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ژينه ورتهه   وه ی تو

به       و  ه فه لسه اكىن فه ته ن كداىن شارستان ژوودا، پ ك  يه اكن به ی م به ك   ته و 
رى وه رجنی بريمه سه  رێ، كه داده  گرگانه كی د ه ند ون)ى بۆ الی  ك (ئينب 

ىك ته ن شاو سا رد.  سه ىن خۆی پ به مه خۆی ڕاك به ر    شدا چووه ته و 
وشياكری راڤ ه هن ژوو  ی شارستان به سه ت بۆ م ن و ده ر  ت و  وه ىت ژ

ان بووه گااكىن مرۆڤايه ی كۆمه وه ره هۆاكرى كۆكه  ت، كه سه ده كخست     ىت و ڕ
ژوودا. هه گاته به مه  ربۆيه م اىن ده ركه اكىن ده هۆاكره  سىت بوو  اكن  ته سه ون و ڕوو

ژووداو ئه   اىن هه ركه ری ده شت سه ی  و هۆاكرانه م كه سه ر ده ون و ڕوو   وه ت
ه مارگريى) وه شدا (ده وبواره بوون.  كی فه ك  اىن  ىف بۆ دامه لسه مك زراندن و ڕوو

ژوودا به  ت  وه ده نا، كه م ه سه  اكره ژوو به ته سه ت و ده وه م ده ر گشىت   اكىن م
غى سه وه ده و قۆ زران  دامه  وه مارگريييه اكىن ده جۆره هۆی جۆرك  ست بهڕا اكىن 

ان.   و ڕوو
وه        ه داو به يه و چوارچ ىن (دۆسته و پ ك بوو  رواىن) يه مه-كی ی مريش   ك

ه ررن مريش ورد  د وه ده سه اكىن  اوبوو، كه كی به يه ڕاستدا، منوونه اكىن  و  ئه  ر
زه ه ت ه سه ون)ى به ی (ئينب  ت، كه ردا  ىن (   سپ وان سا -372ن

ا، بۆيهز) 1085-982ك/478 زه هه  ڕۆى خۆى گ ه كه وامندا ت ون)  ی (ئينب 
ه به كه به  ومريش مه ىش دووه تدا به ڕه بنه    شامن، كه م اكره ن. بۆئه راورد  ی  می 

ه ماسته ه ر ( ه ىل  در)ه بدول ريده  حامن  سۆری  رۆف يوان ئازاد  ر دكتۆر كه ده و (
ردو  ره رپه ر) سه نوه ئه ژينه ، وه وهشىت  ناوه خۆ به ربه كی سه يه وه ك تو .  اكرمان ه

ژينه سه  ش  كه وه تو ج)  كهاتووه  (پ كی  اكن اليه سه  ك  ريه هه  ، كه پ ن
ردنيان به و به نده و بريمه اكىن ئه بۆچوونه دا  مه-كی ىت (دۆسته دةوه  راورد رواىن) ت
كامن بۆدهمدا  كه ىس يه  .  وه ته شيكراوه ردووه مه-كی ىت (دۆسته وه ساندن .  رواىن) 

ش  به مه سه ست رسياره ی ئه وه مدانه وه  م  دوو   به  ته م حكومه بۆ ئه  ، كه يه و 
رساوه مه-كی وی (دۆسته ىس دووه رواىن)  ش بۆ ده ؟  ه م وىن  مارگريی 

كراوه ته ا ه ،   ر اسه ڕووی  اكىن  بۆ بۆچوونه  وه مارگريييه اكىن ده ۆرهو ج مك و پ
ه  نده وبريمه ئه ىس س ش بۆده وانني.  وشت و اكرو  مارگريی و ڕه وتىن ده ركه م

ركراوه سه و ده ره اكىن به گاوه هه شدا بنه ىس چواره .  ووىن د كی  ه ه و ڕه ه م
وبۆچوون و  راوردی ئه به  وامنداوه هش ه وه ڕوو. به  ته كی خراوه مارگريی دۆسته ده
زه ه ت ش، كه وه وردييه  ته و حكومه ستني به ون) ببه ی (ئينب  س ىس   . دوا 
ه رواىن)  مه-كی ىت (دۆسته وه ىت ده سه و ده ره اكىن به گاوه وتىن وهه ركه بۆده  مه پ
كراوه ته ا ه مای ده ر بنه سه   ر ر ئهىك. دو  رمارگريى خ كۆی    ی، كه جنامانه و ئه ا
ژينه ئه گه ويه م تو ن،  دا پ سىت ئه پاڵ ڕزبه شتوو اوانه وسه ندی ل م  ی بۆئه ر

ژينه وه  يه وه تو ميان به رگرتووه سوودمان ل ناوه كه اكره ، كۆ كی  مان ه . هيوادارش اكر
ن به سىت و ئااكدمي ت. جنام گه ئه  زا  ندب

 
شه  كی پ

ه گۆشه ت  سه وده ره اكىن به گاوه كی وهه مارگريی دۆسته (ده  )  وه ونه نيگای ئينب 
شاىن ئه ژينه ون سىت   وامنداوه هه ، كه  يه وه م تو كی زا كه سه اكر ن. ئاماجن  ر 

كی ئه شامن به واكره  ردىن بۆچوون يه  نده و بريمه روارد سالم كی  وه ر ده سه   يه ئ ت
وه ده وردی سه سالمی، كه اكىن  می (جزره هه    ڕاسىت ئ ز  ر ده سه )و  ر سىت (

وڕی دۆسته ئه اعی  ه زراو (ئه ك) دامه بو شو ی  ره زای په روان)ى خوشكه ىل مه بو 
داو سه ه اكىن بۆ خۆی و بنه رييه روه پ ك به وه ك ده ش وه وه ی پاراست. به كه ما   ت

ژووه ڕه الپه  رواىن) چووه مه-كی وی (دۆسته(دوو)  ش  كه ته وه . خودی ده وه اكىن م
ىن ( ی  وه ڵ ئه گه  وان سا ر سه تدارىت به سه ز) ده1085-982ك/478-373ن
می جزره هه زكه بوو، به ريدا هه وروبه و ده  ر وان    ) واته ده ی (چوار سه م دوای  ن

ىن ( ه1406-1332/ك808-732سا ه ز)دا ( ه بدول ون) دوای  حامن ئينب 
ژووی مرۆڤايه به ژووی ده دواداچووىن بۆم سته وه ىت و م ه  مه ت و س   سياس

يه سالم وه ده اكىن سه ئ ه اكىن  ن بۆچووىن  ڕاست،  ن خسته سه ند ڕوو،   ر
امن ب زۆربه واز  يه و به چن ك ده يه اكن  ته سه ر زۆری ده ی هه پ ك ش

ره وه اكنيان به اكرو ىس  روه ن. هه ده  ر سىت  و هه ته سه ر ده هه  رد، كه  وه ها 
ن بنه ده ز  ه رمارگري بۆ ه وه و هه  يه و خ و هۆزك هه  و تريه ما ی  مووان پ
مه پابه ك  وامندا يه هه  وه الی خۆمانه ش  ندن. ئ زانه ك   ىس   ی، كه وت

 ت سه و ده ره به اكىن گاوه و هه یك ستهۆ د یريمارگ ده
  وه ونه ه نبيئ  یگاين  شهۆ گ 

  2درر حامنن هه بدولل هه ىلىل ههو 11ر  نوه  يوان ئازاد ئه  كه
ژوو به1 ژی ىش م ه اكن، کۆل سته مروفاييه ت امىن، زا كۆی سل امزا راق، سل وردستان،  می   ىن ، ههر

ك یژل ۆ ژوو،کىش م  به2 ه اكن،زا سته مروفاييه ت ام ن،ڕ راپه ۆیزا  راقوردستان،   یمره، ه ىنسل
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ردووه (ده وردی سه سه ده ، به رمارگريى)  ىك  وه ده ت كه ڕاست به اكىن  ن،  راوردی 
ژينه سته به ومه . بۆ ئه رواىن)يه مه-كی ىت (دۆسته حكومه  كه ج)  كه وه ش تو مان بۆ (پ

ورمتان بۆ ده كه ىس يه  شكرد.  س دابه كی  ساندن -كی ىت (دۆسته وه مدا 
ردووهرو مه ىس دووه اىن)  شامن بۆ ده .  ه م كردووه وىن ته مارگريی  ا ،   ر
ه  اسه ڕووی  ىس   نده و بريمه بۆچووىن ئه  وه مارگريييه اكىن ده وجۆره  مك وپ زانني. 

ه ش بۆ ده س و  ره اكىن به گاوه وشت واكر و هه مارگريی وڕه وتىن ده ركه م
ركرا سه ده ىس چواره وهووىن د ش بۆ بنه .  مارگريی  كی ده ه ه و ڕه ه  م

راوه كی ته دۆسته ان  ن به و اكره . بۆ ئه ر ش ن سه ه  شامن  اوه ند ی كۆن و نوێ  ر
ندا هه    ، كه ستووه به و )و  اكىن (املقدمه وه به  نده و بريمه ی ئه كه مه رهه ردوو به ن

ٔ وا ارصمه من ژوی (العرب و ديوان املبتد م العرب والعجم والربر، و من  ٔ خلرب ىف 
رساو به ٔكرب)  ون)ه  السلگان ا ن  ٔ رخي  ڕۆكی خودی  وه  ،   (

ه مه رهه به زی (ده  وه اكن وانني، كه بۆ ت ه ئه  رمارگريی)  ردۆته سه خىت  و  . دوا  وه ر 
ش، كه ه س تداری چووىن  وه وده ره اكىن به گاوه ههوتىن و  ركه بۆده  مه ىس پ

كراوه كی ته مارگريى دۆسته ده ا ر به ر ميان به ئه . دوا ك كۆ ناوه كه اكره جنام ،  مان ه
ژه هه  كه ی گه ردووتو سىت ئه شتوون. به ر پ اوانه وسه دوايدا ل ردووه مان رزبه ر ،  ند
وه  يه وه م توژينه بۆئه  كه ژينه هرگرياو  سوودی ل مان ئاماجنی خۆی  كه وه . هيوادارشني تو

ت و  اكب سىت گه ئه  دا به راورده به  و اكره پ كی زا ني. جنام  شت
ساندىن مريشىن دۆسته11 ىن دۆستهرواىن) كی (مه .  ك  يه رواىن) به كی (مه : مريش ك
ه  ررن مريش وردى سه وردييه  د ژووی  وم رێ،  ڕاست داده وهاكىن  ده اكىن ن
ری   كه كی د ه نده هه ی ڕه ڕووی سياىس وزۆربه ڕۆ اكىن  اكىن شارستان
و بورهان يدا هه كه مه رده سه ه ). ئه23، ل2008بووه (ئا وور     وردييه  و مريش

ووری خۆرهه می جزره ىت هه و  دي ركه دا ده ر -177، صص(2006وت((ام
ی (س  ) ))و 180 ی ( زراو  ز)، دامه982ك/372ا ىي به1085ك/478سا   ز) كۆ
ب يوسف سه ده ، 103، ص2001، اسامعيل شكر8، ص1972ىت هات(عبدالرق

ق صديق242، ص2013اخلليل ليب192، ل2010، د. زرار توف  ،2013 ،
ىل رسول79-78صص اليد  ن زاده100، ل2010،  ل2012،   ،73-74 .(
اوه سه    كه ته وه وی ده  ت به ره سه اوازی دروست بووه ر ان  ، هه اكندا ج ك ند
وزه وی (دۆسته به ردووه (يوسف،  كی)  ن  ، 100، ص1960، املايئ1/14د

زة محمود عزت، بال، ص رش به ). هه50فا كی  ن  مه-كی (دۆسته  ند و رواىن) 
ناوه ((د.جامل رشيد امحد ن 97، ل2004ن)، 230-203، صص(1994ه ش ، ن

ش به ) . الی (ڕۆزراوه242، ، اخلليل، ص26، ل2006شري ك)   ردی) (دۆش
راوه3/84، 1916هاتووه ( د ز)ى بۆ ز ىن)ش ( ن حوزىن مور   به  ).. (حوس

ك  ناوه ( -(دۆش وی ه ىس)ش به خفاىن به ره ). (شه1/14، 2007ز)    دل
ه (فه ربه رما ىن د ردووه ( زره ه ر و وا ه29، ل2006) تۆمارى  مني  د ئه ممه ). (مو
ش (دۆسته كی به زه ىس  دوو حكومه  رواىن) به كی) و (مه گ) ا  ىت ج

اوه سه ردی)ش  (ڕۆزڕاوه  ) )). جگه2/44،49، (2012( ردووه(   اكندا به كۆنه  ر
ن االثري201، ص1999روان) هاتووه (العمراين ىن مه (به ٔ  ،1987 ،7/415 ،

هيب2/126ٔبوالفداء بال،  ن تغرردي32/26، 1994، ا ٔ )، و 5/155، 1999، 
اوه ی سه زۆربه يه  ر ه نو ش  ه وه سه  ر  اكن اوه ی سه ر ش رواىن)  (مه  اكن به كۆنه  ر
ردووه وزه ن  ن د ارو196، ص1994(بوالند ، 206، ص1980، زام

 ). 54، ل2012، اكمران عزز58، ص1970التكرييت
نانه هۆاكری ئه      ول اوازی  ته گه ی ده وه ش بۆ ئه و ج اوه سه   ، كه وه ڕ   ر
اوازی هه كۆنه ڕۆشىن و ج ۆزی و  وان بنه   يه اكندا ئا ه ن نه ی دامه يه ما   ر كه زر

ه و بنه ڵ ئه گه ،  كی)يه (دۆسته   ی به كه هىت مريش  سه ی ده زۆررن ماوه  ی كه يه ما
ه (مه  ، كه بووه  وه سته ده وان ئه ه ه ندی ڕه يوه ڵ په گه )،  روان ه و دوو بنه كی ن .  يه ما
ه به ن ده مه رده و سه ىش  و پ ر به وه دا مريشني  ن   وه وی هۆزه  ت ز
ه بنه ه ك (ئومه را، وه وده  وه ما ی، سه بباىس، بووه وی،  د)  ، عوبهجلوىق هي دی.....

ه وادی، شه ك ( ڕه اكىن وه وردييه  ته سه ن ده ه سنه دادی،  ننازی،  وی، 
د)، بۆيه رواىن، ئه مه وه ئه  يوىب.... ژووه ش  و  شه بووه ر نه ده به  وه و م ش  كه . ك
ره ه و دوو بنه ر ئه گه ئه  ، كه يه وه دا ئه ل ه دوو بنه  به  يه ما ني و ی  ما اواز دابن ج
يانه وی يه  ش به كه ته وه ده ك ت وه  وه ك اوه ك سه ب اوه ی سه اكن و زۆربه كۆنه  ر   ر

يه نه نو ردوو ه وی بنه  هنا به و ته  اكن  ناوه ی (مه ما ن ه و ی   وه ،  ئه رواىن)  ڕۆ
زی  بنه سياىس و ديبلۆماىس و سه ه ر ر  كه ما ناىن   ی  رامۆش  دا فه كه ته وه دهول

ن زاده، ل ده ني وه  ر به گه ). خۆ ئه15رت( نب ا دا ىن ج ك  دوو مريش
ه ردوويه كی به مني زه د ئه ممه (مو شه گ)  ته ه ه ندی ڕه يوه ی په ىت ك ،  ئاراوه  كی د
اوه ندێ سه هه    چوكه ه ك بنه يه دا به ر رسياره  ما راون.  رهش  كه دا ئا   يه وه دا ئه ل

وان (دۆسته ه ه ندی ڕه يوه په يه كی) و (مه كی ن ه ك بنه ؟ ئا يه رواىن) چ ن  ما ن 
ان؟  كدا زۆربه ج اوه ی سه اكت يه  ر اڵ و خوارزايه ته  كه ندييه يوه اكندا په نو ه هنا  ،  ت

ه می مه كه مريی يه  كه ن اكن خوارزای مريی دامه روان ش  مه . ئه يه ری دۆسته هزر
ه به اوه ند سه ه  سنت به ش اوه سه ك  يه ر ، 3/178اكن(الروذراوردي،  كۆنه  ر

ن االثري، 59، ص1959الفاريق ٔ ، 101، املايئ، ص96، ل2012، الزاريف7/443، 
ب يوسف، ص ق 47، ص2011، قادر محمد حسن122عبدالرق ، د. زرار توف

شري198صديق، ل ن  ش و بورهان، ل225، اخلليل، ص27، ل، ن )، 30، ئا
اندا په هه  م  به ك رازايه  كه ندييه يوه ند ه مام و  ك  ىت نه رازايه  كه مريه  ، كه ت

نطايك ن العدمي، بال، 208، ص1990خوارزا( واداري2/1130، ا ، 1961، ا
 ). 154، بوراكى، ل1/6/216

شه      ر ئه يه ك اوه ندك سه هه    ، كه يه وه كی  كی  ه ه ڕه  اكندا  كۆنه  ر
ه مه وی (مه روان وكی نه اكندا دوای  وی  ، 1979هاتووه(الشنرتيين روان) 
ن اجلوزي2/4/477 ن االثري، 16/70، 1992، ا ٔ ٔصيبعة، بال، 8/356،  ٔيب  ن  ٔ  ،
ٔيب الفداء، 329ص ر  )، الی به2/180-181،  كی  اوه سه  ش ك)  ن (دۆستهاك ر

ه ردوو بنه و هه روان)ه وكی (مه ن العدمي،  ه ه ك ڕه يه  كه ما ٔ ن 2/1130ن( ٔ  ،
هيب1/177لاكن، بال،  ن 8/176، 1982، الصفدي2/300، 1985، ا ٔ  ،

ه5/225، 1991العامد وی يه كی به مني زه د ئه ممه )، الی (مو م مريی  كه گ) 
وه رواىن به مه ه (ئه:  هاتووه  م ش ه بو  وڕی مه سه ىل  )، 2/49روان دوسنك)( ن 
وكی (مه به وی (كه م الی (فاريقی)   ). 59(ص ك)ه روان) 

ه می مه كه ر مريی يه گه ئه  واته كه      ت،  ييه هنا خوارزای دۆسته اكن ته روان اكن ب
اوازييه ه بنه  ك  ج ت  گه م ئه ، به يه دا هه كه ما رازای ب وكی (مهر  ش  و  روان)
ت ئه (دۆسته ني ده ده  وه ك) ب ت بل ه مه  ، چوكه ييه دۆسته  كه ته وه ب ش  روان اكن

ه  م  (فاريقی)، كه كني، به كی دۆسته ه ڕه  ر  هه ه خۆی  و و  بووه  كه كی 
وكی (مه ش بووه كه ته وه ىم ده رده هاوسه وی  نا (كه  روان)ی به ،    ، بۆيه وهك) ه
مه امن وايه  ئ ت، كه  گه ڕه  پ ر ب رنت،  كی (مه دۆسته  ی به كه وه  گوجناو رواىن) هب

ه ردوو بنه وه و ڕۆی هه اكته اكن كۆده بۆچوونه  چوكه دا وون  كه ته وه ده  ش  كه ما
 اكت. 
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ه . ده22 ه مارگريی  اس و جۆره وىن   اكىن: مك و پ
گه  ی مارگري : ده2-1 ه ی زمانه ڕوا ه  :  وه وان دا (التعصب)  به ره زماىن  ی   ب وا

انه كی به  وه پ ان ز هاتووه ولوو ی ده ه ش وا   مار و ماسولكه . (العصب)
ت، وه يه گه ده ايه  و يعصبه عصبا) واته گورێ (عصب الشی ك ده ن و لووليدا.  وه پ

ی ق  )ش به ی (العصبيه وشه ن و ڕازيبوون هاتووه ه هوا ها   (التعصب)   ، وه ت پ
ی ئه  به  ، كه هاتووه  وه )ه (العصبيه گه  وه وا اكت بۆ خزم و  دت مرۆڤ  واز 

اكته كۆمه  ياندا گه گه سواكری خۆی و  كه ان ده ی دژايه وانه ر ئه سه  ك  ا  كه ت ن، 
ن سته سته كراو.   و (عص  ماكرن  ل) واته  بهمل داڵ و خزمه  الر   اكىن  زكه  م
ه كۆمه  ) به و العصابه  ، و (العصبه وه وييه وان   ن  ژماره  گورێ، كه ك ده ك  ن
ل) كه ) كه (ده و ( ت س  شدا وشه  ، 21سدا ب ار  ی (عصبه قوڕئان ) چوار 

ره اره هه  كه  وه بۆته  دوو ك وا  به  كه ر چوار  اكر  ك به ه  ی گروپ
ية/ رناوه((سورة يوسف:  ية/8،14ه ، سورة القصص: 8، سورة النور: 

 ).76ية:
گه  : دمارگريی 2-2 ه  رمارگريی  : ده وه ی زاراوه ڕوا   به  وه ون)ه ديدی (ئينب 

راوه (العصبيه تداو  وه ده    ن بووهاك گرگه  ره هه  زه گه ڕه  و  . الی ئه ) گوزارشىت ل 
شی بووه رده هۆاكرى به وون ايه  وه  وه كه ه  پاڵ به  كه مارگريييه ده  ، چوكه وام ی  گو

ن، وه سه ده كردووه الوازبووىن ده  تدار  ش وا ايه ئه  مارگريي ت و  ن نه ييه و گو ن م
ه لهييب وه ىس ده ره هۆاكری هه  ب  ). 75، ص2008ت(ا

ره      ژه زۆربه  د سته ی تو ژوو و كۆمه راىن بواری زا ش،  فه لسه ناىس و فه اكىن م
ىن ئه    ويانداوه هه گه  يه و وشه هن بريی (ئينب     دمارگريييه  ن، كه ت
را ه   وه ر ئه سه ش  كه اكراىن وشه ی ڕاڤه ). زۆربه16، ص2003ون)دا(ا

اكىن (به  همارگريی ب ده  كۆن، كه ن (گياىن  يه جۆشدراىن كۆمه  وه كه يه وا ىت) 
ان ئه م هه )، به144-143، صص1988(املغريب ندووه ری) گه به سه ده ك و گياىن  ند

ٔمه  وه ته مكی نه ه    جۆشدانه وه (ا اوگرتىن ئه به   وه. به ته )دا بي   ی كه وه ر
ژوويني و به كی و زمانه ه ه دا ڕه وه ته نه اكن   ندييه يوه په ه واىن و م   وه وانه پ
زاكيه يوه مارگريييدا په ده  ر  ). هه158،ص1998تيني(النهبان ىت وخزمايه ندی  كی  ند
وه به كی سياسيان دا ز نه  ، كه ه زراندىن  ر بوون بۆ دامه پا
ان وايه هه  يه وه شه و سۆگه ر  ). هه187، ص1989ت(اخلرضي وه ده ر پ كی    ند
وه ر  وره كی گه كۆمه   گه  وش به ئه  وه ته هۆز خۆی بي زيىب  ت ۆ  مي ىن  ش

ه ش ئاماجنی گه  ، چوكه سياس ه زيىب سياسي ك  وه  ته سه ده  ش
ه كه مارگريييه ده ك  مه م به ون)، به ی (ئينب  ه دا ئه كه زيبه رج ه و    نه س

ه   كگرن وجۆشدرانه ويه كه ئه  سوپايه  وه ن ئه  ن، وه مارگريييدا هه ده   ، كه وه كۆب
كی سياىس(سلطان خۆده  زيب گۆڕێ بۆ ، 35، ص2001گرێ، 

اوي ه15،ص2012احل ابيد ئه ممه ). (مو ی وايه د  ه  ، كه جلابريی) پ )  گروپ (امجلا
ت به يه گه ده ه م نه ن وپ ك    كه سه اكىن كه هنا خزم وزكه كو ته هاىي، به ڕه به مكی گ
وه يوه ی په وانه ئه ري سنت پ  ).168، ص1994ی(اجلا

اسه  ت به ره سه      ه پ ه كه مكه ردىن  اسه ش  ن پ ی جۆراوجۆری بۆ  ند
، ص140، ص2007(املالح راوه را شار19، ا ، 290، ص1999، ال

مه م )، به69، ص1992الشكعة اسه ه  ئ امن وايه  ڕوو، كه ينه ه ك ده يه ند پ م  ئه  پ
اسه ه اسه  يه ند پ ی پ رش  وا ك  گرن، يه خۆ ده  اكىن  اسانه ك ش،  و پ

اسه ه كه پ ابيد ئه ممه ی (مو ی وابووه  كه  جلابريی)يه د  مارگريی  ده‘‘  پ
كی كۆمه يوه په وون هه رووىن هه تىي ده يه س سىت  سىت (شعوری)و 

ركراو به كه  ، كه (الشعوری)يه كی د وپ ه به ده  وه كه يه اكىن گ ر  سه و،  وه ست

زكی و خزمايه بنه ر  وامه و هه رده ش به كه ست بوونه يوه . په ىت دروست بووه مای 
ك مه ه اكت ن گر  اكت چ وه  ندامانه و ئه    شه ڕه ك  هه رس ك    و اكته وپ، ئهك 

وونه يوه په ز ده وت و توندو به كه رده ده  كه س ري، ص ه ت(اجلا  ). 168ب
اسه        ردا هاتووه يه پ ه ده‘‘  كی  ريت   ی كه ييه وه  سته و هه   مارگريی 
ه به ده  وه كه يه اكىن هۆز به كه ه  ،  وه ست   اكن  ۆزهدا س وه ڕووبوونه اكىن ڕووبه ته ا
زيك ده يه كه وه بنه كرتی  و  ی ئه وه ڕوبونه ن بۆ ڕوبه كه كرتی ده اكن هاواكری يه و 
انه مه ده شه ڕه ی هه رس وه  ن، كه كه ن ل كی  هه كی خۆرد به يه به ش ست و هۆش

ن، وه ش ده هاوبه ن به هه  جوو گه ده موو انه وازی يه م  ك ه  چن  ده  وه ك ىت  ا
رانه ده ژی  ژييه و ده ری، و ئه سه  ستدر ان به بۆ سه  ستدر ك ك ژی  ده  ر  ستدر

ن. هه ده  كه موو هۆزه ر هه بۆ سه ر فشاری (ده    كه هۆزه  ر بۆيه زا مارگريی  ژ
ن (ده هۆزايه ت بۆ به ری) ده گه مارگريی تريه ىت)  و  چووىن ئه  وه مه ده جوو
ىك  اليه ). 156(النهبان، ص  ’’ىت خودی خۆيه  رگركردن  به بۆ  ی كه وازه گه
كه زی به ىس ده كه  وه د ه  مارگري شا ردووه وه اكىن و نه ڕۆ ان  هه ، وه اكىن  ك ر ش

ت  گره ده  ری توڕه سه تووش ب ت،  ش ده ه  ب   ی  وه ری  ئه سه  وژت  ك
نه ته كه ره پا كۆ ی  وه اكت، و  ئه  و اكره ئه  وه ئاگادارييه ی به وه  ئه  ، وه وه ی 

كۆينه وه  اكت كه  و هۆاكره  ش  وه ل ی  و جنامداىن ئه بۆ ئه  وه و وژدانه به  پا
فغاين اكره  ). 323، ص2002(

ه وه ك ئه روه هه      ابيد ئه ممه ی (مو ی وابووه د  ش  مارگريييه و ده ئه  جلابريی) پ
ان (خزمايه كه ، يه ستاوه ما وه ر دوو بنه سه  ان (په ىت)و دووه م وونه يوه م )،  س

ه  كه سه موو خزماىن كه هه  چوكه وه  چ هنا  كو ته به  وه يه كه مارگريييه ی ده چوارچ
ر ده ی ئه كه ماگريييه ده  به  وانه ئه ن كه ژم وه يوه وام په رده به  ر ن پ ر  ست  ي، ی(اجلا
ر ئه168ص ه  مارگريييه و ده ). د يدا ده  ش  رسوشت شي ىن سارا بيرنت،  ژ

كی زر و ڕه  چوكه ن ری په رودۆ ژ كی  يوه ق خواز سىت و جۆش دران
كه    وامه رده به وان   ). 28، ص2008اكىن هۆزدا(غوردو ن
ه : ده2-3  وىن:  مارگريی 
ه2-3-1 ه  ی مارگري مكی ده :   دا: ده ديدی  ه ون ون)  مارگريی الی (ئينب 
اسه  وه به ه  ، كه راوه پ دان و به    ريت زی و سۆز و گرگ وه  "شا هاتىن   ها

زكه خزمه ن تووىش  سىت سته ده  ی كه وه اكن  اكن و  گاىت  وچوون بنب،  م بيا
زيك   چوكه دا هه ده  خزمی  ك  ىي ده زاری و شوره رمه شه  ت بهس روون اكت، اكت
ژاكری ده م و ده اكىن تووىش سته زكه  خزمه اكت خۆی  ز ده ه  ن، وه ستدر
ته كه وان خزمه  و نه ون و  كه و په ی و ئه كه ن ی  كه خزمه  به  ی كه وچوو
ه مه گات. ئه ده كی رسوشت ا ئه هي ی هه و اكته مرۆڤدا     ش خواس ر گه ، 
شتگريييكه  ىت  ندی خزمايه يوه په وان  زيك بوو، ئه يه  ران  ن   وه كه به  وه كرتی زۆر 

ته جۆشدران و يه ش به يوه دی و په كگرن د وون ر و ئاشكرا   وه كه يه س زۆر د
ت، به ده ه ر خزمايه گه م ئه ب ان فه هه  وه وته دووركه  كه ت ك ن و به هرامۆش د ند س  ر

وی (بنه ه ز ه ) ده كه ن هۆزه  كه ما ن هۆی  ی به كه شتگريكردنه  ، چوكه وه م
وه ت، وه ده  وه كه ز ش به گرىي و هاوپه اليه  ب وه هه  ميان و  ئه  ، چوكه يه مان ش

يداىن ده زی و سۆز وگرگ ان بۆ ئه ر يه مارگريی هه اكت شا ك ن ب ك ر هۆی  هوی 
يه گرىي و هاوپه و اليه ئه ت ده  وه ميان ون  ب ن  ٔ رگرتىن  وه ). 1/207، 2005(

شىت به كه بريۆكه سامك ‘‘رمووت  فه ده  ، كه ستووه ك به يه رمووده فه  ش  ٔ تعلموا من 
اري اممك)(الب ٔر ، 8/172، 1995، الطرباين55، ص1997ما تصلون به 

يه ئه  )، كه4/274، 1997احلامك وه و وا   يه ك زانني سوودی هه ه ه گريی ڕه رده ی ل
ك كه  وه كه يه بۆ به دران و جۆشدران ه ده  گر ووىن په  ب وس ندی  يوه هۆی پ

ووامه
گمارگده ا
وووواماههووووامهوامهوامهده
چچووكهوكه

 ىنىن  
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ررسهسهرر ئه ئه ئهوووهئه
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شتگريی و سۆز بۆ يه مه ىت و، به خزمايه ته ش  ون،   كرتی د ن  ٔ ئاراوه(
1/207-208 .( 
ه اكن ده : جۆره2-3-2 ه هوىن: د مارگريی    ون) دوو جۆره مارگريی الی (ئينب 
ان ده كه يه يبه م شيان ده و دووه ته مارگريی  ه م يبه . ده مارگيريی گشت ت  مارگريی 
و يه    ، كه يه مارگريييه وده  ئه ته ن ه رايه به كی ڕكه مارگريييه و ده  وه اكيه  ك هۆزدا د   ت
كه  وان  ان هاوپه م دووه ت، به سه ده  شنت به ك هۆزدا بۆ گه اكىن يه ن ه م   كه  ميان
ه  وان  ه ند ده ن كدايه مارگريی و  ن هۆزو  ه  واته ). كه28(غوردو، ص ند هۆز ند
ی به گه و خ ئه تريه ك ده كی گشىت (هاوپه مارگريييه ده  وه كه يه ر نن، به مياىن) پ م  ه
ن ش  مانه ك  ريه هه يبه مارگريييه دا دهوخۆ م  ندی ئه يوه په  ، كه يه تيان هه كی 
زره زۆر به  مارگريييه ده ندی  يوه په  ، چوكه كه مياىن)يه گشىت (هاوپه  مارگريييه ده    ه
يبه ده نه(عبدالعلمي عبدالرمحن خرض مارگريی   ). 140، ص1993ت گۆشت و خو

ني ده ها ده روه هه      كن، كه  ه مياىن) كۆمه ريی گشىت (هاوپهمارگ توانني ب     هۆز
وه وه چوارچ كی سه  ی ش كخست زييدا كۆبوونه ڕ ه  وه ته ر   به  گرتووه يان هه و 

ن و   رگركردن  ن بۆ به كه ڕ ده اكن شه رۆك هۆزه ىت سه رردايه سه خۆ
نده ). هه28ن(غوردو، ص وه مانه ارش ه و  ت كۆيب  فراوان ده  ندك 

گرياوه ش ده كر ته اكن يبه م ده )، به85، ص2010وه(البابريي گر   ت، كه مارگريی 
كدايه   و هۆز وه  ن ه  ش كی سياس كخست   ىت  وه ی ده كۆرپه  نه مه ئه  ، كه ڕ
 ). 28(غوردو، ص گرتووه وی خۆيدا هه هه

دا  ىش ئاماژه وانه موو ئه هه      يبه ده  مان پ دا خۆی  مارگريی  و  ت و گشت
ه يه وته ته ون)دا ده ی (ئينب  مارگريی  ده  ست  به مه‘‘ىت  گوتوويه  ، كه وه بي
بوونه به ته ه ه ڕه  به  ، كه رگركردن و زا اوی سه  دی  ك د ىن كه پ سواكرو  رخس

گانه اكن و به زكه  خزمه ناىن ب ا چۆكداه   مارگريييه م ده م ئه ن، بهاكنو دوژم
كه اليه به ش دروست ده و هاوپه ڵ كۆي گه وبوون  گريی و ت ت و هه ميان مان  ب

گه كه به  ، چوكه يه ىش هه پ كه ت ن بۆ ماوه  وه وی وهاواكری وپ ژو  يه ژ كی در
دان  ده رده روه ىت و په هاوه ه ته  گاته ردن و شريپ ا ن  هت واوی  اكىن مردن و ژ
ا ئه جۆشدران دروست ده  وه كه يه كگرن و به يه ت،  كگرن و  و يه ر ئه گه ب

شتگريييكردن  سۆزو ده  وه ش دروست بوو ئه جۆشدرانه كرتش  يه مارگريی و 
ون،   دات ده ر هه سه ن  ٔ )1/314 .( 
 
 ووىن: سه و ده ره اكىن به گاوه ههوشت و اكر و  مارگريی و ڕه وتىن ده ركه ده-33
رد كۆمه مارگريی: وه وتىن ده ركه : ده3-1 سامن  يبه ك ده ك    ت  مارگريی 

وه دا كۆده مارگريييه ی  ده چوارچ و ئه  م  ، به وه بنه كی گشت   مارگريييه و ده ن
انه يبه ت  مارگريی ده ك ده هنا يه دا ته ت ت زاڵ ب موو  ىت هه رردايه و سهتوان
ر. واته مارگريييه ده ه گه هۆزك ئه  اكىن  ی  ن بنه ر ه ند اواز و  و تريه  ما ی ج
ت، به مارگريی جۆراوجۆرى  ده ر هه خۆ گرتب ت ده ر ده م دوا   ك  مارگريييه ب
ن به هه ت و ئه موو زر ب كه ه رش شوىن  ن  ون و هه واىن  ر   موو ژ
ه ىت ئه رردايه سه ون،   مارگريی به ك ده يه  و بنب به  وه ودا كۆب ن  ٔ ز(( ، 1/213ه

وه ) )). 226 ه يه م چوارچ ك  يه  ى به ون) ئاماژه دا (ئينب  ررن   ك د
ه ه ه ئازايه  ، كه ردووه  مارگريييه و ده اكىن ئه ته س ی وابووه . ئه ت شوىن   ، كه و پ

شته اوه ده  و هۆزانه هنا ئه ته  وه بوون و مانهج  ن ن  ن كه توا مارگرين،  ىن ده اوه  ىن 
ك ده هه  چوكه رايه ر اكت ژی  رساون   اكنيان كه جنه وا گه ن ئه كه ر ئاواييه سه  ستدر

ه ىت ده ئازايه  به ره رێ بۆ به ده  چ ه و به ئه  رگركردن. د شيان پ  رگركردن و پاراس

اوه گه رت مه ن. هه ه ه ك ڕه مارگريی و يه ىن ده ر  ز ده ش به مه ر به ك  ن و  ه
ه ون،  ر ده رس ن  ٔ  ). 1/206ن(
ووىن ده وه كۆبوونه ش بۆ مه و دروس ندن و اليه به مارگريي ،  ىن ئابوورييه سىت خۆژ

ه وه ابيد ئه ممه ك (مو ی وا بوو  د  كه‘‘ابريی) پ ه  ملمالن كی  ملمالن
ري، ص  ئابوورييه ه104(اجلا ش دوای ئه ). (ئينب  ىس  وه ون)   كه  ردووه  وه ی 

اوازی وه وه  اكن به ه ج اوازی ش ی ج نيانه پ ر ڕووىن ده ی ژ   ، كه وه اكته ، دوا
وی و ژ ده ر به سه   كرتييه شيان بۆ هاراكركردىن يه وه كۆبوونه ژ ناىن  ن سهت ٔ ن(

ه ندێ بۆچوون ئه هه  ، كه يه وه شه و هۆيه ر به ). هه1/191ون،  ی  و ملمالن
ه ده ر بۆ ده سه وىن  مارگريی  ن و دوا وی و ژ ژ اكت  راورد پ ده ت به سه ر 
نايه ڵ ئه گه  ه و هۆشياری چ اوي،  كه فه لسه فه    ی كه ت ی مارسدا هاتووه(احل

 ). 14-13صص
رت   مارگريی ده مارگريی: اكری ده : اكری ده3-2 ی سه  توا ا  ( ييدا  ره (س

كرت(املالح، ص ئاماژه  )141ی پ 
ر  كه هۆز دژی هۆزه  رگركردن  : به3-2-1 ىي  بنچينه  ره اكری هه  مه ئه  اكىن 
يدا ڕۆىل شوره  مارگريی  ده  ، چوكه مارگريييه ده شي غی سارا زی  و سه  قۆ ر

ىن ده غی شارش ، كه قۆ وسىت به به رۆك هۆز  سه  ب ی بۆ  كه هۆزه  ر پ
زگاری مه به ار ده رىس هۆزه رگراكری و پار ر،  ت  اكىن    ت  سه ده  ب
ت و سته گه ش ب ان ل نه يان  رودۆ ده اكت، نه م ك  كه مارگريييه دا  ی ت

ه ره ده  ت و  ون،  وش و ئه وچووىن ئه هۆی   جنامدا بب ن  ٔ ش( وان
1/251 .( 
ورت هه : اكری ده3-2-2 اكىن  رگراكری دژی هۆزه ر به سه   هاتووه نه مارگريی 

غی به  كو  ر، به زبووىن ده قۆ   ست به ی هه وه رۆكی هۆز دوای ئه مارگريييدا سه ه
داری خۆی ده ه  ت  سه اكت، خواسىت ده توا يدا  شك وی  اكت و هه ده  ره كه م

ه دات، وه بۆ ده   شته گه  ر كه ی ههمارگري رۆكی ده سه‘‘ىت  ون) گوتوويه ك (ئينب 
نكه اوه  ی شكۆداری و بووه پ ده  , وه وته ىن شو بوون و  گای زا شی  ڕ ست

اكت چوكه فه  وه ، ئه وه دۆزييه ون،    روونه خواسىت ده  مه ئه  رامۆىش  ن  ٔ )
1/226 .( 
گاته مارگريی ده رۆكی ده : سه3-2-3 ت  ك  مه ت به سه موك و ده  توان رج
هاتووييه ی ئه كه مارگريييه هد دا هه و ل ت، چوكه ی ت و ره ر به مارگريی هه ده  ب
زی ده به ی ده ه ز و توا و ه ت  ی ده  گاته چ ز و توا ت و  وه ئاسىت ه
ی به وه ده ز و توا ش ه ره و كزی و پريی ده ره ت   يه وه مارگريی ئه دا اكری ده . ل
اته ده  ته وه و ده ئهسىت  ده  ت  سه ده ت و بي ن ون،  ده  رهب ن  ٔ سىت خۆی(
 ). 226ص
ك  يه وره م: گه كه گاوی يه مارگريی: هه ووىن ده سه و ده ره اكىن به گاوه : هه3-3
ن تريه رۆاكيه سه ك  زان زی ئه  اكت و سوود  ك ده يه ىت  زانه ه و ن ئه  و 
رد و (ئينب   كه  يه ته يبه  مارگريييه و ده ئه  مه گرت. ئه رده وه  يه تريه سامن  شرت  پ
ردووه وره گه  ره مارگريی هه (ده  ون) به ه ىس  ی  (ساتيع ئه  ، وه )  حلورسی)ش پ

ون،   مارگريی سااكر ده‘‘  ووتووه ن  ٔ و  ). ئه338، ص1968، احلرصي1/281(
ت خۆی  به ده  يه وره گه ه كۆمه ب ه ك  ه عنه ىت ماددی و مه س ن از :  وانه    وه وی 
ون،  سه رزو په وشىت به (ڕه ن  ٔ د)(  ). 234-1/233ند، سامان،  ڕزو شكۆ.. 
ىن بنه وی يه هه  سه و كه م: ئه گاوی دووه هه ه خس دات  اكن ده و هۆزه وتريه  ما
وه  ه  كی گشىت كه مارگريييه ی ده چوارچ ووك)  (ده  ) بهون (ئينب  مارگريی 

دات
شكۆد شكۆد
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ردووه ش به وی  ی) كه (ده  و (ساتيع احلوس ساندوويه مارگريی ت ن  و)  ٔ ىت(
 ). 338، احلرصي، ص281ون، ص

ه هه ىن تريه م: يه گاوی س ر  و هۆزه خس گه  اكىن  بوونه ڕ ز و زا جنام  ئه  وه ی ه
ت، چوكه ده ی شه    ته سه موك و ده  كه  رامه و مه شنت به گه  در زه ر   وه ڕ و ه
يه نه ت  مرۆڤدا     كه  يه دانه ىش و ملنه ركه و گياىن سه هۆی ئه ش به مه دی، ئه ته ب
ت ده ده  ، بۆيه يه هه زه  مارگريی  ب ی ه ه و يه ئه  وه ر ته  خس ون،  ب ن  ٔ دی(
 ). 206ص
ره  ، كه ته وه زراندىن ده ت و دامه سه دهسىت  ده  م: گرتنه گاوی چواره هه دا   ل
زه به  ره مارگريی هه سىت بۆ ده ده ر جگه مارگريييه و ده ه ايه    اكىن  ی  ىل و ملكه گو

ه ن ن ر كی  ون،  ار ن  ٔ )1/212-213.( 
ه : ڕه3-4 ن)  ی (ته خ ه ده  ها حوس ش وه وىن: (ته مارگريی  ن) ك  ها خوس

ه نووسه رى  ىك د رسيارى  ىب كۆمه ره ر ره ك  رسيوويه ورووژاندوه  وه و  ىت،  و 
وسته  كه ووىن هه بۆ بنچينه  ڕاسته  ئا پ ك به وه موو ده ی دروس دوای  ت
گه كی هۆزايه مارگريييه ده دا  ش ني؟ ئا ده ىت سارا ش  شاره  ته وه ڕ ىن الت اكىن يۆ
ه ته وه ده  زراون كه دامه  مايه و بنه مان ئه ههر  سه  ر  سه ری  ربه ب و به ره اكىن 

ه يه كۆمه  ئا هۆاكره  زراون؟ وه دامه ك  وه ر ده زراندىن هه اكن بۆ دامه ت ر  هه ت
ك هه رده اخ و سه ته ك هۆاكره هنا يه ر ته م ر واش  وام هه رده به  وه  وه و ب

ه ده ن ی وايه ؟ ئه وه م ژوو   و پ ره م (طه حسني،  وه داته ممان ده رىن وه نه  به  وه و 
ژه ). به99، ص1925 گه  رك  م تو ن) داوه می (ته وه  وه دوو ڕوا .  وه ته ها حوس
گه يه مكی ده ه  يه وه م ئه كه ی يه ڕوا ىت  يبه  به  يه كی فراواىن هه مارگريی وا

ىن و ڕۆماىن و ئه كۆمه  مياىن ) وه ريی گشىت(هاوپهمارگ ده ه گای يۆ ا ش  م 
ی  گه ئه ی جۆری ده  ر ن وگۆشت نه يوه مارگريی په وا   وه شتنب،  ئه گه ندی خو
ی اليه مارگريی به ده  گرياو كۆي ميان و به گريی و په وا زيىب و  يوه و په ر ندی 

وه گه بريو  نه مارگريی ئه ده  كهشتوون،  ڕ ت گه يه گه ش ده و وا ت. ڕوا م  ی دووه ن
شه  ، كه يه وه ئه لىل)و(ني اڤ ك ه )ش هه بۆ چووىن (م     ون)ه مان بۆچووىن (ئينب 

ووىن ده ره وه دروس ه گه ئه  تدا، د ت  رج ده مه وشىت به ون) ڕه ر (ئينب  گرتب
لىل) ئه مه  اكڤ يىل،  رنه رج وه مه ىش به وه دا (م اف ك -173، صص2011گرتووه((م

شدا ئه ). 6، ص2012، اجلرب186 گه گه ڕاست ه ر  ندنه  وه ڕ ه وه بۆ خو وىن  ی 
ه بۆ ده ا داوه  ىت وای ئاماژه مارگريی خۆىش  زراندىن  ت و دامه سه ده  ، كه پ
ار  نياز بووه ت هه وه ده يبه  ره سه  ش، كهو  مارگريی ئه ده    ندێ  كی  ت  س

به به  ردووه ، 112)(املييل بال، ص دارسه ىت (ئه وه ردوو ده هه ىش به و منوونه ته م 
دی)((الصاليب33، ص1987سعدون عباس نرصهللا )) 139، 48، (2006)و (عوب

ناوه ون،  ته ه ن  ٔ  ). 1/264وه(
 
 كی: مارگريی دۆسته كی ده ه ه و ڕه ه بنه-44
سته4-1 وردان:   ىت  می هۆزايه : س ىت  ه ی  وه ر ئه به و ونيدا هۆز و  ديدی 
كی  يه  ئاماژه ره سه  ك دراون، بۆيه و دوو ڕووی يه وه كه يه سنت به يوه مارگريی په ده

سته  ورت به وردييدا.  گه كۆمه  ن  كه ىت ده می هۆزايه س  ی 
كهاته ك هاتووه  ، كه ىت مرۆييه يه كی كۆمه يه هۆز پ ووك، كه يه كه ند يه ه    پ   كی 

ه هه ار  ن هه ندێ  كن  زان ه ند  ار  كن هه ندێ  ه ند خ ارش  ند  ندێ 
ن،  ئه يه تريه ك د ر پ ن ز ن وڕه يوه هۆی په به  اكنه م يه ن  ی  ك، به ه ه ندی خو پ
را ش يه كی هاوبه ندييه وه رژه به قرزی)ش  ). (مه118، ص2013يان گرتوو(ا
كن  ه‘‘ىت  نووسيويه  و هۆزانه دان به اكىت ئاماژه  ه هۆزه  ند هۆز م و  ه اكىن 

ه ن  وی  ناوه و هۆزانه ند ىن، به اكىن (هه ك هۆزه وه  ی ه وی، شازجناىن،  شنه ز
ه ىن، هه وادی، داسه هراىن، زراری، ره مه رواىن و  دی، مهم  اكری، 

رش)(املقرزي اوه3/113، 1988ز خ و ده ).  ا و ش ىب (ئا ش  وه ىن كت ت)
اسه وردی به پ ه ورده  هۆزه‘‘  ، كه ردووه  وه ی هۆزی  كی  يه كه ند يه اكن 

كه به مه  گشىت به  سياسيني و به كی  يه كه يه  وه و ڕووه .  وه ته سرتاونه به  وه ند
ك ده ئابوورش نن و  پ ه ك و خزمايه ه ه مای ڕه ر بنه سه ه نه كی ڕاسته ت ن   ق

ركراوه يه سرتاو دروست بوون، شريازه به هه وخۆىي د ند  ه و   يه ن هه كی ن
ووكرت وه كه كی  ه و بنه  ك (تري ه رت ن  ما ك د د) پ ، 1999روسن’’(و.. .
 ). 100ل
سته  وردييدا سهىت می هۆزايه س   بوو، وه واوی هه ىت ته سه رۆكی هۆز ده  
ر ده   ش كه وانه ئه دا بوون ته ژ ان بۆی هه واوی خۆشه ست كو  بوو، به وست

رابوو(العمري رۆكی هۆز و به وسىت سه خۆشه وست  كردىن پ ، 2010رگری ل
گرتنه3/210 سته  ىش به وه )، ج ی س به پ گه ج ده می مرياىت ج وڕ ج ی  راو 

 ، )). 203-3/197((العمري، ( وه گرته وكی ده
اوازی  مارگريی دۆسته كی ده ه ه م:ڕه دووه ژوونووساىن كۆن و  كی: ج وان م ن

دا هه وردييه ر به كی سه مارگريی دۆسته ده  ی كه وه ر ئه سه   يه نو م  ؟  اكم هۆزی 
ه زۆرينه  وه شه ره دی ن هۆزی ( ر عبدالسالمم و  ه بنه ) به143، ص2007)(ز
ن (الروذراوردي،  كی داده مارگريی دۆسته كی ده ه ه ڕه ن االثري، 3/84ن ٔ  ،
ن العدمي، 7/415 ٔ لاكن، 1/1130،  ن  ٔ ه1/177،  كه )،  ر سه ش  ند ڕای د
ب يوسف، صص(  ر به سه  كه  يه وه ئه ت((عبدالرق رواىن) ب )، 39-36هۆزی (ش

ن ئه م به ))، به 243)، اخللييل، ص69، 66، صص(2009واىنشري  ر كی  و ش
ر ڕاسترت ده  به ن كه گوجناو ن العدمي، 59هۆزی (چوار بوخىت)(الفاريق، ص  زا ٔ  ،
مارگريی  كی ده ه ه ڕه  ی (بوخىت)يه وره هۆزی گه  ر به وش سه ئه  ) كه3/1130

ت(الفاريق، ص دۆسته ق، ص، د. زرار صد59كی ب شري، 193يق توف ن  ش ، ن
 ). 62ل
ره ی كۆنرتن و زۆررن سه  ر به گه دا ئه ل اوه پ ڵ  گه   ه ی كۆن و نوێ مامه ر
كه كه ته به ني بنه ده  وه ن ئه دا  ت ب كی هۆزی  مارگريی دۆسته كی ده ه ه و ڕه ه ب
ه دی)يه ( ش به . هه م ك زيك    وی (چوار بۆىت)  بووىن گوند ااكىن  چ

رێ)دا، ده ته (ئا كر انه يه گه به به  گوجن  كی بۆ  مارگريی دۆسته ی ده وه ك بۆ گ
ه دی)، چوكه هۆزی ( رێ)ش مه  م ورده ند و بنكه به (ئا دييه ه  ی  اكن  م

ق، ل ی ئه  ر به گه م ئه )، به193بووه(د. زرار صديق توف گه پ يه  و پ   جوگراف
اوه ندێ سه هه  ن كه كه  ه مامه نه  ر هۆزی   ر به ی سه وه ی ئه گه به  به  ردوو

ت، چوكه رواىن) ب ی ئه  به  (ش اوانه و سه پ ه  ر ن)  دابه و ر دوو  ىش سه ی (بۆ
شوور بووه هه وور و  می  ش  شوور و (چوار  بوخىت)يه  اكن  ، (بوخىت)ه ر اكن
وور ن  هه   می  بوون، كه شتهر ستا به  ج رساوه(شريواىن،  هه  ئ روا)  می (ش ر
ه243، اخلليل، ص67-66ل ه ). ( ب يوسف) ئه بدول ه  ی  مه ق يدا ڕوون  كه كت

اربه  كه  وه ردۆته و سه وی ( رناوه ز) به12ك/6ی ( ده خىت)  و (فاريقی)   كه  اكره
وه يه ده سه و سه12ك/6ی ( ده وان سهی ن  م ماوه ، به دا ژ ز) 16ك/10ی ( ده ز) 

روا اربه-وی (ش وی ( گای  روان) ج ، 59وه(الفاريق، ص خىت) گرتۆته ش
ب يوسف، ص ه ). به37عبدالرق ت ڕه  م پ اربه  گه ب ني ( خىت) و  بتوانني ب

رواىن)يه ه ك شنت، به (ش ی وايه  م كه م ڕای س كی  ی دۆستهمارگري كی ده ه ه ڕه  پ
ته گه ده ب يوسف، ل59بۆهۆزی (بوخىت)(فاريق، ص  وه ڕ ، د. زرار 35، عبدالرق

یكی
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ق، ل رش، ل193صديق توف ن  ش ه26، ن شتگريی  يه گه ند به ، )،  شيان بۆ  ك
ناوه كه ڕايه  :  وانه   ن ه
ه هه -ا اوه سه  نده ر او  ی سه (فاريقی) و زۆربه    اكن جگه كۆنه  ر يه  هر ش  نو اكن
ه سه  وه نه به كی ده مارگريی دۆسته ده دی)، به ر هۆزی ( ی (فاريقی)  وه رئه به م  م

ه افارقني)ه، خۆی  وه نته سه  كه  كی (م   ، بۆيه كی بووه ىت دۆسته سه ندی ده رو 
ت  ده ژوونووسه هه  ب ر شاره موو م ر ز كی  هی  ه ك و بنه ه ه زای ڕه اكىن 

ه ت، ئه كه و اربه سه  وه يباته وش ده ی خۆی ب خىت)(د. زرار صديق  ر هۆزی (
ق، ل رش، ل193توف ن  ش  ). 26، ن

ه و بنه وتىن ئه ركه شوىن ده -ب زكه  يه ما ييه    زۆر  ىن  بوخ ش اكن(د. زرار  ن
ق، ل  ). 193صديق توف

وسه گه ها ئه روه هه      اربه  رجن  ر ب وی ( ی  ه  ن كه خىت) بده وا ه ( ب  بدول ق
ردووه وه يوسف) شيكردنه ك هاتووه  دوو وشه    ی كه وه به  ی بۆ  ار) به  پ )  

ی (ڕه كدراوه ڵ وشه گه  و    ن) هاتووه سه وا اوه سه    كه  ی (خبت) ل ژووييه  ر   م
ه ره ه ن) هاتووه :  (خبت، خبتان، بوهتان، اكندا به ب ته كه ده  ، كه بۆ خوارووی   و
ب يوسف، ل هه روا)وه(عبدالرق می (ش اربه  وشه  واته )، كه36ر ی   خىت) به ( پ
ی (بوخىت ڕه  به  م بۆچوونه ئه ی ئه  ن) دت. به سه وا می  هه    ش كه وه پ ر

اربه  ز) 10ك/6ی ( ده سه  وورش  روا) ( اىت (ش رناوهاك خىت) به ج ،  ره
ني، هه ده  واته كه وور بوخىت ڕه توانني ب می  اربه سه ر ت و هه ن ( می  خىت) بووب ر

ر ده  وه ئه  واته شوورش (بوخىت)، كه نياىي ز مارگريی  ده  ی كه وه ر ئه سه دات  د
ت، بۆيه  ر به كی سه دۆسته مه  هۆزی بوخىت بووب   يه و بنچينه ر ئه سه ر  ش هه ئ
ندنه ه هه  ر به م سه ن، به كه ی بۆ ده وه خو ت ( ان ب ن (بوخىت) بۆ  راكم دی)  م

مه كه ته به شه  ی ئ ه ك مه كه ته به    چوكه  ، ن   ر به سه  كه  گرگه  وه دا ئه ی ئ
كی ڕه ر ئه سه هۆز ت، د ودار ب يان ئه ش هه م دوو هۆزه ن و  و  ردوو

دايه دييهن مته يبه مه ، به ن ت به هۆزی (بوخىت) بۆ ئه  الم ئ ری ده  ته م   ن.  كه د
 ی:  كه مارگريييه : هۆزی (بوخىت) و جۆری ده4-2
ژوو  و ڕه4-2-1 ك  ىت هۆزی بوخىت: (بوخىت) بو يه يه سه : م ررن و  ك د
وه ده اكىن سه وردييه  رن هۆزه وره گه ا (عوسامىن) ر ڕاست داده اكىن  و  ت 

ن بوون، به سه ىن ده اوه ىن خۆ ه ر ده سه م  ت و مريش و  اكن ئه سىت عوسامن
ه وردان  ك هه ش وه مريش ر  كی  ق ر مريشي ، 2007ورا(د. زرار صديق توف

وه25ص ته گه و ده ی زۆر كۆنه كه )،  ه ده بۆ سه  وه ڕ ش زايني، ئه ی پ ش  وه می پ
گه   ىن (هريۆدۆس/  كه  وه وه ی ئه ڕ وونووىس يۆ وی 420-485م پ.ز) 

ه وخي  (به  ی به كه و وردووهPakhtuikhخ ته كه ده  كه  داوه  وه ی به و ئاماژه  )    و
زده هه می س ىن (ده هه ر ). 11، ص2000پ.ز) (هروري330-559مخيىن/ ىت ئه وه م

  كه  داوه  وه ی به ) ئاماژه595، ص1993)(بدوي ىن (تيۆدۆر نۆدكهام تناىس ئه خۆرهه
وخي وی (به ان  گه ندی  يوه ) پهPakhtuikh-خ د  مه بووه(حمه هبتان) هه -ڵ (بوخ

ه  به  )، كه35-1/34گ،  كی به مني زه ئه ژوو به ت وه ڕيىن م ان،  اكىن (به م ش خ
ن)(هرورى، ص ان، بوهتان، بۆ )گۆڕاىن 9، ل2006د رسول هاوار مه ، حمه11بوخ

و هۆزه  ، و  ردا هاتووه سه به و  ره دان و به ىت و كۆنه ئازايه  اكندا به وردييه  ن
شه داىي  وه پ اوی سه  چوون و گيانف گی ده به پ و رردبوو.  رزی و شكۆداری 
هاتووی   ها به روه هه سته  ل زی و هونه می سه بواری س ا  اكىن ئه ره ر سواری ج س
ل ته راوه ىس،  ه خۆرهه    مانه ). ئه172-171وه(بدل و ن) ی ( ىت  بۆ
شته ب يوسف ن بوون(عبدالرق اوه134، ص1975ج ه )، و  ن قه ىن  ی  ند

قوت امحلوي گرگی وه قوت امحلوي، 1/51، 1977ك (ئاتيل)( زی سوور)( )و (

ل  )و (جوزده1/321 قوت امحلوي، -ق ه2/124گورگيل)( قوت  )و ( لوس)(
ن كه شه م به ) بوون، به2/147امحلوي،  ری بۆ قوت  شنه هۆزی (به ی  وی)(
شته3/158امحلوي،  دا ن بوون و  ) ت ه ج و اكن تدار بوون. (بوخىت)يه سه ده  يه و

كی به اوه ز بوون، و  ىن مريشي ىن دۆسته رده سه ه رواىن)  كی(مه می مريش
ك بوون به وه  م  مريشي ه ی ئه چوار چ ب يوسف و مريش ، 1975دا(عبدالرق

ژه وه  )، كه134ص وسته وه  گه ڕه  ی داوه رك ئاماژه ك تو رت  نه  ك پ زا
نه دامه ه كه ره زر گورێ  م ده ؟ به ی بووه ی كه كه ی و سا رت  ىن   توا وان سا ن

می  رده سه  و به اكندا بووه هيييه می بوه رده سه ز)و 1029-990ك/380-420(
ه ركه ده ق اكن داده ييهورد  وتىن مريش -27، صص2007رێ(د. زرار صديق توف
ه  ) وه28 ىن هه و اكته  ئه  وه ته ن ماوه كه مريش ردا  سه سىت به ده97اكری) ی (مريش

ٔعىش)دا هاتووه    ، چوكه گرتووه اوه14ك/8ی ( ده سه    كه  (صبح ا ىن  ز) 
ل ی (جوزده قه ن وی(به  گورگيل) به-ق اهميی هه عومه هائو وڕی ئي اكری)  ری 

ق ره ) ))، به193-184، صص(2007بووه((د. زرار صديق توف ر  ده  م د ت دوا ب
ه كه ييه ده  وه وتب شرت   سه وه  اكن، چوكه ست بوخ می عوسامىن  رده ك پ
ه و فه ئه  تيان مابوو،  وه سه ده ژه وه  واييه رما پچ  ی پ ده رك ئاماژه ك تو دات پچ

وه  ، به بووه ن نه هه  ك كه يه ش ت  ار الواز بووب ت و دواىي سه ندێ  ری  ماب
ه هه ب يوسف7/186، 1915(القلقشندي وه داب  ).134، ص1975، عبدالرق
گی هۆزی (بوخىت)   ت به ره مارگريی (بوخىت): سه : جۆری ده4-2-2 و ڕۆڵ و 
(ئينب   ی كه مارگريييه و دوو جۆر ده ،  مارگريييه ىك دهچ جۆر  و  اكم هۆزه ی  وه به
ی دواوه ه يبه ؟ ئا ده ون) ل مارگريی  ن ده  ت بووه مارگريی 

ش  گشىت(هاوپه ك ىت)؟ اكت ژووى هۆزه  ميان ه وورد ده  كه م ی،  وه ئه  ينه گه ، ده وه ب
ىن دۆسته رده سه    كه ك پاشكۆی  مارگريييه دا، دهرواىن)ي كی(مه می مريش
رش ده مه رده سه  و  رواىن) بووه كی (مه مارگريی دۆسته ده تيان  سه اكىن دوا
ز و سنووردار و هه هه  كه  وه ته ماوه ار  ه ارش به ندێ  ز بووه(د. زرار  ندێ  ه

ق وه  م به )، به27، ص2007صديق توف اوه ك سه كی گشىت وه يه ش   به  هاكن ئاماژ  ر
ژووه وه كه م ني كه بتوانني ئه  گه ن ڕه كه ی ده كه ی و  كی  مارگريييه (بوخىت) ده  و ب

كی هۆزايه به كۆمه  م هۆزه ئه  ، چوكه فراوان و گشىت بووه     ، كه ىت بووه ست
كهاتبوو،  قه  ن هۆز و خ و تريه ده ه پ و و  ربه ری سه ورو به اكىن ده  و 
كی مرياىت هۆزايه سه و ده ىن قه اوه  مانه ك  ريه م هه بوون، به  ۆزهه ن  ت ىت خۆ

ق ندك  هه  ت  نه ) )). ته39-25، صص2007بوون((د. زرار صديق توف
اوه سه ن(احتاد هبتان) هاتووه يه  وی به  ر ىت بۆ دا ئاماژه  ك     دراوه  وه به  و ت

ردودا هاوپه يهمي ڕا ن و ئه ك هاوپه ی وه وره كی گه ان ىت ( م  ، به ن) بووه رده ميان
ان  هه  گورێ كه ده ك ىي سه  رس سته ده ی سه ره م و سه ی نۆزدهه ده كۆ م  ی ب
ق شانه وه ك هه ريه به  و  ها ژماره روه )، هه26، ص2007وه(د. زرار صديق توف

و (بوخىت) ز هۆزه ه  ر بوون اكىن  دی)، و گه هۆزی ( ك سه م ردار و  ل
ر ژماره م، نه بوون به ن هه وره گه ووك   وه م بوويه  ن كه مان و دوا و 

ٔخرون وه بوونه اوه )، سه191، ص2007(داويق و  كه يه ر   ردووه  وه به  ئاماژه  كی د
ن  كه ار به ) ههBohtan-وی (بۆ ی يه  ندێ  ت وا ىت  كی هۆزايه هك

 ). 207-3/206(العمري،  هاتووه
 
 
 
 

كووه
ففت توفف

ككووههته ههههتهتهووووه
مارگمارگري دد

به به
وخىتوخىتىت)ىت))ىت)ىت) بۆبۆ) ب) بۆۆۆ

نببنچ وووووو ئه ئهو و 
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 ووىن: سه و ده ره اكىن به گاوه كی و هه مارگريی دۆسته وتىن ده ركه ده-55
ه سه وتىن ده ركه : ده5-1 ه  اكىن  ته ت (الوازع) و خس دا: ده بريی  وتىن  ركه ون
ه  ك  مارگريييه ر ده هه مكی(الوازع)  ه  و به ئه  ت، كه سه  ده  ونيدا به ديدی 

كردووه ت، بۆيه  گوزارشىت ل ت سه ده  ب ه  ئه ره ب كه  مكه م   .  وه ينه ڕوون 
ه سه ده      ه ت الی (ئينب  وست ك  هه    ىي بووه كی بنچينه ون) پ ر شو

ت، ئه وه كۆبوونه ۆز و په هۆی ئه وش به ی مرۆىي بووب وی و ئا هۆی   ی به نهش
ن به ئاراوه  موكداری هاتۆته وسىت به  مرۆييه  وه و كۆبوونه ی ئه وه هۆی ئه  ،    پ

ك هه سه ده ركردىن ئه بۆ دابه  بووه ت (ئينب   اكن، كه رك و مافه شكردىن اكر و د
ىن مرۆڤ به ه ی وابوو ژ كی  سه سه  ده  ون) پ ن ی  ره روبه ت ژ و هي
گره سه م ده به ر، و  ). ئه127، ص2006رييه(ايغلتون روبه و  سه   ت ڕ
وسته ته سه ده وی و پاشاگه و په ئه  ش پ ه ش ت ئه نه  ردان ناىن  به  ر به گه ه اكره
ت، چوكه ه زش ب ك  يه  ك و ه ی مرۆڤ ئه ڕه  ك   م  سته  كه  يه وه وشىت خراپ
ه به ژ ده اكت و ده ی ده كه ره رام راكه ست در ی  ر  گه ی مه اكت بۆ موك و ما
ك ده سه ده گرت و نه ت ون سىت  ن  ٔ ت( و  ها ئه روه ). هه1/70، 2005ه
ت  ش ده ته سه ده ت چوكه ر ده سه  وه مارگريييه وی ده هه  ب ت و دروست ب   رب
ي  ده  به  مانه موو ئه هه ون  نه همارگريی هيچيان  ن  ٔ -1/321، 2005بوون(

322 .( 
ه ها  روه هه        ه  ك  موو دمارگريييه ونيدا هه ديدی  يدا ن و  ره ت به وه ده  تو

ت، چوكه ی شارستاىن به شه گه ی وايه ئه  ر كی  ی وه مارگريييه و ده ئه  و پ   ها اكر
دايه ت هه ده  توا گه ب ت(محش واز و په گری  ىن ب   ، بۆيه95، ص1998می ئاي

ىس داگرياكری (به يبة نو سو نو هيالل)و (به اك  ن ق ن 85، ص1981مي) ((ا ٔ  ،
ا و مه ) )) بۆ ئه102-51، صص(1981)، جسيين273-261حزم، صص( غريب  فريق

ه ده سه   ردووه ی پ يدا  اكريه خراپه  به  ،  ئاماژه می كۆچ را زۆری  كی اكری و و
ه ردووه شارستان ون  مانه سىت ئه ر ده سه   ، كه ت  ن  ٔ نداوه( ، 2005ڕوو

ه  م به )، به143-142، املالح، صص1/245 اوه گه ئه  وه وانه پ گری  ىن هه ر 
ت، ئه واز و په گه ىن ب ه وا ده می ئاي ه شه هۆاكر بۆ گه  ب   ت، چوكه ی شارستان

اكىن هئايني وا ره143گرتووه(املالح، ص ڵ خۆيدا هه گه ىت   شارستان دا  )، ل
ناوه به ره ه ى به منوونه ك په وه ته اكن ه ان هه ، اكت سالم می  رده سه  و  گرتووه می ئ
ه په ه م نانه  مايه  اكىن ڕاشيديندا، بوونه ليفه ر (د.خ)و  ی  شه و گه اكيه  ه

ه ك م اك ت، به شارستان ه می ئومه رده سه ت راوه بباسيدا ئايني فه وی و    رامۆش 
ه ه كه رودۆ ون بۆته  وانه ش پ ن  ی وابووه روه ). هه1/252، 2005وه(ا   ها پ

ش به گه كه مارگريی سه  ده  وازی ئاي ت ده وت و ده ر شىت  مارگريييه ب ك پا
ه  وازه گه ت،   كه ئايي ا ٕاال ىف ‘‘ی  رمووده دا فهش مه ب ل ن مفا بعث هللا عز و 

بل ن ح ٔ عة من قومه( ردووه2245ه، ص2429م شت بۆ بريۆكه  به  )    ى.  كه پا
ی ئه ی وابووه  وه شه يه رمووده م فه ر ه ر په گه ئه  پ شىت ده ران به م مارگريی   پا
ت، ئه وتوو نه ركه ن سه كه وازه گه ه په    هی جگ ب مارگريی  ران چۆن  ده م
ن سه گه ون وتوو ده ركه واز ن  ٔ ت(  ). 1/269، 2005ب

الل املقدمه اوه         وىن من  ىب (الفكر اخل ه ) ڕه ىن كت ی  م بۆچوونه ی  خ
ه ی وابووه ون) گرتووه (ئينب    به  وه اكته م ده ىي ئايني كه وره گه    مه ئه  كه  و پ

سالم، چوكه يبه ىن ئ رمه هنا وه ته  يه و بريۆكه ئه  ىت ئاي كی  ر بۆ  تيده ك هۆاكر
ىس  ده ردووه  مارگريی  ره  ئايني  ڕۆی   مارگريی دايه ىت ده خزمه  دا ئايني  و ل

زردن و به  هنا به ئايني ته ه  .  مارگريييه جۆشداىن ده  وه كه يه ه شه ديدی    وه ون
ش هه گه ه ات و ی ده  ر به اكىن ف ك  مارگريی و الوازردىن گه ملمالن ر ل الىن 

ك بۆ ڕۆڵ و ده  وه ته دراوه ساب سالم نه و هيچ  ىن ئ   ، كه ردووه مارگريی بۆ ئاي
ني به ده سالمی هه  رێ ب ژووی ئ ژاىي م ىي و  وه ته مارگريی نه ڕ ده ندێ شه در

ان  هۆزايه رت هه ، به شت بووه  ت وه اكن  وه موو هه م    دا  يه و چوار چ
ن به ه يبه  قاب بدر سالم كه ره اككی سه گه ىت  يرتن  ره ررن و سه اكرگه  ی ئ

ه ده  هۆاكر خۆی  ته ده  كه مارگريی بۆ ئاي ر((النهبان، صص نه  وه بي -178ك شىت 
180 .(( ( 

مه       امن وايه  ئ كی اكرگه  كه  پ ز سالم خۆی ه ىن ئ و بوونه    ر بووه ئاي دا  وه ب
ه  ىت  مارگريی هۆزايه ده  چوكه و  ز بووه(املباركفوري  اكندا زۆر به به ره ن ، 2000ه
زی ده  و به م ئه )، به36ص ه هۆزايه  مارگريييه ه ه نه  ت ته ب به ره يتواىن    وه شهپ   ر

گه هه  و بوو به ره گری  سالمی. د رش هه گه  كه  وازی ئ     كه  ويان داوه الىن 
گه ه ی اكرگه ڕ ن به هه  وه ری ئاي كه ر گه سه ژمووىن خۆ   مهن و ئه الندا زاڵ 
يه ره ه  ته وه ده  بوو به ت نه يبه سالم ه  اكن، كه ىب ئ داون،  ون) ئاماژه (ئينب  ی پ

ىن ئه ده  بۆ منوونه ني و ی  بي عامر هه رهه ی سه ره سه  وروپ س     ويانداوه داىن ئ
گه ی  كه ری گاوری هه ده وازی مژده ڕ ر زاڵ  ن ز   وه ن، ئه ژمووىن خۆ

ر صاحل سه سني صا ۆرگ)( زرگاىن (هام ) 1112، ل2005رۆكی ژوووری 
عامر وه شه گه  ، كه اوهد  وه ی به ئاماژه س   و پياوه ر گرگی ئه سه  ته ستاوه ی شۆڕىش ئ

يانه ه  ی كه ئايي و ىن  داگريراوه  چوون بۆ  ردىن ئاي اكن، گرگرتن هۆاكرش 
ه  گاورييه و و شنت به بۆ گه  ييه ر بنچينه مه  وه ئه  ر، چوكه ى داگريكه بۆ 
شه راوه ئاساي  ). 134ه، ص1387وه(شاتلية ڕووی ئابوورشه  ت  نه ته  ی داوا

ش به سه ده       ی ئه  ت  :  يه س جۆری هه  يه م بريدۆزه پ
ىن.   سه ده -ا  ىت ئاي

 .  ىت شاهانه سه ده -ب
ه سه ده -ج ون ىت  ن  ٔ ی(  ). 1/330، 2005ق

مه  ش كه ته سه و ده ئه       ره  ئ نه به دا مه ل      كه  ييه ىت دۆسته سه هد  س
يبه ده اربه مارگريی  ناوه ری ده خىت) سه ىت ( و ده    . واته ره مارگريی  ن

ىي(هاوپه يدا ده گش ىت) بوخ يبه ميان اربه ماگريی  و  و   وتووه ركه خىت) ده ىت ( ن
ه وشدا بنه ئه و  بنه كی و  ی  دۆسته ما ه ن دی  كه ما ك) اكری  وڕی دۆستهشدا (
ليب، صص سه  ردووه( ن، ص79-78ر   ). 163، بوالند
 كی:  مارگريی دۆسته ووىن ده سه و  ده ره ون و به ركه اكىن ده گاوه : هه5-2
د)  ركه م: ده كه گاوی يه هه و بنه  وتىن ( ه ن ديدی   ك  يدا: وه كه ی وهۆزه كه ما
ن هۆزك ده  ك،  يه وره  گه ره سه  ونيدا هاتووه ه ك  زان و  ت، كه كه رده ن   و
د)ه  سه و كه ييدا ئه مارگريی دۆسته ده   اوه ك سه و يه مه ، ئه مري (   ىس   ر

ه گه چۆن ه و بنه  بووىن  وره شينت و گه ىت پ ردووه كه ما ن  ئه  ، كه يدا  وش (حوس
ىن)يه شت به و وته حوزىن مور شی پا ل گه به  اكن ىن،  ژووىي نني(مور -238ی م

مه وه )، ئه239 ن خستووه ده  ىش ئ د)   ،  كه يه وه ئه  س ی  وروبه ده مري ( ری سا
ه ز) 971ك/360( ن ( ااكىن (هباسنا)  )  چ ه  مس وان (هزيان و  و اكىن ن

رت و مه ق50وتووه(الفاريق، ص ركه ن) ده ده س ، 2010، د. زرار صديق توف
ن، ل193ل و بورهان، ل166، بوالند وان ئه    ). واته25، ئا   ی كه و هۆزانه ن

بوون  شته انه ج و )ه  ته وتوونه ی كه و  وه(فوزية يوسف  ووری (موس
اح ه وشت و ئااكرانه و ڕه ك ئه ش وه وه ). ئه109، ص2000ف ىس  ی (ئينب  ون) 

ت  ده  كه ردوون ه دا ڕه سه و كه ب ان داب ش به كه رده ده  ، كه وه گ د)   وت. مري(
ه كۆمه ه ك  ىك چوارشانه : كه وانه   رساو بووه  وشتانه ت و ڕه س ى  س

اوى به كسم ه ت رس ز و  ن اثري، 50بووه(الفاريق، ص رى هه ه ٔ  ،7/415 ،

وو 
گ
وهو ئهئه  ئهئ
سدهدهج جج

 بب  
ننننن ن8 ٔٔ  ، ، 88 8585صص
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ن، ص ليب101، املايئ، ص163بوالند اونه79-78، صص،  رس و ئازاو  )و 
ن االثري،  ٔ رمي7/415جوامري( ارف محه  االك و زره50، ل1998،  ك و  )و 

هاتوو بووه رشی  ل ی د زييه اكىن سياىس و سه بواره  . ڕۆ او  اكندا به ر ر
ليب، صص1010بووه(املايئ، ص و بورهان، ل78-79،  ندك  ت هه نه ). ته25، ئا

اوه سه رناوه  بۆيه  ، كه ردووه  وه ن  به ئاماژه  ر د)ی ل وردييدا     ، چوكه وی (
)ی گه ی ( ه وه هۆى ئه ش به وه . ئه ندووه وا اكىن زۆر  وتنه ركه ن سه  ی جوو

نه   ، بۆيه رابووه ب يوسف  به  چواندوو ها زۆر  روه )، هه32، ص1972(عبدالرق
نبده  خشنده  و به سه يوه ڕی خۆی سه ، مه بووه  و  كی و  ه  ىت به و داويه  ر
ی ده ڕدا هه شه  ردووه وت دابه سىت كه ر ی  و خ و هۆزانه و تريه ر ئه سه به  ىش 
ن االثري،  گه   كه ٔ ه7/416ييدا بوون( و  2/45گ،  كی به مني زه د ئه ممه ، مو ئا

س  اوهر  سه  ندك  ). هه25بورهان، ل ش  و 132ن شواىن كه ده  وه اكن
ه يه ماوه ش  ردووه(الفاريق، ص رده ك ن االثري، 50ىي  ٔ م (  )، به7/416، 
ه ی وايه كی به مني زه د ئه ممه مو انه ئه  گ) پ ه يه وه و گ ىس شواىن و  ىي  رده ی 
وڕی سه  اكت الوازه ده ت  گوجن ه و  ، چوكه ىي رده رۆك هۆزك شواىن و    رد
وسىت سه ر نه به    اكرانه  م جۆره ئه وڕی سه ده ده رهه بووىن و پ رۆك هۆزش  ن، 

كده ته وا ل (  و اكرانه   و  كه در ی وايه ). (كه2/45دوور    كه  مال بوراكی)ش پ
توا وا  ك  ه  وره كدا گه شوان ت و بب شرته سه ده  بب رێ گو   تدار، وا 

كی وه ررده سه كی گه ی هۆز ز ىت ه را تواني ت و زۆر  ر بووب   وره رز
ی ئه ). به154وه(ل كۆاكته مه  ش، كه و بۆچوونه پ شرت ئ سكردمنان     پ اىن    م

ورد ده ىن  ش ره سارا وردان ئاماژه ی ڕه ر كرا ده وشىت  ه گوجن ئه ی پ     ييه رده و 
ي  دژی ئه اال انه  يهو  ت، كه  زرگان ه  بووه  نه وه و ده هی ئه  بووب ن داگري  كه و

وونووساىن اليه ن،  ی تۆمه  رده ه  ش به نه سه و ده گری ئه ردبوو، م رد ن  تبار
ی ئه  به  وه د) هه  ش كه وه پ ی  مري( اكىن  ر هۆزه ىش سه ىت دابه ڕدا گرتوويه شه  ر

زىي بوو دژی ئه ىت سه مه هه  ، كه وا پ ده  ربۆيه ه. ه ردووه ييه ر اال   و 
ه ه اكىن داگريكه زرگان و  .  كه راىن 

ىن بنه م: يه گاوی دووه هه ه خس دا:  ماگريييه ده  اكن  و هۆزه و تريه  ما   كی گشت
هديد  ماگريی  ووىن ده سه و ده ره می به گاوی دووه هه   سه و كه ونيدا، ئه ی 
ىن بنه وی يه هه ه خس وه دات  اكن ده و هۆزه وتريه  ما كی  مارگريييه ی ده چوارچ

شدا بيرناوه مارگريی دۆسته ده  ميانىي)دا،  گشىت (هاوپه د) دوای   كه  ي مري(
كرد  وامه رده به  رگرييه و به هۆی ئه وتىن، به ركه ده زه  ی د   وه  وه  اكن كه هنت  دژی ب

رشيان ده ه سه  رده ه و ه  ر  ، 50، الفاريق، ص3/84اكن (الروذراوردي،  وردش
ن االثري،  ك  وه  وه اكىن خۆی كۆرده سه خزم و كه  ك   كۆمه ره )، سه7/415ٔ

رای و خوشكه بولفه (ئه ن)ی  اربه وڕاىن مه  زااكىن  وارس حوس  خىت)و رواىن (
ق وييه شنه (به  ورده ڕۆژ   )، پاشان ڕۆژ به193، ل2010اكن)(د. زرار صديق توف
ده ه ن ت ه كی يه يه رد و  وای ل هات ژماره كی ڕوو   كی  ار زۆری 
ون50وه(الفاريق، ص وری كۆبوونه ده ن  ٔ  ،2001 ،4/322 .( 
ه هه ىن تريه م: يه گاوی س ر  و هۆزه خس گه  اكىن  بوونه ڕ ز و زا     : جگه وه ی ه

شرت ئاماژه سه و ده ره اكىن به گاوه ىس هه   مارگريش درا، كه اكىن ده اكره  به  وون پ
ی دووه   شكی خستۆته ا ك كه وه ر ئه سه  مدا ت مارگريی توا  رۆكی ده سه  ی اكت

ه وت و ده كه ست ده و شكۆداری ده ن اوه  ب ت  سه خواسىت ده  وته كهىن شو
ه  يدا  شك د) به ده  ر بۆيه دات، هه وی بۆ ده اكت و هه ده  ره كه م ني مري(   نده وه بي
ه ته  ستا، كه وه نه كی  هنا  ه  وره ده  ك ه وه كۆب زه  زا  و  ه دژی ب اكت  نت اكن 
كردىن ده كو بريۆكه به بوون و فراوا غی  كه اكت و يه ده  شه هت الی گ سه ی زا م قۆ

اكرييه ئه بوون و فراوا ی (  ش  م زا ك ده ز) ده963ك/355سا كرد اكت سىت  سىت پ
رت)و (مه اكىن (ئه ر شاره سه گرت به ش)و (هزيان)و (س ن و  وروبه ن) ده ده رگ ر

ل هه ىس،  اكن(بدل ووك و الد ق30-29ندێ شاری  ، 2010، د. زرار صديق توف
ره318، مرجونة، ص194ل ر هه ره به  وه ). ل غی  گاوی  هه  گاوی  كه و قۆ

بوون و دامه ركه وسه  مه چواره  .  ته وه زراندىن ده ن و زا
ه ت:  وه زراندىن ده ست و دامه ده  ت گرتنه سه م: ده گاوی چواره هه دا  م قۆ
ز ملمال  مارگريی به ده كه مارگريييه ڵ ده گه ه ه  اكىن د ن   ت  سه و ده  وه اكيه  د
ت و خۆی ده رده ماگريی الواز بوو ده سىت ده ده ن ت به ه ،  ده  ب مارگريی 
ش  مارگريی دۆسته ده ه ك ی به  دا  م قۆ وان ملمالن زی  ن ردوو  ڵ هه گه ه
ه مارگريی (بوه ده ه هيی و  ن ده مداىن)  ردا سه ند ت و خۆی  رده ر ده مارگريی  ن ه
ت.  سه ده  پ

