــة تشــكيل الحكومــة المؤقتــة قــد بــدأت منــذ مطلــع عــام  ،2004عـ بـر بعثــة تقـ ي
تمــت دعــوة األمــم المتحــدة مــن قبــل (مجلــس الحكــم) للمشــاركة والتشــاور حــول شــكل الحكومــة المؤقتــة ونطاقهــا بتاريـ ـ ــخ  17آذار  ،2004وقــد
تمثلــت مشــاركة األمــم المتحــدة مــن خــال قيامهــا بثــاث زيــارات متتاليــة إىل العـراق ولقائهــا بــاآلالف مــن العراقيـ ي ن
ـ�.
ث
ـا� مكــون مــن األمــم المتحــدة وســلطة االئتــاف
-2عنــد بدايــة المناقشــات بشــأن التفاصيــل الفعليــة لتشــكيل الحكومــة ،تــم تشــكيل فريــق عمــل ثـ ي
ق
ا� ،وكانــت هــذه المشــاركة بالنســبة لألمــم المتحــدة مفروضــة عليهــا بحكــم الواقــع؛ ألن ســلطة االئتــاف المؤقتــة ىه
المؤقتــة ومجلــس الحكــم العـر ي
ً
ف
المديــر الفعـ يـ� للبــاد ،كمــا أن مجلــس األمــن كان قــد اعـ تـرف رســميا بمجلــس الحكــم بوصفــه المؤسســة العراقيــة األعــى ي� العـراق (المرجــع الســابق،
ص.)9
ف
ف
-3كان ت
ال�كـ ي زـر ي� أثنــاء مشــاورات تشــكيل الحكومــة مــع األطـراف حــول منصــب (رئيــس الــوزراء) ،وقــد واجهــت المشــاورات صعوبــة بالغــة ي� التوصــل
ف
و� نهايــة المطــاف تــم اختيــار الســيد (إيــاد عــاوي) الــذي حصــل عــى الدعــم األ كـ بـر مــن قبــل جميــع
إىل توافــق بشــأن مرشــح واحــد لهــذا المنصــب ،ي
ً
األط ـراف لشــغل هــذا المنصــب ،واســتكملت التشــكيلة الحكوميــة يــوم  1حزي ـران  ،2004اســتنادا إىل التوصيــات الرســمية الـ ت يـى ســلمتها األمــم
ق
ا� (المرجــع الســابق ،ص .)10
المتحــدة إىل رئيــس الــوزراء الع ـر ي
َ
-4تبـ نـى بعثــة األمــم المتحــدة لتشــكيلة الحكومــة وتأكيدهــا عــى أن ثل ـث التشــكيلة الحكومــة جديــدة ،ولــم يشــغل وظائــف حكوميــة فيهــا مــن بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ين
األعضــاء السـ ي ن
ـخص�.
ـابق� لمجلــس الحكــم ســوى شـ
-5تأكيــد األمــم المتحــدة عــى أن الحكومــة العراقيــة ليســت هيئــة منتخبــة ،ولذلــك ال يمكــن أن تــدع بصــورة ش
م�وعــة أنهــا تمثــل العـراق ،ويجــب
ي
ن
ـا�  .2005ولكــن عــى الرغــم مــن دور األمــم
أن تركــز هدفهــا عــى تهيئــة الظــروف المالئمــة إلجـراء انتخابــات حقيقيــة موثــوق بهــا بحلــول كانــون الثـ ي
ً
ف
ف
ف
المتحــدة ي� تشــكيل الحكومــة المؤقتــة ،فــإن الحقيقــة تبـىق متمثلــة ي� أن ســلطة االئتــاف ومجلــس الحكــم كانــا يملــكان دورا وبصمــة أ كـ ثـر ي� هــذه
التشــكيلة ،خاصــة أنهــا ضمــت وزراء عــى صلــة وثيقــة باألح ـزاب السياســية ،وتــم تقســيم المناصــب بنظــام المحاصصــة الســابق نفســه )ســيحة
 ،2004,ص ..)120
ثالثا /موقف قرارات مجلس األمن من الحكومات العراقية المؤقتة واالنتقالية والدائمة
كانــت بدايــة تعامــل قـرارات مجلــس األمــن مــع الحكومــة العراقيــة المؤقتــة مــن خــال القـرار ( ،)1546الــذي صــدر بعــد تشــكيل الحكومــة المؤقتــة
ً
ً
بأســبوع واحــد .وقــد رحــب القـرار ( )1546بتشــكيلها واعت�ب هــا "مرحلــة جديــدة عــى طريــق انتقــال العـراق إىل حكومــة منتخبــة انتخابــا ديمقراطيــا"،
وعــى الرغــم مــن إقـرار مجلــس األمــن لتشــكيل الحكومــة المؤقتــة وأنهــا ذات ســيادة وتتــوىل كامــل المســؤولية والســلطة التخــاذ القـرار ،إال أنــه طالبهــا
باالمتنــاع عــن اتخــاذ إجـراءات "تؤثــر عــى مصـ يـر العـراق فيمــا يتجــاوز الفـ تـرة المؤقتــة المحــددة الـ ت يـى ســتتوىل فيهــا الســلطة".
ف
وعلــة هــذا القيــد الــذي فرضــه مجلــس األمــن عــى الحكومــة المؤقتــة واضــح ،ويتمثــل ي� كونهــا (غـ يـر منتخبــة) ،وقــد نــوه الق ـرار ( )1546إىل أن
ت
ن
ت
ـياس للعـراق ،ســتكون صالحيتهــا أوســع"
الحكومــة االنتقاليــة المنتخبــة "الـ يـى ســتتوىل مقاليــد الحكــم حســب الجــدول الزمـ يـى المقــرح لالنتقــال السـ ي
باعتبارهــا (منتخبــة).
ف
ف
ن
ـياس ي� الع ـراق الــذي تــم إق ـراره ي� الق ـرار ( )1546بالمراحــل التاليــة( :الق ـرار ( ، )1546الفقــرة (2004 )4
ويتمثــل الجــدول الزمـ يـى لالنتقــال السـ ي
ص .)3
 -1تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتوىل مسؤولية الحكم والسلطة بحلول  30حزيران .2004
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ف
ن
�ش
ـا�  ،2005لتشــكيل جمعيــة وطنيــة
 -3إج ـراء انتخابــات ديمقراطيــة مبــا ة بحلــول  31كانــون األول  ،2004أو ي� موعــد ال يتجــاوز  31كانــون الثـ ي
ً
ً
ً
انتقاليــة ،تتــوىل جملــة مســؤوليات ،منهــا تشــكيل حكومــة انتقاليــة وصياغــة دســتور دائــم تمهيــدا لقيــام حكومــة منتخبــة انتخابــا دســتوريا بحلــول 31
كانــون األول .2005

ُ
ف
وجــاءت الفقــرة ( )7مــن القـرار ( ،)1546لتعــدد بعــض أوجــه تقديــم المســاعدة مــن قبــل األمــم المتحــدة وتشــمل الجوانــب السياســية المتعلقــة ي�
عقــد مؤتمــر وطـ ن يـى ،وتقديــم المشــورة والدعــم إىل الحكومــة واللجنــة االنتخابيــة المســتقلة بشــأن عمليــة إجـراء االنتخابــات ،باإلضافــة إىل جوانــب
إداريــة وإصالحيــة إلعــادة هيكليــة الدولــة العراقيــة.
ف
دول يدعم العملية السياسية حسب الجدول المذكور
كما أن القرار ( )1546قام بدعوة الحكومة العراقية المؤقتة إىل أن تنظر ي� عقد اجتماع ي
ً
ق
ا� (القـرار ( ،)1546الفقــرة ( ،)5ص ..)4
ـياس العـر ي
آنفــا ،وأشــار إىل أن مجلــس األمــن سـ يـرحب بعقــد اجتمــاع مــن هــذا القبيــل لدعــم االنتقــال السـ ي
وذلــك ف ي� "مؤتمــر �ش م الشــيخ" عــن العـراق (تــم عقــد هــذا المؤتمــر ف ي� مدينــة ( �ش م الشــيخ ) ف ي� جمهوريــة مــر العربيــة .)2004,
ـام (إعــان �ش م الشــيخ) الــذي" :رحــب بكافــة
وقــد صــدر عــن هــذا المؤتمــر عــدة نتائــج ومواقــف مــن الــدول المشــاركة فيــه ،وتضمنهــا البيــان الختـ ي
ً
ف
الخطــوات المتخــذة حـ تـى اآلن لتحقيــق الديمقراطيــة ي� العـراق وتشــجيع الحكومــة العراقيــة المؤقتــة عــى مواصلــة العمليــة السياســية وذلــك وفقــا
للجــدول الزمـ ن يـى الــذي أقــره قـرار مجلــس األمــن (( )1546الفقــرة ( .)2004 ,)5والواقــع أن القـرار ( ،)1546قــام بالتأكيــد عــى أن الحكومــة العراقيــة
ف
المؤقتــة ســتكون ذات ســيادة ومنحهــا صالحيــات تتمثــل ي� قدرتهــا عــى طلــب تمديــد أو إنهــاء وجــود القــوة المتعــددة الجنســيات ،كمــا ســمح لهــا
ـدول المتعلــق بهــذا الشــأن (القـرار (  ،) 1546الفقــرة ( ،) 21ص  ،)7باإلضافــة
باسـ يـت�اد األســلحة واألعتــدة لقواتهــا األمنيــة اســتثناء مــن الحظــر الـ ي
ً
ف
ف
إىل منحهــا صالحيــة التــرف ي� أمــوال الع ـراق مــن عائداتــه النفطيــة الـ ت يـى يتــم إيداعهــا ي� صنــدوق تنميــة الع ـراق "ح ـرا" بتوجيهــات الحكومــة
العراقيــة (لقـرار ( ،)1546الفقــرة ( ،)24ص  .)7كمــا جعــل للحكومــة المؤقتــة ســلطة إبـرام وتنفيــذ اتفاقــات تتعلــق بتخفيــض الديــون الســيادية عــى
العـراق وبدعــم جهــود إعــادة إعمــار العراق(القـرار ( ،)1546الفقــرة ( )28ص  . )7ولكــن تبـىق الحقيقــة أن الحكومــة المؤقتــة كانــت تمتلــك (ســيادة
منقوصــة) ،ألنهــا لــم تكــن تمتلــك صالحيــة (منــع) القــوة المتعــددة الجنســيات مــن القيــام بأعمــال عســكرية أو اعتقــاالت أمنيــة مــن صالحياتهــا
الواســعة .
ف
ن
ـا� ،2005 /تــم إجـراء االنتخابــات المبــا�ش ة النتخــاب الجمعيــة الوطنيــة االنتقاليــة (القـرار ( ,2005 )1637ص  ، )2والـ ت يـى كانــت
و� 30كانــون الثـ ي
ي
ق
ا� ليبــدي رأيــه فيــه مــن خــال اســتفتاء شـع�ب ي مبــا�ش .
مهمتهــا الرئيســية (صياغــة دســتور جديــد) ،ويتــم عــرض مســودة الدســتور عــى الشــعب العـر ي
ً
ً
ف
والحقيقة أن األمم المتحدة قد دعمت عملية إجراء االنتخابات ي� العراق نظريا وعمليا ،إذ إن جميع القرارات الصادرة عن مجلس األمن منذ
عــام  ،2003كانــت تدعــوا وتدعــم تكويــن (مفوضيــة االنتخابــات العراقيــة المســتقلة) ،إذ كان لهــا صالحيــة اختيــار المرشـ ي ن
ـح� لعضويــة المفوضيــة
ف
ً ف
ف
ن
ن
دول ليكــون عضــوا ي� المفوضيــة ،ولكــن ال يحــق لــه التصويــت ي�
مــن العراقيـ يـ� ،باإلضافــة لصالحيــة األمـ يـ� العــام لألمــم المتحــدة ي� اختيــار خبـ يـر ي
ف
ف
ف
ن
ت
ـا�  ،2005تمــت ي�
مجلــس المفوضيــة (المزيــد حــول دور األمــم المتحــدة ي� االنتخابــات العراقيــة) .والواقــع أن االنتخابــات الـ يـى جــرت ي� كانــون الثـ ي
ف
ئ
األنما� ( .)) UNDPمما أدى بالنتيجة إىل
ظروف أمنية بالغة الخطورة (تقرير برنامج إدارة الحكم ي� الدول العربية التابع ل�ب نامج األمم المتحدة
ي
ً
غيــاب تمثيــل بعــض المناطــق عــن الجمعيــة الوطنيــة االنتقاليــة ،وكانــت مهمتهــا األساســية (كتابــة دســتور جديــد) للعـراق .وتــم الحقــا مراعــاة �ض ورة
ُ
ف
وقدمــت مســودة الدســتور لالســتفتاء العــام المبــا�ش ف�  15ش
ت�يــن
وجــود َمــن يمثــل المناطــق الـ ت يـى قاطعــت االنتخابــات ،ي� لجنــة كتابــة الدســتور،
ي
ت
المق�عـ ي ن
ـ� ،وبنســبة مشــاركة بلغــت ( %65المرجــع الســابق).
األول ،2005 /وتــم إقـراره بغالبيــة  %78مــن أصــوات
ف
وقــد مجلــس رحــب مجلــس األمــن مــن خــال القـرار( ،)1637ي� ديباجتــه بإجـراء "االنتخابــات الديمقراطيــة المبــا�ش ة النتخــاب الجمعيــة الوطنيــة
االنتقاليــة ف�  30كانــون الثـ نـا� ،2005 /وصياغــة دســتور جديــد للع ـراق ،وموافقــة الشــعب عليــه ف�  15ش
ت�يــن األول( 2005 /الق ـرار ( ,) 1637
ي
ي
ي
ص ..)2-1

ف
ف
كمــا تطــرق القـرار ( )1637إىل الطلــب الــوارد ي� رســالة رئيــس الــوزراء إىل رئيــس مجلــس األمــن ،باإلبقــاء عــى وجــود القــوة المتعــددة الجنســيات ي�
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ف
العـراق (القـرار (  ,2005 ,) 1637ص  .).6-5وتمديــد صالحيــة األحــكام الــواردة ي� القـرار( ،)1546والمتعلقــة بإيــداع العائــدات الماليــة ي� صنــدوق
ً
تنميــة العـراق ،لالســتفادة مــن امتيــازات وحصانــات صنــدوق تنميــة العـراق لمــدة ( )12شــهرا إضافيــة (المرجــع الســابق).
ن
الثا�  /مرحلة الحكومة العراقية الدائمة
الفرع ي
ً
ً
ف
ف
ن
ـياس ي� العـراق ،فكانــت تتمثــل ي� قيــام حكومــة منتخبــة انتخابــا دســتوريا بحلــول 31
أمــا المرحلــة األخـ يـرة واألهــم مــن الجــدول الزمـ يـى لالنتقــال السـ ي
وه مــا اصطلــح عــى تســميتها (بالحكومــة الدائمــة المنتخبــة) ،وتتمـ ي زـر عــن ســابقاتها بأنهــا ليســت (مؤقتــة وغـ يـر منتخبــة) مثــل
كانــون األول ،2005 /ي
ت
ت
ت
ال� ترأســها (إبراهيم
ال� ترأســها (إياد عالوي) ،وليســت (منتخبة ولكن انتقالية لف�ة ي
قص�ة وبصالحية محدودة) مثل الحكومة ي
الحكومة األوىل ي
ً
الجعفــري) ولكــن هــذه الحكومــة (دائمــة ومنتخبــة دســتوريا) ومدتهــا أربعــة أعــوام وصالحياتهــا مطلقــة وكاملــة بــدون تقييــد.
وقــد أجريــت االنتخابــات بالفعــل ،بتاريـ ـ ــخ  15كانــون األول  ،2005ونتــج عنهــا مجلــس للنــواب  ،قــام باختيــار حكومــة جديــدة .وقــد شــهدت هــذه
االنتخابــات مشــاركة أوســع مــن ســابقاتها ،إذ بلغــت نســبة المشــاركة فيهــا (( )%76.4تقييــم البعثــة الدوليــة لالنتخابــات العراقيــة لمجلــس النــواب
ق
ا� ،2005 ,ص  .)27مــع مشــاركة جميــع المحافظــات العراقيــة دون اســتثناء.
الع ـر ي
وعــى الرغــم مــن ظهــور مشــاكل بعــد إعــان نتائــج االنتخابــات حــول حــدوث حــاالت تزويــر ،إال أن (البعثــة الدوليــة لالنتخابــات العراقيــة) ،الـ ت يـى
َ
ف
ف
تشــكلت بدعــم مــن األمــم المتحــدة والمفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات ي� الع ـراق لتقييــم مجــرى العمليــة االنتخابيــة ،أعلنــت ي� تقريرهــا
المفصــل أن "خـ بـراء البعثــة خلصــوا إىل أن انتخابــات كانــون األول  2005كانــت متوافقــة مــع المعايـ يـر الدوليــة لالنتخابــات ،ســواء عــى صعيــد إطارهــا
ن
ـو� ،أو تخطيطهــا ،أو إجراءاتهــا ،أو شــؤونها اللوجســتية .إضافــة إىل ذلــك ،فقــد عكســت نتائــج االنتخابــات إرادة الناخبـ ي ن
ـ� (المرجــع الســابق،
القانـ ي
ص  ..)1ولذلــك فــإن مجلــس األمــن قــد رحــب بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ف ي� العـراق "مــن خــال القـرار رقــم (( )1732القـرار (.)2006 ,)1723
وقــام باالســتجابة لطلــب الحكومــة العراقيــة بتمديــد واليــة القــوة المتعــددة الجنســيات إىل  31كانــون األول ،2007 /وبشــأن إيــداع صــادرات النفــط
ف
ـدول للمشــورة والمراقبــة برصــد صنــدوق التنميــة للعـراق (المرجــع الســاابق  ,الفقــرة ( 3 ،2 ،1
ي� صنــدوق التنميــة للعـراق ،واســتمرار المجلــس الـ ي
) ،ص ..)4
ف
ف
ن
ـو� الــذي يطــرح نفســه بشــدة ي� هــذا الصــدد ،هــو ي� أثــر "اإلعـ تـراف" الــذي قــام بــه مجلــس األمــن مــن خــال قراراتــه
والحقيقــة أن التســاؤل القانـ ي
ً
ف
ن
ـو� (لق ـرارات مجلــس األمــن) وخاصــة أننــا أمــام
ـال إىل البحــث ي� األثــر القانـ ي
بالحكومــات العراقيــة والعمليــة السياســية عمومــا .وهــو مــا يــؤدي بالتـ ي
ن
ـا� مــن هــذا البحــث ،لتوضيــح
قـرارات يصدرهــا مجلــس األمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة .لــذا فســوف نخصــص المبحــث الثـ ي
هــذا الموضــوع.

ن
الثا�
المبحث
ي

ن
السياس
الدول المتعلقة بالجانب
القانو� لقرارات مجلس األمن
األثر
ي
ي
ي

ً
ً
كان موقــف مجلــس األمــن مــن الحكومــات العراقيــة المتالحقــة واضحــا وجليــا ،إذ إنــه قــام باالعـ تـراف بهــذه الحكومــات بوصفهــا "ذات ســيادة"

منــذ الق ـرار (.)1546
ً
ً
ف
والواقــع أن هــذا االعـ تـراف ال يحمــل جانبــا سياســيا فقــط وإنمــا هــو ،وبــكل تأكيــد ،لــه جوانــب قانونيــة غايــة ي� األهميــة ،وخاصــة أننــا أمــام حالــة (غـ يـر
ف
ف
طبيعيــة)؛ ألن هــذه الحكومــات تشــكلت ي� ظــل االحتــال وتواجــد قــوات أجنبيــة كبـ يـرة ي� العـراق .ومــن هنــا ثــارت اإلشــكالية القانونيــة حــول �ش عيــة
ف
�ش
ه ليســت بالحالــة الفريــدة وليســت ســابقة تاريخيــة ،إذ إن
إج ـراء انتخابــات ي� ظــل االحتــال ،و عيــة انبثــاق حكومــات عــن هــذه االنتخابــات ي
العديــد مــن الــدول تــم عقــد االنتخابــات وتشــكيل حكومــات فيهــا عــى الرغــم مــن وجــود االحتــال فيهــا ،واألمثلــة عــى ذلــك عديــدة ومنهــا :ألمانيــا
ً
واليابــان وإيطاليــا والنمســا ،بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،بــل إن مــر حــدث فيهــا أول انتخابــات نيابيــة طبقــا لدســتور عــام  ،1923ومثلهــا العـراق
ف
ف
ف
ن
ن
ـا� .
الــذي أجريــت فيــه االنتخابــات النيابيــة ي� ظــل دســتور عــام  ،1925ي� حـ يـ� كان كالهمــا ي� ظــل االحتــال ال�ب يطـ ي
ف
ف
ف
ف
و� تشــكيل الحكومــة المؤقتــة ،ثــم ي� إقـرار الجــدول
ولكــن الفريــد ي� حالــة العـراق هــو أن األمــم المتحــدة كان لهــا (دور بــارز) ي� االنتخابــات العراقيــة ي
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الزمـ نـى لالنتقــال الســياس ف� الع ـراق مــن خــال ق ـرار رقــم ( ،)1546باإلضافــة إىل االعـ تـراف بالحكومــات العراقيــة ودعمهــا وإضفــاء ش
ال�عيــة عليهــا
ي ي
ي

مــن خــال قـرارات مجلــس األمــن المتعــددة ،والـ ت يـى صــدرت ضمــن (الفصــل الســابع) مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.
ولذلــك ســيتم ف� هــذا المبحــث تنــاول األثــر ت
الم�تــب عــى إعـ تـراف األمــم المتحــدة مــن خــال قـرارات مجلــس األمــن بالحكومــة العراقيــة وبالعمليــة
ي
ً
السياســية عمومــا ،باإلضافــة إىل توضيــح القيمــة القانونيــة (لقـرارات مجلــس األمــن) ،وخاصــة أننــا أمــام قـرارات صــادرة بموجــب الفصــل الســابع ،كمــا
ً
ذكرنــا آنفــا.

ن
ت
الدول
لالع�اف
القانو�
المطلب األول/األثر
ي
ي

ت
ت
ش
دول
ـدول" الــذي يصــدر عــن دولــة أو مجموعــة دول أو منظمــة دوليــة بشــخص ي
االعــراف هــو (اإلق ـرار بال ـ ي ء) ،والمقصــود بــه هنــا "االعــراف الـ ي
جديــد أو بحالــة معينــة .والواقــع أن الدولــة تتكــون مــن (الشــعب واإلقليــم والســلطة) ،ومــن خــال توافــر هــذه العنــارص توجــد "الدولــة" ،ولكــن ذلــك
ف
الدول(الجبــوري ،2006 ,ص ..)125
ال يكـف ي بذاتــه إلعطــاء صفــة "الدولــة" ي� ميــدان القانــون
ي

ت
الفرع األول :
االع�اف بالدولة  

ف
"االعـ تـراف بالدولــة هــو التســليم مــن جانــب الــدول القائمــة بوجــود هــذه الدولــة وقبولهــا كعضــو ي� الجماعــة الدولية(عـ يـ� صــادق أبــو هيــف،1997 ,
ص  ..)166والحقيقــة أن فقهــاء القانــون الــدول العــام قــد اختلفــوا  -وال يزالــون مختلفـ ي ن
ـ�  -حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالعـ تـراف بالدولــة ،مــع
ي
ً
ت
ت
مــا تي�تــب عــى هــذا االختــاف – لزومــا – مــن االختــاف حــول طبيعــة اآلثــار القانونيــة الم�تبــة عــى تمــام االعــراف أو تخلفــه (عبــد الحميــد،2008 ,
ص ..)182

ً
ُ
ولذلــك فــإن قســما مــن الفقهــاء اعتـ بـروا أن االعـ تـراف ذو طبيعــة (منشــئة) ،وعليــه فــإن الدولــة بموجــب (االعـ تـراف) تمنــح الوجــود والشــخصية
ف
ت
و� المقابــل يــرى قســم آخــر مــن الفقــه أن
ـافع ،1971,ص  ..)104ي
القانونيــة ،ي
وه بــدون هــذا االعــراف ليســت ســوى "واقعــة بسيطة"(الشـ ي
ف
االعـ تـراف ذو طبيعــة (كاشــفة) ،يتــم فيــه اإلعــان عــن تمكـ ي ن
ـ� الدولــة مــن ممارســة كافــة اختصاصــات ســيادتها الخارجيــة ،ي� مواجهــة األشــخاص
ً
الدوليـ ي ن
ـ� الذيــن قامــوا باالعـ تـراف بهــا .ووفقــا لهــذا االتجــاه فــإن الواقعــة محــل االعـ تـراف تكــون موجــودة قبــل (االعـ تـراف) ،وهــذا األخـ يـر ليــس إال وســيلة
تقريريــة كاشــفة للواقعــة؛ ألنــه ليــس مــن المعقــول أن يــرد االعـ تـراف عــى �ش ي ء غـ يـر موجــود مــن قبل(فــؤاد  ،1984,ص ..)197
ً
ف
ت
دول
وتميــل الباحثــة ي� هــذه المســألة ،إىل الـرأي الــذي يعتقــد أن االعــراف _ أيــا كان محلــه ،وســواء كان موضوعــه قيــام دولــة جديــدة أو أي وضــع ي
ُ
ُ
ً
ن
ـو� يشــتمل عــى مرحلتـ ي ن
ـ� ،األوىل تعــد كاشــفة ،إذ إنــه يكشــف عــن وجــود الدولــة وال ُيعــد إنشــاءا لهــا ،والثانيــة تعــد ُمنشــئة؛ ألنهــا
آخــر – تــرف قانـ ي
تقــوم بإنشــاء ت ز
ال�امــات عــى عاتــق المعـ تـرف.
ً ف
ف
والحقيقــة أن األوضــاع ي� الع ـراق – بالرغــم مــن وجــود االحتــال – لــم تشــهد "تشــكيكا" ي� االعـ تـراف بالع ـراق بوصفــه "دولــة" ،وقــد أ كــدت عــى
ف
هــذا المعـ نـى جميــع قـرارات مجلــس األمــن الـ ت يـى صــدرت بعــد االحتــال ،إذ نصــت عــى أن ســيادة العـراق تكمــن ي� دولــة العـراق ،وأ كــدت عــى ســامة
ً
ً
ً ف
ووحــدة أراضيــه دائمــا ،كمــا أن أيــا مــن دول العالــم لــم تقــم بســحب االعـ تـراف عــن العـراق بوصفــه دولــة .وبـق ي العـراق دولــة عضــوا ي� األمــم المتحــدة
ف
رغــم وجــود االحتــال ،ويبــدو – مــن وجهــة نظــر الباحثــة  -أن هــذا األمــر هــو تطبيــق للعــرف الــذي أخــذت بــه المنظمــات الدوليــة ي� التفسـ يـر الواســع
ف
ف
لكلمــة "االســتقالل" ،ممــا يــؤدي إىل عــدم اشـ تـراط االســتقالل التــام الناجــز الكامــل ي� منــح العضويــة ،ولعــل مــن األمثلــة الواضحــة ي� هــذا الصــدد أن
ف
معظــم الــدول العربيــة المؤسســة لجامعــة الــدول العربيــة كان اســتقاللها موضــع تســاؤل أو شــك عنــد تأسيســها للجامعــة ي� عــام  ،1945فالقــوات
ف
الفرنســية وال�ب يطانيــة كانــت ترابــط ي� ســوريا ولبنــان .وكانــت مــر واألردن والع ـراق مرتبطــة مــع بريطانيــا بمعاهــدات اســتعمارية (فــؤاد ،1984,
ص ..)197
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ن
ت
الثا�:
االع�اف بالحكومة
الفرع
ي

ممــا ال شــك فيــه أن االعـ تـراف بالدولــة يختلــف عــن االعـ تـراف بالحكومــة ،إذ إن األول تـ بـرز الحاجــة إليــه عنــد ظهــور دولــة جديــدة ،أو عنــد حــدوث
تغيــر جوهــري ف� حــدود دولــة مــا أو عنارصهــا الرئيســية ،ولكــن إذا كانــت عنــارص الدولــة عــى حالهــا وانصـ َ
ـب التغيـ يـر عــى الحكومــة فقــط ،فيصبــح
ي
ي
ً
ً
األمــر متعلقــا باالعـ تـراف بالحكومــة ال بالدولــة (العمــري .)1959 ،والحقيقــة أن االعـ تـراف بالحكومــة أو عدمــه ال يعـ ن يـى أبــدا المســاس بعضويــة الدولــة
ف
ف
ت
ـرشع لهــا والمتحــدث
ي� المجتمــع الـ ي
ـدول ،بقــدر مــا هــو عمــل تنــرف مــن خاللــه إرادة الجهــة المع�فــة إىل اعتبــار الحكــم القائــم ي� الدولــة ،الممثــل الـ ي
بإســمها ف ي� العالقــات الدوليــة ( شـ بـر ،1975,ص ..)349
ف
ف
ت
�ض
ـياس( العمــري1959 ,ص ..)601-600
والواقــع أن االعــراف بالحكومــة ال ورة لــه إال ي� حالــة حــدوث "تغيـ يـر جوهــري" ي� نظــام الدولــة السـ ي
ً
ف
مثــل حــدوث انقــاب عســكري أو ثــورة تطيــح بالحكومــة الـ ت يـى كانــت قائمــة ،أمــا إذا كان التغيـ يـر الحاصــل ي� الحكومــة (دســتوريا) ،ســواء باالنتخابــات
ف
مــن خــال وصــول حكومــة جديــدة منتخبــة ،أو حـ تـى فقدانهــا للثقــة مــن خــال ال�ب لمــان ي� الدولــة وحــدوث التغيـ يـر ،فــإن هــذه الحكومــة الجديــدة
ليســت ف ي� حاجــة إىل اعـ تـراف الــدول والحكومــات األخــرى بهــا ( .صباريـ ن يـى ،1992 ,ص ..)125

ـدول عــى أن تقــوم الــدول بتحديــد مواقفهــا مــن الحكومــات الـ ت يـى تصــل إىل الســلطة بغـ يـر الطريــق الدســتوري المألــوف .ويتمثــل
ولكــن جــرى العمــل الـ ي
ت ً
ً
ت ً
ً ف
ف
َ ف
اع�افــا واقعيــا أو ي� االمتنــاع عــن
اع�افــا قانونيــا أو
األســلوب المتبــع ي� تحديــد الموقــف مــن الحكومــة الجديــدة ،ي� االعـ تـراف بمثــل هــذه الحكومــة
ً
االعـ تـراف كليــة (عبــد الحميــد ,ص ...)186
وأظهــر التطبيــق العمــ� الــدول لالعـ تـراف بالحكومــة ،أنــه يشـ تـرط قــدرة الحكومــة الجديــدة عــى اإليفــاء ت ز
بال�اماتهــا الدوليــة ،باإلضافــة إىل ســيطرتها
ي
ي
الفعليــة عــى إدارة الدولــة (بشـ يـر ,ص ...)111
أمــا بالنســبة لالعـ تـراف بالحكومــات الـ تـى تتشــكل ف� ظــل وجــود االحتــال – وغالبـ ًـا مــا تتهــم هــذه الحكومــات بأنهــا صنيعــة المحتــل – فــإن ثمــة �ش طـ ي ن
ـ�
ي
ي
مهمـ ي ن
ـ� لالعـ تـراف بها:
 -1أن تفرض الحكومة سيطرتها عىل كامل اإلقليم.
 -2وجود موقف إيجا� من الشعب تجاه الحكومة ،بحيث ظ
تح� برضاء الشعب وتأييده (شعبان ،2004ص .).24
بي
ف
ف
و� حالــة األخــذ بهذيــن ش
ال�طـ ي ن
ـ� أو المعياريــن وتطبيقهمــا عــى حالــة العـراق ي� ظــل االحتــال ،فــإن النتيجــة تبــدو متباينــة ،إذ إنــه – مــن وجهــة نظــر
ي
ً
ن
ً رش
رش
ـا� غالبــا؛ ألنــه جهــة غـ يـر منتخبــة وقــام االحتــال بتعيينــه ،وعــى
الباحثــة – ســوف نجــد أن (مجلــس الحكــم) يفتقــد الـ ط األول يقينــا والـ ط الثـ ي
ً
ً
الرغــم مــن وجــود بعــض اآلراء الـ ت يـى دافعــت عــن مجلــس الحكــم وأســندت تشــكيله لق ـرار مجلــس األمــن ( ،)1483واعتـ بـرت أن ثمــة قبــوال شــعبيا
ف
ن
رش
ـا� ،أمــا الـرش ط األول فــكان غـ يـر متوفــر
تجاهــه (راجــع صفحــة ( )8و مــا بعدهــا مــن هــذه المبحــث) .فــإن هــذا الدفــاع ال يعــدو كونــه ي� إطــار الـ ط الثـ ي
ً
ف
ي� حالــة مجلــس الحكــم .أمــا بالنســبة (للحكومــة المؤقتــة) فإنهــا ال تختلــف كثـ يـرا عــن مجلــس الحكــم ،وإن كانــت قــد حصلــت عــى صالحيــات أوســع
ف
ق
ت
ا� ،كمــا أنهــا بقيــت ي�
ـدول الرصيـ ـ ــح ولكنهــا بقيــت غـ يـر مســيطرة عــى كامــل اإلقليــم الع ـر ي
وســيطرة أ كـ بـر مــن مجلــس الحكــم إضافــة إىل االعــراف الـ ي
ً
ت ً
اع�افــا واســعا بهــذه الحكومــة.
ـدول أظهــر
موضــع الشــك مــن حيــث تأييــد الشــعب لهــا؛ ألنهــا كانــت غـ يـر منتخبــة ،ولكــن الواقــع الـ ي
الكث�يــن بوصفهــا (حكومــة منتخبــة)،
أمــا بالنســبة (للحكومــة االنتقاليــة المنتخبــة) ،فإنهــا كانــت تتمـ ي زـر بوجــود "تأييــد ش ـع�ب ي " لهــا مــن وجهــة نظــر ي
ُ
ولكــن الباحثــة تــرى أن هــذا التأييــد "ناقــص"؛ ألن االنتخابــات الـ ت يـى أجريــت قــد شــهدت مقاطعــة واســعة مــن مناطــق وفئــات معينــة.
ً
ً
أمــا (الحكومــة الدائمــة المنتخبــة دســتوريا) ،فإنهــا كانــت األ كـ ثـر فرضــا للســيطرة عــى اإلقليــم ،وإن كان اســتمرار بقــاء القــوة المتعــددة الجنســيات
ً
ً
ف
ن
رش
ـا� المتمثــل ي� التأييــد الشـع�ب ي كان أوضــح ،إذ إن
يفتــح مجــاال إلثــارة الشــكوك حــول هــذه المســألة مــن الناحيــة العســكرية تحديــدا .ولكــن الـ ط الثـ ي
ف
ف
ه
المشــاركة ي� االنتخابــات كانــت واســعة ي� جميــع المناطــق ،بعكــس االنتخابــات الســابقة،وتم تســميتها "بحكومــة الوحــدة الوطنيــة" ،كمــا كانــت ي
األ كـ ثـر ت
اع�افـ ًـا مــن قبــل الــدول واتســع نطــاق التمثيــل الدبلومــاس المتبــادل بينهــا وبـ ي ن
ـ� دول العالــم عــن ســابقاتها.
ي
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ً
ً
ف
األخ�يــن بشــكل كبـ يـر ،كمــا أنهــا تناولــت بعــد العــام  2003مواضيــع ي�
بمــا أن العـراق كان محــا وموضوعــا لقـرارات مجلــس األمــن خــال العقديــن
ي
ف
ف
غايــة األهميــة ،وتمــس الســيادة والشــؤون الداخليــة للعـراق ،فإنــه ال بــد مــن البحــث ي� القيمــة القانونيــة لهــذه القـرارات ومــدى صالحياتهــا ي� التدخــل
ت
واالع�اف.

الفرع األول :المقصود بالقرار الصادر عن المنظمات الدولية
"القـرار" هــوكل تعبـ يـر مــن جانــب المنظمــة – يتــم عــى النحــو الــذي حــدده دســتورها ومــن خــال اإلجـراءات الـ ت يـى رســمها – عــن اتجــاه اإلدارة الذاتيــة
لها إىل ترتيب آثار قانونية معينة ومحددة ،سواء عىل سبيل اإللزام أو التوصية (عبد الحميد ،1968,ص . )122
أمــا القـرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن بشــأن نـزاع دول يهــدد األمــن والســلم الدوليـ ي ن
ـ� فإنهــا :األوامــر الـ ت يـى يصدرهــا المجلــس إىل الــدول المتنازعــة
ي
ف
ت
أو الــدول األعضــاء وغـ يـر االعضــاء ي� األمــم المتحــدة ،أو إىل بعــض الهيئــات الدوليــة األخــرى  ،وي�تــب عــى مخالفتهــا المســؤولية الدوليــة ( رفعــت,
 1998ص .. )343

ف
ف
ويتضــح ممــا ســبق أن الق ـرارات إمــا (ملزمــة) أو (غـ يـر ملزمــة) ،والمعيــار ي� اتخــاذ الق ـرارات الملزمــة يتمثــل ي� كــون موضوعهــا يهــدد "الســلم واألمــن
ف
ف
الدوليـ ي ن
ـ�" .والواقــع أننــا ي� حالــة العـراق أمــام قـرارات صــدرت جميعهــا ضمــن الفصــل الســابع ،عــى الرغــم مــن أنــه عالــج ي� هــذه القـرارات مواضيــع
ت
كثـ يـرة ال تمــس األمــن والســلم الدوليـ ي ن
وغ�هــا الكثـ يـر.
ـ� ،مثــل برنامــج (النفــط مقابــل الغــذاء) ،ونظــام التعويضــات ،والديــون الم�تبــة عــى العـراق ي

ه قـرارات ذات (طبيعــة قاعديــة) أم أنهــا آراء فجــة أو مواقــف سياســية
ولذلــك يثــور التســاؤل حــول طبيعــة القـرارات الصــادرة بحــق العـراق ،هــل ي
ـال للصفــة القاعديــة (عبــد الحميــد ,ص .)122
غـ يـر محــددة ،ومفتقــدة بالتـ ي

ت ً
ً
ً
اق�احا بشــأن مســألة معينة يبديها
كما أن قرارات المجلس تتضمن (قرارات ملزمة) وتوصيات التوصيات تتضمن رأيا معينا أو رغبة أو نصيحة أو
مجلــس األمــن عـ بـر قراراتــه.
ويــرى القســم األ كـ بـر مــن الفقــه بــأن التوصيــات تتمتــع بقــوة أدبيــة وسياســية فقــط (األعــوج ،)2004 ،واآلخــر يــرى أن التوصيــات يكــون لهــا قــوة ملزمــة
ً
ن
ـو� ،ال بــد مــن البحــث بدايــة حــول كــون الق ـرارات  -الصــادرة عــن
أحيانا(عبــد الحميــد ,ص  .)124 – 123وبغــض النظــر عــن هــذا الخــاف القانـ ي
ً
ـدول العــام أم ال ،لمــا تي�تــب عليــه مــن آثــار قانونيــة مهمــة.
مجلــس األمــن – مصــدرا مــن مصــادر القانــون الـ ي

ً
ن
الدول
الثا� :اعتبار قرارات مجلس األمن مصدرا للقانون
الفرع
ي
ي
مــع ازديــاد المنظمــات الدوليــة وممارســتها الختصاصــات دوليــة متنوعــة ،وبالــذات منظمــة األمــم المتحــدة بمختلــف أجهزتهــا وخاصــة مجلــس األمــن
ً
ً
ـدول ،فــإن النظــرة إىل القـرارات الصــادرة عنهــا بــدأت تأخــذ قــدرا كبـ يـرا مــن االهتمــام ،وباألخــص ف ي� تقييــم هــذه القـرارات مــن الناحيــة القانونيــة.
الـ ي
ُ
ف
والواقــع أنــه إذا كان ُ
الم َســلم بــه لــدى جمهــور الفقهــاء ،أن قـرارات المنظمــات الدوليــة تســهم – مــن خــال العــرف أو االتفاقيــات – ي� خلــق القواعــد
ً
ً
ً
ُ
ً
القانونيــة الدوليــة ،إال أن الجــدل قــد احتــدم حــول مــا إذا كانــت هــذه الق ـرارات ،تشــكل بذاتهــا عن ـرا متمـ ي زـرا ومســتقال جدي ـرا بإنشــاء القواعــد

تز
واالل�امــات القانونيــة الدوليــة (عبــد الونيــس  ,2007 ,ص .)113
ف
ف
ـاس
وأســاس الجدل الدائر ي� نطاق فقه القانون
ي
الدول التقليدي ،يتعلق بشــأن ما إذا كانت المصادر المشــار إليها ي� المادة ( )38من النظام األسـ ي
ً
ت ُ
ـاس للمحكمــة ( – )1946 – 1920قــد جــاء ورودهــا عــى ســبيل المثــال أم عــى
لمحكمــة العــدل الدوليــة – والـ يـى نقلــت حرفيــا عــن النظــام األسـ ي
ســبيل الحــر) الرشــيدي  , 1999ص ...)60
ف
وه:
وتنص المادة ( )38من النظام
األساس لمحكمة العدل الدولية ي� الفقرة1/عىل القواعد الدولية ،ي
ي
ت ً
ت
مع�فا بها رصاحة من جانب الدول المتنازعة.
ال� تضع قواعد
"أ -االتفاقات الدولية العامة والخاصة ي
ب -العادات الدولية المرعية المعت ة بمثابة قانون َ
دل عليه تواتر االستعمال.
�ب
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ت
ال� أقرتها األمم المتمدنة.
ج -مبادئ القانون العامة ي
ً
ً
ف
ن ف
ـ� ي� القانــون العــام ي� مختلــف األمــم ،ويعتـ بـر هــذا وذاك مصــدرا احتياطيــا لقواعــد القانــون ،وذلــك مــع
د – أحــكام المحاكــم ومذاهــب كبــار المؤلفـ ي
مراعــاة أحــكام المــادة ( 59المــادة ( .)) 59
ـال ال يمكــن إضافــة مصــدر آخــر لهــا.
وبنــاء عــى نــص هــذه المــادة ،يــرى قســم مــن الفقــه أن هــذه المصــادر قــد وردت عــى ســبيل الحــر ،وبالتـ ي
ً
ً
َ
كمــا يحتــج هــذا ال ـرأي بــأن ق ـرارات المنظمــات الدوليــة ال تشــكل بذاتهــا مصــدرا متمـ ي زـرا للقاعــدة الدوليــة؛ ألن وصــف اإلل ـزام المقـ تـرن بهــا ،إنمــا ينبــع
ُ
ً
ً
ـتقال وإنمــا ه مجــرد نتيجــة مــن نتائــج صفــة المصــدر ُ
المتصفــة بهــا
مــن المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة ،ومــن ثــم فــا تعــد هــذه القـرارات مصــدرا مسـ
ي

"المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة" (عبــد الحميــد ،و الدقــاق ،وخليفــة ،2005،ص ..)133
ف
وتتمثــل الحجــة الثالثــة المؤيــدة لمــا ذهــب إليــه هــذا االتجــاه ،ي� قيــام بعــض الســوابق القضائيــة الـ ت يـى تؤيــد مــا يذهبــون إليــه ،فقــد ذهبــت المحكمــة
ً
ف
ه تلــك الـ ت يـى تصــدر تعبـ يـرا عــن اتفاقهــا ،أو بواســطة
الدائمــة للعــدل الـ ي
ـدول ي� القضيــة المعروفــة بقضيــة (اللوتــس) ،إىل أن القواعــد الملزمــة للــدول ي
ً
ف
العــادات الـ ت يـى جــرت الــدول عــى قبولهــا باعتبارهــا تعبـ يـرا عــن القواعــد القانونيــة .كمــا جــاء ي� أحــد أحــكام المحكمــة العســكرية الـ ت يـى انعقــدت لمحاكمــة

رش
دول (عبــد الونيــس وآخــرون ،مرجــع ســابق  /ص ...)113
ـدول ليــس مــن وضــع مـ ع ي
ـرم الحــرب األلمــان ،أن القانــون الـ ي
مجـ ي
ً
ُ
ً
ف
ف
وقــد وجــدت الباحثــة ي� أثنــاء بحثهــا ي� هــذا الموضــوع ،رأيــا مســاندا لهــذا االتجــاه ،يمكــن عــده "حجــة رابعــة" تضــاف إىل الحجــج الســابقة ،إذ يعتقــد
ً ف
ت
ـ�
هــذا ال ـرأي أن الق ـرارات الـ يـى تصــدر بتوافــق اآلراء وتنطــوي عــى مبــادئ عامــة كاشــفة – وتكــون غالبــا ي� شــكل "إعــان "– مثــل (اإلعــان العالـ ي
ُ
ً
ـدول ،مــع بقــاء رفــض االســتناد كليــة
لحقــوق اإلنســان) و (قـرار تصفيــة االســتعمار لعــام  ،)1960فإنهــا يمكــن اعتبارهــا شــكال مــن مصــادر القانــون الـ ي
إىل هــذا المصــدر ،كلمــا كان لالعتبــارات السياســية أثــر أ كـ بـر مــن االعتبــارات القانونيــة ف ي� إصــدار القرارات)األشــعل, 1999 ,ص ..)11

وقــد انـ بـرى قســم مــن الفقــه للــرد عــى الحجــج الـ ت يـى ســاقها الفريــق األول ،واســتدلوا عــى رأيهــم بــأن اســتناد اختصــاص المنظمــة الدوليــة بإصــدار
ش
ـ� إىل المعاهــدة المنشــئة لهــا ،ال يتعــارض واالعـ تـراف لهــذه الق ـرارات بوصــف المصــدر المســتقل المتمـ ي زـر؛ ألن اســتناد
ق ـرارات ذات طابــع ت�يـ ي
ً
المصــدر إىل مصــدر ســابق عليــه زمنـ ًـا أو أعــى منــه مــن حيــث تــدرج المصــادر نفســها ،ال يفقــد المصــدر ن
األد� درجــة أو المتأخــر زمنــا وصــف التمـ ي زـر
ً
ف
واالســتقالل( عبــد الحميــد ,ص  ..)129والقــول بغـ يـر ذلــك يجعــل مثــا قيــام المحكمــة – ي� ظــل النظــم الداخليــة القانونيــة المختلفــة – بتطبيــق
ً
الت�يعــات ،ال يعــدو ف� حقيقتــه إال أن يكــون تطبيقـ ًـا للدســتور ،ال ش
ش
الت�يـ ـ ــع المســتند إىل هــذا الدســتور ،ومــا تي�تــب عــى ذلــك – تمشــيا مــع هــذا
ي
المنطــق -مــن اعتبــار الدســتور هــو المصــدر الوحيــد للقانــون ،وهــذا مــا ال يمكــن التســليم بــه (عبــد الونيــس وآخــرون  ,ص .)114
ـدول ،فــإن ذلــك – حســب
ه مصــدر للقانــون الـ ي
أمــا مســألة عــدم نــص النظــام األسـ ي
ـاس لمحكمــة العــدل الدوليــة عــى أن قـرارات المنظمــة الدوليــة ي
ً
ف
رأي هــذا الفريــق – ال يقطــع ي� ذاتــه باســتبعادها مــن مصــادر هــذا القانــون ،وذلــك ألن ظروفــا تاريخيــة أحاطــت بنــص هــذه المــادة منــذ صياغتهــا
ـدول بالتقاليــد الخاصــة بالمؤتم ـرات الدبلوماســية ،الـ ت يـى نبعــت منهــا
ـاس للمحكمــة الدائمــة للعــدل الـ ي
عــام  ،1920فلقــد تأثــر واضعــو النظــام األسـ ي
المنظمــات الدوليــة ،فقــد كان مــن الصعــب عــى تلــك المؤتمـرات فــرض ت ز
ال�امــات عــى عاتــق الــدول المشـ تـركة فيهــا ،بموجــب قـرار صــادر باألغلبيــة،

ً
و ليــس الوضــع كذلــك بالنســبة لألمــم المتحــدة (المرجــع الســابق ،ص  ...)114باإلضافــة إىل أن النــص المذكــور تــم نقلــه حرفيــا عــن المــادة ()38
ف
المماثلــة ف� النظــام األســاس للمحكمــة وهــو نـ ٌ
ـص منــذ عــام  ،1920ي� وقــت لــم تكــن فيــه المنظمــات الدوليــة قــد انتـرش ت وأصبــح لقراراتهــا تلــك
ي
ي
ىظ
ت
األهميــة الـ يـى تح ـ بهــا اآلن لتســتحق أن يتــم النــص عليهــا آنــذاك كمصــدر مســتقل ،ثــم إن التطبيــق العمـ يـ� لمحكمــة العــدل الدوليــة يوضــح
ً
ف
و� أ كـ ثـر مــن حالــة إىل ق ـرارات صــادرة مــن إحــدى المنظمــات الدوليــة باعتبارهــا مصــدرا للقاعــدة الدوليــة ( عبــد الحميــد وآخــرون ,ص
اســتنادها ي
.)137
ف
ت
ال�
كما أوضح هذا الرأي بأن المصدر
الشكل للقاعدة القانونية ،ال يعدو ي� حقيقته إال أن يكون أداة من األدوات الكاشفة عن (اإلرادة الشارعة) ي
ي
ُ
ف
ش ئ
ـدول .وعليــه ،فــإن اإلرادة الشــارعة إذا رأت ي� وســيلة مــا كقـرارات المنظمــات الدوليــة أداة إليصــال
تعــد وبحــق المصــدر المنـ لقواعــد القانــون الـ ي
إرادتهــا ،وهــو مــا بــدأ يتضــح ف� الوقــت الحــا�ض ت ز
ب�ايــد أهميــة المنظمــات وقراراتهــا مــن خــال تزايــد استشــهاد المحاكــم الدوليــة بهــذه القـرارات (عبــد
ي
الونيــس وآخــرون ،ص ..)115
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ً
ف
ف
ن
ـا� ،الــذي يــرى ي� القـرارات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة ،وخاصــة عــن (مجلــس األمــن) ،مصــدرا
وتميــل الباحثــة ي� هــذا الموضــوع مــع الـرأي الثـ ي
ً
ـدول العــام ،ونؤيــد جميــع الحجــج الـ ت يـى أوردهــا هــذا الفريــق لالســتدالل عــى رجاحــة رأيــه وصحتــه.
مســتقال مــن مصــادر القانــون الـ ي

ً
الفرع الثالث :قرارات مجلس األمن الصادرة وفقا للفصل السابع

ف
َ
وه "قـرارات
لمــا كانــت القـرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن والخاصــة بالعـراق قــد صــدرت ي� إطــار (الفصــل الســابع) مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،ي
ُ
ملزمــة" ،فإنــه ال بــد مــن توضيــح األســس القانونيــة الـ ت يـى تجعلهــا ملزمــة ،والـ ت يـى تضمنهــا ميثــاق األمــم المتحــدة نفســه:
ُ
ف
ف
ف
أ – مضمــون المــادة ( ،)5/2والـ ت يـى" توجــب عــى جميــع الــدول األعضــاء ي� األمــم المتحــدة تقديــم كل مــا ي� وســعهم مــن عــون إىل األمــم المتحــدة ي�
ً
أي عمــل تتخــذه وفــق الميثــاق ،وأن يمتنعــوا عــن مســاعدة أيــة دولــة تتخــذ األمــم المتحــدة إزاءهــا عمــا مــن أعمــال المنــع أو القمــع" .ويالحــظ أن هــذا
ً
ً
ُ َ
تز
تز
ـ� انطباعــا بوجــوب الـ ت زـرام الــدول األعضــاء بأعمــال المنظمــة عمومــا.
االلــرام هــو الــرام عــام ،ولــم يقيــد بالقـرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن ،ممــا يعـ ي
ف
ف
ب  -مضمــون المــادة ( ،)1/24وتوضــح هــذه المــادة أن الــدول األعضــاء ي� األمــم المتحــدة ،قــد عهــدوا إىل مجلــس األمــن بالتبعــات الرئيســية ي� أمــر
ً
َ
ـدول ،وموافقتهــم عــى أن مجلــس األمــن يعمــل نائبــا عنهــم ف ي� قيامــه بواجباتــه الـ ت يـى تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات.
حفــظ الســلم واألمــن الـ ي
ت
ال� أكدت عىل أن "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق الميثاق".
ج – مضمون المادة ( ،)25ي
ت ُ
ف
ف
ـدول ،أن يضعــوا
د -مضمــون المــادة ( ،)1/43الـ يـى توجــب أن "يتعهــد جميــع أعضــاء األمــم المتحــدة ي� ســبيل المســاهمة ي� حفــظ الســلم واألمــن الـ ي
ً
تحــت تــرف مجلــس األمــن بنــاء عــى طلبــه وطبقــا التفــاق أو اتفاقــات خاصــة مــا يلــزم مــن القــوات المســلحة والمســاعدات والتســهيالت ال�ض وريــة
ف
ـدول ،ومــن ذلــك حــق المــرور" .ويالحــظ أن هــذا النــص لــم يشـ تـرط عــى ممارســة مجلــس األمــن لســلطاته ي� هــذا الشــأن
لحفــظ الســلم واألمــن الـ ي

(األعــوج ،ص..)180
ـه  -مضمــون المــادة ( ،)49الـ ت يـى تنــص عــى أن" :يتظافــر أعضــاء األمــم المتحــدة عــى تقديــم المعونــة المتبادلــة لتنفيــذ التدابـ يـر الـ ت يـى قررهــا مجلــس
األمــن".

ً
ـدا للســلم واألمــن الدوليـ ي ن
ـ�) .وعنــد العــودة إىل المــادة ( )34مــن
والواقــع أن جميــع الق ـرارات الـ ت يـى صــدرت بشــأن الع ـراق (النــه الي ـزال يشــكل تهديـ
ُ
الميثــاق ،يالحــظ أنهــا تخــول مجلــس األمــن صالحيــة فحــص أي نـزاع أو أي موقــف ،وتقريــر مــا إذا كان اســتمرار هــذا الـ ن زـراع أو الموقــف مــن شــأنه أن
يعــرض للخطــر حفــظ الســلم واألمــن الدوليـ ي ن
ـ�.
ف
ولكــن يبـىق ثمــة تســاؤل حــول التميـ ي زـر بـ ي ن
ـ� (مقـرارات) و(توصيــات) مجلــس األمــن المتضمنــة ي� قراراتــه ،والحقيقــة أن الباحثــة تميــل إىل الـرأي القائــل
بعــدم التميـ ي زـر ف� القــوة اإللزاميــة بـ ي ن
ـ� مقـرارات مجلــس األمــن وتوصياتــه ،وممــا يؤيــد هــذا االتجــاه الـرأي االستشــاري الــذي صــدر عــن محكمــة العــدل
ي
ت
الدوليــة عــام  ،1971والمتعلــق بمشــكلة (ناميبيــا) والـ يـى حســمت فيــه القــوة اإللزاميــة لتوصيــات مجلــس األمــن ،فلقــد أوضحــت نطــاق تطبيــق
ً
ن
ـو� لمــا يصــدر عــن مجلــس األمــن مــن توصيــات أو ق ـرارات تنفيــذا للفصــل الســابع مــن ميثــاق
المــادة ( )25مــن الميثــاق ومــدى قــوة اإلل ـزام القانـ ي
ً
ف
ً ف
األمــم المتحــدة .وكان قـرار المحكمــة واضحــا ي� أن االلـ ت زـرام الــوارد ي� المــادة ( )25مــن الميثــاق بتنفيــذ مــا يصــدر عــن مجلــس األمــن ليــس قــارصا عــى
ف
ف
ترصفــات المجلــس فيمــا يتعلــق "باتخــاذ التدابـ يـر العقابيــة" المنصــوص عليهــا ي� المــادة ( )41أو "اســتخدام القــوة" المنصــوص عليهــا ي� المــادة
ً
( .)42بــل يشــمل كل ترصفــات مجلــس األمــن الـ ت يـى تصــدر طبقــا ألحــكام الميثــاق , )1917 ,International court of Justice Reportsنقــا
عــن عـ يـ� االعــوج  ,ص .) 176

ً
ً
ولذلك فإن فكرة البحث عن "إرادة مجلس األمن" الستبيان طبيعة ما صدر عنه ،من كونه قرارا ملزما أم توصية من خالل الصيغة المستخدمة،
ف
ربمــا تكــون صحيحــة ي� غـ يـر الق ـرارات الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع .وتميــل الباحثــة هنــا لالنحيــاز "إىل االتجــاه الغالــب مــن الفقــه الــذي يــرى
ً
ً
أن كل مــا يصــدر عــن مجلــس األمــن باالســتناد إىل ســلطاته ف� حفــظ الســلم واألمــن الدوليـ ي ن
ـ� ،وفقــا ألحــكام الفصــل الســابع – أيــا كانــت العبــارات
ي
المســتخدمة  -لهــا قــوة إلزاميــة ،تي�تــب عــى مخالفتهــا المســؤولية الدولية"(عـ يـ� األعــوج ،مرجــع ســابق  ,ص . )175وعليــه فــإن ق ـرارات مجلــس
ف
ـ� قـرارات ملزمــة .وواقــع التطبيــق العمـ يـ� لقـرارات مجلــس األمــن الصــادرة بشــأن
األمــن الخاصــة بالعـراق مــا دامــت تصــدر ي� إطــار الفصــل الســابع ،فـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
الع ـراق ،تثبــت أن جميــع الــدول والمنظمــات تتعامــل معهــا بصفتهــا ق ـرارات (ملزمــة) ،إذ يالحــظ أن جميــع مــا قـ َـرره مجلــس األمــن بشــأن الع ـراق ي�
ً
ـياس ،كان
إطــار الفصــل الســابع ،ســواء كان متعلقــا بالجانــب العســكري ونــزع الســاح ،أو بالجانــب االقتصــادي ،أو بعــد عــام  2003بالجانــب السـ ي
ً
ـوال واســتجابة فوريــة مــن جميــع الــدول األعضــاء.
يلـىق قبـ

الخاتمة
ـدول بشــأن العمليــة السياســية للعـراق بعــد عــام  ،2003واســتنتاج العديــد مــن اآلثــار القانونيــة الناتجــة
عقــب دراســة وتحيــل قـرارات مجلــس االمــن الـ ي
عــن المواضيــع الـ ت يـى تناولتهــا هــذه القـرارات ،فأنــه مــن الممكــن القــول بــأن مجلــس األمــن واألمــم المتحــدة قــد أغفــا العديــد مــن الحقــوق القانونيــة
ـدول وميثــاق األمــم المتحدة.كمــا ان مجلــس األمــن وبعــد عــام  ،2003لــم يتخــذ مايك ـف ي مــن االج ـراءات النهــاء
الثابتــة للع ـراق بموجــب القانــون الـ ي
ف
ف
حالــة االحتــال ي� أرسع وقــت ممكــن ،عــى الرغــم مــن تأكيــده ي� نصــوص قراراتــه عــى تطلعــه اىل تحقيــق هــذا الهــدف وتأكيــده عــى حــق الشــعب
ق
ا� ف ي� تقريــر مســتقبله.
العـر ي

ويالحــظ عــى نصــوص القـرارات الصــادرة عــن مجلــس االمــن عــدم التحديــد والدقــة ،ماافســح المجــال أمــام تفسـ يـرها بمرونــة تتيــح اســاءة تنفيذهــا
ف
وغ�هــا مــن الق ـرارات ،عندمــا أعطــت ســلطة االئتــاف المؤقتــة ممارســة الســلطات الثــاث بيــد مديــر الســلطة
مثلمــا حصــل ي� الق ـرار ( )1483ي
ف
االئتالفيــة وهــذه مخالفــة لنــص القـرار وللقوانـ ي ن
ـ� واالعـراف المتبعــة ي� حالــة الحــرب .كمــا تــم اثبــات حالــة االحتــال الول مــرة مــن خــال القـرار رقــم
( )1472الصــادر عــن مجلــس االمــن وليــس كمــا يظــن الكثـ يـر مــن انــه كان مــن خــال الق ـرار رقــم ( )1483وهــو الــذي طالــب بأنشــاء (ادارة عراقيــة
ف
مؤقتــة) الضفــاء صبغــة مــن االســتقالل عــى هــذه االدارة ي� محاولــة مــن مجلــس االمــن التخــاذ خطــوة تكــون االســاس لعمليــة انهــاء االحتــال
ف
وتحجيــم دوره قــدر االمــكان .كمــا الــزم مجلــس االمــن ســلطة االئتــاف المؤقتــة ي� اعــان انتهــاء حالــة االحتــال مــن خــال القـرار رقــم ( )1546قبــل
حــدوث تغـ يـر فعــ� عــى ارض الواقــع ،ف� حـ ي ن
ـ� ان التغـ يـر الوحيــد الــذي حــدث بعــد  28حزيـران  2004وهــو انهــاء ممارســة ســلطة االئتــاف لــادارة
ي
ي
ً
ً
ً
ت
الفعليــة مــع بقــاء قواتهــا العســكرية بالكامــل وتشــكيل حكومــة مؤقتة.ونظ ـرا لكــون االعــراف بالحكومــات يعــد مظه ـرا سياســيا بالدرجــة االوىل،
ً
ً
ويرتــب آثــارا قانونيــة الحقــا واليتطلــب بالـ ضـرورة بحــث �ش عيــة الحكومــة الـ ت يـى تــم االعـ تـراف بهــا ،فــأن اعـ تـراف االمــم المتحــدة والــدول االعضــاء عامــة
ن
ـو� يتمثــل ف� قبــول جميــع ت ز
االل�امــات واالتفاقــات الـ تـى تتــم بـ ي ن
ـ� هــذه الــدول واي حكومــة عراقيــة
بالحكومــات العراقيــة الجديــدة ،قــد نتــج عنــه أثــر قانـ ي
ي
ي
تتــوىل الســلطة ف ي� الع ـراق.

التوصيات
� -1ض ورة تركـ ي زـر العـراق عــى نصــوص قـرارت مجلــس االمــن الصــادرة بشــانه بعــد عــام  2003واالســتناد قانونيــا اىل جميــع الحقــوق الـ ت يـى اثبتتهــا هــذه
ف
ف
ن
ت
تز
ـو� األ كـ ثـر تاثـ يـرا ي� أي نـزاع
القـرارات للعـراق ،وكذلــك االل�امــات الم�تبــة عــى االحتــال المنصــوص عليهــا ي� القـرارات ذاتهــا ،كــون تمثــل الســند القانـ ي
ن
ـو� بـ ي ن
ـ� الواليــات المتحــدة ممثلــة ب "ســلطة االئتــاف المؤقتــة" والعـراق ف ي� المســتقبل.
قانـ ي
ف
� -2ض ورة الغــاء أوامــر "ســلطة االئتــاف المؤقتــة" واســتبدالها ش
بت�يعــات وطنيــة وفقــا للســياقات القانونيــة المعتمــدة ي� الدولــة كتدقيقهــا مــن
ن
ـو� العــام للدولــة.
مجلــس الدولــة مثــا خصوصــا وان بعضهــا لــم يعــد منســجما مــع النظــام القانـ ي
 -3نتيجــة االثــار الـ ت يـى ترتبــت عــى احتــال العـراق واال�ض ار الـ ت يـى لحقــت بــه بمختلــف المجــاالت يمكــن مطالبــة دول االحتــال بالتعويــض عــن جميــع
اال�ض ار مســتقبال الن هــذه الحقــوق تبـىق قائمــة والتســقط بالتقــادم.
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اوال  /اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة:
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• ﻣﻳﺛﺎق اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم ،1945
• اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
ف
ف
ف
ف
ف
•قـرارات مجلــس االمــن ذات االرقــام االتيــة 1472 ( :ي�  1483 -2003ي�  1546 -2003ي�  1500 -2004ي�  1511-2003ي� 1637 -2003
ف
ف
ي�  1732 -2005ي� )2006
ين
المدني�  1949م وبرتوكولها .
• اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص
• اتفاقية الهاي لعام  1907الخاصة ت
ين
قوان� واعراف الحرب ال�ب ية.
باح�ام

ثانيا /الكتب والم راجع

•العمري،احمد سويلم،اصول العالقات السياسية الدولية ،الدولة والفرد ف ي� االرسة الدولية ،ط ،3/مكتبة االنجلو المرصية ،القاهرة 1959
الدول العام ،ط ،17منشأة المعارف/االسكندرية 1997
•ابوهيف،عل صادق  ،القانون
ي
ي

الطوب� التجارية ،القاهرة 1999م
الدول المعارص ،ط� ،2ش كة مطابع
•االشعل،عبدا هلل  ،القانون
ج ي
ي
ف
ش
الحر� دراسة تطبيقية لحالة العراق ،دار النهضة العربية2007 ،
•القري� ،زيادة عبد اللطيف سعيد  ،االحتالل ي� القانون
بي
ي
الدول ،ط ،7منشورات الحل�ب ي الحقوقية ،يب�وت 2002
•المجذوب  ،محمد  ،التنظيم
ي
ف
الدول العام ي� السلم والحرب ،مطبعة المعارف ،االسكندرية 1971
الشافع محمد  ،القانون
•بش�
ي
ي
ي
•رفعت ،احمد محمد ،القانون الدول العام ،دار النهضة العربية ش
للن� والتوزي ــع ،القاهرة1998 ،
ي
ش
ـ� (دراســة تطبيقــة عــى العـراق المعــارص طبقــا الحــكام
•رسحــان ،عبــد العزيــز محمــد  ،األمــم المتحــدة واختيــار المصـ يـر ،ال�عيــة او االســتعمار االمريـ ي
المحاكم الدولية) دار النهضة العربية القاهرة . 2005
ت
ين
•ش�ب  ،حكمت  ،القانون الدول العام دراسة مقارنة ي ن
أسمال ،مطبعة دار السالم –بغداد 1975
اك والر
ب�
ي
ي
الفقه� االش� ي
ف
ق
ن
ـدول ،احتــال العـراق (االهــداف – النتائــج – المســتقبل)،
ا� الراهــن االحتــال وتوابعــه ي� ضــوء القانــون الـ ي
•شــعبان  ،عبــد الحسـ يـ�  ،المشــهد العـر ي
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بـ يـروت 2004
ز
الوج� ف� مبادىء القانون الدول العام ،مكتبة دار الثقافة ش
ن
للن� والتوزي ــع ،عمان 1992م
•صباري� ،غازي حسن ،
ي
ي ي
ي
ف
ش
والن� بغداد 2005
•عزيز ،فائز اسعد  ،نظرة ي� النظم الدستورية والسياسية العراقية ،دار البستان للصحافة
الدول العام– القاعدة الدولية ،االسكندرية 2005
سام و الدقاق،محمد السعيد  ،وخليفة،ابراهيم احمد  ،القانون
ي
•عبد الحميد  ،محمد ي
الدول العام ،الجزء االول (الجماعية الدولية) ط ،5االسكندرية1996،
سام  ،أصول القانون
ي
•عبد الحميد ،محمد ي
ف
الدول العام كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة 2007
•عبد الونيس ،احمد ،و الرشيدي،احمد ،مذكرات ي� القانون
ي
ف
مصط� احمد ،النظرية العامة للترصفات الدولية الصادرة عن االرادة المنفردة،منشأة المعارف،االسكندرية.
•فؤاد ،
ً
ين والدسات�
ثالثا  /القوان�
ي
•قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية عام .2004
رابعا  /الدوريات

ف
الدول ،العدد 1999 ،55
الدول العام ،المجلة العرصية للقانون
•الرشيدي ،احمد  ،االتجاهات الحديثة ي� دراسة القانون
ي
ي
ف
ن
•الرسجا� ،خالد ،مجلس الحكم
االنتقال ومستقبل الحكم ي� العراق،مجلة السياسة الدولية،العدد،154مجلد،38ت2003 /2
ي
ي
•ســيحة ،ريمــون قلتــه  ،مســتقبل الع ـراق عــى ضــوء ق ـرار مجلــس االمــن االخـ يـر ،مجلــة شــؤون خليجيــة الصــادر عــن مركــز الخليــج للدراســات

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

190 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

االسـ تـراتيجية ،العــدد 2004 ،38

ـدول العــام ،المجلــة المرصيــة للقانــون
ـام  ،القيمــة القانونيــة لق ـرارات المنظمــات الدوليــة كمصــدر لقواعــد القانــون الـ ي
•عبــد الحميــد ،محمــد سـ ي
ـدول ،المجلــد 1968، 24
الـ ي
خامسا  /الرسائل الجامعية

ف
•الجبوري  ،خلف رمضان  ،اعمال الدولة ي� ظل االحتالل  ,طروحة دكتوراه كلية القانون ،جامعة الموصل 2006
ف
نا� صالح  ،الجزاءات الدولية ي� الفصل السابع  /ميثاق االمم المتحدة،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 2004
عل ج ي
•االعوج ،ي
سادسا /اللوائح التنظيمية     
•الالئحة التنظيمية رقم  1الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة بالوثيقة الرسمية CPA/REG/16may2003/01
•الالئحة التنظيمية رقم  6الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة بالوثيقة الرسمية CPA/REG/13 july 2003/06
•الالئحة التنظيمية رقم  9الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة بالوثيقة الرسمية CPA/REG/9 june 2004/09
ت
االلك�ونية
سابعا  /المواقع
الرسم لألمم المتحدة www.un.org
•الموقع
ي

ق
ا� .www.imie 2005
•البعثة الدولية لالنتخابات العراقية لمجلس النواب العر ي
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پوختەی توێژینەوە

ڕۆشنب�ی ی بنەما ز نا� الی مەوالنا خالیدی نەقشبەندی

ـە� فیقــی و یاســا� لــە هــزری مەوالنــا خالیــددا ،کــە لــە بۆچــوون و بەڵگەکانیــدا هێناویـ ت
لــەم توێژینەوەیــەدا دەمەوێــت تیشــک بخەمــە ســەر الیـ ن
ـە� بــۆ
ی
ن
یکرد� شــێوازو ســتایلەکەی خــۆی لــە تەســەووف و بـ یـری فەلســەفییدا ڕەنگیداوەتــەوە ،بــۆ زانیـ نـی ئــەم الیەنــەش گەڕاومەتــەوە بــۆ بەرهەمــە
پشــتگ�ی
ن
ت
گرنگ�ینیــان نورساوێکێـ تـی ســەبارەت بــە نزیککردنــەوەی بـ یـرو بــاوەڕی ئەشــعەرییەکان و ماتوریدییــەکان لەســەر
ـۆرەکا� مەوالنــا خالیــد کــە
جۆراوجـ
ـەکا� نوسـ ن
ـەکا� کــە بــە زمـ نـا� عــەرە� بــۆ خەلیفــە و هاوچەرخـ ن
پــریس (کەســب) ،هەروەهــا نامـ ن
ـیو� لــەم ڕێگایــەوە بۆمــان ڕون دەبێتــەوە کــە مەوالنــا
ب
پێشــەوایەیک خــاوەن پەیــڕەو و رێبەرێــی گوێلێگـ یـراو بــووە لــە ســەردەیم خۆیــدا.

Abstract
In this research I want to focus on the doctrinal and legal aspect of the thought of Mawlana Khalid,
and is reflected in his statements and evidence to market to support his way and method of mysticism and
philosophical thinking.
I have come back to know this aspect to the effects of Mawlana Khalid, the most important of his message in
bringing the poets and Matrida in the matter of gain. As well as his messages in Arabic to his successors and
contemporaries.
In this way, it shows us that Maulana Khalid Imam in his time followed, and a guide among the scholars audible
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الكلمات المفتاحية:

علم أصول الفقه  ،موالنا خالد النقشبندي  ،الثقافة األصولية  ،اثار موالنا خالد العلمية.
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات و الصــاة و الســام عــى نبيــه صاحــب المعجـزات الباهـرات و عــى آلــه و أصحابــه وكل مــن تــأدب بآدابــه
اىل يــوم الوقــوف ببابــه  ،يــوم الينفــع مــال و البنــون إال مــن تأ� هللا بقلــب ســليم .

مقدمة:
ش
ـام عــى مــدى
ـ� اإلسـ ي
ـام  ،علــم إسـ ي
ممــا يجــدر التنبيــه لــه أن أصــول الفقــه اإلسـ ي
ـام خالــص يعــد مــن أروع مــا أنتجــه العقــل الت�يـ ي
ـ� والفقهــاء النبهــاء ّ
العصــور و األيــام  ،ولهــذا العلــم مسـ يـرة تطوريــة شــائقة  ،قادهــا ف� كل جيــل وعــر أئمــة هــداة مــن األصوليـ ي ن
قعــدوا لــه قواعــده و
ي
ً
أصلــوا لــه أصولــه  ،وفــق مناهــج بحثيــة متكاملــة و متنوعــة  ،أغنــت مجــاالت الفقــه و اإلســتنباط  ،وانتجــت كنــوزا مــن اآلراء و الفتــاوى و النظريــات
ً
ً
الفقهية الخالدة  .وقد كان هذا العلم ف� تاريخه المتمادي الطويل بمثابة علم معياري يوازن ي ن
ب� آراء العلماء و الفقهاء  ،وكذلك كان علما منهجيا
ي
ف
توافــق عليــه جميــع مــن ســار عــى درب المعرفــة و العرفــان  ،ي� تدويــن أفكارهــم و آرائهــم كلمــا أرادوا أن ينطلقــوا مــن منطلقــات �ش عيــة و فقهيــة لبلــوغ
ّ
ف
غايات و مقاصد �ش عية معينة  .ومازال هذا العلم يحتفظ بمعياريته ومنهجيته رغم ما جد عليه من ظروف و أحوال ي� أوقات و مراحل متباينة
ومتالحقــة .
وقــد ح ـظ ي بعنايــة علمــاء الكــرد منــذ بــزوغ فجــر الحضــارة اإلســامية  ،فتدارســوه و ألفــوا فيــه و أتقنــوا مباحثــه و مســائله و كتبــوا فيــه الكتــب
المبســوطة و المختــرة و علقــوا عــى أمهــات الكتــب المؤلفــة فيــه .
ً
ـادا عــى مابـ ي ن
ـ� أيدينــا مــن رســائل و
إن هــذا البحــث يتنــاول باختصــار شــديد مــدى عنايــة موالنــا خالــد الشــهرزوري النقشــبندي بعلــم األصــول اعتمـ
ف
ت
ين
وال� جمعها الشــيخ عبد الكريم المدرس ي� كتابه تذكار الرجال ( يادي مةردان )  ،وبناء عىل فرضية قائمة
مكتوبات
باللغت� العربية و الفارســية ي
ـروح لــو لــم يتمكــن مــن قواعــد هــذا العلــم و أصولــه و مقاصــده .
ـ� والـ ي
وه أن هــذا اإلمــام لــم يكــن ليصــل اىل هــذا المقــام العلـ ي
نقــوم بالتحقــق منهــا ي
وقد قسمناه عىل مقدمة و ثمانية مطالب و خاتمة .

األصول
المطلب األول  :موالنا خالد و تحصيله
ي

بمراجعــة كتــب السـ يـر الـ ت يـى الفــت عــن حيــاة الشــيخ موالنــا خالــد الشــهرزوري النقشــبندي البغــدادي نجــد أنــه رحمــه هللا قــد درس
ف
علــوم ش
ال�يعــة اإلســامية ي� حــوا�ض عديــدة لعــل أهمهــا مدينــة الســليمانية و مدينــة ســنندج و قريــة روســت و بغــداد  ،تتلمــذ فيهــا عــى أيــدي
ـ� و العلمــاء مــن أمثــال الشــيخ قســيم المـ خ
خـ يـرة المدرسـ ي ن
ـ� و الشــيخ عبــد هللا
ي
ـردو� و و الشــيخ عبــد الرحيــم الزيــاري والشــيخ محمــد بــن آدم البالـ ي
ف
ن
المالك[ ، ]2وهو كتاب عظيم ي� بابه معروف
الخربا�[. ]1وبخصوص علم األصول قام بدراسة كتاب ( مخترص المنتىه ) لإلمام ابن الحاجب
ي
ي
ً
ً
ف
ي� األوســاط العلميــة بالعمــق و الشــمولية  .وقبــل أن يتجــه اىل فقــه القلــوب و األرواح  ،اوان تعيينــه مدرســا بالســليمانية كان عاكفــا عــى تدريــس
العلــوم اإلســامية ومــن أهمهــا علــم األصــول  .مــا يعـ نـى أنــه كان متضلعـ ًـا ف� هــذا العلــم عارفـ ًـا بمقاصــد علمائــه المتقدمـ ي ن
ـ� منهــم و المتأخريــن .
ي
ي
ً
ف
ف
ّ
لكنــه لــم يـ تـرك لنــا كتابــا او رســالة ي� اصــول الفقــه  ،إذ لــم يكــن همــه أن يكتــب او يجــدد ي� هــذا المجــال  ،ربمــا ألن علــم األصــول قــد بلــغ فيمــا ســبقه
ً
ً
ـأنا ال حاجــة بعــده اىل مزيــد مــن التفصيــل و التفريـ ـ ــع وأنــه قــد اسـ ّ
ـتقر عــى فلكــه ووضحــت معالمــه  ،وألن جنابــه
مــن القــرون و األعصــار شــأوا و شـ

ف
كان معنيـ ًـا بتجديــد طريقتــه الصوفيــة ( النقشــبندية)  ،ش
ون�هــا ي� ممالــك الدولــة العثمانيــة ومــن خاللهــا تب�بيــة خلفائــه و مريديــه عــى األخــاق
ً
ً
ً
ً
و الفضائــل المحمديــة  .وألنــه بطبيعــة عملــه ليــس فقيهــا تقليديــا او أصوليــا نظريــا يعكــف عــى الحــوا�ش ي و ال ـرش وح و تهذيــب المتــون األصوليــة
ـ�  ،أضــف اىل ذلــك قــر عمــره ش
ال�يــف الــذي لــم يتجــاوز الخامســة و الخمسـ ي ن
الكالســيكية  ،مثلمــا كان ديــدن أســافه مــن علمــاء األمــة المرموقـ ي ن
ـ�
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ـن� القمريــة  ،لكــن المتصفــح آلثــاره و مــا ســمح بــه يراعــه ف� ســنوات عمــره القصــرة الـ تـى قضاهــا ف� الحــل و ت
ـ� المــدن والحــوا�ض
ال�حــال بـ ي ن
مــن السـ ي ن
ي
ي
ي
ي
ـ�  ،يــرى أن موالنــا خالــد  ،كان متمكنـ ًـا مــن علــوم ش
ـ� و قســوة القادحـ ي ن
اإلســامية ( الســليمانية و بغــداد و الشــام )  ،بســبب دعــوة المادحـ ي ن
ال�يعــة
ً
منقولهــا و معقولهــا ،فروعهــا و أصولهــا ،عارفــا بأســاليب علمائهــا و مصطلحــات نظارهــا و فقهائهــا .

ن
لحواش و تعليقات عىل بعض المتون العلمية
الثا�   :وضعه
المطلب
ي
ٍ

ً
ً
ً
ذكــر مــن أرخــوا لحيــاة موالنــا خالــد الشــخصية و العلميــة أنــه تــرك مجموعــة مــن اآلثــار مــا بـ ي ن
ـ� منظــوم و منثــور  ،تأليفــا و تدقيقــا و تعليقــا ،
ف
ف
ف
ـافع ورســالة صغـ يـرة ي� العبــادات عــى المذهــب الحنـف ي  ،وحاشــية عــى العقائــد العضديــة ي� علــم
مــن بينهــا حاشــية عــى نهايــة الرمـ يـ� ي� الفقــه الشـ ي
ً
ت
ـيالكو� ف ي� الــكالم أيضــا و �ش ح بالفارســية لحديــث ج�ب يــل [.]3
الــكالم وتعليقــات عــى السـ
ي
والــذي يهمنــا ف� هــذا المجــال أن علــم األصــول كان و اليـزال يشــكل المنهــج التحليــ� و ت
ال�كيـب ي الســائد ألبحــاث علمــاء اإلســام  ،فــا يمكــن إهمــال
ي
ي
ً
ً
ف
ف
ف
ّ
طريقتــه و منهجيتــه إطالقــا  ،ســيما ي� الموضوعــات العقديــة و الفقهيــة  .وبمــا أن موالنــا خالــدا درج عــى وضــع حاشــية ي� الفقــه او تعليقــة ي� الــكالم
ف
ف
ن
يع� أنه يسـ يـر وفق المنهجية المتبعة لدى أســافه و معارصيه  ،فال يمكن الخوض ي� دقائق الكالم و الفقه و التصوف
او رســالة ي� الرابطة فهذا ي
ً
ً
وه قواعــد تتصــل بالمنطــق و المناظــرة و
( باعتبارهــا علومــا قائمــة عــى الكتــاب و الســنة) دون التمكــن مــن قواعــد البحــث اإلسـ
ـتدالل و الجـ ي
ي
ـدل  ،ي
ف
ت
ت
ين
الموازنة ي ن
يأ� :
ب� األدلة و األقوال المعروفة ي� أوســاط
األصولي� بقواعد التعارض و ال�جيح و علم الخالف  .وهذه القواعد يمكن إجمالها بما ي
يّ ز
المم� للمفاهيم و المصطلحات .
-1التعريف
-2النقل الدقيق لألقوال و اآلراء من األشخاص أو المصادر .
-3االســتدالل و إقامــة ال�ب هــان عــى األفــكار و الدعــاوي  ،والموزانــة بـ ي ن
ـ� األقــوال مــن خــال أدلتهــا .ومــن فــروع هــذا البــاب قواعــد المنــع و النقــض و
المعارضــة .

فّ
ف
-4التقســيم الحــري لألبــواب و الفصــول و المطالــب  ،بحيــث ال يمكــن إبطــال الحــر  .وقــد و� موالنــا خالــد و أدى ماعليــه مــن وظائــف ي� هــذا
المجــال .

المطلب الثالث :اعتناؤه ببعض  المسائل األصولية

ً
اوال -ن
ين
ين
اعت� موالنا خالد ف� رسالة العقد الجوهري  ،وه رسالة تتناول مسألة الج�ب و االختيار بالتوفيق ي ن
عقدي� يراهما محل إجماع
مذهب�
ب�
ي
ي
ّ
ف
ف
ف
وه مســألة عويصــة
األمــة ي� الصحــة و الحقيــة  ،وهمــا األشــعرية و الماتريديــة ي� دقيقــة مــن دقائــق نظريــة الحريــة أي ي� تحليــل نظريــة الكســب ،ي
ف
ف
وه ســتة :
و شــائكة  ،وقبل أن يخوض ي� غمار المناقشــات القائمة رسد األقوال األساســية ي� الموضوع ي
-1مذهب الج�ب ية  :أن األفعال واقعة بقدرة هللا تعاىل بال قدرة من العبد .
تأث� من قدرة العبد .
-2مذهب األشعري  :أنها واقعة بقدرة هللا بال ي
تز
المع�لة  :أنها واقعة بقدرة العبد فقط باإلختيار.
-3مذهب
-4مذهب الفالسفة  :أنها بقدرة العبد باإليجاب .

ن
ين
القدرت� عىل أن تؤثرا ف ي� أصل الفعل .
ائي�  :أنها واقعة بمجموع
-5مذهب األستاذ ب ي
أ� إسحاق اإلسفر ي
ف
ن
ض
ـ� لكــن تأثـ يـر القــدرة اإللهيــة ف� أصــل الفعــل و تاثـ يـر القــدرة ش
ـا�  :أنهــا واقعــة بالقدرتـ ي ن
الب�يــة ي� وصفــه  .وهــو مذهــب
أ� بكــر الباقـ ي
ـا� ب ي
ي
-6مذهــب القـ ي
ف
ف
ف
ف تن
ا� �ش يــف ي� �ش حهــا و حســن الجل ـب ي ي� حاشــية �ش ح المواقــف ورصح بــه الكلنبــوي ي�
الماتريديــة كمــا أفــاده ابــن الهمــام ي� مــ� المســايرة وابــن ب ي
ت
ـيالكو� [ .]4وهــذا إن ّ
دل عــى �ش ء فإنمــا يــدل عــى إطــاع موالنــا عــى تـراث العلمــاء المتقدمـ ي ن
ـ� و
حاشــية العقائــد الدوانيــة و تعليقاتــه عــى السـ
ي
ي
ـ� أهــم مذهبـ ي ن
المتأخريــن  ،و فهمــه الثاقــب ألصــول اآلراء الكالميــة و تشــعباتها الكثـ يـرة .ثــم حــاول بيــان الفــرق الجوهــري بـ ي ن
ـ� مــن مذاهــب أهــل الســنة
ف
و الجماعــة األشــعرية و الماتريديــة بهــذا الصــدد .فــإن الخــاف ي� هــذه القاعــدة لــه صلــة وثيقــة بموضوعــة الكســب الدقيقــة والـ ت يـى عالجهــا المذهبــان
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
انطالقـ ًـا مــن اعتقادهمــا بــأن العبــد ال يخلــق أفعالــه تحاشـ َـيا مــن القــول بــاإلرادة و الحريــة المطلقــة لــه  .وقــد بـ ّي ن
ـ� أن الــكالم ي� الحســن والقبــح لــه
مقامــات أربعــة:
ين
الناحيت� اللغوية و االصطالحية .
-1إطالقات الحسن و القبح من
ن
شع للحسن والقبح .
-2المع� ال� ي
ف
ن
ين
التحس� و التقبيح قائم عىل وجود جهة ف ي� الفعل يحكم العقل بسببها عليه بالحسن او القبح .
-3مب� الخالف ي�
-4القائلون بالقاعدة اختلفوا ف ي� ترتب بعض اآلثار عليها  ،كالقول بقاعدة اللطف و األصلح [.]5
ً
ف
وه مســألة العــزم المصمــم الـ ت يـى قــد
ثانيــا  -ثمــة مســألة أخــرى ذات صلــة بالجـ بـر و اإلختيــار حــاول موالنــا بحثهــا ي� معــرض تحريــره لنظريــة الكســب  ،ي
ّ
ً
ً
تــرد حــا مــن قبــل األشــاعرة و الماتريديــة إلشــكالية مســؤولية العبــد عــن أفعالــه و نقضــا مــن قبــل خصومهــم لكليــة قضيــة الخلــق بقــدرة الهيــة  ،فنجــده
يحيــط بجوانــب الفكــرة المطروحــة معرجـ ًـا عــى صــدر ش
ال�يعــة و ابــن الهمــام  ،ومــدى انســجامها مــع إجمــاع الســلف قبــل ظهــور البــدع و األهــواء عــى
ً
تز ف
ف
المع�لــة ي� كــون
أن المؤثــر ي� الوجــود إال هللا تعــاىل  .مــع مــا تــؤدي اليــه مــن محــذورات فكريــة وعقليــة و نقليــة ذكرهــا بقولــه  :ويلزمــه أيضــا موافقــة
ً
العبــد موجــدا لبعــض األشــياء وخــاف العقليــات  ،وتخصيــص النقليــات الدالــة عــى اســتناد كل �ش ي ء إليــه ابتــداء [. ]6
ً
ف
ت
االع�اضــات الــواردة بتسلســل منطـق ي و إيجــاز دقيــق ال يفوتــه أن يجــد ي� كل نقــد موجــه إىل النظريــة ثغــرة للدفــع أو مجــاال
ثــم يجيــب عــى كل مــن
ً
للرفــع  ،معتمــدا عــى دقائــق األئمــة و الحكمــاء و تجربتــه الفكريــة.

ف
ين � تحرير مقاصده
المطلب الرابع :اعتماده عىل أسلوب األصولي� ي

شع و مباحث األلفاظ [ ،]7ومن خالل تصفحنا آلثار ح�ض ة
ه مباحث األدلة و مباحث الحكم ال� ي
يتكون علم األصول من ثالثة محاور رئيســة ي
ً
موالنــا خالــد نجــد أنــه يــول عنايــة فائقــة باألدلــة ش
ال�عيــة كالكتــاب و الســنة و اإلجمــاع و القيــاس  ،ولكونــه صوفيــا فــإن لإللهــام القلـب ي و إشــارة األوليــاء
ي
ً
ً
ف
مكانــة خاصــة  .وقــد بحــث األصوليــون موضــوع اإللهــام تعريفــا و حكمــا  ،فجمهورهــم عــى أن االلهــام ال حجيــة لــه اال ي� حالــة اليتوفــر اي دليــل
ف
�شع ســواه  ،ف ـف ي هــذه الحالــة يكــون حجــة لــذات الشــخص وحــده  ،واعتمــدوا ي� ن ـف ي حجيتــه عــى دليــل عقـ يـ� مفــاده عــدم عصمــة أي شــخص
ي
 .ف
و� المقابــل قــال عــدد مــن الصوفيــة و الج�ب يــة
مــن دســائس الشــيطان مــا عــدا النـب ي المعصــوم فــا يجــوز االعتمــاد عــى خواطــر القلــوب و الهاماتهــا ي
�ش
ـ� واســتدلوا بقولــه تعــاىل  :ونفــس وماســواها فالهمهــا فجورهــا وتقواهــا  .وبقولــه تعــاىل  :فمــن يــرد
ـوح االلـ ي
بــأن االلهــام حجــة عيــة شــأنه شــأن الـ ي
هللا ان يهديــه يـرش ح صــدره لالســام ومــن يــرد أن يضلــه يجعــل صــدره ضيقــا حرجــا كانمــا يصعــد ف� الســماء  .لكــن الراجــح مــن القولـ ي ن
ـ� هــو أن اإللهــام
ي
ليــس حجــة ملزمــة  ،خاصــة ف� مســائل العقائــد و الفــروع و يمكــن تأويــل مســتندات القائلـ ي ن
ـ� بحجيتــه بوجــوه صحيحــة تمنــع مــن االتــكاز اليهــا فالمـراد
ي
ف
�ش
ن
ـرشع وليــس مــا يخطــر ببــال الشــخص]8[.
بالهــام النفــس و ح الصــدر ي� اآليتـ يـ� هــو الهدايــة االلهيــة القائمــة عــى الدليــل الـ ي
ً
ّ ف
ف
ف
أه حالــة ي�
ف ـ ي رســالة كتبهــا اىل اخيــه الشــيخ محمــود صاحــب جوابــا عــى مســالة عقديــة تتعلــق بحيــاة أرواح األنبيــاء ي� المرحلــة ال�ب زخيــة  ،ي
ـ� مقــر معـ ّي ن
ـ� يقــول  :األدب أن ال يعـ ي ن
ـ� ؟ ن ـراه يســلك مســلك اإلحتيــاط حـ ي ن
أجســادهم المكرمــة أم ف� أعــى عليـ ي ن
ـ� ألرواح األنبيــاء صلــوات هللا
ي
ً
ف
ـ� واليعتقــد أن � عالــم اإلمــكان مــن الســموات و األرضـ ي ن
وتســليماته عليهــم وعــى آلهــم و صحبهــم أجمعـ ي ن
ـ� بقعــة تخلــو مــن مــدد روحانياتهــم عمومــا
ي
ً
ً
ف
ف
و روحانية سيدهم و خاتمهم خصوصا [ .]9ووجه األدب ي� ذلك هو التمسك أوال بحرفية النص الوارد ي� حياة الشهداء و قياس األنبياء عليهم
ف
ف
و� الوقت
بقياس األوىل  ،وهذا نص كالمه رحمه هللا  :بل يجب اعتقاد أنهم أحياء و أجسامهم ي� قبورهم و حياتهم فوق حياة الشهداء[ . ]10ي
ف
ن ف
ف
ّ
ـ� او ي� الرفيــق األعــى او ي� الفــردوس او غـ يـر ذلــك  ،فيلجــأ
نفســه ال ينــى ورود طائفــة مــن األخبــار الصحيحــة تــدل عــى كــون أرواحهــم ي� أعــى عليـ ي
ً
ً
ف
ن ف
ف
ـ� او ي� الرفيــق األعــى او ي�
اىل تأويلهــا تأويــا منضبطــا ســلكه قبلــه كل مــن ابــن القيــم و الحافــظ السـ
ـيوط  ،فيقــول  :وكــون أرواحهــم ي� أعــى عليـ ي
ي
ً
الفــردوس او غـ يـر ذلــك ممــا دلــت عليــه األخبــار الصحيحــة  ،اليقتـض ي كــون هــذه المذكــورات محــا لهــا بخصوصهــا  ،إمــا لجــواز انتقالهــا مــن حــال اىل
ً
ف
ت
ت
وه متصلــة بالبــدن  ،وإذا ُسـ ٍـلم عــى البــدن تــرد الــروح عليــه
حــال ومــن منــرزه اىل منــرزه وإمــا ألن للــروح شــأنا غـ يـر شــأن البــدن فتكــون ي� الرفيــق األعــى ي
ف
ف
ف
ف
ـول)  ،وإمــا ألن الكمــل
ه ي� مكانهــا هنــاك  ،كمــا قالــه ابــن القيــم ي� كتــاب الــروح وأقــره الحافــظ السـ
ـيوط ي� كتابــه ( المنجـ يـ� ي� تطــور الـ ي
الســام و ي
ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 195

https://www.huj.uoh.edu.iq

حـ تـى بعــض األوليــاء يمكنهــم هللا تعــاىل مــن التصــور بصــور عديــدة بحــر او بغـ يـر حــر [ . ]11كمــا ال يغفــل وجــود أحاديــث ضعيفــة او باطلــة اغـ تـر
بهــا بعــض النــاس يف�دهــا عــى طريقــة األصوليـ ي ن
ـ�  ،ألنهــا مــع ضعفهــا وتأويلهــا تعــارض األحاديــث الصحيحــة [.]12

ئ
ـ� يقــول ف� راســلة لــه اىل األمـ يـر البابـ نـا� ،حـ ي ن
ـتثنا� حـ ي ن
ن
ـ� توســط لحـ ّـل
ي
ومــن شــواهده عــى اســتعمال طريــق األصوليـ يـ� ســلوكه لمســلك القيــاس اإلسـ ي
ي
ـ� بعــض العلمــاء الناقمـ ي ن
الخــاف بينــه و بـ ي ن
ـ� عليــه:

ن
ه ســب الفقـراء و غيبتهــم
لــوكان هــؤالء العلمــاء الذيــن ينكــرون أهــل الفقــر صادقـ يـ� و وكانــت دعوتهــم لوجــه هللا ( فاعلــم) أن شــيمة الرجــال ليســت ي
ـ� ف� الدعــوة اىل هللا لكانــوا ت ز
ـ� بــآداب ش
مل�مـ ي ن
ن
ال�يعــة ومــن أهمهــا كــف اللســان عــن
[ . ]13وهــذا قيــاس مضمــر النتيجــة مفــاده أنهــم إذا كانــوا صادقـ ي ي
تز
ـ� ف� إدعــاء حســن النيــة ش
ن
لل�يعــة و أهلهــا.
الســب و الغيبــة  ،لكنهــم لــم يل�مــوا فثبــت عليهــم أنهــم غـ يـر صادقـ ي ي

المطلب الخامس  :االستدالل بظاهر النصوص و إشاراتها و فحوى دالالتها:

ً
ف
ً ف
وه اســتحضار المريــد لصــورة شــيخه و خيالــه  ،بديــا
اوال – ي� رســالته اىل خلفائــه ي� اســطنبول بخصــوص الرابطــة القلبيــة و الروحيــة ي
ف
عــن الصحبــة الالزمــة لــه ي� ســلوك طريــق التصــوف  ،نجــده يؤيــد الرابطــة بأنهــا تتفــق مــع قــول احــد كبــار مشــايخ النقشــبندية وهــو الشــيخ عبيــد هللا
ف
أحـرار  ،وأن الرابطــة قــال بهــا مــن كل مذهــب مــن المذاهــب األربعــة أئمــة برصي ـ ــح العبــارة او بالتلوي ـ ــح  ،ثــم اسـ ّ
ـتدل هــو بقولــه تعــاىل ي� قصــة يوســف
ً
(ع) لمــا حاولــت امـرأة العزيــز إغــواءه و إغـراءه ( لــوال أن رأى برهــان ربــه)  ،اعتمــادا عــى مــا أورده صاحــب الكشــاف  :وفــر ال�ب هــان بأنــه أي يوســف
ً
ً
ً
ســمع صوتــا إيــاك و إياهــا  ،فلــم يكـ تـرث لــه فســمعه ثانيــا فلــم يعمــل بــه فســمع ثالثــا أعــرض عنهــا فلــم ينجــع فيــه حـ تـى مثــل لــه يعقــوب عليــه الســام
ً
ً
ً
ف
عاضــا عــى أنملتــه و قيــل �ض ب بيــده عــى صــدره [ .]14وهــذا يعـ ن يـى أنــه التمــس اوال دليــا مــن الكتــاب فوجــده ي� قولــه تعــاىل ( لــوال أن رأى برهــان
ت
رش
زل  ،فنقــل عنــه مــا نقــل
ربــه)  ،لكنــه أراد تعضيــد رأيــه بقــول أحــد المفرسيــن  ،فوجــد ذلــك لــدى أحــد أئمــة التفسـ يـر األوائــل وهــو الزمخـ ي المعــر ي
ً
ً
ً
 ،و اآليــة قــد تكــون إشــارة اىل إمــكان الرابطــة عقــا و جوازهــا �ش عــا و وقوعهــا فعــا إال أن الزمخـرش ي نفســه لــم يــرض بهــذا التأويــل و علــق عليــه بمــا
يـ ّ
ـدل عــى هشاشــته و ضعفــه حـ ي ن
ـ� حللــه بمعيــار العقــل واســتنتج أنــه ال يليــق بمكانــة نـب ي مرســل[ . ]15ولهــذا ألمــح موالنــا خالــد اىل شــائبة االعـ ت زـرال
ف
ي� صاحــب الكشــاف بقولــه  :ومنهــم صاحــب الكشــاف مــع انحرافــه عــن اإلعتــدال و اتصافــه باإلنــكار و اإلعـ ت زـرال  .فكأنــه يقــول رغــم ذلــك المنهــج
ً
تز
ال المغــرق ف ي� العقالنيــة المنطقيــة إال أنــه اورده نظ ـرا لوجاهتــه ،لكــن هــذا االســتدالل فيــه تكلــف كثـ يـر مــن جانــب الشــيخ كمــا اليخ ـىف !
اإلعــر ي
ثانيـ ًـا – وإتمامـ ًـا لإلســتدالل بالكتــاب اســتقرأ اقــوال جمــع كثـ يـر مــن أئمــة الفقــه منهــم اإلمــام أكمــل الديــن ف� �ش ح المشــارق و ش
ال�يــف ابــن الحمــوي
ي
ف
ف
ف
ـ� ي� �ش ح العبــاب و اإلمــام الســهروردي ي� عــوارف
ي� كتابــه نفحــات القــرب واإلتصــال  ،واإلمــام الغ ـز ي
ال صاحــب اإلحيــاء والعالمــة ابــن حجــر المـ ي
ن
�ش
ال�يــف الجرجـ ن ف �ش
المعــارف و الحافــظ الســيوط ف� تنويــر الحلــك و ش
ـا� و العالمــة ابــن
ـا� ي� ح المواقــف و ح المطالــع و الشــيخ عبــد القــادر الجيـ ي
ي
ي ي
ف
القيــم ي� كتــاب الــروح و االمــام خليــل صاحــب المختــر  .وعقــب عــى أقوالهــم بقولــه  :فكيــف يســوغ للعــوام إنــكار مثــل هــذه األحــكام بعــد ترصي ـ ــح
األوليــاء الكـرام و العلمــاء األعــام الذيــن هــم أهــل الحــل و اإلبـرام [...]16

ً
ـدا بتوافــر اآليــات ن ز
ـ� و العلمــاء العاملـ ي ن
يحــث األم ـراء العادلـ ي ن
الم�لــة و تواتــر األحاديــث
ـ� عــى رعايــة حــال الفق ـراء و العنايــة بشــأن العلمــاء  ،معتضـ
ن ف
ـ� ي� إجمــال المفصــل و تركـ ي زـر المفهــوم دون التطــرق اىل الجزئيــات و التفصيــات  ،ذلــك أنــه
المعولــة [.]17و األســلوب كمــا نــرى اســلوب األصوليـ ي
يكتــب اىل خلفائــه األعــام و كلهــم مــن العلمــاء ال تخ ـىف عليهــم إشــاراته و إجماالتــه و كلياتــه .
ً
ً ف
ثانيا -و ي� رســالة له إىل صهره الســيد عبد القادر يحذر طالب العلم و المعرفة الصوفية من تراجع األحوال مســتدال عىل إمكان ذلك بما ثبت عن
ً
النـب ي (ص) أنــه كان يدعــو ًربــه قائــا  :نعــوذ بــاهلل مــن الحــور بعــد الكــور [ .]18وال يخـىف أن هــذا مــن بــاب إشــارة النــص  ،كمــا اصطلــح عليــه الحنفيــة
ف ي� تقســيمهم للنــص مــن حيــث الداللــة عــى المعـ نـى.
ً
ً ف
ت
ال� الطائل تحتها مذكرا إياه بحديث ( ال رهبانية ف ي� اإلسالم)[. ]19
ثالثا -ي
و� رسالة اىل أحد منسوبيه من العلماء يحذره من العزلة عن الناس ي
ً
رابعا – ف ي� رسالة أخرى يؤكد عىل أهمية المحبة ألولياء هللا بالحديث الصحيح  :المرء مع من أحب [.]20
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
كث�ة ال نطيل البحث بإيرادها .
و الشواهد ي� هذا المجال ي
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المطلب السادس :نقله ألقوال أئمة التصوف و مواقفهم الفريدة

ً
اوال-ومــن جملــة استشــهاداته بأقــوال أئمــة التصــوف نذكــر عــى ســبيل المثــال ال الحــر نقلــه لحكمــة مــن حكــم ابــن عطــاء هللا الســكندري:
ً
ّ
ف
ف
معصيــة أورثــت ذال و انكســارا  ،خـ يـر مــن طاعــة أورثــت عـزا واســتكبارا [ .]21وذلــك ي� رســالة لــه اىل المــا احمــد الهــكاري خليفتــه ي� بيــت هللا الحـرام
ف
ت
لغ�ه من المريدين بلزوم التمسك التام بالطريقة العلية ّ
اإلغ�ار بك�ث ة النوافل  ،إذ أن بعض الناس تبدأ لهم
الغراء و عدم
ي� معرض وصيته له و ي
األنانيــة والجــور بســبب التعبــد الظاهــري فيعرضــون عــن الطريقــة واهلهــا  ،مــع أن ذلــك مــن أ كـ بـر الكبائــر كمــا أطبــق عليــه أسـ ي ن
ـاط� الـرش ع و الشــهود

ن ف
ف
ـا� ي� معــرض اســتدالله عــى صحــة ( الرابطــة الروحيــة) بالشــيخ مــن قبــل المريــد
[ .]22مثــال آخــر استشــهاده بقــول الشــيخ تــاج الديــن الحنـ ي العثمـ ي
ف
الــذي اورده ي� رســالته المعروفــة بالتاجيــة  :الطريقــة الثالثــة الربــط بالشــيخ الــذي وصــل اىل مقــام المشــاهدة و تحقــق الصفــات الذاتيــة فــإن رؤيتــه

بمقتـ ضـى ( هــم الذيــن إذا رؤوا ذكــر هللا ) تفيــد فائــدة الذكــر وصحبتــه بموجــب ( هــم جلســاء هللا تعــاىل) تنتــج صحبــة المذكــور [.]23
ً
ً
ف
ت
ـ� انــه كان يومــا يسـ يـر مــع جمــع مــن مريديــه ي� أرض ذات
ـ� األمكنـ ي
ثانيــا -ومــن المواقــف الـ يـى ذكرهــا موالنــا خالــد مــا يــروى عــن موالنــا محمــد الخواجـ ي
ً
ف
ف
شــوك  ،وكان بعضهــم حفــاة تدخــل األشــواك ي� أقدامهــم  ،وكلمــا تدخــل الشــوكة ي� قــدم أحدهــم  ،تصعــد مــن قلبــه آهــة وحــرة  ،لكنهــم ال يـ تـرددون
ً
ف
خ
ا� مــا لــم تصــب شــوكة مؤلمــة القــدم  ،اليمكــن لــوردة القصــد ان تتفتــح [.]24
ي� متابعــة الشــيخ  ،وحــدث ان التفــت الشــيخ مــرة قائــا  :يــا ي

المطلب السابع:استشهاده بحكم الشعراء و البلغاء وأمثال الحكماء:

ً
ت
كث�ا  ،فكان يدبج رســائله و مكتوباته بأشــعارهم و
المتصفح ل�اث ح�ض ة موالنا خالد يجد أنه شــغف بآثار الشــعراء و البلغاء و الحكماء ي
ف
حكمهــم الخالــدة  ،وال عجــب ي� ذلــك إذ إنــه درس األدبيــات العربيــة و الفارســية مــن ينابيعهــا الخالصــة و اطلــع عــى زبــدة النتاجــات األدبيــة الراقيــة و
ف
ف
ف
ف
الرائجة ي� المدارس و المعاهد العلمية ي� عرصه  ،أضف اىل ذلك رحالته ي� ايران و العراق و أفغانستان و الحجاز و الهند  ،فجمع ي� ذاكرته جل
ـر�
ـر� نـراه يستشــهد بابيــات الشــعراء الفطاحــل كالبويصـ يـري و ابــن الفــارض وابــن عـ ب ي
مــا يتصــل بحكــم الشــعوب و األقــوام و آدابهــا فمــن األدب العـ ب ي
ـام و بيــدل و شــاه بهــاء
ا� مريــم  ،ب ي
وابــن ب ي
ـام و جـ ي
ـروم ونظـ ي
ـارس يــورد ابيــات حافــظ و ســعدي وموالنــا جــال الديــن الـ ي
وا� العتاهيــة  .ومــن األدب الفـ ي
ً
ف
ت
ن
ن
ت
ـأ� بهــا ي� موضــع الحاجــة تاكيــدا للمؤكــد
ـا� .ومــن حكمــة الفالســفة و الحكمــاء يـ ي
ـا� و عزالديــن محمــود الكاشـ ي
الديــن نقشــبند و الشبســري و الكرمـ ي
ـت� بعــد المئــة  :اعلمــوا بيقـ ي ن
او بيانـ ًـا للواقــع ال للتاســيس عليهــا  ،مثلمــا يقــول ف� الرســالة السادســة والسـ ي ن
ـ� ولــو أنهــم قالــوا ( األســباب ال تنكــر) اال أن
ي
ف
عمــل جنــاب خــادم األرسة العليــة زبـ يـر باشــا أن ال يحــط مــن نظــر همتــه و يســى ي� عمــارة الخانقــاه ]25[...
ً
ف
ا� طالــب  ،ي� معــرض اعتــذاره للمريديــن عنــد عــدم
وكثـ يـرا مــا يــردد المثــل المشــهور  :األمــور مرهونــة بأوقاتهــا  ،و هــو منســوب اىل اإلمــام عـ يـ� ابــن ب ي
ً
تنفيــذ طلباتهــم كمــا يحبــون  .تاكيــدا عــى أن كل �ش ي ء مربــوط بوقتــه المقــدر لــه .

ين و عباراتهم :
المطلب الثامن :تضمينه لمصطلحات األصولي�

ف
ً ف
� رســالته اىل حسـ ي نـ� جـ َـاوش يقــول  :كل رعايــة تولونهــا للمــوىم اليــه ي� عالــم رفــع المضــار و جلــب المنافــع كانهــا رعايــة لنــا  .يعـ ن يـى بذلــك ان هــذا
اوال ي
ف
ف
العالــم الناسـ ت رش
ـو� مجــرد مــن هــذه
ي
ـو� الب ـ ي محــل لــدرء المفاســد و جلــب المصالــح ،كمــا اصطلــح عليــه األصوليــون  .ي� إشــارة اىل أن عالــم الصـ ي
العناويــن وأإلعتبــارات [.]26
ً
ً
ف
وال�ائع ن ز
ال�يعة اإلســامية ش
حديثا عىل أن مقاصد ش
الم�لة عامة  ،تتلخص ي� هذه العبارة  ( :جلب المصالح
وقد أطبقت كلمة العلماء قديما و
و درء المفاسد ) [ ،]27وأن درء المفاسد اوىل من جلب المصالح عند حصول التعارض .
ً ف
� رســالة لــه اىل احــد األم ـراء  :ان الطبــع الســليم لحـ ضـرة االمـ يـر عالــم بأاليــات الوافــرة و األحاديــث المتواتــرة  ،وان ال�ب اهـ ي نـ� عــى عــدم بقــاء
ثانيــا ي
ق
أد�
ـا� ( ظلكــم ممــدود اىل اليــوم الموعــود) [ .]28وهــذا أســلوب ب ي
الدنيــا الفانيــة وصلــت اىل مرتبــة البداهــة  ،فالحاجــة اىل مزيــد مــن الموعظــة  ،والبـ ي
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ّ
ـام الجاهــل  ،و إنمــا موقــف المذكــر الناصــح
رفيــع يحــث المخاطــب عــى التحـ يـ� بالزهــد و القناعــة  ،فلــم يقــف منــه موقــف الواعــظ الزاجــر مــن العـ ي

مــن العالــم المســتنصح .
ً
ف
ً ف
ثالثا-قــال ف� الرســالة األربعـ ي ن
ـ�  :ال مانــع مــن قبــول بعــض اســباب الســفر ب ـرش ط ان يكــون الحاكــم نفســه راغبــا ي� ذلــك  ....ثــم الحاجــة ي� التأكيــد
ي
عــى اإلحتيــاط  ،واصلــوا الطريــق باحتيــاط كثـ يـر  .و الــكل يعلــم أن الســبب و الـرش ط و اإلحتيــاط []29مصطلحــات أصوليــة ذات أهميــة و ذات داللــة

قويــة عــى المـراد .
ً
ق
ث
ن
ـو� مصــادر الخطــر اآلتيــة
رابعــا -البــد للشــخص الــري مــن مالحظــة جانــب الدنيــا ومــداراة اهــل الســلطة .بمعــى أن النظــر اىل الحاجــات الدنيويــة و تـ ي
ف
مــن المتسـ ي ن
ـلط� عــى رقــاب النــاس مــن األمــور ال�ض وريــة الـ ت يـى ال محيــد عنهــا  ،وال�ض وريــات مــن المفاهيــم الـ ت يـى أوالهــا األصوليــون عنايــة بالغــة ي�
ً
مؤلفاتهــم  .وهــذا يعـ ن يـى أن موالنــا خالــدا قــد تكلــم بلســان أهــل األصــول و حســب مواضعاتهــم القديمــة [.]30
ً
خامســا -ادعيتــم أنكــم باقــون عــى حســن الظــن الســابق  ،وبمــا أن ضمائــر الفق ـراء ( أي اهــل التصــوف) بســيطة وال غبــار عليهــا  ،لــم اســتطع إنــكار
ً
ً
ً
ذلــك بعــد كل ماجــرى  .لكنـ ن يـى تأملــت كثـ يـرا فلــم أجــد شــاهدا مطابقــا لهــذه الدعــوى وال بينــة تصدقهــا .
ً
سادسا -مع وجود هذا القدر من الحجج القاطعة و المسكتة  ،فإن أمكن تحرير بعضها ت
ألع�فتم انتم بإنصاف الفقراء .
ً
ت
ال� ارسلها اىل خلفائه باسطنبول من جوامع رسائله ف ي� الطريقة :
سابعا-الرقعة الرابعة ي
ف
اليخ� عىل من تتبع كلماتهم القدســية واستنشــق نفحاتهم األنســية .واال فال بد أن يعتقد
فقد رصحوا بحســنها وعظم نفعها بل اتفقوا عليها كما
ً
ً
بــكالم ائمــة الـرش ع و اسـ ي ن
ـاط� األصــل والفــرع  ،فقــد قــال بهــا مــن كل مذهــب مــن المذاهــب األربعــة أئمــة ترصيحــا وتلويحــا ً.
ّ
ً ف
ت
ه عــروة الوصــول و ســلم رضــوان هللا و اتبــاع الرســول الـ ت يـى اصولهــا التمســك بعقائــد اهــل الســنة
ثامنــا ي
� الرقعــة ذاتهــا  :الــذب عــن الطريقــة الـ يـى يً
ً
الذيــن هــم الفرقــة الناجيــة و تــرك التقــاط الرخــص و األخــذ بالعزائــم  .ومعلــوم أن تتبــع الرخــص ممــا نــى عنــه الفقهــاء و العلمــاء قديمــا و حديثــا  .أمــا
األخــذ بالعزائــم مــن األحــكام فهــو ديــدن أهــل الــورع مــن أئمــة التصــوف الراسـ ي ن
ـخ� ف ي� طريــق العرفــان .
ً
ً
ً
ن
باط� قياســا عليهما أيضا ؟ عىل ســبيل اإلســتفهام التقريري  ،يريد أن يثبت جواز اإلرشــاد
ثامنا -الرقعة السادســة  :وهل يجوز اإلرشــاد بال ترصف
ي

ن
ـ� عــن المنكــر  ،والقيــاس كمــا هــو معــروف حجــة �ش عيــة
دون حاجــة اىل تــرف باطـ يـى مــن المرشــد  ،بقيــاس اإلرشــاد عــى األمــر بالمعــروف و النـ ي
لــدى جماهـ يـر الفقهــاء و األصوليـ ي ن
ـ�  ،لــم يخالــف ف ي� ذلــك ســوى الظاهريــة و الشــيعة الجعفريــة.
ً
ف
ف
و� عــدد آخــر مــن الرســائل يعــرج موالنــا خالــد عــى جملــة أخــرى مــن القضايــا و المصطلحــات األصوليــة  ،فيقــول ي� الرقعــة الســابعة مــن
تاســعا – ي
�ش ً
ً
ف
و� رقعــة أخــرى يبـ ي ن
ـ� أن أحــوال
رســائله العربيــة  :و ال يســقط التكليــف إال عمــن ســقط عنــه عــا  ،ردا عــى مــن ظــن ســقوط التكليــف عــن األوليــاء .ي
ف
ن
العمل
الفقه
يع� رد العمل بالقياس ي� مجال التصوف  ،و حرصه بالمجال
ي
ي
التصوف ال يمكن إدراكها بالقياس ألنها وراء العقل و العلم  ،وهذا ي
الظاهــر .
ً
ً
ف
ين ت
ال� كتبها جوابا عىل السيد عبيدهللا افندي الحيدري:
عا�ش ا -قوله ي� الرقعة الرابعة و
الخمس� ي
ف
وال يخـىف عليكــم أن وجــود المـرش وط كيــف يكــون مــع انتفــاء الـرش وط  ،ي� إشــارة قاعــدة الـرش ط  :الـرش ط مــا يلــزم مــن عدمــه عــدم الحكــم و ال يلــزم
مــن وجــوده وجــود وال عــدم .أي أن المـرش وط ال يمكــن أن يوجــد أو يصــح إال بوجــود الـرش ط .

خاتمة :
بعد هذا العرض الرسي ــع و المقتضب توصلنا إىل النتائج و التوصيات اآلتية"
ال�بويــة و الروحيــة  ،مــن حيــث األســلوب و العــرض و التحليــل و ت
-1أنــه وظــف القواعــد المنهجيــة األصوليــة الكالميــة  ،لبيــان مقاصــده ت
ال�كيــب ،
ومــن حيــث التمســك باألصــول المتعــارف عليهــا بـ ي ن
ـ� علمــاء األمــة .

ف
ن
ـو� المنفتــح عــى األدبيــات العرفانيــة
 -2جــاءت ثقافتــه متالئمــة ومنســجمة مــع مناخهــا الســائد و الممكــن تعريفــه بالمنــاخ السـ يـى المذه ـب ي الصـ ي
التوفيقيــة بـ ي ن
ـ� الطرائــق الصوفيــة المتعــددة .
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ً
ن ف
ف
ت
ـخ� ي� العلــم  ،بــدءا بخواجــة بهــاء
ه بحــق طريقــة العلمــاء األفــذاذ الراسـ ي
 -3وقــد ســاعده ي� كل ذلــك أنــه ســلك و انتهــج الطريقــة النقشــبندية الـ يـى ي
ً
ن
ـا� وانتهــاء بشــيخه الشــاه غــام عـ يـ� الدهلــوي .
الديــن نقشــبند و مــرورا باإلمــام الربـ ي
ً
ف
ـول المنضبــط للنصــوص دون المبالغــة و اإلفـراط ي�
 -4إن الطريقــة النقشــبندية أ كــدت مـرارا تمســكها بالســنة النبويــة واعتمادهــا عــى الفهــم األصـ ي
الباطنيــة و التأويــل .
 -5أن هذا الموضوع بحاجة اىل متابعة أك�ث و أدق ّي ن
لتب� مدى أصولية الثقافة الفقهية و الصوفية و الكالمية لموالنا خالد .
ت
-6نق�ح عىل طلبة العلوم االسالمية ف� المعاهد و الكليات ش
ال�عية بتحقيق مكتوبات و آثار موالنا خالد و دراستها و خدمة المعارف الموجودة
ي
بهــا  ،كيمــا يتعــرف األجيــال القادمــة عــى معدنــه الفــذ الكريــم و مــدى تعمقــه ف ي� المعــارف اإللهيــة .
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[ ]12ينظر  :المصدر السابق . 338/1
[ ]13ينظر  :المصدر السابق . 210/1
ش
للزمخ�ي طبعة دار المعرفة لبنان بمجلد واحد الطبعة األوىل  2002ص.510
[ ]14ينظر  :الكشاف
[ ]15ينظر  :المصدر السابق الصفحة ذاتها .
[ ]16ينظر  :يادي مةردان  339/1فما بعدها .
[ ]17ينظر  :يادي مةردان .391/1

ف
ف
ت
ْ
�ش
و�
و� روايــة – ال�مــذي ...:ومــن الحــو ِر بعــد الكـ ِ
ـون  .ي
[ ]18جــزء مــن حديــث نبــوي يــف رواه رواه أحمــد ومســلم ( )1343واألربعــة إال أبــا داود ي
ئ
ئ
نن
ـا� الكـ بـرى ( )459/4رقــم .7935
ـا� بســنده عــن عبــدهللا بــن رسجــس  ،ينظــر  :ســ� النسـ ي
النسـ ي
ن
ا� وقــاص  :أن هللا ابدلنــا بالرهبانيــة الحنيفيــة
ا� روايــة عــن ســعد بــن ب ي
[ ]19يقــول ابــن حجــر إنــه لــم يــر هــذا الحديــث بهــذا النــص  ،لكــن لــدى الطـ بـر ي
ف
الســمحة  ،وثمــة حديــث مرفــوع عــن ابــن عبــاس أنــه ( الرصورة ي� االســام ) وهــذا الحديــث رواه احمــد و ابــوداود و صححــه الحاكــم  .ينظــر  :فتــح
البــاري . 111/9
ف
[ ]20حديث مشهور رواه اإلمام البخاري ي� صحيحه (  )2283/5برقم .5816
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ف
ف
و� نسخة الشيخ زروق ( احتقارا)  ،ينظر
وه الحكمة السادسة و التسعون  ،وقد وردت ي� نسخة أخرى كلمة ( افتقارا) بدل ( انكسارا) ي
[ ]21ي
 :الحكــم العطائيــة بـرش ح ابــن عبــاد النفــري الرنــدي  ،إعــداد ودراســة محمــد عبــد المقصــود هيــكل .ص. 267

[ ]22ينظر  :يادي مةردان. 359/1
[ ]23ينظر  :يادي مةردان . 342/1
ين
الخمس�  /يادي مةردان . 200/1
[ ]24من الرسالة الفارسية التاسعة و
[ ]25ينظر  :يادي مةردان . 299/1
[ ]26ينظر :الرسالة الخامسة من مجموعة رسائله الفارسية .
ن
[ ]27ينظر  :الكليات األساسية ش
الريسو� ص. 90
لل�يعة اإلسالمية للدكتور أحمد
ي
[ ]28الرسالة  14من الرسائل الفارسية .ينظر  :يادي مةردان .
[ : ]29الســبب مــا يلــزم مــن وجــوده وجــود الحكــم و مــن عدمــه عــدم الحكــم  ،و الـرش ط فمــا يلــزم مــن عدمــه عــدم الحكــم و اليلــزم مــن وجــوده وجــود
ً
ـ� حكمـ ي ن
و ال عــدم  .امــا اإلحتيــاط فهــو وظيفــة عمليــة عــى عاتــق المجتهــد إذا رأى تعارضـ ًـا بـ ي ن
ـ� يمكــن الجمــع بينهمــا أن يأخــذ بهمــا جميعــا دون أن
يخــل بــأي منهمــا .
[ ]30ينظر  :يادي مةردان . 188/1

ثبت المصادر و المراجع
ق
.1إجازات موالنا خالد النقشــبندي العلمية و التصوفية  ،دراســة وتحقيق :حسـ ي ن
العالم لموالنا خالد 2009
الملت�
ـ� حســن كريم من منشــورات
ي
السليمانية .
الزحيل الطبعة الثانية دار الفكر .1995
.2أصول الفقه للدكتور وهبة
ي
ت
ش
ن
زن�  ،دار الكتب العلمية يب�وت لبنان . 1993
.3التعارض و ال�جيح يب� األدلة ال�عية  ،عبداللطيف عبد هللا عزيز ال�ب ج ي
ف
.4الجامع الصحيح المخترص لإلمام البخاري اليمامة يب�وت تحقيق د.
مصط� البغا  1987ط.3
.5الحكــم العطائيــة بـرش ح ابــن عبــاد النفــري الرنــدي  ،إعــداد ودراســة محمــد عبــد المقصــود هيــكل  .مركــز األهـرام ت
لل�جمــة و النـرش الطبعــة األوىل
. 1988
.6رســالة العقــد الجوهــري ف� الفــرق بـ ي ن
ـ� كسـب ي الماتريــدي و األشــعري لموالنــا خالــد مطبــوع ضمــن كتــاب ( يــادى مــةردان = تــذكار الرجــال )  ،طبعــة
ي
ـ� الكــردي بغــداد.
المجمــع العلـ ي
ف
.7سل الحسام الهندي لموالنا محمد ي ن
الحن� مطبوع مع رسائله .
الشه� بابن عابدين
ام�
ي
ي
ئ
ئ
 .8ن ن
النسا� دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية ط االوىل .1991
النسا� الك�ب ى لإلمام
س�
ي
ي

المحل  ،دار الفكر لبنان د.ت.
�.9ش ح جمع الجوامع  ،جالل الدين
ي
ن
العسقال� تحقيق محب الدين الخطيب يب�وت دار المعرفة د.ت.
.10فتح الباري لشيخ اإلسالم ابن حجر
ي
ش
للزمخ�ي طبعة دار المعرفة لبنان بمجلد واحد الطبعة األوىل .2002
.11الكشاف
ن
.12الكليات األساسية ش
الريسو�  ،طبعة دار السالم الطبعة االوىل .2010
لل�يعة اإلسالمية للدكتور أحمد
ي
غ
ف
ت
ق
العالم
الملت�
القردا� من منشورات
عل
.13المنحة الوهبية ي� �ش ح اإلرادة الجزئية للعالم الفاضل عبد هللا
ي
ي
البيتوا� حققه وقدم له محمد ي
ي
لموالنا خالد  2009السليمانية.
 (.14يادی مهردان=تذكار الرجال ) للعالمة عبد الكريم المدرس بغداد .1979
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المصارف اإلسالمية واالستثمار فيها
ف
(دراسة تحليلية مقارنة ي� وظائف المصارف اإلسالمية
وخصائصها واالستثمار فيها)
بانىك ئيسالىم ووهبهرهێنان تيايدا

(لينكولينهوهيهىك ب هراووردكاريه له ئهرىك بانىك ئيسالىم و تایبهت مهندي وهبهرهێنان تيايدا)
ن
عبدالغ� محمد
ناهدة
ي
1قسم القانون،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جامعة كوية،كویه،إقلیم كوردستان،عراق
1
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پوختەى توێژينەوە

ئــەم توێژينەوەيــە بهنازنيشـ نـا� بانــى ئيســاىم ووهبهرهێنــان تيايدايــه  ،توێــژەر بــاىس بانــى ئيســاىم دهكات وجۆني ـه ت� وهبهرهێنــان ل ـهو
بانكانــه بــه لينكولينهوهيــهىك شــيكارى  ،ئـهم بابـ ت
ـە� گرنگــه خراوەتەبـهر توێژينــەوە لــه بـهر ئـهوهى خهلکێــى زۆر لــه موســلمانان بــه دواى مامهڵــەى
ن
كا� تــر  ،ئــەم
حەالڵــدا دهگهريــن وواش دهزانــن كــه بانــى ئيســاىم چــاره يــهىك گونجــاوه بــۆ دهرچــوون لـ ه دڵــه ڕاوكـهى مامهڵــە كــردنڵەگــهڵ بانكـه ي

توێژينەوەيــە لــە دوو بــاس پێــك هاتــووە:
ند� و ئهركه ن
ن
كا�
يەكەميان  -:باىس بانىك ئيسالىم دهكات وهك بێناسه و تایبهت مه ي
دووەميان  -:باىس وهبهرهێنان لهو بانكه و شێوازى ئامرازي .
ـوو� هــاوكارى كــه نيــوان بانــى ئيســاىم و بانــى ئاســاييه ن
ن
ت
كا� ،
لــه ئەنجامــدا توێژينــەوە گهيشــته چەنــد دەرئەنجــاىم گرنــگ لهوانــه پێويســى بـ ي
وهدەركــەوت وهبهرهێنــان لــه ڕوانگــەى ئيســاىم وە ريگەپيــدراوە وبهلكــو موســلمان هانــدهدرێ بــۆ وهبهرهێنــان  ،ههروههــا جهخــت كردنـهوه لهسـهر
ن
ن
ن
ن
كا�.
ـا� ژینگ ـهى گونجــاو بــۆ وهبهرهێنــان و ه ه وڵــدان بــۆ يهگخســت� ياســاكا� وهبهرهێنــان وزاراوه تایبهت ـه ي
وهدێهێنـ ي

گۆڤاری زانكۆی ههڵهبجه:گۆڤارێیك ز ت
انس� ئهكادیمیه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
بهرگ
ڕێككهوتهكان
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ڵ
ف
ما� چاپ و ب�و كردنهوه

ڵ
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ت ڵ
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ڕێكـه ت
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Summary of the tagged search

The research has the title of Islamic banks and investing in them, it is a comparative analytical study of

Islamic banks in terms of concept, function and characteristics, as well as investment and its mechanisms, and
the importance of the research comes from that it studies a topic of utmost importance, because Islamic banks
are the ideal alternative to traditional banks for a Muslim, who investigates halal and ill-gotten in his dealings
and daily life, so the research came to mention the reality of Islamic banks and the aspects of investment in
them.
The research material required its distribution to two main topics:
The first topic: - On the nature of Islamic banks, their characteristics and functions, and this topic includes three
demands.
The second topic: - What is investing in Islamic banks, its methods and mechanisms.
The search resulted in findings and recommendations. One of the results is an emphasis on building bridges of
the relationship between Islamic banks and traditional banks, and that the ruling on investment is that it is an
adequacy imposed, and that investment in Islamic banks may be tainted with risks.
The research recommended - among other things - work in order to provide the appropriate and attractive
atmosphere for investment, and to issue scientific jurisprudence encyclopedias for banking dealings, in addition
to unifying visions between doctrines of jurisprudence on banking dealing

ملخص البحث
 فهــو دراســة تحليليــة مقارنــة للمصــارف اآلســامية مــن حيــث المفهــوم والوظيفــة، يحمــل البحــث عنــوان المصــارف اآلســامية واآلســتثمار فيهــا
ً
ً
ت
ه
 وتـ ي،  فضــا عــن اآلســتثمار وآلياتــه، والخصائــص
 ألن المصــارف اآلســامية ي، ـأ� أهميــة البحــث مــن أنــه يــدرس موضوعــا ذات أهميــة قصــوى
ف
 فجــاء البحــث ليذكــر واقــع،  الــذي يتحــرى الحــال والح ـرام ي� تعاملــه وحياتــه اليوميــة، البديــل األمثــل للمصــارف التقليديــة بالنســبة للمســلم
. المصــارف اآلســامية وأوجــه اآلســتثمار فيهــا
ين
ين
-: رئيس� هما
�مبحث
اقتضت مادة البحث توزيعها عىل
.  ف ي� ماهية المصارف اآلسالمية وخصائصها ووظائفها ويتضمن هذا المبحث ثالثة مطالب-: المبحث االول
ن
.  ماهية اآلستثمار ف ي� المصارف اآلسالمية وأساليبه وآلياته-: �الثا
المبحث ي

 فمــن النتائــج التأكيــد عــى بنــاء جســور العالقــة بـ ي ن، وتمخــض البحــث عــن نتائــج وتوصيــات
 وأن حكــم، ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة
.  كمــا وأن اآلســتثمار ف ي� المصــارف اآلســامية قــد تشــوبه مخاطــر، اآلســتثمار هــو أنــه فــرض كفايــة
 والعمــل عــى اصــدار موســوعات علميــة، وأوىص البحــث – مــن ضمــن مــا أوىص – العمــل مــن أجــل توفـ يـر األجــواء المناســبة والجاذبــة لآلســتثمار
ً
ف
ف
ـا عــن توحيــد الــرؤى بـ ي ن
. �ـر
ـ� المذاهــب الفقهيــة حــول التعامــل المـ
 فضـ، �ـر
فقهيــة خاصــة بالتعامــل المـ
ي
ي
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ً
ً
ً
ف
ـا عــن ّ
أهميتهــا االقتصاديــة الكـ بـرى  ،فلقــد غــدا
تعــد العمليــات المرصفيــة ي� عرصنــا هــذا  ،ركنــا أساســا تقــوم عليهــا حيــاة الــدول جميعهــا  ،فضـ
ّ ف
المــرف اليــوم أحــد أهــم �ض وريــات الحيــاة ش
فعــال ي�
الب�يــة المعــارصة  ،واليمكــن أن تسـ يـر الحيــاة دون وجــود المصــارف المنظمــة  ،إذ أنهــا عنــر
المجتمــع المتحـ ضـر.
ان الحاجــة ماســة لوجــود المصــارف اآلســامية لتســتجيب لمقتـ ضـى حيــاة المسـ ي ن
ـلم� االقتصاديــة واالجتماعيــة والعقديــة  ،والغــرض االســاس
ف
لهــذه المصــارف هــو العمــل مــن أجــل تطبيــق �ش ع هللا ي� المعامــات الماليــة والمرصفيــة  ،وتهــدف المصــارف اآلســامية – مــن ضمــن مــا تهــدف
ً
ف
ـلم� وآســتثمارها طبقـ َـا لألحــكام ش
اليــه– جمــع مدخـرات المسـ ي ن
ال�عيــة  ،فضــا عــن تأصيــل المبــادئ واألخــاق الـ ت يـى جــاء بهــا الديــن الحنيــف ،ي� مجــال
ف
ف
المعامــات وتطبيقهــا عــى أرض الواقــع  ،وتعمــل هــذه المصــارف مــن أجــل المســاهمة المســاهمة ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� البلــدان
اآلســامية .
ّ ّ
ممــا ال شــك فيــه إن أهــم ّمــا يمـ ي زـر المصــارف اآلســامية عــن البنــوك التقليديــة هــو نوعيــة عالقاتهــا بعمالئهــا ســواء كانــوا اصحــاب مــوارد أو مســتثمرين
ـ� عالقــة مشــاركة ومتاجــرة  ،وليســت عالقــة دائنيــة ومديونيــة .
فـ ي
ف
ف
ً ف
هــذا وتجــد الباحثــة غموضــا ي� مفهــوم المصــارف اآلســامية وخصائصهــا ووظائفهــا والرؤيــا المســتقبلية لهــا  ،كذلــك ي� موضــوع اآلســتثمار ي� هــذه
المصــارف وكيفيتــه  ،وآلياتــه  ،ممــا يقتـض ي الدراســة والبحــث .
ـام ،
الكلمــات االفتتاحيــة  -:المصــارف اآلســامية  ،اآلســتثمار  ،وظائــف المصــارف اآلســامية ،آليــات المصــارف اآلســامية  ،التمويــل اآلسـ ي
خصائــص المصــارف اآلســامية.

الدراسات السابقة     -:

ف
كث�ون كتبوا ي� هذا المجال نذكر منهم-:
ان الحديث عن المصارف اآلسالمية ليس حديث اليوم  ،إذ نجد باحثون ي
ف
ف
 -1السيد محمد السيد ،الشامل ي� :معامالت وعمليات المصارف اآلسالمية  ،تناولت هذه الدراسة التمويل ي� المصارف اآلسالمية والخدمات
المرصفية واألساليب اآلستثمارية والرقابة ش
اآلسالم وجدوى المصارف اآلسالمية
ال�عية عىل المصارف  ،واعداد الموازنة التخطيطية للمرصف
ي
وكيفية توزي ــع األرباح فيها.
ف
 -2الســيد فادي محمد الرفاع  ،المصارف اآلســامية  ،ر ّ
يز
ومم�اتها وآفاقها والعقبات
الرفاع ي� هذا البحث عىل مفهوم المصارف اآلســامية
كز
ي
ي
ّ
َ
ف
الـ تّ يـى تواجههــا ،كمــا ركــز عــى صيــغ التمويــل واآلســتثمار ي� هــذه المصــارف  ،فضــا عــن الرقابــة عــى المصــارف اآلســامية .
ّ
ف
ف
ـ� ،المصــارف اآلســامية ي� اقليــم كوردســتان – مــن التحديــات واآلفــاق  -ركــز الباحــث ي� بحثــه عــى توعيــة
 -3الســيد ابراهيــم مهــدي عــارف ال�ب زنـ ج ي
النــاس باألعمــال المرصفيــة ودور المصــارف ف ي� االقليــم للمســاهمة ف ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .
ن
ـال عــادل ومســتقر مقارنــات  ،تطلعــات ،نتائــج  ،البحــث عبــارة عــن اضــاءات عــى النظــم
 -4د .غســان السـ ي
ـبال�  ،المصــارف اآلســامية نظــام مـ ي
ف
االقتصادية والمصارف التجارية واآلسالمية  ،ومصادر تمويل المصارف اآلسالمية  ،وآليات اآلستثمار ي� هذه المصارف والخالفات والمعامالت
المرصفيــة وآليــات تطبيــق صيــغ التمويــل ف ي� هــذه المصــارف .
غ
ت
خ� من كتب ف ي� هذا المجال .
مح الدين
 -5الدراسات األكاديمية
القردا�  ،فهو ي
ي
عل ي
ي
ال� قدمها الدكتور ي
الكث�ة ي
ف
 -6دور المصــارف والمؤسســات الماليــة اآلســامية ي� تمويــل المنشــاآت الصغـ يـرة والمتوســطة ،وقــد كان هــذا عنــوان الملت ـىق الســنوي لألكاديميــة
ف
العربيــة للعلــوم الماليــة والمرصفيــة المنعقــد للفـ تـرة مــن  2003/9/29-27ي� عمــان –األردن وكان مــن ابحاثهــا -:
ّ
ف
ف
أ-دور المصــارف اآلســامية ي� دفــع عمليــة التنميــة ي� البلــدان اآلســامية د .عبــد الرحمــن يــرى احمــد –ركــز الباحــث عــى بيــان الواقــع العقــدي لهــذه
المصــارف ,وبيــان أن هــذه المصــارف اكـ ثـر قــدرة عــى دفــع عمليــة التنميــة االقتصاديــة .
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ف
ن
ن
و� دور المصــارف وعالقتهــا بالتنميــة االجتماعيــة
و�  ،تنــاول البـ يـر ي
ب-دور المصــارف اآلســامية ي� التنميــة واآلســتثمار -د .عبــد الفتــاح البـ يـر ي
ّ
ـا عــن دعــم التعامــل ف� المصــارف وفقـ َـا ألحــكام ش
ال�يعــة  ،والعمــل مــن اجــل اســتغالل المــوارد
واالقتصاديــة مــن خــال تطبيقاتــه المعــارصة  ،فضـ
ي
ف
ـام .
المتاحــة للعمليــات اآلســتثمارية المســاهمة ي� التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وتحقيــق القــوة واالســتقالل لالقتصــاد اآلسـ ي
ف
ف
الصغ�ة والمتوسطة –الواقع واآلفاق – للسيد بكر ريحان ّ ،ي ن
ب� الباحث ي� بحثه أهمية تمويل
ج -دور المصارف اآلسالمية ي� تمويل المنشاآت
ي
ش
التأخ� .
الصغ�ة –المرابحة  ،المضاربة ،
الم�وعات
ي
ي

هدف البحث -:

ف
الملفــت لالنتيــاه ي� هــذه الكتابــات والبحــوث الـ ت يـى ذكرناهــا اعــاه  ،انهــا تتكلــم عــن المصــارف اآلســامية بصــورة موجــزة  ،واألهــم مــن هــذا كلــه أنهــا
ف
ف
لــم تـرش اىل المصــارف اآلســامية ي� العـراق  ،كمــا أن موضــوع اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية لــم يحــظ بدراســة علميــة جــادة  ،ولذلــك جــاء بحثنــا
ً
ف
ف
هــذا يل�كــز عــى هــذه النقطــة المهمــة  ،فضــا عــن ذلــك فــإن هنــاك اشــكاالت حــول اآلســتثمار ي� هــذه المصــارف وهــذه االشــكاالت تتــم دراســتها ي�
هــذا البحــث ان شــاء هللا  ،ونســى إليجــاد الحلــول لهــا.

منهجية البحث -:

اتبعنا ف ي� تناول الموضوع منهجية التحليل والمقارنة .

هيكلية البحث -:

ن ف
اقتضــت المــادة العلميــة للبحــث توزيعهــا عــى مبحثـ ي ن
ـ�  ،ي� المبحــث االول تتــم دراســة ماهيــة المصــارف اآلســامية وخصائصهــا ووظائفهــا
ـ� اثنـ ي
ف
ف
ن
ـا� نتنــاول ماهيــة اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية وأســاليبه وآلياتــه وذلــك ضمــن ثالثــة
و� المبحــث الثـ ي
ومســتقبلها ضمــن ثالثــة مطالــب  ،ي
مطالــب.
وينته البحث بذكر أهم نتائجه وتوصياته .
ي

المبحث االول
ماهية المصارف اآلسالمية وخصائصها
نتناول بالدراسة ف ي� هذا المبحث المصارف اآلسالمية  ،من حيث بيان ماهيتها وخصائصها  ،ووظائفها ومستقبلها وذلك ضمن ثالثة مطالب.
المطلب األول  -:ماهية المصارف اآلسالمية
يطلــق عــى المؤسســات الـ ت يـى تقــوم بعمليــات االئتمــان باالقـ تـراض ،واالقـراض والعمليــات الماليــة األخــرى  ،كتبــادل العمــات والحــواالت والتوفـ يـر،
ف
ف
ـام  ،فالبنــك ي� اللغــة العربيــة اســم للمؤسســات الـ تّ يـى تقــوم
لفــظ البنــك أو المــرف ،نــدرس ي� هــذا المطلــب ماهيــة البنــك أو المــرف اآلسـ ي
ّ
بعمليــات االئتمــان باالقـ تـراض أو االق ـراض  ،والكلمــة هــذه كلمــة أجنبيــة ف� االســاس  ،فــ� ي ز
ويرجــح أن تكــون
انكل�يــة  Bankأو ايطاليــة ، Banca
ي
ي
اللفظــة ايطاليــة مــن االســاس ألن اإليطاليـ ي ن
ـ� هــم أول مــن أنشــأوا البنــوك (الفضـ يـ� 1429 ،ه2008-م  :ص. )17
َ
ت
ـأ� بمعـ نـى بيــع النقــد بالنقــد أو تبديلــه ،فالمــرف أول
تســتعمل كلمــة المــرف مرادفــا لكلمــة البنــك  ،وهــذه الكلمــة مأخــوذة مــن الــرف الــذي يـ ي
مــا أنـش ي ء  ،أنـش ي ء ليكــون المــكان الــذي يتــم فيــه الــرف  ،وقــد أجـ ي زـرت هــذه اللفظــة مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة ف ي� القاهــرة (الشــاعر: 2011،
ص.)19
ـ� طرفـ ي ن
ـ� معـ نـى يحســن االشــارة اليــه  ،فالبنــك أو المــرف عندهــم -:هــو المؤسســة  ،الـ تّـى تتوســط بـ ي ن
هــذا وللبنــوك لــدى االقتصاديـ ي ن
ـ� لديهمــا
ي
بتثم�هــا أو جمعهــا أو توصيلهــا أو تنميتهــا أو تنفيذهــا للوصــول اىل هــدف أفضــل ولقــاء ربـ ــح
إمكانــات أو حاجــات متقابلــة مختلفــة  ،يقــوم البنــك
ي
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ف
مناســب (الج ـزار 1413 ،ه1993-م :ص ، ) 70-69فالبنــوك وحســب هــذا التعريــف مؤسســة ماليــة – وقــد تكــون منشــأة اقتصاديــة تعمــل ي�
ف
ادارة األمــوال  ،الـ تّـى تتاجــر بالنقــود أو الذهــب  ،ولهــا هــدف يكمــن ف� العمــل كوســيط بـ ي ن
ـ� رؤوس األمــوال الـ تّ يـى تســى للبحــث ي� مجــاالت اآلســتثمار
ي
ي
ّ
والتنميــة  ،وبـ ي ن
ـ� مجــاالت اآلســتثمار الـ ت يـى تســى للبحــث عــن رؤوس األمــوال بهــدف الوصــول اىل ربـ ــح مناســب ( مولــود 2014،م :ص،) 48
تز ف
ش
ـام جــزء
والمصــارف اآلســامية مؤسســات مرصفيــة تلــرم ي� أعمالهــا بال�يعــة اآلســامية  ،فـ ي
ـام واالقتصــاد اآلسـ ي
ـ� جــزء مــن االقتصــاد اآلسـ ي
ّ
ـام  ،قائــم عــى قيــم إيمانيــة تحـ ّـرم تقديــس المــال  ،وعــده أهـ ّـم مــن حيــاة االنســان  ،كمــا تحــرم التعامــل بالربــا ،
ـام والنظــام اآلسـ ي
مــن النظــام اآلسـ ي
ّ
ف
ق
ش
ـاع 2007،م  :ص ، )12-11فالفــرق
والتعــدي عــى أمــوال النــاس بالباطــل واالحتــكار  ،ويلتـ ي االســام ي� ذلــك مــع ال�ائــع الســماوية األخــرى (الرفـ ي
ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة  ،هــو ف� أن البنــك التقليــدي وســيط مــال يتاجــر بالديــون  ،بمعـ نـى أنــه يتلـىق ودائــع المودعـ ي ن
بـ ي ن
ـ� بفائــدة
ي
ي
ف
ّ
ن
ـام فهــو مـرش وع
منخفضــة ويقدمهــا ي� صــورة قــروض واعتمــادات بفائــدة مرتفعــة  ،ويحتفــظ لنفســه بالفــرق بـ يـ� ســعري الفائــدة  ،فأمــا البنــك اآلسـ ي
َ
ـال – بغـ يـر أســلوب الفائــدة الربويــة  -يمــارس جميــع األنشــطة الماليــة والتجاريــة والمرصفيــة
اقتصــادي  ،فهــو فضــا عــن قيامــه بــدور الوســيط المـ ي
ض
ـو�1430 ،ه2009-م:ص. )137
والصناعيــة والعقاريــة والزراعيــة  ،أي جميــع األنشــطة العمرانيــة بوجــه عــام (العـ ي
ف
هــذا وقــد نشــأت البنــوك ي� مراحلهــا األوىل  ،اســتجابة لحاجــة األف ـراد والمجتمــع ومحصلــة للتطــورات واالنشــطة التجاريــة  ،وتعــددت أشــكال
ّ
النقــود المتعامــل بهــا  ،والتطــورات االقتصاديــة المتالحقــة أوجبــت تطــور البنــوك وإيجــاد نظــم مرصفيــة تقــدم خدماتهــا لمختلــف قطاعــات المجتمــع
ّ
وه تحتــل اليــوم مكانــة رئيســة ضمــن السياســات االقتصاديــة للــدول كلهــا.
 ،ي
والمصــارف (البنــوك) اآلســامية  ،جــاءت اســتجابة لحاجــة المجتمــع اآلســام  ،ويمكــن تعريفهــا بأنهــا -:بنــوك أو مؤسســات ينـ ّ
ـص قانــون انشــائها
ي
َ
ف
َ
ونظامهــا الداخــ� رصاحــة عــى االلـ ت زـرام بضوابــط ش
ال�يعــة اآلســامية ي� التعامــل  ،والتأكيــد عــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذا وعطــاء (ينظــر عــى
ي
ف
ن
رش
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص 112ومــا
ســبيل المثــال المــادة األوىل مــن م ـ وع قانــون أنشــاء المصــارف اآلســامية ي� لبنــان المرقــم  ، 575السـ ي
َ
بعدهــا)  ،لتتمـ يّ زـر هــذه المصــارف عــن المصــارف األخــرى  ،ففكــرة تأســيس البنــوك اآلســامية جــاءت اىل الوجــود  ،لتكــون هــذه المصــارف بديــا
للبنــوك الربويــة الســائدة ف ي� العالــم المعــارص .
ّ
ف
ف
هــذا والبــد مــن االشــارة اىل أن أول تجربــة ي� مجــال المصــارف اآلســامية كانــت ي� مدينــة (ميــت غمــر) التابعــة لمحافظــة الدقهليــة بجمهوريــة
ّ
ّ
إال بضــع ســنوات  ،وقــد تمثلــت التجربــة ف� إنشــاء بنــك نــارص االجتمــاع ؛ الــذي نـ ّ
ـص نظامــه الداخـ يـ� عــى عــدم التعامــل
مــر  ،إال أنهــا لــم تســتمر
ي
ي
َ
ف
ف
َ
ش
ـام  ،وتبعهــا ي�
ـام للتنميــة بجــدة وبنــك ب ي
بالفوائــد أخــذا وعطــاء  ،ي
د� اآلسـ ي
و� عــام  1975أنـ ي ء ألول مــرة مرصفــان اســاميان همــا البنــك اآلسـ ي
ن
ن
ت
االرد�
ـام
ي
عــام  1977وعــى المنهــج نفســه  ،افتتــاح بنــك فيصــل المــري وبنــك فيصــل السـ ي
ـودا� وبيــت التمويــل الكويـ يـى ومــن ثــم البنــك اآلسـ ي
َ
َ
َ
ش
والع�يــن وصــل عــدد المصــارف اآلســامية اىل أ كـ ثـر مــن  170مرصفــا منت ـرش ا جغرافيــا
للتمويــل واآلســتثمار عــام  ،1978وقبــل بــدء القــرن الواحــد
ت ن
ف
و�  ) 22027/0/http://www.alukah.net/culture -:والعــدد اآلن ي�
عــى القــارات كلهــا (االســماعيل ،بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
تزايــد مســتمر ،وتجــاوز حاجــز ال  300مــرف .
فالهــدف مــن انشــاء هــذه البنــوك ف� العالــم اآلســام  ،هــو افــادة المسـ ي ن
ـلم� وتحررهــم مــن التعامــل مــع البنــوك األخــرى الـ تّ يـى تتعامــل بالربــا ،وقــد
ي
ي
ف
ّ
توســعت دائــرة البنــوك ف� العالــم اآلســام فتــم افتتــاح الكثـ يـر مــن البنــوك الـ تـى تعمــل وفــق ضوابــط ش
ال�يعــة اآلســامية  ،وقــد انتـرش ت هــذه البنــوك ي�
ي
ي
ي
(الرفاع 2007،م  :ص)24
مختلف االمصار اآلســامية كالســودان ،مرص ،الكويت ،الســعودية ،األردن ،مكة المكرمة ،ايران ،باكســتان ،البحرين
ي
ً
ـا عــن وجودهــا ف ي� بعــض الــدول الغربيــة .
 ،لبنــان ،العـراق ،واقليــم كوردســتان ،...فضـ
ف
وتهــدف هــذه البنــوك – كمــا ذكــر  -اىل تحــرر النــاس مــن التعامــل الربــوي وااللـ ت زـرام ش
بال�يعــة ي� المعامــات الماليــة ،والعمــل وفــق أوليــات المصلحــة
َ
االجتماعيــة وفــق الرؤيــا اآلســامية ،وتقديــم البديــل اآلســام للمعامــات البنكيــة التقليديــة لرفــع الحــرج عــن المسـ ي ن
ـلم�  ،فضــا عــن توفـ يـر االمــوال
ي
ف
ش
الالزمــة لدعــم أصحــاب األعمــال والمســتثمرين بالطــرق ال�عيــة وتغطيــة االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� ميــدان الخدمــات البنكيــة
وأعمــال التمويــل واآلســتثمار ( شـ يـب� 1427،ه2007-م  :ص. )262
ه مؤسســات ماليــة اســامية تقــوم بــأداء الخدمــات المرصفيــة والماليــة  ،كمــا تبــا�ش أعمــال التمويــل
والخالصــة  -:أن المصــارف اآلســامية ي
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ف
ف
واآلســتثمار ف� المجــاالت المختلفــة ف� ضــوء ش
ال�يعــة اآلســامية  ،وأحكامهــا بهــدف المســاهمة ي� غــرس القيــم والخلــق والمثــل اآلســامية ي� مجــال
ي
ي
ف
ف
تبــادل المعامــات  ،والمســاعدة ي� تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال تشــغيل االمــوال بقصــد المســاهمة ي� تحقيــق الحيــاة
َ
َ
َ
تكث�هــا ونموهــا
الرغيــدة  ،فضــا عــن أنهــا مؤسســات نقديــة تعمــل عــى جــذب المــوارد النقديــة  ،مــن أفـراد المجتمــع وتوظيفهــا توظيفــا فعــاال يكفــل ي
لل�يعــة اآلســامية  ،وه أيضـ َـا مؤسســات لتجميــع األمــوال وتوظيفهــا ف� نطــاق ش
ف� أطــار القواعــد المســتقرة ش
ال�يعــة اآلســامية بمــا يخــدم بنــاء
ي
ي
ي
ف
ن
ـبال�1433،ه2012-م  :ص. )84
ـام الصحيــح (السـ ي
ـام المتكامــل وتحقيــق عدالــة التوزيـ ـ ــع ووضــع المــال ي� المســار اآلسـ ي
المجتمــع اآلسـ ي
ّ
ف
ف
ـام  ،ال يســتقيم بمجــرد ظهــور ذلــك الوصــف ي� تســمية المــرف أو الشــعار
هــذا والبــد مــن التأكيــد عــى أن وصــف العمــل المـ
ي
ـر� بأنــه اسـ ي
َ
َ
ـا  ،بالتقييــد بأحــكام ش
ال�يعــة اآلســامية ومبادئهــا  ،وألجــل ذلــك البدمــن
الــذي يرفعــه ورغبــة مؤسســيه  ،بــل البــد مــن االفصــاح قــوال وااللـ ت زـرام عمـ
توافــر االجهــزة واألدوات الكفيلــة بتحقيــق هــذا االلـ ت زـرام ومنهــا هيئــة الرقابــة ش
ال�عيــة الـ تّـى تشــكل الفــارق الجوهــري بـ ي ن
ـ� هــذه المصــارف والمصــارف
ي
ـ� بفكــرة تأســيس هــذه المؤسســات (زغــر ،مــن ابحــاث الملتـىق
التقليديــة  ،وهــذه الهيــأة تتألــف –عــادة -مــن علمــاء الـرش ع وفقهــاء القانــون المؤمنـ ي ن
ي
ف
ـد� ف ي� الفـ تـرة مــن 13-10كانــون األول . )1995
المـ
ـام المنعقــد بـ ب ي
ـر� والمـ ي
ي
ـال اآلسـ ي
ّ
ن
ـو� للبنــك اآلســام قــد يكــون أحــد اشــكال ال ـرش كات التجاريــة عــى النحــو الــذي تحــدده القوانـ ي ن
ـ�
هــذا والبــد مــن االشــارة اىل أن الشــكل القانـ ي
ي
ض
ش
ـو� ومحمــد 1430،ه2009-م  :ج : 5ص. )163
الوضعيــة  ،كمــا قــد يأخــذ شــكل المؤسســة العامــة أو شــكل ال�كــة أو الجمعيــة التعاونيــة (العـ ي

ن
الثا�  -:وظائف المصارف اآلسالمية ومستقبلها
المطلب
ي

اآلسالم  ،قد يتسع نشاطه ليبا�ش جميع الخدمات والعمليات المرصفية والمالية التجارية ،
عىل خالف البنوك التجارية التقليدية فأن البنك
ي

الغ�  ،ش
ب�ط أن ال يتم ذلك عىل اســاس الربا  ،بل البد وان يتم ذلك عىل اســاس العقود
وكافة أعمال اآلســتثمار ســواء لحســاب البنك أو لحســاب ي
ش
ال�عيــة كالمشــاركة والمضاربــة –الق ـراض -والوديعــة والكفالــة والمزارعــة  ،فالعمليــات المرصفيــة تشــمل جميــع اعمــال البنــوك التجاريــة  ،مثــل
قبــول الودائــع مــن الجمهــور وفتــح الحســابات المرصفيــة  ،وفتــح االعتمــادات البســيطة والمســتندية  ،كمــا تشــمل ســائر الخدمــات المرصفيــة مثــل
ض
ـو� ومحمــد 1430،ه2009-م :
تحصيــل الكمبيــاالت واصــدار الكفــاالت وخطابــات الضمــان وإدارة األمــوال لحســاب الغـ يـر وتأجـ يـر الخزائــن (العـ ي
ج، 5ص .)202ف� هــذا المطلــب نتنــاول وظائــف المصــارف اآلســامية ومســتقبلها وذلــك ضمــن فقرتـ ي ن
ـ� :
ي
ً
أوال  -:وظائف المصارف اآلسالمية -:
ت
يأ� أهمها -:
للمصارف اآلسالمية وظائف تؤديها نذكر فيما ي
تع ّهــد يصــدر مــن البنــك بنـ َ
-1خطــاب الضمــان -:هــو ُ
ـ� أو قابــل للتعـ ي ن
ـاء عــى طلــب عميــل له-األمــر -بدفــع مبلــغ معـ ي ن
ـ� لشــخص (أو جهــة ) أخــرى
ّ ف
ف
(المســتفيد) دون قيــد أو �ش ط اذا طلــب منــه ذلــك  ،خــال المــدة المعينــة ي� الخطــاب  ،ويوضــح ي� خطــاب الضمــان الغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه
ف
ف
ـ� النقــدي وضمــان جديــة ّ
( ياملــ� و الشــماع  :1980،ص، )427فهــو نــوع مــن التأمـ ي ن
كل طــرف ي� انجــاز الصفقــة  ،واختلــف الفقهــاء المعــارصون ي�
ي
حكــم خطــاب الضمــان فمنهــم مــن ذهــب اىل القــول بــأن خطــاب الضمــان كفالــة  ،وقــال البعــض أن خطــاب الضمــان وكالــة  ،والوكالــة يمكــن أن تكــون
َ
َ
بأجــر  ،ومنهــم مــن ذهــب ال أنــه جعالــة (مولــود  : 2003 ،ص ، )73-72هــذا وخطــاب الضمــان قــد يكــون مغــى كليــا وقــد يكــون مغــى جزئيــا.
-2االعتمــادات المســتندية  -:ه تعهــد خطــا� صــادر مــن البنــك بنـ َ
ـاء عــى طلــب المســتورد (العميــل) ،لصالــح المســتفيد (المصــدر)  ،يتعهــد فيــه
بي
ي
ت ّ
البنــك بدفــع ثمــن الســلع المصــدرة للمســتورد طالــب فتــح االعتمــاد  ،مــى قــدم المســتفيد المســتندات المتعلقــة بالســلع والشــحن  ،عــى أن تكــون
ف
هــذه المســتندات مطابقــة لـرش وط االعتمــاد (الـراج و حســان  :1988،ص ، ) 72وتســتخدم االعتمــادات المســتندية ي� تســهيل التعامــل التجــاري
َ
َ
ف
واالست�اد
الخار�  ،إذ تسهم ي� تمويل عمليات التصدير
(باسيل  :2008،ص  ، )147وقد تكون االعتمادات المستندية مغطاة كليا أو جزئيا ،
ي
ج ي
ي
َ
وتتخــذ االعتمــادات المســتندية صــورا مختلفــة يمكــن تصنيفهــا مــن حيــث قــوة التعهــد (أي مــدى الـ ت زـرام البنــوك بهــا) اىل اعتمــاد قابــل لإللغــاء واعتمــاد
ـ� (غـ يـر قابــل لإللغــاء) (مولــود  : 2003 ،ص ، )75هــذا والمصــارف اآلســامية تنظــر اىل االعتمــاد المســتندي  ،عــى أنــه صــورة مــن المرابحــة أو
قطـ ي
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص. ) 201
المشــاركة وال يجــوز أخــذ أ ــية فائــدة عليــه (السـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ه قيم نقدية أو عينية يضعها صاحبها لدى أحد المصارف بصفة
ه المال المدفوع اىل من يحفظه بال عوض أو ي
-3الوديعة المرصفية النقدية  -:ي
ن
ـبال� 1433،ه2012-م
أمانــة أو مــن أجــل آســتثمارها واالنتفــاع مــن عائداتهــا (مجلــة األحــكام العدليــة  -هواويــن ومحمــد و ارام بــاغ  :ص، 144والسـ ي
 :ص. ) 185
َ
َ
ّ
ـودع لــدى البنــوك بوســيلة مــن وســائل االيــداع فينـش ئ وديعــة تحــت الطلــب أو ألجــل محــدد اتفاقــا  ،ت
وي�تــب عليــه
ه مبلــغ مــن النقــود يـ
ومرصفيــا ي
مــن ناحيــة البنــك االلـ ت زـرام بدفــع مبلــغ معـ ي ن
ـ� مــن وحــدات النقــد القانونيــة للمــودع  ،أو ألمــره أو لــدى الطلــب  ،أو بعــد أجــل عــى اختــاف الشــكل الــذي

يتــم االتفــاق عليــه للوديعــة بـ ي ن
ـ� البنــك والعميــل (الصــدر1414 ،ه1994-م  :ص ، ) 84وتتنــوع اىل ودائــع تحــت الطلــب  ،وودائــع االدخــار (دفـ تـر
َ
ّ
الفقه لها أنها تعد قرضا (مولود  : 2003 ،ص78
والتنظ�
التوف�) وودائع ثابتة (الودائع ألجل)  ،وبعبارة أخرى اىل ودائع عينية وودائع نقدية
ي
ي
ي
ن
السبال� 1433،ه2012-م  :ص. ) 185
و
ي
َ
َ
َ
َ
وه الصــورة المقابلــة للوديعــة  ،فيقـ تـرض العميــل البنــك مبلغــا نقديــا عــى أن يــرد مثلــه قــدرا ونوعــا بعــد أجــل محــدد
-4القــروض المرصفيــة -:ي
َ
،وتقديــم القــرض دائمــا بالنســبة للبنــك  ،ولذلــك فهــو منتــج للفائــدة بطبيعتــه ألن أعمــال البنــوك ال يفـ تـرض فيهــا التـ بـرع وتصــل الفائــدة الـ ت يـى يدفعهــا
َ
المقـ تـرض اىل مبلــغ مئــوي مــن رأس مــال القــرض ســنويا (عبــد الحميــد 1413،ه1992-م :ص. )5
ه المبلــغ الــذي يحتســب الدائــن (المؤسســة المالية)عــى المديــن -العميــل بســبب ا�ض اره بهــا كتأخــره عــن ســداد دينــه للدائــن ،
-5غرامــة التأخـ يـر -:ي
ئ
ّ
رش
ا�  ،أو ألخاللــه بـرش وط العقــد أو ترتــب غرامــة عــى الدائــن لجهــة ثالثــة (مولــود  : 2003 ،ص ، ) 72فيتــم ذلــك باتفــاق
وهــو مــا يســى بالـ ط الجـز ي
ف
المتعاقديــن عنــد العقــد عــى اشـ تـراط زيــادة ماليــة معلومــة عــى أصــل الديــن عنــد التأخـ يـر ي� الوفــاء (العـ ن زـري  : 2009 ،ص ، )180واألمــر هــذا حـرام
ت
ـدس  ،ج1388 ،4ه1968-م  :ص ، )133-3عمــا بقاعــدة كل قــرض جـ ّـر منفعــة وزيــادة
ه الزيــادة باألجــل (المقـ ي
ويدخــل ضمــن ربــا النســيئة الـ يـى ي

فهــو حـرام.
-6المتاجــرة بالعمــات -:أي �ش اء العمــات لبيعهــا بقصــد الرب ــح  ،والمتاجــرة بالعمــات جائــزة اذا لــم تشــبها شــائبة تحريــم كالجهالــة والغـب ن والحــاق
َ
ض
�ش
ه -:
الــرر باآلخريــن  ،وقــد وضــع العلمــاء لهــا وطــا ي
أ-الزامية تقابض البديل ف� مجلس العقد ش
ب�ط قاطع .
ي
ين
البدل� من حيث القيمة أو العدد عند التجانس .
ب-تماثل
بالغ� .
ج-خلو المتاجرة من االحتكار واأل�ض ار ي
ف
ن
(السبال� 1433،ه2012-م  :ص. ) 202
د-عدم التعامل ي� السوق باألجل
ي
-7التحويــات الماليــة  -:بنوعيهــا الداخليــة والخارجيــة  ،وتشــمل عمليــة التمويــل عــى عقديــن همــا -:عقــد رصافــة  -أي عقــد يجـ ي زـر بيــع العمــات
و�ش ائهــا – وعقــد وكالــة أجــر.
هــذا ويجــوز للمــرف اآلســام أن يتقـ ض
ـا� عمولــة عــى التحويــات  ،وذلــك مقابــل الخدمــات الـ ت يـى يقدمهــا  ،كمــا أنــه يجــوز لــه أن يســتفيد مــن رب ــح
ي
ف
ن
ض
ـبال� 1433،ه2012-م
ـو� و محمــد ،ج1430، 3ه2009-م :ص )26و(السـ ي
التجــارة ي� العملــة عنــد التحويــل اىل الخــارج بعملــة مخالفــة (العـ ي
 :ص. ) 199
هذا ومن نافلة القول اإلشارة اىل أنه من أهداف المصارف اآلسالمية -:
-1األهــداف الماليــة  -:وذلــك بجــذب الودائــع وتنميتهــا  ،والـ تّـى تعـ ّـد الشـ ّـق األول ف� عمليــة الوســاطة الماليــة ،وهــو ترجمــة عمليــة للقاعــدة ش
ال�عيــة
ي
ي
ً
تّ
ز
ت
تمي� أو تخصيص  ،وتفاديا لتـأكلها  ،ح� وأن كان
ال� تأمر بعدم تعطيل األموال ووجوب آستثمارها بما يعود
بالخ� عىل المجتمع وأفراده دون ي
ي
ي
ف
التأكل بسبب الزكاة  ،فقد روي عن عمر بن الخطاب القول  " -:اتجروا ي� مال اليتاىم  ،التأكلها الزكاة " (29479/https://islamonline.net
ن
الثا� من عملية الوســاطة المالية ،
 بتأري ــخ  )2020/2/2يضاف اىل األهداف المالية للمصارف اآلســامية  ،آســتثمارها االموال الذي هو الشــق يواآلســتثمارات ر ي ز
ك�ة العمل ف� المصارف اآلســامية والمصدر الرئيس لتحقيق األرباح ش
المودع� أو المسـ ي ن
ين
ـاهم� جميعهم  ،كما وأن تحقيق
لل�كاء
ي
ّ
يعد عامل المنافســة واالســتمرار ف ي� الســوق من األهداف المالية لها.
األرباح هو محصلة العمليات اآلســتثمارية ومردود الخدمات المرصفية الذي
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ف
ين
وتوف� التمويل للمستثمرين ف ي� جو من الثقة واألمان وراحة البال .
بالمتعامل�  -:وتتلخص ي� تقديم الخدمات المرصفية
-2أهداف خاصة
ي
ـ� واإلداريـ ي ن
-3أهــداف ذاتيــة بنيويــة  -:تكمــن ف� حتميــة العمــل الــدؤوب عــى اعــداد ال�ب امــج  ،واقامــة ورش عمــل غايتهــا تعزيــز قــدرات العاملـ ي ن
ـ� لضمــان
ي
َ
ف
ّ
تطويــر المهــارات وتحسـ ي ن
ـ� األداء  ،ومــن ثــم ضمــان تحقيــق النمــو واالســتمرارية ي� العمــل  ،فضــا عــن العمــل المســتمر عــى توســيع مناطــق انتشــار
المصــارف اآلســامية جغرافيـ َـا وزيــادة عــدد فروعهــا بغيــة تغطيــة أ كـ بـر عــدد مــن مكونــات المجتمــع  ،وتوفـ يـر أوســع قــدر مــن الخدمــات ش
ال�عيــة
للمتعاملـ ي ن
ـ� معهــا ف ي� مناطــق تواجدهــم بســهولة ويــر .
ً
ف
ـا عــن تحسـ ي ن
ـ� مســتوى إداء الخدمــة المرصفيــة
-4االبتكاريــة ي� العمــل -:المصــارف اآلســامية جاهــدة عــى ابتــداع آليــات وتســهيالت جديــدة فضـ
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص 86ومابعدهــا ).
واآلســتثمارية المقدمــة لزبائنهــا (السـ ي
ً
ثانيا  -:مستقبل المصارف اآلسالمية -:

ف
ـ� معهــا وبمــدى ت ز
بعــد الدراســة والتحليــل توصلــت الباحثــة اىل أن مســتقبل المصــارف اآلســامية  ،مرهــون بثقــة المتعاملـ ي ن
ال�امهــا بمــا ورد ي�
ف
أنظمتهــا الداخليــة والضوابــط ش
ال�عيــة ي� التعامــل  ،ألن المجتمعــات اآلســامية عــى اعتقــاد بــأن الحيــاة الدنيــا مزرعــة األخــرة والتعامــل الــذي يــؤدي
َ
اىل الح ـرام عواقبــه وخيمــة ف� األخــرة  ،لذلــك يحــرص الفــرد المســلم عــى أن يكــون تعاملــه وفــق الضوابــط ش
ال�عيــة بعيــدا عمــا يــؤدي اىل الح ـرام.
ي
َ
ف
والنصــوص الـ تّـى تفيــد ت
ّ
ال�هيــب عــى مــا ي� التعامــل الربــوي مــن الســحت الحـرام  ،تدفــع االنســان المســلم اىل أن يكــون حريصــا –كل الحــرص -عــى
ي
ض
ـر� هللا ســبحانه وتعــاىل.
أن يكــون تعاملــه عــى وفــق مــا يـ ي
هذا وال نجانب الصواب إن قلنا أن مستقبل المصارف اآلسالمية  ،مرهون بتعاونها فيما بينها  ،وبتعاونها مع رديفاتها من المصارف التقليدية
َ
 ،والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يسمح للمصارف اآلسالمية بالتعاون مع المصارف التقليدية المبنية اساسا عىل الربا المحرم ؟
ف
ت
ومق�ضـ ي ن
ـ� عمالئــه – مودعـ ي ن
ـ� البنــك التقليــدي وبـ ي ن
ـر� بـ ي ن
ـ� -يتضمــن التعامــل
ـ�
وللجــواب عــى هــذا الســؤال نقــول  :إنــه إذا كان مــن النشــاط المـ ي
َ
ـذا وعطـ َ
ـاء ومــن
بالفائــدة فهــذا ال يعـ ن يـى عــدم وجــود انشــطة أخــرى تمارســها البنــوك التقليديــة دون أن تنطــوي معامالتهــا عــى التعامــل بالفائــدة أخـ
هــذه المعامــات -:
َ
أ-اصــدار شــيكات الســفر الـ ت يـى لهــا قــوة النقــود نظ ـرا إلمكانيــة بيعهــا ف ي� أي مــكان وبالمبلــغ نفســه الــذي تتضمنــه أو بقيمتــه مــن عملــة أخــرى .
ب-الحســابات الجاريــة المبنيــة عــى اســاس القــرض .
ج-استبدال العمالت.

