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امللخص

تركز هذه الدراسة على دور إحدى املُحدثات الكورديات واليت برزت خالل عصر دولة املماليك البحرية -452
784هـ1382-1254/م)  ،اال وهي جُويرة اهلكارية الكوردية األصل املصرية الدار  ،ويتضمن البحث عدة مباحث أهمها امسها
ونسبها وانتمائها إىل القبيلة اهلكارية الكوردية  ،فضالً عن احلديث عن اسرتها وابرز صفاتها وامساء الشيوخ الذين تلقت منهم
علم احلديث وتالميذها ومكانتها العلمية ومن ثم وفاتها.

 -1املقدمـة
شهد عصر املماليك انتعاشاً فكرياً وحضارياً كبرياً يوازي ما شهدته احلضارة اإلسالمية من نهضة يف
عصورها املختلفة ،فعلى الرغم مما شهده ذلك العصر من حروب وثورات واضطرابات وفنت ،إال أن ذلك مل
ميس النشاط الفكري يف شيء ،فالباحث يف التاريخ اململوكي (922-648هـ1517-1250/م) جيد بسهولة
العشرات من املؤلفات اليت تتناول تاريخ العديد من العلماء واحملدثني والفقهاء الذين صبغوا ذلك العصر
بفكرهم وإجنازاتهم ،واملالحظ فإن النهضة الفكرية مل تقتصر على املصريني فقط ،بل مشلت عدداً كبرياً من
املشارقة واملغاربة واألندلسيني ،والسيما العلماء املهاجرين من املشرق اإلسالمي وذلك بعد هجوم املغول
على غرب اسيا ،فانصهروا يف جمتمع مصر وشاركوا يف الفعاليات الفكرية ،ومل يكن الكورد مبعزل عن هذا
االنتعاش الفكري الذي شهدته الدولة اململوكية ،فمن الذين ساهموا يف هذه النهضة املسُندة واملُحدثة جُويرة
اهلكارية (783-704هـ1381-1305/م) الكوردية األصل واملصرية الدار واليت عاشت يف عصر دولة
املماليك البحرية (784-652هـ1382-1254/م)  ،وبرزت يف جمال علم احلديث وكانت عَلماً من األعالم حيث
أخذ العلم منها الكثريون.
 -2امسها ونسبها وكنيتها (سيًرتها الذاتية)
ولدت املُحدثة جُويرة ( )1بنت أمحد بن أمحد بن احلسني بن موسك اهلكاري يف القاهرة سنة
704هـ1305/م ( ،)2وختتلف املصادر يف ذكر صيغة امسها ،ففي الوقت الذي يتفق معظمها على انها جُويرية
( ،)3ذكر البعض األخر من املؤرخني على أنها جُويرة ( )4اهلكارية ،وهي الصيغة الصحيحة حسب اللفظ
الكوردي للكلمة (.)5
أما كنيتها فقد عُرفت جُويرة بكنى خمتلفة ،فقد ذكرها املؤرخ ابن العماد احلنبلي بــــ (أم اهلنا) ( ،)6يف
حني انفرد أبي زرعة العراقي بكنية (أم البًر )( ،)7وعرفت أيضاً (بأم البهاء)( ،)8يف حني أمجع أخرون بانها
اشتهرت (بأم أبيها)( ،)9ويبدو أن الكنية األخرية كانت األكثر شيوعاً حيث اشتهرت بها ،ولعل السبب راجع إىل
ان صاحب الفضل يف اختيارها واطالقها عليها كان والدها الشيخ اإلمام احملدث شهاب الدين أمحد بن أمحد
اهلكاري( ،)10وتكاد تتفق مجيع املصادر املتوفرة بني ايدينا على نسب جُويرة الكوردي وانتمائها إىل القبيلة
اهلكارية( ،)11واليت هي إحدى القبائل الكوردية املعروفة خالل التاريخ اإلسالمي والسيما يف العصر األيوبي،
فأفراد هذه القبيلة حاربوا إىل جانب السلطان صالح الدين يف حروبه ضد الصليبني ،وكان هلم باع طويل يف
اجلهاد( ،)12واسرة جُويرة كانت إحدى تلك األسر املنتمية إىل القبيلة اهلكارية اليت بقيت يف مصر واليت تعود
يف تارخيها إىل احلقبة األيوبية ،ويف هذا السياق فعندما تناول املؤرخون أسرتها أشاروا إىل انها كوردية األصل
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و مصرية الدار وشافعية املذهب ( ،)13وبذلك يُمكن القول ان القبائل الكوردية ومن بينها اهلكارية اليت وصلت
إىل مصر يف العصور اليت سبقت العصر اململوكي استقروا يف كنفها ،ومارسوا نشاطاتهم الفكرية وقدموا
علومهم ومعارفهم ،وبرز العديد من هؤالء الكورد وأغنوا يف إنعاش النهضة الفكرية ومن بينهم جُويرة اهلكارية
اليت عمّرت وأفادت الكثريين يف جمال علم احلديث ،و رغم دورها العلمي إال أن املالحظ هو تواضع املعلومات
والنصوص التارخيية الواردة عن سيّرة حياة املُحدثة واملُسندة جُويرة ،فأغلبها تكتفي بذكر امسها وسنة
والدتها مبصر ،ولكن ال تشري ال من قريب أو بعيد عن تفاصيل نشأتها وفرتة شبابها وعن حياتها اإلجتماعية
(زواجها) ،وال عن اجلذور التارخيية لوصول هذه االسرة املنتمية إىل اهلكارية إىل مصر ولكن يبدو من سياق
األحداث ومن خالل األطالع على تاريخ اسرتها أنهم قدموا مصر منذ زمن طويل وعهد ميتد إىل ماقبل العهد
اململوكي ،فقد انصهروا مع املصريني فاغلب تالميذ جُويرة كانوا من علماء ومُحدثّي مصر.
 -3اسرتها
نشأت املُحدثة جُويرة وترعرعت يف كنف اسرة برز افرادها يف جمال العلم واملعرفة ،وعلى األخص يف
علم احلديث ،فرغم تواضع املعلومات الواردة عن صاحبة البحث إال أن املصادر تسهب يف احلديث عن اسرتها
والسيما والدها وأخيها ،اللذان اطلعا بدور بارز يف احلياة الفكرية خالل عهد دولة املماليك البحرية (-652
784هـ1382-1254/م) ،الذين كان هلم أثر واضح يف تقدم النشاط الفكري يف مصر ،واملالحظ فإن عائالت
علمية عريقة عاشت يف جمتمع مصر يف ذلك العصر ،وقدمت الكثري من العلماء ،وشكلت بيوتاً علميةً ،ولعل من
أشهر بيوت العلم العائلة اهلكارية اليت حنن بصدد دراستها ،فوالد جُويرة هو الشيخ اإلمام املُحدث شهاب
الدين أبو احلسني أمحد بن أمحد بن احلسني بن موسى بن موسك اهلكاري ،الكوردي األصل ،املصري الدار ثم
الشافعي ( ،)14ويطلق عليه ابن اجلزري (شيخ القراء) ( ،)15وعاش والد جُويرة بني عامي (-676
750هـ1348-1278/م) (.)16
أتصف الشيخ شهاب الدين خبصال محيدة ،فقد كان " طارحاً للتكلف ،ديّناً متواضعاً ،بشوش
الوجه"( ،)17اشتغل باحلديث وكتب الكثري خبطه املليح املتقن ورحل إىل اإلسكندرية للسماع من شيوخها،
وأبرز ما كتبه خبطه الكتب الستة( ،)18وحّج عدة مرات ومسع باحلرمني الشريفني ،وأفاد الناس كثرياً ،وكان
بارعاً وزاهداً ،وتوىل املراتب العليا يف احلديث(.)19
فسالطني املماليك مل يبخلوا يف رعاية العلماء وتقديرهم واحرتامهم كاسيادهم االيوبيني من قبل ،فبلغوا
يف ذلك العصر منزلة عظيمة ،ومل تأت هذه املكانة الرفيعة إال ألن علماء ذلك العصر كانوا يتمتعون بصفات
اجيابية كثرية كتنوع علومهم ومعارفهم ،فكسبوا ثقة السالطني واألمراء ،لذا عمدوا إىل منح العلماء املناصب
()21
املهمة( ،)20ومن ابرز ما أسُند إىل الشيخ شهاب الدين اهلكاري مشيخة احلديث أي تدريسها يف املنصورية
وباجلامع احلاكمي( ،)22كما كان إماماً يف القراءات ،حيث تصدى لإلقراء عدة سنني( ،)23وبذلك نرى ان جُويرة
كانت ابنةً لرجل عُرف واشتهر بغزارة علمه ،كما عمل يف التدريس يف أفضل مدارس القاهرة آنذاك ،فاملدرسة
املنصورية كانت إحدى انشط مدارس مصر حيث بدأ التدريس فيها من العصر الفاطمي ثم األيوبي وتالها
العصر اململوكي ،هذا فضالً عن دور الشيخ شهاب الدين اهلكاري يف دروس اإلقراء يف اجلامع احلاكمي ،فقد
كان يدرس يف هذا اجلامع املذاهب االربع،وتوىل تدريس احلديث فيها والقراءات السبع( ،)24و كان لكل درس
مدرسّ وعدد كثري من الطلبة( ،)25ويبدو أن منح التدريس للشيوخ كان يف غاية األهمية فبهذا الصدد ذكر
املقريزي يف معرض حديثه عن التدريس يف املنصورية "كانت هذه التداريس اليليها إال أجّل الفقهاء
املعتربين"(.)26
أستمر والد جُويرة يف تدريسه حلني وفاته سنة 750هـ1348/م ،ودُفن مبقابر باب النصر بالقاهرة(،)27
ومل يكن ابنائه سواء كان ابنه اإلمام املُحدث أبو سعيد أو ابنته جُويرة أقل شأناً من والدهم ،فقد نشأ اإلثنان يف
كنفه الذي حرص منذ صغرهم على تعليمهم وإمساعهم على يد شيوخ كبار.
فاإلمام املُحدث أبو سعيد أمحد اهلكاري" ،أخو شيختنا جُويرة "( )28هذا ما ذكره املقريزي اثناء حديثه
عنه ،أمسعه والده احلديث على يد مُحدثني كثريين من أشهرهم ابن الصواف( )29مسموعه من النسائي،
والبهاء بن القيّم( ،)30وست الوزراء( )31وغريهم(.)32
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أسهب املؤرخون يف اإلشادة بأخ جُويرة فقد برع كوالده يف الكتابة فقد كتب خبطه احلسن شيئاً كثرياً،
وقرأ بنفسه وعُين باحلديث ومتيّز ،وبرع ،ومجع ،وأفاد( ،)33ودرسّ باملنصورية كوالده وتصدر لإلقراء بها،
كما درسّ باجلامع احلاكمي والقطبيّة( ،)34وكان عارفاً بالرجال وألف كتاباً يف رجال الصحيحني ،وكان كوالده
"موصوفاً بالدين واخلري ومتواضعاً"( ،)35وبذلك أغنى بعلمه وتدريسه مدارس القاهرة ،فهذه امليزات والصفات
الذي ذكرها املؤرخون عنه مكنّته من االستمرار يف عطائه حلني وفاته سنة 763هـ1361/م(.)36
 -4صفاتها
مل يكن أمراً غريباً أن يتصف اغلب أفراد اسرة جُويرة اهلكارية بنفس اخلصال احلميدة ،فأكثر ما ورد
عن والدها وأخيها ذُكر عنها كذلك ،فخالل حديث املؤرخني عنها ذكروها بل ونعتوها بلقب الشيخة
املُسندة( )37الصاحلة األصيلة(.)38
فما ورد سابقاً من صفات عن والدها وأخيها من التواضع والتّدين والفضيلة ،ذُكر عنها أيضاً انها
كانت "خيّرة ،ديّنة"( ،)39و"جيّدة ،صاحلة"( ،)40واعتنت باحلديث واملسانيد ،ولعل من البديهي أن يربع ابناء
الشيخ شهاب الدين يف هذين اجملالني ،فقد كان من العلماء املُسندين املقرئني بل شيخ القراء (كما أسلفنا).
واذا كان األب واألخ درسّا يف مدارس مشهورة وجوامع يشاد بها ،فإن جُويرة اخذ منها العلم كثريون ولكن
تدريّسها كان يف املنزل ،وبذلك متكنت بالصفات اليت حتلت بها ان تكون مُحدثة يف علوم احلديث ،وأفادت
الكثريين(.)41
تكتفي املصادر باجياز بعضاً من خصال جُويرة ،غري أن املطلع على سرية هذه العاملة املُحدثة،
يدرك مدى نشاط وفعالية املرأة يف ذلك العصر ،فقد اجتهدت يف طلب العلم ،ومسع منها العلماء وحّدثوا عنها.
 -5شيوخها
سعت املرأة املسلمة إىل طلب العلم أسوة بالرجال ،واجتهدت يف سبيل هذا اهلدف وبذلت جهدها ،فلم
جتد النساء يف ذلك العصر حرجاً يف تلقي العلم ولو كان على يد الرجال الذين مل يبخلوا عليهّن بعلومهم( ،)42فإىل
جانب حرص جُويرة يف تلقي العلوم ،حرص والدها كشأن كلّ أبٍِ عامل يطمح يف أن تكون ابنته مُحدثة ذات
إسناد عالٍ ،لذا سعى إىل كبار شيوخ ومُسندي عصره ،فسمعت من الكثريين وتعددت شيوخها ويبدو من خالل
األطالع على الروايات التارخيية الواردة خبصوص ذلك ،فإن جُويرة وشقيقها قد اشرتكا يف مساع علوم احلديث
على يد عدد من الشيوخ منهم أبي احلسن بن نصراهلل ابن الصّواف ،ومن أبي احلسن علي بن عيسى ابن القيّم
ومن ست الوزراء(.)43
إىل جانب العلماء السابقني ،مسعت جُويرة من حممد بن حممد بن عيسى الطبّاخ( ،)44ومن حسن بن
عمر الكوردي(مُسنديّ) الدارمّي( ،)45ومسعت أيضاً من نصر بن داود املقدسي( ،)46و(مُسند احلُميدي)(،)47
ومن الشريف موسى بن علي احلُسيين( ،)48ومن اإلمام احلافظ عبد بن حُميد الكسي(.)49
وبذلك نرى فإن جُويرة كانت على إملام تام بكل ما يتعلق بعلوم احلديث واإلسناد ،فقد درست صحيحي
البخاري ومُسلم على يد مشاهري العلماء ،ثم روته عدة مرات ،وبلغ من مكانتها العلمية فيما بعد أن قصدها
كبار العلماء ،لتلقي العلم منها فقد "مسعت احلديث من شيوخ عصرها"( ،)50ثم حدثّت مبسموعاتها مراراً(،)51
فاملُحدثون يف مصر كانوا كثريين يف عصر املماليك ،فكان منهم املُسند( )52واملُحدث( )53واحلافظ( ،)54وشيختنا
جُويرة كانت مُحدثة ومُسندة وهذا مل يكن باإلمر اليسري.
 -6تالميذها
يعترب عصر سلطنة املماليك من أزهى عصور التاريخ اإلسالمي وذلك لتميزه بالعطاء يف خمتلف أوجه
احلياة احلضارية ،وقد كان دور املرأة واضحاً يف هذا العطاء ،خاصة يف جمال العلم ،وقد متتعت املرأة بقسط
وافر من األحرتام يف عصر سالطني املماليك ،واألدلة على هذا كثرية يف مصادر تاريخ هذه احلقبة(.)55
ففي جمال العلم فإن املصادر التارخيية اخلاصة بتلك احلقبة تسجًل امساء الكثريات من النساء ممن
أشتغّلن يف جمال احلديث ،منهم جُويرة اهلكارية ( موضوعة البحث ) حيث كانت وافرة العلم وانتفع منها
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الكثريون يف مصر ،واملالحظ فإن كثرياً من فقهاء ومُحدثي عصر املماليك مسعوا من املُسندات الشهريات
الالتي قمّن بتدريس هؤالء الفقهاء واإلجازة هلن ،وقد اعرتف هؤالء الفقهاء الكبار مبكانة هؤالء العاملات
وفضلهّن يف التدريس والعلم ،فاملقريزي(ت 845هـ1442/م) أحد علماء القرن التاسع اهلجري /اخلامس عشر
امليالدي ال ينسى فضل جُويرة يف تدريسه فعندما حتّدث عنها ذكرها بـــ (شيختنا)( ،)56فقد تتلمذ املقريزي يف
الفقه واحلديث والقراءات والتاريخ وغريه ،وتلقى علومه تلك من أعالم العلماء ومن بينهم جُويرة اهلكارية(.)57
مل يكن املقريزي العامل الوحيد الذي أنتفع من علم جُويرة بل كثر تالميذها ،فالنصوص التارخيية الواردة
خبصوص ذلك كثرية وأغلبهايؤكد كثرة من مسعوا منها ،فقد ذكر ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت
826هـ1423/م) " واكثر املُحدثون السماع عليها...وحصل النفع بها يف ذلك"( ،)58يف حني ذكر أخرون "أكثر
الطلبة عنها"( ،)59ويضيف املقريزي " حدّثت بالكثري ،ومسع منها الفضالء"( ،)60ان الروايات السابقة تؤكد
على أن نشاط املرأة مل يقف عند طلب العلم فحسب ،وإمنا مارست مهنة التدريس مبعارفها اليت تعلمتها،
فحازت بذلك ثقة علماء عصرها وتقديرهم ،والدليل تالميذ املُحدثة جُويرة الذين خترجوا على يديها ثم ألفوا
الكتب ،وأشادوا بها يف مؤلفاتهم ،ويف هذا السياق فقد كتب عنها أبو جعفر بن الكويك( ،)61وذكرها يف مشيخته
ومات قبلها مبدة ،كما أن املؤرخ ابن حجر العسقالني( ،)62ذكر أن بعضاً من شيوخه وأقرانه قد تلقوا العلم على
يد جُويرة(.)63
فضالً عن تالميذها السابقني ،يأتي دور اإلمام احلافظ الفقيه أبو زرعة وليّ الدين ابن العراقي(( )64ت
826هـ1423/م) الكوردي الرازياني املصري ،الذي أمسعه والده بالقاهرة من مجاعة من املُسندين ومن ابرزهم
جُويرة( ،)65ففي إشارة من السخاوي ذكر أن ابن العراقي قد تلقى علومه "من شيوخ كبار ،ومنهم جُويرة"(،)66
وبذلك أكثر طالب العلم من احلضور إىل جمالس احلديث اخلاصة بهذه العاملة الكوردية ،صحيح أنها مل تُدرس
يف املدارس ولكن فتحت ابواب بيتها لينهل األخرين من علومها ،فالتدريس يف املنازل خالل العصر اململوكي
والعصور اإلسالمية األخرى مل يكن أقل شأناً من التدريس يف املدارس واملساجد املخصصة لذلك ،بل هناك
من يرى أن للتدريس يف منازل العلماء فوائد ال تتحقق يف األماكن األخرى ،منها على سبيل املثال إعطاء
الفرصة للطلبة لدراسة علوم قد ال تُدرسّ يف املدارس ،كما أتاح هلم كذلك حرية اختيار العلوم اليت يرغبون
بتعلمها ،وحرية اختيار املُدرسّ السيما صاحب الشهرة العلمية ،)67(،ويكفي هنا أن نشري أن عدداً من طالب
جويرة برزوا فيما بعد وأصبحوا من أصحاب املؤلفات املشهورة ومنهم املقريزي وابن العراقي وغريهما.
ُ
اذن درسّت جُويرة علم احلديث يف منزهلا ،ويبدو أن جمالس احلديث كان هلا أهمية خاصة تتناسب مع
مكانة حديث رسول اهلل (صلى اهلل وعليه وسلم) ،وجمالس املُحدثني من حيث السعة وعدد طلبة احلديث،
كانت متباينة ولكن على األرجح فأن التدريس يف املنزل كان يضم اعداداً قليلة على عكس املدارس واجلوامع
اليت كانت تتسع رمبا للمئات( ،)68ولذلك ميكن القول ان جمالس جُويرة قد ضم عدداً من الذين اصبحوا فيما
بعد من مشاهري العلماء ( ،)69وتتواىل امساء طالبها ،فأثناء حديث ابن العراقي عن أحد احملدثني وامسه شهاب
الدين أمحد بن علي احلرازي الشافعي(( )70ت 783هـ1381/م) ،أشار إىل انه مسع احلديث على يد مجاعة من
الشيوخ املتأخرين كجُويرة بنت اهلكارية(.)71
كما أخذ منها العلم ابن خليل الطرابلسي ،احلليب املُحدث الفاضل والذي ولد يف القاهرة سنة
(753هـ1351/م) ،وطلب احلديث فسمع من الكثريين منهم جُويرة ،اليت برعت وكانت من النساء اللواتي
وصَلن إىل درجة التحدث حبديث رسول اهلل (صلى اهلل وعليه وسلم)( ،)72وبعد مساعه ختّرج وغدى من
املُحدثني املعروفني حلني وفاته سنة (841هـ1438/م)(.)73
مل تكتف جُويرة بدروس احلديث ،ففي احدى الروايات النادرة ذُكر اسم عامل تلقى علم القراءات أيضاً
منها ،وهو ابن احلسن بن طوغان املعروف باألوحدي (811-761هـ1408-1360/م) ،فبعد االنتهاء من دروسه
أصبح من القراء املشهورين يف مصر وعُرف باملقرىء األوحدي( ،)74ولعل تدريسها للقراءات مل يكن امراً بعيد
عنها السيما وان والدها املُحدث اإلمام شهاب الدين اهلكاري كان مشهوراً بأنه شيخ القراء يف مدرسة
املنصورية بالقاهرة( )75لذا ميكننا القول ان جُويرة كانت متخصصة يف جمالي علم احلديث والقراءات.
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 -7مكانتها العلمية
متتع العلماء خالل العصر اململوكي (922-652هـ1517-1254/م) بشكل عام ،وعصر املماليك
البحرية (784-652هـ1382-1254/م) بشكل خاص مبكانة متميزة ،وجاء ذلك نتيجة لرعاية وتقدير
وتشجيع سالطني وامراء املماليك هلم ،لذا مارسوا نشاطاتهم الفكرية وقدموا علومهم ومعارفهم ،فتولوا
مناصب التدريس والوعظ واإلقراء واإلفتاء والقضاء وغري ذلك من املناصب العلمية( ،)76ومل تكن املرأة بعيدة
عن هذه النهضة الفكرية ،فقد وردت امساء الكثريات ممن اختضنً بشتى العلوم ،ولقد كان مدار حديث حبثنا
هذا هو عن املُحدثة املُسندة جُويرة اليت متيزت مبكانتها العلمية البارزة بني علماء مصر خالل عصر
املماليك البحرية ،ولعل تلك املكانة العلمية اليت متتعت بها جُويرة كانت لسببني اثنني ،أوهلما :ملكانة والدها
وأخيها يف وسط العلماء مبصر ،فكما أسلفنا فإنها نشأت يف كنف اسرة علمية معروفة ،لذا فمن البديهي جداً ان
تتمتع مبنزلة واحرتام خاص يف جمتمع مصر.
أما السبب الثاني فيعود إىل غزارة علمها ،فمنذ صغرها حرصت على السماع من الشيوخ الكبار يف
عصرها ،فنبغت وحدثّت بالكثري( ،)77ويكفي هنا ان نشري انها "انفردت برواية النسائي"( ،)78كما مسع منها
الفضالء( ،)79ونالت احرتاماً خاصاً من طالبها ،وهذه املكونات جمتمعة جعلتها مُحدثة يف علوم احلديث،
وجعلتها حتصل من العلوم ما ال يبلغه الشيوخ الكبار ،واجلدير بالذكر فإن كثرياً من الذين اخذوا العلم منها
اعرتفوا مبكانتها العلمية وفضلها يف التدريس ،منهم املقريزي وابن العراقي وأعربا عن فخرهما واعتزازهما
لتلقي علوم احلديث منها ،فهذه املكانة العلمية اليت متتعت بها ال يعرف قدرها إال من أكثر من جمالستها.
 -8وفاتهـا
أمجع املؤرخون أن وفاة الشيخة املُحدثة جُويرة كانت يف القاهرة يوم السبت ثاني وعشرين من شهر
صفر سنة 783هـ1381/م ( ،)80وال تذكر تلك املصادر سبب الوفاة ،لذا على األرجح فإنها توفيت فجأة ،وقد
عمّرت( ،)81وبوفاة جُويرة تنقطع أخبارها ،فلم نعثر يف املصادر التارخيية اليت تناولت سيّرتها أية معلومات
خبصوص زواجها أو إبناءها ،لذا ميكن القول انها مل تتزوج ،بل كرسّت حياتها يف سبيل العلم ،فقد قضت
جزءاً منها بتلقي ومساع احلديث من الشيوخ ،ثم خصصت اجلزء الباقي للتدريس يف منزهلا ،وقد أفادت
الكثريين بعلمها السيما وإنها كانت معّمرة ،وبوفاتها تنتهي سيّرة مُحدثة قلما يتمكن الكثريون من التخصص
يف جماهلا هذا ،ألنه يتعاطى مع حديث النيب (صلى اهلل وعليه وسلم) بطريق الرواية والدراية والعلم بأمساء
الرجال وطرق األحاديث واملعرفة باألسانيد وغري ذلك (.)82
 -9اخلامتـة
مع نهاية هذا البحث توصلنا إىل مجلة من النتائج أبرزها:
-1رغم ان الكثريين يعتربون سقوط عاصمة اخلالفة العباسية بغداد سنة 656هـ1258/م بيد املغول نهايةً
للحضارة اإلسالمية ،غري ان األحداث أثبتت فيما بعد خطأ هذه النظرية ،فاملماليك الذين جنحوا يف تأسيس
دولتهم يف 652هـ1254/م متكنوا من جعل القاهرة يف عهدهم مركزاً ثقافياً مهماً ،على غرار اسيادهم االيوبيني،
كما حافظوا على تراث اخلالفة العباسية وذلك بإحيائها من جديد ،لذا غدت مصر يف عصرهم ملجأً للعلماء،
الذين ساهموا يف إنعاش احلركة الفكرية ،وكان هلم دور يف جعل مصر تتبوأ مكان الصدارة يف العامل اإلسالمي
آنذاك.
 -2جتلى اهتمام املماليك بالعلم والعلماء ،من خالل رعايتهم وتقديرهم هلم حيث كان هلم مكانة رفيعة يف
اجملتمع ،هذا فضالً عن قيامهم ببناء العمائر الدينية والعلمية،درسّ فيها العلماء ،مثل املساجد واملدارس
والربط والزوايا وغريها ،لتكون تلك األماكن مركزاً للنشاطات العلمية والفكرية.
 -3عاش يف مصر خالل عصر املماليك اسر علمية عريقة ،قدمّت الكثري من أعيان العلماء ،ولعل من أشهر تلك
األسر األسرة (اهلكارية) اليت قدمت أفاضل العلماء على مّر األيام ،وعميد هذا البيت هو الشيخ اإلمام شهاب
الدين بن موسى والد جُويرة ،والذي اشتغل باحلديث ودرسّها يف مدارس القاهرة ،كما برز من بني أفرادها أخ
(صاحبة البحث) أبو سعيد أمحد اهلكاري الذي سار على خطى والده يف تدريس علم احلديث.
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 -4متتعت املرأة يف عصر سالطني املماليك مبكانة مرموقة وبقسط وافر من األحرتام وذلك ألن دعوة اإلسالم
يف طلب العلم مل تقتصر على الرجال دون النساء ،بل كانت الدعوة إىل طلبه موجهة إىل النساء والرجال معاً،
لذا مارست املرأة دورها العلمي يف جمتمع مصر حبرية وفعالية ،فتلقت نصيباً وافراً من العلم واملعرفة ،ومن
أبرز األمثلة على ذلك ما أخذته جُويرة من العلم على يد الكثري من علماء وشيوخ عصرها ،ومسعت منهم
احلديث وبلغت مرتبة علمية جعلتها فيما بعد قبلةً للكثري من طالب العلم.
 -5برزت جُويرة يف جمال احلديث واإلسناد ،وهما أجّل األختصاصات الدينية وذلك ألن املتخصص فيهما
يتصدى ألحاديث الرسول الكريم (صلى اهلل وعليه وسلم) ،فلتعلم احلديث وروايته آداب ذكرها العلماء وأثنوا
على من التزم بها ،لذا حرصت جُويرة على الدقة والعناية يف أخذها من شيوخ معروفني ،وفيما بعد قررت
تدريسها لذا كثر طالبها وحدثّت مبسموعاتها ،ومنحتهم اإلجازات وكان أغلب الذين تلقوا احلديث منها
أصبحوا فيما بعد من العلماء البارزين ومن أصحاب املؤلفات املشهورة منهم املقريزي وابن العراقي وشيوخ
وأقران ابن حجر العسقالني وغريهم.
اهلوامش:

( )1جُويرة :بضم اجليم وفتح الواو ،كلمة مشرتكة بني الرجال والنساء .يُنظر :حممد حسني احلائري ،تراجم اعالم النساء،
بريوت1987 ،م ،ج ،1ص .392
( )2املقريزي ،دُرر العقود الفريدة يف تراجم االعيان املفيدة ،حققه وعلق عليه :حممود اجلليلي ،بريوت2002 ،م ،جمـ ،1
ص ،581ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،بريوت1993 ،م ،ج ،1ص.544
( )3املقريزي ،العقود الفريدة ،جمـ ،1ص ،581ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر بأبناء العُمر ،حتقيق :حسن حبشي ،القاهرة،
1969م ،ج ،1ص ،245ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،حقق وعلق عليه :حممود األرناؤوط ،دمشق،
1992م ،جمـ ،8ص.482
( )4ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرة ،القاهرة1950 ،م ،ج ،11ص ،221ابن إياس ،بدائع الزهور يف
وقائع الدهور ،حتقيق :حممد مصطفى ،القاهرة1983 ،م ،ج ،1ق ،2ص.301
( )5عن جُويرية بنت احلارث زوجة الرسول يُنظر :ابن األثري ،أسُد الغابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :الشيخ خليل مأمون شيحا،
بريوت1997 ،م ،ج ،1ص ،357ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،حققه وعلق عليه :مصطفى عبدالقادر عطا ،بريوت،
1994م ،ج ،2ص.114
( )6شذرات الذهب ،جمـ ،8ص.482
( )7الذيل على العرب يف خرب من غرب ،حققه :صاحل مهدي عباس ،بريوت1989 ،م ،ق ،2ص.512
( )8ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر ،ج ،1ص.245
( )9املقريزي ،دُرر العقود الفريدة ،جمـ ،1ص ،581العسقالني ،الدُرر الكامنة ،ج ،1ص.544
( )10عن والد جُويرة يُراجع الصفحات القادمة من البحث.
( )11املقريزي ،السلوك ملعرفة دول امللوك ،حققه :سعيد عبدالفتاح عاشور ،القاهرة1970 ،م ،ج ،3ق ،2ص ،301الرتمانيين،
احداث التاريخ اإلسالمي برتتيب السنني ،دمشق1997 ،م ،ج ،4ص.157
( )12للمزيد عن اهلكارية يُنظر:نةبةز جميد أمني،املشطوب اهلكاري(دراسة عن دور اهلكاريني يف احلروب الصليبية)،رسالة
ماجستري ،جامعة صالح الدين،أربيل1991،م؛ درويش يوسف حسن اهلروري،بالد هكاري(737-334هـ1336-945/م)دراسة
سياسية حضارية،اطروحة دكتوراه،جامعة صالح الدين،أربيل2004،م.
( )13ابن قاضي شهبة ،تاريخ قاضي بن شهبة ،حققه :عدنان درويش ،دمشق1994 ،م ،جمـ ،2ص ،676ابن حجر العسقالني،
الدُرر الكامنة ،ج ،1ص.98
( )14السالمي ،الوفيات ،حققه :صاحل مهدي عباس ،بريوت1982 ،م ،جمـ ،2ص ،122ابي زرعة العراقي ،الذيل على العرب ،ق،2
ص ،512العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ‘1ص.99
( )15غاية النهاية يف طبقات القراء ،حتقيق :الشيخ مجال الدين حممد شرف والشيخ جمدي فتحي السيد ،القاهرة2009 ،م،
جمـ ،1ص.72
( )16السالمي ،الوفيات ،جمـ ،2ص ،122ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص.99
( )17تاريخ قاضي بن شهبة ،جمـ ،2ص.676
( )18الكتب الستة :أي الصحاح الستة وهي صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وجامع الرتمذي ،وسنن أبي داود ،وسنن النسائي،
وسنن ابن ماجه.
( )19ابن اجلزري ،غاية النهاية ،جمـ ،2ص.676
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( )20عمّار حممد النّهار ،عصر املماليك البحرية (دراسة فكرية) ،دمشق2007 ،م ،ص.103
( )21املدرسة املنصورية :انشأ هذه املدرسة والقبة اليت جتاهها امللك املنصور قالوون األلفي الصاحلي بالقاهرة ،ورتب فيها
دروس الفقه على املذاهب األربعة ،ودروس يف التفسري واحلديث وغريها .للمزيد يُنظر :املقريزي ،خطط املقريزي ،حتقيق:
حممد زينهم ومدحية الشرقاوي ،القاهرة1998 ،م ،ج ،3ص.480
( )22جامع احلاكم :أول من أسسه العزيز باهلل ابن املعز ،ثم أكمله احلاكم بأمر اهلل ،لذا عُرف باجلامع احلاكمي ،ورتب فيه دروساً
يف احلديث والقراءات .للمزيد يُراجع :السيوطي ،حُسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،حتقيق :حممد أبو الفضل ابراهيم،
القاهرة1967 ،م ،ج ،2ص.253
( )23ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،10ص.248
( )24القراءات السبع:علم القراءات هو علم يُعرف به أحوال ألفاظ القرأن الكريم من حيث النطق بها ،أما القراءات السبعة فمنسوبة
الئمة تصدوا لنقل هذه القراءات وحفظها وضبطها وعددهم سبعة هم نافع،ابن كثري،ابو عمرو،ابن
عامر،عاصم،محزة،الكسائي.للمزيد يُراجع:حسن ابراهيم حسن،تاريخ االسالم السياسي والديين والثقايف
واالجتماعي،القاهرة1967،م،ج،4ص.440
( )25املقريزي ،خطط املقريزي ،ج ،2ص ،278عمّار حممد النّهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.132
( )26خطط املقريزي ،ج ،3ص.480
( )27السالمي ،الوفيات ،جمـ ،2ص ،122تاريخ قاضي بن شهبة ،جمـ ،2ص.676
( )28دُرُر العقود الفريدة ،جمـ ،2ص.295
( )29ابن الصّواف :نورالدين علي بن نصراهلل بن عمر القرشي املصري ،ابن الصّواف راوي سنن النسائي عن ابن باقا ،مات سنة
712هـ1313/م .السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج ،1ص.389
( )30ابن القيّم :بهاءالدين أبو احلسن علي بن الفقيه عيسى املصري ،ابن القيّم كان ديّناً ،خيّراً حدّث عن ابن باقا وتويف مبصر
سنة 710هـ1311/م .للمزيد يُنظر :ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،جمـ ،8ص.44
( )31ست الوزراء :وهي ست الوزراء أم عبداهلل ابنة القاضي مشس الدين عمر بن العالمة شيخ احلنابلة ،التنوخية الدمشقية
احلنبلية ،راوية صحيح البخاري ومُسند الشافعي وألهميتها عُرفت مبُسندة العصر ،توفيت سنة 717هـ1318/م .الصفدي،
أعيان العصر وأعوان النصر ،حققه :علي أبو زيد وأخرون ،دمشق1998 ،م ،ج ،2ص ،398وللمزيد عنها يُنظر :ابن تغري بردي،
املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،حققه :نبيل حممد عبدالعزيز ،القاهرة1988 ،م ،ج ،5ص.382
( )32ابن العراقي ،الذيل على العرب ،ق ،1ص ،98تاريخ قاضي ابن شهبة ،ج ،3ص.206
( )33ابن العراقي ،الذيل على العرب ،ق ،1ص ،98ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص.98
( )34املدرسة القطبية :تقع هذه املدرسة داخل درب احلريري بالقاهرة ،أنشأها األمري قطب الدين خسرو بن شجاع اهلذباني،
سنة 570هـ1073/م وجعلها وقفاً على الشافعية .خطط املقريزي ،ج ،2ص.365
( )35ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص.98
( )36املقريزي ،دُرُر العقود الفريدة ،جمـ ،2ص ،295تاريخ قاضي ابن شهبة ،ج ،3ص ،206السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج،1
ص.359
( )37املُسندة :املُسند يف اللغة اسم مفعول من (أسند) واملُسند من احلديث :ما أسُند إىل قائله ،ويف األصطالح هي الكتب اليت
مل تُرتب على األبواب الفقهية بل جعل حديث كل صحابي على حدة صحيحاً كان أم حسناً أو ضعيفاً مرتبة حسب حروف
اهلجاء ،أو على القبائل..إخل .للمزيد يُراجع :ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت1956 ،م ،ج ،3ص ،220سيد عبداملاجد الغوري،
املدخل إىل دراسة علوم احلديث ،دمشق2009 ،م ،ص .242-241
( )38ابن العراقي ،الذيل على العرب ،ق ،2ص ،512ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،11ص ،221ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج،1
ص.301
( )39ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر ،ج ،1ص ،245ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،جمـ ،8ص ،482الرتمانيين ،احداث
التاريخ اإلسالمي ،ج ،4ص.159
( )40ابن العراقي ،الذيل على العرب ،ق ،2ص.514
( )41املقريزي ،دُرُر العقود ،جمـ ،1ص ،581ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص ،544عمر رضا كحالة ،اعالم النساء يف
عاملي العرب واإلسالم ،بريوت1984 ،م ،ج ،1ص.227
( )42عمّار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.257
( )43للمزيد عن هؤالء العلماء يُنظر :الصفدي ،الوايف بالوفيات ،بريوت1979 ،م ،ج ،15ص ،117ابن حجر العسقالني ،الدُرُر
الكامنة ،ج ،3ص ،91السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج ،1ص.389
( )44الطبّاخ :وهو اجلالل حممد بن حممد بن عيسى القاهري ،وعُرف بطبّاخ الصوفية ،وهو من املُحدثني املشهورين ،تويف
بالقاهرة سنة 718هـ1319/م .السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج ،1ص ،391ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،جمـ ،8ص.91
( )45مُسند الدارمي :هو ابو حممد عبداهلل بن عبدالرمحن ابن بهرام الدارمي السمرقندي255-181( ،هـ869-798/م) ،رحل يف
طلب العلم إىل خراسان وبالد الشام والعراق ومصر واحلجاز ،ومن تالميذه مُسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي ،برع يف احلديث
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ومن مصنفاته (التفسري) و(املُسند) يف احلديث .ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،حتقيق :حممد عبدالقادر
عطا،مصطفى عبدالقادر عطا ،بريوت1992 ،م ،ج ،12ص ،92حاجي خليفة ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون،
اسطنبول1972 ،م ،جمـ ،2ص ص .1683-1682وعُرف بالدارمي نسبة إىل قبيلة بين دارم بن حنظلة بن متيم .الشيخ العربي بن
عمار ،تراجم املُبدعني من علماء املسلمني ،بريوت2007 ،م ،ص.444
( )46الشيخ اإلمام املُحدث أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن داود النابلسي املقدسي الفقيه الشافعي ،صاحب التصانيف الكثرية
من ابرزها (التهذيب) وكتاب (الكايف) و(شرح اإلشارة) وغريها ،تويف سنة 490هـ1098/م يف دمشق .السبكي ،طبقات الشافعية
الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي،عبدالفتاح حممد احللو ،القاهرة1967 ،م ،ج ،5ص.351
( )47احلُميدي :عبداهلل بن الزبري احلُميدي أبو بكر ،أحد األئمة وصاحب املُسند ،كان مبصر مالزماً لإلمام الشافعي ،وملا مات
األخري رجع إىل مكة ،وروى عنه البخاري يف صحيحه وذكره مُسلم يف مقدمة كتابه ،مات سنة 219هـ833/م .ابن كثري الدمشقي،
طبقات الفقهاء الشافعيني ،حتقيق :أمحد عمر هاشم ،حممد زينهم حممد عزب ،القاهرة1993 ،م ،ص.139
( )48السيد الشريف عزالدين أبو الفتوح موسى بن علي بن أبي طالب العلوي املوسوي الدمشقي ثم املصري املتويف سنة
715هـ1316/م .السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج ،1ص.390
( )49اإلمام احلافظ أبو حممد عبد بن حُميد بن نصر الكسي ويقال له الكشّي ،صاحب املُسند ،مات سنة 249هـ868/م.
الذهيب ،سري اعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،بريوت1983 ،م ،ج،12ص ص.236-235
( )50الرتمانيين ،احداث التاريخ اإلسالمي ،ج ،4ص.159
( )51ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص ،544عمر رضا كحالة ،اعالم النساء ،ج ،1ص.226
( )52املسند:هو من يروي احلديث بإسناده،سواء أكان عنده علم به أم ليس له إال جمرد روايته.عمار حممد النهار،عصر
املماليك البحرية،ص.335
( )53املُحدث:من يعلم األسانيد والعلل وأمساء الرجال ومسع الكتب الستة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الرتمذي
وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه .يُنظر :عمار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص .335
( )54احلافظ :وهو العارف بسنن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،حيفظ منها ما أمجع أهل املعرفة على صحته.
عمار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.335
( )56دُرر العقود ،جمـ،2ص .595
( )57نفس املصدر ،جمـ ،1ص.20
( )58الذيل على العرب ،ق ،2ص.514
( )59ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر ،ج ،1ص ،245ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،جمـ ،8ص.482
( )60دُرُر العقود ،جمـ ،1ص.581
( )61مل نعثر على ترمجته يف املصادر التارخيية املتوفرة.
( )62ابن حجر العسقالني :احلافظ شهاب الدين قاضي القضاة أبو الفضل أمحد بن علي الشهري بابن حجر العسقالني ،اشتغل
باحلديث فاتسعت فيه معارفه فخّرج التاريخ وعيّن األحاديث ،تويف سنة 852هـ1449/م .العليمي ،التاريخ املُعترب يف أنباء من غرب،
حتقيق :جلنة خمتصة من احملققني ،دمشق2011 ،م ،جمـ ،2ص.349-348
( )63الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص.545-544
( )64ابن العراقي :أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني الكردي الرازياني ثم املصري ،أبو زرعة وليّ الدين ابن العراقي (-762
826هـ1423-1361/م) ،قاضي الديار املصرية ،ولد وتويف بالقاهرة ،من كتبه (تذكرة) و(الذيل على العرب) وغريها .للمزيد يُنظر:
السيوطي ،حُسن احملاضرة ،ج ،1ص ،363الزركلي ،األعالم ،ج ،1ص.144
( )65رضي الدين الغزي ،كتاب بهجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني ،علق عليه :أبو حييى عبداهلل
الكندري ،بريوت2000 ،م ،ص.131
( )66الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،القاهرة1353 ،هـ ،ج ،1ص.337
( )67عمار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.198
( )68حييى وهيب اجلبوري ،جمالس العلماء واألدباء واخللفاء مرأة للحضارة العربية اإلسالمية ،بريوت2006 ،م ،ص.59
( )69ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر ،ج ،1ص ،245ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،جمـ ،8ص.482
( )70مل نعثر على ترمجة له يف املصادر.
( )71الذيل على العرب ،ق ،2ص.517-516
( )72ابن حجر العسقالني ،اجملمع املؤسس للمُعجم املفهرس ،حتقيق :يوسف عبدالرمحن املرعشلي ،بريوت1994 ،م ،جمـ،3
ص.11
( )73نفس املصدر والصفحة.
( )74نفس املصدر ،جمـ ،3ص.39
( )75ابن اجلزري ،غاية النهاية ،جمـ ،1ص.72
( )76عمار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.98
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( )77املقريزي ،دُرُر العقود ،جمـ ،1ص.581
( )78املقريزي ،السلوك ،ج ،3ق ،2ص ،464ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،11ص.221
( )79املقريزي ،دُرُر العقود ،جمـ ،1ص.581
( )80ابن حجر العسقالني ،إنباء الغُمر ،ج ،1ص ،245ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،11ص ،221ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج ،1ق ،2ص.301
( )81ابن حجر العسقالني ،الدُرُر الكامنة ،ج ،1ص ،544ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،11ص ،221عمر رضا كحالة ،اعالم
النساء ،ج ،1ص.227
( )82عمار حممد النهار ،عصر املماليك البحرية ،ص.236