ه ر  گه ئه       رودۆ ه و  دا زاڵ بووه مارگريی دۆسته ده  ، كه وه ش ووردب و   كی ت
اترناوه سه ىت  وه ده ه ، ده ر ب رودۆ ني،  و  ر و گوجناو بووه زۆر   كه بي
ر ڕوو  مارگريييه ده ه  الوازی بووون   اكىن  مارگريی  ده  دا، بۆ منوونه هك و
ه ه ( سريو ه و مداىن) دوای مردىن ( ی ( مداىن)  ی  ز) 968ك/358سا

كرتازان كه زه  وته ل وڕ ه اكىن بنه ن   ره و زه هۆی ئه . پاشان به وه تداره سه ی ده ما
زه به ه اليه    ی كه ه ه ن ( ی كه ی بوه و زدو ی ( وت  هيی) پ ز) 977ك/367سا

نا به ىي ه زی خۆی   تيان  سه ده  كۆ ) ه ست  ده شاری (موس
ن االثري، 3/84دابوو((الروذراوردي،  ٔ مارگريی  ها ده روه ) )). هه7/378-380، 

ش ده بوه انه ر ئه سه واوی به ىت ته سه هي و و  تواىن ئه يده شاك و نه ده دا نه و 
ه ر ده    ی كه يه و د)دايه سه ژ اته  ىت مري( ر قه  بي ه ه ژ ارو،  وه وی خۆيه م (زام
ه يبه  )، به87ص ه ىت دوای مردىن ( ی (  )  و زدو ی 982ك/372سا ز)و ملمالن
انه هيی)  ىت (بوه سه ت ده سه ر ده سه اكىن  وڕه و ن االثري،   و  ٔ رد(( الوازر 

)7/404 ،406 .(( ( 
كه اليه        ر هه مارگريييه ند ده ه  وه كی د ه رده و سه   بوون كه كی  رودۆ دا  م و 

گه ئه ش الواز بوون و ڕ ری ده خۆشكه وان بووىن ز مارگريی  ر بوون بۆ زا
ك  يه  كی، كه دۆسته و الوازی  ره زۆر به  ىن بوو كه رمه مارگريی ئه ده  وانه ك

ن، ص ه ها ده روه ه). ه163چووبوو(بوالند اكىن   بباسش به مارگريی  هۆی ملمالن
زه مارگريی (بوه ردوو ده ڵ هه گه  وتبوو(مرجونة،  كی كه واو په نىت) ته هيی و ب
زه روه ). هه317ص ه ها ب ش زۆر سه نت بوون و  اكن ه رقا رودۆ   ژايه نده دا نه و 
انه ر ئه سه و ن، ص و   ). 162(بوالند

ردن،   مانه مو ئه هه       سامن  مارگريی  ده  ش كه زۆره  و خواسته ڵ ئه گه ی 
كی سه وه زراندىن ده يبوو بۆ دامه كی هه دۆسته اوه ربه ت كی  رفه ڕوانيكردىن ده خۆو  ت

ش  ركه )و ده315(مرجونة، ص م اكره گوجناو بۆ ئه د) ه  وتىن مري(   كه و
ورده كردبوو  كی به تهاكن  وا ز ن بۆ ه گۆڕ اكر ده رهه واو  ىت  سه ژی ده س

ه (بوه ه  مداىن)  هيی)و ( ن، ص كه و كه هه  مانه ) ئه163دا(بوالند ن پ   وه موو
بووىن ده هۆاكر بۆ ته  بوونه ه  كی  ماگريی دۆسته واو زا  دا.  كه و
    دا تواىن جگه يه و ماوه و  وه ۆستهی ق  و هه ئه  كه مارگريييه بوو ده  وه ئه      
رت، مه (ئه ش، هزيان، س ربه-د  ر (ئامه سه سىت به ن)، ده ده رگ ه د ت،  ر، 

س)و ده وان، به ه وروبه دل ت، دوای مردىن ( گر ه رشيدا  ی  و زدو ) سا
رد به ز) ده984ك/372( ر   سىت  ساىب هه سه فراواخنوازی ز  ردوو ر 
ه مارگريی (بوه ده ش ده يبه مداىن) به هيی و  ه ت ر  هه  مداىن)، كه مارگريی (
ه هه ی مردىن ( ه مان سا وبوونه و زدو ه ی هه وه ) دوای ب ی مردىن  كی شاری  وا

4
هكی اليه   كال

40440440 //04404444
هاكىناكىنڕوڕه
//////
وو

 ن،ن،  
داگداگريداگري داگريريگرياگريريري نن دداگن

هرردهه هو و 
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ه (ئه  كه واىل شاره  يبني)  ( نوسه رشی ڕاعی) هه بو  وڕی ب و  وه ڕانه گه ىل 
ك  ورد ان، و  )  دا گرت، به كه ر شاره سه ست به دهوش ر واىل (موس م دوا

ى دايه كه ورده  ررده و سه وه ى گرته كه شاره د)(الروذراوردي،   ش پا الی مري (
ق 3/83 د) دوای ئه195، ل2010، د. زرار صديق توف ر مري (   ی  وه ). دوا

ی ( ۆقه984ك/374سا ه ز) ئاب افارقني)يداو    ررد و به ده  كه شاره اكن  همدان  ی (م
ه گه ئاشىت  كه كه كه ڵ  ر قه  خسته  كه وت و شاره ی ر ه ه ژ و  وه وی خۆيه م

ه ني و  ر ده  مدا  خسته كی كه يه ماوه )ىش  زره شاری (نوسي ىت  سه ژ
وه ). به52-51(الفاريق، صص وه خۆيه شاری زراند و  ی خۆی دامه كه ته وه ده  يه م ش

رده افارقني)ىش  و بورهان، ل244ی(اخلليل، ص كه ته وه خىت ده پايته  (م )، 26، ئا
وه ىت به سه ده  وه ه  ند، كه ی سه ره ك په يه ش گی   ی به كه و و د)  ىت ( و
كه  ك  ررد وه ده وان (بوه ر كی ن زه هيييه وت ه اكن و ب وه اكن) به نت وی   يه و ش
 ). 3/39ووه(الروذراوردي، هات

ه ن  م: اكرگه س   ت به ره كی: سه ووىن دمارگريی دۆسته سه و ده ره به  ری ئا
ش، كه سه اكىن ده جۆره د)،  وه و هه ئا ئه  ت   نه سه ده  و جۆره اكم   ى مري (
ىن، شاهانه  ؟ واته بووه ه (ئاي ی)، ئه ،  گه  وا به ق مهش ت ىن  گری په هه  ىن ئ می ئاي
ی ئه توانني  ده  ، كه بووه نه ر ا كه  وه م   :  وه ينه ڕوووىن 
سالم بۆ هه گه  -ا مه ڵ هاتىن ئ ه وه ی، دوای ئه كه ر سااكىن ئاي ن  كه ی ڕ

ان كه سه هه اندا گوجناوه گه   گاند زان گرت و زۆ وه  ره به ره و به ڵ رسوش ر ر
سۆزانه ل  د يس،  كۆشان(بدل ه23-22بۆی ت )، 1/94گ،  كی به مني زه د ئه ممه ، مو

ربه -د  ىت شاری(ئامه يبه  به وتىن زا و  كه ندی هه به مه  رر) بوو به د
يس، ل شاره ن(بدل سالم به    )، وه23زا ىن ئ ن بۆ ئاي سۆز راون   منوونه  د س 
راوه وه ورد و     ك: ( گو ورج)(العمري،  گاروره  موسوامن  ش  ، 1988اكن
 ). 78ص
شرت ئاماژه وه -ب دا خۆشه ك پ د)  مان پ ه  وسىت مري( و  ون و  ركه كدا و ده ن

گی و كۆبوونه ه وه و ر به ده  ك  ی    بووه  ڕانه رگرىي و شه و به هۆی ئه وری ز
زه    كه ه دژی ب زه دا. شه جنامی ده اكن ئه نت ه ڕى ب وه نت ىن پ ىك ئاي ش مۆرك   اكن

امنه شه  بوو، چوكه  ڵ گاوران. گه اكن بوو  ڕى موس
ربه و شاره قه -ج گه  ر)ی  اكىن (د ه ر   ردا گرن به سه ست به ده  وه ی ئاشت

شه افارقني) مه ندی هه به ق و مه ه  كه  وه شاری (م ڕيىن  ها ڕاپه روه بوو. هه  كه ر
ىن و چوونه واىل (بوه  يبني)  كی شاری (نوسه ه وش ىت مري  سه پاڵ ده  هيی)و 

ب يوسف د)(عبدالرق ك بده  گه )، ڕه120، ص1972(   كه  وه ينه بتوانني وای ل
كی ئه ه  مه هۆاكر ىك   ، چوكه ی بووه كه رييه ی و دادگه كه ئاي امن د) موس مري (

امىن شيعه هيييه و بووه  سووننه ش موس  بوون.   اكن
)   ها كه روه هه -د ی (  تواىن شاری(موس گرت به983ك/373سا شىت   ز)  پا
اكن  هيی)ه م و زۆرداری (بوه سته  وان  ئه  اكت، چوكه  مه تواىن ئه  كه كی شاره ه

د) ئه گه   بزيار بووبوون، بۆيه اكن  هيييه ڕن و بوه ش ڕاپهوان  ڵ هاتىن سوپای مري(
رد  ده شار وه  شوازييان  د)و سوپاكه رران و پ ن االثري،  مري ( ٔ ، قادر 7/416ی(

و بورهان، ل47محمد حسن، ص ه وه ڵ ئه گه   ). وه28، ئا ه دا  ه مدان ش  ره اكن  ب
ه بوون، به ب يو   كه كی شاره م  ن گرتووه(عبدالرق د) ، 1972سفشىت مري(

رت به ش ده مه ئه  )، كه108ص ته  وه توا ك بدر د) هه  وه ل می  گری په مري(
ت.  دادگه ىن بووب  ری و ئاي

ژه -ه د) بۆ ده هه  ، كه داوه  وه ی به رك ئاماژه تو ر  سه ست گرن به وی مري (
ن العربي (به ٔ )( ه300، ص1994دا) دوای شاری (موس ىق  )، بۆڕزگارردىن 

الفه ناىن  اكن)و ده م و زۆرداری (بوهيييه سىت سته ده   دا) بووه ت(به خ ره
ه ليفه ه و ئه   بباىس بووه ی  كرانه و سواكيه ن ری  سته ره كه  بووبووه  ی كه ىت پ ی 
رت به ش ده م بۆچوونه ). ئه244اكن(اخلليل، ص هيييه سىت بووه ده ته  وه توا در ك   وه ل
يه  سته هه  كه وه كه ئايي ت بۆنواندىن ئه ی پاىل پ سۆزييه ب ه  و د ه ليفه بۆ بباىس،  ی 

ره ه سه ده  د ر هه ىت  ىن بووه بباسش ز ىم  رده سه   ، وه گری مۆركی ئاي
ه دووه ه می  ه گه ئه  وه بباس ی  مه ر هه سه ىت به سه ده  ليفه ر و بووه اكندا نه ر
ن مري  ه ه زی دروست بوون، به ركه ىت المه سه ت و ده وه شني و دهند   ليفه م 
ىن  سه ده ىت  سه ده  دانيان به  نه سه و ده و ئه دابووه ست نه ده ىت ڕۆ و ئاي

ه  ).157، ص2005(محمد سهل طقوش،  دا ده ليفه ڕۆ 
ر ده  ی كه وه ئه -و شرت ز ی پ ت ئه ه ا ی  ڕووداوه  اك   ، كه يه هو  سپ اكىن سا
)  وی دووه هه  دا كه ڕه و شه ز)، 990ك/380( می بوو بۆ گرتىن شاری (موس

د) ده ته كه ی ده كه وژرت و الشه مري( ش الشه اكن، ئه هيييه ست بوه ده  و ی  كه وان
ونن و ده ده ماره ی مريايه انه  ن  يبه ش ه واسن، به ده ی )دا هه ىت (دار  كی  م 

ڕه  ( ی و خۆشه زاييان ده (موس ه ر شاندا و  وست د) ن ن بۆ مري ( كی زۆر
ه كی  ازی) ڕه وتيان پياو ه زااكر ( نه گه وای   وا ن نا ت، پاشان ه كر   ڵ 

ن  وه خواره ژ ان و نو ان، وه سه و شوش ش يان وردوو  رد و كف زۆر   ر 
ان ڕاگه تبار بوون و ماته فه ه ن ن(الروذراوردي،  م ن 3/58ند و بۆی گر ٔ  ،

ره7/443االثري،  ه )، ل ه دا  ه مكی  ازی)،  يه زااكر ( كی ئايي   و   مك
ت، كه كه رده شدا وا ده كه ڕووداوه ه هۆاكری خۆشه  مه ئه  و تباری  فه وسىت و 

ت بۆی.  ه ) بووب  كی شاری (موس
مه روه هه -ز ه    ها ئ   ی بۆته مارگريييه و ده ئه  ڕوو، كه  مان خسته وه ونيدا ئه ديدی 
گه هه  ، كه ك بووه مارگريييه ی شارستاىن و ده شه وىن گه هه می  واز و په گری 

ت، ئه ىن ب اىت ئه  گينا  ئاي   رت به ی شارستاىن به شه و گه ره به  گه ی كۆمه وه ج
ه ه بووه  وه انهو  پ كداىن شارستان رااكری و ت   ىش به ك منوونه روه ت، هه و هۆاكری و
نايه مي) و( به نو سو (به  .  وه نو هيالل) ه
 

 جنام ئهه
ردىن بۆچووىن بريمه سىت به به مه به       ه راورد سالىم (ئينب    ون)، كه ندى ئ

ور سه ده  ، به رماگريى)يه ر (ده سه  ىك  وه ده دى سهت ىت  وه ده  ڕاست، كه اكىن 
ر   وه ڕانه ، دواى گه رواىن) بووه ىك مه (دۆسته اوه د) سه (سه  بۆ ز ى كۆن و  ر
ه نوێ، گه  : وه ی خواره جنامانه م ئه ئه  شت

ه1 ه .(ئينب  ژووى ده  ك  يه ده ند سه ون) دواى  ه  ته سه م سالم  سياس اكىن ئ
سالمی و جهياىن  وه ده سه  ئ ى خۆى و دواى  كه مه رده ڕاست و سه اكىن 

ندنه ه ىك وورد بۆ ئه يه وه خو ژووييه  و قۆ ه و كۆمه  م ىن و  ره گاى  ىب ساراش
مارگريى  ماى ده ر بنه سه   نه سه و ده ى ئه زۆرينه  ى كه وه ئه  شته ىك، گه شته ده

ه هۆزايه هم ىك و بنه ىت و خ اترناون و ته ا يان وه ىي ب ىك ئايي راوه به نيا ڕووپۆش  . ردا 
ووىن بنه نده و بريمه مارگريى الى ئه ىت ده ڕه . بنه2 وس ه ، هۆاكرى پ   و هۆز و تريه  ما

ه َ ه كرتى. هۆاكرى ئه يه  به  اكن بووه و خ وست ىن ئابووری  اليه  ىش به و پ
ه و بنه وای   ، كه وه ڕاندۆته گه نه  و هۆز و تريه  ما او ده ،  ردووه  و خ ست  پ
ان به گه شرت و گوزه  شت ىك  ن شرت بري  ژ ىك  ه و هاوپه ران ه ميان ،   وه نه كه  ت

ار شه اكنيان بوون،  وكردىن داهات و سامانه هۆاكرى زه  ن، كه كه  وانه ڕى ئه دوا
شه ييهشت سامان و دارا  ن  ڕ و  و شه ون  ركه بوون. بۆ سه  وه ىك 

وه ه
ميمي  سو

و هووو و  انه انهو و ه انهووووانووه
ب ىنىن بىنىن ئائا

 11 ،، 
نن
1
راوننرونراون رارارررراوراون  سس 

ىنىنىنىنوتىنوتىنىنىن
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ه ه  داوه رى هه مارگريی سه شدا بريی ده ملمالن ت و  وه زراندىن ده ى دامه و بنا
 . ستاوه ر وه سه و شكسىت   وه مانه

ش وه ىت دۆسته وه .ده3 ك  ك يه ك وه ده اكىن سه وردييه  ته سه ده  ك ڕاست،  اكىن 
وهم هه به ش خۆى، كه كه مه رده اكىن سه ته سه ی ده ان ش ر   وتبووه ى و پ ژ

ه ماگريى بنه ری ده اكرگه  ى.  كه رده ىت سه ىي و هۆزايه ما
د) وه4 نه ك دامه . مري ( وردى هه    كه ته وه ری ده زر ر  سه ر  هۆزى (بوخىت) 
ه  مايه و بنه ئه ش وری،  ده    وه ى و كۆبوونه كه زهنداماىن هۆ  ئه  سنت به و دواى 

ن.  كه ته وه ده  و مريه وى ئه هه  توانيان به ات بن  ن ب
  

اوه سه  اكن ر
ه كه يه  اكن: پريۆزه  م: كت

 قوڕئاىن پريۆز. 

اوه م: سه دووه ه  اكن به ر  ىب: ره زماىن 

اره سه  اكن: كۆنه  ر

ن عبدالكرمي اجلزري. (  ن محمد  ىل  ٔبواحلسن  ن  ٔثري، عزا ن ا ). الاكمل ىف التارخي، 1987ا
ب العلميه1ط  : بريوت، لبنان.  ، دار الك

راهمي الفارىس. (  ن ا ٔبواحساق محمد  ، (د.ط)، مطبعهة 1937صطخري،  ).مسا املام
 ريل: ليدن، (هولندا).

ٔصيبعه ن ايب  ب  ا نبا، الطب . (د.ت).عيون  ن القامس اخلزر ٔبوالعباس امحد  ن  ء  موفق ا
بة احلياة زار رضا، (د.ط)، دار مك ٔطباء، حت:   : بريوت، لبنان. ىف طبقات ا

ن سعيد ( ا)، حت: معر 1990نطايك، حيىي  رخي اوتي نطايك (املعروف بص  رخي   .(
رس: طر   ابلس، لبنان. عبدالسالم تدمری، (د.ط)، جروس 

ن اسامعيل. ( اري، محمد  اري،  ط2001الب ن كثري:  بريوت،  لبنان. 1). حصيح الب ٔ  ،  دار 

ن (  ٔمري سيف ا ن ا ن يوسف  ٔبواحملاسن جامل ا ردي،  ن تغری    ). النجوم الزاهرة1992ا
ن، ط يف ملوك مرص والقاهره ب العلمية1، تع: محمد حسني مشس ا : بريوت،  ، دار الك

 لبنان. 

ىل (  ن  ٔبوالفرج عبدالرمحن  ن اجلوزي،  مم، حت: محمد 1992ا رخي امللوك و ). املنتظم يف 
ب العلمية: بريوت، لبنان. 1عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، ط  ، دار الك

سابوري (  ن هادی 1997احلامك، ابوعبدهللا احلامك الن ل  ني، حت: مق ىل الصحي ). املستدرك 
ة1الوادعي، ط لطبا رش والتوزيع: القاهرة، مرص.   ، دار احلرمني   وال

هيل (  اين ا بل الش ن ح ن محمد  بل، ابو عبدهللا امحد  ن ح مام 1429ٔمحد  ). مسند 
ض، اململكةامحد، (د.ط)، دار امل  .  السعودية  العربية  هناج: الر

ن محمد (  ون،  ابوزيد عبدالرمحن  ن  ٔ 2001ٕا ون املسمى ب(ديوان املبتد ن  رخي ا  .(
كرب)، (د.ط)، دار  ارصمه من ذوي السلطان  رخي العرب و الربر ومن  واخلرب ىف 

 بريوت، لبنان. -الفكر

ون. (  ن  ق وتقدمي وتعليق: عبدالسالم الشدادی، ط ، ). املقدمة2005ٔ ن   ، خزانة1حتق ٕا
ا. ون: دارالبيضا  ء، لب

ٔنبا  ٔعيان و ات ا ن محمد (د.ت). وف ن امحد  لاكن،  ابوالعباس مشس ا ن  ٔبنا ٕا ء الزمان،   ء 
ق:  ٕاحسان عباس،  (د.ط)،  دار صادر:  بريوت، لبنان.  حتق

ن عبدهللا  ٔبوكر  واداری،  ٔيبك (ا ن  ن 1961  امع الغرر، حت: صالح ا رر و ).كزن ا
د، (د,ط)، مطبعه رش: القاهرة  املن ٔليف والرتمجة وال  ، مرص. الت

يبه  ن ق يبه  ٔ ن ق ن مسمل  يد  ن عبد ا ٔبومحمد عبد هللا  ينوري،  ). املعارف: حت: 1981(  ا
 ، مرص.  ، دار املعارف: القاهرة4روت عاكشة، ط

ن قامياز. (ا  ن امحد  ن محمد  ن  ات املشاهري 1994هيب، مشس ا سالم ووف رخي   .(
الم، ط ٔ اب العريب: بريوت، لبنان.1وا  ، دار الك

هيب. (  لول، ط1985ا سيوىن ز ن  رب، حت: ابو هاجر محمد السعيد  رب من  ، 1). العرب ىف ىف 
ب العلمية: بريوت، لبنان.   دار الك

ن. (الروذ  ن احلسني ظهريا ٔبوجشاع محمد  مم، (د.ط)، رشكة1961راوردي،    ). ذيل جتارب 
متدن الصناعية  ، مرص. : القاهرة ا

سام. (  ن  ىل  ٔبواحلسن  رية1979الشنرتيىن،  حت: احسان عباس،   ىف حماسن اهل اجلزرة  ). الز
ة  ، دار الثقافة1ط رش والتوزيع: بريوت، لبنا  لطبا  ن.وال

ٔيبك. (  ن  ليل  ن  ات، ط1982الصفدي، صالح ا لوف ز: 2). الوايف  ز شتا رش فرا ، دارال
سبان، املانيا.   ڤ

ن امحد. (  ن  ٔبوالقامس سل ن محمد 1995الطرباىن،  ن عوض هللا  وسط، حت: طارق  ). املعجم 
ه لطبا ىن، (د.ط)، دار احلرمني  راهمي احلس ن ا رش والتوزيع: القاهرةو   و عبداحملسن  ،  ال

 مرص. 

الب. (  ن  ن كثري  زيد  ن  ن جرر  شار عوادى 1994الطربي، محمد  ). تفسري الطربی، حت: 
 : بريوت، لبنان.  الرسا  ، مؤسسة1معروف و عصام فارس احلرستاين، ط

ندلىس. (  ن محمد  ن عبد ربه، امحد  يد ال1983ا ين، ط). العقد الفريد، حت: عبدا ، 1رتح
ب العلمية  ،: بريوت، لبنان.  دارالك

ن هارون امللطی. (  ٔبوالفرج  ن العربي، غريغوريوس  ول، ط1994ا رخي خمترص ا ، دار 2). 
لبناين: بريوت، لبنان.  الرائد ا

لب، حت: سهيل   رخي  ن امحد. (د.ت). بغهية الطلب ىف  ٔىب القامس معر  ن  ن العدمي، كامل ا ا
ةزاكر لطبا رش والتوزيع: بريوت، لبنان.  ، (د.ط)، دار الفكر   وال

ن هبة هللا. (  ن احلسن  ىل  ر، ابوالقامس  ن عسا انيه1993ا ربعون الب اج  ).  ، حت: عبدواحل
 ، بريوت، لبنان.1محمد احلرري، ط

ن محمد العكری احلنبىل ٔمحد  ن  ٔبوالفالح عبدالرمحن  ن  ن العامد، شهاب ا مشقی ( ا ). 1991ا
ؤوط، ط ٔر ار من ذهب، حت: محمود ا ٔخ هب ىف  ن كثري: دمشق1شذرات ا -، دار ا

 سورية.

ن محمد. (  ىل  ن  ن العمراين، محمد  نبا1999ا رخي اخللفا ).  ، 1ء، حت: قامس السامرايئ، ط ء ىف 
فاق العربية  ، مرص. : القاهرة دار ا

و 
مرص.مرص.
وووووو ع
لطربالطرباىن

طططط)د.طد.ط)ط)،ط)،
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ن   ن يوسف  ٔزرق (الفارىق، امحد  ن ا رخي الفارىق، (د.ط)، الهيئة1959ىل    العامة  ). 
مريية  ، مرص. ، القاهرة لشئون املطابع 

رش، ط ابوالفدا   ار ال ٔخ ترص ىف  ن معر (د.ت). ا ن محمد  ن اسامعيل    ، مطبعة1ء، عامدا
ة  ، مرص. املرصي: القاهري  احلسي

ن امح ن فضل هللا العمري، شهاب ا ن حيىي (ا مصار، 2010د  بصار ىف مما  ). مسا 
ب العلمية  : بريوت، لبنان.  حت: اكمل سلامن اجلبوري، دارالك

ن فضل هللا العمري. ( ن، 1988ٔ ملصطلح الرشيف، حت: محمد حسني مشس ا ). التعريف 
ب العلمية1ط  : بريوت، لبنان. ، دار الك

ن محم  ن محمد  ار العباد، (د.ط)، دار صادر: القزويين، زر  ٔخ ر البالد ىف  ود (د.ت). ا
 بريوت، لبنان.

ن امحد (  يل  ن  ن امحد  ٔبو العباس شهاب ا ة1915القلقشندي،  عىش يف صنا   ). صبح 
ب اخلديوية  ، مرص. : القاهرة شاء، (د.ط)، دار الك

ٔىب الفداءو اسامعيل (  ن  ن كثري، عامد ا هناية  ). البداية2003ا هبة الصفا: القاهرة1، ط وا ،  ، مك
 مرص. 

يب البرصي ( ن ح ن محمد  ىل  ٔبواحلسن  حاكم السلطانية1989املاوردي،  ت   ).  والوال
ة ي ارك البغدادي، ط ا ٔمحد م يبه1، حت:  ن ق بة دار ا  الكويت. : الكويت،  ، مك

ن يعقوب ( ن امحد  ىل محمد  ٔبو رسوي 2003مسكويه،  مم وتعاقب اهلمم، حت: سيد  ). جتارب 
ب العلمية1حسن، ط  : بريوت، لبنان.  ، دار الك

ىل ( ن  ن امحد  ر املعروف 1988املقرزي، تقی ا ٔ ر اخلطط وا عتبار بذ ). املواعظ و
لمقرزي، حت: محمد زهنم و بة  مدحيه خلطط  ،  مدبويل: القاهرة  الرشقاوي، (د.ط)، مك

 مرص. 

ن مكرم ( ن محمد  ٔبوالفضل جامل ا ظور،   ن م ،  دار صادر:  6). لسان العرب،  ط2008ا
 بريوت، لبنان. 

ن احلسني الفرا حاكم السلطانيه2000ء احلنبىل ( ابويعىل الفراء، محمد  ب  ).  ، (د.ط)، دارالك
 وت، لبنان. : بري  العلميه

ن عبدهللا ( قوت  ٔبو عبدهللا  ن  ان، (د.ط)، دار 1977قوت امحلوي، شهاب ا ). معجم الب
 صادر: بريوت، لبنان. 

اوه سهه يه  ر  اكن: نو

ليل. (  ة2013ٔمحد محمود  سالم رخي الكرد ىف العهود  ه1، ط ).  لطبا رش:   ، دار اراس  وال
ردستان الع ٔقلمي   راق، العراق. اربيل، 

مارة2001اسامعيل شكر. ( م)، 1198-951هـ/595-340ىف بالد اران(   الكردية  الشدادية  ). 
ة  ، مؤسسة1ط لطبا ىن  ردستان العراق، العراق.  مور ٔقلمي  رش: اربيل،   وال

ن. ( فغاين 2002فغاين، جامل ا اطرات  ٔفاكر-).  داد وتقدمي: سيد هاد-اراء و  ٔ ي ، 
بة1خرسو شايه، ط ولية  ، مك  ، مرص.  : القاهرة الرشوق ا

رڤان. ( دی،  ن االثري اجلزري دراسة2006ئام ت املؤرخ ا ، دار 1، ط حتليليه  ). الكرد ىف كتا
ة لطبا ز  ردستان العراق، العراق.   سبرير ٔقلمي  ٔربيل،  رش:   وال

ائل الكردية2006ٕايغلتون، ويليام. ( ر:  ). الق ىن   ، مؤسسة1امحد محمود اخلليل، ط،  مور
ه ردستان العراق، العراق.   لطبا ٔقلمي  وردستان  ٔربيل،  رش:   وال

و2010البابريی، حكمي عبدالرمحن. ( و  وفق نظرية  يوبية  ). ا ون، (د  ا ن  ط)، .ٔ
ردستان العراق، العراق.  اكدميية ٔقلمي   الكردية: اربيل، 

ن، ارشاك. (بوالن ة2013د ، دار الفارايب، بريوت و دار 2، ط العباسية  اخلالفة  ). الكرد ىف حق
ردستان العراق، العراق.  ٔقلمي   اراس: اربيل، 

ابد. ( ري، محمد  ون العصبية1994اجلا ن  و  ). فكر ا ىف التارخي   ونية  معامل نظرية  ا
دة6ساليم، ط  : بريوت، لبنان.  املربية  ، مركز دراسات الو

ون و فلسفة2012اجلرب، محمد. ( ن  ٔدىب، ع   ، جريدة  معارصه  ءة قرا -احلمك   ). ا سبوع ا
اب العرب: دمشق، سوريه1282(  . )، احتاد الك

ار. ( ىف   م)دراسه1023-868هـ/414-254). الكرد وامحلدانيون (2013لىب، روندك ج
اكدميية ضاريةواحل  العالقات السياسيه ردستان العراق،  الكردية  ، (د.ط)،  ٔقلمي  ٔربيل،   :

 العراق.

سالف الكرد والالن ىف بالد الباب ورشوان، ط ). لقا1994جامل رشيد امحد. ( ض 1ء  ، ر
رش، (د  ب وال لك  م). -الرس 

حی. ( ٔمين ف اوي،  ون واملادية2012احل ن  المة، املۆمتر ا التارخيية  ). ا ون  ن    وىل "ا
اح الوطنية امعهة الن بلس، فلسطني.  الرشق والغرب"،   : 

ون، ط  ). دراسات عن مقدمة1967احلرصي، ساطع. ( ن  اب العريب: بريوت، 3ا ، دار الك
 لبنان. 

ش، سامل. ( ونية ىف ضوء فلسفة1998مح  : بريوت، لبنان. ، دار الطليعه1التارخي، ط  ). اخل

ب. (اخلرضي ون، (د.ط)، دار الثقافة  ). فلسفة1989، زي ن  رش: القاهرة  التارخي عند ا ،  وال
 مرص.

راهمي واخرون. ( اقويق: ا ردستان، ط2007ا ر  ٔقلمي 1). عشا رش والتوزيع: اربيل،  ل ، اكوا 
 ردستان العراق، العراق.

ىن. ( ، بوز را لية  ). العصبية2003ا رخيية  عيةٔج  ظاهرة  الق ىل ضو  و  ء الفكر  (
وين)، ط ر. 1اخل ر، اجلزا اب العريب: اجلزا  ، دار الك

اور. ( رسات احلامكة1980زام ساب  ر: زكی محمد حسن   ). معجم  سالمی،  يف التارخي 
رمجه افظ   بعض الفصول سيدة  بك و حسن امحد محمود واشرتك يف  اسامعيل اكشف و 

 امحد محدی، (د. ط)، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان. 

ق. ( امات ا2007زرار صديق توف ائل والز   ، مؤسسة1يف العرص الوسيط، ط  لكردية). الق
ردستان العراق، العراق. ٔقلمي  ٔربيل،  رش:  لبحوث وال ين   مور

هنضة1يف املغرب، ط  دارسة  ). دو1987سعدون عباس نرصهللا. ( ه  العربية  ، دار ا   لطبا
رش: بريوت، لبنان.  وال

رصيرصي،
نننببنان.نان. بل
حلحلحلحلحلحلرصرصرصرصيحلرصيحلرصييرصييرصيرصي،رصي،

رسرسرسرسورسويرسوي يديد 
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امس محمد. (   ، مؤسسة1سرتاتيجی ىف فهم التارخي، طالتارخي الفكر   ). فلسفه2001سلطان، 
لرتمجه  ، مرص.  والتوزيع: القاهرة  ٔم القرى 

. ل. ( شاتليه ٔ رمجة  ه). الغارة1387،  سالمی،  د الياىف و حمب   ىل العامل  و تلخيص: مسا
ن اخلطيب، ط دة، السعودية2ا  ،  . 

ة1992الشكعة، مصطفى. ( سالم سس  ن   ).  ار 3ون ونظريته، طيف فكر ا ، ا
لبنانية  ، مرص. : القاهرة املرصية ا

يل محمد. ( و2006الصاليب،  رش والتوزيع والرتمجة: 1، ط الفاطمية  ). ا ل ، مؤسسة اقراء 
 ، مرص. القاهرة

و العباسية2005طقوش، محمد سهيل. ( رخي ا س: بريوت، لبنان.5، ط ).   ، دار النفا

عية حتليل ونقد، ت: محمد عبدهللا عنان، ط  ).فلسفة1925طه حسني. ( ج ون  ن  ، 1ا
د: القاهرة  مطبعة  ، مرص. ع

ر. ( راسة2007عبدالسالم، ز ربي مصدرا  ن  سبريز:   ، مؤسسة1رخي الكرد، ط  ). ا
ردستان العراق، العراق. ٔقلمي   دهوك، 

ساليم لعمل   التارخي دراسة  ن وكتابة). املسلمو1993عبدالعلمي عبدالرمحن خرض. ( يف التاصيل 
نيا1التارخي، ط ساليم، هريندن: فريج لفكر  ة-، املعهد العاملي  مرك دة  ت املت  .  الوال

و امحلدانية1981العلواين، امحد. ( ٔة1، ط ). ا ش الن   الشعبية  ، امل رش والتوزيع و ل
ا.  واملطابع: طرابلس، لي

ة  ء محمد. (د.ت). اخلالفة يل، وفا ب اجلامعي   سالم سلط البوهييني، (د.ط)، املك يف عهد 
درية  ، مرص.  احلديث، اسك

زه سالم (  محمد عزت. (د.ت). الكرد يف ٕاقلمي اجلزرة  فا -637هـ/132-16و شهرزور يف صدر 
ردستان العراق، اىن: دهوك  يف التارخي السيايس، (د.ط)، مطبعة  م) دراسة749 ٔقلمي   ،

 العراق.

مارات الكردية2011قادر محمد حسن. ( ي، ط  ).  لبحوث   ، مؤسسة1يف العهد البوهي ىن  مور
ردستان العراق، العراق. ٔقلمي  رش: اربيل،   وال

ة1985لسرتجن، كی. ( ان اخلالفة الرشق س عواد، ط ). ب ورك شري فرسس و  ر:   ،2 ،
 : بريوت، لبنان.الرسا  مؤسسة

ٔنور. (  راد يف هبدينان، (د.ط)، مطبعة احلصان: املوصل، العراق. 1960املايئ،   .( 

توم، (د.ط)، دار الفكر: بريوت، لبنان. 2000املباركفوري: صفی. (  ق ا  ). الرح

ق صاحل، (د.ط)، بنكه2010محمدامني زكی بك. ( ٔع: رف ی ژن:  ). مشاهري الكرد وردستان، 
ردستان العراق، العراق. ا ٔقلمي  نية،   لسل

ر. (  ساليم، ط2010محمود شا ساليم: بريوت، لبنان. 6). التارخي  ب   ، املك

يل. ( مرجونة راهمي محمد  راد (دراسة2010، ا رخي    يف ظل اخلالفة  حضارية  رخيية  ). 
درية  ، (د.ط)، مؤسسة العباسية سك  ، مرص.  شباب اجلامعة، 

ن داىل 1988املغريب، عبدالغين. ( ر: محمد الرشيف  ون،  ن  عي عند ا ج ). الفكر 
ون املطبعية  الوطنية  حسني، (د.ط)، املؤسسة ر. لف ر، اجلزا  : اجلزا

ب العلمية1التارخي،  ط  ). املفصل فة فلسفة2007املالح،  هامش حيىي. (  :  بريوت،  ،  دار الك
 لبنان. 

ر يف القدمي واحلديث، (د.ط)، املؤسسةامل  رخي اجلزا ن محمد. (د.ت).  ارك    الوطنية  ييل، م
اب: (د   م).  -لك

الل املقدمة، ط1998النهبان، محمد فاروق. ( وين من  : بريوت،  الرسا  ، مۆسسه1). الفكر اخل
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اوه م: سهه دووه وردی: اكن به ر  زماىن 
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ىس، شه به امه ڕه ). شه2006خفان. ( ڕه دل ه  ف ژووی ما وردستان، و: هه  م ، 3ژار، چ مرياىن 
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شكه  كی  ىت دۆسته وه . (ب.چ). ده ن زاده كی پ ر ىب (د ن حوزىن  كت ون)ی حوس
ژينه ىن (تو به كی شياكرييه يه وه مور ونه )،  كی ب   يه راوه ت

خ و ده1999سن، مارتني فان. ( ونه ا و ش اپ و په ، ده1ت، چ وه ). ئا خشی  زگای 
امىن رده سه راق.  ، ههم: سل راق،  وردستاىن  می   ر

وردستان 2008بوراكی، كامل. ( وردو  ستانه رده سه ).  ه  وه می  ، 1م، چ كه گی جهياىن يه  
ان: هه زگای وه ده ر، هه رگ راق. ول راق،  وردستاىن  می   ر

ارف. ( كه  مه ه ورد 1998رمي  يدا، (ب. چ  ). سالم ی ئ لكۆپيد سا انهئي اپ ی  )، 
ريی، هه زاره وه ر: هه ىت ڕۆشن راق. ول راق،  وردستاىن  می   ر

، شوكن، شوك
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ورد 1979وليا. ( ىب، ئه  ه ه  ).  دا(سيا اكن ژووی دراوس ه ی ئه تنامه م ىب)، (ب.   وليا 
انه اپ ورد: به چ)،  راق.  دا، هه ی كۆڕی زانياری  راق،  وردستاىن  می   ر

ه  ندييه يوه ). په2012ريق. ( اس فهڵ، ئار  ينه زه زرگان ورد  ديپلۆماىس و  می  رده سه  اكىن 
وه ز)، (ب. چ)، به1055-945ك/447-334اكندا ( هيييه بوه وردنه به ڕ اپ و ب ىت  ی  وه ر

امىن، هه امىن: سل راق. سل راق،  وردستاىن  می   ر

ق. ( وردستان 2010زرار صديق تۆف وردو  الفه  ).  يدا( ڕۆژگاری خ سالم -16ی ئ
انه1ز)، چ1258-637ك/656 اپ ر، هه ت: هه ی ڕۆژهه ،  راق،  ول وردستاىن  می  ر

 راق. 

ن ساىم. ( مسه شه ودستان 2010د ورد و  ی توركی  كه يه  ).  لكۆپيد سا ژوودا،و:   م ئي م
قانه محه ئه وردنه ، ده2، چ د  اپ و ب ر، هه ئاراس: ههی  وه زگای  وردستاىن  ول می  ر

راق.  راق، 

رواىن: ته ه ش سامعيل. ( حسني  رواىن 2009ىل ئ انه  ). هۆزی ش اپ ژوودا، (ب. چ)،  ی  م
ر، هه دارا: هه راق.  ول راق،  وردستاىن  می   ر

ه اكمه  ه ران  . ( زز  اىن مريش  رهه اكىن سه ). هۆاكره2012بدول   اكن  وردييه  هدان و ڕوو
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ر، هه هه راق. ول راق،  وردستاىن  می   ر
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وردنه ده اپ و ب ر، هه ت: هه ی ڕۆژهه وه زگار  راق. ول راق،  وردستاىن  می   ر

ح ( ر صا ی گشىت، چ2005سني صا لكۆپيد سا اپ و په ، ده1). ئي م:  رده خشی سه زگای 
امىن، ه راق. هسل راق،  وردستاىن  می   ر

هه مه س ه  م:  ست  اكن: زا

ه ا. به  ىب: ره زماىن 
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زه لمغرب، رسا1981-1980محمد صاحل امني. (  جسيىن، فا   ). غزو بىن هالل و بىن سلمي 
امعة ة، قسم التارخي   الرشيعة  امل عبدالعزز، لكية  ماجستري،  سالم راسات  وا
 ، السعودية.  املكرمة  ساليم، مكة

وردی: به -ب  زماىن 
ه هه اليد  ورد) ). 2010سول. ( ىل ڕه ورامی،  ن اجلوزي و  ه  (سبط ا الزمان   ی (مرٔءة كه كت

مه عيان)،  رخي  سته ی ماسته ىف  ی زا امىن، كۆل كۆی سل ه مرۆڤايه ر، زا ىش  اكن، به ت
امىن، هه ژوو، سل راق.  م راق،  وردستاىن  می   ر

 
وراوه چواره  اكن: م: گۆڤار و ب

ه  به  ىب: ره زماىن 
ل لقراءة2008غوردو، عزز. ( ٔسئ يف املهنج والنظرية  ). مد ون:  ن  اكن   ، دورية ا

 )، (د.م). 2، العدد ( التارخيية
وردی:  به -ب  زماىن 

اح. (  فوزيه مرا2000يوسف ف ملوصل مع  ليني  القات العق اورة ).  ائل ا ، گوڤارا  ء والق
به2زاكۆ دهوك، ژ( راق.  دهوك، هه )،1ندا ( )،  راق،  وردستاىن  می   ر
ه ىن مه2008د ( ممه ئاكۆ بوڕهان مو ژوو، ژماره ). مريش ی  ه )، كۆمه8( رواىن، گۆڤاری م

وردستان، هه ژووىي  ريی م ر، هه ڕۆشن راق.  ول راق، وردستاىن  می   ر
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ل يف 2018 ٔذار 13ستمل البحث يف  سان  6؛ قُ  2018 ن
ُرشت يف  تظمة:   2018 رانحز  30ورقة حبث م

لمؤلف :  tahsin.hamagharib@uhd.ed.iq الربيد إاللكرتوين 
رش  ن( حتسني محه غريب)حتسني محه سعيد   2018©حقوق الطبع وال ة مشس ا س ة حتت رخصة املشاع إالبداعي ال وح موز هيا مف .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقا الوصول ا

لص ::   مست
ســالمی مــن  ــر ذرمغ لك الــرثاء املوجــود حــول مفهــوم احلــق ىف الفکــر القــانوىن 

نواع ق ىف التفريعات و ـٔ ( بل التفاصيل والتدق شـفوا انوا ا مـن ن العلامء املسـلمني 
كن موجودة يف الفقه الغـريب مي خيلـو مـن ظـا الـرتاث القـانوىن العذ ان هـ  احلق مل 

اكم او اكد ان يقال  ظريةن حىت من تعريـف حـول هـذا املفهـوم العظـمي يف انه خيلو م
 العرص احلديث.

ث تلـک والتحمل والصرب ىف البحـ ظرناحث ان املسا ال تتعلق بدقة ال بافرتض ال  
ٔ الـربادامي، ذ العلامء املسلمون ها  اليت حَقق الفضي ٔهنا تتعلـق مبسـ يف انفسهم. بل  

ي يتعلق  ٓخـر بـدل  بتغيـري املفهوم ا شـلك لكـي. بتعبـري  النظـرة اىل مجيـع املسـائل 
لتفاتة وتغيري  النظرة. ٕ ام  ىل حماو  معرفة احللول اجلزئية ق  التعامل بناءا 

مترار يف سـ ساليم ال حنتاج اىل  ديد فكر القانوين  بـل اىل ـل اجلزئيـات  فلت
ىل مفهوم الواجـب  ي اكن يعمتد  ة ، اي تبديل البارادامي ا لتفاتة وتغيري الو ام  الق
ـري تغيـري يف  رية ماكهنا من  ا اجلزئيات الك ذ تقو ىل احلق، حفي اىل البارادامي املعمتد 

  معناها اجلزيئ.

 
 املقدمة

ي    كون العرص احلديث، العرص ا ّرت يف  يعترب مفهوم احلق من املفاهمي اليت ا
ا والعوملة وانظمهتا السياسية والقانونية، اكن  لوج ره من العلوم  والتك ٓ ل ان تظهر  ق
كون  ة معلهم ان  ّوريه والفالسفة حيققون فهيا و يبلَغوهنا، فاكن ن مفاهمي عند م

ي وصل  ٔرخيه املدوّ العرص ا رش ما مل يصل اليه يف متام ت ه ال ىل هذه الكرة ف ن 
رض، فاكن ملفهوم احلق كوب  ٔكرب يف  املسامة  سان) احلظ ا ه حقوق  (وم

ئية  اليت  ٔنه جبانب الطاقة الكهر ث من الفالسفة من ادعى ب كون هذا العرص، ح
لحق هنار، اكن  ليل ٕاىل معاش ا كون العرص  حولت سبات ا ٔول يف  ور ا ا

ة  ٔساسية يف كثري من احلقول املعرف احلديث. ولهذا ٕان هذا املفهوم يعترب من املفاهمي ا
الق. ولكن (ومع  ٔ رخي الفكر وا املهمة يف العرص احلديث اكلقانون والسياسة و

ٔت راسات اليت بد ذ ماكنه الالئق يف ا ٔ ٔمهية هذا املفهوم مل ي ٔسف) رمغ  هبا  ا
ام هبا،  لق دها  ٔمة  ديد و بذل نوابغ ا ساليم عن الت رية يف العامل  العقول  الك
ريد ان حتلها ليك حتل هبا  ٔساسية اليت  ث يعترب جتديد الفكر إالساليم املشلكة ا ح
ة  رية بعدما اكنت صاح ٔ ٔصاهبا يف القرون ا ي  ٔمة مشالكها  وجتاوز احنطاطها ا ا

دي حضارة عظمية  رشية، وتق ل ة  اراهتا الروح وهنا و  ا و ف لو دماهتا من  تقدم 
خرى. ٔمم   هبا ا

رمغ ان هناك دراسات سابقة عن املوضوع من البحوث حول احلقوق الطبيعيةعند 
راسات عن نظرية احلق و  سان، بل ا راسات عن حقوق إال الفالسفة املسلمني وا

ه عند كن  وجود وتعريف احلق و انوا ٔمة و يف الرشيعة الغراء،  انه مل  فقهاء ا
اس مبا قام به الغربيون حول املوضوع يف  لق ة وقاب  راسات والبحوث اكف ت ا
اصة يف احلقول الفكرية والقانونية. ولهذا  احلقول اليت دارسوا فهيا عن هذا املفهوم و

ني املسلمني ان يدلوا بدلومه حول  ىل الباح هذا املوضوع املهم. وما هذا يبدو ان 
ني يف بيان  شارك ٕاخوانه الباح ٔن  ريد  ل الباحث  واضعة من ق البحث   حماو م
قها مجيعنا  وبه خندم  ريد حتق دور احلق يف جتديد الفكر القانوين إالساليم، الغاية اليت 

سانية مجيعا.    ا وبالد  وإال  دي
ني يف  مفا هو دور مفهوم احلق يف الفكر ساين احلديث، وماهو ماكنته عند الباح

ر الفكر  ٔ ثري وت ديد، وما هو  اصة يف موضوع الت ساليم  و الفكر القانوين 
 ساليم هبذا املفهوم املركزي؟.   

عتبار  ذ بنظر  ٔ الل ا ٔسئ ومن  ىل  هذه ا الل حماو اجلواب  من 
ريد العالقة املوجودة بني  اجلانب الن ي  ال التطبيقي والعميل ا ظري والفكري  وا

هتم  مم املتقدمة بل يعيدوا ماك بوا  ل مشالكهم املوجودة فهيا، حىت يوا املسلمون 
ه هو  ىل مفاهمي اكحلق والعدا يف عرص حيتاج اكرث مما حيتا د  الع رشية  ل ادية  الق

ن املفهمني و تطبيقهام هذ  . شف  مفاهمي 
ان الوصفي و و ٔثناء البحث هو املهن ليه الباحث  ي اعمتد  لمهنج ا سبة  ل

لييل املقارن.  الت
حثني : م البحث اىل م ٔهداف البحث فقد قّسِ ق  ل حتق ٔ  ومن 

ىل مفهوم احلق  وماكنته و دوره يف الفكر  ص ٕاللقاء الضوء  ول  خّصِ املبحث 
 احلديث.

القة م  تناول  فهوم  احلق  و الفكر القانوين إالساليم احلديث   ٔما املبحث الثاين ف
 وحماوالت جتديده.

كون  ٔن  ري  هيا من نتاجئ، من  ٔمه ما توصل ٕا مت الباحث البحث خبامتة  تضم  و اخ
 مستغنية عن التفاصيل اليت وردت يف ثنا البحث .

 
 

 ساليم  وم احلق يف جتديد الفكر القانويندور مفه
ن( حتسني محه غريب)  حتسني محه سعيد مشس ا

امعة التمنية لكية القانون والسياسة قسم القانون ، رشية, وردستان، عراق ال ة، اقلمي  ن  ، سل
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ول: مفهوم احلقق  املبحث 
ول: تعريف مفهوم احلق  املطلب 

ـهنم  وذ   بـري ب ـالف  ـار  من  املسمل عند  فقهـاء القـانون ان  تعريـف احلـق م
ي يقصدونه من احلق، ومن مث  بدت  الف املدلول ا خ ات النظر  و الف  و خ
تلفة املعروفة يف القانون حول تعريف احلق   وان  اكن مرد لكهـا الرجـوع  ت ا النظر

دمهاىل مفهويم  (إالرادة)  و(املصل لحق من  لوجود اخلار  رتاف    (ة) او 
ــاليب،  لوجــود )49،ص1393الط ــون   رادي يؤم ٔن فقهــاء املــذهب  ــث   ،  ح

ــود  لوج ــون  ة ال يؤم ــة املصــل ن  بنظري ــد لحــق. ؤن  املعتق ــار  املوضــوعي اخل
د  الع ة لصاحب احلق . وذ  رى مصل س  ما  لحق فاحلق  ل ىل املستقل  

 .)50، ص 1393الطاليب،  (اساس  وجودها
ــذ   ٔن احلــق موجــود م لحــق يــذهبون  اىل  لوجــود اخلــار  ن   ٔن املعتقــد ٔوال: 
ـذ  وجـوده  علـق بوجـوده م ـل وجـوده،  وانـه  موجـود وم سان  وحىت ق وجود  
ــد.  وٕان اكن  ٔن و ــد  ية بع ساســ ــه   ســان حقوق ٔ ــد ا ٔ ــه مل يعــط  ســان، وان ٕاك

ــ ــوق   املؤم ــوع احلق ــون يف ن ــم  خمتلف ٔهن ســا   ــه ٕا ون ســان  ــوق  ون بوجــود حق
ه ت احلقوق ذ م ٔ ي  ٔساس ا  )(Simmoonds,. 1998 )املوجودة  و ا

ـة   الق ٔ سان  يه  حقـوق  ساسية املالزمة لٕال ٔن  احلقوق  مفهنم من ذهب اىل 
اليق  وان مل يعرتف هب ٔ سان  يدرك وجودها ا ٔن إال ث  ا القـانون ، ؤن صـاحهبا ح

اليق  ٔ ٔن  احلق ا رى ب ٓخر  ىل  خشص  ن  اليق  يف مطالبهتا، مفن  د ٔ  حق 
سـانية املوجـودة  الـيت  لياقـة والكرامـة    رجعهـا اىل ا يف مطالبة دينه، ومهنم  مـن 

متيـزي  ، وهذه الكرامة يه نقطـة ا سا ونه ٕا سـان ٔعطاها هللا  او انه ميتلكها من  لٕال
كشـفها   رجعهـا اىل احلقـوق الطبيعيـة الـيت  ٔخـرى، ومـهنم مـن  من الاكئنـات احليـة ا

رشي(  ت، العقل ال  )26،ص 1384تب
س  وجـود   ي يـذهب اىل  ان احلـق لـ ول ا لـرٔي  نيا: هناك الراي املقابـل 

س  ما مايعرتف  ويعترب به  )Bobbio, (1996. P12( ار وهو ل
رجعهــا اىل احلقــوق القانونيــة الفقــط اي ان احلقــوق الثابتــة لشخصــية  ولهــذ    ا مــن 

لقانون معىن، فالقانون  د   سان يه احلقوق  القانونية املعرتف هبا قانو و ال يو
ي  خيلق  حـوالهو ا ة التقليديـة يف بعـض  الق د . ففـي هـذا النـوع مـن القوا

ة الط  د حق امللك حلقوق  وحيفظها، التفكري اليو لحـق بيعي ، يعرتف   هنـاك معـىن 
اوز امل اليق  عيت ان، بل ىن   ح د القانونية يف كثري من  لحق ، وال يالمئ القوا

ليــه ( ٔلباىق ان القـانون اعطــاه لالســان مــع نــوع مـن  ضــامن احملافظــة   شــري، عبــد ال
س)1989البكرى  زهري، ـن لـ ا ـاليق فقـط  . ففي املثال السـابق ان ا  احلـق 

رها هنا يه   لجوء اىل استعامل  القوة القانونية ، والقوة اليت نذ لطلب حقه، بل ان  ا
ي جيعـل احلـق حقـا، اذا  مر هـو ا ة فقط ، وهذا  الق ٔ ست قوة  قوة واقعية  ول

ٔ اية نظريـة  ٔ تتعلق مبس ٔن املس مـن احلق  هو احلق القانوين فقط.  ورى الباحث ب
حلق. ت املتعلقة  لهيا.  ولهذا جيب البحث عن النظر ت املربوطة اليت نعمتد   النظر

 
ت احلق  املطلب الثاين: نظر

ٔن  راسة القانون  ل  ور يف كتب فلسفة القانون  واصول القانون واملدا رمغ ان املذ
رجــع ا ت  ٔن لك النظــر ت عــن مفهــوم احلــق،  انــه يبــدو  ــدة نظــر ىل هنــاك  

ــا  ت، وهــام مفهوم ران  يف  التعــاريف املوجــودة  يف النظــر ــذ يني  ي ٔساســ مفهــومني 
ة   ىل مفهوم املصل ت  احلق اما اعمتدت  ة) و(إالرادة). فلك نظرية من نظر (املصل
ت  املتعلقـة  ـىل مفهـوم إالرادة. ولهـذا ان مجيـع النظـر لحـق او اعمتـدت  يف تعريفها 

ـىل نظـريتني  ة  ونظريـة  إالرادة (حلق  توزع  ـارك بريتـني   وهـام  نظريـة  املصـل م
كتور سعيد عبدالكرمي،  ة، )1982ا ت يه امـا تطـور لنظريـة املصـل ر النظـر واما سـا

شـــلكت  رادة،  ف ة احلديثـــة، او  تطـــور لنظريـــة  ت  املصـــل ٔسســـت نظـــر ف
ت اخرى ارادت جتاوز   ت احلديثة لالرادة ، واما نظر ـىل مفهـويم النظر د  ع

ة  كون مفهويم املصـل هناية  اصا هبا  ويف ا كونت  تعريفا  ة) و (إالرادة)، ف (املصل
ٔيضـا،  اسـها  ي ق اولت جتاوزها فهـ اسا لها او  اسها ايضا، اهناجعلهتا ق وإالرادة يه ق
ت  لينـا دراسـة  نظـر اسـه. و مـن مث  ٔمـر هـو ق ٔمر ما فهـذا ا ريد خمالفة  الن من 

 ق:احل
ة:  يف هـذه النظريـة يصـبح  (Benefit-  Interest Theory) اوال: نظريـة املصـل

ة) ولهـذا  ـىل هـذه املصـل ٓخرن احملافظـة  ة اخلاصة وواجب ا ة( املصل احلق مصل
ة حيمهيا القانون.  ٔنه مصل ٔهـرجنيعرف احلق   وفق هذه النظرية ب ـد فـاحلق عنـد  ( ا

ة ) ة حيمهيـا القـانون املنظرن لنظرية املصـل  ,Simmoonds,N.E.(1998) )مصـل
p118). 

ة يهف كون (، احلق هرجو  املصل ة قد  ٔو  مادية املصل ة  حق معنوية حق امللك
ة حيمهيـا القـانون و إ  سـت إالرادبداء الـرٔي) ويه مصـاحل مرشـو .يف هـذه النظريـة ةل

لقانون، ويصبح مفهوم السيادة القانونية  ذي  الطاليب،  (مهية الكربىكون املركزية 
الق )50، ص 1393 ـاليق مؤسـس هـذه النظريــة( ٔ لسـوف ا ـام الف . يعتـرب ب

ة العامـة اية املصل ة  ور ق الن . (MacCormik, 1977, p192)العواقيب)  وحتق
ـال  ويف اسـوهئا اهنـا ومه،  حوال اهنـا خ ام يعترب احلقوق الطبيعية يف احسن  ان ب

ـة املضـمون(وانه ّمسى  ية و الطبـول  فار ٔدبيـات الوحشـ  Bawlingت احلقـوق 
upon paper ) ( ،ت ـال )157ه ش،ص1384تب .  وهذا يعـين ان احلـق جمـرد خ

وان احلقوق المعىن لها، واهنا اكلتعبري عن السخونة والربودة يف نفس الوقت، واهنا من 
شــلك حصــيح م  ــ القضــا الــيت ال ميكــن التعبــري عهنــا   ن ت ا.طبعــا ان املعتقــد طق

ــابوا   ٔ حلــق الطبيعــي   ن  اصــة احصــاب نظريــة احلــق  املعتقــد مبوضــوعية  احلــق  و
فـراد  ني بنظرية إالرادة ، يقولـون ان اعتقـاد مجيـع   ريه من املؤم ام   و انتقادات ب
كـون  واقـع موضـوعي سان ال ميكن ان يعترب وهام و ال  حلق  وحقوق  رية    الك

 ) ت، ار  .)161،ص1384تب
ام واحصاب  ٔن هوان اكن جواب ب سب دم وجوده  اي  ه ل لحق و  لوجود اخلار 

ة العمليـة ميكـن مطالبـة احلقـوق  و حتديـد عقوبـة  ٔنه من الناح دور يف تغيري الواقع، 
ٔنـه لـو اكنـت   ارج  القـانون، او يقولـون  كن لها وجود  هتا حىت وان مل  ا دم ر ىل 

ٔنـه لـو  ٔو  تلفـة حولهـا،  ٓراء ا لـت  اكن احلقوق موجودة  ملااكن  هذا الوابـل مـن ا
تعاملها ملصـاحلهم اخلاصـة دون اسـ  ,Lyons )احلقوق الوجود اخلار ملا متكـن املسـ

د ال تعتـرب 1967) ٔن هـذه  سـهو ايضـا   ٔ ابة عن هذه املس . ولكن ميكن 
ـد اد لعدم وجود  احلق،كام  ي مل يصـل اىل  ء ا مل اكلفـزي ان التطور املوجود يف 

لوجـود  ـرتاف  ري موجـود. كـام ان  قة موضوع اكٕاللكرتون ال يعين انه  شف حق
ـة، ايضـا ان   ـة والثقاف ة املعرف سـ رتاف من  مرض ال لحق  ينجينا من  اخلار 

ن والتعنت يف  د ل املس اكر احلقوق الطبيعية من ق ىل وجـود  تـ ٕا حمارهتا دليل 
ـن دافعـوا ويـدافعون  عنـد  ني  هبـا مه ا احلقوق. ؤن نظرية احلقوق الطبيعية واملـؤم
تقد ايضا  صار احلقوق يف احلقوق القانونية م سان. ايضا ان اق ىل حقوق  عتداء 
فـاع عـن حـ ال ا يل، مـ بـت قـ فاع عن  حق موجـود   ق ٔن احلق القانوين هو 

فاع(  ل ا ت، حرية عبد موجود ق  . 161)ه ش،ص1384تب
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رادة Will-Choice Theoryنيـا: نظريـة إالرادة(  ـىل  ركـز هـذه النظريـة   (
عرف القانون ب( لحق ف سانية يف تعريفها   راديـة الـيت إال ٔو السـلطة  تـ القـدرة 

ٔن يقـو  ضـاها  اص وكـون  مبق ٔشـ م بعمـل معـني يف خيّولها القانون لشـخص مـن ا
ـد احلـق  ، ومـن مث (Simmoonds,.(1998), p118 ) )نـدود القـانو ال يو

ــانون ــدود الق رادة الشــخص يف  ــط) ٕ ــل اكن ٔمانوئي ــاين (  مل لســوف  ــرب الف ،  يعت
كـون رهينـة  ث ان اكنط ذهب ٕاىل ان مرشـوعية القـانون  مؤسس هذه النظرية، ح

ٓخـر ان ای  ة مضمونه ، مبعىن  الق ـة  ا الق ـىل املبـادئ  د  عـ قـانون بـدون 
ـىل لك ن س   مرشوعية قانونية ، ومن هنـا  رادة  ان ل ـىل  ظـام قـانوين معمتـد 

رادة يه  ـىل اعتقـاد اكنـط ان حريـة  لقانون  واحلقوق الطبيعيني. بناءا  بعا  كون 
يـة و  ـىل تـ احلريـة   يـد  رشـ،  ولهـذا لك تق دى خصوصـيات ال ، ومهنـا ا ي سـ

متـع   ـة وا سـان يف امجلا ش  ٔصل. لكن لرضورة  الفا ل الوسي القانونية يعترب 
ول القانون.  ىل ت احلرية  وق ود  اص من وضع بعض الق  ساين يبدو انه ال م

سـان حـر   سـان ، لك ا ـدود ٕارادة إال يقول اكنط ( وضع احلقوق والتاكليف يعـني 
ام مبا  كون هناك حق لصاحب حق  يلزمه واجـبيف الق ٔن    ,Kant )ريده ، اىل 

l(1991, p51)..( 
لسـوف القـانون املشـهور ( هـارت) يف كتابـه املشـهور( مفهـوم القـانون)    و طور ف

ـىل إالرادة يف  ث يعترب هو من املدافعني عـن احلقـوق الطبيعيـة  وركّـز  النظرية، ح
رادة   لحـق  ويعـادل بـني  صـبح  املعـاد تعريفه  ـالق  والقـانون ف ٔ لشـلك و ا

 التايل: 
الق +القانون   إالرادة= 

الق واحلق الطبيعي ايضا ىل  ىل القانون فقط بل   (Hart,. 1961) فال يعمتد 
 هذه النظرية تعرضت النتقادات مهنا:

ٔنه يعتربه قدرة رادي ان املذهب االٕ  - رادة  شـرتط ٔ رادية (إ ربط بني احلق و ي 
ٔ  حقوق يف وجود االٕ  ش لشخص دون ارادته (فالوارث ت ت  رادة) مع ان احلق قد يث

ل من ارادتـه).  ـارك، ( صـيبوالنـون، وكـذ ا الرتكة مبجرد وفاة مورثه ودون تد م
1982(. 

ــرتاف  - ــة جيعــل مــن املتعــذر  ٔن  لشخصــية ٔن هــذا النظري ــة،  رادة إ املعنوي
ست ة الشخص املعنوي ل ق ارك، ( حق  .) ٢٥٩، ص1982م

اسـها  هنايـة ان ق ت  اردت جتاوز النظريتني  ولكهنا وكامقلنـا يف ا  ان هناك نظر
رادة) او هام معا. كام هو احلال يف لك مـن النظريـة  ة )او (نظرية  اما (نظرية املصل

د فهيا لك العنارص املوجـو  لحق، ولهذا يو تلطة  والنظرية احلديثة  دة يف النظـريتني ا
ٔن فهيـا عيـوب  لت عنارص ارادت هبا جتاوز عنارص  النظريتني كـام  ٔد ني، او  السابق

ورتني : ىل النظريتني املذ  النظريتني، ولهذا سنلقي الضوء 
تلطة:   اوال النظرية ا

ة    رادة واملصـل لطت  بـني عنـارص  نظـرييت  واحض  من امس النظرية اهنا اخ
ـىل امجلـفعّرفت احل ة ق بناءا  رادة واملصـل ب(املـذهب  ت مسيـ  ع بـني 

تلط) الف بني احصاب هذه النظريةا  ، ولكن هناك 
ٔنه: (سلطة مهنم البعض ف ة ويعرفون احلق ب ىل عنرص املصل ا  رادة ويقد يغلب 

ة ٔو مصل ارك (ارادية يعرتف هبا القانون وحيمهيا، حملها مال   .)٢٦٢، ص1982م
رادة، ويعرفـون احلـق  ـىل عنرصـ  ا  ة ويقد خر عنرص املصل ويغلب البعض 

ــرتاف بقــدرة اراديــة لصــاحهبا) ة احملميــة عــن طريــق  ٔنــه: (املصــل ــارك ( ب ، 1982م
 ) ٢٦٢ص

ٔن ا  ل من وانتقدت النظرية ب لشخص دون تد ت  ٔن احلق يث رادة،  س  حلق ل
ٔن وانه  ارادته. ة،  س املصـل ـهلـ سـت جـوهر احلـق بـل الغايـة م ة ل ـارك (املصـل م
 .)٢٦٢، ص1982

ٔراد  ن)  فقـد  لحـق: النظريـة احلديثـة املشـهورة بنظريـة (دا نيا: النظريـة احلديثـة 
ـين  ـري م ديـد  ل تعريف  رادة وشك ة  و ن) جتاوز مفهويم املصل صاحهبا  (دا

ٔنه   مزية مينحها القانون لشخص ما وحيمهيا بطرق ىل املفهومني: فعَرف احلق ب
ٔو   ه مالاكً  ىل مال معرتف  به بصف سلطًا  ضاها يترصف الشخص م قانونية، ومبق

 . شري، البكرى، (مستحقًا   )٢٢٤،ص1989ال
كون    هذا التعريف : احلق يف عنارصف
ٔو ما- نفراد بقمية معينة  ل  ىل س صاص خشص  ار مبال، اخ  ل معني.ست
سلط ، سلطة الترصف حبرية يف اليشء موضوع احلق.-  ال
لحق.  -  رتام الغري لهذا  اص وا ٔش  تعدد ا
ل السلطة العامة محلاية هذا احلق -  ارك (امحلاية القانونية، تد  ) 1982م

نتقادات مهنا هيا بعض  ت ا  ري ان النظرية احلديثة و
ار   الست ـة، ولكـن اذا اكن تعريف احلق  سلط يتفق مع بعض احلقـوق  اكمللك وال

خرى   اليت مينع  القانون ان يترصـف فهيـا  اسبا  لبعض احلقوق   الميكن  اعتباره م
ت لشخصية اكحلق يف احلياة  واحلر لصيقة  ال احلقوق ا  .  )2010، سعد (، كام هو 

ن يوســعها اىل ي عرضــها دا لشــلك  ا ار  ت ســ ــد ال ميكــن ايضــا ان فكــرة   
ت اليت ظهـرت امـام  ب  يف وجود الصعو ل ارض الواسع ورمبا هذا هو س تطبيقها 

 .)33، ص2010سعد،  (تطبيق النظرية
ـة  ق ماكهنا  الوصـول اىل املاهيـة احلق ٕ كن  ت اجلديدة ايضا مل  ري ان  ت االنظر

قي  ودوره  املهم يف  هذا شف موقعه احلق م  اكحلق  و لينـا   ملفهوم  العرصـ  ولهـذا 
شـف دوره املهـم يف العرصـ  ديد لفهـم  احلـق و لبحث عن اسلوب   ٔ معاجلة املس

 اجلديد.
 

 دور مفهوم احلق يف الفكر احلديث املطلب الثالث:  
ـا والعوملـة كـام  لوج ة املرئية اكلتك رجع ظهور العرص احلديث اىل املواضيع اخلارج ال 

رجع  ور ارش يف املقدمة. بل  كام قال الفالسـفة واملفكـرون اىل ظهـور مفـاهمي لهـا ا
ـد تـ املفـاهمي هـو مفهـوم احلـق. ولكـن  كـون العرصـ اجلديـد،   وا سايس يف 

ي يظهر نفسه هنا هو ان مفهوم احلق موجود يف العصور والرشـائع القدميـة   السؤال ا
ة والرومانيـ سالم ٓن اكلرشيعة  ة حىت ا ـر احلـق وتعريفـه   املنقرضة والباق س ذ ة، لـ

ور فهيـا و لهـا دور يف انظمهتـا القانونيـة فقـط، بـل ان املسـائل التفصـيلية  ه  مذ وانوا
ٔن  مفهوم احلق  دور  اسايس   اء  ب د ف ميكن  حلق موجودة ايضا،  فك املعتلقة 

ٔضـيف لهـذا املفهـوم يف هـذا العرصـ قل  ٔن مـا  يـل  يف ظهور  العرص احلديث مع العمل ب
سبة ملا هو موجود ف سبق يف الرشائع االقدمية؟.  ) 1393الطاليب،  (ل

نا ان   وم مكفهوم احلق نقول ان  املقصود يف مركزية مفه يف جواب هذا السؤال  ميك
ة  ٔسايس يف الو حلق . بل املقصود التغيري ا س املقصود  ت التفاصيل املتعلقة  ل

ي  حصل يف سان ا ة قلي لكون و مو جته ان اصبح   هذا العرص، واكن ن
ليه اكرث العلوم اليت  ت  يس واصبحت مبثابة اس بن من املفاهمي مكفهوم احلق دور رئ

ٔت يف هذا العرص  ومهنا ما يتعلق هبذا املفهووم ( درى، ش  ).1387ح

لعلوم، فهناك تقسمي  يوّزع العلوم اىل  ت   دة تقس ٓخر اذا اكن هناك  . بتعبري 
ىل  ش  ية تع لوم اسهتال خرى و ج العلوم  ساسية اليت  ت العلوم التوليدية 

يديديديدديدديديد.ديد.
جلةاجلة ممع

((H(H(HaHaHart,art
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ة بل يف العلوم  ىل العلوم التجري س هذا مقصورا  ات العلوم التوليدية ، ول ت م
 ) ١٣٩١اميان، (سانية ايضا 

ان من التغيري يف العلوم، هناك تغيري جزيئ تفصييل  ٓخر  هناك نو .   وبتعبري 
ليه العلامء يف الظروف العادية يعلَموهنا  ويتعلمها مهنم طالهبم ، ولكن هناك  شتغل 
لعلوم التقليدية  لمية ال ميكن  متع العلمي وحتدث مشالك  ٔزمات معيقة حتدث يف ا

ال، وال   ٓخر، بل ان جتد لها  ل جزيئ ب ملسائل التفصيلية  وتغيري  ميكن معاجلهتا 
سمى يف  فلسفة العمل  شلك لكي  وهذا ما حتتاج اىل تغيري النظرة اىل مجيع املسائل 

ة اللكية ( النظرة  ٓخر بدل ) ١٣٩١(اميان،  ( (gestalt)الكشتالتيةملعا .  بتعبري 
ىل حماو  معرفة احللول اجل لتفاتة وتغيري  النظرة. بدل التعامل بناءا  ٕ ام  زئية ق

ري  ٓخر  ة اىل  طريق  ل  والو ىل  الطريقة التقليدية، تغيري الس سمترار 
لمية ال تتعلق بتغيري اجلزئيات بل يذهب اىل وراء  ٔجياد ثورة  ل،  مسلوك من ق

لسوف العملوشلك خمتلف لها، وهذا هو ما مسَ اجلزئيات والنظر من بعد   اه ف
رادامي( وهن ب(  ي حيدث يف paradigmاملشهور اكرل  نقالب العلمي ا )) او 

لعلوم ساسية  ة   الب
) KuhnK 1997( حيدث تغيريا يف ماكنة املسائل التفصيلية وان مل حيدث تغيري يف

يىب  ٔرخي البارادميات العلمية (ح رخي العلوم هو ت وهن ان   هيا العادية، ويدعي  معا
مل الف ان التغيري من النظر ة البطلميوسية ال النظرة 1387 .).  مفثال يف 

لحزئيات بل تغيريا يف لك النظرية بل انقال فهيا. واملهم  ست تغيريا  الكورنيكوسية ل
ٓخر  هو ان املسائل اجلزئية بل  رادامي  رادامي اىل  انه عندما حيدث  تغيري من 

هيا رجع ا ت اليت  لواقع  النظر ابة  ست شف املراد يف احللول اجلزئية ال ميكهنا  يف 
ٔن  ة. ومن هنا يظهر  ٔهنا حصي ة   وان اكنت تبدو يف الظاهر  ت ري م اجلديد وتصبح 
ت ايضا!  س هو وراء التجربيات واجلزئيات فقط، بل وراء النظر البارادامي  ل

درى، (  .).1387ح
كن الباراد   امعة لكية مفا والسؤال هو  ان مل  ت  امي  معلومات جزئية وال نظر

 هو؟ 
لية املتعلقة     ة من املبادئ  واملفرتضات الق ن البارادامي هو ( مجمو وهن  جييب  

ت والوسائل  ج النظر لعلامء ت ري جتربية ونظرية  ة تعهدات  ي مجمو متع العلمي فه
كو ي العلمية لكشف احللول). ويف لك عرصوجممتع  ن السيطرة لبارادامي  هو ا

ة اىل ان  ا ريها وتبقى م لعلامء املسائل العلمية من  ىل املسائل العلمية ومتزي  يتحمك 
فكر العلامء   لبارادامي القدمي، ف ىل املوقع العلمي  ستويل  ديد  رادامي  ٔيت   ي

لهيا، وان رج د  الع عوا اىل املسائل لبارادامي اجلديدوكشفون احللول اجلديدة 
ة نظر البارادامي اجلديد  .)KuhnK 1997( املوجودة يف البارداميات القدمية رٔوها من و

لبحث  نقطتان:     سبة  ل  وهنا ا املهم يف  مسا البارادامي 
ث نطاقه ال     ي حيدثه البارادامي  يف اي عرص من ح اوال:ان التغيري اجلذري  ا

ىل العلوم التج رص  سانية حتت  سلطاهنا  _كام يق ل  العلوم  ربية فقط  بل تد
وهن نفسه_ ايضا  .)KuhnK 1997(قال 

رادامي ال تتعلق  مببادئ و مفاهمي      ساسية  للك  نيا: ان املبادئ  واملفاهمي 
سانية ايضا.   وهذا هو  كون موجودة يف العلوم  العلوم التجربية فقط بل يه قد 
ساسية املوجودة  ٔن احلق  من املفاهمي  املدعى حول مفهوم احلق  يف هذا البحث. ب

ه العلامء اكالسامك اليت يف البارادامي  املعم سبح ف ي  ول به يف هذا العرص، البحر ا
سبّحون يف  ٔسامك  رى  املاء  وكام يقول الرويم الشاعر: ان ا سبح يف املاء وال 
ي  املهم ا رونه ، الن  املاء  والبحر هو  ٔهنم ال  ٔلون  عن املاء  املاء  وس

اطهم(رسوش،   .) 241ص ١٣٨٤ٔ

سانية  ومهنا العلوم القانونية تتعامل مضن    نا ان نقول ان العلوم إال ومن مث ميك
لتغيريات  بعا  كون  الباراداميات املتبعة  واملعمول هبا  يف لك عرص. وان تغيريها  
فراد العاديون يف  ه العلامء، بل  ش ف ي يع ي خيلق العامل ا العميقة يف البارادامي ا

ي اكن  يعمل يف البارادامي املتعلق  لك عرص.  ان املفهوم  املركزي يف  القانون  ا
غ،  لعصور  القدمية هو مفهوم الواجب والتلكيف( ، اما يف )566، ص ١٣٨٤د

ه  ظهر  ٓخر   وهو مفهوم احلق، وم العصري احلديث  فان املنظار حتول اىل  مفهوم 
ات اليت  رية من العلوم  واملوضو ة الك احلقول املو كون مركزها مفهوم احلق  ف

ه ظهرت املواضيع اجلوهرية املهمة يف هذا العرص  تلفة من الفلسفة اىل القانون  م ا
هتا املهمة.  سان  وماك  حقوق 

غ،  (  )566، ص١٣٨٤د
ساليميم  املبحث الثاين:  مفهوم احلق والفكر االقانوين  

لفكر  ٔمهية مفهوم احلق  ٔول:   القانوين إالساليم املطلب ا
رشية يف احلقول    ل ري  ا الك ة قدم سالم ٔن  الرشيعة و احلضارة  ه   مما ال شك ف

ـل   ه الرشائع املوازية  واملطبقة  مـن ق دماهتا  تفوق كثريا ماقدم ٔن   القانونية، ويبدو 
ٔنـه اذ ٔن ذهب  بعض  الفالسفة  اىل القـول ب ة اىل  ٔخرى من هذه الناح ٔمم ا ا اكن ا

ـىل الفقـه  ة اكن  لفلسـفة، فـٕان الرتكـزي يف احلضـار إالسـالم ين   م  الفكـر اليـو اه
ة   شـوء الفقهـاء العظـام  يه الـبالد إالسـالم كون املوطن  العادي ل والقانون ، ولهذا 
ٔن  ٔخرى احللـول ملشـالكهم. ومـن املؤكـد  ٔمم ا ذ فقهاء ا ٔ يف العرص الوسيط،  ومهنم 

ـام مكفهـوم احلـق  حضارة غنية م ٔعطـت مفهومـا   ة الفقه  القانوين هبذا الشلك  ح ن 
شـفت  بعـض  انـواع احلقـوق مل يصـل الفكـر  راسـة، بـل اهنـا   حقه من البحث وا
هنوري يف كتابـه عـن نظريـة  رهـا العالمـة السـ شفها. مهنا مـا ذ القانوين  احلديث اىل 

ــني ــاك مــزن ب ة: ان هن ســالم ـيعة  ــد مــزن  احلــق يف الرشـ الرخصــة واحلــق، تو
 ، مت لنا السابق وهو حرية ا قي م س ىل من الرخصة وادىن من احلق  وسطى،يه ا
ـهنام مـزن وسـطى يه  ول رخصة والثـاين حـق، ومـا  ب  ، مت  وحق  امل حفق ا
حق الشخص يف ان ميت .. ومل يصل الفقه الغريب اىل تبني هذه املزن  الوسطى ٕاال 

ث ا ساليم يف ح رتقى ووصل يف الريق اىل مر بعيدة.)  وهنا يظهر ارتقاء الفقه 
ـه،ما مل يصـل اليـه الفكـر القـانوين الغـريب( ني انوا حلق وتب هنورى،  جمال التعرف  السـ

 .)10ص.1998
ة قد عرف احلق بتعريف   مل يصل اليـه الفقـه   سالم كام ان بعض فقهاء الرشيعة 

ـن محمـد الغريب  بعد  طـ ول ختـبط يف معرفـة ماهيـة احلـق وهـو: القـايض حسـني 
ًا). 462املروزي، املتويف سنة( صاص مظهر ف يقصد  رش حلق: اخ هـ) ( واملعين 

صاص جـوهر  خ ٔن  صاص  وهو تعريف يربز ماهية احلق،  الخ فٕانه عرف احلق 
ي هو عبارة ع صاص ا خ ن العالقـة الـيت تقـوم لك حٍق، فال وجود  ٕاالّ بوجود 

لســلطات  ار  ت ســ ــده  كــون لهــذا الشــخص و بــني الشــخص واحلــق، حبيــث 
، ٕان وصـف هـذا  ه يف حم ًا يف هذه العالقة لصاح ات الثابتة رش ات والصالح واملك
ىل وجـود  صاص تقوم  خ ٔن طبيعة هذا  ٔنه مظهر ف يقصد  يبني  صاص ب خ

ر ومثــار ونتــاجئ خيــتص هبــ ــد فقهــاء القــرن اخلــامس ٓ ٔ ا صــاحب احلــق. ٕانــه تعريــف 
ـــاموا بتعريـــف احلـــق ٔن فقهـــاء الرشـــيعة القـــداىم قـــد ق ـــىل  ـــدل   الهجـــري، ممـــا ي

يل،  )١٠، ص١٩٩٢(الزح
تلفة      ٔنواع احلقوق ا صوليني  رمغ تعرضهم  ولكن العلامء املسلمني من الفقهاء و

د عندمه نظرة لكية شام واحضة  حول  هذا املفهوم املركزي يف هذا العرص  اىل ال تو
راسـة احلـق  ٔصـوليون: فـٕاهنم عنـدما تعرضـوا  ّٔمـا ا د هناك من الفقهاء  من قـال (
ٔهلية وجوب  ىل  ٔو العبد)، و عتبار مستحقه:( هللا  ٔقسام احلق  ىل  م  ركزوا اه
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ـدثون فهيـا عـن  لحـق شـام يت ة نظرية  ٔدائه، فمل هيمتوا بصيا لك مـا يتعلـق احلق و
 . ) 2000-ه1421زيدان(به

ني وضعوا    ٔصول  لامء ا ٔبو سنة :( لكن  ٔستاذ الشيخ  ٓخر  وهو ا ه  ويقول فق
ـدة الكـربى لعـمل  ٔهنـا القا احهثا، ومل يربزوا معاملها، مع  مكلوا م ٔصل لهذه النظرية مل  ا

ته ؤحاكمه) (الفقه اليت يتفرع عهنا مجيع نظر
 .).2017ٔبو سنة، (

ــول احلــق   ــة شــام ح ــرض العلــامء اىل  نظري ــدم تع ــ  ــل ان نتعــرض  اىل  ق
ره    ي  ذ ليناعرض خمترص ملا قالوه عن املوضوع وان اكن من احملال عرض السيل  ا
ملقصــود  ومــا يتعلــق   ــا  فــي  مبــا يعرف ك تلفــة، ولهــذا  رمه ا ٓ العلــامء عــن احلــق يف 

صف احلـا اىل مـر التعليـل  والتفسـري، او كـام لبحث  و بقدر  ما يوصلنا من و 
ـق)  نتقـال مـن التعلـمي اىل التحق سـانية (  ني  يف فلسفة العلـوم   د الباح قال ا

 .) ١٣٩١اميان، (
ة  ويه: سالم  هناك اجتاهات ثالثة  عند فقهاء الرشيعة 

ه. بتة لصاح ة  ٔنه مصل ٔساس  ىل  ٔول: تعريفه   ا
ـة يف  ان اكن معيار  ٔن الن ة فـ ة هـو وجـود املصـل وجود احلق يف نظريـة املصـل

ة الرشـعية وـون احـاكم  ـىل املصـل رَكـزون  ـن  لامء املسـلمني ا معيار احلق عند 
س  لحـق لـ ة مكعيـار  ملصـل ـون  لعبـاد ،يؤم ة  ق مصل الرشيعة لكها معل بع حتق

ـد العلـام ت ايضـا.  كـام يقـول ا لحيـوا ـانني هلـم لالسان بل  اص ا شـ ء (  ان 
ٔهنـم  ت هلـم حقـوق  ٔن احليوا ة ف س العقل بل املصل فعون فاملعيار ل ٔهنم ي حقوق 

اقلني ري  فعون  وان اكنوا   .) 1393الطاليب،  (ي
س  يف قـوهلم    جتاه  هـو املعـزت وذ لـ ٔن اول من  ميثل هذا  ورى الباحث ب

ح العقلني فقط  ي احلسن والق الغـراض فهـ ىل  ان احاكم هللا معل  ركزيمه  بل يف 
رشية رسة ال  ) 2008، الزملي(اءت ملصاحل 

لامء الرشيعة   ريمه من  جتاه  من  املقاصديني  و ىل هذا   ان اكرث من ركّز 
ور  رمه  ٔ ىل ت ىل مفهوم السلطة الرشعية بناءا  مه   العلامء املعارصون  املركّزون 

ة الرشعية يف لك من  ة  واملصل ي يلعبه مفهوم احلق و مدرسة املصل املركزي ا
الق   ف القانون و يل خف لب املنفعة و دفع املرضة. فعَرفه الشيخ  ه  ان

ة  مستحقة رشا ٔنه مصل يل،ب  .)1992(الزح
ة يف تعــريفهم    ــىل املصــل رَكــزون  ٔيضــا بعضــهم  ــة   ومــن املفكــرن والفقهــاء إالمام

لسوف اية هللا  مصباح الـزيدي يف كتابـه النظريـة القانونيـة لالسـالم   لحق، مهنم  الف
ب ث يقول ( ان مفهوم السلطة تقريبا مساوي ملفهوم احلـق وهـو  يف  مفهوم احلق ح

ة خشص  شئ ملصل اب (احلقوق والسياسة) (ان احلق  امر اعتباري  ي يعرفه  يف الك
لـزتام  ة لشخص تتحقـق  فعة ومصل شري اىل ان احلق هو م ٓخر) وهو  ىل خشص 

ىل هذا فان املصبا ٓخر ، بناءا  ىل خشص  ـرى برضـورة وجـود و واجب  ح الزيدي 
جتـاه  املصـلحي  د لوازم وجود احلق وهو  املنفعـة، وهـذا  الوصـف ينطبـق  مـع  ا

شلك اكمل  .      )24، ص١٣٧٤زدى،  (لتعريف احلق 
 ) صاصية بني صاحب احلـق وحمـ القة اخ ٔو  صاص،  ٔنه اخ الثاين: تعريف احلق ب

ياز): م  هو اجتاه التخصيص او 
جتهاه هو من الفقهاء املعارصن من لك املذاهب املوجودة ومهنم ان املداف عني لهذا 

ذور يف العصور القدمية ايضا كـام ارش اىل   ة ايضا  وان اكن   مام فقهاء السنة و
ه القرن الرابع  املذوري.   رٔي  فق

صاص هو العالمة عبدالكرمي زيدان   الخ لحق  ث من  فقهاء السنة املعَرفني  ح
ٔنه ( ة ب سالم صاص يقرر به الرشع عرف احلق يف كتابه نظرات يف الرشيعة  اخ

لكيفا ٔو    ). 297م، ص2000-ه1421زيدان( ) سلطة 
ة ٔو بف شخص معني  صاصية  القة اخ ٔن احلق هو  لحق ٕاال عندما  .ٔي:  ٕاذ ال معىن 

مثن خيتص به البائع ريه: فا ة عن  ه وممنو ة لصاح ه مزية ممنو يل،  يتصور ف ( الزح
1992(.  