ين
الدائن� وليس خصمها.
د-تحصيل األوراق التجارية لحساب
و-تأج� الخزائن (القاصات) الحديدية.
ي

ه-التحويالت النقدية .
ن َ
ف
(االرفاع 2007 ،م  :ص. ) 67
الطرف� معا
ف� مثل هذه االنشطة يمكن أن يكون هناك مجال خصب للتعاون يتحقق من ورائه مصلحة
ي
ي
ي

المطلب الثالث  -:خصائص المصارف اآلسالمية

تنمــاز المصــارف اآلســامية بخصائــص ومزايــا ي ز
ه أن هــذه المصــارف تعمــل عــى تجنــب
تم�هــا عــن المصــارف األخــرى  ،وأبــرز هــذه المزايــا ي
ف
ف
ن
ن
ـ�
ـاص والحــاق الـ ضـرر بالمجتمــع والفــرد  ،والســبب يكمــن ي� أن النظــام المـ
ـام مبـ يـى عــى أنــه الـ ي
ي
ـر� اآلسـ ي
المتعاملـ يـ� معهــا عــى ارتــكاب المعـ ي
ـوح المـ ن زـرل مــن الق ـرأن الكريــم والســنة النبويــة  ،فهــو يقــوم عــى مبــادئ وأصــول الهيــة وتطبيقــات مســتوحاة مــن �ش يعــة هللا
المبــادئ  ،مرجعــه الـ ي
َ
ن
ـا عــى أنهــا تنمــاز بالرقابــة المزدوجــة والثبــات والمرونــة والتــوازن بـ ي ن
ـ� المــادة والــروح والواقعيــة
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 92فضـ
تعــاىل (السـ ي
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 94كمــا
 ،والمصــارف هــذه متعــددة الوظائــف  ،إذ تلعــب دور المصــارف التجاريــة والمصــارف المتخصصــة (السـ ي
َ
َ
َ ف
تنمــاز بأنهــا ال تتعامــل ف� االئتمــان فــ� ليســت مقرضــة وال ت
ـذا وال عطـ َ
ـاء ،وتلعــب هــذه المصــارف دورا مـ بـرزا ي�
مق�ضــة وال تتعامــل بالفائــدة ال أخـ
ي
ي
ش
الحيــاة االقتصاديــة للب�يــة ومــن هــذه األدوار -:
ف
�ش
ـاع 2007 ،م  ،ص67
-1المســاهمة ي� التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة والعالميــة  ،ودعمــه عــى أســس مثاليــة و عيــة وبصــورة إيجابيــة وفعالــة (الرفـ ي
ف
ه الصفــة التنمويــة لهــذه
)  ،فمــن الســمات الرئيســة للمصــارف اآلســامية مســاهمتها ي� تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع وهــذه ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ـاع
ـام للتنميــة  ،عــى أن هــدف البنــك هــو دعــم التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتمـ ي
المصــارف  ،فقــد نصــت المــادة األوىل مــن اتفاقيــة البنــك اآلسـ ي
َ
ش
ـاع 2007 ،م  ،ص.) 57-56
لشــعوب الــدول األعضــاء والمجتمعــات اآلســامية مجتمعــة ومنفــردة ووفقــا ألحــكام ال�يعــة اآلســامية (الرفـ ي
-2الســ� لتحريــر المعامــات المرصفيــة مــن المحظــورات ش
ال�عيــة وتحقيــق العــدل ف� توزيـ ـ ــع عوائــد اســتخدام الـ ثـروات بـ ي ن
ـ� اصحــاب األمــوال
ي
ي
ّ
ن
ن
ـاع
والقائمـ يـ� عــى ادارتهــا والمحتاجـ يـ�  ،وهــذه الخصيصــة تطلــق عليهــا الصفــة االجتماعيــة للمصــارف اآلســامية  ،إذ يعــد النشــاط االجتمـ ي
مــن المجــاالت غـ يـر التقليديــة  ،الـ ت يـى اســتطاعت المصــارف اآلســامية أن يكــون لهــا دور بــارز فيــه  ،فالمصــارف اآلســامية تســى اىل تحقيــق
ـ� مختلــف القطاعــات  ،وتأخــذ بعـ ي ن
التكامــل االجتمــاع  ،مــن خــال توزي ـ ــع آســتثماراتها المبــا�ش ة وغـ يـر المبــا�ش ة بـ ي ن
ـ� االعتبــار عنــد دراســتها الجــدوى
ي
ً
ّ
ّ
ّ
ـاع  ،اىل جانــب العائــد المــادي وتفضــل المشــاريـ ـ ـع الـ ت يـى تل ـب ّ ي االحتياجــات التمويليــة للفق ـراء أوال  ،وال يمــول المــرف
االقتصاديــة العائــد االجتمـ ي
تّ
ّ
ض
ّ
تز
ـو� و محمــد  ،ج 1430 ،3ه2009-م:
ـام األنشــطة الضــارة بالمجتمــع ألنــه ملــرم بأحــكام االســام  ،الـ يـى تحــرم كل ضــار وخبيــث (العـ ي
اآلسـ ي
ـاع 2007 ،م  :ص 58ومــا بعدهــا ).
ص .26والرفـ ي

ن
ن
ـاع مــن خــال فريضــة الـزكاة ،عــى
-3تنظيــم وحســن توزيـ ـ ــع المنافــع الواقعيــة بـ يـ� أصحــاب رؤوس األمــوال والمودعـ يـ� مــع مراعــاة الجانــب االجتمـ ي
رأســمال وناتــج المعامــات ف� حــدود قواعــد ســليمة  ،وعادلــة ونـرش مبــادئ ش
ال�يعــة الغـراء.
ي
ن
ّ
ّ
ّ
�ش
ـبال� 1433،ه2012-م :
-4تقديــم بدائــل آســتثمارية وخدمــات مرصفيــة عيــة  ،لتحــل محــل كل مــا هــو تقليــدي تــدور حولــه الشبهات(السـ ي
ص.)92

َ
هــذا وتتلخــص خصائــص المصــارف اآلســامية  ،بأنهــا تنطلــق مــن أســس تختلــف تمامــا عــن األســس الـ تّ يـى تنطلــق منهــا المصــارف التقليديــة ،

مع� ش
فالمصارف اآلســامية – كما تمت االشــارة  -تنطلق من أســس عقائدية مســتمدة من ي ن
ال�يعة اآلســامية ومصدرها األســاس -القرآن والســنة
 أي أن المصــارف اآلســامية تنطلــق مــن ايديولوجيــة تختلــف عــن ايديولوجيــة المصــارف التجاريــة الـ ت يـى تنطلــق مــن أســس ذاتيــة هدفهــا الوحيــدالربـ ــح وجمــع المــال.
تز
ش
ت
ال� تتمحور حول المفاهيم والقيم اآلتية-:
فاإلطار العام الذي يحدد عمل المصارف اآلسالمية  ،هو االل�ام بأحكام ال�يعة اآلسالمية ي
َ ف ش
ـام  ،ومقتـ ضـى مبــدأ
-1عــدم تعاملهــا بالفائــدة كونهــا مــن الربــا –المحــرم قطعــا -ي� ال�يعــة اآلســامية وهــذه خصيصــة عقديــة للمــرف اآلسـ ي
الصفــة العقديــة للمصــارف اآلســامية  ،هــو أن ملكيــة المــال تعــود هلل تعــاىل وحــده وملكيــة األنســان لــه اســتخالف  ،ت
وي�تــب عــى ذلــك أن تــرف
األنســان فيمــا يملــك مقيــد بــإرادة المالــك األصـ يـ� ووفــق أوامــره ونواهيــه وموضــوع الخالفــة ومحلهــا هــو إعمــار األرض ويكــون ذلــك مــن خــال اإلنتــاج
ـتثمار(الرفاع 2007 ،م  :ص .) 32
واآلسـ
ي
ّ
-2تصحيــح وظيفــة النقــود ف� المجتمــع عنــد القائمـ ي ن
ـ� عــى المصــارف اآلســامية  ،إذ أنهــا تتعــدى كونهــا وســيلة للمتاجــرة وتحقيــق األربــاح  ،لذلــك
ي
ال يرضونهــا وال ت
يق�ضونهــا  ،بــل يســتخدمها مــن أجــل تحريــك النشــاط االقتصــادي وخدمــة االنســان مــن خــال اآلســتثمارات الحقيقيــة  ،وهــذه
َ
ف
الخصيصــة مــن الخصائــص العقديــة للمصــارف اآلســامية ايضــا  ،فمــن مهــام المصــارف اآلســامية تصحيــح وظيفــة رأس المــال ي� المجتمــع
ف
 ،فالمــرف اآلســام يرفــض أن يكــون تاج ـ َرا للنقــود فــا يقرضهــا وال ت
يق�ضهــا  ،انمــا يســتخدمها ي� تحريــك النشــاط االقتصــادي مــن خــال
ي
ـاع 2007 ،م  :ص. )55-54
اآلســتثمارات الحقيقيــة وبأســاليب المشــاركة وليــس بأســلوب القــرض (الرفـ ي
-3نظام األجر العادل عىل تقديم الخدمات المرصفية المقدمة لزبائنها دون اجحاف أو تفريط بحق أحد .
َ
ن
ش
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 97-95وهــذه ايضــا مــن الخصائــص العقديــة للمصــارف
-4خضــوع المصــارف اآلســامية للرقابــة ال�عيــة (السـ ي
اآلســامية  ،فخضــوع المصــارف اآلســامية اىل الرقابــة ش
ال�عيــة مــع الرقابــة المرصفيــة خصيصــة تنفــرد بهــا المصــارف اآلســامية  ،وال نجــد لهــا مثيــل
َ
ً
ّ
ف
ّ
ـاع ،
ي� المصــارف التقليديــة وبــدون هــذه الرقابــة تصبــح البنــوك اآلســامية اســما عــى غـ يـر مســى  ،بــل يعــد نوعــا مــن الخــداع الــذي ال يجــوز (االرفـ ي
ض
ض
ـو� و محمــد  ،ج1430 ، 7ه2009-م :ص 231ومابعدهــا) ،
ـو� و محمــد  ،ج1430 ، 5ه2009-م :ص ، 142واالعـ ي
2007م  :ص 56و االعـ ي
ف
ّ
ش
ه-:
هــذا والرقابــة ال�عيــة ي� المصــارف اآلســامية تمــر بمراحــل ثــاث ي
-2الرقابة أثناء التنفيذ -الرقابة العالجية.
-1الرقابة السابقة للتنفيذ أو الرقابة الوقائية .
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َ
ف
التوظي� للمرصف اىل-:
هذا ويمكن تصنيف المصارف اآلسالمية وفقا للمجال
ي
ش
وه من �ض ورات للحياة المعارصة.
أ-مصارف اسالمية صناعية متخصصة بالتمويل للم�وعات الصناعية ي
تّ
اع باعتبــار أن لديهــا المعرفــة الالزمــة لهــذا النــوع مــن النشــاط
وه الـ يـى يغلــب عــى توظيفاتهــا ميلهــا للنشــاط الــزر ي
ب-مصــارف اســامية زراعيــة  ،ي
الحيــوي .
َ
ج-مصــارف اســامية تجاريــة مختصــة بجــذب الودائــع وآســتثمارها  ،فضــا عــن أداء الخدمــات المرصفيــة المختلفــة وأغلــب المصــارف اآلســامية

الموجــودة اآلن منتهجــة هــذا النهــج.

ن
الثا�
المبحث
ي

ف
ماهية اآلستثمار ي� المصارف اآلسالمية وأساليبه وآلياته
ف
ف
نتنــاول ي� هــذا المبحــث دراســة ماهيــة اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية واســاليبه وآلياتــه وعليــه تتــوزع المــادة العلميــة لهــذا المبحــث عــى ثالثــة
ت
وكاآل� -:
مطالب
ي

المطلب األول  -:مفهوم  لآلستثمار

ف
ن
ت
ـا�
ـأ� بمعــان عــدة  ،فنذكــر معنــاه اللغــوي ضمــن فــرع  ،كمــا نتطــرق اىل المعـ ي
بعــد البحــث ي� كتــب اللغــة والفقــه واالقتصــاد  ،وجدنــا ان اآلســتثمار يـ ي
الفقهيــة واالقتصاديــة لــه ف� فرعـ ي ن
ـ� آخريــن .
ي

ن
المع� اللغوي لآلستثمار
الفرع األول -:

أن كلمــة اآلســتثمار لغــة مصــدر للفعــل اســتثمر يســتثمر آســتثما َرا  ،وهــو مشــتق مــن ثمــر والثــاء والميــم والـراء اصــل واحــد ،فالكلمــة لغــة مصــدر يـ ّ
ـدل
�ث
عىل �ش ء يتولد من �ش ء  ،أي ينتج أو ّ
غ�ه استعارة (أبن فارس ،ج 1399 ، 1ه1997-م ،ص ، )388واثمرت الشجرة
ينم ويك ثم يحمل عىل ي
ي
ي
ثّ
ّ
ّ
ن
أي خــرج ثمرهــا وظهــر ونضــج  ،وثمــر الرجــل مالــه أي نمــاه وكــره  ،وهــو للطلــب يعـ يـى طلــب الثمــرة ،كمــا وتطلــق الكلمــة عــى معــان أخــرى منهــا -:حمــل

الشــجر (أي كل مــا ينتجــه الشــجر ويثمــره  ،والجمــع ثمــار وثم ـرات) ،والمــال بأنواعــه كمــا يطلــق الثمــر عــى الولــد ألنــه ثمــرة الفــؤاد وألن الولــد ثمــرة
َ
األب وهــو ينتجــه (مجــازا) ( الفـ يـروز آبــادي 1419،ه1998-م ،ص  ، )395قــال تعــاىل (-:انظــروا اىل ثمــره إذ أثمــر) (ســورة االنعــام ،رقــم اآليــة . )99
ف
وقــد زيــدت ف� بدايــة الكلمــة – الهمــزة والسـ ي ن
ـ� والتاء-فصــار الفعــل مــن بــاب االســتفعال -فاآلســتثمار كمــا جــاء ي� المعجــم الوســيط هــو -اســتخدام
ي
ف
ّ
�ش
�ش
رش
رش
االمــوال ي� االنتــاج إمــا مبــا ة –بـ اء اآلالت والمــواد األوليــة وإمــا بطريــق غـ يـر مبــا كـ اء االســهم والســندات ،فاآلســتثمار هــو طلــب الحصــول
عــى الثمر(ابــن منظــور االفريـق ي ،ج، 3ص 83و ابراهيــم مصطـىف واحمــد الزيــات ،ج،1ص ، )100واســتثمر الـش ي ء جعلــه يثمــر وثمــر  ،ثمــورا –كـ ثـر
مالــه وتمـ ّـول وثمـ ّـر مالــه-أي كــرثه (لويــس معلــوف  ،ط،: 26ص.) 74
ف
ن
ـا�  :يكـ نـى بالثمــر عــن المــال المســتفاد وعــى ذلــك حمــل ابــن عبــاس معـ نـى كلمــة اثمــر الــواردة ي� القــرآن " وكان لــه ثمــر"
يقــول الراغــب االصفهـ ي
(ســورة الكهــف  ،رقــم اآليــة  ، ) 34ويقــال ثمــر هللا مالــه  ،ويقــال لــكل نفــع يصــدر عــن �ش ي ء ثمــرة  ،كقولــك ثمــرة العلــم العمــل الصالــح وثمــرة العمــل
ن
ـا� 1412 ،ه1992-م :ص.)176
الصالــح الجنــة (الراغــب االصفهـ ي
فالكلمــة تطلــق لغــة عــى النمــاء والزيــادة والكـ ثـرة يقــال ثمـ ّـر مالــه –أيّ -
نمــاه وأثمــر الرجــل أي كـ ثـر مالــه وثمـ ّـر هللا مالــك أي كـ ث ّـره ،وقــد تطلــق الكلمــة
عــى أنــواع المــال – كالذهــب والفضــة (ابــن األثـ يـر الجــزري أبــو الســعادات  ،ج1422 ،1ه2000-م،ص 218و الفـ يـروز آبــادي 1419،ه1998-م،
ص .)395
ن
الثا�
الفرع ي
ن
الفقه لآلستثمار وحكمه
المع�
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ف
إن مصطلــح اآلســتثمار  ، Investmentمصطلــح حديــث ورد ي� الدراســات االقتصاديــة المعــارصة ولــم يســتعمله الفقهــاء ي� الســابق  ،لذلــك
يمكننــا القــول بــأن هــذه اللفظــة لــم تــرد ف ي� كتــب الفقهــاء القــداىم مــن الرعيــل األول.
ف
ـر� بصــدد لفظــة اآلســتثمار) (لــم يســتعمل الفقهــاء لفــظ اآلســتثمار ي� دراســاتهم الســابقة وهــو
يقــول الدكتــور محمــد الفاتــح محمــود بشـ يـر المغـ ب ي
مصطلــح حديــث خــاص بالدراســات االقتصاديــة الحديثــة  ،))...هــذا ويؤيــد الدكتــور قطــب ســانو هــذا التوجــه ويــرى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن
ف
يعـ ثـر المــرء عــى لفــظ اآلســتثمار ي� كتــب الفقــه  ،كمــا يؤيــد الباحثــون منـ يـرة مقابلــة  ،واحمــد حســن وقطــب ســانو مصط ـىف هــذا ال ـرأي ويجزمــون
ف
عــى أن لفــظ اآلســتثمار  Investmentمصطلــح حديــث ي� الدراســات االقتصاديــة المعــارصة لــم يســتعمله الفقهــاء القــداىم (منـ يـرة مقابلــة  ،رســالة
ـ� الديــن ، ،ص 27و ســانو ،ص. )88-87
ماجسـ يـت� ي
(غ� منشــورة) ،ص ، 30ومـ ي
والباحــث ف� معـ نـى الكلمــة ف� اللغــة واســتعمالها كمصطلــح ف� الدراســات االقتصاديــة الحديثــة يصــل اىل قناعــة أن هنــاك عالقــة متينــة بـ ي ن
ـ� المعـ نـى
ي
ي
ي
َ
ف
ـاح للكلمــة  ،فضــا عــن أن لفــظ اآلســتثمار ي� الواقــع ليــس بمصطلــح حديــث غـ يـر مســتعمل البتــة عنــد الفقهــاء  ،بــل يمكــن القــول
اللغــوي واالصطـ ي
َ
بــأن هنــاك الفاظــا مشــابهة بديلــة مســتعملة عنــد الفقهــاء تمنــح المعـ نـى نفســه  ،ومــن هــذه االلفــاظ –التنميــة  ،مــن نمــاء الـش ي ء  ،واســتنماء  ،تثمـ يـر،
ف
وقــد وردت هــذه الكلمــات ي� كتــب فقــه المذاهــب اآلســامية منهــا عــى ســبيل المثــال ال الحــر -:
ف
ـ� (ت49ه) عنــد الحديــث عــن المضاربــة  ،ويقصــد بــه المدلــول الــذي يــدل عليــه لفــظ اآلســتثمار
* فقــد ورد ي� كتــاب المبســوط لألمــام الرسخـ ي
ف
(الرسخس 2000 ،م :ص ، ) 64-22كذلك
وتكث�ه وذلك ي� قوله)) -:ألنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال ))
وهو  -:تنمية المال ،
ي
ي
َ
اســتعمل لفــظ النمــاء بتلــك المقصــد أيضــا ف ي� قولــه )( -:ألن الزراعــة مــن صنــع التجــار يقصــدون بــه تحصيــل النمــاء )) .
ف
ف
* كمــا ورد عــن االمــام الغ ـزال (ت 505ه) قولــه  :فــأن االحــكام ثم ـرات ّ
وكل ثمــرة لهــا صفــة حقيقيــة ي� نفســها ولهــا مثمــر ومســتثمر وطريــق ي�
ي
ال ،ج 1417 ، 1ه1997-م :ص. )39
ه وجــوه داللــة األدلــة والمســتثمر هــو المجتهــد (الغ ـز ي
اآلســتثمار ،وطــرق اآلســتثمار ي
ف
ن
ـا� (ت 587ه) لفظ اآلســتثمار عند حديثه عن المهيأة ي� كتابه (بدائع الصنائع) إذ يقول ( ّأما بيان محل المهيأة فنقول
* اســتعمل االمام الكاسـ ي
َ
إن محلها المنافع دون االعيان  ،ت
ب� �ش ي ن
ح� انهما لو تهايئا ف� نخل او شــجر ي ن
يك� عىل أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يســتثمرها ال يجوز ،كما
-:
ي
يقــول ف� معــرض حديثــه عــن حكمــة ش
ت�يـ ـ ــع عقــد المشــاركة  ( -:وحاجتهــم اىل اســتنماء المــال متحققــة وهــذا النــوع طريــق صالــح لألســتنماء فــكان
ي
َ
ن
ش
(الكاسا� 1982 ،م  32/7 ،و. )58/6
م�وعا)
ي
ف
* اســتعمل األمــام المــاوردي (ت 587ه) لفــظ التثمـ يـر ي� كتابــه الحــاوي للداللــة عــى معـ نـى اآلســتثمار  ،وذلــك عندمــا يتنــاول الحديــث عمــا يجــوز
ف
ّ ف
َ ْ
ـول بهمــا أوىل) (المــاوردي ابــو الحســن،
ـول مــن التــرف ي� مــال مــن تحــت واليتــه  ،فقــال (-:والتجــارة مــن أقــوى االســباب ي� تثمـ يـر المــال فــكان الـ ي
للـ ي
. )802/5

ف
ف
ن
ـا� (ت 593ه) ي� كتابــه الهدايــة �ش ح بدايــة المبتــدى  ،عنــد الــكالم عــن المهيــأة اســتعماله لفــظ اآلســتثمار  ،وذلــك ي�
* وورد عــن األمــام المرغينـ ي
ـ� اثنـ ي ن
قولــه  :ولــو كان نخــل أو شــجر أو غنــم بـ ي ن
ـ� فتهايئــا عــى أن يأخــذ كل واحــد منهمــا طائفــة يســتثمرها أو يرعاهــا وي ـرش ب البانهــا وال يجــوز)...
ن
أ� بكــر . )802/5 ،
ـا�  ،برهــان الديــن بــن ب ي
(المرغينـ ي

ف
ف
ف
* واالمــام ابــن رشــد القرطـب ي (ت  595ه) أدىل بدلــوه ي� الموضــوع ي� كتابــه بدايــة المجتهــد إذ ذكــر اختــاف العلمــاء ي� تعريــف الرشــد  ،واســتعمل
َ
َ
لفــظ التثمـ يـر بــدال مــن اآلســتثمار فهــو يقــول  :فــأن مالــكا يــرى أن الرشــد هــو تثمـ يـر المــال واصالحــه فقــط –اي أن الرشــد يطلــق عــى القــادر بآســتثمار

اموالــه والمحافظــة عليــه ( القرطـب ي -ابــن رشــد . )228/2 ،1975،
َ
* ويقــول األمــام النــووي ( ت 676ه ) ف� مقدمــة كتابــه المجمــوع ضمــن آداب المعلــم ويبـ ي ن
ـ� لــه –اي لطالــب العلــم -جمــا ممــا يحتــاج اليــه وكيفيــة
ي
آســتثمار االدلــة ( النــووي  ،أبــو زكريــا  ،ج 1422 ، 1ه2001-م ،ص. )76
ف
ن
ـا�  :أن يقــال اكـراء الشــجر لآلســتثمار يجــري مجــرى اكـراء االرض( ابــو
*ويقــول األمــام ابــن تيميــه ي� معــرض حديثــه عــن تفريــق الصفقــة –االصــل الثـ ي
العباس–ابن التيميه – ج1398، 29ه ،ص.)73
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مــن رسد مــا ســبق نتوصــل اىل نتيجــة مفادهــا  ،أن لفظــة اآلســتثمار كانــت مســتخدمة ومعروفــة عنــد فقهائنــا القــداىم ولذلــك نقــول انــه ليــس
ّ
ف
بمصطلــح اقتصــادي حديــث كمــا ذهــب اىل ذلــك جمــع مــن الباحثـ ي ن
ـ�  ،اال أنــه لــم يشــتهر اســتخدام الكلمــة ي� كتــب الفقهــاء القــداىم ومؤلفاتهــم
كمــا نلحــظ اشــتهاره واســتخدامه عــى ألســنة الفقهــاء المعارصيــن وقــد وردت ف� كتــب الفقهــاء ضمــن معنيـ ي ن
ـ� همــا اآلســتثمار المعنــوي واآلســتثمار
ي
االقتصــادي.

الفقه لإلستثمار-:
الحكم
ي

اختلفــت وجهــات نظــر فقهــاء ش
ال�يعــة المعارصيــن بصــدد حكــم اآلســتثمار بمعنــاه العــام والشــامل الــذي يعـ ن يـى تنميــة المــال واســتكثاره فمــن هــذه

اآلراء -:

َ
َ
ع� ف� األموال  ،ويجب عىل ّ
ن
كل من يملك ماال زائدا عن حاجته آستثماره فيقوم بتنميته بنفسه أو عن طريق
الرأي األول  -:ممن يرى انه فرض ي ي
غـ يـره عــن طريــق المضاربــة  ،ونحوهــا وفــق الضوابــط ش
ال�عيــة  ،وهــذا الواجــب يشــمل الفــرد والمجتمــع ،وهــذا يعـ نـى أنــه فــرض عـ ي ن
ـ�  ،وقــد ذهــب
ي

ـ� األول لكليــة التجــارة ،
اىل هــذا الـرأي كثـ يـرون منهــم عــى ســبيل المثــال ال الحــر د .زيــاد ابراهيــم مقــداد (مقــداد ،بحــث مقــدم اىل المؤتمــر العلـ ي
فلسـ ي ن
ـر� 2011،م،ص )52-45واســتدل هــؤالء بأدلــة منهــا -:
ـط�  9-8،مايــو  ، )2005ود .محمــد فاتــح
المغر�(المغـ ب ي
بي

ّ
والنه هذا يفيد وجوب ضده الذي هو اآلســتثمار  ،ألن اآلســتثمار ضد االكتناز  ،قال تعاىل  ( -:والذين
أ.نهيه ســبحانه وتعاىل عن اكتناز االموال
ي
نز
يك�ون الذهب والفضة وال ينفقونها ف� سبيل هللا ش
فب�هم بعذاب أليم )( سورة التوبة اآلية رقم .)34
ي
ف
ف
ّ
ـیع فيهــا يفيــد وجــوب اآلســتثمار  ،ألن المســتثمر يمـش ي ي� االرض ويســى فيهــا ليحصــل عــى المــال ،
ب.أمــر هللا تعــاىل باالنتشــار ي� االرض  ،والسـ ي
َ
قــال جــل شــأنه (-:فــإذا قضيــت الصــاة فانتـرش وا ف ي� االرض وابتغــوا مــن فضــل هللا واذكــروا هللا كثـ يـرا ()...ســورة الجمعــة اآليــة رقــم . )10
ف
ج.أمــر هللا ســبحانه وتعــاىل بإعمــار االرض  ،وجعلــه االنســان خليفــة لــه ي� االرض لإلصــاح واإلعمــار وهــذا يفيــد وجــوب اآلســتثمار  ،قــال تعــاىل
(-:هــو انشــأكم مــن االرض واســتعمركم فيهــا )( ســورة هــود اآليــة رقــم . )61
َ
َ
َ
َ
د.وجــوب آســتثمار مــال مــن هــو ناقــص االهليــة  ،لكونــه يتيمــا أو ســفيها أو مختــا عقليــا  ،فقــال تعــاىل ( :وال تؤتــوا الســفهاء أموالكــم الـ تّ يـى جعــل هللا
َ
قياما وارزقوهم فيها واكســوهم  ()...ســورة النســاء اآلية رقم  ، )5يلحظ أن هللا ينســب اموال من هم ناقص االهلية اىل المسـ ي ن
ـلم� ليفيد بأن
لكم
ي
ملكيــة األمــوال ف ي� االســام ملكيــة عامــة -المســلمون جميعهــم مشـ تـركون فيهــا – ولذلــك يمنــع الســفيه والطفــل وناقــص العقــل مــن التــرف ف ي� مالــه .
ّ
ف
و� هــذا داللــة واضحــة عــى وجــوب آســتثمار االمــوال
ه .أمــر الرســول (صــى هللا عليــه وســلم) بزراعــة االرض وآســتثمارها وعــدم تعطيلهــا  ،ي
وتنميتهــا  ،قــال رســول هللا (صـ ّـى هللا عليــه وســلم)  (- :مــن كانــت لــه أرض ي ز
فل�رعهــا أو ليمنحهــا أخــاه  ،فــأن بأ� فليمســك ارضــه ) (البخــاري ،كتــاب
المزارعــة  ،رقــم الحديــث ، )825/2 ،2216و مــن ذلــك عمــل الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب ض
(ر� هللا عنــه) بانـ ت زـراع االرض ممــن يعطلهــا أ كـ ثـر
َ
ً
ـ� لــه وليــس لمحتجــز حــق بعــد ثــاث ســنوات) (ابــو يوســف  ،الخـراج  ،ص ، )65فضــا عمــا
مــن ثــاث ســنوات فقــد قــال ( -:مــن أحيــا ارضــا ميتــة فـ ي

تقــدم فــأن الحفــاظ عــى المــال أحــد الكليــات الخمــس  ،أتفــق العلمــاء عــى الحفــاظ عليهــا  ،ومــن وســائل الحفــاظ عليهــا آســتثماره وصيانتــه عــن
الخســارة( - 29479/https://islamonline.netبتأريـ ـ ــخ .)2020/2/2
الـرأي الثـ نـا�  -:ممــن يــرى أن اآلســتثمار مبــاح وقيــل منــدوب  ،وبنـ َ
ـاء عــى هــذا الـرأي  ،فــأن المالــك غـ يـر ملــزم بآســتثمار أموالــه  ،واذا تــرك اآلســتثمار
ي
ف
ن
ـام ،العــدد  ،173ص ، )64-60ود.
لــم ينلــه العقــاب  ،يتبــى هــذا الـرأي د .عبــد الســتار أبــو غــدة (أبــو غــدة ،بحــث منشــور ي� مجلــة االقتصــاد اآلسـ ي
ف
عبــد العزيــز الخيــاط (الخيــاط  ،ص ،)12-10واســتندوا ي� رأيهــم عــى أدلــة منهــا -:
ف
أ-النصــوص الــواردة ف� القــرآن والســنة النبويــة الـ تـى تحـ ّ
ـض النــاس عــى االنفــاق والصدقــة  ،إذ يفهــم مــن هــذه النصــوص أن حكــم االنفــاق ي� ســبيل
ي
ي
ّ
هللا النــدب واالنفــاق  ،وال يتــم ذلــك إال باآلســتثمار فيكــون حكــم اآلســتثمار النــدب.
ب-مــن المقــرر ف� ش
ال�يعــة اآلســامية حــل البيــع والـرش اء  ،واباحتــه  ،والبيــع والـرش اء مــن صيــغ اآلســتثمار(حمد محمــد عبــد هللا  ،رســالة ماجسـ يـت�
ي
ف
1434 ،ه ،2013-ص ) 66لالمــة � مجموعهــا  ،وهــذا يعـ نـى أن اآلســتثمار فــرض كفايــة وليــس فــرض عـ ي ن
ـ�.
ي
ي
َ
ق
ن
ن
ال ـرأي الثالــث  -:يعـ ّـد هــذا ال ـرأي  ،رأي توفي ـ ي بـ يـ� الرأيـ يـ� المذكوريــن آنفــا  ،فحكــم اآلســتثمار عنــد اصحــاب هــذا ال ـرأي – والــذي مــن أصحابــه د.
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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غ
غ
ـ� الديــن  ،ص - )4-2هــو االباحــة عــى مســتوى االفـراد  ،ومــن حيــث المبــدأ هــو فــرض كفايــة عــى
ـردا�  ،د .عـ يـ� مـ ي
عـ يـ� مـ ي
ـردا� (القـ ي
ـ� الديــن القـ ي

االمــة بحيــث لــو تركتــه أثمــت افرادهــا كلهــا  ،فعــى بعــض افرادهــا القيــام بعمليــات اآلســتثمار ليتحقــق حــد الكفايــة للمجتمــع ان لــم يتحقــق الغـ نـى.

الراجــح  -:بعــد دراســة أدلــة اصحــاب اآلراء الثــاث يمكننــا  ،ترجيــح الـرأي الثالــث الــذي يقـض ي بــان اآلســتثمار فــرض كفايــة  ،مــن حيــث المبــدأ فــا
يجــوز لالمــة تركــه  ،فهــو مبــاح ومـرش وع عــى مســتوى االفـراد ولمــا فيــه مصلحــة للفــرد والمجتمــع والدولــة ّ ،أمــا اذا تركــه الجميــع فيتحــول الحكــم اىل
وجــوب قيــام بعــض بــه تحقيقـ ًـا لمصالــح المسـ ي ن
ـلم� .

ن االقتصادي لمفهوم اآلستثمار     
الفرع الثالث  -:المع�
ف
ف
ّ
ـال يهــدف اىل تحقيــق مكاســب يتوقــع الحصــول عليهــا عــى مــدى فـ تـرة طويلــة ي�
يعــرف اآلســتثمار ي� المذهــب االقتصــادي بأنــه  -:ارتبــاط مـ ي
المســتقبل (طائــل و كمــال  ،1999،ص ، )33كمــا عــرف اآلســتثمار بتعريفــات اخــرى نختــار منهــا-:
ف
-1تعريــف زيــاد رمضــان وعنــده اآلســتثمار  :التنــازل عــن الســيولة الـ تّ يـى يمتلكهــا الفــرد ي� لحظــة معينــة ولفـ تـرة معينــة مــن الزمــن قــد تطــول أو تقــر ،
مــن الـ ت يـى يحتفــظ بهــا لتلــك الفـ تـرة الزمنيــة بقصــد الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية (رمضــان  ،1998 ،ص. )13
-2تعريــف ســيد الهــواري  :اآلســتثمار عنــده هــو  -:توظيــف النقــود ألي أصــل أو حــق ملكيــة أو ممتلــكات أو مشــاركات محتفــظ بهــا للمحافظــة عــى
المــال أو تنميتــه ســواء بأربــاح دوريــة أو بزيــادات ف ي� قيمــة االمــوال ف ي� نهايــة المــدة أو بمنافــع غـ يـر ماديــة (الهــواري ســيد  ،ج،1982 ، 6ص. )16
ـام محمــد :اآلســتثمار هــو :الحصــول عــى حقــوق ترتبــط بأصــول ماديــة أو معنويــة بغيــة الحصــول عــى دخــل عاجــل  ،أو آجــل
-3تعريــف محمــد سـ ي
كمــا يـ تـراءى للمســتثمر أو يتــاءم مــع حاجتــه أو رغبتــه (محمــد  ،1982 ،ص. )17
-4تعريــف احمــد زكريــا صيــام  :يعــرف صيــام اآلســتثمار بأنــه -:مجمــوع التوظيفــات  ،الـ تّ يـى مــن شــأنها زيــادة الدخــل وتحقيــق االضافــة الفعليــة اىل رأس
َ
المــال االصـ يـ� مــن خــال امتــاك االصــول  ،الـ تّ يـى تولــد العوائــد نتيجــة تضحيــة الفــرد بمنفعــة حاليــة للحصــول عليهــا مســتقبال بشــكل أ كـ بـر مــن خــال
الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية (صيــام ، 1997 ،ص. )19
-5كما يعرفه أ .طاهر حيدر حردان بأنه  -:توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربــح (حردان  ،1997،ص. )13
ف
-6يقول د .طارق الحاج عن اآلستثمار -:بأنه ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم ي� العملية االنتاجية من أجل تكوين رأس المال(الحاج
 ،1997 ،ص.)123
ّ
ف
ـاع
يلحــظ عــى هــذه التعريفــات أن االقتصاديــن  ،يركــزون فقــط عــى حصــول االربــاح والزيــادة ي� االصــل الرأسـ ي
ـمال ويـ ـهملــون البعــد االجتمـ ي
للمصطلــح  ،فهــدف اآلســتثماركمــا يتبـ ي ن
ـال عــن القيــم
ـ� ممــا ســبق هــو الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية .لــذا يمكــن القــول بــأن هــذا المفهــوم خـ ٍ

ف
ـام معـ نـى
االخالقيــة واالنســانية  ،فاآلســتثمار باعتبــاره حركــة وعمــل  ،البــد لــه مــن قيــم وضوابــط تحكمــه ،لذلــك نــرى أن لآلســتثمار ي� المنظــور اآلسـ ي
ف
ف
آخــر هــو  -:توظيــف المســلم مالــه أو جهــده ي� نشــاط اقتصــادي م ـرش وع  ،بهــدف الحصــول عــى نفــع يعــود عليــه أو عــى غـ يـره ي� الحــال أو المــال
ت ن
و� islamfin.go-forum.net/t168-topic -: .
(حمــاد  ،ص ،16بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
ف
ين
الفرق ي ن
الوضع-:
اآلسالم واالقتصادي
المذهب� االقتصادي
ب� مفهوم اآلستثمار ي�
ي
ي
ف
ف
ن
ـمال
ـ� (الرأسـ ي
بعــد الدراســة يتبـ يـ� أن مفهــوم اآلســتثمار ي� الفكــر االقتصــادي اآلسـ ي
ـام يختلــف عــن مفهومــه ي� الفكــر االقتصــادي الوضـ ي
َ
ف
ف
ت
اك)  ،إذ أن اآلســتثمار ي� االســام يســتند عىل العقيدة اآلســامية والقيم الخلقية  ،فال آســتثمار ي� تجارة محرمة �ش عا  ،وهدف اآلســتثمار
واالشــر ي
االســاس هــو تشــغيل عمليــة التنميــة االقتصاديــة ودفعهــا .
فالفكــر االقتصــادي اآلســام يطلــق اللفظــة ويقصــد بهــا  :تنميــة المــال مــع مراعــاة احــكام ش
ال�يعــة  ،فاآلســتثمار عنــد المسـ ي ن
ـلم� محكــوم بضوابــط
ي
ومعايـ يـر اجتماعيــة ال يمكــن فصلهــا عــن الضوابــط االقتصاديــة األخــرى (الهــواري ســيد  ،ج،1982 ، 6ص.)11
وبعبــارة أخــرى يمكــن تعريــف اآلســتثمار ف� الفكــر االقتصــادي اآلســام بأنــه  -:نشــاط انسـ نـا� ايجــا� مســتمد مــن ش
ال�يعــة اآلســامية  ،وي ـهــدف
بي
ي
ي
ي
ّ
ت
ن
ـلم�  ،وذلــك بتوظيــف المــال عــى عائــد
ـام ودعمــه مــن خــال األولويــات اآلســامية  ،الـ يـى يعكســها واقــع المسـ ي
اىل تحقيــق اهــداف النظــام اآلسـ ي
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منــه  ،وتنميــة ثــروة المجتمــع بمــا يحقــق مصلحــة الفــرد والجماعــة عــى الســواء (مشــهور،1991 ،ص ، )45فهــو توظيــف الفــرد أو الجماعــة للمــال
بشــكل مبــا�ش أو غـ يـر مبــا�ش ف� نشــاط اقتصــادي ال يتعــارض مــع مبــادئ الـرش ع ومقاصــده العامــة  ،وذلــك للحصــول عــى عائــد منــه يسـ ي ن
ـتع� بــه الفــرد
ي
ف
أو الجماعــة عــى القيــام بواجبــه ي� حيــاة االرسة اآلســامية .
ـال – كمــا نجــد
ـام قــد يحيــط العمليــة اآلســتثمارية بجملــة مــن الضوابــط واالبعــاد والمقاصــد وليــس هدفــه الوحيــد الربـ ــح المـ ي
فاالقتصــاد اآلسـ ي
ت
ـام يســى مــن وراء اآلســتثمار االعمــار وذلــك بالعنايــة البالغــة باآلســتثمار البـرش ي
لــدى الفكــر االقتصــادي الرأسـ ي
اك) بــل االقتصــاد اآلسـ ي
ـمال واالشــر ي
وتشــييد االنســان ،وانشــاء ســلوكه الجديــد امــام المشــاكل (حمــد محمــد عبــدهللا  ،آســتثمار االوقــاف  ،مصــدر ســابق ،ص.)62

ف
ن
اآلسالم وآلياته   
الثا�  -:أساليب اآلستثمار ي� الفكر االقتصادي
المطلب
ي
ي

ف
ف
اآلسالم وآلياته  ،فنقول -:
يقت�ض ي البحث ي� اآلستثمار االشارة اىل أساليبه ي� الفكر االقتصادي
ي
َ
ّ
َ
لمــا حــرم هللا تعــاىل الربــا أبــاح بدائــل كثـ يـرة تغـ ن يـى عنــه مــن المباحــات ،فاآلســتثمار حــال  ،ويعــد تعويضــا وبديــا عــن الربــا المحــرم  ،هــذا ولآلســتثمار
ف� الفكر المال اآلســام أســاليب وآليات تنقســم اىل قسـ ي ن
ـم�-:
ي
ي
ي
ّ
أ-أسلوب اآلستثمار طويل األجل  ،ويشمل كل من المضاربة ،المشاركة بنوعيها الدائمة والمتناقصة ،اإلجارة التشغيلية واالستصناع .
قص� االجل ويشمل المرابحة ،بيع السلم ،االجارة التمليكية  ،المزارعة والتورق.
ب-أسلوب اآلستثمار ي
وال يمكــن القــول بــأن هــذا التقســيم دقيــق  ،فعــى ســبيل المثــال  ،إن عمــر المـرش وع قائــم عــى اســاس مبــدأ المرابحــة وقــد يســتغرق انجــازه عــدة
ً
َ
ســنوات ممــا يدخلــه ضمــن اآلليــات اآلســتثمارية طويلــة األجــل  ،ف� حـ ي ن
ـ� نجــد آســتثمارا آخــر قائمــا عــى اســاس المرابحــة  ،يســتغرق انجــازه بضعــة
ي
ف
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص.) 148
اشــهر فقــط ممــا يجعلــه ي� عــداد آليــات اآلســتثمار قصـ يـرة األجــل (السـ ي
ت
يأ� ذكر ألهم آليات اآلستثمار وأساليبه -:
هذا وفيما ي
ً
أوال-:المضاربــة  -:وه �ش عـ َـا ) أن يعــ� الرجــل الرجــل المــال عــى ّأنــه ّ
يتجــر بــه عــى جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن ربـ ــح المــال  ،أي جــزء كان ممــا
ي
ي
َ
َ
َ
يتفقــان عليــه ثلثــا أو ربعــا أو نصفــا) (القرطـب ي (ابــن رشــد)  ،1975،ج ،4ص )10ومــن �ش طهــا أن يكــون الرب ــح بينهمــا والخســارة عــى صاحــب المــال
ن
أ� بكــر ،القاهــرة  ،ص.)178
ـا�  ،برهــان الديــن بــن ب ي
(المرغينـ ي
َ
ف
ه أن يدفــع رب المال-مالكــه -ســواء كان فــردا أم مؤسســة (المــرف) اىل العامــلوالباحثــون ي� مجــال االقتصــاد اآلسـ ي
ـام قــد عرفوهــا بأنهــا  :ي
َ
َ
ف
–المضــارب -مــاال يتجـ ّـر بــه عــى أن يكــون الربـ ــح مشـ تـركا بينهمــا ب ـرش وط مخصوصــة والخســارة تكــون عــى صاحــب المــال وحــده ي� الجملــة
ـام للبحــوث والتدريــب
(العـ يـ� 1433،ه2012-م،ص ، )2081وقــد يطلــق عــى المضاربــة اســماء –القـراض أو المقارضة(ســعد هللا  ،المركــز اآلسـ ي
ن
ـا� 1982 ،م  ،ج.) 87/6
وه قــد تكــون مطلقــة وقــد تكــون مقيــدة (الكاسـ ي
،الســعودية،ص ، )277ي
ن
ّ
ـو� للمضاربــة  ،ونعـ ن يـى بــه وضــع المضاربــة بالنســبة لل ـرش كات التجاريــة  ،فمختلــف فيــه فقــد ذهــب البعــض اىل القــول بــأن
أمــا التكيــف القانـ ي
َ
المضاربة من قبل �ش كات االموال  ،ذلك ألنها ت
تق�ب من �ش كات المســاهمة بســبب عدم قيام المســاهم ف� بعض االحيان بإدارة ش
ال�كة تاركا ذلك
ي
لمجلــس االدارة ليبا�ش هــا نيابــة عنــه  ،وذلــك لقيامــه بأعمــال المضاربــة بأمــوال ش
ال�كــة نيابــة عنــه  ،ويراهــا البعــض االخــر مــن قبيــل �ش كات االشــخاص
ـخص ف ي� المضــارب .
وذلــك لـ ضـرورة مراعــاة االعتبــار الشـ
ي
َ
َ
ّ
ف
ف
ز
رش
ـام عــن فقــه االنظمــة القانونيــة وال مقابــل لــه ي� الـرش كات المعروفــة ي� القانــون
والراجــح أنهــا تعــد نوعــا فريــدا مــن الـ كات يتمـ يـر بــه الفقــه اآلسـ ي
ـاع 2007 ،م  :ص. )116-115
التجــاري (الرفـ ي
هــذا وأن المصــارف اآلســامية تســتخدم المضاربــة كصيغــة تمويــل وآســتثمار  ،فيقــدم المــرف مــال المضاربــة اىل العميــل المضــارب الــذي يبــذل
ـ� البنــك والعميــل بحســب النســبة الشــائعة المتفــق عليهــا ف� العقــد ّ ،
جهــده ف� آســتثماره بنحــو مطلــق أو ّ
مقيــد  ،والربـ ــح يــوزع بـ ي ن
وأمــا الخســارة
ي
ي
َ
ّ
فيتحملهــا البنــك باعتبــاره ربــا للمــال  ،إال أن تكــون الخســارة ناشــئة عــن التعــدي أو التقصـ يـر أو مخالفــة ال ـرش وط العقديــة مــن قبــل المضــارب –
َ
ف
العميــل -ويحســب الطرفــان نتائــج العمليــة  ،ويقتســمان االربــاح ي� نهايــة مــدة المضاربــة  ،وال مانــع مــن أن يتــم ذلــك دوريــا حســب االتفــاق ووفــق
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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الضوابــط ش
ال�عيــة المعروفــة بهــذا الخصــوص (مولــود  : 2014 ،ص.)85
ت
ش
يأ� -:
هذا وقد وضع الفقهاء قواعد للمضاربة ال�عية يمكن ايجازها بما ي
ّ
ّ
ف
ل�وط العقد من جهة ّ
تعدي أو مخالفة ش
رب العمل
تقص� أو
غ� مضمونة ي� حال وقوع
ي
أ-يد المضارب (المرصف) عىل المال يد أمانة  ،ولكنها ي
 .ب-يحدد الربــح وفق نسب محددة متفق عليها.
ف
ين
التوف� والودائع اآلستثمارية.
المساهم� واصحاب حسابات
ج-توزع الخسائر ي� حال وقوعها عىل جميع
ي
ين
الدائن� بالنسبة للمرصف فال تتحمل حساباتهم الخسارة .
د-اصحاب الحسابات الجارية هم بمثابة

ين
ـ� ودائنـ ي ن
ه-يتــم توزيـ ـ ــع االمــوال المتبقيــة بعــد الخســارة عــى اصحــاب الحســابات الجاريــة ومــن ف� حكمهــم مــن مقرضـ ي ن
مودع�(ابــن المفلــح
ـ� أو
ي
ّ
ف
برهــان الديــن ،ج1418 ، 4ه1997-م :ص ، )355هــذا والبــد مــن االشــارة اىل تخــوف المصــارف اآلســامية مــن خســارة العميــل  ،إذا ضــارب ي�
ً
التفك� ف� عدد من االجراءات بعضها لم تجزه الهيئات ش
ال�عية وال المجامع
حينئذ ســيتحملها البنك �ش عا  ،فكان هناك
اموالها  ،إذ أن الخســارة
ٍ
ي ي
�ش ً
ف
الفقهية  ،كتحمل المضارب الخســارة ي� كل األحوال  ،وبعض هذه االجراءات مجازة عا  ،لكنها لم تكن كفيلة بدرء الخســارة عن البنوك وقت
ف
ف
حدوثهــا  ،فكانــت النتيجــة ي� تقلــص صيغــة المضاربــة ي� البنــوك اآلســامية اىل مــا نســبته  %2مــن حجــم المنتجــات الماليــة الـ ت يـى تقدمهــا البنــوك
اآلســامية ( - 29479/https://islamonline.netبتأريـ ـ ــخ .)2020/2/2
ً
ف
ن
ّ
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 150وقــد تكــون المشــاركة �ش كــة أمــاك أو �ش كــة
ه االجتمــاع ي� اســتحقاق أو تــرف (السـ ي
ثانيــا -:المشــاركة  -:ي
عقــود (ابــن قدامــة  ،ج ،5لبنــان :ص ، )109تختلــف المشــاركة عــن المضاربــة ف� كــون صاحــب الجهــد يملــك اىل جانــب جهــده جـ ً
ـزء مــن المــال ،
ي
ّ
ن ف
ـم� ي� الربـ ــح والخســارة
ولكنــه غـ يـر كاف للقيــام بنشــاطه فيضطــر اىل اللجــوء اىل طــرف آخــر ليقــدم مــا يحتاجــه مــن مــال  ،ويكــون الطرفــان متقاسـ ي
َ
ض
ن
ـام 2008 ،م :
بشــكل يتــم االتفــاق عليــه مســبقا ،إذن المشــاركة تقت ـ ي وجــود طرفـ يـ� وكل منهمــا يملــك المــال والجهــد مــن حيــث األصــل (لسـ ي
ص.)456
ف
هذا وتســتخدم البنوك اآلســامية المشــاركة كعقد من عقود اآلســتثمار  ،فهو االســلوب االمثل لتمويل عمليات اآلســتثمار الجماعية  ،السـ ّـيما ي�
ف
و� هــذه الصيغــة يمــول البنــك المـرش وع –موضــوع المشــاركة -بمبلــغ مــن المــال  ،والعميــل بمبلــغ
المشــاري ــع الصناعيــة والتجاريــة والعقاريــة ي
وغ�هــا ،ي
فأمــا الخســارة فتكــون بقــدر حصــة ّ
ال�كــة وتــوزع االربــاح بينهمــا بحســب االتفــاق ّ ،
ـ� لـرأس مــال ش
آخــر ويصبــح البنــك والعميــل مالكـ ي ن
كل طــرف مــن
َ
ـ� عمليــة بديلــة عــن المديونيــة الربويــة الـ ت يـى تســتخدمها المصــارف
رأس المــال نســبة وتناســبا  ،هــذا والمصــارف اآلســامية عندمــا تقــوم بالمشــاركة فـ ي
ّ
التقليديــة (مولــود  ، 2014 ،ص ، )87الـ ت يـى يتــم التمويــل فيهــا لقــاء دفــع اربــاح تمثــل مجمــوع الفوائــد المحــددة المقطوعــة ألصحــاب رأس المــال
ه الربــا بعينــة .
وهــذه العمليــة ي
هــذا ولتنفيــذ هــذه الصيغــة يجــب اعــداد عقــد مشــاركة (دائمــة أو متناقصــة) تـراىع فيهــا الضوابــط ش
ال�عيــة  ،الســيما مــا يتعلــق منهــا بآليــة اطفــاء
ف
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص.) 152
حصــة البنــك ي� المشــاركة المتناقصــة ((السـ ي
رش
ـ� التقليــدي بالســحب عــى المكشــوف أو تمويــل رأس المــال
هــذا ويمكــن أن تســتخدم المشــاركة لصياغــة بديــل مـ وع كمــا يعــرف بالنظــام البنـ ي
ً
ً
ف
ف
العامل(ســليمان نــارص  ،2002،ص ، )103والتخــوف الموجــود ي� المضاربــة ( والمذكــور آنفــا ) موجــود ي� المشــاركة ايضــا  ،مــن حيــث التوجــه اىل

ـاه نســب المضاربــة ( 29479/https://islamonline.net
تقليــص العمــل بهــا  ،والبعــد عنهــا ليصــل حجــم العمــل بهــا اىل نســب متدنيــة تضـ ي
بتأريـ ـ ــخ .)2020/2/8ً
ش
الرسخس 1414 ،ه1993-م :ص ، )78هذا  ،وقد تم تعريفها
وه بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربــح معلوم (
ثالثا-:المرابحة لآلمر بال�اء  -:ي
ي
َ
مــن وجهــة النظــر البنكيــة بأنهــا -:أن يتقــدم العميــل اىل البنــك طالبــا منــه �ش اء ســلعة معينــة بالمواصفــات الـ ت يـى يحددهــا  ،عــى اســاس الوعــد منــه
َ
َ
ـا  ،مرابحــة بالنســبة الـ ت يـى يتفــق عليهــا  ،ويدفــع الثمــن مقســطا حســب امكانيته(عفانــة  ،1996 ،ص. )55
بـرش اء تلــك الســلعة الالزمــة لــه فعـ
َ
ف
ّ
ف �ش
ـكا� لســداد ثمنهــا نقــدا  ،وألن البائــع ال يبيعهــا لــه اىل أجــل
كمــا عرفــت ب( -:أن يتقــدم الراغــب ي� اء ســلعة اىل المــرف ألنــه ال يملــك المــال الـ ي
فيشـ تـريــها المــرف بثمــن نقــدي ويبيعهــا اىل عميلــه بثمــن مؤجــل أعــى) (المــري 1416 ،ه1996-م :ص) .
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َ
َ
تسـ يـر البنــوك اآلســامية المعــارصة عــى معاملــة معينــة أطلــق عليهــا (بيــع المرابحــة لآلمــر بال ـرش اء) باعتبارهــا بديــا �ش عيــا عمــا تقــوم بــه البنــوك

ه-:
الربوية(مولــود  : 2014 ،ص ، )88هــذا ويقــوم عقــد المرابحــة عــى توفــر اركان ثالثــة ي
أ-عميل يريد الحصول عىل سلعة محددة المواصفات والكمية وموعد التسليم .

ب-مرصف اسالم عىل استعداد لتمويل �ش اء السلعة وفق ش
ال�وط المحددة .
ي
ن
المطلوبة(السبال� 1433،ه2012-م  :ص.) 174
است�اد السلعة
ج-عميل عىل استعداد إلنتاج أو ي
ي
غ� مملوكة للبائع وقت طلب العميل ش
فبيع المرابحة لآلمر ش
ب� العميل ي ن
بال�اء عبارة عن بيع و�ش اء ي ن
ل�ائها
وب� البائع (البنك)  ،وأن البضاعة ي
ش
ه-:
 ،والمرابحة لآلمر بال�اء تمر بخطوات ي
ت
ت
ت
المش�ي الطلب للبائع بتحديد ثمنها ،
ال� تتصف بها مع تقديم
أ-تحديد السلعة من قبل المش�ي والمواصفات ي
ب-يرسل البائع اىل البنك فاتورة عرض اسعار محددة بوقت ي ن
مع� .
َ
َ
ب�اء السلعة إذا ت
ت
ج-المش�ي يعد البنك ش
اش�اها وعدا ملزما.
د-يدرس البنك طلب العميل ويحدد ش
وغ�ها.
ال�وط والضمانات من كفالة ي
َ
َ
ه-يقوم البنك ش
ب�اء السلعة من البائع ويحوزها  ،ويدفع ثمنها اليه نقدا ويرسل موظفا يتسلم السلعة وبذلك تكون السلعة مملوكة للبنك.
و-يوقــع المشـ تـري عقــد بيــع مرابحــة مــع البنــك عــى �ش اء الســلعة ودفــع ثمنهــا حســب االتفــاق الــذي جــرى بينهمــا ويســتلم الســلعة (شـ يـب�
1427،ه2007-م :ص ،)309هــذا وال تخلــو المرابحــة مــن تخــوف البنــوك اآلســامية مــن رفــض العميــل تنفيــذ صفقتــه المرابحــة بعــد طلبهــا مــن
ف
ف
البنــك  ،وهــذا يعــرض البنــك لخســارة بيعهــا ي� الســوق لمــن يطلبهــا  ،وذلــك ســيكون خســارة ي� الغالــب  ،فأتجــه التفكـ يـر اىل أن يكــون وعــد العميــل
ً
ق
ف
ملزمــا لــه ال يســمح لــه بالنكــول عــن التنفيــذ لمــا وعــد بــه ،كمــا تتخــوف البنــوك مــن ظهــور عيــب ي� ســلعة المرابحــة  ،فأتجهــت البنــوك اىل التفكـ يـر ي�
البي�عـ م��ع ال ب�براءة م��ن العي��وب ( - https://islamonline.net/29479بتأريـ ـ ــخ . )4/2/2020
ف
قص� األجل ومنها -:
هذا ولتمويل اآلستثمار ي� االقتصاد
كث�ة منها ما اطلقنا عليه اسلوب اآلستثمار ي
اإلسالم آليات ي
ي
ف
ن
�ش
ن
ـا� 1982 ،م  :ج/7ص ، )159وينــدرج الســلم
-1الســلم -:الــذي هــو بيــع الديــن بالعـ يـ� او بيــع ي ء مؤجــل موصــوف ي� الذمــة بثمــن معجــل (الكاسـ ي
ف
ف
ي� االصطــاح االقتصــادي ضمــن عقــود المســتقبليات ألن موضوعــه هــو ســلعة موصوفــة ي� الذمــة وليســت معينــة ( القــري  ،ادارة المخاطــر الــذي
نظمتــه االكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمرصفيــة ،للفـ تـرة  27-25ســبتم�ب .)2004
ف
ت
ويش�يــها صاحب الثمن من صاحبها بسعر أقل من سعرها وقت
فالسلم بيع سلعة موصوفة ي� ذمة صاحبها لصاحب الثمن اىل أجل معلوم
ف
ين
ـدالن �-الســلم ( رأس المــال
بالع�(مولــود  ، 2014 ،ص ، )98ويتكــون الســلم مــن الصيغــة  ،والعاقديــن والمحل-البـ
حصادهــا ،فهــو بيــع الديــن
ي
ـ� 1313 ،ه :ج،4ص ، )110هــذا والبنــوك اآلســامية تســتخدم عقــد الســلم –كبديــل لالقـ تـراض بفائدة-باســتخدامات
والمــال المســلم فيــه) (الزيلـ ي
ف
ّ
ـا� ،وذلــك بتوفـ يـر الســيولة النقديــة الالزمــة للزراعــة أو الصناعــة ،
ـاع واإلنتـ ج ي
اع ،الصنـ ي
مختلفــة ي� التمويــل أهمهــا مــا يتعلــق بتمويــل النشــاط الــزر ي
ف
ش
ش
ـر� وعقــد ســلم
فالســلم وســيلة م�وعــة لتوفـ يـر الســيولة للعمــاء أو تمويــل رأس المــال العامــل وفــق الضوابــط ال�عيــة  ،والســلم نوعــان ســلم مـ ي
ً
ـ� المشــار اليــه فيمــا ســبق وارد هنــا أيضــا  ،فقــد اثبتــت دراســة حديثــة أن نســبة حجــم التمويــل
موازي(مولــود  ، 2014 ،ص ، )100والتخــوف البنـ ي
بالســلم كانــت ( )%0.02مــن حجــم التمويــات اآلســامية لســنة  ، 2010فــكان تخــوف المصــارف اآلســامية مــن تطبيــق عقــد الســلم ،هــو أن البنــك
ســيحصل مقابــل رأس مــال الســلم عــى ســلع وبضائــع ،فكيــف يقــوم بتســويقها؟ وكيــف يحقــق هــذا التســويق ربحــا لــه؟ إنهــا مخاطــرة ال يريــد البنــك
أن يتحملهــا!( - https://islamonline.net/29479بتأري ـ ــخ . )9/2/2020
ف
-2عقد االســتصناع  -:هو عقد عىل مبيع ي� الذمة و�ش ط عمله عىل الصانع (الســمرقندي ،ج1414، 2ه1994-م ،ص ،)362وعقد االســتصناع
ن
ن
ـا� 1982 ،م  :ج ، 5ص ،)2عــى صناعــة ال ـش ي ء �ش يطــة أن يكــون العمــل عــى العامــل والثمــن عــى
معاملــة بـ يـ� الصانــع والمســتصنع ( الكاسـ ي
المســتصنع  ،ووضعــت �ش وط لصحــة االســتصناع منهــا-:

َ
أ-بيان حسن المصنوع وقدره ووصفه (أن يكون المصنوع معلوما).
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ش
ال�ء المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس ألن وجه استثناء االستصناع من بيع المعدوم هو المعرفة.
ب-أن يكون ي
ج-أن ال يذكر فيه أجل محدد  ،ألن تحديد األجل يحول العقد اىل السلم(مولود  ، 2014 ،ص.)103
َ
َ
د-أن يكون المتعاقد عليه منتجا صناعيا  ،فال يصح ف ي� البقول والحبوب ونحو ذلك.
ف ش
ال�ء المصنوع من الصنائع.
ه-أن تكون المواد المستخدمة ي� ي

و-تحديد مكان تسليم المباع مع توصيف واضح ودقيق لكيفية التنفيذ(مولود  ، 2014 ،ص. )102
ف
ن
وغ�هــا  ،ويمكــن
ـا� والطائـرات والمصانــع والســفن ي
هــذا ويمكــن للمصــارف اآلســامية اســتخدام عقــد االســتصناع ي� كل مــا تدخلــه الصناعــة كالمبـ ي
َ
َ
َ
أن تســهم المصــارف اآلســامية ف ي� تحويــل هــذا العقــد وتوظيفــه  ،ســواء كان المــرف صانعــا أو مســتصنعا أو موازيــا.
والخالصــة أن عقــد االســتصناع أحــد اســاليب تمويــل اآلســتثمار  ،حيــث تطبقهــا اليــوم المصــارف اآلســامية وهــو عقــد م ـرش وع وجائــز وبديــل
ن
ت
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص ) 157والمشــكلة المنوهــة عنهــا فيمــا ســبق حــول الســلم والمضاربــة والمرابحــة موجــودة
عــن االقــراض بفائدة(السـ ي
ف
بتفاصيلها ي� عقد االستصناع ،إذ يحمل العقد مخاطرة بيع السلعة المستصنعة ،ومخاطرة بيعها برــبح (https://islamonline.net/29479
بتأري ـ ــخ .)5/2/2020َ
َ
ـ� 1412 ،ه1992-م :ج ، 5ص ،)389فاإلجــارة والك ـراء -:
-3االجــارة  -:ي
ه تمليــك منفعــة غـ يـر معلومــة زمنــا معلومــا بعــوض معلــوم (الطرابلـ ي
ـ� اثنـ ي ن
ـ� طرفـ ي ن
عقــد بـ ي ن
غ�هــا  ،يأخذهــا أحدهمــا مــن اآلخــر لزمــن معلــوم مقابــل عــوض معلــوم  ،واالجــارة ســبيل مــن ســبل اآلســتثمار
ـ� عــى منفعــة ال ي
ـ� وآالت البنــاء والحفــر للمقاولـ ي ن
ف� المصــارف اآلســامية  ،ويتــم تأجـ يـر البنــوك اآلســامية لــآالت والمعــدات والمكنــات  ،للصناعيـ ي ن
ـ� والحافــات
ي
والســيارات للناقلـ ي ن
وغ�هــا .
ـ� ي

ف
ـام لغــرض حفــظ األوراق الماليــة واالشــياء الثمينــة وتحصيــل
كذلــك يتــم تأجـ يـر االشــخاص والهيئــات مســتودعات وقاصــات ي� البنــك اآلسـ ي
َ
وغ�هــا  ،مقابــل أجــر يأخــذه البنــك نظـ يـر الخدمــات الـ تـى يؤديهــا للمتعاملـ ي ن
ـ�  ،فضــا عــن االجــارة المنتهيــة بالتمليــك وذلــك بقيــام المــرف
الشــيكات ي
ي
ـ� كســيارة اىل شــخص لمــدة معينــة مقابــل أجــر معـ ي ن
بتأجـ يـر عـ ي ن
ـ� قــد يزيــد عــن أجــر المثــل عــى أن يملكــه اياهــا بعــد انتهــاء المــدة ودفــع اقســاط االجــرة
كلهــا بعقــد جديد(الهيـ ت يـى ،االردن ،ص. )36

فاإلجــارة والك ـراء اســلوب مــن اســاليب التمويــل اآلســامية  ،وه ش
م�وعــة وجائــزة تســتخدمها المصــارف اآلســامية كبديــل لالقـ تـراض بفائــدة
ي

ولألف ـراد أن يســتفيدوا منهــا قــدر امكانياتهــم  ،كمــا تســتفيد المصــارف اآلســامية منهــا آلســتثمار أموالهــا وأخــذ اجــرة العمولــة والمصاريــف االداريــة
ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص.) 155
عليها(مولــود  ، 2014 ،ص ،)104واالجــارة نوعــان همــا االجــارة التمليكيــة واالجــارة التشغيلية(السـ ي
 -4عقــد التــورق  -:هــو �ش اء ســلعة بهــدف بيعهــا اىل طــرف ثالــث للحصــول عــى النقــد  ،فيقــوم المــرف بـرش اء كميــة كبـ يـرة مــن الســلع لنفســه ثــم
يلجــأ اىل بيعهــا اىل عمالئــه بالمفــرق ،وهــذا النــوع مــن البيــع الموصــوف اجــازه الفقهــاء ووضعــوا لــه �ش وطـ َـا ّ
أهمهــا-:
َ
أ-وجوب جهوزية السلعة  .ب-طريقة الدفع تكون نقدا ويجوز دفعه باألجل .
ّ
ج-حريــة تــرف المــرف بالســلعة  ،فــا يجــوز للمــرف ان يمنــح المجــال للمشـ تـري أن يبيــع الســلعة المشـ تـراة مــن خــال عمليــة التــورق إال بعــد
دفــع ثمنهــا بالكامــل .
د-ثمــن مبيــع الســلعة  ،يحــق للمــرف بيــع الســلعة المشـ تـراة باألجــل بعــد توقيعــه عقــد �ش ائهــا بثمنهــا المدفــوع مــع الزيــادة المتفــق عليهــا ألجــل ،
يذكــر أن التــورق المنظــم يجنــب البنــك الخســارة والمخاطــرة ،فالســلعة الـ ت يـى يتــم التــورق عليهــا ،يتفــق عنــد �ش ائهــا مــع الجهــة الـ ت يـى ســوف تشـ تـريــها
بخســارة يتحملهــا طالــب التمويــل ،فــا توجــد خســارة محتملــة للبنــك ،إال خســارة مماطلــة العميــل فيمــا بعــد أو تعــرثه( https://islamonline.
- 29479/netبتأريـ ـ ــخ . )2020/2/14

ف
-5المزارعــة -:عبــارة عــن عقــد بـ ي ن
ـ� مالــك االرض  ،والعامــل  ،بحيــث يعمــل العامــل ي� االرض لقــاء مــا يخــرج منهــا  ،عــى أن يكــون البــذار مــن مالــك
ف
�ش
ش
ن
وه تماثــل المضاربــة  ،ويتكــون عقــد المزارعــة مــن -:
االرض أو العامــل  ،والمزارعــة م�وعــة ي� االســام  ،ألنهــا عقــد اكــة بـ يـ� المــال والعمــل ي
ب-العامل صاحب الخ�ب ة والوقت.
أ-المالك صاحب االرض
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وه منفعة من مال البذار من العامل أو عمل ف ي� حال كان البذار من صاحب االرض.
ج-محل العقد ي
َ
ومــن أهــم �ش وطهــا  -:أهليــة العاقــد  ،تحديــد نوعيــة الــزرع  ،تحديــد نصيــب ّ
كل طــرف ومــدة العقــد ونوعيــة البــذار  ،ومقــداره فضــا عــن صالحيــة

ن
ـبال� 1433،ه2012-م  :ص.) 181-171
االرض للزراعــة (السـ ي
بعد درا   أهم نتائج البحث وتوصياته

ت
يأ� ّ
أهمها -:
سة الموضوع توصلت الباحثة اىل جملة من النتائج والتوصيات نذكر فيما ي
َ
ت
يأ�-:
أوال-:النتائج يمكن ايجازها فيما ي
ّ
ينص قانون انشــائها ونظامها الداخل رصاحة عىل ت ز
االل�ام بضوابط ش
ين
ال�يعة االســامية
ه بنوك أو مؤسســات
ي
-1تب� لنا أن المصارف االســامية ي
َ
ف
ـذا وعطـ َ
ـاء  ،لتمـ ي زـر هــذه المصــارف عــن المصــارف األخــرى  ،ففكــرة تأســيس البنــوك االســامية
ي� التعامــل  ،والتأكيــد عــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخـ
َ
ـا للبنــوك الربويــة الســائدة ف ي� العالــم المعــارص .
جــاءت اىل الوجــود  ،لتكــون هــذه المصــارف بديـ
ف
ف
ن
ن
ـام  ،يحيــط العمليــة
ـ� يكمــن ي� أن االقتصــاد اآلسـ ي
-2إن الفــرق الرئيــس بـ يـ� مفهــوم اآلســتثمار ي� المذهبـ يـ� االقتصــادي اآلسـ ي
ـام واالقتصــاد الوضـ ي
ـال  ،بينمــا نجــد الفكــر االقتصــادي
اآلســتثمارية بجملــة مــن الضوابــط واالبعــاد والمقاصــد العقديــة واالخالقيــة  ،وليــس هدفــه الوحيــد الربـ ــح المـ ي
ّ
َ
ن
ـام
ـ� – الســيما الرأسـ ي
ه الغايــة والوســيلة ليســت مهمــة  ،فضــا عــن أن العالقــة بـ يـ� المــرف اآلسـ ي
ـمال – يركــز عــى الربـ ــح  ،فالغايــة ي
الوضـ ي
والمودعـ ي ن
ـ� مــن اصحــاب االمــوال ف ي� المصــارف اآلســامية  ،قائمــة عــى قاعــدة الغــرم بالغنــم أي عــى أســاس المشــاركة ف ي� الربـ ــح والخســارة.
ف
ف
-3مــن أ كـ ثـر مــا يؤخــذ عــى المصــارف اآلســامية ،محاوالتهــا المســتميتة ي� التخلــص مــن المخاطــرة كليــا ،ويتجــى ذلــك ي� جنوحهــا إىل البحــث عــن
َ
َ
ّ
اآلســتثمار اآلمــن الــذي ال خســارة فيــه ،فقــد توصــل البحــث اىل إن توافــر المــوارد ش
الب�يــة الكفــؤة  ،يعــد مطلبــا أساســا لتقليــل المخاطــر الـ تّ يـى تواجــه
ّ
ّ
يقدمــه العميــل  ،ومــن ثــم يمكــن تقييــم مــدى
ه الـ تّ يـى تحــدد موضــوع اآلســتثمار الــذي
آســتثمارات المصــارف اآلســامية  ،ألن هــذه المــوارد هــذه ي
صالحيتــه لدخــول المــرف اآلســتثماري لآلســتثمار وفيمــا إذا يمكــن متابعــة آســتثماره.
ف
-4مــن الـ ضـروري بنــاء جســور عالقــات مرصفيــة بـ ي ن
ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة ي� المجــاالت الـ ت يـى ال يدخــل الحـرام فيــه  ،وذلــك ألن
المصارف اآلســامية ال تســتطيع العمل بمفردها ف ي� مجتمعات تســودها انظمة المصارف التقليدية.
ف
ف
وه
-5إن لفــظ اآلســتثمار ي� المأئــور الفقـ ي
ـ� اآلسـ ي
ـام ليــس بلفــظ غريــب غـ يـر معهــود  ،فالفقهــاء القــداىم  ،فهــم قــد اســتعملوا اللفظــة ي� كتبهــم ي
مســتخدمة ومعروفــة لديهــم  ،فاللفظــة ليســت مصطلحـ َـا اقتصاديـ َـا حديثـ َـا كمــا ذهــب اليــه جمــع مــن الباحثـ ي ن
ـ�.
ّ
ف
ن ف
ّن
ـمال ،ويـ ـهملــون
-6تبـ يـ� مــن تعريفــات اآلســتثمار إن االقتصاديـ يـ� ي� تعريفاتهــم لآلســتثمار يركــزون عــى حصــول االربــاح والزيــادة ي� االصــل الرأسـ ي
ـاع للمصطلــح.
البعــد االجتمـ ي
-7رجحنــا بــأن يكــون اآلســتثمار فــرض كفايــة مــن حيــث المبــدأ  ،فــا يجــوز لألمــة تركــه  ،فهــو مبــاح ومـرش وع عــى مســتوى االفـراد ولمــا فيــه مصلحــة
ـلم� ألن أمــور معيشــة المسـ ي ن
للفــرد والمجتمــع والدولــة  ،وقــد يكــون واجبـ ًـا إن لــم يقــم بــه أحــد مــن المسـ ي ن
ـلم� ف ي� الوقــت الراهــن تتوقــف عليــه .
ـ� والتعليمــات الـ تـى تحكــم عمــل الجهــات المعنيــة باآلســتثمار ،ه قوانـ ي ن
-8إن القوانـ ي ن
ـ� وتعليمــات قــارصة عــن االيفــاء بمتطلبــات المســتجدات
ي
ي
َ
ف
ف
الحديثــة ي� الحيــاة االقتصاديــة للنــاس  ،بــل ي� كثـ يـر مــن الحــاالت  ،نلحــظ عــدم االلـ ت زـرام بنــص قانــون اآلســتثمار  ،فضــا عمــا تضعــه دوائــر الدولــة
َ
مــن اج ـراءات مجحفــة تخـ ّ
ـص تنفيــذ مناقصــات المشــاريـ ـ ـع فضــا عمــا تضعــه دوائــر الدولــة مــن العراقيــل امــام المســتثمرين وســيطرتها عــى منافــذ

اآلســتثمار بشــكل واســع  ،مــع تف ـش ظاهــرة الفســاد المــال  ،واالداري  ،والروتـ ي ن
والب�وقراطيــة المقيتــة.
ـ� القاتــل  ،ي
ي
ي
َ
-9ضعــف ثقافــة اآلســتثمار لــدى المواطــن  ،فضــا عــن افتقــار دوائــر اآلســتثمار للكفــاءات المتخصصــة نتيجــة اتبــاع المحاصصــة الحزبيــة والطائفيــة
َ
ف
ف
ف
 ،ي� توزيـ ـ ــع دوائــر الدولــة ي� الوقــت الحــا�ض  ،فضــا عــن عــدم وجــود سياســة موحــدة للدولــة وغيــاب االسـ تـراتيجيات والــرؤى الواضحــة ي� مجــال
التنميــة واآلســتثمار  ،كذلــك عــدم وجــود التعــاون المطلــوب بـ ي ن
ـ� قطــاع اآلســتثمار والمســتثمرين.
ف
-10يتمـ ي زـر وضــع اآلســتثمار ي� العـراق والبلــدان المجــاورة لهــا بغيــاب األمــن وازديــاد نشــاطات عصابــات الخطــف واالغتيــال والتهجـ يـر ،إذ اآلســتثمار
يتطلــب ف ي� الغالــب  ،اجــواء مســتقرة أمنــة .
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َ
ثانيا-:التوصيات-:

تّ
ت
ّ
ت
يأ� -:
وال� يمكن ايجازها بما ي
ال� تخص المصارف اآلسالمية اآلستثمار فيها ي
تستوجب دراستنا التوصية ببعض األمور ي
ف
ـر� واآلســتثمار ف� المصــارف -2 .توطيــد العالقــة بـ ي ن
-1العمــل مــن أجــل توحيــد الــرؤى بـ ي ن
ـ�
ـ� المذاهــب الفقهيــة وآراء الفقهــاء حــول التعامــل المـ
ي
ي
ف
المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة فيمــا يمكــن إجـراء العالقــة بينهمــا  ،وال تتجــاوز الخطــوط الحمـراء الـ تـى وضعتهــا ش
ال�يعــة اآلســامية ي�
ي
ـال .
التعامــل المـ ي
ً
ً
-3ايــاء المزيــد مــن االهتمــام بدراســة الفقــه االقتصــادي  ،ف� كليــات ش
ال�يعــة والقانــون  ،لتخريـ ـ ــج كــوادر متخصصــة �ش عــا وقانونــا بالتعامــات
ي
المرصفيــة .
-4اختيار الشخص المناسب للمكان ف ي� العملية اآلستثمارية .
-5العمــل عــى توفـ يـر االجــواء المناســبة والجاذبــة لآلســتثمار وضمــان األمــن وتشــجيع المســتثمرين  ،ورجــال األعمــال وتســهيل مهامهــم وتأمـ ي ن
ـ�
حاجياتهــم .

-6العمــل مــن أجــل إصــدار موســوعات علميــة فقهيــة تخـ ّ
ـص التعامــات الماليــة والمرصفيــة وتصبــح مرجعـ َـا لهيــاآت الفتــوى والرقابــة ش
ال�عيــة الـ ت ّ
ـى
ي
تخـ ّ
ـص عمــل المصــارف اآلســامية .
ين
القوان� والتعليمات الصادرة ف ي� البلدان العربية واآلسالمية ومواكبتها للتطورات المالية الحديثة ف ي� حياة المجتمعات.
 .-7العمل عىل انسجام
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ال�كة العربية المتحدة للتسويق 2011،م.
بي
ف
.46ابــن المفلــح  ،ابراهيــم بــن محمــد بــن عبــدهللا برهــان الديــن ،المبــدع ي� �ش ح المقنــع ،ج ،4ط ،1دار الكتــب العلميــة  ،بـ يـروت  ،لبنــان،
1418ه1997-م .
ق
،ب�وت  ،لبنان.
.47ابن منظور
االفري� ،لسان العرب ،ج،3دار صادر ي
ي
قص� األجل للبنوك اآلسالمية ،المطبعة العربية ،الجزائر .2002،
.48نارص  ،سليمان نارص  ،تطوير صيغ التمويل ي
ت
�ش
�ش
ـر� ،بـ يـروت ،لبنــان،
ـ�  ،ج ،1ط ، 1دار الــراث العـ ب ي
.49النــووي  ،أبــو زكريــا يحـ يـى بــن ف ،المجمــوع ح المهــذب ،تحقيــق محمــد المطيـ ي
1422ه2001-م .
الدول للبنوك اآلسالمية  ،القاهرة . 1982 ،
.50الهواري  ،سيد  ،الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اآلسالمية ،ج ،6مطابع االتحاد
ي
 .51ت
الهي�  ،عبد الرزاق رحيم ،المصارف اآلسالمية ي ن
ب� النظرية والتطبيق ،دار اسامة ،عمان  ،االردن.
ي

.52
ياملك و د .فائق الشماع ،القانون التجاري  ،كلية القانون  ،جامعة بغداد.1980،
ياملك و الشماع  ،د .أكرم
ي
ي
.53ابو يوسف  ،الخراج  ،المطبعة السلفية  ،القاهرة  ،مرص.
َ
ثانيا-:الرسائل و االطاري ــح الجامعية-:
.1عبــد هللا  ،حمــد محمــد عبــد هللا  ،آســتثمار االوقــاف واختيــارات محمــد قــدري باشــا مــن خــال كتابــه قانــون العــدل واالنصــاف  ،رســالة ماجسـ يـت�
مقدمة اىل كلية العلوم اآلســامية  ،جامعة الســليمانية1434 ،ه.2013-
ال�مــوك ،اربــد ،االردن،
.2مقابلــة  ،منـ يـرة مقابلــة  ،صناديــق اآلســتثمار دراســة فقهيــة اقتصاديــة حالــة االردن ،رســالة ماجسـ يـت� مقدمــة اىل جامعــة ي
(غـ يـر منشــورة) .

ف
ش
ـ� لآلســتثمار ي� العـراق ،دراســة تحليليــة مقارنــة  ،رســالة ماجسـ يـت� مقدمــة اىل كليــة القانــون ،
.3مولــود  ،عبــد الباســط كريــم مولــود ،النظــام الت�يـ ي
جامعــة الســليمانية.2003،
َ
ف
ـام –كوردســتان الع ـراق انموذجــا ،
.4مولــود  ،عطــا احمــد مولــود  ،حكــم التعامــل بصــور الربــا المعــارصة ي� البنــوك اآلســامية مــن المنظــور اآلسـ ي
رســالة ماجســت� مقدمــة اىل كليــة ت
ال�بيــة  ،جامعــة كويــة 2014،م (،غـ يـر منشــورة).
ي
َ
ثالثا-:البحوث والمجالت-:
ف
ف
.1زغـ يـر  ،محمــد عبــد الحكيــم زغـ يـر  ،دور الرقابــة ش
ـام المنعقــد
ال�عيــة ي� تطويــر االعمــال المرصفيــة  ،مــن ابحــاث الملتـىق المـ
ـر� والمـ ي
ي
ـال اآلسـ ي
ف
ـد� ي� الفـ تـرة مــن 13-10كانــون األول .1995
بـ ب ي
ف
اآلسالم ،العدد .173
اآلسالم لآلستثمار ،بحث منشور ي� مجلة االقتصاد
.2أبو غدة  ،د .عبد الستار أبو غدة  ،التوجيه
ي
ي
.3القري  ،محمد عل القري  ،ادارة المخاطر الذي نظمته االكاديمية العربية للعلوم المالية والمرصفية ،ت
للف�ة  27-25سبتم�ب .2004
ي
ش
ات� باكستان.
.4مجلة األحكام العدلية  -تحقيق هواوين وحظ نور محمد و ارام باغ-كر ي
.5مقداد  ،د .زياد ابراهيم مقداد  ،الضوابط ش
العلم األول لكلية التجارة  ،الجامعة اآلسالمية
ال�عية آلستثمار االموال ،بحث مقدم اىل المؤتمر
ي
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ين
فلسط�  9-8،مايو .2005

رابعا-:بحوث من (الشبكة العالمية) ت
االن�نيت-:

ت ن
و� http://www.alukah. -:
 -1االســماعيل ،جابر شــعيب االســماعيل  ،تاري ــخ ونشــأة المصارف اآلســامية ،بحث منشــور عىل الموقع االلك� ي
22027/0/net/culture

ف
 -2حمــاد  ،د .حمــزة عبــد الكريــم حمــاد  ،مخاطــر اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية –مفهومهــا –طبيعتهــا -مصادرهــا –اثارهــا ،بحــث منشــور عــى
ت ن
و�:
الموقــع اإللكــر ي
islamfin.go-forum.net/t168-topic
3-https://islamonline.net/29479s

العنوسة وخطرها عىل المجتمع
قهیرهو مهترسیهكا�ن لهسهر كۆمهڵگا
عبدالكريم فتاح ين
أم�
1كلية تربية الشهرزور ،جامعة حلبجة ،حلبجة ،إقلیم كوردستان ،عراق
1
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المقدمة

َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ ف َ َ َ َ
ـات ِلقـ ْـو ٍم
الحمــد هلل القائــل [ :و ِمــن آي ِاتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ِإن ِ ي� ذ ِلــك ليـ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ
ن
ت
ـن� فليــس مـ ن يـى) (البيهـق ي 1925 ،م ،ج ، 7ص77
يتفكــرون ] [الــروم ]21 :وأصـ يـ� وأســلم عــى محمــد القائــل ( :ي
إ� أتــزوج النســاء فمــن رغــب عــن سـ ي
)نوعــى آلــه وأصحابــه الذيــن نهجــا منهجــه أجمعـ ي ن
ـ�.
أمــا بعــد خلــق هللا تعــاىل اإلنســان عــى طبيعــة اســتخدام الوســائل الماديــة واقتضائــه لــأكل والـرش ب والمعايشــة مــع بـ ن يـى نوعــه لالحتفــاظ عــى بقائــه
الجســدي والنــوعَّ ،
وحبــب إليــه تمريــر حياتــه مــع مقتضياتــه ش
ـ� والبنــات والسـ ن
الب�يــة مــن اتخــاذ الــزوج والزوجــة والبنـ ي ن
ـك� المناســب لــه ،وأوجــب
ي
َّ
عليــه إمضــاء مــا يكــون عنــارص حياتــه وفــوزه تحــت ســتار منهجــه القويــم ،وحــرم عليــه أن يعامــل مــع مــا يســى بالوســائل التمتعيــة الماديــة حســب
هــوى نفســه األمــارة بالســوء خارجـ ًـا عمــا ســورته �ش يعــة هللا السـ َّـيما المـرأة ف� حــق الرجــل ،والرجــل ف� حــق المـرأة ،وحـ َّـذر هذيــن الكائنـ ي ن
ـ� أن يتعاالمــا
ي
ي
ن
ز
ـوح المــرل ال يحتــوي الكائــن الالناطــق مــن وضــع خارطــة طريــق االمتثــال أو
مــن بينهمــا كمــا يتعامــل الحيــوان الالناطــق مــع الحيــوان الالناطــق ،إذ الـ ي
ً
ض
�ش
األر� يأتيــه الشــيطان دومــا
ـدل اإلنســان إىل هــذا الكوكــب
ـ� العامــة إجـراء أمــر ال يسـ يـر وفــق يعــة هللا بقانــون الغابــات .بعــد تـ ي
ي
االجتنــاب كمــا تسـ ي
ف
ف
َّ
ُّ
و� البــدأ والنهايــة يتشــبث
بأســباب غزيــرة خطـ يـرة ســواء كانــت ماديــة أو ي
غ�هــا ألن يخرجــه مــن إطــار االمتثــال ثــم يرميــه ي� ظــرف العصيــان والتمــرد ،ي
بأقــى األســباب المهلكــة وأصعبهــا.
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ومــن البحــث قــد بــدت لنــا أقســاها وأقصاهــا النســاء ال ســيما العاريــات الســافرات عــن اإلحتفــاظ بالكرامــة الـ ت يـى آتاهـ َّـن هللا مــن فضلــه الــودود ،وال
َّ
ت
ـوع ،ولــذا فاالنســان مكلــف مــن عنــد هللا بتعمـ يـر األرض ماديــا
ـ� كرامتــه وبقائــه النـ ي
يجــوز لإلنســان أن يتجــرد عــن تأســيس الحيــاة الزوجيــة الـ يـى تحـ ي
بــكل أشــكاله مــن بنــاء القصــور والــدور والــزواج واإلنجــاب ومــا يكــون وســيلة لرغــد العيــش قبــل أن ِّ
يعمــره معنويــا بالعبــادة وأداء الشــعائرالدينية
الموحيــة لالنقيــاد لمبــدع المبدعــات ،ومــن جانــب آخــر :ال ننــى :فالتعمـ يـر الماديــة ليــس خارجــا مــن نطــاق التعمـ يـر المعنــوي وال نقيضــه بــل جــزء ال
ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
اسـ َـت ْغف ُر ُ
وه ُثـ َّـم ُت ُ
ال ْرض َو ْاسـ َـت ْع َم َر ُك ْم ف َيهــا َف ْ
ـب ُمجيـ ٌ
وبــوا إ َل ْيــه إ َّن َر ِّ� َقريـ ٌ
ـب] [هــود]61 :
يتجــزى منــه [ :هــو أنشــأ كم ِمــن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ بي ِ
ِ
•أسباب اختيار الموضوع:
ف
-1تهميــش مـرش وع النــكاح والــزواج وعــدم التلبيــة إليــه و االهتمــام بــه ي� السـ ِّـن المبكــر وذلــك ناجــم عــن النظــرة الخاطئــة ( بــأن اإلبــن والبنــت بحاجــة
كث�يــن بحيــث كاد أن يسـ يـر هــذا
إىل الحيــاة الهلدئــة البعيــدة عــن المشــاكل األرسيــة واإلنجــاب والتناســل) أثــرت تلــك الفكــرة الســقيمة عــى أنــاس ي
الم ـرش وع العظيــم نحــو االنق ـراض والتفتــت .
ف
-2التوغــل واإلف ـراط المذمــوم ي� تحصيــل األســباب المعيشــية والمعلوماتيــة العرصيــة ،ولــذا رأينــا الفتيــان ال يتقدمــون نحــو حمــل عبــأ األرسيــة
ـدواع الصعبــة عــى أمانيــه وآمالــه ،ولــذا
ويشـ تـرطون العثــور عــى تلــك األســباب بصــورة مئويــة ومتمـ ي زـرة ،وربمــا طــوال العمــر ال تســاعده العوامــل والـ
ي
ف
يضــع اإلنســان البالــغ إىل تلــك الحالــة اليائســة والجامــدة هــذا الم ـرش وع الــذي يتوقــف عليــه اإلنجــاب والتناســل ي� الجانــب النســيان ووراء البــال
والتفكـ يـر قاطبــة .

ن ف
ف
ث
ـ� � ســن متوســط ومــا
-3يهتــم أصحــاب الــروات واألمــوال بالفتيــات الصغائــرة الـ ت يـى تعيــش ي� عنفــوان شــبابها واإلعـراض عــن الفتيــات واألرامــل اللتـ ي
بعده ومن يســى اليوم ب(العنوســة والعانســة)

ف
-4نــرى حـ تـى الذيــن يتخطــون نحــو تعــدد الــزواج ال يلتفتــون إىل األرامــل وتلــك ش
ال�يحــة الـ ت يـى نحــن بصــدد ذكرهــا بــل يــدورون وراء البنــات الـ ت يـى ي�
غــرة عمرهــا وأوان فتــح أزهارهــا .
ف
-5اســتخدام بعــض مــن اآلبــاء واإلخــوان المنتهزيــن بناتهــم وأخواتهــم ي� مصالحهــم ورغباتهــم المعيشــية ،وأصبحــن تلــك المنكوبــات جــر عبــور
ذوي ـهــم وأقارب ـهــم مــن مرحلــة الفاقــة والفقــر والضنــك إىل مرحلــة الغـ ن يـى والتوســع المــادي واالقتصــادي .
الكلمات المفتاحية للبحث:
.1خطورة                  مجتمع                           عنوسة
.2حقيقة                   عوامل                           معالجة
.3إنتشار                   زواج                              تعدد
.4أرسة                    سلبيات                          انجاب

•الهدف من البحث:
-1البحــث عــن مســألة مهمــة أصبحــت مشــكلة مثــل العنوســة الـ ت يـى انتـرش ت مــن أوســاط المجتمــع ســواء كان ترســيخ هــذه مــن كســب أيــدي �ش يحــة
ه الســبب ف ي� خلــق تلــك الحالــة المريــرة .
مســتبدة ومتحديــة او ي
-2إظهــار تلــك الحالــة المريــرة و�ش حهــا اوال ثـ َّـم رسد تلــك العوامــل الـ تـى تســتطيع أن تعالجهــا أو الحــد ن
األد� تخفــف نســبتها الهائلــة كادت ان تصبــح
ي
ً
خطـرا عــى مصالــح المجتعــع وكرامتهــا اإلنســانية.
ف
-3تنويــه البنــات واألبنــاء يك تحملــن عبــأ األرسيــة والمســئولية البيتيــة والخــروج مــن رعايــة اآلبــاء واألمهــات وانتخــاب حيــاة مســتقلة ي� ســن المبكــر
وهــو ذات طاقــة هائلــة .
التحصن بالنكاج والزواج ،وال يخلقوا َّ
َّ
لهن العوائق المادية والمعنوية .
-4تنويه اآلباء وأولياء البنات أن ال يمنعوا بناتهم إذا أردن
-5إلتفــات الحكومــة إىل اإلهتمــام بجانــب الـ ت زـراوج والتناكــح ،وذلــك مــن توفـ يـر المســاعدات الماديــة والعلميــة وتروي ـ ــج أيــدي العاملــة واســتئصال أيــدي
البطالــة الـ ت يـى تســبب انتشــار الفاقــة والفقــر الناجــم منهــا اإلعـراض عــن النحــكاح ،وبالبداهــة فالمســئولية الكبـ يـرة آنــذاك تقــع عــى عاتــق الحكومــة .
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 223
•منهج البحث :

https://www.huj.uoh.edu.iq

ُ ِّ
رصفنــا مــا بوســعنا وبذلنــا مــا بطاقتنــا ف� إعــداد هــذا البحــث ألن يمـض عــى وتـ يـرة األبحــاث المتداولــة لــدى الباحثـ ي ن
ـ� الماهريــن ،وألخــص هــذه المنهــج
ي
ي
المقــارن ف ي� النقــاط التاليــة لنكــون عــى البصـ يـرة وســهلة الحصــول تجــاه النتائــج الناتجــة مــن خــال المتابعــة والتقييــم:

-1وضــع الخطــة المناســبة للبحــث الــذي بـ ي ن
ـ� أيدينــا قبــل المتابعــة والبحــث وراء تثبيــت الحقيقــة مــن مقارنــة النصــوص ،ومعلــوم أن تقديــم الخريطــة
عىل إتمام البحث أسهل وأوىل للوصول إىل النتيجة .
-2أعطينــا مــن بحثنــا فكــرة العثــور عــى وجــود مشــكلة جســيمة وظاهــرة خطـ يـرة كالعنوســة مــن كال النوعـ ي ن
ـ� :الرجــل والمـرأة الســيما المـرأة ثـ ّـم المتابعــة
وراء معالجــة المشــكلة بمــا نكــون عــى بصـ يـرة إن جاديــن حــول الحلــول المناســب.
-3اصطيــاد الموضــوع وكــر شــوكاته ش
ال�ســة وإخضاعــه لألمــر مــن خــال القــرآن الكريــم أوال ثـ َّـم مــن خــال الســنة النبويــة ألنهمــا مصــدران رئيســيان
ف
للوصــول إىل الحقيقــة ،فليكــن معلومــا لديــك أن كل مــا اصطيــد بمرصــد القــرآن الكريــم ال يكــون معرضــا لجحــود للجاحديــن الجهلــة ي� نفــس األمــر
ـ� الداللــة ،وكذلــك االحاديــث الصحيحــة المتواتــرة للرســول األ كــرم الــواردة مــن فيــه المباركــة لهــا نفــس المزيــة والفضــل ،وكذلــك األحاديــث
ألنــه قطـ ي
الصحيحــة والحســن للــذات أو للغـ يـر .أجــل إذا انطبعــت منهمــا صــورة األشــياء المبحوثةعنهــا تكــون أوقــع ف ي� النفــوس اســتقرارا واثباتــا.

•خطة البحث :

-1المبحث األول :حقيقة العنوسة.

ً
-2المطلب األول :العنوسة لغة واصطالحا ،ماصدق العنوسة.
ن
الثا� :معالجة العنوسة ف� ش
ال�يعة اإلسالمية.
-3المطلب ي
ي
ن
الثا� :خطورة العنوسة عىل المجتمع.
-4المبحث ي
ت
ال� تؤدي إىل العنوسة.
-5المطلب األول :العوامل ي
ن
الثا� :سلبيات انتشار العنوسة عىل المجتمع.
-6المطلب ي
-7الخاتمة

المبحث األول :حقيقة العنوسة)

ً
المطلب األول :العنوسة لغة واصطالحا ،ماصدق العنوسة

ف
و� النتيجــة مــا وجدناهــا
أقــول قبــل تعريــف العنوســة زرنــا رحــاب القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للعثــور عــى تلــك الكلمــة مســتغرقا لحظــات كثـ يـرة ي
ً
نفســا ،ولكــن وجدنــا عــى مــا هــو عبــارة عنهــا أو يقــرب منهــا مثــا ك(األيــم) بوجــود قاســم مشـ تـرك بينهمــا ،فــا ريــب يوجــد التفــاوت بينهمــا بنــوع مــن
األنــواع كمــا سـ ي ن
ـنب� ف ي� خاتمــة المطلــب ،ولــذا نقــول تجــاه مــا نحــن بصــدده بهــذا النمــط:
األول :العنوســة لغة ( :وعنســت الجارية تعنس بالضم عنوســا وعناســا ،فىه عانس ،وذلك إذا طال مكثها ف� ن ز
م�ل أهلها بعد إدراكها ت
ح� خرجت
ي
من عداد االبكار .هذا ما لم ت ز
ت�وج ،فإن تزوجت مرة فال يقال عنســت)) (الجوهري1987،م،ج،3ص )953

ف
السـ ِّـن  ،أجــل فهــذه الكلمــة تقابــل كلمــة الثيــب وال تطلــق عليهــا
فــى ي� اللغــة بمعـ نـى البكــر ســواء بقــت بكارتــه او لــم تبــق بســبب اقدامهــا إىل رســوخية ِ
وبســبب مكثهــا ف ي� أهلهــا أخــذت هــذا اللفــظ ،وإليــك هــذه العبــارة لتحصيــل المعلومــة تجــاه ذلــك:
ََْ ُ َ
َ نْ ز ُ َ
ََ
َْ
ََ ُ
ََ ُ
َ َ ُْ
َ ََ ْ ُ
ـس ُع ُنوسـ ًـا وع َناسـ ًـا فـ َ
وت ْع ِنـ ُ
والعنــس والعــر:
عانــس :وذلــك
العقــاب .وعن ْســت العــود وعنشــته :أي عطفتــه أو قل ْبتــه .وعن َســت الجاريــة تعنــس
(
ـ� ِ
ِ
ي
َ
َ
ً
ََ ْ
َ
ـال َم ْك ُثهــا ف� مـ ن زـرل أهلهــا بعـ َـد ْإدراكهــا حـ تـى َخ َر َجــت مــن عــداد ْ
إذا طـ َ
األبــكار ،هــذا مــا لــم تـ ت زـر ّوج ،فــإن ت َز ّو َجــت َمـ َّـرة فــا ُيقــال لهــا عن َســت .وع ِن َســت -
ِ ِ
ِ
ي ِِ ِ
َُ ٌ ف ََ َ ْ
ن
ـا� ،ج،1،ص )154
بالكــر  : -لغــة ي� عنســت بالفتــح) (الصغـ ي
كل حيــوان ناطــق وغـ يـره مــن األنــواع األخــر عــاش حـ تـى مــال إىل ســقوط أســنانه وظهــور أمــارة الشــيبوبة عليــه ونــدرة ظاهــرة الفتــوة منــه يســى العنــس
ُ
ُ
ُ
َ َ ُ ْ
ََْ َ َ
ْ
العنـ ُ
ـال وكـ ث َـر ُهل ُبهــا.
ـس ذنبهــا :طـ
ـس :الناقــة التامــة الســن القويــة .واعنونـ
والعانــس ( :
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ف
وال تغفــل يطلــق هــذا المصطلــح كذلــك عــى الرجــل الــذي ب ـىق ي� حــرم أهلــه حـ تـى ســنح أمــارة الشــيبوبة عليــه ،واضمحــال أمــارة الفتــوة عنــه( :
ُ
ْ َ ً
ً
ً ُ
ٌ ُ َ َ ٌ َ ُ
الم َع َ
َ تَ زَ ْ َ ْ ُ َ َ
ُ ُُْ ً َ َ
ََ َ
وت ْج َمع ُ
عان ٌ
نســة
س أيضا،
وه
عانس ومعنســة ،ورجل ِ
وعنسـ ِـت المرأة عنوســا؛ وعنســت أيضا :صارت نصفا ولم ت�وج بعد ،وعنســها أهلها ،ي
ُ ً
عــى َ
والم َعنســات) (الصاحــب إبــن عبــاد،ج،1ص )63
الم َع ِانــس
غ� ش
م�وط فيه.
ألم تعلم أن الكهل مرادف للعنس من حيث السن والعمر إال أن عدم الزواج ي
ً
ن
ال� أعرضت عن ذكر المواضع المتعلقة بالزواج ف� بداية بلوغها لشدة حيائها ت
ت
ح� ولو عضلها
ي
ي
وه عبارة عن البنت ي
الثا� :العنوسة اصطالحا :ي
َّ
ذوهــا وأقارب ـهــا مــن عمليــة الــزواج ،وال تدافــع عــن نفســها البتــة إذا قــرر أصحابهــا قـرارا ضــد مصالحهــا ،ولكــن بعــد انتهــاء مرحلــة الحداثــة وإقدامهــا عــى
ِّ
ف
ّ
ض
ـ� تبــا�ش رصاحــة لطــرح المعايشــة
ِ
ـا� ،وبالبداهــة فـ ي
الســن والرشــد تقــدم طــرح حيــاة األرسيــة مــن غـ يـر أن تبـ ي
ـال عــى مــن تجــاوز عــى مصالحهــا ي� المـ ي
ف
ف
ف
ال�عيــة ذات األبعــاد الوفـ يـرة مــع رجــل ش ِّ
ش
مص�هــا المســتقبل بطريقــة علميــة بعيــدة عــن
ي�كهــا ي� القـرار والتخطيــط ي� بنــاء الحيــاة األرسيــة ،تفكــر ي�
ي
َّ
العاطفــة واالنفعــال ورد الفعــل ،وذلــك ألجــل التنبــه والعثــور عــى مصالــح نفســها)) المصــدر الســابق  .وعنــد بعــض يرجــع حــد العنوســة إىل العــرف
ف
حســبما تقتصيــه األنظــار ،إذ يتفــاوت حكــم بيئــة مــن بيئــة أخــرى إىل غـ يـر ذلــك مــن البيئئــات (والقــول بالرجــوع ي� ذلــك إىل العــرف روايــة ذكرهــا عبــد
وه األصــل) (ضيــاء الديــن2008،م ،ج،3ص .)519-518
الوهــاب ،ي
ومن هذا الوقت نذكر أحكاما ثالثة متعلقة بعضها بهذه الفقرة َّثم نعود بعد الفراغ منها إىل �ش ح تلك الكلمة أك�ث وأدق وذلك من تكميلتها:
ّ
•أحكام ثالثة تتعلق بالعنوسة :
ّ
ف
ف
ف
و� االكتفاء بسكوتها أم كالث ّيب ؟
األول :رأي الفقهاء تجاه العنوس ( :اختلف الفقهاء ي� نكاح العانس هل تعامل كاألبكار ي� اإلجبار  ،ي
ّ
ّ
ّ
ف
ألنهــا لــم تمــارس ّ
الرجــال
فذهــب الجمهــور إىل أن العانــس تعامــل كالبكــر ي� دوام الجـ بـر عليهــا وإن زالــت بكارتهــا بطــول التعنيــس لبقائهــا عــى حيائهــا
ف
ّ
ـ� عــى حيائهــا .
بالــوطء ي� محــل البــكارة فـ ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
الشـ ّ
ّ
بالتعنيــس لــزوال العــذرة ،فــا يجــوز للـ ّ
ـول
ـافعية  -أنهــا تعامــل معاملــة الث ّيــب إذا زالــت بكارتهــا
المالكيــة  -وهــو مقابــل األصــح عنــد
و� قــول عنــد
ي
ي
ّ
المجــر أن ّ
إال بإذنهــا ّ
الصي ـ ــح.
يزوجهــا
ب
ً
ّ
ً
ّ
الثـ نـا� :مـ تـى يبــدأ سـ ُّـن العنــوس ( :ف ّ ّ ت
ه  :ثالثــون ســنة  ،أو ثــاث وثالثــون  ،أو خمــس
ي
ي
و� الســن الـ يـى تعتـ بـر الم ـرأة فيهــا عانســا عنــد المالكيــة أقــوال ي
ّ
ّ
ّ
ن
ه البنــت
وثالثــون  .أو أربعــون  .أو خمــس وأربعــون  .أو منهــا إىل الســت ي�  .وقــال بعضهــم  :ســن العنوســة يعــود إىل العــرف  ،فالعانــس عنــد هــؤالء ي
ً
ً
المقيمــة عنــد أهلهــا بعــد بلوغهــا سـ ّـن الـ ّـزواج مـ ّـدة طويلــة عرفــت فيهــا مصالــح نفســها وبــروز وجههــا ولــم تـ ت زـر ّوج .
 َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ :تَّ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ َ ُّ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َّ
الت ْ
ـس
ـ
ي
ن
ع
الثالــث :نفقتهــا ( ذهــب الفقهــاء ِإل أن ال ِبنــت الف ِقـ يـرة ت ِجــب نفقتهــا عــى أ ِبيهــا حــى تن ِكــح زوجــا تســت ِحق عليـ ِـه النفقــة و ِإن وصلــت حــد
ِ
ِ
َْ َ َ ََْ
ن
ـوكا�،ج ، 3ص .) 343
أو جاوزتهــا) (الشـ ي
ف
ف
ف
تغ�نا حول مقولتنا يكون األمر كما قلنا ولكن بعد تقييم أرســخ
قلنا ي� بدء المطلب ان مصطلع العنس لم ترد ال ي� الكتاب وال ي� الســنة ،نعم ما ي
مــن خــال التعابـ يـر نجــد كلمــة أخــرى تنحــو نحوهــا مــن حيثيــة المفهــوم مثل(العواتــق والعاتــق) وبعــد البحــث والرســوخية أقــول لــك ال تستســلم لهــذا
الدعــوى القائــل إىل مرادفيــة العاتــق والعواتــق لكلمــة العنوســة ،ألن تلــك الكلمــة مـ َّـرت قبيــل هــذا تفتــح معـ نـى آخــر للبكــر وىه مرحلــة مــا بـ ي ن
ـ� مرحلــة

ف
ت
ن
اال�  ( :قولهــا" :أمرنــا أن نخــرج
ـا� واأللفــاظ ،والدقائــق النفيســة ي� النــص ي
البكــر ومرحلــة العنــس والعنوســة ،ومــن هــذه المقارنــة اتســعت دائــرة المعـ ي
ف
ه الـ ت يـى قاربــت البلــوغ .قــال ابــن
وه الجاريــة البالغــة ،وقــال ابــن دريــد :ي
ي� العيديــن العواتــق وذوات الخــدور" قــال أهــل اللغــة :العواتــق جمــع عاتــق ي
ً
ف
ف
الســكيت :ه مــا بـ ي ن
ـ� أن تبلــغ إىل أن تعنــس مــا لــم تـ ت زـروج ،والتعنيــس طــول المقــام ي� بيــت أبيهــا بــا زوج حـ تـى تطعــن ي� الســن ،قالــوا :ســميت عاتقــا
ي
ف
ف
ت
ألنهــا عتقــت مــن امتهانهــا ي� الخدمــة والخــروج مــن الحوائــج ،وقيــل :قاربــت أن تـ زـروج فتعتــق مــن قهــر أبوي ـهــا وأهلهــا وتســتقل ي� بيــت زوجهــا))
(النــووي،ج ،3ص.)12
وه إحــدى مشــتقات
ربمــا بعــض النصــوص تدلنــا إىل أن تلــك الكلمــة (العنوســة) وردت بهيئــة أخــرى مثــل كلمة(تعنس)الفعــل المضــارع للغيبــة ي
ً
ـوح ،ولمــذا ادعــاء عــدم ورودهــا مطلقــا وقاطبــة ليــس صحيحــا بــل يعتـ بـر تحكمــا واعتباطــا كمــا تــرى الـرأي مــن
العنوســة والعانــس معهــودة زمــن نــزول الـ ي
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ت
اآل� ( :عــن أســماء بنــت يزيــد أنهــا بينــا ه ف� نســوة مــر عليهــن رســول هللا صــى هللا عليــه و ســلم فســلم ثــم قــال  :إياكــن وكفــر المنعمـ ي ن
ـ� قالــت
النــص ي
ي ي

 :ومــا كفــر المنعمـ ي ن
ـ� يــا رســول هللا ؟ قــال  :لعــل إحداكــن يطــول أيمتهــا أو تعنــس عــن أبوي ـهــا ثــم لعــل هللا يرزقهــا زوجــا ثــم يرزقهــا منــه ولــدا فيغضــب
ن
ا�،ج ،24ص .)164
الغضبــة فكفــره فيقــول  :وهللا مــا رأيــت منــك خـ يـرا قــط) (الطـ بـر ي
ن
ـا� الـ ت يـى تطلــق عــى المـرأة
ومــن جانــب آخــر :تفسـ يـر البعــض لكلمة(األيم)يوحينــا إىل أن مصطلــح األيــم تأخــذ مفهومــا عامــا تشــمل تلــك األلفــاظ والمعـ ي
ً
ف
ـ�! قيــل :ومــا كفــر المنعمـ ي ن
ـو� عنهــا زوجهــا ( :إياكــن وكفــر المنعمـ ي ن
ـ�؟ قــال:
الـ ت يـى ال زوج لهــا ســواء كانــت بكـرا او ثيبــا ،مطلقــة مــن قبــل زوجهــا او متـ
ف
ف
لعــل إحداكــن أن تطــول أيمتهــا (أيمتهــا :األيمــة :طــول التعــزب واأليــم :ي� األصــل الـ ت يـى ال زوج لهــا بكـرا كانــت أو ثيبــا .أو مطلقــة كانــت أو متــو� عنهــا .أو
ـ� عانــس .والعانــس مــن الرجــال والنســاء .الــذي يبـىق زمانــا بعــد أن يــدرك،ال يـ ت زـروج) (عــاء الديــن،ج،16ص )387
تعنــس (تعنــس :عنســت المـرأة فـ ي
َ ْ َ ْ َ َ ْ
َ َ ْ ُّ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ ّ
ت
الل صــى هللا عليــه وســلم،
اآل� تؤكــد مــا أشـ يـر إليــه مــن اســتعمال الكلمــة ( :عــن حفصــة ِبنـ ِـت ِسـ ي ِـرين ،عــن أم ع ِط ّيــة .قالــت :أم َرنــا رســول ِ
فالنــص ي
َْ ُ ْ َ ُ ّ ف ْ ْ َ َ
نَ ُ ْ ُ
ـض َو َذ َوات ْال ُخـ ُـدورَ .ف َأ ّمــا ْال ُح ّيـ ُ َ تَ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ
األ ْضـ َـىْ .ال َع َواتـ َـق َو ْال ُح ّيـ َ
� .قلــتَ :يــا
أن نخ ِرجهــن ِ ي� ال ِفطـ ِـر و
ـض ف َي ْع ز ِ�لــن الصــاة ويشــهدن الخـ ي َـر ودعــوة ال ُمسـ ِـل ِم ي
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ُ َ ّ
ُ
ُ
الل إ ْح َد َانــا َال َي ُكــون ل َهــا جل َبـ ٌ
ـ� ت
ت
ـاب .قـ َ
المع�ضـ ي ن
يع�ضــون عــى اســتخدام
ـال"ِ :لتل ِب ْسـ َـها أخت َهــا ِمـ ْـن ِجل َب ِاب َهــا) (مســلم،ج،2ص ّ )606ب ْيــد بعــض
ِ ِ
رســول ِ ِ
ف
(العنوســة)للبنت الـ تـى وصلــت إىل هــذا الحـ ِّـد مــن ِّ
الســن ألجــل أنــه يــرى إىل أن تســميتها بهــذه ظلــم تجاههــا ألنهــا تحــرق أمنيتهــا وتوقعهــا ي� اليــأس
ي
ـ� ،وانــكاره صــادرة مــن العاطفــة واالنفعــال والتغافــل عــن
والحرمان.ولكــن ليــس األمــر كمــا يقولــون ،ألن التســمية والنســبة صــادرة مــن منظــار علـ ي
الواقــع ،وكمــا يبــدو مــن القائمــات الميدانيــة طبقناهــا عــى بنــات رصن هــذا الســن والعمــر ت
اع�فــن بالحالــة المريــرة ( :وال للم ـرأة عانــس وال عاتــق إال
ف
ن
أل� الفتــح كشــاجم) (الحريــري1998،م ،ص
ـد� أحــد شــيوخنا رحمــه هللا ب ي
مادامــت ي� بيــت أبوي ـهــا وكذلــك ال يقــال لألنبوبــة قلــم إال إذا بريــت وأنشـ ي

.)6
ســمية البنــت الـ ت يـى تخطــت نحــو المرحلــة ليســت إلحبــاط حقوقهــا وســلخها عمــا فيــه مــن إالنفــاق واإليــواء ومــودة ذوي ـهــا ،بــل مهمــا تكـ بـرت ووصلــت
َّ
َّ
ث
َّ ش
ه واجبــة حـ تـى ان تخــرج مــن هــذه
إىل هــذا الحــد وأ كــر ال تســقط نفقتهــا ،وأن ال�يعــة توحينــا إىل أن إنفاقهــن ليــس احســانا وتطوعــا مــن ذوي ـهــا بــل ي
ـخص.
األزمــة العائقــة وتكــون فائقــة وغالبــة عــى مطلوب ـهــا الشـ
ي

ن
الثا� :معالجة العنوسة ف� ش
ال�يعة اإلسالمية
المطلب
ي
ي

ً
ت
ن
ـوح كـرش ب الخمــر
العنوســة واإلعـراض مــن الــزواج نهائيــا أو تأجيلــه بحيــث ال طائــل تحتــه مــن الســلبيات الـ يـى كانــت موجــودة حـ يـ� نــزول الـ ي
ض
ِّ
رش
ن
ـواح المتحديــة والمعاديــة،
وأكل مــال األيتــام واإلختــاط الغـ يـر الم ـ وع بـ يـ� الرجــل والم ـرأة والقتــل والظلــم والــرب المـ بـرح وغـ يـر ذلــك مــن النـ ي
ِّ
ف
ن
إل نــزول أمــر جديــد مــن هللا ســبحانه لحــث العبــاد إىل االلـ ت زـرام بأمــر تعـ َّـودوا
وبالبداهــة كل الوســائل المتداولــة بـ يـ� األنــام ي� صــدر اإلســام داعيــة ي
ِّ
ت
َّ
ـاص والجرائــم.
عليــه أو اإلقــدام عــى أمــر لــم يتعــودوا عليــه أو منعهــم وردهــم عمــا اق�فــوا بــه مــن المعـ ي
َ َّ
ّب ْيــد أن العنوســة تتناقــض مــع فلســفة الحيــاة وخلــق اإلنســان ،والـ ت زـراوج تتالئــم مــع وجــود هــذا الكائــن .حينمــا رأى اإلســام وجــود هــذا الــداء الجســيم
ً
ف
يــدور ي� جســد المجتمــع ويــاكل باطنــه تأنيــا وتدرجــا ثـ َّـم يــدع وراءه مســحوت الجــوف وضــع لهــا خارطــة المعالجــة الناجحــة ،وب ـهــذه الخارطــة تتنــازل
ً
ُّ
نســبة ذلــك الــداء إىل النســبة المعقولــة الـ ت يـى ال تصـ يـرا عائقــا أمــام التنميــة وتطــور الحيــاة ،وتنخفــض ذلــك الجرســوم إىل مســتوى الــذي اليعــد وجودهــا
خطـ يـرا عــى المجتمــع ،وســنذكر خارطــة الحلــول بــإذن هللا عــى مــا يـ يـ�:
ُّ
َّ
ـث النــاس إىل حمــل عبــأ األرسيــة .وبـ َّي ن
ـ� مــن خــال الحــض والحــث أن للكائــن المســى باالنســان األجــر الجســيم لمــا وضــع عنقــه وكتفــه أمــام
األول :حـ
تلــك الوظيفــة الـ تـى اســتخدام مــا أحـ َّـل هللا تعــاىل وكـ ِّ
ـف مــا حـ َّـرم هللا .ولســائل أن يقــول :هــل هــذا ادعــاء بحــت أم مغـ تـرف مــن الدليــل ؟ ويجــاب :بــأن
ي
ف
ض
ـ� وإشــباع المقتــى البـرش ي ( :وبضــع أحدكــم صدقــة قيــل ي� شــهوته صدقــة قــال
الحديــث قــد ورد حــول مأجوريــة الزوجــة والــزوج بالتمتــع الجنـ ي
لــو وضــع ف ي� الحـرام أليــس كان عليــه وزر فكذلــك إن وضعهــا ف ي� الحــال كان لــه أجــر)) (البخــاري 1989 ،م،ص .)89
قــد بــدت مــن الحديــث مســئولية االهتمــام بــاألرسة جــزء ال يتجــزى مــن العبوديــة هلل جــل وعــا ،ألنهــا تــرف النفــس البـرش ي مــن الحظــر إىل اإلباحــة،
وتنقذهــا ممــا ال يعنيهــا ،وهــذه النقطــة متمثلــة ف� مصدريــن عظيمـ ي ن
ـ�:
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ت
المغ�ف من القرآن الكريم:
احدهما :الدليل
َ ْ َ ْ ت َ َّ ْ
َّ
الل ل ُك ِّل َأ َجل ك َت ٌ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ِّ َّ ً َ َ َ َ َ ُ
اب} [الرعد]38 :
ٍ ِ
ول أن يأ ِ ي َ� ِبآي ٍة ِإل ِب ِإذ ِن ِ ِ
 [-1ولقد أرسلنا رسل ِمن قب ِلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان ِلرس ٍ
َ َ ً
َ [-2و َّ ُ
الل َج َع َل َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ْز َو ً
اجا َو َج َع َل َل ُك ْم م ْن َأ ْز َواج ُك ْم َبن نَ
� َو َحفدة ] [النحل]72 :
ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ [-3و َّ ُ
الل َخ َل َق ُكـ ْـم مـ ْـن ُتـ َـراب ُثـ َّـم مـ ْـن ُن ْط َفــة ُثـ َّـم َج َع َل ُكـ ْـم َأ ْز َو ً
اجــا َو َمــا َت ْحمـ ُـل مـ ْـن ُأ ْنـ ثَـى َو َل َت َضـ ُـع إ َّل بع ْلمــه َو َمــا ُي َع َّمـ ُـر مـ ْـن ُم َع َّمــر َو َل ُي ْن َقـ ُ
ـص ِمـ ْـن ع ُمـ ِـرِه ِإل
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّ َ َ َ َ َّ
ف َ
الل َي ِسـ ي ٌـر] [فاطــر]11 :
ـاب ِإن ذ ِلــك عــى ِ
ِ ي� ِكتـ ٍ
َ ْ َ َ ْ �شَ ْ ٌ َ ُ َ َّ ُ ْ
َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ َ ً َ َ ْ َْ َ َْ َ ً ْ ُ ُ
السـ َـم َاو َ ْ َ ْ
َ [-4فاطـ ُـر َّ
يع ال َب ِصـ ي ُـر] [الشــورى:
اجــا َيذ َرؤكـ ْـم ِفيـ ِـه ليــس ك ِمث ِلـ ِـه ي ء وهــو السـ ِـم
ض جعــل لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا و ِمــن النعـ ِـام أزو
ِ
ِ
ات والر ِ
]11
ت
المغ�ف من السنة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأزىك التسليم:
وثانيهما :الدليل
ن
إ� أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إال أنها ال تلد أفأتزوجها
 ( -1عن معقل بن يسار قال جاء رجل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم فقال ي
ن
ـإ� مكاثــر بكــم) (البيهـق ي 1925 ،م ،ج،7ص )81
فنهــاه ثــم أتــاه الثانيــة فنهــاه ثــم أتــاه الثالثــة فنهــاه فقــال تزوجــوا الولــود الــودود فـ ي
ف
ن
ئ
ت
ـا� وتعمـ يـر األرض ،ريثمــا يحــض رســول هللا-
وه بقــاء النــوع اإلنسـ ي
تفضيــل النســاء الـ يـى تلــد مـ ي
ـر� ومــدروس ي� رحــاب الســنة رعايــة لمصالــح العــام ي
تز
ن
ـ� ال أنــه يفضلهــا عــى الثيــب  ،هــذا التفضيــل ليــس مجــرد قــول بــل جامــع ِل ِحكـ ٍـم
صــى هللا عليــه وســلم -الم�وجـ يـ� عــى تــزوج البنــت لغــرض علـ ي
َ
َ ْ ً
ّ
ّ
ّ
ىف
ض
ر� الل عنــه قــال  :قــال يل رســول الل صــى الل عليــه وســلم :ت َز َّو ْجــت ِبكـرا
كثـ يـرة ال تخـ عــى العقــاء والخـ بـراء مــن هــذا المجــال ( :عــن جابــر ي
ً
َ ْ َ ِّ ً
َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ً ُ ُ َ ُ
َ ّ ُ
َ
الع ُبــك) ( البخاري،ر(،)6387ومســلم،ر) 715
العبهــا وت ِ
أم ثيبــا ؟ قلــت  :تزوجــت ثيبــا ،قــال  :هــا تزوجــت ِبكـرا ت ِ
َ َ
َّ
َّ
َ
النـ َ -صـ َّـى َّ ُ
َ ْ َ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ
ـر َ ،ف َقـ َ
الل َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّـلمَ -عــن عملــه ف� الـ ِّ ّ
ـال َ :بعضهــم :
َ ( -2عــن أنــس أن نفـرا مــن أصحــاب النـ ِب ي  -صــى الل عليـ ِـه وســلم -ســألوا أزواج ِ يب
يِ
َ
َ
َ ُ َ َ َ َ
َّ
ِّ
َل َأتـ ّ
ـال َبعضهــم َ :ل َأ َنــام َعـ َـى فـ َـراش َ .ف َحمـ َـد هللا َو َأ ْثـ نَـى َع َل ْيــه َو َقـ َ
الل ْحــم َ ،و َقـ َ
الن َســاء َ ،و َقـ َ
ـال َ :مــا َبــال أقــوام قالــوا كــذا َوكــذا،
ـال َبعضهــم  :ل آكل
ـزوج
ِ
َ َ
َ ْ
ِّ
وأ نِّ� ُأ َصـ ِّـى وأنــامَ ،و َأ ُ
ـن� َف َل ْيـ َ
الن َســاءَ ،فمــن رغــب َعــن سـ ت
أال
ـس مـ ن يـى)(( )15تـق ي الديــن2002،م)
ـزوج
ـ
ت
وأ
ـر،
ـ
ط
أف
و
ـوم
ـ
ص
ي
ي
ي
َّ
فهــذا الحديــث يحمــل إجابــة مقنعــة لمــن وصــل داء االعجــاب والرضــا بنفســه مــن جانــب ،ولمــن تــورط بمــرض الكـ بـر بــأن ممارســة الجمــاع مــع الزوجــة
الب�يــة ودائــرة االســتماع بمــا َّ
يصـ يـر عــا ًرا ونــكاال عــى االنســان الكامــل مــن جانــب آخــر ،وأوجــب عــى هــؤالء الجهــال أن يرجعــوا إىل طبيعــة ش
هيــأ هللا
لهــم مــن الزوجــة واألســباب الموصلــة إىل الطريــق المســتقيم .والحديــث يرشــدنا إىل أن االنســان الكامــل واليافــع مــن يعامــل مــع نعــم هللا وآالئــه بـ ِّ
ـأي
َّ
َّ
أن االنســجام بـ ي ن
ـ� الديــن والحيــاة أمــر البــد منــهِ ( :إن هللا
اســم كان ،وبخــاف ذلــك يعتـ بـر أنــه ناقــص ومجنــون ال يفهــم فلســفة الحيــاة ،ويرشــدنا إىل
ََ
نع َمــة َأن ُتــرى أثــر ْ
يحــب إذا أنعــم َعـ َـى عبــد ْ
نع َمتــه عل ْيـ ِـه)) (تـق ي الديــن 2002 ،م،ج ،1ص )263
ٍ
ِ
ف
الثـ نـا� :التبكـ يـر � الــزواج ،بلــغ أمــر حــث النــاس مــن قبــل رســول رب العالمـ ي ن
ـ� :محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -إىل الهرولــة نحــو الــزواج والمناكحــة
ي
ت َّ
َّ
ف
إىل حــد يهتــم بــه الشــباب مــن الفتيــان والفتيــات ي� عنفــوان شــبابهم ،وال يتوقــف عــى الفتيــان والفتيــات وحدهمــا بــل وحــى أثــرت التوجيهــات عــى
اآلبــاء واألمهــات مــن دفــع أوالدهــم إىل حمــل تلــك األمانــة الثمينــة عــى عاتقهــم .والحمــد هلل أصبحــت فكــرة تــزوج األوالد مــن المجتمعــات اإلســامية
ـ� إتيــان فلــذات أكبادهمــا إىل حجرهمــا ووكــر الحضانــة وفتــح األعـ ي ن
أمنيــات األبويــن مــن األعمــاق ،عــاوة عــى ذلــك وأنهمــا مــن حـ ي ن
ـ� مــن حــرم األرسة
ف
ف
يفكـران هــذا الكائنــان العظيمــان ي� انتخــاب بنــت أو ابــن يســاهم أوالدهــم ي� تمريــر الحيــاة واإلنجــاب ( :الحــل األفضــل بالطبــع هــو الــزواج المبكــر،
ف
ـر�) الــذي أخــره اىل مــا بعــد
الــذي كان مطبقــا ي� مجتمعاتنــا االســامية القديمــة زمــن أجدادنــا ،قبــل ان ينحــر أمــام نظــام التعليــم الحديــث (الغـ ب ي
التخــرج مــن الجامعــة والحصــول عــى وظيفــة ودخــل اقتصــادي كاف  ،وربمــا أخــره اىل مــا بعــد الثالثـ ي ن
ـ� مــن العمــر .وهــذا الحــل وان كان يتوافــق مــع
ش
ال�يعــة االســامية اال انــه يصطــدم بالقوانـ ي ن
ـ� الغربيــة الـ ت يـى ال تبيــح الجــواز اال بعــد عمــر الثامنــة عـرش ة ،وباألعـراف االجتماعيــة الـ ت يـى تســتنكر الــزواج
المبكــر ،وبالظــروف االقتصاديــة الـ تـى ال تســمح للشــاب او للعائلــة ت ز
ب�وي ـ ــج ابنهــم وتوفـ يـر ســكن ودخــل مســتقل لــه ،او بظــروف التعليــم الـ ت يـى ال تســمح
ي
للشــاب او الفتــاة بالتفــرغ تل�بيــة األطفــال وادارة بيــت الزوجيــة ،ولذلــك قلمــا نجــد ف� المجتمعــات االســامية ف� الغــرب زيجــات تتــم تحــت ســنِّ
ي
ي
ت
ش
ـ� وقــد يق�بــون مــن األربعـ ي ن
ـ� والفتيــات العانســات وهــم يتخطــون ســن الثالثـ ي ن
والع�يــن .بــل كثـ يـرا مــا نشــاهد الشــباب العازبـ ي ن
ـ� .وكثـ يـرا مــا
الخامســة
مناسب� لهم او ألبنائهم من اقربائهم ف� بلدانهم األصلية والعودة للسكن هناك او جلب ش
ين
ال�يك
يلجأ الشباب او تلجأ العوائل للبحث عن �ش كاء
ي
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ف
بصعوبــة للعيــش ي� الغــرب)) (الشــحود2008،م،ج ،1ص )332
ف
إذا كان االهتمــام بالــزواج بهــذه الدرجــة والمزيــة ي� البيئــات اإلســامية فمــا بــال فتياننــا وشــبابنا الذيــن يهجــرون إىل البيئــات الـ ت يـى ال يكــون الديــن
اإلســام فيهــا مألوفـ ًـا وحاكمـ ًـا ،تزاحمهــم األســباب المفتنــة والوســائل المغريــة للخــروج ممــا ســورته ش
ال�يعــة ،نقــول لهــم :الــزواج بنســبتكم �ض ورة
ي
ن ف
ِّ
ت
المسلم� ي� الغرب ،بعد االنتهاء من الدراسة
ال� أهداها هللا من لدن خلقه ( :ونظرا لتأخر سن الزواج لدى
ي
عظيمة لالحتفاظ بالكرامة اللدنية ي
ن
ت
ن
ـوال عـرش ســنوات .وبمــا انهــا نســبة عاليــة
وايجــاد عمــل ودخــل مناسـ يـب� ،فــان الشــباب المهاجــر يعـ ي
ـا� عــى األقــل مــن فــرة جنســية حرجــة تمتــد حـ ي
ن
ـ� بشــكل مؤكــد)
بـ يـ� الشــباب المســلم فانهــا تحتــاج اىل حــل عمـ يـ�  ،واهمالهــا او غــض الطــرف عنهــا يضــع الشــباب أمــام خطــر االنح ـراف الجنـ ي
(الشــحود2008،،م،ج ،1ص .)332
ف
مــع األســف الشــديد بعــض الفتيــات يرفضــن الــزواج التبكـ يـر بحجــة أنهـ َّـن ي� الدراســة وتحصيــل العلــم ،أصبحــت تلــك المقولــة الفارغــة عــن المحتــوى
ُ
ينبئــك مثــل الخبـ يـر ورســوله.
فكــرة العــر ومعمولــة بهــا عنــد بعــض الفتيــات ،أقــول لــك :أطــع أمــر صاحــب رســالة هللا الخبـ يـر ،وال
ً
ُّ
ف
الثالــث :التســهيل ي� الصــداق) جـ يـر مــن أهـ ِّـم الوســائل المســهلة لإلقــدام نحــو اجتثــاث معانــاة وعوائــق أمــام عمليــة الــزواج الحرجــة تمتــد اعوامــا
َ ْ ُ َّ َ
� َّ ُ
ـال َر ُسـ ُ
ـال َ :قـ َ
الل َع ْنـ ُـه َقـ َ
ـول َّ ِ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ
التخفيــف والتخفيــض ف� المهــور والصــداقَ ( :عـ ْـن ُع ْق َبـ َـة ْبــن َع ِامــر َر ِض َ
اق
الل صــى الل عليـ ِـه وســلم  ( :خـ يـر الصــد ِ
ي
ي
ٍ
ِ
َأ ْيـ َ ُ
ـر ُه) (المنــاوي 1415،هـ 1994 -م)
� َّ ُ
فضــا عــن التيسـ يـر ف� هــذا المجــال بــل يفتــح آفاقــا معجبــة مــن الـ ن زـرول إىل مســتوى المــادة يتوســل بهــا كالحديــدَ ( :و َعـ ْـن َسـ ْـهل ْبــن َسـ ْـع ٍد َر ِض َ
الل
ي
ي
ِ ِ
َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ً ْ َ َ ً َ َ
ْ
َ
عنــه قــال ( زوج الن ـ ِب ي صــى الل عليـ ِـه وســلم رجــا امــرأة ِبخاتـ ٍـم ِمــن ح ِديـ ٍـد) (عبــدهللا المــري1996،م)،
َ
 َ ْ ً َ ْ َّ َ :ن َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
ثـ َّـم تــزداد اآلفــاق إىل جــواز ت ز
ـت َعـ َـى َن ْع َلـ ْي ن
ـ�
ال�ويـ ـ ــج عــى النعــل واألحذيــة واألبســة وســائر ذلــك مــن األشــياء البســيطة ( أن امــرأة ِمــن بـ ِ يـى فــزارة تزوجـ
ِ
ْ َْ
ََْْن َ َ ْ
ـت َن َعـ ْـم َف َأ َجــازه) ت
ـال َر ُسـ ُ
َف َقـ َ
ـول َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ َ
(ال�مــذي،ج،2ص )411
ـ� قالـ
ِ
الل صــى الل عليـ ِـه وســلم ر ِضيــت ِمــن نف ِســك وم ِالــك ِبنعلـ ي ِ
وأدخــل النـ األعظــم محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -المغــاالة ف� المهــور ف� إطــار المنهيــات ،أنظــر إىل ح�ض تــه كيــف َّ
وجــه توجيهــه المبــارك إىل رجــل
ي
ي
بي
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
َّ
ـاء َر ُجـ ٌـل إل النـ ? فقـ َ
حبــا واشــتياقا لهمــاَ ( :عـ ْـن أ� ه َر ْيـ َـرة قـ َ
ـال َ :جـ َ
غــاىل ف� المهــر ،وهــذا دفــاع عظيــم صــدر مــن فيــه المبــارك تجــاه المـرأة والرجــل َّ
ـال
ِ
ِب ي
ي
ِب ِي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َْ
َ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ً
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ـال  :قــد نظـ ْـرت إل ْيهــا  .قـ َ
ـال لــه النـ ُّ ?  ( :هـ ْـل نظـ ْـرت إل ْيهــا ؟ فــإن � ع ُيــون األنصــار شــيئا )  .قـ َ
 :إ نِّ� َتزوجــت ْامـ َـرأة مــن األنصــار  .فقـ َ
ـال  ( :عــى كــم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ي
ِ ِي
ِب ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ـال لــه النـ ُّ ? َ ( :عــى أ ْر� َـبــع أ َواق ؟ كأن َمــا تنحتــون الفضــة مـ ْـن ُعـ ْـرض هــذا ال َج َبــل َمــا عندنــا َمــا ن ْعطيـ َـك َولكــنْ
ـال َ :عــى أ ْر� َـبــع أ َواق  .فقـ َ
َت َز َّو ْج َت َهــا ) ؟ َقـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِب ي
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َعـ َـى َأ ْن َن ْب َع َثـ َـك ف� َب ْعـ ٍـث ُت ِصيــب ِمنــه )  .قــال  :فبعــث بعثــا إل بـ ن
يهــم) (مســلم،ج،2ص .)1040
ـ
ب
ع
ـى
ـس بعــث ذ ِلــك الرجــل ِف ِ
ِي
ِ ِي
ٍ
فاألحســن للدولــة اإلســامية ومــن نــاب منابهــا تخصيــص مبلــغ الئــق لمريــدي الــزواج ،وذلــك مغـ تـرف مــن فعــل وقــول الرســول -صــى هللا عليــه وســلم-
ولســائل أن يقــول :كيــف مغـ تـرف مــن فعــل وقــول حـ ضـرة الرســول -صــى هللا عليــه وســلم؟
َّ
أجــل ريثمــا رأينــا انــه -عليــه الصــاة والســام -قــدم نصائــح مهمــة ثمينــة وتوجيهــات مفيــدة تجــاه موضــوع تاســيس الحيــاة األرسيــة بشــكل كامــل
َّ
ومتوفــر ،ورأينــا مــدى اهتمامــه بهــا ف� مجالســه الخاصــة والعامــة يـ ُّ
ـدل بداللــة إشــارية بــل النصيــة عــى أن المســاعدة المعنويــة العظيمــة ممهــدة
ي
ً
للمســاعدة الماديــة يطبقهــا وارثــو ســنته الســنية ومنهجــه القويــم بــل ربمــا ســاعدهم ماديــا .
الرابــع :تقريــص �ش وط الــزواج) حســبما تبتعــد األمــة اإلســامية عــن عــر نبيــه ورســوله محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -تحــدث لهــا المشــاكل الكثـ يـرة
والعنيفةآنــذاك بحيــث َّ
تبيــض منهــا األشــعار وتنضــج منهــا الجلــود ولكــن علمــاء األمــة خروجــا مــن هــذه األزمــات ارتكبــت أعنــاق النــاس يوســعون