قائمة املصادر واملراجــع
أوالً :املصادر األصلية

ابن األثري :عزالدين ابن احلسن علي بن حممد الشيباني ( ت630 :هـ1232/م)
 -1أُسد الغابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :الشيخ خليل مأمون شيحا ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت1418 ،هـ1997/م.
ابن إياس :ابو الربكات حممد بن أمحد بن إياس احلنفي (ت930 :هـ1523/م)
 -2بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،حققها وكتب هلا املقدمة :حممد مصطفى ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1403هـ1983/م.
ابن تغري بردي :مجال الدين ابو احملاسن يوسف األتابكي (ت874 :هـ1469/م)
 -3املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،حققه ووضع حواشيه :نبيل حممد عبدالعزيز ،مركز حتقيق للرتاث ،القاهرة1988 ،م.
 -4النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،دار الكتب املصرية ،القاهرة1369 ،هـ1950/م.
ابن اجلزري :مشس الدين أبي اخلري حممد بن حممد بن علي ابن اجلزري (ت833 :هـ1430/م).
 -5غاية النهاية يف طبقات القراء ،حتقيق :الشيخ مجال الدين حممد شرف والشيخ جمدي فتحي السيد ،تقديم :عبدالكريم
ابراهيم صاحل ،ط ،1دار الصحابة للرتاث ،القاهرة1429 ،هـ2009/م.
ابن اجلوزي :مجال الدين ابن الفرج عبدالرمحن بن علي (ت597 :هـ1200/م).
 -6املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،دراسة وحتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،مصطفى عبدالقادر عطا ،راجعه وصححه :نعيم
زرزور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1412 ،هـ1992/م.
ابن حجر العسقالني :احلافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقالني (ت852 :هـ1449/م).
 -7إنباء الغُمر بأبناء العمر ،حتقيق :حسن حبشي ،اشرف على إصدارها :حممد توفيق عويضة ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،
القاهرة1389 ،هـ1969/م.
 -8الدُرُر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،دار اجليل ،بريوت1414 ،هـ1993/م.
 -9اجملمع املؤسس للمُعجم املفهرس ،حتقيق :يوسف عبدالرمحن املرعشلي ،ط ،1دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت1415 ،هـ1994/م.
 -10تهذيب التهذيب ،حققه وعلق عليه :مصطفى عبدالقادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ1994/م.
الذهيب :احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد عثمان (ت748 :هـ1347/م).
 -11سري أعالم النبالء ،أشرف على حتقيق الكتاب :شعيب األرناؤوط ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1403 ،هـ1983/م.
السبكي :تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي (ت771 :هـ1375/م)
 -12طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي ،عبدالفتاح حممد احللو ،ط ،1مطبعة عيسى البابي احلليب،
القاهرة1386 ،هـ1967/م.
السخاوي :مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي (ت902 :هـ1496/م).
 -13الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،عنيت بنشره مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي ،القاهرة1353 ،هـ.
السّالمي :تقي الدين أبي املعالي حممد بن رافع السّالمي (ت774 :هـ1372/م).
 -14الوفيات ،حققه وعلق عليه :صاحل مهدي عباس ،أشرف عليه وراجعه :بشار عواد معروف ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1402هـ1982/م.
السيوطي :جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر (ت911 :هـ1505/م)
 -15حُسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،حتقيق :حممد أبو الفضل ابراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة،
1387هـ1967/م.
الصفدي :صالح الدين خليل بن ايبك (ت764 :هـ1362/م).
 -16أعيان العصر وأعوان النصر ،حققه :علي أبو زيد وأخرون ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1418 ،هـ1998/م.
 -17الوايف بالوفيات ،باعتناء بريند راتكه ،بريوت1399 ،هـ1979/م.
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ابن العراقي :أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن وليّ الدين أبو زرعة العراقي (ت826 :هـ1423/م)
 -18الذيل على العرب يف خرب من عرب ،حققه وعلق عليه :صاحل مهدي عباس ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1409 ،هـ1989/م.
العليمي :القاضي جمري الدين عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن املقدسي احلنبلي (ت927 :هـ1520/م).
 -19التاريخ املُعترب يف أنباء من غرب ،حتقيق ودراسة جلنة خمتصة من احملققني بأشراف نور الدين طالب ،ط ،1دار النوادر،
دمشق1431 ،هـ2011/م.
ابن العماد احلنبلي :ابو الفالح عبداحلي بن العماد (ت1089 :هـ1678/م).
 -20شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،حققه وعلق عليه :حممود األرناؤوط ،اشرف على حتقيقه :عبدالقادر األرناؤوط ،ط ،1دار
ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق1413 ،هـ1992/م.
الغزي :اإلمام رضي الدين أبي الربكات حممد بن أمحد الغزي العامري الشافعي (ت864 :هـ1461/م).
 -12كتاب بهجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني ،ضبط النص وعلق عليه :أبو حييى عبداهلل الكندري ،ط،1
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت1421 ،هـ2000/م.
ابن قاضي شهبة :تقي الدين أبي بكر بن أمحد بن قاضي شهبة األسدي الدمشقي (ت851 :هـ1448/م).
 -22تاريخ ابن قاضي شهبة ،حققه :عدنان درويش ،املعهد الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق1994 ،م.
ابن كثري الدمشقي :اإلمام احلافظ ابو الفداء امساعيل القرشي (ت774 :هـ1372/م).
 -23طبقات الفقهاء الشافعيني ،حتقيق وتعليق وتقديم :أمحد عمر هاشم ،حممد زينهم حممد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة1413 ،هـ1993/م.
املقريزي :تقي الدين ابن العباس أمحد بن علي بن عبدالقادر العبيدي (ت845 :هـ1441/م).
 -14السلوك ملعرفة دول امللوك ،حققه وقدم له :سعيد عبدالفتاح عاشور ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة1970 ،م.
 -25دُرر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة ،حققه وعلق عليه :حممود اجلليلي ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
1423هـ2002/م.
 -26املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واألثار (املعروف باخلطط املقريزية) ،حتقيق :حممد زينهم ومدحية الشرقاوي ،ط ،1مكتبة
مدبولي ،القاهرة1998 ،م.
ابن منظور :مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري (ت711 :هـ1311/م).
 -27لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت1375 ،هـ1956/م.

ثانياً :املراجـــع

 -1حاجي خليفة ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،عين بتصحيحه وطبعه :حممد شرف الدين ،رفعت بيلكه الكليسى،
اسطنبول1362 ،هـ1943/م.
 -2حسن ابراهيم حسن،تاريخ االسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي،ط،1مكتبة النهضة املصرية،القاهرة1967،م.
 -3خريالدين الزركلي ،األعالم (قاموس تراجم) ،ط( ،2د.ت).
 -4سيد عبداملاجد الغوري ،املدخل إىل دراسة علوم احلديث ،ط ،1دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،
1430هـ2009/م.
 -5الشيخ العربي بن عمار ،تراجم املُبدعني من علماء املسلمني ،ط ،1الدار العربية للموسوعات ،بريوت1427 ،هـ2007/م.
 -6عبدالسالم الرتمانيين ،احداث التاريخ اإلسالمي برتتيب السنني ،ط ،1دمشق1417 ،هـ1997/م.
 -7عمّار حممد النّهار ،عصر املماليك البحرية (دراسة فكرية) ،ط ،1دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،
1428هـ2007/م.
 -8عمر رضا كحالة ،اعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم ،ط ،5مؤسسة الرسالة ،بريوت1404 ،هـ1984/م.
 -9حممد حسن احلائري ،تراجم اعالم النساء ،ط ،1منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1407 ،هـ1987/م.
 -10حييى وهيب اجلبوري ،جمالس العلماء واألدباء واخللفاء مرأة للحضارة العربية اإلسالمية ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي،
بريوت1427 ،هـ2006/م.

االطروحات اجلامعية:

 -1درويش يوسف حسن اهلروري،بالد هكاري(737-334هـ1336-945/م) دراسة سياسية حضارية،اطروحة دكتوراه،جامعة
صالح الدين،أربيل2004،م.
 -2نةبةز جميد أمني،املشطوب اهلكاري(دراسة عن دور اهلكاريني يف احلروب الصليبية)،رسالة ماجستري،جامعة صالح
الدين،أربيل1991،م.
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تقييم أداء أجهزة التدقيق الداخلي يف ضوء معايري التدقيق الداخلي الدولية املتعارف عليها
دراسة ميدانية يف جامعة زاخو
ماجد بطرس مجيل
قسم العلوم التجارية واملصرفية -جامعة زاخو
majedputrus@yahoo.com
تأريخ االستالم2012/11/25 :
تأريخ القبول2013/ 4 / 22 :

املستخلص

يستهدف البحث احلالي دراسة وحتليل وظيفة التدقيق الداخلي واهميتها ودورها يف اداء وظائف املنظمات  ،وذلك من
اجل تقييم اداء قسم التدقيق الداخلي يف جامعة زاخو وفقاً ملتطلبات وارشادات معايري التدقيق الداخلي الدولية  ،بهدف حتديد
نقاط القوة والضعف وتطوير اداء القسم واملؤهالت الالزمة والعاملة يف القسم من اجل تفعيل دوره املهم واملتعاظم  ،ويف سياق
ذلك مت وضع فرضية رئيسة مؤداها (التؤدي اقسام التدقيق الداخلي يف اجلامعة املبحوثة دورها الفين املطلوب وفق متطلبات
معايري التدقيق الدولية )  .لذا مت استخدام كل من األطار النظري وامليداني يف اطار اختبار فرضية البحث  .اذ افرزت نتائج
االختبار اىل الوصول اىل جمموعة من االستنتاجات كان من ابرزها اتفاق أراء كل من موظفي قسم التدقيق الداخلي وموظفي
ومدراء األقسام األدارية والعلمية على متتع قسم التدقيق الداخلي بالقدر الكايف من األستقاللية واملوضوعية  ،وهذا ما يؤشر
حالة أجيابية يتمتع بها القسم  .فيما عرض البحث ابرز توصياته واليت كان من ابرزها والذي يؤكد ضرورة عناية اجلامعة االكرب
بقسم التدقيق الداخلي فيما يتعلق بالتزام القسم مبعايري التدقيق الدولية واليت بدى فيها الضعف الواضح .

 -1املقدمة
متثل وظيفة التدقيق الداخلي أحدى الوظائف األساسية يف خمتلف الوحدات األقتصادية واهم
الوسائل اليت تعتمد عليها األدارة العلمية احلديثة يف منح الثقة بالبيانات واملعلومات بشكل دقيق ومنظم
والالزمة ألختاذ قراراتها ومساعدتها يف فحص وتقييم وسالمة النظم الرقابية فيها وبالشكل الذي يسمح بأن
تكون األهداف والغايات جلميع اجملاالت حتت التدقيق  .حيث لوحظ أهتماما متزايدا من قبل املؤسسات يف
الدول املتقدمة بالتدقيق الداخلي  ،وقد متثل هذا األهتمام يف عدة نواح يأتي يف مقدمتها تزايد أهتمام
املؤسسات بأنشاء أدارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع العمل على دعمها بالكفاءات البشرية اليت متكنها من
حتقيق األهداف بالكيفية والفعالية املطلوبتني .
لذا فأن أهمية الدور الذي يلعبه قسم التدقيق الداخلي يتمثل يف أستقالليته وكفائته والتزامه بتطبيق
معايري التدقيق املتعارف عليها ستؤدي بالنتيجة اىل أستمرار وجناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها ومعها أهداف
األطراف املتأثرة بها  .حيث أن معايري التدقيق تهدف بشكل عام اىل حتديد الكيفية اليت يتم بها ممارسة
وظيفة التدقيق وتعترب مبثابة مقياس ملستوى األداء املهين املطلوب يف عملية املراجعة  ،وميكن القول بأن
املعايري تعترب النموذج الذي يستخدم يف احلكم على نوعية العمل الذي يقوم به املدقق  ،وحتدد املسؤلية اليت
يتحملها نتيجة قيامه بالفحص  ،ويف هذا االطار فان البحث احلالي يسعى اىل تقييم اداء قسم التدقيق الداخلي
يف ضوء معايري التدقيق الدولية للوقوف على مدى انسجام اداء القسم يف جمال التخطيط والتنفيذ وجماالت
االداء املهين ومتطلبات العمل فضال عن التاهيل العلمي والعملي للمدققني ومقدار التخصص باطار مؤهالتهم
وفقا للمعايري املعتمدة دولياً  ،وعلى اساس ذلك فقد مت تناول موضوع البحث من خالل حمورين رئيسني متثل
االول منها باجلانب النظري للبحث  ،فيما تناول اجلانب الثاني وصف وعرض نتائج الدراسة امليداني .
واختتم البحث بابرز االستنتاجات اليت افرزتها نتائج البحث وابرز التوصيات املقدمة يف هذا اجلانب .
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 -2منهجية البحث :يتناول احملور احلالي املسائل املنهجية األتية-:
 1-2مشكلة البحث  :تتلخص مشكلة البحث يف ضعف األهتمام يف اجلامعة املبحوثة بالتدقيق الداخلي رغم
األهمية الدولية املتزايدة له  ،اذ أن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على أهم املعايري الدولية املتعلقة
بالتدقيق الداخلي والتحقق من مدى تطبيقها .وبالرغم من األهمية البالغة للدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي
يف املنشأت إال إن هناك ضعفا يف األهتمام به وتطويره .
 2-2أهمية البحث  :تنبع أهمية هذا البحث من حماولة استكشاف واقع التدقيق الداخلي يف اجلامعة املبحوثة ،
وعن مدى التزامها بتطبيق معايري التدقيق الدولية املتعارف عليها  .حيث سيساهم هذا البحث يف حتديد
مواطن الضعف والقصور ووضع التوصيات الالزمة لزيادة ودعم أداء قسم التدقيق الداخلي يف اجلامعة .
 3-2أهداف البحث  :يستهدف البحث اىل  :التعرف على أهداف التدقيق الداخلي ،وإجراءاته ،وجمال عملة يف
اجلامعة املبحوثة وذلك من خالل مايلي:
أ .التعرف على التدقيق الداخلي بشكل عام وما يقدمة من خدمات وطبيعته وأهدافه وأنواعه وكذلك املعايري
الدولية اليت يعمل مبوجبها.
ب .حتليل واقع التدقيق الداخلي ودراسة املشاكل واملعوقات يف ضوءاملعايريالدولية وامكانيات حتسني عمله
ج .تقييّم التدقيق الداخلي يف اجلامعة املبحوثة من خالل الوقوف على التطبيق الفعلي لإلجراءات واألهداف
املرجوة منه باملقارنة مع معايرياألداء املهين للتدقيق الداخلي املتعارف عليها والصادرة عن املعهد
األمريكي للمدققني الداخليني عام 1978م .
د .التنسيق واملواءمة بني إجراءات التدقيق الداخلي املطبقة يف اجلامعة املبحوثة ومعايرياألداء املهين
للتدقيق الداخلي املتعارف عليها.
 4-2فرضية البحث  :يتبنى البحث احلالي يف اطار دراسة وحتليل مشكلته الفرضية االتية :
(التؤدي اقسام التدقيق الداخلي يف اجلامعة املبحوثة دورها الفين املطلوب وفق متطلبات معايري التدقيق
الدولية ).
 5-2منهج وعينة البحث
أ .يعتمد البحث على أستخدام املنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر املناهج أستخداما يف الدراسات
األجتماعية واألنسانية  ،وذلك بهدف التوصل اىل نتائج منطقية تدعم الفرضية الواردة يف البحث  ،كما مت
استخدام املصادر الثانوية واليت تشمل األدبيات اليت تناولت املوضوع وكذلك ما مت نشره من أحباث
ورسائل علمية ومقاالت يف الدوريات املتخصصة وكذلك القوانني والتشريعات املرتبطة مبوضوع البحث.
ب .وفيما يتعلق باجلانب العملي فقد مت أعداد وتصميم أستبانة لغرض البحث  ،ومت توزيعها على مجيع
املوظفني الرئيسيني العاملني يف قسم التدقيق الداخلي يف اجلامعة املبحوثة وعلى مدراء ومسؤولي الوحدات
األدارية واملالية واحلسابية ورؤساء اللجان  ،كونهم على أرتباط مباشر ووثيق بقسم التدقيق الداخلي يف
اجلامعة ككل  ،ومت معاجلة وحتليل األستبانة من خالل أستخدام برنامج  SPSSللتحليل األحصائي وأجراء
األختبارات األحصائية املناسبة والضرورية ملوضوع البحث .
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 -3اإلطار النظري للتدقيق الداخلي
 1-3مفهوم وتطور التدقيق الداخلي  :يعد التدقيق الداخلي وظيفة رقابية متارس يف املؤسسات املختلفة منذ
قرون مضت ،و هي تنبع من الوظيفة الرقابية إلدارة املؤسسة و تتأثر بأهدافها ،و تتطور مع تطورها ،و لقد
نشأ الطلب على لتدقيق الداخلي نتيجة احلاجة لوجود وسيلة حتقق مستقلة بغرض احلد من الغش ،األخطاء
يف السجالت احملاسبية و بغرض محاية األصول .فالتدقيق الداخلي مهنة فريدة تركز على احلوكمة واملخاطر
وضوابط الرقابة الداخلية وهي توجد لتحسني األعمال وزيادة القيمة املضافة (لطفي،2007،ص.)460
إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر بوضوح يف العصر احلالي وما أصاب قطاع األعمال من
تطور كبري وأيضاً ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات والعابرة للقارات وقيام شركات كربى للتدقيق يف معظم
دول العامل وخاصة الدول الصناعية الكربى وذلك للحاجة املاسة ملعلومات موثوقة ودقيقة حول نشاط
الشركات ،والتوجيه حنو استثمارات مفضلة يكون العائد فيها مقبوالً ،إن الفضائح املالية يف منظمات األعمال
الناجتة عن عدم صدق املعلومات املتعلقة بالبيانات املالية أدى إىل إفالس كربى الشركات وخاصة الشركات
اليت تقوم بعملية التدقيق ،مما أدى إىل االهتمام الكبري بالتدقيق الداخلي إلعطاء ثقة أكرب ألصحاب املشروع
واملستفيدين منه بأن األعمال يتم إجنازها وفقاً ملا هو خمطط وأن األنظمة والقوانني يتم احرتامها ،وأن أصول
والتزامات املنشأة حقيقية ويتم احملافظة عليها (خملوف،2007،ص.)15
بعد الفضائح واألنهيارات املالية للوحدات االقتصادية العاملية أصبح التدقيق الداخلي من
الضرورات اليت تشغل اهليئات العلمية يف الوقت احلالي  ،إذ أوصت التقارير العلمية يف مجيع دول العامل على
ضرورة االهتمام بالدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف الشركات  ،و ترتب على ذلك تضمني شروط القيد يف
العديد من البورصات العاملية ضرورة أنشاء قسم خاص بالتدقيق الداخلي يف الشركات اليت تريد قيد أسهمها
يف تلك البورصات (سليمان،2006،ص.)186وعليه وبسبب هذه التطورات واألهداف فقد تعددت التعاريف
اليت تناولت التدقيق الداخلي فقد عرفه (الصحن،1989،ص )27بأنه نشاط تقييمي مستقل داخل املشروع
بغرض فحص وحتقيق النواحي احملاسبية واملالية وغريها من نواحي أنشطة التشغيل للمشروع وذلك
كأساس خلدمة األدارة يف وظيفتها الرقابية .
يعرف األحتاد الدولي للمحاسبني (،2001،IFACص )213التدقيق الداخلي بأنه فعالية تقييمية
مقامة ضمن املنشأة بغرض خدمتها ومن ضمن وظائفها أختبار وتقييم ومراقبة النظام احملاسيب ونظام
الضبط الداخلي وفعاليتهما  .بينما وضع معهد املدققني الداخليني  IIAتعريف اوسع حيث عرفه بأنه نشاط
مستقل يقدم تأكيدا موضوعيا  ،وهو نشاط أستشاري صمم ألضافة قيمة  ،ولتحسني عمليات املنشأة  ،أذ
تساعدها على حتقيق أهدافها من خالل الضبط والتنظيم  ،لتقييم وحتسني فعالية أدارة املخاطر وأنظمة
الرقابة وعمليات األدارة ( ،)IIA,2004,P2وتأتي وجهة النظر الواسعة هذه من دور التدقيق الداخلي ميثل
بالتأكيد مركزية أكثر بأعتبارها عنصرا هاما يف أدارة النفقات العامة  ،متجاوزة وجهة النظر الضيقة  .فقد
أعتمد  IIAعلى تعريف أوسع للتدقيق الداخلي مع مزيد من الرتكيز على الضوابط األدارية وتكنولوجيا
املعلومات وعمليات األتصال نظرا لدور التدقيق الداخلي يف مراجعة ،وتقييم وتقديم التقارير اىل األدارة عن
مدى سالمة وكفاية الرقابة الداخلية (.)DIAMOND,2002,P6
 2-3أهمية ودور وظيفة التدقيق الداخلي  :لقد أزدادت أهمية التدقيق الداخلي يف املنشأت بصورة ملحوظة
وذلك نتيجة لعدد من األسباب أهمها:
أ -زيادة حجم املشروعات .
ب -التعقيد يف أنظمة املشروعات األدارية واألنتاجية .
ج_ زيادة عدد الشركات متعددة اجلنسيات وأنتشار فروعها يف بلدان عديدة  ،ومارافق ذلك من تعقيدات يف
أنظمتها املالية واحملاسبية .
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ولقد أدت كل هذه العوامل اىل بروز عدد من املشاكل التشغيلية مثل احلاجة اىل التأكد من تطابق العمليات
التشغيلية مع اخلطط املوضوعة  ،ومدى كفاية الربامج التشغيلية لتحقيق أهداف املنشأة  ،وهو األمر الذي
يتطلب التقييم املستمر واملساهمة املتواصلة يف حلها من قبل ذوي اخلربة واألحاطة الشاملة بأنشطة
الشركة وأدائها  .وكل هذه الصفات التنطبق اال على املدققني الداخليني حبكم طبيعة العمل الذي يقومون به
بأستمرار داخل املنشأة  ،حيث يكرس املدقق الداخلي كل وقته وجهده خلدمة الشركات اليت يعمل لديها
فتصبح معرفته حول عملياتها ونظم رقابتها الداخلية أكرب بكثري من معرفة املدقق اخلارجي وهذا يعطي مرونة
للدور الذي يلعبه املدقق الداخلي يف خدمة أهداف الشركة (النونو،2009،ص ،)25ويف دراسة عاملية أجراها
معهد املدققني الداخليني  IIAسنة  2010أشار فيها اىل انه  %57من النشاطات او الفعاليات املتعلقة
بالتدقيق الداخلي حول العامل تركز على تدقيق عمليات أدارة املخاطر بالنسبة للمنشأة ،باألضافة اىل ذلك
فأن %20من الذين مشلتهم الدراسة اشاروا بأن أداء عمليات التدقيق هذه ستصبح بارزة أكثر خالل السنوات
اخلمس املقبلة ( ،)IIA,2011,P8وقد قامت أحدى الدراسات بالتأكيد على أهمية احلاجة اىل تطوير التدقيق
الداخلي بأعتبارها ركنا هاما يف تفعيل حوكمة الشركات من خالل التأكيد على أهمية قيام املدقق الداخلي
بأداء مسؤلياته بكفاءة وفعالية  ،األمر الذي حيقق قدرته على أدارة املخاطر  ،والتأكيد ايضا على أهمية
أستقالل املدقق الداخلي  ،فضال على أهمية تأهيله العلمي والعملي (راضي،2011،ص .)461إن تطور امليثاق
االخالقي ملهنة التدقيق الداخلي أصبحت عامالً أساسياً يف دعم حوكمة الشركات ،إذ أن وظيفة التدقيق
الداخلي أصبحت بتطورها ختدم أطرافاً ميارسون دوراً هاماً يف حوكمة الشركات و كذلك تضيف قيمة هلم عن
طريق التأكد من رسم األهداف االسرتاتيجية للوحدات االقتصادية بطريقة حتقيق مصاحل مجيع األطراف و
بأساليب نزيهة  ،و من هذا املنظور ميكن القول إن التدقيق الداخلي خيدم جمموعتني هما :
املسؤولون عن حوكمة الشركات من خالل فحص أساليب عملهم و التأكد من نزاهتهم

اخلاضعععون حلوكمععة الشععركات مععن خععالل ضععمان عمععل املسععؤولني عععن حوكمععة الشععركات لصععاحلهم