ات العامة  يل إال صاص فهيا ، وٕامنا يه من ق وبذ خترج العالقة اليت ال اخ
يا سان ام ح ٕا ر اكالصطياد ، فال تعترب حقًا، وٕامنا يه رخصة . ولكن ٕاذا م س زًا 

ات فاحنرص به يصبح ذ حقا صاص  .يشٍء من هذه املبا خ ٔن هذا  مث  اتبع  ب
ٔ احلق يف نظر الرشيعة.يقرر به الرشع ش ة  ٔي ٕان م هو ٕارادة الرشع فال  سالم

ليه مفا اعتربه الرشع حقًا اكن حقًا, وما ال فال ري دليل يدل  د حق رشعي من  ( يو
يل،    .)9، ص1992الزح

صاص  يقرر به الرشع  خ ٔن   جتاه، اىل  لكيفاوذهب احصاب هذا  ٔو  ، سلطة 
لكيفا( رة يتضمن  رة يتضمن سلطة و يل، ٔن احلق    )9، ص1992) ( الزح

انعند العالمة زيدان والسلطة    :نو
حق احلضانة-ٔ  ىل خشص  ة-ب .السلطة  حق امللك ىل يشء معني   والسلطة 

يل،    ).9، ص1992(الزح
كون التلكيف فه و  سان وهو و الميكن ان  ىل ٕا وفاء -ٔ (دامئا عهدة  ٕاما عهدة مالية 

ن ري بعمل-ب .ا ٔ ام ا يل، وٕاما عهدة خشصية كق  .)9، ص1992) ( الزح
دوى   رى  بري من فقهاء اهل السنة  فال  دد  جتاه هو اجتاه  ؤيبدو ان  هذا 

ور يف تعريف  ٔن اجلوهر املشرتك لت التعاريف مذ لحق  هم وتعريفهم  ر تو يف ذ
  الزيدان. 

صاص. مهنم   ن احلق هو اخ ٔس هبم يعتقدون  دد ال ب ة فهناك  مام اما فقهاء 
نصاري  يف كت لبيع فقال (احلق نوع من السلطة) الشيخ  ابه املاكسب عند تعريفه 

كون ملزتما هبذا احلق  اك ان احملقق  ي  ىل امللكف  ا يعين سلطة صاحب احلق 
ة ،  ة احلق اضعف من امللك ٔن در ٔن احلق سلطة وهو يعترب احلق ب ين  يؤمن ب النائ

رون برضورة وجود ملك ٓخرون ال  ة فقهاء  واجب ب هناك مجمو ليه احلق  ف يقع 
كام هو احلال عند السيد محمد اكظم طباطبايي الزيدي  فقال: احلق نوع من السلطة 
لحق ركنني  وهام صاحب احلق  ط من التعريف ان  ىل خشص  وس ىل ش او 

 وموضوع احلق. 
جتـاه هـو   ـون هبـذا  د احلياة و يؤم ىل ق زالون  ن ال ومن الفقهاء  والفالسفة ا

ره  فقـال: ان  ٓ ث عرف احلـق يف بعـض  ٓميل  ح لسوف اية هللا جوادي  ه والف الفق
ىل  حلق) ومما يالحظ  سمى  سان   يارات  ورجع لٕال خ ٔمر يعترب من  اكن هناك 

رص  خرى هذا التعريف ان احلق يق لوقات  ساين وال يعترب حبقوق ا ىل احلق 
ت.        حقوق احليوا

جتاه  رجع هذا  لغوي( الثبوت والوجوب). طلق معناه ا الثالث: تعريف احلق من م
عـرف  لغويـة ف ـىل معانيـه ا لغوي اي انه يعرف احلق بنـاءا  يف  بيان احلق اىل اص ا

ه ب ىل هذا التو  احلق بناءا  
ٔصل معناه ـ لغة : الثبوت والوجوب،    ت ووجب.. ف مصدر حق اليشء حيق ٕاذا ث

يل،  ٔشياء كثرية فهيا هذا املعىن( الزح ىل  لغة  ٔطلق يف ا  .)8، ص1992ا 
ىل املال وامل  لغة  ٔن احلق يطلق يف ا دي يف القاموس احمليط:  ٓ فقد بني الفريوز 

ٔمــر: وجــب دى، ووقــع بــال شــك واملوجــود الثابــت، ومعــىن حــق ا ٓ ، 2005(الفــريوز
 ). 321ص
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ــه ٔوج ــه و ٔث ٔمــر حقــًا:  ٔن معــىن حــق هللا ا ــة:  ٔســاس البال  وبــني الزخمرشــي يف 
 .) 187، ص 1998(الزخمرشى 

ـىل  ديـدة تـدور  ظور استعامالت لغوية  ن م ض الباطل. مث استعرض ا واحلق: نق
ن املنظور، والصدقمعاين الثبوت والوجوب وإالحاكم والتصحيح واليقني   ه)1414(ا

ٔصـل احلـق:  اب العزـز:(  متيزي يف لطائف الك ر ذوي ا دي يف بصا ٓ وقال الفريوز 
ه:  ٔو ٔربعة  ىل   املطابقة واملوافقة. مث قال: واحلق يقال 

ل يف هللا تعـاىل: هـو  ضيه احلمكة، و ق د اليشء حبسب ما تق ٔول: يقال ملو ا
 احلق.

لمو  ضـيه احلمكـة، و يقـال: فعـل هللا تعـاىل لكـه الثاين: يقال  جود حبسب ما تق
 حق حنو قولنا: املوت حق، والبعث حق...

ليـه ذ اليشـء يف نفسـه كقولنـا: اعتقـاد  عتقاد يف اليشـء املطـابق ملـا  الثالث: 
 فالن يف البعث والثواب والعقاب واجلنة والنار حق. 

لفعـل والقـول الواقـع حبسـب مـا  ي الرابع:  جيـب، وبقـدر مـا جيـب، ويف الوقـت ا
دى،( جيب...اخل ٓ لحـق 484، ص 1996  الفريوز تعامالت  ذ يف استعراض اسـ ٔ ). مث 

ىل معىن: الثبات والوجود والوجوب.   يف القرٓن الكرمي تدور 
ــىل معــان مهنــا الثبــوت وقـال العالمــة عبــدالكرمي زيــدان يف معــىن  احلــق،  يطلــق 

ب احملد   .) 295م، ص2000-ه1421زيدان(د, والعدلوالوجوب, والنص

رجـع اىل   لغويـة  ب ا دة اىل لفظ  احلق يف الك ورى الباحث ان اكرث املعاين املس
. ؤن  ه  واثباتـه  ـاع احلـق اىل صـاح ٔرسطية الـيت تقـول: ان احلـق هـو ار النظرة ا
ــىل نظــرة  ي يعمتــد  لحــق ا اجلــوهر املشــرتك بــني تــ املعــاين هــو املعــىن الثبــويت 

ياء الفالسفة  يف الطبيعة ويه نظر  ة ثبوتيـة سـاكنة تبحـث عـن الطبيعـة الثابتـة لالشـ
ـد يف هـذه املـر  تقر  ولك مفهـوم يو ليـه يه الوجـود املسـ ة اليت حتصـل   والن
اع احلق  ن  وهو ار لعدا معىن سا كون  تبحث عن موقع مستقر يف الوجود ومهنا 

كون معىن احلق هو الوجوب والوجـود  و الثبـو  ه.  و من مث  ت.  وان اكن اىل صاح
ياق الفلسـفي  ـري السـ ياق داليل  احلق مستعمل يف القرٓن الكرمي والسنة النبوية لسـ
ــه  ين  ولكون لفكــر اليــو يط   ســاليم الوســ ر الفكــر  ٔ ــ ب ت ســ ــه  ين  ان اليــو
ة مبعـان قريبـة مـن  راث ت احلق البارادامي املعمتد يف ذ العرص. فقد فرس احلق يف 

رسط  دم الوصـول املعاين   سباب اليت ادت اىل  د  ية الثبوتية. ويبدو ان هذا ا
ة الالحقـة  زم اكم حول احلق  كام ظهرت يف  ني اىل  نظرية م ٓرـر (الباح ٓدوـن 

 .  )1374رت، 
ه  مجيع مـا   ل ف لغوي فقط بل يد ه ا ىل التو رص  واحلق ان ان هذا املعىن ال يق

لفكــر املركــ ر  ٔ يطر يف ذ الوقـت.ميكـن ان يتــ ــرت،  ( زي والبــارادامي املســ ٓرــر 
1374( 

  
ساليم ديد القانوين  ت الت  املطلب الثاين : مفهوم احلق ونظر

ساليم يعتقدون  بلزوم جتديد  هذا الفكر حىت    لفكر القانوين  ان مجيع املهمتني 
ـا التغيـريات القانونيـة  ٔت  العرصـ اجلديـد و شـ ب التغيريات  اليت حصـلت بـل ا يوا

ات التالية:  ومهنا التغيريات املتعلقة مبفهوم احلق  ويه تنحرص يف التو

شارا بني  كرث ان ه  ي يقّسـ اوال: التو ه ا ة  وهو التو سالم م مجيع املذاهب 
حـاكم الثابتـة) ( الثوابـت) يه  ٔحاكم املتغـرية ، و( حاكم الثابتة وا حاكم بني 
متعـات  ـة وا زم امـة مجليـع  بتـة  لهيـا الـزمن و يه احـاكم  حاكم اليت ال يـؤر 

حاكم اليت  حاكم  املتغرية يه  تلفة، اما  ضـيات ا شهئا  ليك تتغـري حسـب مق ٔ
تلفة . وهذا  رٔي اكرث الفقهاء التقليديني يف مجيع املذاهب  متعات ا الزمان واملاكن وا

لثوابت واملتغريات  واملـهنج املتبـع يف حتديـدها هنم  رسوش و (وان اكنوا خيتلفون يف  تب
متيـزي  بـني ) 1363ديطران  ٔ . مفثال اهنم خيتلفون يف معيـار ا حـاكم حـاكم الثابتـة  وا

لهيا  يف  ن الثوابت يه املنصوص  ي حيّددها.  مفهنم من قال  املتغرية  و الشخص ا
اب و السنة . ومهنم من  ري الك هتا  حاكم اليت اد اب السنة و  املتغريات يه   الك
ــهنم مــن ضــيّق يف ة، وم ــاس  واملصــل رجــع اىل الق ــيت  ــال:  ان  املتغــريات يه ال  ق

لتفــت اىل   لزمــان ومــهنم  مــن يوســع فهيــا ف حــاكم املتعلقــة  املتغــريات فقرصــها يف 
ــة  ٔمك ــد املتغــريات اك جهتــاد وحتدي ــان  يف  ــري ظــرف الزم العوامــل والظــروف  

اص  والنيات والعوائد ٔش ٔحوال  وا .ومـهنم مـن قرصـها .) 2000،ٕاسـامعيل ,وسـال(وا
اب والسنة ر يف الك ملسـائل  ىل ما مل يذ ـّددها  وّمساها  مبنطقة العفو  ومهنم من  

حــاكم  تورية   ومــهنم مــن جعــل  ســ حــاكم ا و و لنظــام وٕادراة ا املتعلقــة و
عيـة احاكمـا  ج حـاكم  بتـة و  ظـمي رابطـة العبـد ع اخلـالق احاكمـا   املتعلقة ب

الحاكم املتعل لتغيري. اما ف يتعلق  طورة  قاب  حلقوق فان  بعضـها يعتـرب مـن م قة 
حلـاكم املتطـورة ، واهـذا ميكـن  اعتبـار  اجيابيـات  حاكم الثابتة و وبعضها يتعلـق 

ــه اجيابيــات وســلبيات  لالحــاكم  املتعلقــة مبفهــوم احلــق کــديور، (وســلبيات هــذا التو
 .)1363ران گرسوش و د

شري اىل بعضها:  ه انتقادات  ه اىل هذا التو  اما انه قد و
رشـ اي   ـث مل  ٔحاكم الثابتـة واملتغـرية، ح لتفرقة بني ا د معيار واحض  اوال: ال يو

غري. بت او م ٔن هذا احلمك   حاكم ب ر  ني ذ اب والسنة   نص من نصوص الك
ـد  للهـا، فـان و ىل ان احلاكم تدور مـع  ـد احلـمك، فـاحلمك نيا: بناءا  ت العـ و

. ىل وجود الع ىل ثبوهتا  اوتغريها  بل  كون  موجودا بناءا   ال
صــادي   ق ــال  ــا ا ــاة مهن شــىت جمــاالت احلي ــق  ــة تتعل حــاكم خمتلف ــا: ان  لث
ي حيدد ثبوت احلمك  هـو  العلـوم املتعلقـة بـت  ليه ان ا عي  و ج والسيايس و

س ثبو  االت  ول ايتا  .)1363ران گرسوش و دکديور، (هتا  و تغريها ا
عتبـار هبـا  كـون اد  حاكم املتغرية تتغري بتغري الزمان واملاكن و  رابعا: ان اكن 
ـاب  د اليت تعوداىل الك الستدالل) اي  صوليون (  سمهيا  ٔد اليت  يه من ا

ــاب  و  ــل مــن الك ــاج اىل دلي ــا حتت نة، ويه ذاهت ة و والســ ــاس واملصــل نة اكلق الســ
فان مـن حيـددها ( .) ٢٠٤، ص 1363رسوش و ديطران، کديور، ( ستحسان والعرف)

لامء الرشيعة   سوا  سّمون بعقالء العرص ول مه العلامء اخلرباء يف هذه املواضيع   او من 
ـاب  ـا مـن الك طوا احاك ت سـ دوى مـن ايـداعها يف يـد الفقهـاء  حـىت  كون  فال 

ـيعة والســ  س الرشـ ــامؤه  ولــ ل ــو الواقــع و اط ه ت ســ بــع  ــون م ك نئــذ  نة ، وح
لامؤها گکديور، (و  .)1363ران رسوش و د

ــراد  ف ــل اذهــان  امســا:  ان التغــريات الــيت حصــلت يف  العرصــ احلــديث دا
كشف  ا  يه اعقد من ان   ار جهتـاد اجلـزيئ  واملـهنج   احللـولو ـىل  لهـا بنـاءا 

اصــة يف  حــاكم و املمتبــع  فهيــا  وهــو مــهنج التفريــق بــني الثوابــت واملتغــريات  يف 
ٓخـر  ـه  متع ، ولهذا اجتـه بعـض الفقهـاء اىل  تو املسائل  املتعلقة بنظام احلمك وادارة ا

اصـة بعـد ان ارتىضـ ول ان تطبـق  راه مالمئا ملشالك هذا العرص املعقد  و بعـض ا
اهتا القانونية ة يف ح سالم  .)1363رسوش و ديطران کديور، ((الرشيعة  

ـه، ويعتـرب مؤسـس مجهوريـة   ة  ونظريـة واليـة الفق جتاه الثاين: هو اجتـاه املصـل
الجهتاد اللكـي  وان العـ  ه  وهو املؤمن  شئ هذا التو ة اية هللا امخليين م سالم

سـاليم  وان ساسية مجل  سـالم و  والنظـام   ة  يع احـاكم الرشـيعة هـو مصـل
ــع   ــان  ان يعلــق مجي ة  ف ــدد املصــل ة، واذا  ــ املصــل ي حيــدد ت ــه هــو ا الفق
ــادات   ر  والعب ــة اكلشــعا ل يف املســائل  املهم ــد ــت ت ــا، وان اكن ــة له الف حــاكم ا

ٔداء الصالة وصوم رمضان ، الن احلفا ة  النظـام يعتـرب كفريضة احلج و ىل  مصـل ظ 

ن
ٔدد ٔامن ا
عاعاعاعا:بعا:بعا:: ابعا: انبعا: ان
تاالت

ااا
اا

   
ياءيياياءءء ييشـشـ يـ الالشش

ىل
لال لالش
ــىل ــىل  ــ  ــىلــد ــد      
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. ال ل  لب رضا هللا  لرشيعة و ت  ات و اكرب الغا رسوش کديور، ( اوجب الواج
 .)1363ران گو د
ل    ة وشـك سالم لثورة  امه  جتاه بعد ق ٓية هللا) وصل اىل هذا  ويبدو ان (

لسلطة ونظام احلمك،  ة ومعرفة  املسائل املعقدة  املتعلقة  سالم احلكومة وامجلهورية 
جتـاه  ل  وصو اىل سدة احلمك اكن  كغريه من الفقهاء  يعتقد  ث انه يف البداية وق ح

الثوابــت واملتغــريات  عنــدما اكن موجــودا يف مدينــة النجــف  ويه  ٓخــر  وهــو اجتــاه
 ) ١٣٨٠، كديور(  املر املعروفة مبر النجف.

نتقادات مهنا:  ت اليه بعض  جتاه واكالجتاه السابق  و   ان هذا 
ديــد   ــري خشصــية لت خــرى  مل حيــدد ضــابطة  ــات  ــه اكلتو ٔوال:ان هــذا التو

ضيات العرص ه.مق شخص حمدد و هو الويل الفق ديد   ، بل اولكت ذ الت
ضيات الزمان واملاكن و مصاحل النظام    ه، فان مق ة هذا التو كون دي يف   نيا: 

س  ة، ول ي د لزوما يف  النصوص ا كشفها العقل  وال تو افع الشعب يه امور   وم
س ن  واملذهب ومن مث ل كـون بيـد  رضور ان تتغري  بتغيري ا من الرضـوري ان 

ه.  الويل الفق
ل يف مسائل احلكومة  والسلطة السياسية  وتبعا لهـذا  لتد ال الواسع  لثا: ان  ا

  ( و ـن  ا ن دينا رمسيا( د كون ا ة ان  ل يف لك صغرية وبرية  تصبح الن التد
يين: دان ا ميان واملعنوية والو نة الرمسية يه خترب   وا

ه جيعل  مـن الفقـه   نتظار الواسع من الفقه  والفق كـون بـديال ٔن رابعا: ان هذا 
ٔماكن الفقـه  س  بـ ة لـ سانية وان  هذا العدد الهائل من املسائل املتنو مجليع العلوم 
د الاكمـل  عـ ي جييب عـن مجيعهـا ، كـام ان هـذا  ه هو ا ام حبلها  ، الن الفق الق

د  سان وا س  دليل.ىل ا  .)1363ران گرسوش و دکديور، (ل
ري.  جتاه  لب الفقهاء اىل   ولهذا اجته ا
جتاه املقاصدي   لثا: 

حـاكم القانونيـة     لتعامـل مـع  ٓن  ـري حـىت ا جتـاه  جتـاه هـو  يعترب هـذا 
حاكم الرشعية  معل  ث  يذهب اكرث  الفقهاء يف شىت املذاهب ان   الرشعية، ح
انـب مـن  اصـة بـه ، وان لـلك  ـ  حـاكم  بعلل  و وانه  هناك لـلك حـمك مـن 

اصة به،  بل ان  حـاكم  جوانب احلياة  مقاصد  امـة  جيمـع مجيـع   هناك مقاصـد 
سـل، والعقـل،  واملـال) ن ، والنفس، وال ددها العلامء حبفظ (ا زيـدان، (الرشعية، 

ـــدون ،ص ـــب (   )379.ب ـــة حس ـــا مرتب ـــا، واهن قه اء لتحق ـــم ــيعة الس ـــاءت الرشـ
ات) ات ، التحسي ت، واحلاج  .)37زيدان، بدون ، ص( الرضور

مام الشاطيب    ـروح الرشـيعة يعترب  سايس لهـا  وانـه سـامها  فكـام ان (املنظر 
ريه  سا بدون الروح، فٕان املقاصد يه روح الرشيعة  وانه و البدن ال ميكن ان يعترب ا
لص جبلـب املصـاحل ودفـع املضـار. واهنـا تنقسـم اىل  ٔرسار الرشيعة ، واهنا تـت ّمساها ب

اية املسـائل املتعلقـة مقاصد اخلطاب ومقاصد احلمك ، واملقصود مبقاصد  اخلطاب هو ر
م الشارع. امامقاصد احلـمك   لوصول اىل مقصد  الشارع يف  لغوي اخلطايب  جلانب ا
ـام  يه  شـلك  ملقاصـد  ٔحاكمـه ،واملقصـود  قهاب ٔغراض اليت اراد املرشع حتق ويه ا

 مقاصد احلمك.
ــل  يه مقاصــ  ة ب ســالم ـيعة  لرشـ ــ املقاصــد ال ختــتص  ــل ؤن ت ــع املل د مجي

سـت  ورة ل مـام الشـاطيب. وان املقاصـد املـذ ري املسلمني كام  قال  خرى  من 
ل احلرص ـن ، ىل س ٔضـاف  العالمـة  ا هيـا ، كـام  بـل ميكـن ان تتغـري او تضـاف ا

دة )2010، الرسـوين(العاشور بعض املقاصد ٔمهيـة املقاصـد هـو ز زيـد مـن  . ان مـا  
سان  سواء اكن يف  جمـالت امهية التغيري العرصي  ات  زما وماك   وظهور ابدا

ساين   ن العقل  سانية ، و سانية او اكن يف جمال العلوم  ا  والعلوم  لوج التك

ليـا. والسـؤال هـو ميكـن ان يعتـرب مفهـوم احلـق   ٔ لعدا وصل اىل مـر  وفهم مس
سان من مقاص حقوق  ىل  حقوق  سرتى( د الرشيعة ؟واحلفاظ   .)١٣٨٣، ش

ـه مبـا    ـىل هـذا التو ـذ  ه ولكـن يؤ رية  يف هذا التو جيابية  الك رمغ اجلوانب 
 ييل:
اوال: ان اكن مــن الســهل الوصــول اىل مقاصــد الشــارع  ان تعيــني مصــداقها  

ه. ة  مشلكة  اساسية ف ب امهيهتا اخلارج  اخلار  وحتديد  مقدارها  ورت
شــفها اوال، بــل جيــب التعامــل مــع  نيــا:   ان دور املقاصــد دور بعــدي ال ميكــن 

دئ النظـر مكصـدر  لهيـا يف  د  عـ حاكم وبعدها معرفة املقصد  ولهذا ال ميكـن 
ٔحاكم. شاء ا  ٕال

ٔفـراد   د فهيا حمك رشعـي يقـوم ا ٔحاكم املتغرية  واملواقع اليت اليو لثا: يف  مواقع ا
ٔحاكم وي  ىل مقاصد الرشيعة.بوضع ا د  ع ة   سبوهنا اىل الشارع  حب

ـدان   ـادئ العـدل و الو قـة ان اعتبـار  عقـالء العرصـ واعتبـارات م رابعا: يف احلق
لرشـيعة كـام هـو  هتا مث تعترب مقاصد  ا اليق جيعل من املسائل املهمة اليت جيب ر

اتية لالسـان ا ي  جعـل  بعـض الفقهـاء يعتـربوهنام احلال فميسا احلرية  والكرامة ا
 .  )١٣٨٧(كديور،  من املقاصد

 

ساليميم  املطلب الثالث: دور مفهوم احلق يف جتديد الفكر القانوين  
جتاهـات احلديثـة  حـول جتديـد الفكـر القـانوين إالسـاليم رمغ   بعد البحث عـن 

فاوتـة،    ات م تقـدة بـدر جتاهات  وان مجيعهـا م الف املوجود بني  مجيع  خ
تلفة اىل تعريف شامل و  جتاهات ا تلفة مل يصل اي اجتاه من  انه رمغ احملاوالت ا

سجم ملفهوم مكفهوم احلق،  ٔمعـق،  واذا م توى  ٔ يف مسـ لينـا البحـث عـن املسـ رمبا 
سـاليم   دم قدرة الفكر القـانون  ول رٔينا ان  رجعنا اىل ما حبثنا عنه يف املبحث 
ٔكـرث اجلزئيــات  ـدم وصـو اىل مـر التنظــري الاكمـل ملفهـوم احلــق رمغ وجـود   يف 

ـدم والتفاصيل  بل التعريفات املوجودة يف الفكـر القـانوين ا رجـع اىل  حلـديث فهيـا،  
ساليم هـذا املفهـوم يف موقعـه احملـّدد  يف هـذا العرصـ و هـو موقـع  وضع القانون 
اتيـــة  ســـان و احلقــوق ا اصــة بعـــد ظهــور املاكنـــة الــيت حيتلهــا   البــارادامي  و

ســرتى( ســان و )١٣٨٣، ش ــول إال ــة ق كــون ن ديــدة  لــوم  . ومــن مث  ظهــور 
ــذا ــه يف ه ــة. مفــثال ان العنرصــ   ماكنت ــا يف العصــور القدمي هي كــن وصــل ا العرصــ مل  

ب القانونية و الرشعية هـو عنرصـ التلكيـف( الواجـب)،   ٔسايس يف التعامل يف الك ا
ــه  الاكمــن يف  لرؤيــة  العامــة والتو جلزئيــات فقــط،  بــل يتعلــق  وهــذا ال يتعلــق  

شــلك  ٔحـاكم القانونيـة  ــىل  التعامـل مـع املسـائل او ا ركـز  ام.وهـذه الرؤيـة الـيت 
ٔساسية، وهـذا التعامـل  ة التعامل مع  احلق  واحلقوق ا يف شف   التلكيف ال ميكهنا 
ن الفقهاء  او الطعن يف مستوامه العلمي العايل بل يتعلق  بـت  ة تد رجع اىل در ال 

ب ىل  مجيع  املسائل. وهذا هو الس ري املريئ  ٔسايس يف  الرؤية اليت تغطي بظلها  ا
ٔصبح لها وجودها املستقل.  كن موجودة يف  العصور القدمية  او  لوم  مل  دة  ظهور 
ـمل الـنفس  و  ع  و جـ عـمل  سـان   ـىل إال ركـز  واملقصود  هو ت العلوم الـيت 
س كـرثة  ن اخل..، واملهـم يف البـارادامي لـ د مل مقارنة  العلوم القانونية والسياسية و 

لتفات و تغيري الرؤيةاملعلو  غ،(مات اجلزئية بل   .  )١٣٨٤د
ىل مفهوم احلق  ميكن    ركّز  ي  ول البارادامي اجلديد  ا شري اىل رضورة ق ان ما 

 تلخيصه يف النقاط التالية: 
ـد statusاوال:ظهور مفهوم املوقع (   ديـد يو كشف عن موقع  ي  )  الفلسفي ا

ليـة، وهـذا املوقـع  ـه يف العصـور الق ـد ف ي اكن يو سان خيتلف  عن املوقع ا ه إال ف

يليل
نالقانون قان
ليل يصص صصصصفافاصصيصيلا
ـدم ـديف   
فففافاا
يفيف

ددد ا دعـعـ
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يتعلق مباكنة وجودية اصلية، فاصبح صاحب حقوق ذاتية مل تعطه اي مَرشع بـل  يه 
سا يف ذاته. كونه ٕا  حقوق  تتعلق 

ة  ا   ـب الفقهيـة والقانونيـة  مبفهـوم  نيا: تبديل  مفهوم الطا ليـه يف الك ركـز  ي 
الف ووجـود احلقـوق  خ شري اىل  التنوع واحلق يف  ي   يار   وا خ رادة و 

زة لهذا العرصـ هـو موضـوع احلقـوق   دى اخلصوصيات  امل ه ان ا ة ما يفهم م املتنو
سايس( سرتىودورها   .ه ش)١٣٨٣، ش

رادامي التعامـل القـانوين والرشـعي ال لثا: ان جعل مفهو   م احلق  نقطة حتول ؤس 
ـىل مفهـوم  ركز  ي  يل ا حاكم الرشيعة   من البارادامي   الق را  ٔ ا م كون اقل دي

ة والتلكيف( غالطا ـل املعضـالت )١٣٨٤، د د يف  سـا ٔفضـل النـه  كون ا ، بل 
سـاس اليت اصبحت جحر زاوية  ملا يعيق  طريق تطور ا  شـف  متعات املسلمة  و

ٔن التفصـيالت الـواردة  يف كتـب  الفقهـاء الفكري القـانوين يف العرصـ احلـديث . مـع 
ٔخـرى و مـا اتفـق  ة نظـر  رد يف البارادامي اجلديد  ولكن من و واملذاهب  ميكن ان 

ٔكـرث اتفاقـا مـع روح  الرشـيعة و ـدال وٕانصـافا  و ٔكـرث  ٔهنا  رشية وعقالهئا ب يه ليه ال
ليه وسمل) الرمحـة املعطـاء  اء (صىل هللا  ن امت  ىل روح   العدا والرمحة  املزن 
ــراد  ف مم و ــه   ــاملني) وشــلك يفهم لع ــلناك  رمحــة  ــا ارس ــا( وم ـية مجيع رشـ ل

ٔرضية.      ىل هذه الكرة ا ش   املشرتكني معنا يف الع
 

ات:: ا ست  اخلامتة و
ٔكرث املسـائل -1 ورة  يف ٕان  حلـق يف الفكـر القـانوين احلـديث مـذ املتعلقـة 

ساليم  و عند العلامء املسلمني.  الفكر القانوين 
اكم  عن  مفهوم احلـق ، -2 ساليم  اىل نظرية م مل يصل الفكر القانوين 

 كام هواحلال يف الفكر القانوين  احلديث.
سال -3 ديد الفكر القانوين  ـد هناك اجتاهات  ثالثة لت يم مل يـنج اي وا

 مهنا  عن سهام النقد.
مكن يف العلوم  اليت -4 لية ال  الف هذا العرص مع العصور الق ٔن جوهر اخ

ــن  ــورة م ــيت شــلكت ث ــات ال ــائ مــن املعلوم ــة اله ــرت  وال يف المكي ظه
ي خيتلف عـن  البـارادامي املعمـول بـه يف  املعلومات، بل  يف البارادامي  ا

لية، وهو  ىل مفهوم  احلـق. العصور الق ساين  انبه  ركّز يف  رادامي  
ىل مفهوم الواجب(او التلكيف). ركز  يل   ب اكن البارادامي الق

دة مكية املعلومات بل  -5 ز س  ه تطور الفكر القانوين ل ان تطور العمل  وم
كـن معروفـة يف  لـوم مل  ـه  يظهـر  ، وم ردامي قـ ردامي مـاكن  دل  ب

يل  ويعطي ش ومضمو خيتلف عام هو موجود يف العلـوم الباراد امي الق
ل.  املوجودة من ق

كـون   -6 تغـى امجليـع ال  سـاليم  وهـو م ان إالصالح  يف الفكر القـانوين 
ـالل اكـرث مـن قـرنني  و مل  ا  طريقـه  ي سلك جهتاد اجلزيئ  ا ين  بت

توى  ــرىض بــه  و يوصــلنا اىل مســ ــه مــا جيعلنــا  العرصــ يف لك  جنــن م
ن التطور. اد  م

ـالت العلميـة -7 ـىل مجيـع ا ه  اح سط  ج ي  ان التحول اىل البارادامي ا
شلك مفهوم  احلق  ي   سانية، البارادامي ا لوما  جتربية او ا سواء اكنت 
ية،  هــو الطريــق الصــحيح واملــهنج الــواقعي يف  ساســ هتــا  ــدى مكو ٕا

ي ال  سـانية تطور فكر القانوين وا ه املسلمون فقط بـل  د م ستف

ة يه من الرشائع املعتربة واملعرتف هبـا  سالم ث ان الرشيعة  مجيعا، ح
 امليا.

 
ادر مص ع و ال مـراج ة ال م  قائ

 القرٓن الكرمي

ن املنظور،   ،. 3، ط 10لسان العرب، دار صادر، بريوت،ج  )ه1414(ا
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رش  ة عامر شهاب امحد 2018©حقوق الطبع وال س ة حتت رخصة املشاع إالبداعي ال وح موز هيا مف .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقا الوصول ا

 
لصص لرشاكت من  -املست ل  متويل الالزم الشغل الشا ىل ا تت معلية احلصول 

متويل اليت ميكن  ل ضامن بقاهئا واسمترارهتا يف معلها ، وهناك العديد من مصادر ا ا
ا الرشاكت  د ست ل ان  م ستغالل  الل  ، وتقاس كفاءة ادارة الرشكة من 

ة  هيا ، وتعد التدفقات النقدية الناجتة من معلية تصف لت املصادر املتوفرة 
ريها من املوجودات املتداو  ت املدينة و زون واحلسا ة وا رات املؤق س

تت الرشاك ل اليت  متويل قصرية  ا يف العقود مصدراً من مصادر ا د ست ت 
دد دام هذا  اً رية ، خصوصًا اذا اتبعت ادارة الرشكة  جراءات يف است من 

ٔهنا ان تؤدي اىل رفع كفاءة ادارة  ى الرشكة) اليت من ش املصدر (النقدية املتوفرة 
ل (املوازنة النقدي لتدفقات النقدية املتوقعة يف املستق ر  داد تقد ة) النقدية ، ومهنا ا

سب تفاوت  ت ، مما  بطاء يف سداد املطلو رسيع يف حتصيل املستحقات و وال
كر وبني التدفقات النقدية  ا اىل الرشكة بوقت م زمين بني التدفقات النقدية ا
د هذا التفاوت الزمين الرشكة من استغال  ٔخر، وسا ة من الرشكة بوقت م اخلار

لجوء اىل ملصلحهتا مكصدر متوييل جماين   روة املسامهني بدالً من ا سامه يف تعظمي 
ة مما خيفض  اكليف اضاف خرى اليت حتمل الرشكة  ل  متويل قصرية  مصادر ا
ىل ادارة الرشكة ان توازن بني  ق هذا الهدف جيب  ل حتق من رحبيهتا ، ومن ا

ىل رحبية وهذا ما  ٔي افضل سيو مع ا ليه الرحبية والسيو (النقدية)  يطلق 
متويل.  ل ملصادر ا م  الستغالل 

متويل قصري  -مفاتيح اللكامت ات النقدية ، ا وضات النقدية ، املدفو ادارة النقدية ، املق
 ل.

 املقدمة

الل مدى تعظميها لرثوة املسامهني   ىل كفاءة ادارة الرشاكت من  ت احلمك 
ن وضعوا ثقهتم فهيا ، ويمت اللهذا الهدف  ا علقة  من  اختاذها لعدة قرارات م

اص ، كام ان  شلك  ام واملوجودات املتداو  شلك  ر املوجودات ومتويلها  س
اسب من املوجودات  ىل مك م دارة املالية السلمية احملافظة  ىل  الواجب حيمت 

شغيلية وسديد الزتاماهتا يف م اهتا ال يا ح واعيدها. وقد املتداو مبا يضمن الوفاء 
ٔن  ستوجب  لرشكة مما  ىل حساب السيو مبشالك خطرية  سب تعظمي الرحبية  ي
ٔي  ٔو املباد بني هديف السيو والرحبية يف الرشكة ،  ًا من املعاوضة  كون هناك نو
لرحبية فاهنا  خر، فاذا مل هتمت ادارة الرشكة  ىل حساب  دهام  ٔ ق  ٔنه ال ميكن حتق

سمترارلن حتقق ه لمسامهني و شاطها دف تعظمي الرحبية  مًا  يف  ، واذا مل تبدي اه
ه مشلكة العرس املايل او إالفالس .  جيب ان تدار النقدية  لسيو فاهنا ستوا

لرشكة ق الهدفني  سامه يف حتق لمي  ٔي  سلوب  ري كثرية ،  ري قلي و (سيو 
ة الفعلية) ٔمهية ٕادارة النقدية اليت تعرب عن الفرتة  مبقدار احلا يت  ، ومن هذا املنطلق 

ورة التحول النقدي املمتدة من حلظة رشاء مواد اخلام حىت حتويلها اىل  ية  الزم
ٔن  ن ، وال شك  زن حلني بيعها و حتصيل قميهتا من الز ة مصنعة توضع يف ا بضا

ىل ان الرش  د والعكس حصيحاخنفاض مدة التحول النقدي يدل   .كة يف وضع ج

 مهنجية البحث

ون املوجودات املتداو يف رشكة ٔمهية البحث :   .1 ٔيت امهية البحث من  ت
شلك تقريبًا  ت الغازية  لمرشو % من مجموع املوجودات يف الرشكة ، وان 30بغداد 

ة املوجودات املتداو بري نقدية او ان تصف شلك  شلك   سوف املوجودات املتداو 
لمية متكن الرشكة من  هتي اىل حتوي اىل نقدية ، ومن هنا البد من توفر طرق  ي
دارة النقدية  ليه  هيا وهذا ما يطلق  موال املتوفرة  سبة املهمة من  ر هذه ال اس
هنام ، كام وسامه  ق التوازن ب الل حتق لرشكة من  ما حيقق هديف السيو والرحبية 

ب ا ةيف جتن اكليف اضاف ي حيمل الرشكة  قرتاض ا لجوء اىل   .لرشكة من ا

قار"  منتنطلق مشلكة البحث  مشلكة البحث :.  2 ري من الرشاكت اىل  اف الك
اخلربة يف ادارة النقدية اليت حبوزهتا مما يضطرها اىل ان تبحث عن مصادر متويل 

ة قصري  متويل ف ةاضاف لكفة ا زيد من  ة مما  اهتا املؤق يا ويؤر  هيال لسد اح
ىل رحبيهتايسلب   .ًا 

لرشاكت  ات النقدية مكصدر متوييل  وضات واملدفو استغالل التفاوت الزمين بني املق
ل  ت الغازية  لمرشو ىل رشكة بغداد   2016–2014 سنواتلتطبيق 
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ة لك قسم العلوم املالية       صادواملرصف ٔق ٔدارة وا رشية ،ية ا نية، ،امعة التمنية ال  ردستان، العراق السل

ت
ةة
وووتوتاوتاوتوتوت
يية)ة)ي
فافافافافاتفا
نننللننقدقدي ال اة ا زنةزنة

فع كفع كف
ة
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شلك يفرتض البحث فرضيات البحث : . 33 ىل اسلوب ادارة النقدية  د  ع ان 
سامه يف ز وضات كفوء  لمق دة الرحبية ، كام ان استغالل التفاوت الزمين 

ات يل ة عواملدفو لق مصادر متويل اضاف  لرشكة.جمانية ب دورًا فعاًال يف 

  : هيدف البحث اىل ما ييل هدف البحث :. 4

ىل • ره يف تعظمي  التعرف  ل لسيو (نقدية) الرشكة وا م ستغالل  امهية 
 .رحبية املسامهني

ر  • س ر ذ  ت رٔس املال العامل ؤ ر يف مكو س ٔمهية  ىل بيان 
 .رحبية الرشكة

ٔساليب متويل املوجودات املتداو • د  ىل ا  .الوقوف 

لرشكة توضيح • ل   .امهية التفاوت الزمين يف توفري متويل جماين قصري 

لييل ( مهنج البحث :  .5 ىل املهنج الوصفي الت ورة ل اعمتد البحث  ليل ا ت
 .البحثاجلانب ) يف اجناز لرشكة عينة البحث النقدية

دود البحث ما ييل دود البحث : .6  : تضمنت 

ة يف سوق العراق لالوراق  • ت الغازية املدر لمرشو املاكنية : رشكة بغداد 
 .املالية

ت الغازية  • لمرشو  - 2014لسنوات (الزمانية : مزيانيات رشكة بغداد  
2016( 

 . هيلك البحث7

حثني تضمن  سس النظرية الدارة النقدية ، ولقد مت تقسمي البحث اىل م ول 
ورة النقدية  ليل املايل  ي تضمن اجراء الت ف تناول الثاين اجلانب العميل ا

ل  ، ولقد توصل  2016و 2015 و 2014 سنواتملزيانيات الرشكة عينة البحث 
ورة النقدية  دة  دارة ج متتع  ت الغازية  لمرشو من البحث اىل ان رشكة بغداد 

ح استغالل التفاوت  ري سداد الزتاماهتا ما ي يعاهتا و الل التحصيل املبكر لقمية م
 الزمين الستغالل النقدية اليت حبوزهتا.

 سس النظرية الدارة النقدية:  ول بحثامل 

 اوالً : مفهوم وتعريف ادارة النقدية

ي  ا فه ول تعترب النقدية من املوجودات املتداو السائ  فاع  متثل خط ا
خرى  لزتاماهتا ، اما املوجودات املتداو  ليه الرشاكت يف الوفاء  ي تعمتد  ا
ت املدينة فاهنا حتتاج اىل بعض الوقت ليمت حتويلها اىل نقدية او قد  زون واحلسا اك
سديد مابذمهتم من  زون او تعرث العمالء يف  سب تقادم ا التتحول اىل نقدية 
متزي  هتا  ىل ادارة لنقد د  ع مستحقات جتاة الرشكة ، هنا يتطلب من الرشكة 

ق اهدافها. (هندي ،   )240،  1999لكفاءة واخلربة لتحق

هتا  ي حتتفظ به الرشكة يف خزي لنقد ا دارة النقدية معلية التحمك  ويقصد 
هتا يف املصارف (تمي ،  م ) ، 215،  2011الضافة اىل حسا ولقد ازداد اه

ض جحم  جتاه حنو ختف سري  ث  رية ، ح دارة النقدية يف العقود  الرشاكت 
جتاه اىل تقليل لكفة الفرصة الضائعة الناجتة  د ممكن ، وهيدف هذا  النقدية اىل اقل 
ر مما  س دة  سامه اخنفاضها يف ز لتايل  ة و فاظ بنقدية فائضة عن احلا ح عن 
ضايف ، ولكن  متويل  ة الرشاكت اىل ا ا يعظم رحبية املالك و كذ اخنفاض 

لموارد املالية (املوازنة بني السيو والرحبية) ومبعىن ق حت رشط  ل  م ستغالل  ق 
ر ،  ا ) . ىل رحبية مع اقل سيو  ) 30، 2015اخر ا

ية املمتدة  لفرتة الزم من حلظة رشاء مواد اخلام اما دورة التحول النقدي تعرف 
ىل دورة رٔ س  ٔسايس  شلك  ن نقدًا، وتعمتد  حىت حتصيل قمية املبيعات من الز
ة ،  ٔمهها مستوى املبيعات، طول العملية إالنتاج دة عوامل،  املال العامل اليت حتمكها 
ن كام وتؤر  زون، ورشوط الرشاء من املورد ل ، سياسات ا ٔ سياسات البيع 

دة هذه ىل  ىل لك مر مهنا  لك و ىل دورة رٔس املال العامل   العوامل 
).Richard et al , 2013 ,473( 

 نيًا : امهية ادارة النقدية

دارة ٕ رتبط هبا من ق النقدية شغلت العمليات املتعلقة   امً من ت جزءاً اار ر وما 
مات  ب ويعود، رشاكت خمتلف انواع ال دارة املالية يف ٔه رتباط الس  اىل 
ة وون القرارات اخلاصة هبا بني توفري النقدية املبارش شغيلية اليوم  مع العمليات ال

اساً ال ل ق ٔج ل  حتمتل الت ٔج ماكنية ت ر يف املوجودات الثابتة ٕ ٔمه ، س ومن 
ر املايل يف ٕادار  ات املد ية و املوازنة بني هديف السيو و الرحب  ة النقدية يتضمنواج

ىل هذا التوازن ، إ  اصة ؤن  الاحملافظة  عارضان بطبيعهتام  ن الهدفني م ٔن هذ
ىل حساب  كون  دهام  ٔ ق  اسباب التناقض بني السيو والرحبية تعود ٕاىل ان حتق

دة خر ، ي لتبعية ز خفضاً  املتداو اليت حتقق رحبا املوجوداتعين  ي م  ا
دة يف الرحبية  ، قمية الرشكة تعظمييتعارض مع هدف الرحبية وهدف  ٔن الز كام 

ر يف  دة س ٔيضاً ال  املوجودات الثابتة يقلل منيتطلب ز يتعارض مع  سيو ، وهذا 
ي يؤدي اىلهدف السيو  ىل توفري  ا عند  طلوبةموال املدم قدرة الرشكة 

اطر السي ة وهو ما يعرف مب لتايل ،  واحلا يف  مهية من ادارة النقديةمكن و
ق التوازن بني هديف السيو و الرحبية مبا يضمن تعظمي قمية الرشكة واسمترار  حتق

لسيو مما خيفض من رحبية  بقاؤها يف السوق فاظ  ح فراط يف  دم  ، مبعىن 
زيد من رحبية الرشكة ي  ر ا س فراط يف  ولكن قد يعرض الرشكة  الرشكة او 

 )17،  2017اىل العرس املايل . (العرموطي ، 

لنقدية فاظ  ح  لثًا : دوافع 

لنقدية ومهنا ما فاظ  وافع لالح ة من ا د مجمو  :ييل يو

لزتامات  دافع املعامالت :.1 متثل يف وجود قدر اكف من النقدية لسداد 
جور وما  ريها ، ودفع الرواتب و ولية و ل رشاء املواد  ساسية م
ىل جحم  . ويتوقف جحم الرصيد النقدي املطلوب لهذا الغرض  شابه ذ

 )527، 2009املعامالت يف الرشكة. (عقل ، 

ة 
نننتتنانا تتلل اب ا

ظظظظةفظةفظةةفظةفظة 
اتات ج
فففظفظافحملافظ

ووا

ققققراقعراقق لق لال
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فاظ بقدر اك دافع احليطة ::.2 ح ة التدفقات ميثل يف  ف من النقدية ملوا
ىل  ري املتوقعة ، ويتوقف جحم النقدية الطلوبة لهذا الغرض  ة  النقدية اخلارج
ىل قدرة  لية ، كام يتوقف ايضًا  لتدفقات النقدية املستق ؤ  قة يف الت مدى ا
ىل النقدية والعكس حصيح ،  د  ع قرتاضية فلكام زادت لكام قل  الرشكة 

قة ، ٔي  اسب من ا لية بقدر م لتدفقات النقدية املستق ؤ  مبعىن اذا متزي الت
سعار فائدة  ة و رسة اكف ىل القروض  ة الرشكة احلصول  ستطا واكن 

ده ا اسبة ، فان جحم الرصيدم  كون يف  لنقدي املطلوب لغرض احليطة 
 )304،  2008دىن. (عباس ، 

ة ، متثل يف  دافع املضاربة :.3 فاظ بقدر من النقدية الغتنام الفرص املتا ح
ستفادة من اخلصم النقدي  الل  لتاكليف من  ق بعض الوفورات  لتحق
ريها من  ولية و ال رشاء املواد  لرشاكت يف  ه املوردون  ي مين ا
شجيعًا لها كام  ل  ال ا الرشاء  ه يف  ات نقدًا وسعر اقل م يا ح

رادات من وحيصل املور دة  د الطرفني ، او ز ىل اموا فورًا وستف د 
وراق املالية ر جزء من النقدية يف رشاء  متتع  الل اس املضمونة اليت 

فاظ  ح خفضة افضل من  ح وان اكنت م ق ار الية مع حتق بقدرة بيعية 
اكليف  دة  سامه يف ز اطل عن العمل مما  شلك  الرشكة ويقلل جبميع النقدية 

داد ،  ا. (  )37،  2015) (املرصي ، 354،  2010من ار

ة كثرية مقابل ابقاء ت  دافع التعويض :.4 دمات بنك لرشاكت  تقدم املصارف 
ٔرصد هتا هتاالرشاكت  ة نقدية يف حسا ، مما يعطي املصارف فرصة  املرصف

اكليف تقدمي ت اخلدمات ٔرصدة لتغطية  ر هذه ا . (النعميي و اخلرشة ، الس
2007 ،228( 

جراءات املتبعة لرفع كفاءة ادارة النقدية  رابعًا : 

ل لالموال اليت حبوزة  م ستغالل  ق  الل حتق تقاس كفاءة ادارة النقدية من 
اسب دون ان يؤر  ر م ول ومستوى اس الرشكة واملمتثل يف مستوى سيو مق

ىل قدرة الرشكة يف  جراءات اىل ذ  لهيا من الزتامات ، وتنقسم هذه  الوفاء مبا 
 )187،  2010قسمني وهام : (عقل ، 

ؤ  جراءات التخطيطية :.1 ر والت جراءات املتعلقة بعملية التقد ويه 
رية. داد مزيانية نقدية تقد الل ا  لتدفقات النقدية من 

ذية :.2 جراءات اليت تتعل جراءات التنف ذ املزيانية النقدية املقدرة ويه  ف ق ب
بطاء يف التدفقات النقدية  ا و رسيع التدفقات النقدية ا الل  من 

ة  .اخلار

لرشكة وكام ييل : جراءات اليت حتقق الكفاءة يف ادارة النقدية   وف ييل عرض المه 

رية :.1 داد املزيانية التقد رية يف حتديد  ا داد املزيانية النقدية التقد د ا سا
د يف اعطاء فرصة الدارة  تالفائض املتوقع وكذ توق سا دوثه ، مما 

يار افضلها  ر هذا الفائض واخ ة الس الرشكة يف املفاض بني البدائل املتا

داد املزيانية النقدية اليعطي الرشك دم ا ة الرشكة ، وان  ق مصل ة لتحق
دة الرصيد  لفعل ما يؤدي اىل ز دوثه  ر الفائض عند  وقت طويل الس
د املزيانية املقدرة  سا ىل ادارة الرشكة ، كام  رة  النقدي ويفوت فرصة اس
ديد مصدر  ىل حتديد العجز املتوقع مما يعطي ادارة الرشكة الوقت الاكيف لت

سامه  ة التلكفة مما  ح متويل املناسب من  ابة ، ا يف تعظمي رحبية الرشكة. (خ
1997  ،184( 

ق الكفاءة يف حتصيل املستحقات  رساع يف حتصيل املستحقات :.2 لتحق
ق ثالثة  ىل حتق وكام ييل : (هندي ،  اهدافيتطلب من الرشكة ان تعمل 

1999 ،242( 

شجيعهم مبنحهم اخلصم  ول : الل  ىل رسة السداد من  حث العمالء 
 النقدي.

د من اخلصم النقدي. الثاين : ستف شددة مع من ال  اتباع سياسة حتصيل م

 رسيع حتويل الصكوك الناجتة من املبيعات اىل نقدية. الثالث :

لزتامات :.3 سديد املستحقات يتطلب  بطاء يف سداد  ق الكفاءة يف  لتحق
ق ثالثة  ىل حتق ،  2009وكام ييل : (عقل ،  اهدافمن الرشكة ان تعمل 

532( 

ية اليت متيض بني حترر الصكوك وبني حسب قميهتا من  ول : اطا الفرتة الزم
ائنون. ل ا  ق

الل استغالل الرشكة  الثاين : ن من  ن اطول من املورد ىل فرتة ائ احلصول 
رخي السداد. هنم والسداد يف اخر يوم من   لعامل املنافسة ب

ري سداد بعض املصار  الثالث : ٔ وسط النقدية ت جور مما خيفض من م يف و
ي الرشكة. فاظ هبا  ح  الواجب 

دام فكرة الشياكت املعومة :.4 وهنا تقوم الرشكة بتحرر شيك بدون رصيد  است
ويمت تغطية الرصيد عند وصول اجراءات حتوي اىل حساب الطرف الثاين 

هنائية ف (موردون ، رشاكت اخرى ، دائنون) لهتا ا قوم الرشكة بتغطية اىل مر
كسب الرشكة بعض الوقت لالستفادة من ت  لحظة مما  الرصيد يف ت ا

سديد د ال لول مو موال يف  ، النقدية يف ماكن اخر حلني  ٔي بدل ابقاء 
رخي ارسال الشيك اىل  املرصف تبقى يف الرشكة يف ت املدة املمتدة من 

رخي حتويل النقود اىل حساب الطرف الثاين ولكن تتطلب هذه  البنك اىل 
ل الرشكة ة من ق  . واىل ادارة نقدية كفوءة الطريقة توفر املعلومات بدقة  اكف

وضات  لنقدية :املوازنة بني التدفقات ا.5 سيق بني التفاوت الزمين بني املق ٔي الت
ا ض الرصيد النقدي  ا سمح بتخف شلك  ة  ات النقدية اخلار واملدفو

فاظ به. ح ىل الرشكة  غي  ي ي  ا

لل ققق
صةصة 

ت تتء ت ت ت ققاا
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ورة النقديةة اس ا دمة يف ق س املست  امسًا : املقاي

سب  ة من ال دام مجمو ورة النقدية است اس ا اللها يتطلب ق ستطيع من  اليت 
دارة ال  دم كفاءة  ىل كفاءة او  ) ، 53،  2016يف الرشكة. (الرتك ،  نقديةالتعرف 

اس  دمة لق س املست سب واملقاي ىل ت ال سليط الضوء  ومن هذا املنطلق جيب 
 دورة التحول النقدي ويه كام ييل : 

 سب السيو اليت تتضمن ماييل :.1

سبة النقد املوجودة يف الرشكة  النقدية :سبة السيو  . ٔ  ويه عبارة عن 
د يف  سبة التداول اليت تعرب عن مك دينار يو هتا واليت تقاس ب اويف حسا
ت  ريها مقابل املطلو ت مدينة و ىل شلك نقد و خمزون وحسا الرشكة 

لوت ،  ل واليت حتسب كام ييل: (الك  )34،  2005القصرية 

 سبة التداول =
املتداو املوجودات

املتداو ت املطلو
  ×100 

سبة الرسيعة : . ب سبة السيو   ال اله ( سبة ا هتدف اىل نفس هدف ال
ي حيتاج اىل بعض الوقت  قل سيو ا زون  عاد ا النقدية) مع اس
ت  ارض مقابل املطلو د نقد وشبه نقد  ٔي حساب مك يو لتحوي اىل نقد 

ل وال  )19،  2012عبد النارص ، ( يت حتسب كام ييل :القصرية 

سبة الرسيعة =  ال
زون ا املتداو املوجودات

املتداو ت املطلو
  ×100 

وران.2  سب معدالت ا

زون : . ٔ  وسط الزمن املطلوب لتحويل املواد  معدل دوران ا عبارة عن م
ٔو الوقت املستغرق لتحويل  مة الصنع ومن مث بيعها  ة  ٔولية ٕاىل بضا ا

يعات واليت حتسب كام ييل : (الطويل ،  زون ٕاىل م  )34،  2008ا

زون =  معدل دوران ا
ة املبا ة البضا لكفة

زون ا
 

وضات : . ب ت املدينة  معدل دوران املق دد مرات حتصيل احلسا ويه 
فع واليت حتسب كام ييل : (العامري ،   )275، 2001واوراق ا

وضات = معدل  دوران املق
املبيعات صايف

فع ا اوراق املدينة ت احلسا
 

ت املدينة .3 ستغرقها الرشكة لتحصيل وحتويل احلسا ية اليت  حساب املدة الزم
زون اىل نقدية كام ييل:  وا

ت املدينة  : . ٔ  دد  فرتة حتصيل احلسا وسط فرتة التحصيل اىل  شري م
سبة  دم هذه ال ت املدينة اىل نقد ، وست م الالزمة لتحويل احلسا

ل الرشكة ، فاذا  ن و سياسة التحصيل املتبعة من ق مي سياسة االئ لتق
ن ، فان هذه اش زيد عن رشوط االئ وسط فرتة التحصيل  ارة اىل اكن م

ساهل يف  ت املدينة او ال دم كفاءة سياسة الرشكة يف ادارة احلسا
نية والعكس حصيح واليت حتسب كام ييل: (اخلصاونة ،  سياسهتا االئ

2010  ،71( 

ت املدينة =  فرتة حتصيل احلسا
يوم

وضات املق دوران معدل
 

زون : . ب ز  فرتة حتويل ا س ا سب اليت تق دى ال ركز يه ا ون ولكهنا 
ل  لرشكة ق زونة  دات ا ه الو ي تبقى ف م ا ٔ ىل الزمن مقدراً 

ٔة ش لم واليت حتسب كام ييل :  بيعها ومعيار احلمك لكام قلت اكنت افضل 
 )275، 2001(العامري ، 

زون =  فرتة حتويل ا
يوم

زون ا دوران معدل
 

م الالزمة  . ت دد  تلتحصيل احل مث نقوم بتجميع  دد  سا املدينة مع 
زون اىل نقدية.  م الالزمة لتحويل ا

شغيلية.4 ورة ال دم : حساب ا شغيلية وست ورة ال اس  طول وقرص ا لق
ديد مدىدارة النقدية يف كفاءة  لنقدية الرشكة لت متويل  املطلوبة اجهتا 

يف  ارتفعت كفاءة الرشكة قرصت دورة التحول اىل نقد لكام معلياهتا ، ولكام
 يوميكن تقصري دورة التحول النقد حصيح ،ساملها العامل والعكس رإادارة 

دة السيو  عن طريق لعمالء لالستفادة من ز ة  ن املمنو ض فرتة االئ ختف
ر يفيف  النقدية احملص من العمالء س دة  دة معدل دو  ز ن راالرشكة وز

ٕالضافة  زون ،  ن اليت يمتا دة فرتة االئ ن  ٕاىل ز لهيا من املورد احلصول 
لعمالء  ة  ٔكرب من ت املمنو ستفادة من لتكون  لتمتكن الرشكة من 

دة رحبية الرشكة واليت حتسب  اتفي ز وضات واملدفو التفاوت الزمين بني املق
 :كام ييل

ات : . ٔ  ري سداد املدفو ٔ وسط فرتة ت وسط الزمن  م تعرب هذه الفرتة عن م
ية  ٔو الفرتة الزم لهيا من الزتامات  ل الرشكة لسداد ما  املطلوب من ق
شري هذه الفرتة ٕاىل  ن ،  لمورد املمتدة بني رشاء املواد اخلام ودفع قميهتا 
ن  نية من املورد سهيالت ائ ىل  مدى قدرة الرشكة يف احلصول 

شغيلية بدون  مقابل مواد اخلام اليت يمت لتايل متويل معلياهتا ال رشاهئا، و
ٔن طول هذه املدة يعد يف  ٔخرى. ف ة  لجوء ٕاىل مصادر متويل اضاف ا
ٔنفسهم واليت حتسب كام  ن  التفاق مع املورد ة الرشكة طاملا اكن  مصل

 )275،  2001ييل : (العامري ، 

ات ري سداد املدفو ٔ وسط فرتة ت =  م
يوم

ات املدفو دوران معدل
 

ععن
نلنقد ا
عع

11((1919
بل
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ية املمتدة من حلظة رشاء  دورة التحول النقدي:: . ب ويقصد هبا الفرتة الزم
ريًا حتصيل قمية  ة مصنعة واىل بيعها مث ا مواد اخلام اىل حتويلها اىل بضا

 )www.qu.edu.az(  املبيعات من العمالء واليت حتسب كام ييل :

=  دورة التحول النقدي
املدينة ت احلسا حتويل فرتة زون ا حتويل فرتة

ات املدفو ل ٔج ت فرتة
 

ياطي السيو : . ت سبة  سبة اح رتفاع يف  سبة اىل ان  شري هذه ال
دة الرسة يف حتصيل  جت عن ز النقد اىل مجموع املوجودات املتداو 
دت  ض ان و ت املدينة و اراق الق قمية املبيعات النقدية واحلسا

حت ريها واليت  شاط و ة  ىل ن ادها مع دورة التحول النقدي حنصل 
دة ام  ؟ واليت حتسب كام ييل : (العرموطي ،  الرشكة هل يه ج

2010  ،25( 

ياطي السيو =  سبة اح
النقدية املوجودات

املتداو املوجودات
  

طط املبني يف الشلك رمق ( ورة النقدية   ).1وميكن متثيل ا

 
ورة النقدية) 1الشلك (  ا

 
 اجلانب العميلبحث الثاين : امل 

لسنوات  ت الغازية  لمرشو ورة النقدية لرشكة بغداد   2014حتليل ا
 2016و  2015و

ت الغازية  لمرشو رشكة بغداد  لييل املزيانيات اخلاصة  انبه الت تناول البحث يف 
شورة يف سوق العراق لالوراق املالية ، وبعد احلصول  2016-2014 لسنوات امل

ورة  اس ا ا البحث لق ت مهنا اليت حيتا ة من البيا يار مجمو ىل املزيانيات مت اخ
ىل  رها وتغرياهتا ومقارهتا لالربع سنوات املاضية  لرشكة عينة البحث وبيان ا النقدية 

ل التوصل  لرشكة ،  مبعىن اخر رحبية الرشكة  من ا دارة النقدية  مي كفاءة  اىل تق
د ام ال ؟ شلك ج  هل استطاعت ادارة النقدية اليت حبوزهتا 

ل حتلي ت  لمن ا ة البيا يار مجمو لرشكة عينة البحث البد من اخ ورة النقدية  ا
ة يف اجلدول رمق ( لرشكة املب ل  شوف ا ) واليت 1املطلوبة من مزيانيات و

ً من املوجودات املتداو اليت تتضمن النقدية املتوافرة يف الرشكة ، وجحم  تضمنت  
لي ي مت احلصول  زون ا ر يف ا ولية اىل سلع  هس الل حتويل املواد  من 

ت املتداو اليت تضم القروض  زن ، كام وتضمنت املطلو ة يف ا مصنعة وموضو
لموجودات  ل  متوييل القصري  ائنة اليت تعد املصدر ا ت ا ل واحلسا قصرية 

جور والرضائب والرسوم  خرى اكلرواتب و ات  ريها ، املتداو وكذ املدفو و
ىل  ورة النقدية  ر ا خرى لبيان ا يار جحم ولكفة املبيعات والتاكليف  كذ مت اخ

 رحبية الرشكة.

 2014سنة) مليار دينار 207) ان صايف املبيعات قد ارتفع من (1كام ويبني اجلدول (
،  2016سنة) مليار دينار 264مث ارتفع مرة اخرى اىل ( 2015سنة) مليار 241اىل (
ىل التوايل (%اي  سبة و ايم 9.5، % 16.4ان املبيعات ارتفعت ب و  2015) 

لسنوات  2016 ىل صايف رحبية الرشكة اليت ازدادت  ر بدورة  ي ا -2014، ا
ٔي ارتفع33،  26،  19ىل التوايل لتبلغ ( 2016 سبة  ت) مليار دينار  ب

سبة ( توارتفع 2014سنةعن  2015سنة)36.8(% ن ع 2016سنة%)36.8ب
ية قصرية املمتث بثالث  2015سنة الل فرتة زم دة حققهتا الرشكة  س ج ويه 

لحصول  ىل ت الرحبية بعد خصم التاكليف اليت حتملهتا الرشكة  سنوات ، وحصلنا 
نتاج ) 208،  124،  173ىل التوايل ( 2016-2014لسنوات  اليت بلغت ىل 

ىل صايف الرحب ا لسنوات مليار دينار ، لنحصل  ه الرشكة   2016-2014ي حقق
لغ ( ىل التوايل م ي بلغ   ) مليار دينار.33،  26،  19ا

لسنوات  لرشكة بلغت   2016-2014ونالحظ ايضًا ان جحم املوجودات املتداو 
لغ ( ) مليار دينار ونالحظ ان جحم املوجودات السائ 80، 117، 101ىل التوايل م

سبة ياسة سب س  2016سنةقد اخنفض  ل  ه حنو تلق لرشكة املت دارة النقدية 
دة رحبية الرشكة ، ف بلغ جحم  سامه يف ز رها مما  هيا واس السيو الفائضة 

لسنوات  ت املتداو يف الرشكة  لغ ( 2016-2014املطلو ،  26،  18ىل التوايل م
د44 ع شري اىل حماو الرشكة  كرب قدر ممكن  ) مليار دينار ما  ىل اموال الغري 

لهيا اىل اطول  بطاء يف دفع املستحقات اليت  الل  مكصدر متوييل جماين لها من 
ة  هيا اليت فرتة ممك اللها النقص احلاصل يف السيو اليت  ، كذ لتعوض من 

لسنوات  لغ (لتبلغ  2016-2014الحظظنا اخنفاضها  ) 80، 117، 101ىل التوايل م
رقام الواردة يف اجلدول (ليار دينار م  ىل هذه  ورة 1، وسف نعمتد  ) يف حتليل ا

ة من  لرشكة بعد تطبيق مجمو سب املاليةالنقدية  لهيا اليت تظهر نتاجئها يف اجلدول  ال
)2.( 

 

 

 

 

 

 

 )1دول رمق (

ت ا تو
ا لل
ت تلولو و

وو
ل
وويويييسسيويو االل



رشية امعة التمنية ال 29         جم 

JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v4n2y2018.pp24-32

لسنوات  ت الغازية  لمرشو ت خمتارة من مزيانيات رشكة بغداد   2016-2014بيا

نري(  )املبالغ 

 
لسنوات   شورة يف سوق العراق لالوراق املالية  ت املالية رشكة بغداد امل ىل البيا د  الع داد الباحث   . 2016-2014اجلدول من ا

ت الغازية 2بني اجلدول رمق ( لمرشو ورة النقدية لرشكة بغداد  ساب ا ) معلية ا
ه : الواردة تطبيق اخلطواتاليت تتطلب  2016–2014لسنوات   اد

سب السيو النقدية املتوفرة يف الرشكة .1 وىل : حساب   اخلطوة 

سبة الرسيعة  سبة التداول وال الل تطبيق  سب السيو من   ومت احلصولحتسب 
ة يف اجلدول ( ىل ه وكام ييل :2النتاجئ املب  ) اد

الخنفاض  الرشكةان سيو سبة ال  هذهتبني  سبة التداول: ذه   لسنواتٓ
داو  2016–2014 ى الرشكة مكوجودات م نري املتوفرة  دد ا اليت متثل 

ت املتداو (قروض  ت مدينة ...اخل) مقابل املطلو (نقد ، خمزون ، حسا
ل ، مستحقات ... اخل) ،  ىل سداد  مما يدلقصرية  ان الرشكة قادرة 

ىل التوايل ت املتداو اذ بلغت املوجودات املتداو   ، 5.5( سبة املطلو
داو ، وعندما نقارن مع 1) دينار مقابل (1.8 ، 4.4 ت م ) دينار من مطلو

سبة البالغ ( ني ان (1:2املعيار الصناعي اخلاص بت ال ) دينار 2) يت
داو مقابل( ت املتداو1موجودات م لرشكة واذا  ) مطلو سبة  تعد افضل 

هيا فائض يف بعد طرح ، و النقدية  زادت عن ذ يعين هذا ان الرشكة 
ت املتداو ىل نقدية فائضة املطلو ىل التوايل ( اليت مهنا حنصل   4.5بلغت 

زيد من رحبهت ة)  مما يعين اماكني0.8،  3.4و  ر سيوهتا الفائضة مما  ا اس
   ويقلل من اموالها املعط عن العمل.

سبة الرسيعة : سبة تبني ال ى الرشكة مكوجودات  هذه ال نري املتوفرة  دد ا
زون حيتاج اىل  ون ا زون)  دا ا ت مدينة ...اخل ما  داو (نقد ، حسا م
ت املتداو (قروض قصرية  بعض الوقت ليك يتحول اىل نقد مقابل املطلو
ر املايل  سبة حيصل املد ل ، مستحقات ... اخل) وهنا عند تطبيق هذه ال

ة لسداد ىل  ى الرشكة وهل يه اكف املوقف احلايل عن مكية النقد احلارضة 
ت املتداو ؟  ملطلو ىل الرشكة واملمتث  سبة بلغتو لزتامات اليت   هذه ال

) 1مقابل ( ) 0.6و  2.6و  3( سبة ىل التوايل 2016-2014لسنوات 
ت املتداو  الخن ونالحظ اهنادينار من املطلو ذة  هذه  فاض ، واذا ما قارٓ

سب ى الرشكة 1:1مع املعيار الصناعي البالغ ( ال ني ان النقدية الفائضة  ) يت
ىل التوايل ( ة ان ادارة النقدية يف 0.4-،  1.6و 2بلغت و ).  وتفرس هذه الن

ا حتسن  سب اخنفاضها اليت تعكس  لسنواتالرشكة يف  عينة البحث 
ر العالقة العكسية بني  س دة  ر، واخنفاضها يعين ز س السيو و

لرشكة ولكن يف ال  دة الرحبية  لتايل ز  يف السيو اكن هناك جعز 2016سنةو
هيا وحتتاج اىل متويل اضايف. مثرت مجيع النقدية اليت   ما يعين ان الرشكة اس

وران للك من 2يبني اجلدول رمق ( اخلطوة الثانية :.2 ) حساب معدالت ا
لسنوات  ات  زون واملدفو وضات وا  وكام ييل : 2016-2014املق

وضات : وضات ارتفع  دوران املق الل اجلدول ان معدل دوران املق تبني من 
ىل التوايل ( ) مرة ، 57.3،  38.4،  11.4الل املدة عينة البحث اذ بلغ 
شددة ، مبعىن ان الرشكة اكنت حتصل  ٔي اتباع الرشكة سياسة حتصيل م

وضاهتا ٓ  2014سنة  مق يعاهتا ا دة) 11.4(مقابل م  مرة يف السنة الوا
دد  2015سنة  ، اما يف) يوم 31.5= 360/11.4د انتظار (ٔي بع بلغت 

) يوم ، 9.3=360/38.4) مرة اي مدة (38.4مرات حتصيل قمية املبيعات (
ٓ يف السنة  2016ويف سنة  دد مرات حتصيل قمية املبيعات ا بلغ 

م مدة (57.3( ال دد  ) يوم ،6.2=  360/57.3) مرة و اي ان ارتفاع 
ل الرشكة  نتظار من ق وضات يؤدي اىل اخنفاض مدة  لمق مرات التحصيل 

ىل التوايل 2016-2014لسنوات  يوم  )6.2،  9.3،  31.5(من  اخنفت و
شددة.   ٔي سياسة حتصيل م

زون : ىل  معدل دوران ا الل املدة عينة البحث  زون  بلغ معدل دوران ا
زون ما 3.7،  3،6،  3.3التوايل ( ة ا دد مرات تصف ) مرة ولقد ازدادت 

زونة ة ا دة حتول البضا ىل ز  املبيعات مث اىل نقدية. اىل يدل 

ات : ات معدل دوران املدفو الل اجلدول ان معدل دوران املدفو ني من   يت
الخنفاض  ملرات ذ  ،  10.3ىل التوايل ( تبلغ 2016-2014 لسنواتٓ

لسنوات  مرة ، )4.9،  8 م بلغت  ال ىل  2016-2014و بعد قسمهتا 
ىل360( ٔي ممارسة الرشكة  ) يوم73.4،  45،  34.9( التوايل ) يوم حنصل 

ري ٔ ن لت ىل املورد ات  الضغط  دام اموال السداد املدفو مما ميكهنا من است

مق
ٔٔي
مقمق
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د ل مشلكة السيو ان و ن يف  ر اموال املورد ت يف الرشكة او اس
ح الرشكة. زيد من ار ل مما  شلك مؤقت قصري  ن   املورد

يف مقنا .33 الل اجلدول  ني من  اخلطوة الثالثة : حساب دورة التحول النقدي : يت
م وكام ييل : ال زون  ت املدينة وا  حبساب فرتة حتول احلسا

ت املدينة اىل ن دد حتسب فرتة حتول احلسا الل قسمة  م من  ال قدية 
م السنة ( ىل التوايل 360ا وضات واليت بلغت  ىل معدل دوران املق ) يوم 

دد مرات حتصيل قمية 6.3و  9.4و  31.5( ) يوم وهذا يعكس تضاعف 
نتظار ( ، مرة )57مرات اىل  9املبيعات من (  يوم )31.5اي بدل 

ظر  2014سنة م فقط 6(و 2015) يوم سنة 9.4( اصبحت الرشكة ت ) ا
ىل اتباع الرشكة لسياسة  2016 سنة يعاهتا ، وهذا يدل  لتحصيل قمية م

ر  ادة اس دد مرات ا وضات اليت بدورها تعكس  رساع يف حتصيل املق
زيد من رحبيهتا ويقلل من  ة الرشكة مكصدر متوييل جماين مما  ت املبالغ ملصل

 اكليفها.

م السنة (حتسب ف دد ا الل قسمة  زون اىل نقدية من  ) 360رتة حتول ا
ىل التوايل ( ي بلغ  زون ا ىل معدل دوران ا ) يوم 98و  101و  110يوم 

ت مدينة  زون اىل نقدية او حسا ٔي بعد ان اكنت الرشكة حتول ا
زون بـ (يوم ) 110بـ ( 2014سنة ن تصفي ا ادة يوم )98اصبحت   مث ا

ديدة ورسة ، وهذا  رات  الل حتويلها اىل اس ما توصلنا اليه من 
الل   .املدة عينة البحثاخنفاض مستوى السيو 

زون بعد ذ مث يمت  ت املدينة وا م الالزمة لتحويل احلسا دد  جتميع 
دد ىل مجموع  ظرها الرشكة  اىل نقدية لنحصل  م اليت جيب ان ت

زون اىل نقدية.لتحويل  ت املدينة وا  احلسا
ة يف اجلدول.4 شغيل املب  وكام ييل :  )2( اخلطوة الرابعة : حساب دورة ال

الل قسمة ( ات من  ل املدفو ٔج ىل معدل دوران  يوم )360حنسب فرتة ت
ىل ات اليت بلغت  اي بدل  يوم )73.9و  44.8و  34.9التوايل ( املدفو
ات يف اصبحت الرشكة تؤخرها  2014سنة يوم )34.9 (سديد قمية املدفو

سديد ، يوم ) 73.9اىل ( بطاء يف  ىل اتباع الرشكة سياسة  وهذا يدل 
(خيلق  لزتامات اليت بذمهتا مما جيعل النقدية اليت حبوزهتا تبقى فرتة اطول

ادة  ي ميكهنا من ا مر ا ات)  وضات واملدفو تفاوت زمين بني املق
رها  ماكناس ستفادة مهنا قدر   .و

زون لنحصل  ت املدينة وا ات من فرتة حتول احلسا ل املدفو ٔج تطرح فرتة ت
ورة النقدية.  ىل صايف ا

ىل التوايل ( ورة النقدية اليت بلغت  ،  65.5،  104.2وبعد حساب صايف ا
رها  يوم )33.1 ادة اس دد مرات حتصيل النقدية وا جت عن ، مبعىن ان 

ورة النقدية  )360قسمة ( ىل صايف ا ىل (ل يوم  =  360/104.2نحصل 
و 2015سنة مرة )5.5=  360/65.5و ( 2014 سنة مرة )3.4

دد مرات حتصيل  2016سنة مرة )10.8=  360/33.1( ، ونالحظ ان 
يف يعين ان الرشكة اصبح  مرة )11ارتفع اىل تقريبًا ( 2016سنةالنقدية 

هيا (ستطاعهتا اس مرة) يف السنة واخنفاض 11ر النقدية الفائضة 
زيد من رحبية الرشكة اليت  ضايف ، مما  ل  متويل القصري  ا اىل ا يا اح

ل  مليار دينار  )33،  26،  19ىل التوايل ( 2016 - 2014 سنواتبلغت 
ة يف اجلدول رمق (  ).1واملب

الل قسمة املوجودات  لرشكة من  ياطي السيو  سبة اح ريًا حنسب  وا
ىل املوجودات املتداو اليت بلغت  ىل  2016 – 2014 لسنواتالنقدية 

ياطي السيو  30.1% ، 53.4% ، 36.2التوايل ( %) ، ونالحظ ان اح
الرتفاع من  ذ  ٓ اىل  36.2من (% 2015سنةاىل  2014سنةيف الرشكة 

زيد  %)53 ل اىل الرشكة  ىل ان التدفقات النقدية الرسيعة اليت تد ما يدل 
ر الفائض مهنا  ) ، مما ميكهنا من اس دة السيو ياطي السيو (ز من اح
ياطي  سبة اح روة املسامهني ، اما  ونه يعد مصدر متوييل جماين لتعظمي 

ب 30.1فقد اخنفضت اىل (% 2016سنةالسيو يف ال  اليعود اىل ) والس
شددة يف حتصيل قمية املبيعات بل يعود السب اىل  تغري سياسة الرشكة امل

ات حتت  2016سنةان الرشكة قامت يف ال  ر يف املرشو س دة  اىل ز
ذ من ( ني يف اجلدول رمق ( )81اىل  17التنف ) مما خفض 1مليار دينار وكام م

 من جحم سيوهتا يف ت السنة.
 

 )2(اجلدول رمق 
لسنوات  ت الغازية  لمرشو ورة النقدية لرشكة بغداد  2016-2014حساب ا

 

ت الواردة يف اجلدول رمق ( ىل البيا د  الع داد الباحث   ).1اجلدول من ا

الال لالل  
ادة ادة ا اا ا مث امث ا مثمثم

تت تسا تسا
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ات والتوصياتت ا  ست
ات ا ست  اوالً : 

ت الغازية كفوءة وذ من .1 لمرشو ٔن ادارة النقدية يف رشكة بغداد  تبني ب
لكشوفاهتا املالية  ليل املايل  لهيا من معلية اجراء الت الل النتاجئ اليت حصلنا 

هيا مما  2016 – 2014 لسنوات ر السيو الزائدة  س ، قامت الرشكة 
سبة التداول اىل ( سبة الرسيعة اىل  مرة )1.8و  4.4و  5.5خفض جحم  وال

ني يف  الل السنوات عينة البحثهبا ظ احملتفمرة ) 0.6و  2.6و  3( وكام م
 ).1اجلدول رمق (

ىل .2 ملرات و وضات اليت بلغت  رسيع حتصيل املق الحظنا ان الرشكة قامت ب
ىل التوايل (57.3،  38.4،  11.4التوايل ( م اليت بلغت  ال  9.4و  31.5) و

ىل التوايل (6.3و  ملرات و ات  سديد املدفو ري  ،  8،  10.3) يوم ، و
ىل التوايل (4.9 م بلغت  ال هيا تفاوت  يوم )74،  48، 35) مرة و لق  مما 

ل  هيا فرتة اطول اليت بدورها سامهت يف  لنقدية  فاظ  ح زمين مكهنا من 
ل ، مشلكة السيو واجلزء الفائض مهنا سامه يف متو  رات قصرية  س يل 

ضايف. متويل اخلار  ة اىل ا دة رحبية الرشكة وتقليل احلا  مما سامه يف ز
ة كام ويدل رسة حتويلها .3 زون مما مينع تقادم البضا ة ا دد مرات تصف ازادت 

لرشكة اليت بلغت ( نتاج والرحبية  رسع معلية  ،  3،6،  3.3اىل نقدية ما 
 مرة.) 3.7

ورة النقدية من ( .4 ً  )3.4= 360/104سارعت ا ٔي تقريبًا   مرات سنو
ر النقدية لك  دة  اي اربع مرات يف  3اس اىل  2014 سنةاشهر مرة وا

ر النقدية لك ( )11=360/33( ٔي تقربيًا اس  ً دة 1مرة سنو ) شهر مرة وا
زيد من رحبية الرشكة وك 2016 سنةمرة يف  12اي  ني يف اجلدول رمق مما  ام م

)2.( 
ىل التوايل ( 2016 - 2014عينة البحث  السنواتازادت رحبية الرشكة .5  19و

ل ملوارد )33،  26،  م ستغالل  سب   املالية. هامليار دينار ، 
ىل .6 ىل ان الطلب  ذ دال  ات حتت التنف ر يف املرشو س اتازداد  ت  م

دفعها اىل التوسع يف جحم الرشكة اذ بلغت  يمر االرشكة يف ارتفاع 
ذ   ات حتت التنف ،  17،  15ىل التوايل  ( 2016-2014 توالسناملرشو

 مليار دينار. )81

 نيًا : التوصيات

وهنا سامهت يف .1 تباع ت السياسة يف ادارة النقدية  السمترار  نويص الرشكة 
 رفع رحبية الرشكة .

ون املركز .2 ىل من  فظاملايل لها ممتاز ان حتتنويص الرشكة   سنةرصيد نقدية ا
اليًا  2016 .  2مرة اىل  1.8البالغ   مرة ليك التتعرض الرشكة ملشلكة السيو

 

 قامئة املصادر

ت الغازية  لمرشو شورة لرشكة بغداد  ت املالية امل يف سوق  2016 – 2014 لسنواتالبيا
 العراق لالوراق املالية.

سني اكسب ، النعميي ،  يه و اخلرشه ،  ن  دارة املالية ، ط 2007د ، دار  1، اساسيات 
ردن. ة ، عامن ،  رش والتوزيع والطبا ل  املسرية 

يل ،  ظ  دارة املالية ، ط 2010اخلصاونة ، عهود احلف ادئ  رش والتوزيع  1، م ل ، دار احلامد 
ردن.   ، عامن ، 

ادل  رب  ىل كفاءة ادارة راس املال العامل  2016، الرتك ، هنا  دام السيجام ستة  ، دور است
ة ،  سالم امعة غزة  ة يف البورصة فلسطني"  ىل الرشاكت املدر دانية  "دراسة م

 فلسطني.