ف
وغ�هــا مــن المعامــات ولكــن بمــا ال يــؤدي إىل اإلنح ـراف وخــرق مــا �ش عــه هللا جـ َّـل وعــا ورســوله الكــرم -صــى هللا عليــه
مجــاالت ي� المناكاحــة ي
ف
�ش
أ� شــيبة،ج،3ص .)455
ـول وشــاهدي عدل)(ابــن ب ي
ـاس ي� المناكحــة ( :ال نــكاح إال بـ ي
وســلم ، -عــى ســبيل التمثيــل فالعدالــة ط أسـ ي
َّ
ً
ف
ـاص يؤثــر عــى مكانــة العدالــة ســلبا بحيــث مــن تــورط بهــا ي� رحــاب الثقــة ،ومعلــوم لــدى أهــل العلــم والدرايــة بنــاء األرسة الجديــدة حكمهــا
انتشــار المعـ ي
وح� أو كل �ش وطها وأركانها  ،ولذا يقرص ذلك ش
حكم الصالة الواجبة ال تتوقف لزوال �ش ط من ش
ال�وط أو ركن من األركان قاطبة ت
ال�ط ويحكم
عــى جــواز النــكاح مــن لــم يوجــد فيــه الـرش ط المذكــور .فالفقهــاء مــا قــروا فيهــا بــل توســعوا فيهــا مــن حيثيــة االجتهــاد والـرش ح الدقيــق.
وريثمــا أجــازت ش
ـ� الزوجـ ي ن
ال�يعــة اإلســامية نــكاح الكتابيــة مــن المســلم بأنهــا ايحــاء لتوســيع دائــرة الــزواج وبــاب تل�وي ـ ــج النــكاح .وكذلــك الكفــاءة بـ ي ن
ـ�
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ف
إذا َّأدت إىل تضيــق عمليــة النــكاح وأصبحــت أمامهــا ســدا منيعــا فــ� ترفــع ثـ َّـم تلقائيـ ًـا يـ ن زَّـرل ن ز
م�لتهــا عــدم الكفــاءة وعــدم التســاوي ي� النســب والحرفــة
ي
والوظيفة.
�ش ط رســول هللا – صــى هللا عليــه وســلم� -ش ائــط أربعــة عــى الرجــل النتقــاء الزوجــة :المــال ،والحســب ،والجمــال ،والديــن ،وبالبداهــة علــم -صــى
ً
َّ
ف
ن
ان ش
األد� مــن تلــك النســبة حتمــا،
ال�ائــط ممــا يقـ ُّـل اجتماعــه ي� المـرأة بســهولة ،ويمكــن أن يوجــد الخمســون مــن المائــة أو حـ تـى
هللا عليــه وســلم-
َّ
ً
َّ
ُ َ ْ َ  َ /ض َ َّ ُ َ ْ َ
َ
ىف ف
ُّ ُ
ولــذا ركــز جنابــه المصطـ ي� النهايــة عــى الرابــع وهــو التديــن ،وهــذا أيضــا يقـرأ منــه توســيع دائــرة الــزواج ( :عــن ب ي
� الل عنــه عــن النـ ِب ي
أ� هريــرة ر ِ ي
ْ َ َ
َ
َّ
ْ
[ َصـ َّـى َّ ُ
الل َع َل ْيــه َو َسـ َّـلم َ ] َقـ َ
ـيوط،
ـال  " :تنكــح ال َمـ ْـرأة أل ْر� َـبــع  :لمالهــا  ،ولحســبها  ،ولجمالهــا  ،ولدينهــا  ،فاظفــر ِبــذات الديــن تربــت يــداك) (السـ
ِ
ي
2003م ،ج،2ص ،36ر)5471
ف
ف
ث
ث
و� ابتــداء الطريــق
يامــن وقعــت ي� ورطــة العنوســة وحرمــان عاطفــة الــزواج رجوعــك مــن بــاب النــار أوىل لــك مــن ورطــة أ كــر فأ كــر ،ويــا مــن نضجــت ي
ف
ف
وصــدارة الجملــة اســتقيظ مــن النــوم المطبــق وال تقـ تـر ي� أيتهــا البنــت وال تقـ تـرف أيهــا الرجــل ذلــك الــداء الجســيم والجرســوم القاتــل الــذي ي� النتيجــة
يرصعــك ويق ـض عــى مصالحــكُّ ،
أي مــرع أصعــب مــن طــرد الفتيــان والفتيــات مــن دائــرة األرسيــة ،فرســالة اإلســام وضعــت لــك دائــرة الحمايــة
ي
وقــوارب النجــاة فجاهــد عــن الســاعد الجــد والتشــمر وإســتعيذي بهــا عجالــة لكيــا تهلــك وتذهــب ريحــك  .تنصحــك هــذه الرســالة النبويــة الصــادرة
أ� هريــرة قــال قــال رســول هللا صــى هللا عليــه
مــن صــدر الرســول محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -والناجمــة مــن قعــر أعماقــه العميــق بمــا يـ يـ� ( :عــن ب ي
ن
ا�،ج ،22ص )299
و ســلم إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه)) (الطـ بـر ي
وغ�هــم ممــا يســبب تــا�ش ي �ش وط النــكاح واضمحــال مهامهــا قاطبــة ،يــذوب
ولكــن ال نؤيــد بعــض الفتــاوى الصــادرة مــن قبــل بعــض أســاتذة األزهــر ي
ف
ال ـرش ط وراء ال ـرش ط مــن خــال فتاواهــم الســاذجة حـ تـى يف ـض ي ي� نهايــة المطــاف إىل إذابــة الهيــكل الحلــوي األرسي ،وال نــرى إال التســاهل والثبــط
والتقليــل مــن شــان هــذا المـرش وع العظيــم الــذي نزلــت آيــات عديــدة  ( :ولكــن اال ان البعــض كالدكتــور عبــد الصبــور شـ ي ن
ـاه� االســتاذ بكليــة دار العلــوم
ـوم عميــد كليــة اصــول الديــن بجامعــة
ـ� بيـ ي
بجامعــة القاهــرة رأى فيــه توظيفــا لفكــرة "زواج المتعــة" ولكــن باســلوب مودرن.وأخــذ الدكتــور عبــد المعـ ي
األزهــر ســابقا ،عــى هــذا النــوع مــن الــزواج أنــه ال يحقــق الســكن والمــودة والرحمــة المطلوبــة ف� الــزواج ،وانــه ال يحقــق اال اعطــاء ش
ال�عيــة لالتصــال
ي
ـ� الشــاب والفتــاة  ،وال يحقــق ســوى االلتفــاف عــى ش
الجنــ� بـ ي ن
ال�عيــة االســامية لقضــاء الحاجــة والرغبــة الجنســية) (الشــحود ،ج،1ص .)332
ي
ُ
ف
ِّ
ِّ
�ش
الخامسة :تعدد الزواع :حينما تجوز يعة هللا التعدد ي� الحالة اإلعتيادية وهدوء المحيط والبيئة الخالية عن أي المشاكل والمداهمات بقوله
َ ْ ُ َ َ َ َُ
ْ
ُ َ
َ
ِّ
ش
والت�يــد
ـاب لكـ ْـم ِمـ َـن الن َسـ ِـاء َمثـ نَـى َوثــاث َو ُ َربــاع] [النســاء ]3 :فـف ي حالــة تكاثــر النســاء عــى الرجــال بســبب الحــروب والقتــل
الكريــم[ :فان ِكحــوا مــا طـ
ش
ف�عيتــه أرجــح ،ألن رجحــان الم ـرأء عــى الرجــال ممــا يــؤدي إىل المشــكال الماديــة والمعنويــة ،بعــض مــن النســوة يحتجــن إىل اإلنفــاق وبعضهـ َّـن
ـ� تدفــع ش
يحتجــن إىل ممارســة الجنــس وإشــباع نهمتهـ َّـن وحاجتهـ َّـن ،وألجــل رعايــة هذيــن المصلحتـ ي ن
ال�يعــة اإلســامية القادريــن مــن الرجــال لهــم
قــدرة ماديــة وقــدرة جســدية إىل الـ ت زـروج باكـ ثـر بواحــدة ،ولكــن تبـ نـى العدالــة بـ ي ن
ـ� الـ ضـرات أمــر �ض وري وال يمكــن العــدول منهــا بشــكل مــن األشــكال،
ي
ومــن عــدل عــن تلــك الحقيقــة يســتحق العــذاب مــن هللا ســبحانه .
َ
َْ
َ ْ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ُ :
ف
ش
:
ـاج إل ْيـ ِـه) ِبــأن
السادســة االســتحباب) نــرى أن األحــكام ال�عيــة متجســدة ي� النــكاح  ،هــو مســتحب إن احتــاج إليــه الرجــل ((هــو مســتحب ِلمحتـ ٍ
ُ
ْ
َ
َُ َ
ـوق َن ْف ُسـ ُـه َإل ْالـ َـو ْطءَ ،و َلـ ْـو َخص ًّيــا َك َمــا ْاق َت َضـ ُ
ـاه َكل ُم ال ْح َيـ ِـاء َ(يجـ ُـد أ ْه َب َتـ ُـه)) ش
(ال�بيـ ن يـى1994،م،ج،4ص )203
تتـ
ِ
ِ
ِ
ِ
قــد أبــدت المعلومــات المركــزة عليهــا أن اإلنجــاب وحفــظ الكرامــة والبقــاء البـرش ي والتنميــة والتقــدم واالنفتــاح الحقيـق ي يتوقفــن عــى هــذا المـرش وع
ـ� :أرسة واحــدة وراء البنــت الزوجــة واألخــرى وراء االبــن الــزوج ،ولــذا مــن غـ يـر ترديــد وارتيــاب أنهــا هــو مــن سـ ن ن
المنعقــد أوســاط األرستـ ي ن
ـ� النـب ي الناصــح-
 ْ َ َ :رشَ َ َّ
ـض ل ْل َبـ َـر َو َأ ْح َصـ ُـن ل ْل َفـ ْـرجَ ،و َمـ ْـن َلـ ْـم َي ْسـ َـتط ْع َف َع َل ْيــه ب َّ
الشـ َـب َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ تَ َ َّ ْ َ َّ ُ َ َ ُّ
الصـ ْـو ِم
صــى هللا عليــه وســلم ( -يــا معـ
ِ
اب مــن اســتطاع ِمنكــم البــاءة فليـ زـروج ف ِإنــه أغـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َّ ُ َ ُ
ف ِإنه له ِو َج ٌاء)) (البخاري،ج،3ص (،)412ومســلم ،ج، 4ص )128
عــاوة عــى اســتحبابها فالرســول األعظــم ســيدنا محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -قــد وضــع بنــان التوعــد عــى أنــاس يمتلكــون االمكانيــات الماديــة
والجسدية الكاملة أعرضوا عنها ،ويعت ونها كانها ليست من �ض ورة الحياة والركن الرئيس لهاُ ،
وي ْع ِرب جنابه -صىل هللا عليه وسلم -من خالل
�ب
ي
الحديــث ان اإلع ـراض عنهــا مــن غـ يـر مـ بـرر �شع نقطــة أساســية ِّ
لجرهــم نحــو التديــن بالتديــن النصــارى وابتعادهــم مــن الســنية المصط ـىف  -صــى
ي
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ُّ َ َ َ َ ُ َّ
َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ
الن ـ ُّ َصـ َّـى َّ ُ
َ ْ َ َ ٍّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
الل
ـول ِ
الل صــى الل عليـ ِـه وســلم رجــل يقــال لــه عــكاف بــن ِبـرش ٍ الت ِميـ يِ
ـیم فقــال لــه ِ يب
هللا عليــه وســلم  ( :عــن أ ِب ي� ذر قــال دخــل عــى رسـ ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َ ً
ْ
ـال أنــت ِإذا ِمـ ْـن ِإخـ َـو ِان
ـوس ِبخـ ي ٍـر قـ
ـوس ِبخـ ي ٍـر قــال وأنــا مـ ِ
عليـ ِـه وســلم يــا عــكاف هــل لــك ِمــن زوجـ ٍـة قــال ل قــال ول ج ِاريـ ٍـة قــال ول ج ِاريــة قــال وأنــت مـ ِ
َ
ُ ُ ُ َ
َ ُ ُ ُ
َّ َ َ
َ
َّ َ ن َ َ ْ ُ ْ َ ف َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ ُ َّ َ َ ِّ
َّ َ
النـ َـك ُ
اح �شِ َ ُاركـ ْـم ع َّز ُابكـ ْـم َوأ َر ِاذ ُل َم ْوتاكـ ْـم ع َّز ُابكـ ْـم أ ِبالشـ ْـيط ِان ت َم َّر ُســون َمــا ِللشـ ْـيط ِان ِمـ ْـن
� ولــو كنــت ِ ي� النصــارى كنــت ِمــن رهب ِان ِهــم ِإن ســنتنا
الشــي ِ
اط ي ِ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
َ
َ
ف
سـ َـاح أ ْبلــغ ف� َّ
الصالحـ نَ
ـ� ِمـ ْـن الن َسـ ِـاء ِإل ال ُم ت زَ� ِّو ُجــون أول ِئــك ال ُمط َّهـ ُـرون ال ُمـ بَ َّـر ُءون ِمـ ْـن الخنا)فالرســول -صــى هللا عليــه وســلمٌ -قــد أعــرب ي� كالمــه
ِ ِ ي
ِي
ِ ٍ
ان الزوجيــة وســيلة قويــة لكــر مرصــد الشــيطان ونقــض نســيجه ،واإلع ـراض عنهــا كذلــك وســيلة جســيمة لديــه لهتــك كرامــة ش
ال�فــاء والطيبـ ي ن
ـ�
َ َ
ُ َ ُّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َّ
الل َقـ َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َّ َ َ
ـال َر ُجـ ٌـل كان
والطيبــات ( :ويحــك يــا عــكاف ِإنهــن صو ِاحــب أيــوب وداود ويوســف وك ْرســف فقــال لــه ِب ـرش ُ بــن ع ِط َّيــة ومــن ك ْرســف يــا رســول ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ ََ
َ َ َ
ف
ْ َ َ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ
ـالل ال َع ِظيـ ِـم ِ ي� َسـ َـب ِب ْامـ َـرأ ٍة ع ِشــق َها َوتـ َـرك َمــا كان عل ْيـ ِـه
ـاح ٍل ِمــن ســو ِاح ِل البحـ ِـر ثــاث ِمائـ ِـة عـ ٍـام يصــوم النهــار ويقــوم الليــل ثــم ِإنــه كفــر ِبـ ِ
يعبــد الل ِبسـ ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ نَ َ َ َ ِّ ْ َ َ ُ َ َّ
ْ َ َ
ـادة َّ ِ َ َّ َ َ َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ
الل
ـ� قــال زوجـ ِ ن يـى يــا رســول ِ
ـض مــا كان ِمنــه فتــاب عليـ ِـه ويحــك يــا عــكاف تــزوج و ِإل فأنــت ِمــن المذبذ ِبـ ي
ِمــن ِعبـ ِ
الل عــز وجــل ثــم اســتدركه الل ِببعـ ِ
َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ
ـت ُك ْل ُثـ ْ ْ َ ِّ
ـ�،ج،2ص )326
قــال قــد زوجتــك ك ِريمــة ِبنـ
ٍ
ـوم ال ِحمـ ي ِـري)) ( الهيثـ ي
ُ
ً
َ
َّ
ق
ش
ن
ـا� ،ولــو تحــدى
ـاع واألمــن المعيـ ي واإلنفـ ي
تنبيــه :إن حمايــة كرامــة المـرأة الرجــل خلقــا عنــد هللا عظيــم يتوقــف عليهــا األمــن الديـ يـى واألمــن االجتمـ ي
مجــرم عــى خــرق تلــك الكرامــة وهتــك حرمــة امـرأة وبالعكــس يقــوم الحاكــم بالرجــم إن كان الـز نا� و الزانيــة محصنـ ي ن
ـ� والجلــد إن كانــا غـ يـر المحصــن.
ي
ً
دومــا يحثهــم إىل الــزواج ويحذرهــم عــن االباحيــة.
َ ُُ
ف
ف
ف
ف
صيغة[لت ْســكنوا] أربـ ــع م ـرات ،واحــدة منهــا ي� مســالة الزواج،والثــاث األخــر ي�
و� نهايــة المطــاف أقــول :ذكــر هللا تعــاىل ي� محكــم كتابــه الحكيــم
ِ
ي
الليــل والنهــار ،نتعلــم مــن هــذا التوصيــف ت
وال�صيــف إىل أن الــزواج تــوح الطمأنينــة والراحــة والمــودة والوئــام لــكال النوعـ ي ن
ـ�:
ي
َ َّ ُ َ ْ ُ َ
َ َُ
َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
يه َو ِلت ْبتغوا ِم ْن فض ِل ِه َول َعلك ْم تشك ُرون] [القصص]73 :
 [-1و ِمن رحم ِت ِه جعل لكم الليل والنهار ِلتسكنوا ِف ِ
ُ َ َّ
َ
َ
َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
الن َه َار ُم ْب ً َّ ف َ َ َ َ
ات ِلق ْو ٍم َي ْس َم ُعون] [يونس]67 :
يه و
صا ِإن ِ ي� ذ ِلك لي ٍ
 [-2هو ال ِذي جعل لكم الليل ِلتسكنوا ِف ِ
ِ
َّ ُ َّ
َ ُ َّ
َ ْ ُ َ
َ َّ َ َ ُ ْ ً َّ َّ َ َ ُ َ ْ
َ َ َّ َ ْ ثَ َ َّ
َ َ َّ
َ ُُ
َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
الل َ ُّربكـ ْـم خ ِالــق
ـاس ل َيشــك ُرون ( )61ذ ِلكــم
ـ
الن
ـر
ـ
ك
أ
ـن
ـ
ك
ل
و
ـاس
ـ
الن
ـى
ـ
ع
ـل
ـ
ض
الل الـ ِـذي َج َعـ َـل لكـ ُـم الل ْيـ َـل ِلت ْســكنوا ِفيـ ِـه والنهــار مبـ ِـرا ِإن الل لــذو ف
[-3
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ِّ �شَ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ نَّ ُ ْ َ ُ َ
كل ي ٍء ل ِإلــه ِإل هــو فــأ� تؤفكــون] [غافــر]62 ،61 :
ف
وبالبداهــة موضــوع الـ ت زـراوج وبنــاء األرسة ليســت محصــورة عــى اإلنســان وخصائصــه ويــدور ي� دائرتــه فحســب بــل تشــمل كل الكائنــات الحيــة وحـ تـى
َ َ َ َُ ُ َْ
َّ
السـ َـماء َمـ ً
ض َم ْهـ ًـدا َو َسـ َـل َك َل ُكـ ْـم ف َيهــا ُسـ ُـب ًل َو َأ ْنـ َـز َل مـ َـن َّ
ال ْر َ
ـاء
الكائنــات الناميــة ،ولكــن كل لــه قانــون مختــص بــه ويتوقــف عليــه [ :الـ ِـذي جعــل لكــم
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َّ
َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ََْ ْ َ
َ َّ
َْ َ ً
ْ ََ
اس َوأن َهـ ًـارا
ـات شـ تـى] [طــه ]53 :واآليــة التاليــة كذلــك تؤكــد عــى مــا نحــن بصــدده{[ :وهــو الـ ِـذي مــد الرض وجعــل ِفيهــا رو يِ
فأخ َرجنــا ِبـ ِـه أزواجــا ِمــن نبـ ٍ
َ
َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ن َْْ ن ُْ
َّ ْ َ َّ َ َ َّ ف َ َ َ َ
َ ْ ُ ِّ َّ َ
ـات ِلقـ ْـو ٍم َيتفكـ ُـرون ([ ])3الرعــد ]3 :ولكــن إذا ذكــر الـ ت زـراوج والتناكــح
ـ� يغ ـ ِش ي الليــل النهــار ِإن ِ ي� ذ ِلــك ليـ ٍ
و ِمــن كل الثمـ َـر ِ
ـ� اثنـ ي ِ
ات جعــل ِفيهــا زوجـ ي ِ
ن
ـا� ويتبــادر إىل هــذا الكائــن المتمــدن بالطبــع وليــس إال ،ألجــل أن هــذا النــوع مكلــف بالقيــام بــه وال يجــوز اإلع ـراض
ـوع اإلنسـ ي
يســبق الذهــن إىل النـ ي
عنــه مــن قبــل أفـراده بالكليــة.
السابعة :تجويز بعض العقد بما يسىم ب(الزواج العقد كم زواج فريند أو الزواج الميرس) عند بعض من علماء العرص:
ً
ً
ن
ت ن
رش
ـدا� بجــواز هــذا الــزواج ،اختلــف علمــاء العــر اختالفــا شــديدا
و� ي
وغ�هــا فتــوى الشــيخ عبــد المجيــد الزنـ ي
( بعــد أن تناقلــت وســائل النـ اإللكــر ي
حــول هــذه الفتــوى:
يل:
فمنهم من قال بصحة هذا النكاح ،ودلل لصحته بما ي

ف
�ش
ن
يع� صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.
 - 1توافر كل أركان و وط عقد النكاح من ي
الول والشاهدين والمهر ،بل وتوثيقه ي� المحاكم ،وهذا ي
 - 2من حق المرأة أن تتنازل عن حقها ف ي� المبيت والنفقة والمأوى كما سبق بيانه.
ف
وه :تجــاوز تكاليــف الــزواج قــدرة الشــباب والفتيــات ،والــذي أدى ي� نهايــة المطــاف إىل بــروز ظاهــرة العنوســة مــع مــا
 - 3فيهــا عــاج مشــكلة كبـ يـرة ي
تحملــه مــن مفاســد جمــة.
ً
 - 4أنه يحقق مقصدا من مقاصد النكاح وهو (العفة) (عبدهللا،وآخرون،ج،11ص )32
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ً
ف
كل مــن درس موضــوع العنوســة يعلــم انهــا ليســت جــزءا مــن ماهيــة المـرأة ا وال عنـرا مــن عنارصهــا ،فالمـرأة الـ ت يـى وقعــت ي� تلــك الحالــة

الصعبــة والمرحلــة العويصــة ال تفــرض عليناهــا بــأن نشــعر أنهــا ال تنفــك عنهــا بــل ننوصــل إىل حــد تعبـ يـر ان العوامــل البيئيــة والمحيطيــة أو نفســها
ه رخصتهــا وفرضــت عليهــا الواقــع المـ َّـر عــى هــذا البنــت الفقـ يـرة الـ ت يـى ُح ِّرمــت مــن نعمــة مــودة الحيــاة األرسيــة والتمتــع بفضــاء مســتقل متبلــور تــدور
ي
َّ
ض
ـ� طــوت المعلومــة ذهنــا وخارجــا أن معظــم العوامــل والبواعــث تفــرض العنوســة عــى البنــت مــن خــارج
فيــه البنــت حســبما تقتـ ي رغباتهــا .وبديـ ي
قدوراتهــا ،ونــرى جوانــب ضئيلــة ترجــع إىل نفســها ،ســنذكر تلــك البواعــث ف ي� النقــاط التاليــة رجــاء االســتفادة:
ف
ش
ـام بمصطلــح مشــهور( :العضــل) وهــو  (( :منــع
الباعــث األول :توقيــف م�وعيــة الــزواج ومتطلبــات البنــات ،وهــذه الحالــة تســمت ي� الفقــه اإلسـ ي
ً
ّ
الرجــل وليتــه مــن تّ ز
ال�وي ـ ــج .والعضــل قــد يكــون ســببا للعنــوس)) (اليحصـب ي ،ج،2ص.)96
فالعضــل إنمــا جائــز إذا كان الــول عــى الحــق وبالبنــت عــى الباطــل بــأن ادعــت البنــت الــزواج برجــل غـ يـر كفــؤ لهــا والحــال خطبهــا الكفــؤ ض
ور� بالكفــأ
ي
ي
ف
بول)وقــال الرســول محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -مــرة اخــرى تجــاه أهميــة الواليــة ي� الــزواج ( :أيمــا ام ـرأة نكحــت بغـ يـر إذن وليهــا
 ( :ال نــكاح إال ي
ـيوط،ج،1ر.)4474
فنكاحهــا باطــل ،فنكاحهــا باطــل ،فنكاحهــا باطــل)) (السـ
ي
ٌّ
ولكــن ال يعـ ن يـى هــذا أن زعيــم األرسة لــه كامــل الصالحيــة يأمــر وينــى حســبما تقتـض ي هــواه بــل لصالحيتــه حــد مقطــوع ال يصــح لــه التجــاوز عنــه ،مثــا
ض
ـ� يتدخــل لمعالجــة المشــكلة بــأن
إذا عضلهــا الـ ي
ـول قاطبــة بعضــل غـ يـر مطــوي للحكمــة والمصلحــة فللبنــت حينئــذ تقديــم الشــكوى إىل القـ ي
ـا� لـ ي
ـول ويـ يـ� نفســه عليهــا كأن لــم يكــن
ـاس إىل وســط العدالــة والرأفــة ورعايــة مصلحــة بنتهــا أو يقــوم بســلب الواليــة مــن الـ ي
يأمــره للرجــوع مــن قـراره القـ ي
َ
َ َّ ُّ ْ َ َ
َ
ُ
ـول موجــودا  ( :فـ ِـإن
الســلطان َو ِ ي ُّل َمـ ْـن ال َو ِ ي َّل لــه)( )29ألن العضــل عــى هــذا النمــط باعــث مؤلــم يف ـض ي أىل العنوســة الـ ت يـى تحــرق مصـ يـر تلــك
الـ ي
البنــت المغصوبــة حقهــا:
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ ٌ
َْ َ ْ
ُ
َ َ َ
إل  ،فأ َتـ نـا� ْابـ ُـن َعـ ٍّـم ل فأ ْنك ْح ُت َهــا َّإيـ ُ
( َعـ ْـن َم ْعقــل ْبــن َي َســار َقـ َ
ـت ُت ْخ َطـ ُ
ـب َّ
ـال  :كانــت ِ يل أخـ
ـاه  ،ثـ َّـم طلق َهــا طالقــا لــه َر ْج َعــة ثـ َّـم ت َرك َهــا َحـ تَّـى انقضــت
ٍ
ِي
ي
ِي
ِ ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ِّ
ْ
ً
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َّ ُ َ
ـال  :ف ـف نزلــت هــذه َ
إل أتـ نـا� َيخط ُب َهــا  ،فقلــت  :ال َوالل ال أنك ُحك َهــا أ َبــدا  ،قـ َ
اآليــة َ ? :وإذا طلقتـ ْـم الن َسـ َ
َ َ َّ ُ َ
َّ
ـاء ف َبلغـ َـن أ َجل ُهـ َّـن
ِ
ِِ
ِ
ِعدتهــا ؛ فلمــا خ ِطبــت ي ِ ي
ِي
ِ
َ َْ ُ ُ ُ
ـال َ :ف َك َّفـ ْـر ُت َعـ ْـن َيميـ نـى َو َأ ْن َك ْح ُت َهــا َّإيـ ُ
اج ُهـ َّـن ? َ
وهـ َّـن َأ ْن َي ْنك ْحـ َـن َأ ْز َو َ
اآليـ َـة َقـ َ
ـاه) (الدارقطـ ن يـى2004،م ،ج،4ص )319ربمــا البنــت تعــدل عــن
فــا تعضل
ِ
ِ ِي
ث
ض
ـا� يعظــه إن اتعــظ أو
الـراط المســتقيم فالعضــل آنــذاك وســيلة لردهــا الـرأي األصــوب وربمــا الـ ي
ـول يخــرج مــن صالحيتــه أ كــر ممــا منــح لــه فالقـ ي
يســلب منــه الواليــة والصالحيــة.
َّ
ت
ت
ن
ـأ� لجعــل المحنــة
ـ� البيئــات النضــارة والبهجــة واالنفتــاح ،وال تـ ي
ـا� :الحــروب والمداهمــات) إن الحــرب ال تـ ي
الباعــث الثـ ي
ـأ� بالســياحة والزيــارة تعـ ي
ـ� إعطــاء كل ذي حقــه ثـ َّـم تذهــب وتســلم المـ ن زـرل ألهلــه بــل مــن بــاديء األمــر يحمــل مــن إبطــه الخســارات واإلبــادة وتخلــف
منحــة ،وال تـ ج ي
ـ�ء بــأن تعـ ي
ن
ت
ن
ـاع والســلوك البـرش ي وجعــل األوالد
ســلبيات عديــدة وراءهــا مــن تدمـ يـر المبـ ي
ـا� والطــرق وتدمـ يـر البــى التحـ يـى االقتصــادي وتفكيــك اآلداب االجتمـ ي
الذيــن عاشــوا تحــت عاتفــة األبويــن أيتــام وجعــل الزوجــات أرامــل ،وترجيــح نســبة النســوة عــى الرجــال نســبة قاهــرة بحيــث تخلــق التفــاوت الكثـ يـر
َ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ف
وعــدم التــوازن بينهمــا ،فهــذا ســبب لتنشــيئة العنوســة واألرامــل ي� المجتمــع كمــا قــال ســبحانه تجــاه أبــادة الحــرب [ :قالــت ِإن ال ُملــوك ِإذا دخلــوا
َ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ً َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ـون] [النمــل ]34 :بعــد مــا قضــت الحــرب عــى اإلنجــازات ش
الب�يــة والبيئيــة ثـ َّـم تخلــف ســلبيات
قريــة أفســدوها وجعلــوا أ ِعــزة أه ِلهــا أ ِذلــة وكذ ِلــك يفعلـ
َ َ ْ
َ َ َ
ف
طويلــة المــدى وســارية المفعولــة ي� وســط المجتمــعَ [ :حـ تَّـى تضـ َـع ال َحـ ْـر ُب أ ْوز َارهــا] [محمــد]4 :
ف
الباعــث الثالــث :المغــاالة ي� المهــور .حاشــا مــن حضــور وكرامــة النســاء بأنهـ َّـن األمهــات المربيــات وزينــة الحيــاة ورايــات االنتصــار أن يصبحــن مثــل
ف
ُّ
ين
الكائن� معرض متكاثف
وتقل رغبات الناس عنها عادة ،وبالرصاحة فكال
الســلعة والضيعة ،إذا تخىط نحو الغالء ي� األســواق يندر اإلقدام عليها
ه حـ تـى يتوصــان مــن خــال الم ـراودة العلميــة إىل انتخــاب �ش يــك طيــب طاهــر ومخلــص ،ومــن جانــب آخــر :للم ـرأة
لآلخــر ،يقلــب هــو أو تقلــب ي
َّ
ً
ـأن الرجــال دومـ ًـا يقفــون ف� بــاب النســاء للخطبــة ويطرحــون الموضــوع ثـ َّـم ينتظــرون حســب عــادات البيئــات ض
ر� البنــت أوال
عطيــة ومنحــة أخــرى بـ
ي
ً
ً
وأرستهــا ثانيــا ،ولــو طلـب ن صداقــا خارجــا عــن طاقــة الخاطــب يرجعــون إىل وكرهــم الــذي خرجــوا منــه ،فحنئيــذ يــؤدي هــذا األســلوب الخــارج عــن طاقــة
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 231

https://www.huj.uoh.edu.iq

ف
ت
ن
اآل� إلبعــاد المجتــع عــن العزوبــة والعنوســة:
الخاطبـ يـ� تدريجيــا إىل العنوســة ،فالســنة تؤكــد عــى تخفيــف المهــور � مواقــع كثـ يـرة منهــا الحديــث ي
َ ً
َ ض َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ :
ّ
ْ ُ َ َّ
ـيوط2003،م،ج،2ص،98رقم)6239
سهـ َّـن َصداقا))(السـ
� الل عنهمــا أن النـ ِب ي صــى الل عليـ ِـه وســلم قــال خ ي�هــن أي
(روى ابــن عبـ ٍ
ـاس ر ِ ي
ي
ف
فجمهــور الفقهــاء اعتمــادا عــى األدلــة النقليــة والســمعية (ذهبــوا إىل التخفيــف ي� ذلــك الجانــب ،وجعلــوا المغــاالة كراهة)(.النــووي،ج،7ص )249
ق
ت
ـو�،ج،2ص .)309
(البهـ ي
ـو�،ج،5ص ( )129-128الدسـ ي
َّ
َ
البنت)جـ يْ ِـر إذا نضجــت البنــت وتفتحــت انــوار وجههــا وخدهــا وأثــرت عـ يـ� جـ ِّـر
الباعــث الرابــع :التأنــف مــن جانــب والـ تـردد مــن جانــب آخــر مــن قبــل
وكســب أنظــار األبنــاء فآنــذاك ت ز
ي�احمــون عليهــا لخطبتهـ َّـن ولكــن ربمــا البنــت بوســيلة الغــرور واإلعجــاب بنفســها أو أبوهــا وامهــا أوعائلتهــا المكونــة مــن
ف
األخ واألخــت ربمــا األعمــام واألخــوال يرفضــون الخطبــة بادعــاء أن الخاطــب ال يكــون عديــا لهــم ،وأنهــم ي� مســتوى عــال وأن الخاطــب بمســتوى
ف
ن
ويص�
غ� ذلك من الكلمات الفارغة من المحتوى ال تســتحق أن تذكر ،وهذا ي� نهاية يق�ض ي عىل مصالح البنت وحدها،
ي
أد� من مســتواهم إىل ي
ســلبا عليهــا ف ي� وقــت قريــب وأنهــا ضحيــة تلــك الفكــرة النتنــة ال أقارب ـهــا وذوهــا .انظــر إىل أهــل بيــت صحابيــة :فاطمــة بنــت قيــس تــرى مــا نحــن بصــدده:

( قالــت فلمــا حللــت خطبـ ن يـى معاويــة وأبــو جهــم بــن حذيفــة فقــال رســول هللا صــى هللا عليــه و ســلم أمــا معاويــة فعائــل ال مــال لــه وأمــا أبــو جهــم فإنــه
ن
ـا� إليــه رســول هللا صــى هللا عليــه
رجــل ال يضــع عصــاه عــن عاتقــه أيــن أنتــم مــن أســامة بــن زيــد وكان أهلهــا كرهــوا ذلــك فقالــت ال أنكــح اال الــذي دعـ ي
و ســلم فنكحتــه)) (أحمــد،ج،45ص )316
ن
ـال يخلــق المشــاكل الســيئة الكثـ يـرة ،وال تقـ ُّـل تلــك
الباعــث الخامــس :انهيــار الجانــب االقتصــادي) وبالبداهــة التنــازل إىل أد� مســتوى الجانــب المـ ي
ً
ت
اآل�
الفقــرة خســارة وباهــا مــن البواعــث الســالفة ،ولكــن ال تســعنا اإلشــارة إىل ســلبيات ذلــك عــى وجــه التفصيــل ،ويكفينــا أن نتعلــم مــن الحديــث ي
ً
ـ� النتشــار العنوســة الـ ت يـى ترجــع عــى المجتمــع والبــاد ســلبا ،إذا لــم يكــن ألبنــاء البــاد
أن الفقــر المتفــرع مــن انهيــار الجانــب االقتصــادي عامــل رئيـ ي
إســتعداد مــادي فكيــف يســتطيع أن ِّ
يجهــز وســائل الــزواج مــن المهــر والمـ ن زـرل والمعيشــة واإلنفــاق و�ش اء أســباب ت
ال�فهيــة وغـ يـر ذلــك مــن الوســائل
َ ْ
َ َْ ْ َْ ُ َ ُ ْ ً
ُ َْ ُ َ
َ َْ َ
ض
ـس-ر� هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا-صــى هللا عليــه وســلم -كاد الفقـ ُـر أن َيكــون كفـرا َ ،وكاد ال َح َســد أن َيكــون َسـ َـبق القــد َر))
العرصيــة( :عــن أنـ
ن
إ� أعــوذ بــك مــن الكفــر  ،والفقــر)
ـيوط ،ج،15ص  ( )242إن رســول هللا (صــى هللا عليــه وســلم) اســتعاذ دبــر الصــاة بهــذا الدعــاء ( :اللهــم ي
(السـ ي
ـيوط ،ج ،6ص  )212أخرجــه (الطـ بـر نا� ج، 17ص  ، 294ر.)810
(( )35السـ
ي
ً
ولســائل أن يســأل هــل الفاقــة والفقــر تؤثــر عــى هــذا الم ـرش وع ســلبا وتقلــل مــن رغباتــه مــع رســوخية اشــتياق كال النوعـ ي ن
ـ� إىل اآلخــر خلقــة وجبلــة
وأنهمــا ال ينفــكان قاطبــة وال يســتطيعان تمديــد الحيــاة بــدون اآلخــر ؟
ويجــاب :الفقــر البالــغ إىل القمــة والــذروة يفتــك كل الــرور ويمــزق المــودة والرأفــة ،إذ االنفتــاح يصــدر مــن توفــر الوســائل ،ألــم تــر أن اآليــة اآلتيــة تنــى
ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ً َ
َ ُُ
َ َ ْ ُُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ َْ
ِّ َ َّ ُ َ َ
الزنــا ِإنــه كان
عــن قتــل األوالد خشــية اإلنفــاقَ [ :ول تقتلــوا أ ْولدكـ ْـم خشـ َـية ِإ ْمــا ٍق ن ْحـ ُـن ن ْرزق ُهـ ْـم َو ِإ َّياكـ ْـم ِإن قتل ُهـ ْـم كان ِخطئــا ك ِبـ ي ًـرا (َ )31ول تق َر ُبــوا
ـاء َســب ًيل] [اإلرساء ]32 ،31 :لــو كانــت الكنــوز والجواهــر والمعــادن بكاملهــا مملــوكا ألنــاس غــر ت
َفاح َشـ ًـة َو َسـ َ
م�عريــن عــى التديــن بديــن هللا الحنيــف
ي
ِ
ِ
َّ
يخافــون مــن اإلنفــاق أي خــوف وخشــية بدرجــة هائلــة كمــا تشـ يـر اآليــة التاليــة إىل تلــك الفكــرة النتنــة المدمــرة :
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ
ـان َق ُت ً
ورا] [اإلرساء ]100 :وقد سـ َّـى هللا تعاىل القحط المف�ض ي إىل
اق وكان ِالنسـ
[ قل لو أنتم تم ِلكون خز ِائن رحم ِة ر ب ي� ِإذا لمســكتم خشــية ِالنف ِ
جعــل النــاس فقـراء ومسـ ي ن
ـاك� وجيــاع بالعــذاب الشــديد األليــم ،ألن القحــط وفقــدان األســباب المعيشــية أصعــب مــن الحــروب والمداهمــات المدمــرة
ف
ف
بمــا أن الحــروب تحتــل قـرش ا مــن النــاس الذيــن يقفــون تجاههــا والقحــط يتدخــل ي� كل مــا تصلــه الهــواء ،وبالبداهــة ي� هــذه التســمية لطافــة وروعــة

وه :أن غـ يـره يوضــع أمامــه الحجــب الحاجــب والســد المانــع لتوقيفــه ،أمــا هــو شــعاع يثقــب كل الحجــب والســتور ويفــكك كل الموانــع والعوائــق[ :
ي
َََُ ْ ف َْ
َ ُ َ َّ
َ َ ْ ُ ْ رشَ ُ َ
ْ
ض و ِإليـ ِـه تحـ ون ] [المؤمنــون]79 :
وهــو الـ ِـذي ذرأ كــم ِ ي� الر ِ
ً
َّ
ولــذا ازديــاد األيــدي العاملــة أمــر البــد منهــا ألنهــا ممــا يكــون ســدا منيعــا أمــام ارتفــاع العنوســة الثقيلــة عــى عاتــق المجتمــع ،فالحكومــة تقــدر تخفيــف
المشــكلة إىل مســتوى مناســب بتخصيــص مبلــغ لذلــك ،نعــم ف� األحايـ ي ن
ـ� يوجــد ولكــن ال تــدوم ،مــع العلــم ترجــع حلــول مشــاكل األبنــاء والبنــات ايجابــا
ي
إىل الدولــة فضــا عــن أجــر اآلخــرة عنــد هللا تعــاىل .
الباعث السادس :عدم ض
ين
الطريق�:
الر� بتعدد الزوجات .وذلك من
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االول :المـراة نفســها مصــدر ينبــوع المشــكلة ،ومــن القديــم والحديــث طويــت فكــرة عــدم الرضــا مــن طــرف المـرأة بوجــود �ض ة تعيــش معهــا ،ولــذا ال
ً
ً
ف
تـ ض
ـر� بــان يـ ت زـروج برجــل تحتــه إمـرأة أخــرى الــذي يمكــن أن يحــل لهــا جــزءا كبـ يـرا مــن مشــكلتها .نــرى النســوان الواعيــات ي� العصــور الذهبيــة ال ســيما
ف
تز
و� بعــض األحيــان أ كـ ثـر مــن الواحــدة واإلثنتـ ي ن
ن
ـ� ،ألــم تعلــم
عهــد الرســول وصحابتــه رضـ يـ� بــأن ي�وجــن بالرجــال الذيــن تحــت زمامهــم زوجــة اخــرى ي
َّ
َّ
أن زواج الرســول -صــى هللا عليــه وســلم -بزينــب بنــت جحــش بعــد زواجــه بعائشــة الصديقــة -ال يـزال تــزوج بزوجــات أخــر ،وهلــم األصحــاب الكـرام
قامــوا بســنته وســلكوا مســلكهَ .جـ يْ ِـر فكــرة عــدم الرضــا بالتعــدد مــن قبــل المـرأة ممــا تعــود ســلبيتها عــى المـراة خصوصــا وعــى الرجــال عمومــا.
ن
ـا� :أهــل الم ـرأة وأقارب ـهــا يرفضــون قاطبــة أن تـ ت زـروج بنتهــم برجــل ذا زوجــة أخــرى ،ويشـ تـرطون اتحــاد سـ ِّـن الــوالدة أو مــا يقرب ـهــا ،وكذلــك البنــت
الثـ ي
تقــارن عمرهــا مــع عمــر مــن يخاطبهــا ،فضــا عــن ذلــك بــل تقــارن اختصاصــه باختصاصهــا مــن الحرفــة والوظيفــة والشــهادة ،نعــم ِّ
طيــب تلــك المقارنــة
إن ذهــب األمــر بســهولة ولكــن إذا رأيــت أيتهــا البنــت تنجــم عراقــل تدريجيــا تنسـ ي ن
ـ� ذلــك أوىل وأســى لــك بــل تلغينــه مــن بالــك وذهنــك عجالــة .تــزوج
ـ� عمــر بــن الخطــاب -ض
ر� هللا عنــه -أم كلثــوم بنــت عــ� بــن أ� طالــب -كـ َّـرم هللا وجهــه -مــع اختــاف كبـ يـر بـ ي ن
أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ� الخاطــب والمخطوبــة
بي
ي
ض
ض
ن
ر�
ر� هللا عنــه خطــب إىل عـ يـ� ي
وذلــك لحكمــة كمــا قصتهــا الروايــة ( :عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن عـ يـ� بــن الحسـ يـ� أن عمــر بــن الخطــاب ي
ن
خ
أ� عبــد هللا بــن جعفــر فقــال عمــر انكحينهــا فــو هللا مــا مــن النــاس أحــد يرصــد مــن
هللا عنــه أم كلثــوم فقــال  :انكحنيهــا فقــال عـ يـ� ي
إ� أرصدهــا البــن ي
ن
ت
ـو� فقالــوا بمــن يــا أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ� فقــال بــأم كلثــوم بنــت عـ يـ� و ابنــة فاطمــة بنــت
أمرهــا مــا أرصــده فأنكحــه عـ يـ� فــأ� عمــر المهاجريــن فقــال  :أال تهنـ ي
ن
رســول هللا صــى هللا عليــه و ســلم ي
إ� ســمعت رســول هللا صــى هللا عليــه و ســلم يقــول كل نســب و ســبب ينقطــع يــوم القيامــة إال مــا كان مــن سـب�ب ي
و نسـب فأحببــت أن يكــون بيـ نـى و بـ ي ن
ـ� رســول هللا صــى هللا عليــه و ســلم نســب و ســبب)(( )36أحمــد1983،م،ج،2ص )625
ي
ي
ض
ين
ب� الرســول االكرم  -صىل هللا عليه و ســلم -ي ن
وال ننىس :ي ن
كث� من حيثية الســن والعمر،
وب� أم
المؤمن� :عائشــة الصديقة -ر� هللا عنها -تفارق ي
ـ� :خديجــة -ض
ر� هللا عنهــا -تفــارق كثـ يـر ،عمــره ش
ال�يــف خمســة وعـرش ون عامـ ًـا وعمرهــا أربعــون حـ ي ن
ـ� أم المؤمنـ ي ن
و بـ ي ن
ـ� الــزواج عــى أصــح الروايــات،
َّ
ف
ض
ـ� فقــط ،ربمــا المـرأة ي� قمــة العلــم والثقافــة والتجــارة واالقتصــاد وعمرهــا
مــع العلــم ســارت الحيــاة بهــدوء ألن الحكمــة تقتـ ي ذلــك ال الرغبــة الجنـ ي
ف
متجــاوز نحــو العنوســة وبخــاف ذلــك نــرى فـ تـى مــن كامــل العقــل والتفكـ يـر يخاطبهــا ،وبالعكــس فالرجــل ي� قمــة الشــهرة والرجوليــة وعمــره تخــى
نحــو العانــس والكـ بـر فالمـراة تنــى ذلــك وتزوجــت بــه ألنهــا تنظــر إىل هــذا الرجــل مــن النــواىح األخــر :العلــم والكرامــة والرجوليــة والتمكــن االقتصــادى.
َ ْ َ َ ً ُ ْ َ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ِّ ْ َ َ َ َّ
ف
ت
النـب ُّ
ي� الحقيقــة ال مجــال لإلنــكار واالعــراض .إســتمع إىل اآليــة تبــدو لــك الفكــرة بعجالــة وســهولة [ :وامــرأة مؤ ِمنــة ِإن وهبــت نفســها ِللنـ ِب ي ِإن أراد ِ ي
َأ ْن َي ْسـ َـت ْنك َح َها َخال َصـ ًـة َلـ َـك مـ ْـن ُدون ْال ُم ْؤمنـ نَ
ـ�] [األح ـزاب ]50 :ولســائل أن يقــول :هــل نجـ ُـد ام ـرأة وهبــت نفســها لرســول رب العالمـ ي ن
ـ� محمــد-
ِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
اال� تفصــل ذلــك وتبينــه بوجــه ال تـ تـرك مجــال الغمــوض واإلبهــام
صــى هللا عليــه وســلم -أجــل فاآليــة ترشــدنا إىل ذلــك مجمــا ولكــن الحديــث ي
َ
َْ
ِّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ ْ  َّ َ ُ َ َ :نِّ َ ْ َ َ
َّ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ
ـ� لـ َـك.
الل صــى الل عليـ ِـه وســلم جاءتــه امــرأة فقالــت يــا رســول ِ
ـاع ِدي؛ أن رســول ِ
للجاحديــن ( :عــن ســه ِل بـ ِـن ســع ٍد السـ ِ
اللِ ،إ ي� قــد وهبــت نفـ يِ
َّ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ
َ
ْ َ َ
ََ َ ْ
ـت ق َي ًامــا َطويـ ًـا َف َقـ َ
ـول َّ َ ّ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل َف َقـ َ
الل عل ْيـ ِـه َو َســل َم" :هـ ْـل ِعنــدك
الل صــى
الل ،زوجنيهــا ِإن لــم يكــن لــك ِبهــا حاجــة .فقــال رســول ِ
ِ
فقامـ ِ
ِ
َّ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ
ُ
ْ َ
َّ َ
َّ ُ َ َ َ َ ْ
ْ َْ َ َ َ َ
َ
ـت َل إ َز َار َلـ َـكَ ،ف ْال َتمـ ْ
ـس
الل عل ْيـ ِـه َو َســل َم"ِ :إن أعط ْيت َهــا ِإز َارك جلسـ
الل صــى
ِمــن �ش ي ْ ٍء تصدقهــا ِإيــاه"؟ فقــال :مــا ِعنـ ِـدي ِإل ِإز ِاري هــذا .فقــال رســول ِ
ِ
ِ
َّ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ُ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ َ
َ ًْ ََ َ َ َ ُ َ ًْ ََ َ َْ ْ َ َ َ
َ
َ
الل عل ْيـ ِـه َو َســل َم" :هـ ْـل َم َعــك ِمـ َـن
ـس َولـ ْـو خات ًمــا ِمـ ْـن َح ِديـ ٍـد" فالتمــس فلــم ي ِجــد شــيئا ،فقــال لــه النـ ِب ي صــى
شــيئا" .فقــال :ل أ ِجــد شــيئا .فقــال" :الت ِمـ
َ
َ َ ََ ْ ُ َُ َ َ َ ُ َُ َ
ُ َ ُ َ ِّ َ َ
ُْ ْ َ
ـال َلـ ُـه َر ُسـ ُ
ف َقـ َـول َّ ِ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
آن)
ـورة كــذا ِ-لســو ٍر يســميها
آن �ش ي ْ ٌء؟ " قــال :نعــم؛ ســورة كــذا ،وسـ
الل صــى الل عليـ ِـه وســلم" :زوجتكهــا ِبمــا معــك ِمــن القــر ِ
القــر ِ
ـ�،ج،1ص) 572
(األصبـ ي

ف
ن
ن
ت
ـا� ومنظــار
ـ� وتقييــم إيمـ ي
فتســليم المـرأة الـ يـى وردت قصتهــا ي� الســورة[األحزاب]50 :أمرهــا للرســول -صــى هللا عليــه وســلم -ابتـ يـى عــى بحــث علـ ي
اع كرامتهــا وحقوقهــا ومصالحهــا كمــا قــال
عقـ يـ� نحــو الرســول األعظــم محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -بأنــه أوىل لهــا مــن نفســها ي
وول أمرهــا ،وأنــه يـر ي
نَ ْ َ ْ ُ
َّ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ
ئ
ن
ْ
ـوا� بحــت تشــبع رغباتهــا اإلنســانية بــل تــدور وراء
ـهوا� وعشـ ي
ســبحانه [ :الن ـ ِب ي أول ِبالمؤ ِم ِنـ يـ� ِمــن أنف ِسـ ِـهم] [األح ـزاب ،]6 :وليــس مــن مظــار شـ ي
ف
ســعادتها العاجلــة واآلجلــة ،وهــذا ممكــن وجودهــا لــدى شــخصية عظيمــة كهــذا النـب ي الكريــم ،نحــن ســمعنا مــن األكابــر وكذلــك رأينــا ي� حياتنــا القــارصة
معظمــا مــن النســوان فتحــن البــاب عــى األكابــر مــن األوليــاء والعلمــاء واألصفيــاؤ ســواء مبــا�ش ة أو غـ يـر مبــا�ش ة أن يزوجوهـ َّـن عــى ســنة هللا ورســوله،
َّ
وســلمن أمرهـ َّـن لهــؤالء األفاضــل يك يمزقــون الموانــع والعوائــق أمــام النيــل للســعادة .
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م�وعيــة اإلمــاء .دليلنــا عــى ش
الباعــث الســابع :عــدم إلغــاء ش
م�وعيــة االتمتــع باإلمــاء( )38نابــع مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة �ش يطــة عــدم
ف
زوجيتهــا وتمكنهــا لرجــل آخــر ،ولهــذا قــد ذكــر هللا جــل وعــا اإلمــاء ي� محكــم كتابــه خمــس عـرش مــرة ،وهــذا الذكــر بالدرجــة الهائلــة والمكثفــة دليــل
َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ
عــى أنهــا معالجــة جســيمة لقضيــة العنوســة اليائســة أوال وبالــذات [ :أ ْو َمــا َملكــت أ ْي َمانكـ ْـم ذ ِلــك أد ن� أل ت ُعولــوا] [النســاء ]3 :ومــن جانــب آخــر :ربمــا
ن
ـ� بحجــة أن أفـراد اإلنســانية الســمحاء غـ يـر متســاوين مــن بينهــم
ال تغـ يـى أرب ــع نســوة عــن حاجــات الرجــل ،وال يســتطعن إشــباعه ورفــع رغباتــه الجنـ ي
ف� االقتضاء ش
الب�ي كالجوانب األخرالمادية والمعنوية :العلم ،والشــجاعة ،والجمالة ،والك�ب والصغر والقوة والضعف واللون والشــكل ،فال يوزن
ي
ف
ز
و ال يعــار الرجــل ي� التعــدد أنــذاك بمعيــار ومـ يـران واحــد ،فاإلمــاء آنــذاك تــرى دور الزوجــة للرجــل وبجانبهــا تعالــج مشــكلة عنوســتها وحرمانهــا مــن
ً
ممارســة الزوجيــة مــن جانــب ،ودور الخدمــة وأداء الشــؤون مــن جانــب آخــر .مــن هنــا جديــر بالذكــر :ربمــا تصـ يـر األمــة أمــا ألوالد مــن ســيدها وتســبب
آنــذاك تحررهــا مــن ربقــة األمويــة.

ن
الثا� :سلبيات انتشار العنوسة عىل المجتمع
المطلب
ي

كب�ة من مجتمعنا بل كل ش
إذا تغافلنا من خطورة عوامل انتشــار العنوســة والعواتق وه الســم القاتل ش
ال�ائح ،وما بذلنا طاقاتنا
ل�يحة ي
ي
ف
ـال حـ تـى رفعــت
وإمكانياتنــا المعنويــة والماديــة عــن الســاعد الجــد إلســتئصال مثــل هــذا الدنــف الخطـ يـر الجســيم وأمضينــا الوقــت ي� اإلعـراض الالمبـ ي
الح� َّ
تلك الجرســوم العظيم والداء الجســيم خيمته الســوداء عىل المجتمع مبا�ش ة فال مرد وال مناص ف� ذلك ي ن
يتعرض المجتمع حينئيذ لمشــاكل
ي
ف
دينيــة وانســانية واقتصاديــة وإداريــة ،وتصــول هــذه القــوة المعاديــة الســارية عــى مصـ يـر اإلنســان صــوالن األســود والنمــور ي� كــر عظــام الصيــد،
ف
وتلعــب لعبــة مفككــة تشــابهت روغــان الثعلــب ي� تضليــل البضاعــة والضالــة أمــام الجاديــن لهــا بــأن أخــذت الــرور والتبســم مــن المجتمــع وتضــع
ئ
ض
ـ� ف� تبيـ ي ن
ن
ـ� عوامــل انتشــار
مكانــه الخصــوم والفــو� والتمــرد ،وتدفــع المجتمــع نحــو االنهيــار والتفكيــك النهـ ي
ـا� .وبــإذن هللا تعــاىل كمــا كنــا مدققـ ي ي
العنوســة والعواتــق كذلــك نحــاول أن ندقــق ف ي� رسد تلــك المشــاكل الـ ت يـى تنجمــت ف ي� تلــك العوامــل حســب المقــدرة والمجــال:
ً
األوىل :فقــدان التــوازن والتعــادل) فــا شــك ليــس رجحــان عــدد النســوة عــى عــدد الرجــال موضوعــا ســاذجة واعتياديــة .بــل ريثمــا كـ ثـرت المـراة وازداد
عددهــا تنشــأ بــذرة مشــكلة العنوســة الـ تـى تعـ نـا� بهــا المجتمــع مــن قديــم العــر واألوان ،ف� عرصنــا الحــا�ض قــد تبـ ي ن
ـ� مــن خــال اإلحصائيــات أن
ي
ي
ي
ً
ف
عــدد النســاء أ كـ ثـر جــدا ،وليــس هــذا مجــرد ادعــاء يتفــوه بــه بــل هــو مســلم حســب المستمســكات والمســتلزمات اإلحصائيــة ،و لســنا إىل الدخــول ي�
ف
عمــق اإلحصائيــات المنشــورة ي� الوســائل المقــروءة والمســموعة الصــادرة مــن المراجــع الحكوميــة أو غـ يـر الحكوميــة ،بــل ننوهكــم بأحاديــث نبويــة
تجــاه فقــدان التــوازن ف� اإلحصائيــات ف� أخـ يـر الزمــان ،هــذا التنبــوء النبــوي أوقــع ف� النفــوس حـ تـى رسد تخمينــات ش
الب�يــة مــرة تصيــب الهــدف ومــرة
ي
ي
ي
تخطء ( :أنس بن مالك أنه قال يوما ألحدثنكم بحديث ال يحدثكم به أحد بعدي ســمعته من رســول هللا صىل هللا عليه و ســلم ســمعت رســول
ي
هللا صــى هللا عليــه و ســلم يقــول  :ال تقــوم الســاعة ـ أو قــال  :مــن أ�ش اط الســاعة ـ أن يرفــع العلــم ويظهــر الجهــل ويـرش ب الخمــر ويظهــر الـ ن
ـز� ويقــلُّ
الرجــال ويكـ ثـر النســاء حـ تـى يكــون للخمسـ ي ن
ـ� امـرأة القيــم الواحد))(البخــاري2001،م،ج،1ص ،27ر.)81
ُّ
التقلــل نســمة وكميــة وتعـ َّـرض لالنســحاب الفعــ� ميدانيــا بســبب الفـ ت ن
ـ� الـ ت يـى وقفــت أمــام البــاد اإلســامية متضمنــة
بعــد أن تقــدم الرجــال نحــو
ي
ت
ـ� معجــزة واضحــة صــدرت مــن رحــاب الســنة النبويــة الـ ت يـى يشــعر بهــا أهــل الوجــدان
الفتــك والقتــل حــى أدت إىل الضحايــا الكثـ يـرة والهائلــة ،فـ ي
والضمـ يـر الحـ يـى .
ت
اال� يؤكــد الفقــرة الـ تـى وضعنــا البنــان عليهــا ( :عــن أ� هريــرة عــن النـ صــى هللا عليــه وســلم قــال :يتقــارب الزمــان وينقــص العمــل ويلـىق
بي
والحديــث ي
بي
ي
الشــح ويكـ ثـر الهــرج قالوا:ومــا الهــرج؟ قــال القتــل القتــل) (البخــاري2001،م،ج،8ص.)14
ً
ف
ت
و� تلــك الحالــة الخطـ يـرة بــذر الجفــاء والرفــض ينمــو تدريجيــا ويكــون ظاهــرة
الثانيــة :اإلعـراض عــن البنــات الـ يـى ال تملــك الجمــال المــادي والوجــه) ي
ف
ـة� أوســاط المجتمــع ،فالرجــل يحــب تعــدد الــزواج ولكــن حســبما تقت ـض ي نوايــاه الســيئة وطموحاتــه المعاديــة ،ويــدور آنــذاك وراء البنــات
معمولـ ي
ْ
ت
ـا� بلــغ جمالهـ َّـن نســبة ِميئ َيــة او مــا يقارب ـهــا ،فالرســول األ كــرم -صــى هللا عليــه وســلم -تــرى أصنــاف النســوة مــن الجميــل والطويــل والقصـ يـر
الـ ي
ت
والمع�فة من لدن األرس
والعجوز والفتيان ،واستنادا عىل جماله وشجاعته وأخالقه الفاضلة وسمعته النبيلة يستطيع أن ينكح البنات الممتازة
المشــهورة باختيارهــن وودهـ َّـن ولكــن يرجــع معظــم زواجــه إىل االهتمــام بالمـرأءة وإنقاذهــا مــن الوحــدة والوحشــة والغربــة إىل األلفــة وممارســة الحيــاة
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ـه�ة ذات الشــخصية والـ ثـروة واالمكانيــة ،بــل غالبيــة نســائها عجــوزة وأراملــة
بشــكل ناجــح ،وليــس التفاتــه المبــارك محصــورة إىل المـرأة الجميلــة والشـ ي
ـا� أعــرض عنهـ َّـن النــاس وأنسـ َّ
ت
ـوهن .والجديــر بالذكــر :إن الرجــال ذا الجــاه والـ ثـروات أعرضــوا عــن األراملــة والعجائــز والعنوســة واألقـزام قاطبــة
الـ ي
ويــدورون وراء انتخــاب البنــات الـ ت يـى وصلــن عنفــوان الشــباب ونضجــن مــن الجديــد كاألشــجار الـ ت يـى تفتــح انوارهــا مــن بــاديء األمــر ،وهــذه المجهــودات
َّ
المصلحيــة تــؤدي إىل ترجيــح العنوســة عــى ت ز
الم�وجــات ،عــى ســبيل التمثيــل نذكــر حــال الم ـرأة المرصيــة المنســية مــن قبــل الخاطبـ ي ن
ـ� كمــا ركــزت
ف
عليهــا المنقولــة ( :بينمــا تشـ يـر إحصائيــات غـ يـر رســمية ي� مــر إىل وجــود مــا يقــرب مــن  75ألــف شــخص قصـ يـر القامــة (قــزم) ،فــإن الجنــس اللطيــف
ق
منهــم الــذي يمثــل مــا يزيــد عــن  40بالمئــة (حـ ي
ـوال  30ألفــا) يواجهــن مشــاكل مجتمعيــة متعــددة بســبب نظــرة النــاس الدونيــة إىل عيبهــن الخل ـ ي
الــذي ليــس لهــن أي ذنــب فيــه)) ((الدرديــري،2015 ،س��خرية المجتم�عـ تؤل��م النس��اءالقزمات أ كث ثـر م��ن العنوس��ةوالبطالة !! deyaralnagab@،
.)) deyaralnagab.com

ف
ف
وتعطينــا المعلومــة الكثـ يـرة الكاتبــة المشــارة إىل اســمها ي� الهامــش ( :قــال عصــام شــحاتة رئيــس جمعيــة األق ـزام الـ ت يـى بــدأت عملهــا ي� اإلســكندرية
ف
ن
ف رش
ـا� مشــاكل جمــة ،مثلهــا ي� ذلــك مثــل الرجــل القــزم ،وإن كانــت المـرأة
وتمتــد خدماتهــا حاليــا ي� عـ محافظــات مرصيــة لـ”العــرب” ،المـرأة القزمــة تعـ ي
ن
ـ� ،منوهــا إىل أن هنــاك فتيــات قزمــات وصــل ســنهن إىل  40ســنة دون زواج ،خاصــة
تعـ ي
ـا� مشــاكل إضافيــة ،مثــل تأخــر ســن الــزواج والتحــرش الجنـ ي
ف� ظــل أن الكثـ يـر مــن الرجــال األقـزام يســعون للــزواج مــن فتيــات عاديــات ولســن قزمــات بهــدف تحسـ ي ن
ـ� النســل ،وإنجــاب أطفــال طــوال القامــة حـ تـى
ي
ن
ال يعــا� أطفالهــم مــن مشــاكل العنرصيــة االجتماعيــة ومعاملتهــم كأنهــم فصيــل مهمــش)) (الدرديــري،2015 ،ســخرية المجتمــع تؤلــم النســاءالقزمات
أ كـ ثـر مــن العنوســةوالبطالة !! .) deyaralnagab@deyaralnagab.com،
الثالثــة :تجنيــد العوانــس وادخالهـ َّـن ف� ســلك العســكرية وجعــل المعكــر مبيتـ ًـا لهــا) فـ ُّ
ـأى بنــت فرضــت عليهــا العنوســة تــدور وراء وظيفــة أو حرفــة
ي
مــن ِّ
ث
ث
أى المســتوى ليمــأ بهــا فراغــه ولــو ال تليــق بهــا ،وبالبداهــة فجعلهــا جنديــا وعســكرة وحاملــة الســاح تكــر مــن مشــاكلها أ كــر مــن جهــة ،ومــن جهــة
ً ت
ـاه بــه ،بــل هــذا التجنيــد يصبــح باهــا تتـ ضـرر بــه المـرأة ،ألــم تعلــم أنهــا انســلخت مــن خصوصيتهــا األنوثيــة مــن اإلنجــاب
أخــرى ليســت مكســبا حــى يتبـ ي
َْ َ
ُّ
ئ
ن
ـر� أيتهــا البنــت المجنــدة باســم
وبنــاء األرسة وتأســيس الجســور الموصلــة بـ يـ� العوائــل واألرس ،بيــد كل الكائنــات تــود رؤيــة دورهــا المختــص لــه ،إقـ ي
ت
اآل� بالتدبــر والرويــة ك تفهيمـ ي ن
ـ� أدق ممــا تورطــت بــه وهــو إبعــادك عــن إ�ش افــك ورقابتــك
الدفــاع عــن الوطــن والكرامــة وتثبيــت حــق المـرأة الحديــث ي
ي
ن
�ش
إ� لــم أخلــق لذلــك إنمــا خلقــت للحــرث)) (البخــاري،ج2
ألرسة نزي ـهــة و يفــة ذات أبعــاد كثـ يـرة ( :بينمــا رجــل يســوق بقــرة أراد أن يركبهــا .إذ قالــت :ي
ت
،)68و(ال�مــذي،ج، 6ص.)56
،ص
ولسائل أن يسأل لماذا وصل تجنيدها األخطار المشارة إليها بهذه المزية والمستوى أنتم رسختم فيها ؟
ث
ث
ه بصــدد
ألن المـرأة تكــون جميلــة أ كــر فأ كــر إذا اهتمــت بأنوثتــه الرائعــة ورشــاقتها الصوريــة وإنجابهــا المباركــة الفائقــة  ،وتكــون حلــوة ومطلوبــة إذا ي
ف
تفعيــل رغباتهــا ش
الب�يــة ،فالتجنيــد وحمــل الســاح متضــاد مــع فلســفة ذلــك الجانــب المبــارك ي� ذاتهــا البتــة ،وهــو ممــا يخرجهــا مــن دائــرة كســب
قلــوب الرجــال وجعلهــم متح�يــن ف� الشــغف ُ
والحـ ِّ
ـب ألنــه ليــس مــن خصائصهــا بــل مارســت خصائــص الرجــال ،فاألمــة مـرأة ولكــن بوســيلة مداخلتهــا
ي
ي
لشــؤون الرجــال مــن األعمــال الشــاقة وصعــاب األمــور تخــر المــودة والجمــال الظاهــري آنــذك مــن قلــوب الرجــال بــل تقـ تـرب مــن الرجــل مــن حيثيــة
ن ف
خشــونة الشــكل وصالبــة الصــورة وانعــدام اللطافــة ،وتجــب خدمــة العســكرية ف� اإلســام عــى البالغـ ي ن
ـ� ي� الذكــور وب ـهــذا خرجــت الصبيــان
ـ� العاقلـ ي
ي
ئ
ن
ـا�  (( :إمــداد الجنــدي المســلم بــكل عنــارص القــوة الالزمــة؛ فقــد كان رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم
والمجانـ يـ� مــن الذكــور والم ـرأة بشــكل نهـ ي
كافيــا ،فاســتعار سـ ً
ـ� لــم يجــد سـ ً
ـاحا ً
يهتــم بتســليح الجنــود ،وي ـرش ف عليهــم بنفســه ،ويــوم حنـ ي ن
ـاحا مــن صفــوان بــن أميــة عــى أن يعيــده إليــه بعــد
ً
َ
ً
ضعيفــا أو ًّ
صبيــا ال يقــوى عــى حمــل الســاح اســتبعده مــن
ـام ،كمــا كان يتفقــد الصفــوف ،فــإذا َو َجــد بينهــم
المعركــة حرصــا عــى قــوة الجيــش اإلسـ ي

الصفــوف( )).الشــحود،ج،1ص .)180
ق
ـلوك) ال يمكننــا البحــث والمتابعــة للعثــور عــى ســبب وعامــل لكبــت شــهوة المـرأة والرجــل ســوى الممارســة األنوثيــة
الرابعــة :اإلنحـراف األخـ ي
ـا� والسـ ي
والذكوريــة مــن بينهمــا مــن الطريــق المألــوف َّبينــه ديــن هللا تعــاىل ،ألن الجــوارح المســتودعة فيهــا الميــل إىل النســاء والنســاء مــن أمــر الجبلــة والخلقــة
اســتودعت فيهمــا ،وه تقت ـض رؤيــة دورهــا وممارســة حقهــا كاألعضــاء األخــر مــن العـ ي ن
ـ� إىل الرؤيــة واألذن إىل الســمع واللســان إىل المحادثــة أو
ي
ي
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ش
والب�ة
التفك� والقلب إىل الفهم والخوف من هللا وخشيته
تحديد الحالوة والمرارة ،واليد إىل البسط والقبض والرجل إىل المراودة والذهن إىل
ي
لتعيـ ي ن
ـ� الـ بـرد والحـ ِّـر  ،فالم ـرأة تنظــم أمــر الرجــال وبالعكــس ،فالكبــت أى البـ تـر والبــت ال يمكــن وال ينجســم مــع فلســفة الحيــاة وال تقبلــه الخلقــة

ف
والجبلــة ،ربمــا عضــل المـرأة مــن الــزواج ودخولهــا ي� حــرم ودائــرة األرسيــة أو نســيانها يدفعهــا إىل رصف نهمتهــا مــن طريــق الالمباحيــة ،فهاهنــا تحــدث
ً
ف
مشــاكلة جمــة مــن الضعــف والهــوان واالنقيــاد لجنــود الشــيطان مــن قبــل مــن كان َّأمــا ومربيــة للرجــال الـ ت يـى وقعــت ي� ورطــة الحرمــان واليــأس ،يحــدث
مــن جانبهــا اإلرخــاء واإلنقيــاد لـش ي ء قبيــح ومنبــوذ وتخــر آنــذاك الشــخصية والمكانــة الـ تـى آتاهــا هللا مــن فضلــه العميــم (( :وال يخـىف عــى البصـ يـر
ً
ً
عواقــب هــذا األمــر ،الــذي يرتبــط ارتباطــا مبــا�ش ا بقضايــا فطريــة إنســانية ،قــد ال تقــوى عــى تهذيبهــا ،إال مــن رحــم هللا باإليمــان  ،فإشــباع الحاجــات
َ
((ومـ ْـن َآياتــه َأ ْن َخ َلـ َـق َل ُكــم ِّمـ ْـن َأ ُنفسـ ُـك ْم َأ ْز َو ً
�ش
ن
اجــا
ِ ِ
ِ
ـ� والســكن  ،ال بــد لــه مــن يكـ يـ�  ،الرجــل والمـرأة ،قــال تعــاىلِ :
الفطريــة وتحقيــق االســتقرار النفـ ي
ً
َ
ِّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
ف
َ َ
ِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ
ـام
لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة إن ِ ي� ذ ِلــك آليـ ٍ
ـات لقــو ٍم يتفكرون))[الــروم  .]21فهــذا الــذي فطــر هللا النــاس عليــه  ،والمجتمــع اإلسـ ي
ً
ً
ينب ـغ ي لــه أن يكــون متكافــا متعاونــا عــى الـ بـر ،ومــن الـ بـر تحقيــق الصــون والعفــاف ألف ـراده  ،وإعانتهــم عــى تيسـ يـر الــزواج  ،وعــدم تــرك المطلقــة،
ف
ف
واألرملــة دون زوج  ،فهــذا مــن شــأنه أن يثـ يـر الفتنــة ي� المجتمــع ويشــجع عــى ارتــكاب المحرمــات  ،خاصــة وأننــا ي� مجتمعــات تكالبــت الوســائل فيهــا
عــى بــث اإلباحيــة والمجــون والفســاد ،وبالتــال كان لزامـ ًـا ســد أبــواب الفتنــة واالنح ـراف  ،بالوســائل ش
ال�عيــة الفاعلــة)) (البيــان ـ األعــداد 100 - 1
ي
()35 /60

ف
.نــرى رســولنا االكــرم محمــد -صــى هللا عليــه وســلم -يذكــر ثالثــة رجــال وقعــوا ي� المهلــك ولكــن نجــوا بعملهــم الصالــح مــن هــذه البــؤرة المهلكــة،

ـاص
واحــد منهــم رجــل رجــع مــن ســوء الخلــق وكــركرامــة أمـرأة ذات حاجــة صالحــة تقيــة نقيــة لجــأت إليــه ،ومــن أثنــاء حوارهمــا وقبــل التلطــخ بالمعـ ي
ً
ً
َّ
إله تســبب انســحاب الرجل من ارتكاب جريمة كمثل هذا الفعل القبيح ،والحمد هلل فعال
وجهت هذه المرأة إىل هذا الرجل كالما حامال بجرس ي
رجــع الرجــل عــن اقـ تـراف جريمــة واتعــظ بنصيحتــه ( :يــا عبــد هللا اتــق هللا وال تفتــح الخاتــم إال بحقــه) بغتــة أنــاب واتعــظ الرجــل مــن هــذا الجــرس
الحامــل الخــوف والهيبــة  ( :وقــال اآلخــر اللهــم إنــه كانــت ىل ابنــة عــم أحببتهــا كأشــد مــا يحــب الرجــال النســاء وطلبــت إليهــا نفســها فأبــت حـ تـى آتيهــا
بمائــة دينــار فتعبــت حـ تـى جمعــت مائــة دينــار فجئتهــا بهــا فلمــا وقعــت بـ ي ن
ـ� رجليهــا قالــت يــا عبــد هللا اتــق هللا وال تفتــح الخاتــم إال بحقــه فقمــت
ف
عنها)()46وكذلــك نــرى محمــد المصط ـىف  -صــى هللا عليــه وســلم -بـ َّي ن
ـ� لنــا أن ســبع طوائــف يســتظلن بظـ ٍّـل هللا تعــاىل ي� يــوم القيامــة ال ظـ َّـل اال
َ َْ ُ ٌَ َ ُ ْ
ظلــه ،واحــدة منهـ َّـن رجــل ال يستســلم لطلــب مـرأة دعتهــا للزنــا واالباحيــةَ ( :و َر ُجـ ٌـل دعتــه ْامـ َـرأة ذات َمن ِصـ ٍـب َو َج َم ٍال)فهــذا الرجــل النـق ي والتـق ي بعــد
َ َ َ ِّ َ َ
االســتماع لهــذه الكلمــة المرهبــة يجاوب ـهــا بمــا يقـ ُّ
ـال ِ :إ ن ي� أخــاف هللا)) (البيهـق ي 1925،م ،ج ،7ص.)81
ـص علينــا الحديــث ( :فقـ
أجــل مــن طريــق المـرأة تبــدأ المشــكلة ،ســواء تزوجــت أم ال ،ولكــن بقانــون األغلبيــة فالمــرآة غـ يـر ت ز
الم�وجــة يلجــأن إىل االختــاط الال�ش عيــة ،ألنهــا ال
تجــد رجــا يحميهــا مــن األعــداء ويشــبع رغباتهــا األنوثيــة ويديــر شــؤونها الماديــة ويربيهــا وينصحهــا ثـ َّـم يكــون لهــا عونــا وملجــأ.
الخامســة :تأخــر العمـران والحيــاة) ريثمــا تراجعــت عمليــة الــزواج والمناكحــة تناضــل األعــداد الجســيمة آنــذاك لخلــق الخلــل والفســاد تجــاه عمليــة
ن
ا� واالقتصــادي ؟
العمـران للتدمـ يـر واالنســحاب .ولســائل مــا عالقــة الــزواج بالتطــور والنمــو العمـر ي
ف
نقــول ي� إجابــة ذلــك الســؤال :مــن خــال المتابعــة والبحــث ع�ث نــا عــى أســباب كثـ يـرة تــؤدي التعمـ يـر عــى ســبيل التمثيــل :العلــم والمعرفــة والمصانــع
ٌ
َّ
وتكاثــف الوســائل المعلوماتيــة والموصلــة واالســتخبارية عوامـ ُـل قويــة تدفــع نحــو التقــدم والتعمـ يـر ،ونســتطيع أن نقــول :إن عمليــة الــزواج تعتـ بـر
ً
َّأمــا لينبــوع هــؤالء األســباب ،ألن اإلنســان ايتشــعب ويتنجــم مــن الــزواج هــو الدافــع لتكويــن هــذه األســباب ،وأنــه المديــر والعقــل المنســق وراء تلــك
الوســائل ،إذا تطرقــت اإلنســانية لبنــاء لبنــة األرسة فــا شــك تبتــدأ عمليــة العمـران والحيــاة المالئمــة ،وهــذه المقولــة مصــداق لقــول هللا ســبحانه[ :
َ َ َ ُ ْ
ْ
ْ
ُّ ْ
ْ َْ
ْ َ
َّ َ
ْ َّ
َ ِّ َ َ ْ َ نَ َ ْ َ َ
َّ
ْ ََْ
ُ ُّ َّ َ َ
اطـ ي ِـر ال ُمقنطـ َـرِة ِمـ َـن الذهـ ِـب َوال ِفضـ ِـة َوالخ ْيـ ِـل ال ُم َسـ َّـو َم ِة َوالن َعـ ِـام َوال َحـ ْـر ِث ذ ِلــك َمتــاع ال َح َيـ ِـاة الدن َيــا
ات ِمــن النسـ ِـاء والب ِنـ ي
ـاس حــب الشــهو ِ
ـ� والقن ِ
ِللنـ ِ
ن
ِّ
َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ
ـا� التعمـ يـر ( :تعمـ يـر
والل ِعنــده حســن المـ ِ
ـآب} [آل عمـران ]14 :فقضــاء اإلنســان عــى الظلــم واإلســتبداد واإلباحيــة والبطالــة والعنوســة مــن أهــم مبـ ي
ً
ً
ً
ً
ً
األرض واإلنتــاج العمـ يـ� وبنــاء المجتمــع األقــوى إيمانيــا واقتصاديــا وتقنيــا واجتماعيــا وسياســيا ؛ المجتمــع القــادر عــى  :إقامــة العــدل والحــق  ،وعــى
تحريــر اإلنســان  ،والقضــاء عــى الظلــم  ،والدعــوة إىل اإلســام  ،وتأمـ ي ن
ـ� ســبل الدعــوة إىل هللا  ،وبنــاء القــوة المرهبــة ألعــداء اإلســام  .واإلنســان
ف
رش
روح هــو مصــدر الســمو والقيــم ومصــدر
ا� هــو مصــدر الشــهوات  ،وجانــب
ـام كائــن مــزدوج الهويــة ؛ فهــو مكــون مــن جانــب تـر ب ي
ي
ي� المـ وع اإلسـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

236 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020
https://www.huj.uoh.edu.iq
ِّ
ـ�)( )48أجــل بــكل المعايـ يـر فالعنوســة المتكاثفــة تأثــر عــى تخريــب
ترشــيد إشــباع هــذه الشــهوات بالشــكل الــذي يحقــق االعتــدال وفــق المنهــج اإللـ ي

البــاد واألمصــار ألنــه تدفــع إىل البطــأ وانتشــار األخــاق الســيئة مــن إع ـراض الرجــال مــن النســوة وإقدامهــم إىل نوعهــم ،انظــر إىل قــوم لــوط -عليــه
َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ِّ َ
َ َ َ َ ْ َ َُ ََ ت ُ َْ
ـا� هـ َّـن أط َهـ ُـر
الصــاة والســام -كيــف انحرفــوا مــن ذلــك الجانــب [ :وجــاءه قومــه يه َرعــون ِإليـ ِـه و ِمــن قبــل كانــوا يعملــون الســيئ ِ
ات قــال يــا قــو ِم هــؤل ِء بنـ ِ ي
ف َ ْف ََ ْ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ
ٌ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ
ـس ِمنكـ ْـم َر ُجـ ٌـل َر ِشــيد] [هــود]78 :
ون ِ ي� ضيـ ِ ي أليـ
لكــم فاتقــوا الل ول تخــز ِ
ف
السادســة :القتــل واالنتحــار) ينت ـرش الهــرج واالنتحــار ي� المجتمــع ،وتصـ يـران ثقافــة العــر بينمــا أهملــت الفتيــان والفتيــات قضيــة الــزواج والنــكاح
البتــة ،وهــذان المصطلحــان يلجــأ إليهمــا مــن قبــل الطائفتـ ي ن
ـ�:
األوىل :األرسة .طائفــة مــن أقربــاء العانســة حينمــا رأت ابنتهــا العانســة تورطــت باألمــور المفضحــة والهتاكــة يلجــأ إىل وســيلة التصفيــة والمكافحــة،
وذلــك بقتلهــا خالصــا مــن العــار الــذي ركــب عــى عاتقــه وشـ َّـوه ســمعتها ،واإلســام يعــارض ذلــك االرتــكاب المجــرم لشـ ي ن
ـيئ� :أولهمــا :يعاتــب األرسة
َّ ُ
َّ ن َ ْ ُ
ف
اج ِلــدوا
الز ِان َيــة و?لـزا ِ ي� ف
لمــاذا منعــت البنــت بالــزواج ،وثانيهمــا :إن كانــت النظــم اإلســامية ي� ذروة حكمهــا يقــوم بالجلــد والحــد وهــو مائــة جلــدة[ :
َ َ ْ
ُ
ك َّل َو ِاحـ ٍـد ِّم ْن ُه َمــا ِمائــة َجلـ َـد ٍة} [النــور]2:
الثانيــة :االنتحــار .هــذا مــا تقــوم بــه البنــت لدوافــع جمــة وعوامــل عديــدة  :منهــا :خوفــا مــن صــوالن و مســائلة ارستهــا ،ومنهــا :اليــأس مــن الحيــاة ،تــرى
ف
أن وجودهــا زيــادة وعبثــا ،ومنهــا :خــوف الفضيحــة الـ ت يـى عـ ثـر عليهــا النــاس ،تعلــم أن مــاء محبتهــا غــارت ي� أرض اإلهانــة والذلــة وأنــه ال تعــود إليهــا
مــرة أخــرى.
فالقتــل واالنتحــار معمــوالن بهمــا للدوافــع العديــدة ،منهــا ألجــل تــورط البنــات بخــرق األخــاق الحســنة المتشــعب مــن العنوســة وه الــداء المتفـىش
ي
ف
تعرضــت لهــا ش
الب�يــة ( :ورد ف� اإلحصائيــات عــن ظاهــرة االنتحــار ف� أوروبــا :أن حــاالت االنتحــار بـ ي ن
ـ� الشــبان ي� بريطانيــا قــد بلغــت درجــة األزمــة,
ي
ي
ف
ف
ف
فقــد ارتفــع عــدد المنتحريــن بـ ي ن
ـ� الشــباب الذكــور مــن  55ي� المليــون ي� عــام  1970إىل  100ي� المليــون .ويذكــر التقريــر أن مــن أســباب االنتحــار
ف
وجود أزمة ثقة ي ن
ب� الشباب ..ا وأن أسباب أزمة الثقة اختالالت نفسية ,ومشاكل عائلية أو زوجية ,والبطالة والتورط ي� الجرائم ,وكذلك انتشار
المخدرات والكحول وتراكم الديون .وقد تطورت وســيلة انتحارهم من الســم إىل الشــنق)()49كل ما دخلنا من أمور البنات من إالخالص وصميم
ف
ـبابهن بهــذه الخطوبــة ولكــن نرجــو منهـ َّـن أن يتنبهـ َّـن إلنقــاذ أنفسـ َّ
َّ
ـهن مــن الــداء
القلــب تجــاه خطــورة العنوســة ال تشــعر أغلبيــة البنــات ي� عنفــوان شـ
والسـ ِّـم القاتــل.
الثامنــة :انخفــاض عــدد الســكان) يفهــم مــن أحاديــث كثـ يـرة أن الرســول -صــى هللا عليــه وســلم -قــد اهتــم عــدد ســكان األرض وتكثـ يـر األمــة ،وذلــك ال
ت
تز
ـأ� رجــل إليــه ويقــول :تزوجــت امـرأة جامعــة لصفـ ت يـى (جمــال ومنصــب) ولكــن ال تلــد فنهــاه الرســول -صــى هللا عليــه
يكــون مــن الــراوج والتناكــح ،فيـ ي
وســلم -كمــا يبــدو مــن الحديــث ( :عــن معقــل بــن يســار أن رجــا ذكــر للنـب ي صــى هللا عليــه و ســلم أنــه أصــاب امـرأة ذات جمــال ومنصــب غـ يـر أنهــا ال
ن
ـيوط2003،م ،ج،1ر .)5251
تلــد فنهــاه عنهــا ثــم عــاد فنهــاه عنهــا وقــال  :تزوجــوا الولــود الــودود فـ ي
ـا� مكاثــر بكــم)) (السـ ي
يحــض النـب ي  -صــى هللا عليــه وســلم -أمتــه يك تــدور وراء إمـرأة تلــد ،وهــذه النقطــة تدفعهــا يك تســتخدم التفحــص للعثــور عــى ذلــك ،وهــذا تأييــد قــوي
للفحوصــات الجاريــة ف� المستشــفيات والمراكــز الصحيــة الـ تـى تبـ ي ن
ـ� نســبة النوعيــة المنســجمة وغـ يـر المنســجمة مــن فصيــل الــدم وســائر الجوانــب
ي
ي
ن
ن
ـيوط،ج ،7ص .)92
مــن بـ يـ� الرجــل والمـرأة ( :أنكحــوا أمهــات األوالد فــإ� أبــاىه بكــم يــوم القيامــة)) (السـ ي
ـ� العظيمـ ي ن
لمــاذا ال نتفكــر ف� إيــداع هللا تعــاىل آلــة الذكوريــة واألنوثيــة ف� هذيــن الكائنـ ي ن
ـ� هــل اآللتــان لالســتمتاع فقــط أم فيهمــا أرسار كثـ يـرة نحــن
ي
ي
غ
بحاجــة ملحــة إىل الدراســة حــول هــذه  ،ولــذا بعــد اللقــاء والمعايشــة بينهمــا ينبـ عليهمــا أن يمارســا وفــق ش
ال�يعــة والمنهــج المتبــع والنظــام المحكــم،
ي
ف
ت
اال� (( :وهــو أن الرجــل إذا جامــع زوجتــه
وال يجــوز لهمــا بــدون مـ بـرر
�شع أن يلجــآ إىل العــزل المقصــود بــه منــع حمــل الزوجــة ،والتفصيــل ي� النــص ي
ي
غ�هــم هــو محــرم ،وقــال آخــرون
ثــم قــرب إنزالــه نــزع مــن الجمــاع حـ تـى يكــون المــاء خــارج المــكان لئــا تحمــل) فقــال بعضهــم يجــوز بــا كراهــة ،وقــال ي

يجــوز مــع الكراهــة إن لــم تكــن هنــاك حاجــة وأمــا معهــا فيجــوز بــا كراهــة)) (عبــدهللا ،وآخــرون،ج ،12ص .)69
َ
والحكــم الدافعــة إىل إنشــاء الحيــاة األرسيــة تناســقت وتجمعــت تحــت ظــل حكمــة اآليــة الكريمــة الـ ت يـى ننقلهــا لكــم رجــاء
كل التفاصيــل المطلوبــة ِ
َّ َ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُْ ْ َْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َ َّ ُ
ث
ـس و ِاحــد ٍة وخلــق ِمنهــا زوجهــا وبــث ِمنهمــا ِرجــال ك ِثـ يـرا و ِنســاء واتقــوا الل الـ ِـذي
دراســة دقيقــة أ كــر [ :يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الـ ِـذي خلقكــم ِمــن نفـ ٍ
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َ ُ َ
ف
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ َ
كث�ين قد تزوجوا سنوات عديدة منعوا زوجاتهم لئال تلدن األوالد
ت َس َاءلون ِب ِه والرحام ِإن الل كان عل ْيك ْم رِق ًيبا] [النساء ]1 :ويأس� نرى رجاال ي
واألطفال ش
غ� ،هذا فكرة ســقيمة ناجمة من فقر
ال�فاء بحجة أن اإلســتماع أقدم من اإلنجاب والتناســل ،يرون أن فلســفة الزوجية اإلســتمتاع ال ي
التفكـ يـر ،وهــو بحاجــة إىل المعالجــة الطبيــة ،ألنهــا حالــة نفســية احتلــت عقولهــم بحيــث ال يســتطيعون أن يســتيقذوا مــن النــوم الداهــم .ال يتنبهــون
أن فصــل ومرحلــة الشــهوة واإلنجــاب مؤقتــة تــدوم ســنوات ثـ َّـم تجــف وتبتــل .

الخاتمة
ـ� الدقيــق المتواصــل تجــاه موضــوع العنوســة الـ ت يـى تورطــت بهــا �ش يحــة كبـ يـرة مــن المجتمــع متكاثفــة قــد بــدى لنــا مــدى
مــن خــال البحــث العلـ ي
إهتمــام االســام بهــا وتعريفهــا بأنهــا داء جســيم وسـ ٌّـم قاتــل لتلــك ش
ال�يحــة ،وريثمــا علمنــا مــدى خطــورة هــذه قــد رصفنــا بذلنــا وطاقتنــا حـ ي ن
ـ� اإلعــداد

ألجــل الوصــول إىل حقيقــة هــذا الــداء الجســيم ،ثـ َّـم المتابعــة وراء الحلــول فعــا وصلنــا نتائــج عديــدة ال يســع المقــام إعادتهــا وعرضهــا مــرة أخــرى،
ولكــن نلخــص َّ
أهمهــا بعجالــة ف ي� النقــاط التاليــة:
ً
•تنبهنــا تجــاه حقيقــة العنوســة لغــة واصطالحــا مــدى مقارنــة النصــوص لغــة و�ش عــا ،ثـ َّـم تنبهنــا أن هــذا المصطلــح لــم يصــدر مــن فــم رســول هللا-صــى
هللا عليــه وســلم -وال صحابتــه الكـرام -ض
ر� هللا عنهــم -بــل مــن إبداعــات القــرون الـ ت يـى اتــت بعــد انتهــاء العــر الذهـب ي لإلســام ،ولكــن ال ننــى أن
ِّ
ف
ن
المعا� وال مشاحة ف ي� األلفاظ.
مرادفه موجود مثل العواتق والعاتق الواردين ي� الحديث ،ولهذا وصلنا إىل حد أنه معناه موجود ،واألهم عندنا
ي
•تعلمنــا أن العنوســة ال تنبــع مــن غـ يـر دافــع وباعــث ،وال محالــة للعنوســة دوافــع كثـ يـرة صعــب أن تذكــر ،ولكــن نوهناكــم أصولــه واسســه مــن غــاء
ف
المهــور وحــدوث الحــروب والمداهمــات ،وعــدم الـ ت زـروج برجــال تحــت إمرتهــا زوجــة أو زوجــات أخــر ،نظــرة البنــات ي� عنفــوان شــبابهانحو التعــدد
ً
ســيئة ناجمــة مــن ضعــف اإليمــان ومبــادي اإلســام .نحــن مبــا�ش ة ســمعنا مــن بعــض البنــات تلــك المقولــة :أرفــض تعــدد الــزواج مبدئيــا ،هــذه المقولــة
غريبــة وردت إلينــا مــن البيئــات الغربيــة الـ ت يـى أوقعــت بناتهــا ف ي� الوحشــة والغربــة.
أكدنــا مـرارا عــى أهميــة الحيــاة األرسيــة للرجــال والنســاء ال سـ َّـيما للنســاء ،ألنهــا أخــذت حظــا كبـ يـرا مــن دائــرة اإلســام مــن إطاعــة األوالد ،ســأل رجــل

ّ
رســول هللا -صــى هللا عليــه وســلم -عــن أبـ ِّـر النــاس صحبــة ،أجــاب حـ ضـرة الرســول -صــى هللا عليــه وســلم -ثــاث مـرات أن أبــر النــاس صحبــة األم
ثـ َّـم ذكــر ف ي� الرابــع األب ( :أن رجــا قــال يــا رســول هللا مــن أبــر ؟ قــال :أمــك .قــال :ثــم مــن ؟ قــال :أمــك قــال :ثــم مــن ؟ قــال :أمــك .قــال :ثــم مــن ؟ قــال:
أبــاك) (البخــاري1989 ،م،ج،1ص )15
َّْ ...
ت ف
ف
و� ِّ
تز
أي مستوي ،رأينا عديدة من أساتذة النسوة والمهندسة والطبيبة قدمن االستجازة
•سبحان هللا فالبنت قبل ال�وج تتفكر ي� الوالدة خ� ي
ســنوات بال راطب لإلنجاب.

ف
•فاإلســام لديــه معالجــة العنوســة ،ومــن التجــأ إليــه فهــو ال يكــون محرومــا ي� نهايــة المطــاف ،وضــع حططــا دقيقــة وخارطــة ناجحــة للحلــول مــن
تخفيــف المهــور والرضــا بتعــدد الــزواج وعــدم التانــف تجــاه الخاطــب ،وادخــال محبــة الـ ت زـروج واإلنجــاب إىل غـ يـر ذلــك مــن األبعــاد المفيــدة.
•وأن البنــت بعــد حمــل عبــأ أمانــة األرسيــة تتســى بأســماء دالــة عــى الكرامــة والعــزة والتبــاىه :األم ،والجــدة ،زوجــة الخــال ،زوجــة العــم ،زوجــة األخ
كمــا تســى قبــل حمــل تلــك األمانــة بأمــاء حاملــة العــزة والكرامــة مــن األخــت والعمــة والخالــة ،إن البيئــة إذا ترعرعــت بالتديــن بديــن اإلســام وشــعائره
ف
تشــارك الزوجــات ي� إصــدار الق ـرار فيمــا يتعلــق بأمــر األرسة .وخالصــة الــكالم فالـ ت زـروج منحــة ال محنــة ،عطــاء ال حرمــان ،تآلــف ووئــام ال وحشــة
وص�ورتهــا امــة تطبــق مــا تؤمــر بهــا .
ي
وكذلــك تعلمنــا مــن هــذا البحــث والتقييــم مــدى ســلبيات العنوســة عــى المجتمــع ،مـ تـى انســحب عــدد الرجــال وتراجــع بمــا يشــعر بــه تحــدث مشــاكل
ف
ق
ـا� وتقلــل النســمة ش
الب�يــة ي�
كثـ يـرة تــكاد منهــا هــاك المجتمــع قاطبــة ،إذ العنوســة واإلعـراض عــن عمليــة الــزواج والمناكحــة تســبب اإلنحـراف اإلخـ ي
ن
ـوا� وتاخــر العمـران بــكل أنواعهــا .وكذلــك تعلمنــا أن رجحــان عــدد النســاء عــى الرجــال أمــارة مــن أمــارات الســاعة ،وأنهــا
البــاد ،وانتشــار البطالــة والتـ ي
ِّ
ْ ْ
ْ ُ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ْ ىقَ ِّ
َّ َ
ـاعة أن ُي ْر َفـ َـع العلــم َ
الج ْهــل ويفشـ َـو الـ ن
وي ْظ َهـ َـر َ
النسـ ُ
ـاء
ـز� ويـرش َب الخمــر ويذهــب الرجــال وتبـ
ِ
اط السـ ِ
خطـ يـرة تأثــر ســلبا عــى الحيــاة ( :إن ِمــن أ�ش َ ِ
ّ
لخمسـ ي ن
ـيوط2003،م ،ج،1ص ،387ر .)4179
َحـ تَّـى َيكــون
ـ� مـرأة قيــم ِ
ِ
واحد))(السـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

238 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

تدبــر برويــة أن تنــازل نســمات الرجــال ف� الحديــث قــد دخــل ف� ترتيــب صفــوف الـ تـى أصبحــت وجودهــا خطـ يـرا عــى مصـ يـر ش
الب�يــة مــن زوال العلــم
ي
ي
ي

.وتســلط الجهــل وانتشــار اإلباحيــات و�ش ب الخمــر

مخترص البحث

ً ف
�اســتطعنا مــن خــال بحثنــا إظهــار النتائــج الكبـ يـرة وال يمكننــا إعادتهــا كمــا ركزنــا عليــه ولكــن للتســهيل عــى القــاريء العزيــز نتحــدث عنهــا مختـرا ي
:النقــاط التاليــة
ً
.قد ظهرت لنا حقيقة العنوسة وما المراد منها من خالل األدلة ثم بدى أيضا من تحتوي عليه العنوسة-أ
ف
وليــس األفـراد مــن األنســانية تعيــش تحــت حــظ واحــد بــل متفاوتــون بعضهــم يأخــذ نصيبــه وحظــه ي� عنفــوان شــبابه ويسـ يـر وفــق منهــج مســتقيم-ب
ف
، وبعضهــم محــروم ويعيــش ي� ضنــك المعيشــة والفاقــة وبمــا فيــه العانــس ذكــورا وإناثــا،وجديــر
وبعــد ت-ت
 إذا تهمــل كاد أن يقـ ضـى عــى الكرامــة ش،ال�كـ ي زـر عــى المعالجــة نبهنــا الجهــة المعنيــة ف� المجتمــع تجــاه خطــورة العنوســة
الب�يــة مــن جوانــب
ي
. شـ تـى
ت
..... وبالبداهة التخلق الرساء وال ال�ض اء وال اليرس وال العرس قبل حدوث بواعثه،ال� تنبعث منها العنوسة
ثم وضعنا البنان عىل البواعث ي-ث
وانت�ت ثم احتلت معظم األفراد ش
ش
.... وتكون ثقافة متبعة وسيئة،الب�ية تتجاوز تدريجا سلبياتها من الفرد إىل المجتمع
إذا تك�ث ت العنوسة-ج

Research summary
Through our research, we were able to show the big results and we cannot return them as we focused
on, but to facilitate the dear reader, we talk about them briefly in the following points:
A- The truth about spinsterhood and what is meant by it has emerged to us through the evidence, then it also
appears that the spinster contains it.
B- The individuals of humanity do not live under one luck, but they are uneven, some of whom take their share
and luck in the youthful aggression and go according to a straightforward and worthy approach, and some of
them are deprived and live in the dwelling of living and poverty, including the male and female spinster,
C- After focusing on treatment, we alerted the concerned authority in society to the seriousness of spinsterhood, if it neglected it almost eliminated human dignity in various aspects.
D- Then we put the Banan on the emitters that emanate from spinsterhood, and, by default, they do not create
good, bad, easy or hard before the emitters occur .....
E- If spinsterhood abounds and spreads and then occupies most of the human individuals that gradually transcend its negatives from the individual to the community, and it is a followed and bad culture ...

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 239
(المصادر والمراجع)

القرآن الكريم.

https://www.huj.uoh.edu.iq

ف
ف
العبس (المتو� 849م) /مصنف
الكو�
أ� شيبة
أ� بسكر بن ب ي
أ� شيبة ابراهيم بن عثمان ابن ب ي
أ� شيبة :الحافظ عبد هللا بن محمد بن ب ي
-1ابن ب ي
ي
ي
أ� شيبة ف ي� االحاديث واالثار /تحقيق:كمال يوسف الحوت/النا�ش :مكتبة الرشد-الرياض/الطبعة األوىل 1988م/عدد األجزاء.7:
ابن ب ي
ف
القش�ي النيسابوري(المتو� 874م)/المسند الصحيح المخترص بنقل العدل عن العدل اىل رسول
-2أبو الحسن  :مسلم بن الحجاج بن مسلم
ي
ق
عبدالبا� /النا�ش  :دار إحياء ت
العر� – يب�وت/عدد االجزاء.5:
ال�اث
هللا صىل هللا عليه وسلم المسىم صحيح مسلم /تحقيق:محمد فؤاد
بي
ي
ف
-3أبــو عبــدهللا ،أحمــد بــن حنبــل بــن هالل(المتــو� 855م)/مســند أحمــد مخرجا/تحقيق:شــعيب األرنؤوط-عــادل مرشد،وآخرون/النا�ش :مؤسســة
الرســالة/الطبعة األوىل2001،م

ف
وص هللا محمــد عباس/النا�ش :مؤسســة الرســالة-
-4أبــو عبــدهللا ،أحمــد بــن حنبــل بــن هالل(المتو�855:م)/فضائــل الصحابــة /تحقيــق:د .ي

يب�وتمالطبعــة األوىل1983،م /عــدد األج ـزاء.2:

ف
ـو� 812م) /الجامــع ف� الحديــث /تحقيــق د  .مصط ـىف حســن حسـ ي ن
ـ� أبــو
-5أبــو محمــد المــري  :عبــد هللا بــن وهــب بــن مســلم القر�ش ي (،المتـ
ي
الخـ يـر /النــا�ش دار ابــن الجــوزي /ســنة الن ـرش 1996م /مــكان الن ـرش الســعودية.
ف
أ� مصعــب الزهري/تحقيق:بشــار عواج-محمــود خليــل /النــا�ش :
-6أصبـ ي
ـ� :مالــك بــن أنــس بــن عامر(المتــو� 795م) /موطــأ اإلمــام مالك،روايــة ب ي
مؤسســة الرســالة1991/م/عدد األجـزاء.2:
-7البخــاري :أبــو عبــد هللا ،محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغـ يـرة الجعـف ي  /الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول هللا صــى
هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه /المحقــق  :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص /النــا�ش  :دار طــوق النجــاة /الطبعــة  :األوىل 2001م.
ف
ف
الجع�(المتــو� 869م) (/األدب المفــرد /النــا�ش  :دار البشــائر اإلســامية –
-8البخاري:أبــو عبــد هللا،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري
ي
ق
ـا� .
بـ يـروت الطبعــة الثالثــة 1989 ،م /تحقيــق  :محمــد فــؤاد عبدالبـ ي
ف
-9البهـ ت
ـو�1641 :م)،كشــاف القنــاع عــن مـ ت ن
ـ� اإلقناع،النــا�ش  :دار
ـو� ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس الحنبــى (المتـ
الكتــب العلمية،عــدد األج ـزاء.6:
ف
ق
ق
نن
ن
ـه� بابــن
و� ذيلــه الجوهــر الن ـ ي  :عــاء الديــن عـ يـ� بــن عثمــان المارديـ ن يـى الشـ ي
-10البيه ـ ي  :أبــو بكــر ،أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـ� /الســ� الكـ بـرى ي
ت ن
كما�/النــا�ش  :مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة ف ي� الهنــد ببلــدة حيــدر آبــاد /الطبعــة  :الطبعــة  :األوىل1925 ،م./
ال� ي
ف
ـ� ت
ت
الكب�-سـ ن ن
ال�مــذي ،التحقيق:بشــار عــواد
-11ال�مــذي :أبــو عيىس،االمــام الحافــظ ،محمــد بــن عيــى بــن ســورة(،المتو� 892م)،الجامــع
ي
�ش
ب�وت1998،م،عدد األج ـزاء6:ـام ي
معروف/النــا :دار الغــرب اإلسـ ي
ف
-12تـق ي الديــن ،أبــو الفتــح ،محمــد بــن عـ يـ� بــن وهــب بــن مطيــع القشـ يـري  ،المعــروف بابــن دقيــق العيــد (المتــو� 1302م) اإللمــام بأحاديــث األحــكام
( )263 /1التحقيــق  :حقــق نصوصــة وخــرح أحاديثــه حسـ ي ن
ـ� إســماعيل الجمــل /النــا�ش  :دار المعـراج الدوليــة  -دار ابــن حــزم  -الســعودية  -الريــاض
 /لبنان – يب�وت /الطبعة  :الثانية 2002،م.

ف
ـو�1002 :م) تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور عطــار /النــا�ش  :دار العلــم للماليـ ي ن
ـ�
ا� (المتـ
-13الجوهــري :أبــو نرص،إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــار ب ي
– بـ يـروت /الطبعــة :الرابعــة 1987م .

ف
ف
-14الحريري:أبــو محمــد البــري ،القاســم بــن عـ يـ� بــن محمــد بــن عثمــان( ،المتــو�1122 :م) /درة الغــواص ي� أوهــام الخــواص .التحقــق :عرفــات

ـر� /النــا�ش  :مؤسســة الكتــب الثقافيــة – بـ يـروت /الطبعــة :األوىل1998 ،م/
مطـ ج ي
ف
ن
ـالة،ب�وت-
ـن،عل بــن عمــر بــن أحمــد البغدادي(،المتــو� 995م)،تحقيق:شــعيب األرنؤوط،النا�ش :مؤسســة الرسـ
-15الدارقط�:أبــو الحسـ
ي
ي
ي
لبنان،الطبعــة األوىل2004،،م ،عــدد األج ـزاء.5:
ق
ف
ق
ق
ـو� عــى ال ـرش ح الكبـ يـر ،النــا�ش  :دار الفكــر ،عــدد
ـ� (المتــو�1814 :م) ،حاشــية الدسـ ي
ـو� ،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدسـ ي
-16الدسـ ي
ـو� المالـ ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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األج ـزاء4:

ف
أ� بكــر /الفتــح الكبـ يـر ي� ضــم الزيــادة إىل الجامــع الصغـ يـر /دار الن ـرش  :دار الفكــر – يب�وت-لبنــان
-17السـ
ـيوط  ،جــال الديــن :عبــد الرحمــن بــن ب ي
ي
ن
ـا�.
2003،م /الطبعــة  :األوىل /تحقيــق  :يوســف النبهـ ي
ف
ف
أ� بكر(المتو�1505م)/الجامــع الصغـ يـر ي� أحاديــث البشـ يـر النذيــر /دار الفكــر للطباعــة
-18السـ
ـيوط :االمــام جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن ب ي
ي
والن ـرش والتوزيـ ـ ــع بـ يـروت.

عل بن نايف الشحود /الخالصة ف ي� فقه األقليات2008/م .
-19الشحود :ي

ف
ن
ن
ش ن
ش ن
ـا� ألفــاظ المنهــاج
ـافع (المتــو� 1569م) مغـ يـى المحتــاج إىل معرفــة معـ ي
-20ال�بيـ يـى :شــمس الديــن ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب ال�بيـ يـى الشـ ي
ن
ن
ـا� ألفــاظ المنهــاج ،النــا�ش  :دار الكتــب العلميــة /الطبعــة :األوىل1994 ،م.
مغـ يـى المحتــاج إىل معرفــة معـ ي
ف
ن
،المتو�(995م) المحيط ف ي� اللغة.
الطالقا�
 -21الصاحب بن عباد:إسماعيل بن عباد بن العباس،أبو القاسم
ي
ي
ف
ن
-22الصغـ ن ض
�ش
ـا� الحن ـف ي (المتو�1252م)العبــاب الزاخــر
،ر� الديــن ،الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر العــدوي العمــري القــر ي الصغـ ي
ي
ـا� ي
ن
ـا� ج.1 :
للصاغـ ي
ف
ف �ش
ـرع البــن الحاجــب
ـ� المــري (المتــو�776 :ـه) /التوضيــح ي� ح المختــر الفـ ي
-23ضيــاء الدين:الجندي،خليــل بــن إســحاق بــن مــوىس ،المالـ ي
المحقــق :د .أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب ،النــا�ش  :مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الـ تـراث ،الطبعــة :األوىل2008 ،م.
ف
ن
ف
ـل�،النا�ش :مكتبة ابــن تيميــة-
ا�:ســليمان بــن احمــد بــن
-24الط�ب ي
ي
أيوب،اللخم(المتــو� 970م)،تحقيق:حمــدي بــن عبدالمجيــد السـ ي
القاهرة،الطبعة:الثانية،عــدد األج ـزاء.25:
َّ
َ
الطيار،وآخرون /الفقه الميرس /النا�ش َ :م َد ُار َ
-25عبد هللا بن محمد ّ
الوطن للن ش� ،الرياض  -المملكة العربية السعودية .
ف
ق
فوري(،المتو� 1567م) /ن ز
ك� العمال ف� ن ن
س� االقوال واالفعال .
المت� بن حسام الدين الهندي ال�ب هان
عل
ي
-26عالء الدين  :ي
ي
-27مجلة البيان ـ األعداد .)35 /60( 100 - 1
الصغ� من أحاديث البشـ يـر النذير ضبطه وصححه أحمد عبد الســام /دار الكتب
-28المناوي :محمد عبد الرؤوف /فيض القدير �ش ح الجامع
ي
العلمية يب�وت – لبنان /الطبعة االوىل 1994،م .

-29نجوى الدرديري،2015 ،سخرية المجتمع تؤلم النساءالقزمات أك�ث من العنوسةوالبطالة !!.) deyaralnagab@deyaralnagab.com،

ف
�ش
ين
ـو� 1277م)،روضــة الطالبـ ي ن
ـام،
ـ� وعمــدة
-30النــووي :أبــو زكريــا يحـ يـى بــن �ش ف (المتـ
المفت�،تحقيــق :زهـ يـر الشــاويش ،النــا  :المكتــب اإلسـ ي
بـ يـروت -دمشــق-عمان ،الطبعــة :الثالثــة1991،م .عــدد األج ـزاء.12 :
ف
(المتو� 1277م) ،المنهاج �ش ح صحيح مسلم بن الحجاج.
،يح� بن �ش ف
-31النووي ،أبو زكريا ي
ف
ف
أ� يعــى الموصـ يـ� /تحقيق:ســيد كــروي حســن/
أ� بكــر بــن ســليمان(المتو� 1404م) /المقصــد العـ يـ� � زوائــد ب ي
ـ� :الحافــظ عـ يـ� بــن ب ي
-32الهيثـ ي
النــا�ش :دار الكتــب العلميــة يب�وت-لبنــان /عــدد األجـزاء .4
ف
ت
ـب� (المتــو�1149 :م)،مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثار،النــا�ش  :المكتبــة
-33اليحص�ب ي :أبــو الفضــل ،عيــاض بــن مــوىس بــن عيــاض بــن عمــرون السـ ي
العتيقــة ودار الـ تـراث.
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هۆشیاری سیایس الی گەنجان (توێژینەوەیەیک شیکارییە)
دانا فاضل محمد  ،1طاهر حسۆ زێباری

2

ڵنایس،كۆل�ی ئاداب ،زانكۆی سهالحهدین ،هه �
ول� ،ههرێیم كوردستان� ،
ێ� ژ
 2,1به�ش كۆمه
ع�اق
ێ
ێ
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پوختە:

ڵ
کۆمە�یـ ت
لــە ســەرەتای تەمەنــدا پێگەیانـ ن
ـە� و ســیایس لەنــاو �ێز
خ�انــدا دەســت پێــدەکات و ئاڕاســتە و بـ یـروڕای بــاوان دەگوازرێتــەوە بــۆ
ـد�
ـدا� زانیــاری و بنەمـ ن
ـەڕ� پێـ ن
منداڵــەکان ،پاشــان خوێندنــگا بەشــداری لــەو پێگەیاندنــەدا دەکات لـ �
ـاکا� ب�ی کردنــەوە و بـ یـروڕاو هەڵســوکەتەوە ،هەروەهــا
ێ
ـرد� خۆێندنــگا (دیموک ـر تا� ،دیکتاتــۆری ،هاوبــە�ش ) دەبێتــە بەشــێیک گرنــگ لــە هەڵ ـ ژ ن
سیســتیم پیادەک ـراوی بەڕێوەبـ ن
ارد� ئاڕاســتەی ژیــان ،دواتــر
ب
ن
اوەکا� تــری کۆمەڵــگا کاریگــەری خۆیــان لەســەر کەسـ ت
ـێ� تاکــەکان دادەنـ ێ� ن
ـ� ،ئــەو ئاڕاســتەیەش بــە هۆشــیاری ســیایس تــاک نــارساوە ،واتــا تــا
دامــەزر
ڵ
زانیــاری و ڕۆشــنب�ی ی ســیایس زۆرتــر بێــت ئاسـ تـی هۆشــیاری ســیایس با�تــر دەبێــت.
گ
تەکنۆلۆژیــا و بەتایبـ ت
ـە� سۆشــیال میدیــا گرنــی زۆریــان بــە هۆشــیاری ســیایس الی گەنجــان داوەو گەیشــتوونەتە ئــەو ڕایــەی کــە شــێوازی
کاریگــەر بوونیــان جیــاوازی زۆری هەیــە لــە نــەوەی پێــش خۆیــان ،بــە تایبـ ت
ـە� بەهــۆی هاتنــە نــاوەوەی تەکنۆلۆژیــا و بەکارهێنـ نـا� چاالکانــەی لــە الیــەن
ڵ
گەنجانــەوە ،ئەمــە وای کــردووە نوخبــەی ســیایس هــەو� ئــەوە بــدات ســوود لــەم الیەنــە وەربگرێــت لــە نموونــەی (بــاراک ئۆبامــا) و (دۆنالــد ترەمــپ)
ت
ـەرۆکایە�.
کــە توانیــان پـ ێ �ـی بگەنــە کۆشــی سـ

الملخص-:
التنشــئة االجتماعيــة والسياســية عمليــة ديناميكيــة يتــدارك داخــل االرسة ،فيهــا يتــم إنتقــال األفــكار واإلتجاهــات مــن اآلبــاء اىل االبنــاء ،بعــد
ف
ت
ـأ� دور المدرســة ليشــارك االرسة ي� التنشــئة مــن خــال إعطــاء المعلومــات وتغـ يـر المهــارات وغــرس االتجاهــات ،إضافــة اىل ذلــك فــإن النظــام
ذلــك يـ ي
ً
ً
ف
ف
ت
ـأ� دور المؤسســات
ـارك) يتكــون جــزءا مهمــا مــن شــخصية الفــرد ي� يحــدد مســاره ،ثــم يـ ي
اط ،ديكتاتــوري ،تشـ ي
االداري المتبــع ي� المدرســة (ديمق ـر ي
ن
ـوع
ـياس ،بمعــى أنــه كلمــا زادت المعلومــات والثقافــة السياســية إرتفــت مســتوى الـ ي
ـوع السـ ي
االخــرى ليضعــوا بصمتهــم فيهــا ،فيتكــون بذلــك الـ ي
ـياس عنــد االف ـراد.
السـ ي
التكنولوجيــا وباالخــص مواقــع التواصــل االجتمــاع عنــده أهميــة كبـ يـرة ف� تكويــن الــوع الســياس عنــد الشــباب ،ولكــن هنــاك إختــاف بـ ي ن
ـ� درجــة
ي
ي
ي
ي
ً
التأثــر بهــذه الوســيلة بـ ي ن
ـ� الشــباب والجيــل الســابق ،خاصــة بســبب االســتخدام المتواصــل والفعــال مــن قبلهــم ،هــذا الــذي أدى اىل أن يســتخدم
ـاع مــن قبــل النخبــة السياســية بغــرض تحقيــق أهدافهــم مــن إمثــال (بــارك أوبامــا) و (دونالــد ترمــب) حيــث إســتطاعوا أن
مواقــع التواصــل االجتمـ ي
يصــل بهــم اىل قــر الرئاســة.
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Sociological and political growth that occurs at the beginning of age originates from parent’s thoughts,
attitudes, and surroundings. The growth proportion that derives from school includes information, ideas, behaviors, and thinking basics. The school’s regulation management and system also have a substantial role in
choosing an individual's life tendency. Society institutions will also affect the personality of society members.
These all result in the accomplishment of the attitudes, which recognized as political awareness. The rise of the
political culture in society leads to the growth of political awareness.
One of the main concerns of technology and social media is political awareness among young people.
The political engagement of the young generation significantly increased, because of technology development
and utilizing it effectively by them, Political elites such as (Barack Obama) and (Donald Trump) to reach their
destination have beneficially used this advancement.
کلییل وشەکان:
السياس -:)Political Awareness -
(الوع
 -١هۆشیاری سیایس
ي
ي

ـاگا� فیکــری وســۆزداری مــرۆڤ بــۆ ئــەو ڕووداوانــەی لــە دەوروبــەر و جیهــان بــە گشـ تـی ڕوودەدات ،کــە توانــای خوێندنــەوەو
بریتیــە لــە بەئـ ی

تێگەیشـ ن
ـت� خــۆی هەبێــت و بــە شــێوەیەیک کــرداری هەڵویسـ تـی خــۆی دەرب�ب ڕ ێــت.
 -٢ڕۆشنب�ی ی سیایس (الثقافة السياسية -:)Political culture -

بریتیــە لــە کــۆی زانیــاری بەردەســت لــە کۆمەڵــگادا ســەبارەت بــە کارو پرۆســەی ســیایس ،کــە ســەرچاوەیەیک ســەرەیک یــە بــۆ دروســت بـ ن
ـوو�

هۆشــیاری ســیایس.
ن
پێگەیاند� سیایس (التنشئة السياسية -:)Political socialization -
-٣
ڵ
بریتیــە لــە کــرداری شــارەز ن
اکرد� تــاک بــە سیســتیم ســیایس و�ت ،بــۆ ئــەوەی لەســەر ئــەو بنەمایــە هەڵوێســت و ب�ی کردنــەوەو الیەنگـ یـری خــۆی
دیــاری بــکات و ببێتــە هاونیشــتمانیەیک بەســوود.
 -٤بەشداری سیایس (المشاركة السياسية -:)Political participation -
بریتیــە لــە بەشــداری کــردن لــە کایــە سیاســیەکاندا لەســەر ئاسـ تـی (دەوڵــەت ،پــارت ،ڕێکخ ـراو ،کــەیس) بەشــێوەی بەشــداری ڕاســتەوخۆ یــان
ڵ
ـەڕ� پێگـ ن
لـ �
ـەکا� پەیوەنــدی کۆمە�یەتیــەوە.
ێ
ڵ
ت
ن
االجتماع -:)Social Media -
 -٥پێگەکا� پەیوەندی کۆمە�یە� (مواقع التواصل
ي
ڵ
ـەکا� ئینتەرنێــت ،بــە مەبەسـ تـی دروســت کـ ن
ـە� کەســەکان لەنــاو پێگـ ن
ـرد� پێگــەی تایبـ ت
بریتیــە دروســت کـ ن
ـرد� پەیوەندییــە کۆمە�یەتیــەکان بەشــێوەی
ئۆنالیــن و کارتێکــەری ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ یەکـ تـری.

پێشەیک-:

ن
ت
ن
گەشەپێدا� کۆمەڵگادا ،لەبەر ئەوەی گەنجان بە داینەمۆی گۆڕانکارییەکان
تایبە� هەیە لە
بوو� هۆشیاری سیایس الی گەنجان بایەخێیک
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـژەکا� تــر لەســەر ئەمــان بونیــاد دەنرێــت ،هۆشــیاری ســیایس لــە ڕێگــەی پێگەیانـ ن
ن
ـە� و سیاســیەوە دروســت
ـد�
ناودەبرێــن و ئومێــدی توێـ

ڵ
ن
کۆمە�یەتیــەکان گەشــەی پ ێ
� دەدەن.
ـۆکارەکا� وەک میدیــا و سۆشــیال میدیــا و دامــەزراوە ســیایس و ئابــوری و
دەبێــت و هـ
ئــەم توێژینەوەیــە هــەوڵ دەدات پەیوەنــدی نێــوان چەمکـ ن
ـەکا� (پێگەیانــدن ،ڕۆشــنب�ی ی ،هۆشــیاری ،بەشــداری) ســیایس و سۆشــیال میدیــا
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بدۆزێتەوە ،پاشــان کاریگەری سۆشــیال میدیا لەســەر هۆشــیاری ســیایس الی گەنجان بەرەو کوێ هەنگاو دەنێت ،وە ئەو بابەتانە ی ن
چ� کە جێگەی
گ
ســەرنج و گرنــی پێدانیانــە؟
هەروەهــا ئــەم توێژینەوەیــە هــەوڵ دەدات ســەرچاوەی ســەرەیک دروســت کـ ن
ـرد� پەیوەندییەکــە بدۆزێتــەوە ،بــە واتــای ئــەوەی کام لــەو چەمکانــە

ن
ـد� نێــوان هۆشــیاری ســیایس و سۆشــیال میدیــا وەکــو دوو چەمــی ســەرەیک لــە
هــۆکاری دروســت بــوو� ئــەوی تریانــە لــە ئێســتادا ،وە ئایــا پەیوەنـ ی
چیدایــە و کامیــان کاریگەرییــان لەســەر ئــەوی تــر زیاتــرەو پێشــبینیکردن بــۆ داهاتــوو چــۆن دەبێــت و کامیــان کاریگەریــان زیاتــر دەبێــت.

السياس -:)Political Awareness -
(الوع
یەکەم /هۆشیاری سیایس
ي
ي
وشەیەیک لێکدراوە پێکهاتووە لە (هۆشیاری  +سیاسەت)
ن
ن
ت
ین
ڕوان� و هەڵوێستەکان
پێکهێنا�
بەمەبەس�
بەکارهێنا� عەقڵ بەشێوەیەیک ڕێک و تەندروست
 :١-١هۆشیاری -:چەمیک هۆشیاری بریتیە لە
ڵ
ن
ـتەکا� لەســەر بنەمــای عەق�نیــەت دیــاری
(آل طويــرش ،بــدون ســنة الطبــع ،)٦١ :بــە پـ ێ �ـی ئــەم پێناســەیە هۆشــیاری کردارێــی لۆژیکیــەو هەڵوێسـ
دەکات.

ڵ
ـوع –  )Awarenessوەکــو چەمــک بریتیــە لــە ئاڕاســتەو پەرچەکــرداری عەقــی ،کــە لــە ڕێگەیــەوە تــاک هەســت
مەبەســت لــە هۆشــیاری (الـ ي
ـردارەکا� پەیوەنــدی کــردن یارمـ ت
ن
بــە (بـ ن
ـە� تــاک دەدات کــە
ـوو� خــۆی ،ژینگــەی چــواردەور ،ئینتیمــای بــۆ کۆمەڵەکــەی) دەکات ،لەگــەڵ ئــەوەی کـ

ڵ
ڕۆ� کەسـ نـا� تریـیش
بڕوانێتــە خــۆی و توانــای بینـیی
بــۆ دەرکەوتـ نـی هۆشــیاری (غيــث.)٨٨ :١٩٩٠ ،

ڵ
هەبێــت ،هەروەهــا تێکــەڵ بــوون لەگــەڵ ڕۆ� کەســان و ژینگــەی دەوروبــەر مەرجێــی ســەرەکیە

ڵ
بــەم واتایــە هۆشــیاری کاردانــەوەی عەقڵییــە بــۆ ڕوداوەکان ،بــە�م لــە ڕوانگــەی پێناســەی زێبــاری کــە دەڵێــت" -:هۆشــیاری بریتیــە لــە
پەیوەنــدی نێــوان کارکردانــەوەی هەســتەکان و لێکدانــەوە لۆژیکیەکانیــەوەو لــە ئاســتێیک بەرزتــردا الیەنـ ن
ـەکا� ب�ی کردنــەوەو زاکـ یـرەو خەیــاڵ و ســۆزەکان
ڵ
ڵ
با�تــری هەیــەو بێجگــە لــەوەی ســەرجەم کــردارە عەقڵیـ ن
ـەکا� وەک (ب�ی کردنــەوە،
تێکــە� دەبــن" (زیبــاري ،)١٤٥ :٢٠٠٨ ،لـ ێ�ـرەدا هۆشــیاری ئاســتێیک
لۆژیــک ،زاکــرە ،خەیــاڵ) لەخۆدەگرێــت ،ئامــاژەی بــە الیـ ن
ـە� ســۆزداری کەســەکان داوە ،واتــا مــرۆڤ لــە ڕێگــەی عەقــڵ وســۆزەوە وردتــر لــە ڕوداوەکان
ی
دەڕوانێــت و شــیکردنەوەی ت
قوڵ�یــان بــۆ دەکات.
ـرد� ،هەروەهــا بــە هونــەری بەڕێوەبـ ن
ـدا� کارێــک بەمەبەسـ تـی چاککـ ن
 :٢-١سیاســەت -:وشــەی سیاســەت لــە زمانەوانیــدا واتــای ئەنجامـ ن
ـرد� شــار
ڵ
و�ت بەکارهێـ نـراوە (طويــرش ،بــدون ســنة الطبــع ،)٢١ :لــە فەرمــوودەی پــرۆزدا هاتــووە پێغەمبــەر (صــى هللا عليــه وســلم) فەرموویـ ت
ـە�( -:كانــت
و
ی
ن
ـەرەکا� بەنوئیرسائیــل سیاســەتیان دەکــرد ،بەواتــای کاروبارەکانیــان
بنــو إرسائيــل تسوســهم األنبيــاء  ()........البخــاري ،)٨٥٦ :٢٠٠٢ ،واتــا پێغەمبـ
بــۆ بەڕێوەدەبــردن.
شــارەز ن
ایا� ب�ی ی ســیایس هاودەنگن لەســەر کۆکردنەوەی پێناســە کۆن و نوێیەکان لە یەک پێناســەی گشــتگ�ی کە بریتیە لە (سیاســەت بریتیە
ن
بەڕێوەبرد� دەوڵەت و کۆمەڵگاکان)(ديفرجيه ،بدون سنة الطبع.)٧ :
لە حوکمڕ نا� و
ئەگــەر سیاســەت بریـ تـی بێــت لــە سەرپەرشـ تـی کــردن و بەڕێوەبـ ن
ـرد� کاروبــاری خەڵــک بــەو پێیــە هۆشــیاری دەبێتــە پێویســتیەیک گرنــگ بــۆ بــاش
بەڕێوەچـ ن
ـوو� ئــەو سەرپەرشـ تـی کردنــە ،لـ ێ�ـرەوە زانایـ نـا� کۆمەڵنــایس ڕایــان وایــە کــە سیاســەت یەکێکــە لــەو سیســتمانەی کــە کۆمەڵنــایس لێکۆڵینــەوەی
ڵ
ڵ
ـە� و دروســت کـ ن
کۆمە�یـ ت
ـرد� هۆشــیاری ســیایس و پاشــان پێکهاتـ نـی ڕای
لێــدەکات ،هەروەهــا پەیوەندیــەیک تێکــە�و هەیــە ســەبارەت بــە ژینگــەی
گشـ تـی (ســعد.)٤٠ :١٩٨٨ ،

غ
ـە� شــاردا ،واتــا تێپەڕانـ ن
م�ووییــەوە هاوکاتــە لەگــەڵ دەرکەوتـ نـی دەوڵـ ت
وشــەی سیاســەتیش لــەڕووی ێ� ژ
ـد� قۆنــا� پەیوەنــدی لەســەر بنەمــای خێــڵ
غ
ـەدە� هاوچــەرخ ،کەواتــە سیاســەت بریتیــە لــە بەڕێوبـ ن
ـە� مـ ن
ـا� دەوڵـ ت
ـرد� دەوڵــەت بەپـ ێ �ـی یاســاو دەســتور و سیســتمێیک
و عەشـ یـرەت بــەرەو قۆنـ
دیاریکراو(أب ـراش.)٣٣ :١٩٩٨ ،

گ
لەبــەر ئــەوە سیاســەت بــاس لــە دەوڵــەت دەکات کــە چــۆن کار لــە کۆمەڵــگا دەکات ،هەروەهــا گرنــی دەدات بــە ڕوداوە سیاســیەکان لــە چوارچێــوەی

دەوڵەتدا(االســود.)١٣ :١٩٨٦ ،
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ـوو� دەوڵـ ت
ـرد� دەوڵــەت ،ئــەم کــردارەش لەگــەڵ دروســت بـ ن
ـەکا� ســەرەوە سیاســەت بریتیــە لــە سیســتیم بەڕێوەبـ ن
ـ� لــە پێناسـ ن
بەپـ ێ �ـی تێگەیشـ ت ن
ـە�
مەدەنیــدا ئاڵۆزتــر بــووە دوای ئــەوەی ســەرجەم ئەندامــان بەشــدارییان هەیــە لــە داڕشـ ن
ـت� شــێوازی سیاســەتکردن لــە دەوڵەتــدا.

ن
پێگەیاند�
 :٣-١هۆشــیاری ســیایس -:کاتێک هەردوو چەمیک هۆشــیاری و سیاســەت پێکەوە دێن دەبێتە هۆشــیاری ســیایس ،کە لە ئەنجایم
ن
ن
دەهێ�ێت و کۆمەڵگا لە �
ن
تاکەکا� دەگەیەنێت ،بۆ ئەوەی لەداهاتوودا
بەکارهێنا� کۆمەڵێک هۆکاری جۆراو جۆرەوە بە
ڕ�
سیاسیەوە بە دەست
ێ
کاری سیایس بکەن و بەشداری بکەن لە چاالیک و ن
ئاسا� کۆمەڵگاکەیان (إسماعيل.)١١٨-١١٧ :١٩٩٧ ،
ژیا�
ی
کەواتــە هۆشــیاری ســیایس بریتیــە لــە کردارێــک کــە تــاک لــە ڕێیــەوە هەســت بــە بـ ن
ـوو� خــۆی و دەوروبەرەکــەی دەکات و ئاڕاســتەو بۆچوونێــی
ن
ت
ـاگا� فیکــری و مــرۆڤ هەســت بــە خــۆی
تایبــە� دەبێــت بــۆکاروبــارە گشــتییەکا� کۆمەڵــگا (غيــث ،)٨٨ :١٩٩٠ ،یــان بــە واتایــەیک تــر حاڵەتێکــە لــە بەئـ ی
ن
و تواناو تێگەیشـ ت ن
(الجب�.)٢٠ :٢٠٠٠ ،
ـیکردنەوەکا� دەکات
ـ� و شـ
ي
ـوو� خــۆی بەشــێوازێک لــە توانایــدا هەبێــت خـ ن
ـرد� تاکــە بــە بـ ن
ـەکا� ســەرەوە هۆشــیاری ســیایس بریتیــە لــە هەســت کـ ن
لــە ڕوانگــەی پێناسـ ن
ـاوە�
ـە� خــۆی بێــت ،ئەمــەش پێوانەیــە بــۆ بـ ن
ـوو� تایبـ ت
بــرو بۆچـ ن
ـوو� هۆشــیاری ســیایس.
ی

هۆشیاری سیایس الی تاک پێنج پێکهێنەری سەرەیک هەیە بەم شێوازە                    -:

ڵ
ن
ن
کۆمە� ت
جیها�.
نیشتما� و
یە� و ئابوری و ڕۆشنب�ی ی و
" -١ڕوانینێیک گشتگ�ی بۆ ژینگەی
ن
ت
خ
جیها�.
هەرێمایە� و
ناوخۆ� و دەرەیک و
بارودۆ�
 -٢هەستێیک ت�ی ژ بۆ
ی
ڵ
ت
ن
کۆمە� ت
ت
مرۆڤایە�.
نیشتما�
بەها� و
یە� و
بەرپرسیارێ� کە پێک دێت لە پابەندبوون بە بنەما پۆزەتیڤە
 -٣هەست کردن بە
ی
ڵ
وکۆمە� ت
ن
 -٤حەزی گۆڕانکاری لەگەڵ پار ن
یە� وبەهاییەکان" (بكارة.)٩ :٢٠٠٠ ،
نیشتما�
است� نەگۆڕە
 -٥بەشداری کرداری لە پرۆسە و چاالکیە جۆراو جۆرە سیاسیەکاندا.
ـوو� هۆشــیاری ســیایس بــە هەمــوو ئاســتەکانیەوە بـ ن
بـ ن
ـوو� توانایــەیک باشـ تـر دەدات بــە خاوەنەکــەی کــە بتوانێــت شــیکردنەوە بــۆ ڕوداوەکان

ـەکا� دەوروبــەر و بەشــێوەیەیک بێالیەنانــەو لــە هەمــوو الیەنـ ن
بــکات ،بــەدوور لــە هەســت و ســۆز و کاریگەرییـ ن
ـەکا� بــە بــا�ش

تێــدەگات ،بــە جۆرێــک

ن
ڕووداوەکا� ال دروســت دەبێــت و دروســت لێیــان تێــدەگات ،لەبــەر ئــەوە هۆشــیاری ســیایس بریتیــە لــە دووبــارە ڕێکخســتنەوەی
وێنایــەیک تــەواوی
ب�ی وبۆچوونــەکان بــە شــێوازێک کــە دیــوی ڕاســتەقینەی ڕووداوەکان بخاتــەڕوو (الظاهــر.)١٨١ :٢٠١٥ ،
ڵ
ـوو� بەرف ـر ن
ـە�م لــە ســەردەیم بەردەســت بـ ن
اوا� سۆشــیال میدیــا ئــەو چەمکــە پێویسـ تـی بــە ف ـراوان کــردن هەیــە لەبــەر ئــەوەی مەبەســت
بـ
ن
لــە هۆشــیاری ســیایس بریتیــە لــە "کارکــردن بــۆ زیادکـ ن
ـتکرد� ڕۆشــنگەری بـ یـر ی�
ـرد� پلــەی هەســت کــردن الی تــاک وکۆمــەڵ بەئاڕاســتەی دروسـ
سیاسیەکا� کۆمەڵگا ،سەرەڕای شارەز ن
ن
ابوو� هاونیشتمانیبە ئەرک و مافە سیاسیەکان و ئەو ڕوداوە سیاسیانەی لە دەوروبەری
دەربارەی ڕوداوە
ڕوودەدات(زیبــاري.)٩٤ :٢٠٠٨ ،
ڵ
ن
کۆمە�یەتیــەکان بــە تایبـ ت
ـوارەکا� ژیــان و بەردەســت بـ ن
ن
پاشــان لەگــەڵ زیادبـ ن
ـوارەکا� هۆشــیاری
ـە� ،بـ
ـوو� تەکنۆلۆژیــا بــە گشـ تـی و تــۆڕە
ـوو� بـ
ـارودۆ� ناوخــۆ� و ناوچــە� و نێودەوڵـ ت
ن
خ
ـە� ،لەگــەڵ زانیـ نـی کێشــە
ـتپێکرد� تــاک بــۆ بـ
ســیایس فراوانـ تـر دەبێــت بــەوەی بریـ تـی دەبێــت لــە "هەسـ
ی
ی
ـتکرد� بڕیــاری نیشـ ن
ن
ن
ـاوازەکا� ســەردەم و ئــەو �ێز
ـتما� و جیهـ نـا� و وردبوونــەوە لــە ڕوداوەکان بەمەبەسـ تـی
ه�انــەی کاریگەریــان هەیــە لــە دروسـ
جیـ
ـەکا� ،ســەرەڕای زانیـ نـی دابونەریــت و ڕۆشــنب ی و زانســت و یاسـ ن
شــیکردنەوەو دۆزینــەوەی پێشــینەو بــوارەکان و کاریگەریـ ن
ـاکا� ســەردەم کــە لــە
�ی
ن
ـەدە� و زانسـ تـی ،بــۆ ئــەوەی توانــای خوێندنــەوەی گوتــارو
چــواردەوری ڕوداوەکان کۆبونەتــەوە ،لەگــەڵ شــارەز یا� لــە چەمــک و زمــا� ســیایس و ئـ ب
ـەنگاند� هــۆکاری ســەرکەوتن و شکسـ تـی پــرۆژەو گۆڕانکارییـ ن
ن
ـرۆژەکا� خەڵـ ن
ن
ـەکا� هەبێــت" (القاســم و أحمــد،
ـکا� تــر و توانــای هەڵسـ
شــیکردنەوەو پـ
.)١٥٢ :٢٠١٧

بە سوود ی ن
بین� لەو پێناسانە پێناسەی ئیجر ئا� ئەم توێژینەوەیە بریتیە لە-:

هۆشیاری سیایس بریتیە لە بەئاگا� فیکری وسۆزداری مرۆڤ بۆ ڕووداوانەی لە دەوروبەر و جیهان بە ت
گش� ڕوودەدات ،کە توانای خوێندنەوەو
ی

ت
ن
هەڵویس� خۆی دەرب�ب ڕ ێت.
تێگەیشت� خۆی هەبێت و بە شێوەیەیک کرداری
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ـاوەکا� کۆمەڵــگا ،کــە جیــای دەکاتــەوە لــە کۆمەڵـ ن
ن
ـگاکا� تــر و جۆرێــک
ڕۆشــنب�ی ی ســیایس بریتیــە لــە کۆک ـراوەی ب�ی وبــاوەڕو بەهــا سیاســیە بـ
ڵ
غ
ـا� ســەرەتادا بەڕێگــەی کــرداری پێگەیانـ ن
کۆمە�یـ ت
ـد� ســیایس دەگوازرێتــەوە بــۆ
ـە� بــۆ تاکــەکان دروســت دەکات ،لــە قۆنـ
لــە ڕێکوپێــی و گونجـ نـا�
ڵ
ن
ـە�م دواتــر کەســەکان خۆیــان دەبنــە ســەرچاوەی دروســت کـ ن
ـرد� ڕۆشــنب�ی ی ســیایس ،کاتێــک ڕاو بۆچــوون و
نــەوەکا� تــر (ســالم ،)٥٥ :١٩٨٣ ،بـ
هەڵوێســتە تایبەتیەکانیــان پەخــش دەکــەن و خەڵکێــک پـ �ـی کاریگــەر دەبــن ،بــە تایبـ ت
ـە� ئەگــەر لــە پلــەو ئاســتێکدا بێــت کــە قســەکانیان جـ �ـی بایـ خ
ـە�
ێ
ێ
بەشــێک لــە جەمــاوەر بێــت.
ن
هەڵوێستەکا� سەبارەت
لەڕوانگەیەیک ترەوە ڕۆشنب�ی ی سیایس پێناسە دەکرێت بەوەی کە "بریتیە لە بەها و ب�ی وڕاو بۆچوون کە بەهۆیەوە تاک
ن
ـتەکا� ســەبارەت بــەو سیســتمە سیاســییەی کــە
بــە چاالکیــە سیاســیەکان دەردەبڕێــت ،بــە شــێوازێک بریـ تـی دەبێــت لــە کۆک ـراوەی ســەرجەم ئاڕاسـ

ڵ
و�ت بەڕێــوە دەبــات(.)12 :1989 ,Almond

ســامۆئیل هنتنگتۆن دەڵێت -:ڕۆشــنب ی ســیایس بریتیە لە ب وڕا رسوشــتیەکان دەربارەی نیشــانە و بەهاو مەبەســتە سیاســیەکان و هەروەها ن
ژیا�
�ی
�ی
ت
ـا�.)١٤٤ :١٩٩٨ ،
خەڵــک ،کــە سیســتیم ســیایس ئێســتا پێــک دەهێنێــت ،هەمــوو ئەمانــەش بەشــێکن لــە سیســتیم گشــی کۆمەڵــگا (نـ ج ي
ڵ
کۆمە�یـ ت
ئــەم بەهــا و بــروڕاو بۆچوونانــە کــە بــە ڕۆشــنب ی ســیایس نــارساوە بەشــێکە لــە ڕۆشــنب ی گشـ تـی کۆمەڵــگاو لــە ڕێگــەی پێگەیانـ ن
ـە� و
ـد�
�ی
�ی
ی
ن
ن
ـەوەکا� دوای خــۆی.
ـتیەکا� دەگوازرێتــەوە بــۆ نـ
سیاســییەوە بنەمــاو هێڵەگشـ

ێ�
بەپ� ڕای ( )Almond & Verbaڕۆشنب�ی ی سیایس بە ێ �پ� ئاڕاستەو هەڵوێستەکان ( )٣جۆری هەیە (-:)22 :1989 ,Almond

ن
ـتەکا� سیســتیم
 -١ڕۆشــنب�ی ی کالســییک ( -:)Parochial Cultureئەم جۆرەیان بە الوازی هەســت پێکردن دەنارسێتەوە ســەبارەت بە دەرهاویشـ
سیایس.
ـرد� تاکــەکان لــە ئاســتێیک بەرزدایــە  ،ســەبارەت بــە کار و ئیشـ ن
ـە� ( -:)Subject Cultureلـ �ـرەدا ئاڕاســتەو هەســت پێکـ ن
 -٢ڕۆشــنب�ی ی ملکـ چ
ـەکا�
ێ
ڵ
ڵ
ـە�م لەبــەر بێ
ـە� سیســتمەکە بــوون.
� دەســە� ت� و کــەیم کاریگەریــان ملکـ چ
سیســتیم ســیایس ،بـ
�ێز
بەه�ی هەڵوێســت و ئاڕاســتەی تاکەکان دەنارسێتەوە ،لەگەڵ ئەوەی
 -٣ڕۆشــنب�ی ی بەشــداریکردن ( -:)Participant Cultureئەم جۆرەیان بە
ڵ
ن
ـتەکا� سیســتیم ســیایس تێدەگــەن و توانــای وەرگرتــن و ڕەتکردنەوەیــان هەیــە بەپـ ێ �ـی دەســە�ت وکاریگەریــان لەســەرکۆمەڵــگا.
بــاش لــە دەرهاویشـ
کەواتــە ئاڕاســتەکە لەهــەر کۆمەڵگایەکــدا بــە شــێوازێکە کــە لەوانەیــە هــەر ( )٣جۆرەکــە لەیــەک کۆمەڵــگادا هەبێــت ،بــە پـ ێ �ـی جیــاوازی چـی ن و توێــژ
و ئاسـ تـی ڕۆشــنب�ی ی و توانــای ئابــوری و جیــاوازی کەســەکان ،ئەمــەش وا دەکات کــەس و گروپــەکان هــەر یەکەیــان بــە جیــا ئاڕاســتەی خۆیــان دیــاری
بکــەن.
ـد� ســیایس دەگوازرێتــەوە ئەویــش لــە �
ڕ� کــرداری پێگەیانـ ن
ڕۆشــنب ی ســیایس لــە �
ڕ� خـ �ێزـران و دامــەزراوە پەروەردەییەکانــەوە دەســت پێــدەکات
�ی
ێ
ێ
ـەکا� ڕاگەیانــدن و ح�یز بــە سیاســیەکان دواجاریــش دەوڵــەت ،ڕۆشــنب ی سیاســیش جارێــی تــر دەبێتــە ســەرچاوەی دروســت بـ ن
تادەگاتــە کەناڵـ ن
ـوو�
�ی
هۆشــیاری ســیایس ،بــەو شــێوەیە پێگەیانــدن دەبێتــە ســەرچاوەی ڕۆشــنب�ی ی و ڕۆشــنب�ی یش هۆشــیاری ســیایس دروســت دەکات.

سێیەم /پێگەیاند�ن سیایس (التنشئة السياسية-:)Political socialization ،

ن
پێگەیانـ ن
ن
ـەکرد� هۆشــیاری سیاســیە ،لەبــەر ئــەوە
ـتکەوت� ڕۆشــنب�ی ی ســیایس و پاشــان گەشـ
ـد� ســیایس ســەرچاوەی ســەرەیک دەسـ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـایە� و دیاریکـ ن
ـاڵەکا� ســەرەتای تەمــەن گرنـ گـی زۆریــان هەیــە لــە بونیادنـ نـا� کەسـ ت
ن
ـە� تاکــەکان.
ـرد� ناســنامەی کەس ـیی و
سـ
ڵ
ن
ن
ناونیشا� ()Political socialization
پێگەیاند� سیایس بۆ یەکەمجار لە الیەن ( )Herbert Hymaلە سا�  ١٩٥٩لە کتێبەکەی بە
چەمیک

ڵ
ن
(ف�کـ ن
نــاوی هێنــاوەو پێناســەی کــردووە بــە �
اوەکا� کۆمەڵــگاوە بــۆ ئــەوەی لــە ڕووی
ـرد� تاکــە بەشــێوازە کۆمە�یەتیــەکان لــە ڕێگــەی ســەرجەم دامــەزر
ێ
ن
دەروو� و هەڵســوکەوتەوە بتوانێــت لەگــەڵ دەوروبــەر بگونجێــت) (.)390 :1967 ,Bender
ڵ
ـد� ســیایس کــرداری خۆگونجاندنــە لەگــەڵ بەشـ ن
بەپـ �ـی ئــەم پێناســەیە پێگەیانـ ن
ـەکا� کۆمەڵــگا ،بــە�م بەپـ ێ �ـی پێناســەی (رســول) دەڵێــت" -:بریتیــە
ێ
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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لــە کــرداری �
ف�کــردن و ڕاهێنـ نـا� تــاک بــۆ ئــەوەی ببێتــە ئەنــدام لــە کۆمەڵگەیــەیک ســیایس دیاریک ـراو ،پاشــان لــەو بــوارەدا کار بــکات و ببێتــە کەســێیک
ێ
ـد� ســیایس ئامادەکـ ن
ســیایس" (رســول ،)٩٦ :٢٠١٦ ،بــە پـ �ـی ئــەم پێناســەیە پێگەیانـ ن
ـرد� تاکــە بــۆ ئــەوەی ببێتــە کەســێیک ســیایس و بەشــدار بێــت لــە
ێ
کایــە سیاســیەکاندا.
ڵ
ن
بە�م
پێگەیاند� سیایس الی (االسود) بریتیە "لەو کردارەی تاک شارەزا دەبێت لە سیستیم سیایس و لەو ڕێیەوە بڕیاری ئاڕاستەی سیایس
ن
خــۆی دەدات و هەڵوێسـ تـی ســەبارەت بــە دیــاردە سیاســیەکا� بــۆ دروســت دەبێت"(االســود ،)٢٨٥ :١٩٨٦ ،بەپـ ێ �ـی ئــەم پێناســەیە بێجگــە لــە زانیـ نـی
مەعریـیف و حــەزی نــاخ و هەڵوێسـ تـی کــرداری خاڵێــی تــری زیــاد کــردووە کــە بریتیــە لــە شــارەزا� لــە سیاســەت و سیســتیم ســیایس ،ئــەم کارەش لــە �
ڕ�
ێ
ی
ن
ـۆرەکا� کۆمەڵــگاوە بــە شــێوەی نەخشــە ڕێژییــەیک ورد ئەنجــام دەدرێــت.
کەناڵــە جــۆراو جـ

-کەناڵەکا�ن پێگەیاند�ن سیایس-:

ڵ
پێگەیاند� سیایس ،لە �
ن
ڕ� ئەم کەنا�نەی خوارەوە بە کەسەکان دەگات-:
پرۆسەی
ێ
ن
 :١-٣خـ �ێز
ـەکرد�
ـ�ان -:ئۆگســت کۆنــت پێناســەی خـ �ێزـر نا� کــردووە بــەوەی کــە (پێکهاتــەی یەکەمــە لــە الشــەی کۆمەڵــگادا و یەکــەم خاڵــە کــە گەشـ
ڵ
کۆمە� ت
یە� لێیەوە دەست پێدەکات و تاک تیایدا پێدەگات (بيوم ،)٢٠ :٢٠٠٥ ،هەروەها �ێز
"خ�ان دامەزراوەیەیک گرنگە لە پێکهاتەی کۆمەڵگادا
ي
ڵ
�ێز
ـەوازە� و کاریگەرییــان لەســەر یەکـ تـر هەیــە ،هــەر
ـوو� و پەرتـ
ی
و ئــەو یەکــە بچوکەیــە کــە ئاوێنــەی حــا� کۆمەڵگایــە ،لــە بەهــری و الوازی ،یەکگرتـ ی
گۆڕانکارییــەک بەســەر یەکێکیانــدا بێــت ڕاســتەوخۆ بــۆ ئــەوی تریــان دەگوازرێتــەوە" (الشــان.)١٢١ :٢٠٠٤ ،
گ
ڵ
ڵ
گرن� �ێز
لەگەڵ ئەوەی پێناســەی زۆر و جیاواز هەیە بۆ �ێز
خ�ان لە سیســتیم کۆمە�یەتیدا کە کۆمەڵێک
خ�ان ،بە�م هەمووان کۆکن لەســەر
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەڕە� لــە کۆمەڵــگادا ئەنجــام دەدات و ســەرچاوەیەیک ســەرەکییە بــۆ پێگەیانـ ن
کاری بنـ ت
ـە� و ســیایس و ئابــوری ،بێجگــە لــەوەی هــۆکاری
ـد�
ت
چانـ ن
ـوکەو� تاکەکانــە.
ـد� بەهــا و ب�ی کردنــەوەو ڕەوشــت و هەڵسـ

ڵ
ڵ
ن
ســەبارەت بــە کاریگــەری بــاوان لەســەر منداڵەکانیــان لــە پێگەیانــد� سیاســیدا ،توێژینەوەیــەیک ( )Roberta S. Sigelکــە ســا� ( )١٩٦٨بــاوی
ڵ
�
ت�وانیـ نـی نێگەتیڤانــەی بــاوان ســەبارەت بــە دەســە�ت هــۆکار بــووە بــۆ ئــەوەی منداڵەکانیــش هەمــان ب�ی وڕایــان بــۆ
کردۆتــەوە بــۆی دەرکەوتــووە کــە ێ ڕ
�
�ش
ت�وانیـ نـی پۆزەتیڤیانــەش بەهەمــان شــێوە گوازراوەتــەوە (.)Merelman, 1980: 463
دروســت بێــت ،پێچەوانەکــە ڕاســتە کــە ێ ڕ
ـاوا� بکاتــەوە لــە الیەنگــری کـ ن
ئاشــکرایە منــداڵ لەســەرەتای تەمەنــدا حــەز دەکات الســا� بـ ن
ـرد� پارتێــی دیاریک ـراو ،لەمــەوە شــێوازێیک
ی
ی
ڵ
ن
ـتەکا� لــەوەوە وەردەگرێــت
ـەرەتا� بــۆ دروســت دەبێــت و بــاوک دەبێتــە نموونــەی بــا� بــۆ منــداڵ و بەهــاو بۆچــوون و ئاڕاسـ
ب�ی کردنــەوەی ســیایس سـ
ی
(.)Davies, 1965: 10
ڵ
ڵ
ـد� کۆمە�یـ ت
ـپاند� بەهــا و ئاڕاســتەکان لــە منداڵــدا لەڕێــگای پێگەیانـ ن
ڕۆ� بەرچــاوی هەیــە لــە چەسـ ن
ـە� و سیاســیەوە ،ئاشــکرایە
کەواتــە خـ �ێزـران
ڵ
ـەڕ� کرۆمۆســۆمەکانەوە ناگوازرێتــەوە بەڵکــو لــە �
بەهــا و ئاڕاســتەکان لـ �
ڕ� گواســتنەوەی کۆمە�یەتیــەوە دەدرێــت بــە نــەوەکان ،ئــەم کارەش بــۆ
ێ
ێ
ڵ
هاو�تیــەیک بــاش و بەســوود بەرهــەم بێــت ،ئــەوەی گرنگــە لــە ســەرەتای تەمەنــدا منــداڵ فلتــەری نیــە لــە وەرگرتـ نـی زانیارییەکانــدا بــە تایبـ ت
ـە�
ئەوەیــە
کاتێــک لــە �
ڕ� دایــک و باوکــەوە بێــت ،ئــەم بۆچوونــەش زانــای کۆمەڵنــایس فەڕەنــی (دۆرکایــم) پشــت ڕاسـ تـی کردۆتــەوە کــە دایــک و بــاوک ڕۆڵێــی
ێ
ڵ
ـەکا� تــردا ،ئــەوەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ســەرەتای هەمــوو پێکهاتـ ن
ـە� و ســیایس و ســەرجەم الیەنـ ن
ـد� کۆمە�یـ ت
گرنگیــان هەیــە لــە پێگەیانـ ن
ـەکا�
شارســتانیەت لــە �ێز
خ�انــەوە ســەرچاوەی گرتــووە (العكيـ يـ�.)١٥ :٢٠١٣ ،
ڵ
ڵ
ـە�م دوای ئــەو تەمەنــە باخچــەی ســاوایان و قوتابخانــە لــە �
منــداڵ تــا تەمـ ن
ڕ� مامۆســتایان و
ـە� پێنــج ســا� بــە تەنهــا لــە خـ �ێزـران بەرپرســە ،بـ
ێ
ن
اوەکا� تــر پشــی خۆیــان لــە پێگەیانــدن زیــاد
پاشــان هاوڕێیانــەوە بەشــێک لــە کارەکــە دەگرنــە ئەســتۆ ،کــەم کــەم تــا دێــت لەســەر حسـ بـا� خـ �ێزـران دامــەزر
دەکــەن.
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ڵ
کۆمە�یـ ت
 :٢-٣خوێندنــگا -:خـ �ێزـران رسوشــتێیک نافــەریم هەیــە لــە پێگەیانـ ن
ـە� و ســیایس ئابــوری ،دوای ئــەو خوێندنــگا دێــت ئــەم پرۆســەیە درێــژە
ـد�
گ
ڵ
پێــدەدات بــەوەی کــە رسوشــتێیک فــەریم هەیــە لــە پێگەیاندنــدا و لــە جیـ تـا� بــاوک و دایــک مامۆســتا ڕۆ� پێشــەن� دەبینێــت ،هەرچەنــدە کەســێکە

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� ،نــەک تەنهــا بــە
لــە دەرەوەی بازنــەی خـ �ێزـران و نزیکــەکان ،کــە ئەمــەش هەنــگاوی یەکەمــە بــۆ تێکــە�و بــوون و گونجــان لەگــەڵ ژیـ نـا�
ن
ف�کـ ن
مەبەسـ تـی �
ـاوەکا� کۆمەڵــگا وەردەگریــت و
ـرد� زانســت و زانیــاری ،بەڵکــو بــە شــێوازێیک ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ شــارەز یا� و ب�ی وبۆچوونــە بـ
ێ
دەبێتــە بەشــێک لــە هەڵســوکەوت و ژیـ نـا� لــە داهاتــوو و بــە پـ ێ �ـی ئــەو ئاڕاســتەیە بەشــێیک گــەورەی ژیـ نـا� بەڕێوەدەبــات (،)Anastasiu, 2011: 5
ن
لەبــەر ئــەوە پێگەیانـ ن
ف�کــردن وەرگرتـ نـی دابونەریتـ ن
ـردارەکا� �
ـد� ســیایس بەشــێکە لــە کــرداری پێگەیاندنــە گشــتیەکە ،لەبــەر ئــەوە هەمــوو کـ
ـەکا�
ێ
ن
اوەکا� تــرەوە وەریــان دەگرێــت.
کۆمەڵــگا دەبێتــە کلتورێــک و تــاک بــە شــێوەی جیــاواز لــە قوتابخانــەو دامــەزر
ـەکا� تــری پێگەیانـ ن
گرنگ�یــن تایبەتمەنــدی کــە خوێندنــگا جیــا دەکاتــەوە لــە کەناڵـ ن
ت
ـد� ســیایس بریتیــە لــەوەی کــە یەکــەم دامــەزراوەی فەرمیــە
ن
کــە تــاک پەیوەنــدی پێــوە دەکات ،لــەو ڕێیــەوە بەهــاو پێــوەر و یاسـ ن
ـتنەکا� لــە داهاتــوودا ،لەبــەر
ـاکا� کۆمەڵــگا وەردەگرێــت و دەبێتــە بنەمــای تێگەیشـ

ئــەوە خوێندنــگا هــۆکاری یەکەمــە بــۆ پێگەیانـ ن
ـد� ســیایس ،هــەر لەبــەر ئەوەشــە زۆرینــەی حکومەتــەکان خوێندنیــان تــا ئاســتێیک دیاریکـراو کردووەتــە
خــۆڕا� و بــەزۆر ،نــەک تەنهــا بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاسـ تـی زانسـ تـی بەڵکــو مەبەستیشــیان پـ �ـی پێگەیانـ ن
ـد� سیاسیشــە بــە شــێوازێک کــە خزمــەت بــەو
ێ
ی
گ
ن
ئاڕاســتەو ڕێبــازە بــکات کــە پەیــڕەوی دەکــەن (هــال ،)١٦ :٢٠١٥ ،هەروەهــا گرنــی پێــدا� حکومەتــەکان پاڵنــەری تری ـیش لــە پشــتەوەیە لەوانــە بــۆ
ڵ
هاو�تیــەیک گوێڕایــەڵ و بێ
� کێشــە دەربچێــت و ببێتــە گرەنـ تـی بــۆ داهاتــووی سیســتیم حوکمڕانیەکــەی.
ئــەوەی
لــە ڕوویــەیک تــرەوە ئــەو سیســتمە ئیدارییــە (دیموک ـر تا� ،دیکتاتــۆری ،هاوبــە�ش ) یــەی لــە خوێدنگاکانــدا پەیــڕەو دەکرێــت ڕاســتەوخۆ لــە بـ یـرو
ن
ن
امەکا� خوێندن
ـیەکا� لە داهاتوودا ،ســەرەڕای ئەوەی ڕاســتەخۆ هەندێک لە پرۆگر
کرداری قوتابیاندا دەچەســپێت و دەبێتە بنەمای ب�ی وڕا سیاسـ
ـتما� ،مـ � ژـروو ،ئایــن ،زمــان .... ،هتــد) بەشــێک لــە کاری پێگەیانـ ن
وەک (پــەروەردەی نیشـ ن
ـد� ســیایس قوتابیــان ئەنجــام دەدەن (هــال.)١٧ :٢٠١٥ ،
ێ
ڵ
ن
ـتەکرد� کۆمەڵــگا بەگشـ تـی و تــاک بــە
 :٣-٣ڕاگەیانــدن -:ڕاگەیانــدن نــارساوە بــە دەســە� ت� چــوارەم ئەویــش لەبــەر زۆری کاریگەریەکــەی لــە ئاڕاسـ
ـە� ،بەشــێیک گــەورەش لــە پەخشــەکان سیاســەت داگــری کــردووە و بــە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ کاری پێگەیانـ ن
تایبـ ت
ـد� ســیایس ئەنجــام دەدەن.
ی
ڵ
ـ� و پێکهێنـ نـا� سیاسـ ت
ڕۆ� پەیوەنــدی ســیایس دەبینێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی بەشــدارە لــە داڕشـ ت ن
ـە�
هــەر لەبــەر ئــەوە دەوترێــت ڕاگەیانــدن

ن
ـەرن� جەمــاوەر
ڕاســتەقینە لــە کۆمەڵــگا دیموکراتیەکانــدا ،کــە هـ
ـۆکارەکا� ڕاگەیانــدن توانــای ئــازادی ڕادەربڕینیــان هەیــە ســەبارەت بــەو بابەتانــەی سـ ج
ن
ـتەکا� ســەرقاڵ کــردووە ،لەگــەڵ ئــەوەی
ڕادەکێشــێت ،هەروەهــا ئاوێنــەی کۆمەڵگایــە ســەبارەت بــە ڕوداوە سیاســییەکان و ئــەوەش بڕیــار بەدەسـ
ن
ـۆکارەکا� ڕاگەیانــدن توانــای دووبــارە ڕێکخســتنەوەی داواکاری و بـ یـری جەماوەرییــان هەیــە ،جەماوەریــش بــۆ دوو بــەش پۆلـ ێ� ن
ـ� دەکرێــن ،یەکەمیــان
هـ
گ
جەماوەرێیک نوخبە کە گرن� دەدات بە ڕوداوەکان و بە ئاسـ نـا� کاریگەرییان لەســەر دروســت ناکرێت ،دووەمیان جەماوەرێیک گشـ تـی کە بە ئاسـ نـا�
گ
کاریگەریــان لەســەر دروســت دەکرێــت و زۆرینەیــان الیەنگـ یـری سیاســیان نیــەو گرنــی بــە بابــەت و بەشــداری ســیایس نــادەن (الغــزي.)١ :٢٠٠٩ ،
ڵ
ـد� نــوێ نــارساوە ،جەمــاوەری چــاالیک بــواری ڕاگەیانـ ن
ـە�م لــە ئێســتادا سۆشــیال میدیــا کــە بــە ڕاگەیانـ ن
ـد� چەندەهــا جــار زیــاد کــردووە و
بـ

ڵ
هۆکارێکیشــە بــە دەسـ تـی نوخبــە و خەڵــی ئاسـ یـا� بــە دەوڵەمەنــد و هــەژارەوە ،لەگــەڵ ئــەوەی گەنجــان زۆرتــر چاالکـ تـرن ،بــە�م بــە تەمەنەکانیــش
ڵ
بوونیــان هەیــەو خەریکــە کارەکــە دەگاتــە مندا�نیــش کــە ببنــە بەشــێک لــە چاالکوانــەکان.
ـد� بیـ نـراو و بیسـ تـراو و نــورساو ،هەروەهــا ڕاگەیانـ ن
ـۆکارەکا� ڕاگەیانـ ن
ن
ت
ئەلک�ۆنیــەکان بــە هەمــوو شــێوازەکانیەوە
ـد� کالســییک و سۆشــیال میدیــا و
هـ
ڵ
ـ� دەکرێــن "ڕاگەیاندنێــی ئــازادو ســەربەخۆ کــە گرنـ گـی دەدات بــە کێشــە ســیایس و ئابــوری و ئاسـ ش
بــۆ دوو جــۆر پۆلـ ێ� ن
ـای� و�ت و ئەگــەر کەمتەرخــەیم
گ
ڵ
هاو�تیــان دەبێتــەوە ،جۆرەکــەی تریــان ڕاگەیاندنێــی خاوەنــدارەو بــە ڕاگەیانـ ن
ـد� فــەریم نــارساوە ،ئــەم جۆرەیــان گرنــی بــە
کــرد تــوو�ش ڕەخنــەی
نوخبەیــەک لــە جەمــاوەر دەدات و بــری کۆمەڵێــک پەخــش دەکات و ئـ ن
ـەوا� تــری بــەالوە گرنــگ نیــە هەرچەنــدە ئاسـ تـی هۆشــیاری سیاسیشــیان لــە
ی
ئاســتێیک بەرزدابێت"(الغــزي.)٢ :٢٠٠٩ ،
ـرد� بابـ ت
ـۆکارەکا� ڕاگەیانــدن بــە هەمــوو جۆرەکانیــەوە ڕاگەیاندنێــی جیهانیــان پێکهێنــاوە و هەمــووان بەشــدارن لــە پەخــش کـ ن
ن
ـە� جــۆراو
هـ
جــۆر و دواتــر هــەر خۆشــیان جارێــی تــر کاریگــەر دەبنــەوە پـ ێ �ـی ،بــەم شــێوازە لــە ئێســتادا سۆشــیال میدیــا بووەتــە ســەرچاوەیەیک ســەرەیک بــۆ ڕۆشــنب�ی ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ســیایس.

ڵ
ن
ن
ـتەکرد�
ـپاند� بەهــا و ب�ی وبــاوەڕەکان لــە نــاو تــاک و کۆمەڵــگادا ،ئەمــەش هۆکارێــی گرنگــە بــۆ ئاڕاسـ
 :٤-٣ئایــن -:ڕۆ� بەرچــاوی هەیــە لــە چەسـ
تاکــەکان و دواجــار دەبێتــە بەشــێیک گرنــگ لــە پێگەیانـ ن
ـد� تــاک کــە ئاڕاســتەی هەڵســوکەوت و ب�ی وبۆچوونیــان ســەبارەت بــە سیاســەت و ســەرجەم
ن
ـوارەکا� تــری ژیــان دەکات.
بـ

ڵ
ت
کور� دەتوانرێت کاریگەرییەکان لەم خا�نەدا کۆبکرێنەوە-:
بە
ف� ن�
کرد� تاک و کۆمەڵ بەو ڕێنماییانەی کە ئاڕاستەی هەڵسوکەوت دەکەن.
ێ
ن
پێوانە� بە تاک.
پێدا� چوارچێوەیەیکی
ت
�
هەڵسوکەو� کرداری.
گ� نا� ڕێنماییە ئاسمانیەکان بۆ
بانگەواز بۆ وەر ێ ڕڵ
کۆمە� ت
ت
ن
یە� لە نێوان ی ن
چ� و توێژە جیاوازەکاندا (إسماعيل.)٥٥-٥٤ :١٩٩٧ ،
ڕەوش�
-یەکخست�

ڵ
دەگ�ێــت لــە کــرداری پێگەیانـ ن
�
ـد� ڕویح و ب�ی وبــاوەڕی تاکــەکان هــەر لەســەرەتای تەمەنــەوە تــا کۆتـ یـا� ،بــە�م هــەر بەوەنــدە
ئایــن ڕۆڵێــی گرنــگ
ێڕ

نەوەســتاوە کــە تەنهــا لــە بــواری ب�ی وبــاوەڕدا بمێنێتــەوە بەڵکــو دواتــر دەبێتــە ب�ی کردنــەوەی مــرۆڤ و ســەرچاوەیەیک ســەرەیک بــۆ بـ یـر و ب�ی کردنــەوەی
ـ�.)٢٣٥ :١٩٨٥ ،
ســیایس (التابـ ي

ڵ
هەرچەنــدە ئایــن بەپـ �ـی ســەردەم و شــوێن و ناوچــەکان جیــاوازی هەبــووە لــە ڕێــژەی کاریگــەری لەســەر پێگەیانـ ن
ـد� تاکــەکان ،بــە�م ئــەوەی
ێ

ـت� بـ یـرو کەسـ ت
هاوبەشــە لــە هەمــوو بارودۆخەکانــدا ئەوەیــە کــە یەکێــک بــووە لــە فاکتــەرە ســەرەکیەکان لــە داڕشـ ن
ـێ� تــاک و کۆمەڵــەکان.
ین
بنەڕەت� لە سیستیم لی�ب الیدا ،هەرچەندە لەسەرەتادا بەشێک نەبووە لە سیستمەکە،
 :٥-٣پارتە سیاسیەکان -:پارتە سیاسیەکان دامەزراوەیەیک
ـە� کـ ن
بەڵکــو لەگــەڵ پرۆســەی هەڵ ژ اردنــدا هاتــە کایــەوە بەمەبەسـ تـی نوێنەرایـ ت
ـرد� جەمــاوەر لــە شــێوەی ل�ی ژ نــەدا ،پاشــان ل�ی ژ نــەکان گەورەبــوون و
�ب
شــێوازێیک هەمیشــەییان وەرگــرت و پـ ت
ـار� سیاســیان لێ پێــک هــات (دوفرجيــه.)٧٠ :٢٠١٤ ،
ڵ
ڵ
ن
ن
بە شــێوەیەیک گشـ تـی ت
ج ێ
ئامانجەکا�
جێبە� بکات و
بەرنامەکا�
ئامان� گەیشــتنە بە دەســە�ت لە و�تەکەی خۆیدا بۆ ئەوەی
پار� ســیایس
ج
ڵ
ڵ
ڵ
ن
و�تــە دیموکراتیەکانــدا لــە �
ـندوقەکا� دەنگدانــەوە هــەوڵ دەدات ،بــە�م لــەو و�تانــەی دیموک ـر تا� تەنهــا دروشــمە پارتــە
ڕ� سـ
بەدیبێنێــت ،جــا لــە
ێ
ڵ
سیاســیەکان ســندوقەکان تەنهــا بــۆ چاوبەسـ تـی جەمــاوەر بەکاردێـ ن ن
ـ� و ڕێــگای تــر دەگرنەبــەر بــۆ ئــەوەی بەهــەر شــێوەیەک بێــت بگەنــە دەســە�ت

(رســول.)١٠٣ :٢٠١٦ ،
گ
ڵ
ڵ
ئێســتا لــە زۆرینــەی و�تـ نـا� دنیــادا دەستاودەسـ تـی دەســە�ت لــە نێــوان پارتــە سیاســیەکاندا دەکرێــت ،ئەمــەش گرنــی و کاریگەریــان دەردەخــات،
ڵ
ت
گش� پێکهاتووە و وای پیشان دەدەن نوێنەری جەماوەرن ،بە�م لە ڕاستیدا لە ناو هەموو
هەرچەندە بە ڕوکەش پارتە سیاسیەکان لە خەڵیک بە
پارتێکــدا کۆمەڵێــی زۆر کــەم خـ ن
ـاوە� ڕاســتەقینەن و ڕێــگا بــە کــەس نــادەن بگەنــە ئاسـ تـی بڕیــار بەدەسـ تـی ،هــەر ئەمانــەش جەمــاوەر و تەکنۆلۆژیــاو
ن
ـ� ،پاشــان هــەر خۆیــان ســەرچاوەی ڕاســتەقینەی پەخـیش
ـۆکارەکا� تــر لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان بەکاردەهێـ ن ن
ســەرجەم هـ
کــە ئاڕاســتەی پێگەیانـ ن
ـد� ســیایس ئەندامـ نـا� کۆمەڵــگا دیــاری دەکــەن.