) ،(Dana & Larry, 2003,p58و أنطالقاً من كون التدقيق ا لداخلي أحعد عوامعل األسعناد حلوكمعة الشعركات و
أنعكاساً لتطور معايري التدقيق الداخلي عل دور املدقق الداخلي  ،فقد تغري الدور التقليدي للمدقق الداخلي و
جتاوز عملية حتديد خماطر نظام الرقابة الداخليعة ليصعل اىل القيعام بعدور أستشعاري كعبري لتطعوير و تععديل
مؤشرات تشغيل األ داء الرئيسية  ،و أصبح املدقق الداخلي مطالباً بأن يكون لديه عدد من املهعارات الفنيعة
لتساعده يف فهم اخلطط و أسس بناء الربامج و تؤهله للعمل على تقديم التوصيات الالزمة خلفض التكاليف مع
احملافظة على نفس مستوى اجلودة يف األداء ) الواردات، 2005 ،ص.( 141
 3-3أهداف التدقيق الداخلي  :يتضح مما سبق بأن أهداف التدقيق الداخلي تنحصر فيما يلي :
أ .متابعة تنفيذ اخلطط والسياسات املرسومة وتقييمها وذلك من أجل أكتشاف نقاط الضعف والقوة يف
النظم او األجراءات املستعملة بقصد التعديل والتحسني الالزمني (عبداهلل،2007،ص.)181
ب .احملافظة على أموال وموارد املنشأة ومحايتها من األختالس وسوء األستعمال
(جربوع،2000،ص. )128
ج .التحقق من صحة ودقة البيانات احملاسبية وحتليلهاويتطلب هذا األمر من املدقق الداخلي القيام بعملية
تدقيق مستمر مستنديا وحسابيا .
د .رفع كفاية التدقيق الداخلي عن طريق التدريب مع مراعاة التزام املوظفني بالسياسات واألجراءات
املرسومة .
ه .زيادة قيمة املنشأة و حتسني عملياتها من خالل مشاركة االدارة يف ختطيط سرتاتيجية املنشأة و توفري
املعلومات اليت تساعدها يف تنفيذ تلك السرتاتيجية .
و .تقويم و حتسني فاعلية أدارة املخاطر والرقابة .
ز .تقويم و حتسني فاعلية عمليات حوكمة الشركات.
..........................................................................................................................................................
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يتضح من هذا كله ان وظائف التدقيق أشبه ما تكون باخلدمات الوقائية ألنها حتمي أموال املشروع
وحتمي اخلطط األدارية من األحنراف  .كذلك هي أنشائية ألنها تضمن دقة البيانات املستعملة من قبل األدارة
يف توجيه السياسة العامة للمشروع  ،وألنها تدخل التحسينات والتعديالت الالزمة على األجراءات األدارية
والرقابية لتتماشى والتطورات احلديثة(عبداهلل،2007،ص. )181
 4-3املعايري الدولية للتدقيق الداخلي :تعود بداية االهتمام بالتدقيق الداخلي إىل عام  1941حيث مت إنشاء معهد
املدققني الداخليني ( )IIA. Institute of Internal Auditorsيف الواليات املتحدة األمريكية ،وهذه
اخلطوة ميكن اعتبارها اخلطوة األساسية يف جمال التجسيد املهين للتدقيق الداخلي ،حيث ساهم منذ إنشائه
يف تطوير التدقيق الداخلي واتساع نطاق االنتفاع خبدماته ،وقد عمل املعهد على تدعيم وتطوير التدقيق
الداخلي عن طريق بذل اجلهود املختلفة من أجل املضي قدماً بهذه املهنة ،حيث مت يف عام  1947إصدار أول
قائمة تتضمن مسئوليات املدقق الداخلي ،ويف عام  1957مت إدخال تعديالت عليها ويف عام  1964مت اعتماد
دليل تعريف التدقيق الداخلي :على أنه مراجعة ( )Reviewلألعمال والسجالت ،تتم داخل املنشأة بصفة
مستمرة أحياناً ،وبواسطة موظفني متخصصني هلذا الغرض وخيتلف نطاق وأهداف التدقيق الداخلي كثرياً يف
املنشآت املختلفة وقد تتميز وخاصة يف املنشأة الكبرية إىل أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي املالية.
تعترب أهم إجنازات معهد التدقيق الداخلي هي قيامه بوضع جمموعة من معايري األداء املهين للتدقيق
الداخلي ،حيث مت تشكيل جلان عام  1974لدراسة واقرتاح إطار متكامل ملعايري األداء املهين يف املراجعة
الداخلية ،ويف عام  1979انتهت اللجان من أعماهلا وقدمت تقريراً بنتائج دراستها ومت التصديق عليها  ،وهذه
املعايري مت إقرارها من غالبية ممارسي املهنة وروادها ممثلني يف معهد التدقيق الداخلي واجلهات التابعة له.
لذا وبدال من األعتمادعلى أدلة العمل املهنية اليت يصدرها املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني يعمل
املدققون الداخليون يف أطار ما يقرره املدققني الداخليني  IIAوهي منظمة مماثلة للمعهد األمريكي
للمحاسبني القانونيني  ،حيث تقوم بوضع املعايري األخالقية ومعايري املمارسة ،توفري التعليم ،تشجيع الوضع
املهين ملا يقرب من  35000عضو باملهنة ويلعب املعهد دورا رئيسيا يف زيادة أهمية التدقيق الداخلي
(لطفي،2005،ص ،)636ويصدر املعهد معايري للممارسة حتتوي على مخس فئات من أدلة العمل اليت تشمل
كل من املراجعة املالية ومراجعة األداء وهي األستقالل  ،الكفاءة املهنية  ،جمال العمل  ،تنفيذ العمل يف
التدقيق  ،أدارة قسم التدقيق الداخلي وهذه متثل املعايري العامة للتدقيق الداخلي واليت يوضحها الشكل ()1
.باألضافة اىل ذلك قام املعهد بأصدار قواعد أداب السلوك األخالقي ملهنة التدقيق الداخلي (لطفي
،2005،ص.)637
أن معهد املدققني الداخليني ميثل الكيان العاملي الذي حيدد املعايري اخلاصة مبمارسة التدقيق
الداخلي عرب دول العامل  .وهو يقوم ايضا بتطوير أرشاد املمارسة ملساعدة املدققني على التعامل مع مشاكل
الواقع احلقيقية  .مع األشارة اىل ان أخر أصدار ملعايري التدقيق الداخلي الدولية كان يف أكتوبر  2008ومت
تعديله يف اكتوبر .) www.theiia.org( 2010
االتي معايري املمارسة املهنية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني (أرينز ولوبيك ،2009،
ص-1034ص: ) 1035
 100االستقالل  :جيب ان يتمتع املدققون الداخليون باالستقالل عن االنشطة اليت يدققون عليها .
 110املوقع التنظيمي :جيب ان حتتل ادارة التدقيق الداخلي موقعا تنظيميا يسمح هلا باجناز مسئوليات
التدقيق على حنو كاف.
 120املوضوعية  :جيب ان يؤدي املدققون الداخليون عمليات التدقيق على حنو موضوعي.
 200الكفاءة املهنية :جيب ان يؤدي املدققون الداخليون عملهم بكفاءة وعناية مهنية معتادة ادارة
التدقيق الداخلي.
 210العاملون  :جيب ان توفر ادارة التدقيق الداخلي تاكيدا عن متتع املراجعني الداخلني بالكفاءة املهنية الفنية مبا يتالئم مع
عمليات املراجعة اليت يتم القيام بها.
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 220املعرفة واملهارات،والتدريب  :جيب ان يتوفر يف ادارة التدقيق الداخلي او جيب ان حيصل العاملون بها على جوانب
املعرفة ،املهارات،والتدريب الضرورية لتحمل مسؤليات القيام باملراجعة.
 230االشراف  :جيب ان توفر ادارة التدقيق الداخلي تاكيدا عن وجود اشراف مالئم على عمليات التدقيق الداخلي.
املدقق الداخلي:
 240االلتزام مبعايريالسلوك  :جيب ان يعمل املراجعون الداخليون مبا يتفق مع معايري السلوك املهين.
 250املعرفة ،املهارات،والتدريب  :جيب ان يتوافر يف املدققون الداخليون جوانب املعرفة
،املهارات والتدريبات الضرورية للقيام باداء عمليات التدقيق الداخلي.
 260العالقات واالتصاالت االنسانية  :جيب ان يتوافر يف املدققون الداخليون مهارات
التعامل مع االفراد واالتصال الفعال.
 270التعليم املستمر  :جيب ان حيافظ املدققون الداخليون على كفائتهم الفنية من خالل التعليم املستمر.
 280بذل العناية املهنية املعتادة  :جيب ان ميارس املدققون الداخليون العناية املهنية
املعتادة عند تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي.
 300جمال العمل  :جيب ان يشمل جمال التدقيق الداخلي اختبار وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية باملنظمة
وجودة االداء يف تنفيذ املسئوليات اليت مت ختصيصها.
 310مدى االعتماد على وامانة املعلومات  :جيب ان يفحص املدققون الداخليون مدى االعتماد على وامانة املعلومات املالية و
املعلومات اخلاصة بالتشغيل والوسائل مت استخدامها يف تعريف وقياس وتبويب والتقرير عن هذه املعلومات.
 320االلتزام بالسياسات واخلطط واالجراءات والقوانني والقواعد التنظيمية  :جيب ان يفحص املدققون
الداخليون النظم اليت مت وضعها للتاكد من االلتزام بالسياسات ،اخلطط،االجراءات والقوانني والقواعد التنظيمية اليت هلا اثر
معنوي على العمليات التشغيلية والتقارير وحتديد ما اذا كانت املنظمة قد التزمت بها.
 330محاية االصول  :جيب ان يفحص املدققون الداخليون وسائل محاية االصول والتحقق على حنو مالئم من وجود هذه
االصول.
 340االستخدام االقتصادي والكفء للمواد :جيب ان يقييم املدققون الداخليون اقتصادية وكفاءة توظيف املوارد.
 350اجناز االهداف املوضوعية واهداف العمليات التشغيلية واهداف الربامج  :جيب ان يفحص املدققون الداخليون العمليات
التشغيلية و الربامج للتاكد من ان النتائج تنسق مع االهداف املوضوعة وحتديد ما اذا كانت العمليات التشغيلية او الرباجمقد مت
تنفيذها كماهو خمطط هلا.
 400اداء العمل يف املراجعة  :جيب ان يشمل عمل املراجعة ختطيط املراجعة وفحص وتقييم املعلومات ،توصل النتائج
واملتابعة.
 410ختطيط املراجعة  :جيب ان يقوم املراجعون بتخطيط كل عملية للمراجعة .
 420فحص وتقييم املعلومات  :جيب ان يقوم املدققون الداخليون بتجميع وحتليل وتفسري وتوثيق املعلومات لتدعيم نتائج
املراجعة.
 430توصيل النتائج  :جيب ان يقرر املدققون الداخليون عن نتائج عمل املراجعة الذي قامو به.
 440املتابعة  :جيب ان يقوم املدققون الداخليون بالتاكيد من ان التصرف املالئم قد مت القيام به حيال نتائج املراجعة اليت
مت التقرير عنها.
 500عملية االدارة بادارة التدقيق الداخلي  :جيب ان يقوم مدير التدقيق الداخلي بادارة مناسبة لقسم التدقيق الداخلي.
 510الغرض والسلطة واملسئولية  :جيب ان يتوافر لدى مدير ادارة التدقيق الداخلي قائمة بالغرض من والسلطة واملسئولية
يف ادارة التدقيق الداخلي.
 520التخطيط  :جيب ان يضع مدير ادارة التدقيق الداخلي اخلطط اليت يتم من خالهلا القيام مبسئوليات ادارة التدقيق
الداخلي.
 530السياسات واالجراءات  :جيب ان يوفر مدير ادارة التدقيق الداخلي سياسات واجراءات مكتوبة
متثل دليال هليئة العاملني.
 540ادارة وتنمية االفراد  :جيب ان يضع مدير ادارة التدقيق الداخلي برناجما الختيار وتنمية املوارد البشرية يف ادارة التدقيق
الداخلي.
 550املدققون اخلارجيون  :جيب ان ينسق مدير ادارة التدقيق الداخلي بني جهود التدقيق الداخلي واخلارجي .
 560تاكيد اجلودة  :جيب ان يضع مدير ادارة التدقيق الداخلي وحيافظ على برامج لتاكيد اجلودة مبا ميكن من تقييم
العمايات التشغيلية يف ادارة التدقيق الداخلي.
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 5-3أهمية احلاجة اىل تقييم أداء قسم التدقيق الداخلي :ميكن تعريف تقييم األداء (مسعد واخلطيب
،2009،ص )208بأنه عبارة عن عملية فحص وحتليل وقياس النتائج احملققة واليت متت جبهود األفراد
املسؤلني عن األداء يف ظل ضروف معينة وأوقات حمددة وامكانيات مناسبة متاحة  ،بهدف الكشف عن
القصور أو األحنرافات  ،وحتليل أسبابها واملسئول عنها ومن خالله ميكن احلكم على درجة الكفاءة اليت
نفذت بها األهداف .
كما يعرف بأنه مجيع العمليات والدراسات اليت ترمي لتحديد مستوى العالقه اليت تربط بني املوارد
املتاحه وكفاءة استخدامها من قبل الوحده االقتصاديه مع دراسة تطور العالقه املذكوره خالل فرتات زمنيه
متتابعه او فرته زمنيه حمدده عن طريق اجراء املقارنات بني املستهدف واملتحقق من االهداف باالستناد اىل
مقاييس ومعايري معينه (جابر،2006،ص .)13وتقييم األداء ميثل احللقة األخرية يف الدورة األدارية حيث يأتي
دوره بعد حتديد األهداف  ،ووضع خطة التنفيذ ،وأجراءات تنظيم املوارد  ،ثم خطوات الرقابة على األداء .
ورغم ذلك فال تستطيع أي وظيفة أدارية أداء مهمتها يف غياب التقييم  ،حيث ان التقييم لألداء يؤثر يف كل منها
كما يتأثر بها ،وقد أصدر معهد املدققني الداخليني األمريكي يف عام  1957قائمة مبسؤليات املدقق الداخلي ،
جاء فيها ان تدقيق احلسابات الداخلية هي أداة للحكم والتقييم تعمل داخل املنشأة خلدمة األدارة يف جمال
الرقابة  ،عن طريق فحص وأختبار مدى كفاية األساليب احملاسبية واملالية والتشغيلية األخرى يف هذا
اجملال  ،فهي رقابة أدارية مهمتها تقييم مدى فاعلية وكفاءة املستويات الرقابية األخرى  .ومن ثم يصبح
املدقق الداخلي مسئول عن فحص وتقييم أي ناحية من نواحي النشاط طاملا كان ذلك يف خدمة األدارة
(مسعد واخلطيب ،2009،ص.)212
 -4األطار امليداني للبحث
 1-4نبذة عن اجلامعة املبحوثة  :تأسست جامعة زاخو رمسيا يف عام  2010وكانت قبل هذا التاريخ ملحقة
أداريا جبامعة دهوك وتضم كل من كلية التجارة وكلية الرتبية  ،وبعد تأسيسها وأعادة هيكلة اجلامعات
واملعاهد داخل اقليم كوردستان ،اصبحت جامعة زاخو تضم هيئتني وهي هيئة العلوم التطبيقية وهيئة
الدراسات األنسانية وتتألف كل هيئة من ستة أقسام علمية باألضافة اىل األقسام واللجان األدارية املرتبطة
بها كقسم احلسابات واألدارة واملختربات اخل  ،هذا باألضافة اىل األقسام األدارية املرتبطة برئاسة اجلامعة
ومن بينها ادارة قسم التدقيق الداخلي واليت يقع على عاتقها تدقيق كل العمليات املالية واحلسابية املتعلقة
باجلامعة ومراقبتها .
 2-4التحليل األحصائي خلصائص العينة  :مت تصميم أستمارة األستبيان حبيث تتضمن املعايري الدولية
املتعلقة بكافة جوانب التدقيق الداخلي واليت ميكن األجابة عليها من خالل أخذ أراء أعضاء قسم التدقيق
الداخلي فيما خيص عملهم التدقيقي يف القسم والبالغ عددهم  4أعضاء فقط ثم بعد ذلك أخذ أراء عينة من
رؤساء األقسام العلمية واللجان األدارية وموظفي أقسام احلسابات يف كال اهليئتني ورئاسة اجلامعة ممن هلم
عالقة وأرتباط وثيق بعمل قسم التدقيق الداخلي والوقوف على مدى تطبيق املعايري الدولية املقررة ،وذلك
ضمن املتغريات الرئيسة للموضوع وعلى النحو األتي :
أ .املؤهل األكادميي لعينة موظفي قسم التدقيق الداخلي  :يظهر اجلدول رقم (  )1املؤهل األكادميي ألفراد
العينة وكاألتي :

جدول ( :)1املؤهل االكادميي للعينة
..........................................................................................................................................................
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املؤهل األكادميي
العينة املدروسة

دكتوراه

حماسب
قانوني

ماجستري

بكالوريوس

دبلوم

1
%25

3
%75

العدد
النسبة املئوية

األمجالي
4
%100

يتضح من خالل اجلدول أعاله ان أفراد العينة بشكل عام هم من محلة شهادة الدبلوم وبنسبة %75
،فيما كان املؤهل األكادميي البكالوريوس بنسبة  ، %25ومل تكن هناك اي نسبة فيما خيص املؤهل
األكادميي الدكتوراه واملاجستري واحملاسبة القانونية  .ويشري هذا التحليل اىل أخنفاض املؤهل األكادميي
ألفراد ادارة التدقيق الداخلي والذي يشكل بيئة التدقيق يف اجلامعة.
التخصص العلمي ألفراد موظفي التدقيق الداخلي  :يشري اجلدول رقم (  )2اىل التخصص العلمي ألفراد
ب.
العينة املدروسة وكما موضح يف الدول األتي :
جدول ( :)2التخصص العلمي الفراد العينة
التخصص العلمي
العينة املدروسة

العدد
النسبة

حماسبة
2
%50

أدارة
األعمال

أقتصاد

أخرى

األمجالي

-

-

2
%50

4
%100

يتضح من خالل اجلدول أعاله بأن أفراد قسم التدقيق الداخلي ذو أختصاص حماسيب بنسبة %50
ومن أختصاصات أخرى بنسبة  . %50وهذا يشري اىل ان النسبة جيدة من حيث متتع افراء القسم بقدر جيد
من املعرفة احملاسبية ملا يتطلبه عمل التدقيق الداخلي .
سنوات اخلربة ألفراد موظفي التدقيق الداخلي  :يشري اجلدول رقم (  )3اىل عدد سنوات اخلربة ألفراد
ج-
العينة املدروسة وكما موضح يف اجلدول األتي :

جدول ( :)3سنوات اخلربة الفراد العينة

..........................................................................................................................................................
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عدد سنوات اخلربة
العينة املدروسة

اقل من سنة

5-1

10-5

15-10

اكثر من 15
سنة

األمجالي

1

3

-

-

-

4

%25

%75

-

-

-

%100

العدد
النسبة

يتضح من اجلدول أعاله ان مستوى اخلربة العملية ألفراد التدقيق الداخلي يرتاوح من سنة  5-سنوات
بنسبة  ، %75فيما بلغ مستوى اخلربة اقل من سنة  . %25وهذا يدل على ان مستوى اخلربة متوسط بالنسبة
ألفراد جمتمع الدراسة .
 3-4التحليل األحصائي ألراء قسم التدقيق الداخلي  :يتناول هذا التحليل وصف متغريات الدراسة وتشخيصها ،
أذ مت ترميز هذه املتغريات وتصنيفها بهدف معاجلتها بأستخدام التكرارية والنسب املئوية واألوساط
احلسابية واألحنرافات املعيارية .
جدول (  :) 4التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملوظفي أدارة التدقيق الداخلي
اتفق بشدة
5

الفقرة

ت

%

حمايد
3

اتفق
4
ت

%

3
3
1

75
75
25

1

25

ت

%

ال اتفق
بشدة
1

ال اتفق
2
%

ت

%

ت

الوسط
احلسابي

النسبة
املئوية

االحنراف
املعياري

احملور األول  :األستقاللية
X1
X2
X3
X4

2
1

50
25

X5

2

50

املعدل
X6
X7
X8
X9
X10
X11
املعدل
X12
X13
X14

65
2

25
50

8.33
58.33

40
1
2
2

25
50
50

4
3

100
75
50

3
3

75
75

3

75

1

25

20
1
1
1

20

1
1
1

15

15

احملور الثاني :الكفاءة املهنية

25
25
25

25 1
25 1
50 2

25
1
16.67
16.67
2
1

25
25
25

25

16.67

احملور الثالث :جمال العمل

50
25

2

50

1

25

50 2
8.33

3.5
3.5
4.0
3.5

70
70
80
70

1.00
1.00
1.41
1.00

4.25

85

0.95

3.75

75.

1.07

4.25
3.25
3.25
1.50
4.00
3.75
3.33

.71
.54
.54
.25
.67
.62
.55

0.95
0.95
0.95
0.57
0.00
0.50
.65

2.5
3.75
3.50

.50
.75
.70

0.57
0.50
1.00
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X15
X16
املعدل
X17
X18
X19
املعدل
X20
X21
X22
X23
X24
املعدل

2
45

1

50
10

35
2
3

50
75
41.67

41.67

50

25

2
3

50
75

1
4

25
100
50

15

15

40

احملور الرابع :أداء العمل يف التدقيق

25
1
25
1
50 2
33.33
33.33
2
1
4
3

1
3

25
75
35

1

25
5

1

25

2

50
25

25

احملور اخلامس  :أدارة التدقيق الداخلي

50

50
25
100
75
50

4.00
1.75
3.10

.80
.35
.62

1.41
0.50
.80

3.25
3.75
2.50
3.17

1.08
1.25
.83
1.05

0.95
0.50
5.57
.67

3.50
3.75
3.00
3.25
4.00
3.50

.70
.75
.60
.65
.80
.70

0.57
0.50
0.00
0.50
0.00
.31

اجلدول من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية .SPSS
تشريمعطيات اجلدول رقم (  )4فيما خيص حمور األستقاللية واملوضوعية جتاه الفقرات (، ) X5_X1
أذ تشري النسب اىل أن ( )%65من عينة الدراسة متفقون على هذه الفقرات مقابل ( )%15غري متفقني على هذه
الفقرات  ،و( )%20من عينة الدراسة حمايدين يف األجابة عن فقرات هذا املتغري  ،وجاء ذلك بوسط حسابي
( )3.75وأحنراف معياري ( . )1.07ومن خالل متابعة مدى أسهام كل فقرة يف دعم حمور األستقاللية
واملوضوعية تبني من الفقرة (  )X1و ( ) X2أن اجلامعة املبحوثة يرتبط فيها قسم التدقيق الداخلي برئيس
جملس اجلامعة باألضافة اىل متتع القسم بالصالحيات الكافية ألداء أعماله بكفاءة وفاعلية  ،وذلك بأتفاق
أغلبية عينة الدراسة بنسبة ( )%75بوسط حسابي قدره ( )3.5واحنراف معياري ( ، )1بينما كانت أجابات
العينة فيما خيص الفقرة (  )X4حمايدة واملتعلقة مبدى األعتماد واألستفادة من نتائج أعمال التدقيق
الداخلي من قبل أدارة اجلامعة وقد عزز ذلك الوسط احلسابي البالغ ( )3.5واألحنراف املعياري ( )1واخلاص
باملتغري ( . ) X4بينما تبني أتفاق العينة على الفقرة ( ) X5واخلاصة بتأدية موظفي قسم التدقيق الداخلي
أعماهلم وفق خطط موضوعة من أدارة القسم  ،جاء ذلك بوسط حسابي ( )4.25واحنراف معياري ().95
وبنسبة مئوية ( . )%75وتشري هذه النتائج بصورة عامة اىل أهتمام اجلامعة املبحوثة باألستقاللية
واملوضوعية بالقدر الكايف ملواكبة التطورات احلاصلة مبيدان عمل التدقيق الداخلي .
أما فيما خيص حمور الكفاءة املهنية واملتضمن يف الفقرات ( )X11_X6أذ تشري النسب اىل أن
( )%58.33من عينة الدراسة متفقون على هذه الفقرات مقابل ( )%25غري متفقني و ( )%16.67حمايدين يف
األجابة عن فقرات هذا احملور  ،جاء ذلك بوسط حسابي ( )3.33وبأحنراف معياري ( .).65ويتبني من اجلدول
بأن املتغري (  )X10كان املتغري األكثر أتفاقا بني الفقرات األخرى بنسبة مئوية ( )%100ووسط حسابي ()4
واحنراف معياري (صفر) وهذا يدل على حرص قسم التدقيق الداخلي على أداء واجباته بالدقة والتوقيت
املناسب  ،بينما جاءت أراء العينة على الفقرة ( ) X9واخلاصة بوجود برامج تدريبية خيضع هلا موظفي قسم
التدقيق الداخلي لتطوير مهاراتهم ومعارفهم غري متفقة حيث بلغت النسبة ( )%100بوسط حسابي ()1.5
واحنراف معياري ( . ).57وتشري نتائج هذا احملور بشكل عام على عدم األهتمام الكايف بالقدر املطلوب من
قبل اجلامعة املبحوثة مبتغري الكفاءة املهنية .
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تشري معطيات حمور جمال العمل على ان أفراد العينة متفقون على الفقرات (  ) X16_X12بنسبة
( )%45جاء ذلك بوسط حسابي ( )3.1وأحنراف معياري ( ، ).80بينما بلغت نسبة عدم األتفاق ( )%40ونسبة
( )%15وحايدين يف األجابة  ،وقد كانت أجابات العينة فيما خيص الفقرة (  )X15أجيابية حيث بلغت نسبة
األتفاق ( )%75بوسط حسابي ( )4واحنراف معياري ( )1.41وهذا يدل على أهتمام قسم التدقيق الداخلي
بالتحقق من مدى موثوقية ودقة املعلومات املالية املقدمة اىل أدارة اجلامعة  ،بينما كان دعم الفقرة ( )X16
سلبيا حيث بلغت نسبة عدم األتفاق ( )%100بوسط حسابي ( )1.75واحنراف معياري ( ).5وهذا يدل على
عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بفحص وجرد موجودات اجلامعة والتحقق منها وكذلك احلال بالنسبة للفقرة (
 )X12واليت تشري اىل عدم أهتمام قسم التدقيق الداخلي بأختبار وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة
الداخلية باجلامعة حيث بلغت نسبة احملايدين ( )%50وعدم األتفاق ( . )%50وتشري النتائج النهائية هلذا
احملور اىل ضعف األهتمام مبجال العمل من قبل قسم التدقيق الداخلي وهذا ما يؤشر حالة سلبية بهذا
اخلصوص .
أما معطيات حمور أداء العمل يف التدقيق فتشري نتائج التحليل جتاه الفقرات (  )X19_X17على أتفاق
العينة بنسبة ( )%41.67جاء ذلك بوسط حسابي ( )3.17واحنراف معياري ( ، ).67بينما اشر نسبة عدم
أتفاق ( )%25ونسبة حمايدة يف األجابة بلغت ( . )%33.33وقد كانت أجابات العينة جتاه الفقرة ( )X19ضعيفة
بنسبة عدم اتفاق ( )%50ونسبة حمايدة ( )%50ووسط حسابي ( )2.5وهذا يدل على عدم قيام قسم التدقيق
الداخلي بأيصال نتائج تدقيق العمليات والتوصيات اخلاصة بها اىل رئيس جملس اجلامعة .بينما أشرت اعلى
نسبة أتفاق اىل الفقرة ( )X18وكانت ( )%75بوسط حسابي  )3.75وأحنراف معياري ( ).57واليت تشري اىل
قيام قسم التدقيق الداخلي بتحليل وتفسري وتوثيق النتائج  .وميكن األشارة اىل هذا احملور بشكل عام اىل ان
احملايدة والغري متفقة كانت بنسبة كبرية وهذا مايؤشر ضعفا يف أداء أعمال التدقيق .
أما معطيات احملور اخلامس أدارة التدقيق الداخلي فأن نتائج التحليل أشرت نسبة أتفاق ()%50
جتاه املؤشرات (  ) X24_X20بوسط حسابي ( )3.5واحنراف معياري ( ).31بينما بلغت نسبة احملايدين
أيضا ( )%50ونسبة عدم أتفاق (صفر)  .وكان أتفاق كل العينة على الفقرة ( )X24بنسبة ( )%100ووسط
حسابي ( )4واليت تشري اىل توزيع األعمال داخل القسم حسب الكفاءة واألختصاص وحجم األعمال  ،وكذلك
احلال اىل الفقرة ( )X21واليت بلغت نسبة األتفاق عليها ( )%75ووسط حسابي  )3.75واليت اشارت اىل قيام
مدير التدقيق بوضع سياسات واجراءات مكتوبة تستخدم كأرشاد للعاملني بالقسم  ،بينما كانت أجابات
العينة حمايدة بنسبة ( )%100جتاه الفقرة ( )X22وهذا يدل على عدم قيام مدير القسم بوضع برامج ألختيار
وتنمية األفراد العاملني بالقسم جاء ذلك بوسط حسابي ( )3واحنراف معياري (صفر)  .اما نتائج احملور
النهائية فتدل على تذبذب األراء من فقرة اىل أخرى بشكل شبه كلي .
 4-4وصف نتائج اراء موظفي قسم التدقيق الداخلي  :مت استخدام متوسط املتوسطات والنسب املئوية لوصف
أراء موظفي قسم التدقيق الداخلي واليت كانت كاالتي:
جدول (  :) 5نتائج التحليل لعينة موظفي التدقيق الداخلي
ت
1
2
3
4
5

املتغري الرئيس(احملور)
األستقاللية
الكفاءة املهنية
جمال العمل
أداء العمل يف التدقيق
أدارة التدقيق الداخلي

متوسط املتوسطات
3.75
3.33
3.10
3.17
3.50

النسبة املئوية
.75
.66
.62
.63
.70

3.37
اجملموع العام
0.67
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تشري معطيات اجلدول رقم ( )5واخلاص مبتوسط املتوسطات حملاور التدقيق الداخلي بأتفاق العينة
املدروسة بنسبة ( )%67على كل حماور التدقيق الداخلي  ،وهذا يعين اتفاق اراء اغلبية العينة لتلك احملاور،
وقد عزز ذلك اجملموع العام والبالغ ( )3.37وبنسبة (. )0.67وقد حقق حمور األستقاللية أعلى متوسط
( )3.75وهذ يدل على أتفاق العينة باملتغريات الواردة يف هذا احملور ،بينما جاء حمور جمال العمل بأقل
متوسط حيث بلغ ( )3.1وبنسبة ( ).62وعلى الرغم من انها ادنى نسبة اآل انها تؤشر قبوال عاما هلذا احملور .
وتدل تلك النتائج اىل رفض فرضية البحث من قبل موظفي قسم التدقيق الداخلي  ،وهو ما يدل على ان القسم
يؤدي دوره الفين املطلوب.
 5-4التحليل األحصائي ألراء موظفي ومدراء األقسام العلمية واألدارية وموظفي احلسابات يف ضوء متطلبات املعايري
الدولية للتدقيق الداخلي  :يتناول هذا التحليل وصف متغريات الدراسة وتشخيصها  ،أذ مت ترميز هذه
املتغريات وتصنيفها بهدف معاجلتها بأستخدام التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واألحنرافات
املعيارية وكما موضح باجلدول (.)6
جدول رقم ( :)6التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملوظفي األقسام األدارية والعلمية
ال اتفق
حمايد
ال اتفق بشدة
اتفق
اتفق بشدة
االحنراف
النسبة
الوسط
2
3
1
4
5
الفقرة
املعياري
املئوية
احلسابي
ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

%

ت

احملور األول  :األستقاللية واملوضوعية
X1
X2
X3
X4

4
3
4
8

16
12
16
32

15
11
13
9

60
44
52
36

2
3
5
3

8
12
20
12

3
8
2
4

12
32
8
16

1
1

X5

3

12

9

36

4

16

7

28

2

املعدل
X6
X7
X8
X9
X10
X11
املعدل
X12
X13
X14
X15
X16
املعدل

17.6

2
6
1
1
4
3

6

63.20

8
24
4
4
16
12

11.33

24

12
9
9
5
9
8
46
7
9
14
14
5

4.8

45.6

48
36
36
20
36
32

34.67

28
36
56
56
20
39.2

44

13.60

4
2
10
2
2
3

1

4
4
4

3.72
3.36
3.68
3.76

74.
67.
74.
75.

1.02
1.07
0.98
1.20

8

3.16

63.

1.21

4

3.54

3.53

1.09

19.20

23.2
13.60
احملور الثاني :الكفاءة املهنية
16
4
16
24
6
8
16
4
40
36
9
8
24
6
8
36
9
12
15.33

25.33

3
2
1
8
4
2

38.67
15.33
احملور الثالث :جمال العمل
40
10
32
8
4
1
36
9
24
6
8
2
16
4
20
5
8
2
12
3
16
4
24
6
40
10
25.
7.2
23.2
6
32.8
23.2
احملور الرابع :أداء العمل يف التدقيق

12
8
4
32
16
8

13.34

3.24
3.44
3.20
2.28
3.12
3.04

.54
.57
.53
.38
.52
.50

1.20
1.32
0.91
1.24
1.39
1.24

3.05

.51

1.22

2.88
2.92
3.24
3.76
2.64

.58
.58
.65
.75
.53

0.83
0.95
1.01
1.20
0.99

3.09

.62

1.00
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X17
X18
X19

1
3
3

املعدل

7
11
8

4
12
12
9.33

44
X20
X21
X22
X23
X24
املعدل

4
1
1
1
3

16
4
4
4
12
8

8
9
7
10
10
43.2

9
7
4

36
28
16

3
2
1

12
8
4

20
5
28
8
2
44
36
9
32
21.3
8
26.67
34.67
3
34.67
21.33
احملور اخلامس  :أدارة التدقيق الداخلي
12
3
12
3
28
7
32
12
3
36
9
12
3
36
16
4
32
8
20
5
28
8
2
12
3
36
9
40
16
4
28
7
4
1
40
12.8
24
20
35.2
36.8
20

2.76
3.24
3.32

.92
1.08
1.11

1.12
1.23
1.02

3.11

1.04

1.12

3.28
2.84
2.72
3.20
3.04
3.02

.66
.57
.54
.64
.61
.60

1.24
1.17
1.17
1.00
1.36
1.19
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تشري معطيات اجلدول رقم ( ) 6واخلاص مبحور األستقاللية واملوضوعية جتاه الفقرات ()X5_X1
اىل أن نسبة األتفاق بلغت ( )%63.2وعزز ذلك بوسط حسابي ( )3.54وأحنراف معياري ( ، )1.09بينما بلغت
نسبة عدم األتفاق ( )%23.2ونسبة ( )%13.6حمايدون يف األجابة  ،ومن خالل متابعة مدى أسهام كل فقرة يف
دعم متغرب األستقاللية واملوضوعية  ،تبني ان الفقرة ( )X1متفق عليها بنسبة  %76وعزز ذلك الوسط
احلسابي ( )3.72واحنراف معياري ( )1.02اي مدى أرتباط قسم التدقيق الداخلي برئيس جملس اجلامعة .
وكذلك احلال بالنسبة للفقرات ( )X3و ( . )X4أما بالنسبة اىل الفقرة ( )X5فقد كانت أقل النسب اتفاقا ()%36
بوسط حسابي ( )3.16واخلاصة بتأدية موظفي قسم التدقيق الداخلي اعماهلم وفق خطة موضوعة من ادارة
القسم  .وتشري نتائج احملور بصورة عامة على أتفاق أغلب أفراد العينة على استقاللية وموضوعية التدقيق
الداخلي يف اجلامعة املبحوثة .
أما حمور الكفاءة املهنية فقد اشارت معطيات اجلدول رقم (  )6جتاه الفقرات ( )X11_X6اىل ان نسبة
األتفاق بلغت ( )%46وعزز ذلك الوسط احلسابي ( )3.05واحنراف معياري ( ، )1.22اما نسبة عدم األتفاق فقد
بلغت ( )%38.66ونسبة ( )%15.33للمحايدين يف األجابة  .وقد كانت اراء العينة بالنسبة اىل الفقرة ()X7
متفقة بنسبة ( )%60وعزز ذلك الوسط احلسابي ( )3.44واألحنراف املعياري ( )1.32واليت تشري اىل متتع
قسم التدقيق الداخلي باملعرفة واملهارة الكافية واخلاصة باملهنة  ،بينما اشرت اجابات العينة عدم اتفاق
جتاه الفقرة ( )X9حيث بلغت النسبة ( )%68بوسط حسابي ( )2.28واليت اكدت عدم وجود برامج تدريبية
خيضع هلا موظفي قسم التدقيق لتطوير مهارتهم ومعارفهم  ،وخبصوص حمور جمال العمل جتاه الفقرات
( )X16_X12فقد أظهرت النتائج بأن افراد العينة متفقني بنسبة ( )%44وعزز ذلك الوسط احلسابي ()3.09
واألحنراف املعياري ( ، )1بينما بلغت نسبة عدم األتفاق ( )%32.8ونسبة ( )%23.2حمايدين يف األجابة  ،ومن
خالل مدى أسهام كل فقرة يف دعم املتغري جند ان الفقرة ( )X15اظهرت نسبة أتفاق ()%80واليت تشري اىل
أهتمام قسم التدقيق الداخلي بالتحقق من مدى موثوقية ودقة املعلومات املالية املقدمة اىل ادارة اجلامعة .
بينما كانت أجابات افراد العينة غري متفقة بنسبة ( )%40وحمايدة بنسبة ( )%40جتاه الفقرة ()X16
واملتعلقة بقيام قسم التدقيق الداخلي بفحص وجرد موجودات اجلامعة والتحقق منها وعزز ذلك الوسط
احلسابي ( )2.64وبأحنراف معياري ( ، ).99وخبصوص حمور أداء العمل يف التدقيق واملتمثلة بالفقرات
( )X19_X17فقد كانت أجابات افراد العينة متفقة بنسبة ( )%44جاء ذلك بوسط حسابي ( )3.11واحنراف
معياري ( ، )1.12وغري متفقة بنسبة(  )32.67وحمايدة بنسبة ( . )21.33ومن خالل متابعة مدى اسهام كل
فقرة يف دعم متغري اداء العمل جند بأن الفقرة ( )X18قد حصلت على اعلى نسبة أتفاق ( )%56وعزز ذلك
الوسط احلسابي  )3.24واخلاصة بقيام قسم التدقيق الداخلي بتحليل وتفسري وتوثيق النتائج  .بينما حصلت
..........................................................................................................................................................
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الفقرة ( )X17على أقل نسبة أتفاق وهي ( ، )%48واليت تشري واخلاص بقيام قسم التدقيق بتخطيط كل عملية
تدقيق على حده .
اما احملور األخري أدارة التدقيق الداخلي واملتمثل بالفقرات ( )X24_X20فقد بلغت نسبة األتفاق
الكلية  %43.2جاء ذلك بوسط حسابي ( )3.02وبأحنراف معياري ( ، ).60اما نسبة عدم األتفاق فقد بلغت
 %36.8ونسبة احملايدون يف األجابة ( ، )%20اما اعلى نسبة أتفاق فقد كانت جتاه الفقرة ( )X24حيث بلغت
( )%52وعزز ذلك الوسط احلسابي ( )3.04وهذا يعين ان يتم توزيع األعمال داخل القسم حسب الكفاءة
واألختصاص وحجم العمل  .بينما كانت اجابات العينة خبصوص الفقرة ( )X22اقل نسبة أتفاق حيث بلغت
 %48بوسط حسابي ( )2.72واليت تشري اىل قيام مدير التدقيق الداخلي بوضع برامج ألختيار وتنمية العاملني
بالقسم  ،وكذلك احلال بالنسبة للفقرة ( )X21واليت بلغت نسبة عدم األتفاق عليها ( ، )%44وتشري معطيات
احملور النهائية اىل وجود ضعف يف األتفاق على فقرات هذا احملور فيما خيص أدارة قسم التدقيق الداخلي .
 6-4متوسط املتوسطات والنسب املئوية حملاور التدقيق الداخلي حسب أراء موظفي ومدراء األقسام العلمية واألدارية
وموظفي احلسابات :
ت

اجلدول (  :) 7نتائج التحليل ملوظفي ومدراء األقسام العلمية واألدارية

املتغري الرئيس(احملور)

متوسط
املتوسطات

النسبة
املئوية

3.54
األستقاللية
1
0.71
3.05
املهنية
الكفاءة
2
0.61
3.09
جمال العمل
3
0.62
3.11
التدقيق
يف
العمل
أداء
4
0.62
3.02
أدارة التدقيق الداخلي
5
0.60
3.16
العام
اجملموع
0.63
اجلدول من أعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة األلكرتونية.SPSS

تشري معطيات اجلدول رقم ( )7واخلاص مبتوسط املتوسطات حملاور التدقيق الداخلي بأتفاق العينة
املدروسة بنسبة ( )%63على كل حماور التدقيق الداخلي وهذا يعين قبول اغلبية العينة لتلك احملاور ،وقد
عزز ذلك اجملموع العام والبالغ ( )3.16وبنسبة (. )63%وقد حقق حمور األستقاللية أعلى متوسط ()3.54
وهذ يدل على أتفاق العينة باملتغريات الواردة يف هذا احملور ،بينما جاء حمور أدارة التدقيق الداخلي بأقل
متوسط حيث بلغ ( )3.02وبنسبة ( ).60وعلى الرغم من انها ادنى نسبة اآل انها تؤشر قبوال عاما هلذا
احملور .وهذا يدل على رفض فرضية البحث من قبل موظفي االقسام االدارية والعلمية وموظفي قسم
احلسابات .
 -5األستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

أظهرت نتائج حتليل اجلانب امليداني للبحث جتاه احملاور اخلاصة مبعايري التدقيق الدولية أتفاق أراء
أ.
كل من موظفي قسم التدقيق الداخلي وموظفي ومدراء األقسام األدارية والعلمية على متتع قسم التدقيق
الداخلي بالقدر الكايف من األستقاللية واملوضوعية من خالل األتفاق على أغلب الفقرات اليت جاء بها هذا
احملور  ،وهذا ما يؤشر حالة أجيابية يتمتع بها القسم  .والذي مت تأييده من خالل أستخدام حتليل متوسط
املتوسطات والذي جاء بأكرب نسبة أتفاق من بني احملاور األخرى .