راهمي ،  يل ا رش ، املوصل .  2001العامري ، محمد  ة وال لطبا ن االثري  دارة املالية ، دار ا  ،
 العراق.

ة يف سوق   )-(رصي ، محمد زيدان ،امل العالقة بني ادارة راس املال العامل ورحبية الرشاكت املدر
ة ،  سالم امعة غزة  شورة ،  ري م فلسطني (دراسة حتليلية) ، رسا ماجستري 

 .فلسطني

لرشاك 2017العرموطي ، شذى امحد ،  داء املايل  ىل  ر كفاءة ادارة راس املال العامل  ٔ ت ، 
وسط  امعة الرشق  شورة ،  ري م ة يف بورصة عامن ، رسا ماجستري  الصناعية املدر

ردن.  ، عامن ، 

ا محمود ، لوت ،  رشيد  2005الك ليل املايل يف  ىل الت ارية  د املصارف الت مدى اع
ة ، فلس امعة غزة السالم شورة ،  ري م نية ، رسا جمستري   . طنيالقرارات االئ

رم معر ، لتعرث، دراسة  2008الطويل ، عامر ا ؤ  لت ليل املايل  ىل الت د املصارف  مدى اع
شورة  ري م ارية الوطنية يف قطاع غزة ، رسا ماجستري  ىل املصارف الت ة  ، تطبيق

ة ، فلسطني  سالم  . امعة غزة 

لمؤسسا 2012عبد النارص ، خصري جامل ،  ليل املايل  رية ، رسا ، الت ت البرتولية اجلزا
ر. ح ورق ، اجلزا امعة قاصدي مر شورة ،  ري م  ماجستري 

ز امحد ،  دارة املالية ، ط 2011تمي ، فا ادئ  ردن 2، م رش والتوزيع ، عامن ،  ل راء   .، ا

لطيف محمود ،  ر ، لبىن عبد ا ة يف ادارة السيو 2015ا سالم النقدية ، ، دور املصارف 
ة ، فلسطني سلالم امعة غزة  شورة ،  ري م  .رسا ماجستري 

راهمي ،  ري ا ب  1999هندي ، م ل حتلييل معارص" ، طالرابعة ، املك دارة املالية "مد  ،
درية ، مرص. سك  العريب احلديث ، 

دارة املالية ، ط ،2009، عقل ، مفلح محمد  متع  1مقدمة يف  ب ا رش والتوزيع ، مك ل العريب 
ردن   .، عامن 

ز سلمي ،  ردن ، 3دارة املالية ، ط2010داد ، فا رش والتوزيع ، عامن ،  ل  .، دار احلامد 

لقراراتالقرارات
لوتلوتلوت لوك للوتك لكلك لك ككك

ًًبابًاً

،، 3.33.3،
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ن ، ابة ، نور ا رش ، بريوت ،  1دارة املالية ، ط )-(خ ة وال لطبا هنضة العربية  ، دار ا
  لبنان.

ليل املايل ، طمقدمة  . 2010عقل ، مفلح محمد ، دارة املالية والت متع العريب ،  1يف  ب ا مك
رد رش والتوزيع ، عامن   .ن ،ل

يل ، راء 1دارة املالية ، ط. 2008عباس ،  ردن ، دار  رش والتوزيع ، عامن ،   .ل

Richard Kofi, Dadson Awunyo , & Peter Lawer, Working capital management and 
profitability: Evidence from Ghanaian listed manufacturing firms , Journal of 
Economics and International Finance, Vol. 5(9), pp. 373-379, December, 2013 
DOI: 10.5897/JEIF2013.0539  

http://fi.qu.edu.Qafqaz,Universeity.Economics&Administrative.Sciences.Finance.Depart
ment 
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ُرشت يف تظمة:   2018 حزران 30 ورقة حبث م

لمؤلف :  taha.amen@univsul.edu.iqالربيد إاللكرتوين 
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لصص  :املست

لغة لوم يف كثرية خمطوطات مثة        العصور، رب الكورد العلامء راع دجبها العربية، ا

ثوثة ويه طوطات دور يف وحمفوظة م ٓن حلد حتقق مل ما مفهنا والعاملية، احمللية ا  ومل ا
رش ي ت ظر فه تصني احملققني ود ت قها ا لغة حميب يدي بني ورشها لتحق  العربية، ا

رت  َمث  مفن طوطات ت بني من ا ق حنوية خمطوطة ا راسة لتحق  (رسا ن:بعنوا وا

دمةً 1322 سنة املتوىف اجلورّي، حسن (السيّد الكورد لعامل الظرف)  لهذا هـ)،

ٔرخي عن يعربان ٕاهنام ٕاذ ومؤلفه، العلمي الرتاث     .لكورد واحلضاريّ  والفكريّ  العلميّ  الت
ضبة رسا فهذه  فهيا ُمجعْت  العرّيب، النحو يف (الظرف) ب موضوعها وموجزة، مق

احث زبدة ة، الية بلغة الظرف، م ي وراق  ا،مبباحهث  برية -صغرها من الرمغ ىل - فه
انة مسائلها ودقة ا،ٔسلوهبا، وم ٔمه، هو ما وعرض ووضو د، عن بعيداً  ا  والولوج التعق

قها مت  النحوّي. اخلالف خضم يف اجه ضوء يف حتق ق م  لهيا سري اليت النصوص حتق

ني وحنيط احملققون، ق ٔنّ  لامً  الكرام الباح ب خمطوطات حتق  وٕالباسه القدمية، الك

لبوس ٔليف. عن حبال يقل ال اجلديد العلمي ا   الت
 وثالثة العرّيب. النحو يف الظرف عن نبذة بتقدمي ومتهيد: مقدمة، : يف البحث ويقع     

احث: ٔول: تناول م ره اجلوريّ  سرية ا ٓ ق والثاين: العلمية. و طوطة، حتق  سخها، ا

ق، يف ومعلنا ات ووصف التحق . موضو ٔمه اخلامتة احملقق،مث النص والثالث: الرسا  ب

 واملراجع. واملصادر النتاجئ،
 

 املقدمة
ىل مّر الزمن، بل واصل      ٔت مسريته مل يتوقف  ٔن بد ذ  رس النحوي م ٕان ا

ري  ً و ٔسهم مجيع الشعوب عر ث  لامء النحو، يف العصور لكها، ح ٔيدي  ىل  مسريه 
ٔليفًا  برية، عرب يف دفع جعلته، تدرسًا وت ٔليف: من وضع تصانيف  جبميع صور الت

 ً ًا وبيا ٓخرن توضي ىل مصنفات ا ظومات، وتعاليق، وحواٍش  ورسائل،وم
ته مجليع الشعوب  ي تعود ملك شلك الرتاث النحوي العريب ا وٕاضافة، وت لكها 

لت يف إالسالم   .اليت د
ون املتخصصون، وقدموه  بري من هذا الرتاث الضخم ؤمهه قد حققه الباح وجزء 
ه من  ود احملققني ٕالخرا ظر  ري ي ه الك طوطات م بة العربية، وبقي يف دور ا لمك

ٔاكدميّي  ارسني يف ٕاخراج  ور ليقدم  ٔحصابه املصنفونرفوف ت ا ٔراده     .حيقق ما 

رب العصور، ويه  راع العلامء الكورد  لغة العربية دجبها  لوم ا مثة خمطوطات كثرية يف 
ىل رسا حنوية من ت  يار  طوطات احمللية والعاملية، وقد وقع اخ ثوثة يف دور ا م

لعامل الكردي العالمة (ا طوطة ويه(رسا الظرف)  حسن الچورّي  لسيدالرسائل ا
دمة لهذا الرتاث ه)1322املتوىف سنة  ق  ستحق التحق ٔهنا  ، وقد رٔينا 

نّه  ٔ ه  ٔرخي  الكورد العلمي والفكري واحلضارّي، ومما ال شّك ف ٔهنام ميثالن ت وملؤلفه،
لغة  ٔرخي ا ىل طول ت رس النحوي  ّيل  يف ا رز و لعلامء الكورد دور  اكن 

 ه)،551(ت الشهرزوريّ  ه)، وعبدالقادر532اخلويي (ت العربية،مفهنم: يوسف
ٔيويبّ  ىس ا ن ه)،624(ت و ويشّ  وعبدهللا ه)،646(ت احلاجب وا  الب

يل القزجلي(ت 1254(ت  ومعروف النوديه ه)،1211(ت ه) 1295ه )، ومال 
ريمه  ٔمني،({و   }. 381)، ص2012عزز. د.صاحل 

(الظرف) يف النحو العرّيب، بصورة خمترصة والرسا النحوية هذه تناولت موضوع  
ضبًا لهتا وتعليالهتا عرضًا موجزًا ومق ٔم ظومة تعلميية يف عرض موادها و  .ٔهنا م

ٓيت اءت خطة البحث اك    :و
احث ا نبذة عن موضوع الظرف يف النحو العرّيب، وثالثة م متهيد: قدم  :ففي ا

ره العلميّ  ٓ ٔول: سرية الچورّي و   .ةفاملبحث ا
ات  ق، ووصف موضو سخها، ومعلنا يف التحق طوطة:  ق ا واملبحث الثاين: حتق

 .رسا الظرف
لچوري، مث اخلامتة،واملصادر  واملبحث الثالث: النص احملقق: رسا الظرف 

 .؟ واملراجع
 
متهيد  ا

 نبذة عن الظرف
ٔمهيته       يب و وممزياته،وما يتعلق به البد من تقدمي يشٍء عن الظرف وموقعه يف الرتا

ٔغرقوا موضوع الظرف بدقائق من  حبسب نظرية العامل واملعمول، ٕاذ ٕان النحويني 
د عند بعضهم، حبيث ال يفهمه ٕاال املتضلعون  د التعق لغ  اهتا، ف ت النظرية ومصطل

ٔهل النحو  .من 

 
لسيد حسن الچورّي (  )ه1322رسا الظرف 

ق ودراسة  حتق
ا ٓ ٔمني    طه صاحل 

لغة العربية لغات لكية ، قسم ا نية امعة ،ا نية,  السل  ردستان، العراقاقلمي ،  السل

د:يد: يهه متههمت
ءءتءتءتاءتاءتتءتءتت خت خ

هن
سهسه
هيهيلهيهيا
جج

لهيلهيالهياري سريسريريري
ود،د، دد د،عقعق
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ر (يف) "      ىل تقد صب  ٔو ماكنه، وي ىل زمان الفعل  ٔما ٕاذا مل فهو امس يدل 
ا يطلبه  ىل حسب م ٔسامء  ر ا سا كون  كون ظرفًا، بل  ر (يف) فال  ىل تقد كن 
اء يوُم امجلعِة،  ال حنو: ا يَوٌم َسعْيٌد، وفا ربًا، حنو: يوُم ٔ و تد كون م العامل، ف

ّين.( " {الغالي ري ذ َم شباِبَك، وكون  ٔ )،  1993ومفعوالًبه، حنو: ال تُِضْع 
3/44.{ 

طراد من امس وقت      ريه هو تعريفه مبا مضن معىن (يف)  ؤمه ما ميزي الظرف عن 
ن هشام(ت  اٍر جمراه، كام قال ا ٔو دهام،  ٔ ىل  ٔو امس عرضت داللته  ٔو ماكن، 

ن هشام.(د.ت )،761  }.2/48ه) {ا
ل ٔهنا قامت مقام(يف)، فٕاذا قلَت: مقُت اليوَم، ّمث  –ٕاذا نصت  -ومسيت ظروفاً     ق

ِكنْ  ن الرساج. (:(1) :  ه { ا  }.1/205)، 1996عن اليوم، قلَت: قُْمُت ف
اء{املالقّي.(د.ت)،     ة، ومعناها الو ٔما 388ؤصل معاين (يف) اجلارة هو الظرف  ،{

ريه من اء فقط دون  ويه فٕاّن (يف) تعين الو  املعاين عند س
ويه.( ٔكرث ما 4/226)،1988{س ٔهنا  ٔو  اء}،   .ستعمل مبعىن الو

ٔطلقه اخلليل(ت      ، وتبعه يف :(2)ه) 175ومصطلح (الظرف) مصطلح برصّي، 
يبويه(ت ذه س ويه.(180ذ تلم } ، ومن تبعه من 211، 1/85)،1988ه) {س

ون فقد سامه الكسايئ ٔما الكوف  ه) ؤحصابه صفات، والفـراء189(ت البرصيني، 
ن 207(ت ًال، {ا ٔزهريّ  }،204، )1996.( الرساجه) سامه حم  . و{ا

ظور(ت  }1/515)،2000( ن م الف ذ قال ا ىل  سمهيا 711و ه): " اخلليل 
ن  د "{ا سمهيا الصفات، واملعىن وا سمهيا احملال، والفراء  ًا، والكسايئ  ظروف

ظور.(د.ت)،  }.8/253م
ىل مصطل     ون  الفات فقد اتفق الكوف خ ىل الرمغ من هذه  لظرف و ٓخر  ح 

ه) ار. وهو (املفعول ف د، 2/156(د.ت)، {الن ىل صواب، ٕاذ املعىن وا }، فلكهم 
ه، و  ٔن احلدث يقع ف اء  ، كذ احملل فهو ماكن حلدوث الفعلفالظرف هو الو

ه كذ  .واملفعول ف
الف بني     ال نفسها،وال  سميات، فٕاهنا محلت ا الف يف ال خ كن  ام  و

ىلالنحويني  صوب يدل   يف تعريف الظرف وحمكه إالعراّيب، فعند امجليع هو امس م
طراد   ٔو ماكن وقوع احلدث، ويتضمن معىن(يف)   .زمان 

ريها      ٔو شبه فعل اكملصدر واملشتقات، و كون فعًال،  امل النصب   .و

ٔو جوازاً        ،ً ٔو حمذوفًا وجو ورًا،  كون: مذ امل نصب الظرف    .وحمك 
قّي وجمازيّ       ني: حق ىل نو   :والظرف 
وات، كقو       كون الظرف واملظروف فهيا من ا ة، يه اليت  ق ة احلق فالظرف
ِنَني): تعاىل ِ ِس َيْغِلُبوَن، يف ِبْضع ْم َس َلَِهبِ اءت ) 4-3الروم(  ( َوُمهْ ِمْن بَْعِد  ث  ح

قةً  ة الزمانية حق  .(يف) ملعىن الظرف
ة جمازية ٕاْن اك وكون       ٔسامء املعاين؛ حنو  -الظرف واملظروف –الظرف مجيعًا من 

َاٌة )(: قو تعاىل ٔسامء املعاين،  ،)179البقرة( َولَُمكْ يف الِْقَصاِص َح ٔو اكن الظرف من 
 ،ً ٔو اكن الظرف ذا : املتقون يف رمحة هللا،  ات؛ حنو قو ٔسامء ا واملظروف من 

ازية يف قو تعاىلواملظروف معًىن،  ة وا ق ة احلق ( ان الُْمتِقَني  :وقد اجمتعت الظرف
اٍت َوُعُيوٍن) ٔزهري.(45احلجر(يف َج ٔما يف قو تعاىل1/649)،2000) {ا لََقْد ( : }،

نٌَة) ( ْسَوةٌ َحَس ٔحزابَاكَن لَُمكْ يف َرُسوِل ِهللا  ة 21ا لظرف اءت (يف)  )  فقد 
ازية؛ الخ : (رسول هللا ً ٔىت الظرف ذا ث  ة؛ ح ق ة احلق  ، )الل رشط الظرف

ٔسو    .ة)واملظروف معًىن: (

ن        ٔي حرف جر وجمرورها{ا ار وجمرور،  ىل لك  ويطلق امس الظرف جمازًا 
سبة احلدث ٕاىل 1/272)،1985( هشام. ه  ٔن ف قّي،  } ، ملشاهبته الظرف احلق

شابه (يوَم امجلعة)، يشء بوساطة حرف اجلر،حنو:  َِزيٍد) زيٍد يوم امجلعة، فٕان ( مررت 
سبة (املرور) ٕاىل (زيد) بوساطة حرف اجلر{النودّيش.( ه   }.90)،2005فٕان ف

الستقرار، ٕاذا وقعا       ٔخوان يف التوسع فهيام والتعلق  رور  فالظرف واجلار وا
ٔزهرّي.( {ا االً ٔو  ًربا،  ٔو   ، ٔو ص  }.1/527،)2000صفة، 

ٔو لَْغوٌ      ان: مستَقّر  قة وجمازًا نو  .والظرف حق
ره، ومسي (مستقرًا)      امًا) يفهم بدون ذ  ً و علقه احملذوف ( فاملستقر: ما اكن م

قل ٕاليه  ًال،  ي ربًا م ني يصري  ٔنه  ه، و ٔي: فهمه م ه،  ام ف الستقرار معىن 
ه{حسن.ع   }.1/477باس.(د.ت)،الضمري من احملذوف وستقر ف

ر مع وجود     ٔ ٔن وجوده ضئيل ا اصًا) ومسي بذ   ً و علقه ( لغو: " ما اكن م وا
ه معىن ذ العامل، وال يتحمل مضريه، ويف هذه احلا يتحمت  ستقر ف ، ٕاذ ال  ام

ذفه  ره، وال جيوز  ًال، وجيب ذ كون العامل امللفوظ به يف امجل هو اخلرب  م ٕاال ٔن 
 }.1/477لقرينة "{حسن.عباس.(د.ت)،

ٔمهها: ٕاذًا املستَقّر:        ك فـي مواضع  ً، وذل ام وجو ه  ذف ف  ما 
اصل ومستَقر،   ن و دث، مكوجود واك راد به لك  ٔن  امًا يصلح   ً و كون  ٔن 

ٓتية:  ٔم ا لموصول،كام يف ا ٔو ص  اًال،  ٔو ٔوصفة،  ربًا،  وكون املتعلـق املقدر:
ي  ٔيت ا اب، ور ٔيت الهالل بني الس ر فوق غصن، ور زيد عندك،مررت بطا

ر  عندك. ً تقد ره: استقر، فالعامل حمذوف وجو قد ري ف ٔ ٔما يف املثال ا ه: مستقّر، 
ار.(د.ت)، {الن كون ٕاال مج  }.   2/157ٔن مج الص ال 

ٔكرث البرصيني، ومبفرد عند        كون مقدرًا: جبم عند  فالعامل يف الظرف املستَقر 
ٔمشوّين.( ه{ا1/167)،1998ٔقلهم{ا ر ف ري: ال تقد ٔ ٔمرن، وا ز ا ا ٔو  ن }،

ل.(  }. 1/211)،1980عق
ذَف         ُ ٔو زيٍد يوَم امجلعِة،  ه العامل، حنو: مررت  لغو: ما مل حيذف ف والظرف ا

لكن جوازًا ، حنو: يوَم امجلعة، يف جواب من قال: مىت سافرَت؟، وزيٍد، يف جواب 
اصًا، حنو: يوَم امجلعِة ُمصُت  : ٕان اكن الفعل  ً ٔو وجو ه من قال: مبن مررَت؟،   ف

 }.      2/246و{حسن.عباس.(د.ت)، }91)،2005{النودّيش.(
، كام قال         ونه فض ىل الرمغ من  ٔمهية يف امجل العربية،  وال خيلو الظرف من 

ٔو ماكن مهبم  ه من امس زمان مطلقًا  ٔمر وقع ف ل  ٔ ر فض  " بعضهم: "ما ُذ
كن فض 345)،2005{عيد.محمد.( ٔ }. فالظرف ٕاذا مل  ة، مفن اخلط خرج عن الظرف

دات اليت  رها، فالظرف من الز ّٔن الفض زائدة عن امجل وال فائدة من ذ ٔن نظن 
لفض ال يقلل من  البد مهنا ليكمتل املعىن املراد، ويتضح ما اكن مهبامً،فوصفه 

ة.(  }. 26 -25)،2007ٔمهيته{رواج
الل تعلقه ب       ٔمهية الظرف كذ من  علِقه وتظهر  ث حيدد زماَن م ،ح عام

قصًا، ٕان  ، ٕاذ يبقى معناها  دة يف امجل وماكنَه، فالزمان واملاكن من العنارص املسا
وبة، ف ٔو مك ة  اهام من مج مسمو ٔيت ٕاال ملعًىن سواءً ذف اكن مؤسسًا    ٔ  الظرف ال ي

يد املعنوي لزمن  ٔ ه مبزن الت ، فاملهبم م ٔم مؤكدًا  يد لمعىن  ٔ د الت تص يف ، وا ام
يد  ٔ ام كام يقع ت صاص، ومن الظرف ما يؤكد  خ ىل  ا  دة ا املعنوي مع الز

ملصدر واحلال{حسن.عباس.(د.ت)،  }. 2/252العامل 
ات      ه) مسا ٔو (املفعول ف ٔو(امس الزمان واملاكن)  ل موضوع (الظرف)  لقد اح

وراً شاسعة يف املؤلفات النحوية، و ، ٕاذ جنده مذ درًا ما خيلو كتاب حنوّي من تناو
ذ  ٔ ويه  ات املصادر النحوية خمترصًا ومفصًال وبني بني: ففي كتاب س ٔ يف 

ووالظ
ًازاجوازًا

وواالوالظ   
ل.ل.( ععق

فف فف 

ددد د وا وا ووووا
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ن والوقت)، وقد 18الظرف ٔما صب من ا ب ما ي ه، حتت عناون مهنا:(  ة م صف
ويه.(17كررت لكمة(الظرف)  اب لكه{س  } . 421 -1/403)،1988مرة يف الك

ٔيب العباس املربد(ت      ضب)  ة، حتت 28ه): غطى الظرف 286ويف (املق صف
كررت لكمة  ة...)، وقد  ٔزم ة وا ٔمك ب الظروف من ا عناون مهنا: ( هذا 

اب لكه{املربد.(د.ت)،18الظرف  }.356-328مرة يف الك
ٔصول يف النحو الن الرساج(ت      ة عن ا15ه) يضم316وٕان كتاب ا لظرف صف

ه لكمة (الظرف)  حتت عنوان: ه)، ووردت ف ن مرة34(املفعول ف    {ا
 }.205-190)،1996الرساج.(

ٔوحض        ٔنصاري وهو: ( ن هشام ا ذ رشح ا ٔ ن ما ن ة ا ٔلف ومن رشوح 
ه (املفعول  لشارح والرشح من ممزيات، حث ورد ف ) ِلَما  ن ما ة ا ٔلف املسا ٕاىل 

ه، وهو املسمى ظرفًا)، يف  ب املفعول ف ه) معرفًا بـ(هذا  كررت لكمة 8ف ات،  صف
ن مرة، متزي هذا البا44(الظرف) يف الرشح  {ا رس والسهو لوضوح وإالجياز وال  ب 

 }.211 - 2/204هشام.(د.ت)،
لسيوطي(ت       ه 911ويف مهع الهوامع  شغل الظرف ف ة، حتت 100ه)  صف

ه لكمة الظرف  كررت ف ه) وعناون فرعية، وقد   مرة73عنوان:(املفعول ف
ّمة مهنا:236 -2/137{السيوطّي.(د.ت)، احث ق ه م ٔودع ف ث  م يف  } ، ح َ َ (ال

سَبق اىل مجعه  ٔوردت يف هذا الفصل ما مل  ث قال عهنا: "  ات)، ح الظروف املب
ىل حروف املعجم" ِْينّ ظروف الزَمان واملَاكن ُمَرتبًا  فائه من َم  واس

 }.2/171{السيوطّي.(د.ت)،
ل       فردة يف الظرف، كـ(رسا الظرف)  عالمة وقدم من العلامء الكورد رسائل م

ٔمحد النودّيش(ت ٔسلوهبا (3)ه)1302احلاج مال  ، ويه رسا خمترصة ممتزية يف 
احث الظرف. ٔمه م لسيد حسن الچورّي (ت   ولغهتا، تناوَل  (الظرف)  ورسا

جيازها وعرضها ملباحهثا 1322 ٕ راسة، املمتزية  ق وا لتحق ه)، اليت يه موضوع حبثنا 
لمّيٍ راٍق. الية، ؤسلوب   بلغة 

دة مسهبة عن الظرف كام يف (النحو       احث ج ويف البحوث النحوية احلديثة م
ٔستاذ عباس حسن(ت ث خصص ملوضوع الظرف 1979الوايف) ل م)، ح

ه لكمة الظرف62 كررت ف ة، بعنوان: (ظرف الزمان واملاكن)،  مرة، وقد 190صف
. ٓراء سديدة  لمية و  ٔغىن البحث هبوامش 

ل املثال ال احلرص: ومل ختُل الرسائل   ىل س  العلمية من تناول موضوع الظرف، مفهنا 
ة  ٔمحد رواج شري رايض  ٔعىش) ل  .(4)رسا املاجستري ( الظروف يف شعر ا

 
ٔولل  املبحث ا

ٓث الچوريّ رية ــــــس  ةاره العلمو
 
 : امســـــه 

ن السيد  (5) هو السيد        ن السيد عبدالقادر  ن السيد حسن  راهمي  ٕا
راهمي  ن السيد ٕا ن السيد عبدالغفار  راهمي املشهور مبال مريزا  ن السيد ٕا عبدالرمحن 

كر املصنِّف{املدرس.( ٔيب  ن موال   }.165)،1983ن السيد املال عبدالكرمي 
لعمل ٔته، وطلبه  ه، وش  :مو

تني ومخس ومخسني من الهجرة، يف قرية (چور)       ٔلف وم دود سنة  و يف 
ة  ة القريبة من ب رانية املتامخة حلدود العراق الشاملية الرشق ة (مريوان) إال قرب ب

نية{املدرس.( جون)التابعة ملدينة السل  }165)،1983(پ
سني( ٔ يف قريته (چور)، ورىب يف ٔ 998)،2005و{صاحل. ش رسته الكرمية، وتعمل  }. 

ٔمئة العمل يف املدارس القريبة من قريته ٔولية، مث انطلق من قريته صوب  ادئ العلوم ا  م
ة( سابالخ) 165)،1983{املدرس.( لته العلمية ٕاىل ب ث درس  (6)}، ومهنا ر ح

ٓداب) ن يف ا ه كــ(كتاب عصام ا ب املقررة يف وق ددًا من الك ، (7)هناك 

ة)و(الرسا  لعاميل( ت (8)احلنف الصة احلساب)  ، و (حتفة (9)ه) 1031، و(

س)، لقايض زادة الرويم(ت ٔس ٔشاكل الت س رشح   .(10)ه) 840الرئ
لهجرة، كام           تني وسع وستني  ٔلف وم ب سنة  وقد فرغ من دراسة هذه الك

ًا مالكه ٔنه قد اسرتاح من حتصيلها مجيعًا قراءًة وكتابًة  رصح هو بنفسه: " وتصحي
ن السيد عبدالقادر الچورّي يف قصبة (سابالخ)سنة  ر: حسن  احلقري ٕاىل امل القد

 }.  5)،2008{الچورّي.( ه "1269
ٔطراف( بواكن) من توابع مدينة ( سابالخ) يف          ان) ب ه حنو قرية (تور مث تو

يل ا ران، ورشف بلزوم العامل اجلليل القدر املال  املعروف  (11)لقزجليّ ردستان ٕا
ىل  ٔربع سنوات، ودرس  ث الزمه  ق يف املعاين، ح ٔمل والتحق بغزارة العمل ودقة الت

اشية عبداحلكمي السيالكويت الهندي) (12)يديه (رشح الشمسية يف املنطق) ، مع (

  }.165)،1983حىت خمتهام عنده{املدرس.( (13)ه) 1067(ت
يل القزجلّي      ازه املال  ٔ نئٍذ  ٔكد وح ٔن ت ٔي بعد  لتدرس وإالفادة،  امة  ازة  ٕا

 ٔ و ٔن ي ٔه  ٔدبية والرشعية، ومن ت لغوية وا ٔستاذ من متكن الطالب من العلوم ا ا
اد ٕاىل موطنه  ٔمكل العلوم املقررة ختّرج و ٔن  ه والتدرس يف حميطه، وبعد  مقام التوج

ه، ؤصبحت مدر  لتدرس والتوج ٔ فهيا  سته موئًال لطالب العمل قرية (چور)، وبد
ات طالبه{املدرس.( ٔليف مؤلفات قمية تفي حبا ن، ورشع بت  }166)،1983وا

 }. 7-6)،2008و{الچورّي.(
ٔقام مدة يف (قلعة          نّه  ٔ يقول الشيخ املال عبدالكرمي املدرس: " مسعت 

ٔحاكم " (14)مريوان) امت ا راجعه العلامء يف   شيخ لٕالسالم 
 }. 7)،2008و{الچورّي.( }166)،1983{املدرس.(

ت هللا احلرام سنة          ن 1307وجحّ ب ٔمحد مشس ا ه بصحبة املرشد الشيخ 
ن الطوييلّ  ن رساج ا ن حرضة الشيخ ع ٔثناء هذه الصحبة متسك (15)ا ،ويف 

ىل يديه يف املدينة املنورة{املدرس.( دية   }.81 -80)،1983لطريقة النقش
لناس           ٔليف وإالرشاد، واكن مرجعًا  لتدرس والت اف  اة  قىض الچورّي ح

ني.  لضعفاء والفقراء واحملتا ٔوى   وم
ابه،      ٔوالدًا صاحلني مه: السيد عبدالقادر شيخ إالسالم النائب م لف الچورّي  و

ا محمد، والسي ٓ ا حسني، والسيد محمد املشهور ب ٓ ٔوالده، والسيد  ٔكرب  د عطاء واكن 
مل{املدرس.( ٔهل فضل وصالح و  }. 81-80)،1983هللا، ولكهم اكنوا 

د التدرس بعده يف مدرسة (چور)، مهنم ابنه        ٔما ٔحفاده ا ٔبناؤه و وقد توىل 
ن{الچورّي.( ده السيد زن العابد  .(16) }7)،2008الفاضل السيد محمد، وبعده حف

ص 1322تويف سنة (         ه) يف قرية (چور)، ودفن يف غرفة مملوكة  م
د{الچورّي.(  }.7)،2008ملس

ره العلمية     ٓ: 
ب، والرسائل والرشوح واحلوايش،           ٔليف الك ٔوقاته يف ت قىض الچورّي معظم 

لغة العربية اكلنحو والرصف، ويف  لوم ا لوم شىت: يف  لغتني العربية والفارسية، يف 

ورچوري
ليقول ق
وووچورچوريلچوري

ن
لل

نننن،
لل
ا

تت
ٔٔسلسلسلسلوهبسلوسلوهبووووهباسلوهبسلوهبوهباوهبا

فففف)ظرفظرف)ف)ف) 
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مل الف وإالصطرالب، وف  ، ويف العقائد، و م، والفقه ؤصو مل ال مل املنطق و
ٔسامء ما وصل ٕالينا م ٔيت   }166)،1983{املدرس.( ن مؤلفاته كام ورد يفي

 }:263 -2/261)،1982و{محمد.محمود( }7-6)،2008و{الچورّي.(
ث شهد لهذا  -  ٔليفه ربع قرن، ح م، وقد استغرق ت مل ال ة: يف  م الرسا ال

 . ار بعلو ماكنته ومسو عق اب العلامء الك  الك
 الرسا املوضوعية. - 
مك).رسا يف الظرف -  ٔيد  ( ويه اليت حنققها بني 
 .(17)مقدمة الچورّي يف النحو - 
ٔزهري( ت -  د إالعراب" خلا ا ىل " موصل الطالب ٕاىل قوا ه) ، 905اشية 

يل القزجلّي سنة  ٔستاذ مال  لتحصيل العلمي عند ا ني اشتغا  ٔلف هذه احلاشية 
 ه، ويه خبطه.1271

لسيوطي(ت -  ظومة الفريدة  ىل م شورة،حققها: 911اشية  ه)، ويه حمققة م
دي الچورّي سنة   م. 2008املال 

ازاّين (ت - لتف ىل رشح الترصيف   .(18)  )ه792اشية 

ٔشنوي -  يل ا ىل رشح املال   .(20) ىل ترصيف الّزجناين (19)اشية 
لغة  -  داها  لغة العربيةثالث رسائل يف الرصف، ٕا ن  ٔخر  .الفارسية، وا
ايم الچورّي ،يف النحو -  ن  (21)اشية  ن محمد  ة رشح املغين لبدرا ىل ديبا )

 . (22)عبدالرحمي العمري امليالين
ىل رشح حسام اكيت يف  -  غي الواقعة  اشية يوسف القر ىل  اشية 

 .(23)املنطق

اريّ  -  ىل الف  .(24)اشية 

ىل ع  -   .(25)ه1015بدهللا الزيدّي (تاشية 

ىل اجلايم -  يت الالري والهندي  اش ىل   .(26)اشية 
 .الرسا املصنفة يف موضوع العلوم - 
ىل رشح العقائد -   .(27)اشية 

رهان(ت -  ىل گلنبوي  ، قال عهنا الشيخ مال عبد الكرمي (28)ه)1205اشية 
ة س د  لطافة، وتو قة وا اية ا مهنا عندي  "  املدرس:" يه يف 

 }.166)،1983{املدرس.(
اشية السيالكوّيت( ت -  ىل  ىل رشح الشمسيّة 1067اشية  ه) 

سبق 675لقزويّين(ت ه) يف املنطق، قال عهنا الشيخ مال عبدالكرمي املدرس: " مل 
والها " {املدرس.( ىل م سج   }.166)،1983مبثلها، ومل ي

ازاينّ  -  لتف ىل هتذيب املنطق   (29) .اشية 

ىل هتذيب املنطق -  ّواّين  ّ ن ا الل ا ىل رشح   .(30)اشية 
لعامّيل(ت -  ٔفالك  رشحي ا ىل   .)ه1031اشية 
لعاميلّ  -  سطرالب  ىل رسا   .اشية 
ن احمل -  الل ا ىل رشح  اشية البناّين الواقعة  ىل  ّيل مجلع اجلوامع يف اشية 

 .(31)ه ٔصول الفق
اوى فقهيّة كثرية يف مواضيع شّىت{املدرس.( -   }.  166)،1983و ف

 املبحث الثاينين
ات رسا الظرف طوطة، وموضو ق ا  حتق

 
طوطة لرسا الظرف: -ٔ  سخ ا  ال

ٔوقاف          بة ا سختني خمطوطتني لرسا الظرف يف خمطوطات مك دت  و
نية وهام:  املركزيّة يف السل

ىل سطورها  -1    وبة خبط مقروء،  مة واحضة، مك دة  ة ج س ): ويه  ٔ ة ( س ال
اهتا: دد صف ات، مبقاس: 9حواٍش كثرية،  ة 18×مس22صف ٔسطر الصف دد  مس، و

دة:  ه عبدالغفور، يوم الست: 9الوا س ٔول/ 23ٔسطر، الناخس:  /ربيع ا
 ه.1307سنة

عويه مس وحمفوظة حتت الرمق: (ت         ) يف خمطوطات 786-777/ جمام
نية/ العراق{محمد.محمود.( ٔوقاف املركزية يف السل بة ا  }.2/261)،1982مك

د  -2    وبة خبط ج ٔهنا واحضة ومك ري  ات  قصة الصف ة  س ة (ب): ويه  س ال
اهتا:  دد صف الية من احلوايش ٕاال يف موضعني،  ات، مبقاس:  5مقروء، صف

ٔس16×مس21 دد  دة: مس، و ة الوا ب امسه يف 12طر الصف ك سطرًا،  والناخس مل 
لظرف يف  اب املسّمى  ه كتب: قد مت الك طوطة ولك /شهر ذي 21هناية ا

 ه.1349القعدة/سنة
ع        ) يف خمطوطات 2311 - 2309ويه مس وحمفوظة حتت الرمق: (ت/ جمام

نية/ العراق ٔوقاف املركزية يف السل بة ا  }.2/261)،1982د.محمود.({محم مك
 
ق النص: -ب  معلنا يف حتق
مؤلفه: -     (الظرف)،ل ه ٕاىل مؤلفه، وهو: رسا طوطة، وس ٔكد من امس ا  ت

 ، لرسا طوطة  سخ ا رمجة املؤلف، ومن ال ( السيد حسن الچورّي)، من مصادر 
طوطات.  وكذ من فهارس ا

ٔصالً  -    ) لتكون  ٔ ة ( س رت ال الية  ا مة  ة  س ٔهنا  ق النص،  ليه حتق جنري 
ات. ة (ب) اليت تنقصها صف س  من العيوب خبالف ال

قًا. -    حلراكت ضبطًا دق  ضبطنا النص 
ل ٕايضاح املعىن.  -    ٔ المات الرتقمي املتبعة من   استعملنا 
جراء  -    ٕ ه، مقنا  ري و ىل  لميًا  ًا  ىل ٕاخراج النص ٕاخرا قة وحرصًا  مقارنة دق

ٔو  ٔو نقص  دة  هنام، من ز الف وقع ب ٔي اخ سختني، ؤرش يف الهوامش ٕاىل  بني ال
 ٔي يشء من تصحيف وحتريف. 

لغوية والنحوية. ق  وث  -    ٓراء اليت وردت يف املنت من املصادر ا  نا ا
طوطتني ٕاىل الهوامش، واك -    ات ا ىل صف نت نقلنا مجيع احلوايش اليت دونت 

ن السيد)،  لهيا امس: (ا ٔحصاهبا، سوى بعض احلوايش  ٔسامء  الية من  احلوايش 
ٔبناء املؤلف. د  ٔ ٔنه  لب الظن  نا مل هنتد ٕاىل تعيني خشصه، ؤ  ولك

ٓية الكرمية اليت وردت يف املنت. -     مقنا بتخرجي ا
ال. -    رامج الر الم الواردة يف املنت من كتب  ٔ رمجة ا ر   ذ
ل: [ -    ني، م طوطة بني معقوف ات ا ٔرقام صف  ].141]، [140وضعنا 
) و(ب). -    ٔ سختني: ( رية للك من ال ٔ ٔوىل وا  عرضنا صورة الصفحتني ا
 
 
 

 م من
رت
 مذ م
ييسسيديي سسسلل سس ا ))

اك اكيت اكيتيتيت يف يف اكم
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لچوريّ (( ات رسا الظرف   : ج) موضو
 

ٔساسيّة         ات ا لموضو ٔيت عرض  اليت تعرض لها الچورّي يف رسا ف ي
 :الظرف
ًا، مث تطرق ٕاىل         لظرف، لغّة، واصطال ان تعريف خمترص  ٔ الچورّي ب ابتد

ارًا وجمروراً  ٔو  ٔو امس ماكن،  كون امس زمان  ٔن  ٔقسام الظرف، فهو ٕاّما   .ٔنواع و
ه        رادف (املفعول ف قّي  .واحلق ً ًا، وجماز ق كون حق رور والظرف  ٔن ا ر  )،وذ

ّٔمع من الظرف ه) فهو  ٔيضًا(مفعول ف  .بـــ(يف)
ٔو حمدود        ٔو ماكن، وكذ مهبم  قّي: ٕاّما زمان   .واحلق
لغو.         ىل قسمني:الظرف املستَقر، والظرف ا ازّي  قّي وا ّٔن احلق ر  مث ذ

ٔفاض يف ٕاعراهبام يف هذه الرسا املوجزة،  ىل وعرض تعريفهام، و وسلط الضوء 
ََعلق الظرف املستَقّر  ِرِه يف ُم ذِف العامل وِذ ٔحاكم  اخلالف البرصّي والكوّيف يف 
ه،وكذ التفريق بني الفعل  لوه م هنام يف استقرار مضري املَُتَعلق و لغو، والتفريق ب وا

لغو ََعلق الظرف املستَقّر وا  .العام والفعل اخلاص، يف ُم
ََعلُقه  وبنيَ       قًة يعمل ُم ث ٕاّن الظرف حق ٔحاكَم معِل الظرِف املستَقّر، ح

عمل الظرُف نفُسه يف الظاهر ّٔما جمازًا ف  .احملذوُف يف الظاهر، 
ٌز عند       ا قًة واجٌب عند امجلهور، و ََعلِق الظرِف حق ذِف ُم َ ن حَمك  ر  مث  ذ

ٔي وقع البعض، ٕاذا وقع يف مثانية مواضع، هذا  زيونه  ون ف ٔما الكوف عند البرصيني، 
 .بال رشط

ٔي ٕاىل ما مل يلزم       رياملترصف،  وتطرق كذ ٕاىل قسمي الظرف: املترصف و
ة  رصفًا. وما لزم الظرف يوم وشهر، ٕاذا اكن م ة،  ة وال مطلق الظرف ق ة احلق الظرف

ٔو ما لزم مطل م ٕاال ظرفًا،  رد يف ال ة ومل  ق ازية، ٕاذا احلق ة وا ق ة،احلق ق الظرف
رصف ري م  .اكن 

ٓخر من ٕاعراب امسي املاكن والزمان، وهو وقوعهام     انب   :واسمتر يف عرض 
ٔو امس معًىن، وقد فرق  - ٍني  ٔ اَمس  رشوط، ٕاذا اكن املبتد ٔ ُملزَمًا  ربًا عن املبتد

ازة ذ احلمك ُشرتط يف ٕا هنام يف الزتام ما   .ب
ً ووقوع  - ٔو ص االً  ٔو   .هام: صفة 

      ً ومل يغفل عن بيان نيابة املصدر املضاف ٕاليه عن الظرف املضاف احملذوف زما
ري نيابة ً، ووقوع املصدر ظرفًا من   .ٔو ماك

ة      ٔلف ظومة ا رد ٕاال امس م الم فمل  ٔ ب وا ٔسامء الك ث ورود   ٔما من ح
ٔندليسّ }  146الورقة  (خمطوطة)، {الچورّي. ه)، 672(ت يف النحو الن ما ا

د وهو:( الترصحي) {الچورّي. }، ويقصد به: 146الورقة (خمطوطة)، وامس كتاب وا
ٔو لشيخ  (الترصحي مبضمون التوضيح)  ىل التوضيح) يف النحو،  (رشح الترصحي 
ٔزهرّي (ت ن عبدهللا ا ن 905ا  ة ا ٔلف ٔوحض املسا ٕاىل  ىل ( ه)، وهو رشح 

ٔنصارّي(ت ما الم اسامن فقط، وهام 761) الن هشام ا ٔ ه). وورد من ا
ن طراوة (ت ن: ا ن ما(32) ه)528النحو ٔندلسيان (33)، وا  . {اجلوريّ  ا

 }.146 (خمطوطة)،
ٔوىل من       ٓية ا د وهو ا رد ٕاال شاهد قرٓين وا ٔم فمل  ث الشواهد وا ومن ح

)( تََباَرَك : سورة امل ُ ْ ي بََيِدِه الُْم ِ  . ا
متثيل هبا النحويون.       ىل ا ٔم النحوية العامة اليت تعّود  ي ا ٔم فه  ٔما ا

 
 

 املبحث الثالث
 النص احملقق

لسيّد حسن الچوريّ (  رسا الظرف) 
 

[140]  ِ ىل محمٍد و َتعني، وصَىل هللا  َس ِسِم هللا الرمحن الرحمي  الطاهرن وبِه 
ٔمجعني، وبعدُ    : وحصِبه 

اءُ           ٔن الظرَف لُغًة:الِو َملْ  ٔو ماكٍن،  (34)فا ًا: اٌمس ِلزماٍن  ، واصطال

ر:(يف) صوٌب بتقد ٔي بـ(يف) املقدرة، (35)م ر (يف)،  ِب تقد س  .ٔي بعامٍل 

ار وجمرور         ىل ّلكِ  صطالح  ٔهل  َسواء  ،(36)ويُطلَق جمازاً يف لسان 

ِريه ٔو    .(37)اكن اجلار لفظَ (يف) 
اً          ق ُسَمى ظرفًا، وَظرفًا حق ٔول:   .وا

صطالح         ٔنه جماز عن   ،ً ُث[،(38)والثّاين: ظرفًا جماز به 141ح ُش  [
ٔو  ستقرار،  ِل العامِل ومعناه يف وقت  لعامل، ويف استقرار فا قي يف التعلِق  احلق

لغةعن  ور، اكستقرار املاء يف  ،(39)ا ر يف الوقت املذ ه ما ُذ تِقر ف َس ُث ح

 .(41) (40)الكوز

لغويّ         ىل الظرف ا ٔنُه دال  صطالح،  قي َظرفًا يف   .(42)وٕانام ُمسَّي احلق

لَ         ه)، وِق ُرادُف (املفعول ف قي:  ٔيضًا (مفعول  :(43)واحلق رور بـ(يف)  ا

َٔمع من الظرف ه)، فهو   .(44)ف

ُِمل         ٔو امس ماكن،كام  قي: ٕاما امس زمان  د مهنام .(45)مث احلق  ،(46)وُلك وا
دود ٔو َم  .(47)ٕاما: ُمهبٌَم، 

د         َ ٔي: ظرٌف ال  ٔي: من ظرٍف معناه: َزماٌن ما، فاملُهبَُم من ظرِف الزمان، 
َكَرةً  ،(48)ملعناه ٔو   .(49)معرفًّة 

د وهناية   َ ٔي: ظرٌف ملعناه   .(51)كذ ،(50)واملَُعُني مهنام، 

ٔولُ [142] ِر  (52)وا َْت بتقد ٔسامء اجلهات الّست،ٕاذا نُِص من ظرف املاكن: هَو 

ٔماَمكَ  لَْفَك، و َ َ  ،(53)(يف)، حنو:  َ َتَك، ويَمينََك، وِشام    .وفَوقََك، وَحتْ
ٔن اْمسَ الزماِن مطلقاً        َْملْ  و ال -وا جيوُز  -ٔي َسواًء اكن  الزمان هنايٌة 

ر( يف ي نصُبُه بتقد ه،  ُ ظرفًا ومفعوالً ف ُ  .(54))  جع

ما اُمس املاكن فال يُنَصُب        ر (يف) ٕاال ما َمْعناُه من اجلهات  (55)و ه بتقد م

ورة،  ىل املهبَم (57) (56)املذ لحمل  ى، وِعْنَد، وَمَع، وُدوَن،  َ َ  (58)ٕاال 
ََزلُْت  (60)ولفظ املاكن،(59) ُْت، و لُْت،وَسَك َ لكرثة  ،(61)وما بعَد: َد

 .(62)ستعامل

َتقَرّ        ٔو ُمْس ازّي، ٕاما لَْغــٌو،  قّي، وا ٍد من احلق  .(63)وُلك وا

ٔولُ        ٔو يف[ :(64)ا َِزيٍْد.  ورًا، حنو: مررُت  ُ مذ ُ ام ] ُحْمكِِه، 143ما اكَن 

ِْسِم هللاِ  ٔول ،(65)حنو:  الف يف ذ (66)ٔو ا ىل    .فقط 

ٔوو  ، ، مهبَمٌمٌ ُُُُ

   

 ذاذا  
ة
ا

ة فرظرفف
م
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ٔول :(67)والثاين        .(68)خبالف ا

ٔول  َل من إالعراب ل لمجرور به (69)وال َم ٔو   ،  .(70)ٕاال النصب بعام 

ٔما الثاين      ُ بعد ذ  :(71)و َ ،  -فَ ُْل لعام ِن اك قَ َ َ ِ ومعناه ا ِ مع فا

هِ  َٓن ف َٓخر من إالعراب -واستَقرا ا َل   .(72)َم
، ورفع به       ه معىن العامل وفا ُث استَقر ف َتَقر ُمسَتَقرًا ح َي املُْس وٕانام ُمسِّ

 .(73)جمازاً 

تَقّر ِفْعٌل   ََعلق املُس صُل يف العملوُم ٔنه ا فالظرف  ،(74)عند البرصية 

 ٌ  .(77)فامسٌ  (76)ٕاال ٕاذا وقع صفة ملعرفة  ،(75)مج

ة (78)والظرُف مفرٌد وامسٌ       .لتقليل املقدر (79)عند الكوف

ً، مث املُقدرُ (80)فالظرف مفرد     وهنا مج ً ففعٌل، لوجوب   (81)ٕاال ٕاذا وقع ص
ٔفعال  كوَن من ا بت، ومسَتَقرّ 144العامة،[ْٔن   .] حنو: حَصَل، واكن، و

اصًة   وِنه  مما يالمئ املقام، ويذهب ٕاليه  (82)وذهَب بعُض احملققني ٕاىل جواز 
 .العقل

ة: يعمل    مت قة هو  (83)ت الظرُف املستَقر يف الظاهر جمازًا، فٕان العامل يف احلق

ذف هذا واجٌب عند ََعلُقه احملذوف، و ز عند البعض ٕاذا وقع ُم ا  :(84)امجلهور، و
ٔبوهُ  -   ار  ّ ٔ، حنو: زيٌد يف ا  .ربًا ملبتد
ٌل بيده سيٌف  -   اءين ر   .ٔو صفة، حنو: 
، حنو: (تَبارَ  -   )(املَك ا ٔو ص ُ ُ  .) 1ي ِبَيِدِه امل
ّداُمهُ  -   ُ ٔمُري بَني يديِه  اء ا اًال، حنو:   .ٔو 
ىل -   اِر زيدٌ  ٔو معمتدًا   .النفي، حنو: ما يف ا
اِر زيٌد؟ -   ّ ٔ يف ا  .ٔو استفهامًا، حنو: 
ُ مصدرًا، حنو: يف اخلَِري تَعجيٌل. -   ُ  ]145[ٔو اكن فا

ٔنك قامئٌ  ،(85)ٔو مبعىن املصدر -    .حنو: عندي 
نية   ِري املواِضعِ ال   .والبرصية ال تُعِمُل يف 

َشرتُط    ة ال  ٔن جيَعَل (  (86)والكوف ار زيٌْد،  جوز يف حنو: يف ا ، ف َ بذ مع

الً   .(87)زيٌد) فا
 

 :(88)فوائـــــــــد    
ّرصِف      ري م ّرصِف، و قّي قسامن: م ٔن الظرَف احلق َْملْ   .ٕا

ٔيضًا قسامن      ري املتّرصِف   :(89)و

ِم ٕاال ظْرفًا، كـ( قَط       َرِْد يف ال ة، ومل  ق ة احلق دهام: ما لَزَِم الظرف ٔ(90) ،

 .(92)) (91)وَعْوُض 
      ٔ َريهام اكملبتد َرِْد  ٔو جمازية، ومل  ة  ق ة، حق هيام: ما لَزَِم ُمطلََق الظرف و

ى،  َ َ ل واملفعول، واملضاف ٕاليه، حنو: ِعْنَد و ِن ظرفًا، واخلرب، والفا كو فٕاهنام قد 
َريهام ِن  كو ِن جمرورًا، ولكْن ال  كو  .(93)وقد 

يوم 146واملترصف:[      ّة،  ّة، وال مطلق الظرف ق ة احلق ] ما مل يلزم الظرف
 .(94)وشهر

رباً عن املبتدٔ       ٔو َمجروراً يقُع  ٔن اَمس املاكِن ظرفًا   : َْملْ سواًء  اكن  ،(95)ُمث ا

َْنيٍ  ٔو اَمس َمعًىن  ،(96)اَمس  ِه،  ٔو ف ماَمَك،  ٔو  ،(97)حنو: زيٌد  ماَمَك،  اُل  حنو: الق

هِ   .(98)ف
ربًا عن      َقُع  ٔو جمرورًا ف ما اُمس الزماِن َظرفًا      :و

كون املعىن مسمتراً  ٔن ال  رشط  يوَم  (100)ُطلُوعِ الشمس ،(99)اِمس املعىن 

الُ  ه، حنو: الق و ف هِ  (101)اُمجلعِة ،  و ف  .يوَم اُمجلَعِة، 

ِه، لعدِم الفائدة      ٔو ف ، كزيٌد يوُم اُمجلَعِة،  َْنيٍ ٕاال  ،(102)وال يقُع عن امس 

  :(103)اذا
و  -     ،َ َ لي ًا دون وقت، حنو الهالُل ا ه وق ملعىن يف وقو َبٌه  اكَن  العني َش

 .(104)فهيا
  - ] ٔ قّي، والزماُن 147و اكن املبتد و حق ه استغراٌق ُعرّيف،  ٔي ف امًا،   [

 :(105)اصاً 
ٍب       .لوصف، حنو: حنُن يف يوٍم َطيِّ
  .و إالضافة: كنحُن يف َشهِر رمضان    

ِه فائدةً      َٓن يَوٌم  ،(106)فٕان ف ِه ا ي حنن ف ن هذا اليوَم ا ٕاذ املراُد: 
و زيٌد يف شهِر َطيِّ   ، ٔو  ب.وهذا الشهُر شهر رمضان، خبالف: حنَن يف الزمان، 

ٔمل َه  التخصيص، فال فائدة. ف ْ  .رمضان، اذ ال َو
، يف      ن ما ٔخرن اكن طراوة، وا اء بعض ُاملت ست ذهَب ٕاىل هذا 

ّة ٔلف ويُؤلوَن حنو املثال ٕاذا  ،(108)وذهَب مجهوُر البرصيني ٕاىل املنع مطلقاً  ،(107)ا

ًال. قال يف الترصحي  .] الصحيح148وهو[ :(109)ورد بطلوع الهالل م
ري      ربًا من  ِه  وقو  ً ٔو ص اًال  ٔو  ووقوع امس املاكن والزمان صفة 

 .(110)تفاوت

ٔنه قد ُحيذف الظرُف      ٔيضًا  َْملْ  ً، وينوب املصدر  (111)وا و ماك  ً املضاُف زما
لَْسُت قُْرَب زيٍد،  َ ٔي وقَت صالِة العِرص. و ابَُه اكنتظرته صالَة العِرص،  املضاف ٕاليه َم

حنو:  ،(114)ِري نيابةٍ  (113)وقد يقع املصدر ظرفًا من ،(112)ٔي ماكَن قُرِبهِ 

الئِِه، فاحفظ ٔي يف  الَءه،  َ  .وال تَْغَفلْ  ،(115)معشويق 
 

 
 

 ـــــةاخلامتــــــــــــ
ق       هيا يف البحث والتحق ٔيت مج من النتاجئ اليت توصلنا ٕا ر ف ي  :نذ

ينة وحممكة ومعربة عن  -  اءت رسا السيد حسن الچورّي موجزة، عباراهتا م
اش يف معق بالد الكورد   ً ورد ٔنه اكن  ىل الرمغ من  سليقة حنوية وطبع عرّيب 

بب
107107)
ذهذهذهذهبذهذهببببهَبَذهبذهب
انضان
ذذذذذذ
ررم

ع و
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يار بعيدًا عن د ظومة يف سبكها ونضدها واخ ٔهنا م ت نرثًا، و ر العرب، فالرسا كت
  .ٔلفاظها

ني هام: العنوان واملقدمة، فعنواهنا قد شاع يف الوسط  -  لت الرسا من شي لقد 
هتا  ٔث سختني، و دى ال ٔكد الناخس عنواهنا يف ٕا ر، وقد  راً عن اك العلمي الكوردي اك

رمج  يف مج م ستعانة من  ،و سم ل م من دون مقدمة،  ؤلفاته، واسهتل ال
ملوضوع وتناول  ٔمجعني، مث رشع  ىل النيب و وحصبه  انه، والصالة   سب

ٔطلق العنان لقلمه ٕاىل هناية املطاف ه، ومل يضع عناون فرعية لها، بل  اح    .م

انة  -  اهتا، ودقة مسائلها، وم برية مبوضو ىل الرمغ من صغر  الرسا   ٔسلوهبا ،
 .جحمها

ارج  - ًا  دع ش ات املتداو يف موضوع الظرف، ومل ي ملصطل الزتم املصنف 
لغويّ   .العرف ا

ٓرائه ؤحاكمه يف معوم الرسا -  ٔقوا و  .مل جند تناقضًا وتعارضًا يف 

ٔو  -  لنحويني  سهبا  ٔو  ٔطلقها،  ٔحاكم اليت  ٓراء وا ا ل املدارس عند توثيق
ات املصادر، ومل جند ما  ٔ ٔصلية ويف  مة لها يف املظان ا د مطابقة  النحوية، و

ٔقوا ًا من   .خيالف ش

امعة لزبدة ما ورد عن النحويني يف  -  ٔوردها  ٔحاكم اليت  ٓراء وا لقد اكنت ا
، ٕاذ مل جند ت التوثيق ٔقوا ا  ات يف موضوع الظرف، وقد تبني لنا ذ عند توثيق

ٔن  ىل  ٔتعبنا البحث عهنا يف مصادر شىت، وهذا يدل  ٔو اثنني، بل  د  مصنف وا
اطة هبا،  غي إال ات الظرف اليت ي ٔمه موضو امعة  ٓراء اليت مضهتا هذه الرسا  ا
ٔليف الچورّي لرسا يف الظرف لطالبه هبذه اخلاصية  ب ت كشف لنا س وهذا كذ 

لهيم مؤونَة البحث دًا يف ذ الزمن حىت يوفر  ًا و  .عنه، وق

د،   - ٔمه، وحتايش التعق ساطة، وعرض ما هو ا لوضوح وال اته  متزيت موضو
ٔي عن الولوج يف خضم اخلالف النحوي، خبالف ما جند ذ يف رسا الظرف  والن
ٔمحد النوديش،ّ عند تعرضه لبيان اخلالفات النحوية يف تعدد الوجوه إالعرابية يف  ملال 

لغوا  .لظرف املستقر والظرف ا

سيطة   - ٔم ال ل  ىل طالب الظرف، م رس  سهيل والوضوح وال ل ابتغاًء 
ٓية السطحية الواحضة اليت تعو  رد يف الرسا سوى  ىل استعاملها النحويون، ومل  د 
دة من الشواهد  .قرٓنية وا

ر  - : يف ٕا ر ٕايثاره إالجياز ومظاهره يف الرسا ٔ اده مصدرن من يبدو 
ٔزهرّي،ومن املدارس النحوية: ، و( الترصحي) ل ة) الن ما ٔلف  املصادر،وهام:(ا

الم ٔ ة) و(البرصيّة)، ومن ا ن ما( الكوف ن طراوة) و(ا  . ): (ا

الل احلوايش القمية اليت  - م قراهئا، ويلحظ ذ من  اكنت الرسا موضع اه
سخ اخلطية لها. ٔت هبا ال  ام

                                                          
 الهوامش والتعليقات

 

مس. )1(  ٔي استعمْل مضَري 

استعمل اخلليل مصطلحي(الصفات، والظرف)لكهيام، كام ورد يف كتاب اخلليل: العني ) 2(
َُسمى ُظُروفًا 8/157 مام وقُّدام  فاُت حنو  .7/325، و2/43". وينظر: اخلليل: العني:" والّصِ

ٔمحد النودّيش( ت  )3( لعالمة احلاج مال  ق ودراسة: د. 1302رسا الظرف يف النحو،  ه)، حتق
سانية، العدد نية، قسم العلوم إال امعة السل ا محمد عبدهللا، جم  ، شهر شباط، سنة 15محمد 

 م.2005

شري   )4( ٔعىش،  ٔمحد الظروف يف ديوان ا . د.  ٔ رشاف:  ٕ ة، رسا ماجستري،  ٔمحد رواج رايض 
بلس، فلسطني،  راسات العليا،  اح الوطنّية، لكية ا امعة الن امد،  م.2007حسن 

وهنا   )5( شري ٕاىل  ائلته اليت اتصفت هبذه الصفة اليت  ا من جشرة  السيد: سابقُة وصٍف ور
ت النيب ٔهل ب درة من سال  . ليه وسملصىل هللا   م

ة. ينظر:صاحل،   )6( وردستان الرشق ران، يف  د ) تقع غرب ٕا ا مس ( ردية معروفة  ويه مدينة 
ي گشيت سالكوبيد .1014ئي

ٔمحد   )7( ٔبواخلري  ن  لعالمة الرتيك طاش كربي زادة، عصام ا ٓداب البحث واملناظرة  هو كتاب 
س، معجم 968ن مصطفى (ت ات العربية واملعربة ه).ينظر:رسك  .2/1222املطبو

ىل الرسا العضدية: ويه رشح محمد احلنفي التربزّي (ت  )8( ة  ىل 900ٔي الرسا احلنف ه)، 
ٔمحد االجيّي (ت ن  ن عبدالرمحن  ٓداب البحث، لعضدا ا 756الرسا العضدية يف  ه). ينظر: 

شف الظنون .1/1ليفة،

                                                                                                    
ن محمد   )9( ٔصفهان، هو هباءا اش يف  ٔديب،  امل  ن عبدالصمد احلارّيث اهلمداّين،  ن حسني 

الم  ٔ ريها. ينظر: الزرلكي، ا ٔفالك، و ان، و تصانيف مهنا: الكشكول، ورشحي ا وطاف الب
6/102. 

ّين   )10( ٔرشف احلس ن  ن  ضيات لشمس ا مل الر س يف الهندسة: كتاب يف  ٔس ٔشاكل الت
دّي(ت ن محمد قايض زادة الرويم بعنوان: حتفة ه702السمرق ن موىس  ه صالح ا )، رش

شف الظنون  ليفة، ا  س. ينظر: . 1/81الرئ

دود سنة)  11( ن املال محمود القزجلّي، تويف يف  ن املال محمد  يل  ه، تصانيف يف 1296هو املال 
دمة  لامؤ يف  ريها، ينظر: املدرس، ن لوم العربية والرشيعة، و  . 398-396العمل وا

يل الاكتّيب القزويّين، املنطقّي احلكمي، َصاحب  )12( ن  ن معر  ن  الشمسية يف املنطق، لنجم ا
ه) ورشح الشمسية لٕالمام مسعود 675التصانيف:اكلعني ِيف املنطق، والشمسية يف املنطق، (ت

ازاّين( ت ة:  ه). ينظر792ن معر التف رر الاكم ،  والصفدّي، الوايف 6/112العسقالّين، ا
ات .21/244لوف

ىل رشح الشمسية يف املنطق، لعبداحلكمي السيالكويت الهندّي. ينظر:  )13( وهذه احلاشية 
الم  ٔ  .3/283الزرلكّي، ا

جون) الكردية التابعة حملافظة  )14( ة (پ ة قريبة من ب دود العراق ل امخة  رانية م ردية ٕا ة  ب
نية، ممت ي گشيت السل لكوبيد سا سني، ئي مس (زريبار).ينظر: صاحل. ريهتا املعروفة  .998زية بب

ة (بياره) سنة  )15( لطاعون سنة 1260هو املرشد اجلليل والعامل التقّي، و يف ب ه، وتويف 
ن( ت1308 ن رساج ا ه الشيخ ع )، درس عند 1283ه، ودفن يف مقربة وا ة (طوي ه) بب

ملولوّي، ويقول ا ٔمحد النوديش، واملال عبدالرحمي الشاعر، املعروف  امد الاكتب، واملال  ملال املال 
ىل كتاب  لفارسية  ن، حواشيه  ٔصول ا مل  ال قدره يف  ىل  عبدالكرمي املدرس: ومما يدل 
دمة العمل  لامؤ يف  لغة الكردية، ينظر:املدرس، دة املرضية) لعبدالرحمي املولوي  ظومة (العق م

ن  .81-80وا

..

اك

ب
102101....
فف ا

0010101010
ففطافطاف ا

)

قاثثتوتويييثثييق ثتوتوث تتتلل ثوووتوثاا
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ىل الفريدة  )16( اشية الچورّي   .7ينظر: الچورّي، 

لرمق لها   )17( نية، حمفوظة  ٔوقاف املركزية يف السل بة ا ة خمطوطة موجودة يف خمطوطات مك س
ع  ٔوقاف املركزية يف 786-777(ت/ جمام بة ا ).  ينظر: محمد.محمود، فهرست خمطوطات مك

نية  .2/271السل

راهمي الزجناّين(ت)18( ن ٕا ن عبدالوهاب  ه سعدا655الترصيف العزي، لعزا ن ه)، رش
الم ٔ ازاّين. ينظر:الزرلكّي،  ا ن معر التف  .7/219، و4/179مسعود 

ران،  تصانيف   )19( وردستان ٕا َنويه) يف  ْٔش ة ( سوب لب ٔشنَوّي، م امد ا ن  يل  هو املال 
راد. ينظر: موقع  ٔ (ترصيف العّزّي)، وطالق ا مك اّين وهو  اّين، ومكيل اجلر مهنا: تفصيل اجلر

ٔهل الم ملتقى  ٔ رمجته يف كتب الرتامج وا ىل  ننا مل نعرث  ٔ ٔهل التفسري،  .احلديث، وملتقى 

المسني.) 20(  ٔي الترصيف العّزّي، وهو معروف 

نية، حمفوظة حتت   )21( ٔوقاف املركزية يف السل بة ا ة مهنا يف خمطوطات مك س د  تو
ع 32/13الرمق بة ).ينظر: محمد.محمود، 4604 -1602، (ت/ جمام فهرست خمطوطات مك

ٔوقاف  .2/261ا

ن احلسني (ت  )22( ٔمحد  ارردي  ل ن العمرّي 746كتاب املغين  ه تلميذه بدرا ه)، ورش
الم 811امليالّين (ت ٔ راد). ينظر:الزرلكّي، ا ٔ  .6/201و   1/111ه)، وعرف املغين بـ(مغين ا

غي(ت بعد   )23( ان القر ن محمد  غ (من هـ): من  1030يوسف  ٔهل قر م، من  لامء ال
ىل رشح حسام اكيت يف املنطق.  اشية  قرى مهذان)  كتب،ومهنا:رشح العقائد العضدية، و

الم  ٔ طوطات)8/252ينظر:الزرلكّي، ا  .100/198، و37/7، وخزانة الرتاث (فهرست ا

ن اكيت(ت )، 760وقد رشح حسام ا ساغو ن املفضّ ه) منت (إال ٔهبرّي ٔثري ا ن معر ا ل 
ٔصل له)، 630(ت ل، فهو يف ا نية مبعىن املقدمة واملد  َفرفوريوس الصوريّ ويه لكمة يو

لسوفم)  305(ت  ين ف ة احلرة، وينظر: .يو ، املوسو بيد ة وك ، يف موسو ساغو ينظر: 
ٔهبري  ساغو ل ىل منت إال ىل رشح الاكيت  اشية مال محمد صادق  -3صادق.مالمحمد،مقدمة 

5. 

اري   )24( ن الف ن محمد، مشس ا ن محزة  ٔو الفََرني) الرويم(تهو محمد  ملنطق 834( امل  ه): 
ارّي، فهو ما  مس الف ٔوساط العلامء،  ي اشهتر به يف  )ا ساغو ٔصول، من كتبه (رشح ٕا وا

الم ٔ ليه احلاشية.ينظر: الزرلكّي، ا  .6/110وضعت 

ىل  )25( اشية ورشح  ٔصفهان،  تصانيف قمية مهنا:  لامء  ن احلسني الزيدي من   عبدهللا 
الم ٔ ازاين.ينظر:الزرلكّي، ا لتف  .4/80هتذيب املنطق 

ايم ،   )26( ن احلاجب ملال  ة ا ىل الفوائد الضيائية رشح اكف ني وضعتا  اشي ىل  اشية  ويه 
ٔوىل: لعبدالغفور الالري،(ت اشية 912فا ىل  ه)، والثانية: لعبداحلكمي السيالكويت الهندي 
ٔمحد اجلايم(تالالري. واجلايم هو: عبدالرمحن  هنر. 898ن  ام) يف بالد ما وراء ا سبة ٕاىل ( ه)، 

الم ٔ .296، 3/283، و4/33ينظر:الزرلكّي، ا

ن االجيي(تالعقائد، هو:   )27( ٔلفه إالمام عضد ا ه)، 756العقائد العضدية: وهو منت خمترص 
ٔشهر رشح لهذا امل هيم، و رس  ٔشاعرة ، وهو يعترب من كتب ا نت هو رشح العالمة ىل مذهب ا

ٔشاعرة. ٔخرو ا ٔمه ما صنفه م ّواين، وهو من  ّ ن ا الم الل ا ٔ ، 1/420ينظر: الزرلكّي، ا
 .6/32و

اشية     واّين. الچوريّ و ن ا ىل رشح العقائد جلالل ا ينظر:فانديك.ادوارد،  : يه ما وضعه 
ة والغربية ليف العربية يف املطابع الرشق ٔشهر الت وع مبا هو مطبوع،   .1/168اكتفاء الق

سب ٕاىل (گلنبه)   )28( ح الگلنبوي الروّيم،  ٔبوالف ن محمود،  ن مصطفى  گلنبوّي، هو:اسامعيل 
ٔوساط ن)،  تصانيف مهنا: الربهان يف املنطق، عرف يف  ٓيد رهان.  من والية ( گلنبوي  العلامء 

الم ٔ .1/327ينظر: الزرلكّي، ا

                                                                                                    
ازاّين، حققه:   )29( ن التف م، لسعدا اب املطبوع بعنوان: منت هتذيب املنطق وال هو الك

رش: مطبعة السعادة، ط  ، د  م.1912-ه133، مرص، 1عبدالقادر معروف الكردّي الس

ّواّين،  )30( ّ ٔسعد الصديقّي ا ن  ن(ت هو محمد  ه) قاض، يعد من الفالسفة، رشح 918الل ا
ازاين، و كثري من التصانيف القمية، و يف (دوان من بالد اكزرون) وسكن  لتف هتذيب املنطق 

شف الظنون ليفة،  ا  ، و الزرلكّي، 1/184شرياز، وويل قضاء فارس، وتويف هبا. ينظر:
الم  ٔ .6/32ا

ن  )31( ىل 1163ادهللا البناين املغريب(تالبناين هو عبدالرمحن  اشية  ٔصويل،   ه  ه)، فق
الم ٔ لسبيك. ينظر:الزرلكّي، ا ىل مجع اجلوامع  ن احمليل  الل ا  .3/302رشح 

ٔمحد احمليل الشافعي(ت ن  ن احمليل هو محمد  الل ا ن 864و ٔصويل مفرس، مرصّي، عرفه ا ه)، 
ازاّين العرب،  كتاب: البد المالعامد بتف ٔ لسبيك. ينظر: ا ل مجع اجلوامع  . 5/333ر الطالع يف 

ن عبدالوهاب السبيك( ت ج ا ه)، إالمام الباحث املؤرخ،  طبقات 771والسبيك هو: 
هب ن العامد،  شذرات ا ٔصول الفقه. ينظر:احلنبيل.ا  .1/66الشافعية الكربى، ومجع اجلوامع يف 

ن محمد  )32( ن  ٔبو احلسني، سل ن الطراوة( ن عبد هللا السبايئ املالقي هو  ا  هـ 438 املعروف ب
ٔندليس، 528 - ٔديب حنوي  متري وتلميذ هـ)  مل الش ٔ وهو من كتّاب الرسائل،  شعر، و  ،ا

ىل  ٓراء يف النحو تفّرد هبا، من مصنفاته يف النحو:كتاب الرتشيح يف النحو، ُمختَرص، املقدمات 
مس واملسمى، ُعرِف  ويه؛ ومقا يف  ني والبغداديّني ضد كتاب س اة الكوف ٓراء الن حنيازه ٕاىل 

الم ٔ  .3/132البرصيّني. ينظر: الزرلكّي، ا

بو عبد هللا الطاِيئَ اجلياَين الشاِفِعّي   )33( ن  ّ ، الَعالَمة جامل ا ن َما ن عبد هللا  هو ُمَحمد 
ٔندلس، وانتقل ٕاىل 672-ه600النحِوّي(  دمشق وتويف فهيا، اكن ٕامامًا يف النحو ه)، و جبيان يف ا

ته يف النحو.ينظر:  ٔلف ٔديبًا،  تصانيف كثرية، واشهتر ب للها، واكن  لغة والقراءات و والرصف وا
اة الم 132-1/131السيوطّي،بغية الو ٔ .6/233، والزرلكّي، ا

ىل التوضيح   )34( ٔزهرّي، رشح الترصحي  د البرصيني ( : " وهو املسمى  عن 1/515اء يف ا
ي  ٔقطار، اكجلراب والعدل، وا نايه ا اء، وهو م لغة: الو ٔن الظرف يف ا ني؛  ظرفًا ) دون الكوف
سمون الظروف  ٔحصابه  ، وسامه الفراء حمًال، والكسايئ و س كذ سمونه ظرفًا من املاكن ل

صطالح َة يف   " . صفات، وال ُمشا

ِه :137قال السيوطّي، يف اهلمع/  )35( طراد لَواِقع ِف و َمَاكن معىن (ِيف)  " ما مضن من اْمس َوقت 
. " ُ َ صب  و ُمَقدر  ور  َمذ

لمع يف العربية،   )36( ن جّين، ا .28ينظر: ا

ِد، مبعىن:   )37( ملس لست  ث املعىن، حنو:  قدر(يف) من ح ل الباء، ف ري(يف)، م ٔي  ريه:  ٔو 
ايم ِد. ينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية رشح مال   .298لسُت يف املس

اشية   )38(  )، ي وضعوه  ٔي عن استعامل القوم  يف املعىن ا صطالح،  تقل عن  ٔي م
ن ال  ٔ ) كتهبا ا ة  س  سّيد.ال

اشية   )39( ٔمل، (  صطالح، ت ٔهل  ٔن إالطالق ٕانام هو يف لسان  لغة مع  ونه جمازًا عن ا يف 
ن السّيد. ٔ ) كتهبا ا ة  س ال

ه   )40( ستقر ف ٔما ٕاذا اكن لغوًا فال  رور ظرفًا مستَقرًا، و ٔنه ٕانام يمت ٕاذا اكن اجلار وا وال خيفى 
اشية ا ٔ ).يشء كام ال خيفى،(  ة  س  ل

اّين، التعريفات،   )41(  .143ينظر: اجلر

 ينظر: املصدر نفسه.  )42(

ن احلاجب،   )43( ة ا ). ينظر: اجلاّيم، الفوائد الضيائية،رشح اكف ٔ ة  س اشية ال ن احلاجب ( ا
ٔسامة طه الرفاعيّ  ق: د.   .358حتق

 ظر
 وال ت، وال مُمُ
نهنهنهنهمونهمونه ظنه ظونه ظر
ارفا )ا ) د
ن

)
ظظر
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ه   )44( دهام: يظهر ف ٔ ن:  ه رض ن احلاجب ٕاىل ان املفعول ف (يف) وهو جمرور هبا، ذهب ا

: رست يوم  رها كقو صوب بتقد ه (يف)، وهو م هيام: ما يقدر ف : رست يف يوم امجلعة. و كقو
س ٕاال، وهو  د ل ه وا ٔما عند امجلهور فاملفعول ف صارًا ، و ه (يف) اخ ذف م ٔنه  امجلعة، ٕاال 

ر(يف). ينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية، رشح مال   .297اّيم املنصوب بتقد

ٔسامهئا، وال حيتاج ٕاىل بيان   )45( ّي، وذ اكٍف يف معرفة  ه ما بدهي تصور الزمان واملاكن بو
.( ٔ ة  س اشية ال ٔي الطبيعّية،( قهتام، وذ وظيفة احلمكة،   حق

)46(  .( ٔ ة  س اشية ال ًال، ( ٔو فا  ٔ تد كون م ٔن  ًا ، ريه، ولو مرفو ٔو  ظرفًا 

ٓخرو  )47( ريمعلوم، معني وقد سامهام  ريخمتص، معلوم و ل: خمتص و ٔخرى، م ٔسامء  ن ب
ريها. ريمعني، و و

ة الثالثة: املايض واحلال   )48( ٔزم : ا ه كذ ). وم ٔ ة  س اشية ال اكلزمان واحلني والوقت، (
ل ل،وكذا  لزمان املايض واملستق ّد وال هناية  ٔنه ال  ي دا يف الزمان املهبم،  ال، فه ستق ال و

اشية مال عبدالرمحن ري معلوم. ينظر: اجلاّيم،الفوائد الضيائية، و هتاءه   .298ٔن ابتداءه وا

اشية مال   )49( ٔلف والالم وبدوهنام. ينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية، ني،  ل: زمان، ودهر،و م
.298عبدالرمحن

اشية مال عبدالرمحن )50( ة والشهر 298ينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية، ليل والسا ،اكليوم وا
.( ٔ ة  س اشية ال  والسنة،(

)51(  .( ٔ ة  س اشية ال كرة، ( ٔو  ٔي معرفة اكنت 

)52(  .( ٔ ة  س اشية ال  وهو املهبم، (

لَف    )53( ٔماَم زيٍد  فٕان  ٔماَم: فٕان  ٔرض ، وكذا  اول مجيع ما يقابل ظهره ٕاىل انقطاع ا زيد، ي
ة  س اشية ال كون مهبامً، وهكذا البوايق، ( ٔرض، ف ه ٕاىل انقطاع ا اول مجيع ما يقابل و ًال ي م

ٔمشوينّ  ىل رشح ا اشية الصبان  ). وينظر: الصبان، ٔ2/189. 

ايم ينظر:اجلاّيم، الفوائد الض   )54(  .299يائّية، رشح مال 

ٔن   )55( ر(يف)، ٔو معينًا ينصب بتقد ن ظرف الزمان مهبامً اكن  مل  ): " وا ٔ ورد يف احلاشية (
هام يف  ليه الشرتا ه محمول  صح انتصابه بال واسطة اكملصدر، واملعني م ه جزء معىن الفعل ف املهبم م

هام يف الزمانّية، وظرف املاكن ٕان اكن مهبامً ينصب  ىل الزمان املهبم الشرتا ر(يف) محًال  ٔيضًا بتقد
ٔم ال، فٕان محل  ىل الزمان املهبم  ٔنه ٕاما محل  ر (يف)  ٔما املاكن املعني فال ينصب بتقد إالهبام، و
ل ٔو الزمان املعني ف ىل املاكن املهبم  ً وصفًة، وٕاْن محل  الفهام ذا زم ىل الزمان املهبم فال جيوز الخ

قول من:اجلاّيم، الفوائد الضيائية،رشح  ستعارة من املستعري، والسؤال من الفقري ". هذا النص م
ٔسامة طه الرفاعي ق: د.  ن احلاجب، طبعة حتق ة ا ، والفوائد الضيائية، رشح مال 358اكف

 .300-299ايم

ل: العلو والسفل والشامل واجلنوب. ينظر: اجلاّيم،الفوائد الض   )56( اشية مال عبدالرمحن م يائية،
301.

ر(يف)، بل البّد  من  )57( ): " واملعني من ظرف املاكن ال ينصب بتقد ٔ ة  س اشية ال ورد يف(
ار والسوق". وينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية،  د وا ري اجلهات الست، اكملس (يف) لفظًا، فهو 

ايمّ   .300رشح مال 

ىل املاكن املهبم   )58( ). وينظر: اجلاّيم،الفوائد الضيائية، رشح ٔي  ٔ اشية  هام يف إالهبام، ( الشرتا
ايمّ  .300مال 

ث إالهبام. ينظر: اجلاّيم، الفوائد الضيائية، رشح مال   )59( جلهات الست من ح لكون مشاهبهتا 
اشية مال عبدالرمحن  .301اّيم، 

ىل املهبم وٕان اكن معينًا،  )60( لسُت ماكنَك، ومقُت مقاَمك،  ٔي حيمل لفظ (ماكن)  حنو: 
ٔو لكرثة املاكن وٕاهبامه، فٕان  ل اجلهات الست،  ستعامل ال ٕالهبامه م ووضعت موضَع فالن، لكرثة 

                                                                                                    
كون مهبامً.  ٔرض، ف لفه ٕاىل انقطاع ا اول ما اكن  ًال ي لفك م ٔن  كرثة املاكن يه ٕاهبامه، 

ا اشية مال عبدالرمحنينظر:اجلاّيم، الفوائد الضيائية، رشح مال  .302ّيم، 

)61(  .( ٔ ة  س اشية ال اَر، وهكذا البوايق، ( ت ا اَر، وسك لت ا  حنو: د

اّيم   )62( ). ورد يف اجلاّيم،الفوائد الضيائية، رشح مال  ٔ ة  س اشية ال ٔحص، ( ىل ا ال لٕالهبام 
ٔحص، فٕانه ذهب بعض 302 ىل املذهب ا ٔي  ٔحص  ىل ا ٔنه مفعول به، : " ال ٕالهبامه  اة ٕاىل  الن

. " ذف لكرثة استعام ه  ٔصل استعام حبرف اجلر، لك ه، وا ٔنه مفعول ف ٔحص   لكن ا

ه، وّمسي مستَقراً   )63( كون ُمسَتِقّرًا، وال ُمسَتَقّرًا ف ، فال  ّمسي لغوًا خللوه عن معىن العامل وفا
ه. ينظر: النودّيش،   . 92رسا الظرف الستقرار معىن العامل وفا ف

لغو.  )64( ٔي الظرف ا

ٓلك، َوِيف  )65( مس هللا  ٔلك:  ْ قَرٔ، َوِيف ا ِسم هللا  ٔول الِْقَراَءة:  قدر ِيف  ٔي حيذف جوازًا: " فَ
مس هللا". السيوطّي،  نه يقدر: ابتدئ  وَن اَىل  ٔرحتل... َوذهب اْلُكوِف مس هللا  الّسفر: 

ا3/116اهلمع اء يف  ًال.. و ٔي يوٍم ُمصَت ؟ م س، يف جواب:  ): ويوَم امخل ٔ ة( س  شية ال

َِزيٍْد.  )66( ورًا، حنو: مررُت  ُ مذ ُ ام ٔول هنا: ما اكَن   يقصد 

)67  (. ً ام حمذوفًا وجو ٔي: ما اكن  ٔي الظرف املستَقر، 

لغو.  )68(  ٔي: الظرف ا

لغو.  )69( لظرف ا ٔي   :( ٔ ة( س اشية ال اء يف 

.98) ينظر: النودّيش، رسا الظرف   )70(

ٔي الظرف املستَقّر.  )71(  :( ٔ ة( س اشية ال  اء يف 

)72(  .( ٔ ة  س اشية ال ًا، ( ق ّ ٕاذا اكن حق ّيلِ َ ٓخر َم ً، وٕاعراب   ٔي ٕاذا اكن جماز

قل الضمري من احملذوف  )73( ليه ال ي اص، و ََعلقه  لغو: ُم ام، وا ََعلقه  ٕاذا اكن  املستقر: ُم
لغو لغًوا خللوه من الضمري يف املَُتَعلق، واملستقر مستقرا  رور، ومسي ا اصا ٕاىل الظرف واجلار وا

ٔمشوين ىل رشح ا اشية الصبان  ه. ينظر: الصبان،  . 1/293الستقرار الضمري ف

ٔنبارّي، إالنصاف يف مسائل اخلالف  )74(  .1/198ينظر: ا

ٔنبارّي، إالنصاف ٔن الفعل مع   )75( ). وينظر: ا ٔ ة  س اشية ال ) ، .1/198معمو مج

)76(  .( ٔ ة  س اشية ال لالم لتكون الصفة واملوصوف مطابقة، ( املعرف 

)77  (.( ٔ ة  س اشية ال ٔو امس املفعول، ( ل  ََعلقه امس الفا  ٔي ُم

)78  (.( ٔ ة  س اشية ال ل وامس املفعول،(  ٔي امس الفا

ٔسامة طه الرفاعي ينظر:ا  )79( ق: د.  ن احلاجب، حتق ة ا جلاّيم، الفوائد الضيائية، رشح اكف
1/274. 