ئــەو شــێوازە ڕۆشــنب�ی ی یــەن

چوارەم /بەشداری سیایس (المشاركة السياسية-:)Political participation ،

ـەرعیە� یاســا� و ســیایس و قبــوڵ کـ ن
ت
ـرد� لــە
بەشــداری ســیایس ئامانـ جـی ســەرەیک زۆرینــەی سیســتمە سیاســیەکانە ،بەمەبەسـ تـی وەرگرتـ نـی شـ
ی
ڵ
ت
ن
ـەرعیە�
کارەکا� بەڕێوەبەرێــت ،چونکــە پێچەوانــەی ئەمــە حوکــی کەمینەیــە ،کــە نــەک شـ
الیــەن هاو�تیانــەوە ،بــەوەش دەتوانێــت حوکــم بــکات و
ت
ـەرعیە� نێودەوڵەتی ـیش
ـۆ� بەڵکــو شـ
ناوخـ ی
ڵ
بــە�م کاتێــک دێینــە ســەر خــودی بەشــداری ســیایس دەتوان ـی ن پێناســەی بکەیــن بــە "کۆمەڵێــک چــاالیک جــۆراو جــۆری هاونیشــتمانیان
دەکەوێتــە بەرپرســیار (أســعيد.)٢٠٩ :٢٠١٢ ،

بــە مەبەسـ تـی کاریگــەری دروســت کــردن لەســەر پەیکــەری حکومــەت ئەنجــایم دەدەن" ( ،)21 :2015 ,Munteanبەشــێوەی ڕاســتەوخۆ لەســەر
ڵ
ن
ڕۆ� جێبەجێــکار دەبیـ ن ن
ـاوەکا� بەشــداری
ـ� یــان بەشــێوەی ناڕاســتەوخۆ لەســەر ئەوانــەی سیاســەتەکان دادەڕێــژن ،یەکێــک لــە شــێوازە بـ
ئەوانــەی
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ڵ
سیاســیش بریتیــە لــە دەنگــدان ،بــە�م بەشــداری ســیایس لــەوە زیاتــر دەگریتــەوە بــە واتــای هەمــوو جــۆرە چاالکیــەک کــە مەبەســت پـ ێ �ـی سیاســەت

کــردن بێــت ،بــۆ نموونــە -:ئامادەبــوون لــە بۆنــەو ڕووداوی ســیایس ،کارکــردن لــە بەرژەوەنــدی پارتێــک یــان کاندیدێــک ،مــاڵ بەخشـی ن بــۆ سەرخسـ ن
ـت�
پرۆژەیــەک ،لەبەرکــردن یــان هەڵگرتـ نـی نیشــانەیەک ،ســەرەڕای بەکارهێنـ نـا� ئەنتەرنێــت بــۆ هــەر بابەتێــی ســیایس بێــت (.)22 :2015 ,Muntean
ـوو� ڕۆشــنب ی و پێگەیانـ ن
کەواتــە بەشــداری ســیایس دەرئەنجــایم بـ ن
ـتەخۆ�
ـد� سیاســیە ،کــە گەیشــتۆتە ئاسـ تـی جوڵــەی کــرداری ،جــا بــە ڕاسـ
�ی
ی
ن
مەیدا� ،یان لە �
ن
�
لەڕ� بەشداری لە کایە سیاسیەکاندا بە کار و ش
بەکارهێنا� ئینتەرنێت ،بۆ ڕوون کردنەوەی زیاتر دەتوانرێت
ڕ� ئۆنالین بە
ئی�
ێ
ێ

بەشــداری ســیایس بــۆ ( )٣ئاســت و قۆنــاغ دابــەش بکرێــت-:

گ
 -١گرنــی پێــدان -:ئــەم ئاســتە یەکــەم هەنــگاوی ســەرنج ڕاکێشـ نـا� تاکــە بــەرەو ڕووی کارێــک یــان ڕووداوێــک یــان ئاڕاســتەیەیک ســیایس ،ســەرەتا
ن
بریتیــە لــە حەزێــک و لــە ڕووی ســۆزدارییەوە جۆرێــک لــە پەیوەســت بـ ن
ـەرەتاییەکا� لەســەر بونیــاد دەنێــت.
ـوو� بــۆ دروســت دەبێــت و هەڵوێســتە سـ
ن
تن
بوو� سۆزداری بەهەڵویست و کەسانێکەوە ،هەوڵ دەدات لە ڕووی عەقڵیەوە ێ �ت� بگات ،پاشان قەناعەت
تێگەیش� -:دوای پەیوەست
-٢
بکات ،دوای ئەوە پاساوی بۆ بدۆزێتەوە.
ن
ـۆرەکا� هەڵســوکەوت هــەوڵ دەدات بەشــداری بــکات بــە شــێوەیەیک کــرداری لــە چاالکیەکانــدا
 -٣بەشــداری کــرداری -:بــە جۆرێــک لــە جـ
(زه ـران.)٢٨٨ :٢٠٠٠ ،

بەپـ �ـی ئــەم پۆلێنــە کەســەکان بــە الیـ ن
ـە� ســۆزداری سیاســەت و ئاڕاســتەکان هەڵدەبژێــرن ،پاشــان بــە عەقــڵ و لۆژیــک بەڵگــەی بــۆ دروســت
ێ

دەکــەن ،دوای ئــەوە کاتێــک حــەز و پێویســتیەکان زیــادی کــرد کــردار یــان بەشــداری سیاسـ ش
ـی� بــەدوادا دێــت.
ئەوەی لە ئێســتادا قســەوبایس زۆری لەســەرە بریتیە لە بەشــداری ســیایس لە �
ڕ� چاالیک ( )Onlineو ئەنتەرنێتەوە ،بۆ نموونە (پۆســت کردن
ێ
بــە نوس ـی ن یــان بــە وێنــە ،کۆمێنــت ،الیــک ،شـ ێ�ـرکردن) یــان بەهــەر شــێوازێک بێــت کــە جۆرێــک لــە الیەنگـ یـری و پاڵپشـ تـی تیابێــت ،هەرچەنــدە زۆر

ـدا� چاالکیــەکان لــە �
بچوکیــش بێــت ( ،)Muntean, 2015: 23کــە ئایــا بــە بەشــداری ســیایس هەژمــار دەکرێــت یــان نــا ،لەبــەر ئــەوەی ئەنجامـ ن
ڕ�
ێ
ڵ
ئەنتەرنێتــەوە بــە هەمــوو جومگـ ن
ـەکا� ژیانــدا ب�وبووەتــەوە.

ڵ
ن
�
پێگەکا� پەیوەندی کۆمە�یەتیەوە-:
لەڕ�
پێنجەم /بەشداری سیایس ێ
ڵ
ـە� بەشــداری ســیایس لـ �
بابـ ت
ـەڕ� هــۆکارە کالســیکیەکانەوە ئاشــکرایەو ڕای هەمــووان وەکــو یەکــە ،بــە�م کاتێــک دێتــە ســەر هــۆکارە نوێیــەکان
ێ
جیــاوازی بـ یـروڕا دروســت دەبێــت کــە ئایــا بەشــداری کــردن تــا چ ئاســتێک دەبێــت ،بــۆ نموونــە -:کۆمێنــت ،نوس ـی ن و پیاهەڵــدان ،دووبــارە پەخــش
کردنــەوەی پۆسـ تـی ئـ ن
ـەوا� تــر ،لەوانیــش کەمـ تـر ئایــا الیــک بــۆ بابەتێــی ســیایس دەبێتــە بەشــداری ســیایس ،ئەمــە ئــەو بابەتەیــە کــە جیــاوازی لــە نێــوان
ڕای زانایــان دروســت کــردووە (.)Muntean, 2015: 22
ن
ـوارەکا� ژیانــدا ســوودی لێ وەردەگ�ی ێــت ،بــە هەمــان ڕێــژە یــان زیاتــر لــە سیاســەتدا ســوودی لێ
سۆشــیال میدیــا وەک چــۆن لەســەرجەم بـ
وەرگــراوەو سیاســیەکان بــەردەوام بــەدوای گەڕانــن بــە دوای ئــەو نهێنیانــەی کــە لــە �
ڕ� سۆشــیال میدیــاوە کاریگــەری زیاتــر لەســەر جەمــاوەر دروســت
ی
ێ
بکــەن ،لەبــەر ئــەوەی ڕێگەیــەیک خـ �ـراو کاریگــەر و تێچــووی کەمــەو ئەنجــایم ڕاســتەوخۆ دەدات بەدەســتەوە ،لــە نموونــەی چاالکیـ ن
ـەکا� نــاو سۆشــیال
ێ
میدیــا-:
ن
ت
ن
کەسا� تر.
پۆس�
نوسی� کۆمێنت لەسەرپەخش کردنەوەی لینکێیک نوێ.ڵ
دروست کردن و ب�وکردنەوەی پۆستێیک نوێ.ن
ن
کرد� پۆستە تایبەتیەکان.
کرد� ماڵپەڕێیک تایبەت بۆ پەخش
دروستن
کرد� وێنە و ڤیدیۆ (.)Kanagavel, 2011: 80
پەخشسۆشــیال میدیــا جۆرێــی تــری لــە بەشــداری ســیایس دروســت کــردووە ،ئەویــش بەشــداری ســیایس بــە کۆمــەڵ و پـ ێ �ـی دەوترێــت (ڕای گشـ تـی
ئەلکـ تـر ن
ۆ�) ،کــە بریتیــە لــە ڕای زۆرینــەی جەمــاوەر لــە کاتێــی دیاریکـراو ســەبارەت بــە ڕوداوێــی دیاریکـراو ،کــە گفتوگــۆ و قســەی زۆری لەســەر کـراوەو
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ڕاســتەوخۆ پەیوەســتە بــە بەرژەوەنــدی و بەهــای ئــەو زۆرینەیــە لــە جەمــاوەر (فاضــل.)١٩٧ :٢٠١٨ ،
ڵ
ف
ن
ۆ� ،واتــا دروســت بـ ن
هەروەهــا ڕای گشـ تـی ئەلکـ تـر ن
ـداربووا� تــۆڕە کۆمە�یەتیــەکان کــە زۆر جــار ســنوری جوگـرا�
ـوو� ڕای گشـ تـی لــە نێــوان بەشـ
ڵ
و ســیایس و زمـ نـا� تێپەرانــدووە و ڕوداوەکان ڕای گشـ تـی لەســەر ئاسـ تـی مرۆڤایـ ت
ـە� بــۆ دروســت دەبێــت و بەمــەش چەمــی هــاو� ت� جیهـ نـا� یــان
ن
ـەردوو� هاتۆتــە کایــەوەو جیهـ نـا� لــە گوندێــی بچــوک بچوکـ تـر کردۆتــەوە (فاضــل.)٢١٢ :٢٠١٨ ،
گـ
لــە ســەرەتای دەرکەوتـ نـی سۆشــیال میدیــا زانایــان چــاالیک ( )Onlineیــان بــە بەشــداری ســیایس هەژمــار نەدەکــرد ،لەبــەر ئــەوەی کەســەکان بــە
ڵ
ن
کارەکا� جیهــان بــە ئەنتەرنێــت بەڕێوەدەچێــت ئــەو بۆچوونــە الواز بــووە و هەمــوو
کــرداری لــە گۆڕەپانــدا بوونیــان نەبــوو ،بــە�م کاتێــک زۆرینــەی
چاالکیـ ن
ـەکا� نــاو گۆڕەپــان و ئەنتەرنێتیــش بەهەمــان ئاســت بــە بەشــداری کــرداری لــە قەڵــەم دەدرێــت.

کۆتا�-:
ی

ـوو� کالســییک بەشــداری ســیایس بریـ تـی بــوو لــە (بەئەنــدام بــوون لــە پارتێــی ســیایس ،دەنگــدان ،خۆپیشــاندان ،ناڕەزایـ ت
بۆچـ ن
ـە� ،بەشــداری
ڵ
کــرداری) ،بــە�م لــە ســایەی سۆشــیال میدیــاوە هۆشــیاری ســیایس گەشــەی کــردووەو ئــەو بۆچوونــە گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە و ڕای زۆرینــە

لەســەر ئەوەیــە کــە چــاالیک مەیــدان و ئۆنالیــن بــە بەشــداری هەژمــار دەکرێــت ،تەنانــەت ئەگــەر بــە یــەک الیــک پشــتگ�ی ی لــە پۆســتێک بــکات،
ئەمــەش بازنــەی هۆشــیاری و بەشــداری ســیایس زۆر فـراوان کــردووەو هەمــوو ئــەو تــاک و گروپانــەی کــە دەنــگ و ڕەنگیــان نەبیسـ تـراوە ئێســتا دەتوانــن
ـێ� و پشـ ن
کێشــەکەی خۆیــان بــە جیهــان بناسـ ن ن
ـتیوا� خەڵکانێــی زۆر لــە نەتــەوەو کلتــوری جیــاواز بــۆ خۆیــان ڕابکێشــن.
ـەڕ� کەناڵـ ن
ـد� سیاســیەوە ســەرچاوەی گرتــووە ،کــە ئەویــش لـ �
لــە ئێســتادا ســەرچاوەی ســەرەیک هۆشــیاری ســیایس لــە پێگەیانـ ن
ـەکا� وەک
ێ
(خـ �ێزـران ،خوێندنــگا ،ڕاگەیانــدن ،ئایــن ،پـ ت
ـار� ســیایس) ئــەو پرۆســەیە ئەنجــام دەدات ،هەمــوو ئــەو دەزگا و الیەنانــەی دەیانەوێــت هۆشــیاری ســیایس
تــاک یــان کۆمەڵــگا دەســتکاری بکــەن لــەم بەشــەوە دەســت پێدەکــەن ،پاشــان پێگەیانــدن ڕۆشــنب�ی ی دروســت دەکات ئەویــش هۆشــیاری ســیایس،
کــە هەموویــان کردارێــی لۆژیــی و ســۆزداری و کرداریــن و ئــەم ( )٣بەشــە لــە پێکهاتەیانــدا بـ ن
ـوو� هەیــە ،پاشــان هۆشــیاری ڕێــژەی بەشــداری ســیایس
گەورەکرد� کارەکانیان و ئەوەش بۆ شــەرعیەت ن
ن
نن
دا� زیاتر
بەکاردەهێ� بۆ
دیاری دەکات ،بەشــدار نا� سیاســەتیش سۆشــیال میدیا وەک هۆکارێک
ڵ
بــە چاالکیــە سیاســیەکانیان ،کەواتــە تــا ئێســتا سۆشــیال میدیــا ئام ـرازە ،بــە�م لەوانەیــە لــە داهاتوویــەیک ( )١٠ســاڵیدا ببێتــە ســەرچاوەی ســەرەیک
بەشـ ن
ـەکا� تــر و ئــەو نەخشــەیە گۆڕانــکاری بەســەردا بێــت.

ئەنجامەکان-:

ن
ن
پێگەیاند� سیایس لە �ێز
اوەکا� تر گەشەی پ ێ
� دەدەن.
خ�ان سەرچاوە دەگرێت و قوتابخانەو دامەزر
-١
ن
ن
نن
دەچەسپێ�.
پێدا� زانیاری و ڕۆشنب�ی ی سیایس و هەڵسوکەوتەکان زیاتر بۆچوونەکان
پێگەیاند� سیایس بریتیە لە
-٢
ڵ
 -٣زانیاری و ڕۆشنب�ی ی سیایس تا زیاتر و هەمەڕەنگ تر بێت هۆشیاری سیایس با�تر دەبێت.
 -٤تا هۆشیاری سیایس زیاتر بێت بەشداری سیایس زیاتر دەبێت.
 -٥سۆشیال میدیا شێوازی بەشداری و کاریگەری سیایس زۆر و هەمەجۆر و فراوان کردووە.
 -٦گەنجان کاراکتەری سەرەیک بەشداری سیایس ناو سۆشیال میدیان.

ڵ
ڵ
 -٧تــا ئێســتا سۆشــیاڵ میدیــا گۆڕانــکاری ڕاســتەقینەی لــە سیاســەت کردنــدا دروســت نەکــردووە ،بــە�م چــاوەڕوان دەکرێــت لــە ( )١٠ســا� داهاتــوودا
ببێتــە هــۆکاری ســەرەیک گۆڕانکارییــەکان.
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 علم االجتماع، صادق،االسود
ي
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كث� ،دمشق.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا ،صحيح البخاري ،)٢٠٠٢( ،دار ابن ي

العائل ،)٢٠٠٥( ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.
بيوم ،محمد أحمد & نارص ،عفاف عبدالعليم ،علم االجتماع
ي
ي
ف
التابع ،كمال ،االتجاهات المعارصة ي� دراسة القيم والتنمية ،)١٩٨٥( ،دار المعارف ،القاهرة.
ي
غ�منشور ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس ،ليبيا.
الجب� ،أحمد إبراهيم ،مبادئ العلوم السياسية ،)٢٠٠٠( ،ي
ي
العلم ،الكويت.
الشالن ،عبدهللا ،موسوعة االرسة – ج ،)٢٠٠٤( ،١مؤسسة الكويت للتقدم
ي

الظاهر ،نعيم إبراهيم ،مدخل اىل العلوم السياسية ،)٢٠١٥( ،عالم الكتب الحديث ش
للن� والتوزي ــع ،عمان.
ف
السياس لألرسة ،)٢٠١٣( ،مجلة الباحث
االنتخا� وعالقته بالتباين
العكيل ،جهاد كاظم ،اثر وسائل االتصال ي� السلوك
بي
ي
ي

االعالم ،جامعة ،بغداد ،العدد .٢٢
ي
ف
السياس وأثره عىل الجمهور ،موقع الحوار المتمدن ،تاري ــخ الزيارة ( ١٦نيسان http://www. ،)٢٠١٩
نا� ،دور االعالم ي� االتصال
الغزي ،ج ي
ي
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303&r=0
ـياس تجــاه الدولــة والمجتمــع ،)٢٠١٧( ،مجلــة تكريــت للعلــوم
ـوع السـ ي
أبــو القاســم ،ليــى عيــى & أحمــد ،نــارص زيــن العابديــن ،مفهــوم وأهميــة الـ ي

ـوع ،)٢٠٠٠( ،دار القلــم للطباعــة والنـرش والتوزي ـ ــع ،دمشــق.
السياســية ،العــدد .١٥٢بــكارة ،عبدالكريــم ،تحديــد الـ ي

األطس( ،بدون سنة الطبع ) ،مدخل اىل علم السياسة ،دار دمشق ،يب�وت.
دوفرجيه ،موريس ،ترجمة :جمال
ي
ف
غ� منشورة ،جامعة االسكندرية،
نا� ،عبدالجبار ردمان ،التنمية السياسية والقضية الديمقراطية ي� الدول النامية ،)١٩٨٩( ،رسالة
ماجست� ي
ي
ج ي
كلية اآلداب.
رسول ،عابد خالد ،مسارات التنشئة السياسية ف� إقليم كوردستان ،)٢٠١٦( ،مجلة جامعة التنمية ش
الب�ية ،المجلد ،٢العدد .٣
ي
االجتماع ،)٢٠٠٠( ،دار غريب ،القاهرة.
زهران ،حامد عبدالسالم ،علم النفس
ي
زيباري ،طاهر حسو ،النظريات الحديثة ف� علم االجتماع ،)٢٠٠٨( ،دار ش
ال�وق ،عمان.
ي
العر� ،العدد .٥٥
سالم ،نادية حسن ،التنشئة السياسية للطفل المرصي ،)١٩٨٣( ،مجلة المستقبل
بي
عل ،دراسات ف ي� المجتمع والسياسة ،)١٩٨٨( ،دار النهضة العربية ،ب�ی وت.
سعد ،إسماعيل ي
ف
اط ،)٢٠٠٩( ،مجلة مركز
السياس كعنرص أساس ي� بناء النظام
الوع
آل طويرش ،موىس محمد،
ي
ي
ي
السياس الديمقر ي
المستنرصية للدراسات العربية والدولية ،العدد .٢٨
غيث ،محمد عاطف ،قاموس علم االجتماع ،)١٩٩٠( ،الهيئة المرصية العامة للكتاب ،القاهرة.
ف
المحل  ،)٢٠١٨( ،٢٠١٧ – ٢٠١٤مجلة تكريت للعلوم السياسية،
االجتماع ي� تكوين الرأي العام
فاضل ،مشتاق طلب ،دور مواقع التواصل
ي
ي
العدد .١٢
دوفرجيــه ،موريــس ،ترجمــة :جــورج ســعد ،المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري ،)٢٠١٤( ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات والن ـرش
والتوزيـ ـ ــع ،بـ يـروت.
هالل ،رضا محمد ،التعليم والتنشئة السياسية ،)٢٠١٥( ،معهد البحرين للتنمية السياسية ،المنامة.
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ف
واالجتماع ي� العراق والشام
السياس
أثر ظهور تنظيم القاعدة و داعش عىل الواقع
ي
ي
أم� خداكرم الزندی  ،1ئارام عهیل فهرهج
ی
 2,1قسم علم االجتماع،كلیه العلوم االنسانیة ،جامع ة السلیمانیه ،السلیمانیة ،إقلیم كوردستان ،عراق
2
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پوختەى توێژینەوە

جەنـ گـی داعــش بــە چەنــد قۆناغێكــدا تێپــەر بــوو دژی مرۆڤایـ ت
ـە� بــوو بــە شــێوازی توندرەوییــەوە كــە وەك توندتریــن رێكخـراو بەدەركــەوت و
ڵ
�
ن
كەوت� بەدەســتهێنا تــا گەشــتە ســا�  , 2015وە لــە ســەرەتای  2016وە بــەرەو شــكاندن
ه�شــیان كــردە ســەر ئـ ێ�ـراق و ســوریا كــە لــە زۆر شــوێندا ســەر
ێ
رۆشــت و پــان و بەرنامــەی تێكشـ ن
ـكێ�ا و بارودۆخیــان گــۆرا و لــە زۆر شــوێندا شكسـ تـی گــەورەی خــوارد و بــواری ئابــوری تێكچــوو ،وایلێهــات لــە

ڵ
ڵ
شــوێن و شــارە گــەورەكان نەمــان و بــەرەو شـ ن
ـوێ� نادیــار رۆشـ ت ن
ـ� و وازیــان لــە ب�وبوونــەوە هێنــا ،وە گەورەتریــن شكســتیان لــە ســا�  2017بــوو لــە
ی�ش مهیدانیی ـهوه گــۆری بــۆ خۆكــوژی و تەقینــەوە ههنــدێ جــار وەك چەتــەو رێگــر
موســڵ ،ئەمــە وایكــرد داعــش تێكبشــكێت و سـ تـرات�ی ژ یان ل ـ ه هــر
بەدەردەكەوتــن .
نهێ� ل ه زۆر كات و شــوێندا هاوكاریانن كە گهمهی سیاسـ ت
ث
ن
طرو� ن
ـە� هةرێمایه ت�
بوو� هەیەو
لهگهڵ ئهمانهشــدا تاوەكوو ئێســتا داعش
ي
و جیهـ نـا� هــۆكارە بــۆ مانەوەیــان لــە ئـ ێ�ـراق و ســوریادا .
ـۆ� بكرێــت
بــۆ مامهڵـه لهگـهڵ ئـهم هـ �ـر
ێزهدا تەنهــا لــە رێــگای ســەربازییەوە ناتوانرێــت بن�ب بكرێــت  ،بۆیــە دەكرێــت چارەســەری كێشــەی ناوخـ ی
ـرد� دادپـهروهری كۆمه ڵ�یـه ت� ،هەروەهــا مامهڵهكــردن لهگـهڵ نەخشــە رێــگای ملمـ ن
وەك تونــدرەو� ئایـ نـی و ئایـ ن زـرا� و رەگەزپەرسـ تـی ،بهرقـهرار كـ ن
ـا�ێ
ی
ی
دە� توانــای ب�ی كردنــەوەی باشــیان هەبێــت و
ســوریا ،چونكــە كۆتـ یـا� ئــەو رێكخ ـراوە ئاســان نییــە  ،بۆیــە الیەنــە ئەمنییــەكان و خــاوەن بریــارەكان بێ
ـەكرد� ت ۆرسـ ن
ن
ـتا� داعــش فــۆڕیم جیاجیــای ه هی ـه و ل ـ ه توانایدای ـه شــێوازی خــۆی بگۆڕێــت .بۆیــە دەكرێــت بــەم زانینــە پــان و بەرنامــەی
هەرەشـ
�ی
ن
شــیاو گونجــاو ن
ـەرهەڵدا� داعــش .
داب�ێــت چ لــە ئاسـ تـی رۆژانــە بێــت یــا درێــژ خایــەن بێــت بــۆ هەمــوو ئەگەرێــی سـ
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The study has demonstrated that Al-Qaeda and ISIS are two terrorist organizations that aim to annihilate human race regardless of ethnicity, color, nationality and religion since they fight all except their allies. The
war against ISIS has gone through many stages depending on the barbarity of this organization; they followed
offensive military tactics on the Iraqi and Syrian cities which they did somehow successfully leading to taking
over numerous cities until 2015. At the turn of 2016, however, their expansion shrank and they started to lose
the large cities starting with the loss of Mosul in 2017. This caused the organization to plunge into some sort
of disorder and disorganization after which they adopted an attrition strategy in the face of the armies and the
security forces.
More importantly, ISIS continues to exist through its sleeping and covert cells in Iraq and Syria and other countries. Hence, efforts have to be exerted to limit or prevent their re-emergence to secure a peaceful life for our
citizens.
In conclusion we have stated that the way to eradicating ISIS is not through air raids only; rather the two arteries of the terrorist organization have to be cut off: the injustices in Iraq and the conflict in Syria. These two can
be achieved by handling and addressing the sectarian issues in Iraq and adopting a comprehensive roadmap
for ending the Syrian conflict since such an organization cannot be eradicated easily. Moreover, the decision
makers and the security officials have to be able to better predict how the ISIS terrorist threat can develop into
violent suicidal manifestations and how to counter them effectively.

:المقدمة

ف
كان صعــود تنظيــم القاعــدة وكذلــك الدولــة اإلســامية (داعــش) ي� الع ـراق وســوريا مــؤ�ش ً ا عــى بــدء حقبــه جهاديــة جديــدة ذات هــدف
ً
ـتند ًا اىل اجتهــادات متطرفــة للغايــة ف� ش
 هــذا مــا جعلــه اكـ ثـر،ال�يعــة
 مسـ، إال وهــو إقامــة دولــة إســامية أو خالفــة مثلمــا مــا يســمونه،بعيــد المــدى
ي
 اعتمــدت،ـا� وان تنظيــم الدولــة االســامية هــو مجموعــة هجينــة فهــو صــادر إليديولوجيــة االســامية الراديكاليــة للقاعــدة
مــن مجــرد تنظيــم ارهـ ب ي
ف
ف
اسـ تـراتيجية داعــش ي� البقــاء والنمــو عــى مروحــة مــن العوامــل ال�ب اغماتيــه ي� مــا يتعلــق بالنظــام الســوري و الســيطرة عــى االراض و تطورهــا كوســيلة
ين
ين
لمقاتل� وجمع األموال وتطوير
المقاتل� والســكان وكذلك األجانب واســتخدام االيديولوجيا واإلعالم كأداه للســيطرة عىل الناس وتجنيد
لجذب

ف
ف
 فخــرط هــذا التنظيــم السـ ن يـى المتطــرف ي� معركــة وجوديــه القاعــدة وهــو2013  منــذ توســع التنظيــم ي� ســوريا عــام،اسـ تـراتجية عســكرية مركزيــة
االيديولو� الخاص بأقامة دولة اســامية
بالرغم من اسـ تـراتجية طرح نفســه بكونه القاعدة الحقيقة وشــدد ان يعمل عىل تحويل هدف القاعدة
ج ي
ـ� وأعضــاء جــدد ال تعـ تـرف اي دولــة ف� العالــم ش
اىل حقيقــه واقعــة و معاشــة هــذا مــا جــذب إليــه المت�ب عـ ي ن
ب�عيــة تنظيــم الدولــة االســامية ولــذا عليــه
ي
ـاع واليـزال داعــش يتلـىق �ض بــات تــكاد تفــرض وجــوده العســكري والمــادي
اإلعتمــاد عــى أقنيــة التواصــل القائمــة عــى غـرار وســائط االعــام اإلجتمـ ي
ف
ض
ا� العراقيــة والســورية الـ ت يـى احتلهــا الســنوات القليلــة الماضيــة انهــا محــط اهتمــام ومتابعــة مــن قبــل مراكــز الدراســات االسـ تـراتيجية والدوائــر
ي� االر ي
.البحثيــة الجامعيــة ف ي� كثـ يـر مــن البلــدان
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ً
أوال :مشكلة الدراسة:

ف
ف
ادراكنــا واحساســنا مــن األمــور المهمــة ي� اختيــار مثــل هــذه الظواهــر الخطـ يـرة عــى المجمتــع واعطــاء صــورة بســيطة مــا يــدور ي� برنامــج وخطــط
ً ف
تنظيــم القاعــدة وداعــش ومــا يقومــون بــه مــن ذعــر وخــوف وقلــق وارهــاب ،حيــث يشــمل الجميــع دخلــت اىل مجتماتنــا وقــد تحــدث �ش وخــا ي� البنيــة
االجتماعيــة والسياســية بســبب كونهــا تحمــل جــذور االرهــاب.

ً
ثانيا :اهمية الدراسة:

ف
مــن اجــل فهــم مــا أصيــب بــه مجتمعاتنــا تعــرض اليهــا مــن مشــاكل ي� اغلــب الحــاالت البــد عنهــا دراســة األرهــاب والتنظيمــات االســامية (القاعــدة
وداعــش) دراســة موضوعيــة وعلميــة ،حيــث انهــا حقيقــة ال يمكــن التغـ ض
ـا� ممــا تجعلــه بـ ي ن
ـ� طياتهــا مــن مخاطــر جســيمه .انهــا عمليــة مســتمرة
وخطـ يـرة يمكــن مالحظتهــا باســتخدام مــؤ�ش ات كميــة وكيفيــة ف ي� مجــاالت األمــن و السياســة واألقتصــاد.

ً
ثالثا :أهداف من البحث :لكل بحث أهدافة الخاصة منها:
ين
المواطن� من ظاهرة اسمها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة االسالمية (داعش).
-1الحفاظ عىل أمن واستقرار
وتأث�اتها عىل المجتمع.
-2االنطالق اىل اآلفاق الشاسعة والنطاقات والمجاالت حول الظاهرة للكشف أو التعرف عىل داعش ي

ً
رابعا  :مفاهيم  الدراسة :
)1االرهاب  )2داعش  )3القاعدة
 )1اإلرهاب:

ً
ئ
ً
ـا� لــه باإلضافــة اىل تعريفــات مشـ تـركة لألرهــاب تشـ يـر اىل تلــك
ال يوجــد لديــه اهــداف متفــق عليهــا عالميــا وال ملزمــة قانونــا وتعــرف القانــون الجنـ ي
ً
ت
ـو� وفيــه
االفعــال العنيفــة الـ يـى تهــدف اىل خلــق أهــواء مــن الخــوف ويكــون موجهــا ضــد اتبــاع دينيــة واخــرى سياســية معينــه ،أو هــدف ايديولـ ج ي
اسـ�تهداف متعمـ�د أو تجاهـ�ل سـلامة غـ يير المدني ي ن
ـي()politics,2018:12

 )2داعش:

ف
ف
تنظيــم الدولــة االســامية أو الدولــة االســامية ي� الع ـراق والشــام كان يســى تنظيــم الدولــة االســامية ي� الع ـراق والشــام الــذي يعــرف اختصـ ًـارا
ب(داعــش) وهــو تنظيــم مســلح يتبــع فكــر جماعــات الســلفية الجهاديــة وي ـهــدف أعضائــه حســب اعتقــاد هــم اىل اعــادة الخالفــة االســامية وتطبيــق
ش
ال�يعــة()Iran's,2014:42
 )3القاعدة:
ف
ف
ف
القاعــدة ي� العـراق أو التوحيــد والجهــاد ي� بــاد الرافديــن وتعــرف باســم قاعــدة الجهــاد ي� بــاد الرافديــن هــو اســم الجماعــة عســكرية تصنفهــا بعــض
ف
ف
الجهــات والــدول عــى انهــا مــن أخطــر الحـركات الـ ت يـى تصفهــا بال(اإلرهابيــة) ي� العالــم كان يقودهــا ابــو مصعــب الزرقــاوي ي� العـراق والــذي قتــل بعــد
نز ف
�ض
ديال(الراشــد)1 :2014,
اســتهدافه ب بــة جويــة داخــل م�لــه ي� ي
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ً
أوال  :تنظيم القاعدة :تبدأ منذ عام 2010 – 2003

ف
ت
ـام مــع حكومــة
ان تنظيــم القاعــدة هــو واحــد مــن اشــهر المنظمــات المســلحة األســامية ي� التأريـ ـ ــخ الحديــث ،وقــد اقــرن اســمها بالــرع االسـ ي
ف
ـ� حــول ملــف
الواليــات المتحــدة كطــرف حامــل القضيــة لجهــاد منــذ نهايــة التســعينات عندمــا بــدأت الواليــات المتحــدة ي� تأليــب لـرأى العــام العالـ ي
حقــوق االنســان والحريــات العامــة وحمايــة الـ تـراث االنسـ نـا� ف� افغانســتان ،لكــن هــذا بــدون ضغــط عليهــم وانهــا فقــط قــام بطردهــم أي المقاتلـ ي ن
ـ�
ي ي
العــرب وتســليمهم لحكوماتهــم.

ومنــذ هجمــات الحــادي عـرش مــن ســبتم�ب كان هنــاك المزيــد مــن الضغــوط مــن قبــل حكومــة الواليــات المتحــدة للعمــل مــن طالبــان ،للقبــض عــى بــن
الدن لوقــف تدفــق اإلرهــاب مــن افغانســتان اىل بقيــة العالــم.
ف
ف
كب� من الدول االســامية باألرهابية،
غ� سياســية ،مقرها ي� (افغانســتان ،تأســس ي� عقد التســعينات ووصفت من قبل عدد ي
ان القاعدة منظمة ي
ف
حيث تم انشــاءوها لمقاومة العدوان عىل بالد اإلســام ومقاومة الطاغوت
ـ�)47 :2015 ,
اإلمريك ي� جميع أنحاء العالم(الهاشـ ي
ي
ين
بنوع� من الجهاد:
تؤمن القاعدة
-1جهاد الفتح -2 .جهاد الدفع.

ف
ف
)1جهــاد الفتــح :وهــو مــن انــواع الجهــاد المســلح ي� االســام باتفــاق الفقهــاء فــا تقــوم بــه اال لدولــة ،النــه ي ـرا ي� يل توســيع حدودهــا ون ـرش لدعــوة
االســامية ورفــع الظلــم عــن المظلومـ ي ن
ـ�.

)2جهاد الدفع :فهو يصبح فرض ي ن
ع� عىل كل مسلم ان تعرض اقليم من االقاليم االسالمية لعدوان الغزو..

ً
ثانيا  :كيف نشأت تنظيم القاعدة؟:

ف
نشــأ تنظيــم القاعــدة مــن تراكــم خـ بـرات و عوامــل مشـ تـركة وفروســية مجموعــة مــن شــبكه المقاتلـ ي ن
ـ� العــرب الذيــن ذهبــوا اىل افغانســتان ي� الثمانينــات
ف
لمحاربــة االحتــال السـ ت
ـوفي� تحــت رايــة الجهــاد ي� ســبيل هللا .وقــام مكتــب الخدمــات الــذي يعــرف باســم مكتــب األفغــان بتدريــب وتجنيــد
ي
ن ف
ت
ن
ـام .1984 – 1982
المسـ ي
ـلم� ي� الحــرب ضــد الســوفيت .وهــو المكتــب الــذي نشــأه اســامة بــن الدن باالشــراك مــع عبــدهللا يوســف عـزام بـ يـ� عـ ي
ف
ـر� وآوربــا الغربيــة ..حيــث ســاهم
وكانــت اوىل وظائفــه تحويــل األمــوال مــن مصــادر متباينــة ،تشــمل مؤسســات ي
خ�يــه ي� الســعودية و الخليــج العـ ب ي
ً ف
ف
ن ف
ـتضعف� ي� افغانســتان ..بدأ نشــاطه اي ابن الدن ي� باكســتان مســاعدا ي� تمويل
بالغال والنفيس ابتغاء وجه هللا لدعم اخوانهم المسـ
المســلمون
ي
ي
المقاتلـ ي ن
ـ� وانشــاء مكتــب الخدمــات.
ف
لقــد شــهدت مكتــب الخدمــات تغـ ي ًـرا ي� اهدافــه والـ ت يـى ارتكــزت عــى الدعــم اللوجسـ ت يـى اي العمــل العســكري المنظــم وخاصــة بعــد انضمــام مجموعــة
مــن المتطوعـ ي ن
ـ� العســكرين مــن مــر وســوريا ،وجــاء اغتيــال الشــيخ ع ـزام يــوم  1989 /24وبعدهــا اصبــح بــن الدن العنــوان األبــرز بـ ي ن
ـ� العــرب

واألفغانســتان.
ف
ال� كانت ف� ذلك اليوم تبدء ش
ت
م�وع دولة
اسالمية(الهاشم )65 :2015 ،
ي
ي� عام  1990انتقل بن الدن اىل سودان ي
ي

ً
ثالثا   :من القاعدة اىل داعش:
ـياس وعســكري والمؤسســات األخــرى الجماعــات الســلفية الجهاديــة (القاعــدة) ظهــروا كأقــوى
بعــد ســقوط الع ـراق  ،2003كانــت هنــاك ف ـراغ سـ ي
ف
جماعــات ي� تلــك الفـ تـرة وبنشــاطاتهم وعملياتهــم ضــد القــوات األمريكيــة وقــوات التحالــف حملــوا الســاح ..كانــت هنــاك اغــاط بالجملــة مــن قبــل
ً
ً
ف
ً ف
ً
ادوارا سياســيا واداريــا ي� الع ـراق بعــد ســقوط النظــام البع ـث ي ي� ، 2003
القــوات التحالــف ،اعطــت دورا لتلــك الجماعــات النهــم حملــوا انفســهم
ق
ا� مــن قبــل األمريــكان وقــوات التحالــف اعطــت فرصــة ذهبيــة للقاعــدة لتنظيــم انفســهم وجماعاتهــم
ـياس العـر ي
احتــال العـراق أو ســقوط النظــام السـ ي
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ف
ت
ـ� كمــا كانــوا يســمونه وباســم
ي� الع ـراق أعطــت فرصــة النمــو والتقــدم للقاعــدة وبشــكل ســر ج ي
اتي� ألن شــعاره هــو محاربــة ومقاومــة الغــزو األمريـ ي
ف
االســام وباألخــص الســنة ظهــر الزرقــاوي بشــكل بــارز وباســم جمعيــة التوحيــد والجهــاد كان يعمــل ي� ســنة ( )2004وكان تــم غـ يـر اســم منظمــة اىل
ف
ف
تنظيــم القاعــدة ي� الرافديــن وانــه مــن اعــى البيعــه لتلميــذه ابــن الدن ي� (( )2001ابــو بكــر عـ يـ�)25-23 :2015،
ً
ف
ن
ـا� الحصــار
ي� عــام  1996ازدادت الضعــوط االمريكيــة عــى الحكومــة الســودانية وبــدأ ابــن الدن صديــق األمــس ضيفــا ثقيــا عــى نظــام يعـ ي
والتهمــش ومحــاوالت التغـ يـر..
ف
ي� عــام  1998صــدر بيــان يعلــق انشــاء الجبهــة االســامية العالميــة لقتــال اليهــود والنصــاري وحمــل لبيــان توقيــع الشــيخ اســامة (القاعــدة) وزعيــم
ن
الحركــة المرصيــة أيمــن الظواهــرى .تضمــن البيــان فتــوى (توجــب عــى المسـ ي ن
ـام لتحريــر المقدســات
ـلم� قتــل األمريكيـ يـ�) وقــد اعلــن الجيــش االسـ ي
ن ف
مســؤوليته عــن تفجـ يـر السـ ي ن
ـ� ي� افريقــا عــام ...1998
ـفارت� االمريكيـ ي
ف
ـوم بانشــاء مجموعــة فرعيــة
وبعدهــا بــدأت الحكومــة االمريكيــة ي� فتــح المزيــد مــن االهتمــام لقضيــة تمويــل األرهــاب ،حيــث قــام مجلــس االمــن القـ ي
عــن المجموعــة االمنيــة لمكافحــة االرهــاب للعمــل عــى تركـ ي زـر جهــود الحكومــة الواليــات المتحــدة اعــى التمويــل األرهــاب ونتيجــة لذلــك ازداد اهتمــام
الخ�يــة الســعودية واســتغالل بــن الدن لهــا ف ي� تمويــل األرهــاب.
ـوم بالجمعيــات ي
مجلــس األمــن القـ ي

ً
رابعا  :االيدولوجية واألهداف:...

ف
ـ� ي� العـراق وكل مــن يعــاون
مــن اهدافهمــا احيــاء روح الجهــاد والنهــوض باألمــة االســامية وتوصيدهــا تحــت رايــة واحــدة ومقاومــة االحتــال االمريـ ي

ـ�..
االحتــال االمريـ ي

ف
ن
ه حكومــة ردة وكفــر وكل مــن يخــرط ي�
كذلــك تتبــى محاربــة بعــض القــوات العراقيــة المســاندين للقــوات االمريكيــة ،وتعبـ يـر الحكومــة العراقيــة ي
ق
ا� و يســاند ف ي� م ـرش وع امريــكا القامــة دولــة الع ـراق فهــو عــدو...
النظــام الع ـر ي
ف
ف
كذلك ان من ايدولوجياتها استهداف جميع المصالح االمريكية ي� اي مكان ي� العالم ومحاولة تحميلها اك�ب قدر من الخسائر وتركز دولة العراق
ف
ف
االســامية عــى اســتهداف المصالــح االقتصاديــة االمريكيــة بشــكل كبـ يـر .عــى غ ـرار االمــارة االســامية ي� افغانســتان وطالبــان وتنظيــم القاعــدة ي�
افغانســتان الـ ت يـى يزعمهــا بــن الدن وتديــن دولــة العـراق االســامية.

ً
خامسا  :الجغرافية واألرض:

ف
ف
يعــد جيشــها ذو نفــوذ بشــكل كبـ يـر ي� العـراق باألخــص ي� المحافظــات الســنية دون منــازع وقــد بايعهــا بالســمع والطاعــة وانضــم لصفوفهــا الكثـ يـر مــن
عشــائر وقبائــل العـراق ولكــن رسعــان مــا بــدأ الكثــر مــن اتبــاع هــذه الفصائــل ف� العـراق باالنضمــام اىل االمــارة االســامية وهــم اتبــاع المنهــج السـ ف
ـل�
ي
ي
الجهــادي والذيــن يدعمونهــا ماديـ ًـا ومعنويـ ًـا وبعــد هــذه تشــكلت دولــة العـراق االســامية وتــم تعـ ي ن
ـ� عــدد مــن الــوزراء وســيطر اتبــاع هــذه الدولــة عــى
اجـزاء كبـ يـرة ف ي� المــدن العراقيــة الســنية..

ف
الكث� من اتباعها ي� بغداد ..وتسـ يـر دولة العراق االســامية وفق منهج تنظيم القاعدة
كث� من عملياتها وينشــط
ي
وتمتلك زمام المبادرة فيها وتقع ي
ف
ف
ق
وتتل� بعض التوجيهات من االمارة االسالمية هناك ي� افغانستان(ابوبكر عىل)27 : 2015 ,
ي� افغانستان

ن
السياس لتنظيم القاعدة
الثا�  :العمل
المطلب
ي
ي

ً
السياس
أوال  :العمل
ي

رفــع تنظيــم القاعــدة شــعارات عديــدة معاديــة لالمريــكان والصهاينــة واي ـران واتباعهــم عــى أرض الع ـراق بعــد  2003ممــا جعــل بعــض القــوى
ً
السياســية العراقيــة ان تقتنــع بذلــك الشــعارات ولــو مرحليــا.
ن
ىظ
ت
ـدا� بـ ي ن
ـ� �ش ائــح
ال ســيما ان الظــروف الميدانيــة متداخلــة معقــدة وتهيــأت الفرصــة لــه بــان يحـ بالدعــم والتعاطــف المــادي والمعنــوي وحــى الوجـ ي
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ق
ا� المناهــض لالحتــال...
متعــددة مــن المجتمــع العـر ي
ً
ف
ف
ً ف
ـياس والعســكري ي� العـراق ،اال انــه اصبــح مقبــول مــن خــال القواســم
ان هــذا التنظيــم لــم تكــن موجــودا ي� حكــم النظــام البائــد ي� ســاحة العمــل السـ ي
المشـ تـركة الـ ت يـى تجمــع فصائــل الجهــاد الوطنيــة ف ي� مقارعــة قــوات االحتــال والحكومــة العراقيــة.
�ض
ـياس قــد توجــب غــض
ان غالبيــة الفصائــل الســنية كانــت تســتميح االعــذار لبعــض عنــارص هــذا التنظيــم او ذاك الن ورات العمــل العســكري والسـ ي
ف
ف
الطــرف عــن بعــض االنحرافــات ي� ســاحة القتــال عــى ارض العـراق بعــد االحتــال الن مهمــة طــرد االحتــال توجــب تقديــم قــدر مــن الخســائر ي� هــذا
الجانب...
ف
ـياس ال يعـ ن يـى التطابــق التــام ي� المواقــف) فقــد كان
وممــا يتيــح للقــوى السياســية والوطنيــة المقاتلــة ان تعمــل عــى وقــف المبــدأ القائــل (العمــل السـ ي
الهــدف اكـ بـر والمسـ يـرة تتطلــب التضحيــات.
ً
ً
اال ان الكثـ يـر مــن العـرش ات التنظيميــة الداخليــة الـ ت يـى ســقط لهــا التنظيــم ولــم تتخــذ قيادتــه بهــا قـرارا أو فعــا مؤثـ ًـرا يقــف حائــا عنــد تلــك العـ ثـرات بغيــة
ف
ت
ـياس والعســكري لعنــارص التنظيــم
تصحيــح المســار بمــا يتوجــب تعديــل االنحرافــات الـ يـى جــاءت كنتيجــة حتميــة لقلــة الخـ بـرة والدرايــة ي� العمــل السـ ي
والتعامــل مــع األحــداث اليوميــة برؤيــا واعيــة بمســتوى المســؤولية وكان مــن بـ ي ن
ـ� العـ ثـرات:
مقاتل القاعدة ف ي� مناطق تواجدها وتجاهل كسب محبة الناس ومودتهم.
)1عدم المحافظة عىل نقاء سمعة
ي
)2عدم متابعة العالقات الجهادية مع فصائل السنة المسلحة األخرى.
ت
ال� يرتكبها عنارص التنظيم جعل حالها اىل المليشيات.
)3السكوت عن األخطاء الجسيمة ي

ن ف
ين
المحتل� والمعارضة السياسية.
الناشط� ي� مقاومة
)4استهداف الفصائل السنية المسلحة وكذلك عدد من علماء ورجال الدين السنة
ي
ق
ا� واالجهزة االمنية وتصفيتهم.
)5استهداف قسم من كبار ضباط الجيش العر ي
)6استهداف النسوة والفتيات بحجج وذرائع واهية ومنعهم من التوجه للمدارس والجامعات ومراكز العلم بغيه تطوير الحركة العلمية.

ً
ثانيا  :طغيان تنظيم القاعدة:
ـ عدم األخذ عن العلماء بدعوى انهم علماء سلطان واالكتفاء بقراءة الكتب أو فتاوى لجانهم ش
ال�عية.
ـ تطبيق فتاوى صدرت من بعض العلماء لمالبسات معينة وجعلها قواعد مطردة.
ً
ـ ادعاء ان الجهاد مصلحة مطلقا وانهم اوصياء عىل الجهاد ف ي� العالم.
ين
ـ الخلط ي ن
المع�.
وتكف�
التكف� العام
ب�
ي
ي
ـ التعصب الشديد ألرائهم وقياداتهم.
ً
ف
ف
ين
تفج� العبوات الناسفه أو العمليات االستشهادية.
غ�هم وتجدهم يتساهلون ي�
ـ التساهل ي� دماء
ي
المسلم� فضل عن ي
المخالف� ت
ين
ين
المقاتل�.
ح� لو كان ذلك المخالف من العلماء أو الدعاة أو
ـ استباحة دماء

الزرقــاوي يعتـ بـر هــو الــذي وضــع اسـ تـراتيجية المفــارز بشــكل عــام مــن خــال اســتهداف القــوات االمريكيــة وقــوات التحالــف باألضافــة اىل اســتهداف
ف
ـ�)12 :2015 ،
الشــيعة والكــورد والبنيــة التحتيــة للدولــة وكذلــك المنشــآت الحيويــة ي� البالد(الهاشـ ي

ً
القتال ف ي� العراق:
ثالثا  :منهج القاعدة
ي

ف
خاليــا القاعــدة (المفــارز) ي� الع ـراق والــدورات التدريبيــة اعتمــدت كتائــب التوحيــد والجهــاد الـ ت يـى عمــل عليهــا (عمــر بازيـ نـا�) عــى نظــام المفــارز
وقتالهــا ..وه عبــارة عــن مجموعــة مــن الرجــال المؤمنـ ي ن
ـ� بمبــدأ واللذيــن اليملكــون مــن اســباب القــوة اال فيــض هــذا المبــدأ عــى ذواتهــم فقــط
ي

ه عبــارة عــن ثالثــة اشــخاص و عجلــة صالــون قائــد المفــرزة الــذي يحمــل معــه مســدس ورمانــة وهــو يجلــس بجانــب الســائق والســائق
والمفــرزة ي
ف
يحمل مســدس ،والشــخص الثالث يجلس ي� الخلف وله صيغة الحارس الذي يحمل الرشــاش ،وكل ثالث مفارز تشــكل مجموعة ويضاف اليهم
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أمــر المجموعــة و�شع وادارى ومخـ ن
ـز� ويكــون عددهــم ( )15 – 13شــخص.ولها انــواع :
ي
ي

)1مفارز التحري واألمن والخطف
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)2ومفارز المتفجرات والسيارات المفخخمة.
)3ومفارز المتفجرات االنتحارين.
ال�عية والمظالم وفصل ن ز
)4الهيئة ش
ال�اع
ت ن
ن
و�.
 )5مفارز التدريب
البد� العسكري االلك� ي
ي
ت ن
ن
ئ
و� .
المر�
و) ومفارز االعالم
والضو� وااللك� ي
ي
ي

ً
ً
لكــن مــن هــذه الناحيــة كانــت موقــف القاعــدة كانــت تكتيكيــا ومرحليــا ولــم ينظــروا اىل موقــف الســلفية التقليديــة العقيديــة وكانــوا يعتقــدون بانــه
ال ـراع بشــكل عــام ســوف تب ـىق وتتمــد ومــن المحتمــل ان تكــون غــرض القاعــدة أو هدفــه كانــت تقــف عــى مجموعــة مــن النقــاط:
)1يعت�ب ون االمريكان بانه عدوهم األول والمبا�ش ف ي� كل �ش ئ .

االسالم بشكل عام.
)2لالحتفاظ عىل ما حصل عليه من المواجهة مع الغرب بانه يمثل العالم
ي
ف
)3يعــد �ض رهــم ي� افغانســتان و خروجهــم مــن المقـرات وتغـ يـر كل العالــم للجبهــات القتــال ضدهــم ،فتحــت ايـران ابوابهــا لمجموعــة مــن القيــادات
ف ي� القاعــدة ،بعــد ان كانــت هنــاك نــوع مــن االتفاقيــات بينهــم ،لهــذا لــم يوجــه القاعــدة ايــة �ض بــة عــى ايـران..
)4عدم هدر الطاقة والقوة من خالل فتح جبهات فرعية اخرى.
ف
عل )23 :2015 ،
بالرغم من كل هذه الرصاع المذه�ب ي ي� العراق تعقدت بشكل لم يتوقعه العقل(..ابو بكر ي
رصح بــن الدن ف� احــدى ترصيحاتــه تحــت شــعار (اخرجــوا ش
الم�كـ ي ن
ـ� مــن جزيــرة العــرب) ،اي اثنــاء حــرب الخليــج بــدأت ،عندمــا جــاءت القــوات
ي
االمريكيــة اىل الســعودية والــدول األخــرى ،وهــذا كانــت بأســم عاصفــة الصح ـراء.
لطــرد القــوات العراقيــة مــن دولــة كويــت الن اذا لــم تكــن هــذه القــوات موجــودة لكانــت الهمــوم تحــدث عــى الســعودية والــدول االخــرى مــن قبــل
القــوات العراقيــة لــوال تدخــل القــوات االمريكيــة وقــوات التحالــف بشــكل عــام .لكــن الزرقــاوي دخــل اىل مواجهــات قويــة وصعبــة مــع القــوات
ف
وه اعــان حــرب مــع الشــيعه باألخــص شــيعه العـراق.
االمريكيــة ي� العـراق ولــم يتوقــف بأعمالــه االرهابيــة بــل دخــل اىل قواتــه جماعــات جديــدة ،اال ي
بشــكل عميــاء وبــا شــفقه وال رحمــة كانــت يســتهدفون الشــيعه..
لكــن هــذا الـش ئ ف� خطــط القاعــدة وقياداتــه كانــت مرفوضــة فرضـ ُـه عليهــم الزرقــاوي الــذي ادى اىل توتـرات واختالفــات مــن بـ ي ن
ـ� صفــوف القاعــدة..
ي
(مـ يـر)48 :2014 ،

ً
رابعا :االعالم والتنظيم القاعدة :
 -1اعالم تنظيم دولة العراق االسالمية:
لالعــام دور كبـ يـر وفعــال عــى كافــة أف ـراد المجتمــع وبــكل االعمــار الن الرعــب والخــوف والقــوة ً
دائمــا تكــون لهــا اســتجابة والتفــات نظــر ،لــذا فــان
ه بهــذا الشــكل:
أعــام تنظيــم دولــة الع ـراق االســامية ي
ً
ـ ان تنتفع بأثارة وال ف
اقواال مأثوره.
تكت� بالتوجه لخطاب العقول وان تتكرر وبال انقطاع
ـ ان تكــون االعــام ذات طابــع هجــوم خشــن ،يشــبه اخصـ ئـا� المـ نـا� دور العنــف بانــه يكــون كضــوء الـ بـرق يسـ تـرع االنتبــاه ويحولــه بمهــارة ً
تبعــا لرغبــة
ي
ي
ي
ي
رجــل العالم.
ت ز
ه عبــارة عــن عمــل روتيـ ن يـى ولــوكــرر اســلوب
ـ اظهــار القــوة والنجــاح والنــر وال�كـ يـر عــى افــكار قليلــة وتكرارهــا ..والبــد مــن التجديــد فــا تنجــح دعايــة ي
ً
االعالم باســتمرار لكان ســهل..
ً
ـ المواصلة والمتابعه والمالحقة وان تخاطب كل بما يناسبه عىل مقولة (لكل دعايته)
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ـ استغالل الفرص والمناسبات والمفاجأت.
ـ البساطة ف ي� اسلوب االعالم ،وعرض الفكرة المناسبة.
ـ التناسق والتناعم ف ي� عمل اجهزة االعالم.
ف
ئ
النها� هو ما يسىم ي� االعالم حس نبض رأي العام()2014,3,Patrick
ـ اجراء التجارب قبل العمل
ي
-2الفنون النفسية ف ي� اعالم القاعدة..

ـ خلق هدف آخر بدل الهدف االول فالحكومات الدكتاتورية تسمح بالحرية الجنسية او تناول الخمور الشغال الناس عنها وعن حقوقهم.
بغ�ها.
ـ استغالل الفكرة السائدة والتعويض عن االسماء المحبوبة او المكروهة ي
ـ االنتخاب من ي ن
ب� الحقائق.

ق
حقي� ،تجميع عواطف الناس نحوه..
ـ التأكيد عىل صحة االدعاء ،التكرار ،الكذب ،واالشارة اىل عدو ،وهىم أو
ي
ن
ت
ـام قائمــة
ـذا� عــى العمــل الميـ ي
ان اعــام القاعــدة يعمــل عــى دعــم السياســات والخطــط الفــكار القاعــدة والتدريــب الـ ي
ـدا� وان ركـ يـرزه العمــل األعـ ي
عــى وجــود قائــد ميـ ن
ـدا� وتنظيــم مســتعد للعمــل العســكرى..
ف
التحي� والوقيعة،
من رسائل القاعدة ي� األعالم تم مراسلة الزعماء بمعلومات دقيقة عن ارتباطهم بالعدو ونفسياتهم ويتم مخاطبتهم بأسلوب
ي
وكذلــك مراســلة الوقيعــة رســائل ترســل اىل جهتـ ي ن
ـ� لكالهمــا عــدو لإليقــاع وتحســد احداهمــا بمعلومــات دقيقــة وعــن طبيعــة العالقــة والثغ ـرات
للدخــول منهــا وااليقــاع بينهمــا ،وكذلــك مراســلة اخــرى ه مراســات التظليــل عندمــا تكــون تحــرك معـ ي ن
ـ� تبــث أخبــاركاذبــة مظللــه اىل العــدو وتحــدث
ي
ً
ف
ه مراســات النصيحــة ،توجــه رســائل اىل بعــض الرجــال
احيانــا باالســتفادة مــن العميــل المــزدوج ي� ايصــال المعلومــات مزيفــة ..والمراســلة االخــرى ي
اللذيــن ال تربطهــم بالســلطة المعاديــة صلــة وثيقــة لنصحهــم باالبتعــاد عــن العالقــة معهــا لتحييدهــم واالســتفادة منهــم مــع بقائهــم ضمــن مواقعهــم..
ـ مراســات وســائل االعــام الخارجيــة بجعــل قنــوات مكشــوفة أو مســتورة بيننــا وبينهــم لنـرش االخبــار الـ ت يـى نريــد وبالصيغــه الـ ت يـى نريــد عــن طريقهــم
لتظهــر انهــا صحيحــة وليــس مــن عندنــا.
-3مبادئ استخدام االعالم عند القاعدة:
ـاس هــو ان االعــام عندمــا تســتخدم هجوميــة اعتدائيــة يجــب ان يكــون هدفهــا االشــخاص ال الموضوعــات ،وحشــد كل الجهــود
المبــدأ االسـ ي
ضــد االشــخاص يســهل ويبســط مــن المشــكلة  ،الن معالجــة الموضوعــات مســالة معقــدة وال يمكــن ان تعالــج بالبســاطه أو اليــر الــذي يجــب
ً
واضحــا عــى انــه دعايــة واال تعرضــت للفشــل .ويجــب ان يســتند االعــام
ان يكــون طابــع دعايــة .وبجــب ان يخ ـىف االعــام ويمــوه حـ تـى ال يبــدوا
اىل المعلومــات ذات القيمــة واىل المعرفــة الدقيقــة بمجريــات األمــور ويجــب ان ينســق ً
تمامــا مــع االتجاهــات السياســية والثقافيــة والعســكرية
واالقتصاديــة والعاطفيــة للدولــة وللســكان الذيــن توجــه اليهــم.
ً
ً
وال يصــح ان يظهــر االعــام وكأنــه يخلــق موضوعــات جديــدة بــل يجــب ان يعـ نـى بــدل مــن هــذه بالموضوعــات القائمــة فعــا و ان يعالجهــا بصــورة مــا
ً
ـياس والتفــكك الداخـ يـ� .اليمكــن ان تكــون للدعايــة صيغــة جامــدة تجعلهــا عاجــزة عــن مالحقــة
لفائــدة االعــام .مثــا البطالــة وعــدم االســتقرار السـ ي
ً
التطــورات اليوميــة وان يكــون متأهبــة دائمــا لتحويــر تفسـ يـرها للموضوعــات واليمكــن ان يــدار االعــام بســيطرة آليــة ،ومــن الســلطات المركزيــة،
ـ� اىل اللذيــن ينفــذون اآلخــر ،ويجــب ان يســتخدم االعــام كل التســهيالت الممكنــة المســتطاعة وبخاصــة مواطـ ن يـى الدولــة الـ ت يـى توجــه
يجــب ان يعـ ي
ـ� الكتســابه لالشـ تـراك.
اليهــا االعــام والسـ ي
-4ابرز اهداف أعالم القاعدة:
)1بــث اليــأس مــن النــر ف ي� نفــوس القــوات المعاديــة وخفــض قــوة العــدو القتاليــة باضعــاف روحــه المعنويــة والتشــكيك ف ي� قدرتــه عــى النــر..
وتهئيــة الجماهـ يـر للوقــوف ضــد فكــرة الحــرب وبــث الرعــب ف ي� قلــوب القــوات المســلحة وبــث التذمــر ف ي� أوســاط الجنــود.
ً
تغ�ا من شأنه ان يحقق الكسب لمن يوجه الحرب النفسية والخسارة لمن تمارس عليه.
)2تغي� الفكرة واالتجاه والقيم والمعتقدات ي
ي
)3تشــجيع افراد والقوات المعادية عىل االستســام وذلك عن طريق توجيه نداءات اىل القوات لمحاربة تدعوهم اىل االستســام وعدم المقاومة
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)4زعزعــة ايمــان العــدو لمبادئــه واهدافــه وذلــك عــن طريــق اثبــات اســتحالة تحقيــق هــذه المبــادئ أو األهــداف وتصويرهــا عــى غـ يـر حقيقتهــا
وتضخيــم االخطــاء الـ ت يـى تقــع عنــد محاولــة تحقيــق هــذه المبــادئ.

)5أضعــاف الجبهــة الداخليــة للعــدو واحــداث الثغ ـرات داخلهــا وذلــك عــن طريــق اظهــار عجــز النظــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية عــن
تحقيــق آمــال الجماهـ يـر والضغــط االقتصــادي عــى حكومــة العــدو حـ تـى ينهــار النظــام االقتصــادي.
ـ� صفوفهــا واشــاعة المخــاوف بـ ي ن
)6التشــكيك ف� القيــادة وكفاءتهــا واخالصهــا وتفتيــت وحــدة االمــة واحــداث الفرقــه بـ ي ن
ـ� اج ـزاء االمــة بعضهــم
ي
البعــض.
ـ� السياســة والقيــادة العســكرية واضعــاف المعنويــات ،إذان الهــدف الحيــوي مــن الحــرب هــو تحطيــم الطاقــات الماديــة والمعنويــة
)7إربــاك صانـ ي
ً
ف
للعــدو ،فــاذا انتــر عليــه ي� ميــدان الحــرب واســتطاع ان يحطــم طاقاتــه الماديــة فالبــد مــن جهــود أخــرى لتحطيــم طاقــة المعنويــة ليكــون النــركامــا
تــؤدي اىل االستســام(.علماء االمــة)jabbar,2013()2018:

المبحث الثالث
المطلب االول  :داعش
ً
أوال  :ماهو داعش:

ف
ف
داعــش (تنظيــم الدولــة االســامية) أو الدولــة االســامية ي� الع ـراق والشــام كان يســى تنظيــم الدولــة االســامية ي� الع ـراق والشــام الــذي
يعــرف اختصـ ًـارا ب(داعــش) وهــو تنظيــم مســلح ينبــع فكــر جماعــات الســلفية الجهاديــة ،وتهــدف أعضــاءه حســب اعتقادهــم اىل اعــادة الخالفــة
االســامية وتطبيــق ش
ال�يعــة.

ف
ف
ـل� كحركــة دينيــة سياســية ســنية متطرفــة ي� االســام ،تســى اىل اســتعادة الحقبــة الذهبيــة لفجــر االســام
داعــش هــو تنظيــم اسـ ي
ـام جهــادي سـ ي
ف
ض
ا� الخالفــة االســامية الـ ت يـى اعلنهــا ابــو بكــر البغــدادي ي� �ش ق ســوريا وغــرب العـراق .ومــن قواتــه العســكرية يقــدر عــدد العنــارص النشــطة
وتقــع ار ي
ً
ف
( )25الــف عنــر ي� العـراق وســوريا مقســما عــى الــدول االخــرى اآلجنبيــة والعربيــة ( مركــز باحــث للدراســات الفلســفية )18-17 : 2017 ,
ف
ف
رش
ه جنــوب اليمــن وليبيــا وســيناء والصومــال
ـ� ي� الع ـراق و ســوريا مــع انبــاء بوجــوده ي� الــدول األخــرى ي
ويتواجــد اف ـراده وينت ـ نفــوذه بشــكل رئيـ ي
نيج�يــا وباكســتان .وزعيــم هــذا التنظيــم وقائدهــم هــو أبــو بكــر البغــدادي()2018,Ricks
وشــمال �ش ق
ي
عمــل داعــش معروفــة ف� كل انحــاء العالــم والع ـراق بشــكل خــاص مــن قطــع رؤوس المواطنـ ي ن
ـ� واختطافهــم وتدمـ يـر المواقــع األثريــة ون ـرش الرعــب
ي
ف
ـدول التنظيــم بالتطهـ يـر
والخــوف ي� ظهورهــم المقاطــع الفيديوهــات وانتهــاكات اخــرى لحقــوق االنســان وجرائــم الحــرب كمــا تتهــم منظمــة العفــو الـ ي
ف
ق
خ
ـاو� عــام ،2004
ـر� عــى مســتوى تأري ـ ي لقــد أنبثــق تنظيــم داعــش مــن تنظيــم القاعــدة ي� الع ـراق الــذي اسســه وبنــاه أبــو مصعــب الزرقـ ي ي
العـ ي
ف
ً ف
عندمــا كان مشــاركا ي� العمليتــان العســكرية ضــد القــوات الـ ت يـى تقودهــا الواليــات المتحــدة ،الحكومــات العراقيــة المتعافيــة ي� اعقــاب غــزو الع ـراق
عــام  ،2003وذلــك ً
غ�هــا مــن الجماعــات المســلحة مثــل مجلــس شــورى المجاهديــن الـ ت يـى مهــدت القيــام تنظيــم دولــة العـراق
جنبــا إىل جنــب مــع ي
ف
ـال
االســامية المســلحة وقيــل أنهــا تتمتــع بحضــور قــوى ي� المحافظــات العراقيــة مــن األنبــار ونينــوى وكركــوك ،وصــاح الديــن ،وأجـزاء مــن بابــل وديـ ي
وبغــداد وبلــدان أخــرى..
ً ف
ض ف
ا� ي� كل انحــاء الع ـراق ،مثــا ي� محافظــة كركــوك أرادت الســيطرة عــى مناطــق الحويجــة
أرادت تنظيــم الدولــة االســامية الســيطرة عــى األر ي
ـاس والرشــاد.
وال ـزاب والعبـ ي
ف
ف
وكذلــك ي� قضــاء داقــوق عــى قريــة غيــدة والشــيجة وتــل مغــار والســماكة العليــا وقــرى أخــرى ..وكذلــك ي� قضــاء دبــس وناحيــة تــازه وقضــاء طــوز
ـ� القــرى وتصــدوا لهــم وكانــت هنــاك رد عنيــف مــن قبــل العراقيـ ي ن
خورماتــوو وأك�ث يــة القــرى العربيــة الســنية األخــرى .لكــن اختلفــت األراء مــن بـ ي ن
ـ�
ن
ال�طة المحلية وبعدها اى بعد ج ٌ
وتد� ســيطرتهما ،واســتمرت ش
م�
وغ�هم من الجماعات المتمردة ،مما ســاعد عىل دحر حركة الصحوة
الســنة ي
ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ق
ا� والتنســيق القوات األجنبية ي�  2012 – 2008اســتمرت الوضع اىل ان ســيطر القوات الپیشــمهرگ ه عىل أك�ث ية المناطق بالتنســيق
الجيش العر ي
ف
ف
ـواح واألقضيــة
مــع القــوات العراقيــة بعــد ســحب الجيــش ي� عــام  2013وكانــت هنــاك هجــرة ي� القــرى العراقيــة اىل داخــل المركــز أي كركــوك والنـ ي
ف
لتابعــة وذلــك بســبب هجرهــم وترحيلهــم مــن قبــل الدواعــش للذيــن دمــروا كل �ش ئ ي� تلــك القــرى ،حيــث ال مــدارس وال تعليــم وال صحــة وال حيــاة
وكذلــك كانــت هنــاك ضحايــا وشــهداء مــن قــوات البيشــمرگ ه والقــوات االمنيــة االخــرى .
ف
ن ف
ف
ـ� ي� صفوفــه داخــل العـراق ي� محافظــة كركــوك كانــت اكـ ثـر مــن ( )1000داعــش
ي� عــام  2014كان التنظيــم داعــش عــى األقــل  4000مــن المقاتلـ ي
ـ� عــى كافــة االقضيــة والنــواح والقــرى الــذي هــم مســيطرون عليهــا بــكل �ش ئ حـ تـى كانــت هنــاك قواعــد ت ز
وال�امــات ش
ـ� المواطنـ ي ن
ن�وهــا بـ ي ن
متوزعـ ي ن
ـ�
ي
م�عــون ف� ش
ـ� وكأنهــم ش
ـ� وكذلــك موضــوع الــزواج والطــاق واشــياء أخــرى فرضوهــا عــى المواطنـ ي ن
كعــدم التدخـ ي ن
ال�يعــة والديــن والحيــاة كلهــا وبمــا
ي
فيهــا مــن غســل األدمغــة لالطفــال والشــباب وكذلــك الشــيوخ ..امــا بالنســبة للنســاء فانهــا موضــوع آخــرو كأنهــا الجهنــم بــأس المصـ يـر لهــن ..اإلغتصــاب
والعنــف وســوء المعاملــة والجلــوس ف ي� البيــت.
ـؤول� لهجمــات واالنفجــارات الـ تـى اســتقرت عــن مقتــل آاللــف المدنـ ي ن
ـ� وآخــر كانــوا يعلنــون ف� القنــوات الفضائيــة الفيدوهــات بانهــم مسـ ي ن
ـ� حـ ي ن
بـ ي ن
ـ�
ي
ي
العراقـ ي ن
ـ� وبكافــة اطيافــه ....كان هدفهــم هــو اقامــة الخالفــة وفــق مــا يدعــون()2018,Richard

ً
ثانيا  :كيف يحارب التنظيم:
ـ� والعســكرين ويصفهــم بالــردة والـرش ك والنفــاق ويســتحل دماءهــم ،حـ ي ن
يحــارب كل مــن يخالــف آرائــه وتفسـ يـراته الشــاذة مــن المدنـ ي ن
ـ� قــام بتفجـ يـرات
ف ي� عام  2015ف ي� مســاجد شــيعيه وســنية ،وكذلك ف ي� المناطق الســياحية وكذلك ف ي� اوروبا والواليات المتحدة األمريكية..
ف
ً ف
لــذا ان اي دولــة أو منطقــه أو شــخص يخالــف آراءه فهــو مرتــد وال يحســب أيــة حســاب لهــا ُ
فيدمرهــا ،مثــا ي� العـراق هــو متمركــز ي� المناطــق الســنية
بشــكل عــام وديــال والفلوجــة وصــاح الديــن وكركــوك بشــكل خــاص ،حيــث تريــدان تفــرض رأيهــا عــى كل المواطنـ ي ن
ـ� وبطرقهــم الخاصــة باســم الديــن
ي
واالســام ش
ن
ـلم� لالســام ،وعــن قتــل بعــض
وال�يعــة مثــى يقولــون ويدعــون وباســم الســنة وبتهديداتهــم بالقتــل والتعذيــب الفــرض تحويــل غـ يـر المسـ ي
ـاس نحــو األقليــات مــن الشــيعة والرسيــان
الشــيوخ لرفضهــم اعطــاء البيعــة لدولــة االســامية (المدعــاة) عنــف واضطهــاد داعــش موجــه بشــكل اسـ ي
ـيحي� و الكاكيــة ي ز
وال�يديــة والــدروز المندائـ ي ن
ـوري� واألرمــن والمسـ ي ن
واآلشـ ي ن
ـ�)2013,Jabbar( .

ن
الثا�
المطلب
ي
تعامل داعش
ً
ين
المواطن�:
أوال  :كيفية تعامل داعش مع
ان معاملــة داعــش للنــاس كانــت شــديدة وقويــة وبعيــدة كل البعــد عــن الحيــاة األجتماعيــة السلســة البســيطة كانــت كلهــا أوامــر واعتــداءات
ـ� مــن الجيــش ش
ـ� وكذلــك االرسى والمختطفـ ي ن
عنيفــة بحــق المواطنـ ي ن
وال�طــة و البيشــمرك ه والحشــد الش ـع�ب ي  ،وقــد كانــت اســتهدافهم عــى اســاس
ق
ـر� ،وكذلــك كانــت هنــاك مناهــج دراســية مفروضــة ف� المــدارس حيــث منعــت دروس الموسـ ق
ن
ـي� والفــن والتأريـ ـ ــخ واألدب
ي
عنــرى وديـ يـى وعـ ي
ن
ـا� الوطنيــة بانهــا كفــر ،واعطــت أوامــر ألزالــة بعــض الصــور مــن الكتــب المدرســية ،وكذلــك أوامــر صــدرت حــول ارتــداء
والمســيحية وكذلــك منــع األغـ ي
وخ�هــم بـ ي ن
ـ� ارتــداء النقــاب أو مواجهــة عقوبــات صارمــة وكذلــك عــدم خــروج الم ـرأة مــن
المالبــس والحجــاب وحــذر النســاء مــن معبــة مخالفتهــا ي

ً
البيــت مالــم يكــن �ض
وريــا ،والســارق تقطــع يــداه باالضافــة اىل اشــياء اخــرى كحظــر البيــع وتعــاىط الخمــر والكحــول وبيــع الســكائر ممنــوع وحظــرت
ف
ن ف
ـا� ي� الســوق والســيارات وكذلــك صــور االشــخاص يـزال ويرفــع ي� داخــل البيــوت وخارجهــا ...واعــدام والرجــم امــام النــاس وحــرق النســاء أحيــاء
األغـ ي
ورىم النــاس مــن البنايــات.
ف
ف
ـاع مجحــف الفيهــا نفــس للحيــاة وال للمســتقبل واثرهــا
هــذه األشــياء واالعمــال القــذرة جعلــت مــن الفــرد و المجتمــع ي� يــأس شــديد ي
و� وضــع اجتمـ ي
مبــا�ش عــى ســلوك وشــخصية الطفــل والشــاب وكذلــك الشــيخ الكبــر الــذي ال يتحمــل هــذا الـش ئ وراحــت ضحايــا ومـ ت
ـو� مــن قهــر وقلــق ويــأس مــن
ي
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ـياس وهــذا ممــا جعــل اك�ث يــة الشــباب باألخــص المراهقــون يلجــاون
ـاع واللجــوء اىل العنــف العائـ يـ� والسـ ي
وراء هكــذا أعمــال ومــن ثــم التفكيــك االجتمـ ي
اىل الهرب وبعضهم اىل االنتحار والدخول ف ي� صفوف تنظيم داعش ال حول وال قوة وال�ض يبة تدفعها المجتمع والعائلة حيث ال حياة ف ي� ذلك...
ف
حيــث الزمــوا االطفــال اىل تجنيدهــم مــن ضمــن صفوفهــم ي� ســن مبكــر التاســع والعــا�ش ة وانهــم تعلمــوا كل �ش ئ وهــم يغطــون وجوههــم باألقنعــة
ويحملــون الســاح ويحبــون الــرىم وهــم ال يعرفــون مــدى تأثـ يـر ذلــك عــى مســتقبلهم)Russiassyria,2017:3(.

ً
ثانيا  :االعتداءات الجنسية من قبل تنظيم الدولة االسالمية:
قامــت التنظيــم الداعـش ي بأباحــة االســتيالء عــى العبيــد اثنــاء الحــروب ،بــل وقامــت باســتعباد النســاء والفتيــات بشــكل فعـ يـ� وقدمــت ت�ب يـرات دينيــة
ث
حــول ذلــك باألخــص عــى نســاء ي ز
ـ� ،وهــذا مخالــف لــكل
ال�يديــات ،حيــث اخــذت اكــر مــن  2000امـرأة وطفــل ارسى وبيعهــم وتوزيعهــم كعبيــد جنـ ي
ً
ف
الرسائل السماوية واألرضية واالنسانية واالجتماعية وفقا لتقرير من قبل صحيفة الجارديان فقد رافق داعش عىل المدن العراقية ي� عام 2014
ف
جرائمهم ارتفعت ضد النســاء بما ي� ذلك خطف واألغتصاب حيث انهم كان لهم امر وموافقة بممارســة لتلك االعمال البشــعة ضد النســاء وضد
ف
االنســانية جمعــاء ،ويتــم تزوي ـ ــج الفتيــات للمقاتلـ ي ن
ـ� والنســاء الكبـ يـرات للســوق وبيعهــن بشــكل علـ ن يـى ،صــدر تقريــر لالمــم المتحــدة ي� اوكتوبــر 2014
اســتنادا ال  500مقابلــة مــع شــهود العيــان بــان داعــش اخــذت  500 – 450مــن النســاء ف� منطقــة نينــوى ف� العـراق حيــث ان  50ت ز
الم�وجــات وهــن
ي
ي
ف� الغالــب مــن ي ز
ـ� التابعـ ي ن
ال�يديــة والمســيحية ويتــم التعامــل معهــن امــا كمكافــاة للمقاتلـ ي ن
ـ� الداعــش او كمكافــاة ليتــم بيعهــا كرقيــق للجنــس واكــدت
ي
ف
ز
ن
ال�يديـ يـ� قــد تــم اختطافهــم مــن قبــل داعــش ليباعــوا ي� الســوق()Iraquiolence:2014
االمــم المتحــدة ان  7000 – 5000مــن النســاء واالطفــال ي
ف
ـاع مقارنــة مــع المنظمــات االخــرى ,لكــن وجهــات نظرهــم
ه حديثــة ي� الســاحة السياســية والواقــع االجتمـ ي
بالرغــم مــن ان منظمــة داعــش االرهابيــة ي
موحــدة منــذ القــدم ضــد ش
الب�يــة جمعــاء ,وان ظهورهــم يرجــع اىل منظمــة التوحيــد والجهــاد  ,بســبب ضعــف الحكومــات العراقيــة والســورية ظهــرت
ف
ف
هكــذا منظمــات  ,حيــث يذكــر الكاتــب المشــهور (هــادي العلــوي ) ي� كتابــه (تاريـ ـ ــخ التعذيــب ي� االســام ) بــان انــواع القتــل والتعذيــب عــى غـ يـر
ـلم� ف� تاري ـ ــخ االســام كثـ يـرة قلدتهــا داعــش واخذتهــا وطبقهــا ف� عملياتهــا ضــد المواطنـ ي ن
ن
ـ� والبيشــمركة وكافــة القــوات االمنيــة االخــرى اللذيــن
ي
المسـ ي ي
ف
ف
ف
ف
ف
وقعــوا ي� االرساثنــاء الهجمــات ي� ســاحات القتــال او ي� المناطــق الــذي اســتولوا عليهــا ي� الع ـراق والشــام ,نــرى اختالفــا طفيفــا ي� ذلــك التعذيــب
ـاع الخــاص بالدواعــش ممــا خلــق رعبــا وقلقــا لــدى الجميــع ,ومــن انــواع ذلــك ( الحــرق ,وقطــع الـراس
والقتــل وعــرض كل ذلــك عـ بـر التواصــل االجتمـ ي

,وقطــع اللحــم مــن الجســم  ,وقطــع االذان ,واالعــدام شــنقا  ....الــخ ( .شــه مزيـ نـى :2015:ل)15-12:
ً
ثالثا  :تنظيم الدولة االسالمية منذ :2019 – 2010
ف
داعــش امتــداد لتنظيــم الدولــة االســامية ي� الع ـراق الـ ت يـى اسســها ابــو عمــر البغــدادي .بــدأت عنــارص دولــة الع ـراق االســامية القتــال ضــد الجيــش
ف
ف
الســورى ي� حادثــة جســور الشــغور المشــهورة .الـ ت يـى كانــت اول �ش ارة ي� تحويــل الثــورة الســورية مــن ســلمية اىل مســلحة .واختــاروا منطقــة ال ـرش ق
الســورى الـ ت يـى تعتـ بـر محصنــة ومشــابهة لجغرافيــة الموصــل واالنبــار ف ي� الع ـراق ممــا ســاعدهم عــى الصمــود ومســك األرض...
ف
التكف�يــن وعنــارص دولــة العـراق االســامية عامــل مهــم السـ ن ز
ـت�اف الجيــش الســورى ي� بدايــة  2012كـ ثـرت
مــع الوقــت اصبــح هــذا التواجــد لعنــارص
ي
ف
ف
ن
ـوال� ،األمــر
ال عــى حــد ســواء .وكان منهــا اعــان جبهــة النــرة بقيــادة الجـ ي
ـام والليـ بـر ي
االنشــقاقات ي� فصائــل المعارضــة لألســد ي
و� الجانــب االسـ ي
ف
ف
الــذي دفــع البغــدادي اىل اعــان تحالــف الدولــة االســامية ي� الع ـراق والشــام (داعــش) .مــن ذلــك الوقــت أي ي� 8نيســان /أبريــل  2013عمــدت
داعــش وانصارهــا اىل اعمــال اسـ تـراتيجية ومنهــا:
ألم�هم البغدادي عىل كل من يحمل السالح ضد األسد ف ي� الجبهة السورية.
 -1فرض البيعة ي
ف
االسلام()Spencer:2019
وتكث� فروعها ي� العالم
 -2بسط نفوذ داعش
ي
ي
ف
ت
ـذا� للدولــة االســامية مــن خــال الســيطرة عــى آبــار النفــظ ي� ال ـرش ق الســورى آبــار الرقــة والرملــة والطبقــة ومــا حولهــا وحقــل الثــورة
التمويــل الـ ي
وحقــول الجبســة وكونيكــو والجفــرة ..باالضافــة اىل الســيطرة عــى مخــازن الحبــوب وأخــذ األتــاوات مــن قطــع الطــرق واخــذ الفديــات مــن الصحفيـ ي ن
ـ�
األجانــب و التجــار و�ش كات النقــل وتهريــب اآلثــار والمتاجــرة بالســاح..
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 -3اعتمــد البغــدادي عــى المجلــس العســكري الــذي يقــوده ضبــاط مــن ذوى الخـ بـرات العســكرية والميدانيــة هــذه االسـ تـراتيجية جعلــت مــن تنظيــم
التكف�يــة ف� التأري ـ ــخ المعــارص وقبلــه القاتلـ ي ن
ـ� العــرب واألجانــب.
داعــش مــن أغـ نـى التنظيمــات الجهاديــة
ي
ي
ف
ف
ـ� لداعــش ،حيــث جعــل والة
كل هــذا مكــن البغــدادي ي� مطلــع  2014ومــع بدايــة معــارك األنبــار مــن اج ـراء تغـ يـرات جوهريــة ي� الهيــكل التنظيـ ي
الواليــات ف ي� تنظيــم داعــش كلهــم ملقــب نائــب البغــدادي عــى واليــة مــا واعــى لــكل نائــب صالحيــات واســعة لالجتهــاد والعمــل دون رجــوع اليــه.
واعتمــد عــى ضبــاط األمــن والعســكر ف� االنظمــة الســابقة ممــن تغــروا ً
فكريــا اىل فكــر داعــش وبســبب األمــوال الكثـ يـرة ازداد عــدد مقاتـ يـ� داعــش اىل
ي
ي
ف
ف
رش
الضعــف وتقدمــت عملياتــه بالضــد مــن خصومهــا ي� العـراق والشــام وخاصــة ي� االنبــار والـ ق الســورى..
ف
ف
وبعــد هزيمــة الموصــل ي� العــا�ش مــن حزي ـران( )2017اســتعار البغــدادي مــن التأريـ ـ ــخ اسـ تـراتيجية طالبــان افغانســتان ي� الوصــول للحكــم واقامــة
ض
ا� الســنية واالحتفــاظ بهــا واىل اآلن لــم تفــرض بيعــة البغــدادي
الدولــة االســامية ..حيــث ان داعــش عــززت مــن قدرتهــا عــى الســيطرة عــى االر ي
ف
عــى العشـ ٌ
ـاء واالعيــان والشــخصيات الدينيــة والسياســية الســنية ولــم تتقاتــل مــع الفصائــل الســنية ي� هــذه االسـ تـراتيجية لداعــش اثمــرت مجموعــة
م��ن النتائ��ج ومم��ا تحق�قـ ع�لى ارض الواق��ع)Tayler Adam:2014( :
ف
كب� عامة سنة العراق انها المخلص والمنقذ رغم المعارضة االقليمية الشديدة لداعش.
)1نجحت ي� اقناع ي
ف
)2نجحــت ف� اســتقطاب مقاتلـ ي ن
ـ� عــرب واجانــب للقتــال ي� الع ـراق ومــن قرابــة ( )21دولــة مــن افريقــا واســيا واوروبــا بعــد ان غــادروا الع ـراق نحــو
ي
ســورية.
ً ف
العالم انها ليست وحدها من يقتل ف ي� الساحات السنية.
ونحجت ايضا ي� اقناع الرأي العام
ي
)3اعطت داعش كافة الحريات لالقليات من نينوى بهدف خلق اجواء من الطمأنينة.
)4نجحت بسحب أو باما مرة اخرى اىل العراق وارجعت قضية الجهاد المقدس ضد التحالف الصلي�ب ي .
ً
ً
التفك� ف ي� والية ثالثة وشوهت سمعته عالميا واقلميا واعطت للسنة فرصة العالن األقليم.
المالك من
)5نجحت بمنع
ي
ي
)6جعلت ايران عىل المحك ف ي� خوض معركتها الطائفية مع السنة العرب ف ي� ارض العراق..

ـ� ودول الجــوار وبمــا ان عهــد الحلــول العســكرية المبــا�ش ة
واألخفــاق وهزيمــة داعــش مــن الســاحة العراقيــة والســورية يحتــاج اىل التدخــل االمريـ ي
ـ�)2015,5:Rush James(.
االمريكيــة قــد انتــى ،فيجــب التحــرك عــن طريــق قــوات المحليــة ودعــم دوىل وامريـ ي

ً
رابعا  :مكافحة ارهاب تنظيم القاعدة وداعش:

ق
ا� لــم يكــره االســام بــكل اطيافــه وقومياتــه ومذاهبــه واختالفاتــه ،انمــا كرهــوا مــن الذيــن يتاجــرون باالســام مــن الساســة ،ومـ تـى مــا تــم
الشــعب العـر ي

ـ� فانــه ســيجد التســليم والقبــول عنــد العراقـ ي ن
تطبيــق االســام عــى منهــج النبــوة والخالفــة الراشــدة واالئمــة والصالحـ ي ن
ـ�.
ف
ـر� اعضــاء
ـاه الممارســة المأمولــة مــن كيــان عـ ب ي
مــاذا يتوقــع العراقيــون مــن قيــادات نشــأت عــى مبــدأ الســمع والطاعــة والثقــة المطلقــة ي� القيــادة ،ومـ ي
ف
عــى افــكار جاهليــة المجتمــع والتكفـ يـر والقتــل واألغتصــاب والرسقــة والعزلــة؟ ومــاذا يـ ج
ـر� مــن شــباب زرع ي� عقولهــم فكــرة الجهــاد هــو الحــل؟
()Wood Paul:2019
ً
ه مــا تحتــاج اىل المراجعــة ولكــن المصطلحــات ايضــا تحتــاج ألعــادة النظــر لتضبــط دالالتهمــا
ليســت عقائــد وفقهيــات واخالقيــات المكفــرة وحدهــا ي
ف
التكف�يــة المســلمة بفروعهــم المختلفــة المشــكلة االساســية تتثمــل ي�
مقدمتهــا مصطلــح (جهــادي) ،الــذي يطلــق عــى مــن يتبــع نهــج الجماعــات
ي
ان المجامــع الفقهيــة العراقيــة الهيئــات العليــة والدعويــة واالرشــادية لــم تطــرح مراجعــات ومناقشــات لتلــك االفــكار واالشــياء الـ ت يـى تلعــب بالشــباب
التكف�يــن وبشــكل واضــح ان افـ ً
ـكارا جديــدة باتــت تتشــكل ف� عقــول دعــاه التكفـ يـر العراقيـ ي ن
ـ� يجــب نقدهــا والتحذيــر منهــا وهــذه مهمــة المجمــع
ي
ي
ق
ا�...
الفقـ ي
ـ� الع ـر ي
اذا اراد كتــاب المراجعــات والمناقشــات العقائديــة والفقهيــة ان يصلحــوا اتبــاع تنظيــم داعــش البغــدادي عليهــم ان يبتعــدوا عــن تســويق تلــك
ت
ـوس وابــن رسور النهــا ال تصلــح لشــباب تنظيــم
المراجعــات القديمــة الـ يـى تخــص جماعــة الجهــاد المرصيــة أو الشــامية الخاصــة بالمقــدىس والطرطـ ي
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داعــش البغــدادي فعليهــم تقديــم مراجعــات غـ يـر منتهيــة الصالحيــة ،واذا عجــزوا عــن فعــل ذلــك فلــن يتعامــل مــع افكارهــم احــد ســوى بعــض المكفــرة

القــداىم ،وســيكون مــن االجــدى لهــم عــدم المحاولــة النهــم سيفشــلون)Clare:2014(.

الخاتمة:

ـ� لنــا بــان تنظيــم القاعــدة وداعــش همــا مــن المنظمــات األرهابيــة لألبــادة ش
بـ ّ ي ن
الب�يــة بغــض النظــر عــن الجنــس واللــون والقوميــة والمذهــب ،أي
ً
انهــم يحاربــون الجميــع مــا عــدا حلفائهــم والحــرب مــع داعــش مــرت بمراحــل عــدة تبعــا ألشــكال توحــش هــذا التنظيــم انهــم اتبعــوا اســاليب الحــرب
ف
ً
كث�ة ت
ح� عام  ،2015ومع بداية  2016اصبحوا عاجزين عن
الهجومية عىل المدن الســورية والعراقية ونوعا ما نحجوا ي� الســيطرة عىل المدن ي
ف
ف
التمــدد والتوســع وبــدأ ي� مرحلــة الخســارة للمــدن الكـ بـرى الـ ت يـى اســتحوذ عليهــا حـ تـى خــر الموصــل عــام  .2017ممــا جعــل التنظيــم يدخــل ي� مرحلــة
مــن االرتبــاك وعــدم القــدرة عــى التماســك وهــو األمــر الــذي دفعــه اىل تبـ نـى اسـ تـراتيجية االسـ ن ز
ـت�اف خاصــة ف ي� مواجهــة الجيــوش وقــوات األمــن..
ي
وهــذا وتســتمر اىل يومنــا هــذا وجــود الداعــش وخالياهــا النائمــة بســبب السياســات الخارجيــة الموجــودة عــى ســوريا والع ـراق والــدول األخــرى،
يتطلــب ويتوجــب التوحيــد للحــد مــن ظهــور وتحديــد هكــذا تنظيمــات ارهابيــة ،لــى تعــم الحيــاة والســامة للجميــع.
ف
�ش ن
ـا� الحيــاة اللذيــن
ي� نهايــة المطــاف الســبيل اىل اســتئصال تنظيــم الدولــة االســامية ليــس عـ بـر الغــارات العســكرية وحدهــا فقــط ،بــل عـ بـر قطــع يـ ي
ف
ف
يتغــذى منهمــا :التظلمــات ي� العـراق والـراع الســوري ،وتحقيــق ذلــك يتطلــب معالجــة الطائفيــة ي� العـراق وتطبيــق خريطــة طريــق شــاملة أوســع
الـراع الســورى .ألن انتهــاء هكــذا تنظيــم ليــس بالشــكل الســهل.
ّ
ش
ت
ن
صنــاع السياســة والمسـ ي ن
ـا�
وينبـغ ي عــى
ـؤول� أالمنـ يـ� أن يكونــوا قادريــن عــى التنبــوء عــى نحــو افضــل مــى يمكــن ان يتطــور التهديــد الداعـ ي االرهـ ب ي
اىل تعبـ يـرات عنفيــة انتحاريــة ويتوجــب بهــذه المعرفــة ان توجــه تنفيــذ التدابـ يـر المضــادة .القصـ يـرة والطويلــة األجــل لمواجهــة داعــش .

ت
والمق�احات:
التوصيات
 .1ـ التنشئة االجتماعية السليمة والصحيحة من الناحية الدينية واالنسانية لكل افراد العائلة والمجتمع.
ف
ت
ت
ت
ـأ� بهــا اىل المجتمــع
 .2ـ دراســة المناهــج ال�بويــة والدراســية وتخصــص فصــول خاصــة ي� التعريــف باالرهــاب وخطورتــه و�شه والمفاســد الـ يـى يـ ي
ق
ا� واالنســانية.
الع ـر ي
 .3ـ اقامة مركز أو مراكز متخصصة الدراسة ت
اس�اتيجات المنظمات األرهابية والسبل النظرية والعملية لمكافحة ارهاب لتلك الجماعات.
ف
 .4ـ متابعــة دور القاعــدة ي� كل االماكــن ،باالخــص المســاجد ومنتديــات الثقافيــة ورحــات الحــج والعمــرة والنــوادي الرياضيــة والمــدارس الدينيــة
ـف�ات الـ ت يـى احتجــت مــدارس للفكــر القط ـب ي التكفـ يـري القاعــدي..
والكليــات والمعاهــد واماكــن التواقيــف والســجون واالصالحيــات والسـ ي
 .5ـ التقليل من البطالة وفتح باب الفرص وبشكل متساوي ومنصف.
 .6ـ الدعوة اىل مصلحة وطنية شاملة ألعضاء تلك المنظمات.
ف
ين
ومثقف�.
 .7ـ تأسيس لجنة عليا متخصصة ي� تشخيص تراشيد الفكر المتطرف وعالجه مكونة من علماء ودعاة وكتاب
 .8ـ ش
ن� وتوزي ــع وتسهيل وصول كتب ومقاالت.
 .9ـ التعاون مع القرى الحدودية لحماية الحدود للتقليل أو تعطيل من عمليات تهريب المجندين االجانب اىل العراق والشام.
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المصادر

ً
: المصادر الكردية: أوال

ڵ
ن
ت
ن
.2015 ،�سلێما
،چا� یهكهم
 پ، چاپخانهی رۆژهه�ت، داعش لهنێوان توندرهوی ئای� و شكس� دهوڵهتدا، ئهبوبهكر، )عهیل1
ن
)شه ن2
.2015, �سليما,
1 چ,كارۆ, داعش لوتكه يت�ورزىم ئيسالىم، ستيفان، �مزي
ي
:المصادر العربی ة: ثانیا
 واي باك ي ن،2014  هل القاعدة ايرانية؟، عبدالرحمن، ) الراشد1
.�ش
ف
.2015 ، لندن، دار الحكمة، الطبعة االوىل، عالم داعش تنظيم الدولة االسالمية ي� العراق والشام، هشام، )الهاشم3
ي
ف
.2014 ، يب�وت، الطبعة االوىل،�ومتغ
 الحركات السلفية ي� العالم، السلفية العالمية، ترجمة محمد محمود التوبة، رول،�)م4
ي
ي
ف
ين
.2018 .السعودي� وعلماء األمة
)داعش ي� عيون الدعاة5
ت
.2017 ، يب�وت، الطبعة الثانية، ارها� جهادي
 صورة عن تظيم، داعش،االس�اتيجية
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فینۆمینۆلۆجیا و كۆمهڵنایس
توێژینهوهیهیك كۆمهڵنایس شیكارییه
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ئارام عهیل فهرهج  ،1ی
ن
ن
سلێما� ،ههرێیم كوردستان� ،
سلێما�،
كۆلێ� زانست ه مرۆڤایهتیهكان ،زانكۆی
 2,1به�ش كۆمهڵنایس،
ع�اق
ج
ێ
2
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ملخص البحث:

ف
فينومينولوجيــا او الظاهراتيــة كنظريــة او كمنهــج ،احتلــت مكانــة بــارزة ي� العلــوم االنســانية بشــكل عــام و علــم االجتمــاع بشــكل خــاص .الســيما
ف
ت
ـ� .هــذة الوضعيــة دفعــت بالمنظريــن ي� تلــك العلــوم محاولــة
بعــد االزمــة الـ يـى وقعــت فيهــا هــذا العلــوم ســواء كان عــى صعيــد النظــري او المنهـ ج ي

الخــروج مــن هــذة الورطــة ،ولحــل هــذة المعضلــة لجــؤا اىل الفلســفة ،و خاصــة الفلســفة الحديثــة و بالتحديــد الفلســفة الظاهراتيــة كمــا ورد عنــد
م�لوبونـ تـى جــان بــول ســارتر و بــول ريكــور .وعــى الرغــم مــن اختالفــات كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� كل مــن هــذه
ادمونــد هــورسل و اتباعــه مــن مارتــن هيدجــر و موريــس ي
ي
المفكريــن ،اال انــه هنــاك خــط مشـ تـرك بينهــم ف ي� اعتمادهــم عــى منهجيــة عــرف باظاهراتيــة.
ف
هــذة الدراســة محاولــة ابـراز الخطــوط العريضــة للظاهراتيــة ي� علــم االجتمــاع ،بــدأ مــن ادمونــد هــورسل و بعدهــا عنــد الفريــد شــوتز حيــث اســتفاد مــن
المنطلقــات الفكريــة لالســتاذه هــورسل لتجــاوز ازمــات المنهجيــة ف ي� علــم االجتمــاع.
ف
مــن ابــرز تســاؤالت الدراســة :ماهــو الفــرق بـ ي ن
ـ� رؤيــة الظاهراتيــة مــع وجهــات نظــر اخــرى ي� علــم االجتمــاع و خاصــة الوضعيــة .و ماهــو وجهــة نظــره
ـاع.
للفعــل االجتمـ ي
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Phenomenology, as a theory or as a method, occupied a prominent place in the humanities in general
and sociology in particular. Especially after the crisis in which this science occurred, whether on the theoretical
or methodological level. This situation prompted the theorists in those sciences to try to get out of this
dilemma, and to solve this dilemma, they resorted to philosophy, especially modern philosophy and specifically
the phenomenal philosophy as mentioned by Edmund Husserl and his followers from Martin Heidegger and
Maurice Merloponte Jean-Paul Sartre and Paul Ricoeur. Despite great differences between each of these
thinkers, there is a common line between them in their reliance on a methodology known as phenomenology.
This study is an attempt to highlight the broad lines of phenomenology in sociology. It started from Edmund
Husserl and then at Alfred Schutz, where he benefited from the intellectual premises of Professor Husserl to
overcome the crises of methodology in sociology.
Among the most prominent questions of the study: What is the difference between seeing the phenomenon
with other points of view in sociology, especially the situation? What is his view of social action

كلیل ه وشهكان:

ڵ ت
فینۆمینۆلۆجیا    -جیها�ن ژیان   -كرداری كۆمه�یه�   -الظاهراتية و علم االجتماع  -دراسة تحليلية

پێشهیك
فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� چ� وهك میتــۆد یــان وهكــو دونیابیـ نـی ،پانتاییهكـه گـهورهی لـه نێــو زانســتهمرۆڤایهتیهكان بـه گشـ تـی وكۆمهڵنــایس بـه تایبـهت
ر� فینۆمینۆلۆجیا وهكو میتۆد یان تیۆرێیك تایبهت ب ه كۆمهڵنایس نهنارساوه و ڕهگو ڕیشه ن
داگ�ی كردوه .گه چ
كا� له نێو فهلسهفهی هاوچهرخدایه،
ڵ
ڵ
بـه�م لـ ه دواتــردا و لهسـهر دهسـ تـی بهشــێك لـهو كۆمهڵناســانهی كاریگهربــوون بـه هــزری ئهدمونــد هــۆرسه� دامهزرێنـهری میتۆدهكـه ،بـه شــێك لـه
ب بۆچـ ن
ر� فینۆمینۆلـ ج
ـوو� مامۆســتاكهیان گواســتهوه بــۆ نێــو كایـهی كۆمهڵنــایس و میتــۆدی كۆمهڵناســییان بهمـهش زۆر پێشخســت .گـه چ
ـۆ� وهك
�ی
ن
میتــۆد لـه كۆمهڵناســیدا جیــاوازی لهگـهڵ فینۆمینۆلـ ج
ـوهكا� داریكــردوه ،بـهالم لهگـهڵ ئهوهشــدا
ـۆ� فهلسـهفیدا ههیـه بـهو جــۆرهی هــۆرسڵ چوارچێـ
فهلس ـهفهكهی هــۆرسڵ ب ـهو ههوێـ نـی ئ ـهم میتۆدۆلۆجیی ـه ل ـ ه كۆمهڵناســیدا.
كێش ـهی ئ ـهم توێژینهوهی ـه یــان پرســیاری س ـ هرهیك بریتی ـ ه ل ـهوهی ئایــا جیــاوازی دونیابیـ نـی فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� لهگ ـهل دونیابیـ نـی دیك ـهی كۆمهڵناســیدا
ڵ
�
ت�وانیـ نـی بــۆ كــرداری كۆمه�ی ـه ت� و دونیــای ژیــان چیی ـه ؟
چیی ـه ؟ ێ ڕ
گرنگیهكــه�ش لهوهدای ـه ك ـ ه شــێوازێیك نـ � �
ج
ـیۆلۆ� دههێنێت ـ ه نێــو كای ـهی لێكۆڵین ـهوهی سۆســیۆلۆجییهوه ك ـه تــا ئ ـهو شــوینهی
ت�وانیـ نـی سۆسـ
ێ
ـو� ێ ڕ
ئــاگادار ب ـی ن وهك بابهتێــك بــۆ توێژین ـهوه ل هبــه�ش كۆمهڵنــاس كاری لهس ـهر نهك ـراوه .ئهویــش ب ـ ه ئامانـ جـی هێنان ـ ه كای ـ ه و خســتن ه س ـه ێ �
رپ� ئ ـهم
میتۆدۆلۆجیی ـ ه ل ـ ه توێژین ـهوهی كۆمهڵنــایس دیــارده و دهركهوت ـه جیاجیاكانــای كۆمهڵگ ـهی كوردیــدا.
سهرهه ن
ڵدا� فینۆمینۆلۆجیا
ن
فینۆمینۆلـ ج
ـاوا� تێیكهوتبــوو ،سـهریــههڵدا و گهشـهی كــرد .بـ ه واتــای ئـهوهی
ـۆ� وهك ههوڵیــی جــدی تێپ هڕانــد� ئـهو قهیرانـهی كـه مهعریفـهی ڕۆژئـ ی
ف
ك ـ ه فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� چ وهك میتــۆد و چ� وهك دونیابیـ نـی ل ـه گفتوگۆی ـهیك بهردهوامدای ـ ه لهگ ـهڵ میتــۆد و دونیابیـ نـی زانسـ تـی و فهلس ـه� ك ـه هــزری
ـاوا� پێیانـهوه سـهرقاڵ بــووه.
ڕۆژئـ ی
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ڵ
ن
ـتبوو� دوو ئاسـ تـی مهعری ـیف
كۆجیتــۆی مــن ب�ی دهك هم ـهوه كهوات ـه مــن ه ـهم ،یهكێك ـ ه ل ـهو دهربڕینان ـهی ب ـ ه قــو� كاریگ ـهری ههبــوه لهس ـهر دروسـ
گ
جیــاواز ،یــان بڵێـی ن دوو ئاراســته لـ ه ئهپســتمۆلۆجیادا .لـ ه دهســتپێیك ئـهو كتێبـهی دهربــارهی پــریس میتــۆد نوســیویه ت� ،دیــكارت بــاس لـه گرنــی عهقــڵ
و توانسـ تـی ناسـی ن دهكات و وهك دادپهروهرانهتریــن دابهشــكاری لـ ه نێــوان مرۆڤهكانــدا دهیناســێنێت(دیكارت )2001،48،ع هقــڵ كـ ه توانــای ناسـ ن
ـی�

ڕاســتیه ن
كا� ههی ـه ل ـ ه دهرهوهی ئهزمــوون.

ئ ـهو جیاكاریی ـهی دیــكارت ل ـه نێــوان ئهزمــوون یــان بــوون و هــزردا دهیــكات ،بــۆ چهنــد س ـهدهیهك وهك دوال�یز مێــك لهنێــو پانتـ یـا� هــزری ڕۆژئاواییــدا
دهمێنێت ـهوه .الی دیــكارت ،هــزر شــتێك نیی ـه هیــچ پهیوهســتییهیك ب ـ ه جیهـ نـا� مادییهوهههبێــت ،پێكهاتهیهك ـه ل ـ ه ناشــوێندایه ،ه ـه چ
ر� بوون ـه
بۆخــۆی پێكهاتهیهك ـه س ـهربهخۆ ل ـ ه هــزر ،هیــچ پهیوهندیی ـهیك ب ـه جیهـ نـا� ئایدیــاوه نیی ـه و كۆجیتــۆی:

( مــن بـ یـر دهك هم ـهوه كهوات ـه مــن ه ـهم ) الی دیــكارت بهڵگ ـه هێنان ـهوه نیی ـه ،بهڵكــو بهڵگهنهویســته(عباس .)2011،100،لـ �ـر
ێهوه ،ئ ـهم دیدگای ـه
ڵ
یز
ر� لهالی ـهك و دیــدی ئایدیال ـیز م وعهقــا ن� ل ـه الی ـهیك دیكــه،
كهلێنێــك ل ـه نێــو هــزری ڕۆژئاواییــدا دروســت دهكات .دیــدی ماتریال ـ م و ئهزمونگ ـه ی
ڵ
ن
رچاوهكا� زان ـی ن دهبــن ،ههریهك ـه ب ـ ه ئاڕاســتهیهك و ههریهك ـه و ل ـه دیدگایهك ـهوه جیــاواز
ههری ـهك ل ـه ڕوانگهیهك ـهوه س ـهرقا� دۆزین ـهی س ـه
ل هئ ـهوی دیك ـه.
بهگوی ـرهی ڕێســاكهی دیــكارت ،ئ ـهوهی رسوشــتیی ه تهنهــا ب ـه رسوشـ تـی ڕاڤ ـه دهكرێــت ،ناكــرێ ب ـهدوای هۆكارێــی نارسوشــتیدا بگهڕێ ـی ن بــۆ هــۆكاره
ت
واوه� ل ـه نێــوان بــوون و رسوشــتدا دهكات .ڕێســایهك ك ـ ه دواتــر كاریگ ـهری گ ـهوره لهس ـهر كۆمهڵنــایس
رسوشــتیهكان ،ئ ـهم ڕێســایه جیاكاریی ـهیك ت ـه

ڵ
ڵ
بهجێدههێڵێــت و لهس ـهر ههمــان ن ـهزم دۆركایــم دهنوســێت ئ ـهوهی كۆمه�یهتی ـه تهنهــا ب ـه كۆمه�ی ـه ت� ڕاڤ ـ ه دهكرێــت ،ب ـهدوای هۆكارێــی دهرهوهی
ڵ
كۆمهڵگ ـ ه بــۆ هــۆكاره كۆمه�یهتی ـهكان م هگ ـهرێ.
ن
ـتهێنا� زان ـی ن و متمان ـهی ئ ـهو ب ـه
ب ـ ه بــڕوای هــۆرسڵ ،گومــان كــردن و وهالنـ نـا� دیــكارت ب ـ ۆ زانیـ نـی بــاو ،گ ـ هڕان ب ـهدوای س ـهرچاوهی دیك ـهی وهدهسـ
خـ�ودی ب كـ�هرهوه ،بۆخـ�ۆی دهیكاتـ�ه یهكێـ�ك لـ� ه پێشـ�هنگه ن
كا� ب�ی كردنـ�هوهی فینۆمینۆلۆجیانه(هـ�ۆرسڵGaston Bachelard1.blogspot. ،
�ی
.) com،2016
ـاوا� ،ل ـه نێــوان دوو دنیابیـ نـی جیــاوازی ئایدیال ـیز م و ماتریال�یز مــدا ،ب ـ ه تایب ـهت لهس ـهردهیم دیكارت ـهوه،
ئ ـهو دابهشــبوون ه گهورهی ـهی هــزری ڕۆژئـ ی
ڵ
ـدا� بهخــۆوه س ـهرقاڵ كــردوه و ههری ـهك ب ـه شــێوازێك و ب ـ ه میتۆدێــی جیــاوازهوه ل ـ ه ه ـهو� تێپهڕانـ ن
بهشــێك ل ـه ب م هنـ ن
ـد� ئ ـهو دوو ئاڕاســتهیهدا
�ی
ڵ
بــووه ،یــان هـهو� ئام�یز انكردنییــان بــووه لـه نێــو دونیابینییـهیك نوێــدا .هــزری ئایدییالـیز م كـ ه بــڕوای بـه ههبونێــی ڕاســتهقینهی دونیــای دهرهیك نهبــوو،
بهڕادهیـهك لـهالی ههندێــك لـه ب مهنــده ئایدیالیســتهكان گهیشــت ه دوایـ ن ســنور ن
هكا� پهرگـ یـری خــۆی .ئـهم دیدیگایـ ه ڕۆڵێــی نێوهنــدی بــه ع هقــڵ و
�ی
ی
خــودی ب�ی ك ـ هرهوه دهدا ل ـه بهرههمهێنـ نـا� مهعریف ـه و شێوهبهخش ـی ن ب ـه جیهـ نـا� دهرهكیــدا.
لهب هرامب ـهر ئ ـهم دیدگای ـهدا ،فهلس ـهفهی واقیــی و ئهزمونگ ـ هر یا� ئینگل ـیز ی ،ل ـهو بڕوای ـهدان ك ـه ئهزمــوون ن ـهك عهقــڵ ،س ـهرچاوهی زانین ـه
(الحفـ نـی ) 183،2000،ب ـهم مانای ـ ه بێــت ،ئ ـهوهی لهس ـ هرهتادا ه هی ـه ،جیهـ نـا� دهرهكیی ـه ،و واقیــی دهرهیك ن ـهك دروســتكراوی عهقــڵ و خــودی
داهی�اوێــی مــرۆ� و جگـه لـ ه كـهم تواناییـهك لـ ه دهركپێكـ ن
ن
ـرد� حهقیقـه ت� جیهـ نـا�
ب�ی كـهرهوه نییـه ،بهڵكــو عهقــڵ و خــۆی خــودی ب�ی كـ هرهوه جگـه لـه
ی
دهرهیك شــتییك دیك ـ ه نیی ـ ه و عهقــڵ ب ـهو مانــای ل ـه ئایدیال ـیز یم پهڕگـ یـردا ئامــاژهی پێك ـراوه ،جگ ـه ل ـه وههمێــك شــتییك دیك ـ ه نیی ـه.

ڵ
ڵ
ـۆ� كــردن ل ـه یهكێــك ل ـ ه بنهمــا دیــار ن
ئ ـهم ت ـهرزه ل ـه ب كردن ـهوه و س ـهیر ن
هكا� ڕێســای عهقــی ك ـ ه ڕێســای
كرد� دونیــا الی هیــوم گهیشــت ه ئاسـ تـی نكـ
�ی
هۆكارگ هرایی ـه .ب ـ ه بــڕوای هیــوم ئ ـهوهی ك ـه ئێم ـه بڕوامــان واببێــت هۆكارێــك (ئهلــف-وهك نموون ـه) دهبێت ـه هــۆی دروسـ ن
ـتبو� (ب) جگ ـه ل ـه ك ـهم
ن
توانـ یـا� ل ـه دهركپێكــرد� ڕاســتهقینهی دهرهیك شــتێیك دیك ـه نیی ـه .ل ـ ه بنهمــادا ئ ـهوهی ههی ـه بریتیی ـ ه ل ـ ه هاوسـ ێ �ـی بــوون و بهدوایهكــدا هاتــن و
پهیوهسـ تـی( رایــت.)213،2001،

ڵ
ڵ
عهق� په ت� و عهق� پراكتییك ل ه دادگای كانت دا :

له نێو ئهم كیشمهكێشه فكرییهدا ،ئیمانوێل كانت شوینێیك دیاری ههیه .ئهم ب�ی مهنده ،ڕهخنهی ههردوو دیدگای ماتریال�یز یم پهڕگ�ی و ئایدیال�یز یم
ـنوردارێ� و پهیوهســت بــوون ب ـه تهنهــا ب ـه پێــدراوه ههســتهكیهكانهوه ،ئ ـهوهی دیكهیــان بههــۆی بهزانـ ن
ت
ـد�
پهڕگـ یـر دهكات .یهكهمیــان بههــۆی سـ
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ئـهو ســنور و توانســتانهی كـ ه بانگهشـهی دهركــرد ،وهكــو دهســت بــردن بــۆ ئـهو شــتانهی كـه ناتوانـی ن تهنهــا لـه ڕێگـهی عهقڵـهوه بوونیــان بسـه ی ن
لمێن�(
بدوی.)273،

ڵ
ن
الی كانت هه ن
جیها� دهرهیك شتیك نییه نكۆ� لێ بكرێت ،ئهم جیهانه نمایندهی خودی ب�ی كهرهوه و عهقڵ نییه ،بهڵكو بونێیك سهربهخۆی
بوو�
ههی ـه( بــوون لهخۆیــدا ) .یهكێــك ل ـ ه پرســیاره س ـ هرهكییهكان ل ـه فهلســفهی كانتــدا ،چــۆن دڵنیاب ـی ن ل ـهوهی ك ـ ه دهیزان ـی ن ؟ لهگ ـهڵ ئهوهشــدا ،كانــت
ن
جهخــت لهس ـهر ئ ـهوه دهكات ـهوه ك ـه زانیـ نـی ئێم ـ ه دهربــارهی جیهــا� دهرهیك زانینێــی دیــار و ئاشــكرا نیی ـه .لهب ـهر ئ ـهوهی س ـهرچاوهی ی ـهك همیـ نـی
ن
ن
ـتكرد� ب�ی ۆكهیــان نیی ـه ( كهمــال.) 23،2017،
ـتهێنا� خهســڵه ت� بابهت ـه دهرهكیی ـهكان ،ههســتهكانن ،ههســتهكانیش توانسـ تـی دروسـ
بهدهسـ
ـت� شــته ن
عهقــڵ بــۆ ئـهوهی توانسـ تـی تێگهیشـ ن
ـته بیانخاتـه سـهر چهنــد فۆرمێــك كـه بتوانێــت مامهڵـهی لهگهلــدا بــكات،
كا� دهرهوهی ههبێــت ،پێویسـ 
بــۆ ئهم ـهش چهندیــن كهرهســتهی هــزری دادههینێــت ،تاكــو ل ـه جیهـ نـا� دهرهیك تێبــگات .لـ �ـر
ێهوه ،جۆرێــك ل ـ ه زان ـی ن الی ئێم ـه دروســت دهبێــت ك ـه
ناتوانـ ن دڵنیابـ ن لـهوهی ئـهو زانینـه ،نماینــدهی ڕاســتهقینهی جیهـ نـا� دهرهیك دهكات .كهواتـه ئـهوهی لـ ه پهیوهندیــدا بـ ه جیهـ نـا� دهرهكییـهوه بـ ن
ـوو�
ی
ی
ههیـه ،ئیمـ ه وهك ئـهوهی كـه ههیـه توانــای دهرك پێكردنیمــان نییـه( جیهــان لـه خــودی خۆیــدا) .ههمیشــه ئـهوهی دهیزانـی ن جیهانێكـه بـهو شــێوهیهی
بــۆ ئێم ـ ه دهردهكهوێــت ،ن ـهك ب ـهو شــێوهی ك ـه ههی ـه .ل ـه دیــدی كانتــدا ،ع هقـ ڵـی ئێم ـه توانسـ تـی دهركپێكـ ن
ـرد� ئ ـهو فینۆمینان ـهی نیی ـه ك ـه ل ـه خــودی
ڵ
خۆیانــدا بوونیــان ه هی ـه .جیهــان ل ـه خــودی خۆیــدا ،شــتێكه ل ـه دهرهوهی كات و شــوێن ،ب ـهالم عهقــی ئێم ـ ه س ـهرجهیم ئ ـهو شــتانهی ل ـه دهرهوه
ـ� و مامهڵهكـ ن
بوونیــان ه هی ـه ،دهیانخات ـ ه نێــو كات و شــوێنهوه بــۆ ئ ـهوهی توانسـ تـی تێگهیشـ ت ن
ـرد� ههبێــت لهگهڵیــدا.
كهواتـ ه ئێمـه ناتوانـی ن لـه فینۆمینـهی دهرهوه دڵنیابـی ن  ،واتـه ناتوانـی ن دڵنیابـی ن لـهوهی كـ ه ئێمـه وهك دیاردهیـهك سـهیری دهكهیــن و لـ ێ �ـی تێدهگهیــن،
ڵ
كهوات ـه عهقــی ئێم ـه بهجۆرێــك مام هڵ ـه ل هگ ـهڵ ئ ـهو زانیارییان ـهدا دهكات ك ـه ل ـهدهرهوه ل ـه ڕێگ ـهی ههســتهكانهوه بــۆ ئێم ـ ه دهگوازرێن ـهوه .ئ هم ـهش
بۆخــۆی دهمانخات ـ ه ب ـهردهم ئ ـهوهی نهتوان ـ ن دڵنیاب ـ ن ل ـه جیهـ نـا� دهرهوه ،ئێم ـ ه دهتوان ـ ن وهك فینۆمینهی ـهك بیناس ـ ن و خهســڵهته ن
كا� وهدیــار
ی
ی
ی
ی
ڵ
بخهیــن ،ب ـه�م وهك ئ ـهوهی بــه جهوه ـهری دیاردهی ـهك ئاشــنا بب ـی ن  ،ئهمهیــان شــتێكه ل ـهدهرهوهی توانسـ تـی عهقــڵ.

غ
غ
ن
�
ـتهێنا� مهعریف ـه بهتهنهــا لهڕێگ ـهی ههســتهكانهوه نیی ـه ،ئهگ ـهر قۆنــا� یهك ـهم ههســتكردن بێــت ،ئ ـهوا ل ـ ه قۆنــا�
ت�وانیـ نـی كانــت دا ،بهدهسـ
ل ـ ه ێ ڕ
ـ� و دروســت كـ ن
دواتــردا ،تێگهیشـ ت ن
ـرد� ب�ی ۆك ـهكان دێن(ههمــان س ـهرچاوه .)21،ئ ـهم خاڵ ـه ،كانــت ل ـ ه ئهزمونگ ـ هراكان جیادهكات ـهوه ،وهك ئ ـهوان
ڵ
ڵ
ن
ن
ـرۆ�
ئهزمــو� ههســتهیك و دهرخســت� ئـهوهی لـه دهرهوه دێــت بـه گرنــگ دهزانێــت ،بـه�م لـ ه ههمــان كاتــدا ڕۆڵێــی گـهوره دهبهخشــێت بـه عهقــی مـ ی
لهتوانسـ تـی وهرگـ ێ�ـر نا� ههمــوو ئـهو زانیارییانـهی لـ ه جیهـ نـا� دهرهكییـهوه پـ ێ �ـی دهگات ،بــۆ سـهر كۆمهڵـ ه شــێوهیهیك مهعریـیف كـه لـه ڕێگهیـهوه دهتوانـی ن
ڕ
كۆمهڵـ ه ڕاســتییهیك دیك همــان دهربــارهی جیهـ نـا� دهرهیك بــۆ وهدیــار بخــات.
ههوڵێیك دیكه چارهسهر ن
كرد� ئهم پرسه
هورسڵ و فینۆمینۆلۆجیا

ڵ
ڵ
ئهگـهر هــزری كانــت ،لـه پهیوهندیــدا بـه تیــۆری زانینـهوه ،سـهرقاڵ بوبێــت بـ ه تێپ هڕانـ ن
ـد� ئـهو دوال�یز مـهی لـه نێــوان عهقــی پـه ت� و عهقــی پراكتیــی یــان
ڵ
ئهزمونگ ـ هر یا� دا ههبــوو ،ئ ـهوا پــڕۆژهی هــۆرسڵ لهس ـهر ههمــان هێــی ڕهخن ـه ی� و ل ـه پهیوهندیــدا ب ـه پــریس پهیوهنــدی نێــوان زانســت ه رسوشــتیهكان
و زانســته مرۆڤایهتیهكان ـهوه گه ڵ�ڵ ـ ه دهبێــت .ئ ـهو دۆزین ـهوه و دهســتكهوتانهی زانســته رسوشــتیهكان پـ ێ �ـی گهیشـ ت ن
ـ� ،كاریگ ـهری گ ـهورهی لهس ـهر
ڵ
زانســت ه مرۆڤایهتی ـهكان ههبــوو ،ب ـ ه جۆرێــك ئ ـهو زانســتان ه ه ـهو� گرتن هب ـهری ههمــان ئ ـهو شــێوازه ل ـه دونیابیـ نـی و ههمــان ئ ـهو میتــۆد و كهرهســته

مهعریفییانهیــان دهدا ك ـ ه زانستهرسۆشــتیهكان پهیڕهوییــان لێ دهكــردن.
كۆمهڵنایس لهسـهر دهسـ تـی ئۆگســت كۆنت تا ئهندازهیهیك زۆر بوه زانســتێیك پۆزهتیڤیسـ تـی و ئهزمونگهر .ڕێســای زانســته رسوشــتیهكان به تایبهت
ڵ
ڵ
ف�یز یــا ،خــا� سـهرنج ڕاكێــش بــوو الی كۆنــت تاوهكــو زانســتێك لهسـهر ههمــان مۆدێــل بــۆ لێكۆڵێنـهوه لـ ه كۆمهڵگـه و دیــارده كۆمه�یهتیـهكان بخاتـه
ن
سـهر پ ێ
نگاند� زانســتهكاندا
� .دۆخێــك كـ ه دواتــر هــۆرسڵ نــاوی دهنێــت كودهتــا لـه ههڵسـه
ڵ
( هــۆرسل .)44،2008،لـه یهكیــك لـ ه كاره سـ هرهكیه ن
كا� خۆیــدا بـه نــاوی (باسـه لۆجیكیـهكان) بـه تونــدی ڕهخنـه لـ ه پۆزهتیڤـیز م دهگرێــت ،بـه�م
ڕهخنهكـهی ئـهو بـه تهنهــا لـهو ئاســتهدا نهمایـهوه و لـه ههمــان نــورساودا ،دیدگایـهیك پێچهوانـهی كانــت پێشــكهش دهكات ،بـهوهی كـ ه بـه بــڕوای ئـهو
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عهقـ ڵـی ئیمـه توانــای دۆزینـهوهی جهوهـهری شــته ن
كا� ههیه(طرابیـیش .) 713،2006،
كێ� نێــوان هــزری واقییع-مــادی و ئایدیالـیز م ،دیدگایـهیك نێوهندگــر گهشـهپێدهدات .بـ ه نێوهندكـ ن
هــۆرسڵ بــۆ چارهسـهر ن
كرد� كێشــمه ش
ـرد� خــودی
ی
ب ك ـهرهوه الی كانــت و پــریس دهركپێكـ ن
ـرد� جیهــان وهك ئ ـهوهی بــۆ ئێم ـه دهردهكهوێــت ،تــا ئهندازهی ـهك خــودی ب�ی ك ـرهوه ل ـ ه ب هرامب ـهر جیهانــدا
�ی
دادهنێــت .پرســێك كـ ه دواتــر هــۆرسل لـ ه ڕێگـهی خســتهڕووی ڕوانگهیـهیك نــوێ دهربــارهی هۆشــیاری چارهسـهرێیك دیكـه بــۆ ئـهم كێشـ ه فهلسـهفییه
دهخات ـهڕوو.

ڵ
ب ـ ه بــڕوای هــورسڵ ،ڕاســته ئ ـهو دابهشــكارییهی دیــكارت ل ـه پهیوهندیــدا ب ـ ه هــزر و بون ـهوه ڕاســتهقینهیه ،ب ـه�م ئ ـهم دوو ئاســته وهك دوو كای ـهی
�
ت
ن
ـاگا� زیاتــر دهدهكهوێــت .دهربڕینـه بهناوبانگهكـهی هــۆرسڵ دێتـه پێــش كـه
ت�وانیــی ئـهودا دهربــارهی ئـ ی
دابـڕاو لهیهكــری سـهیر نــاكات .ئ همـهش لـه ێ ڕ
ڵ
ڵێ
ـاگا� ب ـ ه شــتێك بریتی ـه ل ـهوهی ك ـ ه ئاگامهنــدی ئێم ـه ،ع هقــی
ـاگا� ب ـهردهوام ئاگایی ـه ب ـه شــتیك )) ( هــورسل .) 97،2011،مهبهســت ل ـ ه ئـ ی
ده� (( ئـ ی
ـاگا� بۆئـهو .بـه بێ
� بابـه ت�
ئێمـه ،بـه شــێوهیهیك ههمـهیك و گشــتگ�ی ڕوو لـه واقیــی دهرهیك نــاكات .بـهردهوام ڕو لـهوه دهكات كـه دهبێتـ ه سـهرچاوهی ئـ ی
ئــاگا� ،ئاگامهنــدی بۆخــۆی بونـ نییـه .ئــاگا� بهشــێوهیهیك مهبهســتداران ه ڕوو لـه شــته ن
كا� دهرهوه دهكات .ههمــوو ئهوانـهی لـهدهرهوه و لهڕێگـهی
یی
ی
ی
ـاگا� ئێم ـه دێــن ،ب ـهردهوام مهبهســتداران ه دێن ـ ه نێــو زهیـ نـی ئێم ـهوه.
ههســتهكانهوه ڕوهو ئـ ی
ـگ� كێی ـ ه ؟ ئایــا وێن ـه ئ ـهو كهس ـهی ه ك ـه ڕاگهیاندن ـهكان لێمــان دهك ـهن ب ـه پاڵ ـه ن
بــۆ نمون ـه گ ـهر ب�س ـ ن كــهیس شۆڕشـ �
وا� ن هت ـهوه� و كهسـ ت
ـێ� ئ ـهو
ێ
پ ی
ی
دهك هن ـه كهســێیك كاریــزیم ؟ یاخــود كۆمهڵێــك پێــوهر و پێــدراوی دیك ـه ل ـه دهرهوهی ئ ـهو وێن ـه دروســتكراوه بونیــان ههی ـ ه و دهتوانــن بهشــێوهیهیك
وردتــرو نزیكـ تـر ل ـ ه ڕاسـ تـی ئ ـهم وێنهیهمــان بــۆ بكێشــن ؟ ئایــا دهتوان ـی ن متمان ـه ب ـهو وێن ـ ه دروســتكراوهی ڕاگهیانــدن و سۆشــیال میدیــای مهبهســتدار
وئاڕاســتهكراو بكهیــن دهربــارهی كــهیس شۆڕشـ �
ـگ� یــان لـ ه بنهمــادا ئـهو وێنانـ ه سـهرجهمیان وێنـهی دروســتكراون و مهبهسـ تـی ئایدیۆلـ ج
ـۆ� لـه پشــتهوه
ێ
ئامادهگییــان ههی ـ ه و ل ـه بنهمــادا ئ ـهو وێن هی ـه پهیوهندی ـهیك ب ـه ماهی ـه ت� كــهیس شۆڕشـ �
ـگ�
ێهو نیی ـ ه ؟ یــان دهربــارهی كــهیس الدهر ،ئایــا وێن ـهی ئ ـهو
ن
دروستكرد�
كهسهی ب ه الدهر دادهنرێت و به گوێرهی پێوهره سیاسیهكان مامهڵهی لهگهڵ دهكرێت ل ه بنهمادا بۆخۆی كهسییك الدهره ؟ یاخود

وێن ـهی الدهره بۆخــۆی مهب هســتدارهو ب ـه ئاگایی ـهوه ئاڕاســته دهكرێــت ؟ ئایــا پــریس دهس ـه ڵ�ت ل ـ ه كـ �
ـو� بهخشـ ن
ـی� ئ ـهم شوناس ـهدایه ؟ ئایــا پۆلـ ێ� ن
ـ�
ێ
كا� دهس ـه ڵ�تدایه ؟ ئایــا ل ـ ه ڕوانگهی ـهیك دیك ـهی جیــاواز و ل ـه دهرهوهی پهیوهندیی ـهكا�ن
ـو� پهیوهندیی ـه ن
ـرد� كــهیس ئاســا� و كــهیس الدهر ل ـه كـ �
كـ ن
ێ
ی
دهس ـه ڵ�ت وێن ـهی كــهیس ئاســا� و كــهیس الدهر و شــوناس و مانـ ن
ـاكا� گۆڕانیــان بهس ـهردا نای ـهت ؟
ی
ن
ـاگا� ئێم ـهوه ك ـه ب ـهردهوام مهب هســتدارانه ڕوو ل ـه شــتهكا� دهرهوه دهكات گۆڕانیــان بهس ـهردا دێــت
بێگومــان ههمــوو ئهمان ـه ل ـه پهیوهندیــدا ب ـ ه ئـ ی
ن
ـاگا� ئێم ـه ڕوو لهشــتهكان دهكات تاكــو ل ـ ه جهوه ـهری ههریهك ـه
و پێناس ـه و مانــاو ئامــاژهكا� دهگۆڕێــت .ل ـ ه ه ـهردوو نمونهك ـهی س ـ هرهوهدا ،ئـ ی
تێبــگات ،بــۆ ئهمـهش كــۆی ئـهو وێنـ ه دروســتكراو و كــۆی ئـهو زانیــاری و زانینـهی دهربــارهی ههریهكهیــان بهرههمهاتــوه ،ههڵدهپهسـ ێ�ـرێت و دهیهوێــت
ڕاســتهوخۆ ڕووی تێبــكات تاكــو ل ـه ماهی ـه ت� ههریهكهیــان تێبــگات.
ڵ
بــۆ مهیس ـهر كـ ن
ـرد� ئ ـهم تێگهیشــتنه ،كۆمهڵ ـه ڕێوشــوێنێك پێویسـ ت ن
ـ� .خــا� دهســتپێك ،ڕاگرتـ نـی ئ ـهو ب�ی وبۆچــوون و حوكم ـه پێشــوهختانهیه ك ـه
دهربــارهی بابهتێــی دیاریك ـراو بونیــان ههیه(ئیپـ خ
ـۆ�) .بــۆ ئ ـهوهی وێنهی ـهیك ڕونمــان دهســت بكهوێــت دهربــارهی ئ ـهو دیاردهی ـهی دهمان ـهوێ لـ ێ �ـی
تێبگهیــن و بیناس ـی ن  .ههمــوو ئ ـهو بۆچونان ـهی ل ـه نێــو ب�ی كردن ـهوهی بــاو ،نهریــت و كهلهپــوور ،ئایدیۆلۆجیــا و مهعریف ـهی پێشـ تـردا دهربــارهی ئ ـهو
ـوو� ه هی ـه ،ب ـه شــیوهیهیك ت
دیاردهی ـ ه بـ ن
كا� ڕایدهگریــن ،بــۆ ئ ـهوهی ئێم ـ ه وهكــو خــودی ب�ی ك ـهرهوه ڕاســتهوخۆ بكهوین ـ ه ب هرامب ـهر ئ ـهو دیاردهی ـهی
ڵ
لـ ێ �ـی دهكۆڵین ـهوه( .خــوری . )76،2008،ئ هم ـهش بهرزهخۆی ـ ه ك ـه هــۆرسهل بــایس دهكات ،خۆی ـهك ك ـه توانیوی ـه ت� بــا� بــكات ل ـه ب هرامب ـهر ههمــوو

ڵ
ڵ
ن
ئـهو زانـی ن و مهعریفهیـهی دهربــارهی ئـهو پرسـه بــوو� ههیـه كـه لـ ێ �ـی دهكۆڵێتـهوه .ئـهم با�بوونـه ،با�بونێــی كانتیانـه نییـ ه ڕوه و میتاف�یز یــك ،بهڵكــو
ڕاســتهوخۆ دهمانبات هب ـهردهم دیاردهك ـ ه وهك ئ ـهوهی ل ـ ه جیهـ نـا� ژیــان ك ـراودا ئامادهی ـه.
ب ـ ه بــڕوای هــۆرسڵ (( ههمــوو چــاالیك و ئهزمونیــی ئاگامهنــدی مهب هســتداره ،وات ـه مهحاڵ ـه ئاگامهنــدی ل ـه ئهزمونهكهیــدا ب ـه بێ
� ئ ـهو بابهت ـهی
ب�ی یلێدهكاتـهوه یــان ڕوویتێــدهكات بدۆزرێتـهوه .ئاگامهنــدی بـهردهوام بهمهبهســتهوه ڕوو لـه جیهــان دهكات .ب�ی كردنـهوه ههمیشـه ب�ی كردنهوهیـه لـه
بابهتێك ـهوه و ب ـه بێ
ـوا� بـ یـر ل ـه (هیــچ) بكات ـهوه یــان ب ـه بێ
� باب ـه ت� ب�ی كردن ـهوه نییه.مــرۆڤ ناتـ ن ێ
� باب ـه ت� ب�ی كردن ـهوه ب�ی بكات ـهوه)) (كهمــال.)49،2013،
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بـه گوێـرهی میتــۆدی فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� ،ئـهوهی پێویســت ه تێگهیشــتنه لـه شــتهكان لـ ه خۆیانــدا .چهمــی شــت لـ �ـر
ێهدا ،ئـهو پێدراوهیـه كـ ه دهیبینـی ن  ،بـهو
جــۆهری بــۆ ئاگاییمــان دهردهكهوێــت ،وهك ئ ـهوی ك ـه ههی ـه ن ـهك بـ ن
ـوو� شــتێیك دیك ـه لهپشـ تـی ئ ـهوهوه( بوشنســی. ) 184 ،1992،
ن
كهواتـه ئـهوهی بــۆ فینۆمینۆلـ ج
ـتبوو� وێنهیـهیك مهبهســتداره لـ ه یــادهوهری و زهینیـه ت� ئێمـهدا ،تاكــو وێنهیـهیك دیاریكـراو
ـۆ� گرنگـه ،چۆنیـه ت� دروسـ
ل ـهم بارهوهی ـه بس ـه ن ێ
پی� .ه ـهر بۆی ـ ه فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� ب ـ ه دوای ڕیش ـهی ئ ـهو چهمك ـه یــان مانــای ئ ـهو دیاردهی ـهدا دهگهرێــت ،ب ـهر ل ـهوهی ئ ـهو پێناســانه
لمێ� .توێژینـهوهی دیــارده و چۆنیـه ت� فۆرمهلهبـ ن
قبــوڵ بكهیــن كـه ئاڕاســتهیهیك دیاریكـراو یــان مهعریفهیـهیك دیــاری كـراو دهیـهوێ بیسـه ن ێ
ـوو� لهنێــو
عهقڵــداو دهرك كردنمــان بــۆ دیــاردهكان ،بــۆ ئ ـهوهی ئاراســتهمان دهكرێــت ،ئ ـهوهی ل ـه نێــو خهیاڵـ ن
ـدا� ئێم ـهدا شــێوه وهردهگرێت،ههمــوو ئهمان ـه
ـ� ل ـهوهی ك ـه ل ـهدهرهوه بـ ن
ـۆ� لێیــان دهكۆڵێت ـهوه بۆتێگهیشـ ت ن
بهشــێكن ل ـهوهی ك ـ ه فینۆمینۆلـ ج
ـوو� ههی ـه.
ئهگـه چ
ر� ئـهوهی بــۆ هــۆرسڵ گرنگـ ه ئهوهیـ ه كـ ه وهك پیــدراو خــۆی دهردهخــات و لهڕیگـهی ههســتهكانهوه ئێمـ ه دهریك پێدهكهیــن ،بـهالم دواتــر ئـهو
ب ـه دیدگای ـهیك كانتیان ـهوه مام هڵ ـ ه ل هگ ـهڵ ههمــوو ئهوهی ـهدا دهكات ك ـه ل ـهدهرهوه دێت ـه نێــو ئاگاییمان ـهوه .وات ـه الی هــۆرسل ئ ـهوهی ئێم ـ ه ئهزمـ ن
ـو�
دهكهیــن ،بـه مامهڵهیـهیك دیاردهگهرانـهدا دهبرێــت و ئـهوهی ئهزمــون كـراوه بـ ه پڕۆسـهی حســتنه نێــو كهوانـهدا دهیبهیــن و نایخهینـه نێــو توێژینـهوه
نوێكهمانـهوه دهربــارهی خ
دۆ� ئهزمونكـراو ،بهڵكــو كــردهی ب�ی كردنـهوهی ئاڕاســتهكراو لهسـهر پراكتــیزه دهكهیــن (هــورسل . ) 132 2001،بـهم مانایـه
ن
ـاگا� ئێم ـه وهریاندهگرێــت و مامهڵهیــان لهگهڵــدا دهكات و وێناكردنیــان لهس ـهر دروســت
بێــت ،كاتێــك ئێم ـه ئهزمــو� دیــاردهكان دهكهیــن ئ ـهوا ئـ ی
دهكات .ئ ـهو كات ـ ه دهبن ـه كۆم هڵ ـ ه كهرهســتهیهك و زانینــان لهس ـهر بونیــاد دهنرێــت.
دهربارهی ئاگا� ل ه هزری هۆرسڵدا ،بهدهوی سێ مانای جیاواز لهیه ت
ك�ی جیا دهكاتهوه
ی
( ههمان سهرچاوه) 542،
كگرت� ئهزمونگهرایانهی ئهزمون ه دهرونیی ه زیندووهكان ،ل ه پێناو یه ت
ن
كێ� تهوژیم ئاگامهندی.
-1یه
-2دهر ن
ككرد� ناوهكیانهی ئهزمون ه زیندووه خودییهكان.
-3ئاگامهندی ئاماژهیه بۆ گشت كرداره دهرونییهكان ،یاخود ئهزمون ه زیندوه مهبهستگهراكان.

ڵ
-4ب ه بڕوای بهدهوی ،هۆرسڵ ل ه لێكۆڵینهوهكانیدا دهربارهی واتای مهبه ت
س� ئهو له ئاگامهندی لهسهر خا� سێیهم وهستاوه .

ڵ ت
ئهلفرێد شوتز و فینۆمینۆلوجیای كۆمه�یه�
كاریگ ـهری هــزری ( ئیدمونــد هــۆرسهڵ) لهس ـهر شــوتز ل ـه ههرب�ی مهندێــی دیك ـ ه زیاتــر و دیارت ـره  .ئ ـهو دیــدگا فهلس ـهفییه قوڵ ـهی هــۆرسڵ دهربــارهی
گ
كێشـه ن
كا� میتــۆد و پهیوهنــدی نێــوان خــود و بابـهت خســتیهڕوو ،كۆمهڵـ ه ك هرهســتهیهیك میتۆدۆلـ ج
ـۆ� گرنــی بــۆ كۆمهڵناســان ف هراههمكــرد تاكــو لـه
ڕێگهیـهوه بـه نیــو كێشـه ن
كا� میتــۆد و توێژینـهوهی كۆمهڵناســیدا بچنـهوه.

ڵ
ب ـ ه بــڕوای گیدنــز ،ل ـه نێــو س ـهرجهیم خوینــدكاره دیــار ن
هكا� هۆرسڵــدا ،بهتهنهــا شــوتز بــوو ك ـه ل ـه س ـ هرهتا تاكۆتـ یـا� پــڕۆژه فكرییهك ـهی ل ـه ه ـهو�
كرد� گرفتـه ن
ـرد� هــزره فینۆمینۆلۆجیهكانــدا بــوو بــۆ چارهسـهر ن
پراكت�یزهكـ ن
كا� كۆمهڵنــایس ،ئـهو بــڕوای وابــووكــه فینۆمینۆلۆجیــا دهتـ ن ێ
ـوا� ئـهو بنهمایانـه
ڵ
ڵ
مرۆ�(گیدنــز.)120،2000 ،
پێكبهینێــت ك ـه زانســتییك كۆمه�ی ـه ت� تۆكم ـهی لهس ـهر دامهزرابێــت بــۆ لێكۆڵین ـهوه ل ـ ه كــرداری كۆمه�ی ـه ت�
ی

لهدیدیــگای فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� شــوتزدا ،ئ ـهوهی تاكهك هســیهو ئ ـهوهی كۆمهڵگهیی ـه ،ئ ـهوهی باب ـهت و ئ ـهوهی خــودی ب�ی ك هرهوهی ـ ه ل ـه نێــو بوتهیهكــدا
ڵ
ڵ
ت
�ێز
ئام�ابــوون و لهیهكــری جیاناكرێنـهوه .ه همــوو بكـ هرهكان یــان ئهكتـهره كۆمه�یهتیـهكان وهكــو هـ �ێزـری بونیادنـهری واقیــی كۆمه�یـه ت� سـهیردهكات
ڵ
نـهك شــتگهلێك جیــاواز لـهو واقیعـهو سـهربهخۆ لـه بكـ هرهكان .ئ همـهش خــا� سـهرهیك وجهوههرییــه لـه خــۆ جیاكردنـهوهی دیــدی فینۆمینۆلۆجیـه
ڵ
لهگـهڵ هــزری پۆزهتڤـیز م .تـهواو جیــاواز لـه ڕێســاكهی دۆركایــم لـه پهیوهندیــدا بـ ه واقیــی كۆمه�یـه ت� و سـهیركردنیان وهكــو شــت .ب همـهش دۆركایــم

بـه تـهواوی جیــاكاری لـه نێــوان خــودی ب�ی كـهرهوه و بابـه ت� توێژینهوهك هیــدا دهكات و وهكــو دوو ئاسـ تـی تـهواو جیــاواز لهیهكـ تـری لێیــان دهڕوانێــت.
ب ـ ه بــڕوای شــوتز ،دوو ئاڕاســتهی س ـهرهیك هــزری ل ـه تویژین ـهوهی زانســتهكۆمه ڵ�یهتیهكاندا بـ ن
ـوو� ههی ـه ك ـه ههریهك ـهو لهس ـهر ئاســتێیك جیــاواز
لهویدیك ـه كار دهكات(الحسـ ن
ـی�: )283،1985،
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ڵ
یهك ـهم :ل ـهو بــاوهڕهدان ك ـ ه میتــۆدی توێژین ـهوهی زانسـ تـی ل ـه ه ـهر زانســتێكدا بێــت ،رسوشـ تـی یــان كۆمه�ی ـه ت� ه ـهر ی ـهك میتــۆده و ی ـهك شــێواز ل ـه
ـ� ب ـ ه دهرهنجــایم و دۆزین ـهوهی حهقیق ـهت بـ ن
كاركـ ن
ـرد� زانسـ تـی و گهیشـ ت ن
ـوو� ههی ـه ،ئهمــان گومــان ل ـه ه ـهر جــۆره دونیابینیی ـهیك دیك ـ ه دهك ـهن ك ـه
توانسـ تـی ئـهوهی ههبێــت زانســتیان ه كار بــكات و لـ ه دهرهوهی ئـهو شــێوازه كاركــردن و دونیابینیـه بێــت كـ ه زانســته رسوشــتیهكان پهیـڕهوی لێدهكـهن.
ڵ
دووهم :ئاراســتهی دووهم ل ـهو بــاوهڕدان ك ـه جیهـ نـا� كۆمه�ی ـه ت� رسوشــت و تایبهتمهنــدی خــۆی ههی ـه و ناكرێــت ب ـه ههمــان ئ ـهو شــێوازه ل ـه

میتۆدۆلـ ج
ـۆ� و دونیابیـ نـی نێــو زانســت ه رسوشــیهكان بگوازین ـهوه بــۆ نێــو زانســته مرۆڤایهتی ـهكان ل ـهو بڕوایهداب ـی ن ك ـ ه كۆمهڵێــك ڕاسـ تـی زانســتیمان
ڵ
بهدیارخســتوه .میتــۆدی زانســته رسوشــتیهكان بــۆ خویندن ـهوی جیهـ نـا� كۆمه�ی ـه ت� ك ـه جیهانێــی ئاڵــۆزه و بزوێن ـهری ئ ـهم جیهان ـ ه دونیــای نــاوهیك

ن
ن
ن
خۆیا� دهبهخشن .ئهمانهش شتگهلێك ی ن
دونیابی� زانست ه رسوشتیهكان بدۆزرێنهوه.
ن� كه به
جیها�
مرۆڤهكان و ئهو مانایانهی ه كه ب ه كردهوه و
ب ـ ه بــڕوای شــوتز ه ـهردوو ئاڕاســتهی س ـ هرهوه كــورت هێنـ نـا� دیــار و بهرچاویــان ههیه(ههمــان س ـهرچاوه . )253،ئاڕاســتهی یهك ـهم ناتـ ن ێ
ـوا� ئ ـهو
ڕاســتی ه ببینێــت كـه جیهـ نـا� مرۆڤـهكان جیهـ نـا� نێــو واقیــی ژیـ نـا� ڕۆژانـهی ئهوانـه ،جیهـ نـا� نێوخودێـ تـی و ژیانكــردن بـهو شــێوهیهی ڕۆژانـه لـ ه الیـهن
تاكهكان ـهوه پهیــڕوی دهكرێــت .ئهمان ـهش شــتگهلێك ن ـی ن بهتهنهــا ل ـهدهرهوه بتوان ـی ن لێیــان تێبگهیــن .ه ـه چ
ر� ئاڕاســتهی دووهم ـه بهت ـهواوی ئ ـهو
ڵ
شــێوازه لـه دونیابیـ نـی زانســت ه رسوشــتیهكان و توێژینـهوهی ئیم�یــی دهكاتـه دهرهوهی چوارچێــوهی گرنـ گـی پێدانـه ن
كا� زانســته كۆمه�یهتیهكانـهوه ،لـه
پ
كاتێكــدا ئ ـهوه نابینێــت ك ـه ژیـ نـا� كۆمه ڵ�ی ـه ت� بهدهرنیی ـه ل ـه خ
ئیم�یكییان ـه بیدۆزین ـهوه.
دۆ� ســتاتییك و جێگـ یـری ك ـ ه دهتوان ـی ن ب ـ ه شــێوهیهیك پ
ڵ
ن
ن
بــۆ شــوتز ئ ـهوهی گرنگ ـه جیهــا� ژیــا� ڕۆژانهی ـه .جیهـ نـا� بك ـ هره كۆمه�یهتی ـهكان ب ـهو شــێوهیهی تیایــدا دهژیــن ،جیهانێــك وهكــو پیدراوێــی پرســیار
ڵ
ن
وهكا� ل ـهم جیهان ـهوه دهســت پێــدهكات .جیهانێــك ل ـه ئــاكایم كــردهی كۆمه�یهتی ـهوه گهش ـهدهكات ،كــردهی ئهنجامــدراو
لێنهك ـراو .شــوتز لێكدان ـه
ـتێ� ،جیهـ نـا� ژیـ نـا� نێوخۆی ـه ت� یــان نێـ ن
یــان ئهنجــام لهس ـهر دراو ،ل ـه ه ـهردوو دۆخهك ـهدا ئ ـهوهی ف ـراوان دهبێــت گهش ـه دهسـ ن ێ
ـوا� ئهكتهرهكان ـه(
.) schutz,1962,208
ێهدا دهبین ـ ن  ،شــوتز بــۆ شــیكاری ئ ـهم جیهان ـه پهنــا بــۆ یهكێــی دیك ـه ل ـه چهمك ـه س ـهرهكیه ن
لـ �ـر
كا� دیك ـهی هــۆرسڵ دهبــات ك ـه ئهویــش چهمــی نێــو
ی
ـوو� ئێم ـه بـ ن
خۆیهتیی ـ ه و ل ـه پێشـ تـردا ئاماژهمــان پێكــردووه .جیهـ نـا� ژیـ نـا� ڕۆژان ـ ه وات ـه (( :جیهـ نـا� نێوخۆی ـه ت� ،جیهانێــك ب ـهر ل ـ ه دایكبـ ن
ـوو� ههبــوه،
ل ـه الی ـهن ئ ـه ن
وا� دیك ـه یــان پێشــینهكانهوه وهك جیهانێــك ڕێكخ ـرا و تاقیكراوهت ـهوه و ڕاڤهك ـراوه )) (شــوتز،ههمان س ـهرچاوه .) 208 ،چهمــی
ف
ت
ـۆ� سۆســیۆلۆجیدا بهكارهاتــوه نـهك فهلسـه� .ئـهم جیهانـه نێوخۆییـه ئاڵوگــۆڕه شــوتز بـه جیهـ نـا�
نێوخۆیـه� الی شــوتز جیــاواز لـه هــۆرسڵ لـه نێوكـ ی
ژیــان نــاوی دهبــات .چهمكێــك ك ـه ل ـه مامۆســتاكهیهوه وهریگرتــوه .پهیــام و كاری س ـهرهیك زانســت بهتایب ـهت زانســتهمرۆڤایهتیهكان ئهوهی ـه ك ـه
گ
وابــكات ئاســۆی تیگهیشـ ن
ـت� ئ ـهم جیهان ـه فراوانـ تـر بــكات .ب ـه بــڕوای شــوتز ئ ـهم جیهان ـه لهیادك ـراوه و گرنــی فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� لهوهدای ـ ه ك ـه دووبــاره
دهمانهێنێت ـهوه بــۆ نێــو ئ ـهو جیهان ـه( غ ـرایس.) 79،2018،
شوتز چهند تایبهتمهندییهیك جیاك هرهوهی ئهم جیهانه دیاریدهكات كه ی ن
بریت� له( شوتز ،ههمان سهرچاوهی پێشوو: )209-208،
ن
بوو� ئهم جیهانه ناكهن.
-1بكهرهكان گومان له
هات� بك هرهكۆمه ڵ�یهتیهكانهوه ن
-2جیهانێكه زۆر له پێش ن
بو� ههبوه.