..........................................................................................................................................................
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أظهرت نتائج التحليل ضعفا واضحا من جانب اجلامعة املبحوثة يف أعطاء األهمية الكافية حملور
ب.
الكفاءة املهنية ملوظفي قسم التدقيق الداخلي  ،حيث جاءت األراء متطابقة من حيث عدم وجود برامج
تدريبية خيضع هلا موظفي قسم التدقيق الداخلي لتطوير مهارتهم ومعارفهم .
كما تبني أخنفاض املؤهل األكادميي ملوظفي قسم التدقيق الداخلي دون شهادة البكالوريوس على
ج.
الرغم من كون  %50من موظفي القسم ذو أختصاص حماسيب مع سنوات خربة متوسطة .
من خالل نتائج التحليل العملي خبصوص حمور جمال العمل يتبني بوضوح أن هناك قصورا واضحا من
د.
جانب قسم التدقيق الداخلي فيما خيص قيامه بعملية فحص وجرد موجودات اجلامعة والتحقق منها وكذلك
احلال بأختبار وتقييم نظام الرقابة الداخلية باجلامعة وهذا ما جاء متطابقا يف أراء كل من موظفي قسم
التدقيق الداخلي وأراء موظفي ومدراء األقسام العلمية واألدارية .
أظهرت نتائج التحليل نقاط قوة وضعف يف أداء العمل يف التدقيق من خالل قيام القسم بتحليل وتفسري
ه.
وتوثيق النتائج وهذا ما يؤشر حالة اجيابية يف عمل القسم  ،اال أنه اليتم أيصال نتائج تدقيق العمليات
والتوصيات اخلاصة بها اىل جملس اجلامعة .
يتبني من نتائج حتليل حمور أدارة التدقيق الداخلي واملتعلقة بعمل مدير القسم اىل أتفاق األراء على
و.
قيام مدير القسم بتوزيع األعمال حسب الكفاءة واألختصاص وحجم العمل باألضافة اىل وضع سياسات
وأجراءات مكتوبة كأرشاد للعاملني بالقسم وهذا مايؤشر حالة أجيابية يف عمل املدير  .أال أن األراء جاءت
متطابقة من حيث عدم وجود برامج ألختبار وتنمية األفراد العاملني بالقسم .
 2-5التوصيات :على الرغم من كون اجلامعة املبحوثة حديثة التكوين اال انها ابدت العناية الالزمة بقسم
التدقيق الداخلي وهذا ما أيده حتليل متوسط املتوسطات ألراء كال الطرفني فيما يتعلق بالتزام القسم مبعايري
التدقيق الدولية واليت أشرت أتفاقا يقارب  %65على ما نصت عليه متطلبات املعايري الدولية اال ان الباحث
يرى ضرورة أبداء األهتمام الكبري بالكثري من الفقرات اليت أشرت ضعفا واضحا ومنها :
ضرورة اخضاع مجيع العاملني بالقسم اىل برامج تدريبية بهدف تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم العلمية
أ.
والعملية مع األهتمام باملؤهل األكادميي مع حتديد أختصاص احملاسبة والتدقيق حصرا للعاملني بالقسم .
ب .أن من أهم واجبات قسم التدقيق الداخلي هو القيام بفحص وجرد موجودات اجلامعة والتحقق منها وهذا
مامل يتضح من نتائج التحليل  .وعليه يرى الباحث ضرورة وجود سياسات وأجراءات واضحة لألفراد
العاملني بالقسم واألهتمام مبجال العمل التدقيقي ومن بينها القيام جبرد موجودات اجلامعة كل فرتة معينة
والتحقق منها .
ج .ضرورة أختبار وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف اجلامعة والوقوف على نقاط القوة والضعف يف النظام
ومعاجلة كافة األحنرافات بالوقت والكيفية املناسبة .
د .ضرورة قيام مدير التدقيق الداخلي على وضع برامج ألختبار وتنمية األفراد العاملني بالقسم والوقوف
على امكانياتهم يف العمل التدقيقي .
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مقارنة بني املقدرات الكالسيكية واملقدرات البيزية ملعلمات
منوذج االحندار اخلطي العام
سامية خالد حسن
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة صالح الدين
تأريخ االستالم2012/ 11 / 20 :
تأريخ القبول2013/ 4 / 2 :

امللخص
مت يف هذا البحث مقارنة بني املقدرات الكالسيكية واملقدرات البيزية حيث مت اختيار طريقتيـن من الطرائـق
الكالسيكيـة وهـي طريقـة املربعـات الصغـرى االعـتياديـة )  )OLS( (Ordinary Least Squares Methodوطـريقة
االمـكـان االعـظـم )  )ML( - (Maximum Liklihood Methodويف التقديرات البيزية تناولنا طريقة بيز يف حالة اعتماد
دالة أولية غري معلوماتية )(Non-Informative Prior Density Functionحيث تبني ان املقدرات ملعلمات منوذج
االحندار تكون متساوية يف مجيع الطرق ولتوضيح ذلك أخذ بيانات عن مرضى السكري حبجم )  ( 140عينة يف مركز الصحي
ليلى قاسم لداء السكر يف حمافظة أربيل وإجراء اختبار البيانات لتالئم فرضيات التحليل وإجياد مقدرات معلمات منوذج
االحندار جلميع الطرائق وكانت طريقة املربعات الصغرى وطريقة اإلمكان األعظم متساويتني بالتقدير أما طريقة البيز هي أكفا
الطرق وذلك باستخدام الكفاءة النسبية وأيضا مت أستخدام املعيار االحصائي  MSEملقارنة بني مقدرات طرائق التقدير وكانت
طريقة البيز ميلك أقل قية ل(.)MSE

 -1املقدمة
يعد حتليل االحندار من أوسع الطرق األحصائية أستخداما يف خمتلف العلوم حيث حيدد بوضوح
العالقة بني املتغريات على هيئة معادلة .
أن تقدير معلمات أي منوذج احندار هو تفسيـر للعالقة بني متغري االستجابة واملتغيـرات التوضيحية
بصيغة رياضية تقريبية .هنالك مدرستان لتقدير املعلمات ،األوىل تعرف باملدرسة التقليدية ( الكالسيكية )
تتميز باعتمادها على افرتاض أن املعلمات املطلوب تقديرها هي قيمة ثابتة والثانية تعرف باملدرسـة
(البيزية) تتميز باعتمادها على أن املعلمات املطلوب تقديرهـا متغريات عشوائية وليست قيما ثابتة وهلا
توزيع معني .و تضمن طرقا خمتلفة لتقدير معلمات منوذج االحندار اخلطي ختتلف باختالف نوع دالة
الكثافة االحتمالية األولية املمثلة للمعلومات السابقة ملعلمات االحندار اجملهولة ،يتم يف هذا البحث أستخدام
طريقة ( )ML,OLSو دالة الكثافة األولية غري املعلوماتية فقط .
 1-1هـدف البحـث
يهدف البحث إىل إجراء دراسة مقارنة بني طرائق التقدير البيزية و التقليدية لتقدير معلمات
منوذج االحندار اخلطي للوصول إىل أفضل طريقة يف التقدير وذلك باستخدام الكفاءة النسبية معيارا
للمقارنة.
 2-1اجلانب النظري
)(Linear Multiple Regression Model
( )2-1منوذج االحندار اخلطي املتعدد
نفرض أن متغري االستجابة (  ) Yدالة خطية إىل (  ) pمن املتغريات التوضيحية
] [3

(  ) X 1 , X 2 , ... , X pفان منوذج االحندار اخلطي املتعدد ميكن أن يأخذ الصيغة :

)...(1

Yi   0  i1 X i1  i 2 Xi2  ...  ip X ip  U i
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ولعينة حجمها (  ) nمن املشاهدات )(i  1,2,..., n
][1

 3-1إفرتاضات النموذج
 -1إن حد اخلطأ )  ( U iهو خطأ عشوائي يتوزع طبيعيا بوسط حسابي قدره ( ) E ( U i )  0
)(Assumptions Of Model

2
وبتباين قدره )  . ( إن التباين املشرتك بني )  (U i ,U jهو:

C O V (U i ,U j )  0

) , (i  j

i, j  1,2,..., n

 -2عدم وجود ارتباط ذاتي بني قيم املتغريات التوضيحية .
-3املتغري العشوائي )  ( Uمستقل عن قيم )  ( Xأي أن COV (U i , X i )  0
i

i

] [ 1, 3

)(Ordinary Least Squares Method
 4-1طريقة املربعات الصغرى االعتيادية
تســمى باملربعــات الصــغر ى الكالســيكية وتعــد مــن الطرائــق الواســعة االســتخدام يف التطبيقــات
اإلحصائية وتعتمد على وجود عالقة بني متغريين أو أكثر وتتميـز بكونهـا ذات خصـائر مرغـوب بهـا يف
التقديرات من حيث عدم التحيز و االتساق و الكفاية وذلك يف حالة توفر االفرتاضات اآلنفة الذكر فان تقدير
معلمات النموذج يف حالة (  ) pمن املتغريات التوضيحية ميكن التعبري عنها كاآلتي :

 ( X  X )1 X  Y

أما بالنسبة ملصفوفة التباين والتباين املشرتك لـ ) ˆ ( فيكون كاآلتي



) ( OLS

̂



1
V ( ˆ )   2  X X 

][ 5

 5-1طريقة اإلمكان األعظم ( )Maximum Likelihood Method
هي إحدى الطرق لتقدير املعلمات وتعد هذه الطريقة من الطرق املهمة لتقدير املعلمات ألنها حتتوي
على خصائر جيدة وكثرية وميكن تعريفها بأنها قيـم املعلمات اليت جتعل دالة اإلمكان يف نهايتها العظمى ،
وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون متغري اخلطأ العشوائي هلذه النماذج ميتلك توزيعا احتماليا معروفا  ،فإذا
كان توزيع متغري اخلطأ العشوائي لنموذج االحندار املدروس يتوزع توزيعا طبيعيا فتقدير معلمات االحندار
)  ( بهذه الطريقة يكون مساويا لتقدير هذا املتجه بطريقة املربعات الصغرى االعتيادية وأن دالة اإلمكان
اليت هي عبارة عن دالة احتمالية مشرتكة لـ( ) nمن املشاهدات العشوائية )  ( X 1 , X 2 , ... , X nمسحوبة من
جمتمع له دالة كثافة احتمالية معلومة )  f ( X , فان دالة اإلمكان يرمز هلا بالرمز ( ) Lبأنها الدالة
املشرتكة أي أن:

) L (  )  f ( X 1 , X 2 , ... , X n | 

ويف حالة كون املتغريات العشوائية مستقلة فإنها تكتب بالصورة اآلتية :
n

) L(  )  f ( Xi , 
i 1
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أما بالنسبة لتباين العينة فيمكن احلصول عليه كاآلتي :

)ˆ ( ML)  ( X  X ) 1 X  Y ...(2

e  ( Y  X ˆ( ML) )
) )e  ( Y  X ˆ( ML

)E (e e)  u2 ( n  p  1
)E (e e
n  p 1

)...(3

 u2 

وعليه فان الصيغة غري املتحيزة )  ( S e2لتباين اخلطأ )  ( u2هي
n

e

2
i

] [ 2, 7

ee
 i 1
n  p 1 n  p 1

S e2 

 6-1مقدمة يف نظرية بيز
اطلق على هذه املدرسـة مبدرسـة بيـز نسبـة إىل مؤسـسها اإلحصـائي الربيطـاني تومـاس بيـز وتعتمد
يف اسلوبها وحتليلها واستنتاجاتها على املعلومات اليت توفرها املشاهدات ( العينات ) فضال عن املعلومات
اليت تأتي من االعتقاد الشخصي وتدعى باملعلومات األولية )  ( Prior Informationوتتميز مدرسة بيز
بأنها تعامل املعلمات يف التوزيعات االحتمالية كمتغريات عشوائية وهلا توزيع احتمالي .
 7-1مفهوم نظرية بيز
يركز اسلوب بيز على التقدير مبفهومه بشكل عام على استخدام معلومات مسبقة حول املعلمات
اجملهولة )  ( 1 , 2 ,..., pاملطلوب تقديرها على اعتبار أن هذه املعامل متغريات عشوائية وليست
كميات ثابتة ويضاف على تلك املعلومات املسبقة معلومات العينة املشاهدة حيث متثل تلك املعلومات
على شكل دالة احتمالية أولية )  ( Prior p.d.fوميكن أن نعرفها بأنـها الدالة اليت متثل كل املعلومات
واخلربات حول املعلمات املراد تقديرها واليت مت التوصل أليها مسبقا من خالل التحليل أو املراقبة لتلك
املعلمات .أما دالة التوزيع االحتمالي ملشاهدات العـينة احلالية )  ( Yفتعتمد على املعلمات ) (
ويرمز هلا ) . f ( Y | 
إن مقدر بيز ألي معلمة يعتمد على دالتني األوىل تعرف بدالة الكثـافة االحـتماليـة الالحـقـة
)  (Posterior p.d.fوالثانية دالة اخلسارة )  ( Loss functionفدالة الكثـافة االحتماليـة الالحقة
ميكن تعريفها بأنها دالة متثل كل املعلومات حول املعلمات املراد تقديرها بعد مشاهدتها ملعلومات
العينة احلالية وبعبارة أخرى إنها تركيب بني املعلومات األولية وبيانات العينة احلالية .
..........................................................................................................................................................
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 8-1دالة الكثافة األولية غري املعلوماتية
ميكن استخدام هذه الدالة عندما تكون املعلومات املتوفرة عن معلمات منوذج االحندار غري كافية أو
عدم توفر تلك املعلومات نهائيا عندئذ يتبع االسلوب الذي افرتضه الباحث ) (Jeffryحيث اقرتح قاعدتني
الختيار الكثافة االحتمالية األولية وكاآلتي  :القاعدة األوىل  :إذا كان للمعلمة قيمة يف جمال ألنهائي
)  (  , فدالة الكثافة االحتمالية األولية تؤخذ كتوزيع منتظم .
القاعدة الثانية :إذا كانت املعلمة املراد تقديرها )  (متتلك قيمة يف جمال )  ( 0, فدالة الكثافة
االحتمالية األولية تؤخذ على أنها توزيع لوغاريتمي منتظم .
ولغرض تقدير معلمات منوذج االحندار اخلطي سوف نبدأ باالحندار اخلطي البسيط حيث نفرض أن لدينا
النموذج اآلتي :
] [ 6, 7

Yi   0  1 X i  U i

)... ( 4

واعتمادا على الفرضيات املذكورة فان املتغري )  ( Yiيف النموذج اخلطي ) ( 4له دالة تتوزع توزيعا
طبيعيا مبعدل مقداره

E (Yi | X i ) , 0 , 1 ,  u2 )  0  1 Xi
وتباين مقداره

Var ( Yi | X i ,  0 , 1 , u2 )  u2
ومبا أن مشاهدات املتغري )  ( Yiمستقلة يف ما بينـها فيمكـن إجيـاد دالـة اإلمـكان Likelihood
)  )functionللمشاهدات وكاآلتي :
n

) L (  0 , 1 ,  )   f ( Yi | X i ,  0 , 1 ,  u2
2
u

i 1

]  1 X i ) 2

n

0

 (Y  
i

i 1

1

1

exp [  2
2 u
( 2) ) n  un

وباستخدام ثابت التناسب فان

) ... ( 5

n

 (Y  

1
1
L  n exp [  2
u
2 u

i 1,2, ... , n

   Yi  

]  1 X i ) 2

0

i

i 1

..........................................................................................................................................................
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2
أما دالة الكثافة االحتمالية األولية غري املعلوماتية للمعلمات )  (  0 , 1 ,  uفنحصل عليها من
خالل تطبيق قاعدة )  ( Jeffryوكآالتي

f ( )  I x ( ) 

1/ 2

f ( 0 ) 
f ( 1 ) 

   0  

Constant

   1  

Constant

1

0   u2  

)... ( 6

u

f ( u ) 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الدالة األولية اليت يتم احلصول عليها وفق اسلوب ) جفري ) ((Jeffryتعد
دالة غري تامة )  ( Improperالن تكامل هذه الدالة يف جماهلا اليساوي واحد ولكن يف حالة دجمها مع دالة
اإلمكان حنصل على دالة الكثافة االحتمالية الالحقة التـي تكـون تامة ) . (proper
وبتطبيق نظرية بيز من خالل دمج الصيغة ) (5مع الصيغة ) (6حنصل على دالة الكثافة االحتمالية
املشرتكة الالحقة ملعلمات منوذج االحندار وكما يأتي:
1 n
] ( Yi  0  1 Xi )2
2
2 u i 1

)... (7

exp [ 

1

 un 1

f ( 0 , 1 , u | Y ) 

   0  ,    1   , 0   u  
 ˆ1 X i ) 2

,V  (n  p  1)  n  2, p  1
)  X ) ( Yi  Y
 X )2

0

ˆ ( Y  
i

V

i 1

S e2 

n

i

( X
i 1

n

i

n

( X

ˆ  Y  ˆ X
B
0
1

, ˆ1 

i 1

يف حالة )  (  uغري معلومة يف الواقع التطبيقي وهلذا البد مـن اجيـاد الدالـة الالحقة للمعلمات
)  ( 0 , 1حيث أن )  ( t vهي توزيع  tبدرجة حرية )  . ( vنستنتج أن املعلمة )  (  0هلا توزيع ) ( t
بدرجة حرية )  ( Vوبوسط حسابي )  ( ˆ0الذي ميثل مقدر بيز للمعلمة )  (  0باعتماد دالة الكثافة األولية
غري املعلوماتية والذي يكون مساويا إىل مقدر طريقة املربعـات الصـغرى للمعلمـة نفسهـا أي أن :
n

) Yi

i

n

n

n

 X  Y  ( X ) ( X
i 1

i

i 1

n

i

i 1
n

n  X i2  ( X i ) 2
i 1

2
i

i 1

 ̂ 0 

i 1
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أن املعلمة )  ( 1هلا توزيع )  ( tبدرجة حرية )  ( Vو )  ( ˆ1الذي ميثل مقدر بيز للمعلمة )  ( 1باعتماد دالة
الكثافة األولية غري املعلوماتية والذي يكون مساويـا إىل مقدر طريقـة املربعـات الصغـرى للمعلمـة نفسهـا أي
أن :

) [ V Se2  (   ˆ ) X  X (  ˆ ) ] n / 2 ( 8
   0   ,    1  

والصيغة رقم ) ( 8متثل توزيعا ) (tثنائي املتغري ) ( Bivariate – t
وبإجراء التكامل بالنسبة للمعلمة )  ( 1حنصل على الدالة االحتماليـة احلديـة الالحقـة للمعلمـة
)  (  0وكآالتي :
V 1
2

) (9





n ( X i  X ) 2


2
i 1

ˆ
f ( 0 | Y )  V 
) ( 0  0
n


2
2
Se  X i


i 1


n

والصيغة رقم ) ( 9تمثل دالة )  ( Student-tالتي يمكن تحويلها بالشكل اآلتي
1

2
 n
2 
n
(
X

X
)

i


 i 1 n
 (  0  ˆ0 )  t v
 S2

2
e  Xi


i 1

)  (10

حيث أن )  ( t vهي توزيع  tبدرجة حرية ) )v
n

n

n

i 1

i 1
n

i 1
n

n  X iYi   X i  Yi
n  X i2  (  X i ) 2

̂1 

1
الدالة i
أما فيما خير املعلمة )  (  uفيمكن احلصول على 1
االحتماليةi احلدية الالحقة هلا كاآلتي :

)f ( u | Y )  (  u ) ( v1) . exp ( VS e2 | 2 u2 ) ... (11

والصيغة ) (11متثل توزيع كاما املعكوس )  ( Inverted Gammaوميكن اجياد كل العزوم حول
..........................................................................................................................................................
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الصفر وذلك باجياد ناتج التكامل اآلتي :


) ... ( 12

mr  C   ur ( v1) . exp ( v S e2 / 2 u2 ) d u
0

حيث أن :

)V  r ... ( 13

r
)
2

(

[ (V  1) / 2 ] V Se2 
mr 


)(V / 2
 2 

وكحالة خاصة عندما )  ( r =1حنصل على ما يأتي :

)... ( 14

)( V  1

1
) (
2

. Se

[ (V  1) / 2 ] V S e2 

mr 


(V / 2)  2 

والصيغة ) (14متثل متوسط الدالة احلدية الالحقة واليت متثل مقدر بيز للمعلمة باعتماد دالة الكثافة
األولية غري املعلوماتية وأيضا عندما يكون )  ( r =2حنصل على )  . (  uأما يف حالة االحندار اخلطي
العام فيمكن اشتقاقها بنفس طريقة االحندار اخلطي البسيط .
 9-1اختبار النموذج
أوال  -اختبار عدم جتانس التباين
هنالك عد ة اختبارات للكشف عن جتانس التبايـن منـها اختبـار كـولد فيلد كوانت
)  ( Goldfeld-Quandt testفـإذا تـوفر عـدد كـبري مـن مشـاهدات املـتغري التوضـيحي )  ( X iحبيـث ميكـن
جتزئتها إىل عينتني جزئيتني تتضـمن العينـة اجلزئيـة األوىل قـيم )  ( X iالصـغرية ولنرمـز هلـا بــ )  ( Xوالعينـة
اجلزئية الثانية تضم قيم )  ( Xالكبرية ولنرمز هلا بـ )  ، ( X 2iمع مالحظة احلالة اليت يكون فيها حجم العينـة
اجلزئية األوىل أو الثانية غري متساو ففي مثل هذه احلالة حنذف ال قيمة الوسـطية سـواء كـان ذلـك مـن العينـة
اجلزئية األوىل أو الثانية لنحصل على حجمني من عينتني جزئيتني متساويني حتت الفرضية اآلتية :
1i

i

2
H 0 : u21   u22  ...   un
أي أن العينات اجلزئية مسحوبة من جمتمع متجانس مقابل الفرضية البديلة
2
H1 : u21   u22  ...   un

أي أن تباين اخلطأ احملتسب من العينات اجلزئية غري متجانس .
واخلطوات األساسية إلجراء هذا االختبار يف اجياد تقدير ملعامل العالقة اخلطية بني متغري االستجابة
واملتغريات التوضيحية لكل عينة جزئية على انفراد  ،ثم احتساب تباين اخلطأ للعينة اجلزئية األوىل مبوجب
الصيغة اآلتية :
n1
2
2
)SSe1  Su1  U1i /( n1  p  1
i 1

U1i  Y1i  Yˆ1i
..........................................................................................................................................................
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احتساب تباين اخلطأ للعينة اجلزئية الثانية مبوجب الصيغة اآلتية
n1

)SSe2  S u22   U 22i /(n2  p  1
i 1

U 2i  Y2i  Yˆ2i
)  : ( n1متثل حجم العينة اجلزئية األوىل .
)  : ( pمتثل عدد املتغريات التوضيحية حتت الدراسة .
)  : ( n2متثل حجم العينة اجلزئية الثانية.
واملقدار )  ( SSe1 / SSeيتبع توزيع )  ( Fبدرجة حرية ومستوى داللة معني حيث يتم قبول فرضية العدم يف
اجملال اآلتي:
2

)Fcal ( SSe / SSe )  F ( n1  p  1) (n2  p  1
2

1

ويف حالة الثانية ترفض
)Fcal (SSe1 / SSe2 )  F (n1  p  1)(n2  p  1

 -2اجلانب التطبيقي
 1-2وصف العينة
لقد مت مجع البيانات يف مركز الصحي ليلى قاسم لداء السـكر يف حمافظـة أربيـل و إعتمـادا علـى
عينة حجمها )( 140مريض ذلك من خالل مراجعتهم واخذ العالج ومت حصول على النتائج بأستخدام برنامج
اجلاهزة ) (Minitabالجياد معلمات منوذج االحنداراخلطي بطريقة مربعات الصغرى وطريقة االمكان االعظم.
 2-2وصف النموذج
مت اعتمـاد علـى سـتة مـتغريات أحـدها مـتغري اسـتجابة )  ( Yوالبـاقي مـتغريات توضـيحية يف ضـوء
البيانات املدروسة عن مرض السكري باالعتماد على النموذج اآلتي :
: Yi Yi  0  1 X i1   2 X i 2  3 X i3   4 X i 4  5 X i5  Uiتركيز السكر يف الدم(ملجم
 /ديسيليرت) .
 : X 1عمر املريض(سنة).
 : X 2اجلنس ( ذكر ،أنثى ) .
 : X 3الفرتة الزمنية بني الشكوى للمريض ومراجعة الطبيب (سنة).
 : X 4نوع العالج ( محية غذائية  ،حبوب  ،أنسولني ) .
 : X 5عنصر الوراثة ( وراثي  ،غري وراثي) .
..........................................................................................................................................................
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أوال  -اختبار عدم جتانس التباين :
وبتطبيق االختبار على البيانات املدروسة وتقسيمها إىل عينتني متساويتني باحلجم( )70مشاهدة
حتتوي العينة األوىل على البيانات الصغرية وحتتوي العينة الثانية ( )70مشاهدة على البيانات الكبرية كانت
لدينا النتائج اآلتية

2136.4
 33.3890
)(70  5  1

SSe1 

4012.4
 31.4437
)(70  5  1
33.3890
 1.0618
31.4437

SSe 2 

( SSe / SSe ) 
2

1

ومبقارنـــة هـــذه القيمـــة مـــع القيمـــة اجلدوليـــة حتـــت مســـتوى معنويـــة )  (   0.05املســـاوية إىل
 F( 0.05,64,64) 1.49نستنتج أ ن القيمة احملسوبة اصغر من اجلدولية أي أن مجيع املتغريات التوضيحية
متجانسة وبذلك نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة داللة على جتانس التباين .
] [1, 2
ثانيا – اختبار التعدد اخلطي
من أهـم االختبـارات للكشـف عــن مشكلــة التعــدد اخلطــي هـو اختبـ ار فرايــر وكلـوبــر ( Fraiar-
)  Glauberويستند هذا االختبار على اختبار )  (  2حيث يتم اختبار الفرضيـة اآلتية :
H 0 :( X i ) Orthogonal

أما صيغة االختبار فتأخذ الشكل اآلتي :

H 1 :( X i ) Not Orthogonal
1


)    n  1  ( 2 p  5 ) . Ln ( D
6


2

حيث أن n :متثل حجم العينة  p ،متثل عدد املتغريات التوضيحية  Ln(D) ،متثل اللوغاريتم الطبيعي
حملدد مصفوفة معامالت االرتباط اآلتية :










r1 p
r2 p
.
.
.
1

.
.

.
.

.

.

r13
r23
.
.
.
rp 3

r12
1
.
.
.
rp 2

1
r
 21
 .
D
 .
 .

rp1

ثم نقارن قيمة (  ) X 2احملسوبة مع القيمة اجلدولية بدرجة حرية مساوية إىل ) (p (p-1)/2ومستوى معنوية
معني  ،فاذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة أي
أن هناك مشكلة التعدد اخلطي بني املتغريات التوضيحية والعكـس صحيح .
..........................................................................................................................................................
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1

)  2   140  1  ( 2 (5)  5 ) . ln ( 0.892
6


 2 15.6005
أكرب من القيمة احملسوبة وعليه سوف نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة أي عدم وجود
تعدد خطي .وبعد إجراء االختبارات السابقة وحتقق فروض التحليل يتم اجياد معلمات منوذج االحندار بطريقة
املربعات الصغرى وباستخدام الربنامج اجلاهز )  (Minitabوكانت النتائج كاآلتي:
جدول ( )1قيم تقدير املعلمات واخلطا العشوائي بطريقة ()OLS
الخطا المعيارى
Standard error
29.53
6.933
8.487
0.8682
0.3949
9.286

المعلمات
التقديرات
Parameter Estimate
Constant
212.44
X1
1.833
X2
-11.555
X3
1.9312
X4
0.1048
X5
18.380

يبنب من جدول ( )1يرتفع خط االحندار عن احملـور السـيمب مبقـدار) ( 212.44وان زيـادة وحــدة
واحـدة من )  ( X 1تزيد فيه قيمة ) (Yمبقدار ) (1.833وأن زيادة وحدة واحدة من )  ( X 2تقل فيه قيمـة )(Y
مبقدار ) (-11.555وأن زيادة وحـدة واحـدة مـن )  ( X 3تزيـد فيـه قيمـة ) (Yمبقـدار ) (1.9312وأن زيـادة
وحدة واحدة من )  ( X 4تزيد فيـه قيمـة ) (Yمبقدار(  (0.1048وأن زيادة وحدة واحدة من )  ( X 5تزيد فيه
قيمـة ) (Yمبقـدار ). (18.380
جدول ( )2جدول حتليل التباين لنموذج االحندار اخلطي بطريقة ()OLS
MS
متوسط المربعات

P-Value
القيمة االحتمالية

F
قيمة

0.0002

1795.2 3.4907
514.2687

DF.
S .S
مجموع المربعات درجات الحرية

S.O.V
المصدر

8976
68912

5
134

Regression
Residual

77888

139

Total

من خالل قيمة ( )P-valueنرى ان قيمة )  ( P  value    0.05فان هنالك على األقل واحدا من املتغريات
له تاثري معنوي على ) . ( Y
جدول ( )3قيم تقدير املعلمات واخلطا بطريقة (اإلمكان األعظم وبطريقة بيز)

والتباين مشرتك للمقدر

الخطا المعيارى
Standard error
29.53
6.933
8.487
0.8682
0.3949
9.286

المعلمات
التقديرات
Parameter Estimate
Constant
212.44
X1
1.833
X2
-11.555
X3
1.9312
X4
0.1048
X5
18.380

بالنسبة للتباين

..........................................................................................................................................................
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بطريقة املربعات الصغرى فيكون كاالتي :

Var  Cov ( ˆ )  2 ( X X )1
 872.038 - 72.895 - 85.195 - 5.065 - 8.498 - 110.217 
 - 72.895
48.068 - 6.365
0.096 0.439 - 6.492 

 - 85.195
- 6.365
72.034 0.158 - 0.016 - 10.052 


0.096
0.158
0.754 - 0.028 1.448 
 - 5.065
 - 8.498
0.439
- 0.016 - 0.028
0.156 0.087 


0.087 86.225 
 - 110.217 - 6.492 - 10.052 1.448

التباين والتباين مشرتك للمقدر بطريقة االمكان االعظم فيكون كاالتي :
2
Var  Cov ( ˆ )  se ( X X ) 1

 872.038 - 72.895 - 85.195 - 5.065 - 8.498 - 110.217 
 - 72.895
48.068 - 6.365
0.096 0.439 - 6.492 

 - 85.195
- 6.365
72.034 0.158 - 0.016 - 10.052 


0.096
0.158
0.754 - 0.028 1.448 
 - 5.065
 - 8.498
0.439
- 0.016 - 0.028
0.156 0.087 


0.087 86.225 
 - 110.217 - 6.492 - 10.052 1.448
بالنسبة التباين والتباين مشرتك للمقدر بطريقة بيز فيكون كاالتي :
- 109.312
- 12.342 
- 8.034 

2.433 
0.013 

82.122 

 592.129 - 52.195 - 63.423 - 4.156 - 6.498
 - 52.195
45.140 34.431
- 3.432 5.456

 - 63.423
34.431 64.483 0.132 - 0.112

- 3.432
0.132
0.731 - 1.034
 - 4.156
 - 6.498
5.456
- 0.112 - 1.034 0.1512

0.013
 - 109.312 - 12.342 - 8.034 2.433

وعليه فان مصفوفة التباين والتباين املشرتك لـ )  ( بطريقة املربعـات الصـغرى هـي نفـس طريقـة االمكـان
االعظم ،هلا مميزات وخواص تتمثل يف عدم التحيز والكفاية واالتساق والكـفاءة .
..........................................................................................................................................................
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جدول ( )4قيم التباين للمعلمات النموذج بطريقة ( )BAYES, OLS,ML

5

4

3

2

0

1

الطريقة

86.225

0.156

0.754

72.034

48.068

VAR
(OLS) 872.038

86.225

0.156

0.754

72.034

48.068

VAR
(ML) 872.038

82.122

0.1512

0.731

64.483

45.140

VAR
(BAYES) 592.129

وباستخدام قانون الكفاءة النسبية ملقارنة طريقة )  ( OLSمع طريقة )  ( MLيكون القانون كاآلتي :
Var ( ˆi ) in ML
eff ( ˆi ) 
Var ( ˆi ) in OLS

فاذا كانت النتيجة أقل من الواحد فهذا يعمب أن التقـدير مبوجـب )  ( MLأكثـر كفـاءة مـن التقـدير
بطريقة )  ( OLSوالعكـس صـحيح  ،وأمـا إذا كانـت النتيجـة مسـاوية إىل الواحـد الصـحيح فيـدل ذلـك علـى
تساوي كفاءة الطريقتني  ،وبصورة اكثر اختصارا كلما كان التباين أقل كانت املقدرات اكثر كفاءة .
812.033ML
eff ( ˆo ) 
1
812.033 OLS
48.068 ML
eff ( ˆ1 ) 
1
48.068 OLS
72.034 ML
eff ( ˆ2 ) 
1
72.034 OLS
0.754 ML
eff ( ˆ3 ) 
1
0.754 OLS
0.156 ML
eff ( ˆ4 ) 
1
0.156 OLS
86.225 ML
eff ( ˆ5 ) 
1
86.225 OLS

نالحظ بان النتجة مساوية اىل واحد يف مجيع قيم املعلمات التقدير فيدل ذلك على تساوى كفاءة
طريقة املربعات الصغرى وطريقة االمكان األعظم و إن طريقة بيز يف حالة اعتماد دالة أولية غري معلوماتية
تعد أكثر كفاءة من طريقة املربعات الصغرى وطريقة اإلمكان األعظم .
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38

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
جدول ( )5جدول حتليل التباين لنموذج االحندار اخلطي بطريقة ()ML
P-Value
القيمة االحتمالية

F
قيمة

MS
متوسط المربعات

0.0002

3.4907

1795.2
514.2687

DF.
S .S
مجموع المربعات درجات الحرية

S.O.V
المصدر

8976
68912

5
134

Regression
Residual

77888

139

Total

جدول ( )6جدول حتليل التباين لنموذج االحندار اخلطي بطريقة ()Bayes
P-Value
القيمة
االحتمالية
0.0001

F
قيمة

MS
متوسط المربعات

3.10341

1573
506.8731

DF.
S .S
مجموع المربعات درجات الحرية

S.O.V
المصدر

7865
67921

5
134

Regression
Residual

75786

139

Total

نالحظ بأن طـريقيت املربعـات الصـغرى واإلمكـان األعظـم أعطـا قـيم للمقيـاس اإل حصـائي ()MSE
أكربمن القيم اليت أعطتها طريقة البيز وهذا يعمب إن طريقة البيز يف حالة اعتماد دالة أولية غري معلوماتيـة
هي أفضل من طريقة ( )OLS,MLعند تقدير املعلمات.
 -3الستنتاجات
 - 1تتساوى كفاءة طريقة املربعات الصغرى مع طريقة اإلمكان األعظم .
 -2تتساوى مقدرات معلمات منوذج االحنـدار اخلطـي بطريقـة املربعـات الصـغرى وبطريقـة اإلمكـان األعظـم
وبطريقة بيز يف حالة اعتماد دالة أولية غري معلوماتية وعندما )  (غري معلومة.

 -3تمتلك طريقة المربعات الصغرى وطريقة اإلمكاان األعظام القايم  )MSEأكبارمن قايم طريقاة بياز اي حالاة اعتمااد دالاة
أولية غير معلوماتية.
 -4تكون طريقة بيز ي حالة اعتماد دالة أولية غير معلوماتية أكثار كااا م مان طريقاة المربعاات الصاغرى وطريقاة اإلمكاان
األعظم .

 -4التوصيات
 -1نوصي باستخدام طريقة املربعات الصغرى وطريقة العزوم وعمل املقارنة .
 -2نوصي باستخدام طريقة بيز باستخدام دالة أولية غري معلوماتية عندما يكون التباين معلوم ويف حالة عدم
وجود معلومات مسبقة عن املعلمات املطلوب تقديرها.

..........................................................................................................................................................
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السلوك التوكيدي وعالقته بالعزلة اإلجتماعية
(*)
لدى طلبة جامعة صالح الدين
2

زيتو سواري عزيز 1و عمر ياسني ابراهيم
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ملخص البحث

يهدف البحث اىل -:قياس مستوى السلوك التوكيدي وجماالته األربعةة الييةا ة والتوجيةهل التوكيديةة ااجتةا يةةل
ااستيالليةل الدفاع ن احليوق واملشا ر ) .التعرف لى اللة الفروق يف السةلوك التوكيةدي وجماالتة ه األربعةة تبعةامل ملةت ي
اجلنس ذكور – إناث ) واملرحلة األوىل والرابعة )ل العزلة ااجتةا ية تبعامل ملت ي اجلنس واملرحلة .والتعرف لى العالقة
بني السلوك التوكيدي مبجاالته األربعة والعزلة ااجتةا ية للعينة ك كل تبعامل ملت ي اجلنس واملرحلةل ومشل حدو البحةث
طلبة جامعة صالح الدين من الذكور وااناث من األقسام اانسانية والعلةية يف الكليات النهارية للعام الدراسي )2011-2010
 .ولتحييق أهداف البحث مت إختيار ينة طبيية شوائية بل ت  ) 614طالبامل وطالبة ل موز ني لى املرحلتني األوىل والرابعة)
لكال ااختصاصني اانساني والعلةيل وإ تةد يف البحث لى أ اتني هةا ميياس السلوك التوكيدي الذي أ دتةه النيشةبندي ل
 ) 2005ل ومييةةاس العزلةةة ااجتةا يةةة الةةذي أ ةةدا ي يةةون -ج فيلةةد وفةةال تيلبةةور & De-Yong Gierverld
 )Vantilburg,1990واملعرب من قبل ا ل بداهلل حمةدل . ) 1997ومت التحي ق من الصدق الظاهري لفيرات امليياسنيل
وكذلك مت حساب ا ليوة التةييزية لفيرات امليياسني  .وقام الباحث أيضامل بإستخرا صدق الرتمجةة مةن الل ةة العربيةة اىل الل ةة
الكور ية للةيياسني  .كةا مت إستخرا ثبات السلوك التوكيدي والعزلة االجتةا ية بطريية إ ا ة ااختبار وبطريية الفاكرونباخ
وبطريية التجزئة النصفية .وبعد التطبيق النهائي للةيياسني مت إستخدام الوسائل ااحصةائية املناسةبة يف معاجلةة بيانةات
البحثل واستخدم الباحث احلييبة ااحصائية للعلوم ااجتةا ية ( )SPSSهلذا ال رض .وأظهرت النتائ ما يأتي :
 -1يتةتع طلبة جامعة صالح الدين حبسب اجلنس واملرحلة مبستوى جيد من السلوك التوكيدي السائد لديهم وهو الدفاع
ن احليوق واملشا رل والتوكيدية ااجتةا ية) -2.توجد فروق ذات اللةة إحصةائية يف السةلوك التوكيةدي بةني املرحلةة األوىل
والرابعة ولصاحل املرحلة الرابعةل بينةا ال توجد فروق ذات اللة إح صائية بينهم يف جماالتةه األربعةة .توجةد فةروق ذات اللةة
إحصائية يف العزلة ااجتةا ية بني الذكور وااناث ولصاحل الذكور ل أي أل لدى ااناث مستوى العزلة ااجتةا ية أ لى من الذكور
 -3 .يتةتع طلبة اجلامعة بعالقات إجتةا ية جيدة بعضهم مع بعض ل أي أل رجات الطلبة مل تر ق اىل مستوى العزلة ااجتةا ية.
 -4توجد القة كسية الة إحصائيامل بني السلوك التوكيدي والعزلة ااجتةا ية .