)80(   .( ٔ ة  س اشية ال ل مع معمو مفرد،(  ٔن امس الفا

: قال سيد   )81( ) كذ ٔ ). وورد يف احلاشية ( ٔ ة  س اشية ال ََعلق الظرف املستقّر،( ٔي ُم
ََعلق اّصًا: كزيد يف البرصة، رشيف قدس رسه:" ما اكن ُم ٔو  ار،  امًا: كزيد يف ا ه مقدرًا سواًء اكن 

ه مقمي،  د ف ٔن ّلك فعٍل ال يو ٔفعال اخلاّصة  ره: زيد مقمي يف البرصة. فٕان املقمي فعل من ا تقد
ََعلقه مقد  لعكس. واملشهور عند النحويني: الظرف املستقر ما اكن ُم لغو فٕانّه  رًا خبالف ظرف ا

لعكس " . لغو   امًا، والظرف ا

اّين(ت ن محمد اجلر يل  ىل رشح 816وسيد رشيف هو:  اشية  ه) صاحب (التعريفات)، و 
بة املصطفى  لكرتوّين : ( مك ىل املوقع  ة، ويه خمطوطة ، موجودة  ىل الاكف الرّيض 

ٕاىل الظرىل الظر
الض ر

مل
اا اىلىل  ٕاىلىلىلىلاصا

ا) ا))7 ((((

ةة 
زي زيدٍد ززيدم ََمامماممممم زَمماَم ا ٔٔ ن ن 



رشية امعة التمنية ال 43         جم 

JUHD |  https://doi.org/10.21928/juhd.v4n2y2018.pp33-45

                                                                                                    
ٔمت ة صعبة القراءة، لهذا مل  س ة هذه  س ي وردإاللكرتونية) ، وال ىل النص ا ٔطالع    كن من ا

ىل الرمغ من البحث الطويل عهنا. ة، دها مطبو ٔ  يف احلاشية، ومل 

ٔفعال العامة.   )82( ٔفعال اخلاصة،ويه عكس ا  ٔي ا

)83(  .( ٔ ة  س اشية ال الرفع، (

ن ما  )84( ة ا ٔلف ىل  ٔمشوّين  ٔمشوّين. رشح ا ار. ضياء السا 1/487ينظر: ا ة ، والن ٔلف ٕاىل 
ن ما .2/157ا

)85(  .( ٔ ة  س اشية ال كون فا يف معىن املصدر،(  ٔي 

ن   )86( ).وينظر: ا ٔ ة  س اشية ال ٔم ال، ( ٔي يعمل مطلقاً بال رشط سواء اكن يف هذه املواضع 
ب  لب  .579هشام، مغين ا

ب ) 87( لب ن هشام، مغين ا      .579ينظر: ا

ره  )88( ٔ حمذوف تقد ).رب ملبتد ٔ ة  س اشية ال  : هذه فوائد، (

رصف،   )89( ري م ري مقصود هبا لكها التعيني. و رصف حنو: حسر وعشاء ومساء وعشية،  ه م وم
ن ما  ة ا ٔلف ىل  ٔمشوين  ٔمشوّين، رشح ا .1/489حنو: حسر، مقصودًا به التعيني. ينظر: ا

ه مخُس قط: الستغراق املايض املنفي، حنو: ما رٔيته    )90( ة املاضية، وف ٔزم ٔي يف مجيع ا قَط، 
ل: لشبه  ل: لتضمهنا معىن (ِمْن، وٕاىل)، وق ّين جبميع لغاهتا، ق :  م لغات: قَط، قَطِّ، قُط، قَطُ، قَطْ
ىل  كرس  ت، وقد  لغا هيًا  ش ىل حركٍة : ِلئَال يلتقي ساكنان، واكنت الضمة  احلرف يف ٕاهبامه، و

بٔصل التقاء الس لب ن هشام، مغين ا ). وينظر: ا ٔ ة  س اشية ال  .232اكنني،(

ين لشهبه   )91( ٔيضًا، وهو م لاميض  رد  ٔفع َعْوُض، لكن قد  ًا، حنو: ال  ف ل م الستغراق املستق
 ،ٔ اشية  ىل الكرس اللتقاء الساكنني، (  ٔو  لخفة،  ح  ىل الف ٔو  ُْل،  ىل الضم كَق حلرف ٕاما 

ت بت ب1307ٔرخي سنةكت لب ن هشام، مغين ا  .200ه). وينظر: ا

ٔمشوين  )92( ٔمشوّين، رشح ا  .1/489ينظر: ا

 ينظر: املصدر نفسه. )93(

دوة وكرة وحضوة. ينظر:  )94( رصف، حنو:  ري م رصف: حنو: يوم وشهر وحول، و ه م وم
ٔمشوين  ٔمشوّين، رشح ا .1/489ا

جعل م )95( ئباً يتوسع يف الظرف املترصف، ف ًال و ٔ وفا َتد ْ : ُم از، وكذ ىل طريق ا فعوًال به 
 .168، 167، 156/ 2ومضافًا اليِه. ينظر: السيوطّي، اهلمع 

لمع  )96( ن جّين، ا ). وينظر: ا ٔ ة،( احلاشية  ٔي ج  .28ٔي ذات، 

)97( .( ٔ دث،( احلاشية  ٔي امس 

ل ينظر:  )98( ن عق ل، رشح ا ن عق 1/214ا

ن )99( ٔوحض املسا  ينظر: ا اب:يوسف الشيخ محمد 1:الهامش رمق(1/201هشام،  ) حملقق الك
 البقاعي.

رور.  )100( لظرف وا ٔن ُخيرب عنه   طلوُع: امس معىن مسمتر، ال جيوز 

كون املعىن مسمترًا.  )101( ٔي ال  ًا دون وقت،  ٔنه امس معىن يقع وق ربًا،  ال: امس معىن يقع   الق

). ٔن زمان يوم  )102( ٔ زيد، ( احلاشية   امجلعة ال خيتص 

ن موىس الشاطيب (ت   )103( راهمي  ٔبو ٕاحسق ٕا ة  ٔلف د شارح ا ٔفاد  790وقد  هـ) مثانية مواضع 
ة  ة يف رشح اخلالصة الاكف ني. ينظر: الشاطّيب، املقاصد الشاف مس الزمان عن امس  ار  فهيا إالخ

( ن ما ة ا ٔلف .26-2/23(رشح 

                                                                                                    
لمع يف العربيةينظر:  )104( ن جّين، ا اء يف كتاب املرادّي، توضيح املقاصد واملسا 28ا . و

ن ما ة ا ٔلف  :1/480رشح 

شبه امس املعىن  ٔن الهالل  ه مضاف حمذوف؛  ، ال يقدر ف لي ٔن  الهالل ا " وذهب بعضهم ٕاىل 
ن  ل، رشح ا ن عق ار عنه". وينظر: ا ٔفاد إالخ ا دون وقت، ف لحلدوث وق  1/214عق

ن ما )105( ة ا ٔلف رشح  كون 1/201ينظر: املرادّي، توضيح املقاصد واملسا  ه:"  اء ف ، و
ٔو بَعلَمية، حنو:  ضافة، حنو: حنن يف شهر الصوم،  ٕ ٔو  ار،  التخصص بصفة، كقولنا: حنن يف يوم 

 حنن يف رمضان".

ٔن إالفادة 1/481اء يف حسن.عباس، النحو الوايف   )106( ٔن :  ٔوالها يه:"  ٔمور ثالثة  تتحقق ب
ضافة؛  ٕ ٔسبوع سعيد. وٕاما  ٔو: حنن يف  ل: حنن يف يوم طيب،  يتخصص ظرف الزمان ٕاما بنعت؛ م
ل: حنن يف رمضان؛ وجيب جر الظرف الزماين يف هذه  ل: حنن يف شهر شوال، وٕاما بََعلمية م م

رور يف حمل رفع  ٔو رفعه الصور الثالث بـ(يف)؛ وكون اجلار مع ا ا جره  ربًا، وال يعرب يف 
 ً صو كون م ني  ليه  ة مقصورة  صطالح سمية  ٔن هذه ال ًا،  سمى ظرفا اصطال ظرفًا. وال 

ريها ". ة دون   ىل الظرف

ل )107( ن عق ل، رشح ا ن عق ىل التوضيح1/214ينظر: ا ٔزهرّي، رشح الترصحي   .1/208، وا

ن  )108( ل، رشح ا ن عق ل ينظر: ا  .1/214عق

ىل التوضيح   )109( ٔزهرّي،رشح الترصحي  ة 1/208ينظر:ا ٔلف ٔوحض املسا ٕاىل  ن هشام، ،و ا
ن ما   .1/201ا

ٔلسنة  2/447اء يف حسن.عباس، النحو الوايف   )110( ىل ا كون ما يدور  ىل هذا  : " و
ٔو الص  ، ٔو اجلار مع جمروره هو الص ٔن الظرف،  ٔو احلال اليوم عند إالعراب من  ٔو اخلرب،  فة، 

ٔفادة،  رشط ا صار". وذ  خ سري و ً لبعض القداىم حيمل طابع الت ٔ وًال، ور ٔمًرا سائغًا مق ...
.1/479كام ورد يف: حسن.عباس، النحو الوايف

)111(   .( ٔ ة ( س ري موجودة يف ال ة(ب) ، ويه  س  لكمة (الظرف) وردت يف ال

ة 2/170ينظر: السيوطّي،اهلمع   )112( ٔلف ٔمشوّين، رشح ا امع 1/490، وا ّين، ، والغالي
روس /  .2/264، وحسن.عباس، النحو الوايف55ا

)113(  ( ٔ ة ( س وردت (عن). : يف ال

ىل التوضيح  )114( ٔزهرّي، رشح الترصحي  ، 2/170، والسيوطّي، اهلمع 1/517ينظر: ا
ٔمشوين  .170وا

لنصب، جرت جمرى 2/264اء يف حسن.عباس، النحو الوايف   )115( ة  ٔلفاظ مسمو : " هناك 
ىل اعتبارها  ٔسقطوه توسًعا، ونصبوها  ظرف الزمان واملاكن، اكنت جمرورة حبرف اجلر (يف) ف
صوب  ٔنك مرسور؟ حفقًا ظرف زمان وم ٔحقًا  ل:  ٔم الزمان لكمة (حقًا) يف م ضمنة معناه، مفن  م

 ٔ ٔ، وا تد ٔنك رب مقدم، واملصدر املؤول بعده م َري شٍك  لها:  ٔ يف حٍق رسوُرك ؟... وم صل: 
صوبة  د، وظنًا، لكامت م ٔديب، فغري، و ٔنّك  ٔو: ظنًا مّين  ٔنك حمسن"،  َد رٔيي  ٔو: " مرسور، 
د رٔيي، يف  ري شٍك، يف  ٔصل: يف  سقاط حرف اجلر (يف)،وا ٕ ة الزمانية توسًعا  ىل الظرف هنا 

رب مقد ٔ مؤخر.ظين، والظرف فهيا مجيًعا  تد  م، واملصدر املؤول بعده م

ٔم ظروف املاكن السامعية: ُمطر السهَل واجلبَل، ورضبُت اجلاسوَس الظهَر والبطَن، وٕامنا  ومن 
اسية ". ٔنواع الظروف املاكنية الق ل يف  ٔهنا ال تد ليه؛   اكنت هذه الظروف سامعية مقصورة 

 املصادر واملراجعع
 

ن عبد  ا  ٔزهري،  ن املرصي، واكن )  ٢٠٠٠(  هللا اوّي، زن ا ن محمد اجلر كر  ٔيب  ن 
لوقاد (ت  ٔو الترصحي مبضمون التوضيح يف 905يعرف  ىل التوضيح  هـ)، رشح الترصحي 

ب العلمية،ط  ، بريوت، لبنان.1النحو، دار الك

نينظ)
/5

1(((1((((((

(( ))1

،، ٔيةية    ة 
شهبهشهبه
ييييييييييةييششية
شش ينين

ا
ين مم
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ن  ْمشُوين، نور ا ٔبو احلسن، الش)   ١٩٩٨( ا ىس،  ن  ن محمد  هـ)، 900افعي (ت يل 
ب العلمية،ط ، دار الك ن ما ة ا ٔلف ىل  ٔمشوين   ، بريوت،لبنان.1رشح ا

 
ٔبو الرباكت ٔنباري،  ٔنصاري(ت  )  2003(  ا ن عبيد هللا ا ن محمد  ن عبد الرمحن  كامل ا

بة 577 ني، املك هـ)، إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوف
 .1العرصية،ط

 
ن ٔمحد ( )  2011(  اجلاّيم، نورا ن  ه)، الفوائد الضيائية، املعروف 898 -ه817عبدالرمحن 

رشى،ط بة ال اشية مال عبدالرمحن، مك اّيم، و ستان1رشح مال   ، را  ،. 
 

ن ٔمحد (ت  )  1983(  اجلاَيم، نور ا ن  ن  898عبد الرمحن  ة ا هـ)، الفوائد الضيائية رشح اكف
ٔسامة طه الرفاعي، احلاجب كتور  ق: ا ٔوقاف والشؤون ، دراسة وحتق مطبعة وزارة ا

ة، العراق ي  .ا
 

اين، سيد رشيف يل الزن(املتوىف:    )1983(  اجلر ن  ن محمد  هـ)، كتاب 816يل 
ب العلمية، بريوت،  ٕرشاف النارش: دار الك ة من العلامء  ه جام التعريفات، ضبطه وحص

ٔوىل   .لبنان،الطبعة: ا
 

ح ٔبو الف ن جين،  ن املوصيل (ت  (د.ت)    ا ز 392ع ق: فا لمع يف العربية، حتق هـ)، ا
ب الثقاف  ة ، الكويت(د.ت).فارس،دار الك

 
ن السيد عبدالقادر(ت )  2008( الچوريّ  ىل الفرائد 1322السيد حسن  اشية الچورّي  ه)، 

دج،سنة  وردستان، س شارات  دي الچورّي ،ان ق: املال  لسيوطي، حتق اجلديدة 
رانية.1386 ٔ  ا

 
ن السيد عبدالقادر(ت (خمطوطة)  الچوريّ  الظرف)،  ه)، خمطوطة(رسا1322السيد حسن 

نية/العراق، ب ٔوقاف املركزية يف السل بة ا  رقام:ٔ احملفوظة يف مك
ع ع )786-777(ت/جمام  ).2311 -2309، و ( ت/جمام

 
ليفة ٔو احلاج  ليفة  ليب القسطنطيين (ت )   1941(ا  ن عبد هللا اكتب  مصطفى 

بة املثىن، بغ1067 ون، مك ب والف ٔسايم الك شف الظنون عن  دة هـ)،  داد (وصورهتا 
اء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار  ل: دار ٕاح اهتا، م رقمي صف دور لبنانية، بنفس 

ب العلمية)  .الك
 

 .15)، النحو الوايف، دار املعارف، طد.تحسن،عباس (
 

ن العامد ٔبو الفالح (ت)  1986(احلنبيل، ا ن العامد الَعكري،  ن محمد  ٔمحد  ن   عبد احلي 
اديثه: 1089 ٔ ؤوط، خرج  ٔر ق: محمود ا ار من ذهب، حتق ٔخ هب يف  هـ)، شذرات ا

ن كثري، ط ؤوط، دار ا ٔر  ، دمشق، بريوت.1عبد القادر ا
 

صل،ويه:( فهارس    :( د.ت)فهرس خمطوطات -خزانة الرتاث  صداره مركز امل ف قام 
ىل  شمتل  طوطات يف العامل  ت ومراكز ا بات واخلزا ة يف املك طوطات إالسالم ا

ىل موقع:  ن العاملية)  بات واخلزا ٔرقام حفظها يف املك طوطات و ن وجود ا ٔما معلومات عن 
. بة الشام  املك

  
ة شري (رواج ٔمحد، ) 2007،  رشاف:  رايض  ٕ ٔعىش، رسا ماجستري،  الظروف يف ديوان ا

بلس، فلسطني راسات العليا،  اح الوطنّية،لكية ا امعة الن امد،  ٔمحد حسن  .د.  ٔ. 
 

                                                                                                    
ن ري ا مشقي (ت  )2002(الزرلكي، ن فارس ا يل  ن  ن محمد  الم، 1396ن محمود  ٔ هـ)، ا

لماليني، ط  .15دار العمل 
 

ن الرساج، محمد ق: د.عبد احلسني 316ن سهل (ت ) 1996( ا ٔصول يف النحو، حتق هـ)، ا
، بريوت، ط ة الرسا يل، مؤسس  .3الف

 
س،يوسف ن موىس (ت  ) 1928(رسك ات العربية واملعربة، 1351ن ٕاليان  هـ)، معجم املطبو

س، مرص.  النارش: مطبعة رسك
 
رش - ٔبو  ويه،  رب احل )  1988(س ن ق ن  ن ع لوالء (ت معرو  اب، 180اريث  هـ)، الك

بة اخلاجني،ط ق :عبد السالم محمد هارون، مك  ، القاهرة.3حتق
 

ن الل ا كر (ت  (د.ت)  السيوطي،  ٔيب  ن  هـ)، مهع الهوامع يف رشح مجع 911عبد الرمحن 
ة، مرص ق بة التوف ق: عبد امحليد هنداوي، املك  . اجلوامع، حتق

 
ن الل ا كر عبدالرمحن .ت)  (دالسيوطّي،  ٔيب  اة، ن  لغويني والن اة يف طبقات ا : بغية الو

بة العرصية  راهمي، املك ٔبو الفضل ٕا ق:محمد   لبنان / صيدا. -حتق
 

ٔبو ٕاحسق ن موىس (ت )  2007(الشاطيب،  راهمي  ة يف رشح اخلالصة  790ٕا هـ)، املقاصد الشاف
)، اجلزء الثاين ن ما ة ا ٔلف ة (رشح  راهمي البنا،النارش: معهد البحوث الاكف ق د. محمد ٕا :حتق

ٔم القرى  اء الرتاث إالساليم جبامعة   .1مكة املكرمة، ط -العلمية وٕاح
 

ساغو  ) ، 2017(صادق، مال محمد ىل منت إال ىل رشح الاكيت  اشية مال محمد صادق 
ب العلمية، ط ٔهبري، اعتىن به وضبطه: عبدالسالم محمد امني، دار الك  .، بريوت1ل

 
ر سني صا لطبع )، 2005(صاحل،  امة) ،رش: دار رسدم  ة  ي گشيت( موسو لكوبيد سا ئي
رش، ط نية، العراق.1وال  ، السل

 
ٔبو يل الشافعي (ت  )  1997(العرفان الصبان،  ن  ىل رشح 1206محمد  اشية الصبان  هـ)، 

ب العلمية، بريوت،لبنان، ط ،دار الك ن ما ة ا ٔلف ٔمشوىن   .1ا
 

ن ن عبد هللا (ت  )  2000(الصفدي، صالح ا ٔيبك  ن  ات، 764ليل  لوف هـ)، الوايف 
ا ؤوط، وريك مصطفى، دار ٕاح ٔر ٔمحد ا ق:   .ء الرتاث، بريوتحتق

 
ٔمني امعة  )2012(عزز، د.صاحل  ٓداب،  ٔدب من الكورد، جم لكية ا ٔمئة العربية وا الم  ٔ ،
 .99بغداد، العدد 

 
ن جحر( العسقالين،  ٔبو الفضل 1972ا ن جحر (ت  )  ٔمحد  ن  ن محمد  يل  ن  هـ)، 852ٔمحد 

ق: محمد  ة، حتق ٔعيان املائة الثام ة يف  رر الاكم رة املعارف ا عبد املعيد ضان، جملس دا
نية،ط د/ الهند 2الع ٓ در   .،ح

 
ل، عبد هللا ن عق يل اهلمداين املرصي (ت  )  1980(ا ن 769ن عبد الرمحن العق هـ)، رشح ا

ن عبد امحليد،  دار الرتاث  ق: محمد حميي ا ، حتق ن ما ة ا ٔلف ىل  ل  القاهرة، دار  -عق
ة ، سعي لطبا ار ورشاكؤه، طمرص   .20د جودة الس

 
ب،ط) 2005(عيد، محمد امل الك  .، بريوت1، النحو املصفى، 

 
ين، مصطف بة العرصية، 1364ن محمد سلمي (ت )  1993ى(الغالي روس العربية،املك امع ا هـ)، 

 .28صيدا، بريوت، ط

رش رشرشول لواوالل و
حلحل

ا
حلحلصاحلصاحل،

ىلىل الفرلفررائدرائد
ة
ىلىل
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Abstract—During building model process, it is difficult to 
construct a multiple regression model (MRM) while the 
response variable(Y) is proposed as a vector of (r.v), 
(Y1,Y2,Y3,…..,Yn) in an experiment. So that a single response 
(MRM) is not able to perform multi-response data (MRD) 
separately (one for each response), this is because of the linear 
dependency(LD) among responses, then (MRRM) which was 
proposed by (Len Beirman, & Freidman 1997) has better 
performance to detect effects and patterns for the factors, 
(Explanatory)(X1 , X2, X3 ,…..Xk )that are introduced to the 
(MRRM) system on the (r.v) altogether. This Study was 
applied (MRRM) on an agricultural experiment through 
(450m2) in west Sulaimani- Kurdistan Region-Iraq. 

Keywords: Multiple regression model (MRM), Response 
Vector (r.v) Multi-response Data (MRD). Linear dependency 
(LD), Multi-response Regression Model (MRRM), Kronecker 
Product, Analysis of Variance (ANOVA), Coefficient of 
Determination (R2), Eigen Values (EV), Eigen Vector (EV).

I. INTRODUCTION [2], [3], [7]

The plot of land that was experienced upon owns specifics 
of agricultural land in general and the land area of experiment 
was (450m2). It is located in the west of Sulaimani, and area 
called Farmanday-Gshty. In order to apply the experiment, the 
area was divided into (36) equal blocks. The area of each 
block was (12m2), and a large area had been chosen to avoid 
the interaction between the pieces of the experiment units. The 
factors are (3) different levels of nitrogen (N), (4) different 
levels of phosphorus (P), and (3) different levels of potassium 
(K). We took all combinations of three outputs between them 
which are equal to (36) combinations, each combination 
consists of three levels of (N, P, and K) and was given to a 
piece of land. We had to measure the average number of 
leaves as (Y1), average height of plant as (Y2), average 
circumference as (Y3), and the average weight of sweet corn 

flower as (Y4), all per block of the plants. Each experimental 
block contained (30) plants, the response variables indicates 
the average of each experimental block, the circumference of 
each plant was taken from three different points which are 
bottom, middle and top , then taking average of them for each 
plant in the experimental block. The experience duration time 
was (60) days. The data that had been collected as described in 
previously are used to perform appropriate (MRRM), and 
analysis. (matlab v.7.0 and R v.3.2.4 were used).

 I-1 Hypotheses
(MRRM) is one of more sensitive type of regression 

because of the independency between the factors(Xi, 
i=1,2,…,k), also is a type of regression that deals with more 
than one response(r.v) as a dependent variable which are 
linearly dependents by the effect of factors affects these 
responses as a vector at once. Moreover in order to make sure 
that the (r.v’s) are linearly dependent, this hypothesis must be 
tested statistically.     
  
I-2 Objective of the study 

The aim of this study is to diagnose and define the 
behaviors and patterns in data experiment by fitting them in a 
statistical model that is characterized by multi-response 
regression model. Also using the fitted model to determine the 
aggregate properties of the material experience (sweet corn) in 
terms of (Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 ), and at the same time comparing the 
results of the experiment in both cases (single response, for 
each Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 ) separately through the use of (MRM) and 
all responses together(MRRM).  

I-3 Statistical Technique for (MRRM) 
When more than a response variable exists, it is not easy to 

estimate postulated models for all responses. (Leo. Breiman, 
and Jerom. H. Friedman, 1997) proposed a new technique for 
such studies that have more than one response variables 
depending on assumptions of linear modeling and its 
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hypotheses to predict multi-responses in a system of linear 
equation. 

Let (N) be the number of experimental trails and (R) be the 
number of response variables and (K) be the number of 
explanatory variables, and then assuming that the responses 
variables can be shown as polynomial regression model in the 
value of (Xj) within a certain regression [7], [8], [10], [13]. 

II. THEORY:
II-1: The response model Estimation formula:[11], [12]

Yi = Zi Bi + Ei                                            (1) 
Where: 
Yi is an (Nx1) vector of observation on (ith) response. 
Zi is an (NxPi) matrix of rank (Pi) with known function 
of standardized variables. 
Bi is a (Pi x 1) vector of unknown constant parameters. 
Eiis a random error vector associated with the (ith)
response. Also we assume that: 
E(ϵi) = 0 
Var (ϵi) = δiiIN,    i = 1,2,3,…..,r

Cov (ϵi, ϵj) = δijIN i,j = 1,2,3,…..,r, i≠j                    (2) 
Then the (rxr) matrix whose element is (δij)
will be denoted by( ∑).  
Also we can rewrite the equation (2.1) as follow: 

Ỹ = Z B + ϵ                                      (3) 
Where: 
Ỹ = (Ý1 : Ý2 : ……. : Ýr )ˊ 
B = ( Bˊ1 : Bˊ2 : …… : Bˊr )ˊ
ϵ = ( ϵˊ1 : ϵˊ2 : …… : ϵˊr )ˊ
Z = diag( Z1 , Z2 , ……. , Zr) 
From equation (2) we can see that (ϵ) has the variance-
Covariance matrix: 

Var-Cov (ϵ) = ∑  IN                                           (4) 

Where Kronecker product is denoted by , is an operation on 
two matrices of arbitrary size resulting in a block matrix. It is 
a generalization of the outer product (which is denoted by the 
same symbol) from vectors to matrices, and gives the matrix 
of the tensor product with respect to a standard choice 
of basis. In order to get best linear unbiased estimator (BLUE) 
we should apply the following formula: 

= Ỹ                                          (5)
Var-Cov ( ) =                                    (6)

But ( ) must be known in both eq. (5, 6) 
If ( ) is unknown as it is usual case then the an estimate of B 
can be obtained by replacing ( ) in eq.( 6)by estimating  
provided that this estimate is non-singular , this criteria was 
proposed by Zellner(1962), and is given by   = ij

est

Where:  
ij

est = [ IN – ] [ IN – ] Yj/N , 
i,j = 1,2,…,r                                                                  (7)

We note that ( ij
est) is computed from the residual vector 

which resulted from an ordinary least squares fit of the 
( ) and ( ) single response model to their respective 
data sets, using this estimate of ( )in eq(6) we get the 
estimate :  

∆= ∑  IN                                                       (8) 
Hence 

=  IN                                                 (9) 
  

Where (∆) is a kronecker product matrix which 
diagonal contains ( ), and this matrix makes the multi-
response model studies the parallel effect of all 
explanatories or all response variables, then it can be 
said that the responses act under the explanatories at the 
same time.  

II-2 Linear Dependency among the Responses [1], [4], [6]

Suppose that we have (m) relationships among 
responses and they are represented as: 

B (Yu1: Yu2: …….: Yur)ˊ= C , : u=1,2,3,…,N            (10)     

B is an (mxr) matrix of rank (m<r) of constant 
coefficients (Yu1: Yu2: …….: Yur) is the ( ) row of the 
(Nxr) data matrix (Y). 
C is an (mx1) vector of constants. 
Then eq.(10)can be shown as : 

B Ý =  C                                  (11) 
We can detect linear dependencies by Eigen value 

analysis. Let's suppose that rounding errors in the 
response values exists and they are distributed 
independently and uniformly over interval (-δ, δ) the 
quantity (δ) is equal to one half of the last digit reported 
when all the multi-responses values are rounded to the 
same number of significant figures. 
Let (λ) denote a small Eigen value of (DDˊ) where 
(DDˊ) is a matrix of Eigen values which would be zero 
if it were not for the rounding error. 
Where: 

D= Ý[ IN – ( )/N]                         (12) 

II-3 Test of Lack of Fit in Multi-response Regression [5], [9], 

In regression model lack-of-fit will exist when it fails to fit the 
functional relationship between the explanatory variables and 
the response variable. 
Lack-of-fit may occur when two different values of response 
variable have the same quantity of treatment, for example if 
we have a sample of size (20) or any other size using 
headache’s drug for each person in the sample due to their 
age. It will be inadequate to give drug (500 mg) to a person 
whose (10) years old and to a person whose (30) years old, 
unusually large residuals result from fitting the model might 
be occurred. That is why lack-of-fit test is required in these 
cases; also every linear or nonlinear model requires lack of fit 
test to increase the accuracy of the model under study. In 
multi-response regression model the test is similar to the test 
in single response linear regression model in addition to some 
differences in this model application. 
Let we have a multi-response model as follow: 

Y=wΓ + δ                              (13) 
Where: 
Y = [Y1 : Y2 : . . . . : Yr ]   
w= [Z1: Z2: . . . . : Zr]   
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δ = [ϵ1: ϵ2: . . . . : ϵr]   
Γ = [B1, B2, . . .,  Br ] , and let ,C = (C1 , C2 , ……. , Cr )ˊbe an 
arbitrary non zero rx1 vector. 
From equation (10) we obtain the model: 

Yc = w Ωc +ϵ c                                 (14) 
Where: 
(Yc = Yc) is a vector of (N) observations on the single 
response. 
The multi-response model in (13) is an adequate if and 
only if the single models in (14) are adequate for all (c ≠ 
0). Equivalently, if some (c = 0) model (14) is 
inadequate, then the multi-response model (13) is also 
inadequate. Since (Yc) has the multivariate normal 
distribution N (0, δ2

cIN).
Yc =     ,    Ωc = Γ C    ,    ϵ c = δc ,Where [ϵ c ̴ N
(0 , δc IN)].
 The test of lack of fit of eq(14) can be written as : 

F(c) = Vpϵ SSLof(c) / VLofSSpϵ (c) ,where c ≠ 0          (15) 
SSpϵ (c) and SSLof(c) are pure, and lack of fit error (Lof) sum
squares respectively. (Vpϵ,VLof) are degrees of freedom for 
pure and lack of fit error respectively. 

                SSpϵ (c) = Ý K Y                                 (16) 
SSLof(c) = Ý [IN – ˊ ˊ-k] Y                (17) 

Where K = diag (k1 ,k2 , ……. , kn , 0) 
K = Ivi – (1/vi) Jvi   ,      i=1,2,……,n                    (18)

Where (Jvi) is the matrix of one’s of order (vi x vi) and 
(vi) is the number of observations at the (ith) repeat run 
side (i=1, 2 ….… n).
The matrix of (W) in eq(17) is not necessary to be a full 
column rank , then we denote the quadratic form in both 
eq(17, 18) by (G1 and G2) respectively. 

G1= Ý [IN – -k]Y                                     (19)   
                    G2 = Ý K Y                                                (20)

Then the test statistics of eq(15) will be rewritten as : 
F(c) = (Vpe C`G1 C) / (VLof C`G2 C)                               (21)

If the model (14) is correct then F(c) has the F-
distribution with (Vlof and Vpe) degrees of freedom. A 
large value of F(c), or equivalently, a large value of 
(C`G1 C / C`G2 C) leads us to believe that eq(14) is 
inadequate and eq(13) is considered inadequate if at 
least one of the models in eq(14) is inadequate for some 
(c≠0) ,then model(13) has a significant (LOF), if Max 
(C`G1C/C`G2 C) exceeds a certain critical value. 

III. APPLICATION

Multi-response linear regression was used to study the 
effects of (Nitrogen, Phosphorus, Potassium) in 
different levels as explanatory variables on responses 
[average number of leaves as (Y1), average height as 
(Y2), average circumference as (Y3) and the average 
weight sweet corn flower as (Y4)] of the plants at the 
same time, multi-response linear regression is different 
from the other models in technique, it can handle more 
than a single response at the same time and its output is 

a system of linear models according to the numbers of 
the response variables in the study. The data that had 
been collected as described in previous sections are used 
to perform a multiple response regression model 
analysis. (matlab v.7.0 and R v.3.2.4) were used.  

III-1 Multi-response linear regression algorithm:
The procedure of Multi-response linear regression can be 
shown in following steps 
First step: standardize the explanatory and response variables. 
Second step: fitting models for each response separately. 
Third Step: calculating kronecker product ( ) where its 
dimensions is (144x144) from eq (9).
Fourth Step: calculating fisher matrix using 
kronecker product and steps above respectively gets the 
following matrix. 

3.45E-05 1.67E-07 1.36E-03 3.17E-08
1.67E-07 7.11E-09 9.48E-06 5.33E-10
1.36E-03 9.48E-06 2.89E-01 5.65E-06
3.17E-08 5.33E-10 5.65E-06 7.63E-10

Fifth Step: calculating ( ) by performing eq(13), where ( )is 
the estimated parameters of the four models together. 

-0.36446 0.170529 -0.49591 1.008166

=
0.318848 0.613716 0.620585 0.281032
-0.23337 0.273046 -0.80172 0.187157

-0.0932 -0.06955 1.603784 -0.76545

The first column of ( ) matrix is the estimated 
parameters of the average number of leaves in plant per 
block, the second, third and fourth columns are the 
estimated parameters of the average height plant per 
block, average circumference plant per block and 
average weight of sweet corn flower of plant per block 
respectively.  
Sixth step: Testing Significance of Explanatory 
variables by using the T-test, the (V-Cov of ) is equal 
to , now it is easy to perform the test by 
dividing the ( ) matrix by the root square of [V-
Cov( )] as it is shown below:    
As it is obvious from the above table that the calculated 
values of (t-test) is greater than (-table) value which is 
equal to (1.36) and this leads to say there is no reason to 
accept he null hypotheses that says the parameters is 
equal to zero, all parameters are significant in the 
system.
Seventh step: Identify Detection of System Models. 
This step needs to calculate Order condition, and rank
condition which calculated as follow: 

Table (1) Summary of t-test for the significance of parameters
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Order condition:  
Table (2): Shows the calculation of order condition of 
the system models

G K M G-1 K-M
Model-1 4 7 4 3 3
Model-2 4 7 4 3 3
Model-3 4 7 4 3 3
Model-4 4 7 4 3 3

From Table (2) it is clear that the four models are identified, 
order condition is satisfied (K-M = G-1).  

Table (3):  The rank condition calculation of system models
Y1 Y2 Y3 Y4 Intercept X1 X2 X3

Model-
1 1 0 0 0 0.364 -3188 0.233 0.094

Model-
2 0 1 0 0 -0.171 -

0.614 -0.273 0.069

Model-
3 0 0 1 0 0.496 -

0.621 0.802 -1.60

Model-
4 0 0 0 1 -1.008 -

0.281 -0.187 0.765

Since there exist at least, one sub non-singular matrix in 
the four postulated models, then the system of models is 
exactly identified.

III-2 Multi-response Model Fitting, Results Summary:
Applying the multi-response linear regression algorithm 
to carry out a system of models at the same time that is 
discussed previously after standardizing all variables 
under consideration, obtaining these estimated system 
models bellow: 

Ŷ1 = – 0.36446 + 0.318848 Z1 – 0.23337 Z2 – 0.0932 Z3 

Ŷ2 =0.170529+ 0.613716 Z1 +0.273046 Z2 – 0.06955 Z3    …… 
(22) 
Ŷ3= –0.4959127+0.620585Z1–0.80172Z2+ 1.603784 Z3 
Ŷ4 = 1.008166 + 0.281032 Z1 + 0.187157 Z2 – 0.76545 Z3

The above models represent estimated models for 
average number of leaves per block, average height 
plant per block, average circumference plant per block 
and average yield plant per block respectively. After 
fitting the four models it is required to test each of them 
separately as comes from the estimation and testing of 
multi-response technique, for this purpose(ANOVA) 
table and coefficients of determination (R2) is calculated 
for each model. for the first model, testing the null 
hypothesis H0: the model is not significant. 

III-3 First model significant testing: 

From table (4) it is clear that the value of F-calculated is 
equal to (205.2217), this implies that there is no reason 
to accept the null hypothesis, also (R2) is equal to 
(0.951) which means that the average number of leaves 
in plant is changed by the amount (0.951) due to 
changing in composts (N,P, and K), so this model can 
depend on predicting the average number of leaves in 
plant. 

Table (4): ANOVA (first model) 
Source d.f SS M.S F-Test
SSR 3 21098.38 7032.795 205.2217
SSE 32 1096.616 34.26925
SST 35 22195

Fig.1: Actual and estimated values of average number of leaves plant 
per block 

III-4 Second model significant testing:  

Table (5): ANOVA (second model) 
Source d.f SS M.S F-Test

Models S.E of t-test value

First
model

-0.36446 0.005312626 78.03
0.318848 2.28E-05 26.29
-0.23337 0.002505092 58.25
-0.0932 9.95E-07 14.95

Second 
model

0.170529 2.28E-05 611.08
0.613716 7.92E-05 7340.31
0.273046 1.75E-05 3189.18
-0.06955 3.12E-06 317.23

Third 
model

-0.49591 0.002505092 4.35
0.620585 1.75E-05 3.59
-0.80172 0.537581365 5.46
1.603784 1.05E-05 3.63

Fourth 
model

1.008166 9.95E-07 39719.93
0.281032 3.12E-06 10186.83
0.187157 1.05E-05 6997.07
-0.76545 2.53E-05 30251.73
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SSR 3 1241694 413898.1 2927.936
SSE 32 4523.575 141.3617
SST 35 1246218

  
From Table (5) it is clear that the value of F-calculated 
is equal to (2927.936) and F-table d.f (3,32), and level 
of sign. (0.95) is equal to (2.92) it is far smaller than F-
calculated, this implies that there is no reason to accept 
the null hypothesis that the model is not significant, also 
(R2)is equal to (0.9964) which means that the average 
height of plant is changed by the amount (%99.64) due 
to changes in composts. Therefore this model can 
depend on predicting the average height of plant. 

Fig.2:  Actual and estimated values of average height of plant per block 

III-5 Third model (Significant testing):
From table (6) it is clear that the value of F-calculated is 
equal to (32563009.7), F-table (3,32,0.95) is equal to 
(2.92) is much smaller than F-calculated this implies 
that there is no reason to accept the null hypothesis, also 
(R2) is equal to(0.9999997) it means that the average 
circumference of plant is changed by the amount 
(%99.99997) due to changing in composts. Therefore 
this model can depended upon to predict the average 
circumference of plant. 

Table (6): ANOVA (third model) 
Source d.f SS M.S F-Test
SSR 3 542.7598 180.9199 32563009.7
SSE 32 0.000178 5.56E-06
SST 35 542.76

Fig.3:Actual and estimated values of average circumference plant per block

Figure (3) represents the actual and estimated values of 
average circumference plant per block, it is clear that 
from the first point to the last point the actual and the 
predicted values are rather matched approximately.  

III-5 Forth model (Significant testing): 
From table (7) it is clear that the value of F-calculated is 
equal to (285.9704) and F-table (3, 32, and0.95) is equal 
to (2.92) it is smaller than F-calculated, this implies that 
there is no reason to accept the null hypothesis, also 
(R2) is equal to(0.964) it means that the average crop of 
plant is changed by the amount (%96.4) due to changing 
in composts. Therefore this model can be depended 
upon to predict the average crop of plant. 

Table (7): ANOVA of fourth model 
Source d.f SS M.S F-Test
SSR 3 1367497 455832.4 285.9704
SSE 32 51007.51 1593.985
SST 35 1418505

Figure (4): Actual and est. values of average crop weight of flower sweet corn 
/ block 

III-6 Linear dependency Test among Responses:
The value of (δre

2 and μλ) is equal to (0.00083, 0.02905) 
respectively by using (δ=0.05), where (δre

2)is a rounded 
error variance, (μλ)is the expected value of(μλ)is a small 
Eigen value of matrix (DD`). Then calculating the Eigen 
value and Eigen vectors of (DD`) matrix which has been 
calculated. 
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Table (8):  the Eigen values and Eigen vectors of (DD`) matrix 
Eigen value Eigen vectors

1.4144 0.3752 -0.7746 -0.0710 0.5042
2.4202 -0.8367 -0.0915 0.1834 0.5079
5.0646 0.3895 0.4539 0.6293 0.4962

131.1008 0.0865 0.4308 -0.7519 0.4916

From the above table it is obvious there is no Eigen value of 
(DD`) matrix which falls within four to five values of (δλ)
from (μλ), hence, no Eigen value of (DD`) may be regarded as 
zero. This indicates that no linear relationship exists among 
the four responses.  

III-7 Lack of Fit Test: Testing the multi-response regression 
in order to detect if the models suffer from lack of fit or not 
we should calculate lack of fit and pure error as ( , )
matrices respectively according to eq.( 19, 20) to test the 
hypophysis below: 
H0: The model doesn't suffer from lack of fit. 
H1: The model suffers from lack of fit. 
The matrices of ,  and  are showed below: 

-23.1149 -20.6098 -19.9665 -22.1829

G1=
-20.6098 -17.8999 -17.1215 -19.2101
-19.9665 -17.1215 -15.2866 -18.5552
-22.1829 -19.2101 -18.5552 -21.3507

Where ( ) is the lack of fit error which is calculated by 
performing the equation (20). 
Where ( ) is the lack of fit error which is calculated by 
performing the equations (19, 20). 

-0.36723 -0.57386 -0.74056 -0.52834

= 0.026295 0.049945 -0.29956 0.201096
-0.11951 0.056884 0.598074 -0.04324
-0.50600 -0.35004 -0.30418 -0.52882

Also the calculated Eigen values and Eigen vectors of ( )
is shown in table (9) below. 

Table (9): Shows the Eigen values and eigenvectors of ( ) 
Eig-values Eig-vectors

-0.9324 0.64783828 -0.41684 0.141741 -0.60046
0.6261 -0.1460923 -0.40645 0.686737 0.738479
-0.1202 0.07702793 0.807697 -0.07349 -0.25327
0.1784 0.7436594 0.093086 -0.70915 0.173044

Table (10): Shows the combinations of the models test of lack of fit 
No Subset emax( ) F-Value P-Value
1 Y1,Y2,Y3,Y4 0.6261 0.175308 0.854
2 Y1,Y2,Y3 2.7302 0.764456 0.652

3 Y2,Y3,Y4 1.5630 0.43764 0.423
4 Y1,Y2,Y4 7.9853 2.235884 0.114
5 Y1,Y3,Y4 0.6732 0.188496 0.823
6 Y1,Y2 10.4033 2.912924 0.102
7 Y1,Y3 4.5003 1.260084 0.22
8 Y1,Y4 1.8600 0.5208 0.478
9 Y2,Y3 6.3404 1.775312 0.1067

10 Y2,Y4 9.9763 2.793364 0.1007
11 Y3,Y4 2.4500 0.686 0.7604
12 Y1 3.4000 0.952 0.248
13 Y2 3.8600 1.0808 0.2835
14 Y3 8.6523 2.422644 0.127
15 Y4 2.4500 0.686 0.743

From Table (10) it is obvious that none of the responses are 
contributing lack of fit then there is no reason to reject H0. The 
table (10) shows the lack of fit test according to the number of 
the responses in the procedure of multi response linear 
regression analysis, in the first step the four responses have 
been inputted and tested, and then the combinations of all
three responses at once have been inputted and tested, then the 
combinations of all two responses at once have been inputted 
and tested. Finally the single response has been inputted one 
by one and tested, the matrix of (G1) and (G2) have been 
calculated in each of the fifteen steps and the results of the 
fifteen combinations model analysis tests were accepting the 
null hypothesis which means the model doesn't suffer from 
lack of significance.

IV. RESULTS ANALYSIS

After using multi-response regression in this study, the 
researcher introduced some conclusions due to the application 
part of the agricultural experiment. So later in the study the 
researcher added some important points as follow: 
1-Multi response regression is a pathological technique to 
carry out the production of more than one linearly dependent 
response (Multi-response) because it can produce more than 
one response parallel at the same time. 
2- The researcher concluded that from the first model which 
was for the average number of leaves in plant per block, the 
min. number of leaves in plant per block was 
approximately(17) at the time that the composts (N, P, K) 
equaled (30, 0, 0) grams respectively. The maximum is 
approximately (26) as an average per block for each plant 
corresponding to the composts skill (N, P, K) by (50, 0, 20) 
grams per plant. 
3-From the previous conclusion it is clear that nitrogen has a 
positive relationship with the average number of leaves in 

26.41577 22.91441 22.22107 22.45285

= 22.91441 22.47612 21.29689 20.23854
22.22107 21.29689 22.36547 19.15687
22.45285 20.23854 19.15687 24.0715
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plant per block by (0.318848). See first postulated system 
model equations (22). 
4-From the second model which was for the  average height of 
plant per block, minimum average is equal to (161.5815 cm) 
when the composts (N, P, K) equal (0, 0, 50) grams per plant 
respectively. The maximum average height is (215.624 cm) 
when (N, P, K) equal (50, 50, 0) grams. 
5-After predicting (Ŷ2 (average height of plant per block), (N, 
P, and K) and were being sorted, we found out that (N and P) 
have a positive relationship with the average height of plants 
by (0.613716, 0.273046).See the second postulated model. 
6-From the third model which is the average circumference 
plant per block, the minimum average of circumference plant 
per block is equal to (2.502 cm) when composts (N, P, K) 
equal (0, 0, 0) grams for per plant respectively. The maximum 
is (5.6123 cm) when (N, P, K) equal (50, 50, 50) grams. 
7-The composts (N, P and K) also have a positive relationship 
with the average circumference plant per block. 
8-The researcher concluded from the forth model which was 
for the average crop weight of sweet corn flower, the 
minimum weight is (183.27) grams per flower when the 
composts (N, P, K) equal (0, 0, 50) grams per plant 
respectively and the maximum is (258.8443) grams when (N, 
P, K) equal (50, 50, 0). 
9-After sorting (Ŷ4, N, P, and K) we found out that the
composts (N and P) have a positive relationship with the 
average weight crop by (0.281032, 0.187157).See the forth 
postulated model. 
10-Both of Y2 and Y4after being compared with each other 
were minimum (N, P, K) equal (0, 0, 0) grams per plant 
respectively and maximum when (N, P, K) equal (50, 50, 0) 
grams for both. 
11-Since ( ) is a function of (V-COV) matrix of residuals 
then one can say that ( ) is a solution to remove auto-
correlation problem if it exists in the system or in other word 
( ) is similar to (GLS) method. 
12-Multi-response regression have the best performance when 
it is compared with a single response multiple regression 
model because the single model is unable to study the parallel 
multi-response in the model so it is not able to study the side-
effects of the reflections for explanatory. At the same time the 
multi-response regression model is able to detect all patterns 
(good or bad), (positive or negative) effects after the 
experimental data under consideration.  
13- As the researcher’s suggestion, the results of this study can 
be tried to expand into another (system of linear 
programming), and optimizing these products, by solving the 
linear system using simplex method of solution.  
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Abstract—Electricity is counted as a one of the most important 
energy sources in the world. It has played a main role in developing 
several sectors. In this study two types of electricity variables have 
been used, the first was the demand on power energy, and the second 
was the consumption or energy load in Sulaimani city. The main goal 
of the study was to construct an analytic model of the recurrent neural 
network (RNN) for both variables. This model has a great ability in 
detecting the complex patterns for the data of a time series, which is 
most suitable for the data under consideration. This model is also 
more sensitive and reliable than the other artificial neutral network 
(ANN), so it can deal with more complex data that might be chaotic, 
seismic….etc. this model can also deal with nonlinear data which are 
mostly found in time series, and it deals with them differently 
compared to the other models. This research determined and defined 
the best model of RNN for electricity demand and consumption to be 
run in two levels. The first level is to predict the complexity of the 
suggested model (1-5-10-1) with the error function as (MSE: mean 
square error, AIC, and R2: coefficient of determination). The second 
level uses the suggested model to forecast the demand on electric 
power energy and the value of each unit. Another result of this study 
is to determine the suitable algorithm that can deal with such 
complex data. The algorithm (Levenberg-Marquardt) was found to be 
the most reliable and has the most optimal time to give accurate and 
reliable results in this study.Keywords: recurrent neural network 
(RNN), artificial neutral network (ANN), Levenberg-Marquardt 
Algorithm.(LMA).Mean square error (MSE).Akaike information 
criteria(AIC).Coefficient of Determination (R2). Feed forward Neural 
Network (FFNN).

I. INTRODUCTION [4], [8]

This Artificial Neural Networks are comparatively crude 
electronic models based on the neural network structure of the 
human brain. The human brain essentially learns from 
experience. It is natural proof that some issues are beyond the 
domain of current computers are indeed solvable by small 
energy efficient packages. Human brain modeling also 
promises less technical way to develop machine solutions. 
This new approach to computing also provides more nimble 
degradation during system overload than its more traditional 
counterparts(1), it differs from conventional (digital or analog) 
computing machines that serve to replace, develop or speed-up 
human brain computation without regard to organization of 

the computing elements and of their networking. Still, it can
be accentuated that the afforded of simulation by neural 
networks is very great(2), furthermore, Recurrent Neural 
Networks (RNNs) are sensitive type of artificial neural 
network models that are well suitable for pattern classification 
functions whose inputs and outputs are sequences.. RNNs are 
very expressive and can implement arbitrary memory-bounded 
computation, and as a result, they can likely be configured to 
achieve nontrivial performance on difficult sequence 
functions. However, RNNs have turned out to be difficult to 
train, especially on problems with complicated long-range 
temporal structure – precisely the setting where RNNs ought 
to be most useful. Since their potential has not been realized, 
methods that address the difficulty of training RNNs are of 
great importance (3). (RNNs) are subclass ANNs 
connectionist models that capture the dynamics of sequences 
via cycles in the network of nodes. Unlike standard feed 
forward neural networks, recurrent neural networks keep a 
state that can represent information from an arbitrarily long 
context window. Although RNN have been difficult to train, 
and often contain millions of parameters, recent advances in 
network architectures, optimization techniques, and parallel 
computation have enabled successful large-scale learning with 
them. In recent years, systems based on short-term memory 
(STM) and bidirectional (BRNN) architectures have 
demonstrated ground-breaking performance on tasks as varied 
as image captioning, language translation, and handwriting 
recognition.  

II. THEORY

2.Recurrent Neural Networks (RNNs)
2.1 Mathematical model for (RNN) [5], [6], [7]: 
 The Recurrent neural networks formally define the standard 
which forms the focus of the work, Given a sequence of input 
the nets ( , , ,…….., ), the network computes a 
sequence of hidden state ( , ,….., ) , and a sequence of 
prediction or estimation ( , ,……., ), by iterating the 
equations. 

= +  +                                                      (1) 
=  ( )                                                                             (2) 
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= +                                                          (3) 
= ( )                                                                              (4) 

: The weight matrices between input layer and hidden 
layer. 

: The weight matrices between hidden layer and output 
layer. 

 : The matrix of recurrent weights between the hidden 
layer nodes at adjacent time steps.  And   : The activation 
functions.  : Bias of hidden layer. 

Fig.1: Simple Recurrent Neural Network [6]

 Similar to supervised learning-instead of being provided with 
the correct output value for each given input; In reinforcement 
learning, the learning of an input and  output mapping are 
performed through continued interaction with environment 
due to minimize a scalar index of performance.  
2.2 Weights [8]

Each neuron has a specific weight and it directly effects on 
our input. Compared to a biological neurons quantity weight 
which is corresponding to strength of synaptic connection; 
weight values are associated with each vector and node in the 
network, and these values constrain how input data are related 
to output data. Weight values associated with individual nodes 
are also known as biases. These values are determined by the 
iterative flow of training data through the network, i.e., these 
are established during a training phase in which the network 
learns how to identify particular classes by their typical input 
data characteristics. Relative to biological neurons, weight 
values (parameters) are corresponding to the strength of 
synaptic connections; this is explained in figure (2), so the 
effect of (Xi) inputs on (Y) can be possibly determined by 
using its weight values. For example, cases like impressed 
giving in the banks, the importance of salary and age of the 
person who takes the impress can be determined by 
component weight then compared with output.  

= , or =                        (5) 

Fig.2: the weight values corresponding to the strength of synaptic connections 
2.3 Bias [8]

Another parameter will be added to the net function and the 
bias improves the performance of the neural networks. This 
neuron lies in one layer, which is connected to all the neurons 
in the next layer, but none of the previous layers. Since the 
bias neuron emits 1 the weights, connected to the bias neuron, 
are added directly to the combined sum of the other weights. If 
the bias is present then the net is calculated as:   
           

=  + ,  +  or =  + (6) 

                         Fig.3: the network with bias [6]

2.4 Difference between RNNs and FFNNs [9]

As described in the neural networks, they can be classified 
into two types; feed-forward neural networks (FFNNs) and 
Recurrent Neural Networks (RNNs). FFNNs differ from 
RNNs regarding to feedback connection between the neurons 
in the latter. In FFNNs there are not any feedback connections 
between its neurons. In contrast RNNs allow feedback 
connections among its neurons at least once, in which the 
network topology can be very general; each neuron can be 
connected to each other, even to itself. It is allowing the 
presence of feedback connections between neurons, which has 
an advantage; it leads naturally to an analysis of the networks 
as dynamic systems. A recurrent neural network is another 
artificial neural network (ANN), while connections between 
units are from a directed cycle with having loops in the 
networks as shown below. 

                     Fig.4: shown the differencing between RNNs and FFNNs   

2.5 Levenberg-Marquardt algorithms (LMA) [10]

The perceptron can be trained by adjusting the weights of the 
inputs with Supervised Learning. In this learning technique, 
the patterns to be recognized are known in advance, and a 
training set of input values are already classified with the 
desired output. Before commencing, the weights are initialized 
with random values. Each training set is then presented for the 
perceptron in turn. For every input set the output from the 
perceptron is compared to the desired output. If the output is 
correct, no weights are altered. However, if the output is 
wrong, we have to distinguish which of the patterns we would 
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like the result to be, and adjust the weights on the currently 
active inputs towards the desired result. The LMA, also known 
as the damped least-squares (DLS) method, is used to solve 
non-linear least squares problems. These minimization 
problems arise especially in least squares curve fitting. While 
back-propagation is a steepest descent algorithm, the LMA is 
a variation of Newton’s method. The advantage of Gauss–
Newton over the standard Newton’s method is that it does not 
require calculation of second-order derivatives. The 
Levenberg-Marquardt algorithm trains an ANN faster (10–100 
times) than the usual back-propagation algorithms. This 
algorithm is used in many software applications for solving 
generic curve-fitting problems. However, as for many fitting 
algorithms, the LMA finds only a local minimum, which is not 
necessarily the global minimum. The LMA interpolates 
between the Gauss–Newton algorithm (GNA) and the method 
of gradient descent. The LMA is more robust than the GNA, 
which means that in many cases it finds a solution even if it 
starts very far off the final minimum.     

2.6: Some types of Performance measure to choose the best 
network [11] : 
1. Akaike Information Criterion (AIC) 

The statistical measure named by (Akaike Information 
Criterion), which is one frequently used criterion for nonlinear 
model identification. AIC formula is given by:  
AIC= -2logL+2m                                                                (7) 

Where:   m: is the number of weights (parameters) used in 
RNN, and also:  
-2logL = -2 [  log +  ]                (8) 

 : The error of variance.  : Desired output to the network.  
: The network output at time (t), n: The number of input 

observation to train the network. 
Or  
AIC = n*ln (SSE / n) + 2m                                                 (9) 

Such that: 
n: The number of training cases. 
m: Denotes number of parameters of weights in suggested 
(RNN). 
m = n (nh +1) +2nh +1 
nh: The Number of nodes in hidden layer(s). 
 The measure of Fitness model is given by: 

Fitness = 1 / Testing set (MSE), 0 (10) 
The decision of disability for these (RNNs) was made with 
respect to the accuracy measure values (Fitness and AIC) for 
each design, maximum fitness corresponding minimum AIC 
value indicates the best RNN architecture performance. These 
measures of accuracy were used for all (RNN), which 
candidate during this study is   (R2).

R2 = 1-                                                                (11) 

2.7 Non-linear autoregressive moving average model 
(NARMA) [12]

In this case focus on nonlinear of ARMA model for 
recurrent neural network and how to apply (NARMA) model 
in RNN. Let us have a simple non-linear generalization of 
ARMA (p,q) model:  

(12) 
: denoted the set of observation depend on time (t). 
: denotes random noise, independent of past ( ).

: is an unknown smooth function with the assumption the 
best (MSE). 

The prediction equation is: 
             (13) 

: denotes the coefficients of a full matrix weights. 
: denotes the activation function. 

If the model is 
chosen, then the RNN approximate it as. 

= =
 ))                                                      (14) 

This model is a special case of the fully interconnected 
RNN 

= )                                      (15) 

2.8: Recurrent Neural Networks versus Feed-forward 
Models [13]

When using neural Networks in a dynamical system context 
it is important to decide about the model structure. In the 
context of Input/ Output models it’s important to make a 
distinction between NARX (Non-linear Autoregressive with 
exogenous) and NOE (Non-linear Output Error) models. In 
NARX models one has. 

=                (16) 
: denotes the true output at discrete time instant ( . 

: denotes the input at time ( . 
: denotes the estimated output at time ( . 

: denotes the number corresponds to the order of the 
system. 

In NOE models one has. 
= , ,…, ,  (17) 

Note that one has a recursion now on the variable  in 
constraint with the NARX model. From a neural networks 
perspective, the NARX model may be considered as a FFNN 
model, while the (NOE) model is Recurrent Neural Network. 
Then, models for time series prediction are closely related to 
these models by omitting the input variable ( , one obtains 
then: 

,                                                     (18) 
Which is parameterized by a (Multi-Layer-Perceptron, 

MLP), given by: 
= ,  )                   (19) 

: Nonlinear function, or activation function (squash 
function). 

It is not necessary that the past values ,
are subsequent in time certain values could be omitted or 
values as different time scales could be taken. In order to 
generate prediction, the true values are replaced then by 
the estimated values  and the iterative is generated by the 
RNN. 

= , )                  (20) 
For a given initial condition Instead of Input/ Output 
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models one may also take discrete time non-linear state space 
descriptions. 

                                                  (21) 

Recurrent Neural Network models are used in control 
application, where one first identifies a model and then design 
a controller based upon the identified model and applies it to 
the real system, either in a non-adaptive or adaptive setting. 
When using neural networks in a dynamical systems context, 
one should be aware that even very simple Recurrent Neural 
Networks can lead to complex behavior such as chaos. In this 
sense stability issues of multi-layer RNNs are important e.g. 
towards applications in signal processing and control. The 
training also more complicated than for FFNNs. In the RNN 
case a cost function is defined on a dynamical system 
(iterative system) which leads to more complicated analytic 
expressions for the gradient of the cost function.  

III. APPLICATION

In order to designate the best architecture for an (RNN) 
model that gives a best performance for data under 
consideration, then the following steps must be applied:   

3.1Recurrent Neural Network Designing: Data 
Description 

The data were collected from the province of Sulaimani / 
Directorate of control and communication for electricity 
during the January of 2013 to July of 2015 in the average of 
daily power energy (load and demand) as (940 consecutive 
Obs.) as at time series (t=1,2,….,940). The data is measured 
by Ampere (A). 

3-2 The Application Steps of Recurrent neural Networks 
This part includes the application for creating Recurrent 

Neural Networks (RNN) for time series prediction. The 
Matlab software (R2014a V.8.3.0.532) has been used to apply 
(RNN) for data that described above. The application of 
Recurrent Neural Network for time series prediction in this 
thesis was done with the following steps: 

First step 
In this case, we identify data within MATLAB software, 

because we need two types of data in (RNN) (input data is 
demand on power energy(Xt; t= 1,2,3,4,…..,940)), and target 
data is load power energy (Yt; t= 1,2,3,4,…..,940)), the data 
that we have  contains two types (Demand power and Load 
power) in this thesis, the input data as the Demand power (Xt) 
and target data as a Load power (Yt). 

Second step: Normalization of data  
The goal of this step is to normalize the data and make them 

bounded between (-1, 1), or (0, 1) this coding depend on the 
behavior of the type of ANN or RNN that we make use of, 
especially if the data under consideration contains complex 
patterns as we have in our data under consideration it may be 
more flexible to use the first type of normalization above. This 
process is only for coding the observations of time series data
to make them understandable inputs for all layers to the 
recurrent neural network layers. The equation below is a type 

of normalization for input time series data in the range (-1, 1). 
                                                  

Z= (  (22) 
Zi: normalized observation. (i=1,2,3,…,n) ,  Xi= origin obs.
Max (xi): Maximum value of series (xi),     Min (xi): 
Minimum value of series (xi). 

Note: (data files were taken from center of electric power 
energy distribution in Sulaimani).  

Third step: Data Partitioning 
In artificial neural networks generally two types of 

partitioning can be used the first type is named by sequential 
partition that divided the data sequentially from first 
observation to the last with the order themselves using the 
proportion that the researcher suggested it as (%70) for 
training set, and (%15) for each testing and validation set 
respectively the second type is randomly partitioning as the 
researcher used it in this thesis. The random partition is better 
than the other because the only random partition can recognize 
the complex patterns in prediction or forecasting models. But 
the only disadvantage of the random partition is the researcher 
can’t return to the steps of application during the process that 
is because of the random choose of sets which are made by the 
software in the partition. Then numerically the partitions for 
the ratios are as follow. The first set for training the network 
with input data is equal to (658) observations, the second set 
for testing the network with input data is equal (141) 
observations and the third set for validation chosen with input 
data is equal (141) observations.  

Forth step: Create the Network architecture 
In this case, the structure of the recurrent neural network 

that contains three layers (Input layer, Hidden layer(s) and 
output layer). At this stage we choose the best way for the 
performance of the network, two important measures, the first 
is the (AIC), and the second is the fitness coefficient value for 
choosing best recurrent neural network having the best 
performance that recognized all complex patterns exists, 
which depends on minimum (AIC) and maximum (fitness), in 
this study the best RNN chosen to analyze data, two hidden 
layers network is used, which is explained in table (2) and 
figure (5) below. 

Table (2) Represent the best architecture of (RNN) 
Layers Nodes Activation function 

Input layer 1 ---------------
Hidden 
layers 

5 Tansig (hyperbolic)
10 Tansig (hyperbolic)

Output layer 1 Purelin (linear)

                 Fig.5: represent the best architecture RNN model (1-5-10-1)
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The best Network is [1-5-10-1], depend on Maximum fitness, 
Minimum AIC and mean square error for (training, testing, 
validation and overall data set). By using applying the 
activation function between layers and change the number of 
nodes between layers we get the best model is [Tan-sig1Tan-
sig2Purelineoutput]. 

MSE 
(tr)

MSE 
(ts)

MSE 
(val)

MSE 
(all)

R2 
(tr)

R2 
(ts)

R2 
(val)

R2 
(all)

0.000
478

0.000
239

0.000
78

0.001
5

0.999
05

0.999
02

0.9994
6

0.999
1

  
MSE (train), MSE (test), MSE (validation), and MSE (all 
sets): Mean Square Errors for (Training, Testing, Validation, 
and all data set).R2tr, R2ts, R2val, and R2all: Coefficient of 
determinations for (Training, Testing, Validation, and all data 
set). 
Fifth step: Training suggested network 

In this case during training suggested the Recurrent Neural 
Network, the data would be analyzed and change weights 
among nodes to reflect dependencies and patterns. In this 
section we made use of training algorithm. Then we choose 
the best algorithm named by (Levenberg-Marquardt) which is 
explained in figure (6) that shows the best training state. It is 
clear that the best efficiency is occurred in epoch 12. The 
learning function of learning data is shown in repetition 12 in 
Fig (6) below: 

                                             Fig.6: the training set   

The variation of the gradient error (0.00066116) and 
validation checks at epoch (12) equal to (6).The diagram of 
learning errors, assessment errors and test errors and the best 
training performance with the best validation performance for 
(RNN), shown in  figure (7). 
In this figure below the best of training network performance 
is (0.00028243) at epoch (6) because the minimum global 
located at epoch (6). 

                               Figure (7): The training performance 

The performance for this model equal to MSE= 0.0015 for all 
model. From the table (3): that represents finding the best of 

the best stages of architecture model in (RNN) for data under 
consideration. By using all techniques such as, changes of 
(number of nodes, hidden layers and activation function)    

Regression Plot: 
The regression plot in figure (8) consists of (R2 training, R2 

testing, R2validation and R2 for all data) with the model 
output for each cases, (see figure below). 

Fig.8: regression plot of (training, testing, validation, and all over data) 

From the figure (8) that contains the regression plot of 
(training, testing, validation, and all data) shows the best 
performance of the detected recurrent neural network (1-5-10-
1) model, also it represents the optimal architecture that 
represents all sets as describe above this regression plot, also 
tells as how can the model that we suggested is the best one 
among several trails for finding the best architecture moreover 
also the regression plot tells us that the errors that may be 
produced from this (RNN) is approximately distributed 
normally, also their weights for all layers in suggested 
network.   

  
3.3 Prediction and Forecasting 

From the figure above it represents as that the error 
produced after comparing the actual and the output of the 
suggested network is distributed normally that makes the 
result more efficient than any other weight distribution. This 
makes us to decide that the network in general if the errors are 
distributed normally it really comes from a normal weight set 
that was estimated for the suggested network. This also makes 
us to state that the model (1-5-10-1) is more generalized than 
the others that are not distributed normally, we can also state 
that if the errors are random then they tend to be distributed 
normally. The randomness of error that is necessary for fitting 
any best model.
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                   Figure (9) : errors histogram in training step. 

Table (3): finding the best architectures of RNN model 

 

Table (4): The result (summarized table for some obs.) Recurrent Neural 
Network for time series prediction where the (R2) and (MSE) for the model 
(1-5-10-1)  R2= 0.9991, MSE= 0.0015 respectively. 

No. Actual 
Data* Prediction No. Actual 

Data* Prediction 

1 -0.77366 -0.7661 - --------- -------- 

2 -0.93769 -0.9344 - ----------- ---------- 

3 -0.74725 -0.7392 53 -0.82219 -0.8157 

4 -0.58468 -0.5737 54 0.873516 0.892 

5 0.582171 0.5848 55 0.035943 0.0547 

6 -0.26887 -0.2516 56 -0.01613 0.0032 

7 -0.76731 -0.7597 57 0.730319 0.7367 

8 -0.44057 -0.4268 58 -0.12256 -0.1033 

9 -0.54721 -0.5355 59 0.887074 0.9071 

10 0.256599 0.269 60 0.09349 0.1112 

11 0.363957 0.3721 - ----------- ---------- 

12 -0.10777 -0.0884 - ----------- ----------- 

13 0.44942 0.4544 138 -0.63548 -0.6254 

14 -0.40331 -0.3888 139 -0.81128 -0.8046 

15 0.593851 0.5965 140 -0.14145 -0.1223 

16 -0.35806 -0.3426 141 -0.14688 -0.1278 

Net R2tr R2ts R2val R2all MSEtr MSEts MSEval MSEall AIC Fitness Itera.

1-
5-

5-
1

0.998 0.999 0.999 0.998 0.00081 0.00035 0.00042 0.0016 -4156.04 2844.707 17

0.998 0.999 0.998 0.998 0.00077 0.00054 0.00037 0.0017 -4116.15 1847.37 10

0.998 0.999 0.999 0.998 0.00075 0.00049 0.00049 0.0017 -4116.15 2038.944 40

1-
10

-5
-1

0.999 0.999 0.999 0.999 0.00045 0.002 0.00042 0.0028 -3717.81 500 18

0.999 0.995 0.998 0.998 0.00078 0.00043 0.00043 0.0016 -4086.04 2299.221 14

0.998 0.999 0.998 0.998 0.00074 0.00061 0.00047 0.0018 -4008.54 1649.811 25

1-
5-

10
-1

0.999 0.999 0.999 0.999 0.00048 0.00024 0.00078 0.0015 -4234.51 4176.063 10

0.999 0.994 0.999 0.998 0.00075 0.00043 0.00059 0.0018 -4018.54 2334.485 11

0.999 0.998 0.993 0.998 0.00077 0.00039 0.00047 0.0016 -4096.04 2538.2 166

1-
10

-1
0-

1 0.998 0.999 0.999 0.998 0.0008 0.00042 0.00038 0.0016 -3976.04 2389.772 11

0.998 0.999 0.998 0.998 0.00077 0.00038 0.00055 0.0017 -3936.15 2647.113 13

0.999 0.994 0.999 0.998 0.00075 0.00051 0.00049 0.0018 -3898.54 1970.172 101

1-
15

-
10

-1

0.998 0.999 0.999 0.998 0.00076 0.00059 0.00034 0.0017 -3846.15 1704.216 48

0.998 0.999 0.999 0.998 0.00073 0.00067 0.00043 0.0018 -3808.54 1489.603 13

08

0.00

.0.0000000 0404444444

0024
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                Fig.10: The difference between Actual data and prediction 

From the table (5) that represents the prediction of demand 
on electric power energy to show the performance of 
suggested model (1-5-10-1) that gives as MSE= 0.0015, R2= 
0.9991for over all data (training, testing, and validation set) 
comparing this result by the others which gives us the best 
among the epochs used in our data. From the figure (10) that 
shows the difference between the actual data (demand on 
electric power energy this data normalized by the equation 
(22) and prediction for (141 days) in the validation set. 

Table (5): Forecasting for two months, the result of applying the (RNN) 
model (1-5-10-1) for (60) observation after (940), for normalized actual data 
observations, using equation (22) 

No. Actual 
Data*

Forecast 
Data No. Actual 

Data*
Forecast 

Data

1 0.8709 0.8274 31 -0.163 -0.1961

2 0.9001 0.8598 32 -0.268 -0.2934

3 0.9446 0.9094 33 -0.292 -0.3165

4 0.9994 0.9706 34 -0.197 -0.227

5 1 0.9713 35 -0.257 -0.2834

6 0.955 0.921 36 -0.028 -0.0704

7 0.6705 0.6101 37 -0.037 -0.0785

8 0.7312 0.6749 38 -0.806 -0.8026

9 0.7213 0.6642 39 -0.747 -0.7471

10 0.749 0.694 40 -0.388 -0.406

11 0.8436 0.7973 41 -0.235 -0.2628

12 0.9671 0.9345 42 -0.334 -0.3552

13 0.951 0.9165 43 -0.167 -0.1996

14 0.7881 0.7365 44 -0.042 -0.0833

15 0.8359 0.7889 45 -0.052 -0.0927

16 0.8713 0.8279 46 0.0235 -0.0224

17 0.7894 0.7379 47 -0.07 -0.1091

18 0.6952 0.6364 48 -0.183 -0.2147

19 0.6491 0.5875 49 -0.45 -0.4645

20 0.6071 0.5437 50 -0.48 -0.4934

21 0.3884 0.3234 51 -0.54 -0.5501

22 0.3971 0.3319 52 -0.471 -0.4849

23 0.4974 0.4315 53 -0.465 -0.4786

24 0.3777 0.3129 54 -0.39 -0.4083

25 0.3015 0.2392 55 -0.815 -0.8113

26 0.1884 0.1317 56 -0.951 -0.9401

27 -0.037 -0.0788 57 -1 -0.9855

28 -0.319 -0.3417 58 -0.989 -0.9756

29 -0.129 -0.1638 59 -0.794 -0.7916

30 0.0482 0.0005 60 -0.708 -0.7096

          

       Figure (11) represents the actual data and forecast data for two months.
  

Table (7): The differences between actual data and forecasting for two months 
(Diff.= Actual data – Forecast data).after using suggested (RNN) 

No. Diff. No. Diff. No. Diff. No. Diff.

1 -1.886 16 -1.886 31 -0.809 46 -1.1785

2 -1.877 17 -2.007 32 -0.8047 47 -0.9286

3 -1.91 18 -2.249 33 -0.8202 48 -0.7986

4 -2.037 19 -2.372 34 -0.7943 49 -0.9487

5 -2.038 20 -2.471 35 -0.7996 50 -0.9456

6 -1.926 21 -2.532 36 -1.0237 51 -0.8911

7 -2.316 22 -2.547 37 -1.0016 52 -0.9483

8 -2.15 23 -2.616 38 -0.4327 53 -0.9493

9 -2.178 24 -2.511 39 -0.5029 54 -0.9137

10 -2.104 25 -2.301 40 -0.9115 55 -0.4242

11 -1.913 26 -1.852 41 -0.7931 56 -0.3374

12 -1.95 27 -1.0007 42 -0.8569 57 -0.2954

13 -1.92 28 -0.843 43 -0.8067 58 -0.3064
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14 -2.01 29 -0.8391 44 -0.9891 59 -0.4443

15 -1.923 30 -1.2652 45 -0.9657 60 -0.5673

IV. RESULTS ANALYSIS

Some important results of application are explained from 
below: 

1-The predicted model RNN (1-5-10-1) and its results give 
us an idea that the power energy system cannot be expanded in 
their usages because during the comparison between the load 
power energy and the demand, there is a very small error of 
prediction that we can see it in table (7), then we can 
recommend that if the governorate could not expand and 
develop the system then they will not able to provide a new or 
some new service and productive institutions factories because 
up until present time, there is a balance which can be seen 
clearly between electric power energy consumption and the 
actual power energy in use for Sulaimani. 

2-The study found the best model of for data under 
consideration through (RNN) model is (1-5-10-1) where (1) 
nodes for input layer, (5) nodes for first hidden layer, (10) 
nodes for second hidden layer and (1) nodes for output layer 
with the activation functions between layers are [Tansig1 
Tansig2 Pure-lineoutput], as shown the table (2), and the 
figure (5) represents the best architecture of (RNN) model. 
The suggested recurrent neural network (1-5-10-1) as required 
for detecting pattern of the data has a performance scale 
withR2 = 0.9991, MSE = 0.0015, Fitness model = 4176.063 
and AIC = -4234.51 as shown the table (3). 

3- Figure (8) the plot of regression consists of (R2 training, 
R2testing, R2validation and R2 all data) with the model output 
for each cases and shows the best performance of the detected 
recurrent neural network (1-5-10-1) model. Also the 
regression plot tells us that the errors produced from this 
(RNN) are approximately distributed normally. 

4- Table (4) represents the result of applying the (RNN) 
model (1-5-10 1) for (141) observation in (validation set) for 
electric power energy on demand and show the result 
Recurrent Neural Network for time series prediction for 
validation set in electric power energy demand and figure (10) 
the difference between actual data and prediction where the 
(R2) and (MSE) for the model (1-5-10-1) are the R2= 0.9991, 
MSE= 0.0015. 

5- In partial application of this study, and fitting a 
prediction model RNN (1-5-10-1) and using it for forecasting 
for nearly two months (60days) and comparing these forecast 
values with actual data for the same time period is a guide that 
the estimated RNN above is as perfect as possible to enable us 
to state that this model is un optimum and therefore it can be 
used to forecast the quantity of demand on electric power 
energy to know how much energy the governorate in 
Sulaimani needs  in the future, this makes the governorate to 
construct an idea to treat and recover the electric power energy 
demand for Sulaimani. 
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لصص ت الوضعية  -املست اول هذا البحث ٕاشاكلية ٕاخفاق النظر العقالنية يف  -ي
هناية احلرب الباردة عوضًا عن الفهم  ؤ  ليربالية) يف الت ولية (الواقعية وا العالقات ا

لتحوالت  ق  ق دت الطريق ا ولية، واليت  العميقة اليت شهدها حقل العالقات ا
لنقاش  هتا  ا ٔثريها يف النقاش الرابع واست ٔمام ضهور إالجتاهات مابعد الوضعية وت
دم معايري الربهان املرتبطة  ست ولية  لعالقات ا مل  اخلامس، ورفضها ٕاماكنية وجود 

ل الوصول ٕاىل مستو ٔ ؤ. لعلوم الطبيعية من  ت مماث يف التفسري والتيُقن والت
ة من النقاط من  ىل مجمو يد  ٔ الل الت وشارت مابعد الوضعية يف النقاشني من 
ادة النظر يف دور  يار العقالين، وٕا ٔساس إالخ ىل  ت القامئة  مي النظر ادة تق ٔمهها: ٕا

ٔطراف النقا دم قابلية  ؤ، و ش الرابع ووظائف النظرية من وصف وتفسري وت
ولية، والالخطية  قة، وتطبيق نظرية التعقد يف العالقات ا ق سة ا ديد واملقا لت
عاب العالقات  ىل اس ة  دم قدرة السب ولية املعارصة، و لعالقات ا وصف 

ولية املعارصة.  ا

 : ا ولية، النقاش الرابع، النقاش اللكامت ا ت العالقات ا مابعد الوضعية، نظر
 اخلامس، فلسفة العمل.

 املقدمة
ت العقالنية يف العالقات  ل النظر هناية احلرب الباردة من ق ؤ  ٕان الفشل يف الت
 ٔ د ذاته يه مس ؤ يف  ٔن الت عوة ٕاىل  ٔدى ٕاىل ا ليربالية)،  ولية (الواقعية وا ا
سانية،  ٔخرى يف العلوم إال ة  ة من  ري ممك ة و ست ذات ٕاعتبار من  ل
سان والسلوك السيايس، حىت وٕان اكنت يف ٕاطار  ىل إال فإالفرتاضات القامئة 
سانية  متعات إال ٔن الطبيعة اخلاصة  ؤ هبا،  لت ري قاب  السياسات العاملية يه 
ل  ٔو املقارنة. وهذه املسائل دعت املفكرن ٕاىل ٕاجياد مدا اس  لق ري قاب  يه 

ديدة (مابعد و  ت ؤسس  ادة النظر يف ومقار ة، وٕا ضعية) يف فلسفة العمل من 
ٔخرى. ة  ؤ) من   دور النظرية ووظائفها يف (الوصف والتفسري والت

ٔمه موقع ومسامهة مابعد  ٕاشاكلية ترتكز  ساؤل حول  راسة يف طرح ال هذه ا
ابة  ىل إالست ولية ومدى قدرهتا  لعالقات ا راسة النظرية  الوضعية يف جمال ا

ب تداعيات العوملة وروز ظواهر   س ىل القضا العاملية  لتحوالت اليت طرٔت 

ت الوضعية  صادية الميكن تفسريها وفهمها يف سياق النظر عية واق ة واج معرف
 فقط.