-3ئهم جیهان ه تاقیكراوهی ه زانینێیك ئهزمونكراوی بۆ بكهرهكان دهستهبهر كردووه.
ن
ئاگاهات� فراوان).
-4ههریهك له بك هرهكان ،ئاگاییان دهربارهی جیهانهكه ههیه ،ك ه ئهو ناوی دهنێت( به
ن
جیها� چاالكییه ئاڕاستهكراوهكانه ڕوهو بابهته جیاجیاكان.
-5ئهم جیهان ه
-6لهم جیهانهدا ،بك هرهكان شێوهیهیك دیاریكراوی زانینیان دهربارهی خۆیان ههیه.
ڵ
-7جیهانێكه لهسهر بنهمای پهیوهندی كۆمه�یه ت� و كارلێیك ئاڵوگۆڕی بك هرهكان بونیادنراوه.
ن
لـه پهیوهندیــدا بـهم خاڵـهی دواییـهوه ،گیدنــز لـهو باوهڕدایـ ه كـه چهمــی پهیوهندیگـ هر یا� ،شــوێنێیك نێوهنــدی لـه نێــو نوســینهكا� شــوتزدا ههیـه .بــۆ
هـهر كردهیـهك كـه لـ ه خ
دۆ� پێكهاتندایـه ،دهتوانـی ن جیــكاری بك هیــن لـ ه نێــوان بابـهت و ئاســۆدا .ئـهوهی یهكهمیــان ئامــاژه بــۆ ئـهو ڕهگ هزانـ ه دهكات
كـ ه گرنگییـهیك خودییــان بــۆ ههڵوێســت یــان كردهكـه ههیـ ه و لـه ههمــان كاتیشــدا الی بكـهر بایهخــداره .ئـهوهی دوهمیــان ئـهو ڕهگهزانـهن كـ ه البـهال
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دێن ـه نێــو ههڵویســتهكهوه ،ب ـه بێ
� ئ ـهوهی پهیوهندییهكیــان ب ـهوهوه ههبێــت ك ـه بك ـهر دهیهوێــت ب ـ ه دهسـ تـی بهێنێت(جیدنــز ،ههمــان س ـهرچاوهی
پێشـ تـر.)122 ،
ن
�
ت�وانیـ نـی مامۆســتاكهی ژێ ـرهوژوور
شــوتز ل ـه شــیكردنهوهكانیدا ،ل ـه ئاڕاســتهی رسوشــتیی هوه دهســت پێــدهكات ك ـه ههمــان جیهــا� ژیان ـه ،بهم ـهش ێ ڕ
كرد� بۆ ئهم جیهانهدا به تهواوی پهیوهست نابێت ب ه ههڵویسته ن
دهكات(جیدنز،ههمان سهرچاوه .)120،ئهویش بهو پێیهی شوتز ل ه ڕاڤه ن
كرد�
ـۆ�مانــای پهیوهســت بـ ن
ئیپۆخیـهوه .بـه مانایـهیك دیكـه ،پهیـڕهوی كـ ن
ـرد� شــوتز بــۆ میتــۆدی فینۆمینۆلـ ج
ـوو� تـهواوی ئـهو نییـه بـهو ههنگاوانـهو ئـهو
ڕیزبهندیی ـهی مامۆســتاكهی بــۆ میتۆدهك ـهی دانــاوه ك ـ ه س ـ هرهتا ب ـ ه ل ـه نێــو كهوانهدانـ نـا� جیهــان دهســت پێــدهكات .ب ـ ه پێچهوان ـهوه ،شــوتز ل ـه
ـگاوهكا� توێژین ـهوهی دیــارده ل ـه كۆمهڵناســیدا ،پهی ـڕهوی ل ـه بـ ن
ن
ـوو� كۆمهڵ ـه گریمانهی ـهیك پهیوهســت ب ـ ه باب ـه ت� توێژینهوهكهی ـهوه
دهســتپێیك ههنـ
دهكات(قنصــوه.) 250،2007،
هــۆكاری ئ ـهم خــۆ جیاكردنهوهی ـ ه میتۆدۆلۆجیی ـهی شــوتز ،دهگهڕێت ـهوه بــۆ پێكهێنـ نـا� دیــدگای تیــۆری توێ ـژهری كۆمهڵنــایس ،ك ـ ه دیدگایهك ـ ه لهب ـهر
ـنا� كــۆی ئ ـهو تیۆران ـه بونیادن ـراوه ك ـه تاك ـهكان دهربــارهی ژیـ نـا� خۆیــان پێكیــان هێناوه(زایــد .)390،1983،ل ـه الی ـهیك دیك ـهوه ،ئ ـهوهی بــۆ
ڕۆشـ ی
كۆمهڵناس ـهكان گرنگ ـه ،جیهـ نـا� ژیان ـه ،جیهـ نـا� نێوخۆی ـه ت� و پهیوهنــدی ڕوب ـهڕوی نێــوان مرۆڤهكان ـه .تێگهیشـ ت ن
ـ� لهم ـه شــتیك نیی ـه ب ـهو رێوشــوێنه

ڵ
لـ ێ �ـی تیبگهیــن كـه هــورسڵ دهربــارهی لـه نێــو كهوانـه دانــان پێشــنیاری دهكات ،بهڵكــو بـ ه دهســت پێكــردن لـهو دونیابینییـهوه كـ ه بكـهره كۆمه�یهتیـهكان
دهربــارهی ژیـ نـا� خۆیــان بهرههمهێنــاوه .ئ ـهم دونیابینیی ـه ،تــا ئهندازهی ـهیك گ ـهوره ڕێكخ ـراوه ،پۆلـ ێ� ن
ـ� بهنــد ك ـراوه ،بـ یـروڕای ئامادهك ـراوه دهربــارهی
ـاكا� ژیـ نـا� مــرۆڤ .ئهمـهش بهمانــای ئـهوه دێــت كـه ژیـ نـا� مرۆڤـهكان و شــێوازی كاركـ ن
زۆرینـهی الیهنـ ه جیاجیـ ن
ـرد� زانســت لهسـهر ئـهم ژیانـه نزیكایـه ت�
گهورهیــان ههیـه .ههرئهمهشـ ه وا دهكات كـه شــوتز ڕازی نهبێــت بـ ه بنهمــای لـ ه كهوانـه دانـ نـا� ئـهو زانیــاری و زانینـهی لـه پێشـ تـردا و لـ ه نێــو نێوكۆییـه
ڵ
كۆمه�یهتیهكانــدا دهربــارهی ئ ـهو دیاردان ـه بهرههمهاتــون ك ـه توێ ـژهری كۆمهڵنــایس دهی ـهوێ توێژین ـهوهی زانسـ تـی ل ـه بارهیان ـهوه ئهنجامبــدات.
له بارهی پهیوهندی ههستپێكردن و ب�ی كردنهوهی په ت� و خهیاڵدان ،زایتلن دهنوسێ :
(( بهشــێوهیهیك گشـ تـی ،كــۆی فهیلهســوفان لـهو بــاوهڕهدان كـ ه پرۆسـهی دهركپێكــردن ،تهنانـهت لـه شــێوه ســادهكهیدا ،بـه تـهواوی ههســتهیك نییـه،
بهڵكــو ئـهم پڕۆسـهیه چهمــك و خهیــاڵ لهخــۆ دهگرێــت .بینـی ن و بیسـ ت ن
ـ� و بهركهوتــن و هتــد ،هـهردهم بـه نێوهندێـ تـی و ل هگـهڵ ب�ی كردنـهوه و چــاالیك
ئاگاییــدا دهڕوات ))(زایتلــن .)1989،292،زایتلــن لـهو باوهڕهدایـ ه كـه ههمــان شــت بهسـهر ههسـ تـی گشــیتدا پراكتــیزه دهبێــت .ئـهوهی لـه ژیـ نـا� ئاسـ یـا�
و ههســتپێكراوی مرۆڤهكانــدا دهیبینـی ن لـه ســادهترین ئاســتیدا دابـڕاو نییـه لـه ئاڵــۆزی و پهتیبــوون .هـهر ئهمهشـه مهبهسـ تـی شــوتز كاتێــك ڕایگهیانــد
ك ـه ئ ـهو پێكهات ـه تیــۆری و شــیكارییانهی كۆمهڵنــایس دروســتیان دهكات ل ـ ه بنهمــادا پێكهات ـهی دوهم ـی ن  ،لهس ـهر ئ ـهو پێكهاتان ـ ه دروســت ك ـراون ك ـه
ڵ
ڵ
بك ـهره كۆمه�یهتی ـهكان ژینگ ـ ه كۆمه�یهتیهكانــدا دروســتیان كــردوون(.)2015,128,rex
ڵ
ڵ ت
ن
�
�
ت�وانیـ نـی
ت�وانینـ ه بـه مانــای ئـهوه نایـهت كـه شــوتز هـهردوو جیهــا� كۆمه�یـه� بكـهره كۆمه�یهتیـهكان و دیــدگای كۆمهڵناسـهكان و ێ ڕ
بێگومــان ئـهم ێ ڕ
ـ� بهنــد بــكات و وهك یـهك سـهیریان بــكات .بهڵكــو ئـهم كۆمهڵناسـ ه جیاوازییـه ن
زانســتیان لـه نێــو یـهك نێوكۆییــدا پۆلـ ێ� ن
كا� نێــوان ئـهم دوو جیهانـه بـه
ت ـهواوی دهرك پێــدهكات .ئ ـهوهی شـ ن
ـوێ� لهس ـهر وهســتانه لـ �ـر
ێهدا ،تێگهیشــتنه ل ـهو دیدگای ـهی ك ـ ه دهیهوێــت ه ـهردوو ئاسـ تـی خــود و باب ـهت پێك ـهوه
ڵ
ج
ـیۆلۆ� بــۆ واقیــی كۆمه�یـه ت� و دیــاردهكان لهسـهروو ئـهو جیاكارییـهوه دهســت پێبــكات كـه
ئامـ �ێزـران بــكات تــا ئـهو ڕادهیـهی هـهر تێگهشــتنێیك سۆسـ
ئ ـهو دوو ئاســته س ـهرهكییه لهیهكـ تـری جیادهكات ـهوه.
ڵ
ڵ
و� تێپهڕانـ ن
ـد�دوان ـهی دژب هی ـهیك خود-باب ـهت الی شــوتز ه ـهو� ئیشــكردنێك ه ل ـه زۆر ئاســتدا ،ل ـه شــیكاری ئ ـهودا بــۆ جیهـ نـا� ژیــان ،جهخـ تـی
ه ـه
ڵ
ڵ
ـۆ� نێــوان بكـهره كۆمه�یهتیهكانه(شــوتز ،ه همــان سـهرچاوهی پێشــوو .)23،واتـه جیــاواز لـه هــۆرس� مامۆســتای
زیاتــری لهسـهری پهیوهنــدی نێوخـ ی
ن
ت
ـاگا� خاڵێــی گرنــگ نهبێــت ل ـه
ـاگا� بــوو .بێگومــان ئ هم ـه ب ـه مانــای ئهوهی ـه نای ـهت ك ـه ئـ ی
ك ـ ه لهپهیوهندیــدا ب ـه جیهــا� ژیان ـهوه جهخــی لهس ـهر ئـ ی
ـیۆلۆ� شــوتزدا.
ج
شــیكاری سۆسـ

ی و كارلێــی ڕوب ـهڕووی نێــوان بك ـ هره كۆمه ڵ�یهتی ـهكان ،دوپاڵن ـهری س ـهرهیك دهیانجوڵێنێــت ك ـ ه بریت ـ ن ل ـ ه پاڵن ـهر ن
هكا�( لهب ـهر
ـد� نێوخــۆ�
پهیوهنـ ی
ی
ڵ
ڵ
ئ ـهوهی ،تاوهكو)(شــوتز .)32،1976،ئ ـهو دوو پاڵن ـ هره بزوێن ـهری كــرداری كۆمه�ی ـه ت� بكهرهكانــن .ئایــا مهبهسـ تـی شــوتز ل ـ ه كــرداری كۆمه�ی ـه ت�
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چیی ـ ه ؟ ئایــا ههمــان ئ ـهو مانای ـهی پێدهبهخشــێت ك ـه الی ماكــس ڤیب ـهر ئامادهی ـه ؟
ڵ
لهڕاســتیدا دیــدگای شــوتز بــۆ چ همــی كــرداری كۆمه ڵ�یـه ت� لـه ئهنجــایم ڕهخنهكـ ن
ـرد� دیــدی ماكــس ڤیبـهر بــۆ كــرداری كۆمه�یـه ت� فۆرمهلـ ه دهبێــت.
ڵ
ب ـ ه بــڕوای شــوتز �ت�وانیـ نـی ڤیب ـهر بــۆ كــرداری كۆمه ڵ�ی ـه ت� �ت�وانینیــی روكهشــانهیه و نهیتـ ن
ـوا� پ ـهی ب ـهو ڕهههنــده قو�ن ـ ه بهرێــت ك ـه ئ ـهم چهمك ـه
ێڕ
ێڕ
لهخــۆی دهگرێــت ،ئ هم ـه س ـ هرهڕای ئ ـهوهی ڤیب ـهر نهیتوانیــوه ب ـه وردی دهربــارهی ئ ـهو مانــا خودییان ـه شــیكردنهوه بــدات ك ـه بك ـ هرهكان ب ـه كــرداره
كۆمه ڵ�یهتی ـه ن
كا� خۆیـ نـا� دهبهخشــن ( الحسـ ن
ـی�.) 255،1985،
گ
ڵ
ن
ج
بۆچو� ڤیبهردا ههیه ،الی ڤیبهر گرن�
فینۆمینۆلۆ� بۆ كرداری كۆمه�یه ت� جیاوازی دیكهی لهگهڵ
سهرهڕای ئهو ڕهخنانهی س هرهوه ،دیدی

ڵ
ب ـه لێكدان ـهوهی هۆكارگ ـ هرا� و ڕهههنــدی مـ � ژـرو� دهدرێــت ل ـ ه شــیكار ن
كرد� كــرداری كۆمه�یهتیــدا ،ئ ـهم دوو ئاســتهش الی فینۆمینۆلۆجیســتهكان
ێ ی
ی
گ
ئاگا�(شــوتز1967 ،18 ،
گرنــی پێنادرێــت (ههمــان سـهرچاوه .) 247 ،لهگـهڵ ئـهوهی شــوتز بـه بایهخـهوه لـ ه دیــدگای ڤیبـهر دهڕوانێــت دهربــارهی ی
ڵ
�
ـاگا� ڤیبـهر نهیتوانیــوه وهك پێویســت شــیكاری لـ ه بــارهوه بدات(ههمــان سـهرچاوه.)30،
ت�وانینیــدا بــۆ ئـ ی
) ،بـه�م لهگـهڵ ئهوهشــدا بــڕوای وایـه لــه ێ ڕ
ڵ ت
�
ن
ن
لـ �ـر
ت�وانیـ نـی ڤی�ب یانـ ه بــۆ مانــا و لـه الیـهیك
ێهوه ،دهتوانـی تێبیــی ئـهوه بك هیــن كـه :شــیكاری كــرداری كۆمه�یـه� الی شــوتز لهسـهرێكهوه دهڕواتـهوه بــۆ ێ ڕ
ڵ
ـۆرس� مامۆســتای دهربــارهی ئــاگا� و ههروههــا زیــاد كـ ن
ـرد� خــۆی بــۆ پاڵنـهر ،بهتایبـهت هـهردوو ئاســتهكهی سـهرهوه دهربــارهی
دیكـهوه بــۆ دیــدگای هـ
ی
ڵ
پاڵنـهر وبهســتنهوهی بـه كــرداری كۆمه�یـه ت� الی بكـهرهكان.

ڵ
ڵ
ن
ل ه پهیوهندیدا به ێ�ت� ن
تێبی� ئهوه دهكهین ك ه شــوتز ل ه چوارچێوهی
وانی� شــوتز بۆ پهیوهندی نێوان پێكهاتهی كۆمه�یه ت� و كرداری كۆمه�یه ت�،
ڕ
گ
تیۆرهك ـهی دهربــارهی جیهـ نـا� ژیــان و پهیوهنــدی نێوخۆی ـه ت� لـ ێ �ـی دهڕوانێــت .ئ هگ ـه چ
ر� شــوتز گرنــی گ ـهوره ب ـهو زانین ـه دهدات ك ـه پێشـ تـر ل ـه الی ـهن
ڵ
ڵ
ڵ
پێشــینهكانهوه ئهزمــون كـراوه و تاقیكراوهتـهوه ،و كاریگـهری ئهوجیهانـه لهسـهر بكـهره كۆمه�یهتیـهكان دهخاتـه ڕوو ،بـه�م لهگـهڵ ئهوهشــدا ڕۆ�
ڵ
ڵ
ڵ
بك ـهره كۆمه�یهتی ـهكان ب ـه ههنــد وهردهگرێــت و كــرداری كۆمه�ی ـه ت� ئ ـهوان بهتهنهــا وهك بهرهنجــایم ژینگ ـهی كۆمه�ی ـه ت� نابینیــت .لـ �ـر
ێهدا،
جیاوازیی ـهیك دیك ـهی شــوتز ل هگ ـهڵ كۆمهڵنــایس پۆزهتیڤ ـیز م و قوتابخان ـهی بونیادیــدا ،ب ـ ه دیدهكهیــن.
ب ـ ه بــڕوای شــوتز ،جیهـ نـا� ژیـ نـا� ڕۆژانــه جیهانێــك نیی ـه ب ـهردهوام ل ـ ه دهرهوه ئێم ـ ه ئاڕاســت ه بــكات و ئێم ـه بــكات ب ـهوهی ك ـ ه دهیهوێــت ،بهڵكــو ئێم ـه
دهتوانـی ن ههژمونمــان لهسـهر ئـهو دونیایـه ههبێــت و بیگۆڕیــن بـهو جــۆرهی كـ ه دهمانهوێــت .جیهانێــی ئیــش كــردن نیـه لهسـهر ئێمـه بهتهنهــا ،بهڵكــو
جیهانێك ـه ئێم ـهش دهتوان ـی ن ئی ـیش لهس ـهر بكهیــن(.) 209,1962 ،schutz
ڵ
لـ �ـر
ێهدا ،تێبیـ نـی ئـهوه دهكهیــن كـه لـ ه دونیابیـ نـی شــوتزدا ،پهیوهنــدی نێــوان بكـهر و بونیــادی كۆمه�یـه ت� ،پهیوهندییـهیك هۆكارێـ تـی و یـهك ئاڕســت ه نییـه،
ڵ
بهڵكــو پهیوهندییـهیك دیالێكتیكییـه .واتـه پهیوهنــدی كارتێكـ یـردن و كار لهسـهر كردنـه .بـهم مانایـهش بێــت ،پرۆسـهی بهرههمێنانـهوهی كۆمه�یـه ت�،
ڵ
پرۆسـهیهكه بـهو ئهنــدازهی كاركردنـ ه لهسـهر فۆرمهلهكـ ن
ـرد� دنیــای نــاوهیك بكـ هره كۆمه�یهتیـهكان ،بـه ههمــان ئهنــدازه پرۆسـهی بهرههمێنانـهوهی
ڵ
ڵ
كۆمه�یهتییـه لـ ه الیـهن بكـهره كۆمه�یهتیهكانـهوه.

دهرهنجام

فینۆمینۆلۆجیا ،ئاستێیك فر ن
ن
شوێ� خۆی كردۆتهوه ،وهك الی شوتز .ههروهكچۆن
اوا� دونیابینیی ه له كۆمهڵناسیدا .به جۆرێك كه چ� وهك تیۆر
دیــدگای هۆرسل-شــوتز ،بوارێــی ف ـر ن
اوا� بــۆ میتۆدۆلـ ج
ـۆ� ل ـه نێــو كۆمهڵناســیدا كردۆت ـهوه ك ـ ه توێ ـژهر وهكــو كهرهســتهیهییك میتــۆدی گرنــگ و كارا
ســودی لێــوهر بگرێــت.

فینۆمینۆلۆجیســتهكان بـ ه تایبـهت شــوتز ،ئـهو دیــدگا ڤیبهرییـه بــۆكــردهی كۆمه ڵ�یـه ت� قبوڵناكـهن كـ ه بــاس لـ ه تێگهیشـ ن
ـت� هۆكارگـ هر یا� كــردار دهكات،
واوه� ناوهكییـه و هیــچ پهیوهندییـهیك بــه شــیكار ن
ت
چونكـه بـه بــڕوای ئـهوان ،پرۆسـهی تێگهیشـ ت ن
كرد� هۆكارگهرایـیی نییـه ،كـه شــیكاركردنییك
ـ� بـه تـه
دهرهكییانهیـه.
كاتێــك فینۆمینۆلۆجیــا دێت ـ ه نێوكای ـهی كۆمهڵنــایس ئ ـهوا بنهمــای لهكهوان ـه دانــای ههمــوو زانینیــی پێشــوهخته فهرامــۆش دهكرێــت ،چونك ـه
كۆمهڵناس ـهكان ل ـه تێگهیشـ ن
ـت� دیاردهكانــدا ،ب ـهردهوام پشــت ب ـهو پاشــخانه سۆســیۆلۆجییه دهبهسـ ت ن
ـ� ك ـه ل ـ ه نێــو كۆیی ـ ه جیاجیاكان ـهوه دهربــارهی
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ت
بـه ههمــان شــێوه چهمــی نێوخۆیـه� ،الی هــۆرسل مانایـهك و الی شــوتز مانایـهیك دیكـهی ههیـه .ئـهم چهمكـه الی هــۆرسڵ ئامــاژه بــۆ ڕێكهوتنێــی
ڵ
ڵ
ئاگامهندان ـهی بك هرهكۆمه�یهتی ـهكان دهكات لهس ـهر ئ ـهو چهمــك و دونیابینییان ـهی ك ـه پێك ـهوه بهرههمیــان هێنــاوه ،ب ـه�م نێــو خۆی ـه ت� الی الی
ڵ
ئهلفرێــد شــوتز بهسـ تـراوهتهوه بـهو توانسـ تـی پۆلێنــكاری و جیاكارییـهی لـه نێــو واقیعـ ه كۆمه�یهتیهكـهدا و خــودی كۆمهڵگـه بهرههمیدههێنێــت و لـه

ڵ
ڵ
ڵ
ڕێگـهی پرۆسـهی بـ ه كۆمه�یـه ت� بونـهوه ههریـهك لـه بكـ هره كۆمه�یهتیـهكان فـ ێ�ـری دهبــن .لهگـهڵ ئهوهشــدا ،شــوتز ڕۆ� بكـهرهكان بـه كـهم ناگرێــت
ڵ
ڵ
ڵ
و ب ـهردهوام جهخـ تـی لهس ـهر ڕۆ� بك ـهره كۆمه�یهتیهكان ـ ه ل ـ ه نێوكۆیی ـ ه كۆمه�یهتیهكانــدا.
ن
�
ت�وانیـ نـی
دهربــارهی چ همــی جهوهـهر ،بـه ههمــان شــێوه الی هــۆرسل و بهشــێك لـ ه فینۆمینۆلۆجیســتهكا� دیكـه شــوێنێیك سـ هرهیك داگ�ی كــردوه لـه ێ ڕ
ڵ
ئهوانــدا سـهبارهت بـه تێگهیشـ ت ن
ـ� لـه جهوهـهری دیــاردهكان ،بـه�م كۆمهڵناسـ ه فینۆمینۆلۆجیســتهكان كهمـ تـر پێداگــری لهسـهر جهوهـهری دیــاردهكان
ف
ج
ـیۆلۆ� ،دیــاره ئهم ـهش ب ـه مانــای خۆجیاكردن ـهوه نیی ـه ل ـه دیــدگای
دهك ـهن و ئ ـهوان زیاتــر ئ ـهم پرس ـه ب ـه پرســێیك فهلس ـه� دهزانــن ن ـهك سۆسـ
فهلس ـه ف� ،بهئهنــدازهی ئ ـهوی پراسـ ن
ـت� تایبهتمهندێـ تـی كۆمهڵناســیهه وهكــو كای هی ـهیك مهعری ـیف س ـهربهخر ل ـه فهلس ـهفه.
كۆمهڵنــایس فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� بــاوهڕی ب ـهو جیاكاریی ـ ه كۆنكریتیی ـه نیی ـ ه ل ـه نێــوان خود-باب ـهت دا .ل ـهم ڕوانگهی ـ ه دونیــای دهرهیك توێ ـژهر و دونیــای
ڵ
نــاوهیك پیكـهوه دهخاتـه خزمـهت پــریس ئهنجامـ ن
ـدا� توێژینـهوه لـ ه دیــاردهكان .ئهمـهش حــا� سـهرهیك جیــاوازی ئـهوه لهگـهل خودگـهراكان لـه الیـهك
گ
و بابهتگ ـهراكان ل ـه الی ـهیك دیك ـه ،چونك ـ ه ههری ـهك ل ـهو دوو ئاڕاســتهی ه گرنــی ب ـ ه الیهنێــك داوه و ئ ـهوی دیك ـهی ف هرامــۆش كــردوه.

كۆمهڵنــایس فینۆمینۆلـ ج
ـۆ� جهخـ تـی لهس ـهر شــێوازی توێژین ـهوه و دونیابینیی ـهیك چۆنیهتیی ـه ن ـهك چهنــدهیك ،ل ـهم دیدگای ـهدا ،دونیــای مــرۆڤ
ـ� و ڕاڤهكـ ن
ت
دونیای ـهك نیی ـه تێگهیشـ ن
واوه� پهیوهنــدی ب ـه تێگهیشـ ت ن
ـرد� مانــاوه
ـت� ب ـ ه ژمــاره و پێوانهكــردن مهیس ـهر بێــت ،بهڵكــو ئ ـهم پرس ـ ه ب ـ ه ت ـه
ههی ـه.
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ملخص:

ف
وع االســاتذة الجامعيــة ي� جامعــة الســليمانية حــول عمــل الم ـرأة ,و كشــف وجــود أهــم االختالفــات
یهــدف البحــث إیل كشــف مســتوى ي
ف
ـ� وســنوات الخدمــة) وذلــك مــن
الموجــودة ي� أرائهــم عــن موضــوع الـ ي
ـوع الجنــدري حــول عمــل المـرأة وفــق متغـ يـر ( العمــر الجنــس واللقــب العلـ ي
ف
ـ� ( مــا مــدى مســتوى ي
وع االســاتذة الجامعيــة حــول عمــل الم ـرأة؟ ) .اعتمــد الباحــث عــى المنهــج الوص ـ ي
خــال اإلجابــة عــى الســؤال الرئيـ ي
ف
التحليـ يـ� ،ويتكــون مجتمــع البحــث مــن االســاتذة الجامعيــة ي� الهيئــة التدريســية مــن جامعــة الســليمانية.لقد تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة
ً
العشــوائية البســيطة ،وتتكون العينة من ( )118ذكرا ،و( )98ان�ث  .ولغرض جمع المعلومات قام الباحث بإعداد اســتبانة تتكون من ( )27فقرة.

كمــا اســتفاد الباحــث مــن حزمــة برنامــج (.)SPSSوقــد توصــل الباحــث إىل النتائــج التاليــة :التوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة ف� نظــر المبحوثـ ي ن
ـ�
ي
ف
وفــق متغـ يـر اللقــب العلــ� والعمــر .وفكــر المســاواة ش
وال�اكــة ف� العمــل بـ ي ن
ـ� الرجــل والم ـراة ي� مســتوى رفيــع لــدى االســاتذة الجامعيــة  ,وحصلــت
ي
ي
ّ
أن النســاء قــادرات ف� التغلــب عــى االعاقــات أمامهــنّ.
الدراســة عــى
ي

Abstract
The study aims at revealing the level of awareness of University of Sulaimani lecturers about women
working and highlighting the existence of the most important differences in the lecturers’ viewpoints on gender
awareness about women working with regard to the variables of age, gender, scientific title, and years of service, through answering the main question which is ‘what is the extent of the university lecturers’ level of
awareness about women’s work?’ The researcher depended on a descriptive analytical approach; the study
population consists of lecturers of University of Sulaimani. The research sample was randomly chosen and it
consists of 118 males and 98 females. In order to collect data, the researcher designed a 27-item questionnaire. The researcher got benefit from SPSS and pointed out the following conclusions that there are no statistically significant differences in the participants’ perspectives regarding the variable of scientific title and age.
The idea of equality and partnership in work between men and women is at a high level; the study concluded
that women are able to overcome disabilities they face.
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گش� و دیاریكرد�ن چهمكهكان
� یهكهم:چوارچێوهی
1.1ناساند�ن توێژینهوه(توخمه سهرهكییهكا�ن توێژینهوه)
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ڵ
1.1.1كێش ـهی توێژین ـهوه:ژن و پیــاو دوو چ همــی السـ ی ن
ـتیك� دهگوڕێــن بهگــۆڕ نا� هۆشــیاری كۆمه�یه ت�،جێنــدهر ل ـ ه ســادهترین پێناســیدا
ڵ
چهمكێــی كۆمه�یهتیی ـه و جیــاوازه ل ـه ســێكس ،ك ـه چهمكێــی بایلۆجییه،جێنــدهر ئ ـهو رۆڵهی ـ ه كۆمهڵگ ـ ه ب ـه ڕهگهزێــی بایلـ ج
ـۆ� دیاریك ـراوی
ڵ
ـى لــه جێبهجێكـ ن
ـدهر� رۆڵێــی كاریگ ـهر دهبیـ ن ێ
ـرد� دادپ ـهروهری جێندهریدا،ب ـه�م زۆرب ـهی دام ـهزراوه ف ـهریم و
ـیار� جێنـ ی
دهبهخ ـشێ  .هۆشـ ی
نافهرمیی ـهكان ئام ـڕازی پێویســتیان نیی ـه بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد� ئ ـهم دادپهروهرییه،زانكــۆ یهكێك ـه ل ـهو دام ـهزراوه گرنگان ـهی نێــو كۆمهڵگ ـه ك ـه ه ـهژاره ل ـه
هكا� بهراب ـهر چهمــی جێنــدهرو دهركهوت ـه ن
ناســاندن و هۆشــیاركردنهوهی كادر و مامۆســتا و فهرمانب ـهر و خوێنــدكار ن
كا� لهدونیــای تازهدا.ههربۆی ـه
كرد� پرســیارێیك س ـ هرهكییه،ئایا مامۆسـ ن
لهژێــر رۆشــنای ئهمان ـهی سهروهردا،كێش ـهی توێژینهوهك ـه بهرجهســته ن
ـتایا� زانكۆ،هۆشــیاری جێندهرییــان

ڵ
ن
ـنا� ئـهم پرســیاره سـهرهكیهدا توێژینهوهكـه ههوڵــدهدات وه�یم پرســیارگهلێیك الوهیك
لـه چ� ئاســتێكدایه بهرامبـهر بهكاركــرد� ژنان؟هـهر لهژێــر رۆشـ ی
وت� كۆمهڵگ ـ ه چــۆن تهماشــای بهشــدار� ژن و پیــاو دهك ـهن ؟ئایــا مامۆسـ ن
بدات ـهوه وهك:ئایــا مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆ بــۆ پێشــكه ن
ـتایا� زانكــۆ چــۆن
ی
ـرد� ماڵدا،ئایــا بهگوێ ـرهی جیــاوازی پل ـهی زانسـ تـی مامۆســتایان �ت�وانیــان بهراب ـهر كاركـ ن
تهماشــای ژن دهك ـهن لهبهڕێوهبـ ن
ـرد� ژن چــۆن دهگۆڕێــت؟
ێڕ
ـتایا� زانكــۆ دهربــارهی كاركـ ن
2.1.1گرنـ گـی توێژینهوهكه:ب كردن ـهوه لهباب ـه ت� هۆشــیار� جێنــدهر� الی مامۆسـ ن
ـرد� ژن ،بۆخــۆی گرنگیی ـهیك زۆری
�ی
ی
ی
ه هیــه ،چونك ـه دهس ـت دن بــۆ كای ـهی جێنــدهر لهالی ـهك و هۆشــیاری لهالی ـهیك دیكهوه،ئهنجامـ ن
ـدا� توێژین ـهوهی زانسـ تـی ل ـهم بوارهدا،پڕكردن ـهوهی
�ب
ئـهو بۆشــاییه هــزری و تیــۆری و پراكتیكیهیــه ،لهههرێــی كوردســتان بهتایبـه ت� و كۆمهڵگـهی كــوردی بهگشـ تـی لـهم بــوارهدا ههیه،بۆیـه ئـهم توێژینـهوه
ـاكار� ئ ـهو توێژهران ـهی دواتــر ل ـهم بــوارهدا كاردهك ـهن چونك ـه وهك ئهدهبیـ تـا� پێشــوتر دهتوانــن لـ ێ �ـی ســوودمهند بــن و
دهبێت ـه رێنیشــاندهر و رێنمـ ی
خـ ڵـا� كۆتــای ئ ـهم توێژین ـهوه بك هن ـه خـ ڵـا� س ـ هرهتای كاكـ ن
ـرد� خۆیان.س ـ هرهڕای ئ ـهوهی ئ ـهم توێژین ـهوه دهبێت ـه س ـهرچاوهیهیك زانسـ تـی باوهڕپێك ـراو
بــۆ كتێبخان ـهی كوردی،دواتــر ئ ـهو زانیــار� و داتایان ـهی لهبــواری مهیدانیــدا كۆكراوهت ـهوه  ،ل ـهڕووی پراكتیكی ـهوه یارم ـه ت� دام ـهزراوز ن
هكا� دهوڵ ـهت
ی
اوهكا� كۆمهڵگـهی مـهده�ن
ن
دهدات بــۆ ئاشــناكردنیان ب هرامبـهر بـهم بابهتـ ه نوێیـه ،دامهزراوهیـهیك وهكــو زانكــۆ دهتوانێــت ســودی لێببینێــت و رێكخـر
ن
وهكا� ژنــان دهتوانــن لـ ێ �ـی ســوودمهندبن.
و بزوتن ـه

ن
ج توێژینهوه:ئهم توێژینهوه ب ه مهبه ت
جێكرد� چهند ئامانجێك ئهنجامدراوه,وهك:
س� جێبه
3.1.1ئامان�
مامۆستايا� زانكۆ ب هرابهر كار ن
ن
ت
أ .ز ن
كرد� ژن.
ئاس� هۆشيارى جێندهری
اني�
ن
ـتايا� زانكــۆ لەســەر هۆشــيارى جێنــدەرى ب هرابـهر كاركـ ن
ـوو� جيــاوازى ئامــاری لــە راى مامۆسـ ن
ـت� بـ ن
ب.دهرخسـ ن
اوهكا� (جيــاوازى
ـرد� ژن بــە پـ ێ �ـى گــۆڕ
ڵ
رەگــەز ،پلــەى زانسـ تـى ،ســا� ن� خزمــەت).

2.1دیاریكرد�ن چهمكهكان
1.2.1چهمیك جێندهر
جێنــدهر وات ـه س ـهرجهم رۆڵ و مــاف و بهرپرســیاریهتییه جیــاوازهكان ،دهگهڕین ـهوه بــۆ ژن و پیــاو پهیوهنــدی نێوانیان،ئ ـهم چهمكــه ل ـه ژن و پیــاودا
كــورت نابێت ـهوه  ،بهڵكــو ههمــوو ئ ـهو رێگایان ـ ه دهگرێت ـهوه ك ـ ه تایبهتمهنــدی و رهفتــار و شــونایس ههریهكهیــان لهمــاوهی رهوڕهوهی پێكهوهژیـ نـا�
ڵ
كۆمه ڵ�یهتیــدا دیاریدهكات.بهشــێوهیهیك گشـ تـی جێنــدهر پهیوهیســته ب ـ ه خ
دۆ� نایهكسـ نـا� لهدهس ـه�ت و توانــای ســوود وهرگرتــن ل ـه س ـهرچاوه
ن
�ژ
م�و� و ن
ئای� و كلتوری و ئابورییهكان،دهكرێت ئهم پهیوهندیانه
بهردهستهكان،پێگه و رۆڵه جیاجیاكا� ههریهك له ژن و پیاو كاریگهره ب ه راستییه ێ ی
بهگــۆڕ نا� كات بگۆڕێــن (دليــل المصــادر,2006 ،ص.)19
ڵ
ڵ
ڵ
ف�كردن ـهوه بهتێپهڕبـ ن
رۆ�ن ـ ه لهێگ ـهی �
جێندهر:وات ـه رۆ� دیاریك ـراوی كۆمه�ی ـه ت� بــۆ ههری ـهك لهنـ ێ�ـر و مێ ،ئ ـهم
ـوو� كات دهگۆڕێن،لهنــاو ی ـهك
ێ

كلتــوردا و ل ـ ه كلتورێك ـهوه بــۆ كلتورێــی تــر جیاوازه،ئ ـهم چهمك ـه ئاماژهی ـه بــۆ ئ ـهو رۆڵ و بهرپرســیارییهتیهی ك ـه كۆمهڵگ ـه بــۆ ژن و پیــاوی دیــاری
كردووه.جێنــدهر بـ ه واتــای ئـهو وێنـهی كۆم هڵــگا لێیـهوه تهماشــای ژنبــوون و پیاوببــون دهكات،ئـهو رهفتارهیـه كـ ه پێشــبینیكراوه لـ ه هزرماندا،ئهمـهش
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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دهگهڕێت ـهوه بــۆ شــێوازی رێكخسـ ن
ـت� كۆمهڵگ ـ ه و نــا گهڕێت ـهوه بــۆ ئ ـهو جیاوازی ـ ه بایلۆجی ـهی لهنێــوان ژن و پیــاودا ههیه(جعفــری,2012،ص ز).
ن
جێنــدهر :بریتی ـه ل ـه ئاراســتهیهیك رهفتــاری و كلتــوری و
دهروو� تایب ـهت بهیهكێــك ل ـه رهگ هزهكان،ئاراســتهی مێین ـه ی� ،یــا ئارســتهی ێ�ن�ینه ی�،ئ ـهو
ڵ
ن
ت
ـوا�,2016,ص.)273
رۆڵــو پێگهیــه ،ك ـه ههری ـهك ل ـهژن و پیــاو ههیانه،ئ ـهم رۆ�ن ـ ه كۆمهڵگ ـ ه دروســی كــردوون و لهگۆڕانــدان (العلـ ي
�
ت�وان ـی ن و رۆڵ و پێگ ـ ه و بهرپرســیاریهتیه بــۆ ههری ـهك ل ـه رهگ ـهزی نـ ێ�ـر و مێ دیاریك ـراوه لهس ـهر
پێناس ـهی رێـ ی
ـكار� بــۆ جێندهر:ت ـهواوی ئ ـهو مانــا و ێ ڕ
ڵ
بنهمــای كلتــوری ن ـهك رهگهزی،ئ ـهو تایبهتمهندیان هی ـ ه ك ـ ه ههری ـهك ل ـه ژن و پیــاو ههڵیانگرتــووه و بنهمای ـهیك كۆمه�ی ـه ت� ههی ـه و پهیوهنــدی ب ـه
جیــاوازی ئۆرگانیی ـهوه نیی ـه و دهكرێــت و دهشــێت لهكاتێك ـهوه بــۆ كاتێــی تــر و لهكۆمهڵگهیهك ـهوه بــۆ كۆمهڵگهی ـهیك تــر لهگۆڕانــدا بێــت.
ڵ
ن
دیاریكرد� ئهوكێشانهی وابهستهن بهجیاكاری رۆ� ههریهك له رهگ هزهكان،تهنانهت
:بریتی ه لهتوانای

ر�
  2.2.1چهمیك هۆشیار�
ی جێنده ی

ڵ
ن
زۆرجــار روون و ئاشــكرا ی ن
نی�،لهتوانایــدا ههیــه بزانێــت ژن بههــۆی رهوش و رۆڵ و پێگهكهی ـهوه دونیابیـ نـی و گرنیپێــدا� جیــاوازی ههیه.لهه ـهو�
نێ
ـاع,
ئهوهدای ـ ه شــیكردنهوه و راڤ ـهی هــۆكارهكان بــكات و جیــاكاری و جیاوازیی ـهكان ههڵس ـهنگێ� (مــرد مفاهيــم والمصطلحــات النــوع االجتمـ ي
,2006ص.)13
هۆشــیار� جێندهر�:ئ ـهو كلتــوره بــاوهی كۆمهڵگ هیـ ـه بهراب ـهر ههری ـهك ل ـهژن و لهپیــاو ههی ـ ه و به �ێز
ه�تریــن هــۆكاره بــۆ یهكسـ نـا� و دادپ ـهروهری
ی
ی
ـرد� توانـ ن
ه�كـ ن
لهنێــوان دورهگهزدا،هۆشــیاری لهڕێگ ـهی به �ێز
ـاكا� ژن دێــت ،لهس ـهر ئ ـهو بنهمای ـهی ك ـه جیــاوازی رهگ ـهزی بهره ـهیم كۆمهڵێــك

ڵ ت
ت
فاكتـهری كۆمه�یـه� و كلتــوری و ئابورییـ ه و بـه كات و شــوێنهوه بهســراوه.ئهم جیاكارییـهی لهنێــوان ژن و پیــاودا ههیـ ه كاتییـ ه و لـهڕووی كلتورییـهوه
ڵ
دروســتكراوه ،دهكرێــت بگۆڕێــت ب ـه گــۆڕ نا� كۆمه�ی ـه ت� و ئابــوری و یاسـ یـا� (الخــاروف ,2010 ،ص.)2362
��دهر� بریتیـه لـه مهعریفهیـهك پهیوهســت بـه هــزری بــاو لهكۆمهڵگـهدا،
��دهر� الی مارتین��وت و دیزرت:پێ�اـن وایهــ هۆش��یاری جێن ی
هۆشــیاریـ جێن ی
دهربــارهی رۆڵ و ئـهرك و بهرپرســیاریه ت� كـه پێویســته ههریـهك لـهژن و پیــاو پـ ێ �ـی ههسـ ت ن
ـ� (.)Delphine and Michel 2007,455
ڵ
وه�مدانـهوهی بڕگـه ن
پێناسـهی رێــكاری بــۆ هۆشــیار� جێندهر�:بریتیـ ه لـهو نمـرهی كـه هۆشــیاری جێنــدهری ب هرابـهر بـه كاركـ ن
كا�
ـرد� ژن لهمــاوهی
ی
ی
نێــو پێوهركـه ،وهریگرتــووه كـ ه توێـژهران ههســتاون بـه داڕشــتنهوهیان.
3.2.1چهمیك كار ن
كرد� ژن

ڵ
ن
ـێوهكا� رهفتــاری مرۆڤـ نـا� ،ههوڵێــی ئـ یـرادی و عهقــی و جهســتهییه
كاركردن:دیاردهی ـهیك گشــتیه لهژیـ نـا� مــرۆڤ و كۆمهڵگهدا،شــێوهیهك لهشـ
ڵ
بــۆ جێبهجێكـ ن
ـرد� ئامانجێــی ئابوری،ئهركێــی كۆمه�یهتی ـه ك ـه كهســیه ت� تــایك تیــدا بهرجهســته دهبێت،مهبهســت لهم ـه ئ ـهو كارهی ـه ك ـه
بهرههمداره،پرۆس ـهیهك ه ك ـه رسوشــت و مــرۆڤ تیایــدا بهشــدارن ( محمــد ، ,http://iwsaw.lau.edu.lb ،ص .)٦
ـدا� كاردا و لهپێنــاوی جێبهجێكـ ن
ـرد� ژن :بریتیـه لـهو ههوڵـه جهســتهی و هزرییـهی كـهژن پێشــكه�ش دهكات لـ ه مهیـ ن
كاركـ ن
ـرد� بهرژهوهنــدی مادیــدا
( الحازیم,2000,،ص.)172

ڵ
ن
پێناسـهی ئاســكوا بۆ كار ن
زیادكرد� بهرههمهێنان و پێشــكه ن
وت� كۆمهڵگ ه و
كرد� ژن:بریتیه له مافێیك رسوشـ تـی و ئهركێیك پ�ی ۆز ك ه رۆ� ههیه له
خۆشــگوزهر نا� �ێز
خ�ان،بهتهنهــا چاالكیـهیك ئابــوری نییـه بهڵكــو بریتیـه لهچاالكیـهیك ئهنتۆلـ ج
ـۆ� بــۆ مــرۆڤ كـه تێایــدا بونیــادی كهســیه ت� خــۆی دهكات

(بومدين , 2017 ،ص .)16
كار ن
كرد� ژن:ئهو چوون ه دهروهی ژن ه كهلهدهروهی ماڵ كاردهكات و لهبهرمبهردا ،كرێ یا پاداشـ تـی مادی وهردهگرێت،بهواتایهیك دیكه ئهو كارانه
ناگرێتهوه كهژن لهماڵهوه ئهنجایم دهدات ،وهك ن
ت
پاداش� مادی و كرێ وهرناگڕیت (عبد الفتاح،1990 ،ص.)32
كایا� ماڵهوه و لهب هرامبهردا
ڵ
وه�مدانـهوهی بڕگـه ن
ـرد� ژن :بریتیـه لـهو نمـرهی كـ ـه كاركـ ن
پێناسـهی رێــكاری بــۆ كاركـ ن
كا� نێــو پێوهركـه ،وهریگرتووه،تـهواوی ئـهو
ـرد� ژن لهمــاوهی

كاران ـ ه دهگرێت ـهوه ك ـه ژن لهنێــو كۆمهڵگ ـه ئهنجــایم دهدهن و لهبهرب ـهردا پاداشـ تـی مــادی و كــرێ وهردهگــرن.
ن دهگوازیت ـهوه ،رهس ـهنایه ت� ب ـه نوێگ هرایهتی ـهوه دهبهســتێتهوه ،چونك ـه ئ ـهو
:3.2.1مامۆســتای زانكۆ:بریتی ـه ل ـهو كادی ـرهی ك ـه مهعریفــه جیــاوازهكا 
ـد� زانكۆییه،ئ ـهو س ـهنتهره ل ـ ه جێبهجێكـ ن
نوێن ـهری خوێنـ ن
ـرد� ئامانج ـهكان و چاالكی ـه خــوازراوهكان (التمیــی  ،2012،ص.)465
پێناس ـهی رێــكاری بــۆ مامۆســتای زانكۆ:مهبهســت ل ـه مامۆســتای زانكــۆ س ـهرجهم ئ ـهو مامۆســتایانهن ك ـهوهك نمون ـهی توێژین ـهوهك وهرگـ یـراون و
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ـرد� ژن پێوان ـه ك ـراوه بهگوێ ـرهی بڕگ ـه ن
ئاسـ تـی هۆشــیارییان س ـهبارهت ب ـه هۆشــیار� جێنــدهری ب هرامب ـهر كاركـ ن
كا� نێــو پێــوهری ئامادهك ـراو.
ی

به ش
� دووهم :زهمینهی تیۆری جێندهر و كاركرد�ن ژن
ڵ ت
ج
بایلۆ�
1.2جێندهری كۆمه�یه� و سێكیس

ـت� رێكخ ـراوی كاری نێودهڵـ ت
جێنــدهر بهگوێ ـرهی تێگهیشـ ن
ـوه� ئ ـهو جیــاوازی و پهیوهندیان ـهی نێــوان ژن و پیــاوه ،ك ـ ه دهگهڕێت ـهوه بــۆ جیــاوازی
ڵ
نێــوان كۆمهڵگ ـ ه و كلتــورهكان .لهكۆنگ ـرهی قاهــر
یه بــاس ل ـ ه جێنــدهر ك ـرا ب ـه�م لهكۆنگ ـرهی پهك ـی ن  ،1995نزیك ـهی 233جــار ئ ـهم وش ـهیه
ن
كارهێ�ا،ههندێكجــار بهمانــای ه ـهردوو رهگ ـهز دههــات و ههندێكجــار تهنهــا ب ـ ه مانــای ژن دههــات (عبــد الــر ا زق و ذ ا رع  ،2013 ،ص .)٥١
به

باب ـه ت� جێنــدهر بــووه جێگ ـهی بای ـهخ و لهچهمكێك ـهوه گــۆڕدرا بــۆ شۆڕشــێك لهبــواری ئــازادی ژن و یهكسـ نـا�،نهتهوه یهكگرتتــوهكان ل ـهم پێنــاوهدا
ڵ
ن
ههنــگاوی جــدی گرتهبهر،ههوڵیــی زۆریــدا لهپێنــاوی زامنكـ ن
و�نــه�ش
ـداریپێكرد� ژن لـه گهشـهپێداندا،ئهم هه
ـرد� وابهســتهی دهوڵهتـهكان بـه بهشـ
لهێگ ـهی زنج�یهی ـهك رێككهوتننام ـ ه و كۆنگ ـرهی نێون هت ـهوهی تایب ـهت ب ـ ه ژن بــوو ،ل ـهم نێوهنــدهدا چهمــی جێنــدهر بهكاردههێـ نـرا ب ـه مهبهسـ تـی
بهشــدار� ژن و یهكسـ نـا� راســتهقینه ،وهك كۆنگـرهی مهكســیك 1975و كۆنگـرهی كۆپنهاگــن 19809و نایرۆ�،1985كۆنگـرهی په ی ن
ك�.1995لـه
ی
ب
ـرد� تواناكانیــان و تێكهڵكردنیــان بهسـهرجهم بــوار ن
ه�كـ ن
تـهواوی ئـهم كۆنگرانـهدا جهغــد دهكرایـهوهه لهسـهر پێشــكهوتن و گهشـه ن
پێدا� ژن و به �ێز
هكا�
بوو� دهوڵ هت ـهكان ب ـهوهی یهكسـ نـا� جێنــدهری رۆڵێــی گرنـ گـی ههبێــت ل ـه سیاس ـهت و پالن ـه ن
ژیــان و وابهســته ن
كا� حكوم هت ـهكان (خــاروف و عــی،

 ،2015ص .)202
ـۆ� یــا رهگـهزی بایلـ ج
چهمــی ســێكیس بایلـ ج
ـۆ� ،ئاماژهیـه بــۆ ئـهو ســیفاته بایلۆجیانـهی كـه تایبهتـه بهههریـهك لـه نـ ێ�ـر و مێ ،ئهمـ ه تایبهتمهندیـهیك
رسوشــتیهو ل ـه ت
كا� لهدایكبوون ـهوه دهردهكهوێــت و مــرۆڤ پێیان ـهوه لهدایــك دهبێت،بهشــێوهییك گشـ تـی قابیــی گــۆڕان نییه،چونك ـ ه ئ ـهم جیاوازی ـه
ـیۆلۆ� دیاریكراویــان ههیه،بــۆ نمون ـ ه وهچهخســتنهوه وهك ســیفهتێیك بایلـ ج
ج
ـۆ� بــۆ
بایلۆجیان ـ ه پهیوهســته ب ـ ه كۆئهنــدایم زاوزێــوه و ئ ـهریك فیسـ
ڵ
رهگـهزی مێ .بـه�م جێنــدهر تـهواوی ئـهو جیاوازیانـهی دیكهیـه كهلهنێــوان نـ ێ�ـر و مێــدا ههیـ ه پهیوهنــدی نییـه بـه جیــاوازی بایلۆجییـهوه  ،بهڵكـه هــۆكاری
ڵ
كۆمه�ی ـه ت� لهپشــتهوهی ه ك ـ ه لهدروســتكراوی خــودی مرۆڤ ـه ،بۆنمون ـه گ ـهر رێ ـژهی مـ ێ �ـی نهخوێنــدهوار زیاتربــوو لهڕێ ـژهی نـ ێ�ـری نهخوێنــدهوار ئ ـهوا
ـۆكار� ئـهم جیاوازیـه ناگهڕێتـهوه بــۆ ێ�ن�بــوون و مێ بوونیــان بهڵكــو دهگهڕیتـهوه بــۆ ئـهو كلتــورهی رێگـهی بـه مێ نـهداوه بخوێـ ن ێ
ـى ،واتـه هۆكارهكـهی
هـ ی
ـ� ل ـه دیاریكـ ن
جهســته نیی ـه بهڵكــو كلتوره.بۆی ـه چهندیــن هــۆكاری كۆمه ڵ�ی ـه ت� و سیاس ـیی و كلتــوری ه ـهن ك ـه رۆڵێــی كاریگ ـهر دهبیـ ن ن
ـرد� جیــوازی ژن
و پیــاودا ،نـهك لهسـهر بنهمــای جیــاوازی بایلـ ج
ـۆ� بهڵكــو لهسـهر بن همــای جیاكارییـهك كـه مــرۆڤ بهدرێـژای مـ ێ� ژـروو بۆخــۆی دروسـ تـی كــردووه (هاشــم
و منصــور  ،2010،ص.)16

2.2هۆشیاری جێندهری لهسایهی تیۆرهكاندا

ن
یز
ـاكار� رهگـهزی لهسـهر
تیــۆرهی فێمێنـ م و توێژینـهوهكا� بــواری جێنــدهر جهغــد دهكهنـهوه لـهوهی جیــاوازی نێــوان دوو رهگـهز بنهمایهكـ ه و جیـ ی
ن
�یز
وهكا� ژنــان ،ســیمۆن دو بۆڤــوار وهك راب ـهری ش ـهپۆیل
ر� راســتهقینهی بزوتن ـه
بونیادنراوه،فێمێن م ـهكان ل ـهم بــوارهدا پهنایــان بردۆت ـ ه ب ـهر راب ـه ی
ن
دووهم)،روو� كردۆتـهوه كـه كۆمهڵگـه وهك كیانێــی سـهربهخۆ تهماشــای ژن نــاكات ،بهڵكــو وهكــو رهگهزهكـهی
دووهیم فێمیـ ن زـرم لـ ه كتێـیب (رهگـهزی
تــر و رهگـهزی دووهم تهماشــای دهكات ،لهب هرابـهر رهگـهزی پیــاودا ههژمــاری دهكات  ،مرۆڤایـه ت� نـ �ـر
ێه و مێیــش سـهر بـهو مرۆڤایهتیهیـه و پاشــكۆی
ێه ،بۆیـ ه ژن خــۆی نییـ ه و رهچهڵـهك و نهسـه ب� دهگهڕێتـهوه بــۆ نـ ێ�ـر.
نـ �ـر
ن
�
�
نز
ت�وانينــه ب ـه س ـ هرهتای چهوســاندنهوهی ژن و
نـ ێـر باب ـهت و رههای ـ ه وات ـ ه پیــاو مێ ئ ـهوی ت ـره وات ـ ه ژن.بزوتن ـهوهكا� ژنــان و چــاالیك فێمیــریم ئهمــه ێ ڕ
یه ب ـهدواوه ل ـهڕووی تیــۆری و پراكتیكی ـهوه وهرچهرخانێــی
جیــاوازی رهگ ـهزی دهزانــن (كمــال . )٢٠١٩/٣/١ ،https://genderiyya.xyz , ،ئــا لــر
ڵ
گرنــك بهس ـهر بزوتن ـهوهی ژنــان و ت ـهواوی بزوتن ـهوه فێمێن�یز مهكانــدا هــات و خــا� دهســپێیك هۆشــیاری جێنــدهری بــوو بــۆ ت ـهواوی هزرڤــان و
اوا� بــواری ماف ـه ن
ههڵســوڕ ن
كا� مــرۆڤ و ژن.

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ین
دهتوان� لهژێر سایهی ئهو تیۆرانهدا لێكدانهوه و راڤهی بابهته مهیدانیهكانمان بكهین.
هۆشیاری جێندهری پشتئهستوره بهكۆمهڵێك تیۆره و

ڵ ت
2.2.2تیۆری �
ف�بوو�ن كۆمه�یه�
ێ

ن
ـیار� جێنــدهری لهرێگ ـهی
دامهزرانــد� ئ ـهم تیــۆره دهگهڕیت ـهوه بــۆ دهرووننــایس بهناوبانــگ باندۆرا،ئ ـهم تیــۆره راڤ ـهی ئ ـهوه دهكات ك ـه هۆشـ ی
ـرد� رهفتــاری ئـه ن
تێبینیكـ ن
وا� دیكـهوه دروســت دهبێت،ههروههــا الســایكردنهوهی رهفتــاری یهكێــك لـ ه نمونـ ه رهفتارییـه سـهرنجداروهكهوه دروســت

ڵ
ڵ
دهبێت.لهبهرئ ـهوه كاتێــك منــداڵ گ ـهوره دهبێــت و مامهڵ ـ ه ل ـه ههڵوێســتێیك كۆمه�ی ـه ت� و مامهڵ ـ ه لهگ ـهڵ جــۆره كۆمه�یهتیهك ـهی دهكات ب ـه
ڵ
پشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـهو نمون ـ ه س ـهرنجدراوانهی دهوروب ـهری رهفتــار دهكات ك ـه لهژینگ ـه كۆمه�یهتیهكهیــدا ههن.منداڵ ـهكان چــاو لهدایــك و بــاوك و
ڵ
ن
ن
�
�ژ
ت�وانینهكانیــان
مامۆســتا و جو�ن ـهوهكان و بـ ێـرهر و بههــاو داب و نهریــت و رۆڵ و پێودانگ ـهكا� كۆمهڵگه،دهكهن،ل ـه رێگ ـهی بـ یـروڕاكا� ئهوان ـهوه ێ ڕ
ـدهر� ( مجــول وصالــح , 2017،ص .)479
بــۆ دروســت دهبێت.ئــا لهبـهر ئهوهیـه كـه چاولێكـهری رۆڵیــی كاریگـهری ههیـه لـه سـهر هۆشــیاری جێنـ ی

:2.2.2تیۆری پاڵپشتیكردن(التعزيز)
ر� پاداشــت
ریش ـهی ئ ـهم تیــۆره دهگهڕێت ـهوه بــۆ ههری ـهك ل ـه ســكینهر و ســۆراندایك ،ك ـ ه دوو دهرووننــاس و لیكۆڵیاربــوون لهس ـهر رۆڵ و كاریگ ـه ی
و پاڵپشــتیكردن لهسـهر پرۆسـهی �
ف�بوون،بهبــڕوای ئـهوان هۆشــیاری جێنــدهری دهكرێــت لهرێگـهی پرۆسـهی پاداشــتكردن و پاڵپشــتیهوه دروســت
ێ
ببێت.منــداڵ فـ ێ�ـری رهفتــاری رهگ ـهزی خــۆی دهبێــت و چــاوی لێدهكات،بــۆ نمون ـه كــوڕهكان فـ ێ�ـری رهفتــاری توندوت ـی ژ ی و ش ـ هڕ �ێز
انگ�ی دهبــن ل ـه
ڵ
�ن�
ێهكانـهوه و كچهكانیــش فـ ێ�ـری گوێڕایـه� و نهرمونیـ نـا� دهبــن لـ ه مێیهكانهوه،ئـهم رهفتارنـهش لهالیـهن كهســوكار و كۆمهڵگـهوه پێشــوازی لێدهكرێــت
و پاداشــت دهكرێــن لهس ـهر ئ ـهم كارهیــان و ئ هم ـهش هــۆكاره بــۆ دووبارهكردنهوهیــان و �
ف�بوونیان،ئ ـهم تیــۆره جهغــد دهكاتهولهس ـهر ئ ـهوهی ك ـه
ێ
ـتكرد� رهفتــاری شــیا و سز ن
ن
ادا� رهفتــاری نهشــیاو (مــرد مفاهيــم والمصطلحــات النــوع
هۆشــیاری جێنــدهری دهكرێــت گهشـهی پێبدرێــت بـه پاداشـ
االجتمــاع ،2006 ،ص .)13كاتێــك دایــك و بــاوك و كۆمهڵگهیـهك هۆشــیارن ب هرابـهر بـه رۆڵ و كاركـ ن
ـرد� ژن و پیــاو لهسـهر بن همــای جێنــدهری ئـهوه
ي
�
منداڵهكانیــش هۆشــیار دهبــن و ێف�دهبــن ك ـ ه جیــاوازی ژن و پیــاو تهنهــا بایلۆجیای ـه ن ـهك كلتــور و كارو رۆشــنب�ی ی.

3.2.2تیۆری كارلێیك رهمزی

ڵ
بهگوێـرهی ئـهم تیــۆره كـه ههریـهك لـه جــۆرج �
ه�بریــت میــد و هربرێــت بلومـهر و ێ�ئ�فینمــگ گۆفمــان رابـهری ئـهم تیــۆرهن و پێیــان وایــه  ،كـ ه رۆ�
ێ
تایب ـهت ب ـ ه نـ ێ�ـر و بــهمێ ه هیــه  ،لهڕێگ ـهی كارلێــی تاكهك ـهس و خـ �ێزـران و كۆمهڵگ ـهوه س ـهرههڵدهدات،ئهم تیــۆره وایدهبینێــت ك ـ ه تــاك لهڕیگ ـهی

وا� دیكهوه،خــودی خــۆی دهناســێت و لهمــاوهی كارلێــی ل هگ ـهڵ ئ ـه ن
ـرد� خــۆی بــۆ وێنــای ئ ـه ن
وا� دیك ـهو لهرێگ ـهی وێناكـ ن
وێنــای ئ ـه ن
وا� دیك ـه
دهبن ـ ه ئاوێنهی ـهك و خــۆی تێــدا دهبینێت ـهوه (.هم ـرش ي ،2013 ،ص. )47ئ ـهم تیــۆره جهغــد دهكات ـهوه لهس ـهر پهیوهنــدی زمــان ب ـه پێگهیانـ ن
ـد�
كۆمه ڵ�یهتی ـهوه ،كهوات ـ ه مــرۆڤ توانــای پهیوهندیكــردن و كارلێــی ل هگ ـهڵ ئ ـه ن
وا� دیك ـه ل ـه رێگ ـهی چهنــد رهمزیكهوهی ـ ه ك ـه مانایهك ـ ه ههڵگرتــووه
ڵ
ل ـهڕووی كۆمه�یهتی ـهوه لهس ـهری كۆكــن.

:3.2شونایس جێندهری وهك بنهمایهك بۆ هۆشیاری ب هرابهر كاری ژن:
شــونایس
جێندهر�:بریتیـه لـه ئامــاژهدان بهخــود و ئهوانیـ تـر وهك نـ ێ�ـر و مێ  ،كــوڕ یــا كچ،بریتیـه لـ ه هۆشــیاری تــاك ب هرابـهر بـه توێـژه جێندهرییهكـهی
ی
ك ـ ه ئینتیمــای ههی ـ ه بــۆی و ههرشــتێك ك ـه ئ ـهو توێ ـژه بیگرێت ـ ه خۆی،ئ هم ـهش رهههندێــی گرنگ ـه ل ـه گهشهس ـه ن
ند� خود.ئ ـهو واتای ـهی شــونایس
ڵ
ڵ
جێنــدهری ههڵیگرتــووه بهقــو� كاریگـ هره بـهو كلتــورهی كـه تــاك تیایــدا گهشـه دهكات لهمــاوهی پرۆسـهی بهكۆمه�یهتیكردنــدا (الریمــاوی واالخــرون،
 ،2008ص.)458
ن
ن
ت
ـتكرد� مــرۆڤ بهخــۆی بـهوهی كـه نـ �ـر
شــونایس جێنــدهری بریتیـه لـه ههسـ
ـدهر�
ێه یــا مێیه،زۆربـهی جــار تایبهتمهندیـه� ئــۆرگا� و شــونایس جێنـ ی
ڵ
هاوتــان و پێك ـهوهن و ی ـهك شـ ت ن
ـ� ،ب ـه�م ههنــدێ جــار ههسـ تـی مــرۆڤ پهیوهســت نیی ـ ه ب ـه تایبهتمهندیی ـه ئۆرگانیهكانی ـهوه و هیــچ تهوافوقێــك
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لهنێــوان شوناس ـ ه جێندهرییهك ـهی و تایبهتمهندی ـه ئۆرگانیهك ـهی نییه،لهب ـهر ئ ـهوه دهتوان ـی ن بڵـ ێ� ن
ـ� شــونایس جێنــدهری جێگـ یـر و نهگــؤڕ نیی ـه بهڵكــو
ڵ
دهروو� و كۆمه ڵ�یهتیدایه،بۆی ـ ه شــونایس جێنــدهر� بهكاریگ ـهر� و گــۆڕان و ف ـراوان بـ ن
ن
ـوو� هــۆكاره كۆمه�یهتی ـهكان ل ـه
ر� هــۆكاری
ی
ی
لهژێــر كاریگ ـه ی
قۆناغه ن
كا� گهشهی منداڵدا دیاریدهكرێت (نادر و الجندر ،2004 ،ص .)38_37شونایس جێندهری لهالی مرۆڤ وهدیار دهكهوێت و جیاوازی
ـى لهنــاو كۆمهڵگهدا،هۆشــیاری بهرابـهر بـه شــونایس جێنــدهری گرنـ گـی و بایـه خ
ههیـه لهگـهڵ ئـهو رؤڵـ ه جێندهرییـهی كـ ه مــرۆڤ دهیبیـ ن ێ
� خــۆی ههیـه

لهس ـهر ئ ـهو كار و رۆڵ و پێگ هی ـه ی� مــرۆڤ لهنــاو كۆمهڵگ ـهدا ههیه،تایبهتمهندی ـ ه ئۆرگانی ـهیك منداڵیــك بهس ـ ه بــۆ ئ ـهوهی ئ ـهو منداڵ ـ ه لهژێــر ســایهی
گ
ڵ
ـوو� بهسـهردا ب ێت.هۆشــیاری بهرابـهر بهخــود یارمهتیــدهره بـه هۆشــیاری بهرابـهر ئـه ن
ر� كوڕبــوون و كــچ بـ ن
وا� تر،مــرۆڤ
كلتــوری كۆمه�یهتیــدا بـه
�ب ڕ
ـ� و ب ـه پێچهوانهوه،بۆی ـ ه ناسـ ن
گهلێــك ه ـهن ب ـ ه جهســت ه نـ ێ�ـرن و ب ـ ه ههســت مـ ێ� ن
ـی� خــود زۆر گرنــگ و پــڕ بایهخه.ئ ـهو كارهی ك ـه مــرۆڤ دهیــكات
ڵ
دهرئهنجــایم شوناس ـه جێندهریهك هی ـه ت� ك ـ ه كۆمهڵگ ـه بــۆی دیاریكــردووه ن ـهك خۆی،تهنان ـهت كاردان ـهه�ش ههی ـه لهس ـهر رهفتــاری كۆمه�ی ـه ت�.
ادههێ�ێــن بـهوهی تونــد بــن و كاری قــورس بكـهن و ئـهو كارانـ ه بكـهن كهشــیاوتره لهگـهڵ �ن�بــوون وپیـ ت
ن
هـهر لـ ه منداڵییـهوه نـ �ـر
ێهكان ر
ـاوه� خۆیـ نـا� تێــدا
ێ
دهردهخهن،مێینهكانیــش كلتــور رایاندێنێــت بــۆ ئـهوهی كارگهلێــك بكـهن كـه گونجاوبێــت ل هگـهڵ مێ بــوون و میهرهبـ نـا� و نهرموونیانیاندا.لهبـهر ئـهوه
ئ ـهو ههســتهی مــرۆڤ ههی هیـ تـی بهراب ـهر بهخــۆی و شوناس ـه جێندهریی ـهیك ێ�ت�وانیـ نـی بهراب ـهر ب ـه كاری ژن دهگۆڕێــت و دیاریــدهكات .منداڵ ـهكان
بهخـ ێ�ـرای ههڵســوكه ت� جێنــدهری فـ ێ�ـر دهبــن كــۆڕ بهڕێگای ـهیك دیاریك ـراو ههڵســوكهت دهكات و كــچ بهڕیكای ـهیك دیاریكراو،بهگوێ ـرهی كلتورهك ـه و
ڵ
پێــوهره كۆمه�یهتیهك ـ ه تایپ ـه رهفتاریهك ـهی دیــاری دهكات،رهفتــاری ژنان ـه ل ـ ه كــچ چــاوهڕی دهكریــت و رهفتــاری پیاوان ـهش لهكوڕ،بۆی ـه كلتورهك ـه
ـاوه� رهفتــاری مرۆڤهكان ـ ه ن ـهك خۆیان،ئهمان ـهش ههمــوو پێك ـهوه كاردانهوهیــان دهبێــت ل ـه تـ �ـر ن
خـ ن
وا� خهڵــك بهراب ـهر ب ـهو كارهی ك ـ ه ژن دهیــكات
ێڕ
ههندێــك كـ ه پێیــاه وایـ ه كاری ژن لهنــاو ماڵدایـهو ههندێــی دیكـه پێیــان وایـ ه دهشــێت و دهكریــت لـهدهرهوه كاربــكات و سـهركهوتووبیت لـهو كارهیــدا.

ش
بە� سێیەم:ڕێكارە مهيدانيهكا�ن توێژینەوەكه

ـدا� ئــەم توێژینەوەیــەدا میتــۆدی وەسـیف شــیكاری بەكارهاتــووە ،بەهــۆی گونجانـ ن
:لــە ئەنجامـ ن
ـد� ئــەو میتــۆدە لەگــەڵ
 1 .3میتــۆدی توێژینەوە
ئامانـ جـی توێژینەوەكەمــان.

ن
ن
سلێما� پێكدێت ك ه دهكاته()1861مامۆستا.
مامۆستایا� زانكۆی
 2 .3كۆمەڵگەی توێژینەوە:كۆمەڵگەی توێژینەوە لە تەواوی
ڵ
ڵ
ڵ
ـامپ� توێژینــەوەدا ،رێگــەی هەڵـ ژ ن
:توێــژەران لــە هەڵـ ژ ن
ارد� هەرەمــەیك ســادەیان گرتۆتــە بــەر ،ســامپ� توێژینــەوە
ارد� سـ
ب
ب
 3.3ســامپ� توێژینەوە
ڵ
لــە ()216مامۆســتا پێكهاتــوون و ()98ل ـ ه رهگ ـهزی مێ و ()118ل هڕهگ ـهزی نـ ێ�ـر .وەك لەخشــتەی ژمــارە ( )1وردەكاری ســامپ� توێژینــەوە خراوەتــە
ڕوو( مجــول , 2017،ص .)483

ڵ ت
خشتهی()1اليە�ن كۆمە�يە� و ئابورى نمونەی توێژینهوهك ه دهخاتهڕوو
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 : 4 .3ئامرازی توێژینەوە
ن
ن
ـدهر�
: 1 .4 .3هەنــگاوەكا� ئامادەكــرد� ئام ـرازی توێژینەوە:لەپێنــاو كۆكردنــەوەی داتــاو زانیاریــدا ،فــۆریم راپــریس یــا پێــوهری هۆشــیاری جێنـ ی
ئامادهكـراوه ،تــەواوی بڕگـ ن
ـەكا� نێــو فۆرمەكــە خــودی توێــژەران دایانڕشــتوون بهســود وهرگرتــن لهپێــوهری پێشـهتر و ئهدهبیـ تـا� پێشــوو .فــۆریم راپــریس
ق
دە� فــۆریم راپــریس لــە پاشــكۆی ()1دا خراوەتــە ڕوو.
لــە ( )27بڕگــە ،پێكهاتــووه و وێنــەی دەقــاو
ـەنگاند� پێــوەر و بڕگـ ن
ن
ت
ـەكا� فــۆریم راپــریس ،فــۆریم راپــریس خرایــە
ڕواڵە�:بەمەبەسـ تـی دڵنیابــوون لــە راسـ تـی رواڵ ـه ت� و هەڵسـ
: 2 .4 .3راسـ تـی
ن
ـەنگاند� پســپۆر و شــارەزایان ســەبارەت بــە تــەواوی
بەردەســت ( )5مامۆســتای شــارەزا و پســپۆر لــەو بــوارەدا ،ئەنجــایم راسـ تـی ڕواڵ ـه ت� و هەڵسـ
بڕگــەكان ( )%93.4بــوو ،بــەو شــێوەیەی لــە خشــتەی ()2دا خراوەتــە ڕوو.

ت
خشتەی ( )2ر ت
اس� ڕواڵە�
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Anشــف وجــود أهــم االختافــات
Academicـرأة ,و ك
Andالســليمانية حــول عمــل الم
 � Scientntificجامعــة
Journalـتوى و� االســاتذة الجامعيــة
یهــدف البحــث إىل كشــف مسـ

ي
ي
ن
ـیم وســنوات الخدمــة) وذلــك مــن
الموجــودة ي� أرائهــم عــن موضــوع الـ ي
ـو� الجنــدري حــول عمــل المـرأة وفــق متغـ يـر ( العمــر الجنــس واللقــب العلـ ي
ن
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ێف
ئینگل�یی هكان:

1- Alfred shcutz, collected papers 1,the problem of social realily, martinus nijhoff publisher,1962.
2-Alfred schutz,collected paper 2, studies in social theory, fourth printing, martinus nijhoff, netherland, 1976.
3-Alfred schutz, the phenomenology of the social world, northwestern university press, United States of America, 1967
4-John rex,approaches to sociology,second edition,routledge,London,2015
س هرچاوەیئ هنت هرنێت:
Gaston Bachelard1.blogspot.com

 :3 .4ت
جێگ�ى برگەكان و كهرهست ه ئامارییهكان
ئاس�
ي

ن
ن
دواى پراکت�یز
پاکێ�()SPSSەوە ،بەڕێگاى ئەلفا کرونباخ جێگ�ی ى
وداخڵکرد� داتاکان لەڕێگەى
ەکرد� پێوەرەکان بەســەر نمونەى توێژینەوەکە
ج
ڵ
ن
ن
ـەنگاند� جێگ�ی ف
بــۆ وە�ىم( )30بەشــداربووى نمونەکــە وەرگـ یـراوە بەشــێوەى هەڕەمــەىک ،هەڵ ف
ـرد� پێــوەرەکان ک ـراوە ،وەک لــە خشــتەى () 4
كرد�سـ
کـزانكۆ
ژنالیمامۆستایا�
ر�ب هرامبهركار
هۆشياریجێندە ي
GenderAwarenessagainsttheWorkofWomenbyUniversityTeacher
خراوەتــەڕوو ،بــەم پێيــە هاوكۆلكــەى پەيوەنــدى بەهــاى كرۆنبــاخ كــە دەكاتــە ( ،)0.695پشتبەســت بـهو پێــوهرهی كـه دهریدهخــات ئاسـ تـی پهیوهنــدی
م.عمرعىلاحمد
ف
سـ تـىژ
جێگـ یـرى بڕگــەكان دەســەلمێنێت ،چونكــە بــە
بە�بەهـ �ێزـرى
،)2010زكــە ئەنجامەكــە ئا
123
(,Sharma
نێــوان برگــەكان لهنێــوان ( )1و ( )1-دایــه
انكۆیسلێما� /:ێ� ژ
انستەمرۆڤايەتيەكان/
كۆمەڵنا�
كۆل�ی
ز
.Lecturer.
OmerAliAhmedـاد دەكات
پـ ێ �ـى پێــوەرى كرۆنبــاخ تــا پێوانەكــە لــە ژمــارە يــەك نزيــك بێتــەوە هـ �ێزـرى بڕگــەكان زيـ
UniversityofSuleimaniya/CollegeofHumanitarian/Department
ofSociology
omer.ahmed@univsul.edu.iq

ش
بە� چوارەم:خستنەڕووی

م.عادلمحمدنوری
ڵ
ف
ژ
زانكــۆی ســلێما� /كۆلـ ێ� ژـ�ی پ ـهروەردەیبنهڕەت/بــە� زانســتەكۆمە�يەتيــەكان
Lecturer. Adel Mohammed Noori Abdulla
UniversityofSuleimaniya/CollegeofBasicEducation
/DepartmentofSocialSciences
adil.noori@univsul.edu.iq
ئەنجامەكان و شیكردنهوهیان
ملخص:

 1 .4خستنەڕووی ئەنجامەكان بهگوێرهی ئامانجهكان

ن
و� االســاتذة الجامعيــة ي� جامعــة الســليمانية حــول عمــل الم ـرأة ,و كشــف وجــود أهــم االختافــات
یهــدف البحــث إىل كشــف مســتوى ي
ن
ـیم وســنوات الخدمــة) وذلــك مــن
ـ
ل
الع
ـب
ـ
ق
والل
ـس
ـ
ن
الج
ـر
ـ
م
الع
(
ـر
ـ
غ
مت
ـق
ـ
ف
و
أة
ر
ـ
م
ال
ـل
ـ
م
ع
ـول
ـ
ح
ـدري
ـو� الجنـ
ي
الموجــودة ي� أرائهــم عــن موضــوع الـ ي
ي
خــال اإلجابــة عــى الســؤال الرئيــ� ( مــا مــدى مســتوى و� االســاتذة الجامعيــة حــول عمــل الم ـرأة؟ ) .اعتمــد الباحــث عــى المنهــج الوصـ ن
ـ�
ي
ي
ي
ن
التحليـ يـى ،ويتكــون مجتمــع البحــث مــن االســاتذة الجامعيــة ي� الهيئــة التدريســية مــن جامعــة الســليمانية.لقد تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة

مامۆستايا� زانكۆ لەسەر هۆشيارى جێندەرى ب هرابهر كار ن
ن
ت
ئامان� یهكهم:ز ن
كرد� ژن.
ئاس� هۆشيارى
اني�
ج
ـتايا� زانكــۆ لەســەر هۆشــيارى جێنــدەرى بهراب ـهر كاركـ ن
ـو� جيــاوازى لــە راى مامۆسـ ن
ئامانـ جـی دووهم:بـ ن
ـرد� ژن بــە پـ ێ �ـى (جيــاوازى رەگــەزى ،پلــەى
ی�م
�م��مار میڵ�ك ن�مس�
�م
�مك
ڵ
ما�
ڵژ
ن
یرا ت ی ئ�م ە�ماد م ی�ە نرا ن ڵ�ی�مە مڵ�ە ج ج �ەدهرید ه� ت
زانسـ تـى ،ســا� ن� خزمــەت)

.1.1.4ئەنجامە بەدەستهاتوەكا�ن توێژينەوەكە :

ســەبارەت بەئەنجامـ ن
ـەكا� تــەوەرەى يەكــەم برگــەى ســێهەم (پێشــكه ن
وت� كۆمهڵگ ـ ه پێویسـ تـی بهتوانــای ه ـهردوو رهگ ـهز ههیــه ).پلــەى يەكــەىم
بەدەســتهێناوە بــە ناوەنــدە ژمـ ێ�ـر يە� ( ،)2.93ئەمــە ئــەوە دەگەيەنێــت كــە راى زۆرينــەى نمونەكــە بــەو ئاراســتەيەيە كــە ئبەشــدارى هــەردوو رەگــەزە
ن
ـكەوت� كۆمەڵگــە ،تــەوەرەى شەشــەم (پێویســت نيــە پیــاو ل ـ ه بهجێهێنـ نـا� كاروبــاری ماڵــدا بهشــدار بێــت ).پلــەى دووەىم گرتــوە بــە
گرنگــن بــۆ پێشـ
ناوەنــدە ژمـ ێ�ـر يە� ( )2.92بەمــە دەردەكەوێــت كــە راى زۆرينــەى نمونەكــە ( )%92.13پێىوايــە كــە بــە پێچەوانــەوە گرنگــە پيــاوان بەشــداربن لــە
ه�كـ ن
كاروبــارى ناوماڵــدا ،هەروەهــا تــەوەرەى پێنجــەم (بــۆ به �ێز
ـرد� الی ـه ن� ئابــوری خـ �ێزـران ،پێویســته ژن و پیــاو ههردووكیــان كار بك ـهن ).ريزبەنــدى

ڵ
ـرد� اليـ ن
بەه�كـ ن
ـە�م تەنهــا ( )١٥٣مامۆســتا پێيانوايــە كــە بەشــدارى هــەردوو رەگــەزە گرنگــە بــۆ �ێز
ـە�
ســێهەىم گرتــوە بــە ناوەنــدى ژمـ ێ�ـر يە� ( ،)2.65بـ
ئابــورى خـ �ێزـران ،هـ چ
ـەر� تــەوەرەى دووەمــە (پێموای ـه ژن و پیــاو وهك ی ـهك ل ـ ه بــواری كاركردنــدا توانــای س ـهركهوتنیان ه هی ـه ).ريزبەنــدى چــوارەىم
ن
ن
ـدەكا�
كەوت� پيــاوان و ژنــان لــە ناوەنـ
گرتــوە بــە ناوەنــدى ژمـ ێ�ـر يە� ( )2.52و تەنهــا ( )%59.26نمونەكــە پێيانوابــوە كــە هــەىل يەكســان هەيــە لــە ســەر
كاركــردن دا .ســەبارەت بــە تــەوەرەى دووەم
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:2.1.4راى نمونەكە لەسەر تەوەرەكا�ن توێژينەوەكە �
ێ رەگەز
بەپ�
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ن
بەئامان� بگەيەنێت راى نمونەى توێژينەوەكەيە ێ �
بەپ� جياوازى رەگەزى نمونەكە،
گرنگەكا� كە توێژينەوەكە هەوڵ دەدات
يەكێك لە خاڵە
ج
كــە بەپـ �ـى ئەنجامـ ن
ـەكا� خشــتەى ( )٤بــە پـ ێ �ـى هاوكێشــەى تــا دەردەكەوێــت كــە راى نمونــەى توێژينەوەكــە جيــاوازە لەســەر تــەوەرەى يەكــەم بــە پـ ێ �ـى
ێ
ن
بەهــاى بەڵگــەدارى ( ،)0.001لەبەرژەوەنــدى رەگــەزى مێينــە ،ئەمــە دەرى دەخــات كــە راى رەگــەزى مێينــە لەســەر پرســەكا� تايبــەت بــە رەگــەزى

ئەرێـ نـى تــرە لەبەرامبــەر پياوانــدا ،هەروەهــا راى نمونــەى توێژينەوەكــە جيــاوازە لەســەر تــەوەرەى دووەم كــە پەيوەســتە بــە راى نمونەكــە لەســەر بــوارى
كاركــردن ،بەپـ ێ �ـى بەهــاى بەڵگــەدارى ( )0.026لەبەرژەوەنــدى رەگــەزى مێينــە ،چونكــە ناوەنــدە ژمـ ێ�ـر يە� رەگــەزى مێينــە گەورەتــرە لــە ناوەنــدە ژمـ ێ�ـر يە�
رەكــەزى نـ ێ�ـر ،بەمــە دەردەكەوێــت ێ�ت�وانيـ نـى رەگــەزى مێينــە لەســەر كاركــردن نەرێـ نـى تــرە لەچــاو راى رەگــەزى نـ ێ�ـردا ،بــەم پێيــە پيــاوان وادەبينـ ي ن
ـ� ژنــان
ڵ
كەمـ تـر لــە كارەكانيــان ئەگــەرى ســەركەوتنيان هەيــە ،بــە�م لەبــارەى تــەوەرەى ســێهەمەوە جيــاوازى نێــوان راى رەگــەزەكان پەيوەســت بــە كاروبــارى
خـ �ێزـران جياوازيەكــە لەبەرژەوەنــدى رەگــەزى نـ ێ�ـرە ،بەپـ ێ �ـى ئــەو ئەنجامــە ( )0.001پيــاوان پێيانوايــە كــە بەشــدارى هــەردوو رەگەزەكــە گرنگــە لــە
ڵ
ن
ـرد� خـ �ێزـران دا لــە كاتێكــدا ژنــان رايــەىك راديكاآلنەيــان هەيــە لەســەر بەرێوەبـ ن
بەرێوەبـ ن
ـارەكا� خـ �ێزـران ،بــە�م هــەردوو رەگەزەكــە رايــان جيــاواز
ـرد� كاروبـ
نيــە لەســەر تــەوەرەى چــوارەم تايبــەت بــە كارى راميــارى بەبەشــدارى رەگــەزى مێينــە ،بروانــە خشــتەى ( )٤بــۆ رونكردنــەوە لەســەر ئەنجامـ ن
ـەكا�
توێژينەوەكــە بەپـ ێ �ـى بەهــاى تــاى بەدەســتهاتوو.

ێ پلەى ز ت
�
انس�
ن توێژينەوەكەبەپ�
:3.1.4راى نمونەى توێژينەوەكە لەسەر تەوەرەكا�

راى نمونــەى توێژينەوەكــە بەپـ ێ �ـى جيــاوازى پلــەى زانســتيان جيــاوازە لەســەر تــەوەرەكان ،بەپـ ێ �ـى هاوكۆڵكــەى ئانۆڤــا هيــچ جياوازيــەك نيــە لەنێــوان
مامۆسـ ن
ـتايا� زانكــۆ بەپـ ێ �ـى پلــەى زانســتيان لەســەر تــەوەرەى يەكــەم كــە پەيوەســتە بــە ێ�ت�وانيـ نـى نمونەكــە بــۆ رەگــەز بــە پـ ێ �ـى بەهــاى بەڵگــەداى ()0.14
هەروەهاجيــاوازى نيــە لــە راى نمونەكــە لەســەر تــەوەرەى دووەم بەبەهــاى بەڵگــەدارى (  )0.11كــە پەيوەســتە بــە مەيـ ن
ـدا� كاركردنــەوە و بەمــە

ڵ
ن
ـتايا� زانكــۆ رايــان ،وەك يــەك لەســەر كاركـ ن
ـتيەكا� مامۆسـ ن
ن
ـدەكا� كاركــردن دا ،بــە�م راى نمونــەى
ـرد� ژنــان لــە ناوەنـ
دەردەكەوێــت ســەرجەم پلــە زانسـ
توێژينەوەكــە جيــاوازە لەســەر لەســەر تــەوەرەى ســێهەم كــە تايبەتــە بــە ێ�ت�وانيـ نـى خـ �ێزـران بەبەهــاى بەڵگــەدارى ( ،)0.032بــۆ رونكردنــەوەى ئــەوەى
ن
فرە� ( )LSDبۆ تەوەرەى ســێهەم وەك لە خشــتەى ( )٦دا خراوەتە روو ئەجام درا ،لەبەر ئەوەى جياوازى
كە بو� ئەوە جياوازيە چيە بەراوردى ي
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ئامــارى هەيــە لەنێــوان مامۆســتا و پرۆفيســۆرى ياريــدەدەر بەبەهــاى ( )0.02هەروەهــا ئــەم جياوازيــە زيــاد دەكات لەنێــوان مامۆســتاى ياريــدەدەرو
پرۆفيســۆرى ياريــدەدەر بەبەهــاى ( )0.00بەمــە دەردەكەوێــت تــا پلــەى زلنسـ تـى بەرزبێتــەوە جيــاوازى لــە بۆچـ ن
ـو� نمونەكــە ســەبارەت بــە خـ �ێزـران
دەگۆرێــت ،بــەآلم جيــاوازى نيــە لــە بۆچـ ن
ـو� نمونەكــە لەســەر تــەوەرەى چــوارەم تايبــەت بــە كاروبــارى راميــارى .بروانــە خشــتەى (.)٥
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ڵ
:4.1.4راى نمونەى توێژينەوەكە لەسەر تەوەرەكا�ن توێژينەوەكە �
ێ سا��ن خزمەت
بەپ�

ڵ
خ
ـارودۆ� رەگــەزى بەبەهــاى ()0.001
بەپـ ێ �ـى ســا� ن� خزمــەت جيــاوازى هەيــە لــە ێ�ت�وانيـ نـى نمونەكــە لەســەر تــەوەرەى يەكەكــەم تايبــەت بــە بـ
ن
ـەوەرەكا� يەكــەم و دووەم و ســێهەم ،ئەمــە
 ،لەكاتێــك دايــە هيــچ جياوازيــەك بەديناكرێــت لــە راى نمونــەى توێژينەوەكــە لەســەر هەريــەك لــە تـ

ڵ
ن
ـەوەرەكا� توێژينەوەكــە.
دەرخــەرى ئــەو راســتيەيە كــە تارادەيــەك راى نمونەكــە جێگـ يـرە بــە گــۆر نا� ســا� ن� تەمــەن دەربــارەى تـ
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2.4ئەنجامەكان

يەكەم:

ن
يەكسا� لە كارو هاوبە�ش
•ب�ى
ي
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ڵ
ن
مامۆستايا� زانكۆ.
لەكاردا لە ئاستێىك با�دايە الى

•ژنان دهتوانن ز ب ن
اڵ� بەسەر ئەو رێگرى و كۆسپانەدا كە دێتە بەردەميان.
ڵ
•هۆشيارى ژنان لە ئاستێكدايە كە دەتوانن پۆست و پلەى با� بەرێوەببەن.
•گرنگە ژن بەشدارو برياردەر بێت لەسەر ئايندەى ژيان و داهاتوو منداڵ و �ێز
خ�ان.
•ژنان گونجاو سەركەوتوون لەكارى سياىس دا.
دووەم :جيــاوازى ئامــارى هەيــە لــە ێ�ت�وانيـ نـى رەگــەزەكان دەربــارەى تــەوەرى يەكــەم و دووەم ســێهەم ،بــەآلم جيــاوازى ئامــارى نيــە لــە ێ�ت�وانيـ نـى
هــەردوو رەگەزەكــە ســەبارەت بــە تــەوەرەى چــوارەم.
ن
ـەوەرەكا� يەكــەم و دووەم و چــوارەم ،بــەآلم راى نمونەكــە
•جيــاوازى ئامــارى نيــە لــە ێ�ت�وانيـ نـى نمونەكــە بەپـ ێ �ـى گــۆراوى پلــەى زانسـ تـى لەســەر تـ
جيــاوازە لەســەر تــەوەرەى ســێهەم.
•جيــاوازى ئامــارى نيــە لــە ێ�ت�وانيـ نـى نمونەكــە بەپـ ێ �ـى گــۆراوى تەمــەن دەربــارەى تــەوەرەى دووەم و ســێهەم و چــوارەم ،بــەآلم راى نمونەكــە جيــاوازە
لەســەر تــەوەرەى يەكــەم .

3.4راسپاردهكان

ن ڵ
ن
خوێندن� با�دا.
اوەكا�
.1بآلوكردنەوەى يب�و هۆشيارى رەگەزى لەنێو دەمەزر
ن
.2سەرمەشق ن
مامۆستايا� زانكۆ لە روبەروو بونەوە بەرامبەر جياوازى رەگەزى لە كۆمەڵگەدا.
بو�
ن
ن
ن
كسا� جێندەرى.
.3بەشدارى كاراى
چاالكيەكا� تايبەت بە روبەروو بونەوەى نایه
مامۆستايا� رەگەزى ێ�ن� لە
ن
ت
ن
ن
ن
خوێند� باآلدا.
كەر�
بەرێوەبرد�
مامۆستايا� رەگەزى مێ لە
پێكرد�
.4بەشدارى

ت
لیس� سهرچاوهكان:

ف
ف
.1خاروف ،ن
االجتماع ي� الجامعات الرسمية :دراسة حالة ي� "الجامعة الهاشمية"،المجلهة
اما� و عیل ،محمد عیل (،)2015واقع إدماج النوع
ي
االردنية للعلوم االجتماعية,المجلد ,8العدد،2عمان.
ف
.2الخــاروف ،امــل (، )2010اتجاهــات الشــباب والشــابات الملتحقــات � المراكــز الشــبابی ة التابع ـة للمجلــس االعــی للشــباب نحــو النــوع
االجتمایع،مجل ـ ة جامع ـة النجــاح لالبحاث(العلــوم االنسانية),مجلد,)8(24فلسـ ي ن
ـط�.

ـاع ف� ّالتعليم،المركــز ت
ِّ
ّ
ٌّ
ِّ ن
ال�بــوی للبحــوپ
.3هاشــم ثريــا و منصــور ،نجــاح(، )2010دليــل تدري ـب ي للمدربــات والمدر يب�،عــى قضايــا النــوع االجتمـ ي ي
واالنماء،بـ یـروت.
.4الحازیم ،خالد (، )2006اصول ت
ش
والن� والتوزي ــع,مدينة منورة,2000,ص.172
ال�بیه االسالمیة,دار عالم الكتب للطباعة
ف
ف
الرئيس ي� الدارة المياه UNDP,و ,GWAنسخة رقم.1_2
االجتماع والمسار
.5دليل المصادر ي� النوع
ي
ي
ف
ن
ً
أنموذجا,مجلــة اصــول الدين,العــدد
ـوا� ،رقیــه طــه جابــر ( , )2016ق ـراءة ي� جدليــة المصطلحــات والمفاهيــم الوافــدة قضايــا الم ـرأة
.6العلـ ي
االول,جامعــة عبدالمليــك ســعدي,المغرب.
ف
ن
ن
ن
ـاع ي�
.7جعفــری ،رهــام (، )2012دعــم هیئ ـه االمــم المتحــده للم ـرأه والمســاواه ب ـی الجنس ـی والتمك ـی الم ـرأة لالولويــاة التنمويــة للنــوع االجتمـ ي
القطــاع الحكــوم الفلسـ ن
ـطي� بعــد اوسلو,رســالة ماجسـ يـت� غـ يـر منشــورة,جامعة يب�زيت,كليــة دراســات عليا,فلسـ ي ن
ـط�.
ي
ف
ـوع الجنــدري بــدور الم ـراة ي� المجتمــع لــدى طلبــة الجامعــة ،مجلــة الدراســات
.8مجــول ،ســناء و صالــح ،فيصــل عـ يـ� عبــد الرحيــم (، )2017الـ ي
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ت
ال�بويــة والنفســية_جامعة الســلطان قابوس,مجلد,11العــدد  ,2الجزائـ يـر.
.9بومديــن ،عاجــب ( )2017اآلثــار األرسيــة واالجتماعيــة ت
الم�تبــة عــن عمــل الم ـرأة خــارج البيت,دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن النســاء العامــات
بمدينــة األغواط,اطروحــه دكتــوراه غـ يـر منشــورة,كلية علــوم االجتماعية,جامعــة وهران,2الجزائـ يـر.
ف
ن
ـد� شــايب ،الجنــدر  :جدليــة العالقــة بـ ي ن
ائ�ية،جامعـة
ـ� الرجــل والمـراة ي� ظــل تحــوالت األرسة الجز ي
.10عبــد الــر ا زق ،عريــف و ذ ا رع ( ،)2013ميـ ي
ـانیة,الملت� الوطـ نـى ن
ق
الثا�,االتصــال والجــودة الحيــاة ف ي� االرسة.
قاصــد مربــاح ورقله،كلیـة علــوم االنسـ
ي
ش
والن� والتوزي ــع,مرص.
.11عبد الفتاح ،كاميليا ( ،)1990سيكولوجية المرأة العاملة ،دار نهضة للطباعة

.12التمیــی ،محمــود كاظــم محمــود و حســن ( ،)2012وســن محسـی ن ،التعلیــم الجامــی والتنمیـه ش
الب�یه،مجلـه علــوم االجتماعیه،جمعیـ ه علــم
االجتماع،العــدد ن
الثا�،بغــداد.
اط,منشــورات مفتــاح,رام
.13مــرد مفاهيــم والمصطلحــات النــوع االجتمـ ي
ـاع (,)2006المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالـ ي
ـ� والديمقر ي
هللا.
ف
ف
.14نبيــل جاســم محمــد ،تشــكيل األدوار الجندريــة ي� مجــاالت العمــل،د ا رســة ميدانيــة ي� مديريــة تربيــة االنبار،قســم علــم االجتماع،كلی ـه
اداب،جامع ـه االنبــار،صhttp://iwsaw.lau.edu.lb/files/Nabeeljassim.pdf ،6
ف
��ا� والخصوصي��ةhttps://genderiyya.xyz/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81: ,
.15هال�� ه كمال،الن��وع
االجتماع(الجندر):واتن��وع الثق ي
ي
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D
17: Delphine Martinot and Michel Désert ) 2007( Awareness of a gender stereotype, personal beliefs and selfperceptions regarding math ability: When boys do not surpass girls, Social Psychology of Education.

پاشكۆ
ن
سلێما�
زانكۆی
كۆلێ� زانست ه مرۆڤایهتییهكان
ج
به�ش كۆمهڵنایس
ڵ
س�وی زانست.......

ناونیشا�(هۆشــیاری جێنــدهری ب هرانب ـهر بــه كاركـ ن
ن
ـرد� ژن الی
بهڕێــز ئ ـهو فۆرم ـهی لهبهردهســتاندای ه ب هشــێكه ل ـه توێژینهوهی ـهیك زاسـ تـی به
كا� توێژینهوهكـ ه دهخهینـه بـهردهم دیــد و بۆچـ ن
ـتایا� زانكۆ)،بهمهبهسـ تـیدهرهێنـ نـا� راسـ تـی رواڵـه ت� بڕگـه ن
مامۆسـ ن
ـوو� بهڕێزتــان ،هاوكاریكردنتــان بـه
س ـهرنج و تێبینیی ـه زانســتیهكانتان توێژینهوهك ـ ه بههادارتــر و باشـ تـر دهكات و جێــگای �ێز
پ�انیین ـه.
توێژهران:
م.عمر عیل احمد
ێ� ژ
كۆل�ی زانست ه مرۆڤایهتیهكان
به�ش كۆمهڵنایس

م.عادل محمد نوری
ێ� ژ
كۆل�ی پهروهردهی بنهڕهت
ڵ
به�ش كۆمه�یه ت�
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چەمیک'ئایده'  AIDAو کاریگەری لەهونەری ڕیکالم سازی و لەسەر ڕەفتاری  بەکاربەر
ڕیکالیم تەلەفزیۆنیەکوردیەکا�ن هەرێیم کوردستان بە نموونە
 1به�ش

1
حس�ن حمه سهعید
ن هزاكهت
ی
ن
ن
�
ێ� ژ
ڕاگه
ع�اق
یاندن،كۆل�ی زانست ه مرۆڤایهتییهكان ،زانكۆی سلێما� ،سلێما� ،ههرێیم كوردستان ،ێ
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پوختە

ئــەم توێژینــەوە توێژینەوەیــەیک وەس ـیف ڕوپێویــە و هــەوڵ دەدات لــە ئاسـ تـی تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ نـا� چەمــی "ئايــدە" بکۆڵێتــەوەو
بزانێــت چەنــد هونــەری ریکالمســازی لــە هەرێــی کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوە لــە ت
کا� ریکالمســازیدا و
ڵ
لەڕوانگــەی وە�یم وەرگرەکانــەوە ئاسـ تـی زانسـ تـی بــوون و بــە بایــەخ روانـی ن بــۆ ریــکالم دەردەخات.کــە کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــەی فەرمانبــەر نا� شــاری
ن ڵ
ن
ن
ن
با�ی راپریس و هەڵ�ب ژ
سلێما� وەرگرتوە ،لەبەرئەوەی تەمەن
اردنەکا�
سلێما� و مشتەی توێژینەوەکەش فەرمانبەر نا� فەرمانگەی کۆمسیۆ�

ڵ
ـە� جیــاوازن و تاڕادەیــەک دەتوانــن نوێنــەری وەرگـر نا� شــاری سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوەکــە لــە وەرگرتنــەوەی
و رەگــەزو ئاسـ تـی خوێنــدەواری و
ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� کــە بەڕێگــەی فــۆریم راپــریس ئەنجــایم داوە گەشــتوە بەودەرەنجامــەی کــە هەرچــوار رەگــەزە پێــک هێنەرەکــەی چەمــی 'ئایــدە' کەبنەمــای
ـت� بەڕێژەیــەیک یەکجــار کــەم لــە ریــکالیم تەلەفزیۆنیــە کوردیـ ن
ت
ســەرەیک ریــکالیم زانسـ ی ن
وکەم�یــن
ـەکا� هەرێــی کوردســتان رەچــاو تەوزیــف ک ـراون
ڵ
کاریگەریــان هەبــوە لەســەر رەفتــاری بەکاربــەر بــۆ وە�یم بــۆ ڕیکالمــەکان.
چەمکەکان ڕیکالم  ،رەفتار،بەکاربەر ،رەفتاری بەکاربەر

پێشەیک

ڵ
ـاکا� لــە دروســت کـ ن
ـاکا� تــری پەیوەســت بــە ڕیکالمــەوە  ،لــە هونــەری ڕیــکالم ســازی و تونـ ن
تویژینــەوە لەســەر کاریگــەری ڕیــکالم و وبنەمـ ن
ـرد� وە�م
ـارەکا� کەمـ تـر کـراوە  ،بۆیــە ئــەم تویژینــەوە دەیەوێــت لــەو گۆشــەوە بــایس توانــاو کاریگەریــه ن
ن
کا� ڕیــکالم بــکات کــە هونەرســازیە،
الی بەکاربــەر و ڕەفتـ
ـەر� هونــەر ســازی و ڕەگــەزە هونەریــەکان کــە پێویســتە ڕەچاوبکرێــت لــە دروســت کـ ن
گـ چ
ـرد� ڕیکالمــدا زۆرن و ســنورداری ئــەم تویژینــەوە وادەکات
ڵ
ـەکا� لــە دروســت کـ ن
ـرد� چەمــی 'ئایــدە' لــە ڕیــکالم ســازیداو کاریگەریـ ن
تەنهــا لــە بەشــێک لــەو ڕەگەزانــە بکۆڵێتــەوە کــە ئەویــش ڕەچاوکـ ن
ـرد� وە�م
ـیۆ� بـ ڵـا�ی ڕاپــریس و هەڵ ژ اردنـ ن
 .بــە بەکارهێنـ نـا� میتــۆدی وەسـیف ڕووپێــوی وەرگرتـ نـی فەرمانبــەران و فەرمانبــەر نا� کۆمسـ ن
ـەکا�
و ڕەفتــاری بەکاربــەر
�ب
ڵ
هەرێــی کوردســتان بــە نموونــە بــە مەبەســت وەک نموونەیــەیک بەکاربــەری کا�کان و ســەیرکەری ڕیکالمــە تەلەفزیۆنیــەکان و نوێنــەری زۆربــەی
چ ـ ن و تویـ ن
ـژەکا� کۆمەڵگــەن و ئاسـ تـی جیــاوازی لــە ڕەگــەز ،تەمــەن ،بروانامــە تیدایــە .
ی
,٢٠٠٢.Kotler,pل ٢٢.بایس کاریگەری ئەم چەمیک 'ئایدە' دەکات کە "ئەم چەمکە تەوزیف دەکرێت
ن
ـە� خــۆی لــەو ڕیکالمــەدا لەوێشــەوە بــەرەو دۆزینــەوەی ڕەغبەتـ ن
بەکاربــەر لــە ســەرنجەوە دەباتــە دۆزینــەوەی ســوودو بایـ خ
ـیەتەکا�
ـەکا� خــۆی لــە خاسـ
ڵ
کا�کــەو بــەرەو دوا هەنــگاو کــە ئەویــش بریــاردان و بــەرەو کڕینــە".
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ڵ
ف
ما� چاپ و ب�و كردنهوه

ڵ
 5ژماره  2سا�()2020

ت ڵ
| 2019/4/12:ڕێككـه ت
ڕێكـه ت
و� ب�وكردنـهوه2020/6/30:
و� پهسـهندكردن|2020/1/20:ڕێككه
و� وهرگرتــن
nazakat.hamasaeed@univsul.edu.iq
حس� حهمه سهعید ،گه ت ن
ین
یش� بهم توێژینهوهی ه كراوهیه
©| 2020پ.ی.د.نهزاكهت
لهژێر ڕهزامهندی CCBY-NC_ND 4.0

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 293
ش
بە� یەکەم :میتۆدنامە
ئامانج لەم تویژینەوە :

https://www.huj.uoh.edu.iq

گ
ن
ن
ڕەچاوکرد� چەمیک"ئایدە" لە هونەری ڕیکالم سازی کوردیدا.
-١دەرخست� گرن� پێدان و
گ
ن
ن
ن
کرد� ڕیکالمێیک ز ت
ن
انس� کاریگەردا.
هونەریەکا� ڕیکالم لەدروست
ڕەچاوکرد� ڕەگەزە
-٢دەرخست� گرن�
ڵ
ن
ن
ت
ن
کرد� وە�م و ڕەفتاری کڕینیدا.
ڕەچاوکرد� چەمیک 'ئایدە' و کاریگەری لەسەر بەکاربەر لە دروست
ئاس�
-٣دەرخست�
ن
ن
ن
پرینسی� 'ئایدە' لە ڕیکالیم تەلەفزیۆنیە کوردیەکاندا.
ڕەگەزەکا�
بوو�
-٤دەرخست�
پ
ن
-٥دەرخست� کاریگەری ڕیکالیم تەلەفزیۆنیە کوردیەکان لەسەر ڕەفتاری بەکاربەر لەهەرێیم کوردستاندا.

گ
گرن� توێژینەوە:

گ
ن
خ
بایە� لەبواری کاریگەری و ڕەفتاری بەکاربەر
اکێشا� تویژەران کە گرن� زیاتر بدەن بە هونەری ڕیکالم سازی و
-١دەبێتە بنەمایەک بۆ سەرنج ڕ
ن
ن
کرد� ڕیکالم و ڕیکالم سازەکان دەتوانن سوودی لێوەرگرن بۆ برەودان بە هونەری ڕیکالم سازیان
انسەکا� دروست
-٢ئاژ
ن
پرسیارەک� تویژینەوەکە:
-١ئایا ڕەچاوی چەمیک 'ئایدە' کراوە لە هونەری ڕیکالم سازی کوردیدا
ڵ
ن
ن
کرد� وە�م الی بەکاربەر
ڕەچاوکرد� چەمیک 'ئایدە' لە دروست
-٢کاریگەری
ن
سلیما�
کۆمەڵگای تویژینەوە :فەرمانبەر نا� شاری
ن ڵ
کۆمسۆی� با�ی سه ربه خؤى هەڵ�ب ژ اردن وڕاپریس له هەرێیم کوردستان
مشتەی تویژینەوە :فەرمانبەر نا�

میتۆدی تویژینەوە:

ن
ف
کرد�  ٦٠فۆرم بەسەر فەرمانبەراندا
وەس� ڕوپێوی بەکارهێناوە بەدابەش
ئەم توێژینەوە میتۆدی
ئامر ن
ازەکا� تویژینەوە :فۆڕیم ڕاپریس

 :ئــەم تویژینــەوە بــەدوای ڕەگەزێــی شــاراوەی نــاو تێکســت و پاکیجــە ڕیکالمیەکانــدا دەگەڕێــت تاکــو بزانێــت گرنـ گـی بـ ن
ـوو� ڕەگــەزە
کێشــەی تویژینــەوە
ڵ
زاســتیەکان و ڕەچاوکـ ن
ـرد� چەنــدە کاریگــەری وە�م الی بەکاربــەر دروســت دەکات و چــۆن توان ـراوە ئــەو ڕەگەزانــە تەوزیــف بکرێــت لــە ڕیــکالم
ڵ
ســازیەکەداو بەکاربــەر چــۆن ئــەو ڕەگەزانــە وە�م و ڕەفتــاری بــۆ دروســت دەکات.

چەمکەکان:

ڵ
ریــکالم :بریتییــە لــە چاالكیــەك لەالیــەن تاكەكــەس ،یــان گرووپێكــەوە بەمەبەسـ تـى خســتنەڕووى كا�و خزمەتگوزارییــەىك دیاریك ـراو ،لــە رێگــەى
ئامرازێــى راگەیاندنــەوە بەشــێوەیەىك ئاشــكرا و لەبەرچــاو لــە بەرامبــەر كرێیــەىك دیاریكـراودا ،بــە مەبەسـ تـى بڕواپێهێنـ نـا� وەرگــر و ئەنجامـ ن
ـدا� رەفتــارى
کڕیــن و بەركاربــردن لەالیــەن جەمــاوەرەوە.

ن
ن
بەڕیکرد� ،واتە سەرجەىم ئەو پەیامانەى وەریدەگرێت
وانی� مرۆڤ دەكات بۆ شێوازى ژیان و
رەفتار :چاالكیەكە گوزارشت لە ب�ی وبۆچوون و ت�ی ڕ
ت
مەبەستییە�.
بەشێوەیەىك ناوەىك یان دەرەىك بەرجەستەیان دەكات ،بەو شێوەیەى كە خۆى
ن ڵ
ڵ
بەکارهێنا� کا�یەیک شمەیک یان هەرب�ی ۆکەیەک بێت کە بەکاریدێنێت ،تەنانەت ئەمرۆ زۆر لەسەرچاوەکان
بەکاربەر :ساغ کەرەوەرەی کا�یەک و

میدیا� بەکاردەهێنێت.
وەرگریش بەبەکاربەر ناودەبەن کە کەناڵێک یان بەرهەمێیک
ی
ـوو� تــاك بــە پەیامیــى دیاریكـراو ،بڕیــار لەســەر بەكاربـ ن
 :هەڵســوكەوتێىك دیاریكـراوە لــە ئەنجــاىم كاریگەربـ ن
ـرد� بەرهەمێــى دیاریكـراو
رەفتــارى بەكاربــەر
دەدات ،واتــە دەرهاویشــتەى بڕیارێكــە ،كــە پێشـ تـر دەركـراوە ،كــە ئــەو هەڵســوكەوتەى لێــوە ســەرچاوە دەگرێــت.
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توێژینەوەکا�ن پێشوو :

ڵ
ن
فرۆشت� زۆر بە�م زۆربەی کات ناکاریگەرە" ,.Seiler, Sل ٢٠١٧ ،٢
"ڕیکالم دەبێتە هۆی
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ین
ئەڵ� "ریکالم و ڕەواج پێدان کاریگەریەیک گەورەیان هەیە (١٩٩٩ ,Jedidi, Mela, & Gupta
ڵ
ن
پرینسی� 'ئایدە' کاریگەریەکە گەورەتر دەبێت" ل Lewis and Nguyen ،٢٠١٤ ٣توێژینەوەیەیک
کرد�
.بە�م بە ڕەچاوکردن یاخوود تەوزیف
پ
کردوە لەسەر ' بڕی ڕیکالیم ئۆن ن
الی� ناڕاستەوخۆ'
گەشــتوە بــەو دەرەنجامــەی کــە کاریگەریەکــە کەمـ تـرە وەک لــەوەی کــە ڕاســتەوخۆ چەمکـ ن
ـەکا� 'ســەرنج'و 'بایــەخ' و 'ڕەغبــەت' و'کــردار' ڕەچــاو
ن
بەکارهێنا� ئەم ڕەگەزانە دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی
بکرێت و زە ق بکرێتەوه ئەوانیش لە چەمیک 'ئایدە' خۆیان دەبینەوە .واتە تەوزیفکردن و

ڵ
بایـ خ
ـە� زیاتــری ریکالمەکــە الی وەرگــر و وە�م زیــاددەکات بــۆ ئــەو پەیامــە ریکالمیــە .
ن
ن
ش
کرد� کێ�ب ێ �
تن
فرۆشت� '.کە ئەوەیان دەرخستوە
ک�
'نمای� ڕیکالم و دروست
ناونیشا�
هەروەها هەمان ئەم کەسانە تویژینەوەیەکیان کردوە بە
ن
ـودەکا� تەوزیــف
کــە چەمــی 'ئایــدە' ڕەچــاو کــردن تەنهــا بەکاربــەرت بــۆ زیــاد نــاکات بەڵکــو کێ�ب کـ ێ �ـی بــازاڕو بردنــەوەت بــۆ دەســتەبەر دەکات .واتــە سـ
کـ ن
ـرد� ئــەم چەمکانــە فــرە رەهەنــدن ە هونــەری ریکالمســازی و کاریگــەری ریــکالم الی وەرگــرەکان زیاتــر دەکات.)Simester (2013 .
ن
 ٢٠١٦ ،Sahniتوێژینەوەیەیک کردوە لەسەر'کاریگەری ریکالیم ئۆن ن
بوو�
الی�' بایس ئەوەدەکات کە

�ێز
بەه�تــر بـ ج ێ
ـە� دەهێڵێت.واتــە دەمێنێتــەوە بــەردەوام دەبێــت دوای ماوەیــەک لــە نمایــش
پرینسـ پـی� 'ئایــدە' لــە ڕیکالمــدا کاریگــەری بــەدوای خۆیــدا
کـ ن
ـرد� ڕیکالمەکــە و دەنگدانــەوەی لەنــاو جەمــاوەر چونکــە وەرگــر بایــەخ و بەهــای خــۆی دەبینێتــەوە لــە وپەیامــە ریکالمیــە ئاراســتەی دەکرێــت.

ڵ
 ٢٠١٣.Simesterلە توێژینەوەکەیدا 'ڕیکالم لە بازاڕی کێ�ب کێدا و ڕۆ� بەرهەمە ستاندارەکان'

ئاشــکاری کــردوە کــە ڕیــکالم وابەســتەی ئــەو چەمکانەیــە کــە تەوزیــف دەکرێــت تێیــدا بەتایبــەت لەوکاتــەی بەکاربــەر دەیەوێــت براندەکــە بگۆڕێــت بــە
ڵ
ـرد� چەمکـ ن
یەکێــی تــر ،واتــە تەوزیــف کـ ن
ـەکا� تایبــەت بــە ڕاکێشــان و گرتـ نـی بەکاربــەر ڕۆ� دەبێــت لــەوەی نەهێڵێــت بەکاربــەر گرفـ تـی گۆریـ نـی برانــدی
ڵ
بــۆ دروســت ببیــت و بمێنێتــەوە لەبەکارهێنـ نـا� کا�ی ئــەو برانــدەو و ڕوو وەرنەچەرخێنیــت.

ڵ
ئەگــەر چ� ئــەم توێژینەوانــە نزیــک لەبابەتەکــەی مــن و دۆزینــەوەی کاریگــەری ئــەم چەمکــە دەرەنجــایم باشــیان دەرخســتوە ،بــە�م لەڕوانگــەی
ـوو� ڕەچاوکـ ن
ـە� ئــەم چەمکانــە نــەدواون ،بۆیــە ئــەم توێژینــەوەی مــن دەیەوێــت ناڕاســتەوخۆ لــە وەرگــر بــوون و نەبـ ن
وەرگــرەوە لــە بایـ خ
ـرد� ئــەم چەمکانــە
لــە ڕیــکالیم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان بزانێــت.

ت
ش
بە� دووەم  :الیە� تیۆری توێژینەوەکە
چەیم 'ئایدە' AIDA
ئەم چەمکە وەک ،٢٠١٦.Ernani Hadiyatiل٥١.
ن
دەبی�ێت
لە توێژینەوەکەی دەڵێت " تیۆری بازاڕگەری مۆدێرن ئەمڕۆ
لــە چەمــی 'ئایــدە' دا و وە ئــەم چەمکــە بناغەیــەیک بازاڕگەریــە کــە ڕیکالمێــی ســەرکەوتووی لەســەر دیزایــن دەکرێــت لەڕوانگــەی پێداویسـ تـی و
ڵ
خواسـ تـی بەکاربــەرە".ل .ئــەم چەمکــە لــە ســا�  ١٨٩٨لەالیــەن ئ'�،ئێس .ت�.ئیلیمــۆ لویــس' ناسـ نـی�ا
ن
اکێشا� بەکاربەر) وە
 ٢٠٠٥,Mackey,بایس ئەم چەمکەی کردوە بەم شێوەیە" لە وریاکردنەوە ( سەرنج ڕ

ڵ
ڵ
ڵ
جو�نـ ن
ـد� بایـ خ
ـە� بەکاربــەر بــە تیشــک خســتنە ســەربایەخەکان و قــا زانـ جـی بەکاربــەر لــەو کا�یــە نــەک وەسـیف کا�کــە وەک چــۆن لــە
'بایــەخ'( واتــە
ڵ
ن
خ
خاسیەتەکا� بریتیه لەوەی
بایە� ئەم کا�یە و
ریکالمە نەریتیەکاندا دەکرا) وە 'ڕەغبەت' کە بریتیە لەوەی ( کە دڵنیای بەکاربەر بکەیتەوە کە
ن
ـتەکا� ئــەو ئــەکات ) وە ' کــردار' کــە (وابکەیــت کــە کڕیــار و فرۆشــیار نزیــک بێتــەوە لەیــەک واتــە کڕیــارو بەکاربــەر بڕیــار بــدات و
کــە دابیـ نـی خواسـ
ڵ
هەنــگاو بنێــت بــۆ کریـ نـی کا�کــە) ".
 Mackey ٢٠٠٥ئەڵێت' چەمیک' ئایدە' کورتکراوەیەک کە ئاماژەیە بۆ ژمارەیەک ڕووداو جوڵە
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کــە لــە گفتوگــۆ لەگــەڵ بەکاربــەر دروســت دەبێــت لەکاتێکــدا دەگات یــان بەرکەوتــە دەکات لەگــەڵ ڕیکالمێــک' کــە ئەوانیــش 'ســەرنج' '،بایــەخ' ،

'ڕەغبــەت'' ،کــردار و جوڵــە' ل٢٥.

ن ڵ
ناساند� کا�یە لەگەڵ کڕیار
گفتۆگۆ�
 ٢٠٠٠.Adelaar, Tدەڵێت " چەمیک 'ئایدە ' ڕێچکەیەیک
ی
تن
فرۆش� و کڕین"ل٢٢.
تا دەیگەیەنێتە پرۆسەی

پێک هاتەی چەمکەکا�ن 'ئایدە AIDA

ڵ
ئەم چەمکە کورتکراوەی چوار چەمیک ترە بە�م لە سەرچاوەکاندا هەر بە م کورتکراوەیە باس دەکرێت ئەو چوار چەمکەش:
سەرنج دان و وریاکردنەوە Attwntion or Awarnes
 ٢٠١٦,Ernani Hبــەم شــێوە پێناســەی ئــەم چەمکــە ی کــرد 'توانــای ڕاکێشـ نـا� بەکاربــەر یــان کڕیــارە" ئەڵێت'بازاڕگــەر یــان ڕیــکالم کار دەبێــت
ـەرن� کڕیــار ڕاکێشــێت"ل.١٣.
زانیاریــەک دروســت کات و بیــدات کــە سـ ج
,٢٠٠١ Kotler & Amstrongل١٦.بەم شێوە لەم چەمکە دەڕوانن'کە سەرنج دان یاخوود وریاکردنەوە
ڵ
کا�یــە بایـ خ
ـە� هەیــە بــۆی  .باوەرپێکـراو بێــت .واتــە
لــە ڕیــکالم پێویســتە  ٣شـ تـی تێدابێــت لەوانــە-١ :مانــاداری واتــە مانایــەک بــدات بــە کڕیــار کــە ئــەو
ڵ
الی کڕیــار ڕەگــەزی ســەرنجەکە باوەڕپێکراوبێــت -٣جیاوازبێــت کــە دەڵـی ن باشـ تـرە بــۆ پەیامیــی ڕیــکالیم جیاوازبێــت نــەک شــکێنەری کا�ی بەرامبــەر
بێــت.
 -٢بایەخ

Interst

خ
بایە� بەکاربەر بە تیشک خستنە
 ٢٠١٢ ,Jerome M. Juskaئەڵێت ئەم چەمکە یان ڕەگەزە لە ڕیکالمدا بریتیە لە توانای بەرزکردنەوەی
ڵ
ن
انجەکا� ئەم کا�یە بۆ ئەو"ل٢٠.
سەر سوودو قاز
ش
بەخ� سەرنج
میدیا� زانیاری
 ٢٠١٦ ,Ernani.Hدەڵێت "دوای ئەوەی ڕیکالمکار پەیامێیک
ی
ڵ
غ
ـا� دوەمــەوە کــە ئەویــش ڕاوەسـ ن
ـتا� خوێنــەر یاخــوود وەرگــرە لــە وەرگرتـ نـی زانیــاری لەســەر ئــەو کا�یــە
ڕاکێــش دادەڕێژێــت . ،پێویســتە بچێتــە قؤنـ
خ
ـوودوبایە� خــۆی تیدابدۆزیتــەوە ".ل٥١.
بەشــێوەیەک سـ
ڵ
 ١٩٩٢ ,H. Assaelبــەم شــێوە بــایس ئــەم چەمکــە دەکات کــە" بەشــێوەیەک دەبێــت بایـ خ
ـە� ئــەو کا� بــۆ بەکاربــەر پیشــان بدەیــت کــە بیبــات بــەرەوە
ن
بابـ ت
ـتەکا� ئــەوە" ل٦٠.
ـە� تایبــەت بــە خواسـ
ڵ
ن
پێداویستیەکا� بەکاربەرە وەک
-٣ڕەغبەت  Desireئەم ڕەگەزە یاخوود چەمکە وە�یم خواست و
گ
 ١٩٩٢, H. Assaelبایس گرن� ئەم رەگەزە دەکات لە ڕیکالمسازیدا و دەڵێت دەبێت ڕیکالمکار زۆر
ڵ
ن
ن
�
پێدا� ت
تن
گەیش� بە خواستەکانیان. ".ال٨٩
پرسیارەکا� بەکاربەر و
باش�ین وە�م بۆ
خ�ا بگاتە ئامانج و تارگێت،بە
ێ
ت
پێویس� بەو,
 ,٢٠١٧Jerome M. Juskaدەڵێت" ئەم چەمکە دەبێت کڕیار بگەیەنەتە قەناعەت کە
ڵ
ن
کا� هەیە.کە گر ت
هەنگاوەکا� تری کۆمینیکەیشن لەگەڵ بەکاربەر".ال٢٤.
ان�ین هەنگاوە لەناو

 -٤کردار Action

غ
ئەم چەمکە دوا قۆنا� کۆمینیکەیشنە لەنێوان ڕیکالم و بەکاربەر کە دەبێت ١٩٩٢, H. Assael
غ
دەڵئـ�ت' ئـ�ەم دوا قۆنـ�ا� کۆمینیکەیشـ�نەکەیە دەبێـ�ت بیگەیەنیتـ�ە بریـ�اری کریـ�ن ئەگـ�ەر ڕیکالمەکـ�ە سـ�ەرکەوتووبوو ،هـ�ەر دەڵێـ�ت " ئەمـ�ە دەبێـ�ت
ئیـ تـر پێـرش ەوی کریــار بــکات بــەرەوە کڕیــن " ل٢٤.
وەلەالیــەیک تــروە ,Ernani H ٢٠١٦بــەم شــێوە بــایس ئــەم کۆتــا هەنــگاوەی ڕیــکالم دەکات کــە بریتیــە" ڕاســتەوخۆ بردنــە نــاو بریــاری بەکاربــەرە بــە
ن
پێدا� زنیاری تەواو لە نرخ و خزمەتگوزاریەکان و ن
ن
ن
گەیشت� بەکاربەر بۆ بەرهەمەکە"ل٤٦.
ئاسا� بۆ بە ئاسان
دا� زانیاری پەیوەندی کردن و کار
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ـرد� متمانــە الی بەکاربــەرو هەڵ ـ ژ ن
ـرد� چەمــی 'ئایــدە" لــە ڕیــکالم کردنــدا دەبێتــە هــۆی زیادکـ ن
 Li dan,Yu,2013دەڵێــت ڕەچاوکـ ن
رد� بەکاربــەری
ب
مەبەست لەالیەن ڕیکالمکارەوە  ،لەالیەیک ترەوە دەڵێت " چەمیک 'ئایدە' کە ڕەچاودەکرێت لە ڕیکالمسازیدا دەبێتە هۆی دۆزینەوەی بەکاربەری
ڕاستەقینە"
Mackey ,2005بایس کاریەری ئەم چەمکە دەکات بۆ ڕیکالمکار و بۆ بەکاربەر دەڵێت
ـ� بــە بەکاربــەرو متمانــە دروســت کردنــە الی وگەیانـ ن
" ئامانــج لــە م چەمکــە بــۆ ڕیکالمــکار گەیشـ ت ن
ـد� بــە بڕیــاری کڕیــن بــۆ بەکاربەریــش ڕاکێشـ نـا�
ســەرنج و دۆزینــەوەی بایــەخ و ڕەغبــەت و بریــار پێدانیـ ت
ـە�" ل٥١.
ن
ن
ڕەگەزەکا� ئەم چەمکەوە لە ڕیکالمسازیدا  ٢٠١٦,Ernani Hدەڵێت
بەکارهێنا�
لەبارەی کاریگەری
ڵ
ق
ن
�ێز
ـەزەکا� 'ئایــدە' وەک مۆدیلێــی ســەرکەوتوو تــا�
بەه�تربکــەن بــە بەکارهێنـ نـا� ڕەگـ
"کۆمپانیــاکان و خــاوەن کا�کان دەتوانــن پرۆســەی بازارگەریــان
ک ـراوەی ریــکالم ســازی "ل٥٢.
 ٢٠٠١ ,Kotler & Amstrongئەڵێــت" چەمــی 'ئایــدە" بەکارهینــان لــە ڕیــکالم کردنــدا ڕاســتەوخۆو ناڕاســتەوخۆ کاریگــەری دەکاتــە ســەر بەکاربــەر
بــۆ بریــاردان لەســەر کریــن ".ل٢٢.

ن
ش
بە� دووەم :الیە�ن مەیدا�

ن
ئامادەکرد�ن فۆریم ڕاپریس و دابەش کرد�خستنەڕووی ئەنجامەکان و شیکردنەوەیان-دەرەنجام

-پێشنیار

ن
ئامادەکرد�ن فۆریم ڕاپریس و دابەش کرد�

ن ڵ
ن
ن
پاش وەر ن
ـەربەخۆ�
ـیۆ� با�ی سـ
کارمەندا� کۆمسـ
کرد�  ٦٠فۆڕم بەســەر
گرت� کۆتا شــێوەی فۆڕیم ڕاپرســیەکە کە لە پاشــکۆدا دانراوە و دابەش
ی
هەڵ ژ اردنـ ن
ـەکا� کوردســتان لەبــەر ئــەوەی کــە پێــک هاتــەی جیــاوازن لــە تەمــەن و ئاسـ تـی خوێنــدەواری و پســپۆڕی و ڕەگــەز و نوێنــەری پــارت و چینــە
�ب

جیاوازەکا� کۆمەڵگەن و هەڵ ژ ن
ن
ارد� ئەمانە بە مەبەست کە تاڕادەیەک نموونەی کۆمەڵگەی هەرێیم کوردستانن ،کەتەنها  ٥٦فۆرم گەراوەتەوە
�ب
ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� ناکرێــت ،تەنهــا
 ٤ ،لــە فۆرمــەکان بــە ســپیە واتــە  ٥٢وەردەگ�ی ێــت  ١٧ ،هــەر ســەیری ڕیــکالم نــاکات و  ٥تــا ڕادەیــەک کەواتــە کار لەســەر
ڵ
ڵ
ڵ
 ٣٠فۆڕمیــان وە�م دراوەتــەوە بــە بــە� کــە ســەیری ڕیــکالم دەکــەن و کەلــەڕووی زانســتیەوە  ٣٥فــۆڕم کاری لەســەر دەکرێــت وە�مەکانیــان کاری
لەســەر دەکرێــت .
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ن
اکەتحس�حەمەسەعید
پ�نەز
تەمەن
کرد� ژمارەی
-١دابەش
ف
ژ
ژ
اگەیاندن-کۆل�ىزانستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆىسلێما�
بە�ڕ
ێ
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پوختە
ـە� تێک ـڕای مشــتەی توێژینەوەکــە لەســەرووی  ٢٠ســاڵیەوەیە ،کــە بــە پـ �ـی ســەرچاوەکا�ن
دەرەنجــایم ئــەم خشــتەیە دەری دەخــات بۆمــان تەمـ ن
ئــەم توێژینــەوه توێژینەوهیــەیك وهسـ نـ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دهدات لــە ئاسـ تـى تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ ن
ێ
بکۆڵێتــەوهو
ـا� چەمــ� "ئايــده"
تویژینەوەکــە لەســەرووی تەمـ ن
کاریگــەری میدیــای و پســپۆڕ نا� بــواری کاریگــەری میدیــا تەمەنێــی گونجــاوە بەتایبـ ت
ت
ـە�
ـە� کــە ژمــارەی زۆری مشــتەی

بزانێــت چەنــد هونــەری ریکامســازی لــە هەرێــیم کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوه لــە کا� ریکامســازیدا و
ڵ
ـەش بــە پـ ێ �ـی زان ت
ـی روانـ ي ن
وکار لەســەر
بریارەکانیــان
وەرگرتـ نـی
گونکـجــەـاون بـ
خەڵکانێــی
تویژی
وه�ڕیـیمـژەی
ـەیکــە
ـاڵیەوەیە
دهردهخات.
هەنـشــدـاری
فەرمانبـبــەـەر نا�
توێژینەوهکــەی
کۆمەڵـۆگــەی
ـەوەیــکام
ـ�نـبــۆ ر
ســەخ
،ئەزمـانسـ تـى بــوون و بــە بایـ
٪سـ تـى
 ٣٠ئا
.٣٥٧ـەوه
وهرگرهکانـ
 ٣٠سـلەڕوانگـ
ڵ
کـ ن
ن
ن
ـت تــا جڕش
تنێ
سلێما� .وهرگرتوه ،لەبەرئەوهی تەمەن
اردنەکا�
اپرىس و
کۆمەڵگەکەمـبا�
کۆمسیۆ�
فەرمانگەی
فەرمانبەر
توێژینەوهکەش
دەدا�
ـەک
هەڵرادەیـ
ـانیبــەر گشـ
ـەن نا�،نموونــەی
ـاوازی تەمـ
مشتەی ئاسـ تـی جیـ
سلێما�ـە ولــەوەش
ـرد�  ،ج نگـ
ڵ
ـە� جیــاوازن و تاڕادهیــەک دهتوانــن نوێنــەری وهرگـر نا� شــاری سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوهکــە لــە وهرگرتنــەوهی
و رهگــەزو ئاسـ تـى خوێنــدهواری و

خشتەی ()٢

ڵ ڵ ن
ـەکا� کــە بەڕێگــەی فــۆریم �راپــرىس ئەنجــایم داوه گەشــتوه بەودهرهنجامــەی کــە هەرچــوار رهگــەزه پێــک هێنەرهکــەی چەمــ� 'ئایــده' کەبنەمــای
وه�مـ
وە�م و ڕێژەی سەدی بە ێپ� ڕەگەز
ژمارەی
ن
ت
ن
ســەرهیك ریــکایم زانسـ يـت� بەڕێژهیــەیك یەکجــار کــەم لــە ریــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکا� هەرێــیم کوردســتان رهچــاو تەوزیــف ـک ـراون وکەمریــن
کاریگەریــان هەبــوه لەســەر رهفتــاری بەکاربــەر بــۆ ڵ
وه�یم بــۆ ڕیکامــەکان.
چەمکەکان ڕیکام  ،رهفتار،بەکاربەر ،رهفتاری بەکاربەر
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ن ڵ
ـاکا� تــری پەیوهســت بــە ڕیکامــەوه  ،لــە هونــەری ڕیــکام ســازی و تونـ ن
تویژینــەوه لەســەر کاریگــەری ڕیــکام و وبنەمـ ن
ـرد� وه�م
ـاکا� لــە دروســت کـ
ـارهکا� ن
ـاىس توانــاو کاریگەریــه ن
ن
کەمـ ت
ڕێژەیڕیــکام بــکات کــە هونەرســازیە،
کا�
گۆشــەوه بـ
اوەـت لــەو
دهیەوێـ
توێژینەوەکەـەوه
بۆیــە ئــەم تویژینـ
بەـر ـکـراوه ،
کەو ڕهفتـ
فەرمانگەیەـەر
ئەم الی بەکاربـ
ژمارەی
نموونەی
کارمەندەکا�
ڕەگەزی ێ�ن�ی زۆرترە کە
وەرگ�ی
ـەر� هونــەر ســازی و ڕهگــەزه هونەریــەکان کــە پێویســتە ڕهچاوبکرێــت لــە دروســت کـ ن
چەم�'ئایدە'AIDAوکاریگەریلەهونەریڕیکالمسازیولەسەرڕەفتاریبەکاربەر
 .٨٥٧پ
وادهکات
ـرد� ڕیکامــدا زۆرن و ســنورداری ئــەم تویژینــەوه
 %گـ
٦٧
ف
ڵ
هەرێیمکوردستانبەنموونە لــە دروســت کـ ن
چەمــ� 'ئایــده' لــە ڕیــکام ســازیداو کاریگەریـ ن
ن
ڕیکالىمتەلەفزیۆنیەکوردیەکا�
ـرد�
ـەکا�
ئەویمـێــش
ـەوهگـکــە
ـەرــەئـ بکۆڵێ
ڕهگەزان
تەنهــا لــە بەشـ
وه�مدەرەنجــایم
ـان بــۆ
سـ تـی دەدات پێمـ
ـرد�هــی بــاش بەشــداربوون ئەمــە بنەمایــەیک زان
ڕهچاوکـڕێژەي
ـش بــە
ـەزی
ـەوەیتـ ڕە
ـێکیـلــەـەوو لەبـ
تویژینەوەکە
مشــتەی
ڵ
ـەکا�ن
ن
ن
ن
ن
جش
TheAIDAConceptanditsImpactonCreatingAdvertisingandConsumer
هەڵراردنـ
و ڕهفتــاری بەکاربــەر .بــە بەکارهێنــا� میتــۆدی وهســ� ڕووپێــوی �وهرگرتـ نـى فەرمانبــەران و فەرمانبــەرا� کۆمســیۆ� بــا�ی ڕاپــرىس و
تویژینەوەکە،چونکــە ڕیــکالم بــۆ هــەردوو ڕەگــەزە  ،وە زۆربــەی ێز
وەک رسوشـ تـی کۆمەڵگــەی کــوردی بریــاری خــەرج کــردن الی ڕەگــەزی
خ�انەکانیــش
 Behaveڵ
ـتان بــە نموونــە �بــە مەبەســت وهک نموونەیــەیك بەکاربــەری کا�کان و ســەیرکەری ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان و نوێنــەری زۆربــەی
هەرێــیم
کوردبـسـ ن
ـر
ـ
ن
ـەزی
ـ
گ
ڕە
ـوو�
زۆری
نـ ێ�ـرە کەواتــە
ـان
ـ
م
تویژەوەکە
ـتەی
ـ
ش
م
ـە
ـ
ل
ێ
ن
KurdishTelevision’sadvertisementIntheKurdistanRegionasanExample
چـ ي ن
ـ� و تویــژهکا� کۆمەڵگــەن و ئاسـ تـى جیــاوازی لــە ڕهگــەز ،تەمــەن ،بروانامــە تیدایــە .
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,2002.Kotler,pل  22.باىس کاریگەری ئەم چەم� 'ئایده' دهکات کە "ئەم چەمکە تەوزیف دهکرێت
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ئــەم توێژینــەوه توێژینەوهیــەیك وهسـ نـ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دهدات لــە ئاسـ تـى تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ نـا� چەمــ� "ئايــده" بکۆڵێتــەوهو
بزانێــت چەنــد هونــەری ریکامســازی لــە هەرێــیم کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوه لــە ت
کا� ریکامســازیدا و
ڵ
وه�یم وهرگرهکانــەوه ئاسـ تـى زانسـ تـى بــوون و بــە بایــەخ روانـ ي ن
ـ� بــۆ ریــکام دهردهخات.کــە کۆمەڵگــەی توێژینەوهکــەی فەرمانبــەر نا� شــاری
لەڕوانگــەی
ڵ
ن
ن
ن
ن
کۆمسیۆ� با�ی راپرىس و ج ش
سلێما� وهرگرتوه ،لەبەرئەوهی تەمەن
اردنەکا�
هەڵر
سلێما� و مشتەی توێژینەوهکەش فەرمانبەر نا� فەرمانگەی
ڵ
ـە� جیــاوازن و تاڕادهیــەک دهتوانــن نوێنــەری وهرگـر نا� شــاری سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوهکــە لــە وهرگرتنــەوهی
و رهگــەزو ئاسـ تـى خوێنــدهواری و
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گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
ڵ
وه�مـ ن
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ئاسـ تـی خوێنــدەواری وەک باکگراوندێــی کلتــوری گرنگــە بــۆ ئــەوەی وەرگــر چ مانایــەک دەدات بــە پەیامــە میدیــای و ڕیکالمیــەکان و کاریگــەری دەبێــت
ن
ین
دەبین�
ـداربووا� ڕاپریس توێژینەوەکە بکەین
لە ســەر جۆرو ئاسـ تـی ئەو کاریگەریەی میدیا دەیکات لەســەر وەرگر ،ئەگەر ســەیری بڕوانامەی بەشـ
ن ڵ
ن
ـتەکا� خوێنــدن و پلـ ن
ن
ـتەکا� خوێنــدن و
ـەرەتا� تێدایــە کــە ئەمــە نموونەیــەیک بــا�ش هەمــوو ئاسـ
ـد� بــا�وە تــا سـ
ـەکا� بڕوانامــەی لــە خوێننـ
هەمــوو ئاسـ
ی
ن
ـۆ� و بەکالۆریۆســە کــە رێــژەی
بڕوانامەیــە لــە کۆمەڵگــەدا ،وەبەرزتریــن بڕوانامــە کــە بەرزتریــن ڕێــژەی بەشــداربوانە خوێنــد� زانکـ ی
ن
بڕوانامەکا� تر  ،واتە زۆرینەی ژمارەی بەشداربووان٠٧١.٦٦%
دوای ئەو دبلۆم ڕێژەی بەرزی هێناوە بەدوایدا
دەرچــووی زانکــۆی و هەڵگــری بڕوانامــەی دبلۆمــن کــە ئەمــە واتــای بــەرزی ئاسـ تـی هۆشــیاری تێگەیشـ ن
ـت� مشــتەی توێژینەوەکەمــان پ ێ
� دەڵێــت لــە
ڵ
ن
ـیارەکا� تویژینەوەکــە.
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هێنەرەکا� چەمیک 'ئایدە' لە ڕیکالیم تەلەفزیۆنیە کوردیەکندا
بوو� ڕەگەزە پێک
تایبەت بە
پ :یەکەم  :تایبەت بە ڕەگەزی یەکەم 'سەرنج'
پوختە
پوختە
()٥تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ نـا� چەمــ� "ئايــده" بکۆڵێتــەوهو
خشتەیسـ تـى
ئــەم توێژینــەوه توێژینەوهیــەیك وهسـ نـ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دهدات لــە ئا
ن
ـەوهو
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بەکارهێنـ
ـردن و
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ـەکان ئائاسـشـ تـى
دهدات؟ لــە
سەرنجتووڕهـ
ـتانـە
ڕوپێویـ
تەلەفزیۆنیەکاندا نـ�
ـیمسـ
هەرێـوه
توێژینەوهیــەـەیك
ـەرینــەوه
توێژی
انەـەم
چەنـزـدئـ
ـ� ت
ڕیکالیم
هونـلە
لەمـتڕەگە
ـازیداتـ و
کا�
ـاوهمـلــە
ـەو بەکاریـ
چەمکـ
ـنان بــەم
ادەکێشێتـ
ـەوڵکوردی
کەناڵــە
کوردسـ
ریکامســازی لـ
کام بزانێـ

چەنــد هونــەری ریکامســازی لــە هەرێــیم کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوه لــە ت
بزانێــت ڵ
ـازیدا و
وه�یم وهرگرهکانــەوه ئاسـ تـى زانسـ تـى بــوون و بــە بایــەخ روانـ ي ن
ســاری
ریکامشـ
کا�بــەر نا�
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ئــەم ڕێژەیــەی ئــەم نەخشــەیە پێمــان دەڵێــت کــە لــەڕووی دۆزینــەوەی بایـ خ
ـە� بەکاربــەر لــە پەیامــە ڕیکالمیەکانــدا ڕێــژەی زۆرینــەی نەخـ ێ�ـرەو هــەردوو
پوختە
ڵ
ڵ
ت
ن
ن
پوختە ێ
ن
ـە� و هەندێــک جــار کەم�یــ� ،واتــە ندووری پەیامــە ڕیکالمیەکانمــان بــۆ ت دەردەخــات لــە ٦٠%
وە�یم بـ

ئــەم توێژینــەوه توێژینەوهیــەیك وهســ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دهدات لــە ئاســى تەوزیفکــردن و بەکارهێنــا� چەمــ� "ئايــده" بکۆڵێتــەوهو
ـده" بکۆڵێتــەوهو
ئــەم ختوێژینــەوه توێژینەوهیــەیك وهسـ نـ� ڕوپێویــە و هــەوڵ دهدات لــە ئاسـ تـى تەوزیفکــردن و بەکارهێنـ نـا� چەمــ�
"ئايـ ت
بەکاربەر.
بایە�
کا� ریکامســازیدا و
ریکامســازی لــە هەرێــیم کوردســتان و کەناڵــە کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوه لــە
هونــەری
دۆزینەوەی چەنــد
بزانێــت
ت
کوردیــەکان ئاشــنان بــەم چەمکــەو بەکاریــان هێنــاوه لــە کا� ریکامسـنـازیدا و
ـە
ـ
ڵ
کەنا
و
ـتان
ـ
س
کورد
ـیم
ـ
ێ
هەر
ـە
ـ
ل
ـازی
ـ
س
ریکام
ـەری
ـ
ن
هو
ـد
ـ
ن
چە
بزانێــت
ڵ
لەڕوانگــەی وه�یم وهرگرهکانــەوه ئاسـ تـى زانسـ تـى بــوون و بــە بایــەخ روانـ ي ن
دهردهخات.کــە کۆمەڵگــەی توێژینەوهکــەی فەرمانبــەرا� شــاری
ـ� بــۆ ریـ
ـکام()٧
خشتەی
ڵ
ن
لەڕوانگــەی وه�یم وهرگرهکانــەوه ئاسـ تـى زانسـ تـى بــوون و بــە بایــەخ روانـ ي ن
توێژینەوهکــەی فەرمانبــەرا� شــاری
ـ� نبــۆ رڵیــکام دهردهخات.کـ شـە کۆمەڵ نگـ
اردنەکا�ـەی ن
ن
ڵ
ن
سلێما� وهرگرتوه ،لەبەرئەوهی تەمەن
هەڵر
کۆمسیۆ�
فەرمانگەی
فەرمانبەر نا�
توێژینەوهکەش
سلێما� و مشتەی
با�ی راپرىس و ج
من
ژیا�
بۆ
پێویستە
دەکەن
نمایش
یەک
کا�
تەلەفزیۆنیەکان
ڵ
ن
ن
ن
ن
ڕیکالمە نفەرمانبەرا� فەرمانگەی کۆمسیۆ� با�ی راپرىس و ج ش
سلێما� وهرگرتوه ،لەبەرئەوهی تەمەن
هەڵر
سلێما� و
مشتەی توێژینەوهکەش ڵ
اردنەکا�سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـەزو ئاسـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوهکــە لــە وهرگرتنــەوهی
ـە� جیــاوازن و تاڕادهیــەک دهتوانــن نوێنــەری وهرگـر نا� شــاری
و
ـدهواری
ـ
ن
خوێ
ـى
ـ
گ
و ره
ڵ
ـە� جیــاوازن و تاڕادهیــەک دهتوانــن نوێنــەری وهرگـر نا� شــاری سـ ن
کۆمە�یـ ت
ـلێما� بــن .توێژینەوهکــە لــە وهرگرتنــەوهی
و ره ڵگــەزو نئاسـ تـى خوێنــدهواری و
ڵوه�مــەکا� کــە بەڕێگــەی فــۆریم راپــرىس ئەنجــایم داوه گەشــتوه بەودهرهنجامــەی کــە هەرچــوار رهگــەزه پێــک هێنەرهکــەی چەمــ� 'ئایــده' کەبنەمــای
وه�مـ ن
ـەکا� کــە بەڕێگــەی فـ نـۆریم راپــرىس ئەنجــایم داوه گەشــتوه بەودهرهنجامــەی کــە هەرچـ نـوار رهگــەزه پێــک هێنەرهکــەی چەمــ� 'ئایــده' کەبنەمـ تـای
وکەمریــن
ســەرهیك ریــکایم زانسـ يـت� بەڕێژهیــەیك یەکجــار کــەم لــە ریــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکا� هەرێــیم کوردســتان رهچــاو تەوزیــف ک ـراون
ـت� بەڕێژهیــەیك یەکجــار کــەم لــە ریــکایم تەلەفزیۆنیــە کوردیـ ن
ت
ســەرهیك ریــکایم زانسـ ي ن
وکەمریــن
ـەکا� هەرێــیم کوردســتان رهچــاو تەوزیــف ک ـراون
ڵ
کاریگەریــان هەبــوه لەســەر رهفتــاری بەکاربــەر بــۆ وه�یم بــۆ ڕیکامــەکان.
ڵ
کاریگەریــان هەبــوه لەســەر رهفتــاری بەکاربــەر بــۆ وه�یم بــۆ ڕیکامــەکان.
چەمکەکان ڕیکام  ،رهفتار،بەکاربەر ،رهفتاری بەکاربەر
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پێشەیك

پێشەیك
ڵ
ـاکا� لــە دروســت کـ ن
ـاکا� تــری پەیوهســت بــە ڕیکامـ ڵـەوه  ،لــە هونــەری ڕیــکام ســازی و تونـ ن
ـەوه ڵلەســەر کاریگــەری ڕیــکام و وبنەمـ ن
ـرد� ڵوه�م
تویژینـ
بەکاربەرەکان نبە ڕێژەی
دەکرێت ن لە تەلەفزیۆنیەکاندا لە وە�یم ئەم پرسیارەی کە
ئەو کا�یانەی کە ڕیکالیم بۆ
دووری
ن
تونــاکا� لــە دروســت کــرد� وه�م
ـاکا� تــری پەیوهســت بــە ڕیکامــەوه  ،لــە هونــەری ڕیــکام ســازی و
ـ
م
وبنە
و
ـکام
ـ
ی
ڕ
ـەری
ـ
گ
کاری
ـەر
ـ
س
لە
ـەوه
ـ
ن
تویژی
ن
ن
ت
ـارهکا� کەمــر کـراوه  ،ڵ
دەکرێتـەولەگۆشــەوه بــاىس ن
ڕێژەیەڕهفتـ �
٦٥کــە هونەرســازیە،
ـکات
ـکام بـ
کاریگەریــه کا�
پێویستیەکا�توانــاو
دهیەوێــت لـ
یانەیتویژینـ
کا�ـە ئــەم
بۆیـ
بەکاربــەر و
الی
.٧١٤
کەبەرزترین
نایبینیتەوەڕیـ%
خۆیدا
ـەوه بۆ
ڕیکالیم
بەکاربەر ئەو
نەخ�ەو
ێ
ن
ن
ت
ـاىس توانــاو کاریگەریــه کا� ڕیــکام بــکات کــە هونەرســازیە،
الی بەکاربــەر و ڕهفتــارهکا� کەمــر کـراوه  ،بۆیــە ئــەم تویژینــەوه دهیەوێــت لــەو گۆشــەوه بـ
ن
گـ پ
ـەر� هونــەر ســازی و ڕهگــەزه هونەریــەکان کــە پێویســتە ڕهچاوبکرێــت لــە دروســت کــرد� ڕیکامــدا زۆرن و ســنورداری ئــەم تویژینــەوه وادهکات
خشتەی
()٨کـ ن
وادهکات
ـەوه
ـ
ن
تویژی
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ـنورداری
ـ
س
و
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س
درو
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ـت
ـ
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س
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ـ
ی
هونەر
ـەزه
ـ
گ
ڕه
و
ـازی
ـ
س
ـەر
ـ
ن
هو
ـەر�
ڵ
ـەکا� لــە دروســت کـ ن
ـرد� چەمــ� 'ئایــده' لــە ڕیــکام ســازیداو کاریگەریـ ن
گـتەن پهــا لــە بەشــێک لــەو ڕهگەزانــە بکۆڵێتــەوه کــە ئەویــش ڕهچاوکـ ن
ـرد� ڵوه�م
ت
ن
ـەکا� لــە دروســت کـ ن
ئەویــش ڕهچاوکـ ن
داها�کــەمن
ڕهگەگ�یزانــەفان نو
لەگەل
ـرد� وه� نم
ـرد� چە نمــ� 'ئایــده' لــە ڕیــکام سـ
بکۆڵێتــەوه
گونجاون لــەو
نرخەکا�لــە بەشــێک
تەنهــا
ـازیداو کاریگەر نیـ نڵ
ن
ن
ش
هەڵراردنــەکا�
و ڕهفتــاری بەکاربــەر .بــە بەکارهێنــا� میتــۆدی وهســ� ڕووپێــوی وهرگرتــى فەرمانبــەران و فەرمانبــەرا� کۆمســیۆ� ڵبــا�ی ڕاپــرىس و ج
هەڵراردنـ ن
 .بــە بەکارهێنـ نـا� میتــۆدی وهسـ نـ� ڕووپێــوی وهرگرتـ نـى فەرمانبــەران و فەرمانبــەر نا� کۆمسـ ن
ـیۆ� بــا�ی ڕاپــرىس و ج ش
ـەکا�
و ڕهفتــاری بەکاربــەر
ڵ
هەرێــیم کوردســتان بــە نموونــە بــە مەبەســت وهک نموونەیــەیك بەکاربــەری ڵکا�کان و ســەیرکەری ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان و نوێنــەری زۆربــەی
هەرێـ نـیم کوردسنــتان بــە نموونــە بــە تمەبەســت وهک نموونەیــەیك بەکاربــەری کا�کان و ســەیرکەری ڕیکامــە تەلەفزیۆنیــەکان و نوێنــەری زۆربــەی
چـ يـ� و تویــژهکا� کۆمەڵگــەن و ئاســى جیــاوازی لــە ڕهگــەز ،تەمــەن ،بروانامــە تیدایــە .
ـ� و تویـ ن
چـ ي ن
ـژهکا� کۆمەڵگــەن و ئاسـ تـى جیــاوازی لــە ڕهگــەز ،تەمــەن ،بروانامــە تیدایــە .
,2002.Kotler,pل 22.باىس کاریگەری ئەم چەم� 'ئایده' دهکات کە "ئەم چەمکە تەوزیف دهکرێت
,2002.Kotler,pل 22.باىس کاریگەری ئەم چەم� 'ئایده' دهکات کە "ئەم چەمکە تەوزیف دهکرێت
ڵ
ن
گونجا� خ
نر� کا� لەگەڵ بارودخ و گ�ی
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بەنەخ� جواب دراوەتەوە بەدوای ئەودا ڵ ێ
بە� ڕێژەی دووەمە کە ڕێژەیەیک زۆر کەمە
ێ
ت
کەم�ین رێژەی هەندێک جارە ٢٠%
و
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خشتەی ()٩

ت ڵ
ت
ێ� ن
دەگونج�
خواس� مندا
کواڵی� کا�کە گرنگن و لەگەڵ

ن ڵ
ن
ت
ت
ـتگۆ� ڕیــکالم متمانــە دروســت
کواڵیــی یەکێکــە لــەو بابەتانــەی کــە بەکاربــەر ڕادەکێشــێت بــۆ کڕیــی کا�  ،تەوزیــف کــرد� بەهــای کواڵیــی و ڕاسـ ی
ڵ
ڵ
ڵ
دەکات الی بەکاربــەر بــۆ کڕیـ نـی کا� ،لــە وە�یم ئــەم پرســیارەوە ئــەم خشــتەیەدا پێمــان دەڵێــت کــە کواڵیـ تـی کا�کان بونەتــە گرفــت لەبــەردەم توانــای
ڵ
ڵ
ت
نزم�یــن ڕێــژە بـ ڵ ێ
ـە� و هەندێــک جــار پلــەی مــام
ڕاکێشـ نـا� بەکاربــەر بــۆ کا�کان و متمانــە دروســت کردنیــان ،ئەوەتــا بەرزتریــن ڕێــژەی وە�مــەکان
ڵ
ڵ
ناوەنــدی بــە دەســت هێنــاوە بــە�م جیــاازی نێــوان بــە� و نەخـ ێ�ـر بــە ٦٠%

ڕێژەیەیک زۆر بەرزە.

خشتەی ()١٠

نن
بەکاریدێ� لە ڕیکالمەکەدا نزیکن لە خواست و سایکۆلۆژیای منەوە
-ئەو وشانەی

زمـ نـا� ڕیــکالم وەک چــۆن زمـ نـا� میدیــای بــە گشــت گرنگــە تاکــو نزیــی لــە ســایکۆلۆژیای وەرگــر دروســت کات زمـ نـا� ڕیــکالم و ئــەو ووشــانەش کــە
ڵ
ڵ
ـە�م داتـ ن
بەکاردێــن لــە پەیامــە ڕیکالمیەکــەدا گرنگــن بــۆ ڕاکێشــان و دۆزینــەوەی بایــەخ و ڕەغبـ ت
ـاکا� ئــەم خشــتەیە پێمــان
ـە� بەکاربــەر بــۆکریـ نـی کا�کان ،بـ
دەڵـ ێ� ن
ـ� کــە دووری وشــەبەکارهاتوەکان لــە پەیامــە ڕیکالمیەکانــدا زۆرە لــە خواسـ تـی بەکاربــەرەوە کــە نەخـ ێ�ـر
و هەندێک جار پلەی دوەم و ڵ ێ
بە� ڕێژەیەیک یەکجار کەیم بەدەست هێناوە ٥٧.١٤٢%.

خشتەی ()١١

ن
ت
خواس� منەوە
بەکاردەهێن�ێن نزیکن لە حەزو
ئەو وێنانەی کە
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ڵ
ن
کرد� بڕیارو وە�م الی بەکاربەرو نزیک کردنەوە ێ �ل�  .دۆزینەوەی خواســت و
وێنە وەک وشــە و ناوەڕۆیک پەیام کاریگەری هەیە لەســەر دروســت
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
وە�مــەکان و داتـ ن
نزیــی خــۆی لــە بەکارهێنـ نـا� کا�کــەوە  ،بــە�م بەداخــەوە
ـاکا� ئــەم خشــتەیە ئەوەمــان پێدەڵێــت کــە بەرزتریــن ئاسـ تـی وە�م نەخـ ێ�ـرە

کە
ڵ
ت
کەبەرزترین ڕێژەیەو بەدوای ئەودا ێ
ئاس�٦٢.٨٥٧%
بە� و بەدوای ئەودا هەندێک جار کە هیچ کامیان نەگەشتونەتە
ڵ
ن
�
وێنەکا� ڕیکالمەکە بۆ ئەوان نزیک نەبوون لە خواستیانەوە.
نیوەی ئەوانەی وە�میان بە
نەخ�ەو
ێ
پ:سێهەم تایبەت بە ڕەگەزی 'ڕەغبەت'

ن ڵ
ت
نن
کڕی� کا�کە
دەجوڵی� بۆ
ڕەغبە� من
-پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن کە

خشتەی ()١٢

ڵ
ڵ
ـوا� جگــە لــە دروســت کـ ن
ـد� ڕەغبــەت لەســەرووی پێداویســتیەوەیە  ،کاتێــک پەیامێــی ڕیــکالیم تـ ن
جو�نـ ن
ـرد� هەسـ تـی پێداویسـ تـی بــوون بــۆ کا�یــەک
واشــت لێبــکات کــە ســوودێیک زیاتــری دەســت دەکەوێــت و لەگــەڵ ڕەغبـ ت
ـە� ئــەو کەســەدا بدوێــت کــە زۆرجــار شــاراوەیە ڕەغبــەت لــە ســایکۆلۆژیای
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـد� ڕەغبـ ت
جو�نـ ن
مرۆڤەکنــدا ،بــە�م دووبــارە وەک ڕەگـ
ـە� پلــەی یەکەمــە کــە
ـەزەکا� تــر وە�یم نەخـ ێ�ـر الی بەکاربــەر لــە
٦٥.٧١٤%

ڵ
ن ڵ
ت
ت
نن
وە�یم ڵ ێ
کەم�ین ڕێژەی بەدەست
بە�
بجوڵی� و
کڕی� کا�کان
ڕەغبە� بەکاربەر بۆ
واتە پەیامە ڕیکالمیەکان نەیان توانیوە

هێناوە کە ڕیژەی
ڵ
و هەندیک جاریش هەرچەندە پلەی دوەمە بە�م زۆر نزمە ئاستەکەی و جێگای دڵخۆشکەر نیە ١٤.٢٨٥%.