 -1املقدمة
ال الت ةةي ات السةةريعة املتةيفلةةة يف اليفةةورة املعرفيةةة اهلائلةةة الةةس التسةةتطيع االنسةةال مواكبتهةةا او
مالحيتها اال بعد بذله جهو ا كب ة قد تؤ ي اىل ا صابته بالتوتر و دم اليفية بالنفس والرت ل ومن ضحايا هذا
الت ي طلبة اجلامعات الس تظهر ليهم االثار النفسية السلبية واالجتةا ية األمر الذي يتطلب الكشف ةن
مستوى العالقات االجتةا ية وتأكيةد ذواتهةم وذلةك بهةدف تنةيتهةا وثةتني ثيةتهم بةذاتهم وتشةجيعهم لةى
التعب ن أرائهم ومشا رهم واملطالبة حبيوقهم لكي بيوموا باال وار االجتةا ية املنوطة بهم بيفية واقتدار.
فآالنسةةال كةةائن اجتةةةا ي لةةه حاجةةات نفسةةيه واجتةا يةةة البةةد مةةن ا ةةبا ها ل لةةذا حظيةةت مفهةةومي
التوكيديه واالخنراط االجتةا ي يف العصر احلديث باهتةام الباحيفني من لةةا الةنفس واالجتةةاع والصةحة
النفسيه ل فيد هد هذا العصر انفجارامل معرفيامل هائال وت ي ا يف قيم الناس ومعاب سلوكهم وايديولوجياتهم
واصبح لى االنسال مسايرة هذا العصر بأل يكول اجتةا يا ومؤكدا لذاته وهي الوسيلة الرئسيية واملهةة يف
حل كيف من املشكالتل وبالتالي مل يعد امام االنسال املعاصر سوى االجيابية ومل يعد هناك مكانةة للةذين
مييلول اىل العزلة واخلوف من مواجهة األخرين فاالنسال االجتةا ي و املؤكد لذاته بامكانه الدفاع ن حيوقه
(* ) حبث مستل من رسالة الباحث أالول

..........................................................................................................................................................
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الشخصية املشرو ة والتصرف وفق ميتضيات املوقف والتعب ن االنفعاالت واملشا ر حبرية والتحرر من
مشا ر الذنب ومياومة الض وط النفسية واالجتةا ية.
 -2االطار النظري والتعريف بالبحث
 1-2مشككةلة البحككث :يعتةةةد اانسةةال يف ييةةق وجةةو ااجتةةةا ي لةةى كفةةا ة ارسةةاته ملهةةارات التواصةةل
اانساني الةس تسةا د لةى التفا ةل والتفةاهم والتواصةل مةع اوخةرينل وبصةد هةذ املهةارات فةإل املهةارة
التوكيدية تعين قدرة الفر لى التعب ن األفكار واورا واملشةا ر واملعتيةدات واحلاجةات بشةكل مبا ةر
وأمني والدفاع ن حيوقه ول ااضرار حبيوق اوخرين .بداجلبار ل  2002ل ص .) 55
فالشخص غ املؤكد لذاته خيشى الدفاع ن حيوقه والتعب ن آرائه ويتجنب املعارضةل وخيفي
مشا ر ويكبتها يف اخله ل ولكن ي ضب بشدة ألنه مسح لنفسه بأل يُست ل من قبل اوخرينErogul .
 ,)Zengel &2009,p.485ويف بعض األحيال يكظم غضبه ثم ينفجر به يف مواقف غ متوقعةل ا يؤثر بشكل
وقيل  )1988اىل أل الشخص ال
سليب لى القاته باوخرينل  ,)Coon, 2004, p. 690وكذلك يش
مؤكد لذاته يسعى ائةامل ارضا اوخرين ولكنه ال يرضى ن نفسه إالّ نا راملل ألنه يشعر بالعجز ن فعل أ يا
يرغب فيها ويفعل أ يا كيف ة ال يرغب فيهال وقليالمل ما ينجز أهدافهل و لى الرغم من أل اوخرين يشعرول
بالندم ألجله إالّ أنهم حيييول أهدافهم لى حسابه .بين يونسل 2007ل ص .)320
تأييدامل لوجهة النظر هذ أ ارت راسة الصيخال ) 1997,اىل أل ضعف التوكيدية من أهم العوامل الس
تؤ ي اىل تعاطي املخدراتل وال يستبعد أل يكةول هةذ ا الضةعف سةببامل يف إخنةراط بعةض الشةباب يف العةليةات
اارهابيةةةةةةةةةةة ويةةةةةةةةةةا إميةةةةةةةةةةال حيييةةةةةةةةةةي مبةةةةةةةةةةا ييومةةةةةةةةةةول بةةةةةةةةةةه اليحطةةةةةةةةةةاني ل  2009ل ص .) 5
كةا أل من أل اليدر املنخفض من مستوى السلوك التوكيدي أل يزيد من إحتةال تورط الفر يف أ ا أنةواع
من السلوك املشكل نتيجة اخلضوع حملاوالت اوخرين فرض وجهةات نظةرهم ليةهل و جةز ةن قةول ال
ألقرانه الذين حياولول إغوائه بالتورط بأنشطة وسلوكيات ال يرغبها .الشهري ل  2005ل ص  .) 2أما فيةةا
يتعلق بالعزلة ااجتةا ية فينجم ن حالة اخللل يف مستوى العزلة ا اجتةا ية حةدوث أضةرار صةحية نفسةية
وجسةيةل إذ تش األ بيات ااكلينيكية أل العزلة ااجتةا ية وقلة الد م ااجتةا ي قةد تؤ يةال اىل ااصةابة
بااكتئةاب بااضةافة اىل أمةراض قلبيةة و ماغيةة يتةة)Karelina & et. al. 2009, p. 5895 .ل ومةن جهةة
أخرى تُعد العزلة ااجتةا ية قطعامل للصالت والعالقات ااجتةا ية باوخرينل هذ العالقات الس ثلي جانبةامل
من أوقاتنا وتنةي خرباتنا وجتاربنا النفسية وااجتةا ية يف احلياةل هةذا يف حةني تتسةبب الوحةدة العزلةة )
واانطوا يف حرمال أولئك الذين يسلكول ميفل هذا السلوك لفرتة طويلة وجتعلهم خيشول اجملتةع وااخةتالط
باوخرينل األمر الذي يؤ ي بالتالي اىل تفاقم احلالة وجتذير اانزوا واانطوائية أكيفر فأكيفر .الشريفل  1998ل
ص ) 187-186ل لذلك فهي تؤ ي اىل تفكك اهلوية الذاتيةل وحينةا تكةول قويةة قةد تةؤ ي اىل إرتبةاك وضةعف
الذاكرة .هاتن و جينيفزل 1988ل ص  .) 281و ال ييتصر األمر ند هذا احلد بل تندر بالفر حنةو اان ةالق
الذهين حبيث يصبح متعذرامل ليه فهم قضايا اوخرين ووجهات نظرهم يف خمتلف اليضايا ل كةا يتعذر ليه
إمكانية تصحيح مفاهيةه وأحكامه لتتوافق وواقع احلياة او ل  2004ل ص .) 191يف ضو ما تيدم ميكن
اليول إل املشكلة الس يركز ليها هذا البحث تكةن يف ااحاطة بطبيعة هةذين املةت ين بةني طلبةة اجلامعةة
والذي ينجم من إغفاهلةا مشكالت إجتةا ية ونفسية وتربوية وسياسية مجةل حيث أل الضعف يف التوكيدية
من أهم العوامل الس قد تؤ ي اىل تعاطي املخدرات وااضطرابات النفسية وااجت ةا يةة واليانونيةةل كةةا ال
العزلة ااجتةا ية تؤ ي أيضامل اىل الكيف من املشكالت الصةحية والنفسةية ميفةل ااكتئةاب واانطةوا وتفكةك
اهلوية واان الق الذهين .من هذا املنطلق يشعر الباحث أل الوقوف لى معرفةة مسةتوى السةلوك التوكيةدي
والعزلة ااجتةا ية بني طلبة اجلامعة ةل ضةروري للكشةف ةن نيةاط اليةوة والضةعف يف خصةية الطالةب
اجلامعي .إضافة ملا تيدم فهي حماولة لبيال مستوى التوكيدية والعزلة ااجتةا ية لدى طلبة اجلامعة يف إطار
ثيافة الشعب الكور يل حيث أل لكل عب ثيافته اخلاصة ثيز ن غ من الشعوب األخرى.
 2-2أهمية البحث :تنبع أه ةية هذا البحث من األهةية الكب ة لدراسة خصية الطالب اجلامعي الذي له الدور
..........................................................................................................................................................
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البارز واألساسي يف يو وتيدم الشعوب ل فهةو مركةز طاقةات اجملتةةع اليةا رة لةى إحةداث الت ةي يف مجيةع
جماالت احلياة  .لذا فإل ااهتةام بإ دا كفر متوافق وقا ر لةى توكيةد ذاتةهل والواثةق مةن نفسةهل والةذي
يستطيع الدفاع ن وجهة نظر ل والذي يتابع ةله يف إطار و ي من العالقات مع اوخرينل هو الشخص السليم
الذي يسعى التعليم اجلةامعي الوصةول اليةهل و لةى النيةيض مةن ذلةك املتةوجس الةذي يكبلةه الةرت ل فيلةزم
الصةت وحيتةي بالسلبية يف اانعزال ن اوخرين من حولهل فإ ل ميفل هةذا الشةخص يتجنةب إ ةاذ اليةرارات
جتنبامل لتحةل املسؤولية فيكول بذالك خصامل سلبيامل .النيشبندي ل 2005ل ص . ) 3
فالتوكيديةة هةةي سةلوك تعةةب ي تتةيفةةل يف املواقةف والعالقةةات ااجتةا يةةة بااضةافة اىل أفكةةار الفةةر
ومشا ر والتعب ن اانفعاالت حبرية تامة .السحار ل  2002ل ص .)43
كةا أل التوكيدية تسا د الفر لى مواجهة اوخرين يف املواقف ااجتةا ية والةتخلص مةن املشةاكل
والصعوبات الس تعرتض طريق حياته الواقعيةل فهناك مواقف كيف ة إحباطية وصرا ية يواجهها الفر جتعله
يشعر بالضيق واليلق إذا كال لديه نيص يف التوكيدية .حسني ل  2006ل ص ) 39ل وأ ةار كةل مةن مةاوجر
وأتكينسول  )Mauger & Atkinson,1980,اىل أل التوكيدية هي سلوك موجه للوصول اىل األهداف املرجوة
بةةالرغم مةةةن يبةةات البيئةةةة ومعارضةةةة اوخةةرين)Fray & Hector,1987, p.103 .ل وألل التوكيديةةةة
 Assertivenessفنيةةة الجيةةة لةةذلك ت ة ربز أهةيتهةةا يف جمةةال الصةةحة النفسةةية والعةةال النفسةةي مةةن خةةالل
إستعراض أ بياتها .فيد وجد وليبل  ) Wolpeأل معظم احلاالت النفسةية يُشةاهد فيهةا اليصةور يف املهةارات
ااجتةا ية التأكيديةل ميفال املراهق الذي يصاب بالتهتهة يف مواقف الليةا مةع اجلةنس اوخةر ةا يةؤ ي اىل
جتنبه هذا الليا ل واخلوف من التعب ن كوىل أو إستالب حق ومشا ر اخلوف وإستجابات اخلجل أو اليلق
تيو أحيانامل اىل توجيه الدوافع حنو سلوكيات غ تكيفية .خ الزرا ل 2005ل ص.) 168
إ تةا امل لى ما سبق ميكن اليول إل العالقةات ااجتةا يةة احلةيةةة تتةيح لدفةرا التعةب ةن آرائهةم
ومشةا رهم وحاجةاتهم ورغبةاتهمل ةا يسةا د لةى رفةع مسةتوى السةلوك التوكيةدي Assertive Behavior
لديهمل أما الذين ال يستطيعول تكوين القات طبيعية مع اجملتةع والتفا ل معهل حينذاك سيشعرول بالعزلةل
وهذ العزلة قد تؤثر سلبامل يف مستوى التوكيدية  Assertivenessلديهمل وجدير باا ارة أل هناك آثار نظرية
تؤيد ما ذهب اليه الباحيفالل حيث يرى ميللر ) Millerإل ااكتئاب واملشكالت ااجتةا ية والعزلة ااجتةا ية
هي مشكالت مرتبطة بإخنفاض السلوك التوكيدي الشهريل 2005ل ص .)3
كةا أل سلوك العزلة ن اجملتةع له آثار وتدا يات سالبة تةدة ل وأل خطورتةه تكةةن يف قيةام الفةر
بتعةيةه لى املواقف ااحباطية الس تواجهه كلهال فةن ةدم إقامةة القةات إجتةا يةة اىل كراهيةة ااتصةال
باوخرين اىل عور بالوحدة النفسية اىل دم اا كرتاث بالبيئة احمليطةل ومبا حيدث فيها .الفتالويل 2009ل
ص .) 386
لى الرغم من ذلك إل العزلة ااجتةا يةة  Social Isolationأو اانسةحاب ااجتةةا ي Withdrawal
 Socialكةا يش او وم و يكالين –  ) odom &deklyen 1986مل يتم النظر اليه لى مرّ التاريخ بإ تبار
م شكلة خط ةل مبعنى أل األمر قد سار كذلك حتى أثارت أثنني لى األقل من قوا د البيانات إهتةاما بتأث
العزلة ااجتةا ية يف يو الطفل .وقد ثيفل أوهلةا يف نتائ حبيفية أوضحت أل تلك النتائ الس ميكن أل ترتتب
لى اانسحاب ااجتةا ي الذي مل يتم الجه ميكن أل تكول خ ط ة لل ايةةل حيةث يؤكةد ماكونيةل واو ومل
 ) McConnell & Odom 1986لى سةبيل امليفةال أل الفشةل يف إقامةة القةات مالئةةة مةع األقةرال يف مرحلةة
الطفولة إيا يعد مؤ رامل جديدامل لى مشكالت التوافق ااجتةةا ي الالحيةةل واليا ةدة اليفانيةة للبيانةات الةس
ساهةت يف زيا ة إهتةامنا به ذا املوضوعل فرتكز لى تلك الداللة النةائية للتفا الت ااجتةا ية مع األقةرال.
فةنذ وقت مبكر رأى بياجيهل  )Piagetأل التفا الت مع األقرال مةن ةأنها أل تةد م النةةواملعريف لدطفةال.
روزنرب وآخرولل 2008ل ص .) 496-494
فضالمل ن ذلك يعد التطور التكنولوجي يف اجملتةع املعاصر أحد العوامل املسّلهةة يف العزلةل فيد
وجد لةا النفس أل هناك القة بني مشاهدة التلفزيول والعزلة االجتةا ية وهذ العالقة ليست سببية ولكن
ميكن أل يسهم التلفزيول يف العزلة ااجتةا يةل كذلك يزيد اانرتنت من العزلة ااجتةا يةل حيث وجد كروتل
 ) Krout,1998إل زيا ة إستخدام اانرتنت ترتبط بتناقص املشاركة ااجتةا ية وكذلك بزيا ة حاالت الكآبة
..........................................................................................................................................................
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والوحدة النفسية ,)Santrock , 2005 ,p.692 .وبسبب الت السريع الذي هدته احلياة يف اوونة األخة ةل
وهو ما أسهم اىل حد كةب يف إنتشةار اليلةق وااكتئةاب إضةافة اىل تبة د الكةيف مةن اليةيم وتبةدهلا وإضةطراب
العالقةةات اانسةةانية والشةةعور بعةةدم األمةةن النفسةةيل أصةةبحت العزلةةة ااجتةا يةةة مظهةةرامل مةةن مظةةاهر السةةلوك
اانساني له تأث ات خط ة يف خصية الفر و القته باوخرين .حمةدل 1997ل ص .) 171
أما فيةا يتعلق بأساليب التنشئة ااجتةا ية وتأث ها يف سلوك العزلة فيش وطفة و هابل ) 2001
يف راستهةا أل هناك ترابطامل كب امل بني أجوا التسامح األسرية وميل األطفال اىل التعاول الفعال مع اوخةرينل
أما الذين نشأوا يف أجو ا تربية قاسية فيبدول ميالمل كب امل اىل إقتفا العزلة ااجتةا ية .وطفة و هابل 2001ل
ص  .) 749والس قد تعو اىل الظهور يف مرحلس املراهية والر د .حمةدل 2000ل ص )193ل وتنعكس العزلة
ااجتةا ية لى مفهوم الذاتل ألل التفا ل ااجتةةا ي السةليم والعالقةات ااجتةا ية ة الناجحةة تعةزز الفكةرة
السليةة ن الذاتل وإل مفهوم الةذات املوجةب يعةزز ةاح التفا ةل ااجتةةا ي ويزيةد العالقةات ااجتةا يةة
احامل .املعايطةل 2000ل ص ) 94ل لذلك يشعر اانعزاليول مبستوى متدل من ااحرتام الةذاتي ومييلةول اىل
لوم أنفسهم أكيفر ا يستحيونه .احلنكاويل 2008ل ص  ) 6وتربز أهةية هذا البحث يف النياط اوتية
 -1طبيعة الظاهرة الس تتناوهلا هذا البحث بااضافة اىل أهةية العينةة وهةي طةالب اجلامعةة الةذين مييفلةول
مستيبل اجملتةع .فةا ال ك فيه أل السلوك التوكيدي حيتل أهةية كب ة ارتباطه بالصحة النفسةية والعةال
النفسي والعالقات ااجتةا ية.
 -2قلة الدراسات العربيةل وقلة الدراسات العراقية وندرة الدراسات يف إقليم كور ستال الس تناولت السلوك
التوكيدي يعزز ااهتةام بهذا البحث.
 3-2أهداف البحث :يهدف هذا البحث اىل ما يلي-:
.1قياس مستوى السلوك التوكيدي وجماالته األربعة الييا ة والتوجيهل التوكيدية ااجتةا يةل ااستيالليةل
الدفاع ن احليوق واملشا ر ) لدى طلبة جامعة صالح الدين.
 .2التعرف لى اللة الفروق يف السلوك التوكيدي وجماالته األربعة الييا ة والتوجيهل التوكيدية ااجتةا يةل
ااسةةتيالليةل الةةدفاع ةةن احليةةوق واملشةةا ر ) تبع ةامل ملةةت ي اجلةةنس ذكةةور – إن ةاث ) واملرحلةةة األوىل
والرابعة).
 .3قياس مستوى العزلة ااجتةا ية لدى طلبة جامعة صالح الدين.
 .4التعرف لى اللة الفروق يف العزلة ااجتةا ية تبعامل ملت ي اجلنس ذكور – إناث ) واملرحلة األوىل-
الرابعة ).
 .5التعرف لى العالقة بني الس لوك التوكيدي مبجاالته األربعة الييةا ة والتوجيةهل التوكيديةة ااجتةا يةةل
ااستيالليةل الدفاع ن احليوق واملشا ر ) والعزلة ااجتةا ية للعينة ككل ثم تبعامل ملت ي اجلنس ذكور-
إناث ) واملرحلة األوىل -الرابعة ).
 4-2حدود البحكث :ييتصةر هةذا البحةث لةى طلبةة جامعةة صةالح الةدين -أربيةل الدراسةة الصةباحية) للعةام
الدراسي ) 2011 -2010ل وفيامل ملت اجلنس ذكور – إناث)ل والتخصص لةي ل انساني) واملرحلة األوىل
– الرابعة).
5-2حتديد املصطلحات
1-5-2السلوك التوكيدي Assertive behavior
وقد عرفه كل من
 -1لور ومور (  :) Lorr & More , 1980هو سلوك متعد األبعةا ل ويشة يف مجلتةه اىل املهةارات ااجتةا يةة
الس يتةتع بها الفر ل وتسا د يف ااتصال اجليد مع اوخرينل والدفاع ن حيوقه والتعب ن آرائه ومشا ر
..........................................................................................................................................................
44

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
ورفض ااذ ال لض وط اوخرين أو اجملاراة ااجتةا ية .حمةو ل  2006ل ص .) 403
 -2شيميزو وآخرون :) Shimizu et al, 2004 ( ,هو بارة ن التعب الشر ي والصا ق ن احليوق الشخصية
واملشا ر واملعتيدات واملصاحل ول إنتهاك حيوق اوخرين.) Shimizu & et al, 2004 , p. 296 ( .
 -3معوض :) 2006 ( ,هو يط من السلوك يهدف اىل تكوين القات إجتةا ية إجي ابية ومستةرة مع اوخرينل
ويتضةن قدرة الفر لى التعب اللفظي وغ اللفظي الصا ق واملبا ر ن أفكار وآرائه ومشا ر وحاجاته
بطريية ميبولة إجتةا ياملل وكذلك الدفاع ن حيوقه ومصاحله ول اا تدا لةى حيةوق اوخةرين مبةا حييةق
هدفه وأهداف اوخرينل وضبط نفسه إنفعاليامل يف مواقف احلياة املختلفة .معوضل  2006ل ص .) 167
 -4النفيعي :) 2008 ( ,هو قدرة الفر لى التعب املالئم لفظامل وسلوكامل ن مشا ر وآرائه جتا األ خاص
واملواقف من حوله ل واملطالبة حبيوقه .النفيعي ل  2008ل ص .) 46
 2-5-2العزلة اإلجتماعية Social Isolation
.1ولسن و واكيونت (  :) Wilson 1987 & Wacquant 1989هي قلة ااتصال أو التفا ل مع األفرا أو امليفةل
.)Harrell
&
Peterson,
1992
,p.
السةةةةةةةائدة يف األنظةةةةةةةةة ااجتةا يةةةةةةةة10 .
.2عثمان (  :) 2001هي سو التكيف الذي يتولد لدى الفر بسبب دم إنتة ائه اىل اجلةا ةل ومن ثم يشعر أنه

وحيد ومنفصل ن جمتةعه و ن امله .يفةالل  2001ل ص .) 19
.3املعيين (  : ) 2002هي ضعف قدرة الفر ورغبته يف إقامة القات إجتةا ية سليةة مع اوخرين.
املعيينل  2002ل ص .) 12

 3-5-2التعريف النظري :مبا إل الباحيفال قد تبن يا األ اة املعدة من قبل ي يون – ج فيلد وفال تيلبور
 ) DeJong-Gierveld & van Tilburg 1990فإل التعريف النظري املتبين للعزلة ااجتةا ية هو:
مدى ما يشعر به الفر من الوحدةل واانعزال ن اوخرين واابتعا نهم وجتنةبهم وإخنفةاض معةدل
تواصله معهم وإضطراب القته بهمل وقلة د معارفه ل و دم وجو أصدقا محيةني لهل ومن ثم ضعف بكة
العالقات ااجتةا ية الس ينتةي اليها .حمةد ل  1997ل ص .) 174
 4-5-2التعريف اإلجرائي  :الدرجة الكلية الس حيصل ليها املستجيب الطالب أو الطالبةة) يف ضةو إجابتةه
لفيرات ميياس العزلة اا جتةا ية واملستخدم يف هذا البحث.
 -3دراسات سابقة
 1-3دراسات تتعلق بالسلوك التوكيدي
أ -دراسات عربية
 -1دراسة عبد اجلبار " )2002),العالقة بني التوكيدية وحتقيق الذات لدى طالب اجلامعة" :هدف البحث إىل معرفة
العالقة بني التوكيدية و ييق الذاتل ومعرفة الفروق بةني الطةالب والطالبةات يف مسةتوى التوكيديةة و ييةق
الذات .ولتحييق أهداف البحث إ تةد الباحث ميياس راثوس  ) Rathus,1973,ليياس السلوك التوكيدي
والذي يتكول من  ) 30فيرةل وإختبار التوجه الشخصي لةة وسةرتول  ) Shostron,لييةاس ييةق الةذاتل
وبعد إستخرا ااتساق الداخلي واليفبةات بطرييةة إ ةا ة ااختبةار والتجزئةة النصةفية قةام الباحةث بتطبيةق
امليياسني لى ينة من طالب وطالبات جامعة امللك سعو بالرياضل حيث أُجريت الدراسة لى ينة مكونة
من  )280طالب وطالبةل  )140طالبامل و  ) 140طالبة اخةت وا بالطرييةة العشةوائيةل ول ةرض ليةل النتةائ
إسةةتخدم الباحةةث الوسةةائل ااحصةةائية املتوسةةطات احلسةةابية وااحنرافةةات املعياريةةة ومعةةامالت اارتبةةاط
وإختبار ت ) .وأسفرت النتائ الس توصلت إليها الدراسة إىل وجةو القةة إرتبةاط إجيابيةة بةني التوكيديةة
و ييق الذاتل كةا أسفرت النتائ ن وجو فروق ذات اللة بني الطالب والطالبةات ولصةاحل الطالبةات .
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بداجلبار ل 2002ل ص .)105-97

 -2دراسة القحطاني " (2009),مهارات احملاجة والسلوك التوكيدي واجلمود الفةري وعالقتها بإختكا القرارلكدى
عينة من الطالب اجلامعيني مبدينة الرياض"  :إستهدفت الدراسة اىل معرفة مهارات احملاجة والسلوك التوكيةدي
وإ اذ اليرار لدى ينة من طلبة جامعةة اامةام حمةةد بةن سةعو ااسةالمية وجامعةة امللةك سةعو ل ول ةرض
ييق أهداف البحث إ تةد الباحث ميياسامل جاهزامل ليياس السلوك التوكيدي ومياييس أخرىل وبعد إستخرا
اليفبات ن طريق الفا كرونباخ والتجزئة النصفيةل قام الباحث بتطبيق مي اييس الدراسة لى ينة مكونة من
 ) 437طالةةبل وبعةةد مجةةع املعلومةةات ثةةت معاجلةةة البيانةةات بإسةةتخدام برنةةام  )SPSSاجةةرا العةليةةات
املناسبة ألهداف الدراسة ومن بني النتائ الس توصلت إليها الدراسة
 .1توجد فةروق ذات اللةة بةني طةالب اجلةامعتني ذواتةي التخصةص العلةةي يف احمل اجةة والسةلوك التوكيةدي
واجلةو الفكري وإ اذ اليرار لصاحل طالب جامعة اامام حمةد بن سعو ااسالمية.
 .2توجةد فةروق ذات اللةة بةني طةالب اجلةةامعتني ذواتةي التخصةص األ بةي يف احملاجةة والسةلوك التوكيةةدي
واجلةو الفكري وذلك لصاحل جامعة امللك سعو .
 .3ال توجةةد فةةروق ذات اللةةة إحصةةائية بةةني طةةالب التخصةةص العلةةةي واأل بةةي مةةن اجلةةامعتني يف السةةلوك
التوكيدي .اليحطانيل  2009ل ملخص األطروحة ).
ب -دراسات أجنبية
 -1دراسة كيز" (2006),تأثري صورة اجلسكم علكف فعاليكة الكذات ع سكرعة اختكا القكرار والتوكيديكة لكدى اإلنكا
الرياضككيات و ككري الرياضككيات" :إسةةتهد فت الدراسةةة إىل معرفةةة تةةأث صةةورة اجلسةةم يف سةةر ة إ ةةاذ اليةةرار
والتوكيديةل ول رض ييق أهداف البحث إ تةد الباحث الصورة املختصرة مليياس كاش وآخرين Cash
 )& et. al, 1997,املكول من  ) 34سؤاالملل والذي حيد التيدير الذاتي لصورة اجلسمل والصورة املختصةرة
ملييةاس تةايلور وبومبةا  )Taylor & Pompa, 1990,املكةول مةن  ) 25فيةرة موز ةة لةى سةة ميةاييس
فر يةل ويييس سر ة إ اذ اليرارل وميياس (راثوس  )Rathus, 1973,ليياس السلوك التوكيديل وأُجريةت
الدراسةة لةةى ينةةة مكونةةة مةةن  ) 100طالبةةة مت إختيةارهن بالطرييةةة العشةةوائية وكةةال  )60طالبةةة مةةن كليةةة
الرياضة واألخريات من كليات أخرى يف جامعة مار ال ومن بني النتائ الس توصل إليها البحث
 .1ال توجد فروق بني جمةو ات الدراسة اانةاث الرياضةيات وغة الرياضةياتل والالتةي لةديهن الفكةرة
ااجيابية والسلبية ن صورة أجسامهن ) لى ميياس راثوس التوكيدي.
.2توجد فروق ذات اللة بني الفكرة ااجيابية والسلبية ن صورة اجلسمل فالالتي لةديهن فكةرة إجيابيةة
أكيفر سر ة يف إ اذ اليرار.
 .3خالفامل للتوقعات األولية ااناث الرياضيات حصلن لةى رجةات منخفضةة لةى مييةاس سةر ة إ ةاذ
اليرار.) Keys, 2006, Abstract ( .
 -2دراسة يونج" ( 2010) ,درا سة ع التوكيدية لدى الطلبة املؤجلني ع اإلجنليزية واإلتصال ع اجلامعة اخلصوصية" :
إستهدفت الدراسة إىل التعرف لى مستوى التوكيدية لدى الطلبة املؤجلني يف اا ليزية وااتصال يف اجلامعة
اخلصوصية باملاليزيا .ول رض ييق أهداف البحث إ تةد الباحث لى ميياس راثةوس )Rathus,1973,
ليياس التوكيديةل وأجريت الدراسة لى ينة مكونة من  )342طالبامل وطالبةل  )184طالب و  )158طالبة من
األ ةال اليدوية واهلندسيةل ول رض ليل البيانات إستخدم الباحث برنام ( )SPSSومن بني النتائ الس
توصلت إليها الدراسة
 .1توجد فروق ذات اللة بني طلبة األ ةال اليدوية واهلندسية يف التوكيدية وذلك لصاحل طلبة اهلندسة.
 .2توجد فروق ذات اللة يف التوكيدية بني الذكور وااناث ولصاحل الذكور.
 .3الطلبة األكرب ةرامل أكيفر توكيدية من اوخرين.) Yong,2010,p.62-71 ( .
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 2-3دراسات تتعلق بالعزلة اإلجتماعية
أ -دراسات عربية:
 -1دراسة عالء الالدي  " )1987),أثر التحصيل ,موقك البكب  ,والتخصكص ع الشكعور بالعزلكة لكدى طالبكات املنكازل
الداخلية ع اجلامعات األردنية"  :هدف البحث إىل التعرف لى حجم ظاهرة العزلة ل والتعرف لى أثر مسةتوى
التحصيل الل متوسطل منخفض )ل وموقع الضبط اخلي  -خارجي )ل والتخصص الكليات العلةية -
الكليات اانسانية )ل لى الشعور بالعزلة الكلية وجماالتها الذاتي  -ااجتةا ي) .وبلغ د فيةرات مييةاس
العزلة  ) 57فيرة موز ة لى جمالني الشعور بالعزلة الذاتية  ) 34فيرة والشعور بالعزلة ااجتةا ية  )23فيرة.
ولتحييق أهد اف البحث قامت الباحيفة بإ دا امليياس األول للشةعور بالعزلةة واليفةاني ملوقةع الضةبطل وبعةد
إستخرا الصدق الظاهري والصدق التةييزي وحساب اليفبات بطرييةة إ ةا ة ااختبةار والتجزئةة النصةفية.
قامت الباحيفة بتطبيق امليياسني لى ينة مكونة من  )300طالبة مت إختيارهن بالطريية العشوائيةل ول رض
ليل النتائ إستخدمت الباحيفة الوسائل ااحصائية معا لة سب مال براولل ليل التباين العامليل معامل
إرتباط فاي ) وتوصلت الباحيفة إىل النتائ اوتية:
 .1نسبة الطالبات اللواتي يعانني من العزلة مل تتجاوز .)%6
 .2حصلت الطالبات ذواتي التحصيل امل توسط واملنخفض لى رجات الية مةن العزلةة مبجاليهةا الةذاتي
وااجتةا ي)ل ميارنة بالطالبات من ذوات التحصيل العالي.
 .2كشفت النتائ أل الطالبات ذوات الضبط اخلارجي أكيفر زلة من ذوات الضبط الداخلي.
 .1أمةا بالنسةةبة للتخصةةص فلةةم تظهةر أيةةة فةةروق واضةةحة بةةني رجةات طالبةةات الكليةةات العلةيةةة واانسةةانية.
احلنكاوي ل  2008ل ص .) 43
 -2دراسة حممد ": 1997,بعض اخلصائص النفسية املرتبطة بالعزلة اإلجتماعية بني الشباب اجلامعي" :هدفت هذ
الدراسة إىل تناول بعض اخلصائص النفسية املرتبطة بالعزلة ااجتةا ية بني الشباب اجلامعي والس ثيفلت
يف ااكت ئابل واليلق العصابيل واليفية بالنفسل واحلالة النفسية العامة .وتعةل لى إبراز الفروق الس حيتةل
ظهورها بني مرتفعي العزلة وهم الذين حيصلول لى أ لى الدرجات لى ميياس العزلة ااجتةا يةل وذلك يف
ميابل منخفضي العزلة وهم الذين حيصلول لى أقل الدرجات .وكذلك التعرف لةى الفةروق بةني اجلنسةني يف
هةةذ اخلصةةائص .والتعةةرف لةةى مةةدى وجةةو القةةات إرتباطيةةة الةةة بةةني العزلةةة ااجتةا يةةة وكةةل مةةن هةةذ
اخلصائص أو املت ات لى حد  .كةا تهدف أيضامل إىل التعرف لى إمكانية التنبؤ من خالل هذ اخلصائص
بدرجة طالب اجلامعة يف العزلة ااجتةا ية .وبعد حساب اليفبات بطرييةة إ ةا ة ااختبةار والتجزئةة النصةفية
والفا كرونباخل وإستخرا الصدق التالزمي للةياييس اوتية:
.1مقياس العزلة ااجتةا يةل ترمجة وتعريب الباحث).
 .2ميياس ااكتئابل إ دا الباحث).
 .3ميياس اليفية بالنفسل ترمجة وتعريب الباحث).
.4ميياس احلالة النفسية ل ترمجة وتعريب الباحث).
 .5ميياس ع.ش لليلق العصابيل إ دا حمةد إبراهيم بد .)1995
قام الباحث بتطبيق املياييس لى ينة مكونة من  ) 137طالبامل من طالب جامعةة الزقةازيق تةرتاوح
أ ةارهم بني  )21-18سنة .منهم  )66مرتفعوا العزلة  34بنول و  32بنات)ل  )71منخفضوا العزلة  36بنول
و 35بنات) .ول رض ليةل النتةائ أسةتخدم الباحةث الوسةائل ااحصةائية اوتيةة ااختبةار التةائيل ليةل
التباينل معامل إرتباط ب سولل ليل ااحندار).
وتوصلت الدراسة إىل النتائ اوتية
 .1توجةةد فةةروق ذات اللةةة إحصةةائية يف ااكتئةةاب واليلةةق العصةةابي واليفيةةة بةةالنفس واحلالةةة النفسةةية العامةةة
السعا ة والرضا) بني طالب اجلامعةة ذوي الدرجةة املرتفعةة وذوي الدرجةة املنخفضةة لةى مييةاس العزلةة
ااجتةا يةل والفروق لصاحل ذوي الدرجة املنخفضة.
..........................................................................................................................................................
47

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
ال توجد .2فروق الةة إحصةائيامل بةني اجلنسةني بةني مرتفعةي ومنخفضةي العزلةة يف كةل مةن ااكتئةابل واليلةق
العصابيل واليفية بالنفسل واحلالة النفسية العامة.
 .3توجد القة إجيابية الة إحصائيامل بني العزلة ااجتةا ية وكل من ااكتئابل واليلق العصابيل لى حد ل يف
حني توجد القة سالبة الة إحصائيامل بني العزلة ااجتةا ية وكل من اليفية بالنفسل واحلالة النفسية العامة.
 .4ميكن التنبؤ وذلك إىل حد كب بدرجة طالب اجلامعة يف العزلة ااجتةا ية من خالل رجاتهم يف املةت ات
املستيلة موضوع الدراسة احلالية حمةد ل 1997ل ص. )257-1
ب-دراسات اجنبية
 -1دراسة مارولدو " Maroldo,(1981),اخلجل اإلجتماعي وعالقته بالعزلة" :إستهدفت هذ الدراسة إىل فحةص
العالقة بني اخلجل ااجتةا ي والعزلة .وإقتصرت ينة الدراسة لى  ) 312طالبامل وطالبة بواقع  )157طالباملل
و  )155طالبة من طلبة اجلامعة يف والية تكساس األمريكية .ومن أجةل ييةق أهةداف البحةث طبةق الباحةث
ميياس ستانفور للخجل ااجتةا ي ومييةاس العزلةة ( )UCAL,1978لةى أفةرا ينةة البحةثل ومت معاجلةة
البيانات إحصائيامل بإستخدام معامالت اارتباط منها معامل إرتباط ب سولل وأ ارت النتائ إىل وجو إرتباط
إجيابي بني اخلجل ااجتةا ي والعزلةل وكانت قيةة معامالت اارتباط كاوتي  )0.52للذكور و  )0.56لإلناث.
السبعاويل 2005ل ص .) 172
 -2دراسة سوالنو " Solano,1987,العزلة اإلجتماعية واإلحرتاق النفسي املبةر املطبوعتكان لكدى املوهكوبني" :هةدف
البحث إىل معرفة مدى تأث العزلة ااجتةا ية وااحرتاق النفسي املبكر يف املوهةوبني .وقةد مشلةت الدراسةة
ينتني :األوىل مكونة من  )66ذكر و  ) 61أنيفى من طلبة الكليات الواقعني ضةن فئة املوهوبني يف جامعة ويك
فوريست ( )Wake Forest Universityل ومت إختيارهم وتصنيفهم إىل ثالث مستويات باا تةا لى إختبةار
الذكا و رجاتهم يف املدارس العليا .أما العينة اليفانية فهي مكونة من  )60ذكر و( )59أنيفى من طلبة الكليات
الواقعني ضةن مستويات خمتلفةل ومت تصنيفهم إىل ثالث فئات .ول ةرض ليةل النتةائ أسةتخدمت الباحيفةة
الوسائل ااحصائية مربع كاي chi-squaresل إختبار توكي  .) Tukey testومن بني النتائ الةس توصةلت
إليها الباحيفة أل املوهوبني قا رول لى مواجهة املشكالت ااجتةا ي ة وخاصة ااناث أكيفر مةن الطلبةة ذوي
املسةةتويات املختلفةةةل كةةذلك لةةت النتةةائ بةةأل ميولةةة العزلةةة ااجتةا يةةة ةةرق املوهةةوبني غ ة صةةحيحة.