راسة  ىن ا ىل الوضعية ال ميكهنا فهم  فرضيةوتت ت احملسوبة  ٔن النظر مفادها 
دات اليت طرٔت  وء مبا التحوالت والتعق ولية فضًال عن الت ىل جمال العالقات ا

ابة لت  لتايل فٕان ظهور مابعد الوضعية يعد است ل، و سيحصل يف املستق
دوى  ٔكرث  ت، ؤن حضورها وتعاملها مع النقاشني الرابع واخلامس يف احلقل  د الت

ت الوضعية.  من النظر
ليه فٕان  ىل ٕاسه الهدفو راسة هو التعرف  امات مابعد الوضعية يف جمال من ا

اص موقعها يف النقاشني الرابع واخلامس. ولية وشلك  لعالقات ا راسة النظرية   ا
راسة ٕاسهامات مابعد  املهنجيةو ىل املنطق إالستقرايئ  راسة تعمتد  املتبعة يف ا

ع عرض وحتليل ٔ  ة إالجرائية ت ولية، ومن الناح دبيات الوضعية يف جمال العالقات ا
 Literature Reviewبعض مفكرن املنمتني ٕاىل هذا إالجتاه ف يعرف بدراسات (

Studies.( 
راسة ٕاىل  هيلكيةوتنقسم  اول مقدمة و ا ٔول ي مابعد ثالثة مطالب، املطلب ا

ولية شري ٕاىل الوضعية والنقاشات النظرية يف العالقات ا ٔما املطلب الثاين ف ٔثري ،  ت
ابة، ويدرس املطلب الثالث يف النقاش الرابعمابعد الوضعية  مابعد الوضعية  ٕاست
ٕالضافة ٕاىل لنقاش اخلامس  .اخلامتة وقامئة املصادر، 

 
 

ٔول  املطلب ا
ولية  مابعد الوضعية والنقاشات النظرية يف العالقات ا

ٔوىل ظهرت مدارس فكرية ت القرن العرشن وبعد احلرب العاملية ا سياسية -مع بدا
راسة يف هذا احلقل حو  لبحث وا ولية، وطرحت مساهامت نظرية  ل العالقات ا

ٔو النقاشات الكربى يف حقل  ىل شلك املناظرات  املعريف، تبلورت ف بعد 
ولية.  العالقات ا

ملتغريات الواقعية  ا من إالرتباط الوثيق  ولية يف  يظهر جمال ختصص العالقات ا
ابة ملتطلبات والعملية يف السياسة ال ولية ٕاكست ت العالقات ا عاملية، وتبدو نظر

عية  صادية وإالج ول، وذ مضن العالقات السياسية وإالق العالقات القامئة بني ا

ولية   مابعد الوضعية والنقاشات النظرية يف العالقات ا

نن 11ٔنور محمد فرج محمود را طه ع   2و  

رشية 1    نية ،امعة التمنية ال  ردستان، العراقاقلمي  ،السل
نية، اقل2  نية، السل  ردستان، العراق ميامعة السل

وواوواللننللنننللنن يعيةيةييةة
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ُر  ٔ ٔثري وت ا ت ة يف  ولية من  ت العالقات ا ا فٕان حقل نظر اليت متارس فهيا، 
ا ٔخرى يه يف  ة  داث الواقعية، ومن  ا احلقل ٔ  نقاٍش دامئ يؤطر ويَعرف 

ا من  مضن فلسفة العمل يف ي يتطلبه وجودها وٕاسمترارها.  لتطور ا املسار العام 
الل  ٔرخيي من  ولية يف ٕاطارها النظري والت ٔدبيات العالقات ا ٔن يمت عرض  احملبذ 

 ٔمه التطورات (النقاشية) يف احلقل.
ٓزق ليه سنعرض النقاشات النظرية يف  اول امل ولية يف فرع، وبعد ذ ن العالقات ا

ولية  ت العقالنية املنمتية ٕاىل الفلسفة الوضعية يف حقل العالقات ا هتا النظر اليت وا
ت يف حقل العالقات  د لتعامل مع ت الت ابة  وضهور مابعد الوضعية ٕاكست

ولية.  ا
 

ٔولل  الفرع ا
 وليةالنقاشات النظرية يف العالقات ا

ٔونوف،  لعالقات Nicholas Onufيصنف (نيكوالس  رخي التخصص العلمي   (
تالية  ال م ٔج ث يصنفها ٕاىل  رب النقاشات. ح ال اليت محلت احلقل  ٔج ولية  ا

سب " اقشة ومَطِورة لبعضها البعض، فوفقًا ملتابعة ال ت Genealogyوم " يف نظر
ولية  ميكن تصنيف اجليل ا ٔوائل "1919ٔول العالقات ا ملستوطنني ا  ،Early 

settlers ء املؤسسني "، 1946"، واجليل الثاين ٓFounder "fathers واجليل ،
ٔما اجليل الرابع House Builders، ببانيي املسكن "1969الثالث   ،"1989 

دة " راسية املتبا ٔن اجليل اخلامس هو من تقع Far afieldحلقول ا ني  "، يف 
ولية"  ىل لعالقات ا مل تعددي  ٔ بناء   Pluralist science ofاتقه مس

International Relations .ولية مل العالقات ا ل بقاء وتطور  "، وذ يف س
)Onuf, 2016, P. 23-38( 

ولية مبنظرهيا  ٔن نتفهم ٕارتباط العالقات ا ٔونوف)، هو رضورة  ٕان ما يدعو  (
ٓخر  انب  انب، ومن  ودمه، من  ظرهيا و ت وفقًا لتطور رؤية م وتصنيف النظر
سبق ويلحق يف دراسة  سلس ومَمك لعمل من  ٔىت بصورٍة م فٕان معل هؤالء 

ء املؤسس ٓ ولية، فلوال معل ا ي يقصد هبا حماوالت السلوية العالقات ا ني (وا
لمية رصفة) فان من املتعذر  ىل اسس  ولية  لعالقات ا مل  س  ٔس العلمية يف لت
شري فهيا ٕاىل احلوار ما بني الباراداميات  الوصول ٕاىل مر بناء املسكن (واليت 

ل، الهيلك ولية، من الفوا لعالقات ا ي صاغ العوامل الثابتة  تلفة ا ، النظام)، ا
جلامع واملتعدد وذ حبمك املؤرات  ٔونوف)  ي يصفه ( ووصورًا ٕاىل اجليل اخلامس ا
الت املعقدة) اليت متزي املر اليت يعمل فهيا اجليل  الهائ واملعقدة (اكلعوملة، والتفا

 اخلامس. 
ٔولميثل ( يل الواقع ) يف نقاش املدرستني املثالية والواقعية حول وصف وحتل النقاش ا

لية لت العالقات، واكنت املناظرة  ويل بني احلربني العامليتني وتقدمي الرؤية املستق ا
ٔم رشرة). رية  رشية ( ىل الطبيعة ال  ركز 

اء ( ولية، ومتخض الثاين النقاشو روز املدرسة السلوية يف جمال العالقات ا ة  ) ن
ملناظرة  تت تعرف  جتاه العلمي. فعهنا يف احلقل ما  جتاهات التقليدية و في بني 

ة (النقاش،  ات القرن العرشن، متت ٕازا ليربالية Debateمخسي ٔول بني ا ) ا
ة  ل إالمربيق ٔ انبًا بربوز السلوية ومحلهتا من  ٔسلوباملثالية والواقعية  العلمي مما  وا

ات من الل الست ة مع التقليديني اسمترت  القرن املنرصم ف عرف  ٔدى ٕاىل موا
ة.  لثورات الفكرية املتعاق ا احلقل ماميكن وصفه  ث عكست  لنقاش الثاين، ح

ٔو  و  ىل ا ال لسيطرة املنطلقات والتصورات القامئة  ركتا ا ٕان املثالية والسلوية 
. و  املمتركزة حول ا

ة العلوم فظهر بعد تبلور مابعد السلوية  الثالث) النقاشٔما ( س ىل  يد  ٔ والت
ة عند دراسة الواقع السيايس املعقد،  الق ٔ ة يف القمي ا س عية جبانب ال ج

لث و  ابتداًء من السبعينات وما بعدها، فٕان ما بعد السلوية تطورت ٕاىل نقاش م
. ٕاال و ىل ا طلقات العامل املمتركز  ساق الفكرية حول م ٔ ٔو ا ٔطر  ٔبعاد بني ا ٔن  ا

ٓن  اكلية املارسية يف  ليربالية والراد ة لك من التعددية ا الواقعية ٕاضطرت ٕاىل موا
ذج  ٔو "النقاش مابني ال لنقاش الثالث  د، يف ما عرف  راسة العالقات وا ة  املعرف

ولية  ث بدت إالنقسامات واحضة يف الوعي "، Enter Paradigm Debatesا ح
ت وا الفات.مبا بني هذه النظر  )Banks, 2016, P. 34 ( ٕالجتاهات من اخ

ٔو  ليًا " ساقها دا ت الثالثة اليت مت تطورها يف النقاش الثالث يه ٕا ٕان مزية النظر
هنا، فقد اكنت خمتلفة عن بعضها البعض  لمناقشة ب ٕانغالقها"، فٕان ذ مل يبِق جماًال 

ت  ملكو ٔمر  ٓهتا التصورية عندما يتعلق ا ل، طبيعة يف بناء ل: (الفوا النظرية، م
لحقل املعريف  ولية، املتغريات التابعة، احلدود اليت جيب رمسها  ات ا ك ينام ا
سة نظراً لوجود تفاوت واحض مينع  اصية الالمقا ليه مت طرح  ولية)، و لعالقات ا

ٔن ت  ٔن وظيفة النظرية جيب  رون  هنا، فالواقعيون  ت النظرية ب نحرص يف ٕاجراء املقار
اطهتا بتفسري لك  ٕ ٔبعد من ذ  ليربالية ٕاىل  ول، ب تذهب ا تفسري ماتقوم به ا
لثام عن  ٔن وظيفة النظرية يه ٕاماطة ا اكلية فرتى  ٔما الراد داث العاملية املهمة،  ٔ ا

ٔغنياء والفقراء يف العامل. ٔدت ٕاىل الفرق الشاسع بني ا ٔسباب اليت   ,Neufeld( ا
1995, P. 47( 

ذج  ٔو ال ت  متسك لك من النظر الل النقاش الثالث  ٔاكدميي  سم املشهد ا ا ٕا
ولية  حيث العالقات ا زود  ظومهتا التصورية  ٔن م اهتا ب ا ة الثالث بق املعرف
ريبًا بني  رب املنظورايت مل يو  ًا، كام ٕان إالتصال  بتفسريات الميكن دحضها ٕامربيق

ت الثالث ٔخطر مسمتد املقار راداميي  ات وظهور بوادر حتدي  ن ، لكن مع هناية ال
ا  ليربالية اجلديدة يف  دت الواقعية اجلديدة وا ث و ة مابعد الوضعية، ح من الزن
ب التصورات العقالنية مبا  رت ادة  ٔفىض ٕاىل ٕا ي  من االتصال املنظورايت احلاد ا

ت ح لها التصدي لٕالنتقادات اليت و ٔسيس الوضعي معومًا يف احلقول  ي لبناء الت
راداميي  ٔمه حتول  ا فٕان  ٔى عهنا.  ولية مبن ث اكنت العالقات ا ٔخرى ح ة ا املعرف
ٔاكدميي  لمية التخصص ا ٔن  ات هو بداية التحول عن إالعتقاد السائد ب ن الل ال

ة خمتل ا د، ٕاىل ق رادامي" وا رب همينة " ساهبام  ٔن هذه العلمية ميكن ٕاك رى  فة 
ات العلمية اليت  ر سلمي بقمية ا رب ال ة ورية  نو ىل فهوم م رب احلصول  سب  ك

ده.  ىل  يس  ٔس جها لك بناٍء ت وهذا التحول ) Weaver, 1996, P. 154-55 (ي
لنقاش الرابع.  عرف 

ٔن النقاش الثالث، اكن م رى ب ٔنه هناك من  ة بني ومن الرضوري التنويه ٕاىل  ن 
ٔخرى بني الوضعيني ة  ليربالية، واملارسية)، ومن  ومابعد الوضعيني  -(الواقعية، ا

ٔويل ويفر،  قشه ( ٔفول النقاش Ole Weaverوهو ما ٕاعمتده و ) يف مقالته (صعود و
سلسل  شوشًا خبصوص  ٔن هذا التصنيف قد حيدث  مابني الباراداميات)، ٕاال 

ل النقاشات النظرية وجوهر ما  ي ال يُد د التصنيف ا ا فقد مت ٕاع تناقشه، 
 النقاش الوضعي مابعد الوضعي مضن النقاش مابني الباراداميات يف هذا البحث.

ديدة حول دور  الرابع)ش النقا( ٔما ٔسئ  هتاء احلرب الباردة وطرحت  ذ ا ٔ م د ف
تل ءات ا ٔفاكر وإالن ت والثقافات ممتث يف القمي وا ٔمم يف العالقات الهو فة بني ا

ولية، وشار متزي النقاش الرابع يف هذا النقاش،  ت إالجتاهات مابعد الوضعيةا ف
ي يتضمنه  الف ا لنقاشات السابقة، فإالخ الفه عن التقاليد املؤسسة  ه وٕاخ مبفارق
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ت السابقة (الواقع  لهيا النظر ت  ٔسس اليت بن ر ا ونه يغا ية، النقاش الرابع هو يف 
سامت وممزياِت وضعية مل تعد  اكلية)، فالنقاش الرابع يعتربها نقاشات  ليربالية، الراد ا
ٔن النقاش الرابع يدور بني  ث  دات السياسية والعلمية، ح ملست ة لٕالملام  اكف

ٔملية Rationalism(النظرية العقالنية   ).Reflectivism) و(النظرية الت
يوهني  طالق هذا النقاش يف خطابه Robert Keohaneلقد قام (رورت  ٕ  ،(

ولية ( راسات ا ٔمام مجعية ا ام (ISAالرئايس  ٔشار ٕاىل التور 1988)  ث  )، ح
ليربالية  ت العقالنية (اكلواقعية اجلديدة وا ي اكن يربز يف ذ الوقت بني املقار ا

ٔخرى، اكلبنائية وامل  ة  ٔملية من  ت الت ة واملقار عيارية ومابعد اجلديدة) من 
ون إالعتبارات  ٔملية هو يف  ت العقالنية والت س بني املقار الف الرئ وية. وإالخ الب
ٔن  ا ميكن القول  ٔملية تعارض الوضعية،  العقالنية وضعية، ب املهنجيات الت
ة)  سمتولوج الفات (ٕاب ٔملية والعقالنية يه ٕاخ الفات اجلوهرية بني التصورات الت إالخ

نوية. وذ يعين و(م  الفات  ي ٕاخ ة) فه ٔنطولوج الفات (ا ٔما إالخ ة)،  ثودولوج
ٔننا نعرفه. (مسيث،  نا ملا ندعي ب ة معرف ف ك  )53، ص 2016ّٔن النقاش الرابع يتعلق 

  
 الفرع الثاين

ٔزق الوضعية وظهور مابعد الوضعية  م
املنا املعارص.  ا يف تطور  ولوج ولية بدور العمل والتك شلك ختصص العالقات ا ّر  ٔ ت
ؤية اليت توفرها العلوم الطبيعية ٕاىل تقدمي  ت السيطرة والقدرة الت ٔدت ٕاماك وقد 
منوذج، "الوضعية  ٔسس هذا ا عيون ٕاىل تقليده. وقد  منوذج سعى العلامء إالج

Positivismلن ا" وفقًا  ة يف املعرفة اليت  رييق ٔن التجربة احلسية جّ ظرية إالم ت ب
ٔو اخلربة  لمعرفة. وشري "التجربة  د  " Experienceشلك املصدر املرشوع الوح

ٔشياء مادية.  كّون  ار  رشية ٕاىل واقعٍ  الل احلواس ال ٕاىل الوصول املبارش من 
ل،   )20-519، ص 2016(اكم

عوة  ٔمر وهنا حتديدًا متت ا عية  ثل بني العلوم الطبيعية والعلوم إالج ٔن ال ٕاىل 
اداً ٕاىل  ٔنواع اليت وضعها العلامء الطبيعيون يمت ختطيطها ٕاس ٔن تصنيفات ا خطري. ٕاذ 
عية  ج ٔنواع يف العلوم  ٔن تصنيفات ا ري  ر بعملية التصنيف.  ٔ ة ال تت ارج قة  حق

شلك جزءًا من الواقع اجلار  ٔن  . (وايت، ليتل، ميكن   )9، ص 2004ي حتلي
ة من  ذ بداية العقد الثامن، من القرن العرشن، ظهرت مجمو ٔنه م ولكن من املالحظ 
ىل الفلسفة  ة  ة واملهنجية املب ميولوج س ٔسس إال قد ا ذت ت ٔ ت اليت  ا الك
ىل دراسة العالقات  ٔساس لفلسفة العمل) اليت سيطرت مدة طوي  الوضعية (
قل من العلوم  ديدة ت ٔت تيارات  ولية، فقد بد مل العالقات ا ولية. ومع تطور  ا
ّٔن مرشوع  شري ٕاىل  ولية، ويه  ع ٕاىل العالقات ا مل إالج اصًة  عية و إالج
سان وهو حترره  ستطع تقدمي ما سعى ٕاليه إال ليه الوضعية مل  ت  ي بن احلداثة ا

ة اخلري  سعينات وٕاطالق فكره لصنا سانية، وقد مسي هذا اجلدل مع بداية ال العام لٕال
ن الوضعية ومابعد الوضعية. لنقاش   )Smith, 1996, P. 16( من القرن املايض 

ولية  لعالقات ا مل  ولية ٕاماكنية وجود  رفض مابعد الوضعية يف العالقات ا
ل ال ٔ لعلوم الطبيعية من  دم معايري الربهان املرتبطة  ت ست وصول ٕاىل مستو

دل خضم  دث  سعينات القرن العرشن،  ؤ، ويف  مماث يف التفسري والتيُقن والت
الفات  يس يتعلق مبا ٕاذا اكنت هناك اخ اءات الوضعية، واكن السؤال الرئ حول اد
كن يقل عن ذ وجود  سانية". ومل  معيقة بني العلوم "الطبيعية" والعلوم "إال

ة بطبيعة النظرية والغرض مهنا. ومتركز اجلدل حول ما ٕاذا اكنت املناقشات املتعلق

سهتدف املوضوعية_ يه يف جوهرها "سياسية" نظرًا  ت _حىت ت اليت  النظر
ٔن ال  ونية تعيل من ش  بعض.ٔهنا تو رؤى 

ست الهيالك الفا يه  ديدة، فل لبة قضا  ىل  ركز  ٕان سامت الفرتة اجلديدة 
ٔساسًا برصاع عقائدي–سب اليت تغريت حف   -ٕاذ مل تعد السياسة العاملية تعرف 

ن عظميتان"، ولكن  ىل التوايل "قو مينتني تتحمك هبام،  عسكري بني مركزي قوة 
لهيا قضا  سيطر  دة السياسة العاملية. فمل تعد السياسة العاملية  ٔج ىل  طرٔ حتول 

القات الرشق والغرب  ر احلرب ا –مجة عن  لنووية، الرصاع العقائدي بني نذ
ليربالية واملارسية ميقراطية ا ٓن بقضا -ا شغ ا ٔصبحت م ولية  ٔرسة ا ية. فا لين ا

ول  ول املتقدمة وا ه التفاوت بني ا ٔو ديد" و املي  ل البحث عن "نظام  ٔخرى م
الف الثقايف، وقضا ة، وهناية التارخي، وصدام احلضارات، وإالخ ة. (وايت،  النام الب

ٔقليات 4، ص 2004ليتل،  ول، والهجرة امجلاعية، ا ) كذ تفكك وانقسام ا
ة، التطهري العريق.   )(Jackson & Sorensen, 2016, P. 60القوم

ٔدى ٕاىل  ويل،  ديثة يف السياق ا دات  دة ؤج َ ة فٕان وجود قضا مست لن و
لتايل نقاشات  ل، و ت ومدا لمتطلبات ٕاجياد مقار ابة  ديدة حتاول إالست

ر به.  ٔ لتوازي مع التحوالت اليت تؤر وتت املعارصة يف فلسفة العمل والسياق النظري 
ارصت وحبثت ت  ت اليت  ة من احلوارات واملقار حث يف مجمو  س

 التحوالت يف فلسفة العمل.
داث ( ٔ ائت  بداية حم11/9/2001ويف تطوٍر مواٍز، فقد  ٔن )  اوالت التفكري يف 

ري ذات  ٔصبحت  ولية السابقة قد  ت ا ل والنظر متحور حول العوامل والفوا ا
دود  ل رة  ا العوملة، والعالقات العا دوى مع التطورات الرسيعة والهائ اليت تطر
متحور حول  ٔ ا ادة النظر يف مس سلبياهتا وٕاجيابياهتا، وٕا ل الثقايف  الوطنية، والتدا

ٔرخيية ا لحظٍة ت داث قد شلكت رمزًا  ٔ ٓخر فٕان ت ا انب  انب، ومن  و من 
ون مسائل ذات طبيعة (معقدة) يف  ولية يوا ظري السياسة ا حيث وم جعلت 

ولية. ٔجوبة   السياسة ا ولية مطالَبني ب ظرو العالقات ا ٔصبح م ٔوىل  فللمرة ِ ا
ل ناسبة مع الطبيعة الراهنة  ٔسباب، رسيعة وم متحور حول ا س ا ولية ول عالقات ا

دوها:  ٔهنم (و ملنظرن ٕاىل القول  ٔدى  والتناقش يف ثنائيات الفهم/التفسري، وهو ما 
 ٕاهنا...معقدة). 

 
 املطلب الثاين

ٔثري مابعد الوضعية يف النقاش الرابع  ت
ٔنه نقاش بني  ولية ب ، حفيث لفهمالتفسري واميكن وصف النقاش الرابع يف العالقات ا

لمية  سعى املنظرون التفسرييون ٕاىل حمااكة العلوم الطبيعية يف ٕاتباع مهنجيات 
ات  ىل causesوحماو التعرف ٕاىل "املس ركزون  " العامة، فٕان مؤيدي الفهم 

ٔسباب، واملعتقدات اليت حتملها اجلهات الفا وتترصف  يل، وا ا حتليل املعىن ا
 )(Hollis & Smith, 1990, P. 7وفقًا لها. 

شلك اجلانب  لغة، واملعتقدات  عية، وا وهكذا فٕان الفهم حيوي املعاين إالج
عي وال خيتلف املنظرون التفسرييون معومًا  ٔمهية يف الوجود إالج ٔكرث  ٔنطولو ا ا
ل ٕاطار  ٔشياء دا ل هذه ا ماكن دمج م ٕ نعني  سوا مق ٔهنم ل عن هذا الزمع، ٕاال 

ل  لت ًا، ب املعاين لمي  هيم تتطلب املعرفة العلمية تربراً جتري سبة ٕا ل يل. و
هذه. ومن  ٔساليب  الل  لتحقق من حصهتا من  ست قاب  ٔفاكر، ل واملعتقدات، وا

ة  ٔكرث  -دون تربرات (جتري كون  ٔن  ة  لمزامع املعرف ة) من هذا النوع، الميكن  ٕامربيق
وريك،  كهنات. (  )84، ص 2016من جمرِد 
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ٔويل  عية ٕاىل "الت ج عي، ومن مث املعرفة  ج حتتاج الوقائع يف العامل 
Interpretation ٔنه يفقد عي عن الع(ا)مل الطبيعي، كام  ج "، وهو ما ميزي الع(ا)مل 

ٔمام Fact"الواقعة  ح الباب  ٔويل يف لت ٔن ٕاخضاعها  ث  " صفة املوضوعية، ح
ٔويالت، ومن مث ا ام بوصف الواقعة وتفسريها. الت ت اليت تدعي الق لتعدد يف النظر

ٔوي ووصفه، ما  ات لت يف دة  عي،  لكام اكنت هناك  ج دث شئ يف العامل  فلكام 
لتفسري، جيادلون  س  ٔويل ول لت عية  ج ني بقابلية الوقائع  ٔويليني املؤم جيعل الت

ملطلق عن ا زع صفة املوضوعية  عية. برضورة   .Chernoff, 2007, Pلوقائع إالج
131)( 

ولية يف  ةمابعد الوضعيو  ةالوضعيبني  النقاش النظريّني جوهر سن و  يف العالقات ا
ٓيت:ع، وفر ٔربعة   اك

  
ٔول  الفرع ا

يار العقالين ٔساس إالخ ىل  ت القامئة  مي النظر ادة تق  ٕا
ٔن يمت  ت وتمت حماو ٕانتقاده، فٕان املنطق يؤيد  ة من النظر ىل مجمو ني يمت الرتكزي 
ت  يار العقالين هو ماجيمع النظر ت وإالخ ٔسس اليت جتمع ت النظر ٕانتقاد ا

 ,Kahlerاملشاركة يف النقاش الثالث. وكثريًا ما اكنت تربز إالعتبارات العقالنية 
ني يؤر مستوى حتليل صنع ) يف سياق دراسات (1998 اصة  ولية  العالقات ا

ي مفاده "هل ٕان صانعي القرار  ٔن السؤال ا ث  ٔوصاف والرشوح. ح القرارات يف ا
يار العقالين.  خ ٔساس نظرية  ىل  ت القامئة  لمقار ٔسايس  عقالنيون؟" سؤال 

ز ونوهنام،   )422، ص 2004(ٕايفا
يار العقالين سود التوقع  تعود نظرية إالخ ث اكن  ٔصولها ٕاىل فرتة السبعينات، ح يف 

ة من القرن املايض،  الل العقود املتبق سمتر يف التطور  ولية اكنت ل ٔن النظرية ا ب
ليربالية اجلديدة، مع ٕاماكنية وجود نقد  ٔساس التعارض بني الواقعية اجلديدة وا ىل 

ف مسيث ة من املنطلقات ماريس للكهيام. ويف هذا السياق حيدد (س ) مجمو
فرتاضات مهنا:  د "العقالنيني" يف   )(Smith, 2000, P. 381املشرتكة اليت تو

  . ل ٔ عي يق ٔن العامل إالج عي مبعىن  ة الطبيعية يف العامل إالج ماكنية الزن ٕ إالعتقاد 
ىل العامل الطبيعي. ليل املستعم  ٔمناط الت  نفس 

ً ؤن إاللزتامات املعيارية الفصل بني الوقائع واب.  ٔن الوقائع حمايدة نظر لقمي، مبعىن 
وقائع. ىل ما ميكن ٕاعتباره  ٔن تؤر  غي   الي

عي، املوجود بغض ج.  نتظامات يف العامل إالج ٔمناط و لكشف عن ا إاللزتام 
لهيا. لكشف  دمة  ت املست  النظر عن املناجه واملقار

لتد.  ريًا إاللزتام  ٔ ىل ما ميكن وما الميكن ٕاعتباره معرفة و عتبارها احلمك  ة  جري
عي. ٔن العامل إالج  ش

ات عن  دم ٕاماكن فصل ا  ٔ شلكه العام يطرح مس ٔن العمل مابعد الوضعي  قة  واحلق
سانية. فال  ٔو "املوضوعية"، وٕانتقاد مسائل املالحظة والتجريب يف العلوم إال املوضوع 

ي تمت ميكن حتقق احليا سان جزء من الشئ ا دية العلمية كام يف العلوم الطبيعية، وإال
لمية، حىت  بارات  سانية ووضعها يف ٕاخ متعات إال مالحظته، كام الميكن جتريب ا

ت إالحصائية.                          اس والبيا رب الق  وٕان اكن ذ 

 
 

 الفرع الثاين
ادة النظر يف دور ووظيفة   النظريةٕا

ا يف  حليادية، ؤن حترص ٕاه متتع  ٔن  يف ظل الوضعية اكنت النظرية يقصد هبا 
دة  ٔج . ومضن هذه ا ار امل مستقل  ٔمناط املوجودة سلفًا مضن  شف احلقائق وا
ٔنه  رى  ث  ت، ح ٔ التوصل ٕاىل احلقائق عن طريق النظر وريك) مس ليا  تطرح (م

ية طوي من  لمية حمددة يه وملدة زم رخي هذا احلقل املعريف اكنت هناك فلسفة 
ل الطريقة  شك س ٕاىل  ٔدى نفوذ الوضعية بوصفها فلسفة يف العلوم، ل املسيطرة. فقد 
ًا حفسب بل  ي ميكن اعتباره سؤاًال مرشو لتنظري يف املوضوع وما ا اليت نقوم فهيا 

ًا ل ً مرشو ٔن نعده ش ل ما ميكن  شك وريك) ٕاىل  ٔد واملعارف.ٔدى ٕاىل  وتنوه (
ن  ول لك املؤيد لرمغ من ق ٔنه  ٔوىل يه  ني: ا رضورة إاللتفات ٕاىل نقطتني هام
ٔن تصور الوضعية اليت سيطرت  لعلوم، ٕاال  لمنوذج الوضعي  ٍد سواء  ىل  والنقاد 

ُدت الوض  نيًا: ومضن فلسفة العلوم،  جض.  ري  عية ىل التخصص هو تصور بدايئ و
وريك،  لتطبيق العلمي. ( ري صاحل  ٔهنا تصور  ذ زمن بعيد   )73، ص 2016م

ٔساس "لٕالطار التفسريي،  شلك ا " هو Explanatory Frameworkٕان ما
لعمل، " ولهذا التصور يف العلوم  Positivist Vision of Science"الرؤية الوضعية 

ة، ا إالمربيق ميولوج س ". وكثريًا ما  Empirical Epistemologyذوره يف "إال
ة يف التخصص. فالوضعية يه نظرية يف  يمت اخللط بني مصطلحي الوضعية والتجري
ة. ومع ذ ال  ة ٕامربيق ميولوج س ىن معظم الوضعيني فلسفًة ٕا ام يت العلوم، وشٍلك 
ن  متيزي بني هذ ىل ا ا مفن الرضوري احملافضة  ني الوضعية،  ىن مجيع التجريب يت

ين تصور وضعي ا ة دون ت ول حصة املعلومات التجري ٔنه ميكن ق لامً  ني،  ملصطل
ٔن  ىل إالعتقاد ب نية  ي م ًا، فه ميولوج س لامً ٕا ة  عتبار املقاربة إالمربيق لعلوم. و
ىل ت "احلقائق"  نية  ينا عن العامل م كون  ٔن  دة اليت ميكن  ة الوح ق املعرفة احلق

ٔن يمت ا اليت ميكن  ميولوج س رشية، واملراد هبذه إال الل احلواس ال بارها من   ٕاخ
كون مضبوطة ٕاال عندما  ٔن املعارف العلمية ال  سبة اىل العلوم هو  ل ة  إالمربيق
ًا،  يفضل الوضعيون املشاهدات  ىل معلية التحقق من حصهتا جتري نيًة  كون م

ٔن ما  ٔي  اس،  ة، والق ت التجري بار هو شئ والبيا كون موضعًا لٕالخ ٔن  ال ميكن 
لميًا.  ه   )(Hollis and Smith, 1990ال ميكن التحقق م

ة، ت شار هنم قدموا (نظر  وهنا يصف مابعد الوضعيني، الوضعيني 
Explanatory Theory ،ت حلل املشالك  Problem Solving) و(نظر

Theory ،ىل الوضع الراهن ت لٕالبقاء   ).Statuesque Theory) و(نظر

ت العقالنية (الواقعية 338، ص 2014(املرصي،  ٔن املقار ٔي ميكن القول   (
ا  ميولوج س ا املادية وإال ٔنطولوج ربط بني ا ت تفسريية  ليربالية) يه مقار وا

ٔملية اليت يعرفها  ت الت ٔما املقار ،(الوضعية،  ٔهنا  ) Mark Neufeldمارك نيوف ب
ٔمل يف معلية التنظري" اليت يقوم هبا احلقل.   .Neufeld, 1995, Pالسعي حنو "الت

عية (54 ا إالج ٔنطولوج ي جتمع بني ا ة والنقدية) فه ٔما مابعد الوضعية (التكوي  (
لوضعية. (محيش،  اهضة  ا م ميولوج س  )25، ص 2017وٕا

ت التفسرية ٕاىل العا ي تنظر النظر تنا ويف الوقت ا ارج نظر ًا يقع  عتباره ش ٕ مل 
ادة بناء ذ  ىل ٕا د  سا تنا  ٔن نظر ة  ت التكوي عنه، يف املقابل تعترب النظر
كوهنا  ت اليت  ظمة من السلويات، فٕان النظر ة م العامل. ٕاذا اكن العامل عبارة عن مجمو

ريها، مفثًال لو اك القاهتا جتعلنا نترصف وفقًا لطريقٍة معينة دون  ُ ما تنظر ٕاىل  نت دو
ها لو اكنت  ها اجتاهها خيتلف عن سلو دائية بطبعها لاكن سلو ٔهنا  ىل  بدو اخرى 
عي  ٔن العامل إالج رى  ت التفسريية  ٔهنا مساملة بطبعها. ٕان النظر ىل  هيا  تنظر ا

لي يه جم ستعملها لت ت اليت  لعامل الطبيعي، ؤن النظر ه  ت ش  تصفرد نظر
لغة اليت  ة ٕاىل ا ت التكوي شلك موضوعي وحمايد، ولكن تنظر النظر الوقائع 
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ىل  د  سا عوامل  شلكها  ادة بناءءستعملها وٕاىل املفاهمي اليت  ت الوقائع.  ٕا
 )366، ص 2004(مسيث، 
ق ة مة ٔ واحلق ٔمناط سب ٔو تعقب  سعى ٕاىل بناء،  ة ال ت التكوي ل ن النظر ٔ ن 

س ملاذا  َشلك شئ ما؟ ول يف يمت  ىل السؤال:  ابه  سعى ٕاىل  التفسري لكهنا 
ٔن هناك رؤية حمددة حول (Chernoff, 2007, P. 133دث هذا الشئ؟ ٔي   (

لعامل  ماهية العمل ٔنطولو  د ا تؤطر هذا احلوار، ويقوم املنظر التفسريي بتقليل التعق
ىل ت رص  عي حبيث يق اسها. وهكذا إالج ه اليت ميكن مشاهدهتا وق  اجلوانب م

ة  ميولوج س الل اعتبارات ٕا لها من  شك اها هذه املقاربة يمت  ا اليت تت ٔنطولوج فٕان ا
ث املهنجية.  اد بني هاتني املقاربتني من ح ة. وهذا يقود ٕاىل رشخ  ثودولوج وم

ٔو إ  هنم حياولون حتديد قمي مكية فاملنظرون التفسرييون يفضلون املهنجيات المكية، 
ٔويلية (نوعية، واستطرادية،  ون مهنجيات ت ت ٔما مؤيدي الفهم ف ت النوعية.  لبيا
ة  سمتولوج ٔ ٔيضًا نتاجئ  ملفرسن، ولهذا احلوار  هنج التعمميي اخلاص  ني ا لمية) جمتن و

كون الطريقة الو  ٔن املشاهدة قد  ىل  يد النظرية التفسريية  ٔ دة لتوليد تتعلق بت ح
ٔويل سياقات احلوادث  ىل ت حلوار  انب الفهم املتعلق  ركز  معارف صاحلة، ب 

وريك،  ليًا. ( اسها   )84، ص 2016اليت الميكن مشاهدهتا، والميكن ق
 

 الفرع الثالث
ؤ ىل الت لقدرة  ت العقالنية  قار املقار  ٕاف

ت العقالنية املهمينة  قار املقار كشف عن اف ٔن  ٔن هناية احلرب الباردة  اكن من ش
قارها  شفت عن اف ىل التفسري، كام  لقدرة  ؤ، بل وحىت  ىل الت لقدرة  س فقط  ل

ٔرخيي يف التنظري.  ة النظرية (Jarvis, 2002, P. 2لبعد الت ) ومع ٕاخنفاض مصداق
ىل الواقعية وزوال قوهتا التفسري  ٔصبح من الرضوري الرتكزي  ية ٕاىل مدى بعيد فٕانه 

ت اليت تتالمئ مع الواقع اجلديد ملا بعد احلرب الباردة  ت والنظر ة من املقار مجمو
عي. طار الثقايف وإالج سانية يف   ودراسة العلوم إال

ٔمليConstructivismٔدى متوقع النظرية "البنائية  انب العقالنية والت ة. ٕاىل " ٕاىل 
ني:  اء هذا النقاش، وذ لسب م ب ٔول:زايد إاله متوقع  السب ا ٔ ا يتعلق مبس

رخي النقاشات،  ٔول مرة يف  ٔملية)  لمواقف النظرية (البنائية، العقالنية والت الثاليث 
ٔول، وبني  ٔلوف فهيا بني (املثالية والواقعية) يف النقاش ا متوقع الثنايئ امل بدل ا

ليربالية اجلديدة) يف (التق  ليدية والسلوية) يف النقاش الثاين، وبني (الواقعية اجلديدة وا
ملسامهة يف تطور حقل تعددي  السب الثاين:النقاش الثالث.  يتعلق بوعود البنائية 

الل النقاشات السابقة، وذ  ٓفاق إالتصال املعريف بني املواقف النظرية  ح  يف
ٔصبح يعر  ٔرضية الوسطى بتطورها ملا  ". Middle-ground Theoryف بنظرية "ا

 )46، ص 2017(محيش، 
ولية، اليت  يس يف العالقات ا لطبيعة الوضعية ملهنجية التيار الرئ تقدم البنائية نقدًا 
ٔن العلوم الطبيعية والعلوم  ادية املهنجية والفكرة القائ ب ٔ ليه ا تعكس اجتاهًا تغلب 

عية يه من نو  ٔيت ج ة عندما ت لوضعية) تعد رشعية وحصي د. والنتاجئ (وفقًا  ع وا
مته  لبنائية فٕان هذه الطريقة تزنع عن العمل  رب ٕاجراءات ووسائل حمددة. ووفقًا 

ٔوىل لمعرفة  حبسبانه ا ا  ٔهنا تقوض " Paradigm of Knowledge"منوذ وذ 
ٔشياء كام يه.  ويصبح اخليار بني رشعية ٔساس املهنجية الرايم ٕاىل معرفة ا

هنائية (املعرفة). ٔمحد،  جراءات (املهنج) والغاية ا  )167، ص 2005(
تٔلكساندر يدعى " ٔنه يف ٕاماكن A. Wendt، وي كون مبثابة النظرية " ب ٔن  البنائية 

ولية. ربط الفجوة بني املناجه الوضعية ومابعد الوضعية يف حقل العالقات ا  جرس 

ة  ح ي من  لسياسات فه ٔساسية  ليربالية يف السامت ا شرتك مع لك من الواقعية وا
اه. ي يت ل  العاملية، وهذا هو اجلانب الوضعي ا ٔخرى هبوية الفوا ة  ح وهيمت من 

ٔفعاهلم، وهذا اجلانب  هم و شلك هبا سلو ٔساسية يفوالطريقة اليت ي ات ا  من املوضو
ل مابعد الوضعية. لقة الوصل وٕاذا ما جنحت ال  مد كون  ٔن  عية يف  ج بنائية 

سب ماكنة النظرية املسيطرة يف احلقل. ، ص 2007(فرج،  هذه فٕاهنا بذ ستك
431( 

 
 الفرع الرابع

ٔطراف النقاش الرابع قة  ق سة ا ديد واملقا لت  دم القابلية 
ٔن  ث  شدة يف النقاش الرابع ح سة نفسها  لمقا دم القابلية   ٔ الفصل هو تطرح مس

ٔن ما  ث  ٔخرى. ح ة  ٔنفسهم من  ٔمليني  ة، وبني الت ٔمليني من  بني العقالنيني والت
ٔكرث من البحث عن بديل لها. وهو ما يبدو  ٔمليني هو نقد ومعارضة العقالنية  د الت يو
ٔن املرشوع النظري  اج ب ث ميكن إالست سمية، مابعد الوضعية، ح اصة يف  واحضًا 

قر ملابعد الوضع  ٔنه يف لوضعية،  شلك واحض ٕاىل البديل  قر  ٔبعاده، يف ية، مبختلف 
اصة هبا وممزية لها. سميٍة بدي  ت) ـ() فالـ(Brown, 1994, P. 214 ٕاىل  مابعد

ارضة يف  عض سامت املر السابقة يه  ٔيضًا، ف المس واملضمون  يه مرتبطة 
ة من بوادر الر  ٔن مجمو ا املر املر الالحقة، كام  ت اليت تطر وئ والنظر

ٔخرى كام  االت ا ىل يف ا ذ املر السابقة، وهذه الظاهرة قد تت ت م الالحقة نب
وية).   يف (ما بعد احلرب الباردة، مابعد الب

ديد  ت مابعد الوضعية تعاين مشلكة التعريف والت ٔن النظر ر التنويه ٕاىل  من اجلد
ي قد مت حتديدها ٕاع لوضعيةفه ٔن معارضهتا  ىل  ة -داً  العقالنية يه ما ميزيها من 

متي لها.  ت اليت ت ت والنظر دم ٕاماكن حتديد املقار  (وهو ماميثل ٕاشاكلية تعريفها)، و
ٔملية (مابعد وضعية)، يعترب  سمى ت ٔخرى، فٕان تصنيف إالسهامات اليت  ة  من 

ه قامئ رص ف ي تق دل، ففي الوقت ا ل اراً  ىل مابعد م ًال  راون) م رس  ة (
ف مسيث)، لتضم  سع قامئة (س سويني، ت ويني، النقديني، ال احلداثيني، ما بعد الب
ٔرخيي، ب يقرتح  ع الت مل إالج ظري  ، مابعد الكولونياليني، املعياريني، وم كذ

شرينوف،  ىل النقديني، ما بعFred Chernoff(فريد  رص  ٔخرى تق د ) قامئة 
ددًا من  ام يعتنقون  شلك  ٔمليني  ٔن الت ويني، والبنائيني. ولكن ميكن مالحظة  الب
ت  عية، النظر ٔصولها يف الفلسفة، التارخي، النظرية إالج التيارات الفكرية اليت جتد 
ويون ومابعد  شرينوف)، يبدو البنائيون ومابعد الب ت. يف تصنيف ( لغو ٔدبية، وا ا

ٔكرث ٔكرث احلداثيون  كفورت  لغة. ب يبدو نقديو مدرسة فرا ت وفلسفة ا رًا بنظر ٔ  ت
عية، مبا يف ذ املارسية. (محيش،  ت إالج ًال ٕالستلهام النظر ) 46، ص 2017م

رز سامت النقاش الرابع. ٔ ٔن يعترب  ٔن ذ   ومن ش
ة، مل يتحرر من الثنائيات ا لن ٔن النقاش الرابع،  ليت مزيت النقاشات وميكن القول، 

ٔملية)،  متحور حول (الوضعية/مابعد الوضعية)، و(العقالنية/الت ي  الثالث السابقة، فه
سية/املناهضة  ٔس زي)، (الت ة)، (الفهم/التفسري)، (املوضوعية/الت و(التفسريية/التكوي
انة النقاشات الثالث السابقة، ٕاال  سية)، مما جيعلها مرحشة لتصنف يف نفس  ٔس لت

لهيا  ٔن د  س ٔرضية) اليت  ٔخرى هو رفضها (ا  مجيعهناك ما ميزيها عن النقاشات ا
ا  ميولوج س لهيا اليت يه إال دة  ت العقالنية ورفض فلسفة العمل املس النظر
ت السابقة بل  ٓئل يف جوهر النظر قد مس ٔي مابعد الوضعية) مل ت ي ( الوضعية. فه

طق املنطلقات العقالنية ساين والميكن إالملام ٕانتقدت م ارج الوجود إال مل  ، فال 
متع. س طبيعة ا ىل جممتع الطبيعة ول د  ٍمل مس ىل فلسفة   مبنطٍق قامئ 
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 املطلب الثالثث
لنقاش اخلامس ابة مابعد الوضعية   ٕاست

ٔت يف سياق توصيات  ل احلقل فقد بد التقرر (ٕان حماو ٕاحقام نظرية التعقد دا
لجنة هنايئ  عية ا ولية ٕالصالح وبناء العلوم إالج ن ةسئار ، )ا  .I، (ٕاميانويل والرشتا

Wallerstein عية )1996() سنة ، واليت دعت ٕاىل ٕاصالح مؤسسة البحوث إالج
ستدعيه من الرتكزي  ات الالتوازن، وما  ك ىل دينام ٔكرث  د  رب توجهيها حنو إالع
يل:  ارض الراهن، فضًال عن مفاهمي من ق ل ل (حممتل)  ٔكرث من مستق ىل وجود 

عتباره جوهراً م -(التعقد يار، والاليقني)  شعب، حرية إالخ اصًال يف الطبيعة، ال
ادة حتديد  ىل رضورة ٕا ركز  هنايئ مل  ٔن تقررها ا لجنه  ٔعامل هذه ا لنظر يف  وامللفت 
عية ٕاىل  عية عن طريق دفع العلوم إالج احلدود بني العلوم الطبيعية والعلوم إالج

ادة تعريف  ىل ٕا ة واحلمتية. بل ركز التقرر  ين املزيد من املياكنيك ، نيالاليقت
ديد. الالحمتية ،الالخطية ٔسس لباراداميٍ  شلك  ٔصبحت  وهنا  اسب مع  ، مبا ي

Wallerstein, 1996, P. 1-7)( 
ٓيتثالثة يف اخلامس  النظري ٔراكن النقاش حتديدمن املمكن و   :فروع، اك
 

ٔول  الفرع ا
ولية  تطبيق نظرية التعقد يف العالقات ا

) "النقاش Emilian Kavalskiان اكفالسيك، من املمكن ٕاعتبار دراسة (ٕامييلي
ولية، مالحظات حول تطبيق نظرية التعقد يف  اخلامس وروز نظرية تعقد العالقات ا

ول  ام النقاش اخلامس يف العالقات ا ولية"، مبثابة بداية ق ث يةدراسة احلياة ا ، ح
ولية  ئية يف العالقات ا ه حول ٕاماكن تطبيق نظرية التعقد الفزي ٔطروح ت  دش
ىل حتدي التقاليد  ة قادرة  ٔدوات ٕاستكشاف زويد احلقل مبفاهمي و زة يف  مر م
ىل "نظرية  ادًا  ني ٕاس ى الباح لييل  ىل حتفزي التفكري الت البحثية السائدة، وقادرة 

ل ٕاستلهام نظرية Complexity Theoryالتعقد  "، ومعل بعض املنظرن يف س
ٔشد تعقداً من  ضٍو مضن نظام طبيعي،  عي م ولية كنظاٍم ٕاج التعقد يف فهم احلياة ا

عي.   )(Kavalski, 2007, P. 436النظام إالج
ٔصبح مصطلح التعقد جز ال يتجزٔ من اخلطاب املعريف يف  رية،  ٔ الل السنوات ا و

د حقل ا : مكفهوم إالع ً ولية وهو ماتعكسه العديد من املفاهمي املؤَص نظر لعالقات ا
ي  ى (جوزيف  ٔلكسندر ونت Joseph Nyeاملتبادل  ى ( )، التعمل املعقد 

Alexander Wendt  ى (كني بوث ٔمن املعقد  ) وٓخرن، Ken Booth) ا
هارت رن فلو ى ( عية املعقدة  شئة إالج ). ومفاهمي  Trine Flockhart الت

ديدة حتمل وصف املعقد(ة). (محيش،   )210، ص 2017ٔخرى 
ال املفارقة  ي تبقى حمدودة ح ىل الرمغ من ظهور هذه إالبتاكرات النظرية فه مع ذ و
ة ٕاىل  لتوقع زادت احلا ِل  دهتا، ٕاذ لكام قلت قابلية املستق ِ اليت يوسع العقد من 

صار  نفه، ولكام قلت الظروف املزيد من إالس ك ي  دة الغموض ا لتقليل من  ات 
ت  لتعامل مع حتد ة ٕاىل وضع مزيد من اخلطط  لتخطيط زادت احلا سمح  اليت 
حيث التيار  ٔن  ولية،  ظرو التعقد يف العالقات ا ال ذ يؤكد م ل. وح املستق

حلدود ا قدون ٕاىل الوعي  ولية يف ليت يفرضها التعقد املزتايد يف املهمين يف العالقات ا
لحقل.  دة التقليدية  ٔج ىل ا ولية   )(Kavalski, 2007, P. 441احلياة ا

الت  ىل البدء يف التفكري حول تفا شجيع  متثل القمية املضافة لنظرية التعقد يف ال
دة ٔحرى، نظامًا معقداً من  ٔو  ولية بوصفها نظامًا معقدًا،  اكت احلياة ا  وشا

ٔن هذه النظرية تتصور السياسة العاملية كنظام معقد،  ٔنظمة معقدة، فعندما نقول 

ٔمناط اخلطية  ٔن ا ٔهنا تفرض الغياب املطلق لٕالنتظامات، لكهنا تفرتض  فهذا اليعين 
ٔن  الت العاملية ميكن  لتفا (النظام)، الالخطية (التعقد) والعشوائية (الالنظام)، 

 )(Kavalski, 2007, P. 443 ع بعض.تتعاش وتزتامن بعضها م
لتطورات اليت  عابية  ٔقرب ٕاىل حماوالت ودعوات لقراءة ٕاس ٕان النقاش اخلامس 
متعن يف الظروف العاملية اليت  ملنظرن ٕاىل ا ً ومعليًا وعومليًا، مما حرى  حتدث نظر
جتاه ٕ ت يف ت الفرتة  ا ٔخرى اكنت معظم الك ٍة  ة، ومن  دت، من   ٕاست

 ٔ د ٔو بني العلامء والفالسفة وٕاستعارة م سيٍق ممكن بني العمل وفلسفة العمل  حتصيل ت
سيق.  ىل ذ الت ٔم  د ا ٔ  التعقد هو 

ال (روزيناو  ٔم ظرن  ٔن م ٔتوا Rosenauمن املالحظ  ن  ) اكنوا من بني ا
ولية، فقد حبث (روزيناو)  ٔوضاع ا ٓت فاحصة ل ولية بقراء ىل خطى العالقات ا

ولية، والنظام العاملي املعقد. وقد  الت املعقدة ا ٓئل العوملة والتفا النقاش اخلامس مس
ٔصبح  ٔن العامل  ث  ويل، ح ىل منوذج النظام ا دعى ٕاىل رضورة جتاوز التصور القامئ 

مج ل، البىن  Amalgamationٔشبه بـ(زمان وماكن  ) تضم العديد من الفوا
اسب والعمليات اليت تتع ىل حنٍو مسمتٍر ومزتامن. وهذا ماي ت  ش ندماج وال ٔ رض ل

منوذج Global Governanceمع مفاهمي كـ"احلومكة العاملية  "، اليت فهيا يمت جتاوز ا
ي  ىل الشلك السلطوي ا ة، والقامئ  و من  ىل مركزية ا لحمك، القامئ  الهريم 

ٔخرى. فالعالقات ب ة  و من  ليه ا ٔصبحت عبارة عن شبكة قامت  ول  ني ا
عية، و"الهجينة  ة، إالج صادية، الثقاف ق مزتايدة التعقد من العالقات السياسية، 

Hybrid ل (مادون ربط خمتلف الفوا اٍن كثرية، واليت  ٔح " يف نفس الوقت، ويف 
ٔشاكلٍ  رب الوطنية، مابني الوطنية، وما فوق الوطنية)، مضن   الوطنية، الوطنية، 
خمتلفة من (املنظامت، املنظومات، املؤسسات، الشباكت، الرشاكت)، وهذا ما يفرس 
ل،  عددة و(معقدة) الفوا ٔهنا حومكة م ىل  لحومكة العاملية  ديثًا  الوصف الشائع 
االت والسياقات.  ٔثريات وا عددة و(معقدة) الت ت، م عدد و(معقدة) املستو م

Rosenau, 1997, P. 10-11)( 
ت الوضعية، ميكن  الل النظر د ال ميكن التعامل معه فقط من  ٔن هذا التعق القول ب

ات املتعددة  لتعامل مع ت الطرو ت مابعد الوضعية  ٔمام النظر ال  ح ا مما يف
ولية. ٔفضل حلقل العالقات ا ل فهم  ٔ ة توظيفها من  ف ابة لك  واملعقدة ووإالست

 
 الفرع الثاين

وصف  ولية املعارصةالالخطية   لعالقات ا
ولية Nonlinearityمن املمكن ٕاعتبار(الال خطية  الت والعالقات ا ) يف التفا

ٔيضًا.  ولية  ولية، وسمٍة تُظهِر التعقد يف العالقات ا لسياسة ا اصيٍة معارصة 
د املتبادل بني  ر وإالع ٔ عنارص النظام، وعن خمتلف وهذه الالخطية تنجم عن الت

ٔن تف ٔن هذا لكه  ًا. ومن ش و ة بوصفه نظامًا مف ة اخلارج ل النظام املسمتر مع الب ا
انب، وروز  ؤ هبا ومبصريها، من  لت ٔنظمة املعقدة  دم قابلية ا دة  يفاِقم من 

ٓخر. (محيش،  انب   )220، ص 2017الاليقني بصورٍة واحضة فهيا من 
ؤ والاليقني)، ال ت دم الت ل وهذه احلا ( نف التفا ك ي  ٔيت فقط من الغموض ا

، واحمليل والعاملي،  يل واخلار ا ة تنجرف فهيا احلدود بني ا ول يف ب بني ا
دِة  ب والزتامن بني  ا الرتا ٔيت كذ من  ري السيايس، لكهنا ت والسيايس و

اية التعارض والتناقض ٕاذDichotomousاجتاهاٍت "ثنائية التفرع  دو يف  ا مت " س
ل  ىل س ويل،  ة احلرب الباردة. فالنظام ا ي ساد حق التفكري فهيا مبنطق اليقني ا
ول تتغري لكهنا الختتفي، احلكومات تصبح  ً، ا زال قو ه ال ٔقل همينة لك املثال يصبح 
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دودها، الفضاءات  ارج  ٔثري  ىل الت )، لكهنا قادرة  ًال يف دوٍل فاش ضعيفة (م
ة تفسح ة، ومالية، يف  اجلغراف ولوج ك ة، فكرية،  ٓت، عرق ٔمام فضاء ال  املزيد من ا

لجميع.  ٔمه  ا العامل ا ُكون اجلغراف  )(Rosenau, 1997, P. 32-33وقٍت 
 

 الفرع الثالثث
ولية املعارصة عاب العالقات ا ىل اس ة   دم قدرة السب

زتالٕان  ولية يف مسائل  ٕا ةالعالقات ا ٔصبح (البحث ع سب ٔسباب احلرب)  ن 
سيط املنطلقات العلمية كام يف (البحث  زتال وت لمية ً ومعلية، الن ٕا شلك ٕاشاكليًة 
ٔ التطور  لهيا مس اسب مع املتطلبات اليت تنطوي  ٔسباب احلرب) مل يعد ي عن 
 ، و سان، ا متحور حول ( ٔ ا ولية. وٕان مس لتطور يف احلياة ا ب  النظري املوا

لييللنظام) والبحث يف ٕاطار (وا ة، فمل يعد املستوى الت زتاليًة عن السب ) اليقل ٕا
ٔو كنظاٍم   ،( ٔو كدول (فا ٔفراد)،  س ( ٔ ن  يل السياسة العاملية واحضني وحمدد فا

ِلت هبا معضم فوىض( وية واليت ق ل الواقعية الب ). ؤن الفوىض املزعومة من ق
ت يف العالقات ا طق (الاكيوس، النظر ت عن م ا ولية، مل تعد حتتوي ا

Chaos .ويل  ) املوجود يف السياسة والعالقات والنظام ا
وية ىل العوامل الب النظمية، اكلفوىض، اليؤدي فقط ٕاىل تقدمي تفسريات -ٕان الرتكزي 

ت اليت سبقت النقاش اخلامس،  ول، كام تذهب ٕاليه املقار سيطة لسلوك ا
ٔنه سمتر يف  املشلكة  ات املعقدة اليت  ك ينام زتال ا ىل حنو خطري ٕاىل ا يؤدي و

ل هبا يف الواقع. (محيش،  ة اليت تتفا ف لك ل  ول تتفا  )220، ص 2017جعل ا
ولن وايت،  ليل يؤدي ٕاىل Colin Whiteيقول ( ت الت ): "ٕان مفهوم مستو

عي شاء هريارية خطية ُمضِل ال تصف الواقع إالج ونه  ٕا دا عن  ليه فعًال،  كام هو 
هتي  زات الثنائية الت ويل، فال ول والنظام ا دود ٕافرتاضية بني ا يؤدي ٕاىل فرض 
ٔن العامل  قة  )، واحلق يل واخلار ا متيزي بني (احمليل والعاملي)، (ا يف احلقل، اك

ٔهن ة، مبعىن  ق ري حق ٔهنا مفرتضة و زات هو  ري مسمتدة من املشرتك بني هذه ال ا 
لسياسة العاملية، وهذه املفاهمي مضل حتليليًا، وٕاهنا تُبقي  عي املعقد  الواقع إالج

 )(Patomaki and Wight, 2000الباحث يف قفص املفاهمي السائدة". 
ٔ "تَغري" مفاهمي  رز سامت النقاش اخلامس تتوحض يف مس ٔ ٔن  من املمكن القول 

ليات ون طلقات و ت وم ولية، فاخلالف مل يعد يدور حول مستو ت العالقات ا ظر
ٔ مبستق وتعطي فرضيات  ويل وتت ت اليت حتلل الواقع ا طلقات، فالنظر ٔو م
ٔصبحت  ة لفهم شيفرات نظاٍم معقد، جفميع املفاهمي  ساطة مل تُعد اكف ، يه ب حتو

ويل ديدة يف السياسة والعالقات والنظام ا دة و َ ري مست ٔصبحت جزءًا  و  ، فا
 ، و ة (الفرد، ا ليالت السب لهيا الت ت اليت تقام  املي، واملستو مغلق من نظام 
ليه، ويه تؤدي  ي اكن  لشلك النقي ا سيطٍ مل يعد موجودًا  اة ت والنظام) يه مد
نتظام، وٕان اكن "فوىض"،  ٕ ٔقرب ٕاىل شٍلك مفهوٍم  شاء هريارية خطية  ٕاىل ٕا

ٔقرب ٕاىل (الاكيوس، ف ٔصبح  ويل  ه ٕاىل (الفوىض، Chaosـ(النظام) ا ) م
Anarchy ويل الميكن فهمه ٔن النظام ا روز الرٔي القائل ب ٔدى ٕاىل  )، ولك ذ 

ًال، ؤن  ت اليت سادت احلقل ق ت والنظر ادًا ٕاىل املنطلقات واملستو ٕاس
دات يف الواقع والفكر تطرح رضورة إالس  رت املست ٔ متداد من العلوم الطبيعة اليت ت

ة  ابة عن مجمو ٔهًال لٕال ٔكرث ت رادامي التعقد هو ا بدورها من (مابعد احلداثة)، ويبدو 
دات مضن  ابة عن املست دات. وهو ماشلك معظم حماوالت إال من ت املست

 النقاش اخلامس.
 

 اخلامتة:
ولية .1 لعالقات ا راسة النظرية  ملتغريات الواقعية يف السياسة العاملية، رتبط ا

ابة ملتطلبات العالقات الواقعية،  فٕان حقل  ادة ٕاكست ت  ٔيت النظر وت
داث الواقعية، ومن  ٔ ُر  ٔ ٔثري وت ا ت ة يف  ولية من  ت العالقات ا نظر

ا احلقل مضن فلسفة العمل. ا نقاٍش دامئ يؤطر ويَعرف  ٔخرى يه يف   ة 
اقشة ومَطِورة لبعضها .2 تالية وم ال م ٔج ولية ب لعالقات ا راسة النظرية  مرت ا

ال ومخس  ٔج ٔمام مخسة  حن  ً يف احلقل، ف ل ميثل نقاشًا نظر البعض، لك ج
ء  ٓ ٔوائل، واجليل الثاين،  ملستوطنني ا ٔول،  ٔ اجليل ا د نقاشات كربى، ف

راسية املؤسسني، واجليل الثالث، ببانيي امل  حلقول ا ٔما اجليل الرابع،  سكن، 
مل  ٔ بناء  اتقه مس ىل  ٔن اجليل اخلامس، هو من تقع  ني  دة، يف  املتبا

ولية. مل العالقات ا ل تطور  ولية، وذ يف س لعالقات ا  تعددي 
هتاء احلرب الباردة و  بدٔ .3 ذ ا ٔسس النقاش الرابع م ر ا كونه يغا متزي هذا النقاش 

عتربها اليت اكلية)، ف ليربالية، الراد ت السابقة (الواقعية، ا لهيا النظر ت   بن
يار العقالين،  ىل تقاليد إالخ ل الفلسفة الوضعية نفسها وتعمتد لكها  نقاشات دا
دور النقاش الرابع بني  دات السياسية والعلمية، ف ملست ٔخفق يف إالملام  ي  ا

ٔملية). (النظرية العقالنية) و(النظرية  الت
دة من العلوم .4 ديدة مستف ٔت اجتاهات  ولية، بد مل العالقات ا مع تطور 

ٔخوذة من الوضعية مل  داثة واملنجية امل ل ّٔن مرشوع املعريف  عية، وتدعي ب إالج
ن الوضعية ومابعد  لنقاش  سانية، وقد مسي هذا اجلدل  يقدما اخلري العام لٕال

ليه رفضت مابعد ا ولية الوضعية. و لعالقات ا مل  لوضعية ٕاماكنية وجود 
لعلوم الطبيعية. دم معايري الربهان املرتبطة   ست

سانية .5 ىل املالحظة والتجريب يف العلوم إال د  قد مابعد الوضعية إالع ت
ٔن  ٔو الوصول ٕاىل املوضوعية،  دم حتقق احليادية العلمية   ٔ وتطرح مس

ي تمت سان جزء من الشئ ا متعات  إال مالحظته، كام الميكن جتريب ا
اس  رب الق لمية، حىت وٕان اكن ذ  بارات  سانية ووضعها يف ٕاخ إال
ة،  ت شار ل ما ميكن الوصول ٕاليه هو (نظر ت إالحصائية. و والبيا

ىل الوضع الراهن). ت لٕالبقاء  ت حلل املشالك، ونظر  ونظر
عاب التطورات النظرية ٕان النقاش اخلامس عبارة عن حماو ودعو .6 ة الس

سيٍق ممكن بني  ىل حتصيل ت دة يف الظروف العاملية، والعمل  والعملية املست
ىل  االً  ٔ التعقد م د ٔو بني العلامء والفالسفة، ويعد ٕاستعارة م العمل وفلسفة العمل 
ات املتعددة واملعقدة  سيق. وتعاملت مابعد الوضعية مع ت الطرو ذ الت

اولت  ولية.و ة توظيفها يف حقل العالقات ا ف ابة لك  إالست
طلقات .7 ٔ "تَغري" مفاهمي وم رز سامت النقاش اخلامس تتوحض يف مس ٔ ٕان 

ولية، فاخلالف مل يعد يدور فقط حول  ت العالقات ا ليات ونظر و
ٔ مبستق  ويل وتت ت اليت حتلل الواقع ا طلقات، فالنظر ٔو م ت  مستو

ة لفهم شيفرات نظاٍم معقد. وتعطي ساطة مل تُعد اكف ، يه ب  فرضيات حتو
ة .8 ليالت السب لهيا الت ت اليت تقام  ٔن املستو ركز النقاش اخلامس عىب 

سيطية وال يؤدي وظائف مرجوة يف الفهم  ، والنظام) يه ت و (الفرد، ا
ٔقرب ٕاىل (الاكيوس،  ٔصبح  ويل  ؤ، فـ(النظام) ا ه ٕاىل  )Chaosوالت م

ٔن النظام Anarchy(الفوىض،  روز الرٔي القائل ب ٔدى ٕاىل  )، ولك ذ 
ت السابقة،  ت والنظر ادًا ٕاىل املنطلقات واملستو ويل الميكن فهمه ٕاس ا
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ة من ت  ابة عن مجمو ٔهًال لٕال ٔكرث ت ٔن منوذج التعقد هو ا ويبدو 
دات.  املست

  
 قامئة املصادر:

 ٔوالً: العربية:

يل ( لسياسة العاملية، جم 2005ٔمحد، حسن احلاج  عي  ) العامل املصنوع: دراسة يف البناء إالج
ٓداب. ون وا لثقافة والف لس الوطين  امل الفكر"، الكويت، ا " 

فري. ( ز، غراهام. ونوهنام، ج ولية، 2004ٕايفا لعالقات ا رمجة ورش ) قاموس بنغون  ديب، 
ٔحب  .اثمركز اخلليج ل

ولية: حنو ٕاحقام2017محيش، محمد. ( ل احلقل،   ) النقاش اخلامس يف العالقات ا نظرية التعقد دا
تنة، لكية احلقوق والعلوم السياسية. امعة  ر،  شورة، اجلزا ري م ة دكتوراه   ٔطرو

ٔنور محمد. ( ورد2007فرج،  نية، مركز  ولية، السل ستان ) النظرية الواقعية يف العالقات ا
 راسات إالسرتاتيجية.

ل ف مسيث (حترر)، 2016، دايفد. (اكم وريك، وس ليا  وية، يف: تمي دان، وم ) مابعد الب
رمجة: دميا اخلرضا، بريوت، املركز العريب  ولية: التخصص والتنوع،  ت العالقات ا نظر

ٔحباث ودراسة السياسات.   ل

ليا. ( ولي2016وريك، م عية، ) العالقات ا ف ة والعلوم إالج وريك، وس ليا  يف: تمي دان، وم
رمجة: دميا اخلرضا، بريوت،  ولية: التخصص والتنوع،  ت العالقات ا مسيث (حترر)، نظر

ٔحباث ودراسة السياسات.  املركز العريب ل

ف. (مسيث ولية، يف: تمي دان، و 2016، س ت العالقات ا ليا ) التنوعية والتخصصية يف نظر م
رمجة: دميا  ولية: التخصص والتنوع،  ت العالقات ا ف مسيث (حترر)، نظر وريك، وس

ٔحباث ودراسة السياسات.  اخلرضا، بريوت، املركز العريب ل

ف. (مسيث ف مسيث، 2004، س س وس ولية، يف: جون بيل لنظرية ا ديدة   ت  ) مقار
رمجة ورش ٔحباث. عوملة السياسة العاملية، ديب،   مركز اخلليج ل

ا موىس. ( لوضعية، جم 2014املرصي،  ولية دراسة نقدية  ) الوضعية ونقادها يف العالقات ا
 / صادية والقانونية، دمشق، ا ق لعلوم   .1، العدد/ 30امعة دمشق 

شارد. (وايت ن. وليتل، ري را رمجة و 2004،  رش مركز ) قضا يف السياسة العاملية، ديب، 
ٔحباث.  اخلليج ل
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لصص ىل  -املست ي بدوره يؤر سلبًا  ذ القدم من اجلفاف، وا يعاين العامل م
االت  سان، ومجيع ا ة، ومع تقدم إال ة، والسياح عية، والثقاف ج صادية، و ق

د من ظاهرة اجلفاف. و ل دة طرق  دت  دد   العمل وتطوره و ىل ظاهرة  يطلق 
باس املاء)، ويعين نقصًا شديداً يف املوارد  من املسميات؛ (اكلقحط، واجلدب، واح

ٔمطار واخنفاضها عن املعدل الط  ساقط ا ب ق  س الل فرتٍة معينٍة من املائية  بيعي 
ىل  ٕالنتاج الزراعي، وهو ما جيرب بعض الساكن  ًة  ر فاد الزمن، مما يلحق خسا
دمت  ات. و است ا سانية اك دوث الكوارث واملصائب إال الهجرة امجلاعية، و

صطناعية ( ييت الشباكت العصبية  ايس (ANNتق ) يف SPI) ودليل املطر الق
لفرتة(حتليل جسالت املط ة  ) شهر و تبني من 2016-1991ر مجليع احملافظات العراق

لشبكة العصبية ويه منوذج   ٔفضل منوذج  راسة ان  حسب معيار  [1-3-19]هذه ا
AIC  الل ة  مطار و ان احملافظات العراق مكيات  ؤ  السنوات القادمة  10لت

وسط الرطوبة،  اف معتدل و م غري بني   ة التصحر.تتعرض ملناخ م د مسا  وازد
ؤ، حتليل الشباكت  -مفاتيح اللكامت ية، الت حصائية، امنوذج السلس الزم ذج  ال

ايس  العصبية، دليل املطر الق

I. املقدمة 

رز من           ت ٔ ة مش رها الب ٓ ٔ داً  و  ظاهرة مشلكة الً  ؤصعهبا تعق
د ظاهرة اجلفاف،تعد ٔ شطته سان ىل تؤر اليت املظاهر اجلفاف  تلفة وا  ويف ا

شاط مقدمهتا شلك ال ارش الزراعي  ارش ري او م  من جزء اصبحت حبيث م
ت د رية الت ه اليت الك  مضهنا، تعترب يف العراق يقع واليت العامل  دول معظم توا
اطر من اجلفاف ظاهرة ة حتدث اليت الطبيعية ا ٔمطار ٕاخنفاض ن ا، او ا  مما ٕانعدا
طقة يف املائية املوارد يف حش ٕاىل يؤدي را يرتك مما ما، م  النظام ىل برية سلبية ٓ
يئ ات الب  ٕان املعروف ومن سنوات، او ٔشهر ٕاىل اجلفاف فرتات تصل وقد .والزرا
ر ٕاىل تؤدي قد اجلفاف من قصرية فرتة صادية خسا  فرتات سامه كام برية، حملية ٕاق

شار يف اجلفاف وبئة مراض ٕان ب واجلرب والكولريا اكملالر و  املياه ٕاستعامل س

د ٕاىل يؤدي قد مما النظيفة، ري  العراق  امجلاعية. يعاين الهجرة ٔو الزنوح حراكت ٕازد
رية الل السنوات ٔ ات ٕارتفاع من ا ساقطات مكّية ونقص يف احلرارة در  املائيّة امل

ساقطات توزيع ٕاىل سوء ٕالضافة العام، املعّدل مع مقارنة  السنة فصول بني املائيّة امل
ٔمطار وٕاحنباس الزمن، من قصرية يف فرتة وٕاحنسارها  ٕاخنفاض ٕاىل يؤّدي ملّدة طوي ا

ة وٕارتفاع الرتبة يف املياه خمزون يف  احملاصيل تلف ٕاىل يؤدي مما فهيا معدل امللو
ة (الزراعية ذية والزرا ظمة  دةم لرتبية و ؛ 2014، لالمم املت دة  مم املت ظمة  م
ؤ ولغرض. )2014، التعلمي ة   الت ىل الب ثريه  اطر اجلفاف يف العراق و  مب

دم د ست االت يف الواسعة التطبيق حصائية ساليب ا صادية ا  ق
نواء صطناعية ( يه واليت اجلوية و  دراسة  تعد ا).  ANNالشباكت العصبية 

اية اطر اجلفاف  ل،  يف ليه  ستكون وما مهية يف مب معرفة  وكذ املستق
هتا  وتوقع توقعها واماكنية وحتديدها واجلافة او الفرتات الرطبة املوامس ال س  مستق
ر مني احليوي املورد هذا ىل الطاقات حملفاظ لك الس يئ، من و ؤ  وان الب الت
دةبفرتات  مطار النقصان او الز ال هبذا يوفرلنا معنيني يف  ة  مايلزم اختاذ ا ملوا
ف وتوفري اجراءات  القادمة،  اجلفاف فرتات   . امكن ما معها التك

 البحث هدف

راسة هتدف       ة املدن العراق وفقاً  يف اجلفاف سبة  حتديد اىل ا  لتصانيف ب
طقة و مما يف املائية املوارد تقليل يف  ٕاىل يؤدي دولية، مما را يرتك م  ىل برية سلبية ٓ
يئ النظام ساب الب ارش.ومث ا شلك م ة  ية الفرتة والزرا  اجلافة لموامس الزم

ؤ والرطبة، و  .املدن العراق يف والرطبة اجلافة املطرية ملوامس الت

 

 

 

صطناعية ( ييت الشباكت العصبية  دام تق ) و  ANNاست
اس  ة  SPIمق ىل الب ثريه  اطر اجلفاف يف العراق و  ؤ مب لت

در رميو   11ريناس ابوكر امحد  الل محمد   11محمد محمود فقى  و  2،   11ئاراس 

صاد،  1    ٔق ٔدارة وا نية امعة لكية ا نية ،السل ردستان، العراقالسل  ، 
صاد،  2 ٔق ٔدارة وا رشية امعة لكية ا نية ، التمنية ال ردستان، العراقالسل  ، 
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III.اجلانب النظري  

 املقدمة .1
اطق الكرة ) ظاهرة Droughtاجلفاف (         طبيعية معقدة حتدث يف معظم م

ا التوازن احمللية بني الطاقة واملاء. وهو امه  قلمي املنا و القة مع  رضية ،  
لب املناطق اجلافة وشبه اجلافة يف العامل ومهنا العراق .  املشالك اليت تعاين مهنا ا

ا ذ  شان اجلفاف م رات العاملية  ذ ٔت الت ٔنواع من اجلفاف  1980م بد .هناك اربعة 
رصادي، اجلفاف الزراعي، اجلفاف املايئ  ة العملية، وهو (اجلفاف  من الناح

صادي  ق )، اجلفاف  عي) –(الهيدرولو ة لالمم ( ج ذية والزرا ظمة  م
دة  ).2014، املت

ر اجلفاف.2 ٔ 
انت           شح املياه  ٌري من املناطق اليت تتصف  شاط الزراعي، فك ىل ال يؤر 

ٍ ختلو من  ء قا د ٔراٍض  ائبة فهيا، حفوهتا ٕاىل  ٔمالح ا ركزي ا سبة  دة  من ز
ٔساليب الزراعية القدمية،  ني ل ٔيضًا جلوء بعض املزار ٔي مظهر من مظاهر احلياة، و

ري امل  ٔساليب الري  ىل و بري  ٔثري  ٔدى ٕاىل تصحرها وجفافها، و ت نتظمة، مما 
صبح  ت ف ىل النبا ٔجشار املمثرة، ويؤر سلبًا  احملاصيل الزراعية، واحلقلية، وا
دوثه، وفرتة مكوثه.  د  ٔثريه حسب شدته، ومو قصرية، وصغرية احلجم، وخيتلف ت

ث ٕان جفافها يؤ  ىل الرتبة بصورة سلبية، ح راً اجلفاف يؤر  ٔ ٔكرث ت دي ٕاىل جعلها 
ة؛ اكالجنراف بفعل السيول واملياه اجلارية، وخصوصًا يف  لعوامل واملؤرات اخلارج
ستفادة مهنا. وميكن  درة؛ مما يقلل من فرصة استغاللها، و املناطق اجلبلية املن

دة( اىل تلخيص اسباب اجلفاف اىل ة لالمم املت ذية والزرا ظمة  ؛ 2014، م
ظ لرتبية و التعلميم دة  مم املت  ):2014، مة 

طقة ما عن املعدل الطبيعي، مما يؤر .1 ٔمطار يف م ساقط ا اخنفاض معدل 
جلفاف. سب  ام، وي شلك   ىل إالنتاج الزراعي 

سبة معدل .2 رتفاع  ة  ىل الب ات احلرارة مما ينعكس سلبًا  ارتفاع در
 التبخر.

لهطول (.3  Standardized Precipitationاملؤرش املعياري 
Index) (SPI( 

ٔي نطاق زمين.          دوث الهطول يف  ل  لهطول ٕاىل اح د املؤرش املعياري  س
ي رصد ٕاىل مؤرش. لمث حيو  دوث الهطول ا ل  لهطول اح  مصم املؤرش املعياري 

)SPIعددة و تعكس ه ية م ىل نطاقات زم ر مكية النقص يف الهطول  ذه ) لتقد
ٔحوال رطوبة الرتبة  تلفة. ف ىل توافر موارد املياه ا ٔثري اجلفاف  ية ت النطاقات الزم
ا. وتعكس املياه  س ىل نطاق زمين قصري  الفات ًيف مكية الهطول  ستجيب لالخ
الفات  خ زونة فهيا  ملياه ا ات التخزن  اري املائية، ومستود ة، وتدفق ا اجلوف

ٔسباب يف الهطول يف ا ٔطول. ولهذه ا ل ا ٔ )McKee  ،املؤرش )1993واخرون ،
لهطول يف البداية ( ية تبلغ 1993املعياري  ىل نطاقات زم ٔشهر 6ٔشهرا ، 3) 

 شهرا. 48شهرا،  24شهرا، 12،
ٔي ماكن ٕاىل جسل الهطول الطويل   لهطول اخلاص ب د حساب املؤرش املعياري  وس

الت . حتول بعدئذ  ٔ لتوزيع اح ي ل  ٔ ل الطويل ا شودة  وهذا الس ل  لفرتة م ٔ ا
لماكن والفرتة  سبة  ل لهطول  وسط ًاملؤرش املعياري  كون م ٕاىل توزيع معتاد حبيث 

ن، صفرا شود لمؤرش املعياري )1993واخرون،  McKee( امل ، وتدل القمي إالجيابية 
ٔقل من  ىل هطول  دل  ٔما القمي السلبية ف ىل من املتوسط،  ٔ ىل هطول  لهطول 

االت املناخ املاطرة  لهطول، ميكن متثيل  رة املؤرش املعياري  املتوسط. وسب معا
ٔيضا رصد الفرتات امل لتايل ميكن  دام املؤرش واجلافة بنفس الطريقة و ست اطرة 

لهطول. دول املعياري  دم نظام التصنيف املبني يف   SPI) قمي املؤرش 1( وقد است
ددوا  لهطول. كام  ه يف حتديد مدى شدة اجلفاف الناجتة عن املؤرش املعياري  ٔد
ية. وحتدث ظاهرة  ٔي من النطاقات الزم ىل  ٔي ظاهرة   جفاف  املعايري اخلاصة ب

لهطول سلبيا بصفة مسمترة . وتصل شدته ٕاىل اجلفاف ح كون املؤرش املعياري   1 
ني يصبح املؤرش ٕاجيابيا و فٕان للك  ظاهرة جفاف مدة  هتي الظاهرة  ٔقل وت ٔو 

ه اجل سمتر ف موع إالجيايبحتددها بدايته وهنايته ، ومدى شدته يف لك شهر   فاف. وا
لهطول مجليع  سميته لمؤرش املعياري  ستغرقها ظاهرة اجلفاف، ميكن  ٔشهر اليت  ا

 .)1993واخرون،  McKee( بـ"شدة" اجلفاف
 1دول 

لهطول   SPIقمي املؤرش املعياري 
طرف 2.0+  هطول م
 هطول شديد 1.99اىل  1.5
وسط 1.49اىل  1.0  هطول م

 هطول قريب من املعتاد 0.99اىل  0.99-
وسط 1.49-اىل  1.0-  جفاف م
 جفاف شديد 1.99-اىل  1.5-

طرف ٔقل 2-  جفاف م

ٔن حيدد ق كثافة جفاف قامئ (اجلدول  لمؤرش  ايس  د الق ح التوح ل 2وي ). واح
، “. املتطرفة”) 1993واخرون،  McKee( الهطول الالزم ٕالهنائه الف ذ ىل  و

ٔن يقارنوا دمني  لمست ح  ته ، كام ي ملر لشدة اجلفاف ٕاىل ف ىل حنو  يصل مؤرش 
ة عند  ة واجلغراف ن املناخ ٔما االت اجلفاف التارخيية واحلالية بني خمتلف ا موثوق، 

ر ظاهرة جفاف معينة ٔو توا مي مدى ندرة   .تق
 2دول 

الت التكرار  اح

لهطول ة املؤرش املعياري  دد مرات احلدوث يف  الف
 مدى شدة ظاهرة ام 100

 سنوات 3مرة يف  33 جفاف معتدل 0.99 –صفر اىل 
وسط 1.49-اىل  1.0-  سنوات 10مرة يف  10 جفاف م
سنة 20مرة يف  5 جفاف شديد 1.99-اىل  1.5-

طرف فاكرث  2 سنة 50مرة يف  2.5 جفاف م

صطناعية.4   Artificial Neural Network الشباكت العصبية 
دم يف         ست ٔساليب اليت  ٔمه ا ري من تعد الشباكت العصبية من  الك

لطر  ات املعروفةائالتطبيقات اليت يصعب ٕاجياد احللول لها  الصقال، ( ق واخلوارزم
ادة محمد،  صطناعية )2006ٔديبة اسامعيل وطاهر، ا فان الشباكت العصبية   ،

(ANN) ٔمناط ة تتضمن تصنيف ا نو ٔمنا كون وسي فعا حلل مسائل م متزي ا  و

ليل ا(العبيدي،   ، )Christopher, M. Fraser, 2000؛ 2006راهمي، محمود
ؤ  ل الت ا والهندسة ملسائل م ٔيضا يف املالية والطب واجليولوج ا  دا وميكن است

. تعرف الشبكة العصبية )Andreescu, Andrea, 2004(والتصنيف والعنقدة
دات املعاجلة ANNصطناعية( دد من و ٔهنا نظام حسايب مكون من  ىل   (

ها مبعادالت  ة سلو ٔداة حسابية ميكن منذ دة مبفردها  املرتابطة مع بعضها ( لك و
ا  ت ا ة واملتوازية يف معاجلة البيا ك ينام سيطة) وتتصف بطبيعهتا ا ضية  ر

هيا  راهمي، (ٕا ليل ا كذ تعّرف  .)Kumar et al, 2004؛ 2000العبيدي، محمود
سيطة  ضية  د ٕاىل مناذج ر س ىل ٕاهنا نظام معاجلة  صطناعية  الشبكة العصبية 

مي تتق

؛20202؛؛
نن
2010120014144

مهنامهنا.
و

مهنا مهنة مهنمهنمهنمهناة
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دى  ة وتعد ا ٔسلوب حيايك الشباكت العصبية البايولوج ٔداء معينة ب لها ممزيات 
ذج الالخطية  يد محزة والعبيديالن(ال يد، ارص،عبد ا ؛ 2003، مروان عبد ا

ال  ,.Kaboudan, Mak, 2005 ،Moseley ,N؛ 2000م زيك، ىس، 
ت حملااكة الشبكة  .)2003 صطناعية لكوهنا بن لشباكت العصبية  ولقد مسيت 

ٔديبة اسامعيل (العصبية يف الاكئنات احلية بقدر املعرفة املتوفرة عهنا  الصقال، 
ادة محمد،  راهمي، 2006وطاهر، ليل ا ذ مسيت وك)، 2000؛ العبيدي ، محمود
لكرتوين ٔيضا مناذج املعاجلة  ماغ  لهيا  العبيدي ، (ٔو املنظومة العصبية ويطلق 
راهمي،  ليل ا يل، 2000محمود هتاج عبد امحليد محمد   ).2005؛ الكسو ،ا

 الصطناعيةالعصبونية الشبكة ت امكونا.55
ت      دات (عصبو ٔلف الشبكة العصبية اصطناعية معومًا من و تت
Neurons  عقد ،Nodes ال  ،Cells املعاجلة املرتبطة واملرتبة يف طبقات ( 

Layers ريب الشبكة رتباطات حتدد   ;Allende, et al,1999(، وطبيعة هذه 
Andreescu, Andrea, 2004; Moseley ,N., 2003( وتعد اخللية العصبية ،
دة بناء الشباكت ا صطناعية وتنظم صطناعية (العصبون ، العقدة ) و لعصبية 

لية يف  رتبط لك  دد من اخلال و ىل شلك طبقات لك طبقة تضم  دات  هذه الو
رفق  ٔداة ربط  ارشة ولك  ٔداة ربط م طبقة معينة جبميع اخلال يف الطبقة اليت تلهيا ب

ٔوزان متثل املعلامت  ل ) parameters(بوزن معني وهذه ا ٔ هبا الشبكة  د اليت س
ٔهنا مسؤو عن تدريب وتعمل الشبكة  ل مبعىن  كون مسؤو عن التفا املشلكة اليت 

راهمي، (واستقرارهتا  ليل ا الم زيك، 2000العبيدي ، محمود ىس،  ؛ 2000؛ 
Andreescu , Andrea, 2004; Kumar et al, 2004(،  وٕان للك عصبون

اصة تدعى ال لية  لهيا من   (Efficiency)فعاليةا دا كون قد حصل  واليت 
ل العصبون  لت من ق جته استق ال ون ىل معطيات إالد ضية معينة  تطبيق دا ر

الم زيك، ( صطناعية  .)2000ىس،  ت  ل العصبو  Artificial)ستق
Neurons)  ٔو من العامل صطناعية  ت  دد من العصبو الل  الهتا من  مد

التاخلا عددة املد دة حسابية م صطناعية من و ا تتكون اخللية العصبية   ر 
)X1 , X2 , .., Xn  (  دة ة وا ار وللك ٕاشارة دا هناك وزن  (yi)وٕاشارة 

(Weight) ) ىل تعديل ىل حتفزي اخللية adjustingيعمل  ا و ) إالشارة ا
ة  ٔو ٕاخامدها وتقليل إالشارة اخلار ة  كون قميهتا موج ٕالنتاج ٕاشارة رد فعل عندما 
لية مث جتمع  لوزن املقابل للك  ال  كون قميته سالبة. مث ترضب قمي إالد عندما 

ة  االت املوزونة عن طريق دا توافق ) Combination Functionإالد ليت ا (
ملعاد التالية ضيًا  سط ويعرب عهنا ر ٔلف من مجع م  : البًا تت

 
رب دا التحويل (  Transfer Function ( y=f(net) ))مث مير الناجت 

قي ىل إالخراج احلق لية، وهذا إالخراج    (Actual Output)لحصول  للك 
ن معًا دا  ش ة ودا التحويل  ا التوافق د. وان ا ادًة بني الصفر والوا املنفرد 

لعقدة  شيط  ادة محمد، (الت ٔديبة اسامعيل وطاهر، ؛ العبيدي ، 2006الصقال، 
راهمي،  ليل ا  .Andreescu ,Andrea, 2004; Christopher, M؛ 2000محمود

Fraser, 2000.( 

لعمل ويف لك مرة تمت مقارنه إالخراج ال         ) مع Actualعيل (فوسمتر الشبكة 
ٔ  (Target Output) إالخراج الهدف سمى اخلط هنام  مث جتري  (Error)والفرق ب

ا تقارب  ٔ وتتوقف الشبكة يف  سبة اخلط ل تقليل  ٔوزان من ا معلية حتديث ا
خطاء إالخراج الفعيل مع  وسط مربعات  ىل اقل م ٔو احلصول  إالخراج الهدف 

)MSE( ) ،ادة محمد ٔديبة اسامعيل وطاهر، شيط  .)2006الصقال،  هناك دوال الت
)Activation Function وال الزائدية   واخلطية (Hyperbolic)) شائعة ويه ا

(Linear)) ارمتية العبيدي ، (  (Sigmoid) ) وسمكويدlog-activationولو
راهمي،  ليل ا  ,Christopher, M. Fraser, 2000; Kumar et al؛ 2000محمود

ج القمي بني و  )2004 ة وكام  (1,0)دا سمكويد ت ا التوافق الل ا ال من  ٔي ٕاد
ملعاد التالية : ني   -م

 

صطناعية.6 ٔوزان يف الشباكت العصبية   ا
سمى التعمل  صطناعية  ٔوزان الشبكة العصبية  ٕان معلية حتديد 

Learning  ٔو التدريبTraining  صطناعية . وتتدرب الشباكت العصبية 
ٔولية ٕاما  ٔوزان ا ت إالخراج الهدف. ويمت تدريب ا ال وبيا ة تدريب إالد مبجمو

ارب الساب ىل بعض الت دة  ٔو مس ة القمي العشوائية   يف مبجمو ك قة هبدف 
ٔ ٕاىل اقل ما ميكن  ٔن يصل اخلط سل يوس وزيك ، عزة (الشبكة ٕاىل  اخلياط ، 

كذ ميكن تقسمي طرائق تدريب  .)KISI, ÖZGÜr, 2005؛ 2005ازم، 
ٔو التعمل ٕاىل التدريب  الل مر التدريب  فة  صطناعية املك الشباكت العصبية 

رشاف  و التدريب بدون ٕارشاف. ٕ

ٔو معمل)    التدري.6.1 ٕرشاف (عن طريق مرشف   Supervisedب 
Training 

صطناعية بقمي  رشاف يتضمن جتهزي الشبكة العصبية  ٕ ٕان التدريب 
كرار لوصول ٕاىل احلل  ات حمددة والسامح لها  الت وخمر  ,Christopher(  مد

M. Fraser, 2000(..  دم يف التغذية  شباكت ست ادة ما  رشاد  ٕ وٕان التدريب 
ه إالخراج واليت متثل زوج  ال وم ه إالد ة ويتطلب وجود زوج من م ٔمام ا
ٔزواج ويقارن إالخراج  دد من هذه ا ىل  ث تدرب الشبكة العصبية  التدريب ، ح

هنام مي  الف ب خ ه إالخراج الهدف و ال املطبق مع م ه إالد ٔ التدريب ملت ثل خط
Training Error   ٔوزان طبقًا الل الشبكة يك تتغري ا  ٔ ويعاد هذه اخلط

ٔخطاء  جتاه تقليل ا ة  يل، (لخوارزم هتاج عبد امحليد محمد   . )2005الكسو ،ا
ات  سمى خوارزم خصصة  ات م وجيري تعلمي الشباكت العصبية بواسطة خوارزم

راهمي،  ( Learning Algorithms  التعمل ليل ا   ).2000العبيدي ، محمود
ة ( ة موجودة هناك خوارزم سط خوارزم  Neywtonو  Marquardditوا

Raphson  ة ه، خوارزم ات املشهورة يف التعلمي املو و ... اخل)، ومن اخلوارزم

 (ٔ لخط شار اخللفي ( ىل . Back- Propagationن وهذه الطريقة الشائعة تعمل 
ٔ ويه ىل ٕاقالل اخلط ة حنصل  لن اسية و  مربعات املتوسطات الصغرى الق

ت  لبيا رية  ديدة بعد املشاهدة  ؤ بقمي  دها يف الت ٔوزان املثىل اليت ميكن اع ا
راهمي، ( املد ليل ا هتاج عبد امحليد محمد 2000العبيدي ، محمود ؛ الكسو ،ا
الم زيك، 2005يل، ىس،   ;Andreescu, Andrea, 2004؛ 2000؛ 

Nawzad M. Ahmed, 2007 .(  :ٔيت ٔوزان اك ضية لتعديل ا  وكون الصيغة الر

تالت و
er
الالالالالالالتالتالتالتالتالت

 نمن  
ععصعصعصبوبببصصبوبوننبونبوننن لك

0يك،يك،  يكيكيكيك،زيكزيك،



رشية72 امعة التمنية ال جم 

JUHD |  https://doi.org/10.21928/ juhd.v4n2y2018.pp69-77 

 ث ان:ح 
        for Output Layer                                            

        for Hidden Layer 
 .Momentum Termل الزمخ   م: يه معان ٔ  ٕاذ        

wji  ىل وزن اخلليتني   . i,j: مقدار التعديل 
سبة التعمل    .Learning Rate: معامل 
ة والقمية املطلوبة).  ٔوزان (الفرق بني إالشارة اخلار  : معامل تعديل ا
 d  القمية املطلوبة :Desired Value . 
 yة  .: قمية إالشارة اخلار
 k التكرار: مؤرش  Iteration Index . 