ڵ
وە�یم بە�ش
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن کە

خشتەی ()١٣

ڵ
زۆری پرسیارەکانم لەسەر کا�کان دەدەنەوە

ڵ
ن
ـیارەکا� بەکاربــەر
لــە زانسـ تـی ڕیــکالم ســازیدا دەڵێــت دەبێــت کۆمینیکەیشــن هێنــدە هەبێــت لــە نێــوان پەیــایم ڕیــکالیم و وەرگــردا تاکــو وە�یم پرسـ
ڵ
ڵ
ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� ئــەم پرســیارە لــە مشــتەی توێژینەوەکــە پێمــان دەڵێــت کەبەرزتریــن ڕیــژەی
لەســەر کا�کــە بداتــەوە  ،بــە�م داتــاکان و
ڵێ ڵ
�
بە� وە�یم داوتەوە کە ٧١.٤٢٨%
نەخ�ەو ڕێژەیەیک یەکجار نزم بە
ێ
ڵ
ن
پرسیارەکا� بەکاربەری نەداوەتەوە ٥.٧١٤%.
کە پێمان دەڵێت پەیامە ڕیکالمیەکان کە وە�یم هیج لە
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خشتەی ()١٤

ن
� بە ج ێ
خواستەکا� من ج ێ
� دەبێت
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن کە
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ن
� دەکات لــەوەی کــە دەیەوێــت ،وەرگــر زۆر ئاسـ ت
� بــە ج ێ
ـتەکا� وەرگــر ج ێ
ـان� دەتوانێــت بڕیــار بــدات و بچێــت بــەرەو
کاتێــک پەیامێــی ڕیــکالیم خواسـ
ڵ
ڵ
ن ڵ
کا�کــەو دوو دڵیـ ن
ـە� کـ ن
� بـ ج ێ
وە�یم نەخـ ێ�ـر لــە ج ێ
ـەکا� نەمێنێــت ،بــە�م بەداخــەوە
کڕیــی
ـرد� خواسـ تـی مشــتەی تویژینەوەکــە
ڵ
وە�یم ڵ ێ
بە� و هەندێک جار کە
زۆرترین پلەی بەدەست هێناوە لە پێش
دوای ئەویش هەندێک جار کە ڕێژەی دوەمەو هەرچەندە دڵخۆش کەرنیە کە ڕێژەی ٦٥.٧١٤%
ت
کەم�ینیش ڵ ێ
بە� یە کە ٢٢.٨٥٧%
کە ڕێژەیەیک یەکجار کەمە ١١.٤٢٨%

خشتەی ()١٥

ڵ
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن کە گونجاوی کا�کە بۆ خۆیم تێددادەبینمەوە

ڵ
ڵ
گرنگــە ڕیــکالم کــردن بــۆ ئەوشــتانەی کــە لەگــەڵ کلتــورو پێداویسـ تـی و حــەزی بەکاربــەردا بگونجێــت ،زۆر جــار ڕیــکالم بــۆ کا�یــەک دەکرێــت کــە کا�کــە
ڵ
خــۆی گونجــاو نیــە لەگــەڵ کلتــورو خولیــاوگ�ی فــان و ســایکۆلۆژیای بەکاربــەردا ،بۆیــە بەکاربــەر نــەک بــەرەوکڕیـ نـی ئــەوکا�یــە نــاڕوات بەڵکــو خــۆی نامــۆ
ڵآ
ڵ
 .ئەوەیــە داتـ ن
ـاکا� ئــەم خشــتەیە پێمــان دەڵێــت کــە ت
نزم�یــن ئاسـ تـی وە�م بەڵێیــە
دەبینێــت بەرامبــەر ئــەو کا�و ڕیکالمــە
�
و بەرزترین ئاست
نەخ�ە ٨.٥٧١%.
ێ

خشتەی ()16

ن ڵ
کری� کا�کە زیاتر دەکات
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن کە ئارەزووم بۆ

ڵ
ڵ
ڵ
هـ �ێزـری ڕیــکالم لەوەدایــە کــە کڕیــار پێداویسـ تـی نەبێــت بــە کا�یــەک پەیامــە ڕیکالمیەکــە بەشــێوەیەک بێــت حــەزی بــۆ کڕیـ نـی کا�کــە زیــادکات بــە�م
ڵ
ـەوە�یم بەکاربەرەکانــدا ئەوەمــان پێدەڵ ـ ن کــە ڕیــکالیم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان بەڕێژەیــەیک زۆر کــەم توانیویـ ت
داتـ ن
ـە� ئــەو حــەزە
ـاکا� ئــەم خشــتەیە لـ
ی
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ڵ
الی بەکاربــەر دروســت کات و بەرزتریــن ڕێــژەی وە�مــەکان نەخـ ێ�ـرە و کــە ڕێــژەی
و ڵێ
بە� تەنها ڕێژەی ٥٧.١٤٢%
ن
انی� تونای ز ت
کە دڵخۆشکەر نیە بۆ ز ن
بوو� ڕیکالیم تەلەفزیۆنە کوردیەکان ٢٧.٧١٤%
انس�
ن
ڕەگەزی'بڕیاردا� کڕین'
پ -٥تایبەت بە
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خشتەی ()17
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیکن یارمەتیم دەدەن بۆ بڕیاردان لەسەر کڕین

ڵ
ن
دادا� زانیاری ناتوانێت بگاتە وە�م الی بەکاربەر بەڵکو دەبێت هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ کریار
پەیایم ڕیکالیم تەنها بەسەرنج ڕاکێشان و بە گوێدا
ڵ
ڵ
ن
ن
بەوە�م دانەوەی پرســیارەکان و نەهێشـ ن
مەکا� مشــتەی توێژینەوەکەدایە
دوودڵیەکا� کڕیار ،ئەوەی لە وە�
ـت� دڵەڕاوکێ و
بڕوات هاوکاری بکات
ن
گەیاند� بەکاربەر بۆ بڕیاردان زۆرترین
کە لەم خشتەدا خراوەتە ڕوو،پەیامە ڕیکالمیەکان هاوکار نەبوون بۆ
ڵ
�
نەخ�ەو ڵ ێ
بە� تەنها٦٨.٥٧١%
وە�یم
ێ
ت
کەم�ین ڕێژەیە ١١.٤٢٨%
و هەندێک جاریش

خشتەی ()18

ن
هەنگاوەکا� بڕیاردان
پەیامە ڕیکالمیەکان بەشێوەیەکن بە جێم ناهیڵن تا دەمگەیەنە

ن
پرینسی� 'ئایدە' بە شێوەیەک کاریگەر دەبن کە یەک دوای یەک کریار بە جێنەهێڵن تاکو دەگاتە هەنگاوی بڕیاردان لە 'سەرنج'ەوە
هەنگاوەکا�
پ
ڵ
ـە� دەهێڵــن لــە نیــوەداو زانیاریـ ن
ـەکا� پ ێ
بیگــرە تــا دوا هەنــگاو کــە بڕیــار دانــە ،کێشــەی زۆرینــەی پەیامــە ڕیکالمیــەکان ئــەوەی کــە وەرگــر بـ ج ێ
� دەدەن بــە�م
ڵ
ن ڵ
وە�مـ ن
کا�کــەی بــۆ ئاســان ناکەن.ئــەوەی لــە داتـ ن
نایگەیەنــە بڕیــار و ڕێـ ن
ـگاکا� گەیشـ ت ن
ـەکا�
ـاکا� ئــەو خشــتەی ســەرەوەدایە زۆر ئاســتێیک نزمــە
ـ� بــە کڕیــی
ڵ
ڵ
ڵ
ت
کەم�یــن ڕێــژەی وە�مــە کــە
بــە� کــە مشــتەی توێژینەوەکــە وە�میــان داوەتــەوە کــە بــە
ڵ
ڵ
ڵ
�
٪٨.٥٧١وەبەرزترین رێژەی وە�م
نەخ�ە کە دوای ئەویش هەندێک جارە کە ئەویش بە جیاوازیەیک زۆر جیاوازە لە وە�یم بە� ٧٤.٢٨٥%
ێ
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خشتەی ()19
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پەیامە ریکالمیەکان بەشێوەیەکن کە یەکالم دەکەنەوە لەسەر بڕیاری کڕین

ڵ
ڵ
ڵ
ســایکۆلۆژیای مارکێتـی ن دەڵێــت مــرۆڤ چەنــد کا�ی بــەدڵ بێــت کــە دێتەســەر بریــاری کڕیــن دوود� ڕوی تێــدەکات بــە�م هـ �ێزـری پەیامــە ڕیکالمیــەکان
ڵ
ـە� یەکالکردنــەوەو بریــار ن
ـوو� وا دەکات کــە کڕیــار ڕزگار کات لــەو دوو دڵیــە و یارمـ ت
لــە ئاســت زانسـ تـی بـ ن
دا� بدات.ئەویــش بــەوە�م دانــەوەی

ڵ
ڵ
ڵ
وە�مـ ن
پرســیارەکان و گەرەنـ تـی پێـ ن
ـدا� تاڕادەیــەک چ لــە کواڵیـ تـی ،چ لــە ســوودو نـ خ
ـەکا� ئــەم خشــتەیەی ســەرەوە
ـر� کا�کــە .بــە�م ئــەوەی دەیبینـی ن لــە
ڵ
،وە�یم مشــتەی توێژینەوەکــە بــۆ پەیــایم ریــکالیم تەلەفزیۆنیەکوردیــەکان بەرزتریــن ڕێــژەی کــە
ڵ
ن
�
�
مەکا� هەریەک لە ڵ ێ
بە� و
نەخ� لە ئاستێیک یەکجار نزمدایە ٨٠% .
نەخ�ەو وە�
ێ
ێ

خشتەی ()19

ڵ
ن
تن
تن
خس� بەکا�کەم بۆ ئاسان دەکات
گەیش� و دەست
ڕێگاکا�
پەیامە ڕیکالمیەکان بە شێوەیەکن کە

ڵ
ن ڵ
کا� نیــە بەڵکــو دەبێــت ڕێـ ن
ڕیــکالم تەنهــا ن
ـگاکا� گەیشـ ت ن
ـ� بــە کا�کــە و شــوێن و پەیوەنــدی کــردن ئاســان کات بــۆ کڕیــار
دا� زانیــاری و نمایــش کــرد�
ڵ
ڵ
ڵ
ن
وە�مـ ن
وئەگینــا کڕیــار دەکرێــت پەشــیمان بێتــەوە بــە بینیـ نـی ڕیکالمێــی تــر .بــە�م
ـیارەکا�
ـەکا� ئــەم خشــتەیە هەرچەنــدە بــە بــەراورد بــە وە�یم پرسـ
ڵ
ڵ
ڵ
ســەرەوە بــە� ئاســتێیک بــا�ش هەیــە بــە�م زۆرتریــن وە�م هــەر نەخـ ێ�ـرە کــە بەرزتریــن ڕێژەیــە
ڵ
ڵ
ن
تن
گەیش� بەکا�کە ،وە�یم بەڵییش٥٤.٢٨٥%
ئاسا� بۆ کڕیار بکەن بۆ
واتە پەیامە ڕیکالمیەکان کەم توانیویانە کار
پلەی دوەمەو دوای ئەو هەندێک جار٣١.٤٢٨% .

خشتەی ()20

ن ڵ
کری� کا�کان ناهیڵێت
پەیامە ڕیکالمیەکان بە شێوەیەکن کە دڵەڕوکێ و دوو دڵیم لەسەر

ڵ
ڵ
دوود� کریــار لــە ت
کا� بریــاردان بــۆ کریــن و دوای کڕینیــش کــە ئایــا کا�یــەیک بــا�ش کریــوە یــان نــا لــە ســایکۆلۆژیای
وەک لەســەرەوەش باســمان کــرد
ڵ
مارکیتینــدا باســکراوەو دەڵێــت ڕیــکالم دەبێــت ئــەو دوودڵیــەی کڕیــارکــەم کاتــەوە چ بــۆ بریــار دان چ دوای کریــن لــە دوود� لــەوەی کــە هەڵ�ب ژ اردنەکــەی
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ڵ
ڵ
وە�مەکـ نـی مشــتەی تویژینەوەکــە و خشــتەکەی ســەرەوە ئەوەمــان پ ێ
بــا ش بــوە یــان نا.بــە�م
� دەڵـی ن کــە نەخـ ێ�ـر بەرزتریــن ڕێــژەی هەیــە ،واتــە پەیامــە

ڕیکالمیــەکان نەیانتوانیــوە ئــەو دوودڵیــە نەهێڵــن
ڵ
ڵآ
�
ت
،وە�یم ڵ ێ
بە� و هەندێک جار زۆر زۆر کەم و نزمە ٨٥.٧١٤%
ئاس� وە�مەکانە کە
بەرزترین
نەخ�ە
ێ

دەرەنجام

ڵ
-١ســەیری کـ ن
وە�یم مشــتەی توێژینەوەکــە دەتوانـی ن بڵـ ێ� ن
ـ� نیــوە بــە نیوەیــە لــە کــۆی  ٦٠فــۆڕم کــە دابــەش کـراوە ٣٥
ـرد� ڕیکالمــە تەلەفزیۆنیــەکان لــە
ڵ
ڵ
ڵ
ـە� بــۆ پرســیاری ئایــا ســەیری ڕیــکالیم تەلەفزیـ ن
بە�،ئەمــە ئەومــان پ ێ
وە�م دراوەتــەوە بــە ڵ ێ
� دەڵێــت کــە وەرگــر
ـۆ� دەکەیــت؟
لــەو فۆڕمانــە بــە وە�یم بـ
ڵ
و کڕیــاری کــورد هێشــتا بایــەخ و متمانــەی نیــە بــۆ ڕیــکالم و لــەدەرەوەی ڕیــکالم بــە ڕێــگای تــر دەگاتــە کا�کان.
-٢لەبــارەی توانــای پەیامــە ڕیکالمیــەکان بــۆ ســەرنج ڕاکێشـ نـا� کڕیــار لــەو ڕەگەزانــەی کــە پێویســتە لــە ڕیکالمــدا هــۆکاری ســەرنج ڕاکێشـ نـا� وەرگــر بێــت
ن ڵ
ـفکرد� کا�کە،گرافیــک ،وشــەکان و ئــەو کەســەی کــە ڕیکالمەکــە دەکات واتــە کارەکتەرەکــەی
کــە تویژینەوەکــە دەنــگ  ،ڕەنگ،وێنــە ،شــێوازی وەسـ
ڵ
ڵ
ن
ـداربووا�
کــردوە بــە پرســیار ،هیــج کامیــان ئاســتێیک باشــیان لــە وە�م نەهێنــاوە تەنانــەت کەســیان نەگەشــتونەتە ئاسـ تـی نیــوەی وە�یم بەشـ

ن
،ڕیکالمەکا� تەلەفزیۆنیە کوردیەکان الوازن و یەکەم هەنگاوی ڕیکالم کە کۆمینیکەیشن
ڕاپرسیەکە ،ئەمە ئەوەمان پێدەڵێت لە ڕەگەزی سەرنج
لەگــەڵ کڕیــار دروســت کات ســەرنج ڕاکێشـ ت
ـانیە�  ،کــە دەبین ـی ن لەمــەدا زۆر الوازە.
-٣تایبــەت بــە ڕەگــەزی 'بایــەخ' کــە ڕیــکالیم ســەرکەوتوو پێویســتە تەوزی ـیف بایــەخ و بەرژەوەنــدی و ســوود بــۆ کڕیــار بــکات لــە ڕیکالمەکــەی بــۆ
ڵ
ڵ
کا�کانــدا ،کــۆی وە�یم ئــەو پرســیارانەی کــە لەدەوروبــەری ئــەوە کـراون کــە پەیــایم ڕیــکالیم تەلەفزیۆنیــە کوردیــەکان چەنــد توانیویانــە بــە ڕێگەیــەک
ڵ
ڵ
لــە ڕێــگاکان بایـ خ
وە�یم بـ ڵ ێ
ـە� و هەندێــک جــار لــەو
ـە� کڕیــار بدۆزنــەوە لــە پەیامــە ڕیکالمیەکەیانــدا ،هەمــوو وە�مــەکان بــە ڕێژەیــەیک بــەرز نەخـ ێ�ـرن،

ئاســتەدا نیــە پشـ تـی پ ێ
� ببەسـ تـرێت.
ڵ
وە�مـ ن
-٤لــەڕووی دۆزینــەوەی ڕەغبـ ت
ـەکا� مشــتەی توێژینەوەکــە
ـە� کڕیــار کــە ڕەگــەزی ســێییەیم پرینسـ پـی� 'ئایدە'ەیــە بەهەمــان شــێوە لــە کــۆی
ڵ
وە�یم نەخـ �ـر بەرزتریــن ڕێــژە بــوە بــۆ ئــەو پرســیارانەی لەدەوروبــەری ئەوەک ـراون کــە تاچەنــدە پەیامــە ڕیکالمیــەکان توانیویانــە ڕەغبـ ت
ـە� بــۆ کڕیـ نـی
ێ
ڵ
کا�یــەک زیــاد کــەن ،دەردەکەێــت کــە لــە تەوزیــف کـ ن
ـرد� ئــەم ڕەگــەزە زانستیەشــدا پەیــایم ڕیکالمــە تەلەفزیۆنیــەکان زۆر زۆر الوازن .
 -٤دوا هەنــگاوی ڕیــکالم کــە دەبێــت کریــار بگەیەنێتــە بڕیــار دان و هــاوکاری بــکات بــۆ بریــار دان و کار ئاسـ نـا� بــۆ بــکات بــۆ یەکالبونــەوە و گەیشـ ت ن
ـ� بــە
ڵ
ئاسـ نـا� بــە کا�کان ،لــە کــۆی هەمــوو ئــەو پرســیارانە کــە لەدەوروبــەری هــاوکاری کــردن بۆ'بڕیــاری کڕیــن' لــە مشــتەی تویژینەوەکــە کـراون هەموویــان
ـە� بریــار ن
بــە ڕێژەیــەیک بــەرز نەخـ �ـرن و واتــە پەیامــە ڕیکالمیــەکان لــەم هەنگاوەشــدا بەشــێوەیەک بــە زانسـ تـی دروســت نەکـراون کــە یارمـ ت
دا� کڕیــن و
ێ
یــەکال بوونــەوەی کڕیــار بــدەن.

پێشنیار

ـاکا� ڕیــکالم ســازی پابەنــد بکرێــت بــە ڕەچــاو کـ ن
-١ڕیــکالم بــە یاســا ڕێــک بخرێــت لــە هەرێــی کوردســتاندا تاکــو کەنــاڵ و کۆمپانیـ ن
ـرد� بنەمــا زانســتیەکان
لــە ڕیــکالم ســازی و نمایــش کـ ن
ـرد� پەیامــە ڕیکالمیەکانــدا.

ـوو� پەیمانگایــەک بــۆ پێگەیانـ ن
ـد� هونــەری ڕیــکالم ســازی لەناوەنــدە ئەکادیــی و زانســتیەکاندا و بـ ن
-٢گرنـ گـی بدرێــت بــە خوێنـ ن
ـد� ڕیکالمســازی
پرۆفیشــناڵ.
ن
ن
-٣توێژینەوەی زیاتر بکرێت لەم بوارەدا تاکو هەموو الیەک هۆشیار بێتەوە لە ناز ت
کرد� .
بوو� پەیامە ڕیکالمیەکان و کار بۆ چاک
انس�

الخالصة:

ف
ف
ـ� ،تحــاول التحقيــق ي� مســتوى توظيــف واســتخدام مفهــوم (آيــده)  ،مــع معرفــة مــدى المــام القنــوات الكرديــة بهــذا
هــذا البحــث وص ـ ي مسـ ي
المفهــوم واســتخدامها ف ي� اوقــات الدعايــة .ومــن وجهــة اســتجابة الملت ـق ي تظهــر مــدى علميــة وقيمــة النظــر اىل الدعايــة.
ف
ه موظ ـف ي مديريــة المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء ،النهــم
يتكــون مجتمــع البحــث مــن موظ ـ ي الســليمانية وعينــة البحــث ي
ين
الملتق� لمدينة السليمانية
اس والحالة االجتماعية .من الممكن ان يمثلوا
يشكلون مجموعة مختلفة من حيث العمر والجنس و المستوى الدر ي
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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.اىل حــد معقــول

 وصــل البحــث اىل نتيجــة ان العنــارص االربعــة المشــكلة لمفهــوم (ايــدة) والـ ت يـى تعتـ بـر،بعــد اســتالم االجابــات الـ ت يـى تمــت عــن طريــق اســتمارة االســتفتاء
ف
ـاس لعلــم الداعيــة قــد تــم توظيفهــا ي� دعايــات القنــوات الكرديــة بشــكل ضئيــل
مبــدا اسـ ي
 سلوک المستهلک، المستهلک، السلوک،  االعالن: مفاهیم
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ت
ن ت�ۆر لەهەرێیم
ن هەڵمە� میدیا�
بەگەڕخست�
ی لە روبەڕوبونەوەی مەترسییەکا� ی
کوردستاندا
توێژینەوەیەیک شیکارییە
2،1به�ش

ڵ
ئی�اهیم سهعید فهتحو�  ،1یوهان عوسمان حهمه
ب
ن
ن
�
ڕاگه
ع�اق
ج
یاندن،كۆلێ� زانست ه مرۆڤایهتیهكان ،زانكۆی سلێما� ،سلێما� ،ههرێیم كوردستان ،ێ
2
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پوختە:

ئامانـ جـی ئــەم توێژینەوەیــە بــە ئاگابوونــە لــە نــاوەڕۆیک ئــەو ھەڵمەتــە میدیاییانــەی بەڕێوەبەراتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم خســتویانەتە گــەر بــۆ
ـییەکا� تــرۆر لــە ھەرێــی کوردســتاندا ،بــۆ ئــەم مەبەســتە تــەواوی ئــەو ڤیدیۆیانــە وەرگــراوە کــە ھــەردوو بەڕێوەبەرایـ ت
ن
ـە�
روبەڕوبونــەوەی مەترسـ
ی
ی
ڵ
ـای� سـ ن
ئاسـ ش
ـلێما� و ھەولـ ێ�ـر لەمــاوەی ســا� ن�  ٢٠١٤تــا  ٢٠١٨بــۆ ھۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر بەرھەمیــان ھێنانــەوەو لــە شاشــەی تەلەفزیۆنــەکان

ڵ
ن
ـۆڕەکا� سۆشــیال میدیــا ب�وکراونەتــەوە ،ھــەردوو توێــژەر بــۆ شــیکردنەوەی نــاوەڕۆیک ئــەو بەرھەمــە ڤیدیۆیانــە پشــتیان بەســتووە بــە
یاخــود تـ
میتــۆدی وەسـیف لەجــۆری شــیکاری نــاوەڕۆک ،لــە ئەنجامــدا ئەوەیــان بــۆ دەرکەوتــووە کەبەڕێوەبەرایەتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم لەرێگــەی ھەڵمەتــە
ڵ
ھاوو�تیــان لــەو دڵنیــا بکەنــەوە کــە گروپــە ت�ی ۆریســتییەکان �ێز
ھ�ێــی مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
میدیاییەکانیانــەوە ھەوڵیــان داوە لەیەککاتــدا
ڵ
ھ�ێــی گیانفیــدان و لەســەر ئاسـ تـی نێودەوڵـ ت
ھ�انــەی لــە دژیــان دەجەنگــن� ،ێز
ـە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو �ێز
ـە� پشــتگ�ی ی دەکرێــن و بــەردەوام توانیویانــە
بـ
پیـ ن
ـا� ئــەو گروپانــە پوچــەڵ بکەنــەوە.

Summary
the objective of this research is to be informed about the contents of media campaigns that have been
held by regional security directorates as part of counterterrorism campaigns in Kurdistan region.
Therefore , media materials including Security public awareness campaign video footages produced and published via either television stations or online from the period between 2014 to 2018 from both Sulaimani security (Asayish) directorate and Irbil security directorate have been taken as data analysis.
In order to analyses the contents of these video footages both researchers use content analysis methodology
of research and concludes that both Kurdistan region Security directorates (Asayish) held public awareness
campaigns to affirm that insurgents and radicals groups in the region are dangerous to their community and
assure them that Asayish is fearless force, has ability to defeat terrorist groups and protect the Kurdish public
simultaneously. In Addition to state that Asayish has international military support to counter all terrorist attacks.
گۆڤاری زانكۆی ههڵهبجه:گۆڤارێیك ز ت
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الملخص

ف
ـ� الحمــات االعالميــة الخاصــة بتوعيــة المواظنـ ي ن
يهــدف هــذا البحــث اىل التعــرف عــى مضامـ ي ن
ـ� مــن اجــل التصــدي لمخاطــر االرهــاب ي� اقليــم
ف
محافظ� الســليمانية و اربيل ف� ت
ت
ت
الف�ة ي ن
ماب�
ال� انتجتها مديريات األمن (اســايش) ي�
ي
ي
كوردســتان ،ولتحقيق ذلك اخذت كافة المواد التلفزيونية ي
أعــوام  2014-2018والـ تـى عرضــت مــن خــال شاشــات التلفــزة او مــن خــال مواقــع التواصــل االجتمــاع ،ولتحليــل مظامـ ي ن
ـ� تلــك المــواد التلفزيونيــة
ي
ي
تــم االعتمــاد عــى منهــج تحليــل المضمــون ،وقــد توصــل الباحثــان إىل نتيجــة مفادهــا ان مديريــات االمــن االقليــم حاولــت مــن خــال حمالتهــم
ن
ن
ـا� القــوات الكرديــة
االعالميــة تحذيــر المواطنـ يـ� مــن وحشــية الجماعــات اإلرهابيــة ومخاطرهــم عــى المجتمــع ،كمــا شــددت تلــك الحمــات عــى تفـ ي
ـدول ف ي� مكافحــة اإلرهــاب وافشــال مختطاطهــم االرهابيــة.
المدعومــة عــى الصعيــد الـ ي

پێشەیک:

گرنگ�یــن چاالکییـ ن
هەڵمـ ت
ت
ـەکا� ئــەم ســەردەمە لەقەڵــەم دەدرێــت ،بــۆ هۆشــیار کردنــەوەی جەمــاوەر بەرامبــەر رووداوەکان
ـە� میدیـ یـا� بەیەکێــک لــە
ڵ
ـد� رایگشـ تـی لەســەر بابەتـ ن
جو�نـ ن
ـەکا� پەیوەســت بــە کۆمەڵگــە ،بــەو پێیــەی تـ یـرۆر یەکێکــە لــەو مەترســییانەی روبــەڕوی کۆمەڵگــە دەبێتــەوە،
و
ڵ
و�تانــدا لەپــاڵ رێوشــوێنە ســەربازی و ئەمنییەکانــدا پەنــا دەبرێتــە بــەر هەڵمەتـ ن
ـەکا� میدیــا بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆر و نەهێشـ ن
ـت�
لەزۆربــەی

ن
ـییەکا�.
مەترسـ

ڵ
ڵ
هەرێــی کوردسـ ن
ـییەکا� تــرۆر بەتایبـ ت
ن
ـە� لــەدوای
ـتا� عـ ێ�ـراق وەک قەوارەیــەیک ســیایس خــاوەن دەســە�تێیک فیــدرا� بــەدەر نەبــووە لەمەترسـ
ی
ن
ـییەکا� تــرۆر بۆتــەوە ،بۆیــە الیەنــە بەرپرســەکان بەتایبـ ت
ن
ســەر
ـە�
هەڵدا� رێکخ ـراوە ت�ی ۆریســتییەکان لەعـ ێ�ـراق ،زۆرجــار روبــەڕوی مەترسـ
ی
بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەرێــم لەپــاڵ رێوشــوێنە ســەربازییەکانیاندا پەنایــان بردۆتــە بــەر هەڵمەتــە میدییاییــەکان بــۆ هۆشــیارکردنەوەی
ن
ـییەکا� تـ یـرۆر.
جەمــاوەر و روبەڕوبونــەوەی مەترسـ

ـای� هەرێــم لەچوارچێــوەی هەڵمـ ت
ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵێــی زانســتییە بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو پەیامــە ڤیدیۆییانــەی بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـە�
هۆشــیاری بۆ روبەڕوبونەوەی ت�ی ۆر و نەهێشـ ن
ڤیدیۆ� بەنموونە
ـت� مەترســییەکان پەخشــییان کردووە ،لەو چوارچێوەیەشــدا کۆمەڵیک بەرهەیم
ی
ن
ـەنگاند� و پێداچونــەوەی بەشــێوەیەیک زانســتییانە .
وەرگـ یـراوە کــە ئاڕاســتەی جەمــاوەری کوردســتان کـراوەو بەمەبەسـ تـی هەڵسـ

ش
بە� یەکەم :میتۆدنامە
یەکەم /کێشەی توێژینەوە

ـییەکا� تــرۆر کــە تــا دێــت لەتــەواوی ناوچــە جیاجیـ ن
ن
ـاکا� جیهانــدا خــۆی نمایــش دەکات ،دەوڵەتــان بــەردەوام
لەگــەڵ هەڵکشـ نـا� مەترسـ
ی
لەئامادەباشــیدان بەمەبەسـ تـی دانـ نـا� میکان ـیز یم گونجــاو بــۆ روبــەڕو بونــەوەی ،جــاچ لەالیــەن دەزگا هەواڵگ�ی ییەکانــەوە بێــت یاخــود لەرێگــەی
هەماهەنـ گـی نێــوان بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� دەوڵــەت و دامــەزراوە فــەریم و نافەرمییــەکان ،لــەو نێوەنــدەدا میدیــا بەبەشــێیک دانەبـڕاوو گرنــگ دادەنرێــت

ن
ـییەکا� ،بەتایبــەت لەئێســتادا کەمیدیــا بۆتــە بەشــێک لەژیـ نـا� تــاک و کۆمەڵــگاکان و داهێنــەرە
بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆر و کەمکردنــەوەی مەترسـ
ـکا� بــواری میدیــاش تادێــت لەگــەڵ خۆیــدا زیاتــر ڕۆدەچێتــە نێــو بــوارە جیاجیـ ن
نوێـ ن
ـاکا� ژیـ نـا� مــرۆڤ و زیاتــر کاریگەرییــان لەســەر دروســت دەکات،
بەجۆرێــک میدیــا بۆتــە زمــان و ژیــاری ئــەم ســەردەمە و ناکــرێ فەرامــۆش بکــرێ .کێشــەی ســەرەیک ئــەم توێژینــەوە رۆچــون و وردبونەوەیــە لەشــێوازی
ـت� میدیــا لەالیــەن بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
بەگەرخسـ ن
ـای� هەرێــم بــۆ روبــەڕو بونــەوەی کێشــەیەیک مەترســیدار کەتـ یـرۆرە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە
توێژینەوەکــە پرســیار گەلێــک دەخاتــە روو:
ت
ن
ش
میدیا� بۆ روبەڕو بونەوەی ت�ی ۆر داوە؟
بەهەڵمە�
ئاسای� هەرێم وەک یەک گرنگیان
ایەتیەکا�
ا -ئایا بەڕێوەبەر
ی
ب -ئــەو فــۆرم و تەکنیکیــە هونەرییانــە چ ـ ن کەبەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەرێــم بەکاریــان هێنــاوە بــۆهۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر تــا بەئاگابــن
ی
لەمــەرایم ت�ی ۆریســتان و رەفتارەکانیــان؟
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ڵ
ن
پ -ئەو بوارانە ی ن
میدیاییەکا� ئاسایش هەو� داوە جەماوەری لێ ئاگادار بکاتەوە تا نەکەونە تەڵەی گرووپە ت�ی ۆریستییەکانەوە.
چ� کە هەڵمەتە
ج -بــەچ شــێوازێک بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەرێــم هەوڵیانــداوە پەیوەنــدی لــە لەگــەڵ جەمــاوەر دروســت بکــەن تــا پێکــەوە کار بــۆ روبــەڕو
بونــەوەی تـ یـرۆر بکرێــت؟.

خ توێژینەوە 
دووەم /بایە�

ـە� ئــەم توێژینەوەیــە لەچەنــد ئاســتێکدا دەردەکەوێــت ،لەوانــە بەرچــاو روونیەکــە بــۆ بەڕێوەبەرایەتیـ ن
بایـ خ
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەرێــم لەســەر

شــێوازی دروســت لەبەگەرخسـ ن
ـت� میدیــا بــۆ روبــەڕو بونــەوەی مەترســییەیک گــەورە کەتـ یـرۆرە ،بــەو پێیــە ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵیــداوە ئــەو هەڵمەتانــە
هەڵبســەنگێنێت کەپێشـ تـر ئــەو بەڕێوەبەرایەتیەیانــە بەشــێوازێیک راســتەوخۆ خســتویانەتەگەر بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆر ،گرنگییــەیک دیکــەش بــۆ
کتێبخانــەی زانسـ تـی کوردییــە کەئاوردانــەوە لــەم بابەتــە لەســەر ئاسـ تـی ئەکادیــی بەشــێوەیەیک زۆر نییــە و ئــەم هەوڵــە زانســتییە بێگومــان دەبێتــە
ـر� ئــەو بــوارە ،ئەمــە جگــە لــەوەی هەوڵێکــە بــۆ گەیانـ ن
مایــەی دەوڵەمەندکـ ن
ـد� ســودو قازانــج بەجەمــاوەر تــا ئاســایش و ئــارایم زیاتــر فەراهــەم بکرێــت.

ج تۆێژینەوە
سێیەم /ئامان�
توێژینەوەکە ئەم ئامانجانە لەخۆ دەگرێت:
ـای� سـ ن
 1بەئاگابــوون لــەوەی تاچەنــد بەڕێوەبەرایـ تـلێما� و هەولـ �ـر بەگرنگییــەوە لــە هەڵمەتـ ن
ـە� ئاسـ ش
ـەکا� میدیایــان روانیــوە لەپێنــاو هۆشــیار
ێ
ن
ـییەکا� تـ یـرۆرو شــێوازی روبەڕوبونــەوەی.
کردنــەوەی جەمــاوەر لــە مەترسـ
ـای� سـ ن
ـەکا� بەڕێوەبەرایـ ت
ـر� ئــەو فۆرمــە هونەرییانــەی لــە هەڵمەتــە میدیاییـ ن
 -٢دیاریکـ ن
ـە� ئاسـ ش
ـلێما� و هەولـ ێ�ـر بەکارهاتــوون بــۆ دروســتکردن
کاریگــەری لەســەر جەمــاوەر.
 -٣خســتنە رووی دیارترین ئەو پێناســانەی هەڵمەتە میدیاییەکان بۆ گروپە ت�ی وریســتییەکانیان کردووە تا جەماور لێیان بە ئاگابن و لە پیالنەکانیان
تێ
� بگەن.
ڵ
هەو� لەخشتە ن
برد� جەماوەر دەدەن.
 -4بە ئاگابوون لەو بوارانەی هەڵمەتە میدیاییەکان بە کەلێنانیان داناوەو لەرێگەیەوە ت�ی ۆریستان
ـرد� ئــەو رێگایانــەی هەڵمەتــە میدیاییــەکان بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر بەکاریــان هێنــاوە تاوەکــو هــاوکاری دەز ن
 -5دیاریکـ ن
گاکا� ئاســایش بکــەن بــۆ
روبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆر.

چوارەم /جۆرو میتۆدی توێژینەوە

ـ� بەزانیارییـ ن
ئــەم توێژینەوەیــە وەک جــۆر دەچێتــە خانــەی توێژینــەوە وەســفییەکانەوە کەجۆرێــی گونجــاوە بــۆ گەیشـ ت ن
ـەکا� پەیوەســت بەدیــاردەکان
ـەکا� پەیوەســت بەبابـ ت
و چەمکـ ن
ـە� توێژینەوکــە ،وەک میتۆدیــش میتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک بەکارهاتــووە بــۆ بەئاگابــون لەنــاوەرۆیک هەڵمەتــە
ـەکا� بەڕێوەبەرایەتیـ ن
میدییـ ن
کرد� رواڵـ ت
ـلێما� ،کــە بــە میتــۆدی گونجــاو دادەنرێــت لەتوێژینــەوە میدییــەکان بــۆ شــیکار ن
ـای� هەلـ �ـرو سـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـە�
ێ
ـە� و چەندایـ ت
پەیامــە میدییــەکان بەشــێوەیەیک رێکخ ـراو ،بابـ ت
ـە�.

پێنجەم /بوارەکا�ن توێژینەوە:
-1توێژینەوەکە سێ بواری گرتۆتەوە ئەوانیش:
ن
�
ش
هەول�.
سلێما� و
ئاسای�
ێ
ا -بواری شوێن :مەبەستمان لەهەرێیم کوردستانە و هەردوو بەڕێوەبەرایەت�ی
ڵ
ڵ
ب -بــواری کات :ئــەو هەڵمەتــە میدییانەیــە کەلــە ســا� ن�  ٢٠١٤تــا  ٢٠١٨لەرێگــەی تەلەفزیــۆن و سۆشــیال میدیــاوە بــاو کراونەتــەوە بــۆ
هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر لەروبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆردا.

ڵ
ـای� سـ ن
پ -بــوارى بابــەت :نــاوەرۆیک ئــەو ڤیدیۆیانــەن کەلەالیــەن هــەردوو ئاسـ ش
ـلێما� و هەولـ ێ�ـرەوە ب�وکراونەتــەوە بــۆ هۆشــیار کردنــەوەی جەمــاوەر
ن
ـییەکا� تـ یـرۆر .
بەرامبــەر بەمەترسـ

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ڵ
 -2کۆمەڵگەو سامپ� توێژینەوە:

ن
ن
ن
�
ش
سلێما� و
ئاسای�
ایەتیەکا�
کۆمەڵگای توێژینەوە بریتییە لەتەواوی ئەو هەڵمەتە هۆشیارییە میدییانەی بەڕێوەبەر
ایەتیەکا�
هەول� و بەڕێوەبەر
ێ
ڵ
روبــەڕو بونــەوەی تـ یـرۆر لەهەرێــی کوردســتاندا بەرهەمیــان هێنــاون جــا بەشــێوەیەیک راســتەوخۆ بــن یــان ناراســتەوخۆ .ســامپ� توێژینەوەکــەش 86
بەرهــەیم ڤیدیۆییە.

شەشەم /دیاریكرد�ن چەمكو زاراوەكان

ڵ
ـتا� سـ ڵـا�  ١٩٩١بــە شــێوەیەیک دیفاکتــۆ بـ ن
 -1هەرێــی کوردســتان لــە دوای راپەڕیـ نـی خەڵــی کوردسـ ن
ـوو� خــۆی ســەپاند ،بــە�م لــەدوای
٢٠٠٣بەشــێوەیەیک ف��ەریم وەک یەک��ەیک س��یایس فیدراڵـ  ،لەچوارچێــوەی دەوڵـ ت
ع�اقــدا ن
ـە� فیــدر ڵا� �
دا� پێــدا نرا(کامیــل عومــەر ســلێمان،2013 ،
ێ
یی
ـە�
ال  ،)29رووبەرەکــەی  42هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــەیە و دانیشــتوانەکەی نزیکــەی بــە پێنــج ملیــۆن مەزەنــدە دەکرێــت .دەســتوری هەمیشـ ی
ڵ
ت
�
لەکا� جێبەجێکردنیدا بریار دەدات ،کەهەرێیم کوردستان و ئەو دەسە�تانەی بەرێوەیدەبەن،
ع�اق دانیپێداناوە و تێیدا هاتووە "ئەم دەستورە
ێ
هەرێمێــی فیدراڵییــە"( صبــاح صــادق جعفــر اإلنبــارى ،2010 ،ص .)56
ڵ
ن
ت
هۆشیار� میدیای :بریتییەلەو بەرهەمە میدیاییانەی ،بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوو�تیان ،لەالیەن دەزگاکا� ئاسایش هەرێم ،دەربارەی
هەڵمە�
2ی
ڵ
هاوو�تیــان دروســتبکەن ،وەک هەڵمـ ت
ـە� دژی تـ یـرۆر ،تەندروسـ تـی،
تـ یـرۆر بەرهەمیانهێنــاوە ،تاوەکــو لەڕێگەیــەوە کاریگــەری راســتەوخۆی لەســەر
اوەکا� دژی ت ۆریســتان لەالیــەن دەز ن
ن
گاکا� ئاسـ ش
ـای� هەرێــم ،و پشتبەسـ ت ن
ـ� بــەو
پارێ ـزگاری لەژینگــە و ...هتــد ،ئاشــنا بــوون بەهەڵمەتــە بەرهەمهێـ نـر
�ی
ڵ
ئامڕازانــەی کــەدەزگاکان لەب�وکردنــەوەی هەلمەتــە هۆشــیارییەکاندا بەکاریــان هێنــاوە.
ـە� و ئاڵــۆزە ،لەالیــەن چەنــدان مرۆڤــەوە دژی کۆمەڵــگا و دەزگاو حکومــەت و بەرژەوەنــد� گشـ تـی ،بەتایبـ ت
 :دیاردەیــەیک نێودەوڵـ ت
ـە�
 3تـ یـرۆری
ڵ
ن
لەپێنــاو ئامانــج و بەرژەوەنــد� تایبەتیــدا ،ئەنجامدەدرێــت ،تـ یـرۆر لەهەرێــی کوردســتاندا ێ� ژ
ـەرهەڵدا�
م�وویــەیک لەپێشــینەی هەیــە ،بــە�م دوای سـ
ی
رێکخـراو� ت ۆریسـ تـی داعــش ،تــرۆر و کاری ت ۆریسـ تـی زیاتــر و ووردتــر چــووە ناوکایـ ن
ـتەوخۆ� لەســەر
ـەکا� ژیانــەوە و ،کاریگــەری راســتەوخۆ و نارسـ
�ی
ی
ی �ی
ی
ڵ
هاوو�تیــان و بەرژەوەندییـ ن
ـەکا� هەرێــی کوردســتان دروســتکرد.
 -4رووبەڕووبوونــەوە :بریتییەلــە ئەنجامــدان و بەرپەچدانــەوەی هەمــوو ئــەو کارو رەفتــارە نامرۆڤانانــەی رووبــەرروی کۆمەڵــگا دەبنــەوە ،کــە هــۆکاری
ن
ـەکا� کۆمەڵــگان ،لـ ت
ـرد� تاکـ ن
لەناوبـ ن
ـتبوو� کێشــە و پێکــدادان ،و بەرپەرچدانــەوەی هەمــوو ئەوکــردەوە ت�ی ۆریســتییانەی ڕووبــەڕووی
ـەکا� دروسـ
هەرێــی کوردســتان بۆتــەوەم باتیبــەت لەمــاوەی شــەڕی دژی ت ۆریسـ ن
ـتا� داعــش.
�ی

حەوتەم /توێژینەوەکا�ن پێشوو:

ڵ
ن
دوای گەرانێــی زۆر ئــەم توێژینەوەیــە نەیتـ ن
ـتییەکا� پەیوەســت بــەرۆ� میدیــا لــە روبەڕوبونــەوەی تـ یـرۆر لەســەر
ـوا� دەسـ تـی بــگات بەتوێژینــەوە زانسـ
ت ڵ
ڵ
و�تـ نـا� عــەرە� و جیهـ نـا� تـ ن
ـوا� چەنــد توێژینەوەیــەک بەدەســت بخــات لەوانــە:
ئاسـ تـی هەرێــی کوردســتان ،بــە�م لەســەر ئاســی
ب
ـوم للــدول العربيــة،
ـاط اإلعــام العـ ب ي
ـر� مــع ظاهــرة اإلرهــاب و انعكاســات ذلــك عــى األمــن القـ ي
ا -توێژینــەوەی (مریــم نــوری)( مریــم نــوری  ،تعـ ي
اإلعالم-العر�-مــع-/https://www.politics-dz.comتعاط
الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية واالسـ تـراتيجية،31-10-2018 ،
بي
ي
ظاهرة-اإلرهــاب)
توێــژەر تیشــی خستۆتەســەر ئــەوەی کــە پێناســەیەیک یــەک دەنــگ و رێکخـراو نییــە لەجیهانــدا بــۆ تـ یـرۆر ،پێویســتە بــەو پــەری هـ �ێزـر و توانــاوە ســەیری
کەیــی تـ یـرۆر بکرێــت ،چونکــە ت�ی ۆریســتان بەشــوێن زۆرتریــن قوربانیــدا ناگەرێــن بەڵکــو بەشــوێن ئــەوەدا دەگەرێــن کەزۆرتریــن کــەس گوێیــان لێیــان
بێــت و ناویــان ببیســتێت ،ئــەم توێژینەوەیــە پشـ تـی بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک بەســتووە ،ئامانـ جـی توێژینەوەکــە بریتییەلــە تیشــک خســتنە ســەر

ن
ن
ن
ن
ـەرە�،
ـەرە� دەربــارەی تـ یـرۆر و کاریگــەری لەســەر پاراســت� دەوڵەتــا� عـ ب
کێشــەکا� نێــوان میدیــا و تـ یـرۆر ،شــیکردنەوەی بابەتەکــەکا� نــاو میدیــای عـ ب
ن
شێوازەکا� روبەڕوبونەوەی ت ۆر لەرێگەی میدیاەوە دووبارەن و ت
اتی� روبەڕوبونەوەی
هەروەها گەیشتووە بەو دەرئەنجامانەی کە زۆربەی
س� ج
�ی
تـ یـرۆر بەپـ ێ �ـی خواسـ تـی کەســەکان یــان چەنــد کەســێک دەگۆرێــت.
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ئ ف
ئ
ـر� نموذجــا ،المجلــة
ـا� العـ ب ي
ـا� ي� التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب و اإلعــام الفضـ ي
ـام  ،دور اإلعــام الفضـ ي
ـام) (نصـ يـرة تـ ي
ب -توێژینــەوەی (نصـ يـرة تـ ي

الجزائريــة للعلــوم اإلجتماعيــة واإلنســانية ،العــدد الحــادي ع ـرش )2018 ،
ڵ
ن
ن
ـەرە� (الجزیــرە) و (العربیــە) وەک نمونــە هێناوەتــەوەو ئــەو پرســیارەی وروژانــدووە کــە
ئــەم توێژینەوەیــە هــەردوو کەنــا� تەلەڤزیــۆ� ئاســما� عـ ب
تاچەنــد توانیویانــە رۆڵیــان هەبێــت لەهۆشــیارکردنەوەی رای گشـ تـی عــەرە� تاجەنــد توانیویانــە بەگرنگییــەوە برواننــە هەڵمەتـ ن
ـەکا� روبەڕووبونــەوەی
ب
گ
تـ یـرۆر و بەگژداچونــەوەی ،ئامانـ جـی تۆێژینەوەکــە بــە ئاگابوونــە لــەوەی تاچەنــد (الجزیــرە) و (العربیــە) گرنــی بــە هــەواڵ و کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان
دەدەن ،چۆن دەتوانن رۆڵ �
بگ�ن لەهۆشیار کردنەوەی جەماوەر ،توێژینەوەکە گەیشتووە ئەو دەرئەنجامەی هەردوو ئامرازەکە ێ �
بەپ� ناوچەکان
ێ
ئاسـ تـی رۆڵەکانیــان گۆرانــکاری بەســەردا هاتــووە.
ف
تز
ن
ـدول
پ -توێژینــەوەی (محمــد قـ یـراط)( محمــد قـ یـراط ، ،اإلرهــاب و اإلعــام بـ يـ� الوطنيــة وحــق المعرفــة واالبــراز ،ورقــة بحثيــة قدمــت ي� المؤتمــر الـ ي

" اإلعــام واألزمــات  ..الرهانــات والتحديــات" ،كليــة االتصــال بجامعــة الشــارقة )14-12-2010 ،
ئــەم توێژینەوەیــە رۆشــنا� دەخاتــە ســەر پەیوەنــدی نێــوان تــرۆر ئامـر ن
ازەکا� میدیــا بــە پشتبەسـ ت ن
ـ� بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک ،پرســیاری ســەرەیک
ی
ی
ف
ن
تۆێژینەوەکــە ئەوەیــە تــا چەنــد میدیــا دەتـ ێ
ـوا� کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان پشــت گــوێ بخــات ،بــەو پێیــەی جەمــاوەر بەگشـ تـی مــا� خۆیــان هەیــە بزانــن
رووداوەکا� چواردەوریــان بــن بەتایبـ ت
ن
ـە� دەربــارەی تـ یـرۆر کــە چ� روودەدات چەندێــک کاریگەریــان لەســەر ســەقامگ�ی ی ئاســایش و
و ئــاگاداری
ڵ
ن
دەگ�ێــت لەئــارام کردنــەوە و ســەقامگ کـ ن
�
پارێزبەنــدی ژیانیــان هەیــە ،توێژینەوەکــە گەیشــتووتە ئــەو دەرئەنجامانــە کــە میدیــا رۆ� کارا
دەرو�
ـرد�
�ی
ێ
ـوا� ببێتــە ســەرچاوەی پێـ ن
جەمــاوەر ،دەتـ ن ێ
ـدا� زانیــاری راســت و گونجــاو بــۆ ئــاگادار کردنــەوەی جەمــاوەر دەربــارەی تـ یـرۆر.
ف
ف
ف
ج -توێژینــەوەی (حســن السـ ن
ـودا�)( حســن علــوان  ،اإلرهــاب ي� الفضائيــات العربيــة ،دراســة ي� الشــكل و المضمــون ،اطروحــة دكتــوراه ي� االعــام
ف
واالتصــال مقدمــة اىل مجلــس كليــة االداب ت
وال�بيــة ،االكاديميــة العربيــة المفتوحــة ي� الدنمــارك)2008 ،
ـ� بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک رۆشــنا� خســتۆتە ســەر مامەڵــەی کەناڵــە ئاســمانییە عەرەبییــەکان بــۆ بابـ ت
ئــەم توێژینەوەیــە بــە پشــت بەسـ ت ن
ـە� تـ یـرۆر
ی
ڵ
و گفتوگــۆی ئــەو بەرهەمانــەی کــردووە کــە ئــەو کەناالنــە بــۆ روبەڕوبونــەوەی تـ یـرۆر و وە�مدانــەوەی ت�ی ۆریســتان تەرخانیــان کــردووە ،ئامانـ جـی
ـنیارییەکا� پەیامــە میدیاییـ ن
ن
ن
ـەکا� ئاســمانییە عەرەبییــەکان دەربــارەی تـ یـرۆر،
ـۆرەکا� کاریگــەری و پێشـ
توێژینــەوە بریتییەلــە تیشــک خســتنە ســەر جـ
توێژینەوەکــە گەیشــتووە ئــەو دەرئەنجامــەی کــە میدیــای عــەرە� پەیامـ ن
ـەکا� دەربــارەی تـ یـرۆر روون نییــە ،هەمــوو وێنــەو پەیامــە ت�ی ۆریســتییەکان بێ
�
ب
ڵ
گوێدانــە کاریگــەری نەرێـ نـی لەســەر جەمــاوەر بــاو دەکاتــەوە.
د -توێژینەوەی( (�Alexander Spencer)( Alexander Spencer، Terrorism and the Media, arts and human research coun
).cil, Polaris House, North Star Avenue, Swindon, Wiltshire, 2012, N2 1Fl
ن
ن
ت
ین
باسکرد� بەردەوایم کارە ت�ی ۆریستییەکان
هەڵدا� ت�ی ۆریستان و
لەنوس� و پیادا
لەچۆنێ� رێگری کردن
توێژینەوەکە بایس ت�ی ۆر و میدیا دەکات
تاوەکــو تیشــی تــەواو نەچێتــە ســەر تـ یـرۆر و کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان و ســود وەرگرتـ نـی تـ یـرۆر لەمیدیــا بەخــۆر یا� ،توێــژەر شــیکاری نــاوەرۆیک بــۆ
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـینەکا� تـ یـرۆر کــردووە ،ئامانـ جـی توێژینەوەکــە بەئاگابوونــە لــەوەی تــا چەنــد میدیــای و�تـ نـا� رۆژئــاوا رۆ� هەبــووە
راپــۆرت و ب�وکـراوە تایبــەت و نوسـ
ڵ
لەب�وکردنــەوەی پەیــایم ت�ی ۆریســتان و گەیشــتووە بــەو ئەنجامانــەی میدیــا ئامرازێــی ســەرەیک و ســەرنج راکێشــە بــۆ تـ یـرۆر و ت�ی ۆریســتان ،هەروەهــا
ـد� پەیامــە خوێناوییـ ن
تــرۆر ســودی لەمیدیــا وەرگرتــووە بــۆ گەیانـ ن
ـەکا� خــۆی.
ی
ن
لەتوێژینەوەکا� پێشوو:
سود وەرگرتن
هــەردوو توێــژەر توانیویەیانــە ســود لــەو توێژینەوانــە وەربگــرن لــە رووی میتــۆدی بەکارهاتــوو ،هەوەهــا لــەرووی تیۆرییــەوە کــە ئاوریــان داوەتــەوە
ڵ
لەچەمــی تـ یـرۆرو مامەڵــەی میدیــا لەگــەڵ تـ یـرۆردا  ،بــە�م بەشــێوەیەیک گشـ تـی ئــەو توێژینەوانــە لەگــەڵ ئــەم توێژینــەوەی ئێمــەدا جیــاوازە بــەو پێیــەی
ن
ـۆ�
ئــەم توێژینەوەیــە تیشــی خســتۆتە ســەر هەڵمەتــەکا� تایبــەت بەروبەڕوبونــەوەی تـ یـرۆر لەهەرێــی کوردســتان شــیکاری بــۆ ( )86بەرهــەیم ڤیدیـ ی
ن
ـەوەکا� پێشــوو ئاوڕیــان لــەو بــوارە نەداوەتــەوە.
کــردووە کــە لــە چواچیــوەی ئــەو هەڵمەتانــەدا بــوون لــە کاتێکــدا توێژینـ
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ش
بە� دووەم :هەڵمەتەکا�ن میدیا و هۆشیارکردنەوەی جەماوەر

ن
هەڵمەتەكا� میدیا (چەمكو ناساندن):
یەکەم/

312 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

ـەكا� میدیایــدا دەڵێ ـت :هەڵمەتـ ن
توێــژەری ئەمەریــی (روجــرز) لــە پێناســەی هەڵمەتـ ن
ـەکا� میدیــا بریتییــە لــە بەكارهێنـ نـا� كۆمەڵێــك لــە چاالكییــە
ـەكا� میدیــا بــۆ بەدیهێنـ نـا� چەنــد ئەنجامێــی دیاریك ـراو لــەالی ژمارەیــەك لــە تاكـ ن
ڕێكخراوەییـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگا لــە ماوەیــەیك دیاریك ـراودا ( Rogers E
)and Story I, 1986, pp. 419

ڵ
ن
ن
كرد� ژمارەیەیك زۆر لە كۆمە� ن� خەڵك
هەڵمەتەكا� میدیا بریتییە لە هاندانو قایل
لەسەر بنەمای ئەم پێناسەیە زۆرێک لەتوێژەران پێیان وایە
ن
ـكار� رةفتــارى ،لــە ماوەیــەیك دیاریك ـراودا لەرێگــەی كۆمەڵێ ـک لــە چــاالیك ڕێكخ ـراو كــە میدی ـاو ئام ـڕازە كەســاییەكان لەخــۆی
بــۆ دروســتكرد� گۆڕانـ ی
دەگــرێ()Charles K-Atkins & Roland E.Rice, 2013, pp.3-19کەواتــە هەڵمەتـ ن
ـەكا� میدیــا كــورت ناكرێتــەوە لــە بوارێــی دیاریك ـراودا و
نابەسـ تـرێتەوە بــە چەنــد دەزگایەكــەوە ،بەڵکــو لــە دەرئەنجــایم ئــەوە ژمارەیــەك پەیــایم میدیـ یـا� دێتــەدی كــە پشــت بــە چەنــد ب�ی ۆكەیــەك دەبەســتێت
ڵ
كــە دەگوازرێتــەوە بــۆ كۆمــە� ن� خەڵــی لــە كاتێــی دیاریك ـراودا(.)Elder, R.W., Shultz, 2004, pp. 57-65

گ
دووەم /گرن� هەڵمەتەکان میدیا:

ڵ
كۆمە� ت
ن
ن
�
دەژم�درێت ،لەسەر بەكارهێنانێیک نەخشە بۆ ش
یە�
شێوەكا� پەیوەندی
هەڵمەتەكا� میدیا بەیەکێک لە
كێ�او بۆ كۆمەڵێیك دیاریکراوی
ێ
ن
ـدا� كۆمەڵــگا بەگشـ تـی یاخــود چەنــد گروپێــی بەتایبـ ت
جیــاواز لــە ئام ـرازی پەیوەندییکــردن وشــێوازە داهێنــەرەكان بــۆ هانـ ن
ـەندكرد�
ـە� بــۆ پەسـ
چەنــد ب ۆكەیــەك یــان پاڵپشـ تـی کــردن لەب ۆکــەکان ،ئــەوەش بەكارهێنـ نـا� سـ تـراتیجێك یــا زیاتــر لــە سـ تـراتیجێك لـ �
ـەڕ� چەنــد هەوڵێــی بــەردەوام
�ی
�ی
ێ
ڵ
لەچوارچێــوەی ماوەیــەیك دیاریك ـراودا ،ئــەم هــەو� بەیەكگەیاندنانــە كــە نەخشــەی بۆكێ ـرش اوە ئامانـ جـی گۆڕانكارییــە لــە �ێز
پ�ان ـی نو ئاڕاســتەو ڕەفتــار
كا� دیاریك ـراودا ،هەروەهــا هەوڵێــی زانسـ تـی ڕێكخ ـراوو پــان داڕێ ـژاوە بــۆ جێبەجێكـ ن
لــەالی جەماوەرێــی دیاریك ـراو لــە شــوێنو ت
ـرد� چەنــد بابەتیــی
دیاریك ـراو لــە مــاوەو كاتێــی دیاریك ـراودا ) يــورك بــرس ،2002 ،ص .)36

ج هەڵمەتەکا�ن میدیا:
سێیەم /ئامان�

لــەڕووی ئامانجــەوە هەڵمەتــەکان تیشــک دەخەنــە ســەر چەنــد ئامانجێــی دیــاری ک ـراو یــان دەســت نیشــانکراو ،کەبریت ـ ن لــە توانــای هەڵمەتـ ن
ـەکا�
ی
ـرد� جەمــاوەر دەربــارەی بابەتـ ن
میدیــا كــە وێنەیــەیك بەهـ �ێزـر بــۆ دامەزراوەیــەک یاخــود بابەتێــک پێكبهێـ نـىێ ،تــا پەرەبــدات بــە قایلکـ ن
ـەکا� نــاو هەڵمەتەکــە،
دە�شێ هەڵمەتەكــە لەپێنــاو چاككـ ن
ـى بۆئــەوەی ڕووی تێبكــەن ،ئــەو ڕەفتارانەیــان بگــۆڕن كــە
ـرد� وێنــەی پیشــەیەیك دیاریك ـراو پــاڵ بــە جەمــارەوە بـ ن ێ
ڵ
ـ� بــە ئامــاژەدان بــەکارە خراپـ ن
كۆمە�یـ ت
لەگــەڵ هەڵسـ ت
ـەكا� ئــەو ڕەفتــارە ،بۆئــەوەی تــایك نــاوكۆمەڵــگا لـ ێ �ـی دووركەوێتەوە(عامــر مصبــاح،
ـە� ناگونـ ج ێ
ـوکە�
 ،2009ص  ،)47بەرزكردنــەوەی ئاسـ تـی هوشــیاری و ئاگادارکردنەوەیــان لــە دەرئەنجامــە چاوەڕوانک ـراوەکان گــەر لەســەر ڕەفتــاری ناپەســەندو
نەخــوازراو بــەردەوام بــن (.ذوقــا عبيــدات و ســهيلة أبــو الســعود ،2005 ،ص .)16

ت
چۆنێ� ئەنجامدا�ن هەڵمەتە میدیاییەکان:
چوارەم/

ت
ن
ن
(بەتایبە� قایلكەرەكان) بەرەو ڕووی هەڕەشەی گەورەو ئاستەنگێیك زۆر دەبنەوە ،لەپێش هەموویانەوە
هەڵمەتەكا� میدیاییە
جۆرەكا�
هەموو
ـوكەو� پێشــوو و ئارەزوونەبـ ن
ت
ـەدا� جەمــاوەر بــە پەیامـ ن
بایــەخ نـ ن
ن
ـوو� لــە گۆڕانــكاری ،ســەرەڕای
ـتگرت� بــە رەفتــارو هەڵسـ
ـەكا� هەڵمەتەكــەو دەسـ
ئــەوەی كــە چەنــد فاكتەرێــی تــر هەیــە لــە دەرفـ ت
كەوت� ئــەو هەڵمەتانــە كــەم دەكاتــەوە ،بۆیــە بــۆ نەهێشـ ن
ن
ـت� گ�ی وگرفتــەكان پێویســتە كار
ـە� ســەر
بكرێــت بــۆ دانـ نـا� نەخشــەیەیك گونجــاو بــۆ ئــەو هەڵمەتانــەو پەیــڕەوی كـ ن
ـرد� بنەمــا راســتەكانو هەنــگاوە زانســتییەكان و كردارییــەكان كــە یارمەتیــدەرن
بــۆ ســەركەوتنیان (تامــر البكــري ،2006 ،ص ،)21بۆئــەوەی نەخشــەكە تەندروسـ ب ن
ـت� پێویســتە پەیــڕەوی زنج�ی ەیــەک هەنــگاو بکرێــت ،کــە زامنــە بــۆ
سەرخسـ ن
ـت� کــە بریتـی ن لــەم هەنگاوانــەی خــوارەوە:

ن کێشەو كۆكردنەوەی داتاكان
هەنگاوی یەکەم  :ناسی�

ڵ
هەنــگاوی یەكــەم بــۆ هــەر هەڵمەتێــی میدیـ یـا� كۆكردنــەوەی زانیــاری لەبارەیــەوە لەگــەڵ كۆكردنــەوەی زانیــاری لەســەر كۆمــە� ن� خەڵــك و
ڵ
خ
ی و كۆمە�یەتیــان لەپــاڵ زانیـ نـی سیســتیم بەهــاكانو نەریتــە بــاوەكان كــە پەیوەنــدی پێیانــەوە هەیــە لەگــەڵ
ـارودۆ� ئابــور 
ن و بـ
تایبەتمەندییەكانیــا 
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پەیوەندییــان بــە هەڵمەتەكــە یاخــود بــە گ وگرفـ تـی بابـ ت
ـە� هەڵمەتەكــە(.).pp.12 ،Fraser P ,1997
�ی
ن
ن
ت
ت
استەكا�
رەهەندەكا� ،هەروەها ئار
بابە� هەڵمەتەکەو
وگرف�
مەبەستمان لەم قۆناغە كۆكردنەوەی زانیارییەكانو ئامارەكانو داتاكان لەسەر گ�ی
� بەجێکـ ن
ن
وردەكا� كــە یارمەتیــدەرن بــۆ دانـ نـا� پــانو بەرنامــەكان و چۆنێـ تـی ج ێ
ـرد�
جەمــاوەر بۆئــەوەی بەئاگابــن لــە گشــت زانیارییــەكانو داتــا
ـ� و دەســت پێکـ ن
ـرد� هەڵمەتــەکان ،واتــە ئــاگاداری کات و شـ ن
هەڵمەتــەکان و دۆزینــەوەی شــێوازی بەگــەر خسـ ت ن
ـوێ� گونجــاو ب ـی ن بــۆ دەســت کــردن

بەهەڵمەتــەکان.

هەنگاوی دووەم  :دەستنیشانكرد�ن ئامانجەكا�ن هەڵمەتەكە

ن
ن
ـەنگاند� هەڵمەتــە میدییاییــەکان لەپێـشو
ـگاوەکا� تــرگرنگـ تـرە ،چونكــە ئامانجــەكان بــە پێوانەیــەك دادەنرێــت بــۆ هەڵسـ
ئــەم هەنــگاوە لــە هەمــوو هەنـ
لــەكاتو لــەدوای ئەنجامدانیانــدا ،بۆیــە دەبێــت هەمــوو هەڵمەتێــك پشــت بەســتووبێت بەچەنــد ئامانجێــی دیاریك ـراو ،ئامانـ جـی هەندێــك لــە
ێ بابەتو كێشــەی ناو كۆمەڵگا ،بەشــێیک تر لە هەڵمەتەكان
هەڵمەتەكان بۆ ئەوەیە تاكەكان زانیاریو هۆشــدارییان الدروســت بێت لەبارەی هەند 
بایــەخ بــە كاریگــەری خۆیــان دەدەن لەســەر بەهــاو ب�ی وبــاوەڕی تاكــەكان ،هەندێــی تــر لــە هەڵمەتــەكان چەنــد رەفتارێــی دیاریك ـراو لــەالی خەڵــك
ڵ
ن
نن
ـدل،
ـدل و سـ ي
ـم� العبـ ي
دەوروژێــ�و پشــتگ�ی ی� لــەو رەفتارانــە دەكــەن یاخــود هــەو� گۆڕیــی دەدەن ،بەهەمــان شــێوەیە لەگــەڵ ڕەوتەكان(قحطــان العيـ ي
 ،2004ص  ،)17هەندێک لەهەڵمەتەکان ئامانجەکانیان بەئاشــکرا دەخەنە روو تاوەکو جەماوەر ئاگاداری هەڵمەتەکان بن و بزانن لەپێناو چیدا
بــەر هەڵمەتــەکان دەکــەون( ،)pp. 147-164 ،Peter Dickens ,2000هەندێــی تریــان بەشــێوەی شــاراوە واتــە نائاشــکرا ئامانجــەکان دەســت
نیشــان دەکــەن تاوەکــو لەپشــت هەڵمەتەکانــەوە ئامانــج و خواســتە تایبەتـ ن
ـەکا� خۆیــان بپێکـ ن ن
ـ�(.)pp.165-184 ،Peter Golding ,2000

ی بۆ هەڵمەتەكە:
ی و مرۆ�
ی دارا�
هەنگاوی سێیەم :ئامادەساز�

یو مرۆییــە بــۆ جێبەجێكـ ن
مەبەســت لــە زاراوەی ئامادەســاز� لەوبــوارەدا دیاریكــردن و كۆكردنــەوەو پەرەپێــدانو وەبەرهێنـ نـا� دەرامـ ت
ـرد�
ـە� دارا�
ی
هەڵمـ ت
ـە� میدیــا(.)pp. 28 ،Philip Palmgreen ,2014

ئــەوەی جـ �ـی باســە دروســتە بودجــەی هەڵمەتـ ن
ـەكا� میدیــا بەچەنــد رێگایــەك دیــاری بكرێــت كــە ئەمانــەن (:ذوقــا عبيــدات و ســهيلة أبــو الســعود،
ێ
مصــدر ســابق ،ص )18
ێڵ
 :ئەمــە ئاسـ ت
 .١دیاریكـ ن
ـان�ین رێگایــە بەوپێیــەی هەڵمەتــە میدییایــەکان كۆمــە� چاالكـیی دیــاری دەكات كــە پێویســتە
ـرد� بودجــە بەپـ ێ �ـی ئەمانجانــەکان
ـ� بــەو نرخانــەی كــە یامەتیــدەران دایدەنـ ێ� ن
ـە� بكرێــن و بودجەكــە لــە چوارچێــوەی ئــەو چاالكییانــەدا دیــاری دەكــرێ ،ئــەوەش بــە پشــت بەسـ ت ن
جێبـ ج ێ
ـ�
چونكــە ئــەوان كەلوپــەیل پێویســت بــۆ ئــەو چاالكییانــە پەیــدا دەكــەن.
ن
دیاریكرد� بودجە بەگوێرەی شــیكردنەوە :ێ�ل�ەدا هەڵمەتە میدییایەکان پشــت بە پێشـ ن
ـبی� دەبەسـ تـىێ ،لە رێگەی پەیوەندی نێوان لەخۆگرتنو
.٢
ڵ
ن
ـتەكا� لەخۆگرتـ نـی پێشـ ن
ـبی� بۆماوەیــەیك دیاریكـراو ئــاگادار دەكاتــەوە.
و� هەڵمەتەکــە ،ئــەم ئەركــە ئاسـ
هەندێــك رەگــەزی تێكــە� ی

هەنگاوی چوارەم :ئەنجامدا�ن هەڵمەتەكە

غ
ت
ن
ن
ن
ت
ض
ا� الوق ـف ي  ،2014 ،ص  ،)680پــاش قۆنــا�
واتــە بەجێگەیانــد� هەنــگاوەكان و راپەڕانــد� ،یاخــود دانــا� ســراتیجییە� هەڵمەتكــردن(ر ي
غ
ـەكا� پەیوەنــدیو دیاریكـ ن
ـرد� ئامانجـ ن
كۆكردنــەوەو شــیكردنەوەی داتــا پێویســتەكان و دەستنیشــان كـ ن
ـرد� دەرماڵــەی دار یا� ،قۆنــا� چــوارەم دێتــە
ن
ـردە� كــە تیایــدا پەیامــەكان و هــۆكارەكانو هەڵســوڕێنەری پەیوەندییــەكانو جەمــاوەر
پێشــەوە كــە بایــەخ بــە وەرگـ یـرا� ئامانجــەكان دەدا بــۆ هەنــگاوی کـ ی
و دانـ نـا� خشــتەی هەڵمەتەكــە دیــاری دەکرێــت ،ئــەم قۆناغــە بەســەر دوو بــە�ش ســەرەکیدا دابــەش دەبێــت( :ق ـزادرى حيــاة ،2005 ،ص )137
ن
-١داڕشت� پەیامەکان:
بێ چونكە ئاڕاســتەی هەموو جەماوەری بەئامانج گ�ی او دەکرێت ،دەبێت ناوەرۆیك پەیامەکان
بێو جۆراوجۆر�
پێویســتە پەیامەکان گشــتگ�یو فراوان �
ڵ
زۆر بەبــا�ش ئامادەكراوبێــت و بەبەڵگــەوە هاوو�تیــان رازی بــكات و وایــان لێبــکات بەشــوێن زانیــاری زیاتــردا بگەڕێـ ن ن
ـ� لەســەر ئــەو پەیامانــە گفتوگــۆ

ض
ن
ا� الوقـف ي  ،2014 ،مصــدر ســابق ،ص )688
لەگــەڵ كەســا� تــردا بکــەن( .ر ي
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ن
دیاریکرد� ئامرازەکان:
-٢

ـاوازەكا� پەیوەنــدی دەبەسـ تـىێ ،بەكارهێنـ نـا� هــەر ئامرازێــک لەســەر چۆنایـ ت
ن
ـە� ئــەو
ێ پشــت بــە ئامـرازە جیـ
پرۆســەی پەیوەندییــەكان لــە ســەردەیم نــو 
ـى كــە هــەوڵ دەدا پەیــڕەوی لێ بــكاو دەری بخــا چەنــدە ئــەو ئامـرازە بەكاردەهێـ نـىێ كــە ئێمــە بــەكاری دەهێنـی نو چەنــدە لــە توانایدایــە
جەمــاوەرە دەوەسـ ت ێ
ئــەم ئامـرازە بـ ن
بێ ،لەبەرئــەوە دەبینـی ن ئامـرازەکان هەرهەمــووی بەیــەك جــۆر پلــە كاریگەرییــان نییــە لــە هەمــوو بارودۆخەكانــدا(pp. ,2010
ـوو� هــە�
 )173.،Anne Gregoryدیارترینیــان بریتـی ن لــە:
ڵ
-1رۆژنام��ەکان :بەکۆنــ ی��ن ئامرــازی میدی��ا ئەژمــار دەکرێ��ت کـ�ە رۆژان��ە ی��ان دوو هەفت��ە جارێ��ک یـ�ان زیات��ر ب�ڵاو دەکرێتـ�ەوە لەس��ەر کاغ��ەز بەشــێوەی
ژمــارەی یــەک لــەدوای یــەک ،کەلەرێگەیــەوە جەماوەرێــی دیاریک ـراو و مەبەســتدار دەکەوێتــە چوارچێــوەی ئامانجـ ن
ـەکا� هەڵمەتــە میدیاییــەکان،
ـە� تایبەتمەندبـ ن
ـچو� تەکنەلۆژیــا ،رۆژنامــە و بەکارهێنــەر نا� بــەرەو کــەم بونــەوە چــون و زیاتــر الیـ ن
چونکــە لەگــەڵ بــەرە وپێشـ ن
ـو� وەرگرتــووە (نبيــوة
بمخ ـبز ة ،2007 ،ص .)41
ڵ
ڵ
 :بـ ڵـاو کراوەیــەیک تایبـ ت
ـە� هەفتانــە یــان مانگانــە یــان وەرزی یــان هەندێکیــان ســا�نەیە بــە�م بەشــێوەی ژمــارەی یــەک لــەدوای یــەک
-2گۆڤــارەکان
ڵ
یــان هەندێکجــار ژمــارەی تایبــەت بەهەڵمەتێــی تایبــەت ،لەچەنــد بوارێــی تایبەتمەنــددا کار دەکــەن و دەبنــە ســەرچاوەیەک بــۆ بــاو کردنــەوەی
هەڵمەتــەکان و گەیانـ ن
ـد� ئامانـ جـی هەڵمەتــەکان ((.Robert M. Morgan, 1994, pp. 20-38
ڵ
ت  :ئــەم جــۆرە لــە بـ ڵـاو کـراوەکان بــۆ مەبەســت و کاتێــی دیاریکـراو دەردەکرێــن و دوای تــەواو بـ ن
ـو� کارەکــە یــان هەڵمەتەکــە ژمــارەی
-3بـڵاوکراوەی کا�
تــری نابێــت واتــە ژمــارەی تایبــەت دەردەچێــت( .)Patterson.L, 2007, pp. 185 – 189
ڵ
-4رادی��ۆ :ئەگـ چ
ـەر� لــە ئێســتادا هاوشــێوەی جــاران گوێگــری نییــە ،بــە�م بەهــۆی تایبەتمەندییەکانییــەوە وەرگــری خــۆی هەیــەو بەیەکێــک لەئامـرازە
کاریگــەرەکان دادەنرێــت لەرێگــەی دەنگــەوە پەیــام و ئامانجـ ن
ـەکا� هەڵمەتــەکان دەگەیەنێــت) ,pp. 21-34 (Charles R. Taylor ,2006
ن
ن
ن
بابەتەکا� هەڵمەتەکان دەخاتە روو،
هەڵمەتەکا� میدیایە چونکە بەدەنگ و رەنگ ئامانج و
گەیاند�
-5تەلەفزیۆن :ئامرازێیک گرنگ و کاریگەری
رادەی باوەرپێهێنــا و کاریگــەری دروســت کـ ن
ـرد� لەئاســتێیک بەرزدایــە ،و بەئاسـ نـا� دەتوانێــت جەمــاوەر بــەالی خۆیــدا رابکێشــێت ،بەتایبــەت لەرێگــەی
تەلەفزیـ ن
ـۆ� تایبەتمەنــد ،چونکــە جەمــاوەر لەئێســاتدا لەچوارچێــوەی میدیــای تایبەتمەنــددا خۆیــان دەبیننــەوەOberiri Destiny Apuke, 2016,
.( )pp. 84
-6بیل��بۆرد و شاشــەی ســەر شــەقامەکان :ئــەم جــۆرە لــە ئامـرازی میدیــا بــە جۆرێــی راســتەوخۆ دادەنرێــت ،چونکــە راســتەوخۆ و لەهەمــوو شــوێنێک
لەبــازار و شـ ن
ـوێ� کار کــردن و ســەر شــەقامەکان ،جەمــاوەر دەدوێـ ن ن
ـ� و پەیــام و ئامانـ جـی هەڵمەتەکانیــان بــۆ ئاشــکرا دەکــەن و دەخەنــەروو) Muniz,
.) A.M, 2001, pp. 412-432

-7ئینتەرنێــت :بەیەکێــک لەئام ـرازە کارلێکییــەکان یــان کاریگــەرە ســەردەمییەکان ئەژمــار دەکرێــت بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بەئامانـ جـی هەڵمەتــە میدیاییــەکان،
ت
لەگرنگ�ینیـ�ان بریتیـیی ن لـ�ە Chris� :
چونکـ�ە چەندیـ�ن لـ�ق و پـ�ەیل هەیـ�ە تاوەکـ�و بتوانینـ�ت گفتوگـ�ۆ و کاریگـ�ەری هەڵمەتـ�ەکان بەجەمـ�اوەر بگەیەنیـ�ت

).tine) Adhiambo Odhiambo, 2012, pp. 16
ت ن  :بریتییــە لەزنج ەیــەک لەالپــەرەی ئەلکـ تـر ن
ۆ� ،هــەر ماڵپەرێــک نــاو و ناونیشــانێیک تایبــەت بەخــۆی هەیــە و هەریەکــە لەرێگــەی
ا -ماڵپــەری ئەلکــرۆ�
�ی
ن
ت
ـەرەکا� ماڵپــەرەک  )Introduction to The Web, 2013, pp. 4(,لــە ئێســاتدا جگــە لەماڵپــەڕە
ئەلک�ۆنییەکانــەوە دەتباتــە نــاو الپـ
تــۆرە تایبەتــە
ســەربەخۆکان ،رۆژنامــەو گۆڤــارو رادیــۆو تەلەڤزیۆنــەکان ماڵپــەڕی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە ،زۆربــەی ماڵپەرەکانیــش بەووشــەی (WWW) (World
ن
ت
ئەلک�ۆنییەوە دەچیتە ناو ماڵپەرەکان و زانیاری داتاکان
جیها� ،کەلەرێگەی پێگەیەیک
 )Wide Webدەست پێدەکات واتە تۆری جاڵجاڵۆکەی
تن
کەپێویس� )Shane Diffily, 2011, pp. 38(.
بەدەست دەخەیت
ڵ
ب -تۆڕە کۆمە�یەتییەکان:)Social Media( :

گ
بەیەکێــک لەدیارت ـی ن ئــەو پێشــکەوتنانە دادەنرێــت کــە ئینتەرنێــت هیناویەتییــە ئــاراو کــە وەرچەرخانێک ـیی گرنــی لــە بــواری کۆمینیکەیشــن و میدیــا
ڵ
ڵ
دروســتکردووە ،تــۆڕە کۆ�یەتییــەکان زیــاد لەخزمەتگوزارییــەک پێشــکەش بــە هاووالتیــان لــە سەرتاســەی جیهــان کــردووە ،بــە�م ئــەوەی زۆرتریــن
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ڵ
ڵ
ڵ
بەکارهێنــەری هەیــە و رۆ� گــەورەی بینــوە لــە بــوارە ســیایس و کۆمەالیەتیەکانــدا بــە تایبــەت لــە و�تـ نـا� خۆرهــە� ت� ناوەڕاســت و لــە بــواری هەڵمەتــە

میدیاییــەکان بریت ـی ن لــە )Media & Diversity, 2009, pp. 20( :
ڵ
كۆمە�یەتییــە خەڵكێــی زۆر بــە تایبـ ت
ـە� گەنجــان لــە سەرانســەری جیهانــدا ئالــوودەی بــوون جێــگای ڕەزامەنــدیو بایەخیانــە،
 فەیســبوک :تۆڕێــیڵ
ـەرهەڵدا� لــە شـ ت
ن
ئــەم تــۆڕە ڕادەی تۆمارێــی كەسـ ت
ـوبا� ســا� ( )2004لــە زانكــۆی (هارفــارد) لــە ویالیەتــە
ـێ� تێپــەڕی نەدەکــرد لــە ســەرەتای سـ
ڵ
ن
ـاوڕ� زانکــۆی ،بــە�م لــە ماویــەیک
یەكگرتــووەكا� ئەمەریــكا لەالیــەن خوێندكارێــك نــاوی (مــارك زوكربـ یـرج) دروســتکرا بــۆ کۆکردنــەوەی هەنــدێ هـ ی
ڵ
کەمــدا ناوبانـ گـی ئــەو كارە ســنووری زانكـ ن
ـۆکا� ئەمەریــكای تێپەڕانــدوو بــە سەرتاســەری جیهانــدا ب�وبــۆوەو ( )Knut Linke, 2011, pp. 4ئێســتادا
ژمــارەی بــە کارهێنــەر نا� بــە نزیکــەی ().J. Clement, 9\1\2020, 7:36 am ( )2.45
ملیار مرۆڤ مەزەندە دەکرێت.
ڵ
 تویتــەر :ســا�  2006هاتــە ئــاراوە ،ناوەكــەی لــە زاراوەی (تویــت) وەرگرتــووە كــە واتاكــەی (جریــوە)ی ،چۆلەكەیــان بەهێمــای خۆیــان دانــاوە یەكێكــەڵ
كۆمە�یـ ت
ن
ـۆڕەکا� بەیەكگەیشـ ن
ـت�
لــە تـ
بێ بــۆ هەرنامەیــەك،
ـە� لەرێگەیــەوە بەکارهێنــەر نا� دەتوانــن نامــەی كــورت بنـ ێ�ـرن كــە لــە ( )140پیــت زیاتــر نــە�
ب� دەقێیك كورت كە دەقە درێژەكان چڕدەكاتەوە ،دروستە بۆ هەركەسێك ،تویتەر لە سەر ت
ئاس� جیهان بەکارهێنەرێیک
دروستە بۆ مرۆڤ ناوی ن ێ
ن
دەخەمڵێ�ێــت ،تــۆڕی تویتــەر ڕێخۆشــكەرە بــۆ
زۆری هەیــە كــە ژمارەیــا بــە نزیکــەی ( ]) Ying Lie, 9\1\2020, 7:43 am()٣٣٠ملیــۆن مــرۆڤ
ڵ
�ە�( ( )RSSلـ �
�ەڕ� خزمـ ت
ئەلیك�ۆنییـ�ەوە ،هەروەهـ�ا ڕووداوە گرنگـ�ەكان لـ �
وە�مدانـ�ەوەو قسـ�ەكردن لـ �
ت
ـەڕ� نامــە دەقكراوەكانــەوە (�Diako
�ەڕ� پۆس تـتی
ێ
ێ
ێ
.)poulos, N., & Shamma, 2010, pp. 1195-1193
ڵ
ـۆ� ،ب�ی ۆكــەی ئــەم تــۆڕە لەســەر توانــای
 یوتیــوب :ناونیشــانەكەی بریتییــە ( )www.youtube.comتایبەتــە بــە ب�وکردنــەوەی بەرهــەیم ڤیدیـ یـى كــە پێكدێــت لــە بڕگـ ن
هاوپێچكـ ن
� ئــەوەی پــارەی تێبچێــت ،هەمــوو
ـەكا� ڤیدیــۆ لەســەر تــۆڕی ئینتەرنێــت بێ
ـرد� گشــت دۆســییەكان دەوەسـ ت ێ
بەكارهێنەرێــک دەتوانێــت هەردۆســییەیك بیەوێــت هاوپێــیچ بــكات بۆئــەوەی ملیۆنەهــا كــەس لــە دەوروبــەری جیهانــدا بیبیـ نـىێ ،هەروەهــا بینــەران
ڵ
ن
دەتوانــن گفتوگۆیــەیك كۆمــەڵ بەڕێوەبــەرن لەبــارەی بڕگــەی ڤیدیۆكــە لـ �
ـەنگاند� دۆســیەی
ـەڕ� خســتنەپا� لێدوانــە هاوپێچــەكان ،ســەرەڕای هەڵسـ
ێ
ـدا� نرخێــی ڕێــژە� لــە پێنــج پلــە پێــك هاتــووە ،بۆئــەوەی مــاوەی گرنـ گـی دۆســییەی ڤیدیۆكــە دەربخــا لــە دیــدیو بۆچــوو�ن
ڕ� پێـ ن
ڤیدیۆكــە لــە �
ی
ێ
بەكارهێنــەر نا� پێگەكــە( .) .Aliraza Noruzi, 2017, p.1

هەنگاوی پێنجەم :چاودێری کردن و بەدواداچووون

ـگاوەکا� هەڵمەتەکــە و لەبەرچــاو گرتـ نـی ئامانجـ ن
ن
ـەکا� هەڵمەتەکــە و رێ خۆشــکردن بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بــە ئامانجــە دیاریکـراوەکان
واتــە ئــاگادار بــون لەهەنـ
ن
و نەهێشـ ن
ـتەنگەکا� بــەردەم هەڵمــە میدیاییەکــە(.)Andy Schmitz, 2012, pp. 403
ـت� بەربەســت و ئاسـ

ش
بە� سێیەم :یت�ۆر و شێوازی ڕوبەرو بونەوەی
چەمیک ت�ۆر:
یەکەم /دەروازەیەک بۆ
ی
تـ یـرۆر یەکێکــە لــەو چەمکانــەی خۆێندنــەوەی جیــاوازی بــۆ دەکرێــت و پێناســەیەیک گشــتگ�ی و یەكال کــەرەوەی نییــە کــە هەمــوان لەســەری کــۆک
بــن ،زۆرجــار پێناســەی تـ یـرۆر بــە گوێــرەی سیســتیم ســیایس و بـ یـرو راو ئایدۆلوجیــا جیــاوازەکان گــۆڕ نا� بــە ســەردادێت ،بەواتایــەیک تــر هەنــدێ جــار
ڵ
ڵ
لــە نێــوان شۆڕشـ �
ـگ�و ت�ی ۆریســتدا پێناســەکان تێکــەڵ دەبێــت ،بــە�م ئــەو خا�نــەی زۆرێــک لــە ســەرچاوەکان لەســەری کۆکــن بریتییــە لــە قوربانیـ نـا�
ێ
ڵ
تـ یـرۆر کــە هاوو�تیـ نـا� ســڤیلە ،هــەروەک دەرچوونــە لــە بنەمــا یاسـ یـا� و ئیتیکییــەکان ،لــە ســەر ئــەم بنەمایــە دەتوان ـی ن بڵێ ـی ن تـ یـرۆر بریتییــە لــە
بەكارهێنانێــی نایاسـ یـا� بــۆ هـ �ێزـر یاخــود بــۆ توندوت ـی ژ ی یاخــود هەڕەشــەكردن پێیــان ،لەالیــەن كەســێكەوە یــا كۆمەڵێــی رێكخ ـراو لــەدژی كەسـ نـا� تــر
ـاما� گشـ تـی ،لەگــەڵ نیــازی ترســاندنو ناچاركـ ن
یاخــود لــەدژی موڵــك و سـ ن
ـەزۆر� لەبــەر هــۆی جیــاوازی
ـرد� چەنــد كۆمەڵێــك یــان حكومەتێــك بـ
ی
ب�ی وبــاوەڕ و سیاســەت( ، )Garner, Bryan A, 2004, 8th editionبەواتایــەیک تــر تـ یـرۆر بریتییــە لــە كــرداری توندوت ـی ژ ی� یــا هەڕەشــەكردن کــە
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� دۆخێك لە ترسو تۆقاندن تا لە رێگەیەوە
لەالیەن كەســانو كۆمە�نو ڕێكخراوو و�تان بە شــێوەیەیك نایاسـ یـا� ئەنجام دەدرێت بۆ دروسـ
چەنــد ئامانجێــی دیاریك ـراو جێبەجێبكــەن.

ن ت�ۆر:
دووەم /مەترسییەکا� ی

ڵ
ڵ
ن
ن
ن
هاوو�تیان و �ێز
�ێز
ن
ـاییەکا�
ه�ە یاسـ
نەرێ� لەســەر
ـییەکا� بەئاشــکراو شــاراوە کاریگەری
ـکاند� کۆمە�یەتییە ،بۆیە مەترسـ
بەه�ی تێکشـ
ت�ی ۆر ئامرازێیک
ڵ
و�تــان دروســت دەکات ،بەشــێوەیەیک گشـ تـی تــرۆر لەهــەر جێگەیــەک بـ ن
ـوو� هەبێــت کەشــێیک لەنــاکاو و نەخــوازراو دروســت دەکات ،هــەروەک
ی
ڵ
کۆمە�یـ ت
بــەدوای خۆیــدا چەندیــن دەرئەنجــایم نێگەتیــڤ بەســەر کۆمەڵگــەدا دێنێتــە ئــارا کــە دەبێتــە مایــەی تێکـ ن
ـە� لەوانە(عبــدهللا
ـدا� شـ یـرازەی
احمــد يوســف ،العــدد :)2004 ،78
ـت� خەڵـ ن
ـت� خەڵـ ن
ـەر� کوشـ ن
 -١کوشـ ن
ـکا� بێتــاوان و ســوکایەتیکردن بــە مــرۆڤ :ئەگـ چ
ـکا� بێتــاوان ســوکایەتیپێکردنیان رێگــە پێــدراو نییــە و لــەرووی
ڵ
ن
ـە�م ت�ی ۆریســتان بــەردەوام کار دەکــەن لەســەر کوشـ ن
ـتکرد� تــرس و دڵــەراوکێ .
ـت� بێتاوانــەکان لەپێنــاو دروسـ
مرۆڤایاتییــەوە نەگونجــاوە ،بـ
 :ت ۆریســتان ئایــن و ب وبــاوەڕ دەکەنــە پاســاو بــۆ ئەنجامـ ن
 -٢نا�ش یــن کـ ن
ـدا� مــەرام و کارەکانیــان ،ئەمــەش بۆتــە ئامرازێــک
ـرد� وێنــەی ئایــن و بـ یـروڕاکان �ی
�ی ڕ
ـەکا� تــرو دروسـ ن
ـرد� وێنــەی ئایینێــی تایبــەت الی ئایینـ ن
بــۆ نا�ش یــن کـ ن
ـتکر� ناکــۆیک لــە نێــوان ئاینەکانــدا.
ن
ـارەکا� خــۆی ئەژمــاری دەکات ،کەهەمــوو رێگایــەک
 -٣زەرەر گەیانــدن بــە بەرژەوەنــدی گشـ تـی :ئەمــەش بــەردەوام تـ یـرۆر بەیەکێــک لــە ئامانجــە دیـ

دەگرێتــە بــەر بــۆ زەرەر گەیانــدن بــە بەرژەوەنــدی گشـ تـی .
ن
شێوازەکا� ت�ی ۆر
ت�ی ۆریستان چەندین شێواز دەگرنەبەر لەپێناو ئامانجەکانیان وەکو(:) ekuonline.eku.edu, 22/08/2019, 14:25 pm
ڵ
ن
قوربا� لێدەکەوێتەوە و زۆر بەرب�وە.
-1تەقینەوە :باوترین و زۆرترین
ن
دروستکرد� ترس و دڵەراکێ و پارەدا ئەنجام دەدرێت.
-2رفاندن :ئەمەیان زیاتر لەپێناو
ت
ن
دەهێ�ێت.
دەسکەو� سیایس زیاتر بەکار
-3گلدانەوەی بارمتەکان :ئەم جۆرەیان لەپێناو
-4دەست بەسەردا گرتن و سەرانەسەندن :ئامانج ێ �ل� روتانەوەی خەڵکییە.
ن
-5تێکدا� دام و دەزگاکان و دەست بەسەردا گرتنیان و وێرانکردنیان.
-6ت�ی ۆر کردن :زیاتر کەسە سیاسییەکان بەئامانج دەگ�ی ێن
ڵ
ن
-7فر ن
شکاند� شکۆی وو�تەکان.
اند� فرۆکە :لەپێناو ترس و

ن ت�ۆر:
سێیەم /پاڵنەرەکا� ی
ـدل العبــد ،2008 ،ص ،)21
تـ یـرۆر بەرادەیــەک پــەرەی ســەندووە کــە گەیشــتۆتە رادەی دیــاردە و بــەش بــەش بــووە بــۆ چەنــد شــێوازێک(عاطف عـ ي
ن
ت
ـەرەکا� ت�ی ۆریــش بریتـی ن لــە:
گرنگ�یــن پاڵنـ
لەپشــت هــەر ت�ی رۆێکــەوە پاڵنەڕێــک هەیــە،
-1پاڵنەرە سیاسییەکان
ڵ
ئەمــە ئــەو پاڵنەرانەیــە کــە تـ یـرۆر دەبەســتێتەوە بــە سیاســەتەوە ،ئەمــە لەهەمــوو شــێوازێک و هۆیــەک زیاتــر بــاوە لەهەمووشــیان زیاتــر مەتــریس دارتــر
و خوێناوییــە ،ئــەو پاڵنەرانــە بــەرادەی رێکــەوت دانانــرێ ،بەڵکــو بەچەنــد ب�ی وباوەرێــی دیــاری ک ـراو دادەنــرێ کەئامانـ جـی بەجێهێنـ نـا� مەبەســتێیک
ڵ
ن
عدل
فەرمانرەوا� یاخود رسوشـ تـی پەیوەندییە سیاســییەکان و کۆمە�یەتییەکان لەناو کۆمەڵگادا(عاطف
گۆری� سیســتیم
ســیایس دیاریکراوە بۆ
ی
ي
العبــد ،2008 ،ص .)1
-2پاڵنەرە ئابوورییەکان
ڵ
کۆمە�یـ ت
لەئەنجــایم تـ �ـر نەکـ ن
ـە� تاکــەکان دێتــە دی لەکاتێکــدا هــەژاری و بێــکاری دروســت دەبــن لەئەنجــایم گۆرانکارییــە
ـرد� خواسـ تـی ئابــوری و
ێ
ڵ
سیاســییەکان و کۆمە�یەتییــەکان و ئابورییــەکان کەلــە دیارتریـ نـی ئــەو پاڵنەرانەیــە کەجیــاوازی ئاسـ تـی بژێــوی دەبەســتێتەوە بەئاسـ تـی دەرامـ ت
ـە�
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گ
ڵ
ڵ
ـە� هەروەهــا پەرەسـ ن
کۆمە�یـ ت
چیینـ ن
ـەند� هە�وســان
ـەکا� کۆمەڵگا(عبــود ال ـراج ،1993،ص  ،)156کەدەبێتــە هــۆی ناهاوســەن� ئابــووری و
ن
ـەخ� قەی ـر نا� ئابــووری بۆتــە هــۆی پەرەسـ ن
و سـ ت
ـەند� کاری ت�ی ۆریسـ تـی ،هەنــدێ کــەس بــەوە دەڵـ ێ� ن
ـ� تـ یـرۆری ســەرمایەی بێ
ـتەکا�
� دەنــگ کەئاسـ
کاریگەرییـ ت
ـە� جیــاوازن جــا چ تاکــەکان یــان کۆمپانیــاکان و دام و دەزگاکان لــەدژی یەکـ تـر بـ ج ێ
ـە� بگەیەنــن (فكــري عطــا هللا عبــد المهــدي ،2008 ،ص

چوارەم /میدیا وەک میکان�یز مێک بۆ روبەڕوبوونەوەی ت�ی ۆر:
گ
ن ڵ
ن
ـدەکا� پەیوەســت بــە روبەڕوبونــەوەی تـ یـرۆر گرنــی زۆری پێــدەدەن،
ـت� و�ت لــە کــردەوەی ت�ی ۆریســتیەکان یەکێکــە لــەو بابەتانــەی کــە ناوەنـ
پاراسـ
بــەو پێیــەی ئــەریک دەز ن
گاکا� خۆپاراسـ ت ن
ـ� لــە تـ یـرۆر ئاســان دەکات و دەکرێــت رێگەیــەیک درێــژ کــورت بکاتــەوە ،دەوڵەتیــش ئــەم ئەرکــە دەگرێتــە ئەســتۆو
ڵ
پـ ن
ـا� وردو پــرۆژەی گونجــاو بــۆ سەرخسـ ن
ـت� دادەرێــژێ ،بــە�م ئــەم ئەرکــەش تەنھــا لــە ئەســتۆی دەوڵــەت نییــە پێوســتە کۆمەڵگــە بەشــێوەیەیک گشـ تـی
ف
ن
ـدەکا� پەیوەســت بەژیـ نـا� کۆمەڵگــەوە ھــاوکاری پــرۆژەی خۆپاراسـ ت ن
ـ� لــە کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان بکەن(منظمــة االمــن و التعــاون ي�
و تــەواوی ناوەنـ
أوروبــا ،2014 ،ص .)17
ڵ
ڵ
ڵ
پەنابــردن بــۆ میدیــا لــە زۆربــەی و�تـ نـا� جیھانــدا بەشــێیک دانەبـڕاوە لــەو ھەو�نــەی دەخرێنــە گــەر بــۆ روبەڕووبونــەوەی تـ یـرۆر ،ئــەو ھەو�نــەش لەالیەن
گاکا� ئاســایش و دەزگا تایبەتـ ن
دەز ن
ـەکا� دژە تـ یـرۆر سەرپەرشـ تـی دەکرێــن و لەالیــەن ئەوانــەوە لەســەر بنەمایــەیک زانسـ تـی دادەڕێژرێــن ،ھــەروەک ئــەو
ن
ن
نن
ھەڵمەتەکا�
کاردەھێ� وەک بەشێک لە
خاوە� بە�ش میدیای خۆیانن کە بە میدیای ئاسایش ناوزەند کراوە کە تەواوی ئامرازەکان بە
دەزگایانە
ـت� کارەکانیــان ،بەتایبــەت لــە مەســەلەی بەرەنگاربوونــەوەی تـ یـرۆردا بــە�ش
سەرخسـ ن

ڵ
میدیــای دەز ن
گاکا� ئاســایش لــە رێگــەی پەییامەکانیانــەوە ھــەو�

ـە� کـ ن
دژایـ ت
ـرد� ئــەو ژینگەیــە دەدەن کــە تـ یـرۆر تیایــدا گەشــە دەکات(يوســف بــن أحمــد الغامــدي ،2000 ،ص .)148-150

پێنجەم /هەڕەشەی یت�ۆر لە هەرێیم کوردستاندا

ھەرێــی کوردســتان بەحوکــی ھەســتیاری ئــەو دۆخــە سیاســییەی ھەیبــووە ،بــەردەوام روبــەڕووی ھەڕەشــەی ت�ی ۆریسـ تـی بۆتــەوە ،ھــەروەک
ت
ت
ـرو� ت�ی ۆریسـ تـی نــارساون لــە نێــو ھەرێــی کوردســتان چــاالیک خۆیــان ئەنجامــداوە ،لەســەر ئــەم
ژمارەیــەک گــروپ کەلەســەر ئاســی نێودەوڵــە� بــە گـ پ
ڵ
بنەمایــە پەرلەمـ نـا� کوردســتان یاســای بەرەنگاربوونــەوەی تـ یـرۆر بــە ژمــارە 3ی ســا�  2006پەســەند كــرد و تــا ئێســتا سێ جــار بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ

لەالیــەن پەرلەمانــەوە درێــژ كراوەتــەوە (هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو).

شەشەم /پەنا بردن بۆ میدیا بۆ رووبەروبوونەوەی یت�ۆر لە هەرێیم کوردستاندا

ـای� پارێ ـز ن
ارە� ناوخــۆی حکومـ ت
وەز ت
ـە� هەرێــی کوردســتان لەرێگــەی بەڕێوەبەرایەتیــەی ئاسـ ش
گاکا� هەرێمــەوە کار بــۆ روبەڕووبونــەوەی تـ یـرۆر لــە
هەرێمەکــەدا دەکات ،ئــەو بەڕێوەبەرایەتیەیانــەش لــە پــاڵ گرتنــە بــەری رێوشـ ن
ـوێ� ســەربازی و ئەمـ نـی بــەردەوام گرنگیــان داوە بــە میدیــاو بــە هەنگاوێــی
ـت� کارەکانیــان ،لــەو چوارچێوەیــەدا بەڕێوەبەرایەتیــەی ئاسـ ش
گرنیــان لەقەڵــەم داوە بــۆ سەرخسـ ن
ـای� هەولـ ێ�ـر بــە�ش میدیــای خۆیــان هەیــە بــۆ هۆشــیار
ڵ
هاوو�تیــان ،ئــەو بەشــە بەپلــەی یەکــەم و دووەم پشــت بــە (تەلەفزیــۆن) و (ئەنتەرنێــت) دەبەسـ ت ن
ـ� جگــە لــەوەش بــە گۆڤــار و رۆژنامــەو
کردنــەوەی
ڵ
بیلبــۆردی ســەر شــەقامەکان بەکاردێـ ن ن
ـ� ،هــاوکات هێڵێــی گەرمیــان دانــاوە بــۆ بــەردەوایم وە�مدانــەوەی هەرمەترســییەیک ت�ی ۆریسـ تـی بــە ژمــارە
ڵ
ـای� پارێـزگای سـ ن
ـو�ن ،)10/1/2019 ،بەهەمــان شــێوە لــە بەڕێوەبەرایـ ت
ـە� ئاسـ ش
ـلێما� پشــت بــە (رۆژنامــە ،تەلەفزیــەن ،رادیــۆ،
(()١٢٣گۆڤــاری گـ

سۆشــیال میدیــا) دەبەسـ تـرێت جگــە لــەوەی چەندیــن ڵب�وکردنــەوە بەکاردێـ ن ن
ـ� بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەرو خســتنە رووی کارو چاالکییەکانیــان
ن
بەتایبــەت لــە پیشـ ن
ـییەکا� تـ یـرۆر و پوچەڵکردنــەوەی کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان(مقدم رزگار حمەرەحیــم حمــە کەریــم ،چاوپێکەوتــن،
ـاندا� مەترسـ
ـلێما� بەشــێیك تایبەتیــان بــە میدیــا هەیــە كــە لەوەێــوە كار و چــاالیك و ئامانجـ ن
 ،)20/11/2019هــەروەک بەڕێوەبەرایەت ـ دژە تــرۆری سـ ن
ـەكا�
ی
یی
ڵ
ڵ
ن
ـیەكا� ت�ی ۆرهــەو�
بەڕێوەبەرایەتیەكــە لــە بەرەنگاربونــەوەی تـ یـرۆر دەخەنــە روو ،لــە رێگــەی بــاو كردنــەوەی پەیــام و ڤیدیــۆی تایبــەت بەمەترسـ
هۆشــیار كردنــەوەی كۆمەڵگــە دەدەن تــا رێگــری بكرێــت لــە هــەر حاڵەتێــی نەخوازراو(رەوەنــد محمــد عبدلرحمــان ،چاوپێکەوتــن.)10/10/2019 ،
ت
میدیا� لەڕووبەڕوو بوونەوەی ت�ی ۆر لە هەرێیم کوردستاندا
هەڵمە�
بە�ش چوارەم :شیکردنەوەی ناوەرۆیک
ی
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ـاال�  ٢٠١٨ -٢٠١٤بەھــۆی ئــەو دۆخــەی سەرتاســەری عــر قا� گرتــەوە لــە بەرەئەنجــایم دەرکەوتـ نـی رێکخ ـراوی دەوڵـ ت
لــە مــاوەی سـ ن
ـە� ئیســایم
ی
ـای� ھەرێــم ھەوڵمەتێــی بەرف ـر ن
لــە عــراق و شــام (داعــش) ،بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
اوا� میدیـ یـا� ئەنجامــدا بــۆ ھۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەرو
ی
ن
ـییەکا� تـ یـرۆر ،ئــەم بەشــە ھــەوڵ دەدات شــیکارییەک بــۆ ژمارەیــەک پەیــام بــکات کــە لــەو ســەروبەندەدا وەک بەشــێک
ئاگادارکردنەوەیــان لــە مەترسـ
ـای� ( سـ ن
ن
ـای� هەرێــم ئاسـ ش
ـییەکا� لەهــەردوو بەڕێوەبەرایەتـیی ئاسـ ش
لەھەڵمەتــە مدیاییــەکان بــۆ روبەڕووبونــەوەی مەترسـ
ـلێما� و هەولـ ێ�ـر) ئەنجــام
دراوە.

یەکەم /هەنگاوەکا�ن شیکاری:

ـای� هەرێــم لــە پارێ ـز ن
ن
گاکا� هەولـ �ـرو سـ ن
ـیتەڵکرد� ئــەو ڤیدیۆیانــەی هــەردوو بەڕێوەبەرایەت ـیی ئاسـ ش
بــۆ شـ
ـلێما� بەرهەمیــان هێنــاوە لــە چواچێــوەی
ێ
ن
هەڵمەتەکا� هۆشــیاری لە روو بەروو بوونەوەی ت�ی ۆر ،ئەم توێژینەوەیە کۆمەڵێک ڕێگە و شــێوازی زانسـ تـی گرتۆتەبەر بەپشــت بەسـ ت ن
ـ� بەمیتۆدی
شــیکاری ڕواڵـ ت
ـە� نــاوەرۆک بــەم شــێوەی خــوارەوە:

دووەم /دروستکرد�ن فۆریم شیکاری:

ن
بــەو پێیــەی ئــەم توێژینەوەیــە توێژینەوەیــەیک شــیکاری پاشــوەختە ،واتــە فۆرمێــی ئامادەکـراو نییــە پشـ تـی پ ێ
ـتکرد�
� ببەسـ تـرێت ،هــەر بۆیــە بــۆ دروسـ
ـە� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� تایبــەت بەهەڵمـ ت
کرد� تــەواوی ڤیدیۆیـ ن
فۆرمــە شــیکارییەکە پشــت بەســەیر ن
ـەکا� ئاســایش لــە بــەروو بــەروو
ڵ
ڵ
بوونــەوەی تـ یـرۆر بەسـ تـراوە کــە رۆمــا� سەرتاســەری تــەواوی ڤیدیــۆکان ک ـراوە لەمــاوەی ســا� ن� .٢٠١٨ -٢٠١٤

سێیەم /دیاریکرد�ن یەکەکا�ن شیکاری:

ڵ
بەوپێیــەی ئــەم توێژینەوەیــە کار لەســەر ئــەو ڤیدیۆیانــە دەکات کــە تایبــەت بەهەڵمـ ت
ـە� هۆشــیاری دروســت کـراون بۆیــە کار لەگــەڵ وێنــەی جــو�و
و نوسـ ن دەکات ،چونکــە ڤیدیــۆکان جوڵــەو نوسـ ن و گرافیکیــش لەخــۆ دەگــرن ،جــا لەبــەر ئــەم هۆیــە پشــت بەیەکـ ن
ـەکا� (فــۆرم ،ب�ی ۆکــە ،بابــەت و
ی
ی
کەسـ ت
ـایە�) بەسـ تـراوە.

چوارەم /دیاریکرد�ن دەستەکا�ن شیکاری

ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� چ(� وتـراوە؟) و (چــۆن وتـراوە؟)  ،چونکــە لــە
ئــەم توێژینەوەیــە پشـ تـی بەدەســتەی فــۆرم و نــاوەڕۆک بەســتووە کــە خــۆی دەبینێتــەوە لــە
ڤیدیۆکانــدا بــە زیــاد لــە شــێوازێک چەنــد بابەتێــک خراوەتــە ڕوو.

پێنجەم /ڕ ت
اس� فۆریم شیکاری:

ـەوەکا� شــیکاری نــاوەرۆک بەکاردێــت ،کــە بریتییــە لــە پیشـ ن
ن
ئــەم توێژینەوەیــە پەنــای بردۆتــە بــەر راسـ تـی رواڵـ ت
ـاندا� فــۆریم
ـە� کــە زۆرتریــن جــار لەتوێژینـ
شــیکاری بــە کۆمەڵێــک هەڵســەنگینەر لــە پســپۆر نا� بــوارە جیاجیـ ن
ـاکا� پەیوەســت بــە ئاســایش و تـ یـرۆر و میدیــا بەمەبەسـ تـی بەئاگابــوون لەراسـ تـی
ن
کرد� ڤیدیــۆکان کاری لەســەر ک ـراوە ،دوای تــەواو کـ ن
و دروسـ تـی ئــەو فۆرمــەی بــۆ شــیکار ن
ـەکرد� یەکــەکان ،توێــژەران فۆرمــە
ـرد� فۆرمەکــەو پێناسـ
شــیکارییەکەیان ئاراســتەی کۆمەڵێــک پســپۆر کــرد (نــاوی هەڵســەنگێنەران ،پ.ی.د نەزاکــەت حسـ ن حەمەســەعید  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
ـلێما�،
ی
ـلێما� ،پ.ی.د هێمــن مەجیــد حەســەن  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
پ.ی.د فوئــاد عــەیل ئەحمــەد  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
ـلێما� ،پ.ی.د حەکیــم
ـلێما� ،پ.ی.د ابتســام اســماعیل قــادر  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
عوســمان حەمیــد  /پســپۆری میدیــا /ز.پۆلیتەکنیــک سـ ن
ـلێما� ،پ.ی.د عومــەر
ئاحمــەد رەمــەزان  /پســپۆری میدیــا /ز.ســلێمان ،پ.ی.د ســەالم نەرسەدیــن محەمــەد  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
ـلێما� ).دوای گەرانــەوەی فۆرمەکــە و
ن
ـتییەکا� هەڵســەنگێنەران ،رادەی رێکەوتـ نـی هەڵســەنگێنەران بەڕێــژەی ( )%90بــوو کــە ئەمــەش ڕێژەیــەیک گۆنجــاوە
بەهەنــد وەرگرتـ نـی تێبینیــە زانسـ
لــە رووی زانســتییەوە.

جێگ�ی فۆریم شیکاری:
شەشەم/
ی
ـیکار� دەســتەکان بەســەر هەمــان ســامپڵ بەرێژەیــەیک
مەبەســت لەجێگـ یـری گەشــتنە بەهەمــان ئەنجــایم شــیکاری یەکــەم ،بەدووبــارە کردنــەوەی شـ ی
دیاریکـراو ،لەکاتێــی دیاریکـراودا ،توێــژەر ئــەم رێگایــەی ئەنجامــدا بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بەجێگـ یـری وەک لەخــوارەوە خراوەتــە روو:
An Academic And Scientntific Journal
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 :توێــژەران هەســتان بەدووبــارە شــیکردنەوەی دەســتەکان بەتێپەربـ ن
ـو� مــاوەی (سێ مانــگ) بەســەر مـ ێ� ژـرووی یەکــەم شــیاکاریدا،
جێگـ یـری لەگــەڵ خــود
ڵ
لەگــەڵ خۆیــان ،بەســەر رێــژەی ( )10٪ســامپ� توێژینەوەکــە کــە ( )86ڤیدیۆیــە ،بەپشــت بەسـ ت ن
ـ� بەیاســای (هۆڵسـ تـی) بــۆ جێگـ یـری ،ناوەنــدی
ن
ـتگۆ� دەســتە شــیاکرییەکان.
هاویــەیک توێــژەران لەگــەڵ خۆیانــدا کردییــە ( )0.924ئەمــەش بەرێژەیــەیک بــەرز دادەنرێــت بــۆ دڵنیــا بــون لــەروو� راسـ ی

2M
N1 + N2
= 0.924

CR:

Coefficient Reliability

2 × 524
567+567

حەوتەم /شێوازە ئامارییەکان:

ن
شــیوازە ئامارییـ ن
ـەکا� بەکارهاتــوو لــە شــیکردنەوەدا بریتییــە لــە چوارگۆشــەی کای بــۆ دەرخسـ ن
ـارەکا� ئــەو دەســتانەی
ـت� جیــاوازی نێــوان دووبـ
ـەکا� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
تویژینەوەکــە بــۆ شــیکردنەوەی هەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاســایش لــە روو بــەروو بوونــەوەی تـ یـرۆردا گرتویەتیەبــەر ،بــە پشــت
بەسـ ت ن
ـ� بەبەهــای خشــتەیەی (  )3.84ئاسـ تـی ئامــاژەی ( )0.05پلــەی ئــازادی (.)1

هەشتەم /ئەنجایم شیکارکرد�ن هەڵمەتەکا�ن رووبەروبونەوەی یت�ۆر:

ت
ن
ن
میدیا� روبەڕو بوونەوەی ت�ی ۆر
هەڵمە�
بەرهەمهێ�
الیە�
-١
ی
ـای� سـ ن
ـرد� هەڵمەتــەکان ،دەردەکەوێــت لــە کــۆی ( )86هەڵمــەت ( )39هەڵمـ ت
دوای کۆکردنــەوەو هەالوێــر کـ ن
ـە� تایبەتــە بــە ئاسـ ش
ـلێما�)47( ،
هەڵمەتیــش تایبەتــە بــە ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر ،بەپـ ێ �ـی ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت هیــچ جیاوازییــەیک ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای
کای ســکوێرکــەم تــرە لەبەهــای خشــتە� گوزارشــت لــەوەی کەبەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاســایش هــەردوال بەگرنگییــەوە ســەیری هەڵمەتەکانیــان کــردووە
ی
و لەهەوڵــدا بــوون بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر ،بروانــە خشــتەی ()1
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خشتەی ()1
ت
ی روبەڕو بوونەوەی یت�ۆر
ن هەڵمە� میدیا�
الیە�ن بەرهەمێ�

ف
ت
ف
ت�ۆرلەهەرێیم
بەگەڕخست�هەڵمە�
میدیا�لەروبەڕوبونەوەیمەترسییەکا� ێ
ي
کوردستاندا
توێژینەوەیەیكشیکارییە
UsingMediaCampaignagainstTerrorThreatsinKurdistanRegion
-ananalyticalstudy
ڵ
ئی�اهیمسەعیدفەتحو�
پ.ى.د .ب
ت
ن
میدیا� روبەڕوبونەوەی ت�ی ۆر
هەڵمە�
هونەرییەکا�
 فۆرمەف
ی
انکۆیسلێما�
ز
انستەمرۆڤایەتییەکان-
ز

اگەیاندن-کۆلێ�
ر
ب
ڵ
ـە� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� هەڵمـ ت
ـرد� ئــەو زانیــاری و داتایانــەی کەتایبەتــن بەدەســتەی ( فۆرمــە هونەرییـ ن
دوای هە�وێرکـ ن
ـەکا� ئاســایش بــۆ
Assist.Prof.IbrahimSaeedFathulla
روبەڕوبونــەوەی تـ یـرۆر) دەرکــەوت ژمارەیــەک فــۆرم بەکارهاتــووە بــەم شــێوەیەی خــوارەوە:
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
ـاندا� هەمــوو ئــەو شــەڕە راســتەوخۆیانەی هـ �ێزـر ن
 :ئــەم فۆرمــە کەتایبەتــە بەپیشـ ن
ەکا� ئاســایش و دژەتـ یـرۆر و پێشــمەرگە
أ -دۆکیومێنتــەری واقــی
University-MinistryofHighEducation
ـای� سـ ن
ـدا� جەنگــدا ،لەبەرهەمـ ن
لەگــەڵ ت ۆریســتان لەمەیـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاسـ ش
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iqکــەم دێــت کەلــە کــۆی گشـ تـی ( )39ڤیدیــۆ
ـلێما� و هەولـ ێ�ـر بەپلــەی یە
�ی
ـای� سـ ن
ـلێما� ( )14دانــەی بەرهەمهێنــاوە ،ئاسـ ش
ئاسـ ش
ـای� هەولـ یـر ( )19ڤیدیــۆ .

.

م
یوهانعوسمانحەمە �ێزـرەکان پیشــان دەدات هــاوکات لۆگــۆ و ئــاریم تایبـ ت
ـە�
ب -بانگەشــەی ســیایس :هەندێــک لــە ڤیدیــۆکان لەگــەڵ ئــەوەی توانــا و روبــەڕو بونــەوەی هـ
ف
انستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
اگەیاندن-کۆلێ�ز
ر
ب
ـای� سـ ن
الیەنێــی ســیایس لەســەر ڤیدیــۆکان دان ـراوە لــەم فۆرمــەدا ئاسـ ش
ـلیما� ( )10ڤیدیــۆی لــە کــۆی ( )39ڤیدیۆکــەی بــۆ تەرخــان کــردووە لــە
Lec.YohanOthmanHama
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360
University-MinistryofHighEducation
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iq

320 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

ریزبەنــدی ( )2دایــە و ئاسـ ش
ـای� هەولـ یـر لــە کــۆی ( )47ڤیدیــۆ ( )7دانــەی بــۆ ئــەم فۆرمــە تەرخــان ک ـراوە لــە ریزبەنــدی ( )4دایــە.
پ -کورتــە درامــا :ئــەم فۆرمــە ئــەو ڤیدیۆیانــەی کەلەشــێوەی درامــادان بــایس روبــەڕو بونــەوەی هـ �ێزـرەکان دەکات لەگــەڵ ت�ی ۆریســتان هەوڵێکــە بــۆ
ـای� سـ ن
ن
ـییەکا� تـ یـرۆر ،هــەردوو ئاسـ ش
ـلیما� و هەولـ ێ�ـر ( )9جــار ئــەم فۆرمەیــان بەکارهێنــاوە.
هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر لەمەترسـ
ه�ەکان کەتاچەند لەئامادە باشــیدان بۆ شکســت پێهێنا�ن
ـت� توانای ســەربازی �ێز
نمای� ســەربازی :لەم فۆرمەدا تیشــک خراوەتە ســەر دەرخسـ ن
ش
ت-
ن
ش
ش
ڤیدیۆ� بۆ تەرخان کردووە .
ئاسای� هەول�ی ()12
کۆ� ( )39ڤیدیۆ ()6ی بەم فۆرمە بەرهەمهێناوە ،
ی
ت�ی ۆریستان ،ئاسای� سلیما� لە ی
ن
ن
ش
ش
لەکۆی ت
سلیما� بەو پێیەی بەهای
ئاسای�
ئاسای� هەول�ی و
فۆرمەکا� خراونەتە روو هیچ جیاوازییەیک ئاماژەداری ئاماری نییە لەنێوان
گش�
ـتە� گوزارشــت ،مانــای وایــە هــەردوو ئاســایش وەکــو یــەک گرنگیــان بەفۆرمــەکان داوەو بــەالم لەفۆرمیکــەوە بــۆ
کای ســکوێر کــەم تــرە لەبەهــای خشـ ی
ـای� سـ ن
فۆرمییک تر گرنگییەیک دەگۆریت الی ئاسـ ش
ـلیما� و هەول�ی  ،بروانە خشــتەی (.)2
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ف
ت
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ت�ۆرلەهەرێیم
بەگەڕخست�هەڵمە�
میدیا�لەروبەڕوبونەوەیمەترسییەکا� ێ
ي
کوردستاندا
توێژینەوەیەیكشیکارییە
UsingMediaCampaignagainstTerrorThreatsinKurdistanRegion
-ananalyticalstudy
ڵ
ئی�اهیمسەعیدفەتحو�
پ.ى.د .ب
ف
اگەیاندن-کۆلێ�زانستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
ر
ب
Assist.Prof.IbrahimSaeedFathulla
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
University-MinistryofHighEducation
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ت
ن
ف
میدیا� روبەڕو بوونەوەی ت�ی ۆر
هەڵمە�
سەرەکییەکا�
 ب�ی ۆکەیی
انستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
ز

اگەیاندن-کۆلێ�
ر
ب
ڵ
ن
ن
�
ش
هەول� بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوو�تیان ،چەند ب�ی ۆکەیەک لەخۆ دەگرێت کەپێکهاتوون لە:
هەڵمەتە میدیاییەکا� ئاسای� سلێما� و ێ Lec.YohanOthmanHama
ا -قارەمانێـ تـی هـ �ێزـرە کوردییــەکان :لەهەڵمەتەکانــدا بەتــەوای دیــارە کــە هـ �ێزـرەکان چــاو نەترســانە کار دەکــەن بــۆ پاراسـ ن
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyahکوردســتان ،ئــەم
ـت� هەرێــی
ب ۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـای� سـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )22جــار دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )15دووبــارە لــە ریزبەنــدی
�ی
ێ
University-MinistryofHighEducation
یەکەمــدا دێــن.
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iq
 :لەهەڵمەتەکانــدا بائاشــکرا وروون دڕنــدە� هـ �ێزـرەکان داعــش پیشــان دەدەن ،ئــەم ب ۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـەکا�
ـدە� گروپــە ت�ی ۆریســتییەکان
�ی
ی
ب -دڕنـ ی
ـای� سـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )8جــار دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ئاسـ ش
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )8دووبــارە لــە ریزبەنــدی دووەمــدا دێــن.
ێ
 :ب ۆکەیــەیک تــری هەڵمەتــەکان پیشـ ن
ێ�ش
پ -پوختە
ـاندا� توانــای هـ �ێزـرە کوردییەکانــە لــە پوچەڵکردنــەوەی هـ �ـر
پوچەڵکرد:نــەوەی هـ �ـر
ێ�ش ت�ی ۆریســتان �ی
ئامانــ� ئــەم توێژینەوهیــە بــە ئاگابوونــە لــە نــاوهڕۆیك ئــەو ھەڵمەتــە میدیاییانــەی بەڕێوهبەراتییـ ن
ـەکا� ئا نسـ ش
ھەرێــم خسـ نـتویانەتە گــەر بــۆ
ـای�
ج
ـتان ،ئــەم ب ۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
سـ ش
ت�ی ۆریسـ
ـلێما� ( )7جــار دووبــارە لــە
ـای� سـ
ـەکا� ئا
ـای� هەولـ ێ�ـر ( )7جــار دووبــارە بۆتــەوە ،لــە هەڵمەتـ
�ی

ـییەکا� تــرۆر لــە ھەرێــیم کوردســتاندا ،بــۆ ئــەم مەبەســتە تــەواوی ئــەو ڤیدیۆیانــە وهرگــراوه کــە ھــەردوو بەڕێوهبەرایـ ت
ن
ـە�
روبەڕوبونــەوهی مەترسـ
ي
ي
ریزبەنــدی ســێهەمدا دێــن.
ڵ
ـای� سـ ن
ـلێما� و ھەولـ ێـر لەمــاوهی ســا� ن
ئاسـ ش
ـەکان
ـ
ن
تەلەفزیۆ
ـەی
ـ
ش
شا
ـە
ـ
ل
ـەوهو
ـ
ن
ھێنا
ـان
ـ
ی
بەرھەم
ـاوهر
ـ
م
جە
کردنەوهی
ـیار
ـ
ش
ھۆ
ـۆ
ـ
ب
2018
ـا
ـ
ت
2014
�
ي
ه�انــەی بەشــدارن لــە هاوپەیمـ نـا� نێودەڵـ ت
 :هـ �ێزـر ن
ت
�
ەکا� هەرێــی کوردســتانیش یەکێکــن لــەو �ێز
ێز
ـە� بــۆ
کوردییــەکان
نێودەوڵــە� بــۆ هــرە
ت -هــاوکاری
ڵ
ن
ـۆڕهکا� سۆشــیال میدیــا ب�وکراونەتــەوه ،ھــەردوو توێــژهر بــۆ شــیکردنەوهی نــاوهڕۆیك ئــەو بەرھەمــە ڤیدیۆیانــە پشــتیان بەســتووه بــە
یاخــود تـ

روبــەڕو بونــەوەی تــرۆر ،بۆیــە بــەردەوام هــاوکاری ســەربازی و مەشــقیان لەهـ �ێزـرە بیانییــەکان وەردەگــرن ،ئــەم ب ۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای�
ن
ین
�ی ش
میتــۆدی وهســ� لەجــۆری شــیکاری نــاوهڕۆک ،لــە ئەنجامــدا ئەوهیــان بــۆ دهرکەوتــووه کەبەڕێوهبەرایەتییــەکا� ئاســای� ھەرێــم لەرێگــەی ھەڵمەتــە
ڵ
ھاوو�تیــان لــەو دڵنیــا بکەنــەوه کــە گروپــە يترۆریســتییەکان يێ ن
ھرێــ� مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
میدیاییەکانیانــەوه ھەوڵیــان داوه لەیەککاتــدا
ڵ
Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360
Journal
 An Academic And Scientntificت
ـن ،يێ ن
ـە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو يێ ن
ـتگری دهکرێــن و بــەردهوام توانیویانــە
ھرانــەی لــە دژیــان دهجەنگـ
بـ
ھرێــ� گیانفیــدان و لەســەر ئاسـ تـى نێودهوڵــە� پشـ ي
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پیـ ن
ـا� ئــەو گروپانــە پوچــەڵ بکەنــەوه.
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ـای� سـ ن
هەولـ �ـر ( )6دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )6دووبــارە لــە ریزبەنــدی چوارەمــدا دێــن.
ێ

ج -مەتــریس گروپــە ت�ی ۆریســتەکان بــۆ کۆمەڵگــە :ئــەو مەترســیانەی گروپــە ت�ی ۆریســتییەکان لەســەر کۆمەڵگــە دروسـ تـی دەکــەن ب�ی وکەیــەیک تــری
هەڵمەتــە میدیاییەکانــە بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر ،ئــەم ب ۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )4جــار دووبــارە بۆتــەوە ،لەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـەکا�
�ی
ێ
ـای� سـ ن
ئاسـ ش
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تەرخانکــردووەو لــە ریزبەنــدی ()2دا دێــن.
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ـلێما� ( )6جــار دووبــارە بۆتــەوە و لەوانــەی ئا
هەول�یــش ( )8جــار و لەریزبەنــدی ()2دا دێــن
ـای� سـ
رووەوە لــە
ێ
ڵ
ـتییەکان يێ ن
ھرێــ� مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
ـ
س
ۆری
تر
ـە
ـ
پ
گرو
ـە
ـ
ک
ـەوه
ـ
ن
بکە
ـا
ـ
ی
دڵن
ـەو
ـ
ل
ـان
ـ
ی
ت
ھاوو�
ـدا
ـ
ت
لەیەککا
داوه
ـان
ـ
ی
ھەوڵ
ـەوه
ـ
ن
میدیاییەکانیا
ي
ن
پ -چانـ ن
ـد� بۆمــب :وەک یەکێــی دیکــە لــە رەفتــارە ت�ی ۆریســتان خراوەتــە روو کــە بــۆ ئۆتۆمبێــی هـ �ێزـرەکا� دژ بــە تـ یـرۆر ،یــان کاتێــک شــوێنێکیان
ڵ
ت
ێ
ێ
ن
ن
ـتگری دهکر نێــن و بــەردهوام توانیویانــە
ھرێــ� گیانفیـ
ـدان و لەســەر ئاسـ تـى نێودهوڵـ نـە� پشـ ش ي
ھرانــەی لــە دژیــان دهجەنگــن ،ي
بــە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو ي
ن
چــۆڵ کــردووە هەوڵیانــداوە ئــەو شــوێنە بۆمــب رێــژ بکــەن بــۆ شــەهید کــرد� زۆرتریــن کــەس ،ڤیدیــۆکا� ئاســای� ســلێما� ( )5جــار ئەوەیــان دووبــارە
پیـ ن
ـا� ئــەو گروپانــە پوچ �ــەڵ بکەنــەوه.
ش
هەول�یــش ( )2جــار لەریزبەنــدی ()3-4دا دێــن.
کردۆتــەوە ئاســائ�
ێ
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ن�مس�
ڵ
یر
ـەکانماره -ڵ8
میدیای�ەیـ ج ج�م� ژەر�
هەڵمەاتنـ�مكڵـە�ی�مە مڵ
� 307م ڵ� ژ
اریر:ا ت ن
فەالقە�مکـ ن
هاوو�-تیانیــان ئاگادارکردۆتــەوە کــە گروپــە ت�ی ۆریســتەکان بــەردەوام فەالقــەی دیــل و بارمتــە و هاوو�تیــان
ـردن
ج-
ـلیما� ( )2و لــە ڤیدیـ ن
ـای� سـ ن
دەکــەن و بۆتــە رەفتارێــی رۆژانەیــان ،لــەم روەوە ڤیدیـ ن
ـۆکا� ئاسـ ش
ـۆکا� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر ( )4جــار دووبــارو بونەتــەوەو

ف
ت
ف
ت�ۆرلەهەرێیم
بەگەڕخست�هەڵمە�
میدیا�لەروبەڕوبونەوەیمەترسییەکا� ێ
لەریزبەنــدی ( )3 - 4دێــن.
ي
ڵ
ن
چەسپاند� ب�ی وبۆچۆنییەکانیان،
کوردستانداگروپە ت�ی ۆریستەکان بەبییانوی
چ -سەر و دەست برین :هەڵمەتە میدیاییەکان هاوو�تیانیان ئاگادارکردۆتەوە کە
توێژینەوەیەیكشیکارییە
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )2جــار ئاسـ ش
( )2جــار ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر
ســەر و دەســت و هەمــوو ئەوانــە دەبــڕن کــە بــە نەیــاری خۆیانیـ نـا� دەزانــن ،لــەم رووەوە
UsingMediaCampaignagainstTerrorThreatsinKurdistanRegion
دووبارەیــان کردتــەوە و لەریزبەنــدی ( )4دێــن.
-ananalyticalstudy
ڵ
ڵ
هاوو�تیانیان لەوەش ئاگادارکردۆتەوە کە گروپە ت�ی ۆریســتەکان دیل و بارمتە و هاوو�تیان دەسـ ن ن
ـوتێ� ،لەم
ح -ســوتاندن :هەڵمەتە میدیاییەکان
ڵ
پ.ى.
اهیمسەعیدفەتحو�
ئی�
ـارەید.پی ب
رووەوە ئاسـ ش
شــانداوە.
ـای� هەولـ ێ�ـر لــە یــەک بەرهەمیــدا ئــەم رەفتـ
ف
اگەیاندن-کۆلێ�زانستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
ر
ڵ ب
ڵ
خ -گولەبارانکــردن :هەڵمەتــە میدیاییــەکان هاوو�تیانیــان ئاگادارکردۆتــەوە کــە گروپــە ت�ی ۆریســتەکان گولــە بــار نا� دیــل و بارمتــە و هاوو�تیــان دەکــەن
Assist.Prof.IbrahimSaeedFathulla
ڵ
هاوو�تیــان و هــاورێ دیلـ ن
ـەکا� �ێز
ه�ەکانــەوە ئەنجــام دەدرێــن ،لــەم رووەوە ئاسـ ش
ئــەم رەفتارەشــیان بــە دیــار
ـای� هەولـ ێ�ـر لــە یــەک بەرهەمیــدا ئــەم
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
رەفتــارەی پیشــانداوە.
University-MinistryofHighEducation
ـاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر کــەم
بەشــێوەیەیک ســەرەیک و بەپـ ێ �ـی ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت هیــچ جیاوازییــەیک ئامــاژەداری ئامـ
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iq
ـتە� گوزارشــت ،ئەمــەش پێمــان دەڵێــت کەهــەردوو ئاســایش بەگرنگییــەوە لــەم رەفتارانــەی ت�ی ۆریســتانیان روانیــوە تاوەکــو بتوانــن
تــرە لەبەهــای خشـ ی
م.یوهانعوسمانحەمە
ڵ
لەرێگەیــەوە هاوو�تیــان هۆشــیار بکەنــەوە ،بروانــە خشــتەی ژمــارە ()5
ف

اگەیاندن-کۆلێ�زانستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
ر
ب
خشتەی ()5
ڵ Lec.YohanOthmanHama
میدیاییەکاندا
هەڵمەتە
لە
نامرۆییانەی  ت�ۆرستان
ئاگادارکردنەوەی هاوو�تیان لە ڕەفتاری
ی
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
University-MinistryofHighEducation
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iq

پوختە:

ئامانـ جـ� ئــەم توێژینەوهیــە بــە ئاگابوونــە لــە نــاوهڕۆیك ئــەو ھەڵمەتــە میدیاییانــەی بەڕێوهبەراتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم خســتویانەتە گــەر بــۆ
ـییەکا� تــرۆر لــە ھەرێــیم کوردســتاندا ،بــۆ ئــەم مەبەســتە تــەواوی ئــەو ڤیدیۆیانــە وهرگــراوه کــە ھــەردوو بەڕێوهبەرایـ ت
ن
ـە�
روبەڕوبونــەوهی مەترسـ
ي
ي
ڵ
ـای� سـ ن
ئاسـ ش
ـلێما� و ھەولـ يێـر لەمــاوهی ســا� ن�  2014تــا  2018بــۆ ھۆشــیارکردنەوهی جەمــاوهر بەرھەمیــان ھێنانــەوهو لــە شاشــەی تەلەفزیۆنــەکان

ڵ
ن
ـۆڕهکا� سۆشــیال میدیــا ب�وکراونەتــەوه ،ھــەردوو توێــژهر بــۆ شــیکردنەوهی نــاوهڕۆیك ئــەو بەرھەمــە ڤیدیۆیانــە پشــتیان بەســتووه بــە
یاخــود تـ
ن
میتــۆدی وهسـ نـ� لەجــۆری شــیکاری نــاوهڕۆک ،لــە ئەنجامــدا ئەوهیــان بــۆ دهرکەوتــووه کەبەڕێوهبەرایەتییــەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم لەرێگــەی ھەڵمەتــە

ڵ
ھاوو�تیــان لــەو دڵنیــا بکەنــەوه کــە گروپــە يترۆریســتییەکان يێ ن
ھرێــ� مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
میدیاییەکانیانــەوه ھەوڵیــان داوه لەیەککاتــدا
ڵ
ت
ێ
ھرانــەی لــە دژیــان دهجەنگــن ،ي ن
ـە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو يێ ن
ـتگری دهکرێــن و بــەردهوام توانیویانــە
بـ
ھرێــ� گیانفیــدان و لەســەر ئاسـ تـى نێودهوڵــە� پشـ ي
ن
پیــا� ئــەو گروپانــە پوچــەڵ بکەنــەوه.

ڵ
 ئاگادارکردنەوەی هاوو�تیان لەوکەلێنانەی ت�ی ۆرستان دەیقۆزنەوەهەڵمەتــە میدیاییـ ن
ـای� هەولـ �ـر و سـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاسـ ش
ـلێما� ئەوەیــان خســتۆتە روو ت�ی ۆریســتان بەشــوێن ئــەو کەلێـ ن ن
ـ� و کــەم و کورتییانــە دەگەرێــن
ێ
ڵ
کــە لــە کۆمەڵگــەدا بـ ن
ـوو� هەیــە ،تــا لــە رێگەیــەوە هاوو�تیــان لەخشــتە بــەرن و رایــان کێشــنە نــاو گروپەکانیانــەوە .لــەم روەوە هەڵمەتــە میدیاییــەکان
ئاماژەیــان بەچەنــد جۆرێــک کەلـ ێ� ن
ـ� داوە کــە ت�ی ۆریســتان دیقۆزنــەوە کــە بــەم شــێوەیەیە(***کۆی گ ـیش ژمــارەی بەرهەمــە ڤیدیۆییــەکان لــەم
می�ك ن�م
�م��مار ڵ
ما�
یرا س ت�ی ئ�م ە�ماد ی�مم ی�ە نرا ن�مكڵ�ی ش�مە مڵ�ە ج ج�م�
سـەده ن
( )١٣ڤیدیــۆی ئاسـ ش
ریدوه� ت
ـای� هەولـ ێ�ـر ،ئاماژەیــان کــردوووە بــۆ
ـلێما�
خشــتەیەدا گۆرانکایــان بەســەردا هاتــووە ،چون ڵکژــە تەن نهــا ( )١٣ڤیدیــۆی ئاســای�
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ت
ف
ت�ۆرلەهەرێیم
بەگەڕخست�هەڵمە�
میدیا�لەروبەڕوبونەوەیمەترسییەکا� ێ
ي
ئــەم تەوەرەیــە:).
کوردستاندا
بەه�کـ ن
ا -نــە بـ ن
�ێز
ـتان دەیقۆزنــەوە و بــەکاری دەهێـ ن ن
ـرد� خۆیــان
ـ� لەپێنــاو
ـوو� هۆشــیاری ئاییـ نـی :بــە کەلێنێــی بەهـ �ێزـر ئەژمــار دەکرێــت کــە ت�ی ۆریسـ
توێژینەوەیەیكشیکارییە
ڵ
هاوو�تیــان لەهەمــوو تەمــەن و ئاســتێکدا ،بۆیــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
و لەخشــتە بـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاســایش بەگرنـ گـی لێیــان روانیــوە و ئاسـ ش
ـای�
ـرد�
UsingMediaCampaignagainstTerrorThreatsinKurdistanRegion
گ
سـ ن
�
ـلێما� ( )7جــار ئامــاژەی پێــداوە ،لــە ئاسـ ش
هەول�ێــس بەهەمــان ژمــارە گرنــی پێــدراوە ،بۆیــە لەریزبەنــدی ()1دا دێــت.
ـای�
ێ
-ananalyticalstudy
ڵ
ڵ ت  :ئــەم کەلێنەیــان زۆربــەی ئــەو کەســانە دەگرێتــەوە کــە تێکەڵبـ ن
ب -نەبـ ن
ـو� ڵکۆمە�یەتیــان بەهـ �ێزـر نییــە ،هەرچەنــدە کەسـ نـا�
ـو� هۆشــیاری کۆمە�یــە�
اهیمسەعیدفەتحو�
ئی�
پ.ى.د .ب
ن
خــاوەن کەسـ ت
ـەردوو ئاســایش بەگرنگییــەوە
ـایە� زۆرجــار دەکەوێتــە ژێــر کاریگــەری ت�ی ۆریســتان و وابەســتەی ئــەرک و
کارەکا� ئــەوان دەبێــت ،بۆیــە هـ ف
انکۆیسلێما�
ز
انستەمرۆڤایەتییەکان-
ز

اگەیاندن-کۆلێ�
ر
ب
ـلێما� ( )4دووبــارەی هەیــە ،لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� سـ ن
لــەم کەلێنەیــان روانییــوە و لەریزبەنــدی ()2دا دێــت ،لەبەرهەمــە ڤدیـ ن
ـۆکا� ئاسـ ش
ـەکا�
Assist.Prof.IbrahimSaeedFathulla
�
ئاسـ ش
هەول�یــش ( )3دووبــارەی هەیــە.
ـای�
ێ
MediaDepartment-HumanScienceCollege-Sulaimaniyah
University-MinistryofHighEducationـەرەو پەیوەنــدی کــردن بــە گروپــە
پ -هــەژاری و بێــکاری :بەیەکێــی تــر لــە کەلێنــەکان دیــاری ک ـراوە کەزۆجــار مــرۆڤ بــە تایبــەت گەنجــان بـ
Ibrahim.fathulla@univsul.edu.iqـە کردۆتــەرە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� سـ ن
ت ۆریســتەکانەوە ئاراســتە دەکات ،بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـەکا�
ـلێما� ( )2جــار جەخـ تـی لــەم کەلێنـ
�ی
�
ئاسـ ش
هەول�یــش بەهەمــان شــێوە ( )3جــار دووبــارە بۆتــەوە لەریزبەنــدی ()3دا دێــت.
ـای�
ێ

م.یوهانعوسمانحەمە
ـۆ� گشـ تـی بۆمــان دەردەکەوێــت کــە بەپـ ێ �ـی ژمــارەکان هیــچ جیاوازییــەیک ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی فبەهــای کای ســکوێر کــەم تــرە
لەکـ ی
اگەیاندن-کۆلێ�زانستەمرۆڤایەتییەکان-زانکۆیسلێما�
ر
ب
لەبەهــای خشـ ی
ـتە� گوزارشــت ،بروانــە خشــتەی (Lec.YohanOthmanHama.)6
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ڵ
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پوختە:

ئامانـ جـ� ئــەم توێژینەوهیــە بــە ئاگابوونــە لــە نــاوهڕۆیك ئــەو ھەڵمەتــە میدیاییانــەی بەڕێوهبەراتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم خســتویانەتە گــەر بــۆ
ـییەکا� تــرۆر لــە ھەرێــیم کوردســتاندا ،بــۆ ئــەم مەبەســتە تــەواوی ئــەو ڤیدیۆیانــە وهرگــراوه کــە ھــەردوو بەڕێوهبەرایـ ت
ن
ـە�
روبەڕوبونــەوهی مەترسـ
ي
ي
ڵ
ـای� سـ ن
ن
ێ
ئاسـ ش
ـلێما� و ھەولـ يـر لەمــاوهی ســا��  2014تــا  2018بــۆ ھۆشــیارکردنەوهی جەمــاوهر بەرھەمیــان ھێنانــەوهو لــە شاشــەی تەلەفزیۆنــەکان

ڵ
ن
ـۆڕهکا� سۆشــیال میدیــا ب�وکراونەتــەوه ،ھــەردوو توێــژهر بــۆ شــیکردنەوهی نــاوهڕۆیك ئــەو بەرھەمــە ڤیدیۆیانــە پشــتیان بەســتووه بــە
یاخــود تـ
میتــۆدی وهسـ نـ� لەجــۆری شــیکاری نــاوهڕۆک ،لــە ئەنجامــدا ئەوهیــان بــۆ دهرکەوتــووه کەبەڕێوهبەرایەتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ھەرێــم لەرێگــەی ھەڵمەتــە

ڵ
ھاوو�تیــان لــەو دڵنیــا بکەنــەوه کــە گروپــە يترۆریســتییەکان يێ ن
ھرێــ� مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
میدیاییەکانیانــەوه ھەوڵیــان داوه لەیەککاتــدا
ڵ
ت
ـان دهجەنگــن ،ێ ن
ـە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو يێ ن
توانای لــەئەودژیـ �ێز
ـتگری دهکرێــن و بــەردهوام توانیویانــە
ۆرگیانفیـ
ھرێــ�
ھرانــەی
 ئاگادار بــدان :و لەســەر ئاسـ تـى نێودهوڵــە� پشـ ي
دەکەن
ه�انەی
کردنەوەی هاووالتیان لە
شەڕی يت�ی
پیـ ن
ڵ
ـا� ئــەو گروپانــە پوچــەڵ بکەنــەوه.
�ێز

هەڵمەتــە میدییــەکان لــە رێگــەی بەرهەمــە ڤیدۆییەکانیانــەوە هەوڵیــان داوە هاوو�تیــان دڵنیــا بکەنــەوە کــە ئــەو ه�انــەی شــەڕی تـ یـرۆر دەکــەن توانــاو
شــارەزاییەیک باشــیان هەیــە و خـ ن
ـاوە� ئ�ی ادەیــەیک بــەرزن ،لــەم رووەوە بــەم شــێوەیە وەسـیف ئــەو �ێز
ه�انــە کـراوە:

 :لــە بەرهەمــە ڤیدیۆییەکانــدا فۆکــەس خراوەتــە ســەر ئــەو چەکانــەی هـ �ێزـر ن
ا� -ێز
ەکا� هەیانــە لــە روبەڕوبونــەوەی
ه�ێــی خــاوەن چــەیک پێشــکەوتوو
ـای� سـ ن
تــرۆردا کــە چــەیک پێشــکەوتووە ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )12جــار جەخـ تـی لەســەر کردۆتــەوەو لەریزبەنــدی ()1دا
ی
دێــت ،لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ش
هەول�یــش ( )9جــار دووبــارە بۆتــەوەو لەریزبەنــدی ( )2دا دێــت.
ـای�
ێ
ب� -ێز
ـەوە پیشــاندراوە کەزۆربــەی دیــی ت�ی ۆریســتان کــە دەســتگ�ی کراون بەشــێوەیەیک مرۆییانــە
ه�ێــی مــرۆڤ دۆســت :لەهەندێــک لــە ڤیدیــۆکان ئـ �م
ی�م
�م��مار میڵ�ك ن س�
�م
�مك
ما�
ڵژ
ن
یرا ت ی ئ�م نە�ماد م ی�ە نرا ن ڵ�ی�مە مڵ�ە ج ج ن�ەدهرید ه� ت

مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکرێــت ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییــەکا� ئاسـ ش
ـای� ســلێما� ( )5دووبــارەی هەیــەو لەریزبەنــدی ()3دا دێــت بەرهەمــە
ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر ( )9دووبــارەی هەیــەو لەریزبەنــدی ()2دا دێــت.
گ
ـو� پـ ن
ـاوەکا� ســەرکەوتن لەشــەردا هەبـ ن
ن
پ� -ێز
ـا� ســەربازی بەهـ �ێزـرە بۆیــە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییەکانــدا گرنــی
ه�ێــی خــاوەن پــان :یەکێــک لەرێــگا بـ
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 325

https://www.huj.uoh.edu.iq

ڵ
ـای� سـ ن
پێــدراوە ،بــە جۆرێــک هــەردوو ئاسـ ش
ـلێما� و هەولـ ێ�ـر وەکــو یــەک گرنگیــان پێــداوە بــە ( )10دووبــارە ،بــە�م لــە ریزبەندییەکانــدا لــە نێــو بەرهەمــە
ـای� سـ ن
ڤیدۆییـ ن
ـلێما� لەریزبەنــدی ()2دا دێــت و لــە ئاسـ ش
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر لەریزبەنــدی ()1دا دێــت.
ن
ه�ێــی چاوک ـراوە :رێگایــەیک گرنگــە بــۆ پاراسـ ن
ج� -ێز
ـەروودا� کــردەوە ت�ی ۆریســتییەکان پێــش روودانیــان لــەم خاڵــەدا
ـت� نیشــتمان و رێگــری کــردن لـ

بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� هەولـ �ـر زۆر جەخـ تـی کردۆتــە ســەری و ئەمــەش بۆتــە هــۆی تۆمارکـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـرد� ( )7دووبــارە و لەریزبەنــدی ()3دا دێــت ،لــە
ێ
بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ســلێمانیش لەریزبەنــدی ()4دا دێــت بــە ( )1دووبــارە.

ـە� بەتایبـ ت
ـت� ئـ ڵـا� دەبنــە ئامرازێــک بــۆ بەرزکردنــەوەی هەسـ تـی نەتەوایـ ت
ـت� ســونبولە نەتەوەییــەکان هاوشــێوەی پاراسـ ن
ه�ێــی نەتــەوە� :پاراسـ ن
چ� -ێز
ـە�
ی
الی گەنجــان ،لــەم روەوە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� ســلێمانیدا ( )5جــار دووبــارە کراوەتــەوەو لەریزبەنــدی ()3دا دێــت و لــە بەرهەمــە
ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ش
هەول�یــش ( )3دووبــارە کراوەتــەوەو لــە ریزبەنــدی ()6دا دێــت.
ـای�
ێ
ح� -ێز
ه�ێــی خــاوەن ســەرکردەی گیانفیــدا :لەچەندیــن شــەردا ســەرکردەی خــاوەن پلــەو پایــەی ســەربازی زۆر شــەهید بــوون ئەمــەش بۆتــە پاڵنەرێــک
ڵ
ـای� سـ ن
هاوو�تیــان ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )5جــار ئاماژەیــان پێــداوەو لەپلــەی ( )3دایــە  ،لــە
بــۆ بەرزکردنــەوەی وورەی
بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ش
ـای�
هەول�یــش ( )5جــار دووبــارە بۆتــەوەو لەپلــەی ( )4دایــە واتــە هــەردوو ئاســایش بەهەمــان ژمــارە گرنگیــان داوە .
ێ
ڵ
ن
خ� -ێز
ـتکرد� تــرس الی دوژمــن  ،بەرهەمــە ڤیدۆییــەکان ەنــد
ه�ێــی رێکخ ـراو خــاوەن جەســتەیەیک بەهـ �ێزـر :بــۆ دڵنیاکردنــەوەی هاوو�تیــان و دروسـ
جارێــک فۆکەســیان خســتۆتە ســەر ئــەوەی کــە ئــە گءزانەیشــەڕی تـ یـرۆر دەکــەن خــاوەن جەســتەیەیک بەهـ �ێزـرو لــە ســەر بنەمــای دیسـ ن
ـپلی� ســەربازی
رەفتــار دەکــەن هەولـ �ـر ( )4دووبــارەو لەریزبەنــدی ()5دا دێــت و سـ ن
ـلێما� ( )1و لەریزبەنــدی ()4دا دێــت.
ێ
دوای وربوونــەوە لــە ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت تەنهــا یــەک جیاوازییــەیک ئامــاژەداری ئامــاری هەیــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر زیاتــرە
گ
(ه�ێــی چاوکـراوە) ،کــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
لەبەهــای خشــتە� گوزارشــت ،ئەوێــش لــە تــەوەرەی �ێز
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر زیاتــر گرنــی بــەم الیەنــە داوە
ی
 ،بروانــە خشــتەی (.)7
307

ن�مس�
�م ڵ� ژ�م
یرا ن�مكڵ�ی�مە مڵ�ە ج ج�م� ژەر�ماره-8-
اریرا ت ن
ن
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ت
ف
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ڵ
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ڵ
بەرەنــگار بونــەوەی تـ یـرۆر پێویسـ تـی بەهــاوکاری و یەکگرتــووی دەزگا تایبــەت و ئەمنییــەکان و لەهەمــووی گرنگـ تـر هــاوکاری و پشــتگ�ی ی هاوو�تیانــە،
ه� ن
ت
ن
هەڵمە� میدیا� �ێز
ەکا�
ڤیدۆییەکا�
چونکە هۆیەیک زۆر باشــە بۆ کەم کردنەوەی کار و کردەوە ت�ی ۆریســتییەکان .لەســەر ئەم بنەمایە بەرهەمە
ی
ڵ
ئاسـ ش
ـای� هەریــم جەختیــان لــە چەنــد تەوەرێــک کردۆتــەوە کــە پیشـ نـا� دەدەن کەچــۆن هاوو�تیــان پێویســتە الی خۆیانــەوە رۆڵیــان هەبێــت لــە روبــە

ڵ
قە�چۆکـ ن
ـرد� تـ یـرۆر(**** لــە کــۆی گشـ تـی ئــەم تــەوەرەدا ژمــارەی بەرهەمــە
رووبونــەوەی تـ یـرۆر و هــاوکاری ئــەو دەزگایانــە بکــەن کــە بەرپرســن لــە
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )٦بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ش
ڤیدۆییــەکان گۆرانکاریــان بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )١٢بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـر،
ی
ی
ڵ
بــایس شــێوازی هــاوکاری هاوو�تیــان کــردووە لــە رووبەروبونــەوەی تـ یـرۆر) ،ئــەو تەوەرانــەش بــەم شــێوەیەیە:
ڵ
ڵ
ـای� سـ ن
 :لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـلێما� ( )8جــار ئاماژەیــان بــەم تــەوەرە
اوە� هاوو�تیــان لەبەرامبــەر جموجــو� ت�ی ۆرســتان
ا -چــاو کـر ی
ـەر� بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ش
ـای� هەولـ ێ�ـرە ( )6جــار دووبــارە یــان کردۆتــەوە لــە هــەردوو الدا لەریزبەنــدی یەکەمــدا دێــت.
داوە ،هـ چ
ڵ
ڵ
ن
ن
ن
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ڵ
ڕۆ� پەیوەندیە گشتیەکان لە هاندا�ن فەرمانبەرا�ن کۆمپانیادا -کۆمپانیای دەبڵ ئەی بە نمونە
 1به�ش

1
ام�ن كریم
سازگار حهم ه ی
ڵ
ن
ن
�
ع�اق
ڕاگهیاندن ،سكو� زانست ه مرۆڤایهتیهكان ،زانكۆی سلێما� ،سلێما� ،ههرێیم كوردستان ،ێ
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ف
دور العالقات العامة ف� تحف�یز
موظ� ش
ال�كة� ،ش كة دبل اي نموذجا.
ي
ي

المستلخص:

ً
ن
یز
ـد�
مــع تطــور الحضــارات االنســانیة تطــورت العالقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العالقــات العامــة موقعهــا المتم ـ  ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ف
ف
ت
وه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقال" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ف
ف
ف
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ بـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ف
ف
ف
ي� �ش کــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العالقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ثـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.

هــذا البحــث وصـف نــوع ،ف� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي
الهــم المصطلحات.
ف
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ف
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبي ـق ي بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ بـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخالص
ـ� ف� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمق�حــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات
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Abstract:

With the development of human civilizations, relations have being developed a century after another,
and public relations placed their distinctive position, and they grew according to the growth of civilization until
today that have taken a "Independent administrative framework", which is defined as art and philosophy in the
shadows of its rules and norms were made it, especially in productive enterprises, for the purpose of increasing
the quantity and quality of production, and how to market it and present it to consumers.
This research about one of the major productive enterprises in the field of paper production named(double)
company, which has representation in Kurdistan and Iraq and specialized in paper production, this study to
identify the role of the public relation department in increasing production by motivating employees.
This research is the qualitative description type. In the first chapter, the methodology was shown, as a presentation of the research problem, and its importance, the insistence for such a research, and the definition of the
most important keywords.
In the second chapter, were discussed the scope and the extract some reviewed of the previous studies related
to this research.
In the third chapter, showed the aspect of the procedures and practical part and methods, which will extract
the sample from it, which was 62% of the total number of employees in the company. As for the fourth chapter,
it is devoted to analyzing the results and discussing them. As for the fifth and last chapters, the research concluded with a report of conclusions, recommendations and suggestions for later studies in this field.
Keywords: public relation, Motivation, Copmany, Employee activities

:پوختە

ن
ن
ـتانیەتەکا� مرۆڤایەتیــدا ســەدە لــە دوای ســەدە پەیوەندیيــەکان گەشــەی کــرد و پەیوەنديیــە گشــتیەکانیش
ـەکرد� شارسـ
لەگــەڵ گەشـ
�
 و هونــەرو فەلســەفە و ڕێســا و ڕەفتــار و بنەمــا و ئــەرک و ڕۆڵ و،ـری ســەربەخۆی وەرگرتــووە
 کــە چوارچێوەیــەیک کارگـ ێ ڕ،جێگــەی خــۆی کــردەوە
گ
 ئــەوەش بەمەبەسـ تـی زیادکـ ن.
ن
ـرد� بەرهەمهێنــان لــە ڕووی
اوەکا� بەرهەمهێنانــدا
 بەتایبــەت لــە دامــەزر،بەرپرســیاری و کاریگــەری و گرنــی خــۆی هەیــە
.چەندێـ تـی و چۆنیەتيیــەوە و ســاغکردنەوەیان لــە بــازاڕدا

ن
 کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە لــە کوردســتان و،ـەورەکا� بــواری بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەزى سـ پـی ک ـراوە
ئــەم توێژینــەوەی لەســەر یەکێــک لــە کۆمپانیــا گـ
ڵ
 مەبەسـ تـی زانیـ نـی رۆ� پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــە بــۆ جەمــاوەری نــاوەوە لەڕێگــەى،عـ ێ�ـراق بەنــاوی کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز
هانـ ن
.ـدا� فەرمانبــەر نا� کۆمپانیــا بــۆ زیاتــر چاالكردنیــان و زۆری بەرهەمهێنــان
گ
 و گرنــی و، لــە بــە�ش یەکەمــدا ڕێبــازى توێژینەوەکــەی تێــدا ڕونکراوەتــەوە وەکــو خســتنەڕووی کێشــەکە، ئــەم توێژینەوەیــە وەس ـیف جۆریــە
 لەگــەڵ ناسـ ن،پێویسـ تـی ئــەم جۆرەتوێژینەوانــە
 لــە بــە�ش دووەمــدا چوارچێــوەی تیــۆری توێژینــەوە و هەندێــک لــە پوختــەی.ـاند� چەنــد زاراوەیەکــدا

 هەروەهــا لــە بــە�ش ســێيەمدا کــە الیـ ن،چەنــد توێژینەوەیــەیک پەیوەندیــدار باســکراوە
ی٦٢ ـە� پراکتیــک و نمونــەى توێژینەوەکــە کــە نزیکــەی لــە ســەدا
) کۆکردنــەوەی داتــاکان لــە ڕێگــەی بەکارهێنـ نـا� شــێوازی زانسـ تـی کۆکردنــەوەی داتابــوە وەکــو ( فــۆڕیم ڕاپــریس.ســەرجەم فەرمانبــەر نا� کۆمپانیاکەیــە
.چــوارەم خســتنەڕووی شــیکاری ئەنجامەکانــه لــە کۆتــا بەشــدا هەریەکــە لــە دەرئەنجــام و ڕاســپاردە و پێشــنیارەکان خراونەتــە ڕوو
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ن
هاندا� فەرمانبەران ،کۆمپانیا ،چاالیک فەرمانبەران.
کلییل وشەکان :پەیوەندیە گشتیەکان،
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ش
بە� یەکەم :ڕێبازى توێژینەوە
یەکەم :کێشەی توێژینەوە:

�
ن
ـراوە لــە بــەرەو
هەرێــى کوردســتان بــە قۆناغێــی پێشــکەوت� ئابووريــدا تێپەڕیــوە و لــە ڕێگەیــەوە چەندیــن کۆمپانیــا هاتــون و ڕۆڵیــان گـ ێ ڕ
ن
ن
ن
بگ�ێت ،و پێویستە
پێشچو� ئەم هەرێمە ،ئەم ڕۆڵ و بەرەوپێشچونەی دامەزراوەکان ناکرێت پەیوەندی فەرمانبەرا� دامەزراوەکا� تێدا نادیدە ي
گ
گ
ڵ
ڕۆ� فەرمانبەران بۆ ئەوەی ســەرکەوتن و پێشکەشـ ن
ـکرد� خزمەتگوزاری کۆمپانیاکان بگەنە
شانبەشـ نـا� ڕۆڵ و گرن� کۆمپانیاکان گرن� بدرێت بە
ن
ت
بەدەستهێنا� ڕەزامەندی نێوخۆی کۆمپانیاکە وپاشان دەرەوەی کۆمپانیاکە ،وەکو بەکاربەران و بازاڕ و ئەوکۆمەڵگەیەی بەرهەمەکەی تێدا
ئاس�
گ
ســاغ دەکرێتــەوە .لـ ێ�ـرەدا لــە ڕێگــەی ئــەم پرســیارەوە پێویسـ تـی وگرنــی ئــەم توێژینەوەیــە دەخەینــە روو " ئایــا پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــەوکۆمپانیایانــەی
ڵ
کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە ،بــۆ نمونــە دەبــڵ ئــەی ،توانیوێـ تـی ڕۆ� هەبێــت لــە بەرزکردنــەوەی ئاسـ تـی چــاالیک فەرمانبــەران و بەرهەمهێنــان؟" .
ڵ
ن
ت
ـود� فەرمانبــەران و توانــای ئــەوان لــە پەرەپێــدان و هاندانیــان بــۆ
بەشــێوەیەیک تــر ڕۆ� پەیوەندیــە گشــتیەکان چیــە لــە هانــدا� توانســی خـ ی
ڵ
زیاتــر ســودوەرگرتن لــە وزەو توانایــان لــە ڕێگــەی بەکارهێنـ نـا� ڕێـ ن
ـگاکا� هانــدان و �ێز
پ�انـی ن و خــە�ت و سوپاســکردن و هــەر ڕێگەیــەیک تــری گونجــاو کــە
ڵ
ن
ـتکرد� ژینگەیــەیک لەبــاری ئەرێـ نـی کــە نــاوەوەی دامەزراوەکــە فەرمانبــەران هــاو هەڵوێســت و ڕەزامەنــد بــن لەشــێوازی
تیایــدا رۆ� هەبێــت لــە دروسـ
پەیوەندیکــردن و پەیوەندیيەکانــدا.

گ
ت
پێوس� توێژینەوە:
دووەم :گرن� و
گ
َ
خاالنەدا دەبينيتەوە:
ن ئەم
ن و زاني�
گرن� توێژینەوە خۆى لە تواناى دەرخست�

ڵ
ت
ت
ـۆ�
-١ڕۆ� واقیــی پەیوەندیيــە گشــتیەکان لــە یەکێــک لــە کۆمپانیــا نێودەوڵەتیــەکان کــە لــە کوردســتان نوێنەرایــە� و لقیــان هەیــە لەســەر ئاســی ناوخـ ی
فەرمانبەران.
ن
ـۆرەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە یەکێــک لــە کۆمپانیــاکان و کام چــاالیک زۆرتریــن کاریگــەری لەســەر فەرمانبــەران و ئاسـ تـی
-٢چاالکیــە جۆراوجـ
بەرهەمهێنــان هەیــە.
ن
چاالکیەکا� پەیوەندیەگشتیەکان و چاالیک و کاری فەرمانبەران و کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنان.
-٣پەیوەندی نێوان
ن
جێبەجيکرد�
 -٤کاریگەری لە نێوان توانای پەیوەندیەگشــتیەکان لە ناوکۆمپانیاکەو ئاسـ تـى هەســتکردن لەاليەن فەرمانبەرانەوە بە هۆگربوون بە
ئەرکەکانیــان لــە پێنــاو زیادکـ ن
ـرد� بەرهەمدا.
-٥ئــەم توێژینەوەیــە گرنگــە چونکــە هەوڵدانێکــە بــۆ پێوانەکـ ن
ـرد� کاریگــەری پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە کاری بەرهەمهێنانــدا لــە گۆشــەنیگای
فەرمانبەرەکا نــەوە .
ن
ن
�
ت
بەرهەمهێنا� زیاتر.
کواڵ� و
گ�ی کە پێداگریدەکات لەسەر
-٦تیشکیک دەخاتەسەر الیە� کار ێ ڕ

ت
جۆرێ� ئەو چاالکیانە دەخاتە ڕووکە لە بواری پەیوەندیە گشتیەکاندا گرنگە لە ڕێگەی خستنەڕووی زانیاری و داتاکان،ئەمەش
-٧ئەم توێژینەوەیە
ن
ئەنجامدا� توێژینەوەی تر لەم بوارەدا.
دەروازەیەکە بۆ
-٨لــە ڕێگــەی ئــەم توێژەینەوەیــەوە دەتوانیــت گرفـ تـی فەرمانبــەران دیــاری بکەیــت و چارەســەری گونجــاو دابنێیــت ،بــۆ ڕێگرتــن لــە دابەزیـ نـی ئاسـ تـی
کارکردنیــان (بریمــۆ)٢٠٠٨ ،
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ج توێژینەوە:
سێەم :ئامان�

ڵ
ئامان� ئەم توێژینەوەیە بۆ گەیشتنە بەم خا�نەی الی خوارەوە:
ج
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-١ز ن
انی� واقییع کاری پەیوەندیە گشتیەکان لە کۆمپانیای دەبڵ ئەی لە دیدی فەرمانبەرانیەوە.
ن
ت
ن
کاریگەرێ� لەسەر فەرمانبەرەکانیەوە.
بەرنامەکا� پەیوەندیە گشتیەکان ،و پلەی
-٢بۆدەرخست� ژمارە و جۆری
ـەکا� پەیوەندیــە گشــتیەکان بــۆ بەرزکردنــەوەی چەندێـ تـی و چۆنیـ ت
ـرد� کاریگــەری بەرنامـ ن
-٣پێوانەکـ ن
ـە� لــە گۆشــەنیگای جەمــاوەری نــاوەوەی
دامەزراوەکــە.