(.)Solano,1987,p. 527-538

 3-3موازنة الدراسات السابقة  :يف ضو ما تيدم من إستعراض للدراسات السابية يف السلوك التوكيدي والعزلة
اا جتةا ية ميكن موازنة تلك الدراسات ضةن احملاور اوتية:
 -1األهداف
أ -فيما يتعلق بالسلوك التوكيدي  :ليد تنو ت وتعد ت أهداف الدراسات السابية حيث د معظةهةا تهةدف إىل
إجيا العالقة بني السلوك التوكيدي وبعض املت ات النفسية كدراسة بد اجلبارل )2002هدفت إىل معرفةة
العالقةةة بةةني التوكيديةةة و ييةةق الةةذاتل و راسةةة اليحطةةانيل  ) 2009هةةدفت إىل معرفةةة العالقةةة بةةني السةةلوك
التوكيدي وإ اذ اليرارل والفئة اليفانية من الدراسات تناولت السلوك التوكيةدي كةةت تةابعل ميفةل راسةة
كيزل  )Keys,2006هدفت إىل معرفة تأث صورة اجلسم لى التوكيديةل و راسة يون ل  ) Yong,2010هدفت
إىل معرفة مستوى التوكيدية لدى طلبة األ ةال اليدوية واهلندسية.
ب -فيما يتعلق بالعزلة اإلجتماعية  :إستهدفت الدراسات إىل الكشف ن العالقة بني العزلة ااجتةا ية وبعض
املت ات النفسية والدميوجرافية كدراسة مارولدول  )Maroldo,1981إستهدفت إىل فحص العالقة بني اخلجل
ااجتةا ي والعزلة ااجتةا ية .ال الدينل  ) 1987الس هدفت إىل الكشف ن العالقة بني العزلة ااجتةا ية
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والتحصيل وموقع الضبط والتخصص .و راسة حمةدل  ) 1997هدفت إىل معرفة العالقة بني العزلة ااجتةا ية
وااكتئاب واليلق ا لعصابي واليفية بالنفس واحلالة النفسية العامة .هدفت إىل الكشف ن العالقةة بةني العزلةة
ااج تةا ية واملشةاركة يف اانتخابةاتل وهةدف البحةث احلةالي إىل معرفةة مسةتوى السةلوك التوكيةدي والعزلةة
ااجتةا ية لدى طلبة اجلامعة ومعرفة العالقة بينهةا وفيامل ملت ي اجلنس واملرحلة الدراسية) وهدفت أيضامل
إىل التعرف لى الفروق يف السلوك التوكيدي والعزلة ااجتةا ية تبعامل ملت ي اجلنس واملرحلة).
 -2العينة
أ -فيما يتعلق بالسلوك التوكيدي  :تباينت العينات يف حجةها مبا يتناسب وجمتةع الدراسةل وقد تراوحت بةني
 ) 544-50فر امل .وتباينت أيضامل يف مت اجلنس فبعض الدراسات كانت ميتصرة فيط لةى الةذكور كدراسةة
اليحطةةانيل  ) 2009بلةةغ ةةد أفةةرا ينتهةةا  ) 437طالب ةامل .أمةةا الدراسةةات الةةس ينتهةةا مةةن اانةةاث كدراسةةة
كيزل  )Keys,2006بل ت ينتها  )100طالبةل والدراسةات الةس كانةت ينتهةا مةن الةذكور واالنةاث كدراسةة
بداجلبارل  ) 2002فبل ت العينة  ) 280طالبامل وطالبةل و راسة يون ل  (Yong,2010بلةغ ةد أفةرا ينتهةا
 )342طالبامل وطالبة.
ب -فيما يتعلق بالعزلة اإلجتماعية :تباين حجم العينات مبا يتناسب وجمتةع الدراسةل وقد تراوحت بني - 99
 ) 312فر امل .وتشابهت يف استخدامها ملت اجل نس فكانت الدراسات مجيعها تضم ذكورامل وإناثامل دا راسةة
ال الدين ل ) 1987كانت ميتصرة لى ااناث فيط وبل ت ينتها  ) 300طالبةل أمةا راسةة مارولةدو 1981
 Maroldoفبل ت ينتها  ) 312طالبامل وطالبةل و راسة حمةدل  ) 1997فبل ةت العينةة  )137طالبةامل وطالبةةل
و راسة سوالنول )Solano,1987بل ت ينتها  ) 246طالبامل وطالبةةل وجتةدر اا ةارة إىل أل ينةة الدراسةات
كانت مجيعها من طلبة اجلامعة .أما البحث احلالي فيد بلغ حجم العينة  ) 614طالبامل وطالبة من طلبة املرحلة
اجلامعية للتخصصني اانساني والعلةي وللةرحلتني األوىل والرابعة.
 -3األدوات
أ -فيما يتعلق بالسلوك التوكيدي :إستخدمت أغلب الدراسات مياييس جاهزة لتحييق أهدافهال فيد إسةتخدمت
راسةةةةةة بةةةةةداجلبار ل)2002ل و يةةةةةون ل ) Yong,2010مييةةةةةاس راثةةةةةوس ل .)Rathus,1973و راسةةةةةة
كيز) Keys,2006,ل ا تةد الباحث ميياس كاش واخرين  ,Cash,et.al. 1997ميياس تايلور وبومبا Taylor
 & pompa1990أما راسة النيشبندي ل ) 2005فيد إ تةدت الباحيفة لى امليياس املعد من قبلها.
ب -فيما يتعلق بالعزلة اإلجتماعية :إستخدمت الدراسات السابية أ وات خمتلفة لتحييق أهدافها فيد إستخدمت
مجيعها مياييس جةاهزة قامةت باسةتخرا الصةدق واليفبةات هلةا أمةا بةاقي الدراسةات مل تةذكر او وات الةس
إستخدمتهال والبحث احلالي فيد أستخدم فيه أ وات جاهزة وهي مييةاس السةلوك التوكيةدي املعةد مةن قبةل
النيشبنديل .) 2005وميياس العزلة ااجتةا ية املعد يف األصل من قبل ي يون – ج فيلد وفال تيلبور
 ) DeJong-Gierveld & van Tilburg, 1990,واملعرب من قبل ةا ل بةداهلل حمةةد )1997,ل وبنةا لةى
مالحظات اخلربا مت تعديل د ٍ من الفيرات.
 -4الصدق والثبات
ييت أغلب الدراسات السابية من صدق وثبات أ واتهال وإستخدمت طرقامل خمتلفة من الصدق ميفل
الصدق الظاهريل والصدق التةييزي والصدق الت الزمي وصدق احملك والصدق العامليل أما يف حساب اليفبات
فيد مت إستخدام طرق خمتلفةة ميفةل إ ةا ة ااختبةار والتجزئةة النصةفية وطرييةة ااتسةاق الةداخليل والبحةث
احلالي فيد إستخدم الصدق الظاهري وثييز الفيراتل ومت حساب اليفبات بطريية إ ةا ة ااختبةار والتجزئةة
النصفية والفا كرونباخ.
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 -5الوسائل اإلحصائية
إسةةتخدمت الدراسةةات السةةابية وسةةائل إحصةةائية متنو ةةة يف معاجلةةة البيانةةات و ليلةةها وإسةةتخرا
النتةةائ  .فيةةد إ تةةةدت بعةةض الدراسةةات لةةى وسةةيلة إحصةةائية واحةةدة كدراسةةة مةةك كارتةةال وهارجةةايل
 ,)McCartan & Hargie,2004حيث إ تةدت لى مربع كاي)ل و راسة سوالنو  Solano1987استخدمت
مربع كاى  chi.squaresواختبار توكي  Tukey testو راسات أخرى إستخدمت أكيفر مةن وسةيلة إحصةائية.
منها معامل إرتباط ب سولل و ليل التباينل وااختبار التةائي لعينةة واحةدة ولعينةتني مسةتيلتنيل و ليةل
ااحندار متعد اخلطواتل وااختبار الز ائيل والنسةبة املئويةةل ومعا لةة سةب مال بةراول)ل و راسةات أخةرى
إكتفت بذكر إستخدام برنام ( )SPSSول ذكر الوسائل ااحصائيةل وقد مت االفا ة من بعض هةذ الوسةائل
واستخدمت لتحييق أهداف البحث احلالي.
 -4اجراءات البحث
 1-4منهجية البحث :إستخدم الباحث يف هذ الدراسة امل نه الوصفيل فهةو املةنه املناسةب يف هةذ الدراسةة
النفسيةل وذلك ألل املنه الوصفي يسعى إىل ديد الوضع احلالي لظاهرة معينةل ومن ثم يعةل لى وصفهال
وبالتالي فهو يعتةد لى راسة الظاهرة كةا توجد يف الواقع ل ويهتم بوصفها وصفامل قييامل .ملحمل  2005ل
ص .) 365فيد ر أى الباحث أل هذا املنه هو األنسب لدراسته و ييق أهدافه بالشكل الذي يضةةن الدقةة
واملوضو ية.
 2-4جمتم البحث :يتألف جمتةع البحث مةن طلبةة كليةات جامعةة صةالح الةدين الدراسةة الصةباحية ) البةالغ
د ها  ) 13كلية يف خمتلةف أنةواع ااختصاصةات العلةيةة واانسةانية بواقةع  )9كليةة ثيفةل ااختصاصةات
اانسانية و  ) 4كلية ثيفل ااختصاصةات العلةيةة .ويبلةغ اجملةةوع العةام للةةرحلتني األوىل والرابعةة )8764
طالبامل وطالبة .وكال جمةوع طلبة ااختصاصات اانسانية للةرحلتني  ) 5090طالبامل وطالبةةل مةوز ني بواقةع
 )1212طالبامل و  ) 1245طالبةة للةرحلةة األوىل و  )1380طالبةامل و  ) 1253طالبةة للةرحلةة الرابعةة يف حةني كةال
جمةوع طلبة ااختصاصات العلةية للةرحلتني  ) 3674طالبامل وطالبة ل موز ني بواقةع  )989طالبةامل و )1101
طالبة للةرحلة األوىل و  )819طالبامل و  ) 765طالبة للةرحلة الرابعة.1
 3-4عينة البحث :نظرامل إىل أل جمت ةع البحث غ متجةانس وميكةن تيسةيةه إىل طبيةات منفصةلة حسةب النةوع
ذكور-إناث) وحسب ااختصاص لةي -إنساني) ل وحسب املرحلة األوىل -الرابعة) .لذا أخت ت العينةة
بأسلوب الطبيية العشوائيةل وتعتةد هذ الطرييةة لةى التيسةيةات الطبييةة للةجتةةع األصةلي ل وتسةتخدم
للحصول لى ينة أكيفةر ثيفةيالمل للةجتةةع .اهلةيس ل  2004ل ص ) 30ل وبنةا لةى ذلةك فيةد سةحبت ينةة
شوائية من الكليات بلغ د ها  ) 3كليات من فئة الكليات العلةية ل و  ) 3كليات من فئة الكليةات اانسةانية
بالطريية نفسهال و ليه إختار الباحةث ينةة البحةث بطرييةة تناسةبية طبييةة شةوائية وبنسةبة 2)%7مةن
اجملةوع الكلي جملتةع البحث ومن املت ات الدميوجرافيةل حيث أ ار ليال وغنيم) إىل بعض األسس الس
مت التعارف ليها من خربات الباحيفني لتيدير حجةم العينةة ومةن هةذ األسةس  :يكةول حجةم العينةة مةا بةني
 ) %20-%5من حجم جمتةع البحث ل لةامل بأل هذ النسبة ت يل كلةا زا حجةم جمتةةع البحةث وقةد تةز ا يف
الوضع العكس .ليال وغنيم ل 2000ل ص )138ل وبل ت العينة  ) 614طالبامل وطالبة موز ني لى املرحلتني
األوىل والرابعةةة) بتخصصةةيهةا العلةةةي واانسةةاني لكةةال اجلنسةةني ذكةةور – إنةةاث ) .واجلةةدول  )1يوضةةح
التفاصيل.
1

2

استحصلت هذ ااحصائية من عبة ااحصا يف رئاسة جامعة صالح الدين.
مت إستبعا األقسام الس أخت ت منها ينة التةييز و ينة اليفبات.
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جدول  :)1ينة البحث موز ة حسب اجلنس والتخصص واملرحلة
املرحلة األوىل
ت

إسم الكلية

1

اا ارة وااقتصا

2

الل ات

3

اليانول والسياسة

اليسم

التخصص

اا ارة
إنساني
ااقتصا
الل ة اا ليزية
إنساني
الل ة الفرنسية
اليانول
إنساني

18

26

25

22

9

11

11

16

16

26

-

-

138

80

85

87

96

88

20

12

8

9

6

16

7

6

10

14

9

6

-

-

10

11

12

16

-

-

21

20

-

-

-

-

23

22

اجملةوع

69

78

57

54

258

اجملةوع الكلي

154

165

153

142

614

الفيزيا

لةي

الرياضيات
اليفروة احليوانية
لةي

الزرا ة
ال ابات والبستنة

3

22

-

19

18

138

-

الكيةيا

2

20

24

20

15

21

اجملةوع

1

ذكور

إناث

ذكور

إناث

اجملةوع

17

السياسة

العلوم

املرحلة الرابعة

املدنية
لةي

اهلندسة
امليكانيك

356

123

49
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 4-4أداتا البحث
 1-4-4مقياس السلوك التوكيدي :إستعرض الباحث العديد من املياييس اخلاصة بالسلوك التوكيدي وهي
ميياس التوكيدية للبيئة املصرية من إ دا اليطال) وميياس التعب ن الذات للةراهيني التوكيدية من
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بدالرمحن) .حسني 89- ,2006,
إ دا حسني) وإختبار العالقات الشخصية السلوك التوكيدي) من إ دا
 .)72وميياس السلوك التوكيدي للنيشبندي النيشبنديل2005ل ص)152-148ل وميياس راثوس Rathus
للسلوك التوكيدي ( )Keys,2006.p.32-33وميياس السلوك التوكيدي لة فر  .)1988,الشبيس ل2009ل ص
 .) 170وإختار الباحث منها ميياس السلوك التوكيدي املعد من قبل النيشبنديل  ) 2005لعدة أسباب من
بينها :إل هذا امليياس أُ تةد يف إ دا لى املياييس املذكورة ومياييس أخرىل وقد قامت الباحيفة بتينينه
لى طلبة اجلامعة يف العراق.
أ -وصف املقياس  :Measurement's descriptionيتكول امليياس من  )29فيرة موز ة لى أربعة جماالت
وهي الييا ة والتوجيهل التوكيدية ااجتةا يةل ااستيالليةل والدفاع ن احليوق واملشا ر ) وقد مت اا تةا
لى املدر اخلةاسي للتيدير إزا كل فيرة وهي تنطبق لي ثاماملل تنطبق لي غالباملل تنطبق لي أحياناملل
ال تنطبق لي غالباملل ال تنطبق لي ثامامل )ل وقد بلغ د الفيرات ااجيابية  )13فيرة ثيفلها الفيرات
 )29,28,24,23,22,21,19,17,11,10,8,7,2أما الفيرات السلبية فبلغ د ها  )16فيرةل ثيفلها الفيرات
 )27,26,25,20,18,16,15,14,13,12,9,6,5,4,3,1وهذا يعين إل الفيرات ااجيابية تأخذ ترتيب أوزال البدائل
 )1,2,3,4,5أما الفيرات السلبية فيد أخذت الرتتيب املعاكس وهي  )5,4,3,2,1وإ تةدت الباحيفة لى الصدق
الظاهري وصدق البنا ومت حساب اليوة التةييزية للفيرات بطرييتني هةا :طريية اجملةو تني املتطرفتني
وطريية القة الفيرة باجملةوع الكلي .ومت إستخرا اليفبات بطريية إ ا ة ااختبار فبلغ  )0.77وبطريية الفا
النيشبنديل 2005ل ص .)102-88
لإلتساق الداخلي فبلغ )0.82ل
ب -تصحيح املقياس :إ تةد الباحث يف تصحيحه للةيياس لى الطريية الس إتبعتهةا النيشةبنديل ) 2005ل
فيد أ طت الوزل  )5لبديل تنطبق لي ثاماملل ووزل  ) 4لبديل تنطبق لي غالباملل ووزل  ) 3لبةديل تنطبةق
لةي أحيانةاملل ووزل  )2لبةديل ال تن طبةق لةي غالبةاملل ووزل  ) 1لبةديل ال تنطبةق لةي ثامةاملل هةذا بالنسةةبة
للفيرات ااجيابيةل أما الفيرات السلبية فيد أ طيت الرتتيب املعاكس هلذ األوزال وهي .)5,4,3,2,1
ج -صدق املقياس  : Validityييصد بالصدق أل يييس ااختبار فعالمل اليدرة أو السةة أو ااجتا أو ااسةتعدا
الذي وضع ااختبار ليياسه ل أي يييس فعالمل ما ييصد أل يييسه .باسل 1996ل ص.) 22
والصدق أنواع واملستخر يف هذا البحث هو التالي:
د-الصدق الظاهري  :Face Validityوللتحيةق مةن صةدق املييةاس إ تةةد الباحةث الصةدق الظةاهري ( Face
 )Validityويش بدالرمحنل )1998اىل أل هذا النوع من الصدق ييوم لى فكرة مدى مناسبة ااختبار ملا

يييسل وملن يطبق ليهم .ويبدو هذا النوع من الصدق يف وضوح البنو ل ومدى القتها باليدرة أو السةة أو
البعد الذي يييسه ااختبارل وغالبامل ما ييرر ذلك جمةو ة من املتخصصني يف اجملال الذي يفرتض أل ينتةي
اليه هذا ااختبار أو ذاك .بد الرمحنل 1998ل ص ) 184ويش أبو لبد ) إىل أهةية هذا النوع من الصدق
بيوله إنه يؤ ي إىل تنشيط افعية املفحوصني وكسب ثيتهم .أبةو لبةد ل 1982ل ص .) 249لةذا قةام الباحةث
بعرض فيرات امليياس بصي ته األولية لى جمةو ة من احملكةني و اخلةربا املختصةني يف العلةوم والرتبويةة
النفسية و لم ااجتةاع ملحةق  )2مةن ذوي اخلةربة والدرايةة العلةيةة ابةدا آرائهةم وميرتحةاتهم لةى فيةرات
امليياس .وبلغ د احملكةني  )15ملحق  )1وبنا لى مالحظاتهم مت تعديل بعض الفيراتل وإ تةد الباحث
نسبة  )%80فةا فوق من آر ا احملكةني معيارامل للداللة لى الصدق الظاهري للةيياسل فإذا وافق  )12حمكم
من جمةوع  ) 15حمكةامل تعترب الفيرة ميبولةل حيث أ ار بلوم) إىل أل نسبة إتفاق اخلربا ندما تكول )%75
فأكيفر فإنه ميكن إ تبار امليياس قد ييت فيه روط الصدق الظاهري .السبعاويل 2005ل ص .)244وقد
تراوحت النسبة املئوية للخربا املوافيني لى فيرات امليياس بني ( ,)%100-%86.7وتبعامل لذلك مل تُستبعد
أية فيرة من فيرات امليياس .وبذلك يق الباحث من الصدق الظاهري للةيياس .واجلدول  )2يبني النسب
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املئوية ورا اخلربا واحملكةني لى صالحية كل فيرة من فيرات ميياس السلوك التوكيدي مبجاالته األربعة.
جدول  :)2يبني النسبة املئوية ورا اخلربا يف صالحية الفيرات مليياس السلوك التوكيدي مبجاالته األربعة
امليياس

جماالت امليياس
الييا ة والتوجيه

السلوك التوكيدي

التوكيدية
ااجتةا ية
ااستياللية
الدفاع ن
احليوق
واملشا ر

د اخلربا غ املوافيني

د اخلربا املوافيني
أرقام الفيرات

العد

النسبة املئوية

العد

النسبة املئوية

1ل2ل5ل7

15

%100

0

%0

3ل4ل6

14

%93.3

1

%6.7

1ل2ل4ل7

15

%100

0

%0

3ل6

14

%93.3

1

%6.7

5

13

%86.7

2

%13.3

2ل3ل4ل5ل7

15

%100

0

%0

1ل6

14

%93.3

1

%6.7

1ل2ل5ل6ل7ل8

15

%100

0

%0

3ل4

14

%93.3

1

%6.7

هك-صدق البناء  :Construct Validityهو اارتباط بني اجلوانب الس يييسها ااختبار وبني مفهوم هذ
اجلوانب .أي أننا ند ديد هذا النوع من الصدق نيوم بطريية أو بأُخرى بتحديد ما نيصد مبصطلح يصف
جانبا يييسه ااختبار ثم نفحص رجات األفرا لى ااختبار ونبني كيف تُفسر هذ الدرجات بإستخدام
مل
اجلانب املياس .فنبحث ةا إذا كانت الفروق بني رجات األفرا يف ااختبار ترجع إىل الفروق بينهم يف رجة
اخلاصية الس يييسها ااختبار .أمحد لب.ت .ص .) 192وللتحيق من مؤ ر الصدق هذا مت إستخدام
األسلوبني اوتيني وهةا:
 .1حساب قوة متييز الفقرات ملقياس السلوك التوكيدي :ييصد بتةييز الفيرة قدرتها لى التةييز بني جمةو ةات
متباينة  .وتعد رجة التةييز أهم اللة تصف الفيرة نظرامل ألل وظيفة أي إختبارل أو أي فيرة هي التةييز بني
ذوي اليةةدرة العاليةةة وذوي اليةةدرة املنخفضةةة .الزيةةو و ليةةالل 2005ل ص) 129ل أي التةييةةز بةةني األفةةرا
احلاصلني لى المات مرتفعةة اجملةو ةة العليةا)ل وبةني مةن حيصةلول لةى المةات منخفضةة اجملةو ةة
الدنيا)ل يف السةة الس يييسها الفيرات كلها أي امليياس) .الظاهر وآخرولل 2002ل ص .)129
 .2عالقة درجة الفقرة بالدرجة الةلية للمجاالت األربعة ملقياس السلوك التوكيدي :وللتحيق من مؤ ر الصدق هذا
مت إستخدام أسلوب القة رجة كل فيةرة بالدرجةة الكليةة للةجةاالت األربعةة الييةا ة والتوجيةهل التوكيديةة
ااجتةا يةل ااستيالليةل الدفاع ن احليوق واملشا ر) مليياس السلوك التوكيديل ويعترب هذا األسلوب من
األساليب املستخدمة حلساب ااتساق الداخلي للةيياس .أمحدل ب .ت .ص ,)198واستخرا القة رجة
كل فيرة بالدرجة الكلية جملاالت امليياسل مت إستخدام معامل إرتباط ب سول ) لى ينة التةييةز نفسةها
البالغ د ها  ) 408طالبامل وطالبةل إذ تش قيةة معامل اارتباط املرتفعة إىل قوة إرتباط الفيرة باجملال الذي
تنتةي اليه .و لى وفق معيار إيبل ل )Ebleفإل الفيرات الس ييل معامل إرتباطها بدرجة اجملال ن ))0.19
تعد فيرات غ مناسةبة لضةةها للةييةاس ويُنصةح حبةذفها  .الصةةا ي والةدرابيع ل  2004ل ص .) 162وقةد
أظهرت النتائ أل معامالت اارتباط كانت أكيفر من املعيار احملةد ل وذات إرتبةاط ةالي و الةة نةد مسةتوى
اللة  )0.05فأكيفر.
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و -الثبات  :Reliabilityييصد به أل ااختبار ثابت فيةا يعطي من نتائ ل فإذا طُبق ااختبار لى اجملةو ة
نفسها من األفرا مرتني متالحيتني كانت النتائ متشابهة .يسويل 1999ل ص)58ل ويُيصد مبفهوم ثبات
رجات ااختبارات مدى خلو مةن األخطةا غة املنتظةةة الةس تشةوب الييةاسل أي مةدى قيةاس ااختبةار
امليدار احليييي للسةة الس يهةدف ليياسةهال فةدرجات ااختبةار تكةول ثابتةة ( )Reliableإذا كةال ااختبةار
يييس مسة معينة قياسامل متسيامل يف الظروف املتباينة الس قد تؤ ي إىل أخطا اليياسل فاليفبات بهذا املعنى
يعين ااتساق أو الدقة يف اليياس .المل 2002ل ص)131ل و ليه فاليفبات يعةين إسةتيرار الةدرجات الةس مت
احلصول ليها من األفرا أنفسهم ندما يُعا تطبيق ااختبار ليهم يف مناسبات خمتلفةةل أو ةت ظةروف
مت ة أخرى أو نةدما خيتةرب األفةرا بفيةرات متكافئةة ,)Anastasi,1988,p.109 .وهنةاك أكيفةر مةن طرييةة
لتيدير معامل اليفبات ل نظرامل لتعد مصا ر أخطا اليياس وبالتالي تأثر الطريية الواحدة بنوع أو أكيفةر مةن
اخلطأل مبعنى بعض األخطا تظهر يف نوع واحد من معامالت اليفبات والتظهر يف نوع آخر .العزاويل 2008ل
ص .)97لذلك جلأ الباحث إىل طرييتني استخرا اليفبات وهةا
أ -طريقة اإلختبار واعادة اإلختبار ( :)Test-Re-test Methodتعد هذ الطريية من أ هر الطرق حلساب ثبةات
ااختبةةةار وتةةةتلخص هةةةذ الطرييةةةة يف إ ةةةا ة تطبيةةةق ااختبةةةار لةةةى األفةةةرا أنفسةةةهم يف مناسةةةبة أخةةةرى( .
 .) Anastasi,1988,p.116وبعد فاصل زمين قص ترتاوح بني سا ة  -بضعة أيامل وتصحح نتيجة كل طالب
لى ااختبار يف احلالتني بنفس الطر يية واألسسل ثم حنسب معامل إرتبةاط ب سةول بةني رجةات الطةالب يف
املةةرة األوىل و رجةةاتهم يف املةةرة اليفانيةةة لنحصةةل لةةى معامةةل اليفبةةات والةةذي يسةةةى معامةةل ااسةةتيرار.
( .)Coefficient of Stabilityالصةا ي والدرابيعل 2004ل ص)194ل واجيا اليفبات لى وفق هذ الطريية
قام البا حث بتطبيق امليياس لى ينة اليفبات البالغ د ها  ) 40طالبامل وطالبةة مةوز ني بالتسةاوي حسةب
اجلنس واملرحلة والتخصصل واجلدول  ) 3يوضح ذلك .وأ يد التطبيق لى اجملةو ة نفسةها بعةد مةرور
أسبو ني .ومت حساب معامل إرتبةاط ب سةول) بةني رجةات التطبيةق األول و رجةات التطبيةق اليفةاني وكةال
معامل اارتباط .)0.77
جدول  :)3ينة ثبات ميياس السلوك التوكيدي
املرحلة األوىل

املرحلة الرابعة

الكلية

اليسم

ذكور

إناث

ذكور

إناث

اجملةوع

الرتبية األقسام اانسانية

الل ة الكر ية

5

5

5

5

20

الرتبية األقسام العلةية

الكيةيا

5

5

5

5

20

10

10

10

10

40

اجملةوع

ولزيا ة التأكد من ثبات ميياس السلوك التوكيةدي قةام الباحةث بإسةتخرا ثبةات اجملةاالت األربعةة
للةيياس ن طريق إستخرا معامل إرتباط ب سول) بني رجة اجملاالت للتطبييني األول واليفاني.
ب-طريقة الفا كرونباخ Alpha Cronbach :تعتةد هذ الطر يية لى ااتساق الداخلي لفيرات امليياس لذلك
تزو نا بتيدير جيد لليفبات يف معظم املواقف .) Nunnally,1978,p.230 ( .ويعطي معامل الفةا احلةد األ نةى
للييةة التيديرية ملعامل ثبات رجات ااختباراتل أي أل قيةة معامل اليفبات التيل ن قيةة معامل الفال فإذا
كانت قيةة معام ل الفا مرتفعة ل فإل هذا يدل بالفعل لى ثبات رجات ااختبارات .المل 2002ل ص)166ل
ويعترب معامةل الفةا أنسةب طرييةة حلسةاب ثبةات األوزال املسةتخدمة يف البحةوث املسةحية كااسةتبيانات أو
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ميةةاييس ااجتةةا حيةةث يوجةةد مةةدى مةةن الةةدرجات احملتةلةةة لكةةل مفةةر ة .أبةةو ةةالمل 2005ل ص) 381ل
واستخرا اليفبات بهذ الطريية مت إختيار ينة شوائية من ينة التةييز مليياس السلوك التوكيدي البالغ
د ها  ) 120طالبامل وطالبة موز ني بالتساوي حسب اجلنس والتخصص واملرحلةل حيث أ ارت أبو الم)
إىل أل حجم العينة جيب أل ال ييل ن  ) 100فر  .أبو المل  ,2005.ص .) 380ثةم طُبيةت معا لةة الفةا لةى
رجات أفرا العينة بواسطة احلاسوب .فكانت قيةة معامل ثبات امليياس )0.91ل ومن أجل حسةاب ثبةات
اجملاالت األربعة وفق طريية الفا قام الباحث بتطبيق املعا لة لى رجات األفرا لى اجملاالت األربعة.
 2-4-4مقياس العزلة اإلجتماعية :إستعرض الباحث ثالثة مياييس خاصة بالعزلة وهي ميياس سلوك العزلة
للةراهيات ال امديل منتدى الرتبية اخلاصة )ل وميياس سلوك العزلة للةعيينل وميياس العزلة ااجتةا ية
لة ي يون -ج فيلد وفال تيلبور  )De-Yong Gierverld & Vantilburg,1990واملعرب من قبةل ةا ل
بداهلل حمةد) 1997,ل وإختار الباحث ميياس العزلة ااجتةا يةل وذلك ألل هذا امليياس يعد ميياسامل قييةامل
ليياس ال رض املطلوب فيةا يتعلق بظاهرة العزلة ااجتةا ية .وجرى تينينه يف البيئتني العربية والعراقية من
قبل حمةدل  ) 1997و سكرل  ) 2006و احلنكاويل .) 2008
 -1وصف املقياس :إ تةد الباحث ميياس العزلة ااجتةا ية الذي أ د يف األصل ي يون -ج فيلد وفال
تيلبور  ) De-Yong Gierverld & Vantilburg,1990,واملعرب من قبل ا ل بداهلل حمةدل )1997ل
تنطبق لي ثاماملل تنطبق لي
ويتكول امليياس بصورته األولية من  )30ولكل منها سة بدائل وهي
غالباملل تنطبق لي أحياناملل ال تنطبق لي غالبامل لال تنطبق لي ثامامل )ل وتأخذ الدرجات  )1,2,3,4,5لى
التوالي بإستيفنا الفيرات الس ةل أرقام  )30,26,25,19,16,7,5,1فتتبع كس هذا التدر ل وتدل الدرجة
العالية لى إرتفاع معدل إحساس الفر بالعزلة ااجتةا يةل والعكس صحيحل وإ تةد حمةدل ) 1997
الصدق التالزمي للداللة لى مدى صالحية األ اة ليياس ظاهرة العزلة ااجتةا ية .ومت حساب اليفبات
بطريية إ ا ة ااختبار وبلغ )0.86ل وطريية الفا كرونباخ وبلغ )0.81ل وإ تةد أيضامل طريية التجزئة النصفية
وقد بلغ  .)0.75حمةدل 1997ل ص.) 190-189
إضافة إىل ذلك وللتحيق من صدق امليياس قام سكرل  ) 2006بإسةتخرا الصةدق الظةاهري وذلةك
بعرضه لى د من اخلربا واحملكةني العةراقيني وقةد كانةت نسةبة ااتفةاق اليةة بةني اخلةربا ل ومت حسةاب
اليفبات بطريية ااختبار وإ ا ة ااختبار لى ينة إستطال ية من طالب املرحلة اا دا ية يف مدينةة ب ةدا ل
وقد وجد أل معامل اليفبات بلغ  .)0.75سكرل 2006ل ص.)126-125
وكذلك قامت احلنكاويل  ) 2008بإستخرا الصدق الظاهري للةيياسل وحساب اليفبات لةى ينةة مةن
طلبة مرحلة اا دا ية يف مدينة امل وصل وذلك بطريية التجزئة النصةفية وبعةد التصةحيح بإسةتخدام معا لةة
هورست ل )Horstبل ت قيةة اليفبات  .) 0.84ومت أيضامل حساب معامل اليفبات بطريية الفاكرونباخ حيث بل ت
قيةة معامل اليفبات  .)0.89احلنكاويل 2008ل ص.) 61-59
 -2تصحيح املقياس:إ تةد الباحث يف تصحيحه للةيياس لى الطريية الس إتبعها حمةدل )1997ل فيد أ طى
الوزل  ) 5لبديل تنطبق لي ثاماملل ووزل  ) 4لبديل تنطبق لي غالباملل ووزل  ) 3لبديل تنطبق لي أحياناملل
ووزل  ) 2لبديل ال تنطبق لي غالباملل ووزل  ) 1لبديل ال تنطبق لي ثاماملل هذا بالنسبة للفيرات السلبيةل أما
الفيرات ااجيابية فيد أ طيت الرتتيب املعاكس هلذ األوزال وهي .)5,4,3,2,1
 -3صدق املقياس Validity

الصدق هو اخلاصية األكيفر أهةية ألي إختبارل ولذلك فإل أي إختبار جيب أل يكةول صةا قاملل وحتةى
يؤ ي ااختبار ما جيب أل يؤ يه جيب أل حنصل لى آرا اخلربا حوله وتنييحه وإقرتاح التحسينات ليه ويف
النهاية إقرار  .كوافحةل 2005ل ص .) 108وقد إ تةد الباحث طرييتني يف إستخرا الصدق هةا:
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أ -الصدق الظاهري Face Validity

قام الباحث بعرض األ اةل لى جمةو ة من احملكةني واخلربا املختصني يف العلوم النفسية والرتبوية
و لم ااجتةاعل وبلغ د هم  )15حمكةاملل ملحق ) 1ل للوقوف لى مدى صةالحية الفيةرات وثيفيلةها للصةفة
املرا قياسهال وقد أخذ الباحث نسبة  ) %80فأكيفر من آرا احملكةني معيارامل لى صدق فيةرات املييةاسل
وبنا لى آرائهم مت تعديل ل ة وأسلوب جمةو ة من الفيرات .واجلدول  )4يوضح النسب املئوية ورا اخلربا
واحملكةني.
جدول  :)4يبني النسبة املئوية ورا اخلربا يف صالحية الفيرات مليياس العزلة ااجتةا ية

امليياس

د اخلربا غ املوافيني

د اخلربا املوافيني

العزلة ااجتةا ية

أرقام الفيرات

العد

النسبة املئوية

العد

النسبة املئوية

1ل2ل3ل4

15

%100

0

%0

14

%93.3

1

%6.7

5ل8ل9ل11ل14ل15ل23ل27

13

%86.7

2

%13.3

18ل24ل28ل29ل30

12

%80

3

%20

6ل7ل10ل12ل13ل16ل17ل19ل
20ل21ل22ل25ل26

ب -صدق البناء Construct Validity

يكا صدق البنا أل يكول أكيفر أنواع الصدق قبوالمل من وجهة النظر الفلسفية .ويتفق أكيفر من غة
مع جوهر مفهوم إيبل ( )Ebleللصدقل والذي يش إىل أل الصدق هو تشبع ااختبةار بةاملعنى .إمسا يةلل
2004ل ص) 88ل وقام الباحث بإستخرا الصدق البنائي بإستخدام األسلوبني هةا:
حساب قوة متييز ا لفقرات ملقياس العزلة اإلجتماعية
أ -طريقة التجزئكة النصكفية  Spilt-halves :واسةتخرا اليفبةات بهةذ الطرييةة إسةتخدم الباحةث ينةة
التطبيةق األول حلسةاب اليفبةةات البةالغ ةةد هم  ) 40طالبةامل وطالبةةة ل ةرض جتزئتهةةا حسةب الفيةةرات
الزوجية والفر ية .وبعد ذلك مت حساب معامل إرتباط ب سول بني رجات الفيرات الفر ية والزوجية
الةس بل ةت  )0.85ومةن ثةم مت تصةحيحها مبعا لةة سةب مال بةراول ( )Spearman Brownفأصةبح
معامل اليفبات مليياس العزلة ااجتةا ية  .)0.92وأظهرت نتائ احلاسةوب أنهةا الةة نةد مسةتوى
اللة ) 0.01ل ويش ذلك إىل أل امليياس يتةتع مبعامل ثبات ال وميكن اا تةا ليه يف اليياس.
ب -طريقة الفاكرونباخ  Alpha Cronbach :حلساب اليفبات بهذ الطريية مت إختيار ينة شةوائية مةن
ينة التةييز مليياس العزلة ااجتةا ية البالغ د ها  ) 120طالبامل وطالبة موز ني بالتساوي حسب
اجلنس والتخصص واملرحلة .ثم طُبيت معا لة الفا لى رجات أفرا العينة .وقد بل ت قيةة معامل
ااتسا ق الداخلي مليياس العزلة ااجتةا ية  ) 0.88وهي رجة من اليفبات ميكن الوثوق بها.
 3-4-4تطبيق أداتي البحث
أ.التطبيق اإلستطالعي :بهدف التأكد من أل أ اتي البحث واضحة من حيث الفيرات وتعليةات ااجابة ن هذ
الفيرات وتدريب الباحث لى كيفية ةلية إجرا التطبيق ال نهائيل قام الباحث بتطبيق امليياسني لى ينة
مكونة من  ) 24طالبامل وطالبة أُخت وا بصورة طبيية شوائية من كليس او اب والعلةوم مةوز ني بالتسةاوي
حسب اجلنس واملرحلة والتخصص .وبعد التطبيق تبني للباحث بأل كلةة ئيحرا بوول) كانت أكيفر مفهومامل
لدى الطلبة من كلةة ت ةنطذة) لذلك وُضعت هةذ الكلةةة اخةل اليوسةني أمةام الكلةةة الكور يةة يف الفيةرتني
6ل ) 13من ميياس السلوك التوكيدي .أما فيةا يتعلق مبيياس العزلة ااجتةا ية الحظ الباحث بأل الفيرة
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َياندا باسي جورةها كاروبار بكةةم) كانةت تُفهةم مةن قبةل
الرابعة الس تيول كةمن ئةوانةي كة ةتوامن لةطةل
َياندا
الطلبة بشكل آخر لذلك قام الباحث بتعديلها بالشكل التالي ذمارةيال كةمة ئةوانةي كة ةتوامن لةطةل
باسي جورةها كاروبار بكةم)ل أما التعليةات وباقي فيرات امليياسني كانت واضحة.
ب.التطبيق النهائي للمقياسني :بعد اانتها من حصر جمتةع البحث و د يد العينة وكذلك إ دا أ وات البحث
والتأكد من اخلصائص السيكومرتية هلال قام الباحث بتطبيةق ميياسةي البحةثل ملحةق  )2و  )3لةى ينةة
البحث األساسية البالغ د ها  ) 614طالبامل وطالبة من املرحلة األوىل والرابعة يف كليات جامعة صالح الدين -
أربيل .إذ كال يزور الكليات ب نفسه ويدخل اليا ات الدراسية ويةوزع امليياسةني ويتحةدث ةن أهةيةة البحةث
واهلدف منهل مؤكدامل أل تكول ااجابة قيية وصرحية وموضو ية مع اا ارة إىل سرية املعلومات و دم احلاجة
إىل ذكر ااسم ألجل طةأنة الطلبة ولكي حيصل منهم لى إجابات سليةة .وإست رقت مدة التطبيق  )10أيامل
حيث بدأ التطبيق يف  )2011/2/6وإنتهى يف )2011/2/15ل وبعد اانتها من التطبيق وتصةحيح ااجابةات مت
تفريةةغ البيانةةات اخلاصةةة بامليياسةةني ل وذلةةك بااسةةتعانة بربنةةام احلييبةةة ااحصةةائية للعلةةوم ااجتةا يةةة