  Unsupervised Trainingالتدريب بدون ٕارشاف   .66.2
د فقط  ع دم املعمل اخلار وكون  ست هذا النوع من التدريب ال 
ايت  شباكت التنظمي ا ىل املعلومات املوقعية ، وشار اىل هذا النوع من التدريب 

)Self-Organizing ت اليت تقدم اىل ٔي  تنظمي البيا الشبكة ذاتيًا . يف هذا ) 
ٔي لها  الل التدريب  صطناعية بعض املعلومات  التدريب متت الشبكة العصبية 
ليه اجلواب الصحيح وال تعرف ما هو  س لها معرفة عام سيكون  االت فقط ول ٕاد

لشبكة يقارن مع النتاجئ  دم وجود ٕاخراج مرغوب  ٔي  ات الهدف   ،(الكسوخمر
يل،  هتاج عبد امحليد محمد  الم زيك، 2005ا ىس،   ,Christopher؛ 2000؛ 

M. Fraser, 2000( ة ال وخوارزم ه إالد ة التدريب من م ه مجمو ٔلف ف ، وتت
ة  ه إالخراج الثابت، وتقوم هذه اخلوارزم ٔوزان الشبكة ٕالنتاج م التدريب لتغيري 

الص اخل يل واست شلك  ٔوزان الشبكة  صائص املوجودة يف إالشارات بتعديل 
ستجيب  ٔوزان اخلال اليت  ات عن طريق تقوية  ىل شلك مجمو ا وجتميعها  ا
متيزي  ا وجعلها تتخصص  ت ا اصية معينة من اخلصائص اليت حتملها البيا جتاه 
ستجيب خلاصية  ة اخلال اليت سوف جيري تقوهتا وجعلها  ٔكرث من بق هذه اخلاصية 

ذ الشلك التايل ٔخر  ٔ ٔوزان ت العبيدي ، (ى، والصيغة العامة ملعامل تعديل ا
راهمي،  ليل ا  :    )2000محمود

 

 
ٔن:      ث   ح

 X.ت لبيا ه   : متثل مصفوفة املت
 

 :-صطناعية لعصبية ت الشبكااع  انؤ .7
 

ةلتغذية ذات العصبية ت الشبكاا.7.1  Feed Forward )(   مام
Neural Networks  

هتا لتى يخلو ترت الشبكاويه ا بين ت بطاالتراحلقة مغلقة من د جوومن ي
، مًااستخدت إ لشبكأكرث امن ت لشبكاهذه اتعد لها . ولمكونة ات الوحدا

جد فى اتتو، كام ألقلامن طبقتين على ع لنوهذه الشبكة منن احيث تتكو
 تلمدخالاطبقة  ) بينHidden Layerمخفية (ت طبقان  ألحياامن كثري
من م ألماالى إ حد واتجاه إ لحسابية فى ت العمليااتنتقل ت، ولمخرجااطبقة و

يتضح من كام لمخفية ت الطبقااعبر ت لمخرجاالى طبقة ت إ لمدخالاطبقة 
 ;Gonzalez, J.M.B .& Desjandins, S.S.L.,2001( لتالىا )1شكل (

Zurada J. M., 1994:( 

 
ة .1لشكلا ٔمام  منوذج لشبكة عصبية ذات تغذية 

 

ة .7.2  Feed Backالشباكت العصبية ذات التغذية اخللف
(Recurrent) Neural Networks  

باكت مــن املمكــن ان يعــاد تغذيــة ( لك او بعــض) إالشــارات           يف هــذه الشــ
ادة تغذية) ، وبذ  ٔيضا ( ٕا ة من الشبكة وحتويل اجتاهها لتصبح ٕاشارة دا  اخلار
هيـا ٕاضـافة اىل  ا ا ىل إالشارات ا لية سوف تعمتد  ٔي  ة من  فان إالشارة اخلار

ــة مهنــا يف وقـت  باكت إالشـارات اخلار لشــ باكت  ـىل هــذه الشــ ســابق ، ويطلــق 
راهمي، (التكرارية  ليل ا  ;Andreescu, Andrea, 2004؛ 2000العبيدي ، محمود

Ghodsian et al, 2003; Kumar et al., 2004(.  باكت العصـبية متـت الشـ
ــداث املــايض  (RNNs)التكراريــة  ٔ فــاظ ب ح مــة ، ونعــين هبــا ٕانــه يــمت  مــزيات 

دم يف  ات معقدة تتغـري وست نتاج خمر ٕ لشبكة  سمح  ت احلالية ، وكذ  احلسا
يطة سـ ة  تاتيك الت سـ هتا ملـد ا ت  ;Kumar et al., 2004( مـع الـزمن يف اسـ

Nawzad M. Ahmed, 2007.( 

يض .8 انب الر ث  صطناعية من ح  الشباكت العصبية 
ال .8.1 ٔمناط إالد شف  الل  الت من  دد املد  حتديد 
ية لغرض        لسلس الزم ال  ٔمناط إالد ايت لتعريف  رتباط ا دم حتليل  ست

امل إالعامل  برية يف  ٔمهية  ت   ٔمناط يف البيا جتاهات وا شف  التدريب ، ٕان 
ذج  ٔساليب إالحصائية. ٕان ال دمت ا دة يف معليات اختاذ القرار ٕاذ است لمسا

 ٔ ضية املرتبطة هبذه ا نعطاف الر ٔن تفشل يف التكهن بنقاط  ساليب خطية وميكن 
ري خطي. ت  ٔمنوذج البيا كون  ٔنه يف العديد من احلاالت  دم حتليل  سب  ست

ري  ية  لسالسل الزم لتكهن  ة  ال الصحي ٔمناط إالد ديد  ايت لت رتباط ا
كهن الشبكة العصبية  ٔداء  ن  ٔنه يعتقد  الل الشباكت العصبية ،  اخلطية من 

ال  ٔمناط إالد الل  ر من  ٔ  .)Kumar et al., 2004; Lin, et al., 1995(يت
ة وا.8.2 ف دد الطبقات ا ت فهياحتديد   لعصبو

كون         ت كثرية ، لكهنا  ه صعو ة الرضورية توا ف دات ا دد الو ٕان  حتديد 
دات مساو ٕاىل  دد من الو ىل  دة حتتوي  ة وا ٔ مع طبقة خمف دة عندما تبد ج

ال وإالخراج دات إالد دد و موع من   ,Andreescu, Andrea( نصف ا
ىل )2004 ة قلي فان الشبكة قد ال حتتوي  ف دد العقد يف الطبقة ا . فٕاذا اكنت 

بري  ة  ف دد العقد يف الطبقة ا شلك حصيح. وٕاذا اكن  ة لتعمل العملية  ات اكف در

الت  املد
ةطبقات  ف  ا

ات  ر ا
Output

نزمن ز
med, 2med

لـلـلـزلـزمالـزمالـزمزززـزمنالـزمن الـزمن
د تستت
اااالاال
وو
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ا قد تقع يف مشلكة املطابقة  ٔح ا طويال والشبكة  ستغرق وق دا فان التدريب س
ت  لبيا ت يف الطبقة KISI, ÖZGÜr, 2005)املفرطة  دد عصبو . يمت حتديد 

د  الل قوا ة من  ف ت يف  Baum-Haussler Rulesا دد العصبو ٕاذ يتعلق 

دة  ية . ٕان قا لسلس الزم لتكهن  ة بتطبيق الشباكت العصبية  ف الطبقة ا
Thumb  دة ت  Baum Hausslerواملعروفة بقا دد العصبو ديد  دم لت ست
ة وفق القانون التايليف الطبقة  ف  :(Lin, et al., 1995) ا
ٕان ث ة : متثل ح ف ت ( العقد ) ا  دد العصبو

ٔم التدريب                دد   Training Examples: متثل 

 ٔ ٔ املسموح به او مقدار اخلط   املسموح : متثل اخلط
ىل                                   ل) (القدرة   . Error  Toleranceح

ال تدريب .              ت للك م دد نقاط البيا  : متثل 
ت إالخراج           دد عصبو  .  Output Neurons: متثل 

 (ٔ ىل (احملاو واخلط داد الطبقات والنودات يف لك طبقة وهذه العملية تعمتد  زيد ا
.ٔ ربعات خط وسط  لوصول اىل اقل م  وتقارن 

ت يف طبقة إالخراج  .8.3  دد العصبو
دا          ية تتطلب عصبو وا لسلس الزم فقط  ٕان إالخراج يف الشبكة العصبية 

 ).Kumar, et al., 2004( يف طبقة إالخراج

دام الشباكت .9 ست ؤ  صطناعيةالت  العصبية 
هدات لمشااعلى ى منية تحتوزسلسلة د جوض وبفر       

لمستقبلية للمتغير بمعنى اللتنبؤ بالقيم و   
ٔن ا  يدعى ى لذا حقيقى د عدد جووبمعنى دة لسلسلة محد،و 

لف الزمين   ( نبحيث تكو لة الدوا الت

 
 قيم د إليجاة، ومنية معطاز, قيمة لسلسلة لتنبؤ من ن ابالتالى يتكوو
ٔن بفرو ٔن المعرامن و د يجاإ نرغب فى  وفة ومعر ض  لعصبية ت الشبكاوف 
بري إلصطناعية مكونة من عدا ن هناك فإ، بطةامن عناصر بسيطة غير خطية مترد 

 Everson, H., 1994; Johnson, R. A. and( اتلوحدامن اع نؤ ثالثة 
Wichern, W., 1996; Mostafa, M. M., El-Refae, G.A., 2003:( 

ال حدو-1 لزمنية السلسلة السابقة فى لقمي  التى تهيئ  : واInputات اد
 ر.  لمطموالبعد اتمثل  حيث   

سلسلة خلى للالدالتمثيل الحفظ م لتى تستخد: وا Hiddenمخفية  ات حدو-2
 لزمنية.ا

لعصبية فى حالة الشبكة ت التى تعطى مخرجا: واOutputاج خرات إ حدو -3
 ع جارفقط إلاج خرة إ حدو

دام         ار إلنحداطريقة راخللفي لهذا الغرض ويه إلنتشااطريقة ميكن است
لك لقيمة وذللخطأ ى لصغرت المربعااقيمة د إليجام لتى تستخدايجى رلتدا
(مرحلة هام لخلفى ر ايوجد مرحلتين لإلنتشاولشبكة . المحسوبة من ت المخرجاا

يب رألمامية لتدالتغذية ا مرحلة، لخلفى)ر امرحلة للخطأ إلنتشا، و ألماميةالتغذية ا
دة ألمامية حيث تستقبل التغذية امرحلة ٔ تبدت  لمدخالا رة شاإ  لك و
ٔو وحدولى رة إ إلشاهذه امن ثم تنتقل ل، ولدخوا لمخفية حسب الطبقة ات احدة 

طبقة خفية م لك تقو، و)Mostafa, M. M., El-Refae, G.A., 2003(دهاعد
 لة:دلمعااحسب زن ولمرجح بالاخولها رة دشاوإ بجمع قيم 

 
 

 
ة و املتعددة. 2شلك مام ة حساب مر التغذية   يف

) 1،0شارة اىل (لتحويل م لتى تستخدا للوجيستيةالة الدب امن ثم حساو      
لية، و لسابقة ت االدلمعااعليها من ل لحصوالتى تم القيمة ابالتالى تنتقل الهنا قمية اح

طبقة ة حدو لى إ 
و ت.لمخرجاا
حلة للخطأ مبر  ٔ نبد

ٔ لخلفى ر اإلنتشا قيمتها ب لتى تم حسات المخرجاالى طبقة إ لقيم ل انتقاإ بعد لخط
لقيم والمحسوبة القيم انة بين رمقااء جرإ يتم ،  [14]لسابقةات الخطول امن خال

لك من ت وذلمخرجاابين قيم تلك ق لفرل الخطأ ) من خالب المرغوبة (حساا

 التالية: طأ لخالة دمعال خال
 
   

 لشبكة.المرغوبة من ت المخرجاا حيث: 
زن لوالك يتم تصحيح ذبعد ولشبكة.  ا لمحسوبة منت المخرجاا  :         

لة دلمعال الك من خال، وذلشبكةالتى تتم على التعلم  اعملية ل تعديله من خالو
  :لتالية ا

 بينما تعبر ، تعلمى نى مستؤدضعه عند ويتم ى لذوالتعلم ل اعن معد تعبر  و
لك ) وذ( لمرغوبةالقيمة والمحسوبة القمية ابين ق لفراعن 
 ,.Backward( )Hamilton, J. D( جعيةالتراتسمى بالمرحلة ، ولخطأب الحسا
ة خطوومامية ة ٔ بخطوات مرة لشبكة لعدافى ات لخطورهذه اتكرو ،)1994

 لخلفى.ر اإلنتشاامرحلة  -ألماميةالتغذية اجعية (مرحلة اتر

 

لىٕا

و
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IIII.  انب التطبيقي  

ت:.1   وصف البيا

ت ىل احلصول مت         ة ( البحث هذا بيا  Climate Changeمن الصف
Knowledge Portal( ) ةو كذ من ٔرصاد اجلوية الزراعية العراق ) شبكة ا

متثل ت و ية شهر لستة عرشة سنة   سلس شلك ىل البيا ٔ من السنة زم  يبد
 . 2016اىل السنة   1991

دى احملافظات  افظات العراق ما لم مطار الساقطة للك شهر  ت مكية  ذ بيا ٔ ي
ٔوىل يف حتليل 2016-1991مي ملدة (قل ٔن اخلطوة ا ث  ع السلس بيانيا وح ) وتوق

ع البياين ملشاهدات السلس مع الزمن وهو ما يعرف  ية يه التوق ٔية سلس زم
Time Series Plot  الل ليل، ٕاذ ميكن من  ٔساسية وهامة يف الت . ويه خطوة 

ىل طبيعة التذبذب فهيا. طالع   الرمس 
ي يعرف           دام نظام الشباكت العصبية اجلاهز وا  Alyudaولقد مت است

NeuroIntelligence  دم لتطبيق الشباكت ست رجمية شباكت عصبية  وهو 
اكء وسهل  مج رسيع ا قي. وهذا الرب كهن العامل احلق العصبية حلل مسائل 

ة (رزمة) اكم بتق  دام وان هذه الربجمية متثل مجمو بتة لتصممي الشبكة ست يات م
 . Neural Network Designالعصبية 

 
لفرتة (. 3شلك مطار   )2016-1991الرمس الزمين ملشاهدات مكية 

. ٕاذ 3يبني الشلك (            اله الرمس البياين ملشاهدات هذه السلس ٔ  (
ا  ش ٔن هناك  الل حفص الرمس البياين لهذه السلس ب انالحظ من  حول  س

ن مبعىن  لسلس مما يدل دم التبا رية والتباينات الصغرية  وجود منط التباينات الك
ن  ٔن التبا ا مع الزمنىل  س بت  ٔن السلس مستقرة  .املشاهدات  ج ب ست ا 

الل  ني، اوال من  الل طرق ٔيضا ميكن معرفة استقرارية هذه السلس من  و
رتباط ا دام رمس دا  )، واخرى 4ايت لهذا السلس كام موحض يف شلك (است

بارات ديك الل اخ واسايك فليب Dickey Fuller - ADF( فولر – من  ) و 
)Kwiatkowski -Phillips-Schmidt-Shin - KPSS ستقرارية هذه ٔكد  ) لت

بار ديك دام اخ ىل "ان –السلس ميكن است بار الفرضية اليت تنص  فولر الخ
بار الفرضية اليت تنص سلس  واسايك الخ بار  دام اخ ري مستقرة" و است ية  الزم

ية مستقرة"  كام موحض يف اجلدول رمق (  ).3ىل "ان سلس الزم
 3اجلدول

بار ديك ية–اخ  فولر وواسايك فليب الستقرارية السلس الزم
حصاء-t مستوى املعنوي بار   خ

0.013 3.370 ADF 

0.463 0.425 KPSS 

بار ديك3يتضح اجلدول (             ساوي –) ان مستوى املعنوي الخ فولر 

، وهذا يعين ان هذه السلس ) α 0.05 =) واليت اصغر من قمية (0.013(
ساوي ( واسايك  بار  ) 0.463مستقرة، ويف نفس الوقت ان مستوى املعنوي الخ

ٕان  يعين ان هذه السلس مستقرة.)، وايضا هذا α 0.05 =واليت اكرب من قمية (
ىل التكهن خطة التالية هو  دا  مطار يف العراق اع ية لمكية  لسلس الزم

 ٔ دىن ويهالشباكت العصبية ذات التغذية ا طلبات  ة تتكون م  مام
 
ؤ الشبكة العصبية.2 الت لن دد املد  حتديد 

ايت اجلزيئ 5يوحض الشلك ( رتباط ا مطار) دا  ويتضح من ، لسلس مكية 
دد 9هذا الشلك وجود ( ىل ذ فان  ً ، وبناًء  ) ارتباطًا ذاتيًا جزئيًا معنو

ؤ الشبكة العصبية ( الت لت ال. 9املد  ) اد

 
مطار .4شلك ايت لمكية  رتباط ا  معامالت 

 
مطار .5شلك ايت اجلزيئ لمكية  رتباط ا  معامالت 

دد .3 ةحتديد  ف ت يف الطبقة ا  العصبو
دة                  دام قا ت يف  Baum-Hausslerست دد العصبو يف حتديد 

ىل وفق القانون التايل : ة  ف  الطبقة ا

 
ت مقدار اخلطا املسموح به                كون  لقد مت تث يك 

دد مرات التدريب  0.01 ال   =10000و ت للك م دد نقاط البيا و
خراج  =  9تدريب  ت  دد عصبو وبتطبيق املعاد  =1و

ٔن: اله جند   ا

 
ساوي             ة يه اقل او  ف ت يف الطبقة ا دد العصبو ، ٕاذ متثل 10ا فان 

ة، ٕان البي 10 ف ت يف الطبقة ا ىل لعدد العصبو دمة يف هذه احلد  ت املست ا
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ددها ( راسة يبلغ  د312ا ة 68.3(% َّ) مشاهدة  ) من املشاهدات مكجمو
د15.85التدريب و(% ة رشعية، ب   من) 15.85(% َّ) من املشاهدات مكجمو

ة املشاهدات بار مكجمو دام مت لقد. ٔخ شيط دا است ة الطبقة يف الت ف  وطبقة ا
دام الشباكت تدريب مت.  خراج ة ست شار خوارزم فع( الرزم العكيس ن ) ا

ادة التدريب1000( التكرارات دد واكن دد مرات ا كرار و دة    = 1)  دام  ست
ددها بني  ٔفضلها واكن  يار  ة الخ ت خمف ىل  2-10عصبو ل احلصول  وذ من ا

لشبكة العصبية والنتاجئ موحضة يف اجلدول ( ه:4افضل معامرية   ) اد
 4دول

دة شباكت عصبية  حصائية ملعامرية   النتاجئ 
معامرية 
 الشبكة

دد 
بار املطابقة وزان خ ٔ  خطا  خط

ديد  AICمعيار  الرشعية  معامل الت

 
 [19-3-1] 64 0.00509 196.41578 210.847 83.011631 0.751791 

[19-9-1] 190 0.00523 198.59106 209.118 330.64075 0.772427 

[19-6-1] 127 0.00472 211.55265 203.990 196.61446 0.802241 

[19-7-1] 148 0.00523 190.90231 183.289 247.64162 0.756719 

[19-8-1] 169 0.00461 216.76020 204.422 284.86477 0.78379 

لشبكة العصبية يه        ٔفضل معامرية  ن  اله نالحظ  ٔ  [1-3-19]من اجلدول 
خرى وذ حسب املعيار  ت  ني يف الشلك  AICمن بني املعامر مطابقة، كام م

 التايل:

 
ٔفضل شبكة عصبية .6شلك  رمس 

[19-3-1] تدريب الشبكة العصبية .7شلك   
ؤ يف الشبكة العصبية  .44  بناء ت

دة لالمام          ؤ خلطوة وا ؤ الشبكة العصبية (الت ىل قمي ت ل احلصول  ٔ
ام  ام  2017)الشهر  ٔفضل ويه 2026حىت هناية  بار الشبكة ا ، مت تدريب واخ

د [19-3-1] دام خرى الشباكت بني من شبكة افضل تَّاليت  ة ست  خوارزم
شار ىل املعلامت مت احلصول ، وبعد تدريب الشبكة الزتايدي اخللفي ن د  الع

  ىل النتاجئ التالية:
 

5دول  
شار اخللفي الزتايدي  ن ة  دام خوارزم ست نتاجئ املعلامت الشبكة   
 التجربة التدريب 

 328.599457 23.692626 اخلطا املطلق
ٔ الشبكة  0.000 0.000522 خط
ٔ احملسنة  6.46E-08 اخلط

 10001 كرار

ة  شار اخللفي الزتايدي التدريبخوارزم  ن

شار اخللفي الزتايدي [19,3,1]رسومات تدريب الشبكة  .8شلك ن ة  دام خوارزم  ست

ة الرشعية سلكت تقريبا نفس سلوك             ن مجمو اله  ٔ ني من الشلك  يت
حين  دا. اما شلك م قل  ة التدريب اكن  مو ٔ املطلق  ة التدريب ؤن اخلط مجمو

  ٔ دد مرات التكرار حتسني اخلط دة  لتناقص مع ز ذ  ٔ لشبكة فانه ي اخلطا املطلق 
شاف احلا عندما رسع وحيسن من قدرة الشبكة الع  د الك ؤ وانه مف ىل الت صبية 

ري حمسنة. بار الشبكة العصبية مت التوصل  كون الشبكة  الل تدريب واخ ومن 
ؤ، والشلك ( ؤ الشهر 9ٔيضا ٕاىل قمي الت ية مع الت ه يظهر رمس السلس الزم ) اد

لهيا من 2026-2017ام  شار  املستحصل  ن ة   اخللفي الزتايدي:الل خوارزم
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ؤ .9شلك ية بضمهنا قمي الت رمس السلس الزم  

مج (  ر دام  ست ايس  ) لغرض تقمي SPIبعدها مت استخراج قمي دليل املطر الق
ه: د تلفة كام موحض يف اجلدول  ل حسب فرتات ا ملستق    اجلفاف يف العراق 

 
 6دول

ل مجيع  االت اجلفاف يف مستق قلميتصنيف  دا   احملافظات العراق ما
شار اخللفي الزتايدي ن ة  دام خوارزم  ست

 شهر 12 اشهر 9 اشهر 6 اشهر 3 شهر 1 السنوات
 ج م ج مت ج مت ج مت ج م 2017
 ج مت ج م  ج م  ج مت ج م 2018
 ج م ج م ج م ج م  ج م 2019
 م ر م ر م ر م ر م ر 2020
 رمت  مت ر مت ر مت ر م ر 2021
 مت ر مت ر مت ر مت ر مت ر 2022
 م ر مت ر مت ر مت ر م ر 2023

 م ر ج م ج م ج م م ر 2024
 ج م ج م ج م م ر ج مت 2025
 ج مت ج مت ج مت ج مت ش ج ج 2026

ج مت = 
وسط  اف م

ش ج ج = 
اف  شديد 

 دا

مت ر= 
وسط  م
 الرطوبة

م ر= معتدل 
 الرطوبة

اف  ج م = 
 معتدل

 
 7دول

قلمييوحض   دا  سبة مجليع احملافظات العراق ما ل ل  سبة املئوية حلاالت اجلفاف يف مستق  ال
 احلا السنوات

 40ج مت = ،  60ج م =  2017

 40ج مت = ،  60ج م =  2018
  100ج م =  2019

  100م ر =  2020

 80مت ر = ،  20م ر =  2021

 100مت ر =  2022
 60مت ر = ،  40م ر =  2023

  60ج م = ،  40م ر =  2024

 60ج م = ،  20م ر = ،  20ج مت =  2025

 80ج مت = ،  20ش ج ج =  2026

 
 
IIV.ات و التوصيات ا  ست

ات  ا  ست
لشبكة العصبية .1 ٔفضل منوذج  يار  حصايئ مت اخ ليل  الل الت من 

خرى وذ حسب املعيار  [1-3-19]ويه  ت   AICمن بني املعامر
 مطابقة.

ىل .2 بري  شلك  ٔشد الظواهر الطبيعية املعقدة اليت تؤر  يعد اجلفاف من 
سان من مجيع النوا اة  صادية و الصحية ،....) و تبني  ح ق  )

الل  ة  ليل ان احملافظات العراق السنوات القادمة  10من النتاجئ الت
وسط الرطوبة. اف معتدل و م غري بني    تتعرض ملناخ م

ثريات موامس .3 ٔساس  ىل  ة  يمت حتديد ظاهرة اجلفاف يف احملافظات العراق
ة اطار  لتصدي لهذه الظاهرة البد من دمع صيا اجلفاف السابقة و 

 وختطيط الدارة خماطر اجلفاف
وسط الهطول السنوي لالمطار يف الفرتة .4 راسة اىل ان م توصلت ا

وسط هطو 440.66) بلغ حنو (2016-1991( الل ) اما م مطار  ل 
ساوي ( ) و مكل لوحظ يف هذه 307.51السنوات العرش القادمة 

ة يف تغري مسمتر مما يعرض الب اىل ندرة  راسة ان ظروف املناخ ا
 الل عرش السنوات القادمة.

د ان السنوات (.5 راسة و الل هذه ا ، 2025، و 2018، 2017من 
ن هذه السنوات  )  اليت شهدت اقل معدالت هطول مما يو2026

ريها لجفاف من   . حسب نتاجئ هذا البحث اكرث عرضة 
 
V.التوصيات 

ثريات اجلفاف.1 د من خماطر  ل  ىل احلكومة وضع خطة معل شام 
اصة لسنوات القادمة (  ).2026، 2025حسب نتاجئ هذا البحث و

نواء اجلوية .2  تطور نظام 
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ات ( دد ؛) 2018(2، العدد 4ا   juhd.v4n2y2018.pp78-88/10.21928: معرف الاكن الرمقي؛ )11الصف

ر 10ستمل البحث يف  ل يف 2018 ا ر  30؛ قُ  2018 ا
ُرشت يف تظمة:                  2018 حزران 30 ورقة حبث م

لمؤلف :  ahmed.abdullah@uhd.edu.iq الربيد إاللكرتوين 
رش  ة معربيل و حيىي معر رشاوي ٔمحد 2018©حقوق الطبع وال س ة حتت رخصة املشاع إالبداعي ال وح موز هيا مف .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقا الوصول ا

لصص ٔداء  -املست ميقراطية و  ارسة معرفة تصور الشباب حنوا اسهتدفت هذه ا
هبم وحقوقهم.  اهتم ومطا يا ح اصة ف يتعلّق  راسة من احلكومة، و تعد هذه ا

مضن دراسات الرٔي العام واالتصال السيايس اليت هتمت بدراسة تصّورات الرٔي العام 
ل وٕادرااكته واجتاهاته حنو القضا السياسية، و  اص ، وتد شلك  ٔداء احلكومة 

راسة  ىل مهنج املسح امليداين. وتوصلت ا ة اليت تعمتد  راسات الوصف مهنجيًا مضن ا
دم  رتبط بقضا  وردستان العراق  ا جتربة ٕاقلمي  ميقراطي يف  ٔن مشلكة التحّول ا

س  ٔدىن، ول ٍدّ  ىل  رها  ل واس لصورة املثالية املساواة يف توزيع الرثوات وا
متحور  لب مطالب الشباب اكنت  ٔ حول حتسني ظروفهم  -ٔساسًا  -واملطلوبة. وٕان 

 ٔ ىل املس ركزيمه  ٔكرث من  الل توفري فرص العمل، وتقدمي اخلدمات،  من 
راسة  ت ا ميقراطية، وتغيري نظام احلمك. وتب بعدم وجود فروق ذات دال  ا

لبية الشباب ال يُدرون  ٕاحصائية يف تصّورات الشباب ٔ ث ٕان  ميقراطية، ح حنو ا
ميقراطية  .معىن ا

ا اللكامت ردستان، ا -ا ٔداء احلكومة، اخلدمات العامةميالشباب، ٕاقلمي   .قراطية، 

 املقدمة .1

وهنم ميلكون الطاقة  متعات معومًا،  دى الرشاحئ املهّمة يف ا ميثل الشباب ٕا
ٔن  ماكهنم  ٕ ، و ىل التغيري الفا ٔكرث قدرًة  ٔهنم  ا احلياة، ال سيّام  يؤروا يف مجيع م

الف  ىل الرمغ من اخ ه احلضاري، و متع وتقّدمه ورق ريمه، واملسامهة يف بناء ا من 
ًال يف  ّمًا وفا ة، فٕان الشباب ميثلون عنرصًا  عية والسياسية والثقاف ج ات  الب

ٔهنم متعات اكفّة،  ة ا ل: امحلاس، وإالرصار والرسة،  ب متتعون بصفات مشرتكة، م
ٔهدافهم، لك هذه الصفات  ق  ل حتق ٔ واجلدية، وروح التضحية والنضال املسمتر من 
ٔو  تلفة لتقوية نفسها ودميومهتا  و والنظم ا ّمًا بيد ا جيعُل من الشباب عنرصًا 

لهتديد والتخويف وزعز  كون مصدرًا  ستطع لعكس رمبا  ستقرار، ٕاذا مل  ة 
زال  متع، ال  ة يف ا ٔمهية هذه الف لرمغ من  اهتم، و يا شبع تطلعاهتم واح ٔن  احلكومة 

دم  ش، و هتم ، واحلرمان، وا ول يعانون من البطا متعات وا الشباب يف كثري من ا
لصورة املطلوبة م بطاقاهتم وقدراهتم    .ه

راسة املنجزة ّٔن دراسة واقع الشباب  هذه ا لامً  اولت حبث هذه إالشاكلية،  قد 
مي سياسة حكومة ٕاقلمي  مه تعطي ٕاماكنية تق وردستان العراق وقضا يف ٕاقلمي 
ٔداء احلكومة  ة، وتصور الشباب حنو  وردستان العراق وتقوميها جتاه الشباب من 

هبم و  اهتم ومطا يا ح اصة ف يتعلّق  ٔخرى، و ة  حقوقهم، وذ بغية معرفة من 
مه من قضا  وردستان العراق وقضا ا الشباب يف ٕاقلمي  مي مدى قرب  وتق
ل الشباب  ات ثورات (الربيع العريب)، وتفا رت مبو ٔ ول العربية اليت ت الشباب يف ا
دم متتع  ام ثورات (الربيع العريب) هو  ٔمه دوافع ق ٔن من  ريون  رى الك ث  معها، ح

عية، ونقص ت ا ج ت العامة، وال س العدا  ميقراطية، واحلر ول 
اصة بني الشباب متع و  .اخلدمات، وتفّيش البطا يف ا

ىل بياِن تصورات الشباب  ركّزت  راسة قد  ره فٕاّن هذه ا يف ضوء يف ما سبق ذ
اصة اجتاهات املفاهمي اليت حتتلّ  ٔداء احلكومة و ال  هم ح ًا واسعًا من  وٕادرا ّزيِ

ٔداء احلكومة  ميقراطية،  ني، مهنا: مستوى ا مات الباح ٔاكدميية واه راسات ا ا
ريها، وتفرتض هذه  ستقرار و ٔمن و ٔ توفري اخلدمات، العمل، ا اصة يف مس و
لتايل الهيمتون  لصورة املطلوبة، و ميقراطية  ٔن الشباب ال يُدرون معىن ا راسة  ا

ستقرار، وركز هذه هبا  ٔمن و كثريًا مقارنة بتوفري فرص العمل واخلدمات وا
وردستان العراق من  ت الشباب وتفسريها يف ٕاقلمي  ٔولو ىل حتليل  ٔيضًا  راسة  ا
ٔداء حكومة ٕاقلمي  هم وتصوراهتم حنو  ليل ٕادرا دانية، وذ بت الل دراسة م

ُسهم يف حتل  ي  ٔمر ا ات الشباب واستقراء وردستان العراق، ا يا ٔمه اح يل 
راجمها  د احلكومة يف وضع  سا ات  يا ح ث ٕان معرفة هذه املطالب و هبم، ح مطا

لشباب ت املتعلقة  لتايل معاجلة القضا واملش  .التمنوية والتخطيطية، و
 

راسة (  )Conceptual Frameworkٔوالً: إالطار النظري واملفاهميي 

اِن املنطلق الفكري ومربرات ركز إالطار  ن يُفّرسِ ىل حمور راسة  النظري 

ٔداء احلكومة ميقراطية و ره يف تصورات الشباب حنو ا ٔ صادي و ق منو   ا

وردستان  ا ٕاقلمي   العراق –دراسة 
  2ىي معر رشاويحيو  1ٔمحد معربيل

رشيةامعة التمنية  ،القانون والسياسةلكية   1    نية ،ال  ردستان، العراقاقلمي  ،السل
داريةلكية   2 ية  امعة التق ية،  نية التق نية ،السل  ، العراقردستان اقلمي، ،السل
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ٔيت عرٌض لهذه احملاور: راسة، ويف ما ي  ا

ة.-11 ميوقراطية، والزناهة، والشفاف صادي ولك من: ا ق منو   العالقة بني ا

رسيخ املبادىء  صادي يف  ق منو  باينة حول دور ا ات نظر م هناك و
ل، وتوفر  ٔم شلك  ق التمنية  ٔن تؤدي ٕاىل حتق ٔهنا  ميقراطية اليت ميكن من ش ا
ىل افرتاض  نية  ة م عية،  فهذه احلا ج لمواطنني فرص العمل، وحتقّق العدا 

صادي جيعل الفرد حرّ  ق منو  ٔن ا ايعته، كام جيع حّرًا مفاده  ٔو م يار الراعي  ًا يف اخ
ه  ٔداة بيد الراعي لقمع الشعب، وميكن القول ٕان هذا التو كون  ٔن  يف الوقت نفِسه 
صاٍد  ق متتع  لهبا  ٔ ميقراطية، فٕان  ول ا ٍدّ ما، خصوصًا ٕاذا نظر ٕاىل ا حصيح ٕاىل 

ق  منو  ٔنظمة السياسية قوي وشعٍب ُحر. والسؤال املهم هنا: هل ا صادي حتّول ا
ٔنظمٍة دميقراطية؟   ٕاىل 

ست هناك  ٔنه ل راسة ٕاىل  راسات السابقة توصلت هذه ا الل مراجعة ا من 
د لك من  ميقراطي، ويف هذا السياق و صادي والتحول ا ق منو   القة قوية بني ا

Boix, Miller and Rosato)2012) حكومًة و  )219) يف دراسهتام اليت مشلت
اً  القة ذات دال احصائية 2007-1800ىل مدار السنوات ( ب ست هناك  ٔنه ل ) ب

ان  ميقراطي، ويف سياق مماثل توّصل الباح منو ا صادي وا ق منو   Yungبني ا

and Tan )2008 ٔربعني سنة الل  يوية  ٓس ) يف دراسهتام اليت مشلت مثانية دول 
ٔثري س هناك ت ٔنه ل رسيخ  املاضية ب صادي يف  ق منو  ث دور ا ر من ح يُذ

ٔمراك  ٔجريت يف دول  راسة اليت  ول، ويف ا ميقراطية وجتسيدها يف ت ا ا
ل  ٔورو من ق وب  ة وج ٔن العالقة بني ٕارساء 2001ام  Bunceالالتي د  ، و

شري ٕاىل ٔ  ث  ول ضعيفة، ح صادي يف جتربة  ت ا ق منو  ميقراطية وا البية ا ن 
ٔقل  صادية وتعززها، ب النظم ا ق ات  ميقراطية  متيل ٕاىل ٕاجراء إالصال النظم ا

ٔن ٕاطا احلمك  Bunceدميقراطية ال تقوم بذ وال هتمت به كثريًا، ويذهب  ٕاىل القول ب
منو  ٔن ا صادية، ويفرتض ٕاىل  ق ات  دم اجراء إالصال ىل  نيٌة  دادي م س

صادي ٔن ت النظم متيل دامئًا اىل استغالل  ق دادية،  ٔنظمة اس يؤدي ٕاىل 
ٔمن،  ش والرشطة وا ل اجل ىل سلطهتا، م لحفاظ  متع  ٔموال العامة من نفقات ا ا
ٔيدت هذِه الرؤية  متع، وقد  ٔفراد ا دم املساواة بني  وهذا بدوره يؤدي ٕاىل مزيد من 

الل ه ديدة، ومن  ة  ذا املنطلق ميكن القول ٕان مشلكة التحّول دراسات ٕامربيق
دم املساواة يف توزيع  رتبط بقضا  وردستان العراق  ا جتربة ٕاقلمي  ميقراطي يف  ا
لصورة املثالية املطلوبة، وقد ساد  س  ٔدىن ول د  ىل  رها  ل واس الرثوات وا

ى املواطنني، وذ بعد ارتفاع مزيانية لغنب والظمل  ا  شعور  دا إالقلمي واست
حتاد الوطين الكوردستاين واحلزب  ل احلزبني احلامكني " لتقوية السلطة من ق
ميقراطية مرتبط  ق ا دم حتق ّٔن  َس من املغاالة القول  ميقراطي الكوردستاين". ول ا
ّدِ ذاهتا فقط، بل يه من  مة يف  ست  ٔ العدا ل ٔي ٕان مس  ، ق العدا بعدم حتق

ان املق رى الباح ميقراطية، ويف هذا السياق  ٔساسية   Ansell andّومات ا
Samuels )2010 صادي بقَْدر ارتباطه ق منو  رتبط  ميقراطية ال  ٔن ٕارساء ا  (

ناقض ىل حنو م ٔن تُصبح  ميقراطية   & Bali) بتوزيع املساواة يف الرثوة، ٕاذ ميكن 
Abdullah, 2017) ٔ ماكن ا ٕ ٔي ٕانه  ٔهنا متارس ،  ٔن تّدعي  دادية  س نظمة 

قش  رشيعية، وقد  ت، ووضع السلطات ال ا نت ميقراطية ٕاكجراء  هذا Miller ا

ٔمر ( ل 2013ا ٔ ٔموال العامة من  ىل ا سيطر  دادية  س ٔنظمة  ٔن ا ) مؤكِّدًا 
ٔن ي ت ا ادل، وتغّطِ ري  شلك  ٔموال  الل توزيع ا ظمة َمساوهئا حامية سلطهتا من 

ىل الطريق حنو  ٔهنا  اء ب ّدِ ٔو  سويق اخلار  ل ت سواء  ا نت جراء  ٕ
دم املساواة يف الرثوة يؤر سلبًا يف النخبة والطبقة  ٔن  ميقراطية. وال شك  ا
ٔخرى، وهذا ما  عية ا ج ات  لف ضومة مقارنة  ٔن حقوقها  شعُر  ٔهنا  الوسطى، 

ٔكّد يدفعها ٕاىل انتقا عية، وقد  ج يق الطبقات  ٔمر يؤر يف  د السلطة، ا
Ardanaz and Scartascini )2013 ىل املهنج ٔعمتدت  ) يف دراسهتام اليت 

ىل مدار ( راسة مخسني دو  ٔساسية وفقًا 2007 -1990املسحي  ٔن املشلكة ا  (
ول  ري من هذه ا ٔن الك دم املساواة، وتوصال يف دراسهتام ٕاىل  مكُن يف  راسهتام 

الل إالعفاءا ات الضغط من  واء جام ٔو تضطر ٕاىل اس النخبة واح ة،  ت الرضي
يازات ٕالساكهتم. م حهم  ٔو م ٔموال والهبات،   دمعهم 

ان  ة تعاين   Ardanaz, & Carlos (2013)ورى الباح ول النام لبية ا ٔ ٔن 
دم املساواة يف  ٔن مشلكة  راسة  ق املساواة، وتفرتض هذه ا دم حتق من مشلكة 

ت د ّمهِ الت ٔ وردستان العراق من  ل السياسة يف إالقلمي،  ا ٕاقلمي  ٔمام مستق
ٔن ارتفاع املزيانية جعل  راسة  ه، وتفرتض هذه ا ٔساسية ف ويه متثل املعض ا
لزتامن مع ارتفاع مزيانية إالقلمي،  دثت  لبية املظاهرات  ٔ ٔن  ٔعقد،  مشلكة املساواة 

اصة الشباب متع و بريًا يف حتريك ا الم مارست دورًا  ، وميكن ؤن وسائل إال
ٓيت: الل الشلك ا فرتاضات من   عرض هذه 

 )1شلك (

الم واحلكومة وحراك الشباب  القة إال راسة حو  املنطلق النظري ومربرات ا
ه حراك الشباب الكوردي داث "الربيع العريب" مبا ف ٔ  يف 

 

وردستان العراق-2  مشاركة الشباب يف املعارضة املدنية والشعبية يف ٕاقلمي 

ٔن احلركة  لتعددية السياسية،  وردستان العراق  سم جتربة احلمك يف ٕاقلمي  ت
ٔحزاب السياسية، وقد شّلكوا  ة من ا ىل مجمو ٔساسًا قامئة  التحررية الكوردية اكنت 

ام  ٓذار  ل انتفاضة  )، 2012(الزيدي و الصادق،  1991 اجلهبة الكوردستانية ق
رملانية يف  ت  ا ٔول انت وردية 19/5/1992وجرت  ٔربعة مهنا  ، مبشاركة مثانية قوامئ "

س إالقلمي"،  صب رئ ىل م لمنافسة  ٔربع خشصيات  ٓشورية وركامنية مع  ٔربعة مهنا  و
ٔهنا اعتربت  ت، ٕاالّ  ا نت ىل ت  ذ اليت مت رصدها  ٓ يف  -وبرصف النظر عن امل

ااململنململنململنململنطن
 اءساء   
مراكمراكاكاك
خخ
مراكمراك ٔٔٔمراك  ٔولول

يفيفيف يفي يفي يفيفيف
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اصة يف هذه املنطق -ذ الوقت  ديدة وممّزية، و كتاتورية جتربة  ٔنظمة ا ة املليئة 
ث املامرسة 2010(رسدشيت،  ىل الرمغ من هذه التجربة الناحجة من ح )، و

يل  تال دا لت يف صدامات عسكرية واق ٔحزاب السياسية د ٔن ا ميقراطية، ٕاّال  ا
ٔعوام ( اّدة، ومن مث 1998-1993الل ا ٔدى ٕاىل انقساماٍت سياسية  )، ِمّما 
اطق  حتاد الوطين تقسمي م سني:  النفوذ واحلمك إالداري بني احلزبني الرئ

ٔن هذه املر  ان  ميقراطي الكوردستاين، ورى الباح الكوردستاين واحلزب ا
ٔن العراق  صادية،  ق سيّة رافقهتا املعض  ٔس سبة لٕالقلمي اكنت مر ت ٔساسًا  -ل

-  ًّ صاد اش حصاراً اق ه إالقلمي قد  اّدًا.  مبا ف  دوليًّا 

ت الظروف  1999وبعد  يل، وحتّس ا ستقرار ا ًا من  شهد إالقلمي نو
ن  ٔ احلز صادي، وبد ق لحصار  ة الرفع اجلزيئ  ًا ن س لمواطنني  شية  املع
د  ٔخر التوح ٔربيل وٕان ت نية و د إالدراتني يف لك من السل اٍت لتوح اح احلاكامن م

ام 2006 /7/ 5الفعيل ٕاىل ( ت  الس الب ت  ا  .1999)، وقد جرت انت

ر   ٔ ني، فضًال عن  ت املثقفني والصحف ر كتا ٔ ات ظهر  سعي تصف ال ويف م
ٔسس  ٔسهمت يف بناء  متع املدين، ٕاضافة ٕاىل الصحف املستق اليت  ظامت ا م

ريها من التجم -اخلطاب النقدي املعارض، ومهنا جتمع "رهند  ة، البعد" و عات الثقاف
ّدًا 2012ورى الزيدي والصادق ( روا  ٔ ٔن بعضًا من الشباب قد ت ) يف دراسهتام 

حزب  هبذه احلراكت يف ت املر ال سيّام التيارات املعارضة اليت ظهرت الحقًا 
ٔول حصيفة سياسية  اليم ٕاىل ظهور  ّٔدى املناخ السيايس وإال وران"، وقد  التغيري "

مس "ها ل: "لفني  -والىت ٔهلية  ٔهلية؛ م الت ا ريها من ا شاط"  -املواطن"، و ال
ت"،  وردستان ن رزها: "ستاندر"، و" ٔ ، و"راك"، فضًال عن املواقع إاللكرتونية 

ريها". وردستان بوست" و  و"

شية  2003ام  وبعد سقوط النظام العرايق   صادية واملع ق ت الظروف  حتّس
ة رف شلك لمواطنني ن صادى، ؤدى ذ اىل ارتفاع مزيانية العراق  ع احلصار إالق

ٔربيل بتخصيص ( لعراق ٕالقلمي 17رسيع، وقد اتفقت بغداد و %) من املزيانية العامة 
ٔمر الواقع شبه مستقل  ٔصبح ب وردستان العراق  ٔن ٕاقلمي  وردستان العراق، مبعىن 

ٔشار معر بيل ( ً، ويف هذا السياق  صاد يف دراسته حول تطور ٕاقلمي  )2016اق
ّٔدى اىل ختلّص الشعب الكوردي من  ٔن تغيري النظام ورفع احلصار  وردستان ٕاىل 
ىل اخلدمات  لحصول  اته  ة، ورفع سقف توقعاته وطمو س هتديد بغداد من  واب

ٔخرى ة  ٔكرث من  ٔفضل وفرص معل  ٓمال (Bali, 2018a) شلك  ، لكن هذه ا
ات مل تتحقق  ٔرض الواقع، وظهرت بوادر الغضب الشعيب من والطمو ىل 

ام  تصف  ت 2005السلطات، واندلعت املظاهرات يف م لمطالبة  2016م، وبدا
ء،  ل: الكهر ٔخرى؛ م ل: توفري فرص العمل والسكن، وتوفري اخلدمات ا حلقوق؛ م

ريها(صاحل،  ه و )،  ويف 2009واملاء، واحملروقات، واخلدمات الصحية  ووسائل الرتف
حتاد إالساليم الكوردستاين) يف  ة ملشاركة احلزب إالساليم ( ٔثناء ون هذا ا
ٔ الفساد إالداري يف إالقلمي  رازه مس ، وٕا ة بقامئة مستق ت الربملانية العراق ا نت
ىل  ميقراطي الكوردستاين الضغط  الّيم والسياّيس مارس احلزب ا يف خطابه إال

دد هذا احلزب إ  ل  ٔقضية التابعة لها، ومق ّد حرق مقراته يف حمافظة دهوك وا ىل 
ة قد 6/12/2005من قادة هذا احلزب يف  الم ٔن املؤسسات إال ره  ر ذ د ، و

سليط  الل  ٔيضًا يف رفع وعي الناس حبقوقهم جتاه ممارسات احلكومة من  ٔسهمت 
ٔداء احلكومة يف تقدمي اخلدمات وتوفريه ىل ضعف  راز توفري الضوء  ٕالضافة ٕاىل ٕا ا، 

ن يعانون من البطا  اصة الشباب ا لمواطنني و ادل  شلك  فرص العمل 
ش واحلرمان.  هتم  وا

ٔشار الزيدي وصادق يف دراسهتام  ٔة املعارضة وتطورها يف إالقلمي  -وقد  ش  -حول 
ام  وران"  ل حزب " شك شطت بعد  ٔن املعارضة السياسية قد  ، 2009ٕاىل 

وات و لمؤسسات والق ٔحزاب السياسية العديدة واملالكة  لرمغ من وجود ا
لحزبني  سيّة، ؤن اخلطاب السيايس  ٔس ٔن إالقلمي مر مبر ت ة اخلاصة هبا،  الم إال
ّدِ  درالية لٕالقلمي ٕاىل  ٔ تقرر املصري الكوردي، وتعزز الف ركز حول مس احلامكني قد 

ستقالل عن ا ىل دو احلديث عن  ة  لعراق، بدًال من تعزز احلكومة احمللية املب
عية، ومعام  ج ق العدا  لمواطنني، وحتق مؤسساتية، وتوفري احلقوق واخلدمات 
ءات والوالءات احلزبية(الزيدي  ن ٔساس املواطنة بدًال من  ىل  مواطين إالقلمي 

 ). 2012وصادق، 

ت الربملانيةو  ا نت لس الوطين  2006الكوردستانية يف  قد جرت  ت ا ا وانت
متع 2005العرايق يف  ٔمراك وا ادة  ويل بق الف ا ٔمام الت  ً ٔصبح مطلو ٔن العراق   ،

ن احلاكامن يف إالقلمي حبم رشاء  ميقراطية، وقام احلز ادىء ا ويل لتجسيد م ا
شلك عشو  الل توفري الوظائف  ٔصوات والوالءات من  ٔموال ا ايئ، واستغالل ا

ٔو مل  اهتم  يا ن مل توفر اح دة خسط الشباب ا ّٔدى ٕاىل ز العاّمة بطرق شّىت، ِمّما 
ها  ّ ات نقد احلكومة مهتمني ٕا دة مسا ّٔدى ٕاىل ز يازات، وهذا ما  م شملهم ت 

كةي(Bali,2018a) لفساد لنت حركة "هة ٔ  5/5/2007ٕاىل مىت"  يف  -، وقد 
لب املنظمني اكنوا من الشباب من ق  متع املدين، ؤ ظامت ا ة من م ل مجمو

ات، وحماربة الفساد، وتوفري  جراء إالصال ٕ ن طالبوا احلكومة  الناشطني ا
ت اليت يعاين  ري من املش ميقراطية الكف حبّلِ الك ادىء ا اخلدمات، ورسيخ م

 مهنا املواطنون.

ٓذار/مارس  حتاد استق 2007ويف  ل نوشريوان مصطفى من حزب  ال الرا
ّة  الم ٔي "اللكمة"، ويه رشكة ٕا الوطين الكوردستاين، ؤّسس رشكة  "وشه" 
ا  ست اعِته  اة تلفزيونية، ومطبعة، لق ة، وق مكّونة من موقع الكرتوين، وحمطة ٕاذا

ة ب  الم ٔت حركته عن طريق هذه الوسائل إال ات يف حزبه، وبد توعية ٕاجراء ٕاصال
ل ٕاجراء  ٔ ىل احلكومة وانتقادها من  لمطالبة حبقوقهم، والضغط املسمتّر  املواطنني 

لمواطنني(ئاوينة،  ات، وحماربة الفساد، وتوفري اخلدمات  )، واكن 2018إالصال
ىل رشكة "وشه  لب القامئني  ة الشباب، وقد تلقت هذه  -ٔ اللكمة" مه من ف

ٔيضًا،  مع من الشباب  ة، وٕادرايت الرشكة ا لب نية و اصة يف حمافظيت السل و
حتاد  اطق نفوذ  رخيية وسياسية ممتث بوجود م ٔسباب  ان، نظراً  رن ورم را
ٔربيل  افظيت  ت مقارنة مب ٔكرب من احلر ة  الوطين الكوردستاين، ووجود مسا

وران  ام -ودهوك، وشارت حركة " ت الربملانية  ا نت وفاز  2009 التغيري" يف 
ٔصل (25بـ( ٔكرب 110) مقعدًا من  شارك احلركة يف احلكومة، ؤصبح  ) مقعد، ومل 

حتاد إالساليم  ني ( لحكومة يف إالقلمي جبانب احلزبني إالسالم حزب معارض 
ة الكوردستانية ، وتعّد الفرتة ما بني  ة إالسالم ٕاىل  2009الكوردستاين، وامجلا
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ة  2013 لحكومة ٕاضافة فرتة مشحونة وساخ سياسيًا، وذ لوجود معارضة قوية 
ت، وتوعية الناس ببعض  ّ ّٔدى ذ ٕاىل توسيع هامش احلر ٕاىل خسط الشباب، وقد 
ات  ل: الفساد، إالصالح، املزيانية، وحقوق الفرد، واج ات؛ م املفاهمي واملصطل

ريها.  احلكومة و

ابة احلكومة لهذه املطالب، اندلعت  ة لعدم است  2011املظاهرات يف بداية ن
ارشة  حتاد الوطين الكوردستاين، وذ م ملدة شهرن يف املناطق املعروفة بنفوذ 
لب املتظاهرن من الشباب، ولكن مت مقع ت  ٔ داث "الربيع العريب"، واكن  ٔ بعد 
نية، ؤسفر ذ  ٔربيل ٕاىل السل ية القادمة من  ٔم الل دمع القوة ا املظاهرات من 

ة، وقد ع ية املسل ٔم ااكت مع القوات ا ش ٔثناء  دد من املتظاهرن  ل  ن مق
ر  داث شباط/ فربا ٔ  .2011(Bali, 2016) عرف ب

ام  دا  2015ويف خريف  سة  ٔحزاب الرئ ٔعضاء الربملان من ا دد من  طالب 
ميقراطي الكوردستاين، بتغيري النظام  السيايس ٔعضاء الربملان املنمتني ٕاىل احلزب ا

ات رئاسة  يف إالقلمي من النظام الرئايس ٕاىل النظام الربملاين، هبدف تقليص صالح
ت رفضًا شديداً من  ىل احلكومة والربملان، ولكن هذه املطالب وا إالقلمي وتوزيعها 
ّٔدى  صب رئاسة إالقلمي، ف ّ م ي اكن زعميه يق ميقراطي الكوردستاين ا ل احلزب ا ق

ٔدى ذ ٕاىل اندال حتاد الوطين الكوردستاين، كام  اطق نفوذ  ع املظاهرات يف م
ر ذ  ٔربيل العامصة، ومت تعطيل معل الربملان ٕا س الربملان من  ٕاىل طرد رئ

(Speemedia, 2016)  ٔحزاب ل ت ا ي قُّدم من ق ٔن املرشوع ا ، وامللحوظ 
ة ات املمنو ٔ رئاسة إالقلمي، والصالح ىل مس ركّز  ىل ٕاجراء  قد  ركِّز  ٔن  ، بدل 

ة النظام السيايس. ذريّة يف ب اٍت   ٕاصال

اء  ة املواطنني ومشالكهم  ُره ميكن القول ٕان التعبري عن معا ىل ما سبق ذ عطفًا 
ٔوىل  - ة ا متحور  -ر هبم اكنت  لب مطا ٔ ل الشباب الواعي، وٕان   -من ق

الل تو  -ٔساسًا  ٔكرث حول حتسني ظروفهم، من  فري فرص العمل، وتقدمي اخلدمات، 
ميقراطية، وتغيري نظام احلمك، فاملظاهرات  ٔ ا ىل املس ركزيمه  ًال  -من  ف ُمسِّي  -م

س هناك نظام  ٔنه ل ىل الرمغ من  بـ"الربيع العريب" مل حتصل يف دول اخلليج العريب، 
ٔن النظام ا ول، حصيح  ّٔيِ دو من هذِه ا كفل  -رمبا  -ميقراطي دميقراطي يف 

ل، لكن  ٔم شلك  د يف توفري فرص العمل  سا ٔن  لرثوات، وميكن  ادالً  توزيعًا 
ٔن توفر اخلدمات، وفرص  ستطيع  و دميقراطيًة حىت  كون ا ٔن  س من الرضورة  ل
لشباب  لمواطنني  ٔن توفري اخلدمات وفرص العمل  راسة تفرتض  العمل، فهذه ا

ٔن يتحقق، ري دميقراطي. ميكن   وٕان اكن النظام 

 نيًا: املشلكة البحثيةة

شة الواقع السيايس  الل معا لمشلكة البحثية من  هام  ان ٕادرا اسمتد الباح
ام  ٓذار  ذ انتفاضة  وردستان العراق م لشباب يف ٕاقلمي  يش  ، واليت 1991واملع

وردستان العراق من نظام صدام  طقة ٕاقلمي  ع ّٔدت ٕاىل حتّرر م ي م حسني ا
ة والسياسية، ٕاىل فرتة ممارسة احلمك يف إالدارة احمللية الكوردية يف  ت الثقاف احلر
ٔوضاع  رت سلبًا يف ا ات احمللية، ؤ لرصا سمت مبر مليئة  إالقلمي اليت ا

ام  سقوط النظام البعيث  عية، مروراً  ج صادية والسياسية و ي 2003ق ، وا

ة ّٔدى ٕاىل ر  ويل عن العراق، ودخول القوى السياسية العراق صادي ا ق فع احلصار 
ديدة وخمتلفة.  اجلديدة، مبا فهيا الكورد يف مر سياسية 

وميكن القول ٕان "الربيع" عند الشباب الكوردي سبق كثرياً ثورات "الربيع  
ميقراطي  ث التطور ا باينة من ح ل م العريب"، ٕاذ مّر الشباب الكوردي مبرا
االت من الصدام بني الشباب والسلطات  دثت  يش، وقد  صادي واملع ق و

حلقو  الل هذه الفرتة، مطالبني  ت، وذ من احلامكة يف إالقلمي  ّ ق احلر ق وحتق
متع  ظامت ا خنراط يف م ل امجلعيات، و عتصامات واملظاهرات، وشك الل 
ٔن مطالب الشباب يف  ان  الم، ويلحظ الباح ستفادة من وسائل إال املدين، و
ٔكرث من اجلانب  يش  صادي واملع ق ىل اجلانب  ركّزت  مجيع  ت املظاهرات 

ميقراطي، و  ري من املثقفني ا ٔن الك ٔيضًا  ت العامة، ولكن املالحظ  ّ توسيع احلر
ة جتسيدها يف  ميقراطية، ويف ٔ ا ىل مس ُركِّزون  ٔحزاب املعارضة اكنوا  وحىت ا
ٔن هناك  ٔيضًا  ت مبا فهيا مطالب الشباب، ويُلحظ  ّل معظم املش النظام بغية 

ة، وسعي النخبة تناقضًا ملحوظًا يف تصّور الشباب جتاه احل هبم من  كومة ومطا
ٔخرى، وقد جشع  ة  املثقفة والقوى املعارضة لتوصيف املشالك وطرح احللول لها من 
ٔداء احلكومة، ورصد  هم حنو  ىل دراسة تصّورات الشباب وٕادرا ني  ٔمر الباح هذا ا

ٔس ت واملطالب ا سهم يف معرفة حتديد املش هتم وحتليلها، وهو ما  اسية ٔولو
ٔو النخب املثقفة يف  لساسة  ٔاكنت  هناية يف رمس احللول سواًء  لشباب، لتصّب يف ا

ٔو املنطقة.  إالقلمي 

راسة وفروضها ساؤالت ا  لثًا: 

ٔسئ املتعلِّقة مبوضوع البحث مت وضعها بناًء  ة من ا ىل مجمو راسة  ابت هذه ا ٔ
راسات السابقة اليت مت راسة وا ٔهداف ا الل إالطار ىل  اقشهتا من   عرضها وم

ٓيت: ىل النحو ا ددًا من الفروض  ربت  راسة، واخ  النظري واملفاهميي 

راسة:  ساؤالت ا

رسيخ .1 اصة ف يتعلق مبسائل:  ٔداء احلكومة  ما يه اجتاهات الشباب حنو 
ٔمن؟ ق ا ت العاّمة، تقدمي اخلدمات، وحتق ّ ميقراطية، احلر  ا

متع املدين يف  ما اجتاهات.2 ظامت ا ٔحزاب السياسية وم ٔداء ا الشباب حنو 
ميقراطية؟ ادىء ا  العملية السياسية، ورسيخ م

وسي يف تداول السلطة، ورسيخ .3 ت  ا نت ٔجتاهات الشباب حنو  ما يه 
ا مع التقاليد احمللية؟ ا س ميقراطية وا ميقراطية، ومدى توافق ا  ا

ٔسباب ودوافع ا.4 ٔحزاب السياسية واملشاركة يف ما  خنراط الشباب يف ا
 املظاهرات؟

ملعلومات .5 لهيا الشباب ٕالمدادمه  ة اليت يعمتد  الم ٔمه الوسائل إال مايه 
 السياسية؟

راسة:  فروض ا
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رجع ٕاىل .1 دم رضامه ال  ب  ٔداء احلكومة، وس ري راضني عن  لبية املبحوثني  ٔ
ميقرا دم توفري فرص العمل، ضعف دور احلكومة يف ٕارساء ا طية، بل ٕاىل 

 وتقدمي اخلدمات.

هتم احلياتية، .2 ٔولو ميقراطية، وهذا ما يؤر يف  لبية املبحوثني ال يُدرون معىن ا ٔ
ميقراطية.   ل احلرية وا ٔيت فرص العمل، وتوفري اخلدمات ق ث ت  ح

ميقراطية .3 د فروق ذات دال ٕاحصائية الجتاهات الشباب حنو ا ٔداء ال تو و
س، واملستوى التعلميي،  ل: (اجل ة؛ م ميوغراف لمتغريات ا احلكومة وفقًا 

 واملر العمرية).

راسةة  رابعًا: إالجراءات املهنجية 

هتا  راسة وعي راسة وجممتع ا راسة من مهنج ا تتكون إالجراءات املهنجية لهذه ا
ىل  راسة  ليل إالحصايئ  ت والت ٔداة مجع البيا ٓيت:و  النحو ا

راسة  مهنج ا

راسة من مضن دراسات الرٔي العام واالتصال السيايس اليت هتمت  تعد هذه ا
ٔداء  بدراسة تصّورات الرٔي العام وٕادرااكته واجتاهاته حنو القضا السياسية، و
ىل مهنج  ة اليت تعمتد  راسات الوصف ل مهنجيًا مضن ا اص، وتد شلك  احلكومة 

ٔداة مجلع Survey Method (املسح امليداين ان  رة است الل تطبيق اس ) من 
ليل المكي الوصفي من املناجه املهّمة يف جمال  ت وحتليلها مكيًّا، ويعترب الت البيا
عية  ج ىل اجلوانب  ر السياسات  ٓ اس  سمح  بق راسات السياسية، ٕاذ  ا

ريها صادية والسياسية و ق  . (Fischer& Gerald, 2016) و

هتا راسة وتوصيف عي  جممتع ا

ٔعامرمه ما بني ( ن يرتاوح  لشباب ا راسة   ) سنة، 29 -15متثل جممتع هذه ا
اسب من  دد م ان بطريقة عشوائية هبدف الوصول ٕاىل  ست رة  وقد مت توزيع اس

سمح لية اليت  ح بتعممي  الشباب، ويندرج هذا النوع من العينة  مضن العينات 
رات يف شهر مايو/   (Lampard & Pole, 2015)نتاجئها س ، وقد مت توزيع 

ام  ر  ا ( 2017ٔ ن يرتاوح 300ىل عينة عشوائية قوا ً من الشباب ا حو ) م
ة والصاحلة 29 -15ٔعامرمه ما بني  رات املوز س سبة املرجعة من  ، وقد بلغت ال
دام ( رة، 204لالست اول ) اس ٔن نوع العينة يه عينة عشوائية،  لرمغ من  و

ىل النحو  ة)، وذ  ميوغراف اة متثيل املتغريات (خصائص املتغريات ا ان مرا الباح
ٓيت:  ا

 )1اجلدول رمق (

ة ميوغراف لمتغريات ا ٔفراد العينة وفقًا   توزيع 

  

الل  اجلدول رمق ( شلك (1من  ث  ة إال ٔن ف ٔفراد 62) يتضح  %) من 
ور ( دم التوزان 38العينة، ويبلغ ا ٍدّ ما، ورجع  قاربة ٕاىل  سبة م %)، وهذه ال

لرشحية العمرية  سبة  ل لهين، و ة  رات املوّز س اع  ىل اسرت ث  حلرص إال
سبة ( 29 -23اءت رشحية  سبة   22 -19%)، مث رشحية 52ٔكرب رشحية ب ب

سبة ( 18 -15%)، وتلهيا رشحية 43( ني 5ب %)، وذ لق تعاوهنم مع الباح
لمبحوثني، فقد  ملستوى العلمي  لهيم، وف يتعلّق  ة  رات املوّز س اع  السرت
اميل شهادة الباكلوريوس  ة (الباكلوريوس) اليت متثل طالب اجلامعات، و اءت ف

ىل  ٔ سبة (83سبة، ويه (ب دادية ب %)، مث 30%)، مث طالب املدارس إال
سبة (  %).4طالب املتوسطة ب

ليل إالحصايئ ٔسلوب الت اس و ت ومعايري الق  ٔداة مجع البيا

ستقصاء) مكّونة من  ان ( ست رة  س راسة  ت هذه ا ٔداة مجع بيا متثل 
بار فروضها، وبعد  خ راسة، وسمح  ساؤالت ا شلك جييب عن  دة حماور 
راسة ومراجعهتا، مت ٕاجراء معاجلهتا وحتليلها، واستخراج  ت ا هتاء من مجع بيا

مج " ر دام  ست عية" واملعروف النتاجئ إالحصائية،  ج لعلوم  احلزمة إالحصائية 
 . Statistical Package for the Social Science (SPSS)بـ 

ة،  ميوغراف ٔسئ عن املتغريات ا ة من ا رة مجمو س ٔول من  ويتضّمن احملور ا
ت، ويتكّون احملور  ا ٔسامهئم، لضامن احلريّة يف إال ر  دم ذ وطلب من املبحوثني 
ٔداء احلكومة،  س تصّور املبحوثني ورضامه عن  ٔسئ اليت تق ة من ا الثاين من مجمو
اس دوافع الشباب وتصّوراهتم وضع  ٔو (ال)، وملعرفة ق اس (نعم)  الل وضع مق من 
ر)، وذ لضامن  ٔخرى مل تذ ة ( و ارات مف ٕالضافة اىل خ ة من اخليارات،  مجمو

ّٔما احمل ه املبحوثني،  ٔسئ اليت مت وضعها دم توج ة من ا تضّمن مجمو ور الثالث ف
ميقراطية، واملظاهرات، والهجرة،  اس اجتاهات املبحوثني حنو مج من القضا اك لق
ت يف العملية  حتادات والنقا ٔحزاب املعارضة، ودور املنظامت و ٔداء ا و

ٔمام لك عبارة من لتفضيل  ات  ميقراطية، وقد وضعت ثالث در اس،  ا عبارات املق
ٔوافق  ) : اس ذ ٔوافق  -لق ٔسئ  -ال  ة من ا حمايد)، ويتضّمن احملور الرابع مجمو

ابية، ومدى ثقهتم هبا،  نت اس اجتاهات املبحوثني حول العمليات  اليت تبحث  ق
ٔمام  لتفضيل  ات  ميقراطية، وقد وضعت ثالث در دى املقّومات يف العملية ا ٕاك

ٔوافق لك عبارة من  ) : اس ذ اس، لق لمق ٔوافق  -العبارات  حمايد)، ويتكّون  -ال 
اس دوافع مشاركة الشباب يف املظاهرات  احملور اخلامس من سؤالني وضعا لق
د من  يار اخليار الوا اس اخ ٔحزاب السياسة، وقد وضع مق ٔسباهبا، والعمل يف ا و

وح ( ر)، واحملور السادس بني اخليارات الواردة مبا يف ذ اخليار املف ٔخرى مل تذ

ٕ إال
(SPS(SP

اجئ االجئ االجئ اال اجئ اجئ جئجئجئجئ
هتاءهتاء
جئجئجئجئاجئاجئ
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ة املفّض  الم اس معرفة الوسي إال ٔسئ مت وضعهام لق ني من ا مكّون من نو
ملعلومات السياسية   .ٕالمداد املبحوثني 

راسة امليدانيةة  نتاجئ ا

ٓتية: ىل احملاور ا ة  ساؤالت والفروض املطر ىل ال راسة بناًء   تنقسم نتاجئ ا

ٔول  احملور ا

ي يبحث يف دراسة  ٔول، وا ابة عن سؤال البحث ا خّصص هذا احملور لٕال
ميقراطية،  رسيخ ا اّصة ف يتعلّق مبسائل:  ٔداء احلكومة  اجتاهات الشباب حنو 
ي يبحث يف  ٔمن، والسؤال الثاين ا ق ا ت العاّمة، تقدمي اخلدمات، وحتق ّ احلر

ٔحزاب  حتليل ٔداء ا متع املدين يف اجتاهات الشباب حنو  ظامت ا السياسية، وم
ٓيت: ىل النحو ا ميقراطية  ادىء ا  العملية السياسية، ورسيخ م

ٔداء احلكومة.1  مدى تصور املبحوثني ورضامه عن 

ت اجلدول رمق ( هيا تصّور 2يوحض بيا راسة  لبية الساحقة من عينة ا ٔ ٔن ا  (
سبة ( ري راضني ب ٔهنم  ٔداهئا، ويعود ذ ٕاىل 97.5سليب عن احلكومة، و %) عن 

 ، ّٔدت ٕاىل تقليص رواتب املوظفني، وتفيش البطا راجع مزيانية إالقلمي، واليت 
ىل الوظائف يف القطاع  لبية الشباب اكنوا يعمتدون  ٔ ٔن  اّصة بني الشباب،  و
ٔن الشباب قد  ٔكرث من ثالث سنوات، ويبدو  ٔوقفت فرص العمل  العام، واحلكومة 

ل فقدوا  دون مستق ٔن الشباب حيّدِ سبة خطرية،  حلكومة، ؤن هذه ال ثقهتم 
ت. ا نت ٔحزاب يف   ٔصوات ا

 )2اجلدول رمق (

ٔداء احلكومة  مدى رضا املبحوثني عن 

 

ٔداء احلكومة.2 ٔسباهبا عن  لمبحوثني و  دوافع التصورات إالجيابية 

ت اجلدول رمق ( سبة (3شري بيا ٔن  ربوا عن %) من 2.5) ٕاىل  راسة  عينة ا
ٔمن  رجع ٕاىل توفري احلكومة ا ة  ٔداء احلكومة، ؤمه دوافع هذه الف رضامه عن 

سبة ( ستقرار ب اء دور احلكومة يف توفري اخلدمات، ومن مث يف 60و %)، وقد 
سبة ( ميقراطية مل 20توفري فرص العمل ب ٔن دور احلكومة يف ٕارساء ا %)، ويلحظ 

سبة ّٔيِ  ِٔت ب ٔ ت ٔحزاب السياسية يف املس ور السليب ل سب ا ، وذ 
ٔكتور  ميقراطية، وتعطيل الربملان يف  سمح حزب 2015ا ٔخرى مل  ة  ، ومن 

ز من  نية ٕاىل املرحش الفا صب حمافظ السل سلمي م حتاد الوطين الكوردستاين ب
ام   .2015حزب التغيري 

 )3اجلدول رمق (

ٔداء احلكومة ٔسباب رضا املبحوثني  ودوافعهم عن 

 

ٔداء احلكومة.3 ٔسباهبا حنو  لمبحوثني و  دوافع التصورات السلبية 

ت اجلدول رمق ( جتاهات والتصورات 4يوحض بيا ل  شك ٔول ل ٔن السب ا  (
سبة  دم توفري فرص العمل هلم، وذ ب ٔداء احلكومة هو يف  لشباب عن  السلبية 

ٔن 62( وقع  د %)، وهذا م لموظفني، وال تو احلكومة جعزت عن تقدمي الرواتب 
اهتم يا ستوعب طاقات الشباب وتلّيبِ اح صادية  اء  .(Bali, 2018b)سياسة اق و

ٔسباب الواردة يف اجلدول)، وقد ظهر هذا السب  ب الثاين (معظم ا الس
)Emerging Cause ٔرجع ر، وقد  ار مل يذ الل ٕاعطاء املبحوثني خ ) من 

سبة ( سبة (13املبحوثني ذ ب دم توفري اخلدمات العاّمة ب %)، مث 10%)، مث 
سبة ( ميقراطية ب ٔجواء احلرية، والتعددية وا ٔن 8.5دم هتيئة احلكومة  %)، ويلحظ 

ٔن الشباب  راسة  سبة ضعيفة، وهذا حيقق فرضية ا ري وب ٔ ب  س ٔيت  ميقراطية ت ا
ميقراطية بَقْدِر ما   هيّمهم فرص العمل، وتوفري اخلدمات.الهيمهم ا

 

 )4اجلدول رمق (

ٔداء احلكومة دم رضا املبحوثني ودوافعه عن   ٔسباب 
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ميقراطية، واملظاهرات، .44 اجتاهات املبحوثني حنو مج من القضا اك
ت  حتادات والنقا ٔحزاب املعارضة، ودور املنظامت و ٔداء ا والهجرة، و

ميقراطية.يف العملية   ا

دة نتاجئ تدور حول تصّورات الشباب حنو  ٓيت ٕاىل  ت اجلدول ا شري بيا
ٓيت:  ىل النحو ا ميقراطية   املسائل اليت تتعلّق 

 

 

 )5اجلدول رمق (

ميقراطية، واملظاهرات، ودور  اجتاهات املبحوثني حنو العبارات اليت تعّربِ عن ا
ظامت  ٔحزاب السياسية، وم تا متع املدين، ومسائل احلر  ا

 

رملان، يف  حجة حىت من دون وجود  و  كون ا ٔن  ٔنه ميكن  لبية املبحوثني  ٔ تصّور 
سبة ( ىل هذه العبارة (73وذ ب ٔوافق)  ابوا بـ(ال  ٔ ن  سبة ا %) 17%)، وبلغ 

و من  ٔنه ميكن ٕادارة ا ٔفراد العينة  ٔكرث من نصف  ل حزب فقط، ويف تصّور  ق
سبة ( د، وذ ب سبة (57وا ٔوافق) ب اب بـ(ال  ٔ ني  %)، وهذا 38%)، يف 

كن  و الناحجة، وٕان مل  ىل شدة اجتاه الشباب وتصوراهتم حنو وضع ا يدّل 
سط حمددات النظام  ٔ ث ٕان وجود الربملان والتعددية احلزبية من  دميقراطية، ح

ميقراطي.  ا

ٔفراد العينة  ىل احلقوق، ال مييل معظم  ىل دور املظاهرات يف احلصول  يد  ٔ ت ٕاىل ال
سبة ( اب  ٔ ث  سبة (20ح ار  ني اخ ىل هذه العبارة، يف  املوافقة  %) 78%) ب

ٔن احلكومة مل تلّبِ مطالب  ٔمر الواقع،  ابة بعدم املوافقة، وهذا يعكس ا إال
ام  ٔن املوّظفني خريف  ش ٔهنم اس  2016املتظاهرن  متروا يف التظاهر، لرمغ من 

ٔكرث من شهرن. وام احلكويم   وقاطعوا ا

سبة (ي ٔداهئا، وذ ب سمح بنقد  ٔن احلكومة  ٔفراد العينة  %)، يف 51ؤكد نصف 

سبة ( رى ب ة خميفة، 47ني  لنقد، وهذه الن ة  ٔن احلكومة ال تعطي مسا  (%
ه ال  ٔكرب من احلرية، وتوج ة  د مسا ٔن تو لحكومة.ٔنه من املتوقع   نقد 

رك   هتام  س يف ن سان ل ن الرئ ٔن احلز شّدة حنو تصّوٍر مفاده  لبية املبحوثني  ٔ ه  يت
سبة ( اب  ٔ ث  %) بـ(موافق)، ورجع ذ ٕاىل 73السلطة بطريقة دميقراطية، ح

سبة ( ار  ث اخ ابة بـ(موافق)، 82ضعف املعارضة يف تغيري السلطة، ح %) إال
ٔن الشبا دم وهذا يفّرس  سب  ٔن تداول السلطة سيحصل قريبًا،  ب ال يتصّوُرون 

ٔحزاب السياسية بتداول السلطة بطريقة دميقراطية. ناع ا  اق

اءت  ميقراطية، وقد  دمة ا حتادات يف  ال يؤكد املبحوثني دور املنظامت و
سبة ( ٔوافق) ب ابة بـ(ال  ت، 62%)، و(52إال %) يف تصّورمه لالحتادات والنقا

حتادات و  ىل هذه  ٔحزاب السياسية احلامكة  رجع ٕاىل سيطرة ا َب  لعّل الس
شطهتا وفعالياهتا بعد قطع املزيانية املموّ  ٔ راجع  سب  ٔو   هلم من النقابية واملنظامت، 

ل احلكومة  .ق

 احملور الثاين

راسة اجتاهات  ي وضع  ّ ابة عن سؤال البحث الثالث ا ص هذا احملور لٕال ُخّصِ
ميقراطية،  وسي يف تداول السلطة، ورسيخ ا ت  ا نت الشباب وحتليلها حنو 

ٓيت: ىل النحو ا ا مع التقاليد احمللية  ا س ميقراطية وا  ومدى توافق ا

وسي لتداول السلطة .1 ت  ا نت  اجتاه املبحوثني حنو 

ت اجلدول رمق ( ٔفراد العينة 6يتضح من بيا ٔكرث من نصف  ٔن  سبة ()  %) 52وب
قرتاع وسي لتداول السلطة يف ٕاقلمي  ت وصناديق  ا نت ٔن  ىل  ري موافقني 
لعملية  برية من الشباب قد فقدوا الثقة  سبة  ٔن  ىل  وردستان، وهذا يدّل 
اّصة بعد تعطيل  ت،  ا نت اهل احلزبني احلامكني نتاجئ  ابية، نظرًا لت نت

سلمي دم  ام الربملان، و ت  ا ز يف انت نية ٕاىل املرحش الفا صب حمافظ السل  م
سجم مع 48. ؤن (2013 ميقراطية ال تتفق وال ت ٔن ا رون  %) من املبحوثني 

ار ( ني اخ برية، يف  سبة  ار 24.5التقاليد احمللية، ويه  ار (حمايد) ف اخ %)  خ
ىل هذه ا52( ري موافق)  ار ( ٔفراد العينة خ  لعبارة.%) من 

 )6اجلدول رمق (

ميقراطية لٕالقلمي واملنطقة ت ومدى مالمئة ا ا نت  اجتاهات الشباب حنو 

 

لمشاركة يف 7يبّني اجلدول ( ن  ري مستعد ٔفراد العينة  برية من  سبة  ٔن   (
سبة ( ت القادمة ب ا سبة (40نت اءت  ابة بـ(نعم)، وسبة 35%)، و %) لٕال

وافقنيموافقني
ضحضح
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ح
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لمواطنني يف  %) مل يقّرِروا25( ة ال تتفق مع املشاركة العامة  بعد، وهذه الن
ت السابقة اليت جتاوزت مشاركته ( ا س يعود 80نت ٔن السب الرئ %)، ويبدو 

ة احلالية، ومن مث جتاهل  ٔحزاب السياسية يف احلكومة االئتالف راجع مستوى ا ٕاىل 
ت السابقة، كام مت حتليل ذ يف ا ا نت  جلدول السابق.نتاجئ 

 )7اجلدول رمق ((

ت القادمة ا نت لمشاركة يف   مدى استعداد املبحوثني 

 

 احملور الثالث

ٔحزاب  مت توظيف هذا احملمور لرصد وحتليل دوافع ؤسباب اخنراط الشباب يف ا
ٓيت: ىل النحو ا  السياسية، واملشاركة يف املظاهرات 

 املظاهراتٔسباب مشاركة الشباب ودوافعها يف .1

ت اجلدول رمق ( س ملشاركة الشباب يف 8شري بيا ب الرئ ٔن الس ) ٕاىل 
سبة  املظاهرات وفقًا لتصّورات املبحوثني يعود ٕاىل تفيش البطا بني الشباب ب

سبة (29( ٔخر الرواتب وتطبيق نظام الراتب اجلزيئ ب %)، مث التقاليد 21%)، مث ت
سبة ( ٔصدقاء ب رمه  ٔ سبة (%)، يل 15وت ب حتسني اخلدمات ب %)، ب 14يه س

سبة ( ميقراطية ب ار توسيع ا م الشباب 4اء خ دم اه ىل  %)، وهذا مؤرش 
هتم. ٔولو س من  ٔنه ل  هبذا اخليار، و

 

 )8اجلدول رمق (

 دوافع مشاركة الشباب يف املظاهرات

 

 

ٔحزاب السياسية.2 ٔسباب اخنراط الشباب يف ا  دوافع و

سبة (9اجلدول (يبّني  لبية املبحوثني وب ٔ ٔن  ٔحزاب 77)  %) ينخرطون يف ا
سبة ( ٔرسة ب ٔثري ا اء ت ش، و ٔمني الع %)، ب 14السياسية لكسب املال، وت

سبة ( ىل  ىل 5الشغف وحب العمل السيايس مل حيصل سوى  %)، وهذا يدّل 
لعمل السي رغبون  ّ فرص ٔن الشباب وفقًا لتصّورات املبحوثني ال  ايس، ؤن ق

ٔن ال ينجحوا يف  لتايل مفن املتوقع  ٔحزاب، و العمل يه اليت تدفعهم لالخنراط يف ا
ٔهنم مل ينخرطوا يف العمل احلزيب رغبًة  ه،  العمل السيايس، فضًال عن إالبداع ف

 وطواعية.