چوارەم :پرسیارەکا�ن توێژینەوە

ن
ین
ین
بهێن�:
ئامانجەکا� توێژینەوە لە ڕێگەی ئەم پرسیارانەی الی خوارەوە بەدەست
دەتوان� تەوەری
ن
پەیوەندیەگشتيەكا� ئەم کۆمپانیایە جيبەجێيدەكات ؟
 -١شێوازى چاالکيیە ناوەکیانە کامانەن كە
هاندا� نێوخۆ� دیاری بکرێت کە ڕاستەو خۆ پەیوەندی بە کار ن
ن
ن
ن
کرد� فەرمانبەرانةوەهەیە
جیاوازەکا�
کاریگەریەکا� چاالکیە
-٢چۆن دەتوانرێت
ی
تا بە ئاستێیک بەرز کارەکانیان جێبەجێبکەن؟
ـەکا� پەیوەندیــە گشــتیەکان بەشــێوەیەیک دیــار و بەرچــاو بەشــداربووە لــە بەرزكردنــەوەى ئاسـ تـى چــاالىك فەرمانبــەران و زيادكـ ن
-٣ئايــا چاالکیـ ن
ـرد� داوا
ڵ
لەســەر كا� لــە نێــو ئــەم كۆمپانيايــەدا؟

پێنجەم :ناساند�ن زاراوەگشتیەکا�ن توێژینەوە

ن
ن
ت
تن
ئامان� توێژینەوەکە.
تێگەیش� لە
بەدیهێنا�
بەمەبەس� زیاتر
بەکارهێ�اون
ێ�ل�ە توێژەر ئەو زاراوانە روندەکاتەوە کە لە توێژینەکەدا
ج
�
گ�يیــە بنەمــای و فەلســەفەی دیاریکـراوی خــۆی هەیــە ،ئامانـ جـی بەرزکردنــەوەی ئــەدای کارمەندانــە لــە ڕێگــەی
-١پەیوەندیــە گشــتیەکان :کارێــی کار ێ ڕ
ـرد� هۆشــیاری و دابیکـ ن
زیادکـ ن
ـرد� پێداویســتیەکانیان و ڕوبەڕوبونــەوەی تەنگەژەکانیــان ،لەگــەڵ ئاشــناکردنیان بــە هونــەر و شــێوازی مامەڵەکــردن
ن
ـتهێنا�
كريــار و بەمەبەسـ تـی بەدەسـ
لەگــەڵ فەرمانبــەران پێکــەوە لەنــاو دامەزراوەکــەدا ،بەهامــان شــێوە لەگــەڵ دەرەوەی دامەزراوەکــەدا وەک ِ
گ
ڕەزامەندیيــان ،گرنــی دان بــە بەرزکردنــەوەی کواڵـ تـی بەرهــەم.
ـاوە� سیســتم و ن ـیز ایم بەڕێوەبـ ن
ـە� ،خـ ن
ـەفا� نێودەوڵـ ت
ـتکرد� كاغــەز بــە پـ �ـی مواسـ ت
ن
ـرد�
-٢کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی :کۆمپانیایــەیک تایبەتــە بــە دروسـ
ێ
ڵ
و� ت� دنیــادا نوێنەرایـ ت
تایبــەت بەخۆیـ ت
ـە� و لـیق هەیــە لــە کوردســتانیش
ـە� ،بنکــەی ســەرەکیان دەکەوێتــە ناوەڕاسـ تـی شــاری (بانکــۆک)و لــە چەندیــن
بەرهەمەکانیــان پێشــکەش کــردوە و نــارساوە لــە کۆمەڵگــەدا.

ن
ن
-٣گۆشــەنیگای فەرمانبەران :تەکنیک و ڕێگایەیک توێژینەوەیە کە توێژەر بەکاریدەهێنێت لە رێگەی نوسـ ن
پێوانەکرد�
تێبی� ناڕاســتەوخۆوە بۆ
ـی�
جۆرێـ تـی لــە بابەتێــی دیاریکـراودا لــە ڕێگــەی چەنــد کەرەســتەیەیک کۆکردنــەوەی داتـ ن
ـاکا� وەکــو فــۆریم ڕاپــریس
لــەم توێژینەوەیــەدا گۆشــەنیگای فەرمانبــەران بەکارهێـ نـراوە وەکــو پێوانەیــەک بــۆ دیاریکـ ن
ـرد� کاریگــەری پەیوەنــدی گشـ تـی لەســەر بەرهــەم هێنــان
ئــەوەش لــە رێــگای بەکارهێنـ نـا� فۆرمێــی ڕاپــرىس تایبەتــەوە.

ڵ
ڵ
گ�یــەی کــە توانــای بڕیــاردان و پشــتگ یکردن و پێـ ن
�
�
ـدا� دەســە� ت� هەیــە
�ی
ـری بــا� :مەبەســتمان لــەم دەســتەواژەیە بریتیــە لــەو یەکــە کار ێ ڕ
-٤کارگـ ێ ڕ
بەیەکـ ن
ـەکا� خوارخــۆی لەنــاو کۆمپانیــادا.
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شەشەم :سنوری توێژینەوە 

سنوری توێژینەوەکە ئەمانەی الی خوارەوە دەگرێتەوە:
ن
دروستکرد� كاغەز.
-١مرۆ� :تەنها فەرمانبەر نا� کۆمپانیای دەبڵ ئەی بۆ
ی
ن
ن
-٢کات :داتاکان کۆکراوەتەوە لە نێوان مانگەکا� ئاب تا کانو� دووەیم ٢٠١٨
-٣شوێن :فەرمانبەر نا� کۆمپانیای دەبڵ ئەی لە شاری بانکۆک
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ش
بە� دووەم :چوارچێوەی تیۆری

ن
گەشەسەند� چەمیک پەیوەندیە گشتیەکان
-١

ڵ
ن
ن
�
ف
گ�ی ،کرداری ،بە�م توێژەر
توێژەر پێناســەی چەمیک پەیوەندیە گشــتیەکا� ڕونکردۆتەوە لە چەند الیەنێیک وەك زمانەوا� ،وەزی� ،کار ێ ڕ
جەخــت لەوانــە دەكاتــەوە كــە زياتــر پەیوەسـ ت ن
ـ� بەبابەتەكــەوە ،بــەم شــێوەی الی خــوارەوە:
پێناســەی زمانـ نـەوا� :پەیوەندیەگشــتیەکان لــە دوو وشــە پێکهاتــووە ،پەیوەندیــەکان کــە چاوگەکــەی (عالئــق) واتــە پەیوەندی،پێکــەوە بەسـ ت ن
ـ�،

پەیوەســتبوون ،پابەندبــوون و پەیوەندیکــردن .بەهەرشــتێک دەوترێــت كــە پەیوەنــدی بــە شــتێیک تــرەوە هەبێــت (المنجــد األبجــدي)٧١١:١٩٧٨ ،
ف
ـرۆ� پتــەو کــە وەکــو یەکەیــەیک پێکــەوە بەسـ تـراو لــە
 پێناســەی فەلســە� بــۆ پەیوەندیيەگشــتیەکان :پێکدێــت لــە کۆمەڵــە پێکەوەبەســتنێیک مـ یڵ
کۆمەڵگایــەیک دیاریک ـراو ،یــان پەیوەســتبونێک و پێکــەوە بونێکــە لەنــاو دامەزراوەیەکــدا لەســەر چەنــد بنەمــاو یاســایەیک دیاریک ـراو ،واتــە ڕۆ� هــەر
ڵ
ڵ
کۆمە� ت
ن
ت
خ�ان لە �ێز
ئەنداما� �ێز
یە� ،کە هەریەکە لە باوک و دایک و منداڵەکان
بچوک�ین یەکەی
خ�انێکداوەکو
ئەندامێک وێنادەکرێت وەکو ڕۆ�
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ڕۆ� تــا یبـ ت
ـە� ،ســیایس ،ئابوریدابێــت...
ـە� خۆیــان هەیــە .ئەمــە لــە هــەر ســیاقێیک

 پێناســەی کــردار� پەیوەندیــە گشــتیەکان :پەیوەندیــە گشــتیەکان پێکدێــت لــە چاالکـ يـی دروســتکردن و پاراسـ نـت� پەیوەنــدی کــە چەندیــن ئامانــج و
ی
ن
َ
مەبەسـ تـی لەپشــتەوەیە ،لــە نێــوان دامــەزراوەکان و هەروەهــا فەرمانبــەرا� دامــەزراوەکان لــە ئاســت و جۆرەجیاوازەکانــدا ،بــە شــيوەيەک كــە پاراسـ ن
ـت�
ـت� بەرژەوەندیـ ن
وێنــەی پرشــنگداری دامەزراوەکــە لــە خزمەتکـ ن
ـرد� کۆمەڵــگا و لەهەمــان کاتــدا پاراسـ ن
ـەکا� دامەزراوەکــە بێنێتــەدى.
ن
گشتیەکا� ئەمەریکا ،پەیوەندیەگشتیەکان بەوە پێناسە دەکات کە دەڵێیت کارگەکان یان کۆمەڵەکان یان حکومەت
هەروەها کۆمەڵەی پەیوەندیە
ن
ن
ـتکرد� پەیوەنــدی دروســت و پتــەو ســودگۆڕکێ لــە نێــوان ئەوانــەی باســمانکرد لــە گــەڵ جەماوەرەکانیانــدا،
ـتیکرد� دروسـ
هــەوڵ دەدات بــۆ پاڵپشـ
ئیـ تـر جەمــاوەرەکان نــاوەیک بــن يــان ئەوانــەی دامــەزراوەکان کێ�ب ڕکێیــان لەســەردەکەن (.)prsa :2019

ئەرکەکا�ن پەیوەندیە گشتیەکان

ڵ
ـەو� ج ێ
�
پەیوەندیــە گشــتیەکان کــە وەکــو یەکەیــەیک ڕێکخ ـراو لــە دامەزراوەیەکــدا کاردەکات ،چەندیــن ڕۆڵ و ئــەریک جیــاواز دەبینێــت ،هـ
گرنگ�ینیــان بەرزکردنــەوەى ئاسـ تـى هاندانــە بــەرەو خزمەتکـ ن
بەجێکـ ن
ت
ـرد� دامەزراوەکــە،
ـرد� پــان و بەرنامــەو بەدیهێنـ نـا� ئامانجــەکان دەکات کــە

بەردەوامیــدان بــە پەیوەنــدی ئەرێـ نـی نێــوان فەرمانبــەر نا� نێودەزگاکــە و ژینگــەی دەرەوەی دامەزراوەکــە و هــەر الیەنێــی دیکــە کــە ڕاســتەوخۆ یــان
ناڕاســتەوخۆ پەیونــدی بــە دامەزراوەکــەوە هەیــە ،هەروەکــو ئەنجامـ ن
ـدا� توێژینــەوە ،پالندانــان ،پەیوەندیکــردن ،بازاڕکــردن ،هەڵســەنگاندن .هەمــوو
ئەمانــە بریت ـی ن لــە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان .بەشــێوەیەیک ووردو پســپۆڕیانە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان ئەمانــەی الی خــوارەوە دەگرێتــەوە:
ن
ن
ت
ت
بەرپرسیارێ� بەرامبەر دامەزراوەکە.
هەس�
نێوخۆییەکا� نێودامەزراوەکە لە ڕێگەی بەشداریکردنیان بە
اهێنا� جەماوەرە
-١ڕ
ـە� کارگـ �ـری و خـ ن
ـد� متمانــە لــە نێــوان الیـ ن
-٢چانـ ن
ـاوە� دامەزراوەکــە چ تاکــە کــەیس بێــت چ پشــکدارى بێــت ،هەروەهــا پاراسـ ن
ـت� پەیوەندیــەکان لــە
ێڕ
ڕێــگای ئاڵوگــۆڕی هــەیل جیــاوازەوە.
ڵ
ن
تێکە�وبون لە نێوان جەماوەری دامەزراوەکەدا ،ت
نێوخۆ� بن یان دەرەیک.
ئی� چ جەماوەری
-٣بەدەستهێنا� ڕێکەوتن و
ی
ڵ
ن
ن
ن
ن
لۆکا� و ت
ئەرێ�.
گۆڕی� بۆ ئاڕاستەی
گش� لە نێوان دامەزراوەکە و جەماوەرەکەیدا ،و
نەرێینەکا� نێوکۆمەڵگای
-٤چاککرد� ئاڕاستە
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ڵ
بەه� ن
دەستخست� ڕەزامەندی کۆمەڵگا بۆ دامەزراوەکە لە پێناو �ێز
ن
کرد� متمانە لە نێوانیاندا.
-٥هەو� بەردەوام بۆ

-٦کاردەکات وەکو ئاگادارکەرەوەیەیک خاوەن بڕیارەکان لە پێشهاتە نەرێینەکان.
ن
ـتیکرد� دامەزراوەکــە بــۆ بەدیهێنـ نـا� ئامانـ جـی دامەزراوەکــە ،دەستخسـ ن
ـت�
-٧پەیوەندیــە گشــتیەکان بەشــێوەیەیک دانەب ـڕاو کاردەکات لــە پاڵپشـ
رەزامەنــدی فەرمــان بــەران و هەڵســوڕاوان و بەرپــرس و بەڕێوەبەرەکانــدا.
ـت� كڕيــار بەبــەردەوایم ،و زیادکـ ن
ـرد� متمانــەی جەمــاوەر بــەو خزمەتگوزاریانــەی کــە پێشــکە�ش
� لێ ـب ان بــۆ دەستخسـ ن
-٨کاردەکات بێ
ڕ

دەکات( .

بوخنــاف ) ٢٠١١،
پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە ســەرجەم دامەزراوەتایبـ ت
ـە� و گشــتیەکاندا ڕۆڵ و ئــەریک دیاریک ـراوی دەبێتــە پاڵپشــتێیک بــەردەوایم دامەزراوەکــەو
ـوارەکا� تەندروسـ تـی و پــەروەردە ســەربازی ژینگــە وەرزش کۆمپانیـ ن
ن
ن
ـاکا� بەرهەمهێنــان و ڕێکخ ـراوی ناحکــویم دا لەســەر
ـاوەرەکا� ،هەمــوو بـ
جەمـ
ن
ـاوازەکا� دامەزراوەکــەدا.
جــەم ئاســتە جیـ
کەواتــە کاری پەیوەندیــە گشــتیەکان دەمێنێتــەوە لەنێــوان دوو ئاڕاســتەدا ،یەکێکیــان بــۆ نــاو دامەزراوەکەیــە ،ئــەوی دیکەیــان بــۆ دەرەوەی
دامەزراوەکەیــە ،چ بەشــێوەیەیک ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ کــە مامەڵــە دەکات بــۆ بەدیهێنـ نـا� چەندیــن ئامانــج و مەبەسـ تـی دیاریک ـراو.

بنەماکا�ن کارى پەیوەندیە گشتیەکان:
چەندین بنەما هەیە کە بە�ش پەیوەندیەگشتیەکان کاری لەسەر دەکات و پابەندە پێوەی لەوانە:
ن
�
گ�یە.
-١بوو�
ج
ئامان� ڕوون و ئاشکرا بۆ ئەو یەکە کار ێ ڕ
ن
گرو� دیاریکراو لە دامەزراوەکەدا ،یان لەدەرەوی دامەزراوەکەدا.
-٢هەوڵدان بۆ بەدەستهێنا� متمانەی پ
ن
�
گ�یــە تونــد و چــەق بەســتو نیــە بەڵکــو
-٣بــوو� نــەرم و نیان ـیی لــە پالندانــان و جێبەجێکــردن و چارەســەرکردن و گەشــەپێدان ،واتــە ئــەم یەکــە کار ێ ڕ
بەبــەردەوایم کاردەکات لەگــەڵ جەمــاوەرە دەرەیک و جەمــاوەرە ناوخۆییەکانــدا.
ـرد� کاردا یەکێکــە لــە هــەرە خاڵەگرنگـ ن
-٤ســەرکردایەتیکردن لــە بەڕێوەبـ ن
ن
کەوت� یەکــەی یــان بــە�ش پەیوەندیــە گشــتیەکان ،کــە ئــەم
ـەکا� ســەر
ن
ن
ن
�
�
ت
ـتەکا� دامەزراوەکــە و
ـری و خــاوەن و بڕیــار بەدەسـ
ـری تــا بەرزتریــن پلــەکا� کارگـ ێ ڕ
یەکەیــە بەبــەردەوایم پەیوەنــدی هەیــە لــە نزم�یــن پلــەکا� کارگـ ێ ڕ
جەماوەرەکانیــان ،بۆیــە بەشــێیک تــەواو زینــدووی پــڕ چاالکیــە.

ئامانجەکا�ن پەیوەندیە گشتیەکان:

ڵ
ن
ن
ین
بەڕێوەبرد� پەیوەندیە گشتیەکان ڕونبکەینەوە لە ڕێگەی ئەم خا�نەی الی خوارەوە:
ئامانجەکا�
دەتوان�
رسوش� کار ن
ن
-١دامەزر ن
ت
کرد� دامەزراوەکە.
ناساند� دامەزراوەکە لە بواری بنەما و
اند� شونایس دامەزراوەکە لە ڕێگەی دیاریکردن و
ن
ن
ن
ن
بەرهەمەکا�.
دابەشکرد�
بەرهەمهێنا� دامەزراوەکە و
-٢پەرەپێدا�
-٣چارەسەر ن
کرد� ئەو تەنگەژانەی ڕووبەڕووی دامەزراوەکە دەبێتەوە چ لە دەرەوە و چ لە ناوەوە پێش ئەوەی ڕووبدەن.
ڵ
کۆمە� ت
ن
یە� دامەزراوەکە لە ڕوانگەی خزمەتگوزاریەکان و شێوازى مامەڵە كردنيدا.
-٤بەدەستهێنا� ڕەزامەندی

تيۆرياكا�ن هاندان لە پەیوەندیە گشتیەکاندا:

ن
ن
هەستیارەکا� پەیوەندیە گشتیەکان ،بە ێ �پ� چەندین شێواز و ب�ی دۆز جێبەجێدەکرێت،
بابەتەکا� هاندان و پاڵپشتیکردن یەکێکە لە هەرە بابەتە
ت
گرنگ�ین ب�ی دۆزەکان ئەمانەی الی خوارەوەن:
کە
ن
ن
مرۆییەکا� ماسلۆ:
دابینکرد� پێداویستیيە
-١ب�ی دۆزی
ن
ـەرەتاییەکا� بــۆ دابینبکرێــت وەکــو خــواردن
بــە پوختــەى ئــەم بـ یـردۆزەى نــارساوە بــە هــەرەیم ماســلۆ ،ئەوەيەكــە مــرۆڤ دەبێــت پێداویســتیيە سـ
ت
و خواردنــەوە و حــەزەکان و ئــەو پێداویســتیانەی کــە مــرۆڤ ناتوانێــت دەســتبەرداری ببێــت و بـ بێ
ـەالمە� و
ـە� ئــەوە نــاژی ،پــاش ئەوانــە ئــارایم و سـ
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ڵ
ن
ڵ ت
تێکە�وبوون و پاشــان �ێز
ت
ت
پ� ی ن
ن
ان� و هەســتکردن
ـتگۆ� و
دواتر پێویســی کۆمە�یە� و پێداویســتیەکا� تری مرۆڤ وەک ناسـی و خۆشەویســی و ڕاسـ ی
بــە ڕێزگرتــن و تــا دەگاتــە ئــەوەی هەســت بەخۆبــکات و متمانــەی بەخــود بــۆ دروســت ببێــت ،لـ �ـرەوە دەتوانێــت ئاســتێیک تایبـ ت
ـە� بەخــۆی هەبێــت و
ێ
کەسـ ت
ـایە� خــۆی بناســێت و جیــاواز بێــت لــە کەسـ نـا� دەوروبــەر.

ڵ
ن
�
ـتە� ،زەیـ نـی ،ســۆزداری ،کۆمە�یەتیــەوە هــەر
کــرۆیک ئــەم بـ یـردۆزە لــە وەدایــە کــە ئــەم پێداویســتیانە مــرۆڤ ،بەپـ ێـی گەشــەکرد� لــە ڕوی جەسـ ی
لەســەرەتای منداڵیــەوە گەشــە دەكــەن ،تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە ووردە ووردە هۆگــری کەســان و خەڵـ ن
ـکا� دیکــە دەبێــت ،بەهەمــان شــێوە پێویسـ تـی
ت
ـەالمە� و دورکەوتنــەوە لــە ئــازارو ترســان (الزنــد ) ٢٠١٦،
سـ
ڵ
ن
ن
ـەرەکا�
ـەرەکا� بەدەســتهێنان ى مەکلەلەنــد :ئــەم بـ یـردۆزە کــە لەســا�  ١٩٨٤دا دەرکــەوت و جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی پاڵنـ
 -٢بـ یـردۆزی پاڵنـ
ڕەفتــاری مــرۆڤ پەیوەســتە بــە سێ خاڵــەوە:
ن
ت
تن
تواناكا� تاک دەبێتەوە.
گەيش� بە ئەنجامگەلێك کە ڕووبەڕوی
پێویس� بۆ
ا -حەزو ئارەزوو بۆ بەدەستهێنان،واتە
ن
ن
کەسا� دیکەدا.
مرۆ� لەگەڵ
ب-حەزو ئارەزوو بۆ پابەندبوون و ئينتيما ،واتەپێداویستىبؤ دروستکرد� پەیوەندی کەیس و ی
ڵ
ت
ـتكەو� گەورەبەدەســت
ج-ئــارەزوو لــە هـ �ێزـر و دەســە�تدا بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بەسەرکەسـ نـا� تــردا زالببێــت .ئــەم پێویســتیە وا لــە تــاک دەکات کــە دەسـ
بهێنێــت ،رسوشـ تـی ئــەم کەســانە وایــە کــە حەزدەکــەن بەتەنهــا پــرۆژە ئەنجامبــدەن و دەســتکەوت بەدەســت بهێـ ن ن
ـ� ،بــۆ ئــەم جــۆرە کەســایەتیانە
پێویســتە پاڵنــەری تایبـ ت
ـە� ئامادەبکرێــت و بزانرێــت لــە چ کاتێکــدا و بــە چ هۆکارێــک تــەواوی توانــای خــۆی بەکاردەهێنێــت یــان ئــەو گرفتانــە چیــە
زوو� چارەبکرێــت بــۆ ئــەوەی کاریگــەری لەســەر بەدینەهێنـ نـا� ئامانـ جـی
کــە وا لــەو فەرمانبــەرە دەکات کــە هـ �ێزـر و توانــای کەمبکاتــەوە ،دەبێــت بــە
ی
دامەزراوەکــە دروســت نــەکات.

�
ی هزرب�گ:
-٣ب�دۆزی هۆکاری دوانە�
ی
ێ

ـە� گرنـ گـی پەیوەندیــداری ئــەدای وەزیـیف لەخۆدەگرێــت ،ئەوانیــش هانــدان و پاڵنــەرن پاشــان دەوڵەمەنــد کـ ن
ئــەم بــردۆزە دوو بابـ ت
ـرد� وەزیـىف  ،پاڵنــان
ی
گ
کرد� دامەزراوەکە و سیســتیم موچە و هاندان و پەیوەندیيەمرۆییەکان و بەشـ ن
ـە� کار ن
گرن� تەواوی هەیە بە سیاسـ ت
ـەکا� تری پاڵپشـ تـی
پەیوەندی
فەرمانبــەران و ئیمتیازاتـ ن
ـەکا� تــر.
ڵ
ن
ن
ف
ت
بەپرسیارێ� و سە�حیات وەکو سەرچاوەیەیک هاندان ،كە وا لە فەرمانبەرەکە
زیادکرد�
وەزی� پەیوەندی هەیە بە
دەوڵەمەندکرد�
لەکاتێکدا
ڵ
ت
ت
لەکا� کارکردندا.
کردایە� کارەکە بکات و گوێگرێیک با�ش بۆچونەکان بێت
دەکات ڕۆ� زیاتر ببینێت و بتوانێت سەر

-٤ب�دۆزی هاوسەنگ:
ی

ڵ
ڤ
ف
کۆمە�یـ ت
ن
خـ ن
ـە� ،عەقــی) ،بۆیــە
ـتیەکا� مــرۆ� کورتکردۆتــەوە بــۆ چــوار پێویسـ تـی (مــاددی ،ڕۆیح،
ـاوە� ئــەم بـ یـردۆزە ســتیڤن کــو�  ١٩٨٩پێداویتسـ
ڤ
ـرۆ� هاوســەنگ حــەزدەکات بــژی ،و �
مـ
ف�ببێــت و خەڵــی خۆشــبوێت و الی خەڵکیــش خۆشەویســت بێــت ،بــەم جــۆرە لــەدوای خــۆی کاریگــەری
ێ
گ
چــاک و بــاش بەجێبهێڵێــت ،مــرۆڤ دەبێــت بــە هاوســەن� لــە نێــوان ئــەم پێداویســتیانەدا بــژی و ناکرێــت لــە یەکێکیانــدا ڕۆچــون و زیــادەڕەوی هەبێــت
ف
ـو� مەبەسـ تـی بــووە مــرۆڤ جیــاواز َ
بەه�بـ ن
و ئـ ن
�ێز
ـوو� کەســایەتیەوە،
وينــا بــكات ،بؤيــە تایبەتمەنــدی پێــداوە لــە ڕێگــەی
ـەوا� تــر فەرامۆشــکرێت  ،کـ
ڵ
�
ـەربەخۆ� و توانــای وە�مدانــەوەی دەوروبــەر بــۆ رەخنەگرتنــا بەڵکــو بــۆ جیاوازبــوون،
لێ�ســینەوە لــە خــود ،بەڕێوەبەرێـ تـی و توانــای سـ
هـ ێزـری ویــژدان و پ
ی
ڵ
ڵ
ن
سەرنەکەوتنەکا�
ب�ی بکەینەوە ،وە�یم پێویستمان هەبێت و لەکۆتایدا خەیا� داهێنانکاریمان هەبێت  ،هەموو ئەمانە پەیوەندیداربن بەوەی کە

ڕابــردوو ببێتــە وانەیــەک بــۆ ئێســتا و داهاتــوو( الزنــد ،٢٠١٦بريمــو ،٢٠٠٩رۆس) ١٩٩٤
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ن
ن
�
ن
ـری تایبــەت ڕۆڵ ببینێــت ڕوونبکەینــەوە لەڕێگــەی ئــەم
دەتوان ـی ڕێــگاکا� هانــدا� پەیوەندیەگشــتیەکان کــە وەکــو بەشــێک یــان یەکەیــەیک کارگـ ێ ڕ
ڵ
خا�نــەی الی خــوارەوە:
کا� ت
-١پڕکردنەوەی پێداویستیەکان لە ت
کا� کارکردندا.
ن
دابینکرد� پێداویستیەکاندا.
-٢هاوسەنگیکردن لە
-٣هاندان لەدەرەوەی چوارچێوەی کارکردندا.
دۆ� کارکردن و دڵنیا� کارکردن و ن
ن
ت
ن
دابینکرد� موچە ،خ
ئاسا�.
ژیا�
سەالمە� لە پێداویستیە بنەڕەتیەکاندا وەکو
-٤پێشکەشکرد�
ی
ی
ن
هاندانەکا� کارکردن
-٥بەرزکردنەوەی
تن
-٦تێگەیش� لە ڕەفتارە جیاوازەکان
ن
-٧مامەڵەکرد� باش و هاوسەنگ و گونجاو
ن
ڕەخساند� ژینگەی گفتوگۆ
-٨برەودان و
ن
دروستکرد� ڕۆشنب�ی ی
-٩لەبری لۆمەکردن
ن
-١٠پێشکەشکرد� هاندان
-١١چارەسەر ن
ت
ئاس� کارکردن
کرد� نزمبونەوەی
-١٢داننان بە سەرکەوتن لە کاردا
 -١٣هاندان لە ڕێگەی گۆڕانکاری ،ت
ئی� گۆڕانکاریەکە پلەبەندی بێت یان جەوهەری بێت.
-١٤بەخشی� �ێز
ن
پ� ی ن
ان� چ بە شێوەی ماددی یان مەعنەوی
�
گ�ان بۆ سەرکەوتنەکان (الزند )٢٠١٤،
-١٥ئاهەنگ ێ ڕ

 -٢توێژینەوەکا�ن پێشوو:

توێــژەر خوێندنــەوەی لەســەر چەندیــن توێژینــەوەی پێشــووتری کــردووە دەربــارەی پەیوەندیــە گشــتیەکان لەوانــە چەنــد �ێز
ت�ێــی وەک ( زریقــە،
 ،٢٠١٠ابــو حنــاف ،٢٠١١ ،المشـ ن
ـهدا� ، )٢٠١٤ ،وە هەنــدێ توێژینــەوەی تــایک کــە بەشــێوەیەیک گشـ تـی دەربــارەی ئــەم بابەتــە نوســیویانە (برمــو،
 ، )٢٠٠٩وە هەندێکیــان بــایس پەیوەندیەگشــتیەکانیان کــردوە لــە بــواری کـ ت
ـەر� بازرگانیــدا وەک ( الجــارهللا ، )٢٠١١ ،یــان گەشــت و گــوزار
ـهدا� )٢٠١٧ ،یــان کـ ت
(المشـ ن
ت
نزیک�ینیانــە لــەم توێژینەوەیــە ،لــە خــوارەوە کورتەیــەک لــەم توێژینەوانــە
ـەر� پیشەســازی ( ابوزیــد )٢٠١١ ،کــە
دەخەینــەڕوو:
ڵ
ن
-١المشـ ن
ـەپێدا� ئوتێلــە گەشــتیاریەکان
ـهدا�  ،٢٠١٧ئــەم توێژینەوەیــە لــە عـ ێ�ـراق ئەنجامــدراوە بــە ئامانـ جـی ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە گەشـ
ن
گ�یـ ن
�
�
ـەرەکا� نمونــەی توێژینەوەکــەن ،یس کــەس هەڵ�ب ژ یردرابــوون لــە پێنــج ئوتێــی گــەورەی شــاری
ـەکا� میوانخانــەکان و فەرمانبـ
لــە عـ ێـراق ،کار ێ ڕ
ن
ـوارەکا� گەشــت و گــوزارەوە دەردەخــات،
بەغــدادا ،لــە ڕێگــەی فۆرمێــی ڕاپرســیەوە ،الوازييــەىك گــەورە لــە بــواری پەیوەندیــە گشــتیەکاندا لــە کــۆی بـ
ن
لــەو تەوەرانــەی لــە پەیوەنــدی بــە خزمەتکـ ن
ـتەریەکا� و خـ �ـرا� لــە خزمەتگوزاریــەکان گرنگیــدان بــە الیـ ن
ـرد� میوانــان و موشـ
ـە� پــاک وخاوێـ نـی و
ێ ی
ـد� ئوتێلەکان.دەرئەنجــاىم توێژینەوەكــە دياريكـ ن
ـە� ڕاگەیانـ ن
گرنگیــدان بەالیـ ن
ـرد� الوازی کادری کارگـ ێ�ـری وکــەیم پاڵپشـ تـی دارا� و مەعنــەوی لــە بــە�ش
ی
ڕ
پەیوەندیەگشــتیەکان لــە گەشــتوگوزار لــە عـ ێ�ـراق.
ـاکا� کـ ت
-٢لێکۆڵینــەوەی ئەلجــار هللا  ٢٠١١کــە لــە ســعودیە ئەنجامــدراوە دەربــارەی پەیوەندیەگشــتیەکان و کاریگەریــان لــە کۆمپانیـ ن
ـەر�
تایبــەت لــە گۆشــەنیگای فەرمانبەرەکانیــەوە ،نمونــەی توێژینەوەکــەی لــە  ٤٤٢کۆمپانیــادا  ٦٦ ،کۆمپانیــای هەڵ ـب ژ اردووە و بەبەکارهێنـ نـا� فــۆریم
ڵ
ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان دەگـ �ـرن لەســەر دەرکەوتـ نـی کــەیم گرنگیـ ن
ڕاپــریس فەرمانبــەر نا� کۆمپانیـ ن
ـدا� بەرچــاو و ڕون و ئاشــکرا و
ـاکا� گرتۆتــەوە کــە
ێڕ
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گ
�
ت
ـری گشـ تـی بــەم بــوارە.
پشتپێبەنەبەســی کارگــەکان بــە پەیوەندیەگشــتیەکان و الوازی گرنــی کارگـ ێ ڕ
ڵ
-٣عەبدالکریــم  ،٢٠١١ئامانـ جـی ئــەم توێژینەوەیــە بــۆ دەرخسـ ن
ـت� ئــەو هەو�نەیــە کــە فەرمانگــەی پەیوەندیەگشــتیەکان ئەنجامیــان داوە لەســەر
ـرد� وێنــەی زەیـ نـی کۆمپانیـ ن
چاککـ ن
ـاکا� ســعودیە ،بەجۆرێــک ڕاپــریس ک ـرا لەســەر  ٥٤کۆمپانیــا و لــە  ١٥٠کۆمپانیــای کــەیس  ،لــەم کۆمپانیایانــەدا
دەرکــەوت کــە زیاتــر لــە بیســت سـ تـرات�ی ژ بەکاردێــت بــۆ تەرویجــدان و ســاخکردنەوەی بەرهەمەکانیــان.
-٤بوخنــاف  :٢٠١١ئــەم توێژینــەوە لــە جەزائــرو بــە مەبەسـ تـی ئەرکـ ن
ـەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان و ڕەنگدانــەوەی لەســەر ئــەدای دامــەزراوە
ی
گ�یـ ن
ن
�
ـەکا�
گشــتیەکان ئەنجامــدراوە  ،ئــەم توێژینەوەیــە  ٢٥دامــەزراوەى گرتووەتەوەبــە بەکارهێنــا� شــێوازی چاوپێکەوتــن لــە گــەڵ کۆمەڵێــک لــە کار ێ ڕ
�
ت
گ�یانــەوە .لــە ئەنجــایم ئــەم توێژینەوەیــە دەرکــەوت کــە پەیوەندیــە گشــتیەکان لــەو پــەڕی الوازی دایــە ئەویــش
دامــەزراوەکان بــە جیــاوازی ئاســی کار ێ ڕ
گ
ڵ
ڵ
ن
ن
�
اوەکا� بەرهەمهێنانــدا.
ـری بــا� بــە گرنــی و ڕۆ� پەیوەندیــە گشــتیەکان بــە تایبــەت لــە دامــەزر
بەهــۆی باوەڕنەبــوو� کارگـ ێ ڕ
ڵ
-٥بیخــاف  ،٢٠٠٩ئــەم توێژینەوەیــە لــە کۆمپانیایــەیک بەرهەمهێنـ نـا� خــوێ ئەنجامــدراوە لــە جەزائـ یـر بەمەبەسـ تـی خســتنەڕووی ڕۆ�

پەیوەندیەگشــتیەکان لــە باشـ تـر ن
کرد� بەرهەمــدا لــە گۆشــەنیگای فەرمانبــەرەکان و موشــتەریەکانیەوە ،لــە ئەنجامــدا دەرکــەوت کــە پەیوەندیــە
ڵ
ڕۆ� الواز دەگـ �ـرن لــە چاکكــردن و بەرەوپێشــر ن
د� بەرهەمەکانیانــدا.
گشــتیەکان
ب
ێڕ

ش
بە� سێیەم :الیە�ن پراکتییک توێژینەوە

ڵ
ئەم بەشە لەم خا�نەی الی خوارەوە پێکهاتووە:

یەکەم :میتۆدی توێژینەوە

ڵ
ئامانـ جـی ســەرەیک ئــەم توێژینەوەیــە بریتیــە لــە زانیـ نـی ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان لــە بەرزکردنــەوەی بەرهەمهێنــان و بەبازاڕکردنــدا لــە گۆشــەنیگای
فەرمانبەرەکانیانــەوە ،لــە کۆمپانیــای دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز ،کــە نوێنەرایەتیــان هەیــە لــە هەرێــی کوردســتان ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش
ـدا� نێوفەرمانبــەر نا� خــودی کۆمپانیاکــە هەیــە کــە پۆلێندەکرێــت بــە میتــۆدی شــیکاری وەس ـیف مەیـ ن
پێوســتمان بــە داتــا و زانیــاری مەیـ ن
ـدا�
Kaufman ,etc 2006: 234 McMillan,J &Schumacher 2001:365

دووەم :کەرەستەى کۆکردنەوەی داتاکان

باشـ تـرین کەرەســتەی کۆکردنــەوەى داتــا لــە توێژینــەوە وەســفیەکاندا کــە تیایــدا ئامانـ جـی ئــەم توێژینەوەیــە دێتــە دی ئەویــش ڕێــگای ڕاپرســييە (الزنــد2،

) McMillan,&Schumacher 2001: 496,015
ـتێ� و جێگــرى (صــدق و ثبــات) هەبێــت ،هەڵســاین بــە جێبەجێکـ ن
ـرد� فــۆڕىم ڕاپرســييەک كەسـ ت
بــۆ ئــەوەی بگەینــە ئامادەکـ ن
ـيفە� ڕاسـ ت
ـرد� ئــەم
ي
ڵ
خا�نــە:
ن
ن
ت
کەرەستەکا� بواری توێژینەوەکە.
دیاریکرد�
بەمەبەس�
-١گەڕان بە دوای ئەو توێژینەوە مەیدانیانەی لەم بوارەداکراون
ن
ن
ن
ن
ن
پێوانەکرد� و پاڵپشــت بەو ســەرچاوانەی کەلەم
جۆرەکا�
ڕێگاکا� ئامادەکردنیان و
ئامادەکرد� فۆڕىم ڕاپرىس و
بنەماکا�
-٢لێکۆڵینەوە لەســەر
توێژینەوەیــەدا ئامــاژەی پێکـراوە ،ئامــادە کراوە.
ن
-٣ئامادەکرد� ئەم استبانەیە لەسەر بنەمای چوار تەوەرەیە کە ئەمانەی الی خوارەوەن:
گ
ڵ
ئیجا� و گرن� پەیوەندیە گشتیەکان  ٨پرسیار
ا-ڕۆ�
ب
ڵ
ن
ناڕوو� پەیوەندیەگشتیەکان لە کۆمپانیادا  ١٢پرسیار
ب-ڕۆ�
ت
تایبە� کۆمپانیا لە پەیوەندیەگشتیەکاندا  ٧پرسیار
ج-ڕەفتاری

ڵ
ت
کاریگەرێ� ڕۆ� پەیوەندیەگشتیەکان لە بەبازاڕکردن و ڕاگەیاندندا  ١١پرسیار
د-چاالیک یان
-٤بەمەبەسـ تـی دیاریکـ ن
ن
ـرد� ڕاسـ ت
ـەنگێ�اوە
ـەرەتا� لەالیــەن کۆمەڵێــک شــارەزای ئەکادیمیيــەوە هەڵسـ
ـتێ� (صــدق) ی توێژینەوەکــە بەشــێوەیەیک سـ
ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ن
ن
ن
June
2020
 2,رفــع وتائـ ڤـر
طريــق
ـاج عــن
https://www.huj.uoh.edu.iqـرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتـ
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغـ
پەیوەندیەگشــتیەکان و ڕێـ ن
دافعيةالعاملـ ي ن
ـواریمــل.
نحوالع
ـ�
ـگاکا� توێژینــەوە و ڕاگەیاندنیــان تێدایــە ( لــە هاوپێــیچ ژمــارە )١دا ( .الســید و عبــدە)٢٠١٤،٢٧٨ ،
ـپۆڕی بـ
کــە پسـ
ن
ن
ن
ڵ
ـو� ،ي� الفصــل األول تــم تبيـ يـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
هــذا البحــث
صـ ت ي
ـ�
ـ� نـوە يسـ
ـی
-٥بەمەبەوسـ
ـتان لەســەر جێگـ يـریى فــۆریم ڕاپرســیەکە ،کــە پێوانــەی پلــەی ڕوونـ يـى پرســیارەکان دەکات بــۆ ســامپ� توێژینەوەکــە ((البـ ي
الهــم المصطلحات.
 ،) ٢٠٠٥ ،٤٥٥وێنــەى يەكــەىم فــۆریم ڕاپرســييەكە بەســەر  ٨فەرمانبــەری کۆمپانیاکــە لــە ئاسـ تـی جیــاواز و بڕوانامــەی جیــاوازدا دابەشــکرا،
الســيد،
ن� الفصل ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي
ي
ن
ـێوازەکا� دروسـ تـى و جێگـ يـرى ،دواجارفــۆریم ڕاپرســیەکەبە  ٢٥پرســیار و لــەدەوری چــوار تــەوەرەی ســەرەیک کۆتـ یـا�
کۆکردنــەوەی ئەنجــایم شـ
دوای ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ن
.
خش
اوەتـ ش
ڕونک ن
ـەوەکــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
ال�
ر ي�
ـ�
ـارەمجمـ
ـتەی%ژمـمــن
ـتـ 62
ـەمبلغـ
ـاتمنـکــهـەواللــ ت يـى
هـنــة
العي
()٧ـوعداالعاملـ ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات

سێیەم :کۆمەڵگای توێژینەوە و سامپڵەکەی
لــەم توێژینەوەیــەدا ســەرجەم فەرمانبــەر نا� کۆمپانیــای ( دەبــڵ ئــەی بــۆ بەرهەمهێنـ نـا� كاغــەز بەشــداریان کــردووە کــە ژمارەیــان  ٦٠کەســە) کــە
ـەکا� وەک پاکكردنــەوە و پاسـ ن
ســەرجەمیان توانــای نوس ـ ن و خوێندنەوەیــان هەیــە ،ئــەو فەرمانبەرانــەی کــە ســەر بــە بەشـ ن
ـەوا� و شـ �
ـۆف�ین لــەم
ێ
ی
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ڵ
کۆمپانیاکــەن و نوێنەرايـ ت
توێژینەوەیــە بەشـ ی ن
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ـە�  %٥٦لــە ســەدی کــۆی فەرمانبــەران دەکــەن.
ـەری
فەرمانبـ
ـدارن� ،واتــە ســامپ� توێژینەوەکــە ٣٢
ڵ
ن
ن
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اوەکا�
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ـێوەیەیک گ
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هەســتاون بــە وە�مدانــەوەی پرسـ
ڵ
نــاو کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــە خراوەتــە ڕوو کــە دەســت پێــدەکات بــە ڕەگــەز و تەمــەن و بڕوانامــە و پســپۆڕی و ســا� ن� خزمەتکــردن  ،وەکــو لــەم
ڵ
ـتەیەدا ب�وکراوەتــەوە:
خشـ ڵ
ف
ف
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ێ ف
گارحەمەام�کریم
م.م.ساز
ڵ
ژ
بە�ڕاگەیاندن-سکو�زانستەمرۆڤایەتیەکان-زانکۆیسلێمان
Lec.SazgarHamaminKareem
MediaDepartment,SchoolofHumanities,UniversityofSulaymaina
Sazgar.kareem@univsul.edu.iq
ن
ن
ين
موظ� ش
ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
دور العاقات العامة ي�
تحفر
ي

المستلخص:

ً
ن
ن
ـد�
مــع تطــور الحضــارات االنســانیة تطــورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ن
ن
ت
ویه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ن
ن
ن
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ن
ن
ن
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي
الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
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دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
 Issueن
ن
 �5,الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
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ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
حــث
 2020هــذا الب
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ـو� ،ي
ـ� نـ ي
2,وصـ ي
الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات
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چوارەم :شێوازی ئاماری بەکارهاتوو:
ت
رسوش� فۆریم ڕاپرسیدا پێکهاتووە لە:
شێوازی ئاماری بەکار هاتوو کە گونجاوبێت لەگەڵ ئەم توێژینەوەیەو
-١دوبارەبوونەوە
ض
القا�) ٢٥٦،٢٠٠٢ ،
-٢ڕێژەی سەدی ( عودە و

ش
بە� چوارەم :خستنەڕوو گفتوگۆی ئەنجامەکان
یەکەم :خستنەڕووی ئەنجامەکان

ڵ
لــەم بەشــەی توێژینەوەکــەدا ئەنجــایم توێژینەوەکــە دەخەینــە ڕوو ،کــە لــە ئەنجــایم وە�مدانــەوەی فــۆریم ڕاپرســیەکەوە توێــژەر دەسـ تـی کەوتــووە
ن
هاوپێ� ( )٢تەواوی داتاو زانیاریەکان خراوەتەڕوو ،کۆی زانیاری فۆریم راپرسیەکان
بەشەکا� پێشوتردا ڕوونمان کردەوە ،لە
هەروەکو چۆن لە
چ

ڵ
لەڕێگەی ناوەندی �
ژم� یە� و ڕێژەی ســەدی و دوبارەبونەوەو هەریەکە لەپرســیار و وە�مەکان خراوەتەڕو ،بروانە خشــتەی (.)٨
ێ

خشــتەی ( )٨ڕونکردنــەوەی نمونــەی کۆتـ یـا� فــۆریم ڕاپرســیەکە بــە پـ ێ �ـی تــەوەرەکان و پرســیارەکان و لەگــەڵ ژمــارەی دوبارەبــووەکان و بەبەکارهێنـ نـا�
( بەتــەواوی ناڕازیــم ،ناڕازیــم ،ڕازیــم تاڕادەیــەک ،ڕازیــم ،زۆر ڕازیــم)
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ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
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رسوش� کار ن
ن
ن
ت
کرد� پەیوەندیەگشتیەکان
شێوازەکا� دیدو بۆچوون دەربارەی
ڕوو� پێوەرەکان و
لەم ئەنجامانەی خراوەتەڕوو لە خشتەی ( )٨دا ،بە
ن
دابەشکرد� پرسیارەکان دانراوە.
و
ن
ـەوەکا� تــر وەک (الطراونــە  ،٢٠٠١-و برمــو ، )٢٠٠٩-لــەوەی
کاتێــک توێــژەر گفتوگــۆ لەســەر ئەنجامــەکان دەکات و بــەراوردی دەکات بــە توێژینـ
ت
ن
کــە پێشــکەش ک ـرا بەتەواوی،المشـ ن
ـەواوە� یەکناگرێتــەوە ،هەرچەنــدە ئەنجــایم
ـەوەکا� تــر بەتـ
ـهدا� ،٢٠١٧-لەگــەڵ هیــچ یەکێــک لەگــەڵ توێژینـ
دەبی�ێــت  ،بۆنمونــە المشـ ن
ن
ن
ـهدا�  ٢٠١٧ڕونیکردۆتــەوە کــە
ـەوەکا� دیکــە الوازی لــە بــواری پەیوەندیەگشــتیەکاندابە ڕوون و ئاشــکرا
زۆربــەی توێژینـ
ڵ
زۆربــەی هۆتێلــە پلەیەکـ ن
ـەکا� عـ ێ�ـراق زۆر بــە گرنگیــەوە ســەیری ڕۆ� پەیوەندیەگشــتیەکان ناکــەن موشــتەریەکانیان زۆر ئــارام و دڵنیانـی ن لــە ڕۆڵ و
خزمەتگوزاریەکانــدا ،کــە ئەمــە لەگــەڵ توێژینەوەکــەی بخنــاف  ٢٠١١لــە جەزائـ یـر هەمــان ئەنجامــن.

�
ن
ـری
بــە پێچەوانــەی ئەمــەوە ئەبین ـی لــە القــر ٢٠٠٧-لــە جەزائـ یـر و ئەبــو زیــد  ٢٠٠٨لــە میــر کــە دەورێــی بەرجەســتەکراو هەیــە لــە کارگـ ێ ڕ
ڵ
پەیوەندیــە گشــتیەکاندا لــە گەشــت و گــوزارو دامــەزراوە ئابوریەکانــدا کــە هەروەکــو چــۆن عبدالکریــم  ، ٢٠١١جــارهللا  ٢٠١١لــە ســعودیە کــە ڕۆ�
ئەرێ� پەیوەندیەگشــتیەکانیان بە با�ش
دەبی� لەســەر ئاسـ تـی ناسـ ن
ن
ن
ـی� موشــتەریەکان و بەرزکردنەوەی توانسـ تـی فەرمانبەران و لەنێو دەیان کارگەی

ڵ
ـەر� تایبەتــدا لــە ســعودیە بەشــێوەیەیک ڕون و ئاشــکرا ئەنجامـ ن
کـ ت
ڕۆ� ئەرێـ نـی پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە هەسـ تـی بەرپرسـ ت
ـیارێ� فەرمانبەرانــەوە
ـەکا�
ن
�
ن
ـتهێنا� ڕەزامەندی ناوەیک و دەرەوەی
گ�ی دامەزراوەکە هاوبە�ش و پاڵپشـ تـی فەرمانبەران دەکات بۆ زیاتر بەرهەمهێنان و بەدەسـ
دەبی�ێت کە کار ێ ڕ
ن
ن
ن
هاوپێ�
ئەنجامەکا� توێژینەوەکە سەیری
ئامانجەکا� کۆمپانیاکە .وە بۆ تەواوی
چ
بەدیهێنا�
کۆمپانیاکەدا و پابەند بوون و دووپاتکردنەوەیان بۆ
()٢بکــە لــە کۆتـ یـا� توێژینەوەکــەدا.

ش
بە� پێنجەم :دەرئەنجامەکان و ڕاسپاردە و پێشنیارەکان
یەکەم :دەرئەنجامەکان:
ڕۆشنا� ئەم توێژینەوەیەدا گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی الی خوارەوە:
لە ژێر
ی

-١پەیوەندیەگشــتیەکان ڕۆڵێــی دیــاری هەیــە لەســەر ئاسـ تـی جەمــاوەری نــاوەیک کۆمپانیاکــە ،پەیوەنديیــەیک ڕێکخ ـراوی هەیــە بــە بەرزکردنــەوەی
ئاسـ تـی چــاالیک فەرمانبــەران .
ن
ن
�
ـتیکرد� پەیوەندیــە گشــتیەکان لــە ڕێگــەی شــارەزاکانەوە
ـری دامەزراوەکــە بــە شــێوەیەیک فـراوان بــە پاڵپشـ
-٢ئەنجامێــی تــر بریتیــە لــە گرنگیــدا� کارگـ ێ ڕ
ڵ
ـاند� دەرفـ ت
ـە� مەعنــەوی فەرمانبــەران ،ڕەخسـ ن
کرد� گرفتەکانیــان و بەرزکردنــەوەی الیـ ن
ـەو� باشـ تـرکردن و چارەســەر ن
ـە� لەبــار بــۆ بــە�ش پەیوەندیــە
هـ

ڵ
ن
�ێز ن
ت
ـرۆ� کۆمپانیاکــە.
گشــتیەکان و لــە ڕیگــەی جۆرایــە� چاالکیەکانیــەوە و بــە تایبــەت چاالکیــە کۆمە�یەتیــەکان لــە پێنــاو بەه�کــرد� الیــە� مـ ی
ڵ
ن
-٣گرنگــە کــە جۆرایـ ت
ـەرچاوەکا� ڕاگەیانــدن و ب�وکردنــەوە و بــەکار هێنـ نـا� چەندیــن هــۆکارو شــێوازی گونجــاو لەگــەڵ ڕۆشــنب�ی ی
ـە� هەبێــت لــە سـ
ڵ
ئــەو کۆمەڵگەیــەی کــە دامەزراوەکــە ڕۆ� تێــدا دەبینیێــت.
ڵ
�
�ش
ت
ت
گ�ی با�دا.
-٤پاڵپش� فەرمانبەران بەمەبەس� ئەوەی کە بە پەیوەندیەگشتیەکان چارەسەری کێشەکانیان بکات لە نێوان خۆیان و کار ێ ڕ
ڵ
ڵ
-٥هەندێکیش لەوانەى پرســياريان لێكراوە ئاماژەیان داوە لە ڕاپرســیەکەدا کە پەیوەندیە گشــتیەکان ڕۆ� هەیە لە هاندان و هەو� زیاتر بۆ زۆری
ن
فرۆشت� بەرهەمەکان.
ن
ـت� بەشـ ن
-٦کاری پێکەوە� و بەسـ ن
ـەرەکیەکا� پەیوەندیەگشــتیەکان ،تاڕادەیەک لەم دامەزراوەیە ئەم
ـەکا� کۆمپانیا بەیەکەوە یەکێکە لە ئەرکە سـ
ی
ڵ
ڵ
ڕۆڵــە بیـ نـراوە بــە�م پێویسـ تـی بەهــەو� زیاتــر و چــاالیک نــاوەیک زۆرتــرە.
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ن
ـتیکرد� بــە�ش
ـنا� ئــەم توێژینەوەیــەدا توێــژەر چەنــد ڕاســپاردەیەک پێشــکەش دەکات ،لەوانــە پاڵپشـ
لــە ژێــر ڕۆشـ ی
ڵ
ن
�
ـری بــا� و بڕیــاردەرەکان و ســەرجەم فەرمانبــەران ،لــەو کۆمپانیایانــەی کــە کراونەتــەوە
لەالیــەن هەمــوو ئاســتەکا� نێــو کۆمپانیــاکان لــە الیــەن کارگـ ێ ڕ
گ
�
ـری پەیوەندیــە گشــتیەکان لەبــەر ئــەوەی
لــە کوردســتان یــان ئەوانــەی نوینەرایەتیــان هەیــە لــە کوردســتان ،هەروەهــا گرنــی زۆر بدرێــت بــە کارگـ ێ ڕ
د� بەرهەمـ ن
ـرد� فەرمانبــەران بــۆ کاری باشـ تـر و بەرەوپێشــر ن
بەرچاودەگ�ێــت لــە هانــدان و ئامادەکـ ن
�
ـەکا� کۆمپانیــا لــە بــواری چەندێـ تـی بــۆ
ڕۆڵێــی
ب
ێڕ
ڵ
ن
 .هەروەهــا گرنگــە جۆرایـ ت
ـە� بــۆ پێشکەشـ ن
ـرد� بەرهــەم و چۆنیـ ت
زیادکـ ن
ـەرچاوەکا� ڕاگەیانــدن و ب�وکردنــەوە
ـە� هەبێــت لــە سـ
ـکرد� باشـ تـرین بەرهــەم
و پڕوپاگەنــدەدا و ســود لــە هەمــوو ڕێـ ن
ـگاکا� بیسـ تـراو و بیـ نـراو ونــورساو وەربگ�ی ێــت.
هەروەهــا توێــژەر لــەم توێژینەوەیــەدا تیشــی خستبووەســەر جەمــاوەری نــاوەیک کۆمپانیاکــە ،بــۆ تەواوکـ ن
ـرد� تــەواوی وێنەکــە پێویســتە لــە داهاتــوودا
پەیوەندیەگشــتیەکان

ڵ
ڕۆ� جەمــاوەرى دەرەکیــش بناسـ ن ن
ـێ� ،ئەوانــەى مامەڵــە لەگــەڵ بەرهــەىم کۆمپانیــاکان دەكــەن..
توێژینــەوەكان

سەرچاوەکا�ن توێژینەوە :

يەكەم :سەرچاوە عەرەبييەكان:

ف
رش ئ
ا� للمســتهلک (دراســە مســحيە لعينــە مــن جمهــور محافظــة
.1ابراهیــم  ،حبیــب مــال هللا ،دور االعالنــات التلفزینــة ي� تشــجيع الســلوک ال ـ ي
اربيل).مجلــة العلــوم الحديثــة ت
وال�اثيــة.ع)٢٠١٤(،٥١-٢٦:)٢(١
ن
ال�وق ش
االنسا� .دار ش
للن� والتوزي ــع .عمان االردن.)١٩٩٨(،
.2ابو زيد ،صالح خليل ،العالقات العامة واالتصال
ي
ڕوس� ،کل� ،العالقات العامة الناجحة .ترجمة مرکز التعريب ت
تن
وال�جمة  ،الدار العربية للعلوم  .يب�وت.)١٩٩٨(،
.3
ي
ف
ن ف
ف
ـ� ي� المٶسســات "بعــض المصانــع والمستشــفيات ي� منطقــة
.4برمــو ،وائــل صــادق ،دور العالقــات العامــة ي� تحفـ ي زـر الطاقــات الکامنــة لــدى العاملـ ي
ً
التــل" نموذجــا .بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدبلــوم ف ي� العالقــات العامــة  /کليــة االدارة  /الجامعــة االردنيــة.) ٢٠٠٩( ،
ف
ش
والن�  .القاهرة.) ٢٠٠٥(،
العلم ي� العلوم االنسانية.ط 3دار العلم للطباعة
البه السيد  ،محمود ،مناهج البحث
 .5ي
ي
.6بوخنــاف ،هشــام ،وظيفــة العالقــات العامــة وڕنعکاســاتها عــى اداء المٶسســة العموميــة .مجلــة العالقــات العامــة .المملکــة العربيــة الســعودية
ع١س .٣ص .)٢٠١١(،٩٢-٥٩
ض
ا�،العالقات العامة فن وابداع تطوير المٶسسة ونجاح االدارة .دار البحار ش
للن� .يب�وت.)٢٠٠١( ،
.7الجبوري  ،عبد الکريم ر ي
ف
ف
.8الجــار هللا ،ماجــد بــن عبــد هللا ،جهــود ادارة العالقــات العامــة ي� مواجهــة االزمــات .دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن �ش کات القطــاع الخــاص ي�
المملکــة العربيــة الســعودية.مجلة العالقــات العامــة واالعــان ،ع ١ص.)٢٠١١(،٩١-٦٩
.9جفال سامية و بو زيد  ،سليمة ،العالقات العامة ف� المنظمة ي ن
ب� المفهوم والوظيفة .مجلة العالقات العامة  ،العدد ، ٥ص .)٢٠٠٨(،١٩-١
ي
نا� ،دور العالقات العامة ف ي� التنمية  .دار الشٶون الثقافية  .بغداد.)١٩٨٦(،
.10الجوهر ،محمد ج ي
من� ووه�ب سحر محمد،المداخل االساسية للعالقات العامة  ،دار الفجر ش
للن� .القاهرة.)٢٠٠٣( ،
.11حجاب ،محمد ي
ي
ف
ش
والن�  ،يب�وت.)١٩٩٥( ،
العر�  .دار الکتاب للطباعة
السياس
.12حجاب سعيد صالح واخرون ،دور العالقات العامة ي� العمل
بي
ي
المس�ة .عمان.)١٩٩٨(،
.13خ�ض ،جميل احمد ،العالقات العامة  ،دار
ي
الناحيت� النظرية والتطبيقية.مکتبة ي ن
ين
ع� شمس  .القاهرة.)١٩٧٨( ،
خ� الدين  ،حسن محمد ،اصول العالقات العامة من
 .14ي
.15درويش ،عبد الکريم وتکال ،ليىل ،اصول االدارة العامة  .مکتبة االنجلو  ،القاهرة.)١٩٧٧( ،
ن
ـ� الحديــث  ،االســکندرية( ،
.16رشــوان  ،حسـ يـ� عبــد الحميــد احمــد ،العالقــات العامــة واالعــام مــن منظــور علــم االجتمــاع .المکتــب الجامـ ي
.)١٩٨٧
.17الزند  ،وليد خ�ض  ،علم النفس ت
ش
د�.)٢٠١٦(،
ال�بوي زمنشورات الدار
الجامع للطباعة والن�  ،ب ي
ي
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ف
ض
ـ� لتطويــر المناهــج الجامعيــة .جامعــة ام درمــان ،
ـاع ي� التعليــم العـ ي
.18الزنــد  ،وليــد خــر  ،العولمــة والتطــور االجتمـ ي
ـال  .وقائــع المٶتمــر العالـ ي
الخرطوم.الســودان.)٢٠١٤(،

الشيخل ،العالقات العامة ف ي� العراق وزارة التخطيط ،بغداد.)١٩٨١( ،
عل و احمد عبد الغفور
ي
.19سلمان محمد ي

ش
والن� .ڕربد االردن (.)٢٠١٠
الجامع للطباعة
.20الطراونة ،احمد ،العالقات العامة "صناعة القرن.الکتاب
ي
ف
ـة� بنــاء وتحسـ ي ن
ـ� الصــورة الذهنيــة للـرش کات الســعودية المســاهمة .مجلــة العالقــات
.21العبــد الکريــم ،صفيــة بنــت ابراهيــم ،جهــود العالقــات العامـ ي
العامة واالعالن .ع ١٤٣٢ ١ه ص.)٢٠١١(،١٢١-٩٢
ف
ض
واالستدالل  .مکتبة الفالح  ،عمان.)٢٠٠٢( ،
الوص�
القا� منصور ،االحصاء
.22عودة احمد و
ي
ي
ي
.23غريب عبد السميع غريب ،االتصال والعالقات العامة ف ي� المجتمع المعارص .مٶسسة شباب الجامعة .القاهرة.)٢٠٠٤(،
.24قحف عبد السالم ،هندسة االعالن  .دار الجامعة الجديدة ش
للن�  ،االسکندرية.)٢٠٠٥( ،
ف
.25لقصـ يـر ،رزيقــة،دور العالقــات العامــة ف� تحسـ ي ن
ـ� صــورة المٶسســة االقتصاديــة (دراســة ميدانيــة بمٶسســة االمــاح ي� القســطينية) .رســالة
ي
ماجسـ يـت� غـ يـر منشــورة  /قســم االعــام واالتصــال ،کليــة العلــوم االنســانية والعلــوم االجتماعيــة .جامعــة منتــوري –قســطينية .الجمهوريــة الجزائريــة
(.)٢٠٠٧
ن
المشهدا�  ،محمد جياد زين ،العالقات العامة ف� المٶسسات السياحية .دار امجد ش
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ن
ن
ـد�
مــع تطــور الحضــارات االنســانیة تطــورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ن
ن
ت
ویه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ن
ن
ن
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ن
ن
ن
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي

الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات
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المستلخص:

ً
ن
ن
ـد�
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ن
ن
ت
ویه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ن
ن
ن
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ن
ن
ن
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي
الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
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ن
ن
هــذا البحــث وصــ� نــو� � ،الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي
الهــم المصطلحات.
ن
ن
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ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات

346 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

Halabja University Journal Number -8-

332

Halabja University Journal Number -8-

332

Halabja University Journal Number -8-

332

ڵ
ف
ف
ڕۆ�پەیوەندیەگشتیەکانلەهاندا�فەرمانبەرا�کۆمپانیادا-کۆمپانیایدەبڵئەیبەنمونە
Theroleofpublicrelationsinmotivatinginthecompany'semployees
ڵ
ف
ف
,Double-Acompanyasacasestudy.
کۆمپانیادا-کۆمپانیایدەبڵئەیبەنمونە
ڕۆ�پەیوەندیەگشتیەکانلەهاندا�فەرمانبەرا�
ڵ
ف
ف
Theroleofpublicrelationsinmotivatinginthecompany'semployees
Issued By Halabja
کۆمپانیادا-کۆمپانیایدەبڵئەیبەنمونە
فەرمانبە
پەیوەندیەگشتیەکانلەهاندا�
ڕۆ�
Universityرا� ێ ف
.
.
کریم
گارحەمەام�
ساز
م
م
,Double-Acompanyasacasestudy.
ڵ
ژ
Theroleofpublicrelationsinmotivatinginthecompany'semployees
بە�ڕاگەیاندن-سکو�زانستەمرۆڤایەتیەکان-زانکۆیسلێمان
,Double-Acompanyasacasestudy.
Lec.SazgarHamaminKareem
ف
An Academic And Scientntific Journal

گارحەمەام�کریم
م.م.ساز
ێ
 ,UniversityofSulaymainaڵ
ژ
MediaD
epartment,School
o
f
H
umanities
انستەمرۆڤایەتیەکان-زانکۆیسلێمان
ز

اگەیاندن-سکو�
بە�ڕ
ف
.
.
کریم
گارحەمەام�
ساز
م
م
ێ
Sazgar.kareem@univsul.edu.iq
ڵ
ژ
Lec.SazgarHamaminKareemزانکۆیسلێمان
بە�ڕاگەیاندن-سکو�زانستەمرۆڤایەتیەکان-
MediaDepartment,School
ofHumanities,UniversityofSulaymaina
Lec.SazgarHamaminKareem
ن
ن
ين
موظ� ش
ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
تحفر
دور العاقات العامة ي�
ي
Sazgar.kareem@univsul.edu.iq
MediaDepartment,SchoolofHumanities,UniversityofSulaymaina
المستلخص:

Sazgar.kareem@univsul.edu.iq
ً
مــع تطــور الحضــارات ن االنســانیة تطـ نـورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ نـر،

ن
ـد�
ين
تحفر موظ� ش
ي و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
دور العاقات العامة ي�
ي
ن
ن ن
والحضــاري حـ ت
ویه وفــن وفلســفة تبــى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
المستلخص:ـى أخـ نـذت اليــوم "اطـ نـارا اداريــا مســتقا" ي
ين
ال�كة ،ش
تحفر موظ� ش
.
ً
ً
نموذجا
اي
دبل
كة
رس
�
العامة
دور العاقات
وذلــک بغـ يـرض العمــل عـ ي
ين
ـتهلک� ن.
ـى زيــادة االنتــاج کمـ ًـا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
االنتاجيــة،
ن
ـد�
مــع تطــور الح
ضــارات االنســانیة تطــورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
نالمستلخص:
ن
ن
ت
ي� هــذا البحــثت تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال ان نتــاج ن الــورق ،و الـ يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع نـراق والمتمثلــة
ـات
ویه وفــن وفلســفة تبــى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،نو عــى الخصــوص ي� المٶس
والحضــاري حــى أخــذت
سـ ن
االن السـيــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ً ي
ـد�
اىل النمــو المـ
المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا
نمــع تطــور الحضــارات
ـانیة تطــورت العاقــات قرنـ ًـا بعــد آ ًخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا ن
ن
زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤ يـر
�
ـة
ـ
م
العا
ـات
ـ
ق
العا
ـاز
ـ
ه
ج
دور
ـى
ـ
ع
ـرف
ـ
ع
الت
ـرض
ـ
غ
ب
ـک
ـ
ل
،وذ
ـورق
ـ
ل
ا
ـاج
ـ
ت
ان
�
ـة
ـ
ص
� شرسکــة (دبألي)المخت
ن
ـتهلک�.
ـويقها وعرضهــا عــى المسـ ي ي
ن
ياالنتاجيــة ،وذلـ تـک بغــرض الع يمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تسـ ن ن
ویه وفــن وفلســفة تبــى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حـ نـى أخـ
ـذتمـ الـليـ.ـوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ن
ن
ـ� نحوالع
ندافعيةالعاملـ
ـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليـ نـة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ي� هــذا البحـ يـث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاج ًيــة الکـ ج ً
ـتهلک�.
ـاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ـک بغــرض نالعمــل عــى زيــادة االنتـ
االنتاجيــة ،وذلـ
ي
ن
ن
ـو� ،ي� نالفصــل األول تــم تبيـ يـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و نالحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريـ ڤـف
ـ� نـ
نهــذا الب
حــث وصـ ي
زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائــر
ن� شرسکــة
(دبألي)المخت يصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعـ نـرف عــى دور جهــاز العاقـ تـات العامــة ي� ن
ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
يي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ يـى لديهــا
المصطلحات.
الهــم
دافعيةالعاملـ ي ن
ن
ـ� نحوالعمــل .ن
ن
(دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
ن ي� شرسکــة
ن
واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
الثا� نتم التطرق إىل حدود
ي�
البحثـم تبيـ ي ن
الفصلـث و ي
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ـو� ،ن ي� الفصــل األول تـ
ـ
ن
ـ�
ـ
ص
ـ
ح
الب
ـذا
ـ
ه
ي
ـ� ي
دافعيةالعاملـ ن ي ن
نحوالعمــل.
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الف
صــل الثالـنـث الجانبــا لتطبيـ ي
المصطلحات.
الهـ
ـذاـمالبحــث وصـ نـ� نــو� � ،الفصــل األول تــم تب ن
منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ـ�
هـ
العينــة منــه والـ ن تـى يبلغــت ي  62ي
ـ� ن� ش
العاميـلـ ي ي ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
ـوع
ـ
م
مج
ـن
ـ
م
%
ن ي� الفصل ي ي
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعرياض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
الهــم المصطلحات.
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتـ نـم البحــث بتقريــر االســتنتاجات توالتوصيــات
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ
نواســتعرض ي ن
ي
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ـ� ن� ش
والـ تـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
ت
العينــة منــه ن ي
ـ� بجميـ يـع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ت
األخـ يـر فاختتــم ت البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيـ نـات شوالمقرحــات.
العينــة منــه والــى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
ـ� ي�
ي
ت
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات والمقرحــات.
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ن
ن
ين
موظ� ش
ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
تحفر
دور العاقات العامة ي�
ي

المستلخص:

ً
ن
ن
ـد�
مــع تطــور الحضــارات االنســانیة تطــورت العاقــات قرنــا بعــد آخــر ،واحتلــت العاقــات العامــة موقعهــا المتمـ يـر ،و نمــت تبعــا اىل النمــو المـ ي
ن
ن
ت
ویه وفــن وفلســفة تبـ نـى ي� ضوئهــا قواعــد وأع ـراف ،و عــى الخصــوص ي� المٶسســات
والحضــاري حــى أخــذت اليــوم "اطــارا اداريــا مســتقا" ي
ً
ً
ين
ـتهلک�.
االنتاجيــة ،وذلــک بغــرض العمــل عــى زيــادة االنتــاج کمــا و نوعــا ،وکيفيــة تســويقها وعرضهــا عــى المسـ
ن
ن
ن
ي� هــذا البحــث تتــم دراســة احــدى المٶسســات االنتاجيــة الکـ جـرى ي� مجــال انتــاج الــورق ،و الـ ت يـى لديهــا ممثليــة ي� کردســتان و الع ـراق والمتمثلــة
ن
ن
ن
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي

الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
ـ� بجميــع اجراءاتــه ابتــداء" مــن وصفــا الج ـراءات ومـ جـررات تبنيهــا ثــم المجتمــع ،و طــرق اســتخاص
واســتعرض ي� الفصــل الثالــث الجانبــا لتطبيـ ي
ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
األخـ يـر فاختتــم البحــث بتقريــر االســتنتاجات والتوصيــات
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ـ� نحوالعمــل.
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الهــم المصطلحات.
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ـ� ن� ش
ت
ن
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ـ� ن� ش
ت
ن
ال�کــة .أمــا الفصــل الرابــع فمخصــص لتحليــل النتائــج ومناقشــتها ،امــا الفصــل الخامــس و
العينــة منــه والـ يـى بلغــت  % 62مــن مجمــوع العاملـ ي ي
ت
والمقرحــات.
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ن
ن
ين
موظ� ش
ال�كة ،شرسكة دبل اي نموذجا.
تحفر
دور العاقات العامة ي�
ي

المستلخص:

ً
ن
ن
ـد�
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ن
ن
ت
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ً
ً
ين
ـتهلک�.
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ن
ن
ن
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ن
ن
ن
ي� شرسکــة (دبألي)المختصــة ي� انتــاج الــورق ،وذلــک بغــرض التعــرف عــى دور جهــاز العاقــات العامــة ي� زيادةاالنتــاج عــن طريــق رفــع وتائـ ڤـر
دافعيةالعاملـ ي ن
ـ� نحوالعمــل.
هــذا البحــث وصـ نـ� نــو� ،ن� الفصــل األول تــم تبيـ ي ن
ـ� منهجيــة البحــث؛ کعــرض مشــکلة البحــث واهميتــه و الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث و التعريــف
ي ي
ي
الهــم المصطلحات.
ن
ن
الثا� تم التطرق إىل حدود البحث واستعراض المستخلص لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث.
ي� الفصل ي
ن
ت
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سینهمای سێیهم و قهیرا�ن و شوناس
ن ئهوی دیکەدا
ههوڵهكا�ن فیلمسازی كورد بۆ بونیادنا�ن پێگهیهك ل ه زهی�
 1به�ش

1
دڵشاد مستهفا رحیم
ن
ن
�
سینه
ع�اق
ج
ما،كۆلێ� هون هره جوانهكان ،زانكۆی سلێما� ،سلێما�،ههرێیم كوردستان ،ێ
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پووخته:

�
ما� تایب ـهت و جیــاواز درووســت بــووه .ئ ـهم ێ�ت�مانــه،
ل ـه نێــو دنیــای ســینهمادا ژمارهی ـهك تـ ێـرم و زاراوهی جۆراوجــۆر بــۆ ت ـهوژم یــان ســتایڵێیك ســینه ی
تاڕادهی ـهك بوونهت ـه شــوناس بــۆ ناســینهوهی ئ ـهو فــۆریم كاركردن ـ ه و ل ـه چوارچێوهی ـهیك تایبهتــدا جێگـ یـری كــردووه و النیك ـهم ب ـ ه دنیــای ناســاندووه.
لهنێــو ئ ـهو چهمكان ـهدا ك ـ ه تاڕادهی ـهیك زۆر دهكرێــت وهك تهوژمێــی چوارچێوهنهك ـراو تهماشــای بكهیــن ك ـه ب ـهردهوام ب ـ ه شــوێن شوناســدا وێڵ ـه
زاراوهی (ســینهمای سێیهم) ــه .ئ ـهو زاراوهی ـه ل ـه بنهڕهتــدا ل ـ ه چهمكێــی سیاســییهوه س ـهرچاوهی گرتــووه ،دواجــار ك ـ ه ژمارهی ـهك دهرهێن ـهر ب ـه
شــونایس نهتـهوه� و ئیتنیــی جیــاوازهوه دێــن و پایـه ن
ه�تــر دهكـهن ئیــدی دهبێتـ ه �ت�مێــی نــارساو و دنیــای ڕهخنـهی ســینهما� و تیۆرسـ ن
كا� به �ێز
ـنا� ئـهو
ێ
ی
ی
نێوهنــدهش ه ـهر ب ـهو نــاوهوه مامهڵ ـهی لهگ ـهڵ دهك ـهن .ئ ـهو تهوژم ـه ههمیش ـه بــهشــوێن شوناســێیك دیاریكراوهوهی ـه و دهیهوێــت بــۆ خــۆی جێگـ یـر
ڵ
ن
وه� ك ـه خــۆی بخزێنێت ـه ژێــر چهتــری ئ ـهوهوه جارێــی تــر
ما� جیــاواز یــان ه ـهر ســینهمایهیك نهت ـه ی
بــكات ،ب ـه�م س ـهرههڵدا� ه ـهر فۆرمێــی ســینه ی
دیاریكـ ن
ـرد� شــونایس ئ ـهو ئاڵــۆز و گرفتــاوی دهكات.
ئهم توێژینهوهیه به الیهك ههوڵێك ه بۆ ڕاڤه ن
وژمه و گهڕان به شوێن دۆخێكدا ك ه بتوانێت له مۆلهق�ی بیباته دهرهوه و چوارچێوهیهیك
كرد� ئهو ته 
جێگــری بــۆ دهستنیشــان بــكات .هــاوكات لـهو ههنــگاوه دهدوێــت كـه كــورد دهینێــت بــۆ وێناكـ ن
ـرد� فۆرمێــك لـ ه ســینهما بهرهـهیم بهێنێــت كـه دهشــێت
ی
ـدا� سهرپشــك بێــت لـ ه ههڵـ ژ ن
لــه دەرەنجامــدا بــواری ئـهوهی بـ ت ێ
ارد� ێ�ت�مێــی نــوێ بــۆگوزارشــتكردن لـه خــودی خــۆی یــان گـهر بیهوێــت بـ ه ههمــان ئـهو
ب
ن
دنیابینیـهوه بمێنێتـهوه كـ ه وادهز ن ێ
ـگاوهكا� لـ ه بونیادنـ نـا� ســینهمایهیك تایبـهت و نهتهوهییــدا بچێتـه ژێــر چهتــری ســینهمای
ا� بــۆ ئـهو گونجاوتـره ههنـ
سێیهم.
ـ� بـه ئــاكایم پهیدابـ ن
كا� دابهشـ ن
بـه ســوود وهرگرتــن لـ ه �ت�مـ ه نوێیـه ن
ـبوو� دنیــاو دواتــر گهیشـ ت ن
ـوو� پێكهاتـه ترانسناشــناڵهكان ئـهم توێژینهوهیـ ه ههندێــك
ێ
چارهسـهری جیاوازتــر دهخاتـه بـهردهم ســینهماکاری كــورد تــا لـه ئاوێنهیـهیك تــردا ،درووسـ تـت� لـه پانتاییـهیك تــردا بـه شــوێن شــونایس خۆیــدا وێــڵ بێــت.
ئــەو شوناســەی لــە نێــو دنیــای هونــەردا و بــە تایبەتیــش ســینەما لــە ســەرەتای گەڕاندایــە و هێشــتا هەوڵێــی وا نــەدراوە بــۆ ناسـ ن
ـی� یــان گەڕانێــی
ـدد� و پاڵپشــت بــە هزرێــی ئەکادیــی درووســت نەهاتۆتــە کایــەوە.
مەبەســتگەرای جـ ی
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ظهــرت ف� عالــم الســينما مصطلحــات عديــدة لتعريــف موجــة او اســلوب سـ ئ
ـينما� خــاص .واصبحــت تلــك المصطلحــات بمثابــة هويــة
ي
ي
ـ� تلــك المفاهيــم نجــد هنــاك موجــة ســينمائية مغايــرة لــم يتمكــن النقــد السـ ئ
تاط�هــن .مــن بـ ي ن
ـينما� مــن تحديدهــا و
للتعــرف عــى تلــك االنمــاط و ي
ي
ظلــت تبحــث عــن هويتهــا المندثرةعـ بـر تجــارب شــعوب مختلفــة و طالمــا عرفــت بالســينما الثالثــة نســبة اىل العالــم الثالــث.
ت
ت
ين
المخرج�
لتأ� بعد ذلك مجموعة من
ال� قسمت العوالم حسب انتمائاتها  ,ي
ان اصل التسمية اخذت من التصنيفات السياسية و االقتصادية ي

بهويــات مختلفــة تعمــل بانمــاط مختلفــة لتقويــة ذلــك المفهــوم و دعــم ڕكائــزه لتصبــح بعــد ذلــك موجــة معروفــة يتعامــل معــا النقــد و التنظـ يـر
ف
ـينما� بشــكل اوســع .یتعامــل هــذه الموجــة مــع الســینما كوجــود كـ ن
السـ ئ
ـو� و یعت�ب ونهــا كونيــة مــن حيــث أنهــا تتحــول إىل آليــة للتواصــل ي� أعمــق
ي
ق
ـر�.
معانيــه ،إذ أنهــا تتوجــه لإلنســان بتنــوع انتمائــه الفكــري و الحضــاري و العـ ي
تب ـىق الســينما الثالثــة ف� بحــث دائــم عــن هويــة ثابتــة ولكــن مــع ظهــور اي شــكل سـ ئ
ـ� اىل تللــك الــدول الـ تـى تتجمــع تحــت طائلــة
ي
ي
ـينما� جديــد ينتـ ي
ـ� أو الظهــور بهويــة ثابتــة .الن الكونيــة الـ تـی یدعــوا الیهــا بعــض مخـ ج
ـر� العالــم الثالــث كمنفــذ
العالــم الثالــث تحبــط محــاوالت تثبيــت اطــار دائـ ي
للدخــول ایل العوالــم االخــری ال تتحقــق إال مــن فائــض الــوع بالهويــة القوميــة ،حـ ي ن
ـ� يســتوعب المخــرج تراثــه الحضــاري وقضايــاه اآلنيــة و یحولهــا
ي
ایل قضایــا انســانیة مشـ تـركة.

تحــاول هــذه الدراســة الدخــول اىل مســاحات جديــدة لمعرفــة خصوصيــات هــذا النهــج السـ ئ
ـينما� و ايجــاد مقاربــات جديــدة للحيلولــة دون الوقــوع
ي
ف ي� متاهــات تضيــع مــا بنــاه الســينمائييون بجهودهــم االبداعيــة.
ف
ف
ين
ـينمائي� الكــرد ي� بنــاء رصح اخــر و مغايــر بعيــدا عــن المألــوف ويقــدم حلــول وبدائــل اخــرى مثــل ســينما المتعــددة
و يبحــث ايظــا ي� محــاوالت السـ
ـ� العقبــات الـ ت يـى ممكــن ان تســد الطریــق امــام عمــل فـ ن يـى مــا وذلــك باالســتفادة مــن
الجنســيات لعبــور الحــدود المرســومه مــن قبــل الــدول ولتخـ ي
ـ� غربيـ ي ن
ـ� واكاديميـ ي ن
بحــوث و دراســات حديثــة قدمــت ف� هــذا المجــال مــن قبــل باحثـ ي ن
ـ� .لمعالجــة هــذه اإلشــكالية ال بــد مــن تفكيــك بنيــة الســينما
ي
ف
كادات للتواصــل و كوســیط مـ ئ
ـر� لدیـه قــدرة التوغــل � مســاحات عدیــدة الیتمكــن منهــا الفنــون االخــری مــن حیــث القــدره التقنیــة و الوصــول ایل
المتل ـق ي باقــل مجهــود .ان عملی ـه التفكیــك و البنــاء تتطلــب ایجــاد منافــذ دقیق ـه للوصــل ایل مــا یبتغی ـ ه الباحــث بــاألدوات المفهوميــة المتاحــة أو
الحبائــك النظريــة المبلــورة .و بهــذا يقــوم بشــكل دائــم ومتواصــل ومســتمر عــى خلخلــة المعــرف لخلــق معرفــة جديــدة للخــروج بنــا مــن حالــة التيــه
ّ ّ
ف
ف
كل مـ ّـرة نجــد أنفســنا أمــام ظاهــرة مثــرة ،تنتابنــا أو تسـ ّ
ـر� الننــا ف� ّ
ـتفزنا ،تقلقنــا أو تدهشــنا ،فــإن ڕد الفعــل هــو ي� الغالــب محاولــة فهــم
ي
ي
والتنــازع المعـ ي
مــا يحــدث بالبحــث عــن المعطیــات و مــا یـ ئ
ـوم الیـه ف� نهایـة االمــر.
ان مشــكله الهویــة یمكــن تجاوزهــا بالدخــول ایل عالــم اآلخرالــذی یمثــل المركــز ،وذللــك بانتهــاج مــا یحــاول العمــل مــن اجلـه مجموعــة مــن الباحثـی ن و
ین
ین
ـینمائی� ایل نهــج جدیــد تحررهــم مــن
ـینمائی� مــن ارجــاء المعمــورة .وبذلــك یحــث الباحــث و مــن خــال مفاهیــم و قیــم اكادیمیـه محكمــة ،السـ
السـ

تز
ال�امــات عرقیـة و تدفعهــم ایل مســاحات اوســع تمثــل االنســانیهة جمعــاء دون فقــدان هویاتهــم الثقافیــة.
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In the world of cinema, many terms have emerged that define ap articular wave or cinema style. These

terms became an identity to identify and frame these forms. Among these concepts there is a different wave
of cinema that film criticism has not been able to identify it, in appropriate framework. However, it has been
searching for its own identity through the experiences of different national cinemas and has long been known
as the third cinema in relation to the Third World.
The origin of the term was taken from the political and economic classifications that divided the worlds
according to their affiliations. Therefore, a group of directors emerged with different identities working in a
variety of styles to strengthen the concept and support its characteristics. Accordingly, it has become a known
wave, critics and cinema theories have dealt with it more widely.
This wave treats cinema as a universal existence and considers its
universalness in that it becomes a communication mechanism in its deepest senses. It is leading to the audience,
despite of their intellectual, cultural and ethnic affiliation.
The third cinema remains in constant search for a consistent identity, but with the emergence of any new
cinematic form belonging to those countries that gather under the name of the Third World, attempts to
stabilise a permanent frame or form with a fixed identity are thwarted. That is because the universalness
that some third world directors call for, as an entry point into other worlds, can only come from a surplus of
awareness of national identity. This will appear when the director assimilates his cultural heritage and his
immediate issues and turns them into common humanitarian issues.
This study attempts to explore new territories to learn the specificities of this cinematic approach and to find
new approaches to prevent the maze of degenerative what the filmmakers built with their creative efforts. Also,
looking at the attempts of Kurdish filmmakers to build different structure far from the mainstream. It offers
other keys and alternatives such as transnational cinema to cross borders drawn by states. To overcome the
obstacles that block the way in front of an art work, we must take advantage of recent researches and studies
presented in this field by western researchers and academics. In order to address this problem, it is necessary
to dismantle the structure of cinema, as a means of communication and a visual medium that has the ability
to penetrate in many areas that other arts cannot in terms of technical capacity and reach the recipient with
minimal effort in particular.
The problem of identity can overwhelm by entering the world of the others who represent the center by
adopting what a group of researchers and filmmakers from around the world are trying to work for. Thus, the
researcher urges, through the concepts and values of theoretical aspects that filmmakers use to go through
a new approach, this can liberate them from ethnic obligations, and pushes them into wider territories that
represent humanity without losing their cultural identities.
Key Words: Third world, Identity, Transnational Cinema, Third Cinema.
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ن
ـزر� و مامهڵـ ه لهگـهڵ جۆرێــك لـ ه ســینهما دهكات كـه
ئـهم توێژینهوهیـه لـ ه دنیــای هونـهردا دهســووڕێتهوه بـه پشــتیوا� ههندێــك ڕاڤـهی سیاسـیی و هـ ی
ڵ
و�تـ نـا� جیهـ نـا� ســێیهمدا بهرهـهم دێــت و دیاریكراوتــر مام هڵـه ل هگـهڵ كــورد و بهره همـه ن
كا� فیلمســاز نا� كــورددا دهكات و لــە چوارچێــوەی کاری
لـ ه
ئــەو فیلمســازانەدا دەســووڕێتەوە کــە هــەوڵ دەدەن شــونایس کەلتــووری بکەنــە پێودانـ گـی مامەڵەکــردن لەگــەڵ دنیــای ئـ ن
ـەوا� تــردا.

كێشهی توێژینهوهكه:

لهنێــو مـ ێ� ژـرووی ســینهمادا زارهوهی ســینهمای ســێیهم ،زاراوهیـهیك نــوێ و گرفتاوییـه و تائێســتا مۆلهقـ ه و جێگـ یـر نهبــووه ،ههڵبهتـه ژمارهیـهك فاكتـهر
دۆ� كــورد خــۆی و وهسـ ن
ه ـهن ك ـه ئ ـهم دۆخ ـه ب ـهو شــێوهی ه دههێڵن ـهوه .بمانهوێــت یــان نــا خ
ـتا� ل ـه نێوهندێــی مۆلهقــدا بهشــێوهیهك لهشــێوهكان
ب ـه جیهـ نـا� ســێیهمهوه گــرێ دراوه ئەگ ـهر ل ـه �
ڕ� نهت ـهوهی سهردهستیش ـهوه بێــت ،كهوات ـه ئ ـهو خ
دۆ� بێ
� شوناســییه چیی ـ ه ك ـ ه فیلمســازی كــوردی
ێ
�
تێــدا دهژی؟ گ ـهر فیلمســازی كوردیــش ل ـهو بێ
� شوناســییهی خۆیــدا بیهوێــت بچێت ـ ه ژێــر چهتــری ئ ـهم ێت�م ـهوه ئاخــۆ چ�بهس ـهردێت؟ ئایــا كــورد و
فیلمســازییهكهی دهتوانــن جۆرێــك لـه شــونایس تایبـهت بــۆ خۆیــان دیــاری بكـهن؟ ئایــا فیلمســازی كــوردی دهچێتـه ژێــر نــاوی ســینهمای ســێیهمهوه
دۆ� ســیایس كــوردی هێشــتا ل ـهو ئاســتهدا نهبێــت؟ ئاخــۆ ههمــوو ههوڵ ـه ن
گ ـهر خــودی خ
كا� فیلمســاز نا� كــورد ه ـهروا ب ـه مۆل ـه ق� و بێ
� شــوناس
ڕ� ئـهوهوه ههنگاوێــك بــۆ نێــو دنیــای ئـه ن
� بــدات تــا النیكـهم لـه �
دهمێننـهوه یــان دهشــێت ســینهمای ســێیهم وهك ســتایڵ و شوناســێك دهرفهتیــان پ ێ
وا�
ێ
تــر بنـ ێ� ن
ـ�؟ یــان دهشــێت مامهڵهی ـهیك تــر ل هگ ـهڵ فیلمســازی كــوردی بكهیــن و ئ ـهو ێ�ت�م ـهی ك ـه ب ـه ســینهمای نهت ـهوهی بێدهوڵ ـهت دهیناسـ ن ێ
ـێ� بــۆ
بكهیــن بـه چوارچێــوه؟ ئهمانـه و زنج�یهیـهك پرســیاری تــر كـ ه لهنێوهنــدی توێژینهوهكـهدا هـهوڵ دهدرێــت ڕاڤـ ه بكرێــن و گهڕانێــی ورد بــۆ دۆزینـهوهی
ڵ
وه�مهكانیــان دهكرێــت.

گرنگ� توێژینهوهكه:
ی

گرنگ ـ ئ ـهم توێژینهوهی ـ ه لهوێــوه س ـهرچاوه دهگرێــت ك ـ ه ل ـ ه چهمــی شــوناس دهكۆڵێت ـهوه و گرنـ گـی شــونایس كهلتــووری ل ـ ه مهس ـهله ن
كا� ب ـه
یی
ن
ـى ك ـه دهتـ ێ
جیهانییبوونــدا ڕوون دهكات ـهوه و ســینهما وهك ئ ـهو چهت ـره دهبیـ ن ێ
ـوا� نهت ـهوه بێدهوڵهت ـهكان بهرێت ـه نێــو ئاپــۆرا نێــو دهوڵهتییهكان ـهوه و لــه
ن
ژێــر ههژمـ ن
ـتكرد� شــونایس كهلتــووری بــۆ جیهـ نـا� ســێیهم
ـوو� نهتـهوه سهردهســتهكان دهربازیــان بــكات .بـ ه مانایـهیك تــر بهشــداری ســینهما لـه درووسـ
و ئ ـهو نهتهوان ـهی فیلمســازیان لهژێــر نــاوی ســینهمای ســێیهمدا كۆدهبێت ـهوه .ل ـه نێــو ئ ـهو نهتهوان ـهدا كــورد ب ـه نموون ـه وهرگـ یـراوه ك ـه لهئ همــڕۆدا
ڵ
خــۆی و قوربانـ و مهسـهله پهیوهندیــداره سیاســییه ن
كا� بۆتـه سـ هربایس نێوهنــده جیهانییـهكان ،بـه�م ئـهو تــا ههنووكـه بـه تهنهــا شــونایس ســیایس
یی
گ
گ
�
ڕ� پێگـهی گرنــی ســینهماوه .گرنــی ئــەم توێژینەوەیــە
لهگـهڵ خــۆی بــردووه .ئـهم توێژینهوهیـه دهرچەیەكـ ه بــۆ دۆزینـهوهی جۆرێــی تــر لـه شــوناس لـه ێ
اوە�
لەوەدایــە کــە تائێســتا کاری لــەم شــێوەیە لــە نێوەنــدی ئەکادیمـیی و ڕوناکبـ یـر ی� کوردیــدا پێشــکەش نەکـراوە و کــەم تــا زۆر ئــەم چەمکانــە بــە شــار ی
ـوا� ن
و دوور لــە توێژینــەوەی زانسـ تـی ماونەتــەوە .بۆیــە هــەر هەوڵێــی ئەکادیــی لــەو کایەیــەدا گرنگــە و بەهیوایــن ئــەم توێژینەوەیــەش بتـ ن ێ
ال� کــەیم ئــەو
ئەرکــە جێبـ ج ێ
ـە� بــکات.

ك� و ناساندن:
پێشه ی

ردوو� بــۆ ڕاڤهكـ ن
ن
ـوو� تهوژم ـه نوێی ـه ن
لــه دوای پهیدابـ ن
ـرد� دنیــا دهناسـ نـێ�ێت و بهشــێیك بــاش ل ـه
كا� فیلمســازی ،ســینهما وهك فاكتهرێــی گ ـه
ڕهخن هگ ـر نا� دنیــای هون ـهر مامهڵهی ـهیك تایب ـه ت� ل هگ ـهڵ دهك ـهن.
ت
كۆنسێپ� جیاواز و دوور لهیهك دهردهكهون.
ههڵبهت سینهما و شوناس دووانهیهیك تاڕادهیهك لهیهك چوون و له ههندێك دۆخیشدا وهك دوو
تـ �ێزـری شــوناس بــهب ـهردهوام �ێز
ت�ێــی ئاڵــۆز و تهموم ـژاوی بــووه و ل ـ ه زۆر دۆخــدا دهمانگهڕێنێت ـهوه بــۆ ڕهگ و ڕیش ـ ه و ڕابــردوو ،شــوناس پێی ـهیك لهنــاو
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م�وودای ـه .مـ � ژـروو ب ـهو مانایــه نــا كــه تهنهــا كهڵهكهبـ ن
ئێســتا و پێی ـهیك لهنێــو ێ� ژ
ـوو� ڕووداو و چ�ی ۆك ـهكا ن� ڕابــردوو بێــت ،بهڵكــو وهك كهڵهكهبــووی
ێ
ڵ
ڵ
ن
ـدار� ئهكتیڤان ـهی ل ـ ه بنیاتنـ نـا� كاراكت ـهری كۆمه�یهتییــدا.
ر� و بهشـ ی
ـوور� و هون ـه ی
ـیار� سیاس ـیی و كۆمه�ی هت ـیی و كهلتـ ی
ڕهگ ـهزهكا� هۆشـ ی
بهشــێك ل ـه ب مهنــدان هون ـهر وهك تۆمــاری گــوزهری كۆمهڵهمرۆیی ـهكان و گ ـهل و نهت ـهوه جیــاوازهكان پێناســهدهك ـهن و وهك میكان ـیز یم وێناكـ ن
ـرد�
�ی
ـوا� ڕووداوه ێ� ژ
گۆڕانكارییــه جهوههریی ـهكان دهیبیـ ن ن
ـ� .كهوات ـ ه ســینهما وهك كای هی ـهیك هون ـهری بههـ �ێزـری گوزارشــت ،دهتـ ن ێ
م�ووییــه گ ـهورهكان لهنێــو
فۆرم ـ ه جیــاواز ن
ـى و دهتـ ن ێ
هكا� خۆیــدا نهمــر بــكات ،بۆیــهئ ـهو پێی ـهی شــوناس لهنێــو مـ ێ� ژـروودا ههی ـه ت� ســینهما وهك پایهی ـهیك گرنــگ دهبیـ ن ێ
ـوا� ل ـه جـ ێ �ـی

جومگ هی ـهیك پت ـهوی خۆنهمركــردن بیخات ـه گ ـهڕ.
ڕوانـ ن لــهپێگـهی بهكارهاتــووی ســینهما وهك ئامـ �ـری وێناكـ ن
ـرد� شــوناس لــهنێــو ڕابــردووی ئێمـهدا دهمانگهێنێتـه ئـهو بڕوایـهی نهتـهوه سهردهســت
ێ
ی
ـرد� كاراكتـهری كــورد بهكاریــان بــردووهو دواتــر لــه �
هكا� كــورد وهك فاكتـهری نا�ش ینكـ ن
و داگ كـهر ن
ڕ� مــاس میدیــاوهبرهویــان بـهم ئایدیــا دوژمنكارانهیــه
�ی
ێ
ڵ
داوه .بــۆ نموون ـه توورك ـهكان لــهژمارهی ـهك بهره همــدا ه ـهو� ئهوهیــان داوه كــورد وهك دز و ج ـهرده و ڕێگــر ل ـه الی ـهك و نهتهوهی ـهیك دواكهوتــوو و
ن
ژنكــوژ لــهالی ـهیك ت ـرهوه ب ـ ه دنیــا بناسـ ن ن
دهبی�ێــت ك ـ ه دۆبــاژی كــوردی ك ـراون و ل ـ ه كهناڵ ـ ه كوردییهكان ـهوه
ـێ� .ئ ـهم دیاردهی ـه ل ـهو درامــا توركیانهشــدا
نمایــش دهكرێــن.
� دهنێت ـ ه نێــو ئێســتاوهبــواری یارییكردنێــی ت ـره ،شــوناس لهیئێســتادا ڕ ت
دیوهك ـهی تــری شــوناس ئ ـهو دهم ـهی پ ێ
هو� دامهزرانــدن و درووســتبوونێیك
ڵ
ـا� و هاوسـهنگییهكهكـه لـه بـهر یـهك ههڵنــاوه�شێ  ،ڕهنگـه ههندێــك لــهڕهوتـ ن
ـى ،هــاوكات نێوهنــدی ملمـ ن ێ
بهردهوامـه و ناوهسـ ت ێ
ـادا� ههبێــت ،بـه�م
وه� لــهبـرهودا بێــت.
چوونـهوهسـهر شــاڕێ ڕاســتهقین ه و درووســتهكهی خــۆی گـران نییـه ،ســانایههــان بدرێــت تــا وهك پێكهاتهیـهیك كهلتــووری نهتـه ی
شــاراوه نییـ ه كـ ه ســینهمای نهتـهوه جیــاوازهكان توانیویانـه تاڕادهیـهیك بــاش ههنــگاو بـهرهو دنیــای ئـه ن
وا� تــر بنـ ێ� ن
ـ� و بـه تایبـه ت� لـهم سـهردهمهی پۆســت
گڵۆباڵ�یز م ـهدا ك ـ ه ئیــدی خهفهكـ ن
ـرد� دهنگ ـ ه جیــاوازهكان ئ هســتهمه و ژمارهی ـهیك زۆر دهروازهی خۆنمایشــكردن ب ـ ه ڕووی مرۆڤهكانــدا كراوهت ـهوه.
ئاخــۆ ئیســتا دهرف ـه ت� ئ ـهوه نیی ـه بــۆ ئ ـهو نهتهوان ـهی ســینهمایهیك خــاوهن شوناســێیك دیــار شــك ناب ـهن ههنــگاو بــۆ خۆدۆزین ـهوه بنـ ێ� ن
ـ�؟ ئایــا كــورد
ل ـهم دۆخ ـهی ئێســتا باشـ تـری دهوێــت بــۆ ئ ـهوهی دهستنیشـ نـا� شــونایس خــۆی ل ـه �
ڕ� ئ ـهو كای ـ ه كهلتوریی ـه مهزن ـهوه بــكات؟ ســینهمای گهلێــك لــه
ێ
ن
ن
وهكا� تــر س ـ هرهتا وهك بهشــێك ل ـه ت ـهوژم و كاتاگــۆری ســینهمای ســێیهم نــارسان و دواتــر ل ـ ه تۆخبوون ـهوهی هێڵ ـهكا� جوێبوون ـهوهی فــۆریم
نهت ـه
ڵ
ـتای� كاركردنــدا توانیــان شوناســێیك ڕاســتهقینهی تایبـهت بــهخۆیانـهوه ههنــگاو بـ هرهو جیهانییبــوون بنـ ێ� ن
ـ� .نموونـهی دیــار و نزیــی ئـهم
تایبـهت و سـ
پرۆس ـهیهش ســینهمای �ئ�ان ـه ك ـ ه ئیــدی پێویسـ تـی ب ـه هیــچ جــۆره چهترێــك نیی ـ ه و خــودی خــۆی ههڵگــری شوناســێیك دیــاره ،ئهوهتــا فیلم ـه ن
كا�
ێ
ڵ
(ئهســغهری فهرهــادی) دوو خ ـه� ت� ئۆســكار دهب هنــهوه ك ـه جگ ـ ه ل ـ ه ك ۆســاوای ژاپـ ن
ـۆ� هیــچ كهســێیك تــر ب ـهو پلهی ـ ه نهگهیشــتووه.
�ی
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گ
ت
ـەرۆکایە� ئەمریــکا و
ـد� خۆرئــاوا یــان کاپیتاڵ ـیز م بــە سـ
لــە دواى جەنــى دووەىم جیهــان دنیــا بەســەر دوو جەمســەردا دابــەش بــوو کــە بــە بلۆکبەنـ ی
گ
ڵ
ت
ـەرۆکایە� یەکێتـ یـى ســۆڤییەت نــارسان .ئــەو ملمالنێیــەى کەوتــە نێــو ئــەو دوو بەرەیــەوە لــە جەنــى
ـد� خۆرهــە�ت یــان سۆشــیال�یز م بــە سـ
بلۆکبەنـ ی
کۆکردنــەوەى زانیــارى و شــەڕى ڕاگەیانــدن و کەلتــوور بــە جەنـ گـى ســارد ناوبـرا .ئــەو شــەڕەى دنیــاى کــردە دوو بــەش �
ڕ� بــۆ هاتنەنــاوەوەى زاراوەیــەىک
ێ
تریــش خــۆش کــرد بــە نــاوى جیهـ نـا� ســێیەم.

گ
چەمــى جیهـ نـا� ســێیەم؛ لــە بنەڕەتــدا چەمکێــى سیاســییە و بــۆ پۆلێنکردنـ ن
ـەکا� دواى جەنــى دووەىم جیهــان دەگەڕێتــەوە .یەکــەم بەکارهێنـ نـا�
ڵ
ن
ف
ت
سۆ� ) 1990-1889:دەگەڕێتەوە.
جیها� سێیەم؛ بەو و�تانە دەگوترێت
فەڕەنسا� (ئەلفرێد
سۆسیۆلۆجس�
ئابور� و
زاراوەکە بۆ لێکۆڵیارى
ی
ی
گ
ڵ
ڵ
کــە لــە ســەردەىم جەنـ گـى ســارددا بێ
� الیــەن مانــەوە .ئــەو و�تانــە لــە فەرهەنــى هەندێــک لــە دەوڵەتانــدا بــە و�تـ نـا� پاشــکەوتوو یــان تازەپێشــکەوتوو
ڵ
ڵ
ڵ
نــارساون و لــە  120و� ت� ئەمریــکاى التـی ن  ،خۆرهــە� ت� ناوەڕاســت ،ئاســیا و ئەفریقــا پێــک دێــن کــە بنچینــەى ئابوورییــان کشــتوکاڵە و هەندێــک خــا�
هاوبــەش کۆیــان دەکاتــەوە و دەشــێت هەندێکیــان بــەم شــێوەیە ڕیزبەنــد بکرێــن:
هــەژار� و کەمــى داهـ تـا� سـ ڵـا�نەى تــاک ،ڵب�وبوونــەوەى نەخوێنــدەوارى بــە شــێوەیەىک گشـ تـى و لــە گوندەکانــدا بــە تایبـ ت
ـە� ،زۆرى دانیشــتووان و
ی
ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ن
ن
ن
ت
کۆ� بەردەوام لە گوندەوە بۆ شارەکان.
سەرچاوەکا� وزە.
نەبوو� خزمەتگوزارییەکان و چ
کۆن�ۆڵنەکرد� جۆرەکان و ڕەگەز .نەبوون یان کەم�ی
ڵ
ن
ن �ش
اد� تــاک و ڕاى سەربەســت و غیـ بـا� چەمــى دیموکـراىس.
ـکار� و ســەرگەردانبوو� بــە زۆرى الوەکان ،نەبــوو� بــوار بــۆ ئــاز ی
ب�وبوونــەوەى بێـ ی
ن
نن
دەهێ� کە زۆرینەى ئەو چەمکانەى پ ێ
اسییەکا�
� نامۆیە کە کۆمەڵگا دیموکر
دڵنیا� ئەم فاکتەرە گشتییانە کۆمەڵگایەىک تایبەت بە خۆیان پێک
بە
ی
ف
لەســەر بنیــات ن ـراون و بــەردەوام ئازادییــەکان تێیــدا لــە بــەردەم مەترســیدایە و فەزایــەىک بــە پیـ تـى بەرهەمهێنـ نـا� زەیـ نـى خــورا� پشتبەســتوو بــە
ڵ
ن
ـتو� ئــەم جــۆر و کۆمە�نــە خــۆى لــە خۆیــدا گیانبازییــەىک گەورەیــە.
غەیبانیەتــە ،بۆیــە بزوانــد� چەقبەسـ ی
ڵ
ن
ـیپەکا� لــە و�تـ نـا� ئەمریــکاى التـی ن و ئەفریقــا و ئاســیاوە ســەرچاوە دەگرێــت.
ـینەما� ئیســتاتیىک و سیاســییە ،پرنسـ
ســینەماى ســێیەم ،پرۆژەیــەىک سـ
ی
ڵ
(سـ ڵـا�  ١٩٦٩ه ـهردوو دهرهێن ـهری ئهرجهنتیـ نـی �
ف�نانــدۆ ســۆالناس و ئۆكتایــۆ جیتینــۆ مانیفێســتێكیان بــاو كــردهوه بهنــاوی "ب ـهرهو ســینهمای
ێ

ســێیهم" ،ئامانـ جـی ئـهم چاالكییهیــان وا ناســاند كـ ه "بهرههمهێنـ نـا� ســینهمایهكە ڕۆبچێتـه نێــو ژیــان و خهبـ تـا� گـه ن
ال� جیهـ نـا� ســێیهمهوه"Siljak, (.

. )16 :2014: s
ـەکا� گرووپێــک لــە ســینەماکار نا� كۆتــا� شەســتەکان و هەفتـ ن
پاشــان هەوڵـ ن
ـاکا� ســەدەى ڕابــردوو دهسـ تـی پێكــرد و خولیــاى هێنانەئــاراى ســینەمایەىک
ی
كا� كهلتــووری دوای كۆلۆنیال ـیز م بهرج هســته بــكات كرای ـ ه ئامانــج .ئەگــەر ســینەماى یەکــەم بــە بەرهەمـ ن
تایبەتمەن ـ د ك ـ ه ئاریش ـه ن
ـەکا� هۆلیــوود
بوترێــت و ســینەماى دووەم ســینەماى بەرهەمهێـ نـراوى ئیســتاتیکیانەى ئەوروپــا بێــت ،ئــەوا ســینەماى ســێیەم ئــەو جۆرەیــە لــە بەرهــەم کــە بــە
ـەکا� شــۆڕش و سیاســەتەوە خەریکــە و بەرانبــەرکێ لەگــەڵ ئــەو بەشــەى ســینەماى یەکەمــدا دەکات کــە بــە ســینەماى بــازر ن
چەمکـ ن
گا� ناودەبرێــت.
ن
ـوو� هاوزەمـ نـا� خەبـ تـا� گـ ن
لەبــەر ئــەوەى ڕۆژگارى پەیدابـ ن
ـتهێنا� ئــازادى ،هــەر لــەو ســەرەتایانەوە شانبەشـ نـا�
ـەال� داگ�ی ک ـراو بــووە لــە پێنــاو بەدەسـ
ڵ
چەمکـ ن
ـەکا� شــۆڕش و دەربازبــوون لــە کۆڵۆنیاڵـیز م کارى کــردووە .ئـهم ســتایڵه بــۆگهلێــك ئامانـ جـی جۆراوجــۆر هاتۆتـه كایـهوه بـه�م وهك مایــكل وهیـهن
دهڵێــت "ئامانـ جـی سـ هرهك ســینهمای ســێیهم ،بهئاگاهێنانـهوهی بینـهر و خســتنه نێــو قاڵبێــی سیاســیهوهیه تــا هانبدرێــت بــۆ بهرپاكـ ن
ـرد� شۆڕشــێك
�ی
كـه گـه ن
ال� داگ�ی كـراو ڕزگار بــكات".)2002:218 :Wayne( .

مامهڵهكــردن لهگـهڵ چهمــی ســینهمای ســێیهمدا لـ ه نێــو دینــای ڕهخنـهی ســینهمادا چهنــد دیدێــی جیــاوازی لێكهوتـهوه و ڕهخن هگـران لـ ه ههندێــك
دۆخــدا بــه پـ ێ �ـی ئاراســتهی ئ ـهو گهالن ـهی فیلمهكانیــان دهچێت ـ ه نێــو ئ ـهم كاتاگۆریی ـهوه ڕیزبهندییــان دهك ـهن و هــاوكات گونجاندنیشــیان لهگ ـهڵ
ڵ
سـهردهمه جیــاواز ن
هكا� بهرههمهێنانــدا جۆرێــی تــر لـه پۆلێنــكاری هێناوهتـه كایـهوه؛ چونكـ ه "ئێســتا لـهو و�تانـهی جیهـ نـا� ســێیهم كـه هێشــتا شـهڕی
مـ ێ� ژـروو یــان دهربــارهی مـ ێ� ژـروو ل ـ ه توندبوونەوەدای ـه ،درووشــی ســینهما وهك چ ـهك هێشــتا ب ـه بڵنــدی ماوهت ـهوه" (.: Gabriel(1986 : 8
بــۆ نموون ـهی ئ ـهم جــۆره ل ـه كاركــردن دهتوان ـی ن ئامــاژه ب ـه ســینهمای فهلهسـ ی ن
ـت� ،ســلفادۆر ،ههروههــا كوردیــش بدهیــن .ئ ـهم جــۆره ل ـه ســینهما ك ـه
ههندێــك جــار بــۆ كردنـهوهی پهنج هرهیـهك بـهڕوی دنیــادا توانــا و وزهیـهیك ئێجــگار گـهوره دهخرێتـ ه گـهڕ ،چونكـ ه ســانا نییـ ه هـهروا بـه بێ
� جیاوازییـهیك
گ ـهوره ل ـهرۆژگاری ئهمــڕۆدا بتـ ن
�
ـگ� ی� فیلمهكانیــان ب ـه تهنهــا ل ـهو ناوهڕۆك ـه
ـوا� س ـه ج
رن� دنیــا بــۆ خــۆت ب ـهری ،بۆی ـه ئ ـهم جــۆره ل ـه ســینهما "شۆڕشـ ێ ڕ
� دهدهن ،بهڵكــو ل ـ ه مامهڵ ـه ل هگ ـهڵ فۆرمیشــدا ههمــان كاریــان كــردوه" (.)9: 1986: Gabriel
سیاســییهدا نهبــوو ك ـ ه بنیاتیــان نــاوهوه و پ ـ هرهی پ ێ
ڵ
بهوپێیـه مامهڵهكـ ن
و� داوه فــۆریم جیــاواز تـ قـا� بكاتـهوه تــا بتـ ن ێ
ـوا� لـهو
ـرد� ســینهمای ســێیهم بـه تهنهــا كاركــردن لهسـهر نــاوهڕۆك نهبــووه ،بهڵكــو هـه
گ
ڕێگهیهشـهوه هێڵـه ن
كا� جیاوازبــوون لهگـهڵ دوو جــۆره باوهكـهی ســینهما تۆخـ تـر بكاتـهوه .لـ ه بهرامبـهر ئهوهشــدا لـهو بهشــانهی تــری دنیــا كـ ه جهنــی
مـ ێ� ژـروو كۆتـ یـا� هاتــوهوه خهبــات لـ ه دژی داگـ یـركاری چۆتـه كایهیـهیك تـرهوه تهوژمێــی تــر لهئارادایـه بــۆ داكۆكییكــردن لـه مانـهوهی كهلتــووری گـهالن.
ههڵبهت ـه ل ـه كۆتــا� ههشـ ن
ـتاكا� س ـهدهی ڕابــردوهوه ،ئــەو گۆڕانکارییــە گەورانــەى ڕووى لــە دنیــا کــرد و بــە تــەواوى لــە دواى پــرۆژەى ب�ی ۆسـ تـرۆیکاى
ی
ڵ
ت
ـەرەکیی�ین و دیارتریــن ئــاکاىم لــە بەریەکهەڵوەشـ نـا� یەکێتـ یـى ســۆڤێت و هــەرەىس بلۆکبەنــدى خۆرهــە�ت و
میخائیــل گورباچــۆف کــە سـ
ڵ
ن
ـتەکا� ئــەم تهوژمـهش بــەرەو ئاقــارى تــر هەنگاویــان نــا کــە دەشــێت لــەم خا�نــەدا کــورت بکرێنــەوە:
ســەرهەڵدانەوەى چەمــى نەتــەوە بــوو ،ئیــدى ئاراسـ
ن
ن
�
بنیاتنا� نەتەوەکان.
شۆڕشگ�ییەکان ئاراستەى گۆڕرا بۆ گوزارشتکردن لە و لەمپەرانەى دێنە بەردەم پرۆسەى
خەفەبوو� چەمکە
 .١لەگەڵ
ێڕ
 .٢بووە فاکتەرى گوز ت
ارش� سیاىس و کەلتوورى بۆ نەتەوە جیاوازەکان.

گ
 .٣فیلمسازان ناچار بوون لە گۆشە نیگاى جیاوازەوە گوزارشت بکەن ئەمەش بووە هۆى ڕەنگاوڕەن� ئەو شێوازە لە سینەما.
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ت
خەبا� بەردەوامە بۆ ڕزگاربوون لە جەور و ستەم.
ئامان� هۆشیارکردنەوەى ئەوانەى پێویستیان بە
 .٤ئاراستەیەىک لەنێودا دروست بوو بە
ج
ڵ
بەرچاوخست� ئەو مرۆڤانەى بەدرێژا� ێ� ژ
ش
ن
ڕۆ� تەماشاکەریان پ ێ
بەخ�اوە.
�
م�وو
 .٥هەوڵێک بۆ
ی
ڤ
ت
ن
مرۆ� پووچگەرایە.
دونییە� کاراکتەرى ئەو دنیایە دەخاتە ڕوو کە لە هەندێک ساتدا هاوشێوەى
اناوییەکا� هەستکردن بە
 .٦دۆخە قەیر

ئــەم شــێوازە لــە ســینەما دەرفـ ت
ـەرن� ڕەخنەگ ـر نا� ســینەما لــە دنیــادا و زۆریــان بــە شــوێن خەســڵەت و
ـە� ئــەوەى بــۆ ڕەخســاوە ببێتــە جـ ێ �ـى سـ ج
نهێنییـ ن
ـەکا� ئــەم ســتایڵەوەن و بەرهەمهێنەرانی ـىش بــە نیگایــەىک جیاوازتــرەوە لــە مەزنــە فێســتیڤاڵ و بۆنــە ســینەماییەکاندا پێشــوازیان لێ دەکرێــت.
هەڵبــەت دەرهێنــەر نا� بەشــدار لــە بنیاتنـ نـا� ئــەم ڕەوتــەى ســینەما ناکامانــە بــەرەو ڕووى دیاردەیــەىک وا گرنــگ هەنگاویــان نەنــاوە و گەلێــک ورد و
مەبەســتەگەرا بــۆ بــڕە ئامانجێــک کاریــان کــردووە کــە دەشــێت بەشــێکیان بــەم شــێوەیە ڕیزبەنــد بکرێــن:
ن
ن
اد� وکارکردن لەدژى کەلتوورى کۆلۆنیاڵ�یز م.
 دۆکیومێنتکردنەوەى ژیان بە کێشە ورد و درشتەکانییەوە و هەوڵدان بۆ جێگ�ی کرد� چەمکەکا� ئاز ی هەموو جۆرە چ�ی ۆکێک نمایش دەکات بە بێپانتا� گەورە.
� گەڕان بۆ قەبارە و ی
ڵ
ن
نیشتما� ڕاستەقینەى خۆیان دوورخراونەتەوە بە هەرهۆیەک بێت و هەوڵدان
جیاواز� ئەو گرووپانەن کە لە
 سەرقا� پرىس شوناس و دۆزىی
بــۆ ڕێگرییکــردن لــە چەوســانەوە ئیــدى بــە هــۆى ڕەگــەز ،نــەژاد ،ڕەنــگ ،ئایـی ن  ،یــان ب�ی وبــاوەڕەوە بێــت.
 کار لەســەر هێنانەئــاراى دیالۆگێــک دەکات بــۆ ڕکابــەرى دیــدى پێشــوەخت لــە ســەر ڕابــردوو و دۆزینــەوەى بوارێــک لــە ئێســتادا بــۆ نمایــش کـ نـرد�

کەلتــوورى زینــدووى گــەالن.
ڵ
ن
ت
ن
خەبا� ن
ئاستەکا� سەرەوەدایە.
نهێ� ژنان لە نێو ئەو کۆمە�نەى چەوسانەوەیان لە
پشتیوانییکرد�
 کارکردن بۆن
پشتیوانییکرد� کێشەى ڕەواى نەتەوە چەوساوەکان و کەمایەتییەکان.
ن
ـەدار� و چەوســانەوە چــۆن لەنێــو ژیانــدا بەرجەســتەن نــەک چــۆن ئەندێشــە
ـاکرد� ئــەوەى نـ
 ســینەماى ســێەم بینــەر دەخاتــە بــەردەم تەماشـی
دەکرێــن.
ن
ن
مەوداکا� نێوان ڕوناکب نا� دەستەبژێر و خەڵىک گشت کورت دەکاتەوە لە �
ن
ڕەخساند� بوارى دیالۆگەوە.
هۆشیار� و
گەیاند�
ڕ�
�ی
�ی
ی
ێ
ـرد� سیاسـ ت
ـرد� نەتــەوەکان دەدات بــە پەیڕەوکـ ن
 ســینەماى ســێیەم هــەوڵ بــۆ جارێــى تــر بەکەلتوورییکـ نـە� خســتنە ســەر کەڵکەڵــەى تاقیکردنــەوەى
ئەگــەرى نــوێ و دۆزینــەوەى هــەىل جیــاواز.

ڵ
ن
و� ن
سیاسییەکا� تاىک ئەو کۆمەڵە.
کەلتوور� و
تا� سێیەم و پرسە
 سینەماى سێیەم جۆرێىک ترە لە گوزارشت لە کەلتوورى ڕاستەقینەىی
ـدوو� بیانهێڵێت ـهوه ،ئ ـهو كارهی ب ـهر ل ـه ســینهما
لهالی ـهیك دیی ـهوه ئ ـهم تهوژم ـه كار لهس ـهر كۆیــادهوهری ئ ـهو گهالن ـ ه دهكات و ه ـهوڵ دهدات ب ـ ه زینـ ی
ێهدا دهتوانـی ن ئامــاژه بـهو جــۆرهكاركردنـ ه بدهیــن كـه (گابریــل گاریســیا ماركـیز ) بــۆ كۆلۆمبیــا و
ئـهدهب بـ ه شــێوهیهیك دیــار خــۆی بــۆ تهرخــان كردبــوو .لـ �ـر
ن
كارلۆس فیۆنتیس بۆ مهكسیكیان كرد .لهدوای ئهم پرۆسهیهوه و به �پ� گهشهكردنه � ن
ما� و بچووكبوونهوهی
ێ
ێ
خ�اكا� بواری بهرههمهێنا� سینه ی
ن
ئامـ �ـر
ـدوو� هێشــتنهوهی كهلتــوور كــرد وهك پایهیـهیك پتـهوی
ـد� كاریــان لهسـهر بـه زینـ ی
ێهكان و ســاناتر كاركردنیــان ،ســینهما و ئـهدهب شانبهشــا� یهكـ ی
شوناس.

گەشەسەند�ن سینەماى سێیەم:
ن
ـکەوت� بەخــۆوە بیـ نـى و گەیشــتە ئــەو ئاســتەى وەک هۆکارێــى گوزارشـ تـى ســەرەىک و ڕاســتەقینە مامەڵــەى
بــە گشـ تـى هونــەرى ســینەما گەلێــک پێشـ
ن
ن
کاریگەر� دەبێت .ســینەماى ســێیەمیش
ـتایڵەکا� کارکردن
جومگەکا� ئەو هونەرە و بۆ هەموو سـ
بەدڵنیا� ئەو گۆڕانە بۆ هەموو
لەگەڵ بکرێت،
ی
ی
ڵ
ت
ـد� بــەر ئــەو کاریگەرییــە دەکەوێــت و ه ـهو� جیــاوازی
وەک فاکتــەرى گوزارشــى ئــەو نەتەوانــەى بــە بــەردەوام تەماشــاى دنیــا دەکــەن ،بــە تونـ ی
ن
دهبی�ێــت .لـ �ـر
فیلمســازانیش ل ـهم گۆڕانكاریی ـهدا
ێهوه ئاراســتهی تــری كاركــردن دێت ـ ه كای ـهوه ،بهشــێك ل ـ ه فیلمســازان دهبن ـ ه بهرگریــكاری كهلتــووری
ن
ن
ـد� خۆیــان ب ـ ۆ ڕۆڵیــان ل ـه
بــاوی نهتهوهكانیــان بــۆ داكۆكییكــردن ل ـ ه ماف ـه كهلتووریی ـهكان" ،فیلمســازا� پێشــكهوتنخواز ل ـ ه جیهــا� ســێیهمدا دڵبهنـ ی
�
�ێز
ن
داكۆكییکــردن لـه گوزارشـ 
ـو� ،كـه ســینهماییان ه ههســتهوهری
ـته میللیـهكان دهردهبــڕی ،نموونـهی ف�ی نانــدۆ بـ ێـری ئهرجهنتیــی و ئۆكتاڤیــۆ گۆمــری كـ ب
خۆیــان بــۆ كهلتــووری میلــی پیشــان دا".)1986:18: Gabriel( .

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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بـهو شــێوهی ه كاری فیلمســاز لـهو دنیایـهدا گــۆڕا و ئیــدی ســینهما دهتوانێــت بـ هرهو ئاقارێــی تــر بــڕوات و شـ ن
ـوێ� تــر بــۆ گوزارشــت و كاركــردن بدۆزێتـهوه،
چونك ـه ل ـه س ـهردهیم گڵۆباڵ�یزهیشــن و دوای گڵۆباڵ�یزهیشنیشــدا هێشــتا ل ـه جیهـ نـا� ســێیهم ژمارهی ـهك كێش ـه مــاون ك ـه مامهڵ ـهی درووســتیان ل هگ ـهڵ
ڵ
یز
ما� جیــاواز
نهك ـراوه .هێشــتا ئ ـهو كۆمه�ن ـ ه لهژێــر شــۆیك كۆڵۆنیال ـ م و لێكهوتهوهكانیــدا دهژیــن و ڕزگاریــان نهبــووه ،بۆی ـه دهبــوو دیدێــی ســینه ی
مبهێ�ێــت ك ـ ه بهشــداری پرۆس ـهی ڕزگاربـ ن
ن
ـوو� ئ ـهو گهالن ـه بــكات ل ـهو ههژموون ـه زۆرهی كۆلۆنیال ـیز م ،دهبــوو "ئ ـهو
گهش ـهبكات ،فیلــی وا بهرهه

ڵ
فیلمان ـه كۆتــا� ب ـ ه داگـ یـركار� عەقـ ڵـی ئ ـهو میللهتان ـه بهێـ ن ن
ـ� تــا بتوانــن هۆشــیارییهیك ڕادیــكاڵ گهش ـه پ ێ
ـكار� كۆمه�ی ـه ت�
� بــدهن ك ـ ه دهتوانێــت گۆڕانـ ی
ی
ی
بهرپــا بــكات" .)11 :2003 ,Guneratne( .وات ـه ســینهما لـ �ـر
ێهوه ئهركێــی تــر دهكهوێت ـه ئهســتۆی ك ـه ئ ـهریك بهشــدارییكردنه ل ـ ه بونیاتنـ نـا�

ڵ
ڕۆ� كاریگـهر لـه هـهر گۆڕانكارییهكــدا ببینێــت كـ ه كۆمهڵـ ه مرۆییـهكان بــهخۆیانـهوه دهیبیـ ن ن
ـ�.
هۆشــیارییهیك گشــتییدا .هۆشــیارییهك كـ ه دهتوانێــت
ڵ
ن
ڵ ن
ت
ـیار� تــاك ،گ ـهر لهس ـهر ئاسـ تـی دهس ـت�ب ژ ێریش بــوو ،گهیشــته شــوێنێك ك ـه
ئ ـهم ههو�ن ـه ل ـ ه زۆرێــك ل ـ ه و�تــا� جیهــا� ســێیهم دهســی پێكــرد و هۆشـ ی
بازن ـهی مامهڵهكردنهك ـهی ف ـراوان كــرد و ئاکامەکانی ـىش ل ـه س ـهر ڕ ت
هو� فیلمســازی بــەم شــێوەیە بــوو:

ـتایڵەکا� بەرهەمهێنــان وهك دوو فاکتــەرى گرنـ گـى گەشەسـ ن
ن
ن
 .١پەیدابـ ن
ـەند� ئــەم جــۆرە لــە ســینەما
ـەکرد� سـ
ـوو� دەرهێنــەر نا� لێهاتــوو و گەشـ
گ
ڵ
ن
ـگاوەکا� دواتــر زیاتــر ئــەو
ئاشــكراتر دهركهوتــن .هەرچەنــدە ســینەماى ژاپــۆن بــە ناوبانــى گــەورە دەرهێنــەر ک�ی ۆســاوا لــە بڵندییــدا بــوو ،بــە�م هەنـ
ڵ
ڵ
ـتای� کارکردنــەى ناســاند و كار ن
هكا� (ئــۆزۆ)ش وهك شوناســێیك تــری كهلتــووری بــۆ دنیــای خۆره ـه� ت� ئاســیا هات ـه ئــاراوه.
سـ
 .٢گەشەسـ ن
ـوو� شــەپۆىل نــوێ لەســەر دەسـ تـى ســوهراب شــەهید ســالس و دواتــر پەرەپێـ ن
ـەند� ســینەماى ئـ �ـران بــە پەیدابـ ن
ـدا� ئــەو ســتایڵە وپەیــدا
ێ
ن
ن
ن
ـو� ،مەجیــد مەجیــدى ،جەعفــەر پەنــاىه ،ڕهخشــان بـه ن�
بــوو� دەرهێنــەرا� وەک عەبــاىس کیارۆســتاىم ،موحســی� مەخمەڵبــاف ،داریــوش میهرجـ ی
ئیعتمــاد ،ئهســغهر فهرهــادی و بههم ـهن قوبــادی...
 .٣گەشــەى ســینەماى کۆریــا و پەیدابـ ن
ـوو� دەرهێنــەر نا� لێهاتــوو لــە نموونــەى کیــم یک دوک ،بۆنــگ جــوون هــو و کیــم ج� وون؛ کــە لەفێســتڤاڵە
نێودەوڵەتییەکانــدا پێش ـب ێ �
ک� نــاوە گــەورەکان دەکــەن.
ڕ
 .٤گەشــەى ســینەماى ئەمریــکاى الت ـ ن  ،بــە تایبـ ت
ـە� لــە کووبــا و بەرازیــل و گەیشـ ن
ـت� فیلمەکانیــان بــە فێســتیڤاڵە جیهانییــەکان و بردن ـهوهی ئ ـهو
ی
ڵ
خه�تان ـهی دیــدی مرۆییان ـه درووشــی س ـ هرهكییانه.
ـرد� ســینەماى هینــد� و پەیدابـ ن
 .٥گــۆڕ نا� ئاراســتەى کارکـ ن
ـوو� دەرهێنــەر نا� ئاراســتە جیــاواز لــە نموونــەى :ســاتینج ڕاى و ل ـهم دواییانهشــدا كاران
ی
جۆه ـهر و هاتنهئــارای ژمارهی ـهك دهرهێن ـهری الو ك ـه ب ـ ه ئاراســتهیهیك جیــاواز ل ـ ه ســینەمای بۆڵیــود كار دهك ـهن.
ـێوازەکا� گوزارشــت لەو کیشــوەرە بهتایبه ت� ل ه سـهرهتای ههشـ ن
ن
 .٦گەشەسـ ن
ین
ـتاكا� سـهدهی ڕابردوو� ،ل�
ـەند� ســینەماى ئهفریقا و شـ
دهتوان�
ێهدا
ئاماژه به فیلمه ن
سمب�-ی سهنیگایل و سلێمان ي ز
ين
س�ی-ی مایل بكهین.
كا� ( )Jamie Uysــی فیلمسازی ئهفریقای باشوور و عوسمان
بەمجــۆرە دەبین ـی ن ســینەماى ســێیەم بــە تەنهــا ســتایڵێىک کارکــردن نییــە ،بەڵکــو هەڵگــرى پەیــام و گوتارێــى تایبەتــە و هۆکارێــى گرنــگ و تــەواوى
گوزارشــتە ،کــە لــە چ ۆکـ ن
ـەکا� ژیانــەوە ســەرچاوە دەگرێــت و ئــەو نەتەوانــە خاوەنـی ن کــە پێشـ تـر لەســەر نەخشــەى ملمـ ن ێ
ـا� سیاســییەکان جێگەیــەىک
�ی
ئەوتۆیــان نەبــووە .ئــەو فیلمانــەى دەکرێــت وەک نموونــەى ئــەم جــۆرە لــە ســینەما تەماشــا بکرێــن:
 فیلیم " "I am Cubaدەرهێنەر میخائیل کاالتۆزۆڤ. فیلیم ""City of Godـی دەرهێنەران �ف�ناندۆ م�ی یلێس و کاتیا لوند.
ێ
 فیلیم ""Memories of Murderـی بۆنگ جوون هو. فیلیم ""Autumn, summer, winter and springـی کیم یک دوک.گ
ڵ
ن
فیلمەکا� :باران ،مندا� ن� ئاسمان و ڕەن� خودا-ی مەجید مەجیدی.
 تایم گێالس ،ئەگەر با لەگەڵ خۆی بمانبات-ی عەبایس کیاڕۆستەیم.ین
موحس� مەخمەڵباف.
 -بێدەنگ�ی و قەندەهار-ی

ن
بەهمە� قوبادی.
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 لۆمۆمبــا-ی دەرهێنــەر ڕائــول پیــک .تۆوبــاب ب�-ی دەرهێنــەر ســۆریبا ســامب ،ئەبوونــا و پیاوێــک هــاوار دەکات-ی محەممــەد ســاڵح هــاروون-یڵ
ـاد� ،کــە نموونــەی ســینەمای و�تـ نـا� ئەفریقــان.
چـ ی
ڵ ت
ـت� ســینهمای ئـ �ـران ل ـ ه �
 دواجاریــش گهیشـ نـانا� ئ ـهوه
ێ
ڕ� ئهســغهر فهرهادی-ی ـهوه ب ـه ئۆســكار و چنین ـهوهی دووجــاری خ ـه�� ئۆســكار؛ ب ـ ه سـ ی
ێ
لمێ� ك ـه تهوژمهك ـه گهیشــتۆته ئاسـ تـی ڕكابهریی ـهیك بههـ �ێزـر و زۆرێــك ل ـه ســینهمای گ ـه ن
دهس ـه ن ن
ال� تــری تێپهڕانــد.
ههڵبهت ه كه دێین ه سـهر چوارچێوهیهیك دیاریكراو بۆ ئهم تهوژمه له فیلم ئاســتهمه بۆمان دهستنیشــان بكرێت بهتایبه ت� له ڕوی فۆریم ســینهماوه.
ڵ
�
ـگ�ی تێــدا بــوو ،ب ـه�م ل ـه ئاكامــدا چوونی ـهك نهبــوون .ه ـهر ههنگاوێــی نــوێ
ڕاســت ه ههوڵهكانیــان بــۆ هێنانهكای ـهی فــۆرم ههمــان ههناس ـهی شۆڕشـ ێ ڕ
ـوو� فۆرمێــی نـ �
بــۆ نێــو ئـهو تهوژمـ ه و پهیدابـ ن
ما� سـ هرلهنوێ شــونایس ئـهو تهوژمـه لــهڕووی فــۆرم و ناوهڕۆكـهوه دهخاتـهوه ژێــر پرســیار،
ـو� ســینه ی
ێ
� درا لهگ ـهڵ گۆڕانكارییهكانــدا ئاراســته ن
چونكــه تهوژمێــك نیی ـه بــۆ ڕۆژگارێــی دیاریك ـراو درووســت بووبێــت و وهك پێشـ تـریش ئامــاژهی پ ێ
كا� خــۆی
دهگۆڕێــت.

ی و قهیرا�ن شوناس:
فیلیم كورد�

ڵ
ن
وه� كــوردی ب ـهو مانــا فراوان ـه بگهڕێ ـی ن ؛ دهبێــت پهنــا بــۆ ههندێــك تـ �ێزـری ســیایس بهریــن ك ـه
گ ـهر ل ـ ه ڕهگ و ڕیش ـهی قــو� نهبــوو� شــونایس ن هت ـه ی
دهتوانێــت لهس ـهر ئاســتێیك ف ـراوان دنیامــان بــۆ بخوێنێت ـهوه ،تــا لهوێــوه ههنــگاو ب ـهرهو مهبهســت ه س ـهرهكییهكهی خۆمــان بنێ ـی ن  .س ـهرنجدان ل ـه
دۆ� ونبـ ن
ێزهكا� د .س ـهم ئهم ـ ن دهربــارهی دابهشـ ن
تـ �ـر ن
ـی� خ
ـبوو� دنیــا بــۆ چ ـهق و كهنــار و پهراوێــز ،ڕهنگ ـ ه ڕێــگای ناسـ ن
ـوو� شــونایس كوردییمــان بــۆ
�ی
ی
كــورت بكات ـهوه و بهرچاوڕوونمــان بــكات تــا دروسـ تـت� گ ـ هڕ نا� خۆمــان بكهیــن.

ن
ـكار� و نوێبوونهوهیـهك لـ ه كهنــاردا ڕوو دهدات ،چونكـه
سـهم�ی ئ همـی بــاوەڕی وایـە ه همــو و سیســتمێك (ناوهنــد) و (كهنار) ــی ههیـه ،ههمــوو گۆڕانـ ی
كا� خۆیــدا زاڵ ببێــت گـهر لهسـهر حســا� ئـه ن
ـوا� بــهسـهر كێشـه ن
ناوهنــد خــۆی ئهوهنــده جووڵـهی نــاوهیك ههیـه كـ ه بتـ ن ێ
وا� تریــش بێــت .ئـهو توانایـهی
ب
رچاوهكا� ژیــان و بـر ن
ن
لــه �
ڕ� دهسبهسـهر ن
د� بــهشــێوهی ڕاســتهوخۆ یــان ناڕاســتهوخۆ بـ ه دهسـ تـی هێنــاوه؛ توانسـ تـی ئـهوه�ش پ ێ
� بهخشــیوه
اگرت� سـه
ێ
ڵ
كـه لهگـهڵ چینـ ه هـ هژار ن
هكا� خۆیــدا لـه سازشــدا بێــت ،ههڵبهتــه ئـهوان بـ ه جۆرێــك لـه جــۆرهكان ســوود لـهو سیســتمه دهبیـ ن ن
ـ� و هـهو� گۆڕیـ نـی نــادهن
تــا ئـهو داهاتـهی لـه كهنــارهوه دێــت بــه�ش

ئهوانیـیش

تێــدا بێــت.

ڵ
ه�ێــی ئابــووری مهزنیــان ههی ـه و ه ـهر ئ ـهوهش �ێز
و�تان ـهدا دهبینێت ـهوه ك ـه �ێز
ه�ێــی
وێن ـهی دیــاری (ناوهند) ــی ب ـه ت ـهواوی بهرجهســتهبوو خــۆی ل ـهو
ن
رباز� زهبهالحیــان پ ێ
رچاوهكا� ژیــان كۆنـ تـرۆڵ دهك ـهن .ل ـ ه ب هرامب ـهردا كهنــار بهب ـهردهوام ل ـه گۆڕانكارییدایــه .ئــەوە
� دهبهخ ـشێ و ت ـهواوی س ـه
س ـه ی
ڵ
گ ـه ن
ال� كهنــارن ك ـه ب ـهو ژیان ـهی ههیان ـه ڕازی نی ـی ن و ت ـهواوی داهــات و ســامانیان ب ـه تــا�ن دهبرێــت ،بۆی ـه ئ ـهوان ل ـه جووڵ ـهی بهردهوامــدان بــۆ
ن
ن
ـیكار� زۆر بــۆ پێگـهی كهنــار
هێنانهكایـهی سیســتیم جیــاوازكـ ه النیكـهیم ژیانیــا� تێــدا پارێــزراو بێــت .لـه نێوهنــده ئهكادیمـیی و فیكرییـهكا� دنیــادا ،شـ ی
ڵ
ڵ
ك ـراوه ،ك ـ ه ئاخــۆ كام و�تان ـه دهگرێت ـهوه ،چونك ـ ه ناوهنــد ســاناتر دهستنیشــان دهكرێــت و دهنارسێت ـهوه ،وات ـ ه شوناســێیك ئاشــكراتری ههی ـه ،ب ـه�م
ڵ
ن
ـانكرد� كهنــار لهمپـهری زۆر دێتـه پێـشێ  .بۆیـه ههندێــك وای لێــك دهدهنـهوه كـه مهبهسـ تـی سـ هم�ی ئهمـی ن لـ ه ك هنــار "ئـهو و�تانـه نییـه
بــۆ دهستنیشـ
ك ـ ه كه ت
م�یــن توانسـ تـی پ هرهس ـهندن و كاریگهرییــان ههی ـه لهس ـهر سیســتیم جیهـ نـا� ،ئهوان ـه بوونهت ـه پهراوێــز یــان ل ـهو سیســتمه چوونهت ـ ه دهرهوه".
(نعم ـه )٧:٢٠١٨:
ڵ
ڵ
ن
ه ـهر �ل�
اوهكا� جیهـ نـا� ســێیهم بــۆ و�تـ نـا� ئهمریــكای الت ـی ن و هیندســتان و جیهـ نـا� چــوارهم بــۆ و�تـ نـا� ع ـ هر به� و ئیســایم
ێهوهی ـ ه س ـهم�ی ئهم ـی ن زار
بهكارهێنــا .ڕهنگ ـه ڕۆچوون ـ ه نــاوهوهی زۆر ل ـه نێــو ئ ـهو چهمكان ـهدا تــو�ش ونبــوون و گومڕاییمــان بــكات ،بۆی ـه ل ـهم توێژینهوهی ـهدا ،س ـهرهتا تهنهــا
ـیكار� وهردهگریــن.
دابهشــكاری ناوهنــد و كهنــار وهك گریمانێــك بــۆ شـ ی
كا� كوردیــان بهس ـهردا دابهشــكراون (ع ـهرهب و فــارس و تــورك) وهك گ ـه ن
ب ـه گریمـ نـا� ئ ـهوهی ن هت ـهوه سهردهســته ن
ال� كهنــار تهماشــا بكهیــن،
ئاخــۆ پێگ ـهی كــورد ل ـهو نێوهنــدهدا دهكهوێت ـه كوێــوه؟ .ئ هگ ـهر كهنــار ڕاســتهوخۆ ل ـه پهیوهندیــدا بێــت لهگ ـهڵ ناوهنــد و بتـ ن ێ
ر� لهس ـهر
ـوا� كاریگ ـه ی
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

360 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

ههبێــت ،ئاخــۆ نهتهوهیـهیك بندهســت دهكهوێتـه كـ �
ـو� ئـهو هاوكێشـهیهوه .بـه ههمــوو لێكدانـهوهكان كــورد دهبێتـ ه كهنــار بــۆ نهتـهوهی سهردهســت
ێ
كهخــۆی كهنــاره ،كهوات ـه دهبێت ـه پهراوێــز و ب ـه خواسـ ن
ێزهی د .س ـهم�ی ئهم ـی ن دهتوان ـی ن بڵێ ـی ن دهكهوێت ـه دهرهوهی سیســتیم جیهـ نـا�.
ـت� ئ ـهو تـ �ـر
ـدار� كاریگ ـهری میدیــا
ئهم ـه حهقیقهتێــی تاڵ ـه ،بهڵگ ـهش بــۆ ئ ـهوه ئهوهی ـ ه ئ ـهو ههمــوو نههامهتیی ـهی بهس ـهری هــات تــا كــۆڕهوی  ١٩٩١و ب هشـ ی
ڵ
ن
ت
ر� ههبێــت
ل ـه گهیانــد� ئ ـهو بــه ههالكچوون ـ ه بــۆ ڕای گشــی ناوهنــد ،هیــچ و�تێــی دنیــا لهس ـهری ههڵنهدایــه .بۆی ـه ه ـهركات بیهوێــت كاریگ ـه ی
ڕ� ن هت ـهوهی سهردهســتهوه كاریگ ـهر� و پهیوهندیی ـه ن
دهبێــت تهنهــا ل ـه �
كا� ل هگ ـهڵ ناوهنــددا ف هراه ـهم بــكات .ئ ـهم دۆخ ـه وا دهكات ك ـه كــورد وهك
ی
ێ
نهتهوهی ـهیك بێدهوڵ ـهت هیــچ كات نهتوانێــت تهنان ـهت پهیوهندیی ـ ه كهلتورییهكانی ـیش ڕاســتهوخۆ لهگ ـهڵ ناوهنــددا بهرج هســته بــكات ،بهمانای ـهیك
گ
دی ئ ـهم دۆخ ـه دهگوێزرێت ـهوه بــۆ ناوهنــدی كهلتــوور و هونهریــش وهك پێگ هی ـهیك گرنــی نــاو كهلتــووری ئ ـهو نهتهوهی ـ ه ل ـهو ههژموون ـ ه ب ـهدهر
� ڵ
ن
ن
ڕ� و�تـ نـا� سهردهســتهوه بێــت ،نموونـهی دیــاری ئـهوەش
نییــه .بۆیـه تــا بهشــداریكرد� فیلمـ ه كوردییهكانیــش لـه فێســتیڤاڵهكا� دنیــادا دهبێــت لـه ێ
ن
ـدارییكرد� یهڵمــاز گۆنــای لـ ه فێســتڤاڵه جیهانییـهكان بـه نــاوی توركیــاوه و فیلــی (ســاتێك بــۆ مهسـ تـی ئهسپهكان) ــی بههمـهن قوبــادی بــوو بــه
بهشـ

ڵ
نــاوی ێ�ئ�انـهوه لـ ه فێســتڤا� كان-دا و چهندههــا نموونـهی تــری لـهو بابهتـهش دووبــاره بوونهتـهوه .كهواتـه ســینهمای كــورد ،یــان فیلــی كــوردی هیــچ
ت ڵ
ـپۆر� و�تێــی دیکــەی ههبــووه.
كات بـه شوناسـه نهتهوهییهكـهی خۆیـهوه وهك ســینهمای گـهل یــان نهتهوهیـهك لـ ه دنیــادا نهنــارساوه و هـهردهم پاسـ
بۆی ـه تــا ههنوك ـهش ب ـهو جــۆره ماوهت ـهوه و نهیتوانیــوه ئ ـهو بهرب هســت ه تێپهڕێـ ن ێ
ـى.
فیلــی كــوردی ك ـ ه ل ـ ه زۆر تایبهتمهندییــدا ههمــان ئ ـهو ســیفهتانه ههڵدهگرێــت ك ـ ه ســینهمای ســێیهم ههی ـه ت� و ب ـه ههمــان ئ ـهو میكان�یز مان ـهش
ڵ
ماوهی ـهیك زۆر كاری كــردوهوه ك ـه ئ ـهو تهوژم ـ ه كاری پ ێ
� دهكات و لهس ـهر ئ ـهو ڕێچكهی ـه ئهویــش ه ـهو� داوه چــۆن ئ ـهوان "پهیــایم ســیایس ل ـه
�
� دهكهن ـهوه و ئ ـهو سیســتیم ئاماژەی ـە ب ـهكار دههێـ ن ن
گ�ان ـهوهی كالســیكیدا ج ێ
ـ� ك ـه بۆت ـه بهشــێیك دانهب ـڕاو ل ـهو زمان ـه هێمایی ـهی ســینهما
بونیادێــی ێ ڕ

ت
ـى ،بهڵكــو خ
اتی� كاركــردن بهكاربـ ـهێـ ن ێ
دۆ� كــوردی زۆر شیاوتریشــه  ،چونك ـه هێشــتا ل ـه
ه هی ـه�" ( )Monaco:2007:17ئهویــش ههمــان سـ تـر ج
ن
�ژ
ـانا� ل ـهو ئهرك ـه دهربــازی نابێــت .پرســیاری گرنــگ لـ �ـر
ێهدا
كێش ـهكا� ڕابردوودای ـه ،هێشــتا پابهنــدی چهردهی ـهك ڕووداوی نێــو مـ ێـرووه و ه ـهروا باسـ ی
ئهوهیـ ه كـه داخــۆ گـهر بچێتـه ژێــر چهتــری ســینهمای ســێیهمهوه دهتـ ن ێ
ـوا� ئـهو بهربهســتان ه البــدات و خــۆی بـه شــونایس ڕاســتهقینهی خۆیـهوه دوور
ن �
�
ـد� خــۆی ل هگ ـهڵ ناوهنــد پ ـهره پ ێ
� بــدات؟
ل ـه نــاوی دهوڵهتــا� عـ ێـراق و ئـ ێـران ســوریا و توركیــا پهیوهنـ ی
ڵ
وه�یم ئ ـهم پرســیاره تــا ئێســتا ناتوانێــت كۆنكرێـ تـی بێــت ،چونك ـه لهمپ ـ هره سیاســییهكان هێنــده بههـ �ێزـر بــوون نهیانهێشــتووه ئامبــازی ئهودیــو بێــت.
ڵدا� چهمكـه ن
لهگـهڵ ئهوهشــدا ههندێــك هـهوڵ ههبــووه بــۆ بڕیـ نـی ئـهو ســنوره ،ئهویــش بـه خواسـ تـی ئـهو دهزگایانـهی ناوهنــد كـ ه لــهدوای سـهرهه ن
كا�
ت
وه� وهك شوناســێیك ســیایس كهمـ تـر
گڵۆباڵ�یزهیشــن و بچووكبوون ـهوهی دنیــا بــۆ گوندێــی بچــووك كهمێــك ئاســان� بــوو .كهوات ـه شــونایس نهت ـه ی
دهتوانێــت كــورد بگهێنێت ـه ناوهنــدو پێگ ـه ن
كا� .كهوات ـه دوو ڕێگ ـهی س ـهرهیك ل هب ـهردهم ڕهخن ـهدا ههی ـه بــۆ مامهڵ ـ ه كــردن ل هگ ـهل فیلــی كــوردی :
یهكهمیــان :دهبێــت ئ ـهو چهمك ـهی حهمیــد دهبــا�ش بــۆ ســینهمای فهل هسـ ن
ـتی� ب ـهكاری دههێـ ن ێ
ـى بهنــاوی (ســینهمای نهت ـهوه یــان گ ـهیل بێدهوڵ ـهت)
ڵ
كاروا� گ ـه ن
ن
ال� ســتهملێكراوی خۆره ـه�ت.
وهربگرێــت و ببێــت ب ـه بهشــێك ل ـه
ڵ
دووهم :گهڕان ـ ه ب ـه شــوێن پێگ هی ـهیك دیــاردا ل ـه نێــو ســینهمای ســێیهمدا ،ب ـه�م لهجـ ێ �ـی شــونایس ســیایس شوناســێیك كهلتــووری ههڵبگرێــت و ب ـهو
پۆلێنكارییان ـه قایــل بێــت ك ـه شــونایس كهلتــووری دهیس ـهپێنێت ب ـ ه س ـهریدا .گ ـهر ب ـهو دیــدهی محەممــەد عابــد ئەلجابــری مام هڵ ـ ه ل هگ ـهڵ چهمــی
ـادهوهر� و دنیابیـ نـی و بههــا و ڕهمــز و گوزارشــت و ئهفرانــدن و لـ ه ئایندهڕوانینـهی كـه
كهلتــوور بكهیــن كـه "ئـهو پێكهاتـه پێكـهوه گونجــاوه بێــت لـه یـ
ی
شــونایس ژیــاری كۆمهڵێــی مــرۆ� پێكـهوه ،كـه نهتهوهیـهك یــان هـهر شــتێیك تــر كـه بـهو مانایـه بێــت ،لهچوارچێــوهی پهرهسـه ن
ند� كــردهی دینامیــی
ی
ـۆ� و توانسـ تـی بـهردهوایم و دان و ســتاندن دهپارێزێــت" ( ،الجابــری )١٤ :١٩٩٧:؛ ئـهوا بــۆ نهتهوهیـهیك وهك كــورد دهشــێت ههندێــك بــاوهڕ
ناوخـ ی
ڵ
یش
ن
ـد� و جیاكردنـهوه بـه كــورد دهبهخشــێت .هـهر لـهو ســۆنگهیهوه پێناسـهی
و ئایــی كۆنیـ بخهینـه سـهر و بــهمانایـهك جۆرێــك لـ ه هێــی تایبهتمهنـ ی
�ژ
ت
�
ن
وو� نهتهوهی ـهك ل ـ ه نهت ـهوهكان،
دووهیم جابــری بــۆ ئ ـهم نێوهنــده بهكاربـ ـهێن ـی ك ـه پـ ێـی وای ـه كهلتــوور "گوزارشــی ڕهس ـهنه ل ـ ه تایبهتمهنــدی مـ ێـر ی
گوزارشــته ل ـ ه دیــدی نهت ـهوه دهربــارهی گ ـهردوون و ژیــان و مــردن و مــرۆڤ و ئ ـهرك و توانــا و ســنوور ن
هكا� و ئ ـهوهی پێویســته بیــكات وئ ـهوه�ش ك ـه
ن
ن
لماند� زیاتــر نیی ـه ،چونك ـه
ـداریپێكرد� بــڕوا و ئاین ـهكان پێویسـ تـی ب ـه گ ـ هڕان و س ـه
پێویســته نهیــكات"( ،الجابــری)١٥ :١٩٩٧ :؛ ئ ـهوا گریمـ نـا� بهشـ
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ئهوانیــش دهچن ـ ه نێــو ئ ـهو پێناس ـهیهوه.
ن
وهكا� جابــری بـهردهوام بـی ن دهزانـی ن كـه شــونایس كهلتــووری لهسـهر سێ ئاسـ تـی جیــاواز كار دهكات ،شــونایس تــاك و
كهواتـه گـهر لـه سـهر لێكدانـه
وا� تــردا و كۆمهڵهی ـهیك مــرۆ� لهب هرامب ـهر كۆمهڵ ـه ن
ـتما� یــان ن هت ـهوه� .تــاك ل ـه نێــوان ئ ـه ن
شــونایس كۆمهڵ ـ و شــونایس نیشـ ن
كا� تــردا وهك خێــڵ
یی
ی
ی
ن
وهكا� تــردا .پهیوهنــدی لـ ه نێــوان ئـهم سێ جــۆرهدا جێگـ یـر و وهســتاو نییـ ه و بهپـ ێ �ـی دۆخ و جــۆری
یــان كهمایـه ت� ئایینـیی و دواتــر نهتـهوه لهبـهردهم نهتـه
ملمالنێــكان لـ ه گۆڕاندایــه.
دۆ� كــوردی لــه مهس ـهله ن
بهشــێیك تــر ل ـه تـ �ـر ن
ێزهكا� جابــری بــۆ خ
كا� شــونایس كهلتووریــدا بێ
� ئومێدك ـهره ،ل ـهو كۆســێپتانهدا ك ـ ه جابــری وا دهبیـ نـی
"شــونایس كهلتــووری تـهواو نابێــت و تایبهتمهنــد� ژیــار� دهرناكهوێــت و نابێتـ ه شوناســێك كـ ه داوا لـ ه جیهــان بــكات دان و سـ ن
ـتاند� لهگـهڵ بكـهن،
ی
ی
تــا ژێــدهری ل ـ ه قهوارهی ـهیك ئاشــكرادا دهرنهكهوێــت ك ـ ه ئ ـهم سێ ڕهگ ـهزهی تێــدا بێــت :نیشــتمان و نهت ـهوهو دهوڵ ـهت" ( .الجابــری .(١٥ :١٩٩٧:
ڵ
ت
ن
�ژ
ن
ـاده� ه هی ـه ،ب ـه�م
گ ـهر نیشــتمان :س ـهرزهمی� نیشــتهجێبوو� ن هت ـهوه بێــت ،كــورد لهمـ ێـره خاوهنی ـه� ،نهت ـهوهش ب ـه ههمــوو پێودانگ ـهكان ئامـ ی

دهوڵـهت كـه بهرجهســتهی یاسـ یـا� قـهوارهی نهتـهوه و نیشــتمان بێــت بـه مانــا جابرییهكـهی كـ ه "قهوارهیـهك یهكێتـیی نیشــتمان و نهتـهوه بهرجهســته
ڵ
دهكات"؛ (الجابــری  ،)١٦ :١٩٩٧:نـهك سیســتمێیك ســیایس كـ ه دهسـه�ت پیــاده دەكات و حكومـڕ نا� ئـهو كۆمهڵـ ه مرۆییـ ه دهكات .بـهم شــێوهیه
ڵ
� بخاتـه نێــو دنیــای ئـه ن
و� مهزنـ تـر بخاتـه گـهڕ تــا بتوانێــت بـهو شوناسـهوه پ ێ
وا� تـرهوه .دنیایــەک
كــورد الیـهیك ســێكوچكهكهی كهمـ ه و دهبێــت هـه
ـدا� ئـ ن
ـەوا� تریشــدا بســەپێنێت .خۆرئــاوا بــە هانـ ن
ـوو� خــۆی بەســەر دنیــای ئـ ن
کــە بــە زنج ەیــەک تـ �ـریم گــەورە دەورە دراوە و دەیەوێــت هەژمـ ن
ـەوا�
�ی
ێ
ڵ
�
ن
سینــەوە و کاڵکردنــەوەی شوناســە لۆکاڵیەکاندایــە بــۆ نموونــە
تــر بــۆ چوونــە ژێــر چەمــی ئــەو ێت�مانــەوە کــە داهێــراوی خۆیــن بەبــەردەوام لــە هــەو� ڕ
ـکۆیە� زیاتــری کەنــارەکان بــۆ ســەنتەر ،یەکگرتــن و کۆکردنــەوەی هـ �ێزـر ن
ت
ەکا� ســەنتەر و
کــە جیهانگـ یـری دێنێتــە گــۆڕێ ،بــە جهیانییبــوون "دەبێتــە پاشـ
ـە� نیشـ ن
ەکا� کەنــار ،لەنێــو ئەوانیشــدا دەوڵـ ت
لەبەرامبــەر ئەوەشــدا هەڵوەشــاندنەوەی هـ �ێزـر ن
ـتما�" (الجابــری .)١٦ :١٩٩٧:
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم ڕەهەنــدە سیاســییە بــە جیهانیبـ ن
ـوو� وەک فاکتەرێــی دەسـ تـی خۆرئــاوا وەک وەک ســەنتەر لــە بەرامبــەر کەنــاردا پێناســە کــردووە؛
دۆ� گڵۆباڵ�یزهیشــن و پێشــكهوتنه گـهور ن
لـ ه الیــەیک تــرەوە و لـ ه نێوهنــده ڕهخنهییـه ن
كا� میدیــا و ســینهمادا ئارگومێنتێــی جیــاواز لـه خ
هكا� تهكنهلۆجیــادا

دهرب��ارهی س��ینهما وهك ههڵگ��ری ش��وناسی كهلتــووری نهتـهوهو گـهالن هاتـه كایـهوه .زۆرێــك لـه ب�ی یــار نا� ئـهم بــواره وا دهبیـ ن ن
ـ� كـه ســینهما دهتـ ن ێ
ـوا�
دۆخێــی جیــاواز ل ـه دنیــای ئ همــڕۆدا بهێنێت ـ ه كای ـهوه ،چونك ـه فیلــم كار لهس ـهر جــۆره شوناســێیك تــر دهكات كــه ســنوور تێدهپهڕێنێــت و ب ـه تـ ێ�ـریم
( )Transnationalمام هڵ ـهی ل هگ ـهڵ دهكرێــت .)Ezra and Rowden 2006, Higbee 2007( .ئ ـهو ێ�ت�م ـه ك ـ ه زادهی س ـهردهیم نوێیــه و ل ـه
ڵ
نێوهنــده ڕهخنهییهكانــدا شــیكاری زۆری لهس ـهر بونیــات دهنرێــت .ههرچهنــده ب ـهر ل ـ ه داهێنـ نـا� ئ ـهو ێ�ت�م ـه ژمارهی ـهیك تــر ناولێنــان ههبــوون ب ـه�م
دواجــار ترانسناشــناڵ زۆرینهیـ نـا� لهخــۆی گــرت.
ورد� و س ـهرنجهوه مام هڵ ـه ل هگ ـهڵ ئ ـهم ێ�ت�م ـه نهكهیــن ڕهنگ ـ ه بێمانــا و ناجــۆر دهربكهوێــت ،بۆی ـه ب ـهر ل ـ ه ههمــوو شــتهكان پێویســتمان
 گ ـهر ب ـه ی
 .گ ـهر ب ـهو مانای ـ ه كار بكهیــن ك ـه ترانسناشــناڵ "وردهكاریی ـه ن
كا� ه ـهر فیلمێــك ل ـه خــۆ دهگرێــت :كێ
ب ـ ه پێناس ـهیهكه ل ـه نیگهران ـیی دهربازمــان بــكات
فهنــدی كــردووه ،كێ درووسـ تـی كــردووه .مامهڵ ـه لهگ ـهڵ چ بابهتێــك دهكات (ترانسناشــناڵ یــان ب ـه شــتێیك جیــاواز) چــۆن نماییــش ك ـراوه ،چــۆن ل ـه
كۆنتێكسـ تـی ڕوناكبـ یـر ی� و بازرگان ـیی جیــاوازدا وهرگـ یـراوه")William: 2009 :18 (..