(.)SPSS

 4-4-4الوسائل اإلحصائية
ألجةةل معاجلةةة البيانةةات ا لةةوار ة يف البحةةث إسةةتعال الباحةةث بربنةةام احلييبةةة ااحصةةائية للعلةةوم
ااجتةا ية ( )Statistical Package For Social Sinceالذي يرمز اليةه بإختصةار ( )SPSSحيةث مت ويةل
املعلومات إىل أرقام ل وثت املعاجلة بإستخدام الوسائل ااحصائية اوتية:
ااختبةار التةائي لعينةتني مسةتيلتني  T- test for tow Independent Samplesوذلةك اختبةار مةدى اللةة
الفروق بني اجملةو ة العليا واجملةو ة الدنيا يف إستخرا اليوة التةييزية لفيرات امليياسنيل وأستخدم كذلك
اختبار اللة الفروق وفيامل ملت ي اجلنس ذكور -إناث) واملرحلة األوىل -الرابعة) مليياسي البحث.
معامل ارتباط بريسون ) :(Pearson Correlation Coefficientوذلك اجيا العالقة بني رجة كل فيرة والدرجة
الكلية جملاالت ميياس السلوك التوكيديل والعالقة بني رجة كل فيرة من فيرات ميياس العزلةة ااجتةا يةة
والدرجة الكلية للةيياس .فضالمل ن إستخرا معامل ثبا ت ميياسي البحث بطريية إ ا ة ااختبار والتجزئةة
النصفية وكذلك ا ستخرا العالقة بني السلوك التوكيدي والعزلة ااجتةا ية.
ااختبار التائي اختبار معنوية معامل إرتباط ب سول بني السلوك التوكيدي والعزلة ااجتةا ية.
معادلة سبريمان براون لتصحيح اليفبات بطريية التجز ئة النصفية مليياس العزلة ااجتةا ية.
معادلككة الفاكرونبككاخ ) (Cronbach Alphaوذلةةك حلسةةاب ثبةةات امليياسةةني إ تةةةا امل لةةى طرييةةة ااتسةةاق
الداخلي).(Internal Consistency
اإلختبار التائي لعينة واحدة إلستخراج داللة الفروق بني الوس احلسابي ملقياسي البحث والوس الفرضي.
 -5عرض النتائج ومناقشتها
يتضةن هذا الفصل رضامل للنتائ الس مت التوصل اليها لى وفق األهداف احملد ة يف الفصل األولل
ثم مناقشة هذ النتائ ل وما يُبنى ليها من إستنتاجات وتوصيات وميرتحات.
 1-5اهلدف األول  :قياس مستوى السلوك التوكيدي وجماالته األربعة (القيادة والتوجيه ,التوكيديكة اإلجتماعيكة,
اإلستقاللية ,الدفاع عن احلقوق واملشاعر) لدى طلبة جامعة صالح الدين
ألجل ييق هذا اهلدف ثت معاجلة البيانات الةس مت احلصةول ليهةا مةن تطبيةق مييةاس السةلوك
التوكيدي لى طلبة جامعة صالح الدين البةالغ ةد هم  ) 614طالبةامل وطالبةةل حيةث قةام الباحةث بإسةتخرا
األوساط احلسابية وااحنرافات املعيارية مليياس السلوك التوكيدي وجماالته األربعة وقام مبيارنتها بالوسط
الفرضي لكل منهال وتبني أل متوسط رجات أفرا العينة يف السلوك التوكيدي يبلغ  )91.952رجة وبإحنراف
معياري قدر  )11.817رجةل و ند إجرا امليارنة بني املتوسط احملسوب واملتوسط الفرضي لد اة البالغ
 ) 87رجةل وبإستخدام ااختبار التائي لعينة واحدة  )One Sample T Testتبني أل الفرق بني املتوسطني
..........................................................................................................................................................
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كال االمل إحصائياملل إذ كانت الييةة التائية احملسوبة تساوي  ) 10.385وهي أكرب من الييةة التائية اجلدولية
البال ة  )3.291ند مستوى اللة  )0.001و رجةة حريةة  .) 613أمةا حسةاب مسةتوى السةلوك التوكيةدي
حبسب اجلنس فيد كانت قيةة الوسط احلسابي للذكور  )94.048وبإحنراف معياري )11.702ل وكانت الييةة
التائية احملسوبة  ) 10.554رجة وهةي أكةرب مةن الييةةة اجلدوليةة  )3.291نةد مسةتوى اللةة )0.001
و رجة حرية  .) 306وكانت الييةة التائية احملسوبة لإلناث أيضامل الة إحصائياملل فيد كانت قيةة املتوسةط
احلسابي لإلناث  ) 89.856رجة وبإحنراف معياري قدر ) 11.575ل وبل ت الييةة التائية احملسوبة )4.324
رجة وهي أكرب من الييةة اجلدولية  ) 3.291ند مستوى اللة  )0.001و رجة حرية )306ل وأظهرت نتائ
التحليل ااحصائي للبيانات بأل الوسط احلسابي للةرحلة األوىل أكرب من املتوسط الفرضيل فيد كال الوسط
احلسةةابي للةرحلةةة األوىل  ) 90.874وبةةإحنراف معيةةاري قةةدر ) 11.914ل وبل ةةت الييةةةة التائيةةة احملسةةوبة
 )5.808وهي أكرب من الييةة اجلدولية  ) 3.291ند مستوى اللة  )0.001و رجة حرية  .)318وكانت قيةة
الوسةةط احلسةةابي للةرحلةةة الرابعةةة  ) 93.118وبةةإحنراف معيةةاري قةةدر  ) 11.618وكانةةت الييةةةة التائيةةة
احملسوبة  ) 9.045وهي أكرب من الييةة اجلدولية  ) 3.291ند مستوى اللة  )0.001و رجةة حريةة .)294
و ليه فإل هناك فرق ال إحصائيامل بني الوسط احلسابي املتحيق والوسط الفرضي .اجلدول  )5يوضح ذلك.
جدول  :)5نتائ ااختبار التائي لداللة الفرق بني املتوسط املتحيق والوسط الفرضي للسلوك التوكيدي

احملسوبة

اجلدولية

الوسط الفرضي

املعياري

احلرية

الداللة

614

91.952

87

11.817

10.385

3.291

613

ال 0.001

السلوك التوكيدي

ذكور

307

94.048

87

11.702

10.554

3.291

306

ال 0.001

حبسب اجلنس

إناث

307

89.856

87

11.575

4.324

3.291

306

ال 0.001

السلوك التوكيدي

األوىل

319

90.874

87

11.914

5.808

3.291

318

ال 0.001

حبسب املرحلة

الرابعة

295

93.118

87

11.618

9.045

3.291

294

ال 0.001

الييا ة والتوجيه

21.285

21

3.730

1.893

1.960

613

التوكيدية ااجتةا ية

21.674

21

4.197

3.980

3.291

613

املت

واملشا ر

ككل

الدفاع ن احليوق

العينة ككل

ااستياللية

العينة

العينة

السلوك التوكيدي

نوع

العد

614

الوسط
احلسابي

ااحنراف

الييةة التائية

رجة

مستوى

20.882

21

5.199

0.559

1.960

613

28.110

24

4.816

21.148

3.291

613

غ

ال

0.05
ال 0.001
غ

ال

0.05
ال 0.001
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فيتضح أل طلبة جامعة صالح الدين امةة وحبسةب اجلةن س واملرحلةة يتةتعةول مبسةتوى جيةد مةن
السلوك التوكيدي .وميكن تفس ذلك يف ضو العوامل اليفيافية والس ثيفل حصيلة كل ما تعلةه أفرا جمتةع
معنيل بذلك تتضةن يط معيشتهم وأساليبهم الفكرية ومعارفهم ومعتيداتهم ومشةا رهم وإجتاهةاتهم وقةيةهم
واألساليب السلوكية الس يستخدمو نها يف تفا لهم بعضهم مع بعضل وهذ األساليب ثدنا بالوسيلة للتنبةؤ
جبز كب من سلوك الفر واجلةا ة يف مواقف معينة .واملطلع لى تاريخ الكور جيد أنه تةاريخ صةراع مةن
أجةةل تأكيةةد ذاتةةه وهويتةةه اليوميةةة حتةةى أصةةبح جةةز امل مةةن ثيافتةةه .وقةةد إختلفةةت هةةذ النتيجةةة مةةع راسةةة
النيشبنديل  ) 2005الس أ ارت إىل أل طلبة جامعة ب دا يتصفول مبستوى واطئ من السلوك التوكيدي.
وقد يعزى ذلك إما إىل تدهور الظروف يف حمافظات الوسط واجلنةوبل أو يعةزى إىل ااختالفةات اليفيافيةة الةس
نشأت بسبب األنظةة السياسية الس حكةت العراق والس ةلت لى كبت آرا ومعتيدات أفرا اجملتةع.

 2-5اهلدف الثاني :التعرف علف داللة الفروق ع السلوك التوكيدي وجماالته األربعة (القيادة والتوجيه ,التوكيدية
اإلجتماعية ,اإلستقاللية ,الدفاع عن احلقوق واملشاعر) تبعاً ملتغريي اجلنس ( كور -انا ) واملرحلة (األوىل -الرابعة)
للتحيق من هةذا اهلةدف قةام الباحةث بإسةتخرا األوسةاط احلسةابية وااحنرافةات املعياريةة والييةةة
التائية وميارنتها بالييةة اجلدولية بالنسبة للةيياس ككل واجملاالت األربعة املكونةة منهةا املييةاس وتبعةامل
للةت ات املذكورة ويظهر اوتي:
كةةال املتوسةةط احلسةةابي لةةدرجات ينةةة الةةذكور البةةالغ ةةد هم  ) 307طالبةامل لةةى مييةةاس السةةلوك
.1
التوكيةدي  ) 94.048رجةة وبةاحنراف معيةاري قةةدر  ) 11.702رجةةل بينةةا كةال املتوسةط احلسةةابي
لدرجات ينة ااناث البالغ د ها  ) 307طالبة لى امليياس نفسه ) 89.856ل وباحنراف معياري قةدر
(11.575ل وبإستخدام معا لة االختبار التائي لعينتني مستيلتنيل تبني أل الييةة التائية احملسوبة قد بل ت
 ) 4.462رجة وهي ذات اللة إحصةائية نةد مسةتوى  )0.001ةا يشة إىل أ ل الةذكور يتفوقةول لةى
اا ناث يف مستوى السلوك التوكيدي  .إل هذ النتيجة قد جا ت منسجةة مع ما توصل اليه العديد من نتةائ
الدراسةةات العلةيةةةل فيةةد أ ةةارت اليةةه راسةةة فليفةةلل  ) 1999و راسةةة بةةين يةةونسل  )2005و راسةةة
النيشةةةةبنديل  ) 2005و راسةةةةة الطهةةةةراويل  ) 2006و راسةةةةة مارجليةةةةت ومةةةةاوجو & Margalit
 )Mauger,1985و راسة يون ل.)Yong,2010
جدول  :)6اللة الفروق يف السلوك التوكيدي تبعامل للجنس واملرحلة
الوسط

ااحنراف

احلسابي

املعياري

ذكور

307

94.048

11.702

إناث

307

89.856

11.575

األوىل

319

90.874

11.914

الرابعة

295

93.118

11.618

املت ات

السلوك
التوكيدي

العد

الييةة التائية
احملسوبة

4.462

2.360

اجلدولية

3.291

1.960

مستوى
اللة

ال
0.001

ال 0.05
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جمال الييا ة
والتوجيه

جمال التوكيدية
ااجتةا ية

ذكور

307

21.710

3.719

إناث

307

20.859

3.699

األوىل

319

21.034

3.816

الرابعة

295

21.555

3.621

ذكور

307

22.348

4.278

إناث

307

21.000

4.009

األوىل

319

21.376

4.288

الرابعة

295

21.996

4.079

ذكور

307

21.081

5.198

إناث

307

20.684

5.201

األوىل

319

20.545

5.532

الرابعة

295

21.247

4.796

ذكور

307

28.908

4.337

جمال الدفاع ن

إناث

307

27.312

5.136

واملشا ر

األوىل

319

27.918

4.889

الرابعة

295

28.318

4.735

جمال
ااستياللية

احليوق

2.840

1.733

4.029

1.833

0.947

1.674

4.160

1.029

2.576

1.960

3.291

1.960

1.960

1.960

3.291

1.960

ال 0.01

غ

ال

0.05

ال
0.001

غ

ال

0.05

غ

ال

0.05

غ

ال

0.05

ال
0.001

غ

ال

0.05

ند مالحظة اجلدول  )6يظهر اوتي:
كال املتوسط احلسابي لدرجات ينة الذكور البالغ د هم  )307طالبامل لى ميياس السلوك
.2
التوكيدي  )94.048رجة وباحنراف معياري قدر  ) 11.702رجةل بينةا كال املتوسط احلسابي لدرجات
ينة ااناث البالغ د ها  ) 307طالبة لى امليياس نفسه ) 89.856ل وباحنراف معياري قدر (11.575ل
وبإستخدام معا لة االختبار التائي لعينتني مستيلتنيل تبني أ ل الييةة التائية احملسةوبة قةد بل ةت )4.462
رجة وهي ذات اللة إحصائية ند مستوى  )0.001ا يش إىل أل الذكور يتفوقول لى ااناث يف مستوى
السلوك التوكيدي  .إل هذ النتيجة قد جا ت منسجةة مع ما توصل الي ه العديد من نتائ الدراسات العلةيةل
فيد أ ارت اليه راسة فليفلل  ) 1999و راسة بين يونسل  ) 2005و راسة النيشبنديل  )2005و راسة
..........................................................................................................................................................
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الطهراويل  )2006و راسة مارجليت وماوجو  )Margalit & Mauger,1985و راسة يون ل Yong,2010
)ل وكشف ااختبار التائي لعينتني مستيلتني ن وجو فرق ال إحصائيامل إذ يش إىل أل املتوسط احلسابي
جملاالت الييا ة والتوجيهل والتوكيدية ااجتةا يةل والدفاع ن احليوق واملشا ر لدى الذكور هو أ لى مةن
املتوسط احلسابي لإلناثل وبل ت الييةة التائية احملسوبة جملال الييا ة والتوجيه  )2.840وهي أكرب من
الييةة اجلدولية  )2.576ند مستوى اللة ) 0.01ل أما الييةة التائية جملالي التوكيدية ااجتةا ية والدفاع
ن احل يةوق واملشةا ر فيةد بل ةت  ) 4.160, 4.029لةى التةوالي وهةي الةة نةد مسةتوى اللةة )0.001
و رجة حرية ) 612ل و ليه فإل هناك فروقامل ذات اللة إحصائية ولصاحل الذك ورل حيث أنهةم يتفوقةول لةى
ااناث يف اجملاالت اليفالثةل وميكن تفس النتائ السابية املتعلية بالسلوك التوكيدي بشةكل ةام وجماالتةه
اليفالثة الييا ة والتوجيهل والتوكيدية ااجتةا يةل والدفاع ةن احليةوق واملشةا ر) يف ضةو مةت اجلةنس
الذي يش إىل أل التوكيدية تتأثر ب الذكورة واألنوثةل وهذ ااختالفات قد تعو إىل التنشئة ااجتةا يةل فهي
ةلية إستدخال ثيافة اجملتةع يف بنا خصية الفر  .تأييدامل لوجهة النظر هذ فإل كيف امل من األميفال الشعبية
الكور ية ث الذكور لى التوكيدية و ث ااناث لى الكف و دم التوكيديةل فعلى سبيل امليفال ال احلصر
هناك ميفل عيب ييول املرأة اخلجولة تسوى مدينة والرجل اخلجول يسوى مشطامل).
 .2كشف ااختبار التائي لعينتني مستيلتني ن وجو فرق ال إحصائيامل إذ يش إىل أل املتوسةط احلسةابي
للسلوك التوكيدي لدى املرحلة الرابعة هو أكرب من املتوسط احلسةابي لةدى املرحلة ة األوىل ل وبل ةت الييةةة
التائية احملسوبة  )2.360وهي أكرب من الييةة اجلدولية البال ة  ) 1.960و ليه فإل هناك فروقةامل ذات اللةة
إحصائية ند مستوى اللة  )0.05ولصاحل املرحلة الرابعة .أما بالنسبة للةجاالت األربعة للسلوك التوكيدي
الييا ة والتوجيهل التوكيدية اا جتةا يةةل ااسةتيالليةل والةدفاع ةن احليةوق واملشةا ر) لةى الةرغم مةن أل
املتوسط احلسابي للةرحلة الرابعة أكرب من املتوسط احلسابي للةرحلة األوىل يف مجيع اجملةاالت إالّ إل هةذ
الفروق مل ترق ملستوى الداللة ااحصائيةل إذ بل ت الييةة التائية احملسوبة لى اجملاالت األربعةة للسةلوك
التوكيدي  1.733ل 1.833ل 1.674ل )1.029لى التواليل ومجيع هذ الييم أقل من الييةة التائية اجلدولية
البال ةةة ) 0.960ل أي التوجةةد فةةروق ذات اللةةة إحصةةائية نةةد مسةةتوى اللةةة  )0.05يف جمةةاالت السةةلوك
التوكيدي تعزى ملت املرحلة الدراسية.
يتضح ا سبق أل ه ناك فروقامل ذات اللة إحصائية بني املرحلة األوىل والرابعة لى ميياس السلوك
التوكيديل إالّ أل هذ الفروق يف اجملاالت األربعة للةيياس نفسه مل ترق إىل مستوى الداللة ااحصائية .وهذا
يعين أل مستوى التعليم كال له تأث لى السلوك التوكيدي مبجاالته األربعةل ولكن تأث كال ضعيفاملل وقد
يعزى ذلك إما إىل التعليم اجلامعي حيةث أنةه ال يهةتم كةيف امل بتةدريب الطلبةة لةى السةلوك التوكيةدي بالشةكل
املطلوبل أو أل إرتفاع مستوى السلوك التوكيدي يتطلب مستوى أ لى من التعلةيم .أو قةد يعةزى ذلةك إىل أل
طلبة اجلامعة متياربول مةن بعضةهم مةن حيةث العةة ر الةزمينل والعةةر الةزمين نةد ةوقيل  )1998مةن أهةم
العوامل الس د السلوك التوكيدي .كواسة وحمةو ل  2000ل ص  .) 336وقةد إتفيةت هةذ النتيجةة مةع
راسةةة الشةةبيسل  ) 2009الةةس تش ة إىل ةةدم وجةةو فةةروق ذات اللةةة إحصةةائية يف مجيةةع أبعةةا السةةلوك
التوكيدي تبعامل للةرحلة الدراسية.
 3-5اهلدف الثالث :قياس مستوى العزلة اإلجتماعية لدى طلبة جامعة صالح الدين
كشف ااختبار التائي لعينة واحدة ن وجو فرق ال إحصائيامل إذ يش إىل أل املتوسط احلسابي للعزلة
ااجتةا ية لدى طلبة جامعة صالح الدين أقل من املتوسط الفرضي هلال كةا هو موضوح يف اجلدول .)7
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جدول  :)7ااختبار التائي للفرق بني املتوسط احلسابي احليييي واملتوسط الفرضي لدرجات أفرا العينة لى ميياس العزلة
ااجتةا ية

العزلة

العينة

ااجتةا ية

ككل

حبسب اجلنس

حبسب
املرحلة

احلسابي

املعياري

الوسط الفرضي

املت

املتوسط

ااحنراف

الييةة التائية
احملسوبة

اجلدولية

رجة
حرية

مستوى اللة

74.402

19.194

90

20.136

3.291

613

ال 0.001

ذكور

72.544

18.809

90

16.261

3.291

306

ال 0.001

إناث

76.260

19.424

90

12.393

3.291

306

ال 0.001

األوىل

75.598

20.357

90

12.635

3.291

318

ال 0.001

الرابعة

73.108

17.794

90

16.304

3.291

294

ال 0.001

نالحظ من النتائ املعروضة يف اجلدول  ) 7أل هنةاك فرقةامل ذا اللةة إحصةائية نةد مسةتوى الداللةة
 ) 0.001بني املتوسط املتحيق واملتوسط النظريل أي أل رجةات أفةرا العينةة مل تةرق إىل مسةتوى العزلةة
ااجتةا يةل وانهم يتة تعول بعالقات جيدة بعضهم مع بعض ل ومبا أل طلبة اجلامعة ييعول ضةن فئةة األلفةة
ميابل العزلة الس حد ها أريكسولل  (Eriksonلذلك ميكن تفس هذ النتيجة وفق هذ النظرية والس تش
إىل أل مرحلة األلفة ميابل العزلة تبدأ يف أواسط سن املراهية املتةأخرةل والنةاس يف هةذ املرحلةة حباجةة إىل
تطوير القاتهم بشكل ةيقل وإل العديد من الناس حيصلول لى األلفة ول العيد ااجتةا ي يف الةزوا .
)(Larsen & Buss, 2005, p. 319ل و مبا أل طلبة اجلامعة ييعول ضةةن مرحلةة ةريةة واحةدة وهةي مرحلةة
املراهية املتأخرة لذلك حيصلول لى األلفة من خالل القتهم اجليدة بعضهم مع بعض .فضالمل لى ذلك فإل
أفرا اجملتةع الكور ي بشكل ام يتةتعول بعالقات إجتةا ية وطيدة بعضهم مةع بعةضل وإل هةذ العالقةات
أصبحت من الييم السائدة الس ت رس منذ الطفولة وتبيى معه للةراحل العةرية الالحية والس تؤثر يف القاته
مع اوخرين.
 4-5اهلدف الراب  :التعرف علف داللة الفروق ع العزلة اإلجتماعية تبعاً ملتغريي اجلنس (الذكور -اإلنا ) واملرحلة
(األوىل -الرابعة)
وملا كال اهلدف هو التعرف لى الفروق يف العزلة ااجتةا ية لى وفةق مةت ي اجلةنس واملرحلةةل
ليه مت حساب ااختبار التائي لعينتني مستيلتني لى أساس كل مت ل واجلدول  )8يوضح ذلك:
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جدول  :)8يبني اللة الفروق يف العزلة ااجتةا ية تبعامل للجنس واملرحلة
الوسط

ااحنراف

احلسابي

املعياري

ذكور

307

72.544

18.809

إناث

307

76.260

19.424

األوىل

319

75.598

20.357

املت ات

حبسب اجلنس

حبسب املرحلة

العد

الييةة التائية
احملسوبة

2.408

1.608

اجلدولية

1.960

1.960

رجة

مستوى

حرية

اللة

612

612

ال 0.05

غ

ال

0.05

ومن خالل مالحظة اجلدول السابق يتبيني مايلي:

 .1كشف ااختبار التائي لعينتني مستيلتني ن وجو فرق ال إحصائيامل إذ يش إىل أل املتوسةط احلسةابي
للعزلة ااجتةا ية لدى ااناث من طلبة اجلامعة هو أ لى من املتوسط احلسابي للذكور وبل ت الييةة التائية
احملسوبة  ) 2.408وهي أ لى من الييةة اجلدولية البال ة  ) 1.960ند مستوى اللة  )0.05و رجة حرية
 .) 612و ليه فإل هناك فروقةامل ذات ال لةة إحصةائية ولصةاحل الةذكور حيةث أل لةدى اانةاث مسةتوى العزلةة
ااجتةا ية أ لى من الذكور .وميكن تفس ذلك يف ضو التنشئة ااجتةا ية الس تركز لى أل التكول األنيفى
منفتحة أكيفر من الالزم .وقد يعو ذلك إىل طبيعة اجملتةع الذي يرفض إىل حد ما إقامة القات واسعة من قبل
ااناث .وهذا يتفق مع ما أ ار اليه أ لرل  (Adlerأل األياط النو ية للعالئق مع الناس والةنظم ااجتةا يةة
الس تظهر وتتكول د ها طبيعة اجملتةع الذي ينشأ فيه الفر  .اهليسل 1985ل ص .) 105ومبا أل طلبة
املرحلة اا دا ية هم أيضامل من حيث النةو النفسي يعيشول فرتة املراهيةة وقةريبني جةدامل مةن طلبةة املرحلةة
األوىل يف اجلامعة لذلك ميكن ميارنة هذ النتيجة مع راسة سكرل  )2006الس تتفق مع هذ النتيجة.
 .2دم وجو فروق ذات اللة إحصائية بني املرحلة األوىل والرابعة فيد كال الوسط احلسابي للةرحلة األوىل
 )75.598وهو أ لى من ال وسط احلسابي للةرحلة الرابعة الذي بلغ  ) 73.108إالّ أنها مل ترق ملستوى الداللة
فيد كانت الييةة التائية احملسوبة  ) 1.608وهي أص ر من الييةة اجلدولية البال ةة  )1.960نةد مسةتوى
اللة  )0.05و رجة حرية  .) 612وقد يعزى ذلك إىل أل طلبة اجلامعة خيضعول لةنفس السياسةة التعليةيةة
كةةةا أنهةةم ينتةةةول إىل بيئةةات متةاثلةةة إىل حةةد كةةب يف الظةةروف ااجتةا يةةة والسياسةةية واليفيافيةةة والعةةا ات
والتياليةةدل وهةةذا التفسةة يتفةةق مةةع مةةا أ ةةار اليةةه فةةرومل  )Frommأل اليةةوى ااجتةا يةةة والسياسةةية
وااقتصا ية والدينية هي الس تعةل لى تشكيل خصية اانسال ب الدرجة األساسية وهي الس تيوم بدور
فعال يف التأث يف سلوكه .صاحلل 1997ل ص .) 214-213
 5-5اهلدف اخلامس :التعرف علف العالقة بني السلوك التوكيدي مبجاالته األربعة (القيادة والتوجيه ,التوكيديكة
اإلجتماعية ,اإلستقاللية ,الدفاع عن احلقوق واملشاعر) والعزلة اإل جتماعية للعينة كةل ثم تبعاً ملتغريي اجلنس ( كور-
انا ) واملرحلة (األوىل -الرابعة):
ل رض التحيق من هذا اهلةدف قةام الباحةث حبسةاب معامةل اارتبةاط بةني رجةات أفةرا العينةة لةى
ميياس السلوك التوكيدي و رجاتهم لى ميياس العزلة ااجتةا يةل وذلك بإستخدام معامل إرتباط ب سةول
كوسيلة إحصائية يف املعاجلة تبني أل قيةة معامل اارتباط بةني املةت ين تسةاوي  )0.377-و نةد إختبةار
قيةة اارتباط بإستخدام ااختبار التائي للكشف ن اللة اارتباطل تبني أل الييةة التائية احملسوبة تساوي
 ) 8.854وهي أكرب من الييةة التائية اجلدولية البال ة  )3.291وهةي ذات اللةة معنويةة نةد مسةتوى اللةة
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 .)0.001واجلدول  )9يوضح ذلك:
جدول  :)9معامالت اارتباط والييةة التائية لدرجات السلوك التوكيدي والعزلة ااجتةا ية ألفرا العينة
املت ات

نوع العينة

معامل اارتباط

الييةة التائية
احملسوبة

اجلدولية

رجات
احلرية

مستوى اللة

ذكورككل
العينة

0.3770.387-

8.854
7.329

3.291

612
305

 0.001الة

إناث

0.349-

6.503

3.291

305

 0.001الة

األوىل

0.363-

6.936

3.291

317

 0.001الة

الرابعة

0.388-

7.206

3.291

293

 0.001الة

الييا ة والعزلة ااجتةا ية

0.304-

7.894

3.291

612

 0.001الة

التوكيدية ااجتةا ية والعزلة

0.328-

8.589

3.291

612

 0.001الة

السلوك التوكيدي والعزلة
ااجتةا ية

ااستياللية والعزلة
ااجتةا ية
الدفاع ن احليوق والعزلة

العينة ككل

0.110-

2.739

2.576

612

 0.01الة

0.285-

7.355

3.291

612

 0.001الة

من خالل مالحظة اجلدول السابق د أل هناك القة إرتباطية كسةية الةة إحصةائيامل بةني السةلوك
التوكيدي مبجاالته األربعة والعزلة ااجتةا يةل وإل هذ النتيجة جا ت منسجةة مع التوجهات النظرية لكةل
من ميللةرل )Millerالةذي أ ةار إىل أل العزلةة ااجتةا يةة هةي مةن املشةكالت املرتبطةة بإخنفةاض السةلوك
التوكيةديل (  )Miller, 1976, p. 78ةن الشةهريل 2005ل ص .) 3و الفةرخ وتةيم) اللةذين أ ةارا إىل أل
معظم األ خاص املنعزلني يشةعرول بةاخلوف و ةدم التأكةدل الفةرخ وتةيمل 1999ل ص  .) 217و إبةراهيم
وإبراهيم) اللذين أ ارا إىل أل الشخص الذي يعجز ن التعب ن مشا ر وإنفعاالته يتحول إىل خص باهت
يسهل جتاوز وتدرجييامل يفيد اليفية بنفسه وميفل هذ اخلصةائص غالبةامل مةا ةدها يف املنعةزلني إجتةا يةاملل
إبراهيم وإبراهيمل 2003ل ص  .) 187وكذلك أ ار كل من بداهلا ي والعزة) إىل أل ااستجابات التوكيدية
جتعلنا نبتعد ن الشعور بالعزلةل بةد اهلةا ي والعةزة ل 2005ل ص  .) 106وأوضةح حسةني) أيضةامل أل
النيص يف املهارة التوكيدية لدى الفر جيعله يلجأ إىل العزلة ااجتةا ية .حسنيل 2006ل ص .) 41
 -6خامتة البحث
 1-6استخالص النتائج  :يتةتع طلبة جامعة صالح الد ين امة وحبسب اجلنس واملرحلةة مبسةتوى جيةد مةن
السلوك التوكيدي.
 .1السلوك التوكيدي السائد لدى طلبة جامعة صالح الدين هو الدفاع ن احليوق واملشا ر والتوكيدية
ااجتةا ية).
..........................................................................................................................................................
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 .2يتصف الطلبة مبستوى منخفض من السلوك التوكيدي يف جمالي الييا ة والتوجيهل وااستياللية).
 .3توجد فروق ذات اللة إحصائية يف السلوك التوكيدي وجماالته اليفالثة الييا ة والتوجيه والتوكيديةة
ااجتةا ية والدفاع ن احليوق واملشا ر) بني الذكور وااناث ولصاحل الذكورل بينةا التوجد فروق بينهم
يف جمال ااستياللية).
 .4توجد فروق ذات اللة إحصائية يف السةلوك الت وكيةدي بةني املرحلةة األوىل والرابعةة ولصةاحل املرحلةة
الرابعةل بينةا ال توجد فروق ذات اللة إحصائية بينهم يف جماالته األربعة.
 .5يتةتع طلبة اجلامعة امة بعالقات إجتةا ية جيدة مع بعضهم البعضل أي أل رجات الطلبة مل ترق إىل
مستوى العزلة ااجتةا ية.
.6توجد فروق ذات اللة إحصائية يف العزلة ااجتةا ية بني الذكور وااناث ولصاحل الذكورل أي أل لةدى
ااناث مستوى العزلة ااجتةا ية أ لى من الذكور.
 .7ال توجد فروق ذات اللة إحصائية بني املرحلة األوىل والرابعة يف العزلة ااجتةا ية.
 .8توجةةد القةةة كسةةية الةةة إحصةةائيامل بةةني السةةلوك الت وكيةةدي وجماالتةةه األربعةةة الييةةا ة والتوجيةةهل
التوكيدية ااجتةا يةل ااستيالليةل والدفاع ن احليوق واملشا ر)والعزلة ااجتةا ية.
 2-6التوصيات :يف ضو نتائ البحث وإستنتاجاته مت توصية مايأتي:
 .1العةل لى إستخدام التدريب لى السلوك التوكيدي للتخفيف من العزلة اا جتةا ية من قبةل املؤسسةات
الرتبوية وخاصة اجلامعات.
 .2تطوير املناه واملفر ات الدراسية من قبةل املؤسسةات الرتبويةة املعنيةة مبةا ينةةي السةلوك التوكيةدي
جبةيع جماالته خاصة جمال الييا ة والتوجيه.
 .3ضرورة حث التدريسيني من قبل اجلامعة لى مرا اة الفروق الفر ية بني الطلبة يف السلوك التوكيدي يف
أثنا قيامهم بتدريس املا ة والتعامل معهم.
 .4لى الرغم من أل ينة هذا البحث مل ترق يف رجتها إىل مستوى العزلة ااجتةا ية إالّ أل هناك حاجة إىل
فتح وحدات إر ا ية نفسية يف كل كلية من كليات اجلامعة للكشف ن حاالت العزلة ومعاجلتها من خالل
الفرق الرياضية والفنية وإقامة الندوات واملناقشات.
 3-6املقرتحات:

لى وفق نتائ البحث وب ية توسيع أطر الدراسات يف هذا اجملال مت اقرتاح إجرا جمةو ة من الدراسات
يف هذا اجملال مستيبالملل وكاوتي:
 -1إجرا راسة مشابهة للدراسة احلالية لى مستويات متبا ينة يف التعليم ملعرفة مدى تةأث مسةتوى
التعليم يف السلوك التوكيدي.
 .2إجرا راسات تتناول القة السلوك التوكيدي مبت ات أخرى مل يتناوهلا هذا البحةث ميفةل األفكةار
الال يالنيةل ااندفا يةل اجلاذبية ااجتةا يةل اليدرة لى حل املشكالتل املسايرة ااجتةا يةل االتزام
الديين).
 .3إجرا راسة ن السلوك التوكيةدي و القتةه مبةت ات احلالةة ااقتصةا يةل منطيةة السةكن ريةف-
مدينةل سلطة األبل مستوى تعليم الوالدين).
 .4إجةةرا راسةةة ميارنةةة بةةني طلبةةة جامعةةات إقلةةيم كور سةةتال ملعرفةةة تةةأث اليفيافةةات الفر يةةة للةجتةةةع
الكور ي يف مستوى السلوك التوكيدي..
 .5إجرا راسة مشابهة للدراسة احلالية لى طلبةة جامعةة صةالح الةدين بإسةتخدام مييةاس آخةر يضةم
جماالت أخرى كااقدام ااجتةا ي وتوجيه النيد واملساومة وضبط الذات ومواجهة املعتيدات اخلاطئةة
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وغ ذلك من اجملاالت.
.6إجرا راسة تتناول القة العزلة ااجتةا ية مب ت ات أخرى ميفل فيدال الوالدين أو أحدهةال أساليب
املعاملة الوالديةل منطية السكن :عبية – غ عبية) ...اخل..
 -7املصادر
 1-7املصادر العربية

.1إبراهيمل بد الستار ورضوى إبراهيم ) 2003ل لم النفس أسسه ومعامل راساته ل ط2ل
الياهرة.
.2أبو المل رجا حمةو ) 2005ل تيويم التعلمل ط1ل ار املس ةل ةالل األر ل.
.3أبو لبد ل سبع حمةد ) 1982ل مبا ي اليياس النفسي والتيييم الرتبويل ط2ل املطابع التعاونيةل ةالل األر ل.
.4أمحدل حمةد بدالسالم ب .ت).ل اليياس النفسي والرتبويل مكتبة النهضة املصريةل الياهرة.
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تأثري البالغة العربية يف البالغة الكوردية
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ملخص

هذه الدراسة البالغية مقارنة بني أسلوب لغتني .ومسيّنا البحث بـ( :تأثري البالغة العربية يف البالغة الكردية) .وقد
تطلبت طبيعة البحث تقسيمه إىل مخسة مباحث .فاملبحث األول مسيناه :علم البالغة يف اللغتني ،وقسّمناه إىل مطلبني :ودرسنا
يف األول مصطلح البالغة لغ ة واصطالحا يف اللغة العربية والكوردية على السواء .واملطلب الثاني حبثنا يف جذور البالغتني
وتأثرهما بغريهما ومدى رصانتهما .واملبحث الثاني تناولنا فيه تاريخ البالغتني يف مطلبني ،فاملطلب األول حبثنا فيه تاريخ
البالغة العربية واملطلب الثاني حبثنا فيه تاريخ الب الغة الكوردية .واملبحث الثالث تناولنا فيه علم املعاني يف البالغتني،
وقسمناه إىل ثالثة مطالب ،ففي املطلب األول عرّفنا علم املعاني ويف املطلب الثاني درسنا فيه اخلرب وأضربه يف البالغتني ،ويف
املطلب الثالث درسنا اإلجياز واإلطناب .واملبحث الرابع خصصناه لعلم البيان يف البالغتني وأيضا قُسم إىل ثالثة مطالب،
فاملطلب األول عرّفنا فيه علم البيان يف البالغتني واملطلب الثاني تناولنا فيه فن التشبيه واملطلب الثالث درسنا فيه فن
االستعارة يف البالغتني .وأما املبحث اخلامس واألخري فتناولنا فيه علم البديع يف البالغتني ،وقُسِّم إىل ثالثة مطالب ،فأما املطلب
األول فعرفنا فيه علم البديع يف البالغتني ،واملطلب الثاني تناولنا فيه فن اجلناس وأما املطلب الثالث واألخري فأوردنا فيه
الفنون البديعية املستحدثة يف البالغة الكوردية .وأخريا ختمنا البحث مبجموعة نتائج توصلنا إليها من خالل هذه الورقات عسى
أن تأتي جبديد ،وقد توصل البحث إىل نتائج ،من أهمها :إ ن البالغة العربية مرت مبراحل خمتلفة أنضجتها حتى وصلت إلينا
بهذا الشكل ،أما البالغة الكوردية فقد أصابتها قفزة ومل متر بهذه املراحل .وأتى البالغيون الكورد مبجموعة من الفنون
واملصطلحات البالغية اليت أخذوها بأمسائها وتعريفاتها من البالغة العربية ،وكان هلم فضل االستشهاد بنصوص كوردية
رصينة .وأخريا البد من القول :إنّ عدم وجود هذا العلم –علم البالغة -مصطلحا وحدودا وتقسيمات يف األدب الكوردي يف
العصور القدمية ،واختالط الكورد والعرب يف األمة اإلسالمية الواحدة ،وتأثر العلماء الكورد الذين كتبوا عن البالغة الكوردية
باألدب العربي والعلوم اإلسالمية ،كل هذه العوامل جمتمعة ومتكاتفة أدت إىل أن تنبع البالغة الكوردية من البالغة العربية.