 

 

 )9اجلدول رمق (

ٔحزاب السياسية يف تصّور  ٔسباب اخنراط الشباب يف ا  املبحوثنيدوافع و

 

 

 احملور الرابع

لهيا الشباب ٕالمدادمه  وضع هذا احملور لرصد     ة اليت يعمتد  الم ّمهِ الوسائل إال ٔ
ٓيت: ىل النحو ا  ملعلومات السياسية 

بري يف   الم لها دور  ٔن وسائل االتصال وإال ىل افرتاض  مت ختصيص هذا احملور 
لسياسة، ومت حتليل ذ  لوسائل القة الشباب  ملعرفة مدى ارتباط الشباب 

ٔكدت النتاجئ الواردة يف اجلدول رمق  ملعلومات السياسية، وقد  ة ٕالمدادمه  الم إال
سبة (10( ٔيت يف صدارة ت الوسائل، وب ٔنرتنت ت ٔن ا %) مث، الفضائيات 82) 

سبة ( سبة (6.4ب الت والصحف ب ٔصدقاء فقد 6%) وا ّٔما احلديث مع ا  ،(%
سبة (4.9ىل ( حصل شري ٕاىل 4%)، مث الندوات والسمينارات ب %) فقط، وهذا 

ث  ة من ح نو وية، م ٔهنا وسي معارصة وح ة الوسائل، نظرًا  ىل بق ٔنرتنت  لبة ا
م بت  ه لشباب  ىل املهمتني  ا وجَب  عي،  ج يات التواصل  املواقع وتق

لتواصل مع الشباب.  الوسي 

 )10اجلدول رمق (

لشباب ٔفراد العينة املعلومات السياسية  ة املفض ٕالمداد  الم  الوسائل إال

بةبة 
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 احملور اخلامس:

ٓيت:11يبّني اجلدول رمق (  ىل النحو ا راسة   ) نتاجئ فرضيات ا

ميقراطية:.1 ٔداء احلكومة وا  اجتاهات املبحوثني حنو 

 )11اجلدول رمق (

بارات الفروض  ٔداء احلكومةنتاجئ اخ ميقراطية و ليل اجتاهات الشباب حنو ا  لت

 

ُ اجلدوُل رمق ( ) فروقًا جوهريّة وذات دال ٕاحصائية بني الشباب الراضني 11يبّنيِ
ث بلغت قمية (ت) ري الراضني، ح ٔداء احلكومة والشباب  ، ويه دا 166.9 عن 

البية0.000ٕاحصائيًا عند مستوى  ٔن  ري راضني عن  ، وشري النتاجئ ٕاىل  الشباب 
دًا ويه  الية  سبة  دم توفري فرص 97.5ٔداء احلكومة ب %، ورجع ذ ٕاىل 

ل احلكومة (انظر اجلدول  ٔول.2العمل هلم من ق ىل حصة الفرض ا  )، وهذا يدل 

) وجود فرق ذي دال ٕاحصائية يف تصّورات الشباب حنو 11كام يبّنيِ اجلدول (
ث بلغت ميقراطية، ح رملان يه  ا و الناحجة بدون  جتاه حنو ا قمية (ت) عند 

ّ ٕاحصائيًا عند مستوى 0.64( ٔنه 0.000)، ويه دا البية املبحوثني ٕاىل  ٔشار  ، وقد 
سبة ( رملان ب حجة ومن دون  ام دو  ماكن ق سبة (73ٕ %) 17%)، مقابل 

س  ٔفراد العينة ل ٔن  ىل  ٔوافق)، وهذا دليل  ابة (ال  هيم تصّور واحض وحصيح ٕ
سبة ( ٔن  ٕالماكن 57ميقراطية، كام يبّنيِ اجلدول  ٔنه  %) من املبحوثني يتصّورون 

لبية  ٔ ٔن  حج، وهذه العبارة تؤكد  د وشلك  ل حزب وا ٔن يمت ٕادارة البالد من ق
ىل حصة الفرضيّة الثانية. ميقراطية، وهذا يدّل   املبحوثني ال يُدرون معىن ا

ٔداء  مدى.2 ميقراطية و جتاه حنو ا ىل  لمبحوثني  ة  ميوغراف ٔثري املتغريات ا ت
 احلكومة:

ر املتغريات 12يبّنيِ اجلدول رمق ( ٔ دم وجود فروق ذات دال ٕاحصائية تؤكّد   (
ٔن مستوى  ٔداء احلكومة،  ميقراطية و ىل اجتاهاهتم حنو ا لمبحوثني  ة  ميوغراف ا

ات ال ملعظم الف ساوي  ا ٔو  ٔقل  ٍدّ ( ىل حصة 0.05مل يصل ٕاىل  ) وهذا يدّل 
ة  ميوغراف اهتم ا لف ٔن املبحوثني بغّض النظر عن  شري ٕاىل  الفرضيّة الثالثة، وهذا 
ٔو العمر وحىت  ٔاكن خبالف اجلس  ميقراطية، سواء  هيم مفهوم واحض عن ا س  ل

 املستوى التعلميي. 

 

 )12اجلدول رمق (

ميقراطية حتليل التبا ن يف (اجلس واملستوى التعلميي واملر العمرية) وإالدراك 
ٔداء احلكومة جتاه حنو   و

 

ة احلرية يف   :مالحظة حنراف املعياري ودر مل يمت ٕادراج املتوسط احلسايب و
ه حنو وضع قمية املعامل  راسات احلديثة يت جتاه اجلديد يف ا ٔن  اجلدول، 
ٔو  ٔقل  ال إالحصائية تعين  )، ومستوى ا ال إالحصائية (ت، وف، ومستوى ا

 .0.05ساوي 

 

راسة (  )Conclusionالصة نتاجئ ا

صادي يف جتربة -1 ق منو  ميقراطية وا ول بعض ٕان العالقة بني ٕارساء ا ا
ات  ميقراطية متيل ٕاىل ٕاجراء إالصال البية النظم ا ضعيفة، ؤن 

ٔقل دميقراطية ال تقوم بذ وال هتّمت به كثريًا. صادية، ب النظم ا  ق

وردست-2 ا جتربة ٕاقلمي  ميقراطي يف  رتبط مشلكة التحّول ا ان العراق 
ٔدىن،  ٍدّ  ىل  رها  ل واس دم املساواة يف توزيع الرثوات وا بقضا 

لصورة املثالية واملطلوبة. س   ول

ااحلحلاحلحلككحلحلكككحلحلككوككوووووومووممةموومةةمممةةةممةة
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ة  -3 ر هتم ٕامنا عكّسه الشباب  ة املواطنني ومش ٕان التعبري عن معا
متحور  هبم اكنت  لب مطا ٔ ٔوىل، وٕان  حول حتسني ظروفهم  -ٔساسًا  -ا

ىل من  ركزيمه  ٔكرث من  الل توفري فرص العمل، وتقدمي اخلدمات، 
ميقراطية، وتغيري نظام احلمك. ٔ ا  املس

ري راضية -4 ٔهنا  هيا تصّور سليب عن احلكومة، و راسة  البية عينة ا
سبة ( ٔداهئا.97.5ب  %) عن 

لشباب عن  -5 جتاهات والتصّورات السلبية  ل  شك ٔول ل ب ا الس
سبة (ٔداء احلكو  دم توفري فرص العمل هلم، وذ ب  %).62مة هو 

حجة حىت من دون -6 و  كون ا ٔن  ٔنه ميكن  رون  البية املبحوثني 
سبة ( رملان، وذ ب ٔفراد 73وجود  ٔكرث من نصف  %)، ويف تصّور 

سبة ( د، وذ ب ل حزب وا و من ق ٔنه ميكن ٕادارة ا  %).57العينة 

ٔفراد ال -7 ىل دور املظاهرات يف احلصول ال مييل معظم  يد  ٔ ت عينة ٕاىل ال
 ىل احلقوق، وحصول تغيري يف نظام احلمك.

قرتاع -8 ت وصناديق  ا نت رون يف  ٔفراد العينة ال  ٔكرث من نصف  ٔن 
وردستان.  وسي لتداول السلطة يف ٕاقلمي 

ت -9 ا نت لمشاركة يف  ري مستعدة  ٔفراد العينة  برية من   القادمة.سبة 

س ملشاركة الشباب يف املظاهرات يعود ٕاىل تفيش البطا -10 ب الرئ الس
 بني الشباب.

ٔمني -11 ٔحزاب السياسية لكسب املال، وت لبية املبحوثني ينخرطون يف ا ٔ
ش.  الع

ىل -12 لحصول  وسي  ٔوىل  ة ا ر ٔنرتنت  ٔفراد العينة ا يفّضل 
 املعلومات.

د فروق جوهرية وذات دال إ -13 ٔداء تو حصائية بني الشباب الراضني عن 
ري الراضني.  احلكومة والشباب 

ميقراطية، -14 د فروق ذات دال ٕاحصائية يف تصّورات الشباب حنو ا تو
ميقراطية. لبية الشباب ال يُدرون معىن ا ٔ ث ٕان   ح

ة -15 ميوغراف ر املتغريات ا ٔ د فروق ذات دال ٕاحصائية تؤكد  ال تو
ىل اجت ٔداء احلكومة.لمبحوثني  ميقراطية، و  اهاهتم حنو ا

 مالحظات:  

وردي ، ومؤسس حركة 2017-1944نوشريوان مصطفى (.1 اضل  ) سيايس وم
ئبا  ٔصبح  ٔ مشواره يف صفوف  إالحتاد الوطين الكردستاين و التغيري الكوردية وبد

ام  ٔواخر  الل طالباين حىت  لن استقالته من  2006لسكرتري احلزب  ٔ ث  ح
ٔي اللكمة، ويف بداية سنة احلزب اسس حركة التغيري  2009، واسس رشكة وشه 

  (گۆڕان) .

ٓخر بعنوان(العالقة بني .2 راسة يف سياق حبث مستقل  رش إالطار النظري اهذه ا مت 
ا ٕاقلمي  لشباب دراسة  ىل احلراك السيايس  رها  ٔ ميقراطية و صادي وا ق منو  ا

ميقراطي العريب). املربر جم  جتا -العراق –وردستان  ركز ا رلني:  هات سياسية (
ه اجلوانب امليدانية  ٔن هذا إالطار النظري ميثل اطارَا لتجوج مكن يف  املهنجي لهذا 

ة لهذا البحث.  والتطبيق
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رش  ٔمني 2018©حقوق الطبع وال ىل محمد رشو  ة ب س ة حتت رخصة املشاع إالبداعي ال وح موز هيا مف .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقا الوصول ا

لصص    -املست

دام السلطة ست و الرشعي يه  عيً  لقوة بطريقة مق ا، ويه القوة الرشعية اج
ٓخرن. ويعد عنرص الرشعية عنًرصا هاًما لفكرة  ىل ا ة  ٔو مجمو اليت ميارسها خشص 

ز هبا السلطة عن مفاهمي ال ٔساسية اليت ت ٔخرى السلطة، وهو الوسي ا قوة ا
دام ست ٔو  ة. وميكن فرض القوة قًرسا  ٔكرث معوم . وتعمتد السلطة يف املقابل العنف ا

ٔو  ٔوامر  صدار ا ٕ ح احلق ملن فوقهم من رؤساء  ول املرؤوسني م ىل ق
ٔما السيك لسلوك، وإالدراك التوجهيات. ة  ٔاكدميية و التطبيق راسة ا ي ا ة فه ولوج

ة السلطة يه دراسة سلوك  طة هلام. و فٕان السيكولوج لية املست لوم ا و
وردستان،  هتا يف ٕاقلمي  صاحب السلطة، وموضوع السلطة السياسية و سيكولوج

ة السلطة يف الل دراسة سيكولوج م،  وميكن من  إالقلمي حتديد  موضوع هام و
وردستان.  نوعية السلطة وماهية السلطة السياسية يف ٕاقلمي 

 

 املقدمة
سانية  ة ٕا ٔي مجمو ة ماسة  ا عية، والسلطة السياسية  السلطة يه رضورة اج
ام اكنت  ٔي جممتع ؤي دو بدون سلطة،  يان سيايس. وال ميكن اسمترار  ظمة يف  م

ة وعهيا ورقهيا الفكري واحل اة در ٔسس النظام، وتضمن ح ضاري، وبدون قوة حتافظ 
رتبط  لسلطة والسلطة  رتبط  متعات السياسية  ٔرسه. من هنا، فٕان ا متع ب ٔفراده وا

 ملفاهمي.
ساؤالت  ة من  ال مو ت  ا ٕاشاكلية البحث: حياول هذا البحث تقدمي ٕا

ٔساسية، مهنا:ما نوعية وخصائص السلطة السياسية يف  وردستان ا ٕاقلمي 
ساؤالت الفرعية مهنا: ما السلطة؟ وما نوعيهتا؟ وما العوامل  وخصائصها ؟ وبعض ال

 املؤرة فهيا؟

فرضية البحث :ٕان  من خصائص  (السلطة القرسية ، والسلطة التعويضية ، 
ة يف السلطة السياسية  س ٔششاكل  ة والسلطة املعرفة) موجودة ب والسلطة التالؤم

 وردستان لكن خصائصها اقرب اىل  املامرسة القرسية . يف ٕاقلمي

لييل واملهنج السلويك . ىل املهنج  الوصفي الت  مهنج البحث: يعمتد البحث 

حثني يناقش   ىل م ملوضوع نقسم هذا البحث  هيلكية  البحث: لغرض إالملام 
ا اول املبحث الثاين ي لسلطة،  وي ٔول يناقش  إالطار املفاهميي  ة ا ول سيكولوج

وردستان.  السلطة، والسلطة يف ٕاقلمي 

 
ٔول:  السلطة   يف ماهية املبحث ا

ي يعىن  ع السيايس بوصفه العمل ا ج مل  ىن مفهوم  ني يت لبية الباح ٔ ين  تت
عمل  ع السيايس  ج مل  ٔمع ؤمشل من مفهوم  ٔنه  بدراسة السلطة والقوة، 

ش يف  ٔن الفرد يع . و ة ا رب دوره يف جام ٓخرن متر  ٔفراد ا ه  الق متع، و ا
ٔو حزب سيايس،  ٔو يف نقابة،   ، ائ ذ شلك مؤسسة، فهو عضو يف  ٔ عية ت اج
ٔو مجعية...اخل. ٕان مجيع هذه البىن موسومة بوجود "سلطة" فهيا، قد  ة،  ٔو طائفة دي

ٔو الز  ٔو زعمي احلزب  س النقابة  ٔو رئ ٔب  ٔو كون سلطة ا س  ٔي رئ ٔو  يين،  عمي ا
ٓخر. ٔسود،  زعمي  ة 1990(ا  )35، صف

اول هذا املبحث ٕاطاراً نظر يف فاهمي السلطة،ويتكون من او  نطالقًا من ذ ي
اول تعريف السلطة، واملطلب الثاين يبحث عن  ٔول ي ثالثة مطالب، املطلب ا

اول  ه،وين ملفاهمي القريبة م ٔنواع السلطة القة مفهوم السلطة  ري  املبحث 
 والعوامل املؤرة فهيا.

ٔول: تعريف السلطة  املطلب ا

متع معوما والفرد خصوصَا،  رتبط حبياة ا مل السياسة جمال واسع لكونه  ٔن جمال 
مل السياسة يبحث يف  ون  طورا، ورجع هذا ٕاىل  ٔو م متع جممتعا بدائيا  سواء اكن ا

ذ  ٔ  لها صورة السلطة .ماهية القوة اليت ت

ة السلطة   السلطة وسيكولوج
اَ  ٔمنوذ وردستان  ة السلطة السياسية يف ٕاقلمي   سيكولوج

ٔمني ىل محمد رشو    ب
رشية ،لكية القانون والسياسة  ردستان ، العراقامعة التمنية ال نية ، اقلمي   ، السل

 

ٔنن ا ..ٔٔ . ٔوو .ٔ
سسراسدراسة

اااااتانن،ن،ن، 
ةةسةسة س سلو سلوسلوكسلوك

وك،وك،
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ى العلامء واملفكرن حبيث زادت حسب بعض  وتعددت تعريفات السلطة 
عددة، ومفهوم السلطة خيتلف  املصادر عن مائة تعريف، ؤصبحت لها تعريفات م
مة البحث يف  م للك من تق  لت بؤرة اه الف الزمان واملاكن، فالسلطة م خ

ٔساس تدور ي عنرص  حو جوانب وحمتوى العديد من الظواهر  مل السياسة، فه
ىل  ٔن تقوم بدون سلطة  ري من ت الظواهر ال ميكن  ٔن الك السياسية بل 
ات واملفاهمي  شري ٕاىل كرثة املصطل ٔن  غي  ٔنواعها.ويف البداية ي ٔشاكلها و الف  اخ

كة مع السلطة.  شا ٔو امل  القريبة 

متيزي ما بني السلطة( للكمة ()  powerكام جيب ا ق  ق ٔى السلطه  ملعىن ا
ٔخرى لسلطان (political powerالسياسية  ٔشاكل   .)Authority) وبني 
ٔسود،  ة 1990(ا  )37، صف

دم مصطلح السلطة( ست البًا ما  ) مقابل مصطلح powerويف زاوية احلمك ، 
ٔهنا "Authorityالسلطان( ِ  ، فٕان معناهام خيتلف فالسلطة تُعّرف ب القدرة ). ومع ذ

شري معناه ٕاىل  ٔما السلطان ف  ، " كن ليفع يشء مل  ام  لق ٔثري يف خشص ما  ىل الت
اء رشعية ، ومربرات احلق يف ممارسة ت السلطة.  1اد

لغة العربية يه مبعىن "حق اختاذ القرارات اليت حتمك      وٕان لكمة السلطة يف ا
ىل اجلهة اليت مت هذا احلق" ٓخرن وقد تطلق   )2004(العربية،  ترصفات ا

ٔولية"  ة ا د يف "امجلا عية تو ٔهنا واقعة اج ٔسود "السلطة" ب وعرف د.صادق 
ة املربة"، وكام تو  د يف "امجلا "، كام تو و ٔيضًا يف "ا د  " فٕاهنا تو د يف "العائ

لهيا تعبري "السلطة السياسية". متع، ويطلق  ٔسود،  املؤسسة العليا يف ا ، 1990(ا
ات  هيا  )36-35الصف لسلطة: ٕانه ميكن النظر ٕا ويقول"رسل" يقول يف تعريفه 

ٔثري مقصود داث ت  (Russell B. , 1954, p. 35) .بوصفها معلية متيل ٕاىل ٕا

ق  ٓخرن لتحق ىل سلوك ا ٔو الرقابة  ه  لساطة يه التوج لكي"  وتعريف "والرت 
ٔنواع االتفاق والتفامه، وهكذا تتضمن السلطة  ىل نوع ما من  ت مجعية، معمتدة  ا
ه  ٔو تطابق يف التو سيق  ة تعرب عن ت ا سيكولوج ي هو  ثال الطوعي ا م

ى لك من الطرفني ٔي ٕان الرغبة يف حنو الهدف  لسلطة، واملمثل لها،  ، املامرس 
ا من التوافق يف الوصول ٕاىل  متعية جتعل هناك نو ٔهداف ا ت وا الوصول ٕاىل الغا
ٔي اليت بيدها السلطة، تضمن  ٓمرة،  ة العامة العليا، وهذا ما جيعل اجلهة ا املصل

ٔم ٔي اجلهة امل شملهم الطرف الثاين،  ثاال طوعيًا ممن  ٔيت ذ من دوافع ام ورة، وي
سعى ٕاىل ضامن مصاحلها يف ٕاطار هذا السياق" عية اليت  ج ات  لجام  نفسية 

ب،  ة 2007(الطب  )76، صف

ٔن "السلطة يه فعل إالرادة  رى  ىل املنوال نفسه عندما  سج جورج اكتلني  وي
ٔ عن ذ ش ي ي ق رغباته، والرصاع ا سان حتق شد بواسطته  ي ي وحياول  ا

اع  ٔو إالق ٓخر بوسائل خمتلفة اكلجوء ٕاىل العنف  ىل ا سيطر  ٔن  د  ٔثناءه لك وا
دة القانونية". ٔو القا لتقاليد  اد  س نو،  و ة 1986(م ويتفق اكتلني  )88، صف

مل السياسة هو دراسة الظواهر اليت تؤلف جوهر  ٔن  ىل القول ب رميو  ٔلبري  مع 
ٔو النفوذ مض ٓرون الرصاع  ات. ويقف رميون  ل بلوغ السلطة  ٔ و من  ن ٕاطار ا

ٔي  متعات  القة حبمك ا مل السياسة "هو لك ما   ٔن  املوقف نفسه عندما يعترب 
ات". ٔفراد وامجلا نو،  لك ما  ص بعالقات النفوذ بني ا ة 1986(م  )90، صف

ٔة السلطة السياسية  ش ت كثرية تفرس   مهنا: ولقد ظهرت نظر

مس - ١ النظرية الثيوقراطية: ويه نظرية تربر ٕاطالق يد احلامك يف السلطة 
 خشصيته املقدسة.

ميقراطي احلديث، - ٢  ٔساسها النظام ا ىل  النظرية التعاقدية: يه اليت قام 
اك روسو)  ان  عي عند (جون لوك) و) ج النظرية التطورية: - ٣الس العقد 

متع عن طريق التطور العائيل. كـويـن ا ٔرسـطـو ل ـر  ال تفس  وسوف نرضب لها م
ة 1994(ٕامام،   )18، صف

ه :اينملطلب الثثا ملفاهمي القريبة م  القة مفهوم السلطة 
ٔحباث العلمية  دام الشاسع ملفهوم السلطة يف ٕاطار ا ست ري و م الك ه فرمغ 

داماته،   ل يف است ٔننا حنس بوضوح، التدا ة، ٕاال  راسات السوسيولوج وا
ال بديًال  ان-وٕا ٔح ل القوة،  -بعض ا ٔخرى، م ات ومفاهمي  والنفوذ، ملصطل

ا نتوقف عند هذه املفاهمي يف هذا املطلب.  والسيطرة. 
 ٔوَال: القوة

بري بني السلطة  البَا اوقات  س هناك فاصل  هنام  ل ٔن ب والقوة وميكن القول ب
ىل  ىل فرض إالرادة، ومحل الناس  ، والقوة مبعناها العام يه: "القدرة  ارتباطا قو

ذ سياس ٔو تنف ق رغبة ما،  ارشة حتق ىل م ة  ٔو امجلا ٔو يه: "قدرة الفرد  ة معينة"، 
هتم، والتحمك فهيم، وضبط  لهيم، ومراق ٔي الضبط  ٓخرن،  السلطة والنفوذ ٕازاء ا
ت  ا ق  ٓفاق معينة، بغية حتق ودمه ٕاىل  ه  ٔفعاهلم، وتوج ٔثري يف  هم، والت سلو

رباً وقرساً  ٔو  ة،  ا ة 2007رشوان، ( . حمددة، سواء اكن ذ عن رضا وق ، صف
220( 
ىل الناس ، Powerما السلطة (ٔ  ٔو القوة اليت متكن من السيطرة  ي القدرة  ) فه

متع،  ل يف حرية ا ىل طاعهتم ، والتد لحصول  هتم ،  لهيم ومراق ومن الضغط 
ودمه مبا خيدم مصاحل العامة.  ه  الوة، وتوج ة 2015(  )211، صف

طق القوة يعين ت  ت ٕان م ملستو ة  التفاوت  ٔ ن ش العالقات التبعية اليت ت
ٔثري يف  لت اضع لها ،عوامل مت القدرة  ٓخر  بني ما لعوامل مادية ومعنوية و

ٔشاكل ذ لها ثالثة  ٔ ٔن ت ،  :سلوية اخلاضع  واليت ميكن  ا ة 2015(  )11، صف
ة مقابل مجمو  -1 ٔو مجمو ٓخر  يد حرية خشص مقابل خشص  ٔو دو يف تق ة، 

.  مقابل دو

القات تبادل املنافع بني مجموعتني ختتلفان من زاوية -2  ٔيضا  القات القوة يه 
امل اجلنوب والشامل. صادية بني  ق دة مهنام،  العالقات السياسية و  طبيعة لك وا

ذة ضد -3 ٓخر وإالجراءات املت ار يف التغيري من سلوية ا القة ٕاج القوة يه 
دام عنف سلطة ما ضد مواطين دو الٕ  ٔو ٕايقاف است جمها النووي  ر ال  يقاف م
ها.  ب

ٔدوار  ملوقع وا ٔما السلطة فرتتبط دامئًا  ٔفراد،  شخصية ا وربط القوة 
ٔمر الواقع)،  ٔي حبمك ا عية واقعية ( القة اج ىل ذ فالقوة  عية، و ج

ة،،،ة،دة،دة، س،ة، سو ةد دةدةدةدةد
هههههم وسلو س

11،،191919919999
،" ،و ووو "اا "ا "يف يف

ة مجلا
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القة رشعية، وارتباطنا ينصب دامئ ٔن هذه والسلطة  القات السلطة، ٕاذ  ىل  ًا 
الشتقاق  سمح  عي، ويه   ج شلك جزءا من البناء  دة  العالقات و
لها.  د دا لك، ومن الروابط اليت تو متعات  ات امجلاعية عن تنظمي ا لرصا سقي  ال

ًا لعالقات القوة العارضة بنائياً  ست نتا ات هذه ل ات امجلا (اجلوهري،  .ورصا
ات 1984  )150-149، الصف

ت ثالث : ىل مستو ب،  وستعمل مفهوم القوة  ة 2007(الطب   )72، صف

اص . - ٔش  املستوى الفردي والعالقة بني ا
هنا .  - عية والعالقات ب ج ة   مستوى امجلا

ة  -  سية فـي دراس ويل ، حث ميثل مفهوم القوة ركزية رئ و والنظام ا مستوى ا
 اتالعالق

ولية.  ا

 )influenceنيًا: النفوذ((

ان، فالنفوذ هو  ٔح ل بني مفهوم السلطة ومفهوم النفوذ يف كثري من ا هناك تدا
تلفة، فهو  عية ا ج دات  ي يمت بني الو عي ا ج ل  امة يف التفا وسي 

ٔن  شعر ب ٔثري النفوذ  ليه ت ي يقع  ٔن الفرد ا اع. اذ  القرار الصادر عن وسي يف إالق
ٔن ذ يتطلب استعدادًا نفسيًا  د  ويف مصلحته. والريب يف  مركز النفوذ مف
ر تتعلق برتابط  ٔ ٔثري والت ٔخرى ٕان ظاهرة معلية الت ة  ٔثري. ومن  ل الت مسبقًا لتق
عية.  ج ات  ٔطر امجلا عية، ووجود املصاحل املشرتكة، ويقع مضن  ج العالقات 

ٔفراد، يف و يعت ٔثري بني ا ٔثري والت ليه معلية الت ي تقوم  ٔساس ا رب التضامن ا
ليه السلطة ي تقوم  ٔساس ا ٔسود،  .ني تعترب القوة ا ة 1990(ا  )158، صف

ٔفراد  ن ا رتاف من  ول و لق ٔن حتظى  كون رشعية، جيب  والسلطة ّيك 
ة. لجام ري  املشلكني  ٔم  ي تفرتض وجود عنرص وسواء اكنت رشعية  رشعية فه

لسلطة تندرج مضن  القة التبعية واخلضوع  راه، فٕان  راه. ٕاذا مل يتوفر عنرص إال إال
في بتوفر عنرص  مفهوم النفوذ. وهو يعين ك ه ال  راه. دوفرج ردة من إال السلطة ا

لس متع  ول ا ٔيضًا (ق شرتط توفر الرشعية  لقول بوجود السلطة، بل  راه  لطان). إال
متع  )، السلطة عن النفوذ 1950ميزي (السويل واكبالن) يف كتاهبام (السلطة وا

امة. السلطة  ي ميزي السلطة عن النفوذ بصورة  جلزاء هو ا هتديد  لقول: ٕان ا
االت ممارسة النفوذ. اصة من  ا  ة 2013(دبور،  تؤلف   )19، صف

ٔنه: "الع ٓخرن وقد عرف "روبري داهل" النفوذ ب دمه ا ٔ لني حيمل  القة بني فا
، وهذا  شلك خمتلف عام اكنوا سيقومون به لوال ذ ٔن يعمل  ىل  عن طريق النفوذ 
ىل  ٔن النفوذ ال يقوم  ٔو املاكنة والقرابة اخل" مبعىن  كون مسمتداً من الغىن،  النفوذ 

لمجمتع.  )2018(النظرية السياسية احلديثة،  الرضا الطوعي 
سلطلثَا: ا  ل

راه والسعي  غتصاب وإال ٔساس السيطرة والغلبة و ىل  سلط يقوم  ٕان ال
د  مثن. ويو ام لكف ا سمترار يف احلمك  ق الهمينة و ٔدوات القوة لتحق الك لك  الم
و نفسه فوق امجليع ويعطي لنفسه حق صنع  امك ا متع عندما يضع  سلط يف ا ال

ذها وتفسريها دو  ىل ترصفاته وسلوياته. مبعىن القوانني وتنف ب  ب وال حس ن رق

لبية  ل  ري مرشوع ومرفوض من ِق راه  ٔنه معلية ٕا ىل  سلط  ميكن فهم ال
يار وهو حق  خ ٔساس حق  ىل  قوم  ٔما السلطة ف ٔبناء الشعب،  الساحقة من 
ذها  هنم من صنع القوانني والسياسات وتنف متك و  لمسؤولني يف ا دستوري 

ٔن السلطة تعين حق املسؤولني يف احلمك وفقا و  تفسريها نيابة عن الشعب. مبعىن 
ملرشوعية اليت  ه السلطة مرتبطة دامئا  كون ف ي  ٓخر يف الوقت ا لقانون. ومبعىن 
ار  ج راه وهيدف اىل  ٔساس إال ىل  سلط  ول , يقوم ال يار والق خ ٔساسها 

ة. ري املرشو  )2010ون، ( واخلضوع والهمينة 

يه الوسائل  سلط ٕاىل جمرد الهمينة و السيطرة وإالخضاع ف وح هيدف ال
قها، ومهنا:  والطرق لتحق

اص -  ٔش ٔذى والرضر  اق ا دام القوة املادية ٕال العنف: العنف هو است
ٔنه  ث سويزتر" العنف ب ين شارلز ريفريا" و" واملمتلاكت. ويف هذا الصدد يعرف "
ٓخرن  ٔذى  ٔفراد وٕاحلاق ا ة من ا ل مجمو لقوة من ق ري العادل  دام  ست )

ست سية  سلطية  والرضر مبمتلاكهتم) وهو وسي رئ ل السلطات ال دم من ق
ٔمام همينهتم. ن يقفون  ىل احملكومني وا ق سيطرهتا   لتحق

ٔي - سلط ومظاهره، والقمع يف معقه وهدفه هو  ٔشاكل ال ٔمه  القمع: يعد القمع من 
ناع عنه، سواء  م ٔو  ام بفعل  لق سان ٕاما  ىل إال رهييب، يفرض  ٔو  رغييب  قرس 

ٔو يف الق ض احلرية املطلقة اليت يه يف التفكري  ٔي ٕانه نق ٔو العمل،  ٔو السلوك  ول 
ة  انعدام القرس. راهمي ح.، صف   )42(ٕا

دمه  ٓخرن،و تق دمة ملنع حرية ا سلط  رشعيٌة ،بل هو وسي مست س ال ٕاذًا،ل
سلط. دم ال ست ى  ل السلطان ا ٔوامر الشخصية من ق  ببعض ا

ٔنواع السلطة و الع  وامل املؤرة فهيااملطلب الثالث: 

ٔنواع السلطة ٔول:   الفرع ا

ٔوال: تصنيف  سية ، ىل ثالثة تصنيفات رئ الل هذا الفرع ـ  نقسم انواع السلطةـ من 
ريًا،  ٔ فصل بني السلطات ،وا د نيا:انوع السلطة  حسب م ٔنواع السلطة  رب  ماس ف

 انواع السلطة حسب نوعية النظام السيايس.

ٔنواع السلطة :ٔوالً:تصنيف ماس  رب   ف

ع  ج امل  ى قام به  ٔنواع السلطة،التصنيف ا ٔمه التصانيف املوجودة  من 
رب ٔملاين ماس ف ) يف مطلع القرن العرشن عندما قام Max Weber) السيايس ا

رب ، السلطة ويه السلطة  الية، وفقا لف ٔنواع ،ويه م بتصنيف السلطة ٕايل ثالثة 
ل ٔ  و من ق لسلطة تظهر يف املق ٔشاكل الثالثة  ولئك اخلاضعني لها. ويقال ٕان هذه ا

ممعدامم ا

يفيفيفيفيفيف 
ععيية.ية. ججج

تتعلق
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ريا  ٔ ة ٕاىل السلطة التقليدية ، و ول من السلطة الاكرزم منية هريم". تتقدم ا "نظام 
ديثة. ا السلطة القانونية العقالنية اليت متزي دميقراطية ليربالية   تصل ٕاىل 

ىل الرشعية   -1 نية  ):  هذا النوع من The Basis of Legitimacy)سلطة م
ية، وهو القانون ،  م ، وهــو التق ل هــو الوجــود، وهــو العل ٔن العق السلطة يــرى ب

ة  لطة القانون ٔسس الس ذه هـي  لوصـول  –وه ٔفضل طريـق  ة ، و هـي  العقالن
ل مت منـوذج  ذا ا ل له ٔفضل متث ٔن  ـر "  ت ، ويـرى " ف فـي البريوقراطية،  لغا

 ً د اليت تطبق قانونيًاواراد سق من القوا ه ب منوذج نوا ٔننا يف ٕاطار هذا ا وهو يؤكد 
ة،  ٔعضاء امجلا ة من املبادئ املؤكدة والثابتة بني لك  مو ًا  ب، وفق ، 2007(الطب

ة  د والقوانني   )82صف ٔساس القوا ىل  ٓخر يه السلطة اليت تقوم  ومبعىن 
ستو  ول ا ىل ذ السلطة السائدة اليوم يف ا ال  ري م . ولعل  و رية  يف ا

 احلديثة واملتقدمة. 

ٔن Traditional Authority)سلطة تقليدية(  -2 رب" ٕالــى  :  يذهب " ف
ام ،  تند ٕالــى قدسيةالنظ س ت مشــروعيهتا  ا تقليدية ما دام ٔهن لطة تعــرف  الس

ذه القدسية املتعل ا ؤن ه د فـي وجوده ار ، تعتق لطة فـي ٕاط ة الس ام ومباكن لنظ ة  ق
درة مـــن املاضـــي، ح ا م ٔهن ىل  (Weber, 1947, p. 341) نظـــراً  ويه تقوم 

عية  ج ُسمتد من العادات الراخسة والتقاليد السائدة والهيالك  ٔن السلطة  ٔساس 
متع ، رتاض من الغالبية املوجودة واملعرتف هبا يف ا ٓخر دون ا ل ٕاىل  قل من ج وت

ىل هذا النوع  معلية انتقال السلطة يف  ال  ري م ٔبناء الشعب. ولعل  العظمى 
امة الطوائف. ر وز ائل ورئاسة العشا ة الق  مشي

ري حمدود تقريبًا  بري و د  ٔن النظام يف السلطة التقليدية يعمتد ٕاىل  ورى روسل ب
 ٔ ىل شعوره  ادة ،  ٔمن. و فالسلطة التقليدية يه  ٔو انعدام ا من 

يب.  ٔج ٔو الغزو ا يل  ا داد ا س ذ شلك  ٔ  ,Russell, 2004)عسكرية،وقد ت

p. 26)ٔن ينجح ، ولكن  وعندما ٔشاكل السلطة ، ميكن  هتي شلك تقليدي من  ي
برية من  ٔقلية  ٔو  لبية  ٔ ل سلطة ثورية تقود ا لسلطة التقليدية ، بل من ق س  ل

  (Russell, 2004, p. 27) الساكن.

اد فـي قدسية  عتق لـى  ركـز  لطة التقليدية  ٔن الس شيف "  ورى " ت
د، وشـرعية امل عية املمث التقال ج ٔوضاع  شغلون ا ن  ٔولئك ا اكنة اليت حيتلها 

ة  ـي ال تـزال قامئ ة ال دة ٕالـى التقاليد ، كام هو احلال يف النظم امللك لسلطة املس
رب " ملفهوم الشـرعية  دام " ف ٔن است شُري ٕاىل  رسوز " ف ا "  ٔم ٓن،  ـى ا ح

ة جو  دد فـي ثالث سية يه :التقليدية ، ُحي  انب رئ
ٔفراد مشاركة تقليدية ممزية . -ٔ   تظهر ممارسة السلطة مبشاركة ا

عية والوضع إالداري . -ب ج  تمت معلية ممارسة السلطة حسب املاكنة 

دام القوانني التقليدية . -ج دم است الصة يف  د حرية  ب،  تو ، 2007(الطب
ة   )82صف

منط من السلطة ميارس الر  ٔو بدون طامق ويف هذا ا س التقليدي السلطة مع  ئ
ٔكرث من املصادر التالية: ٔو  د  ني من وا منوذج  ٕاداري. يمت تعيني املوظفني إالداريني ا

الل الروابط التقليدية  -ٔ  س من  لرئ لفعل  رتبطون  ن  اص ا ٔش من ا
 لوالء الشخيص.

ارج عن ا -ب راث  ٔساس " ىل  ٔخرى  ٔلوف". جيوز جتنيده من مصادر  مل
(Weber, 1947, p. 342) 

ٔبوية ، السلطان، واملوروث. مث ميكن   ٔنواع السلطة التقليدية: السلطة ا ومن 
متعات املعارصة ىل حتليل ا ٔمناط    .(Szelenyi, 2016) :تطبيق هذه ا

ٔبوي(- منط ا ث (Patriarchalismا لهمينة التقليدية ح ٔكرث ابتدائية  : الشلك ا
ٔي موظف ٕاداري خشيص. والسمة احلامسة من هذا النوع يه اعتقاد ال ميت  السيد 

ٔو القائد ، و يُامرس هذا احلق  لزعمي  ٔصيل  ٔن مت اليشءحق تقليدي  ٔعضاء ب ا
ا هذا. لية يف يوم لمجمتعات الق د  ٔنه وصف ج  حق مشرتك، وهذا يبدو و

منط السلطاين (  - ك :Sultanismا ٔعضاء الهيئة ) يف بعض احلاالت ،  ون 
ىل  ٔساًسا  كون السلطة) تعمل  س ... (عندما  ٔدوات خشصية حبتة الرئ إالدارية "
ٔن السلطان   ً ا ٔح لهيا" السلطانية ". ويبدو  ر (احلامك) ، سوف يطلق  ٔساس تقد
رشيد  قة ، ففي الواقع ، ال ميكن  ست حق لتقاليد ، لكن هذه ل د متاًما  ري مق

ري الت  ٔلف من تطورات شديدة يف العنرص  ه يت ري خشصية ، ولك رشوط  قليدي 
ر احلامك.  تقد

منط املورويث: (- ) حتت حمك السلطة املوروثة ... يقوم Patrimonialismا
لتايل فٕان تقسمي نوع ربط  ات معينة، و املوظفون إالداريون بتخصيص صالح

ه  يار موظف ر السيد،يف اخ ىل احلد من تقد  إالداريني.ينطوي 

ة(  -3 مت تطبيق مصطلح (Charismatic Authorityالسلطة الاكرزم : س
ال العاديني  ىل نوعية معينة لشخصية فردية يمت مبوجهبا فص عن الر "الاكرزما" 
ىل  ٔو  لطبيعة ، ارقة  ائية  ٔو خواص است متتع بقدرات  ٔنه  ىل  ،ويمت التعامل معه 

ديد  صفا ه الت ىل و ٔقل  ىل الشخص العادية. ، ولكٌهنا تَُعُد من ا لظهور  ت قاب 
ٔساسها مهنم يعامل الفرد بوصفه قائدا.  ىل  ٔو كمنوذج ، و ي   ,Weber)ٔصل ٕاله

1947, pp. 358-359)  ىل ويف هذا النوع من السلطة يتحصل القائد العبقري 
ٔن موهبته وذاكَءهُ  ٔييدمه لسياساته، وذ  ول شعبه ورضامه به وت امً  ق يلعبان دورًا 

دمة مصاحل املواطنني. و و سيري شؤون ا ٔسود،   ؤساسيًا يف  ة 1990(ا ، صف
138( 

ٔ الفصل بني السلطات د ٔنواع السلطة حسب م  نيَا: تصنيف 

رخيه  رجع  ٔ الفصل بني السلطات  د ٔساس م ىل  ٔنواع السلطة  هناك  تصنيف 
ٔن النظري ري  ه ٕاىل العهود القدمية،  مس الفق ٔ الفصل بني السلطات ارتبط  د ٔو م ة 

ٔ يف كتابه الشهري (روح القوانني).  ث عرض هذا املبد و) ح سك (صاحل الفريس( مون
الب العاين ،  يل  ة 1991جواد الاكظم و   )64، صف

ٔنه ال  ٔ الفصل السلطات خيفف كثريًا من مجوح السلطة وخططها ٕاال  ٔن املبد ومع 
ده يلغيه هنائيًا  راه والعنف. وو ٔمر وإال ىل ا ا  ا يض ق ٔن طبيعة السلطة تق طاملا 

بح احنراف الهيئات اليت متثل  ىل  و احلديثة هوالقادر  ٔ سيادة القانون يف ا د م
ٔشاكلها.   )2003(حرض، هذه السلطة مبختلف 

رزرزما
اتعام لل
اكراكراكراكرزاكرزاكرزرزرزرزرزماكرزماكرزما
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رشيعية  ٔنواع من السلطة : ويه السلطة ال ٔن للك دو ثالثة  و  سك رى مون
ق امحلاية حلقوق   ىل حتق ذية تعمالن  رشيعية والتنف ذية والقضائية،فالسلطتان ال والتنف
ٔن السلطة القضائية يه  و . كام  ق سيادة الرشعية يف ا هتم وحتق ٔفراد و حر ا

ٔفراد . وركزي هذه السلطات   ذ القانون وتفصل يف اخلصومات بني ا اليت تتوىل تنف
د من  اتورية،  البد من يف يد خشص وا ك داد وا س ٔن يؤدي ٕاىل  ٔنه  ش

و الثالث راقب لك سلطة سلطة   توزيع سلطات ا ،ليك  فص ىل هيئات م
و،    ٔخرى. سك  )2012(مون

ٔنواع السلطة حسب نوعية النظام السيايسيس  لثَا: تصنيف 

ٔساسية يه: ىل ثالث السلطات   ويف هذا التصنيف يقسم السلطات 

ٔوتوقراطي -1 دة )2012(رايض،  احلمك الفردي  ا ىل قا يقوم احلمك الفردي 
ىل السلطة  ُسيطر  د  سيادة الشعب ،وخشص وا رتف  دم  ٔساسية ويه 
عمد ٕاىل حرص مجيع السلطات يف يديه ويبارش بنفسه, دون  بوصفها حقا خشصيا  ف

و حيددها مبمزيات ذا اة مصاحل الشعب، سلطة ا متتع هبا احلامك الفرد ،وهذه مرا تية 
سبة.  ٔو مك كون وراثية  ٔن  )2015(الربصان، املمزيات  ومعظم املنظرن يعتقدون 

ة، اع م د ج د ال فـي ي ركزي السلطة يف يد خشص وا ٔوتوقراطي يتطلب   احلمك ا

ة 1994(ٕامام،  كون عن طريق الوراثة  )59، صف ومن مث فٕان وصو ٕاىل احلمك قد 
سميات .َو  ريها من ال ٔو  رصا  ٔو ق ٔو ٕامرباطورا  ٔو ملاك  ٔو سلطا  ٔمريا   سمى 

دة من صورتني :.  ٔوتوقراطية التقليدية وا  ا

ة املطلقة : -ٔ   امللك
ٔي انتقال السلطة من السلف ٕاىل  ة املطلقة ٕاىل الوراثة،  د النظم امللك س

د املعمول هبا يف انتقال  و يف ظل هذا اخللف حس تقرره القوا س ا امل ،ورئ
ٔو ملاك ... ٕاخل، هو مصدر السلطات ،فسلطته  ٔو سلطا  ٔمريا  النظام سواء مسي 
س  ٔن السلطة مصدرها إال ول ب، ري حمددة ،يعمل بال معقب وال رق
ىل  د،و ٔ ٔمام  كون مسئووالً  ٔ فهو ال زمع لنفسه العصمة من اخلط الشعب،ولكونه 

ة املطلقة مبوجب هذا املفهوم يف مجيع امجليع طاعته واخل ضوع ٕالرادته. وسادت امللك
ة دستورية  فت وحتولت ٕاىل ملك ٔهنا اخ ٔنظمة احلمك يف العصور القدمية والوسطى ٕاال 
ذ  ٔ زال بعض املام ت ان يف العرص احلديث، ومع ذ ال دة يف كثري من الب مق

بية السعودية وٕامارات اخلليج يف اجلزرة حلمك املطلق كام هو احلال يف اململكة العر 
ني ٔن ميزي بني نو اول  ٔن بعض الفقهاء  زي  العربية،وجتدر إالشارة ٕاىل  (اخلطيب، الو

ة 2011يف النظم السياسية،   :)218، صف

ٔساس -1 ىل  نية  لقانون، ويه م ستورية: يه اليت خيضع امل فهيا  ة ا امللك
لقانون امل  عمول يف البالد. خضوع امل املطلق 

ىل  -2 ا ويه قامئة  داد وتعسف كون احلمك فهيا اس دادية:  س ة  وامللك
لعنف والقوة.  اغتصاب السلطة 

كتاتورية: -ب  ا

هام  ة املطلقة ف ل امللك لها م كتاتورية صورة من صور احلمك الفردي ،م ٕان ا
كتاتور اليتوىل احلمك  ٔن ا لسلطة ولكهنام يفرتقان يف  ٔساس انفراد خشص  ىل  يقوم 

ٔساس  وده،وبذ فٕان الوراثة يه  ه عنوة بفضل قوته و لوراثة اكمل بل ينزت
ة،ؤ  كتاتورية , السلطة ومصدرها يف امللك ٔساس السلطة يف ا ن القوة والعنف يه 

ىل  اتورية  ك ني تقسمي ا اول بعض الباح د، و والسلطة ترتكز يف يد فرد وا
ىل  ة عندما التقوم  اتورية التجري ك ة)، وا ٔيدولوج ٔو ا اتورية املذهبية( ك ا

ت اليت ي  كتاتور لهتا ا ٔم رز  ٔ ٔو فكرة معينة ، ومن  قميها العسكريون بعد مذهب 

زي يف النظم السياسية،  جناح انقالهبم . ة 2011(اخلطيب، الو   )219، صف

ٔقلية: -2  سلطة ا

ٔو جزء صغري من الساكن،  كون السلطة بيد بعض العائالت  ٔقلية  يف سلطة ا
ٔيدي  كون بني  د كام هو احلال يف النظام الفردي , وال  امك وا حبيث الينفرد هبا 

ٔن زمام السلطة الشعب  ٔقلية تعين  ميقراطي، يف حكومة ا كام هو احلال يف النظام ا
ٔوليغارشية . ويه ا ة قلي ٔيدي ف ٕاذا اكن السلطة يف يد  * (Oligarchy) بني 

ٔرستقراطية ٔغنياء، و ا ٕاذااكنت السلطة يف يد الطبقة  ** (aristocratic)طبقة ا
ٔو ا ٔصل  ث ا ٔفراد من ح ٔو العمل. املمزية  من ا (اخلطيب، الوسيط يف النظم لرثوة 

ستوري،  ة 2011السياسية والقانون ا  )223، صف

ميقراطية: -3   السلطة ا

ىل قدم املساواة   يه السلطة اليت ٕاما  -شارك فهيا مجيع املواطنني املؤهلني 
تخبني  الل ممثلني عهنم م ٔو من  ارشة  ٔن الشعب هو  -م يف اقرتاع، وهذا يعين 

ٔقلية بعد  دة، حىت ٕاذا اكنت بيد  ٔقلية مس ٔو  مصدر السلطة، والسلطةبيد خشص 
ة بيد  ق ت لكن الشعب هو مصدر السيادة والسلطان ،والسلطة احلق ا نت

زي يف النظم السياسية، الشعب.  ة 2011(اخلطيب، الو  )225، صف
 

ٔنواع السلطة 1الشلك (  ( 

 
 

داد الباحث  املصدر:من ٕا

 الثاين :العوامل املؤرة يف السلطةالفرع 

ام  شلك  عددة، ميكن تقسميها  العوامل اليت تؤر يف السلطة السياسية كثرية وم
لية املؤرة   ا ىل العوامل ا ة وركزي يف هذا الفرع  ارج لية وعوامل  ىل عوامل دا

ة ن،  يف  ب ريا ة 2010( شعب ٕااىل عو )7، صف امل السلطة ،واليت بدورها ت

شلشعبشعب اا

يسمييا
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لية  ا ة ا ة والب ٔوَال بتعريف الب  ٔ صادية، نبد ا، واق ولوج ك ة، و ساكنية، و جغراف
لية فهيا: ا  اليت تؤر العوامل ا

 
 

 ٔوَال: العوامل الطبيعية 

شمتل   و وسلطهتا، و  ٔسس الطبيعية  دا من ا ة وا تعد العوامل اجلغراف
ىل رٔسها املوقع واحلجم والشلك، ٕاىل  دة عنارص هامة  ىل  و  ٔسس الطبيعية  ا

ض، انب املناخ والتضارس.  ة 2012(ر و   )89، صف اخ ا احلجم ، واملوقع وم
ىل  هيا سلبيات وٕاجيابيات  ا لكها   القة اجلغراف ، و  و السلطة السياسية يف ا

ل امليالد ، كام عرض   لسياسة مقو قدمية تعود ٕاىل القرن اخلامس ق
ويف، (هيبوقراط) يف كتابه عن الهواء واملاء واملاكن،  ة 1987(م وميكن  )127، صف

االت التالية  ٔثريات  العامل اجلغرايف،  يف هذه ا ٔسود،حتديد ت ، 1990 (ا
ات    :)193-190الصف

 املوقع -1

ٔو سلطهتا، ويتضمن املوقع  من احلدود  ديد قوهتا  لغة لت ٔمهية  و  ملوقع ا
سة واملاء. ليا سبة  ل  واملوقع الفليك و املوقع 

 احلدود الطبيعية:  -ٔ 

ٔنواع  احلدود السياسية  د من  اخلار ، ويه مبثابة الهيلك  احلدود الطبيعية وا
دودها السياسية، ويه عبارة عن  . وللك دو يف الوقت احلارض  و لرقعة ا
ىل اخلرائط السياسية، وواحضة املعامل يف الطبيعة. وهذه احلدود  خطوط حمددة 

ولية. رشية،  كفلها املعاهدات واملواثيق ا و الطبيعية وال  )2009(عوامل قوة ا

ىل هذا ق  و يف كتابه الشهري(روح وقد تعاريف الناس  سك دميَا كام يقول مون
ال ٕاىل احلرية، واجلزر قلي  سة م ٔكرث من شعوب اليا الرشائع) " شعوب اجلزر 
دم القوة الضطهاد القسم  ست ٔن  ادة، وال ميكن قسم من الشعب فهيا  ساع 

ٔن  ستطيع الطغيان  ت الكربى، وال  ٓخر، والبحر يفصلها عن إالمرباطور سط ا ي
ٔهل اجلزر، ومه حيفظون  ح  ُشمل الف ، ويوقف الفاحتني البحر، وال  يده هنا

" سهو هنم  و،  قوان سك ة 2012(مون ة املوقع )504، صف و صاح .  فٕان ا
لهيا. سيطر  ٔقالمي اليت  ىل ا ٔكرث   واحلدود الطبيعية سلطة 

 املوقع الفليك: -ب

سبة ل و  ر العرض وخطوط الطول. وهو يعكس  ويعين موقع ماكن ا وا
ول املتقدمة يف  رشية والتقدم احلضاري، ٕاذ ترتكز ا لحياة ال و  مدى مالءمة ا
ستوائية حمكوم  ة  ٔن الب جتون ،  ٔن رٔى هن ىل ذ  . ورتب  العروض املعتد

ة احلرارة والرطوبة طول العام، مما ال ة الرتفاع در ٔخر ن لت سان  لهيا  شجع إال
لتقدم،  هود  ىل بذل ا اخها  شجع م ّٔما املناطق املعتد ف لتقدم،  ىل بذل جمهود 
ش يف  ستوايئ تع لتايل فالعنارص السوداء، اليت تتفق يف توزيعها مع النطاق  و
ش  ة املدنية تع اس البيضاء صاح ٔج ش احلارض، وا اس الصفراء تع ٔج املايض، وا

ل ة 2010(سعودي، . يف املستق رشية، 16، صف و الطبيعية وال ؛ عوامل قوة ا
2009( 
 
 

سة واملاء: -ت ليا سبة  ل  املوقع 

ار، واحمليطات، وهو حيدد خشصية  لقارات، والب سبة  ل و  ويُقصد به موقع ا
ٔو  ىل حبار  ، وسهم يف رمس سياسهتا واسرتاتيجيهتا، وتطل معظم دول العامل  و ا
ٔو  لية  ا ول ا ٔو حميطات، وتعرف  ٔي حبار  ىل  حميطات، ومهنا ماال يطل 

سة  احلب

اورة :-ث ول ا سبة  ل  املوقع 

ٔدى  ول اجلزرية،  اصة يف ا ول بعيدة عن بعضها البعض و دود ا لكام اكنت 
ار معليات الغزو و تع ث تعرقل الب هنا، ح ات واحلروب ب وقها، هذا ٕاىل تقليل املناز

ّٔما طول  ذ عهد ولمي الفاحت.  ٔي قوة م ريطانيا اليت مل تغزها  ىل ذ  ال  ؤفضل م
 . و امال خطرا ُهيدد ا عد  رشية، احلدود الربية ف و الطبيعية وال (عوامل قوة ا

2009( 
ٔو احلجم والشلك: -2 ة   املسا

ة واحلجم ،  -ٔ  ث املسا ن دول العامل من ح ا ة : ت ة املسا شغل مسا مفهنا ما 
شغل  دة، وكندا، والربازيل، والصني، والهند. ومهنا ما  ت املت ل الوال شاسعة م
ة  دات سياسية قزم منارك، ولبنان. ومهنا ما ميثل و ل سورسا، وا ة صغرية م مسا

ل دو الفاتياكن. ة ضئي م  شغل مسا

ل-ب شلكه،  ٔرضه اليت  ٔن الشلك:ميكن حلدود ب وشلك  ق مشالك كام ميكن 
ه وعيوب،  و مزا د شعبه، فللك شلك ا ٔمة وتوح د ا ىل توح د  سا كون اداة 
ة  سية ويه:  الف ات رئ ٔشاكل اىل مخس ٕاىل مخس ف ث ميكن تقسمي هذه ا ح

ة املمدودة. قب، جمزٔة، والف ة، م  ,Political Geography)    التعاقد، التناس

2018)  

 املناخ  -3

ٔنه يؤر ي و وظروفها السياسية،  ٔمه العوامل اليت تؤر يف قوة ا عد املناخ من 
ره الواحض يف  ٔ لمناخ  ث ٕان  لتايل ف يبلغه من ريق وتقدم، ح سان و يف جمهود إال
ىل تنوع إالنتاج النبايت  ٔن تنوع املناخ ينعكس  سان وشاطه، وال شك يف  وية إال ح

لساكن ٕاال ٕاذا توفرت فهيا واحليواين والغايب ،فف ي املناطق الصحراوية ال تظهر مراكز 
ة املنطقة  صادي، ولكام اكنت مسا ق شاطه  سان  ة ملزاو إال مكيات اكف املياه 

مة. دة سياسية  ام و برية فٕاهنا قد تصبح ماك لق  املروية 

 املوارد الطبيعية: -4

ٔرض من شمل ما حتت ا و  ٔرض) ا صادية طبيعية ، مكصادر  ٕاقلمي ( موارد اق
روات معدنية (اكحلديد ،  ٔو  الطاقة (البرتول ، الفحم ، الغاز ، املواد النووية) ، 
ربة (ومصادر  ٔرض من  ىل سطح ا د  هب) ، ٕاضافة ٕاىل ما يو ر ، وا والقصد

ٔو املوارد الزراعية (اكلقطن). وش ح ٕانتاج املوارد الغذائية (اكلقمح)  اه) ت مل ٕاقلمي م

شلش ا
ااداة
شللش--بب الاا بببببب
لغل شششش

رخلاررر خلاخلخلخل
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داداهتا حتت  ار واحمليطات ، وام اه ٕاقلميية ىف الب ٔرض من م و كذ ما حول ا ا
و من قدرات  ه  صادية ف ت ٔمهية املوارد إالق متثل  البحر (اجلروف القارية) . و
لمنو  ٔساس املادي  ٔهنا متثل ا مالية متثل عنرص قوة مزدوج (مورد + قدرة) ، كام 

صاد شدة من ق ول  ويل، وتتفاوت ا صاد ا ق ارى ىف ٕاطار  ى، والتبادل الت
ا  ٔثرياهتا يف قوهتا ىف  ها ، وت ال دم ٕام ٔو  ل هذه الرثوات  الك م ث ام ح

دم وجودها .  ٔو  ، وجودها  و  )2009(عوامل قوة ا

ون وفرة املوارد س متثل يف  ه  ني، و هيا و لموارد  ٔن   شبط وهذا يعين  ا ل
ين  ه  متع، وو هناية اىل امجلود وختلف ا سان ودفعه اىل الرتايض، ويف ا مهة 

عية والسياسية. ج لتمنية  لقوة، ومن مث مصدرا  وهنا مصدرَا  ويف،  متثل يف  (م
ة 1987  )129، صف

 التضارس  -5

شلك مهنا  ث مظاهر التضارس اليت ت ٔراضهيا، فهناك ختتلف دول العامل من ح
ىل  ٔملانيا، ودول يغلب  ل: هولندا، و ٔراضهيا الطابع السهيل م ىل  دول يغلب 
ل مرص والربازيل.  ة التضارس م نو ن، ودول م سورسا واليا ٔراضهيا الطابع اجلبيل 

ث و ح  :وتعد املظاهر التضارسية من العوامل املؤرة يف قوة ا

ي اليت حتدد سري العمليات تؤر التضارس يف النوا -ٔ  العسكرية،  فه
 العسكرية.

و املائية واملعدنية. -ب ر موارد ا  تؤر التضارس يف مدى اس

.-ت و رشية وتوزيع الساكن ىف ا شطة ال ٔ  تؤر التضارس يف ا
 

رشيةة  نيَا:: العوامل ال

 ) :Demographicsالعوامل الساكنية( -1

ا  و وهتمت هتمت اجلغراف لوالء  ن يدينون  السياسية بدراسة الساكن ا
تني:  بناح

ٔو  -ٔ  ة  ىل السال واملقومات الثقاف ة؛ وشمتل  ٔنرتوبولوج ٔو ا ة احلضارية  الناح
عي  ج اس  ة الت ن ودر لغة وا اصة ا ٔكرث،  ٔو  ٔمة  احلضارية اليت جتعل مهنم 

ق ا ٔي حتق رشي:  عي. لعنارص المك ال ج اس  ات الت رتبط بدر لية  ا دة ا لو
ض،  ة 2012(ر ة 2010؛ سعودي، 130، صف  )49، صف

لتايل عن مقدار  -ب دد الساكن و ة: ويه تعطي فكرة عن  ميوغراف ة ا الناح
ىل العاملني ويل، وميكن تقسميها  ال ا وهتا وقميهتا يف ا و وح  : قوة ا

ل القوة العسكرية العوامل المكية تت- شك ٔمهية العامل الساكين يف  ىل 
ىل  د  ع اولت  ستعامرية  ول  ٔن بعض ا لحرب ، كام  الالزمة 
ٔن  ري  هتا العسكرية ،  رشية الالزمة  مستعمراهتا يف توفري القدرات ال
ة. بل  ر دور الساكن يف القوة القوم كفي حبد ذاته لتقد دد الساكن ال 

سهم ومستوامه احلضاري. مفن ال بد من  قة لنوعية الساكن وجتا معرفة دق
ة يف التكون  ات العمر املنت ث النوعية جيب معرفة اجلس وف ح

. و ولية،  الساكين يف ا ىل العالقات ا  . )2018(العوامل املؤرة 

ث  - سبة إال ة : قد تؤر يف قمية المك الساكين اكرتفاع  ف العوامل الك
ن  ٔعامر، فقد يتوافق تبا سبة لسمل ا ل ور وكذ احلال  سبة  ل
ات القوة  لساكن مع در ور من العدد اللكي  سبة الشباب ا

سرتاتيجية كذ . ات القوة  و و كذا مع در صادية  (عوامل  ق
 ، و  )2009قوة ا

ة، وتؤر يف قوة  متع وامجلا كون الساكن للك دو تؤر يف ا ة  يف وكذ فٕان 
ٔرسة  م(ا ل ا ىل روابط موضوعية ، م متع مؤسسا  كون ا و ح  ا

ل اجلوار والصحبة الودية. ٔخرى م ٔو روابط  رو،  والعرق)، ة 2006(   )113، صف
 
صادي -2 ق  ة العوامل 

ٔخرى من قوة  ٔنواع ا ليه ا ركز  ي  ٔساس ا صادي ا ق ميكن اعتبار العامل 
و العسكرية والسياسية  ٔثري يف ٕاماكنيات ا صادي  ت ق ، فالوضع  و ا
ادة السياسية، ومن ذ  ل إالجيايب بني امجلاهري والق عية والنفسية، والتفا ج و

صادي  ق ٔن الضعف  ج  يؤدي ٕالـى ضعف القرار السيايس و هذا يعين ست
ريها  لهتديد من  ٔكرث عرضة  كون   ً صاد و الضعيفة اق ، وا و ضعف سلطة ا
د حركهتا وضعف  لتايل تتق دات و ىل املسا دها  الل اع والتبعية السياسية من 

 )2010(صاحل،  استقاللية القرار السيايس اخلار والعكس حصيح.
 
ولية،  لعامل العسكريا -3 ىل العالقات ا  :)2018(العوامل املؤرة 

ٔثري  دة ت ٔن ز و حىت وقت قريب تقاس بقوهتا العسكرية، ٕاال  اكنت قوة ا
ٔصبحت القوة العسكرية متثل  لقوة العسكرية ف اكر  ح ٔهنت هذا  ٔخرى  العنارص ا

شلك يف مجموعها القو  ديدة  يس بني عنارص  ة.العنرص الرئ  ة القوم
 

ا -4 ولوج ٔمن الوطين،  :امل التك ا وا ولوج  )2000(التك
ٔن  متثل يف  الل العقود املاضية،  رزت ٕاىل الوجود  ٔمه احلقائق اليت  ٕان 
ٔمة من  ي حيدد مدى القدرة العسكرية  ٔسايس ا ٔصبحت تعد العامل ا ا  ولوج التك

ٔمهنا الوطين  ىل ضامن  لتايل قدرهتا  ٔمم، و ا ا ولوج ك ا النووية و ولوج ـ التك
ٔساسية يف قضية التوازن  لك العوامل ا ار ش ٔعامق الب ا  ولوج ك الصوارخي و
يك  ٔقل، وتغريت القدرات يف جمال التك ىل ا ن املاضيني  الل العقد سرتاتيجي 
ن الطريان، واالتصاالت،  اد ر التطورات اليت طرٔت يف م شلك معيق ٕا احلريب 

ٔ ٔى سلطة و ٔن  فة. وهذا يعين  ة اخلف ٔسل زة إالنذار إاللكرتونية، والمكبيورات وا
ذ سياساهتا وفرض  هيا قوة وقدرة لتنف ٔن   عين  قدمة ف ا م ولوج ك هيا  ٕاذا اكنت  

ام يف هذا الشلك:وميكن  سلطهتا. شلك  لية وفروعها  ا  مجع لك العوامل املؤرة  ا
 
 
 
 

رصارصنارصرص ارص ا
اكاكناكناكنتت
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لية املؤرة  يف السلطة )  العوامل2الشلك( ا  ا

 
داد ال   باحثمصدر: من ا

و والنظام السيايس  ٔثري يف السلطة وقوة ا لية لها ت ا ميكن القول ٕان العوامل ا
ستفادة  ة  ٔثريات حسب املاكن والزمان ويف ن هذه الت ا والسياسة نفسها، ولكن ت

ستفادة من هذه العوامل . دم   و

وردستان املبحث الثاين:: ة السلطة والسلطة يف اقلمي   سيكولوج

 

حجة،  ذه بصورة  ٔمر وتنف صدار  ٕ ٓين لشخص يقوم  لوجود ا رتبط السلطة 
ىل  ٔب  ًال سلطة ا رتبط يف معظم احلاالت بوجود هيئة ٕادارية وتنظمي حمدد، م وال 

ٔفراد العشرية  ىل  س العشرية  ٔرسة و رئ رب، ا ة 2011(ف  )92، صف

ٔو اليت  ٔن نفهم السلطة اليت خنضع لها،  ة الّسلطة تعين  ا لسيكولوج ودراس
ْٔن  ْٔن حتقِّقه لنا، و ا، وما ميكن  ريد م ْٔن ختضعنا لنفسهام،ؤن نعرف ماذا  حتاول 

رفض هذا اخلضوع ونقاومه. ٔو  ة 1999(القّمودي،  نطمِنئ ٕاىل خضوعنا لها،  ، صف
9( 

ٔساسيني: و ني  لسلطة و ، والثاين خفي ٕان  و ة ا ه معلن متث ٕايديولوج
ّاه السلطة،  ا هو ما تت ي متث إاليديولوج ه املعلن ا ا. فالو متث السيكولوج
امة  ة لكّية  ق مقوالته ومفاهميه وتصّوراته يف الواقع، بوصفه ٕايديولوج وسعى ٕاىل حتق

ليه وحتمكه وتُقوده.  ي هتمين  ة 1999(القّمودي، لمجمتع ا  )27، صف
لسلطة. ول: خصائص النفسية   الفرع 

ستطيع إالشارة اىل و ٔنواعها، جتمعها خصائيص مشرتكة  ٕان السلطة مع تعدد 
دى،  بعض مهنا، ويه )2011(: 

سمترار يف احلمك والسلطة والنفوذ. -1 ستقرار و  الرغبة يف 

ٔو -2 شلك رشعي  ٓخرن وسب والهئم   ري رشعي. الرغبة يف خضوع ا

فار. -3 ذر واس ا خوف و ي جيعل السلطة يف  ٔمين ا  الهاجس ا

ٔثري وٕابقاهئم يف  -4 رة النفوذ والت ملعارضني وحماو دفعهم بعيدا عن دا الضيق 
 ا خوف.

 العناد والكرب يف القرارات و املواقف. -5

ٔنه هيدد استقرار  -6 ٔو يظن  ٔو امليل لالنتقام ممن هيدد  ٔو اسمترارها  السلطة، 
هتا.  هي

راقة  -7 ادئ معينة تبدو  ٔن السلطة تعلن م نفصام): مبعىن  ة ( زدواج
اتية،  ىل مصاحلها ا هتا وحرصها الشديد  ن ٔ ، وىف الوقت ذاته ختفي  اد الية و وم
لجامهري  ة، فالسلطة تصدر  ة والسيكولوج ٔيديولوج لفجوة بني ا وهو ما يعرف 

ة ش  ٔيديولوج ٓخر فٕان السلطة رمسيا مع ا ٓخر، ومبعىن  يشء  ا وحتتفظ لنفسها 
اتية.  املثالية املعلنة ونفسيا مع مصاحلها ا

ا  عد عن السيطرة بقدر م القة العدل والسلطة تقول بعض: ٕان  السلطة ت ويف 
ان  س ا إالن دل طريقه ٕاىل دن ع قه. وجيد ال دل وسعى ٕاىل حتق ع ىل ال ركز 

  . منيه سلطة قامئة فا القاته، بقدر ما تتعهده وحترسه و ٔفعا و ويتحقق فـي 
 )2014(فازيو، 

ٔو الربيث يف كتابه وملامرسة السلطة  ث  ين ٔمريك جون  زتلها ا ديدة ا ه 
ات ويه (السلطة القرسية ، والسلطة التعويضية ،  يف رشحي السلطة" يف ثالث  "
ة اليت يمت هبا  ف ٔنواع الك ث توحض هذه ا ة والسلطة املعرفة  ) ، ح والسلطة التالؤم

هتديد  كون عن طريق (ا ٓخرن فقد  ىل ا ٔة ، فرض إالرادة  د مباكف ٔو و لعقوبة ، 
ٕالخضاع عن طريق  اع او الكفاءة ) ، مفثال حتظى السلطة القرسية  ٔسلوب إالق ٔو ب
ملقابل من بلوغ  متكن السلطة التعويضية  ني  ت صارمة ، يف  هتديد بفرض عقو ا
شجيع من  ٓت اجيابية و السلطة القرسية فٕان الثناء وال هدفها عن طريق عرض ماكف

طلب مت تبادل الرٔي واملعتقد عن م ة ف ٔما يف السلطة التالؤم ات السلطة التعويضية. 
ٓخرن  سان لرغبة ا لزتام مبا يبدو مالمئا وصوا خيضع إال ف و اع والتثق طريق إالق
راسة ثالثة مصادر ملامرسة السلطة وتعىن اخلصائص املمزية ملن مي  ٔوحضت ا . كام 

ميقراطية ) ، وتعين  السلطة وهذه املصادر يه ة ، والتنظمي وا (الشخصية ،وامللك
ٔي صفات خشصية  ٔو  لفرد وقدراته العقلية واخلطابية ،  ملظهر اخلار  الشخصية 
ٔدوات السلطة، وميكن ربط هذه املفردة  ٔكرث من  ٔو  ٔداة  سهم يف إالمساك ب ٔخرى 

ين امل  اع وت ىل إالق ي يتصف بقابليته  ة شخصية الناقد ا ٔما امللك رة .  عتقدات املغا
لسلطة التعويضية الن  ٔكد من الهدف ورتبط  ة من السلطة والت فيض مس ف
ٔاكدميي  لناقد ا اع اخلضوع ، وربط هذا اجلانب  ٓت يه اليت متهد الطريق الب املاكف

مي املشاريع املعامرية.  ة يف تق ات املتنو ر ح ا الل معلية م اس (سناء ساطع عبمن 
هوي ،  ى حسن ا ات 1999؛ القّمودي، 2008و سه الربيت، 47-37، الصف ؛ 

1994(  

لسلطة  دئيا  متعات ورتبط م لسلطة يف ا ٔمهية  ٔكرث  ويعد التنظمي املصدر ا
ه  ىل مدى بلو ة ارتباطه مبصادر السلطة و ىل در ة ، وتعمتد قوة التنظمي  التالؤم

مع والتعزز وكون ال  لسلطات الثالث ٔدوات ا ال فعاال  تنظمي قو ح ميت مد
ٔو مفقودا هنائيا . ؤن املعرفة  لية  ل اقل فا كون ذ املد كون ضعيفا عندما  كام 
ٔخرى ٕاال يف  ٔنواع ا دام لك ا ميقراطية،والميكن است يه املصدر ملامرسة السلطة ا

 )1999(القّمودي، احلا الرضورية. 

ووحض
وه ةطة
وحضوحض ٔٔووووحضام ام  ٔٔٔكامكام

قريق
كامكامكامكامكامكام
طط

ىلىل 
حجحجحجةحجةحجة،حجةحجة،، رةرة
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وردستانالفرع الثاين   ة السلطة يف   :سيكولوج

وردستان العراق  نتفاضة الشعبية يف  ر  ٔت ٕا ٕان جتربة احلمك يف إالقلمي قد بد
ٓذار  اب املؤ ّسسات إالداّرية والسياسية والعسكّرية مهنا يف 1991يف شهر  س ، وا

ادة الكرّدية  ٔن اّختذت الق ٔدى ٕاىل  رشن الثّاين من السنة نفسها وهو ما  قرار شهر 
كوردستان العراق.  اصة  ذية وٕاداّرية  رشيعية وتنف اء مّؤسسات  (رشيد عامرة و ب

ل هذا التارخي. )2012يوسف محمد،  رجع ٕاىل ما ق ام  شلك   ولكن جتربة السلطة 

سلط يف  ه، وال ة تؤر ف وردستان جزءا من الرشق والثقافة الرشق و يعد ٕاقلمي 
كون يه السائدة يف خمتلف املواقع، ويف  اكد  عية  الرشق ذهنية نفسية واج
، فٕاننا  ة وراء ذ ٔن نتفحص التفاصيل الاكم ٔرد  ة. ولو  اتنا اليوم تفاصيل ح

سميته بتفيش ظاهرة ا ٔدىن يف الثقافة احمللية. ٕان سنقف عند ما ميكن  ىل وا ٔ
يق  ىل  ورية  ل املزنل ميارس سيادته ا ٔبوية اليت تظهر بصورة مارد دا السلطة ا
ٔبناء، ويتحمك جبربوت  ة وا لزو اللها الشخصية املستق  ٔرسته، هيشم من  ٔفراد 

يل واخلا ا ا ا القاهتا ونظا ر من دون مطلق يف تعيني مسار العائ وطبيعة 
ٔب يف  ة ا ٔحق ة راخسة ب ا رادع حيد من سطوته، هذه املامرسة، ٕامنا تنطلق من ق
ىل من مه دونه، فهو صاحب السلطة العليا، واللكمة  فرض سلطته الالحمدودة 

رية.  ٔ ٔوىل وا  )2009(شهاب، ا

لبية الشعب  ىل ا ٔحزاب السياسية اليت متارس السلطة  السلطة يف تعرب عن ا
ٔحزاب و  ات و ا ٔن" امجلا رب عن هذا ب اص ،كام يعرب ف ش ن و اد مهنا الق

متيزي بني الوضع يف   َ عية، لقد اكن  ج السياسية يه الىت تعرب عن القوة
ة  النظام السيايس وبني املاكنة والطبقة"،  ل املثال قد  )219(عودة، صف ىل س
ظمهت س القوة والسلطة يف م ٔ متتعون مباكنة ميت  وهنم ال  لرمغ من  م ومتتعون هبا 

ة العلمية.   ٔو مرتبة من الناح الية  عية   اج

وردستان ٔحزاب السياسية وخصائص السلطة يف ٕاقلمي   ا

ٔحزاب السياسية يف  ه ميكن مقارنة ا ٔد وردستانيف اجلدول  مع خصائص  ٕاقلمي 
ة احلمك يف  يف وردستان:السلطة وتقميهم،مث حتديد   ٕاقلمي 

 
 

وردستان وطرق  اله، ف حيويه من خصائص السلطة يف اقلمي  ٔ ٔملنا اجلدول  اذا ت
ٔن  من خصائص  (السلطة القرسية، والسلطة  ج  ست املتبعة ىف ممارسة السلطة. 
ٔى  ة، لكهنا ـ  س ٔشاكل  ة والسلطة املعرفة) موجود ب التعويضية، والسلطة التالؤم

دام السلطة ـ ٔ  سب است قرب ٕاىل  خصائص السلطة القرسية وممارسهتا،وذا 
دة يف إالقلمي. االت  ميقراطية، يف  ري ا  القوة والعنف والوسائل 

رة عن   ٔهنا مغا اصة ،و ٔن حلا ٕاقلمي خصوصية  مع ذ ،جتدد إالشارة ٕاىل 
دم وجود دو ويان مستقل  هبا ٕاىل  دة ،يعود س يالهتا من نواح  وموقع جغرايف م

ٔوسط ،ٕاضافة  ل الرشق ا ري مستقرة م طقة مشتع و د ، وكذ متوقعه يف م ج
دم  ىس  ة الكردية . والن لهيا القوم ول اليت توزعت  لتعامل مع ا ونه مضطرا  ٕاىل 
ا  متزي به  دة لك هذا  طورة ومالمئة و ٕادارة ج ا م ولوج صاد قوي والتك وجود اق

ردسستان  ريها.ٕاقلمي   عن 

عية  ج سلطية والعوامل   ال

ظهر  سلطيةف جتاهات ال ل  شك عية يف  ج ساءلنا عن دور العوامل  ٕاذا 
ٔوال:  ة ،مهنا:  اص ة خ اع م منو يف ظل ظروف اج سلطية  جتاهات ال ٔن  لنا 
ٔن معايريمه اليت  ٔفـراد جممتع معني ب لسخط والشك يعم  ام  عي  وجود ٕاحساس اج

ٔو استقرار.  يتعاملون وفقها ال متنحهم ما يصبون ات  ٔو ٕاشبا ات  ٕاليه من طمو
ٔو ضعف يف السلطة احلامكة مما  قي  نيا: وجود فساد حق ويغذي هذا إالحساس 
د  ائ لثا: يف شلك وجود ق ٔيت البديل  لبحث عن بديل. وي شوقني  جيعل الناس م

ا ٕاذا ك ا. ف اتـه اي ه امجلاهري مسؤولياهتا وتندفع به حنو غ م ل س ذ ت ق د ذا م ائ ق ن ال
ه ٕالـى  ع قـود ش ٔن ي اول  ٔرش ٕاليه سابقا` فٕانه سـ يـح ي  ملعىن ا سلطي  لـق  خ
ٔفراد  سلطية اليت يدعو لها بني  جتاهات ال رش هذه  ٔمعى به. وت ة وإالميان ا الطا

ٔخرى.  رة  واء  ح ون  ٕالغراء وف رة و لقوة  متع  راهمي ع.، ا ة1986(ٕا  ، صف

ع ذمع ذ
و
معمع
وة وقوة ولقوة واو وة وا

وووتوتربوتربوتوتوتت 
يقيق ىلىل ىل  ىل  ىل  ةةةةةةيةية 
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سهو ٕاذا اكنت الرسا صادرة )216 نعون  سلطية يق ٔن ال راسات  كذ تبني ا
ٔساليب  ٔيضا ب رمه  ٔ د ت ة و يـزي ف املوا ٔو املركز يف مواق من مصدر مرتفع يف القوة 

الم.  راهمي ع.، إال ة 1986(ٕا  )221، صف

ٔرضية لتمنو يف  ٔو لها  اقلمي وهذه العوامل و الظروف واخلصائص موجودة 
سلطية   شبه سلطة  وردستان  وردستان وكررشلك مسمتر ،والسلطة يف ٕاقلمي 

وردستان. ىل ٕاقلمي  ا هذه اخلصائص هذا   يف معظم احلاالت، ٕاذاطبق

يل: اف ك  تفسري م
ْٔن ميتلكها   لمواصفات اليت جيب  ر  ْٔن يُنّظِ ٔمري   ىل يف كتابه ا اف ك اول م

ٔو احلامك.وحسب الش  ٔمري  "، هريا ال ميكن ممارسة احلمك ٕاال بعد  "الغاية تّربر الوسي
الق  ة، ففى هذا هناك فرق بني السياسة و الق ٔ ّيلِ عن ّلك القمي ا الت
ّينِ القمي  اليق، .وت ٔ ٔذهان ا نوي يف السياسة وال ماكن لها ٕاال يف  ٔمٌر  الق   ٔ ،فا

ة 1999(القّمودي، النفعية.  ٔكرث من املنفعة ال )11، صف امك، وحنن بعد  ل شخصية 
ٔن الغاية تربر لك يشء   27 رى بوضوح ب وردستان  سنة من جتربة احلمك يف ٕاقلمي 

ٔن الفصل بني  الق، ويه السلطة واحلمك، ومكن القول ب ٔ الية من ا اية  ويه 
ة السلطة  ٔ الغاية تربر الوسي يفرس سيكولوج د الق واحض ،و م ٔ السياسة وا

هتا ا وردستان.  و  يف ٕاقلمي 

  
 اخلامتة

هتا ،  ٔمه ما خيص السلطة و سيكولوج دث عن   بعد تناولنا هذا املوضوع والت
ٔيت: ٔمه النتاجئ، اليت ميكن تلخيصها ف ي ر   لعل من املناسب يف اخلتام ذ

سان، .1 لسياسة فقط،بل السلطة موجودة مع وجود إال رتبط  ٕان السلطة ال
لسلطة تعريف دق  س  ٔهنا ول ىل  اكد تتفق  ق وشامل، لكن التعاريف املعتددة 

ٓخرن، ىل ا ٔشاكل (متارس  ٔنواع خمتلفة، وىه ولها   ٔو هدف معني) رغبة و

ْٔن .2 ٔو اليت حتاول  ٔن نفهم السلطة اليت خنضع لها،  ة الّسلطة يعين  ٕان سيكولوج
ْٔن حتقِّقه لنا، ا، وما ميكن  ريد م ْٔن نطمِنئ ٕاىل  ختضعنا لنفسها،ؤن نعرف ماذا  و

رفض هذا اخلضوع ونقاومه. ٔو   خضوعنا لها، 

ه ،هو تصنيف .3 ٔو ٔدقة لهذه ا ديدة اشهر  تصنيف و ه ممارسة السلطة  ٔو ٕان 
ه  ٔو ي يصنف  رشحي السلطة" ا الربيث يف كتابه " ث  ين ٔمريك جون  العامل ا

ات ويه (السلطة القرسية ،  يف والسلطة التعويضية ، ممارسة السلطة ٕاىل  ثالث 
ة والسلطة املعرفة).  والسلطة التالؤم

ة املامرسة  (السلطة القرسية ، والسلطة التعويضية ، .4 ٕان  من خصائص و
ة يف السلطة يف  اقلمي  س ٔشاكل  ة والسلطة املعرفة) موجود ب والسلطة التالؤم

ٔقرب ٕاىل خصائص املامرسة القرسية،وذ سب وردستان  ولكن خصائصها   
ميقراطية يف كثري من احلاالت اليت ميكن فهيا  ري ا دام القوة والعنف والوسائل  است

لوسائل  ٔستعانة   خرى دميوقراطية .ٔ ا
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