بهشــێیك تــر لـه ڕهخن هگـران پێیــان وایـه ناكرێــت ئـهو پێودانگـ ه بـه تهنهــا بــۆ ناســینهوهی فیلمێــك بهكاربـ ن
ـهێ�ێــت ( ،)Mette Hjort: 2007چونكـ ه لـه
ڵ
ن
ـتكرد� فیلمیــان دهســت ناكهوێــت و ناچــار پهنــا بــۆ كۆمپانیــای بهرههمهـ ێ� ن
ـ� و دهزگا
دنیـ�ای ئهمڕــۆدا زۆر فیلمسـ�از ل�� ه و��تـ نـا� خۆیــان بودجـهی دروسـ
كهلتووری ـه ن
كا� دهرهوه دهب ـهن و م ـهرج نیی ـه فیلمهكایــان شــونایس ترانسناشــناڵ ههڵبگرێــت ،ل ـه فیلمســازی كوردیــدا نموون ـهی (بههم ـهن قوبــادی
و شـهوكهت ئهمـی ن ) هــەن ،کــە بــۆ چەنــد پرۆژەیــەیک جیــاواز لــەدەرەوەی زێــدی خۆیــان بودجــەی فیلمەکانیــان یــان بەشــێک لــە بودجەکەیــان پەیــدا
کــردووە.
ههڵبهتـه ئـهو چهمكـه بـهدهر نییـه لـهوهی ڕێگـ ه بــدات بـه هـهر فیلمێــك كـه خواســته نیشــتمان وكهلتــوور� و مرۆییـه ن
كا� خــۆی بـه تایبـه ت� بپارێزێــت
�ی
ی
و ئ ـهو بابهت ـ ه ههڵ�ب ژ ێرێــت ك ـه خــۆی دهیهوێــت دهربــارهی كار بــكات .لـ �ـر
ێهدا دهبێــت ئامــاژه ب ـهوه بدهیــن ك ـه لهس ـهرهتاوه ئ ـهم ێ�ت�م ـه بــۆ ئ ـهو فیلمان ـه
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بهكارهــات ك ـ ه ل ـه تاراوگ ـه لــهالی ـهن پهنابهران ـهوە بهره ـهم دههێـ نـران و مهبهســتیان بڕیـ نـی ســنوورهكان و كهمكردن ـهوهی ههژمـ ن
ـوو� ئ�ی ۆس ـهنتەریزم
ب��وو لهسـ�هر ش�وـنایس كهلت��ووری نیش ن
��تما� .ه��هر ل��هوه سهــرهتایهوه ه ـهردوو تیۆرســن ( )Marks Laura: 2000و ()Naficy Hamid: 2001؛
كاری��ان لهس��هر ئ��هم چهمكهــ ك��رد بهــ تایب��ه ت� نێوهن��دی كارك ن
��رد� فیلمس��از نا� تاراوگهنش�یی ن و تـ ێ�ێریم ترانس��كهڵچهریان ب ـ ه الوه پهس ـهندتر بــوو.
گ
ڵ
دهشــێت ههندێــك كاری فیلمســاز نا� كوردیــش بچن ـ ه ژێــر ئ ـهم چهمك ـهوه لــە نموون ـهی كار ن
هكا� هون ـهر س ـهلیم ،ب ـه�م ئ ـهوهی لـ �ـر
ێهدا گرنــی بــۆ ئ ـهم
توێژینهوهیـه ههیـه ئهوهیـ ه تــا چهنــد ئـهم چهمكانـ ه ســوود بـه دیاریكـ ن
ـرد� شوناســێك بــۆ ســینهمای كــورد ،یــان بـ ه واتایـهیك تــر دهروازهیـهك بــۆ گهیشـ ت ن
ـ�
ب ـه ئ ـه ن
وا� تــر لهب ـهردهم كــورددا دهڕهخسـ ن ن
ـێ�؟
ڕ� كۆمپانیــا مهزن ـه ن
هكا� دنیــا ب ـهڕوی فیلمســازی كــورددا ل ـه �
ههڵبهت ـ ه كردن ـهوهی دهرگا گ ـهور ن
كا� بهرههمهێنـ نـا� فیلم ـهوه كارێــی حاشــاههڵنهگرهوه
ێ
ڵ
م�یــن شــارهزا� ل ـه بــواری ســینهمادا بهس ـه بــۆ ئ ـهوهی ل ـهوه تێبگهیــن ههژمـ ن
كه ت
ـوو� ئ ـهو كۆمپانیــا مهزنان ـ ه تهنان ـهت لهس ـهر بهخشـ ن
ـی� خ ـه�ت و
ی
ـدار� ل ـ ه فێســتیڤاڵه گهورهكانیشــدا شــاراوه نییــه .كهوات ـ ه ك ـهی ئ ـهو كۆمپانیایان ـه دهرف ـهت لــهب ـهردهم فیلمســازی كــورددا دهكهن ـهوه
شــێوازی ب هشـ ی
ن
تــا لـه �
�
ش
ت
گ�انـهوه و توانسـ تـی
ێ
ڕ� بهرههمێــی ترانســكهڵچهر یــان ترانسناشــناڵهوه بگهنـه ئـهوا� تــر؟ بـ ه دڵنیـ یـا� كواڵــی بهرههمهێنــان و سـهرنجڕاكێ� ێ ڕ
ن
ت
�ش
یش�ت ب�هـ دهروون و ه��ۆ بین��هر بهشــێكن ل��هو بنهمایان��هی ه��هیل ل�هـو جۆره دهڕهخسـ ن
ن
ـێ� ،بێگومــان دهبێــت ئامــاژه ب ـه پهیوهنــدی
ئهفران��دن و گه
ڵ
كهس ـهكان و توانــای تێك ـه�و بــوون و توانسـ تـی بهبازاڕكـ ن
ـرد� توانــا خۆماڵییهكانیــش بدهیــن ،ك ـ ه ئهوانیــش ل ـهم پرۆس ـهیهدا ڕۆڵیــان ك ـهم نییــه و
پێداویســتییهیك حهتم ـی ن .

ئەگ ـهر فیلمێــی كــوردی تـ ن
ـوا� ســتانداردی جیهـ نـا� خــۆی لــه ڕووی كواڵتی ـهوه هێنــد بهرزبكات ـهوه ك ـ ه وهك بهرههمێــی ترانسناشــناڵ ل ـهدهرگای
ن
ـدهكا� ناوهنــد بــدات ،ئ ـهوا ل ـهم س ـهردهمه نوێی ـهدا كران ـهوهی دهروازهكان ئهســتهم نی ـی ن  ،چونك ـه "ئ ـهو ناوچان ـهی پێشـ تـر وهك كهنــار تهماشــا
نێوهنـ
دهكـران؛ ئێســتا وهك بهشــێیك دان هبـڕاو لـه مـ � ژـرووی پ هرهسـه ن
ند� ســینهما تهماشــا دهكرێــن" .)Newman, K :2010: 10( ،ئـهم ڕوانینـه بـه ه همــوو
ێ
ق
شــێوهیهك لــه ڕاژهی ئ ـهو بهرههمانهدای ـه ك ـه فیلمســاز نا� كــورد دهتوانــن بهره ـهیم بهێـ ن ن
ـ� و خۆیــان ل ـه ت ـهو� ئ ـهو شوناس ـ ه ڕزگار بك ـهن ك ـه بۆت ـه
ڵ
جۆرێــك ل ـه كابــووس و تێیــان ئــا�وه.
ههڵبهت ـ ه ئ ـهو گریمان ـ ه پشتئهســتوره ب ـهو �ێز
ت�ان ـهی لــه ئهمــڕۆدا ئارگومێنـ تـی مهب هســتگ هرایان هێناوهت ـه كای ـهوهو وا دهبینیـ ن ن
ـ� ك ـ ه دنیــای س ـهنتهریزیم
خۆرئــاوا بههــۆی چهمكـ ه نوێیـه ن
كا� گڵۆباڵ�یزهیشــن و ترانســكهڵچهر و ترانسناشــناڵهوه كهوتۆتـه ژێــر پرســیارهوه و قسـه لهسـهر پهیوهندییـه نوێیـهكان
ت ڵ
ت ڵ
ن�ا� (،)decentered subjectivity and decentered capitalism
ن�ا� و س ـهرمایهداری ناس ـه
دهك ـهن لهس ـهر بنهمــای خودێـ تـی ناس ـه
 .بـ ه واتایـهیك تــر "شــیكارییه ن
بۆیـه كاتێــك فیلمیــش دهچێتـ ه نێــو ئـهو كایهیــهوه دهتوانێــت جۆرێــك لـ ه خ
كا� سیاسـه ت�
چێ بــكات
دۆ� تایبـه ت� بــۆ خــۆی �
ســینهما وا دهبینێــت ك ـ ه ئ هگ ـهری هاوكاتبـ ن
ـوو� فرهپێوان ـه ی� جیۆپۆلهتیــی تۆمارك ـراو لهنێــو تێكسـ تـی فیلمهكانــدا ئ ـهوه دهگهێنێــت ك ـ ه م ـهرج نیی ـه
س ـهرجهم پهیوهندیی ـه ن
كا� نێــوان ناوهنــد و كهنــار نابهراب ـهر یــان نایهكســان بــن".)Newman, K :2010: 10( ،

ـۆدهكا� ئ ـهو پێوانهی ـهوه ه ـهیل گهیانـ ن
ن
كا� ئهوهی ـه ئیــدی فیلمســازی كــورد ل ـه �
كهوات ـه ت
ـد� پهیــایم خــۆی ب ـه دنیــا بدۆزێت ـهوه ،ئــەو
ڕ� دۆزین ـهوهی كـ
ێ
دۆخانــەی ڕۆژانــە گۆڕانکارییــان بەســەردا دێــت بــە�ش زۆریــان دەچنــە خزمــەت نەتــەوە کەمینەکانــەوە .هەرچەنــدە کــورد گــەر پێک ـڕا ســەیر بکرێــن
ڵ
ت ڵ
ن
ـەن�ا� بــەو شــێوەیە لـ ێ �ـی
ـە� سـ
ناکرێــت گەلێــی چــل ملیــۆ� وەک کەمینــە یــان نەتــەوەی بچــووک تەماشــا بکرێــت ،بــە�م ئیــدی سســتیم پێوانـ ی
نێ
دەڕوا�.
ن
ـەپۆلەکا� ئەمــڕۆدا هەڵبکــەن و خۆیــان
بــە هەمــوو شــێوەیەک ،لــەم ســەردەمە نوێیــەدا ئـهو دهرفهتـه لهبـهر دهم ئهفرێن هراندایـه کــە بتوانــن لەگــەڵ شـ
ب��ەو سس��تمانە ئاش��نا بک��ەن کەــ ترانسناش�نـال س��ینەما دەخاتـ�ە خزمــەت جۆرێ��ک ل��ە کردنــەوەی دەرف��ەت بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بــە وی دی ،هەڵبــەت کواڵـ تـی
یەکێــک دەبێــت لــەو مەرجانــەی ڕێگاکــە ســانا تــر دەکات ،چونکــە دەبێــت ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن کــە ههمــوو كار و بهره ـهم و ههوڵێــك ناتوانێــت
ـد� پەیامگــەیل مــرۆ� ناســنووردار ،کــە دەرفـ ت
بچێت ـه ژێــر چ هتــری ئهفراندن ـهوه .پاشــان دۆزینــەوەی فۆرمێــی ســینەما� بــۆ گەیانـ ن
ـە� زیاتــر لەبــەردەم
ی
ی
ڵ
ن
وا� دەکات بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بــە وەرگــر لــە نێوەنــد و کۆمەڵــە مرۆییــە جیاوازەکانــدا .هەڵبــەت لــە فەراهەمبــوو� ئــەم مەرجانــەدا ســەلیقە و
فیلمســازدا
توانــا خودییـ ن
ـەکا� فیلمســازیش بەشــداری کاریگــەری دەبێــت ،جــا گــەر پاڵپشــتێیک ئەکادیــی و زانسـ تـی درووســتیش بێتــە کایــەوە هێنــدەی تــر دۆخەکــە
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سینــەوەی شوناســە لۆکاڵییەکانــە و هەردەمــە و بــە نێــوی داهێنـ نـا� ێ�ت�مێــی نوێــوە خۆرئــاوا بــە خــۆی و
لــەم ســەردەمە نوێیــەدا کــە ســەردەیم ڕ
ڵ
ـە� کەمــە نەتەوایەتییـ ن
ەکرد� کەلتــووری خــۆی دەبێــت ،ئاخــۆ خۆرهــە�ت و بەتایبـ ت
ن
ت
ـەن�ال�یز
ـەکا� وەک کــورد
هەژموونەکانیــەوە دێــت و خەریــی سـ ڕ
دەتوانــن چ جــۆرە بەرگرییــەک لــە بەرامبــەردا ئــەو شــەپۆلە تونــدەدا بینــا بکــەن؟ هەڵبــەت ڕۆیشـ ت ن
ـ� لەگــەڵ ئــەو شــەپۆلەدا چەنــد قازانـ جـی لــە ڕووی
ڵ
ڵ
هاوتابــوون لەگــەڵ ئەویـ تـردا هەیــە ،بــە�ش ئــەوەش زیــان بــە کەلتــوور و شوناســە کۆمە�یەتییــە لۆکاڵییــەکان دەگەێنێــت ،بــە�م هێشــتا هەندێــک کایــە
ڵ
مــاون کــە دەشــێت شــەڕی ئــەو مانەوەیــەی لێــوە بکەیــن و هــەو� تێــدا بدەیــن کــە تاهەنووکــە و تاڕادەیــەک لــە فەرامۆشــیدا بــوون.
ســینهما بــۆ كــورد ب ـهر لهش ـهڕی شــوناس ،ش ـهڕێیك تــری لــه پێشــه ،كــه تــا ههنووكــه ف هرامــۆش ك ـراوه .تــا ئێســتا هیــچ پــرۆژه و ب�ی كردنهوهی ـهك بــه
ن
ن
جینۆسایدەکا� بەسەر
اوەکا� ناوچەکە و دواتر
ئاراستهی بنیاتنانهوهی كاراكتهری كوردی لهناوهوهنههاتۆتهگۆرێ .چەوساندنەوە و شەڕ و ئاژ
ـا� كاراكت ـهری كــوردی ههاله ـهال كــردووه ،ب ـه ڵ�م ئێمــهلــهجـ �ـی ڕۆچــوون بهنێــو ئ ـهو برین ـهدا و بهكاربـ ن
کــورددا هاتــووە لــە نموونــەی ئهنفــال نـ خ
ـرد�
ێ
ـوو� هەندێــک گـ ن
دهروو�؛ خۆمــان ب ـ ه تاكتیــی نهگونجــاوهوه خهریــك كــرد .ئەزمـ ن
ن
ـەال�
ســینهما وهك جۆرێــك ل ـه ق هرهبووكردن ـهوهی ڕۆح ـیی و
دی ئــەوەی ســەلماندووە کــە شــونایس ن هت ـهوه لــه ســاڕێژكردنهوهی برینــدا پتهوتــر دهبێــت ،نموون ـهی دیاریــش بهشــداری ســینهمایه لــه ناسـ ن
ـاند�

زن�یـ ن قوربـ نـا� سـهر ڕووی زهمـ ن  .ئـهو چهمكانـ ه دهتوانــن لـه �
ت
ڕ� فرهپێوانـه ی� جیۆپۆلهتیكییـهوه بگهنـ ه دنیــا ،بــهمـه ج
ر� توانسـ تـی
ی
جــووەکانوهك مه ی
ێ
وا� تــر ل ـه �
ـوا� وهرگــری دنیــای ئ ـه ن
ن
�
گ�ان ـهوه ك ـ ه دهتـ ن ێ
ـار� و ههســتهوه ب�بز وێـ ن ێ
ـى و خــۆی ل ـ ه ســۆزێیک ڕووت کــە لــە
ڕ� هۆشـ ی
ێ
بهرههمهێنــا� بونیادێــی ێ ڕ
ســەردەمە نوێیەکانــدا بایــەخ وەرناگرێــت و نایکرێــت بچێتــە نێــو ئارگومێنـ تـی مەبەســتگەراوە ،دوور بخات ـهوه.

ڵ
ـد� كهلتــووری نهتـهوه� یــان نیشـ ن
پــرۆژهی دامهزرانـ ن
ـتما� بــهمانــا فر ت
اوان�هكـهی پرۆژهیـهیك گشــتگ�ی ی ك ۆمـه� كراوهیــهو لهسـهر كهلتــووری نــوورساو
ی
ن
ت
ت
�ژ
وه�
و بیســراو و بیــراو بنیــات دهنرێــت ،كــهلــهبنهچ ـهدا ڕهگ و ڕیش ـهیهیك مـ ێـر ی
وو� ههی ـه .ئ ـهو دهم ـهی ڕابــردوو وهك كهلتــوور لــهنێــو مـ یـرا� نهت ـه ی
دهربــازی دهبێــت و لــه �
ڕ� ســینهماوه وهك نێوهندێــی كاریگـهر خــۆی نمایــش دهكات ،دهتـ ن ێ
ـوا� هـهردوو پێیهكـهی شــوناس لــهئێســتادا تـهواو بــكات.
ێ
بــه مانای ـهیك ســادهتر ،بــۆ ناســینهوهی شــونایس كهلتــووری نهتهوهی ـهك پێویســتمان بــه ســینهمایهك ه ڕهگ و ڕیش ـهی ڕاســتهقینهی كهلتــوور بــه
ت
ـوور� و ڕوناكب�ی ییهكانــدا ههی ـه ،كــهلــهههموویــان
دیــدی ئێســتاوه پێشــكهش بــكات .ئ ـهم ههنــگاوهپێویســی بــهس ـهرمایهگوزاری لــهنێــو كایــه كهلتـ ی
ـد� عهقـ ڵـی ڕۆشــنگ هرانهی تــاك تــا خــۆی لــهكاریگهرییـه ن
گرنگـ تـر وهبهرهێنانــهلــهپێگهیانـ ن
كا� غهیبانییـهت و ئایدۆلۆجیــا و مهزهـهب بدزێتـهوهو دنیــا
ن
ـى .ئهوســا ئ ـهو جــۆره مێنتاڵتییــهڕۆشــنگهرهدهز ن ێ
لــهدیدێــی جیاوازت ـرهوهببیـ ن ێ
ـتكرد� شــونایس
ا� ســینهما چكاریگهریی ـهیك گ ـهورهی لــهس ـهر درووسـ
كهلتــووری نهت ـهوه� یــان نیشـ ن
ـتما� ههیــه و ب ـ ه شــوێن میكان ـیز یم دامهزراندنیــا دهگهڕێــت .هــاوكات ،ب ـه پشتبهسـ ت ن
ـ� ب ـ ه ههندێــك بنهمــای تیــۆری
ی
ـاز� كــوردی بــهڕووی دنیــادا دهكات ـهوه ،چونك ـه
ك ـه تائێســتا لــهنێوهنــدی فیلمســازی كوردیــدا ف هرامــۆش كرابــوو ه ـهیل كران ـهوهی زیاتــر بــۆ فیلمسـ ی
ن
ـۆدهكا� ئ ـهو تهلیســمه بكات ـهوه ك ـ ه خۆرئــاوا بــۆ هێشــتنهوهی خــۆی وهك س ـهنتهری
فیلمســازی هۆشــیار و ب ـه ئــاگا ل ـهو چهمك ـه نوێیان ـ ه دهتوانێــت كـ
دنیــا بهرهـهیم هێنــاون .یەکێــک لــەو چەمکــە باوانــەی کاری لەســەر دەکرێــت ترانسناشــناڵ ســینەمایە ،ئــەم چەمکــە پێویسـ تـی بــە بەرهەمهێنـ نـا� جــۆرە
ن
ـتکرد� ســەرمایەگوزاری دەرەکییــە بــۆ نێــو نێوەندێــی کەلتــووری کــە دەتوانێــت دەنــگ و
میکان�یز مێکــە کــە بتوانێــت مامەڵــەی لەگــەڵ بــکات .بانگهێشـ
ن
ڕەنـ گـی کــورد لەگــەڵ خــۆی بــەرەو دنیــای ئـ ن
ـتکرد� ســەرمایەی دەرەیک پێویسـ تـی بــە ئامادەســازییەیک تــەواو
ـەوا� تــر ببــات .هەڵبەتــە میکانـیز یم بانگهێشـ
ن
ن
ـەوە� .بەشــێک لــەم ئەرکــە
هەیــە ،چ لــە ڕووی مارکێتـی بــۆ چـ یـرۆک و لۆکەیشــن و توانــا مرۆییــەکا� کوردســتان ،چ لــە دۆزینــەوەی هــەیل کاری پێکـ ی
اوەکا� دەوڵــەت ،کــە دەتوانــن بــە دامەزرانـ ن
ن
ـد� فیلــم فاوەندەیشــن یــان هــەر دەزگایــەیک تــر لــە پێنــاو ڕێکخسـ ن
ـت� کاری
دەکەوێتــە ئەســتۆی دامــەزر
ـ� ،الیــەیک تــری ئــەو ئەرکــەش ڕەخسـ ن
ـە� بهێـ ن ن
فیلمســازی لــە کوردســتان بەشــێک لــەو ئەرکــە بــە خـ ێ�ـر یا� بـ ج ێ
ـاند� زەمینــەی کارە بــۆ فیلمســازی کــورد تــا
ن
ت
کواڵ� بەرز پێشــکە�ش دنیا بکات و ســەرنجیان بۆ ئەم پانتاییە ڕابکێشــێت .ئەو ئەرکە�ش لە ئەســتۆی فیلمســازە
ـتمانییەکا� بەرهەیم
بە توانا نیشـ
ڵ
گ�انــەوەی چ ۆکــەوە تــا دەگات بــە قۆناغـ ن
�
ت
پۆست�ۆداکشــن و دواتــر شــێوازی ب�وکردنــەوەی
ـەکا�
پ
�ی
کارکردنــە لەســەر کواڵــی بەرهــەم ،چ لــە شــێوازی ێ ڕ

فیلــم.
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ڵ
ئــەم پرۆســەیە درێژخایــەن و گرانــە ،بــە�م هەنــگاوی ســەرەتای دەوێــت ،هــەرکات ئــەم دوو الیەنــە کــە بەشــدارن لــەو ئەرکــەدا کەوتنــە خۆیــان بــۆ
دۆزینــەوەی میکان ـیز یم گونجــاو ،هەڵبــەت بــە پشتبەسـ ت ن
ـ� بــە توانــای خەڵــی پســپۆر و ئەکادیــی ،دەتوانــن قۆناغێــک بچنــە پێ ـشێ  ،قۆناغێــک کــە
النیکــەم لەوێــوە بونیاتنـ نـا� ئایندەیــەیک دیارتــر دەســت پ ێ
� دەکات.

ئــەم کایــە فرەهەســتەوەرە پێویسـت بــە توێژینــەوەی گەلێــک زۆرە ،بەتایبـ ت
ـە� کــە کایەیــەیک خاڵییــە لــە توێژینــەوەی زانسـ تـی و پســپۆڕانێک کــە دەتوانــن
�ی
لــە �
ڕ� گــەڕان و پشـ ن
ـکنی� زۆرەوە مامەڵــەی لەگــەڵ بکــەن .بۆیــە بانگهێشـ تـی هەمــوو ئــەو نێوەندانــەی بایــەخ بــە کەلتــووری گــەالن دەدەن بــۆ
ێ
ن
ئەنجامـ ن
ـەنتەرەکا� توێژینەوەیــە لــە کوردســتان ،لەگــەڵ
ـدا� توێژینــەوەی زانسـ تـی لــەم بــوارە فرەهەســتەوەرەدا ئــەریک دامــەزراوە ئەکادیــی و سـ
تەرخانکـ ن
ـرد� بودجــەی پێویســت بــۆ ئەوانــەی دەیانەوێــت تەرخـ نـا� ئــەم کایەیــە بــن دەشــێت هەنگاوێــی بــاش بێــت تــا وردتــر کێشــەکان دەستنیشــان
بکرێــن و پاشــان چارەســەریان بــۆ بدۆزرێتــەوە.
السینما الثالث ة و ازمة الهویة

ف
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ف
أثــر اســتخدام أسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكــري التباعــدي لــدى طلبــة مرحلــة الثالثــة قســم العلــوم
ف
االجتماعيــة ي� مــادة التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد
كریم احمد عزیز
 1قسم رياض األطفال،كلية ت
ال�بية األساسية ،جامعة كرميان،كالر ،إقلیم كوردستان ،عراق
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ملخص البحث :

ف
ف
التفك� التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة التاري ــخ
الحال اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
ي
ي
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـب ي ذا الضبــط الجـ ي
ف
ف
ف
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
اس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث ف� التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد  ،درس المجموعتـ ي ن
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
ف
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث اوىص الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ف ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .

ABSTRACT:
This research has aimed at : (Identify Impact of strategy on the Jegsaw divergent thinking At Students
of the third stage Department of Social Sciences in the modern history of the Kurds ) And to achieve its goal
)The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily sample consisted of (44) In reality (22
students in the experimental group and (22) students in the disciplined group The two groups were rewarded
in the variables of the age, the educational achievement of the parents and the dates of the second stage , The
researcher identified the scientific material that he studied and prepared a test of the skills of thinking and the
back of the daily teaching plans of subjects selected by the researcher in the modern history of the Kurds , He
studied the two groups for six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking of the
students , The results indicated that there were statistically significant differences between the average grade
of students studying the modern history of the Kurds , Using the Jegsaw strategy and the average students
studying the same material for the benefit of the experimental group, In the light of the results of the research,
the researcher recommended the use of the Jegsaw strategy in teaching and suggested that similar studies
should be carried out in other stages and departments
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كلمات المفتاحية ( أثر  ،ت
ي التباعدي  ،التاريـ ــخ الحديث للكورد)	 
اس�اتيجية جكسو  ،التفك�

الفصل االول
 1-1مشكلة البحث   :

إن أحــد معوقــات تنميــة التفكـ يـر التباعــدي ف� مــادة التاريـ ـ ــخ يعــود اىل اســتخدام طرائــق تدريــس تعتمــد عــى القــاء المعلومــات والتلقـ ي ن
ـ�
ي
ن
ت ز
ـد� مســتوى التفكـ يـر التباعــدي
الطلبــة للمعلومــات دون ال�كـ يـر عــى إعطــاء الفرصــة للطالــب للتامــل والبحــث و االســتقصاء وهــذا مــا يــؤدي بهــم اىل تـ ي
لديهــم .
ان دراســة التاري ـ ــخ تمكننــا مــن تطويــر المعرفــة التاريخيــة عــن طريــق تطبيــق االســاليب المنطقيــة والتحليليــة ف� التفكـ يـر ،وايجــاد عالقــة الربــط بـ ي ن
ـ�
ي
ض
ـا� والحــا�ض والمســتقبل ( )69 , 1996 , cricket
المـ ي
وكــون الباحــث درس المــادة التاريـ ـ ــخ اكـ ثـر مــن عـرش ســنوات وأحــس بوجــود مثــل هــذه المشــكالت عنــد الطلبــة االمــر الــذي أســتدىع أخــذ مثــل هــذه
ن
ـ� تحســن تعلــم هــذه المــادة  ،وجعلهــا مــادة شــيقة و محببــة لنفوســهم وأذهانهــم وإقبالهــم عــى
ـ� للبحــث لـ ي
المشــكالت بعـ يـ� االعتبــار والتقـ ي
ف
تفك�هــم .
و� تنميــة ي
دراســتها لفائدتهــا واتصالهــا الوثيــق بحيــاة األف ـراد والجماعــات ي
ف
ف
لــذا قــام الباحــث بتجريــب اســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو الـ ت يـى يكــون فيهــا الطلبــة مركــز النشــاط والفعاليــة ي� العمليــة التعليميــة لتعـ ّـرف أثرهــا ي�
ً
ت
تفك�هــم نحــو
تحصيــل طلبــة المرحلــة الثالثــة فضــا عــن ان اختيــار الباحــث ألســراتيجية جكســو هــو محاولــة إلفــادة الطلبــة واالرتقــاء بمســتوا ي
األفضــل.
وه -:
وانبثق عن هذه المشكلة سؤال البحث الرئيس ي
ف
ف
مــا أثــر اسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة مرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ي� مــادة التاري ـ ــخ الحديــث للكــورد ؟ وانبثــق عنــه
األســئلة الفرعيــة اإلتيــة :
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاس�اتيجية جكسو ف ي� المجال االول ف ي� المهارة الطالقة اللفظية .
ن ف
ف
ت
التعب�ية .
الثا� ي� المهارة الطالقة
ي
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام اس�اتيجية جكسو ي� المجال يهل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاس�اتيجية جكسو ف ي� المجال الثالث ف ي� المهارة الطالقة االرتباطية.
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاس�اتيجية جكسو ف ي� المجال الرابع ف ي� المهارة الطالقة الفكرية .
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاس�اتيجية جكسو ف ي� المجال الخامس ف ي� المهارة المرونة التلقائية .
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاس�اتيجية جكسو ف ي� المجال السادس ف ي� المهارة المرونة التكيفية .

 2-1أهمية البحث :

ً
ف
تـ بـرز اهميــة المــواد االجتماعيــة وخاصــة التاريـ ـ ــخ ي� الوقــت الحــا�ض بعــد ان شــهد المنطقــة تحــوالت اساســية بالنســبة لمصـ يـره ومســتقبله ،
ف
ف
ممــا يســتوجب اعــادة النظــر ي� مناهــج التاريـ ـ ــخ ي� الجامعــات والعنايــة بهــا مــن حيــث صياغــة االهــداف التعليميــة و  ،وضــع المفــردات الدراســية ،
ف
ـ� لهــذه المــادة  .ألن انتقــاء الطريقــة
واختيــار طرائــق واســاليب التدريــس بشــكل يتناســب مــع هــذه االهــداف واالتجاهــات الحديثــة ي� تدريــس الجامـ ي
التدريســية الي مــادة امـ ًرا بالــغ االهميــة  ،اذ قــد تســاعد طريقــة مــا عــى بلــوغ االهــداف المرجــوة مــن تدريــس مــادة معـ ي ن
ـ� بشــكل افضــل مــن اعتمــاد

طريقــة اخــرى (  . ) 524 : 1975 ,Russellوان مــن اهــداف تدريــس التاريـ ـ ــخ تنميــة مهــارات التفكـ يـر العليــا لــدى المتعلميـ ي ن
ـ�  ،ممــا يجعــل دراســة
التاريـ ـ ــخ لــه قيمــة تربويــة تعــود بالنفــع عليهــم ف ي� حياتهــم العلميــة والعمليــة .
لــم يعــد تدريــس التاريـ ـ ــخ مقت ـرا عــى تزويــد الطــاب بالحقائــق والمعلومــات التاريخيــة إنمــا يســى اىل تحويــل هــذه الحقائــق والمعلومــات اىل
ن
ن
ـ� قدســية أمتهــم وقدرتهــا ,وان يكونــوا عــى معرفــة واضحـ ٍـة بمــا
ـوم واإلنسـ ي
ـوع الوطـ يـى والقـ ي
أداة مــن أدوات الـ ي
ـا� ,ممــا يفــرض عــى األجيــال أن تـ ي
مــر عــى أمتهــم مــن أحــداث.
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ف
ه طبيعــة التاريـ ـ ــخ وأهميتــه فيجــب ان يــدرس بأســاليب متطــورة تظهــر طبيعتــه وتســهم ي� تحقيــق أهدافــه ولــن يتـ تـأ� ذلــك اال
فــإذا كانــت تلــك ي
ف
ت
ال� تطمح إليها وهذا البحث محاولة جادة ف ي� هذا االتجاه.
بتنوع الممارسات التدريسية ي� العمليات التعليمية للوصول إىل األهداف المنشودة ي

( الجميـ يـ�)12 ،2007 ،

وقــد اكــد العديــد مــن الدراســات أهميــة التفكـ يـر التباعــدي ف� تنميــة التفكـ يـر االبــداع لــدى المتعلميـ ي ن
ـ� مــن بينهــا دراس ــة الع ــزو والرحــو 2001
ي
ي
ن
ـداع ،
 ،ودراســة الجرجــري  ، 2003ودراســة العـ ي
ـا�  .2004ومــن اشــكال التفكـ يـر التفكـ يـر التباعــدي الــذي ترتبــط عواملــه بشــكل كبـ يـر بالتفكـ يـر االبـ ي
فالتفكـ يـر التباعــدي يعـ ن يـى انتــاج معلومــات جديــدة مــن معلومــات معطــاة  ،فتقــل القيــود فيــه  ،وتتســع عمليــة البحــث ويجــري االنتــاج بغـزارة ( روشــكا
ه ( المرونــة  ،والطالقــة  ،االصالــة ) فالمرونــة ترتبــط بالمثابــرة والبحــث
 ، ) 53-52 : 1989 ،ويتضمــن التفكـ يـر جملــة مــن العنــارص او العوامــل ي
ـاس للتفكـ يـر التباعــدي  ،فطالقــة التفكـ يـر تعــد مظه ـرا كميــا مرتبطــا بغ ـزارة
عــن الحلــول ( ، ) 57 : 1971 , Torranceامــا الطالقــة فـ ي
ـ� مكــون أسـ ي
ف
ت
ن
ه :التجديــد او االنفـراد  ،كأن
ه  :طالقــة الكلمــات والطالقــة الفكريــة والطالقــة ال�ابطيــة  .ي� حـ يـ� ان االصالــة ي
االفــكار عــى وفــق اشــكال مختلفــة ي
ت
ـ� . ) 55 : 2001 ،
يـ ي
ـا� المتعلــم بأفــكار متجــددة بالنســبة إىل أفــكار زمالئــه ( الطيـ ي
ف
ف
ان اغلــب البحــوث والدراســات والكتــب الـ ت يـى اطلــع عليهــا الباحــث تؤكــد ان اســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� تدريــس ذو فاعليــة كبـ يـرة ي� تنميــة
التفكـ يـر و التحصيــل الطلبــة ( عزيــز )23 ،2010،وباالخــص المــواد االدبيــة والمــادة التاريـ ـ ــخ بالخصــوص .
ف
ف
ت
ـال عــى النحــو
لــذا قــرر الباحــث بتجربــة اثــر اســتخدام اســراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي ي� مــادة التاري ـ ــخ ويمكننــا تلخيــص أهميــة البحــث الحـ ي
ت
اآل�.
ي
-1تركز العملية التعليمية عىل الطالب  ،ويجعله محور عملية التعليمية .
ً
كث�ة ويأهله ملما بالقضايا المعارصة وأحداث جارية ف ي� حياته.
-2تنم معرفة الطالب بالحقائق ومفاهيم ي
ي
ض
ض
-3يساعد تدريس عىل توجيه طلبته للكشف عن أوجه العالقة ي ن
الما� من اجل فهم الحا�ض .
الما� والحا�ض  ,أي دراسة
ب�
ي
ي
ي
-4االهتمام ت ز
ت
ال� تشكل األساس لفهم محتوى المادة التاري ــخ .
الم�ايد بالتعلم
ي
التفك� ي
ف
ف
 -5يعــد هــذا البحــث عــى حــد علــم الباحــث وإطالعــه أول بحــث تجريـب ي ي� أقليــم كردســتان العـراق يهــدف إىل معرفــة اثــر طريقــة جكســو ي� التفكـ يـر
التباعــدي لــدى طلبــة المرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ف ي� مــادة تاري ـ ــخ الحديــث للكــورد .

 3-1هدف البحث  :

ف
ف
هدفــت البحــث اىل  ( :أثــر اسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة مرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ي� مــادة التاريـ ـ ــخ الحديــث
للكــورد) .

 4-1فرضيات البحث  :ومن اجل تحقيق الهدف البحث وضع الباحث الفرضية اآلتية :

( التوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة التاريـ ـ ــخ باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط
الدرجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة نفســها بالطريقــة التقليديــة ف ي� التفكـ يـر التباعــدي) وانبثــق عنــه األســئلة الفرعيــة اإلتيــة :
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ف ي� المجــال االول ف ي� المهــارة الطالقــة اللفظيــة .

ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
ن ف
ف
التعب�يــة .
ـا� ي� الطالقــة
ي
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الثـ ي
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ف ي� المجــال الثالــث ف ي� الطالقــة االرتباطيــة.

ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ف ي� المجــال الرابــع ف ي� الطالقــة الفكريــة .
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ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ف ي� المجــال الخامــس ف ي� المرونــة التلقائيــة .
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ف ي� المجــال الســادس ف ي� المرونــة التكيفيــة .

 5-1حدود البحث :

الحال عىل:
يقترص البحث
ي

.1طلبة مرحلة الثالثة ف� قسم العلوم االجتماعية ف� كلية ت
ال�بيةاالساسية بجامعة كرميان.
ي
ي
اس.2019-2018
اس األول من العام الدر ي
.2الفصل الدر ي
.3موضوعات حددها الباحث لتدريس مادة تاري ــخ الحديث للكورد ت
باس�اتيجية جكسو والطريقة التقليدية(المحا�ض ة).

 6-1تحديد المصطلحات   :
ت
اإلس�اتيجية (: ) Strategy
-

عرفهــا ( زيتــون  ) 2001 ،بانهــا ( مجموعــة مــن اإلجـراءات المخططــة ســلفا والموجهــة لتنفيــذ المحــا�ض ة بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة وفــق ماهــو
متوافــر مــن االمكانــات) ( زيتــون  ، 2001 ،ص )279
 تاس�اتيجية جكسو : Jigsaw Strategy
عرفــه (عزیــز : )2010،بأنــه ( حــل ســؤال مــن قبــل طــاب وفــق اسـ تـراتيجية جكســو حيــث يقســم المــدرس الصــف اىل مجموعــات صغـ يـرة كل
مجموعــة تتألــف مــن خمســة اعضــاء وهــم قائــد المجموعــة والمقــرر والمســجل ومراقــب الوقــت والمشــجع يتعاونــون فيمــا بينهــم لغــرض حــل
الســؤال ) (عزيــز ،2010،ل)24
التعریف االجر ئا� :

ف
صغ�ة أي تقسيم الطلبة حسب رغبتهم ي� المجموعات ومن ثم سحب السؤال بشكل قرعة
عبارة عن تدريس الطلبة عىل وفق المجوعات
ي

مــن قبــل كل طالــب وتشــكيل المجوعــات جديــدة بحيــث كل مجموعــة يجيبــون عــى ســؤال واحــد  ،وبعــد حــل الســؤال يرجعــون اىل مجموعاتهــم
االصليــة ويبحثــون مــع بعــض اجاباتهــم  ،وهكــذ يصــل اجابــة كل ســؤال لــكل افـراد المجموعــات .
التفك� التباعدي -:ي
ت
ن
وه
عرفــه ( الخالــدي  ) 2003بأنــه (ان التفكـ يـر التباعــدي هــو االســتجابات المتعــددة الـ يـى يقدمهــا الفــرد نحــو حــل مشــكلة معينــة او موقــف معـ يـ� ي
اســتجابات غـ يـر عاديــة ومقبولــة وغـ يـر متكــررة) ( الخالــدي . )145 : 2003 ،
عرفه ( رويل  ( )2005 ، Rowehlبانه قابلية الفرد عىل توليد فكرة جديدة عندما يواجه مشكلة ما ( . ) 1 :2005 ,Rowehl
عرفــاه ميكمـ بـر وســلون  (:)2005 ،Mcumber & Sloanعرفــه بانــه قابليــة الفــرد عــى انتــاج مختلــف االفــكار او الحلــول لمشــكلة مــا (Mcumber
. ) 2 : 2005 ,& sloan
ئ
ا� للتفكـ يـر التباعــدي (:الدرجــة الـ ت يـى تحصــل عليهــا طلبــة المرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة عنــد اجابتهــا عــى فقـرات مجــاالت
التعريــف االجـر ي
التعب�يــة والطالقــة االرتباطيــة والطالقــة الفكريــة والمرونــة التلقائيــة والمرونــة التكيفيــة ) .
التفكـ يـر التباعــدي :الطالقــة اللفظيــة والطالقيــة
ي
الطريقة التقليدية -:ئ
ا� :
التعريف االجر ي

ف
ـدرس وأســاتذة الجامعــة ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ  ،حيــث يقــوم المــدرس باعــداد درســه واللقائــه عــى
ه الطريقــة التدريســية الشــائعة لــدى أغلــب مـ
ي
( ي
الطــاب عــن طريــق التحــدث ( شــفهيا ) مــع اســتخدام الســبورة عنــد الـ ضـرورة وفقــا للخطــط التدريســية المعــدة الغ ـراض المحــا�ض ة ) .

ن
الثا�  :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
الفصل
ي
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ـ� ف� ت
ال�بيــة و كذلــك الباحثـ ي ن
ن
ن
ـ� �ض ورة البحــث عــن اسـ تـراتيجيات تعلــم تســاعد المتعلــم عــى بنــاء معـ نـى لمــا
يتطلــب مــن التدريسـ يـي� و المختصيـ ي ي
ف
ف
ـ� ثقتــه ي� قدرتــه عــى حــل المشــكالت فيعتمــد عــى نفســه ي� التعلــم  ،والينتظــر أن يقــدم لــه المعلــم الحلــول الجاهــزة  ،للمشــكالت
يتعلمــه و تنـ ي
العلميــة الـ ت يـى تواجهــه .
ف
تدريس ت
باس�اتيجية جكسو ي� الجامعة ناجحة و مثمرة السباب االتية -:
ف
يقســم الطلبــة اىل مجموعــات صغـ يـرة بحيــث اليزيــد عــدد الطلبــة ي� كل مجموعــة اكـ ثـر مــن ســتة طالب/طالبــة  ،وهــذا يجـ بـر الطالب/الطلبــةبانخ ـراط ف ي� العمــل المــوكل اليهــم .
كل عضو له دوره و المسؤولياته من اجل انجاح المجموعته .تعلم الطلبة ف ي� كل المجموعة مهارات  ( :التواصل  ،ادارة الخالفات ،مهارات القيادة  ،اتخاذ القرار).شعور الطلبة بأنهم يحتاجون بعضهم البعض .ً
وصــول الطلبــة اىل التعلــم ذو المعـ نـى  ،مــن خــال اثــارة االســئلة و مناقشــتها و اســتماع اىل البعــض و التقبــل النقــد واخـ يـرا تعلــم مهــارة التلخيــص مــاتعلمــوه .

ً
تقليــل مــن الفــروق الفرديــة اىل اقــى حــد ممكــن  ،وذلــك عــن طريــق ضمــان فــرص نجــاح المتعلمـ ي نـ� جميعــا  ،وهــذا يقودهــم اىل تعلــم المفاهيــم
واتقــان المهــارات الـ ت يـى تتعلمهــا المجموعــة .
ت
ه:
ویتم اس�اتيجية جكسو بصورة عامة وفق مراحل خمس ي
المرحلة االوىل  :التعرف
یتم فيها تفهم المشكلة او المهمة المطروحة وتحدید معطیاتها والمطلوب عمله إزءها
ت
المش�ك لحلها.
والوقت المخصص للعمل
الجماع
المرحلة الثانیة  :العمل
ي
ف
یتم ي� هذه المرحلة االتفاق عىل توزی ــع االدوار وكیفیة التعاون  ،وتحدید المسؤولیات
ت
المش�ك  ،وكیفیة االستجابة ألراء افراد المجموعة والمهارات
الجماعیة وكیفیة اتخاذ القرار
الالزمة لحل المشكلة المطروحة.
المرحلة الثالثة  :االنتاجیة
ف
ف
ف
ي� هذه المرحلة يتم االنخراط ي� العمل من قبل افراد المجموعة والتعاون ي� انجاز
المطلوب بحسب االسس والمعای�ی المتفق علیها.
المرحلة الرابعة  :االنهاء
ف
یتم ي� هذه المرحلة كتابة التقریر ان كانت المهمة تتطلب ذلك  ،او
التوقف عن العمل وعرض ما توصلت الیه المجموعة ف ي� جلسة الحوار العام .

ف
ف
يعتـ بـر التفكـ يـر التباعــدي( ) Divergent Thinkingقــدرة الفــرد عــى توجيــه فكــرة ي� اكـ ثـر مــن اتجــاه ي� الوقــت نفســه وهــو امــر تــزداد صعوبتــه كلمــا

ازداد عــدد العنــارص الـ ت يـى يتعامــل معهــا العقــل اثنــاء التفكـ يـر ( فــارس  . ) 5 : 2004 ،أي انــه تفكـ يـر تغـ يـري يعـ ن يـى توليــد معلومــات متنوعــة انطالقــا مــن
معلومــات معينــة  ،يتمـ ي زـر بحريــة توجــه التفكـ يـر اىل عــدة اتجاهــات .
التقار�
والتفك�
التفك� التباعدي
ي
ي
بي
ز
ن
ن
ـار� (
مـ يـر جيلفــورد عــى اســاس التحليــل العامـ يـ� بـ يـ� نوعـ يـ� مــن التفكـ يـر ضــم العمليــات العقليــة الخاصــة بالقــدرات العقليــة  ،همــا التفكـ يـر التقـ ب ي
ف
 ) Convergent thinkingوهــو الــذي تتحــد فيــه عمليــات التفكـ يـر بطبيعــة المعلومــات المتوفــرة اذ تكــون المعلومــات ي� اطــاره جاهــزة وكافيــة
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ُ
ز
ـار� بالميــل
ـام  ) 446 : 2001 ،اذ تنشــأ اســتجابات انطالقــا مــن المعلومــات المعنيــة ويتمـ يـر التفكـ يـر التقـ ب ي
الن تعــد اجابــة واحــدة وصحيحــة  ( .قطـ ي
ه االســتجابة الوحيــدة الصحيحــة.
ـ� اىل بلــوغ نتيجــة واحــدة او اســتجابة واحــدة تعــد ي
نحــو حــل صحيــح واحــد وبالسـ ي

والنــوع االخــر هــو التفكـ يـر التباعــدي ( ) Divergent thinkingفهــو البحــث عــن معلومــات لهــا صلــة حقيقيــة بمــا هــو متوفــر مــن معلومــات  ،ويعـ ن يـى
ف
توليــد معلومــات متنوعــة انطالقــا مــن معلومــات معينــة  ،اذ يتجــه هــذا التفكـ يـر اتجاهــات مختلفــة ويتمـ ي زـر التفكـ يـر التباعــدي بأنــه اقــل تقييــدا ي�
تحديــد هدفــه كمــا يتمـ ي زـر بحديــة التفكـ يـر اىل عــدة اتجاهــات ومــن مظاهــره االساســية رفضــه للحلــول القديمــة والعثــور عــى اتجاهــات جديــدة للتفكـ يـر

ت
ه الطالقــة والمرونــة .
مــن شــأنها نجــاح ال�كيــب الخصــب (قطـ ي
ـام  ، ) 465 : 2001 ،اذ يتضمــن التفكـ يـر التباعــدي عمليــات عقليــة فرعيــة ي

ـ� مــن التفكـ يـر يعــدان حســب جيلفــورد محــور العمليــات الـ تـى يتــم بواســطتها التفكـ يـر  ،ويختلــف النوعـ ي ن
ان هذيــن النوعـ ي ن
ـ� باختــاف الموقــف او
ي

ـام)465 :2001،
المشــكلة (قطـ ي
ن
يع� القدرة عىل االتيان باك�ب
ي
فالتفك� بوضع تباعدي ي
دراسات سابقة:
ت

Halabja University Journal Number -8عدد ممكن من الفكرة وذلك من خالل تفحص المشكلة من زوايا متعددة 366
ومختلفة .
Halabja University Journal Number -8366

ف
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أثــراســتخدامأسـ تـ�اتيجيةجك
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ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
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ـ
ط
ان اول خ
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ـ
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ـ
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اعات
ر
م
ي
The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily
( In reality )22ي(sample consisted of )44
 teaching plans of subjectsتback of the daily
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ـال اختيــار قســم علـ
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جامعــة كرميــان للعــام الـ
ـث الحـ ي
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ي
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للتكف� واالستقصاء .
طبيعة مادة التاري ــخ ومرونتهي

ف
والتفك� التباعدي .
التفك� المجرد
 قدرة الطلبة ي� هذه المرحلة عىلي
ي
كلمات المفتاحية ( أثر  ،ت
ف
التاري ــخ الحديث للكورد)
التباعدي ،
�،
جكسو
اسر
بحثه .
ي
التفكرالجراء
القسم
تعاون ادارة القسم معكتدريس ي
الباحثاتيجية ي
ً
لذلك اختار الباحث قصديا مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ليكون ميدانا لتطبيق تجربته ،المؤلفة من شـ ي ن
ـعبت� (أ) و (ب) وهذا ما يســهل
ُ
ملخصالبحث:
ين
ين
بقائمت� بأسماء طلبة
الشعبت� المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة ،وزودت ادارة القسم الباحث
إحدى
عمل الباحث لتمثيل
ن
ن
ً
ً
ً
ً
التفكر التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة
الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
طالبــا ي
الشـ ي ن
عددهـ ي
التارعيـ ــةـخطالبــا/
ـتبعاد أرب
وطالبــة للشــعبة(أ) و( )22طالبــا وطالبــة للشــعبة(ب) وبعــد اسـ
ـم( )48طالبــا وطالبــة بواقــع()22
ـعبت� البالــغ
ئ
ً
ـز� عــى عينــة ً
بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
التصميــم التجريًــى ذا الضبــط ال
ـورد)  ،ولتحقيــق ن هــدف البحــث اختــار
جـ ي
الباالحـشــث ي ن
الحدـيــنـثالرللاكـسـ ي ن
الباحــث عشــوائيا لتمثــل شــعبة(أ) المجموعــة التجريبيــة
ـعبت�( )44طالبـ جـا يوطالبــة واختــار
ـ� اصبــح مجمــوع طلبــة
طالبــة م
ـب� و المؤجلـ ي
ن
ن
ن
كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ نـى والتحصيــل
ت ) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجمو تعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجمو ًعـ/ـة الضاب ف
طـ�ـة ،حـ ي ن
ـعبة(ب) المجموعــة الضابطـ يـة الـ ت يـى تــدرس مــادة
ـ� مثلــت شـ
الـ يـى تــدرس مــادة المحادثــة بأســراتيجية جكســو وعددهــم( )22طالبا طالبــة
ي
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ـ ًـخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
ـدول( )3يوضــح ذلــك .
/
ـ
ج
وال
ـة
ـ
ب
طال
ـا
ـ
ب
طال
ـم()22
ـ
ه
وعدد
ـة
ـ
ي
االعتياد
بطريقــة
ن
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث � التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد  ،درس المجموعتـ ي ن
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي

مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها

ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .
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ي التباعدي :
 3-3اعداد اختبار التفك�

 six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking of theفstudied the two groups for
اختبــار التفكـ يـر التباعــدي هــو مــن اعــداد جيلفــورد (  ، ) Guilfordان الباحــث تبـ نـى اختبــار جيلفــورد ي� بنــاء القــدرات العقليــة واتبــع تقســيمه
ف
لعوامــل الطالقــة والمرونــة  .ولغــرض تحقيــق هــدف البحــث اقتـ ضـى االمــر بنــاء اختبــار خــاص لقيــاس التفكـ يـر التباعــدي ي� مجــال التاري ـ ــخ الحديــث
An Academic And Scientntific Journal
ف
Halabja
University
Issuedموضــوع التفكـ يـر التباعــدي بحســب علــم الباحــث ،وهــذا
اعدادByهــا ي�
جــرى
للكــورد لعــدم توفــر ذلــك االختبــار ضمــن االختبــارات والمقاييــس الـ ت يـى
مايشـ يـر اليه(فــرج )1980،مــن اهــم مايقــوم بــه الباحــث عندمــا يتضــح لــه ان االختبــارات المتوفــرة ال تـف ي بالغــرض ( فــرج  : 1980 ،ص  ) 134بهــذا

الصــدد لذلــك قــام الباحــث اىل اعــداد اختبــار جديــد  ،،فضــا عــن انــه مــن الخطــأ ان نبـ ن يـى اختبــار لقيــاس التفكـ يـر التباعــدي بعيــدا عــن محتــوى المــادة
الدراســية خاصــة ف� بحــوث طرائــق التدريــس  ،انــه البــد ان يرتبــط االختبــار الــذي يقيــس التفكـ يـر التباعــدي بمحتــوى معـ ي ن
ـ� يتناســب واختصــاص
ي
ف
ـا� التباعــدي يظهــر دومــا ي� إطــار مضمــون او
الفــرد اخذيــن بنظــر االعتبــار ان عوامــل هــذا التفكـ يـر ال تظهــر مســتقلة عــن المحتــوى  ،فالنشــاط االنتـ ج ي
محتــوى معـ ي ن
ـ� ( روشــكا  : 1989 ،ص .)73
كمــا يجــب ان تكــون بنــود االختبــار اقــرب اىل فلســفة التاريـ ـ ــخ وليــس التاريـ ـ ــخ كحــدث او التاريـ ـ ــخ نفســه  ،ليكشــف البعــد التحليـ يـ� لالحــداث لــدى
ف
دارس التاري ـ ــخ  ،ويكشــف اســلوبه وابداعــه ي� معرفــة الحــدث التاريـخ ي قبــل وقوعــه او معرفــة اســبابه ونتائجــه  ،لــذا اتبــع الباحــث الخطــوات االتيــة
لبنــاء اختبــار للتفكـ يـر التباعــدي .
ف
ت
و� مقدمتها اختبارات جيلفورد . 1963
وال� تقيسها اختبارات
ي
التفك� التباعدي ي
• مسح القدرات ي
•مراجعة االدب ت
بالتفك� التباعدي .
ال�بوي من بحوث ودراسات ذات الصلة
ي

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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الحال :
للتفك� التباعدي  ،وبما يتفق ومتطلبات البحث
•وعىل وفق ما ورد آنفا حدد الباحث القدرات االتية  :مكونا مجاالت اختباره
ي
ي
ً
اوال  :الطالقة ) Fluency ( :
ف
وي ـهــدف هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى انتــاج اكـ بـر عــدد مــن االفــكار واالجابــات ي� فـ تـرة زمنيــة محــددة ( القــدرة عــى اعطــاء اســم حــدث
تاريـخ ي يرتبــط بحــدث اخــر ) .
ه:
وللطالقة انواع ي
أ-الطالقة اللفظية ( ) Word Fluency
خ
التاري� تبدأ او تنته بحرف ي ن
مع� .
يسىع هذا المجال اىل بيان قدرة الطلبة عىل انتاج اك�ب عدد ممكن من الكلمات المنفصلة ذات المحتوى
ي
ي
التعب�ية ( ) Expressional Fluency
ب-الطالقة
ي

خ
يســى هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى انتــاج عبــارات تاريخيــة مرتبطــة باالحــداث التاريخيــة المعروضــة ( رسعــة تنظيــم نــص تاري ـ ي
بكلمــات مناســبة لتكويــن التعبـ يـر الصحيــح ) .
جـ-الطالقة االرتباطية ( ) Association Fluency

ف
خ
ين
يهدف هذا المجال اىل بيان قدرة الطلبة عىل الربط ي ن
التاري�.
فقرت� احداهما تمثل السبب  ،والثانية النتيجة ي� تكوين الحدث
ب�
ي

ء-الطالقة الفكرية ( ) Identional Fluency
يفحص هذا المجال قدرة الطلبة عىل انتاج االفكار المرتبطة بموضوع ي ن
مع� مثل :
خ
تاري� ) .
( وضع اك�ب عدد ممكن من العناوين لنص
ي
ثانيا  :المرونة ( ) Flexibility

ف
ن
بمع� آخر معرفة قدرة الطلبة
يسىع هذا المجال اىل معرفة قدرة الطلبة عىل انتاج افكار متنوعة  ،واستخدام طرق مختلفة ي� زمن محدد  .أي
ف
ف
خ
ن
التاري�  .ويتضمن هذا المجال االنواع االتية :
التفس� للنص
المع� او ي�
تغي� ي�
ي
تغي� من نوع ما  :ي
عىل اجراء ي
ي
أ-المرونة التلقائية ( ) Spontanour Flexibility

ف
ويســى هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى اعطــاء افــكار متعــددة يعـ بـر عنهــا لغويــا ي� موقــف تاريـخ ي غـ يـر محــدد نســبيا مثــل إعطــاء اكـ بـر عــدد
مــن الوظائــف او االســتعماالت للنــص التاريـخ ي .
ب-المرونة التكيفية ( ) Adaptive Flexibility
خ
�ش
يســى هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى اعطــاء اكـ بـر عــدد ممكــن مــن االســتنتاجات غـ يـر المبــا ة او النــادرة او الطريفــة لحــدث تاري ـ ي
ت ض
ا� معـ ي ن
ـ� .
افــر ي
ف
بعــد تحديــد مجــاالت االختبــار  ،قــام الباحــث بصياغــة اســتبانة المختصـ ي ن
ـ� الـ ت يـى وجهــت اىل اســاتذة التاريـ ـ ــخ الحديــث والمعــارص للكــورد ي� جامعــة
ف
ف
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قــام الباحــث بإج ـراء عمليــة التكافــؤ ف� عــدد مــن المتغــرات الـ تـى اكــدت البحــوث والدراســات انهــا قــد تؤثــر ف� مجــرى التجــارب ت
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ن
 ،لذلــك حــرص الباحــث عــى التكافــؤ قبــل الـ وع بالتجربــة ي� المتغـ يـرات ( العمــر الزمـ يـى  ،الــذكاء  ،التحصيــل الوالديــن ،درجــات العــام الســابق ي�
مــادة التاريـ ـ ــخ).
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اجابــات اف ـراد العينــة االسـ
ملخصالبحث:

االرت ـبــخـاط بـ ي ن
عــى انف ـراد بتصحيــح تلــك االســتجابات ومــن ثــم تــم حســاب ن
ن
ـ�
معامــل
ـلوبخــر
ـح اال
الباحـ
البحثــام
يهدفـح  ،اذ ق
موضوعيــة التصحيـ
مادة التاري
االجتماعية ي�
التفكر التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة قســم العلوم
كلـو ي�
جكسـ
والمصأثرحـأسـ
ـثمعرفة
اىل (
الحاىل
ي
ي
ذا الثـ ن
ـا�ـطلتاللـجـ ئ
ـاتحـ الـ ت
ـن (
ـت مـ
باـةسـالعشـ
بالطريقـ
ـىـ عي
ـز� عـ
المص يـى
ـىالتصم
ـارجـالبا
ـث اختـ
ولتحقيـ
ـثهــاللكــورد)
الحديـ
ـاط 44يب�ســون
ارتبـ
تألمفــل
ـوائيةمعا
ـتخدام
ـاتنــةوذلــك
االجاب
حــح
والدر
حـ )
ـدفحـالبـث
ـق (هـالبا
االول
المص ،حــح
منح
الدرجــات الـ ت يـى
منحيـهــمـاالتجريـ ج
ـك ي
الضبـي
ـث ي
ن
ن
ن
ف
()22ـكطل،بــةفت ن يبـ� ي ن
ـح العمـ
ـريـات
ـىالمجموعت
كوفئـعــت
()22بـ طل
التجريبيــة
المجمويـعــة
)
موضوعـيــانـة ي� متغـ ي
والتحصيـ7ـل) .
الزم،ـ يـىجــدول (
وثباتـرهــا
التصح
طــاـةيـ،ـدل
الضابممـ
المجموـةعــةجــدا
ـاطبــةكانيـ�ـت عاليـ
ـاتو االرت
ـم معامـ
ـ� ان ق
بواقـةــع ي� ذلـ
احصائيـ
وســيلة
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
جدول (  ) 7
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث ن� التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد  ،درس المجموعتـ ي ن
ـ� لمــدة نســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
الثا�
المصحح
ين درجات المصحح االول ودرجات
معامالت االرتباط ب�
ي
ن
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ يـ� متوســط

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ن ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .

ABSTRACT:
This research has aimed at : )Identify Impact of strategy on the Jegsaw divergent thinking At Students
of the third stage Department of Social Sciences in the modern history of the Kurds ( And to achieve its goal
(The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily sample consisted of )44( In reality )22
students in the experimental group and )22( students in the disciplined group The two groups were rewarded
in the variables of the age, the educational achievement of the parents and the dates of the second stage , The

:

Statistical
االحصائية Tools
researcher identified the scientific material that he studied and prepared a test of the
skills of thinking
 8الوسائل and theالحاسوب.
historyبأستخدام
SPSS of
برنامج
back of the daily teaching plans of subjects selected by the researcher
in the modern
بأستخدام the
قام الباحثKurds , He
studied the two groups for six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking
the
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ف
تعــد صياغــة األهــداف الســلوكية الخطــوة األســاس ي� بنــاء االختبــار ،ألنهــا تســاعد المــدرس عــى تحديــد محتــوى المــادة المتعلمــة ،والعمــل عــى
An Academic And Scientntific Journal
ف
لها ،وتمثل المعيار األساس ي� تقويم العملية التعليمية،
المناسبة
واألنشطة
Issued
By Halabja
تنظيمها ،واختيار الطرائق واألساليب التدريسية واألدوات والوسائلUniversity
ً
ً
فاألهــداف الســلوكية توضــح نــوع األداء أو الســلوك المتوقــع مــن جانــب المتعلــم بعــد مــروره بالخـ بـرات والمواقــف التعليميــة ،كمــا توفــر اساســا ســليما

العــداد اختبــارات وأدوات مناســبة لتقويــم تحصيــل الطلبــة.

ً
ً
ف
ـر� لتصنيــف بلــوم الـ ت يـى اعتمدتهــا
 ،وبلــغ عــدد األهــداف الســلوكية بصيغتهــا األوليــة( )87هدفــا موزعــا عــى المســتويات الســت مــن المجــال المعـ ي
ف
ف
الباحثــة ي� صياغــة األهــداف الســلوكية ،وبنــاء أداة البحــث ،الن مســتويات هــذا المجــال تالئــم الطلبــة ي� المرحلــة الجامعيــة  ،ويمكــن مالحظتهــا
وقياســها( .بلــوم،78،ص)77

وبغيــة التثبــت مــن مالئمــة األهــداف الســلوكية لمحتــوى المــادة ،وســامة اشــتقاقها وصياغتهــا وتغطيتهــا ،عرضــت عــى مجموعــة مــن الخـ بـراء
ـ� ف� طرائــق التدريــس ومناهجــه ،والعلــوم ت
ن
ال�بويــة والنفســية الملحــق (  ) 1وبعــد تحليــل اســتجابات الخـ بـراء البالــغ عددهم()9خـ بـراء
والمتخصصـ ي ي
ف
عدلــت بعــض األهــداف الســلوكية  ،وقــد اكــد اعضــاء اللجنــة ان االهــداف واضحــة ي� محتواهــا وصياغتهــا وشــمولها للمفــردات المحــددة مــع اجـراء
بعــض التعديــات .
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الفصل الرابع :

التفك� التباعدي لجيلفورد :
تحليل النتائج ومناقشتها  :سيتم عرض النتائج بحسب مجاالت
ي

ُ
مــن اجــل تحقيــق الهــدف البحــث تــم اج ـراء مقارنــة بـ ي ن
ـ� متوســط الدرجــات الـ ت يـى حصلــت عليهــا المجموعــة التجريبيــة الـ ت يـى درســت باســتخدام
ُ
ف
ف
اسـ تـراتيجية جكســو ومتوســط الدرجــات الـ ت يـى حصلــت عليهــا المجموعــة الضابطــة الـ ت يـى أســتخدم ي� تدريســها الطريقــة التقليديــة ي� االختبــار البعــدي
ف
ت
ـ� مسـ ي ن
 ،وباســتخدام االختبــار التـ ئـا� لعينتـ ي ن
اال� :
ـتقلت� وســيلة احصائيــة ي� المعالجــة فأظهــرت النتائــج ي
ي

ف
ي التباعدي :
   1-4الفرق ي� الدرجة الكلية لالختبار البعدي للتفك�

تبـ ي ن
ـ� مــن نتائــج تحليــل البيانــات الـ ت يـى تــم الحصــول عليهــا مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط الدرجــة الكليــة للمجموعــة
ف
التجريبية ف� االختبار بلغ ( )98.351درجة  ،ف� ي ن
ح� بلغ متوسط الدرجة الكلية للمجموعة الضابطة ي� االختبار البعدي (  ، ) 52.513واظهرت
ي
ي
نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي (  ، ) 11.604جــدول ( . ) 8

جدول ( ) 8
ف
ئ
ين � االختبار البعدي
التا� لداللة الفرق ب�
ين متوسط الدرجات الكلية للمجموعت� ي
نتائج االختبار ي
ي
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ف
ـو�التفكـ ێـ�التباعــديلــدىطلبــةمرحلــةالثالثــةقســمالعلــوم
أثــراســتخدامأسـ تـ�اتيجيةجكسـ
ي
ف
ـة�مــادةالتاريـ ـ ــخالحديــثللكــورد
االجتماعيـ ي
IdentifyImpactofstrategyontheJegsawdivergentthinkingAtStudents
ofthethirdstageDepartmentofSocialSciencesinthemodernhistory
oftheKurds
د.كريماحمدعزيز
ت
قسمرياضاالطفال/
كليةال�بيةاالساسية/جامعةكرميان
Dr.KaremAhmad
KindergartenDepartment/
 ) 2.000عنــد
وه اكـ ثـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (
Universityان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي () 11.604
ونالحــظ مــن الجــدول اعــاه
 CollegeOfBasicEducation/ي
ofGarmian
مســتوى داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ن ف
(  ) 42ويشـ يـر ذلــك اىل وجــود فــرق دال بـ ي ن
ـ� ي� الدرجــة الكليــة الختبــار التفكـ يـر التباعــدي ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك
ـ� المجموعتـ ي
احصائيــة بـ ي ن
الحديث
سـي ــخ
التار
التفكر
جكسو
المفتاحيةـة( أثر
دال،لــة ي
للكورد)ـة الذيــن يدرســون مــادة التاريـ ـ ــخ باســتخدام اسـ تـراتيجية
ـات الطلبـ
ـط درجـ
التباعدي ،متو
ـ�
اتيجيةذات
اسرـروق
التو،جــد تفـ
كلماتيــة الرئيسـ
ترفــض الفرض
ف
جكســو و متوســط الدرجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة نفســها بالطريقــة التقليديــة ي� التفكـ يـر التباعــدي )
وهــذه النتيجــة تــدل عــى :
ف
ملخصالبحث تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة عــى طلبــة المجموعــة الضابطــة ي� التفكـ يـر التباعــدي  ،يعــزى اىل اثــر (اسـ تـراتيجية
ن
ن
ً
ي ً
الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة التاري ــخ
التباعدي ف لدى طلبة مرحلة
التفكر
ف يهدف البحث الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ً�
التقليديــة مــن خــال
جكســو ) ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ ف يهــو يتيــح للطالبــة ان تاخــذ موقفـيـا ايجابيــا ونشــطا ي� عمليــة التعلــم اكـ ثـر ممــا تتيحــه لهــا الطريقــة
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكـ فـورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم ً
التجريـ جـى ًذا فالضبــط الجـ ي
ضــون المجموعــات التعليميــة  .واكت نســابها اســلوبا م يمـ ي زـرا ي� التفكـ يـر ومهــارة البحـ نـث عــن الحقيقــة وهــذه النتيجــة اثبتــت
مشــاركته االيجابيــة ي� خ ن
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� فمتغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
ال�بيــة وطرائــق التدريــس عــى اهميــة التعلــم التعـ ن
صحــة مــا اكــدت عليــه ادبيــات ت
ـاو� (اسـ تـراتيجية جكســو) ي� التدريــس .
ي
ت
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
ن
ال� اســتخدمت اسـ ت
اتفقت هذه النتيجة مع الدراســات الســابقة ت
ابوعم�ة (( ، )2000عزيز)2010،
التعاو� مثل دراســة دراسـ نـة
التعلم
اتيجيات
ـر
ي
ن
ـات اختــاره الباحــث � التاريـ ـ ــخ الحديــث للكـ ي
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعـ ي
ـورد  ،درس المجموعتـ يـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
.
ن
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ يـ� متوســط
ف
يدر/
التباعدي
للتفك�
الطالقة
المجالسـ االول
االول :الفرق
االوىل
الفرعية
البعديالطلبة ي
ـون :مادة نفســها
الذين يدرسـ
لالختباردرجات
اللفظيةو)متوســط
اتيجية جكســو
ـتخدام ا(سـ تـر
الحديث�للكورد با
المجال تاري ــخ
ســون مادة
الذين
الفرضيةالطلبة
 1-1-4درجات

ي

ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخـ .
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 Jegsaw divergent thinking At Studentsف
ـ� بلــغ متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة ي� هــذا المجــال ( ، ) 5.763واظهــرت
( الطالقــة
ي
التعب�يــة ) لالختبــار بلــغ ( ) 10.452درجــة  ،ي� حـ ي
of the third stage Department of Social Sciences in the modern history of the Kurds ( And to achieve its goal

نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( ، ) 5.458جــدول ( . ) 10

(The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily sample consisted of )44( In reality )22
students in the experimental group and )22( students in the disciplined group The two groups were rewarded
in the variables of the age, the educational achievement of the parents and the dates of the second stage , The
researcher identified the scientific material that he studied and prepared a test of the skills of thinking and the
back of the daily teaching plans of subjects selected by the researcher in the modern history of the Kurds , He

studied the two groups for six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking of the
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ي التباعدي:
 3-1-4الفرضية الفرعية الثالثة/الفرق ي� المجال الثالث ( الطالقة االرتباطية ) لالختبار البعدي للتفك�
ت

درجات الطلبة الذين يدر تســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اســراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
التجريبيــة
وبينــت نتائــج تحليــل البيانــات الـ يـى حصــل عليهــا الباحــث مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة
ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
ف
ي� المجــال الثالــث
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .
ف
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ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال (  ، ) 9.473واظهرت
( الطالقة االرتباطية ) لالختبار بلغ ( ) 13.605
ي
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داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة
ً
ن ف
ويش� ذلك اىل وجود فروق ذات داللة احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال الثالث
ب�
( ، ) 42
ي
ي

( الطالقــة االرتباطيــة ) ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك ترفــض الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة (ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ) ويعــزى ذلــك اىل
ف
ف
ف
فعاليــة اسـ تـراتيجية جكســو ي� إكســاب الطلبــة القــدرة عــى وضــع االجـزاء التعليميــة مــع بعضهــا البعــض ي� مضمــون تاريـخ ي جديــد ي� مهــارة الطالقــة
االرتباطيــة .

ف
للتفك� التباعدي :
 4-1-4الفرضية الفرعية الرابعة  /الفرق ي� المجال الرابع  ( :الطالقة الفكرية ) لالختبار البعدي
ي

ف
وتبـ ي ن
ـ� مــن نتائــج تحليــل بيانــات الخاصــة بتطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة ي� المجــال الرابــع
( الطالقــة الفكريــة ) لالختبــار بلــغ
ف
(  ) 14.534درجة  ،ف� ي ن
ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال
ي
(  ، ) 5.635واظهرت نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي
(  ، ) 6.463جدول ( . ) 13

جدول ( )  13

ف
ئ
ين � المجال الرابع
ين متوسط درجات المجموعت�
التا� لداللة الفرق ب�
نتائج االختبار ي
ي
( الطالقة الفكرية ) من االختبار

ي
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ف
ـو�التفكـ ێـ�التباعــديلــدىطلبــةمرحلــةالثالثــةقســمالعلــوم
أثــراســتخدامأسـ تـ�اتيجيةجكسـ
ي
ف
ـة�مــادةالتاريـ ـ ــخالحديــثللكــورد
االجتماعيـ ي
IdentifyImpactofstrategyontheJegsawdivergentthinkingAtStudents
ofthethirdstageDepartmentofSocialSciencesinthemodernhistory
oftheKurds
د.كريماحمدعزيز
ت
قسمرياضاالطفال/
كليةال�بيةاالساسية/جامعةكرميان
Dr.KaremAhmad
KindergartenDepartment/عنــد مســتوى
CollegeOfBasicEducation/مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة ( ) 2.000
وه اكـ بـر
ونالحــظ مــن الجــدول اعــاه ان القي
Universityمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( ) 6.463ي
ofGarmian
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة
ً
ن ف
احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال الرابع
ب�
ويش� ذلك اىل وجود فروق ذات دااللة
( ، ) 42
ي
ي
كلمات المفتاحية ( أثر  ،ت
الحديث للكورد)
التباعدي  ،التاري ـ
التفكر
جكسو ،.
اتيجية
اسر
ي
الفرضيةـخ الرابعة
وبذلك ترفض
التجريبية
المجموعة
( الطالقة الفكرية ) ولصالح

(ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
ملخصالبحث:
ً
ً
ف
يدرســون بالطريقــة التقليديــة) ويعــزى الســبب ي� ذلــك اىل ان ا نســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو قــد اعــى ادراكا وفهمــا اعمــق لمح نتــوى مــادة التاريـ ـ ــخ
التفكر التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة التاري ــخ
الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
ي
ي
الحديــث مقارنــة بالطريقــة التقليديــة  ،فالتدريــس باسـ تـراتيجية جكســو اكســب الطلبــة القــدرة عــى الحكــم عــى قيمــة المــادة التاريخيــة  ،واتفقــت
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
ف
التاريـ ـ ـ .
ن
هــذه النتيجــة مــع دراســة عزيـ نـز ( )2010الـ تـى اســتخدمت االسـ ن
تدري
المجمويـعــةـة ي�
ـئلة�التباعد
ـتـخالمجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
ـس كوفئـ
طـــة ،
الضاب
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة يالتجريبيــة و ( )22طلبــة ي
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
ن
 Anالمجموعتـ ي ن
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ف
للتفك� التباعدي
 5-1-4الفرضية الفرعية الخامسة /الفرق ي� المجال الخامس ( :المرونة التلقائية ) لالختبار البعدي
ي

ف
ين
للتفك� التباعدي ان متوسط درجات المجموعة التجريبية ي� المجال الخامس
وتب� من نتائج تحليل بيانات الخاصة بتطبيق االختبار البعدي
ي
( المرونــة التلقائيــة ) لالختبــار بلــغ
ف
(  ) 12.233درجة  ،ف� ي ن
ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال
ي
(  ، ) 6.643واظهرت نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي
(  ، ) 6.854جدول ( . ) 14

جدول ( ) 14
ف
ئ
Halabja University
-8Journalالخامس
Numberالمجال
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التا� لداللة الفرق ب�
366
ين متوسط درجات المجموعت� ي
نتائج االختبار ي
ي
( المرونة التلقائية ) من االختبار البعدي

ف
ـو�التفكـ ێـ�التباعــديلــدىطلبــةمرحلــةالثالثــةقســمالعلــوم
أثــراســتخدامأسـ تـ�اتيجيةجكسـ
ي
ف
ـة�مــادةالتاريـ ـ ــخالحديــثللكــورد
االجتماعيـ ي
IdentifyImpactofstrategyontheJegsawdivergentthinkingAtStudents
ofthethirdstageDepartmentofSocialSciencesinthemodernhistory
oftheKurds

د.كريماحمدعزيز
ت
قسمرياضاالطفال/
كليةال�بيةاالساسية/جامعةكرميان
وه اكـ بـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد مســتوى
ونالحــظ مــن الجــدول اعــاه ان القيمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( ) 6.854ي
Dr.KaremAhmad
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة
KindergartenDepartment/CollegeOfBasicEducation/University
ً
ن ف
احصائيا ي ن
الخامس
المجموعت� ي� المجال
ب�
ويش� ذلك اىل وجود فرق دال
( ، ) 42
ي
ي
ofGarmian

( المرونــة التلقائيــة ) ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك ترفــض الفرضيــة الفرعيــة الخامســة (ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
ف
درجــات الطلبــة الذيــن يدرســونت باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الخامــس
التفكر التباعدي  ،التاري ــخ الحديث للكورد)
كلمات المفتاحية ( أثر  ،اسراتيجية جكسو ،
ي
ن ف
المرونــة التلقائيــة)  .ويعــزى الســبب ف� ذلــك اىل ان اســتخدام اسـ ت
ـأ� ي� االجابــات عــن اســئلة المــدرس عــى وفــق
ـ
ت
وال
ـرص
ـ
ح
ال
اىل
ـو
ـ
س
جك
اتيجية
ـر
ي
ي
ف
ـدي وهــذا مــا أدى اىل تمكــن الطلبــة مــن االتيــان بالتعبـ يـرات متعــددة مــن االجابــات تعكــس مجــال المرونــة ي� التفكـ يـر .
اختبــار التفكـ يـر التباعـ
ملخصالبحث:
ف
الحاىل اىل ( /
ن
ن
التباعدي
البعدي
لالختبار
التكيفية
المرونة
السادس (
المجال
الفرق
الفرعية
الثالثة قسـ ي
االجتماعية � مادة التاري ــخ
للتفك�العلوم
ـم
مرحلة
لدى)طلبة
التباعدي
التفكر
جكســو �
أثر أ ي�ســلوب
السادسةمعرفة
الفرضيةالبحث
 6-1-4يهدف

ي
ي
ي
ت
ئ
التتجريبيــة
المجموعـ
ـات
انـةمتوسـ
واظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات الــى تــم الحصــول عليهــا مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر
ـتـةمــن ( 44
ـوائية تألفـ
جـشـ
ـطـةدرالع
بالطريقـ
ـديعينـ
عـــى
التباع
ـز�
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هـ يـدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
ن
ن
ف� المجال الســادس ن
طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
ي ) بواقــع ()22
ف
ف
ـديـرت
واظهـ
ـر ) ،
8.873
الملمجـهــاـالر (
واعـي�ـد هـ
الضابـتهاطــة
ـ�ـ ب
للمرحلـدرـةجــة
) 10.627
ـار بمـلــغ
اىسالتكيفيـ
التباعـ
ـذابــار
اخت
المجمولـعتـ يـىـة درسـ
ـات العلميــة ا
جــادة
درم
ـطـث ال
سـحـ
متوالبا
ـغـدد
ـدلـحـ
حـ يو نق
�ـة ،
الثان ييـ
ـادة(التاري ـ ــخ
لالختبــات
للوالديــةـن) ودرجـ
( الــد
ات التفكـ ي
المرونـرـة ي
نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة ت ن
درس المجموعتـ ي ن
. ) 15
ـدول (
الحد،يـجـ
() 5.243
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ـورد ،
ـث للكـ
ـاويالتاريـ ـ ــخ
سـ ي�
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
ي

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .

ABSTRACT:
This research has aimed at : )Identify Impact of strategy on the Jegsaw divergent thinking At Students
of the third stage Department of Social Sciences in the modern history of the Kurds ( And to achieve its goal
(The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily sample consisted of )44( In reality )22

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات
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ف
ئ
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التا� لداللة الفرق ب�
ين متوسط درجات المجموعت� ي
نتائج االختبار ي
ي
( المرونة التكيفية ) من االختبار البعدي
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ف
أثــراســتخدامأسـ ت
ـو�التفكـ ێـ�التباعــديلــدىطلبــةمرحلــةالثالثــةقســمالعلــوم
ـ�
ـ
س
اتيجيةجك
ي ف
ـة�مــادةالتاريـ ـ ــخالحديــثللكــورد
االجتماعيـ ي
IdentifyImpactofstrategyontheJegsawdivergentthinkingAtStudents
ofthethirdstageDepartmentofSocialSciencesinthemodernhistory
oftheKurds
وه اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد
ونالحــظ مــن الجــدول اعــاه ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( )5.243ي

د.كريماحمدعزيز
مســتوى داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة
ت
ً
ب�/
بيةاالساسية/جامعةكرميان
كليةال� ف
ين
قسمرياضاالطفال ن
المجموعت� ي� المجال السادس
( ) 42
ي
ويش� ذلك اىل عدم وجود فرق دال احصائيا ي
KaremAhmad
Dr.ـة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون
ذو داللـ
( المرونــة التكيفيــة )  .وبذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة السادســة (ال يوجــد فــرق
KindergartenDepartment/
CollegeOfBasicEducation/University
ف
ف
ســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الســادس ي� المرونــة التكيفيــة ) .وهــذا
باســتخدام اسـ تـراتيجية جك
ofGarmian
ف
ف
ت
ن

يعـ يـى انــه ال تأثـ يـر اســراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة ي� مجــال المرونــة التكيفيــة ويعــزي الباحــث ذلــك اىل
ً ف
قــدرة الطلبــة عــى احــداث تغـ يـرا ي� المعـ نـى مــن اجــل التوصــل اىل افــكار جديــدة وذكيــة وغـ يـر مألوفــة ممــا جعــل توقــع الحــدث التاريـخ ي حالــة ســهلة
كلمات المفتاحية ( أثر  ،ت
ف
التفكر التباعدي  ،التاري ــخ الحديث للكورد)
اتيجية جكسو ،
اسر
ي
التكيفيــة .
لديهــم ي� مهــارة المرونــة

ملخصالبحث:

قائمة المصادر :

ن
ن
مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة التاري ــخ
التفكر التباعدي لدى
الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
ي
ي
طلبة ف
ن
ت
و� ي� ئبعــض المهــارات التاريخيــة لــدى طالبــات الصــف األول
.1ابــا الخيــل ،فوزيــة محمــد ( :)2008فاعليــة وحــدة دراســية قائمــة عــى التعلــم االلكــر ي
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحـ تـث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
( ، )35العــدد(.)1
ن
ـاض  ،مجلــة العلــوم ال�بويــة ،المجلــد ن
الثانــوي بمدينــة الريـ ن
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
.2ابو عالم ،رجاء محمود( :)1989مدخل اىل منهج البحث ت
ال�بوي ،الطبعة االوىل ،مكتب الفالح ش
للن� والتوزي ــع ،الكويت.
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
:
ـكل لــدىن طلبــة المرحلــة االعداديــة "  ،اطروحــة
ـ� لتنميــة مهــارات التفكـ يـر
.3الجرجــري  ،خشــمان حســن عـ يـ� (  " ) 2003اثــر برنامـ نـج تعليـ
درسالشـ ي
المجموعتـ يـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
لموضوعــات اختــاره الباحــث ي� التاريـ ـ يــخ الحديــث للكــورد ،
والخطــط التدريســية اليوميــة
دكتــوراه غــر منشــورة  ،كليــة ت
.
ـل
ـ
ص
المو
ـة
ـ
ع
جام
،
ـة
ـ
ي
ب
ال�
ي
التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
مــن

دار وائل ش
للن� .
.4الخالدي  ،اديب ( : ) 2003
الفرديةبا،سـط 11
ســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
اتيجية جك
ـتخدام ،اسـ تـر
الفروق للكورد
سيكلوجيةالحديث
ـون مادة تاري ــخ
درجات الطلبة الذين يدرسـ
ن
والتخـةصــص
ـال
االنفع
ـذكاء
وعالقتــه
االعداديـ
ســ تـة
المرحل
ـدى باطلسـبــة
او�ـدي
حــرـثالتباعـ
نتائـ:ـجالتف
) 2001
ـدـ (
ـارسـةمحفـ
ـ�  ،يـ
البكـ ي
ســ ي
الدللـيــح ي
ـات مماثلـ
والنح اضـجــجراء درا
واقـ تـر
التدربايـلــس
جكـةســو ي�
ـراتيجية
ـتخدام ا
البالـحــث
ـى ضــوء
حامـوع
ـوظيــة ،
التجريب
المجموعـ
.5لصا
الــدراس  ،نرســالة ماجســت� غــر منشــورة  ،كليــة ت
ال�بيــة  ،جامعــة الموصــل .
ســته � المراحــل ي
واالقسـ يـام الكليــات االخــرى .
لدرا ي ي
الح  ،سلسلة عالم المعرفة  ،مطابع السياسة  ،الكويت .
.6روشكا  ،الكسندرو (  : ) 1989االبداع العام والخاص  ،ترجمة غسان عبد
 ABSTRACT:ي
حسن Atي ن
 2001م .
 Impactالقاهرة
عالم الكتب
 ، ) onط ، 2
منظموية
التدريس ( رؤية
تصميم
حس� ،
.7زيتون
This research has aimed
at : ،)Identify
of strategy
the Jegsaw
divergent
thinking
Students

of the
third stage
Department
Social
المتin
 modernيـرthe
history
the (Kurds
its
االبتدائيــة
والسادســة
والخامســة
ofــوف الرابعــة
الصف
Sciencesتالمــذة
شــعب عنــد
اختبــار التفكـ
 : )of2001بنــاء
Andـم(محمــد
achieveاهيـtoـم ادهـ
ـيخل،هالة ابر
.8الشـ
 goalي
ofـورة  ،كليــة ت
ـداد The researcher chose the partial experimental design.
anغـOn
consisted
()44
()22
arbitrarilyعــة ب
sampleـن رشــد  ،جام
ال�بيــة – ابـ
منشـ
 realityيـت�Inغـ يـر
ـالة ماجسـ
 ،رسـ
students in the experimental group and
()22
students
تنميةThe
two: groups
عمان .
المس�ة ،
 inدار
، 1the
 ،disciplinedط
التفك� االبداع
قدرات
) 2001 (were
rewardedمحمد
.9الطيط ،
ي
 groupي

ي
ي
ف
 , Theن
ت
ت
ـالةthe
age,
the
parents
of the( second
stage
inــلطنة
 ،theس
variablesرابــع
ال�بيـofـة  ،العــدد ال
 theرسـ
educationalمجلــة
achievementـة ال�بويــة " ،
ـفيةofالبنويــة ي� العمليـ
للفلسـ
andتربويــة
theقــات
datesتطبي
" : ) 2004
وجيــه ثابــت
ـا� ،
.10العـ ي
researcher identified the scientific material that he studied and prepared a test of the skills of thinking and the

back of the daily teaching plans ofAn
subjects
selected
the researcher
in the modern history of the Kurds , He
Academic
And by
Scientntific
Journal
Issued By Halabja University
studied the two groups for six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking of the

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 383
عمــان .

https://www.huj.uoh.edu.iq

حس� وعزيز حنا داود( :)1990مناهج البحث ت
ش
ين
والن� ،بغداد.
ال�بوي ،الطبعة االوىل،دارالحكمة للطباعة
.11عبدالرحمن،انور
ض
ـا� لــدى الطلبــة قســم الرياضيــات وعالقتــه بالثقــة بانفســهم  ،المؤتمــر القطــري االول
.12العــزو  ،اينــاس والرحــو  ،جنــان ( : ) 2001التفكـ يـر الريـ ي
للعلــوم ت
ال�بويــة مــن  29 – 28اذار  ، 2001 ،كتــاب البحــوث  ،الجامعــة المســتنرصية  ،العـراق .
ن ف
ف
ن
ت
ـ� ي�
ـاو� اســراتيجية  jigsawي� تحصيــل طــاب الصــف األول معاهــد اعــداد المعلمـ ي
.13عزيــز  ،احمــد شــهاب( : )2010اثــر اســتخدام التعلــم التعـ ي
مــادة الرياضيــات  ،مجلــة أبحــاث كليــة ت
ال�بيــة األساســية  ،المجلــد  ، 10العــددد .1
ف
 .14الجميــ� ،عبدالــرزاق رسحــان حسـ ي ن
ـ� المســلم (  :)2007اث ــر اســتخدام طريق ــة االســتقصاء م ــع األح ــداث الجاريــة ي� اكتســاب المفاهيــم
ي
ت
التاريخيــة لــدى طالبــات مـعـه ــد المعلم ــات المركــزي ،جامعــة بغــداد  ،كليــة ال�بيــة ابــن رشــد ( ،رســالة ماجسـ يـت� غـ يـر منشــورة ) .
ف
ن ف
ـ� ي� التفكـ يـر التباعــدي ل ــدى طالب ــات الصــف الخ ــامس األدب ــي ي� م ــادة
.15عـ يـ�  ،عصــام عبدالوهــاب عزالديــن (:)2006أثــر اســتخدام أنمــوذج ثيلـ ي
الت ــاري ــخ  ،جامعــة المســتنرصية  ،كليــة ت
ال�بيــة  ( ،أطروحــة دكتــوراه غـ يـر منشــورة ) .
ف
.16فارس  ،محمد عادل (  : ) 2004االبداع واالبتكار االبتكار  ،نظرات ي� خصائص
المبدع�  ،دراسة منشورة عىل شبكة ت
ين
االن�نيت http://www.saaid.net/aldawah/234.htm.
لعر�  ،القاهرة  1980 ،م .
.17فرج  ،صفوت  ،القياس
النفس  ،دار الفكر ب ي
ي

ش
والن� والتوزي ــع  ،عمان ،االردن .
.18
التفك� للمرحلة االساسية  ،ط  ، 1دار الفكر للطباعة
قطام  ،نايفة (  : ) 2001تعليم
ي
ي
ف
.19مقلــد  ،ســحر ( :)2011فاعليــة اســتخدام الخرائــط الذهنيــة المعــززة بالوســائط المتعــددة ي� تدريــس الدراســات االجتماعيــة عــى التحصيــل
ف
ـتدالل لــدى تالميــذ المرحلــة االعداديــة  ،جامعــة ســوهاج  ،مــر  ( ،رســالة ماجسـ يـت� غـ يـر منشــورة ) .
ـر� وتنميــة التفكـ يـر االسـ
ي
المعـ ي
.20النبهان  ،موىس (  : ) 2004اساسيات القياس ف� العلوم السلوكية  ،ط  ، 1دار ش
ال�وق  ،عمان  ،االردن .
ي
21.Cricket, F. L (1996);Why do l have to study History?”, Social studies Review, vol. 36,No.1.
22.Mccumber, William H. & Sloan, crystal (2005). Educating systems Engineers: Encouraging DivergentThinking.http://www.ertin.com/papers/mccumber_sloan_2002.pdf#search=`educating%system%20engineers.
23.Rowehl, Mike (2005). Web logs as Divergent Thinking. http://www.bitsplten.net/blog
24.Russell, D.M. (1975). “Correlates of sex and anxiety to divergent production, Convergent production and self
concept in rural disadvantaged children”, Dissertation Abstracts Int., Vol. 35, No. 8. pp. 5136.
25.Torrance, E. (1971). “The Creative Person”. Encyclope Dissertation Abstracts of Education Macmillan company and the free press, Vol. 2.

گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی ه زانكۆی ههڵهبج ه دهری دهكات

Huj p-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

ملخصالبحث:

ن
ن
384 HUJ-Volume
5,مادة التاري ــخ
االجتماعية ي�
العلوم
2020قســم
التفكر التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة
https://www.huj.uoh.edu.iqســلوب جكســو ي�
الحاىل اىل ( معرفة أثر أ
يهدف البحث
ي
Issue 2,
June
ي
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
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) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل

ملحق ( ) 1

اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
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اءات ن البحث
اءهم ي� اجر
ين الذين ناستعان الباحث بآر
اسماء المختص�
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث ي� التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد ،
درس المجموعتـ ي
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .
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الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
ي
ي
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
ن
ن
ن
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
ن
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــاره الباحــث � التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد  ،درس المجموعتـ ي ن
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
ن
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ يـ� متوســط

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .
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ف
ف
دور العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� إقليم كوردستان العراق
ف
(دراســة حالــة ألنشــطة العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة داخــل محافظــة الســليمانية
ـوم واألهـ يـ�)
ـاع الحكـ ي
بــين قطـ ي
حكیم عثمان حمید  ،1بهاءالدین احمد محمد
2،1قسم تقنی ه اإلعالم،كلی ه التقنیه اإلداریه ،جامع ه السلیمانی ه التقنیه ،سلیمانیه ،إقلیم كوردستان ،عراق
2
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پوخته:

ن
ت
ـدووەكا� دامــەزراوە نوێیەكانــە
لەگرنگ�یــن ئەركــە ســەرەیك و زینـ
بــوار و پســپۆڕی پەیوەندییــە گشــتییەكان لەســەردەیم هاوچەرخــدا

لەنێویشــیاندا نەخۆشــخانە و دامــەزراوە تەندروســتییەكان.
گ
ن
�
خ
ن
ـری پەیوەندییــە گشــتییەكان
گرنــی و بایــە� توێژینەوەكــە هەوڵدانــە بــۆ زان ـی و دەستنیشــانكرد� ئــەو كۆســپ و گرفتانــەی كــە ڕوبــەڕووی كارگـ ێ ڕ
ـتییەكا� هەرێــی كوردسـ ن
ن
ن
ـتا� عـ ێ�ـراق دەبنــەوە.
اوەكا� تەندروسـ
لەدامــەزر
ڵ
ن
ان� و ئاشكر ن
ن
ت
ئامانجەكا� توێژینەوەكە ،هەوڵدانە بۆ ز ی ن
تەندروستییەكا�
اكرد� ڕۆ� پەیوەندییە گشتییەكان لەدامەزراوەی
لەسەرەكی�ین
هەروەها
ت
ن
ت
بەتایبە�.
سلێما�
بەگش� و لەپارێزگای
هەرێیم كوردستاندا
ن
ـنا� ئەوانەشــدا
بــۆ ئەنجامــدا� توێژینەوەكــە میتــۆدی رووپێــوی بەكارهاتــووە .دواتــر كۆمەڵێــك دەرەنجــام لەكۆتاییــدا خراونەتــەڕوو .لەبەرڕۆشـ ی
هەنــدێ ڕاســپاردە پێشكەشــكراون.

Abstract
The professional public relations are among the most important tasks and modern in the modern
organization century, in the hospitals and health organizations especially.
The importance and core of this research is to show the barriers and obstacles of public relation management
in the hospitals and health organizations of Iraqi Kurdistan region.
Also the major aims of the research are mainly an attempt to demonstrate the role of public relations in to
the health organizations of Iraqi Kurdistan region, Sulaymaniyah Governorate especially.
The method of survey is used in writing this research. In the way of reaching the scientific results, the research
tries to find logical and appropriate solutions for the problems.
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المقدمة:

ف
ـال جــزءا اليتج ـزأ مــن نشــاط المؤسســات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها ،بــل أصبــح نحــاج الكثـ يـر مــن
أصبحــت العالقــات العامــة ي� عرصنــا الحـ ي

المؤسســات والمنظمــات مرهونــا اىل حــد كبـ يـر بقــوة إدارة العالقــات العامــة وتنظيمهــا وأنشــطتها وفعاليتهــا.
ويعــد نشــاط العالقــات العامــة مــن األنشــطة الحيويــة الالزمــة لعمــل جميــع المؤسســات العلميــة واألكاديميــة والثقافيــة واإلقتصاديــة والسياســة
ف
ف
ف
و� مختلــف المجــاالت
والصحيــة و...الــخ .وقــد شــهدت العالقــات العامــة تطــورا كبـ يـرا ي� مفهومهــا والــدور الــذي تؤديــه ي� خدمــة المجتمــع ي
ـ� والمـ ض
واألصعــدة بمــا فيــه خدمــة العاملـ ي ن
ـر� ف ي� المؤسســات الصحيــة.
ف
ف
رش
ـا�
ـوع الثقـ ي
ـاع أال وهــوكســب الجمهــور ونـ الـ ي
ـاس ألي تنظيــم إجتمـ ي
وتنبثــق أهميــة دورهــا ي� ظــل المســؤولية اإلجتماعيــة بمــا يحقــق الهــدف األسـ ي
ف
ـوع القائــم عــى
والتأثـ يـر ي� الـرأي العــام وبنــاء صــورة ذهنيــة حســنة عــن المؤسســة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات الصادقــة والتأثـ يـر الموضـ ي
البحــوث العلميــة الدقيقــة ،وألن العالقــات العامــة كونهــا نشــاطا اتصاليــا مفتوحــا يعمــل عــى التنســيق والتعــاون والحفــاظ عــى المصلحــة المشـ تـركة
ن
ـار�.
بـ يـ� المؤسســة وجمهورهــا الداخـ يـ� والخـ ج ي
ف
ف
ف
ف
وتكمــن أهميــة البحــث ي� دور العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان الع ـراق ي� كــون هــذه المؤسســة كمؤسســة خدميــة
بالدرجــة األوىل تهــدف اىل تقديــم وتوفـ يـر الخدمــات الصحيــة الالزمــة للمـ ض
ـر� بــدون إســتثناء ،وبغــض النظــر عــن فــارق الســن والجنــس أو مســتوى
ف
ـاع وغـ يـر ذلــك .وهــذا يعـ ن يـى أن المؤسســات الصحيــة كالمستشــفيات والعيــادات الطبيــة تتعامــل مــع كافــة �ش ائــح المجتمــع وأنهــا
الثقـ ي
ـا� واإلجتمـ ي

تتعامــل مــع جمهــور كبـ يـر جــدا وغـ يـر متجانــس.
ف
ف
ف
وتتمثــل أهميــة أنشــطة العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق (محافظــة الســليمانية أنموذجــا) كذلــك ي� جمهورهــا
الداخل كـ(األطباء ،أخصائيون ،استشــاريون ،صيادلة ،ممرضون ،إعالميون ،فنيون ،اداريون و...إلخ) .بحيث أن هذه المؤسســة بحاجة إىل إدارة
ي
فعالــة وإىل شــبكة عالقــات عامــة قويــة .

ف
ف
ف
تهدف البحث إىل دراسة دور العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� إقليم كوردستان العراق كـ(المستشفيات والمراكز الصحية ي� محافظة
ف
ف
ـوم واألهـ يـ�) .وتحــاول الدراســة أن تحــدد مكانــة العالقــات العامــة ي� واقــع التعامــل والممارســة عنــد مسـ ي
ـؤول ومنتسـب ي
ـاع الحكـ ي
الســليمانية ي� قطـ ي
ف
ن ف
ش
ـ� ي� مديريــة الصحــة محافظــة الســليمانية ،وكذلــك مــدراء ومـرش ي� الدوائــر الصحيــة ومستشــفيات
أقســام العالقــات العامــة وعنــد المــدراء
والم�فـ ي
أهليــة داخــل المحافظــة.
ـ� للبحــث والــذي تتنــاول مشــكة البحــث ،أهميــة البحــث ،أهــداف
قســم هــذا البحــث إىل عــدة مباحــث :تتضمــن المبحــث األول :اإلطــار المنهـ ج ي
ن
ـا� :مفهــوم العالقــات العامــة ،وكذلــك أهــداف
البحــث ،منهــج البحــث ،أســاليب وأدوات جمــع البيانــات ،مجتمــع البحــث وعينتــه .وجــاء المبحــث الثـ ي
ووظائــف العالقــات العامــة ف ي� المؤسســات الصحيــة.
ن
ـ� للبحــث .فضــا عــن عــرض أهــم النتائــج والتوصيــات الـ ت يـى توصــل إليهمــا الباحثــان مــع اإلشــارة
أمــا المبحــث الثالــث فتنــاول الجانــب الميـ ي
ـدا� والعلـ ي
إىل قائمــة المصــادر والمراجــع ف ي� نهايــة بحثهمــا.
*الكلمات المفتاحية  :العالقات العامة ،المؤسسات الصحية ،كوردستان العراق

المبحث األول
المنه� للبحث
اإلطار
ج ي
-1مشكلة البحث:
ه عبارة عن مجموعة
وه محور أسـ ي
ـاس يدور حوله البحث ،وبما أن مشــكلة البحث ي
ه جوهر البحث وقاعدته الرئيســة ي
تعت�ب مشــكلة البحث ي
وموضوع.
علم
من التساؤالت تحتاج اىل اإلجابة بشكل
ي
ي
يحاول هذا البحث اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:
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ف
ف
-1ما طبيعة أنشطة العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� إقليم كوردستان العراق؟
ف
ف
ف
و� محافظــة الســليمانية عــى وجــه
ـ� للمؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق عمومــا ي
 -2ماهــو موقــع العالقــات العامــة ي� الهيــكل التنظيـ ي
خصوص؟

ف
-3ماه المهام وحدود الصالحيات الموكولة للعالقات العامة ي� تلك المؤسسة؟
ي
ف
ف
ت
ال� تسىع إدارة العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� محافظة السليمانية اىل تحقيقها؟
-4ما األهداف والوظائف ي
ف
والخار� لها؟
الداخل
-5ما نوع الوسائل اإلتصالية المستخدمة ي� تلك المؤسسة إلتصالها بالجمهور
ج ي
ي
ف
ن
ت
تعا� منها إدارة العالقات العامة ي� المؤسسة المذكورة؟
ال� ي
ماه المعوقات والمشكالت ي
 -6ي

 -2أهمية البحث:

ف
ـ� ي� العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الحديثــة ،وقــد إنعكــس اإلدراك
لقــد إحتلــت العالقــات العامــة مكانتهــا الخاصــة داخــل الهيــكل التنظيـ ي
تز
الم�ايــد ألهميــة العالقــات العامــة ف ي� شــكل اإلدارات المتخصصــة ف ي� الهيئــات والمؤسســات والـ ت يـى تقــوم بــأداء مهــام أنشــطة العالقــات العامــة.
ف
ف
يكتســب أهميــة هــذا البحــث مــن الــدور الــذي تؤديــه العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان الع ـراق بوجــه عــام ومحافظــة
ف
الســليمانية بوجــه خصــوص ،وخاصــة ي� هــذه األوقــات الـ ت يـى تنـرش فيهــا األمـراض واألوبئــة وأزمــات صحيــة والـ ت يـى تحتــاج المواطنــون إىل رعايــة وتوعيــة
صحية .

-3أهداف البحث:
ت
ال� تسىع إليها الباحثان لتحقيقه هو:
ومن أهم أهداف البحث ي
-1معرفة طبيعة أنشطة العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية ف ي� إقليم كوردستان العراق.
 -2معرفة دور وأهمية العالقات العامة لدى العاملون والمدراء والمختصون فيها.
علم.
-3المحاولة للتعرف عىل مدى ممارسة وإستخدام العاملون لوظائف وأساليب العالقات العامة بشكل
ي
ت
ال� تسىع العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية ف ي� محافظة السليمانية بوجه خصوص اىل تحقيقها.
 -4التعرف عىل األهداف ي
ف
ت
والخار� لمؤسستهم.
الداخل
ال� يستخدمها العاملون ي� حقل العالقات العامة إلتصالهم بالجمهور
ج ي
ي
-5التعرف عىل أهم الوسائل اإلتصالية ي
ف
ف
ن
ت
ـا� منهــا إدارة العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق
-6المحاولــة للتعــرف عــى أهــم المعوقــات والمشــكالت الـ يـى تعـ ي
ف
و� محافظــة الســليمانية عــى وجــه خصــوص.
بشــكل عــام ي

-4منهج البحث:

ف
ـ� ،لكونــه األ كـ ثـر مالئمــة لطبيعــة البحــث وأهدافــه.
إعتمــدا الباحثــان ي� إج ـراء بحثمــا عــى منهــج دراســة الحالــة ( )Case Studyومنهــج المسـ ي

ت
ت
ـ� مجــال البحــث
مســتعينا بإســتمارة اإلســتبيان ،بغيــة الوصــول اىل النتائــج الـ يـى عــن طريقهــا يمكــن الحصــول عــى البيانــات والمعلومــات الـ يـى تغـ ي
ف
ه جمــع البيانــات والمعلومــات الالزمــة بهــدف تحلياهــا وتفسـ يـرها بشــكل
ولإلجابــة عــى تســاؤالته ،ألن الوظيفــة األساســية ي� الدراســات المســحية ي
ـ� ،ومــن ثــم الخــروج بإســتنتاجات منهــا.
علـ ي
-5مجاالت البحث:
مجاالت البحث عادة تنقســم عىل ثالث مجاالت أساســية بهدف تســهيل عملية فرز المعلومات والبيانات بشــكل أدق وأفضل وإعطاء الموضوع
عمقــا أ ك�ب .

وتناول مجاالت البحث:

ن
المكا� :أنشطة العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية ف ي� إقليم كوردستان العراق عموما ومحافظة السليمانية خصوصا.
-1المجال
ي
ن
الزما� :فقد بدأ العمل بهذا البحث بتأري ــخ .2019/9/1
-2المجال
ي
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ف
ف
ـ� والمنتسـ ي ن
-3المجــال البـرش ي :فــكان تشــمل جميــع العاملـ ي ن
ـب� والمــدراء ي� قســم العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة (الحكوميــة واألهليــة)
ف ي� محافظــة الســليمانية.
 -6مجتمع البحث وعينته:

ف
ف
ن ف
ن
ـوم (مديريــة العامــة لصحــة
يمثــل مجتمــع البحــث جميــع العاملـ يـ� والمنتسـ يـب� ي� قســم العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� القطــاع الحكـ ي
ف
ف
ىف
ـ� ،مستشـىف سـ ي ن
و� القطاع األهل (مستشـىف بخشـ ي ن
ـف� ،مستشـىف توي ملك،
محافظة الســليمانية و مستشـ شــار ي� إقليم كوردســتان العراق) ،ي
ي
مستشـىف رويــال الطـ ومستشـف ت
ان�ناشــنال) والبالــغ عددهــم ( )92عامــا.
بي
ي
 -7إجراءات الصدق والثبات:
البــد مــن إج ـراء اختبــارات الصــدق والثبــات عــى أداة البحــث بعــد مراحــل تصميمهــا وقبــل اإلج ـراء الفعـ يـ� للدراســة وقبــل اســتخدام اســتمارة
اإلســتبيان ووفقــا للفئــات الــواردة ف ي� اإلســتمارة .
الصــدق :ونعـ ن يـى بــه قــدرة أداة البحــث عــى جمــع المعلومــات الالزمــة حــول مشــكلة البحــث وتحقيــق الفــروض العلميــة للبحــث ،وكذلــك إســتجابةعــى تســاؤالت البحــث .

ف
الثبــات :ونعـ ن يـى بالثبــات تحقيــق درجــة عاليــة مــن اإلتفــاق والدقــة ي� مجــال التحليــل مــن خــال عمليــة اســتخراج مــادة المحتــوى ووضعهــا تحــتفئــات القضايــا الرئيســية والفرعيــة الموجــودة ف ي� اســتمارة التحليــل ،ولعــل واحــد مــن هــذه المعــادالت يعــرف بمعامــل هولسـ ت يـى.
ت
متغ�ات
ال� تقيس ي
ومن هذا المنطلق اجرى الباحثان اختبار صدق اإلجراءات المتبعة ودقتها ،من خالل وضع األسئلة والمقاييس والعبارات ي
الدراســة .باالضافــة إىل إجـراء تطبيــق تجريـب عــى عينــة مــن القائمـ ي ن
ـ� باإلتصــال ،وإعــادة التطبيــق عــى العينــة نفســها بعــد فـ تـرة زمنيــة إلختبــار مــدى
ي
ثبــات إجابــات المبحوثـ ي ن
ـ�  .إذ أعــاد الباحــث تحليــل العينــة جميعهــا بعــد مــرور شــهر عــى التحليــل األول ،فوجــد أن نســبة الثبــات حســب معادلــة
ت
وه نســبة مقبولــة علميــا.
(هولسـ يـى)[ *]1بلغــت ( )0.89ي
-8الدراسات السابقة:

ت
كاآل�:
ه
ي
ومن اهم البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث ي

ف
اوال /د.محمــد قـ يـراط ،العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة :دراســة حالــة وزارة الصحــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،مجلــة الجزائريــة لإلتصــال ،جامعــة الجزائــر ،العــدد  ،17جون-جانفــري.1998 ،
ف
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن المسـ ي ن
ـؤول� والمــدراء ي� ( )25ادارات وأقســام العالقــات العامــة بــوزارة الصحــة اإلماراتيــة والمنشــآت
ف
ـ�.
والمؤسســات التابعــة لهــا .واعتمــد الباحــث ي� دراســته عــى منهــج دراســة الحالــة ومنهــج المسـ ي

ومن اهم النتائج الذي توصل اليها الباحث:

ت
ال� تستحقها ولم تعط الدور الذي يليق بها.
-1أن العالقات العامة بوزارة الصحة اإلماراتية لم تحظ بالمكانة ي
ف
ن ف
-2قلــة عــدد الكــوادر والعاملـ ي ن
ـغل� ي� مجــال العالقــات العامــة ي� اقســام ومديريــات الصحــة التابعــة لــوزراة الصحــة اإلماراتيــة ،بحيــث لــم
ـ� المنشـ ي
يتعــد  35موظفــا( .أي :بمعــدل موظــف واحــد للعالقــات العامــة لــكل  450موظفــا بالــوزراة المذكــورة).
ف
ت
اتي� وكذلــك
 -3عــدم مالئمــة الحالــة ومســتوى انشــطة العالقــات العامــة بــوزراة الصحــة اإلماراتيــة وعــدم حضــوره ي� مســتوى التخطيــط اإلســر ج ي
عــدم مســاهمتها ف ي� صناعــة الق ـرار ف ي� الــوزراة المذكــورة.
ف
ف
-4أن جهــاز العالقــات العامــة لــم يواكــب التطــور الــذي حــدث ي� البنيــة التحتيــة لــوزارة الصحــة ،وبــدال مــن توظيــف هــذا الجهــاز ي� تسـ يـي� عمليــات
اإلتصــال المختلفــة بـ ي ن
وجماه�هــا.
ـ� المؤسســة
ي
ف
ىف
ن
ـ� ابــن باديــس ،قســنطينة ،رســالة
ثانيــا /ياسـ يـ� مسـ ي
ـيل ،العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة الجزائريــة ،دراســة ميدانيــة بالمستش ـ الجامـ ي

غ� منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،قسم علوم اإلعالم واإلتصال -تخصص اتصال والعالقات
ماجست� ي
ي
العامــة.2009 ،
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ف
ن ف
ىف
ـ� ابــن باديــس ي� محافظــة
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن الكــوادر والمسـ ي
ـؤول� ي� قســم العالقــات العامــة بالمستش ـ الجامـ ي
ف
ـ�.
قســنطينة .واعتمــد الباحــث ي� اج ـراء بحثــه عــى المنهــج المسـ ي

ت
كاآل�:
ه
ي
ومن اهم نتائج بحثه ي

-1قيام بعض األقسام والمديريات بأنشطة العالقات العامة بدال من قسم العالقات العامة وخاصة قسم اإلدارة ف ي� المؤسسات الصحية.
ومسؤول المؤسسات الصحية بأهمية وانشطة العالقات العامة ف ي� المؤسسة المذكورة.
-2عدم رؤية واضحة من قبل المدراء
ي
ف
ن ف
ف
ين
الجامع ابن باديس وافتقار خ�ب اتهم ف ي� تلك المجال.
المستش�
المنشغل� ي� مجال العالقات العامة ي�
والعامل�
 -3قلة عدد الكوادر
ي
ي
ف
ف
ف
ثالثا /د.عرســان يوســف عرســان ،العالقات العامة ي� المؤسســات الصحية (دراســة ميدانية للعالقات العامة ي� المؤسســات الصحية ي� محافظة
األنبــار) ،مجلــة مــداد اآلداب ،العــدد الســادس.2013 ،
ف
ف
ن ف
ـ� ي� اقســام العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� محافظــة األنبــار والبالــغ عددهــم ()21
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى جميــع العاملـ ي
ف
ف
ـ�.
موظفــا .واعتمــد الباحــث ي� دراســته عــى منهــج الوصـ ي ومنهــج المسـ ي
ومن اهم النتائج الذي توصل اليها الباحث:
ف
ف
ن ف
ـ� ي� العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� محافظــة األنبــار ليــس لديهــم المعرفــة العلميــة بالوظائــف الرئيســة للعالقــات
 -1جميــع العاملـ ي
العامــة.
ف
ف
ف
-2توجــد معوقــات ي� عمــل العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� األنبــار متمثلــة بعــدم توفــر الدعــم المــادي وقلــة المســتلزمات المطلوبــة
وقلــة الخـ بـرة ف ي� مجــال العالقــات العامــة.
ف
ف
ت
واإلن�نيت.
-3توجد وسائل اتصال خاصة بالعالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� األنبار ومتمثلة بنسبة عالية بالصحف
ـ� ان اهــم األهــداف الـ تـى تســى اليهــا العالقــات العامــة ف� المؤسســات الصحيــة ف� األنبــار تحقيقهــا ه التوعيــة الصحيــة للمواطنـ ي ن
-4تبـ ي ن
ـ� وزيــادة
ي
ي
ي
ي
تفاعــل مــع المجتمــع مــع المؤسســات الصحيــة.

مناقشة الدراسات السابقة:

ف
ف
اذا كانــت العالقــات العامــة خطــت خطــوات كبـ يـرة ي� المجتمعــات المتقدمــة  ،خاصــة ي� الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث
ف
ف
ت
و� المجتمــع ككل ،واصبحــت علمــا قائمــا بذاتــه ،فمــا زالــت بالنســبة للــدول
اصبحــت تلعــب دورا كبـ يـرا واســراتيجيا مهمــا ي� حيــاة المؤسســات ي
ف
ين
كب�ا
الداخل للمؤسســة وكذلك المحيط
الجن�.وما زال الوضع
النامية ي� مرحلة البحث عن الذات والتكوين او مرحلة
الخار� لها يعت�ب عائقا ي
ج ي
ي
ـ� ومخطــط ومــدروس وكقــوة فاعلــة ومؤثــرة ف ي� حيــاة المؤسســة.
امــام ممارســة انشــطة العالقــات العامــة بشــكل علـ ي
ف
رغــم تنــوع واختــاف البحــوث والدراســات حــول اداء جهــاز العالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة وانشــطتها المختلفــة ،اال ان معظمهــا تشـ يـر
اىل مجموعــة مــن النتائــج ويمكــن حرصهــا بالنقــاط اآلتيــة:
-1تداخل اختصاصات وانشطة العالقات العامة مع بعض المديريات واإلدارات واألقسام األخرى ف ي� المؤسسات.
-2عدم اهتمام اإلدارة العليا ف ي� المؤسسة بالعالقات العامة.
ين
ين
ين
والمدرب� ف ي� مجال العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية.
المنشغل�
والعامل�
-3قلة الكوادر
-4التقوم ادارة العليا ف ي� المؤسسات بأي دور استشاري لخ�ب اء العالقات العامة.
-5التعتمد ادارة العالقات العامة عىل التخطيط والبحوث والدراسات العلمية ف ي� اداء مهامها.
-6اقتصــار مهــام ووظيفــة العالقــات العامــة ف� المؤسســات ف� معظــم األحيــان عــى اعمــال روتينيــة و وانشــطة ش
ت�يفاتيــة بســيطة ،بحيــث ان
ي
ي
ه وظيفــة مــن الوظيفــة لــه.
العالقــات العامــة ي
ف
ف
ت
اتي� ي� المؤسســات الصحيــة والمشــاركة الفعالــة ي� عمليــة
-7لــم تــرق ادارة العالقــات العامــة اىل المســتوى المطلــوب للقيــام بالتخطيــط اإلســر ج ي
صنــع القـرار.
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  -9تعريف المصطلحات والمفاهيم:

�ض
ت
ال� يعزو اليها القائم بها والمجتمع معا لها قيمة معينة.
أوال /دور :عبارة عن مجموعة من وب النشاط ي

ثانيــا /المؤسســة :شــخصية قانونيــة لهــا حقوقهــا وواجباتهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها ،وتعــد مكانــا إلجتمــاع األشــخاص نتكامــل قدراتهــم مــن أجــل
إنتــاج خدمــة أو ســلعة وكل ماينفــع المجتمــع مــن جهــة أخــرى.
ن
ت
ن
وه عموميــة ملــك الدولــة أو
ـا� توفــر الرعايــة الصحيــة للمواطنـ يـ� هدفهــا إنسـ ي
ه مؤسســات ذات طابــع خدمـ ي
ـا� ،ي
ثالثــا /المؤسســات الصحيــة :ي
خاصــة تابعــة لقطــاع أهـ يـ�.

ت
ت
المش�ك ي ن
وجماه�ها.
ب� المؤسسة
ال� تهدف من ورائها إقامة التفاهم
ي
رابعا /العالقات العامة :أنشطة مخططة ومرسومة ي
خامسا /إقليم كوردستان العراق :منطقة جغرافية ذات ادارة مستقلة تقع شمال العراق وأغلب سكانها من قومية األكراد.

ن
الثا�
المبحث
ي
اإلطار النظري للبحث
ف
العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية..مفهومها ،أهدافها ووظائفها
أوال /مصطلح العالقات العامة (: ) The public relations Term
ين
إن مصطلح العالقات العامة يتضمن ر ي ن
أساسي� هما ( :سلمان وآخرون،1981،ص)27
كن�
-1المفهوم النظري :وهو كون العالقات العامة فلسفة لإلدارة.
ق
التطبي� :أي الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الفلسفة.
-2المفهوم
ي
ق
التطبي� للقالقات العامة يتضمن أك�ث من ن
مع� ( :حافظ ،2009 ،ص)14
وإن المفهوم
ي
ال� تحافظ عن طريقها المنظمة عىل ض
ت
ن
جماه�ها.
ر� وتأييد
ي
يع� السياسات واإلجراءات ي
 -1فهو قد ي
ن
جماه� المنظمة لها عن طريق �ش ح وتوضيح أعمالها.
اإلعالم الموجه اىل كسب تأييد
يع� أيضا النشاط
ي
ي
 -2وهو قد ي

ثانيا /مفهوم العالقات العامة وأهميتها:
مفهوم العالقات العامة:
يختلــف تعريــف العالقــات العامــة حســب المهمــة الوظيفيــة للعالقــات العامــة وحســب راي القائــم بالتعريــف ونظرتــه لمهمــة العالقــات العامــة
ت
ن
ـال.
ـال ،بينمــا يركــز بعضهــا عــى الجانــب اإلداري ،وبعضهــا يركــز عــى الجانبـ يـ� اإلداري واإلتصـ ي
الوظيفيــة ،ف�كــز بعــض التعاريــف عــى الجانــب اإلتصـ ي
ـاه إال طريقــة للســلوك أو اســلوب لإلعــام واإلتصــال يهــدف اىل إقامــة عالقــات طيبــة عــى أســاس الثقــة
وفيمــا يــرى الباحثــان أن العالقــات العامــة مـ ي
والفهــم المشـ تـرك واإلحـ تـرام المتبــادل والحفــاظ عــى هــذه العالقــات داخــل المؤسســة وخارجهــا .وهــذا مايجعلنــا نقــول بــأن العالقــات العامــة تقــوم
عــى تبــادل اآلراء وعــرض الحقائــق وتحليــل اإلتجاهــات للـرأي العــام ســالكة بذلــك إتجاهـ ي ن
ـ� همــا ( :نــارص ،1998 ،ص)171
أوال /مــن المنظمــة اىل الجماهـ يـر :مــن أجــل إعالمهــم بحقيقــة هــذه المنظمــة أو المؤسســة وعملهــا ومــا تنتجــه مــن ســلع أو ماتقدمــه مــن خدمــات،
متوخيــة بذلــك الصــدق واألمانــة وإســتخدام وســائل اإلعــام الـ ت يـى تناســب هــذه الجماهـ يـر.
ثانيــا /مــن الجماهـ يـر اىل المنظمــة :مــن أجــل نقــل وجهــات نظرهــم تجاههــا وتجــاه نشــاطها ،ســواء أكان ماديــا أم معنويــا ،مســتندة بذلــك عــى النهــج
ـ� لدراســة وقيــاس الـرأي العــام ،نظـرا لمــا لــه مــن أثــر كبـ يـر عــى نجــاح أو فشــل أي مـرش وع كان ومهمــا كانــت إمكانيتــه.
العلـ ي

أهمية العالقات العامة:

ف
�ض
بجماه�هــا
ـ� يربطهــا
ي
لقــد أصبــح ألنشــطة العالقــات العامــة ي� عالــم اليــوم ورة قصــوى لــكل حكومــة ولــكل مؤسســة عامــة أو خاصــة ،وذلــك لـ ي
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ف
ف
ف
ت
ين
القطاع�
الثقا� وارتفعت توقعاتها وتطلعاتها وآمالها ي� أن يتوفر لها العيش الكريم المناســب بواســطة المؤسســات الخادمة ي�
ال� إزداد وعيها
ي
ي
العــام والخاص(.خـ ضـر ،1998 ،ص)101

ف
ـ� ي� ادارات العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الصحيــة ،وعــى الرغــم مــن
وقــد إحتلــت العالقــات العامــة مكانتهــا الخاصــة داخــل الهيــكل التنظيـ ي
تفــاوت اإلهتمــام بهــا داخــل المؤسســات ،إال أنــه أصبــح مــن المســلم بــه أن الحاجــة اىل العالقــات العامــة حاجــة ملحــة داخــل كل مؤسســة صحيــة
وان اإلنفــاق عــى أنشــطتها وتنفيــذ برامجهــا اليعــد ترفــا بــل لــه م�ب راتــه الموضوعيــة.
كمــا أن العالقــات العامــة ف� المجــال الصــ� مســؤولية كافــة العاملـ ي ن
ـ� بالمؤسســة الصحيــة ،وأن تلــك المؤسســات ذات طبيعــة خاصــة ،وتتعامــل
ي
ي
مــع جمهــور لــه إحتياجاتــه وظروفــه وتــزداد حساســية للمواقــف والتعامــات ،ويقــدر كثـ يـرا كل معــروف أو مســحة طبيــة أو فعــل نبيــل يتعــرض لــه.
وتمثــل العالقــات العامــة اليــوم اهميــة بالغــة للمؤسســات الصحيــة المعــارصة حيــث تســتهدف تحقيــق التوافــق والتكيــف بينهــا وبـ ي ن
جماه�هــا
ـ�
ي
ت
ـ� أ كـ ثـر مالئمــة لتطورهــا تطــورا ســليما ومســتقرا .بينمــا يتوفــر
الـ يـى تتعامــل معهــا .وب ـهــذا التوافــق والتكيــف يتوافــر المؤسســات الصحيــة منــاخ نفـ ي
للجماهـ يـر المتعاملــة معهــا تفهــم أ كـ بـر لــدور المؤسســة ورســالتها اإلجتماعيــة( .قـ يـراط ،2006 ،ص)144
ف
وتكمــن أهميــة العالقــات العامــة داخــل هيئــة أو وزارة مثــل وزارة الصحــة ي� كــون هــذه الــوزارة وزارة خدميــة بالدرجــة األوىل تهــدف اىل تقديــم وتوفـ يـر
الخدمــات الصحيــة اىل كافــة ســكان الدولــة أو اقليــم معـ ي ن
ـ� بــدون اســتثناء او تــردد ،بغــض النظــر عــن فــارق الســن أو الجنــس أو المســتوى المــادي
اىل غـ يـر ذلــك .أي أنهــا تتعامــل مــع جمهــور كبـ يـر جــدا وغـ يـر متجانــس بمختلــف �ش ائحهــا ومســؤولة عــن تقديــم الخدمــة الصحيــة والرعايــة الصحيــة
األوليــة لــكل فــرد مــن أفـراد المجتمــع( .مصطـىف  ،2009،ص)163
كمــا تتمثــل أهميــة العالقــات العامــة ف� المجــال الصــ� أيضــا ف� جمهورهــا الداخــ� حيــث يكـ ثـر عــدد العاملـ ي ن
ـ� (أستشــاريون ،أخصائيــون ،أطبــاء،
ي
ي
ي
ي
ف
ن
عاملــون ،صيادلــة ،فنيــون ،إداريــون ،ممرضــون و...إلــخ) .وهــذا يعـ يـى أن المؤسســة الصحيــة ي� حاجــة اىل إدارة عالقــات عامــة قويــة ســواء بالنســبة

�ار�()hunt,grunge,1994,p.6
ـل� أو الخـ ج ي
للجمهـ�ور الداخ ي

ثالثا /مهام ووظائف العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية:

ف
أفــرزت طبيعــة العالقــات الجديــدة بـ ي ن
ـ� مؤسســات األعمــال الحديثــة المختلفــة والبيئــة الـ ت يـى نتفاعــل معهــا ،أهميــة العالقــات العامــة ي� تجسـ يـر
ف
ـ� الطرفـ ي ن
صلــة الوصــل بـ ي ن
ـ� .والمؤسســات الصحيــة وعــى إختــاف أشــكالها التبتعــد عــن هــذه الصفــة ي� العالقــة مــع البيئــة المحيطــة بهــا ،بقــدر
ماتفرضــه الحالــة أن تكــون عــى مســتوى عــال مــن التميـ ي زـر بينهــا .وذلــك لكــون مضمــون عمــل المؤسســات الصحيــة عامــة والمستشــفيات بخاصــة
ن
ـ� ولخلــق بيئــة صحيــة نظيفــة تنعكــس عــى عمــوم المجتمــع.
تنبــع مــن جانــب إنسـ ي
ـا� وإجتمـ ي
ـاع وعلـ ي
ف
ت
ه إختــاف الحاصــل
أال إن الحقيقــة يجــب أن تقــال هنــا وقبــل تأشـ يـر الوظائــف الـ يـى تضطلــع بهــا إدارة العالقــات العامــة ي� المؤسســة الصحيــة ،ي
حيــال النظــرة إىل هــذه الوظيفــة مــن مؤسســة إىل أخــرى ،وبالتــال مايمكــن أن تأخــذه مــن دور حقيـق ف� تنفيــذ الوظائــف الموكلــة إليهــا .ولعــل مــن بـ ي ن
ـ�
ي ي
ي
ف
ف
مايل):البكــري،2002 ،ص)306 -305
أبــرز هــذه العوامــل المؤثــرة ي� فاعليــة العالقــات العامــة ي� المؤسســة الصحيــة
ي
-1حجم المؤسسة الصحية.
-2طبيعة العالقة ي ن
ب� المؤسسة الصحية وجمهورها.
المال للمؤسسة الصحية.
-3الوضع
ي

ت
ال� يتم اإلتصال بهم.
-4تعدد الفئات ي
-5أهمية الشخص المسؤول عن العالقات العامة.
وإن من أهم مهام ووظائف العالقات العامة ف� المؤسسات الصحية ه ت
(ق�اط  ،1998،ص)25
كاآل� ي
ي
ي
ي
ض
المر�.
-1اإلتصال بشؤون
-2حل المشاكل بجميع أنواعها.
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-3التعاون المستمد ي ن
ب� اإلدارة والقسم.
-4إستقبال الجمهور والمر ي ن
اجع�.

-5اإلتصال بالمؤسسات ووسائل اإلعالم.
-6اإلعداد للمحا�ض ات والمؤتمرات.
-7اإلعداد لل�ب امج اإلجتماعية.
ين
والموظف� الجدد وتعريفهم بالمؤسسة.
-8إستقبال األطباء
ين
الصحفي� ووسائل اإلعالم.
-9التنسيق والتعاون مع
-10اإل�ش اف عىل سيارات اإلسعاف.

رابعا /أهداف العالقات العامة ف ي� المؤسسات الصحية :

ومن أهم أهداف العالقات العامة ف� المؤسسات الصحية ه ت
كاآل�:
ي
ي
ي

ين
العامل� إلتباع التعليمات الصحية.
الصح وإرشاد
الوع
 -1تنمية
ي
ي

 -2ش
ين
ن� القيم الروحية واألخالق الفاضلة ي ن
العامل�(نارص،2998،ص)214
ب�
 -3التوعية واإلرشاد واإلعالم.
 -4كسب تأييد ض
ين
المواطن� عن السياسات الصحية.
ور�
 -5التصدي للشائعات وإبراز الحقائق.
 -6إستطالع الرأي العام.

ـ� وزارة الصحــة والمنظمــات الحكوميــة العاملــة ف� مجــال الصحــة وبـ ي ن
 -7التعامــل والتنســيق بـ ي ن
ـ� المنظمــات األخــرى ذات الصلــة ســواء تلــك الـ ت يـى
ي
تتشــابه معهــا أو تكمــل عملهــا.
الداخل.
 -8اإلهتمام بالجمهور
ي

ف
المستش� والنظام.
 -9إتباع النظام العام وإرشادات
 -10التأكيد عىل ت
ض
المر�.
إح�ام أوقات زيارة
ف
 -11المحافظة عىل النظافة العامة داخل المستشفيات.
(مصط� ،2009 ،ص)164

والخار� للمؤسسة الصحية:
الداخل
خامسا /العالقات العامة ووسائل اإلتصال بالجمهور
ج ي
ي

ف
المستش� أو المؤسسة الصحية أن تتصل بالمجتمع وبختلف �ش ائحه وتخصصاته الوظيفية
هنالك العديد من الوسائل اإلتصال وتستطيع
ال� يمكن أن تســتعملها المستشـىف
ت
ت
ال� يمكن تقســيمها عىل أســاس كونها إتصاالت جمعية وشــخصية ي
واإلجتماعية بإعتماد العديد من الوســائل ي
ف
أو المؤسســات والمنظمــات الصحيــة األخــرى ي� إتصالهــا مــع عمــوم المجتمــع ،والـ ت يـى تختلــف كل واحــدة منهــا عــن األخــرى بعــدد مــن الخصائــص
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ـليمانيةضــح لهــذا
تحدـيــد موقــع وا
ـات ي�
ـةداـىخـادارة المؤس
ـ� عـ
(دراسـ ي
ـةالس
ـلمحافسـظـ
ـة�المؤسســاتالصحيـ
ـةحالــةألنشــطةالعالقــاتالعامـ ي
النشاط.
بـ ف
ـ�قطــاعالحكــوىمواألهــىل)

ێ
ي
ي
ي
جدول رقم ()10
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ف
ف
يظهــر مــدى توفــر يز
ـات الصحيــة ي� حكومــة إقليــم كوردســتان مــن أجــل أداء انشــطة
الم�انيــة واألدوات الالزمــة ي� المؤسسـ
ofIraq
المؤسسة.
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ف
ف
ث
غ�هــا  ،إال
ـاع المتدهــور ي� كوردســتان يجعلهــا ي� حاجــة إىل عالقـ
AdministrationDepartmentofMediaTechnologyـات عامــة أ كــر مــن ي
ـياس واالجتمـ ي
عــى الرغــم مــن أن الوضــع االقتصــادي والسـ ي
hakim.othman@spu.edu.iq
ز
وجودالم�انيــات الخاصــة واالدوات والمســتلزمات
أن مفهــوم العالقــات العامــة ال يـزال يشــوبه الشــوبـ ـهات كمــا ان المؤسســات الصحيــة تفتقــر اىل
ي

ف
ف
ال�ض وريــة ي� مستشــفيات حكومــة إقليــم كوردســتان و خاصــة ي� محافظــة الســليمانية ألداء وأنشــطة المؤسســة ،فعــى الرغــم مــن ان خيــار (معظــم

أ.م.د.بهاءالديناحمدمحمد

ت
ه بالمجمــل تزيــد نســبتها عــى هــذا االختيــار وقــد حصــل
الوقــت) قــد حصــل عــى المركــز االول بنســبة ()%40.21
اال/ان الخيــارات االخــرى والـ يـى ي
كليةالتقنيةاإلدارية-قسمتقنيةاإلعالم
جامعةالسليمانيةالتقنية
ً
اختيــار (اىل حدمــا) عــى نســبة ( )%27.17والــذي جــاء بالمرتبــة الثانيــة واختيــار (ال اعــرف) بالمرتبــة الثالثــة بنســبة ( )%15.21واختيــار (ابــدا)
A.P.D.BahaalddinAhmedMohammed
ف
ـدول/رقــم (.)10
بالمرتبــة االخـ يـرة بنســبة ( )%14.13كمــا يظهــر ي� الجـ
SulaymaniyahTechnicalUniversity
TechnicalCollegeof

AdministrationDepartmentofMediaTechnology
Bahaden79@yahoo.com
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*الكلمات المفتاحية :العاقات العامة ،المؤسسات الصحية ،كوردستان العراق
ف
ف
المقدمة :يظهر أهمية العالقات العامة وأهدافها ي� المؤسسات الصحية ي� حكومة إقليم كوردستان

ن
ـاىل جــزءا اليتج ـزأ مــن نشــاط المؤسســات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها ،بــل أصبــح نحــاج الكثـ يـر مــن
أصبحــت العاقــات العامــة ي� عرنــا الحـ ي

المؤسســات والمنظمــات مرهونــا اىل حــد كبـ يـر بقــوة إدارة العاقــات العامــة وتنظيمهــا وأنشــطتها وفعاليتهــا.
ويعــد نشــاط العاقــات العامــة مــن األنشــطة الحيويــة الازمــة لعمــل جميــع المؤسســات العلميــة واألكاديميــة والثقافيــة واإلقتصاديــة والسياســة
ن
ن
ن
و� مختلــف المجــاالت
والصحيــة و...الــخ .وقــد شــهدت العاقــات العامــة تطــورا كبـ يـرا ي� مفهومهــا والــدور الــذي تؤديــه ي� خدمــة المجتمــع ي
ـ� والمـ ن
واألصعــدة بمــا فيــه خدمــة العاملـ ي ن
ـر� ن ي� المؤسســات الصحيــة.
ن
ن
ـا�
الجمهــور ونـ شـ� الـ
Numberـوكســب
ـا� أال وهـ
ـاىس ألي تنظيــم إجت
ـو� الثقـ ي
 Universityي
-8مـ يوتنبثــق أهميــة دورهــا ي� ظــل المســؤولية اإلجتماعيــة بمــا يحقــق الهــدف األسـ ي
Halabja
Journal
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ن
ـو� القائــم عــى
والتأثـ يـر ي� الـرأي العــام وبنــاء صــورة ذهنيــة حســنة عــن المؤسســة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات الصادقــة والتأثـ يـر الموضـ ي
البحــوث العلميــة الدقيقــة ،وألن العاقــات العامــة كونهــا نشــاطا اتصاليــا مفتوحــا يعمــل عــى التنســيق والتعــاون والحفــاظ عــى المصلحــة المشـ تـركة

ف
ف
المؤسساتالصحية�إقليمكوردستانالعراق
دورالعالقاتالعامة�
ي
ـار� .ي
ن
ف
بـ يـ� المؤسســة وجمهورهــا الداخـ يـى والخـ ج ي
ـة�المؤسســاتالصحيــةداخــلمحافظــةالســليمانية
ـ
م
ـاتالعا
ـ
ق
ـطةالعال
ـ
ش
ـةألن
ـ
ل
ـةحا
ـ
س
(درا
ي
بـ ێ ف
ـىل)
واألهـ
ـوىم
الحكـ
ـاع
ـ�قطـ
ت ف
ي
ي
ي
ن
ـ� أن (العمــل عــى تمكـ ي ن
أفــاد غالبيــة المبحوثـ ي ن
An
Academic
And
Scientntific
Journal
ـأ� ي� المرتبــة
ـ� الجمهــور وإيجــاد القنــوات المناســبة
 Issuedلتفعيــل التواصــل بـ يـ� اإلدارة والجمهــور) يـ ي
By
Halabja
University
TheroleofpublicrelationsinhealthinstitutionsintheKurdistanRegion
ف
ف
ف
األوىل مــن أهميــة العالقــات العامــة وأهدافهــا ي� المنظمــات الصحيــة ي� حكومــة إقليــم كوردســتان وخاصــة ي� محافظــة الســليمانية لــأداء وأنشــطة
ofIraq
ف
ـ� الجمهــور) يـ ت
و� المرتبــة الثانيــة جاء(المســاهمة ف� تكويــن آراء ســليمة حــول تنظيــم الصحــة بـ ي ن
ـان  ،وأظهــرت الدراســة أن
ـأ� كهــدف ثـ
المؤسســة
ٍ
ي
ي
ي
)Acasestudyofpublicrelationsactivitiesinhealthinstitutionswithin
العالقــات العامــة لهــا أهميــة كبـ يـرة  ،وأن الهــدف الثالــث الــذي يســى العالقــات العامــة إىل تحقيقهــا وفقــا لموظـف ي اإلدارة هــو (كســب ثقــة الجمهــور
theSulaymaniyahGovernoratebetweenthegovernmentalandprivate
ف
sectorsـن خــال تزويــده بــكل المعلومــات الـ ت يـى تســتند إىل رايــة أســاس الحقائــق
الخار�)وجــاء ي� المركــز الرابــع (مســاعده الجمهــور عـ يـ� تكويــن رايــة  ،مـ
ج ي

ف
ين
الجماه� المحددة من المنظمة وإنتاجها أو خدماتها بطريقه
العامل� الهدف (اعالم
المســتمدة من الواقع)وجاء ي� المركز الخامس بحســب اراء
ي
.
.
.
أ م د حكيمعثمانحميد
ً
ـرا جــاء هــدف (المســاهمة ف� اعــداد خطــط الطــوارئ  ،بمــا ف� ذلــك تحديــد األهــداف ،ووضــع ي ز
الم�انيــات)
ســهله لكســب دعــم الجماهـ يـر) واخـ ي
ي
ي
/
كليةالتقنيةاإلدارية-قسمتقنيةاإلعالم
جامعةالسليمانيةالتقنية
ف
ف
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جــاء ف� المركــز االول كمــا يظهــر ف� الجــدول رقــم ( )12النشــاط (إيجــاد القنــوات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ ي ن
ـ� االداره والجمهــور واعــام الجماهـ يـر
ي
ي
المقدمة:
ف
المحــددة للمؤسســة وإنتاجهــا ن
ـر مـ(عـنقــد نــدوات
ـاط
()%19.53وأوشـجــاء ي� المرتبــة الثانيــة نشـ
المؤسعـســم)ـاتبنســبة
ـاط يـر الد
بجماهـ
بطري
أو خدماتهــا
بمختلــف أنواعهــا
ـوزـن نشـ
ـهلهج ـللزأفـ مـ
سـ اليت
ـهـزءا
ـاىلقـجـ
ـكالها ،بــل أصبــح نحــاج الكثـ ي
أصبحــت العاقــات العامــة ي� عرنــا الحـ ي
ف
ف
ـودـا.القادمــة للتعــاون ي� تنفيــذ المشــاري ــع) بنســبة
ـطتهاـة الوفـ
ـر مهمـ
(تيس
المرتمـبــةـة الثالثــة
و�
()%18.76
ـداد أفـ
صحيــة
ومؤتمـ
وفعاليتهـ
وأنـ يشـ
وتنظيمهــا
ـات العا
بنـرسـبـةقــوة إدارة
ـامـا اىل
مرهونـ
والمنظوامـعــات
اتـات
المؤسرسـ
العاقـ ي
وثائقحـيــدـة)كبـ ي
( )%16.69وقــد جــاء ف� المرتيــة الرابعــة نشــاط (طباعــه الكتيبــات والمنشــورات واال�ش اف عليهــا كمواقــع ت
واإلقتصاديـمــةـن نـرش
جمـةيــع االخبــار
ونيـةــه والتاكــد
الك�
والسياسـ
والثقافيـ
ـات العامــة مــن األنشــطة الحيويــة الازمــة لعمــل جميــع المؤسســات العلميــة واألكاديميــة
ويعــد نشــاط العاقـ ي
ن
ن
ن
ف
إىل...الــخ.
المـجـ
و� مخت
المجتمــع
تؤديــه ي� خدمـ
ـذي
والمضوالـمــدور
مفهومهــا
ـنـورا
ـوتـة تمـطـ
ـاتصـالعامـ
هـ يقــرـد ،شــهدت
الجما و
ـولـة و
والصحيـ
حيـكبـ ي
ـاالتـاط (توفـ يـر
ـاء نشـ
ـفـة ج
الخاملـسـ
المرتبـ يـة
و�
ســبة
ـون)الـ بن
ـثـراال ي�شــكل
العاـاقـ وال
وتصحيحهـ
والوصـ
()%15.68ـة ي
ن
ـ� والمـ ن
ف
واألصعــدة بمــا فيــه خدمــة العاملـ ي ن
ـر� ي� المؤسســات الصحيــة ن.
و� المرتبــة السادســة جــاء نشــاط
المناسـ
ـاات
اإلعالنــات الصحيــة وإيجــاد القنـ
ـبة لتفعيــل التواصــل بـ يـ� االداره والجمهــور) بنســبة ( )%15.42ي
ن
الجمهـ فـور ونـ ش
وتنبثــق أهميــة دورهــا ن� ظــل المســؤولية اإلجتماعيــة بمــا يحقــق الهــدف األســاىس ألي تنظيــم إجتمــا� أال وهــوكســب ً
سـ الثقـ
ـو�
�ش
ـابعة ي
ـ� أنشـ ي
ـ�بـ الـةـ ال ي
ـا�جــاء نشــاط
المرت
و�
ا
ـر
ـطه التوثيــق والمعــارض ثــم تنظيــم المعــارض المحليــة يواالقليميــه) بنســبة ي( )%14.91واخـ ي
ي
(اال اف عـ ي
ن
ـو� القائــم عــى
والتأثـ يـر ي� الـرأي العــام وبنــاء صــورة ذهنيــة فحســنة عــن المؤسســة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات الصادقــة
والتأثـ يـر الموضـ ي
(.)%14.13
(تقديــم المشــورة والمشــورة لــاداره العليــا ي� التعامــل مــع الجمهــور الداخـ يـ� للمؤسســة ).بنســبة
ت

البحــوث العلميـ نـة الدقيقــة ،وألن العاقــات العامــة كونهــا نشــاطا اتصاليــا مفتوحــا يعمــل عــى التنســيق والتعــاون والحفــاظ عــى المصلحــة المشــركة
ـ� عــى ادارة المستشــفيات يدركــون أهميــة اكتســاب ثقــة ودعــم الجمهــور الذيــن يتعاملــون معهــم ،إال أنــه لــم يــدرك بعــد أهميــة
رغــم أن القائمـ ي
ن
ـار�.
بـ يـ� المؤسســة وجمهورهــا الداخـ يـى والخـ ج ي

العالقــات العامــة كأســلوب إداري وكقــوة إداريــة تحافــظ عــى وجودهــا ودعمهــا للتجــار  -والــوكالء .أمــا بالنســبة لوســائل االتصــال المســتخدمة  ،فقــد
ً
ـتخداما مــن قبــل المستش ـىف إلبــاغ األف ـراد بأنشــطتها وتعليماتهــا ،ألنهــا طريقــة بســيطة تعتمــد عــى
خلصنــا إىل أن اإلعــان هــو الوســيلة األ كـ ثـر اسـ
An Academic And Scientntific Journal

ف
ف
ت
ـ� ف� المستشـىف
ىف
Issued By Halabja University
ن
يق�حــون
الملصقــات ي� أماكــن محــددة وكل مــا يمكــن معرفتــه ي� المستشـ يمكــن لألفـراد الوصــول إليهــا  ،لكننــا وجدنــا أن العاملـ ي ي
اســتخدامها ف� إعالمهــم بالنــدوات واالجتماعــات ت ز
ل�ويدهــم بعنــر الحــوار والمناقشــة .واحــدة مــن أهــم السياســات الـ ت يـى تتبناهــا العالقــات العامــة
ي
ف
ه سياســة االنفتــاح المفتــوح أو االنفتــاح  ،مــن خــال فتــح الطريــق لمشــاركة جميــع أعضــاء المؤسســة بجميــع مســتوياتها
ي� المؤسســات الحديثــة ي
ً
ف
اق�احــات أو مشــورة للمســاهمة ف� الحكــم الرشــيد للمستشــفيات  ،مــن خــال تقديــم ت
وفقــا لقدرتهــا عــى تقديــم ت
اق�احاتهــم ي� جميــع المجــاالت الـ ت يـى
ي
ف
تهــم المستشـىف ،ويمكننا القــول إن موظـف ي المؤسســات الصحيــة عــى جميــع المســتويات ي� حاجــة إىل ســلطة مختصــة مكلفــة برعايــة مشــكالتهم
ن ف
ـ� ي� المستشـىف مــن ناحيــة أخــرى  ،وهــذا مــع األشــخاص الذيــن
واهتماماتهــم وحلهــا مــن جهــة والتنظيــم وتفعيالتصاالتهــم مــع ي
غ�هــم مــن العاملـ ي
ً
يجــب أن يكــون مقرهــم هــذا الكيــان يكــون مؤهــا يتمـ ي زـر بخصائــص موظــف العالقــات العامــة وســيتم تخصيــص المستش ـىف لجميــع الوســائل
المســاعدة ف ي� االتصــال.
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حكيمعثمانحميدكوردستان وخاصه ي� محافظه السليمانيه
المنظمات الصحية ي� إقليم
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ف
ف
ف
ين
المبحوث� فان تلك المشاكل يمكن
كث�ة ي� المستشفيات وبحسب اراء
جاءت اإلجابات كما هو موضح ي� الجدول رقم ( )13بوجود مشاكل ي� ي

حلها باســتخدام العالقات العامة ،وفيما أ.م.د.
بهاءالديناحمدمحمد
ت
ين
المبحوث� :
وال� ع�ب عنها
يل ابرز هذه المشــاكل ي
ي
/
كليةالتقنيةاإلدارية-قسمتقنيةاإلعالم
جامعةالسليمانيةالتقنية
ف
ت
ال� تلجا إليها إدارات بعض المستشفيات الربحية.
.1الصورة الذهنية السلبية المطبوعة ي� أذهان بعض أنواع الممارسات ي
A.P.D.BahaalddinAhmedMohammed
التشه� عمدا موضوع ارتفاع دخل األطباء.
.2تناولت بعض الصحف
ي
/
SulaymaniyahTechnicalUniversity
TechnicalCollegeof
ف
ين
وال زيادة االنتقاد.
تدم�
.3ارتفاع تكلفه العالج ي� المستشفيات الخاصة لتغطيه التكلفة العالية للتكنولوجيا الطبية وهذا يؤدي إىل ي
المحتاج� ي
AdministrationDepartmentofMediaTechnology
ف
ن
ـ� واالهتمــام الــذي تتطلبــه وســائل االعــام وســبله
 .4زيــادة دور المستشــفيات ي� المناطــق البعيــدة عــن تحسـ يـ� الصحــة العامــة واالعــام الصـ ي
Bahaden79@yahoo.com

وأســاليبه.

ن ف
 .5ن ز
العاقات ي ن
المفتاحية :ي ن
ال�اع ي ن
والخطوط الضعيفة لإلتصال بهم.
كوردستان العراق
الصحية،
العامة،
*الكلمات
المستشفيات
المؤسساتبعض
واإلداري� ي�
الطبي�
الموظف�
ب�
ي
ن
عل أنشطتها وعدم تخصيص مبالغ مناسبه بالمقارنة مع اإلدارات األخرى.
.6
المقدمة :ي
وتعا� إدارات العالقات العامة من مشكلة محدودية اإلنفاق ي
ن
أصبحــت العاقــات ف
للجمهور.اليتج ـزأ مــن نشــاط المؤسســات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها ،بــل أصبــح نحــاج الكثـ يـر مــن
ـاىل جــزءا
تكلفة عرنــا ال
العامــة ي�
الخدمات
المستمر ي�
.7االرتفاع
حـ ي
.8ســات والمنظمــات فمرهونــا اىل حــد كبـ يـر بقــوة إدارة العاقــات العامــة توتنظيمهــا وأن ف
وفعاليتهــا.
ـطتها
المؤس
أنشطة إدارات العالقات العامة.
تخطيط
شـ ي�
ال� ستستخدم
االنخفاض الظاهر ي� النسبة المئوية الجراء البحوث والدراسات ي
واإلقتصاديــة والسياســة
افيةيــة والثقافيـ
واألكاديم
بالذينسفـ�ـات العلميــة
مقارنه المؤس
ـل جميــع
مئويةـة لع يمـ
نسبهـة الازمـ
يمثلونالحيويـ
جامعيةشــطة
مؤهالتـة مــن األن
لديهمـات العامـ
ـاط العاقـ
ويعــد.9نشـ
المناصب اال�ش
ومجاالتـةالتخصص.
صغ�ه
الذين
ي
ن
ن
ن
ـفـل:الم تجـ
و�
ـدورقـالــدـذي
مفهومـةهــاالـ توالـ
ـراقـ ي�
ـوممـبـةهــاتطــو
ـاتتقـالعا
ـهدت
ناحيــخ.ـة أوخقـــد
.10ـةمــنو...الـ
والصحيـ
ادارةرا كبـ ي
المجتـنمــع ي
تؤديــه ي
ـاالتـة  ،المرافــق
ال�جمـ
مختـملـ مثـ
تخصصهـ
خدمـليـةســت مـ
ـؤولون� انهــا
المسـ
ـى يعت
ـ
م
العا
ـات
العال
العاـقــطة
ـاك أنش
ـرىشـ ،هنـ
ي
ـ� والمـ ن
واألصعــدة بمــا فيــه خدمــة العامل ن
ـر� ن ي� .المؤسســات الصحيــة.
ـكن  ،الــخ
ـالـ ي ،السـ
 ،توفـ يـر البيانــات عــن العمـ
ن
ن
ش
ـا�
ـو� الثقـ ي
ـا� أال وهــوكســب الجمهــور ونــ� الـ ي
ـاىس ألي تنظيــم إجتمـ ي
وتنبثــق أهميــة دورهــا ي� ظــل المســؤولية اإلجتماعيــة بمــا يحقــق الهــدف األسـ ي
ن
ـو� القائــم عــى
والتأثـ يـر ي� الـرأي العــام
*اإلستنتاجات:وبنــاء صــورة ذهنيــة حســنة عــن المؤسســة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات الصادقــة والتأثـ يـر الموضـ ي
التنســيق والتعــاون والحفــاظ عــى المصل فحــة المشـ تـركة
وألن العاقــات العامــة كونهــا نشــاطا
البحــوث العلميــة الدقيقــة،
اتصاليــا مفتوحــا يعمــل عــى ف
ف
المبحوثـ ي ن
ـ� أن موقــع قســم العالقــات العامــة ي� المنظمــات الصحيــة ي� حكومــة إقليــم كوردســتان وخاصــة ي� محافظــة الســليمانية
 -1أشــار غالبيــة
بـ ي ن
ـار�.
وجمهورهــا الداخـ يـى والخـ ج
ـ� المؤسســة
ـدة اإلداريــة يوبنســبة ()%51.09
يعمــل تحــت إ�ش اف الوحـ
ف
ف
ن ف
غ� واضح وبنسبة (.)%47.82
 -2اشار معظم
المبحوث� ي� اجاباتهم ان نشاط العالقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� اإلقليم هو ي
ي
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ف
ف
ين
By Halabja
العامل� بأن للعالقات متوســطة األهمية
 Issuedالعراق بحســب آراء
كوردســتان
 Universityاقليم
 -3حول مدى اهمية العالقات العامة ي� المؤسســات الصحية ي�
واحرزوا المرتبة االوىل بنسبة (.)%30.44
ـ� ان اهــم األهــداف الـ تـى تســى اليهــا العالقــات العامــة ف� المؤسســات الصحيــة ف� محافظــة الســليمانية تحقيقهــا هــو العمــل عــ� تمكـ ي ن
 -4تبـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ي
الجمهــور وإيجــاد القنــوات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ ي ن
ـ� االدارة والجمهــور.
ف
ف
ف
 -5يــرى اغلبيــة المبحوثـ ي ن
ـ� ان مــن أهــم األنشــطة الرئيســة للعالقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان وخاصــه ي� محافظــه
ـار�.
ه عقــد نــدوات ومؤتم ـرات صحيــة واعــداد أفــام وثائقيــة .وعرضهــا للجمهــور الخـ ج ي
الســليمانية ي
 -6وجــود مشــاكل كثـ يـرة ف� المستشــفيات وبحســب اراء المبحوثـ ي ن
ـ� فــان معظــم تلــك المشــاكل يمكــن حلهــا باســتخدام اســاليب وانشــطة العالقــات
ي
العامــة.
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* التوصيات:

ف
ف
ن ف
ـ� ي� مجــال العالقــات العامــة ي� المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة ي� اقليــم كوردســتان العـراق وخاصــة
 -1فتــح دورات تدريبيــة لمــدراء والعاملـ ي
ف ي� محافظــة الســليمانية ،بهــدف توعيتهــم ورفــع مســتواهم وكفاءتهــم المهـ ن يـى.
ف
ف
� -2ض ورة استقاللية قسم العالقات العامة ي� المستشفيات والمؤسسات الصحية ي� اإلقليم بدال من ا�ش افها من قبل الوحدة اإلدارية وا�ش اف
كافة انشــطتها من قبل القســم نفســها.
ف
ـؤول المؤسســات الصحيــة بأهميــة وانشــطة العالقــات العامــة ي� المؤسســة المذكــورة
 -3المحاولــة لتكويــن رؤيــة واضحــة مــن قبــل المــدراء ومسـ ي
وذلــك عــن طريــق فتــح دورات واج ـراء نــدوات خاصــة لهــم.
ف
-4اإلســتفادة مــن وســائل تكنولوجيــا الحديثــة مــن قبــل المــدراء وعامـ يـ� العالقــات العامــة ي� المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة وخاصــة وســائل
ـار� بهــدف ايصــال المعلومــات عــن المؤسســة وخدماتهــا
ـاع لإلتصــال بالجمهــور الداخـ يـ� والخـ ج ي
اإلعــام الحديثــة ،وكذلــك شــبكات التواصــل اإلجتمـ ي
جماه�هــا.
والمحاولــة لتكويــن صــورة ذهنيــة طيبــة لــدى
ي

ف
خري� كليات واقسام العالقات العامة واإلعالم بهدف اجراء انشطة العالقات العامة ي� المستشفيات
-5اإلستفادة من ذوي اإلختصاصات ومن
ج ي
ف
الوظي� ف ي� المؤسسة المذكورة.
علم ووفق خطة مدروسة وواضحة ،وكذلك بهدف رفع كفائة العمل ومستوى
والمؤسسات الصحية بشكل
ي
ي

قائمة الهوامش:

(هولس�) يكون ت
ت
كاآل�:
[ * ]1ان تحديد نسبة الثبات عىل وفق معادلة
ي
ي
2)C2*C1(/C2 +R= C1
 :Rمعامل الثبات.

ت
ال� أتفق عليها الباحث ف� التحليل ي ن
مرت�.
ي
 : C2 ,C1عدد الفئات ي
ف
ت
ين
المرت�.
ال� حللت ي�
 : C2 + C1مجموع عدد الفئات ي
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