املقدّمة
-1
ب العاملني .والصّالة والسّالم على خري خلق اهلل حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أمّا بعد...
احلمد هلل ر ّ
فلما كانت الشعوب اليت دخلت يف اإلسالم أصبحت وحدة واحدة دينا وثقافة وتطلعا ،وتكاتف
املسلمون لنصرة دينهم باللسان والسنان ،وسخّروا العلوم كلّها يف سبيل هذا اهلدف .فكانت البالغة أحد هذه
العلوم .وملّا كان اتصال وتأثري جمموعة الشعوب اإلسالمية قويا ،وعلى األخص الشعب العربي والشعب
الكوردي .فقد جعلنا هذه الدراسة البالغية مقارنة بني أسلوب لغتني .ومسيّنا البحث بـ( :تأثري البالغة العربية
يف البالغة الكوردية) .وكان اهلدف وراء كتابة هذا البحث أن نبيِّن مدى تأثري بالغة قوم على قوم ومن خالل ذلك
ن قدم تصورا جديدا لعلم البالغة املقارن يف ضوء املتغريات اليت أصابت عصرنا ...إذ كان البد أن يتصدى
هلذه املهمة أحد ،وأن يُحمل البحث يف البالغة املقارنة إىل حافة األعوام اليت نعيشها اآلن ،تاركني لغرينا أن
ميضي به يف قادم األيام عرب مفاجآت تقدم علوم عصرنا والدراسات األسلوبية احلديثة ،وقد تطلبت طبيعة
البحث تقسيمه إىل مخسة مباحث .فاملبحث األول مسيناه :علم البالغة يف اللغتني ،وقسّمناه إىل مطلبني:
ودرسنا يف األول مصطلح البالغة لغة واصطالحا يف اللغة العربية واللغة الكوردية على السواء .واملطلب
الثاني حبثنا يف جذور البالغتني وتأثرهما بغريهما ومدى رصانتهما .واملبحث الثاني تناولنا فيه تاريخ
البالغتني يف مطلبني ،فاملطلب األول حبثنا فيه تاريخ البالغة العربية واملطلب الثاني حبثنا فيه تاريخ البالغة
الكوردية .واملبحث الثالث تناولنا فيه علم املعاني يف البالغتني ،وقسمناه إىل ثالثة مطالب ،ففي املطلب
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األول عرّفنا علم املعاني ويف املطلب الثاني درسنا فيه اخلرب وأضربه يف البالغتني ،ويف املطلب الثالث درسنا
اإلجياز واإلطناب .واملبحث الرابع خصصناه لعلم البيان يف البالغتني وأيضا قُسم إىل ثالثة مطالب ،فاملطلب
األول عرّفنا فيه علم البيان يف البالغتني واملطلب الثاني تناولنا فيه فن التشبيه واملطلب الثالث درسنا فيه
فن االستعارة يف البالغتني .وأما املبحث اخلامس واألخري فتناولنا فيه علم البديع يف البالغتني ،وقُسِّم إىل ثالثة
مطالب ،فأما املطلب األول فعرفنا فيه علم البديع يف البالغتني ،واملطلب الثاني تناولنا فيه فن اجلناس وأما
املطلب الثالث واألخري فأوردنا فيه الفنون البديعية املستحدثة يف البالغة الكوردية .ثم أوردنا جمموعة نتائج
توصلنا إليها من خالل هذه الورقات عسى أن تأتي جبديد .وأخريا ختمنا البحث بتوصيات آملني من
االختصاصيني واجلهات املعنية األخذ بها .وإلحصاء الفنون املتعلقة بالعلوم البالغية اليت بُحثت يف الكتب
البالغية الكوردية أوردنا جدوال يضم هذه الفنون وما يقابلها يف البالغة العربية ،وقد كان منهجنا يف هذه
الدراسة هو :قراءة تاريخ البالغتني وإمعان النظر فيه واستخراج ما طواه الزمان فيه مبا خيدم الدراسة
املقارنة .واستقراء العلوم واملصطلحات البالغية يف اللغتني؛ العربية والكردية؛ حتى تكون الدراسة املقارنة
على أرضية علمية صلبة .وتتبع الفن البالغي يف اللغتني (العربية والكوردية) من خالل التعريف اللغوي
واالصطالحي ،وإذا لزم األمر نستشهد بنصوص أدبية رصينة (شعرية ونثرية) للفن البالغي يف اللغتني.
إننا اعتمدنا على مصادر بالغية ،قدمية منها وحديثة .واعتمدنا على مصادر عربية وكوردية على
السواء .ويف قائمة املصادر واملراجع غنى عن ذكرها ،والبد من اإلشارة إىل أنّ هذا البحث أتعبنا كثريا ،إذ كان
علينا أن نطوف بأركان البالغة العربية والبالغة الكوردية على السواء ،مصطلحا وتارخيا وجذورا ،هذا من
جانب .ومن جانب آخر؛ فهذه الدراسة هي األوىل –على حد علمنا -يف مقارنة البالغة الكوردية بالعربية على
امتداد مساحة من الزمن تتجاوز مئات األعوام ومساحة من املكان تتجاوز اجلبال والصحراء ،وأخرياً ،ال نزعم
أننا بلغنا يف هذه الدراسة حدّ الكمال ،ولكننا ما تركنا من اجلهد شيئا ،وآثرنا إخراج هذه الورقات على هذه
الصورة خري من أن ال خترج أبدا ،والزمن كفيل بتقويم ما بداخلها من وهن ،أو شابها من تقصري ،وألن تُضاء
مشعة خري من أن يُلعن الظالم ألف مرة ،واهلل يهدينا سواء السبيل.
 -2علم البالغة يف اللغتني
 1-2مصطلح البالغة
 1-1-2البالغة العربية
البالغة لغة
صلَ وانْتَهى ...،وتَبَلَّ َغ بالشّيءِ
َغَ الشيءُ يَبْلُغ ُبلُوغاً وبَالغاً ،وَ َ
البالغة هي االنتهاءُ والوصول(( ،يقالَ :بل
َوصلُ إىل الشيء املطلوبِ...،واإلبالغُ :اإليصالُ ...،والبالغةُ:
وَصَل إىل مُراده ...،والبالغُ :ما يُتَبلَّغُ به ويُت َّ
َصِيحُهُ يَ ْبلُغُ بعبارةِ لسانهِ كُنْهَ ما يف قلبهِ ،وقد َبلُغَ بالغةً :صارَ
حسَنُ الكالمِ ف
الفصاحةُ ...،ورجلٌ بَليغٌَ :
بليغاً))(.)1
البالغة اصطالحا
من أوائل الذين حتدثوا عن البالغة أبو عبيدة معمر بن املثنى (ت210هـ) يف مصنفه (جماز القرآن)
الذي عرض فيه طرائق تأدية املعاني يف القرآن الكريم ،أو ما يسمى بـ"األساليب"( .)2ثم جاء بعده اجلاحظ
(ت255هـ) ،وقد ضمّن كتابه (البيان والتبيني) حديثا عن الفصاحة والبالغة والطبع والصنعة .وأورد -يف
مناسبات -يف كتابه لفظ البالغة مرادفا لـ"البيان"( ،)3والبد من القول :إنّ لفظة "البالغة" حني ترد يف املصادر
األدبية قبل القرن الرابع اهلجري ،إمنا هي تعين القول اجلميل الذي يبلغ به األديب درجة من اجلودة واإلبداع،
وهي أكثر ما تطلق وصفا .فيقال :يف قول فالن بالغة ،وتتعدد جوانب اجلودة بتعدد نظرة من يستخدم
اللفظ( .)4فقدميا مل يتفق العلماء واألدباء على تعريف واحد للبالغة اصطالحا( ،)5وقد حدّد مفهوم البالغة
الدكتور عبدالعزيز عتيق بأنها(( :وضع الكالم يف موضعه من طول وإجياز ،وتأدية املعنى أداء واضحا بعبارة
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صحيحة فصيحة ،هلا يف النفس أثر خالب ،مع مالءمة كل كالم للمقام الذي يقال فيه ،وللمخاطبني به .ولكن
البالغة قبل هذا وبعد هذا :فن قولي يعتمد على املوهبة وصفاء االستعداد ،ودقة إدراك اجلمال ،وتبني الفروق
اخلفية بني شتى األساليب))( ، )6ولك ّن البالغيني القدماء قسّموا البالغة إىل بالغة الكالم ،وبالغة املتكلم.
فبالغة الكالم :هي ((مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته))( .)7ومقتضى احلال خمتلف ،فإن مقامات الكالم
متفاوتة ،فمقام التنكري يباين مقام التعريف ،ومقام التقديم يباين مقام التأخري ،ومقام الذكر يباين مقام
احلذف ،وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب ،وأما بالغة املتكلم :فهي ((ملكة يقتدر بها على تأليف كالم
بليغ))( ،)8والشك أن يف اشتقاق لفظة "البالغة" من مادة "بلغ" ما يشري إىل الوظيفة األساسية للبالغة؛ ذلك أن
"بلغ الشئُ" يعين :وصل وانتهى ،وبلغ الكالمُ ،إذاً يعين :أنه وصل إىل املخاطب وانتهى إليه .واإلبالغ هو
اإليصال .وكأن الذي يوصل ما يف نفسه من األفكار إىل املخاطب على أمت وجه وأكمل صورة هو البليغ .وقد
الحظ علماء البالغة هذه الصلة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي للبالغة .فنجد أبا هالل العسكري (ت395هـ)
يقول(( :البالغة من قوهلم :بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ،وبلَّغتها غريي.ومبلغ الشئ منتهاه .واملبالغة يف الشئ
االنتهاء إىل غايته ،فسميت البالغة بالغة؛ ألنها تُنهي املعنى إىل قلب السامع فيفهمه))( ،)9ولعل هذا االتصال
الشديد بني معنى البالغة اللغوي واالصطالحي هو الذي جعل القدماء يستعملون البالغة والفصاحة مبعنى
واحد .فلقد كانت الكلمتان عندهم مرتادفتني حتى القرن الرابع تقريبا ،فاإلبالغ عما يف النفس هو اإلفصاح،
وأفصح عما يف نفسه أعرب عما فيها وأبان ،وأفصح اللنب إذا اجنلت رغوته فظهر( .)10وهكذا ترجع الكلمتان إىل
معنى واحد من قبيل اتفاق املعاني على اختالف األصول واملباني(.)11
 2-1-2البالغة الكوردية
لقد وضِع مصطلح "رِةوانبيَذي" مقابل مصطلح "البالغة" العربية .قال عالءالدين السجادي(( :لة
َيَن" :بليغ" وثاشان "بالغة" ي ليَ وةرطرياوة بؤ
زماني عةرةبيدا بةو قسةوباسةي رِةوان وطةوارابيَ ،ئةل
هةمووي وبووة بةناو بؤ زانيارييةكة .لةزماني كورديدا ئةو ضةمكة كة "بالغة" ي لةزماني عةرةبيدا بؤ
َكو زياتريش))( ( .)12يف اللغة العربية يقال لكل
دانراوة ،وشةي "رِةوانبيَذي" بةتةواوي ثرِي ئةكاتةوةو بةل
حديث فصيح "بليغ" ومن ثم استُمد منه "البالغة" وأصبح مصطلحا لعلم ،ويف اللغة الكوردية لفظة
"رِةوانبيَذي" مقابل للفظة "البالغة") ،ووضع مصطلح (ثاراو ) مقابل (البليغ)(.)13وعرّف البالغة الكوردية
َيب ضةند وشةيةكي كةمدا)) ( ( )14هي
َة طوزارةيةكي فراوان لةقال
اصطالحا(( :بريتيية لة دةربريين كؤمةل
التعبري عن جمموعة معاني واسعة يف قالب بضعة ألفاظ قليلة) .
من هنا يتبني لنا من خالل هذا الكالم أنّه قد استُمدّ مصطلح "رِةوانبيَذي" من "البالغة" العربية وهو
ترمجة حرفية له ،ويبدو أن البالغيني الكورد قد أخذوا التعريف االصطالحي للبالغة الكوردية (رِةوانبيَذي) من
التعريف اللغوي واملعنى االصطالحي للبالغة عند البالغيني العرب.
 2-2جذور البالغتني (العربية والكوردية)
إنّ املباحث البالغية نشأت وتبلورت بعد تأمل وفحص عميق ألساليب التعبري األدبية املتنوعة ،ومن
ثم نراها تتخذ ابتداء طابع الوصف لظواهر التعبري القولي يف نص معني ،ثم ما تلبث أن تتجرد من هذا الطابع
لتتحول إىل ما يشبه األصول الثابتة ،واملعايري املستقرة اليت ينبغي للمتكلم أن يتوخاها وحيرص عليها،
كيما حيقق لكالمه األثر املنشود .وهكذا كانت بالغة اليونان من كتاب "اخلطابة" ألرسطو ،وهكذا كانت
بالغة العرب فيما حفظته لنا املؤلفات البالغية( .)15يف حني جند أنّ البالغة الكوردية نُسخت من البالغة العربية
حبذافريها ومل متر بهذه املراحل الطبيعية لنشأتها .فإنها قلّدت وتابعت ما كان موجودا سابقا وهذا ما جعلها
تُراوح مكانها دون إبداع أو حتى تطور يُذكر.
لقد ظل االعتقاد السائد يف أوساط الدارسني حتى مطالع الثالثينيات من القرن العشرين أن الظواهر
البالغية مبصطلحاتها ومفاهيمها عربية النشأة واجلذور ،ومل يثر أحد من املؤلفني العرب –فيما قرأنا-
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موضوع تأثرها بأي تفكري أجنيب قبل هذا التاريخ ،بل إن حديث املتقدمني من علماء البالغة عن األسباب
الداعية إىل تعلّمها جتعل منها علما عربيا صميما؛ إذ يذكرون يف مقدمة هذه األسباب معرفة وجوه إعجاز القرآن
الكريم؛ ومن هذه اجلهة يقدم على سائر العلوم.
إالّ أن هذا االعتقاد تعرض لالهتزاز منذ أن قدم الدكتور طه حسني حبثا إىل املؤمتر الثاني عشر
جلماعة املستشرقني الذي عقد يف مدينة "ليدن" يف سبتمرب سنة  ، 1931وموضوعه "البيان العربي من
اجلاحظ إىل عبدالقاهر" ،فقد ربط البيان العربي بالبيان اليوناني ،متمثال ،خباصة ،يف كتاب اخلطابة
ألرسطو( .)16ثم تبع طه حسني الدكتور حممد مندور( ،)17و د.شكري عياد ( ،)18وأيضا د .إبراهيم سالمة ( ،)19وقد
ردّ على كلّ هؤالء الدكتور شفيع السيد بأن الفنون البالغية كانت موجودة ومتناولة بني العلماء قبل ترمجة
كتاب اخلطابة ألرسطو ،وأن البالغة العربية نشأت من أجل بيان اإلعجاز القرآني وأسلوبه الرفيع ،والبد أن
نشري إىل شئ من الفرق بني البالغتني اليونانية والعربية ،يف طبيعة النشأة لكل منهما:
بالغة اليونان تدين يف اجلزء األكرب من صورها وظواهرها للفن اخلطابي بأشكاله املتعارف عليها يف
.1
اجملتمع اليوناني آنذاك ،وقلما تستمد من الشعر .أما بالغة العرب فإنها استقت صورها من الشعر والنثر على
السواء ،وإن كان اعتمادها على اخلطابة يف القليل النادر من األحيان.
للبالغة العربية مصدر عظيم ،مل يتهيأ مثله لبالغة اليونان ،وكان له أثره الفعال يف تشكيل مسار
.2
البحث البالغي ،وهو القرآن الكريم ،فقد جاء بلغة العرب ،وتألف من جنس احلروف والكلمات اليت تألف منها
شعر الشعراء ونثر اخلطباء(.)21
إذن البد أن جنلو األمر يف موضوع التأثري والتأثر عامة ،سواء يف اآلداب املختلفة أم يف غريها من نتاج
الفكر اإلنساني .ونشري يف هذا املقام إىل حقيقتني أساسيتني:
أوالهما :أن التأثر بأفكار اآلخرين ال يزري باملتأثر أو ينتقص من قيمته مادام يقوم على اهلضم والتمثل،
وتطويع املادة املؤثرة وإخراجها إخراجا جديدا له خصوصيته ،بل إنه –على العكس -يعد يف هذه احلالة آية
األصالة واإلبداع ،وما احلضارات اإلنسانية يف عصورها املختلفة إال حلقات متتابعة من األخذ والعطاء.
الثانية :أنه ال يكفي يف إثبات التأثر والتأثري جمرد التشابه بني فكرتني أو موضوعني ،فما أكثر توارد اخلواطر،
خاصة في ما يشرتك فيه أفراد النوع اإلنساني على اختالف أجناسهم وهو اللغة ،وهناك من الظواهر اللغوية
والبيانية ما يتوصل إليها الباحثون يف لغة من اللغات ،يف الوقت الذي توصل فيها باحثون آخرون يف لغة أخرى
إىل الظواهر نفسها ،مع اختالف التسمية يف بعض األحيان .وعلى سبيل املثال فإن احلقيقة واجملاز والتشبيه
أمور تشرتك فيها سائر اللغات احلية املعروفة على وجه األرض .البد إذن إلثبات التأثري من وجود عالقة
تارخيية واضحة بني كال اجلانبني ،املؤثر واملتأثر -إىل جانب مواطن التشابه بينهما بطبيعة احلال( ،)21وأمّا
فيما يتعلق جبذور البالغة الكوردية وأصوهلا فالبد من القول :إنّ تأثري البالغة العربية على البالغة الكوردية
جلي يف تسمية مصطلح "البالغة الكوردية" وترمجتها احلرفية .ولبيان ذلك ،نورد أقواال إلدريس عبداهلل،
ي بةشةكاني
حيث حتدث عن "جوانكاريي" (البديع) يف البالغة الكوردية قائال(( :جوانكاري يةكيَكة لة س َ
زانسيت رِةوانبيَذي ...لة عةرةبيدا "البديع" ي ثيَ دةطوتريَت ،وشةيةكة لة رِووي زمانييةوة بريتيية لة
داهيَناني شت ،يان بة واتايةكي تر "البديع" بةو شتة دةطوتريَ كةبؤ يةكةم جار دادةهيَنرئ( )22())...البديع
أحد األقسام الثالثة للبالغة ...وهو البديع يف العربية ،لفظة يف جانبها اللغوي هي اإلبداع ،أو مبعنى آخر يقال
لألشياء املبتدعة :البديع) .وقال أيضا(( :ليَكؤلينةوة لة سئ بةشةكاني زانسيت رِةوانبيَذيي ،بةبةراورد لةطةلَ
عةرةبةكان ،الي كورد زؤر دواكةوتوة ،ئةوةي كراويشة ،نووسةراني سوودي ضاكيان لة رِةوانبيَذاني عةرةب
وةرطرتوة ،هةربؤية بؤ دةستيشان كردني هونةرةكاني جوانكاري دةشئ سوودمةندبيَ ،سةرةتا بؤالي
رِوانبيَذاني عةرةب بطةِريَينةوة ،بزانني ئةوان ضؤنيان خستؤتة رِوو))((.)23البحث يف العلوم الثالثة للبالغة
مقارنة مبا عند العرب متأخر جدا عند الكورد ،وما بُحث فقد استفاد الكتاب الكورد كثريا من البالغة العربية،
لذا حتديد فنون البديع ميكن أن يكون مفيدا إذا أرجعناه إىل البالغة العربية لنعرف كيف عرضوا هذه الفنون).
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فهذه النصوص واضحة وجلية يف تأثري البالغة العربية يف البالغة الكوردية ،واعرتاف من باحث كوردي
على سريان أر ومة البالغة العربية يف أصول البالغة الكوردية .وتوصية منه على انتهاج البالغة العربية لفهم
البالغة الكوردية وتعليمها وعرضها ،وفيما يتعلق باملوضوع نفسه ،نرى أن األدباء الكورد مل يكتفوا بنقل
املصطلحات والتعريفات من البالغة العربية إىل البالغة الكوردية فقط ،بل نرى أديبا مثل عالءالدين السجادي
ينسج كتابه "خوَشخواني" على منوال كتاب "تلخيص املفتاح" للخطيب القزويين خطة ومنهجا وطريقة
تناول(.)24
 -3تاريخ البالغتني
 1-3تاريخ البالغة العربية
البالغة العربية يف العصر اجلاهلي
لقد كان اجلاهليون حيكمون على التذوق اجلمالي بأمساء غري اليت تعارف عليها البالغيون يف العصور
الالحقة ،وذلك ألن أهل اجلاهلية كانوا يصدرون أحكاما من غري تعليل يف نظر الالحقني ،وإن كانت تلك احلدود
البالغية واضحة لديهم ،ومقبولة لدى املتلقني آنذاك(.)25
البالغة العربية يف العصر اإلسالمي واألموي:
إن املالحظات البيانية كثرت يف العصر اإلسالمي واألموي ،وهي كثرة عملت فيها بواعث كثرية ،فقد
حتضر العرب واستقروا يف املدن واألمصار ،ورقيت حياتهم العقلية ،وأخذوا يتجادلون يف مجيع شؤونهم
السياسية والعقدية  ،...ومنا العقل العربي منوا واسعا ،فكان طبيعيا أن ينمو النظر يف بالغة الكالم وأن تكثر
املالحظات املتصلة حبسن البيان ،ال يف جمال اخلطابة واخلطباء فحسب ،بل أيضا يف جمال الشعر
والشعراء(.)26
البالغة العربية يف العصر العباسي
لقد برزت اجتاهات للبالغة العربية يف هذا العصر ،فكانت تتمثل يف:
اجتاه األدباء والنقاد والكتاب والرواة.
اجتاه النحويني واللغويني.
اجتاه دراسات إعجاز القرآن.
اجتاه الدراسات الفلسفية البالغية.
فاالجتاه األول يربي الذوق ،ويشرح العبارة ،وحيافظ على بيان الرتاكيب ،ووضوحها ،ومن هذا النوع
كتاب "البيان والتبيني" ألبي عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ(ت255هـ) ،وكتابا "دالئل اإلعجاز" و"أسرار
البالغة" لعبدالقاهر اجلرجاني(ت471هــ) .وكتاب "املثل السائر" البن األثري(ت637هـ) ،ومن الكتب اليت متثل
االجتاه الثاني "جماز القرآن" ألبي عبيدة معمر بن املثنى (ت209هـ) ،و"اخلصائص" البن جين (ت392هـ)،
و"الصاحيب" البن فارس (ت395هـ) .وهذه الطائفة من هذه املؤلفات ختدم املعنى القرآني من وجهة نظر
حنوية لغوية ،وأبرز ما يُصوّر اجتاه ودراسات اإلعجاز القرآني" ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن الكريم" للرماني
(ت386هـ) ،واخلطابي (ت388هـ) ،وعبدالقاهر اجلرجاني (ت474هـ) .وكتاب "إعجاز القرآن" ألبي بكر
الباقالني (ت403هـ) ،ومتثل هذه الكتب طرائق فهم القرآن الكريم من خالل الوجهة البالغية ،وهي ال ختتلف يف
هدفها عن الدرس البالغي عند البيانيني ،إال أنها جتعل هذه املفردات البالغية يف كالم العرب خدمة لكتاب اهلل،
إذ ال تقف يف إظهار اللون البالغي يف كالم العرب ،بل البد من وَصْل ذلك بكالم اهلل تعاىل ،ومن هذا كتاب "بديع
القرآن" البن أبي األصبع املصري (ت654هـ).
ميثل االجتاه الرابع القسم الثالث من كتاب "مفتاح العلوم" للسكاكي (ت626هـ) وكتاب "التلخيص"
للخطيب القزويين (ت739هـ) ومن سار على هذه الطريق من أصحاب احلواشي والتقارير يف "شروح
التلخيص"(.)27
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البالغة العربية يف العصر احلديث
شاعت يف العصر احلديث البالغة العربية يف ثثار الدارسني من لالل تيارين
األول :استمرار ملنهج السكاكي ومن تاله من املؤلفني ،أو غريهم ممن عُرفوا يف تاريخ البالغة العربية
بأصحاب املنهج الفلسفي ،واستقرّت علوم البالغة يف هذه املؤلفات وعند هذا النفر من العلماء على الصورة
اآلتية :مقدمة يف البالغة العربية وتضم( :الفصاحة ،البالغة) ،وعلم املعاني ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،وأخريا
خامتة يف السرقات ،وفيما ينبغي للمتكلم أن يتأنق به .وأغلب الكتب املدرسية يف العصر احلاضر اتبعت هذا
التقسيم ،وإن كنا جند يف أمثلتها بعض النظرات النقدية ،والشروح األدبية .وعلى العموم فهذه البالغة سُميت
يف العصر احلاضر باسم "البالغة املدرسية" ،وأغلب صفحاتها منزوعة نزعا من كالم السابقني يف أمثلتها
وشرحها وتقسيمها.
الثاني :سار فريق آخر من دارسي البالغة العربية على املواءمة بني هذا التقسيم واالتصال باملفاهيم
النقدية ،واملصطلحات األدبية ،فعرفوا البالغة باسم "البيان" ،ومرة باسم "الذوق" ،وثالثة باسم "الصورة"،
ورابعة باسم "األسلوب" ،وخامسة باسم "النقد" .وهم يف كل ذلك يعرضون ثقافتهم ومعرفتهم من خالل
الصورة البالغية (.)28
 2-3تاريخ البالغة الكوردية
وأما فيما يتعلق بالبالغة الكوردية فعلمها مستحدث جديد يف العصر احلديث؛ إذ ال جند من ألّف فيها
قدميا؛ وسبب ذلك هو أن العلماء الكورد ذابوا وانصهروا يف اللغة العربية؛ ألنهم – كالقوميات األخرى الداخلة
يف اإلسالم -وجدوا أن خدمة اللغة العربية إمنا هي خدمة للقرآن الكريم وطاعة وقُربة إىل اهلل تعاىل ،بل أكثر من
ذلك يف العصر احلديث وجدنا من له دراسات بالغية فكتبها باللغة العربية ويف البالغة العربية أيضا( ،)29وأول
من تكلّم عن بعض موضوعات البالغة باللغة الكوردية مثل (التعقيد ،اإلجياز ،التشبيه ،االستعارة) من دون ذكر
للبالغة الكوردية ،هو الشيخ نوري الشيخ صاحل يف سلسلة مقاالت بعنوان (أدبيات كوردي) بني سنيت -1926
 1927يف جريدة (ذيان)( ،)30ومن أوائل من ألّفوا يف البالغة الكوردية هو عالءالدين السجادي ،فقد حتدث عن
البالغة الكوردية يف كتابيه (ئةدةبي كوردي وليَكؤلينةوة لة ئةدةبي كوردي)( األدب الكوردي ودراسة األدب
الكوردي) يف سنة  1968و(دةقةكاني ئةدةبي كوردي) (نصوص األدب الكوردي) يف سنة  .1978وعلى نقيض
الشيخ نوري جند السجادي قد "كرّد" املصطلحات البالغية(. )31
ثمّ جاء بعد السجادي الدكتور عزيز طةردي ،وكتب يف بداية السبعينيات اجمللد األول والثاني والثالث
يف البالغة الكوردية ومسّاه "رِةوانبيَذيي لة ئةدةبي كورديدا" (البالغة يف األدب الكوردي) .وقد خصّص كل
جملد لعلم من العلوم الثالثة للبالغة :فـ"البديع-جوانكاري" و "املعاني-واتاسازي" و "البيان-رِوونبيَذي"(.)32
ثمّ مجع اجمللدات الثالث يف كتاب واحد ومسّاه "رِةوانبيَذيي" (البالغة) فكانت الطبعة األوىل يف سنة 2002م،
َواتا) (اجملاز) للدكتور
وأما الطبعة الثانية فكانت يف سنة 2005م( ،)33وثالث كتب البالغة الكوردية هو(ئاوةل
كامل حسن البصري ،ألّفه يف سنة 1981م ،والذي حتدث فيه عن اجملاز عند اليونان والعرب واآلوروبيني
والكورد على السواء( .)34وأما الكتاب الرابع فهو حملمد سعيد إبراهيم بعنوان (طةشتئ لة عيلمي بةالغة) (رحلة
يف علم البالغة) الذي طبع يف سنة 1985م .وأمّا الكتاب اخلامس الذي ألِّف يف سنة  1991فهو "بةديع
وعةرووزي نامي" (بديع وعروض النامي) من تأليف املال عبدالكريم املدرس الذي خصّصه لعلم البديع.
واملؤلف يف هذا الكتاب مل يكتف بنقل تعريفات ومصطلحات البالغة العربية إىل البالغة الكوردية فحسب ،بل
نقل مصطلحات الفنون البديعية العربية إىل البالغة الكوردية كما هي دون ترمجتها إىل الكوردية ،مثل:
(الطباق ،مراعاة النظري ،املقابلة ،اإلرصاد ،املشاكلة ،العكس... ،أخل)( .)35والكتاب األخري فهو"جوانكاري
لةئةدةبي كورديدا" (البديع يف األدب الكوردي) إلدريس عبداهلل( ،)36ويف سنة  1986وما بعدها جند أن جامعة
صالح الدين يف هولري واجلامعات األخرى يف كوردستان والعراق قد فتحت أبوابها على مصراعيها لدراسة
البالغة الكوردية وخدمتها من خالل تقديم البحوث العلمية ورسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه.منها:
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 -1ويَنةي روونبيَذي لة شيعري كالسيكي كورديدا بة منوونةي مةالي جزيري ونالي (الصورة البالغية يف
الشعر الكالسيكي الكوردي ،شعر مُال اجلزيري ونالي أمنوذجا) ،نوزت أمحد عثمان ،رسالة ماجستري مقدمة
إىل قسم اللغة الكوردية/كلية اآلداب /جامعة صالح الدين1991 ،م.
 -2هونةري رةوانبيَذي لة شيعري (نالي) دا (فن البالغة يف شعر "نالي") ،عبدالسالم ساالر عبدالرمحن،
رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم اللغة الكوردية/كلية اللغات /جامعة السليمانية2000 ،م.
 -3اليةنة رةوانبيَذييةكان لة شيعري كالسيكيدا بة منوونةي حةمدي وحاجي قادري كؤيي (اجلوانب
البالغية يف الشعر الكالسيكي ،شعر محدي وحاجي قادر الكويي أمنوذجا) ،إدريس عبداهلل ،أطروحة دكتوراه
مقدمة إىل قسم اللغة الكوردية/كلية اللغات /جامعة صالح الدين2010 ،م.
ويبدو أنّ كلّ الذين تكلموا عن البالغة الكوردية قد اعتمدوا على املؤلفني العرب يف البالغة العربية،
فجعلوا البالغة العربية أساسا ملصادر تأليفاتهم ،واستعاروا ألفاظ البالغة العربية ومصطلحاتها للبالغة
الكوردية وترمجوها حرفيا ،وأما فيما يتعلق مبنهج البالغة الكوردية واجتاهها؛ فإننا ال جند مناهج واجتاهات
خمتلفة ومتباينة ومتنوعة للبالغة الكوردية كما وجدناها يف البالغة العربية .ونستطيع القول بأن البالغة
الكوردية سارت باجتاه واحد؛ أال وهو االجتاه التعليمي ،أو فيما عُرف عند الباحثني املعاصرين للبالغة يف
جلّ الذين مجعوا ومثّلوا وكتبوا يف البالغة الكوردية هو
العصر احلديث بـ "البالغة املدرسية" .إذ كان ديدن ُ
اإلتيان بشواهد شعرية أو نثرية للفنون البالغية بُغية توضيح املصطلح أو الفن البالغي دون االلتفات لتذوق
النص األدبي أو بيان اجلمالية األسلوبية هلذا النص أو ذاك .ويبدو أن هذا األمر جنده طبيعيا إذا تفحصنا
البالغة الكوردية كونها علما جديدا على الكورد ،إضافة إىل عدم تكلّف أنفسهم (ونقصد الذين تناولوا هذا
العلم عند الكورد) اإلتيان بقراءات جديدة يف هذا اجملال ،أو تضمّن األمثلة بعض النظرات النقدية ،أو حتى
توطيد هذا العلم عند الكورد ببعض إضافات يف املصطلح ،أو التقسيم ،أو التحليل.
 -4علم املعاني يف البالغتني
 1-4تعريف علم املعاني
عرّف السكاكي علم املعاني بقوله(( :هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة ،وما يتصل بها من
االستحسان وغريه ،ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكره))(.)37
فهو علم يُعلِّمنا كيف نُركب اجلملة لنصيب بها الغرض املعنوي الذي نريد على اختالف الظروف
واألحوال ،وهو يعين بــ "تراكيب الكالم" ،الرتاكيب الصادرة عمن له فضل متييز ومعرفة ،وهي تراكيب
البلغاء ال الصادرة عمن سواهم ،ومل يرتض القزويين تعريف السكاكي فعرفه بقوله(( :هو علم يعرف به أحوال
اللفظ العربي اليت يطابق بها مقتضى احلال))( ،)38وأحوال اللفظ يف تعريف القزويين تشمل أحوال اجلملة،
كالقصر والفصل والوصل واملساواة واإلجياز واإلطناب ،كما تشمل أحوال أجزائها كأحوال اإلسناد وأحوال
املسند إليه وأحوال املسند وأحوال متعلقات الفعل ،وإذا كان لنا أن نفاضل بني تعريفي السكاكي والقزويين،
فإننا نفضل تعريف القزويين؛ ألنه موجز وواضح( ،)39وميكن حصر موضوعات علم املعاني اليت وردت يف
القسم الثالث من كتاب "املفتاح" للسكاكي على النحو التالي :اخلرب واإلنشاء ،اإلسناد اخلربي واختالفه
باختالف السامع من حيث خلو الذهن ،أو الشك ،أو اإلنكار ،اإلسناد ،وبيان أحوال املسند إليه واملسند ،من
حيث :احلذف والذكر ،والتنكري والتعريف ،والتقديم والتأخري ،والتخصيص واملقتضيات البالغية لذلك ،الفعل
ومتعلقاته ،الفصل والوصل ،اإلجياز واإلطناب ،وبيان كيف أنهما نسبيان ،القصر وأنواعه وطرقه ،الطلب
ويندرج حتته:
مقدمة عن الطلب مستمدة من كالم املناطقة عن التصور والتصديق وما حيصل يف الذهن ،وما حيصل
يف اخلارج.
أنواع الطلب اخلمسة :التمين ،واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والنداء ،وأدوات كل منها ،ووظائفها.
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األغراض البالغية أو املعاني أو املعاني اإلضافية اليت خيرج الطلب عن معانيه األصلية من أجل
الداللة عليها ،وذلك مثل :التعجب ،واإلنكار ،واالستبطاء ،والنفي( ،)40وهنالك أساليب يف علم املعاني قائمة
على اخلروج من م قتضى الظاهر لنكتة أو سبب من األسباب ،من أهمها :وضع املضمر موضع املظهر ،ووضع
املظهر موضع املضمر ،والقلب ،والتغليب ،واألسلوب احلكيم،وااللتفات ،واالنتقال من خطاب الواحد خلطاب
االثنني وعكسه ،واالنتقال من خطاب الواحد خلطاب اجلمع وعكسه ( ،)41وإذا جئنا إىل علم املعاني يف البالغة
الكوردية جند أن البالغيني الكورد قد نقلوا وترمجوا هذا العلم من البالغة العربية .وقد استعمل السجادي
مصطلح (طوزارةكاري) ( )42لعلم املعاني و د.عزيز طردي مصطلح (واتاناسي) للعلم نفسه وعرفه بقوله(( :ئةم
َيَتةوة .باس دةكا قسةونوسني دةبئ لةطةلَ بارودؤخي طويَطر خويَنةرو
زانستة لة ثةيوةندي وشةومانا دةكؤل
َةي طةياندني
َويَسيت طشيت ئاخاوتن ِريَك بكةوئ بؤ ئةوةي بةرهةمةكة رِةوان بئ وقسةكةر تووشي هةل
هةل
مانا نةبيَ .لةهةمان كاتدا لةو مانا الوةكي وخوازةييانة دةكؤليَتةوة كة لةطةلَ ماناي دروست وفةرهةنطي
َويسيت بةكارهيَنان دةيانسةثيَنئ )) (( )43هذا العلم يبحث يف عالقة
وشةكان ماناي رِستةكة تةواو دةكةن كة هةل
اللفظة واملعنى ،يتكلم عن مطابقة الكالم واملكتوب ملقتضى حال املتلقي وسياق الكالم ليكون الكالم بليغا
وال يفهم خطأ .ويبحث أيضا يف املعاني الثواني اليت ختلق مع املعاني الصحيحة لأللفاظ معاني اجلمل اليت
تفرضها موقف املرسل) .ونلحظ أن هذا التعريف قريب من تعريف السكاكي وكأنه ترمجة له ،وقد حتدث
البالغيون الكورد عن موضوعات علم املعاني يف البالغة الكوردية وهي عندهم (اخلرب واإلنشاء ،اإلجياز
واإلطناب واملساواة ،الفصل والوصل ،القصر ،اإللتفات) ( )44وغضوا الطرف عن املوضوعات األخرى اليت
ذكرها البالغيون العرب ليس جهال وإمنا عدم اكرتاث كما صرّح السجادي بقوله(( :بةالغةي عةرةبي ئةمانةي
َم ئيَمة لةثاش ليَكدانةوةو وردبونةوة ئةوةمان بةالوة ضاكرت بوو لةو ئةندازةية كة
هةموو طرتؤتةوة ،بةال
ب امسان كوردووة زياتر باس نةكةين .ئةوةش رِاستة كةبةالغة زانيارييةكة وضةمكي ئةو زانياريية لةهةموو
َم وةكو ووترا زياد لةوة بةزياد ئةزامن))(( )45إن البالغة
زةمانيَكا هةية ،وةئةبيَ لةزماني كورديشدا هةبيَ ،بةال
العربية تضم كل هذه الفنون ،وإمنا حنن بعد الدراسة والتدقيق آثرنا عدم ذكر الفنون أكثر من هذا ،وهذا
صحيح أن البالغة علم ومفهوم هذا العلم موجود يف اللغات كافة ،والبد من وجودها يف اللغة الكوردية أيضا
ولكن نكتفي بهذا القدر من هذا العلم) .فهو يقر بكثرة موضوعات علم املعاني إلّا أنه استأثر بهذه املوضوعات
خشية اإلطالة ،ولكي تكون دراستنا قائمة على أرضية علمية صلبة معتمدة على املقابلة االستقرائية فسوف
جنري مقارنة يف اخلرب وأضربه واإلجياز واإلطناب كما جاءت يف كتب البالغيني العرب والكورد.
 2-4اخلرب وأضربه
لقد حتدث الرازي(ت606هـ) عن اخلرب قائال(( :القول املقتضي بتصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم
بالنفي أو باإلثبات .ومِنْ حدِّه :بأنه احملتمل للتصديق والتكذيب احملدودين بالصدق والكذب))(.)46
أمّا الدكتور أمحد مطلوب فقد قال(( :وصفوة القول :أنَّ اخلرب كلُّ كالم حيتمل الصدق أو الكذب لذاته،
وهذا تعريف يصدق على كلِّ كالم يؤخذ من غري النَّظر إىل قائله ،واألخبار اليت وردت يف كتاب اهلل وأحاديث
النّيب صلى اهلل عليه وسلم واحلقائق العلمية والبديهيات اليت ال يشك فيها ،ال ميكن أنْ حتتمل الكذب مع أنَّها
إخبار عن شئ ،ولذلك خترج مِنْ هذا التعريف ،أمَّا غريها مِنَ األخبار فهي قابلة للتصديق والكذب ،وألنّها ينظر
إليها لذاتها ال لذات القائلني)) ( ،)47وأمّا معيار حتديد الصدق والكذب فقد أوضحه اخلطيب
القزويين(ت739هـ) بقوله(( :اختلف النّاس يف احنصار اخلرب يف الصدق والكذب .فذهب اجلمهور إىل أنّه
منحصر فيهما ،ثم اختلفوا .فقال األكثر منهم صدقه مطابقة حكمه للواقع ،وكذبه عدم مطابقة حكمه له .وهذا
هو املشهور وعليه التعويل)) (.)48
أضرب اخلرب:
البد من مراعاة أحوال املخاطبني الذين يُلقى اخلرب إليهم ،فيجب مراعاة املقامات اليت يُتحدّث
فيها( .)49ومن أجل ذلك قسّم البالغيون اخلرب إىل ثالثة أقسام؛ وهي:
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أوّالً :اخلرب االبتدائي :وهو ((أنْ يكون املخاطبُ خالي الذّهن من اخلرب ،غري مرتدِّدٍ فيه وال منكر له .ويف هذه
احلال ال يؤكد له الكالم لعدم احلاجة إىل التّوكيد)) ( .)50مثل قولنا :زيد قائم .ملن اليكون شاكا أو منكرا لقيام
زيد.
ثانياً :اخلرب الطّليب :ونعين به أنّ املخاطب أو املتلقي إذا كان مرتدداً يف قبول حكم أو مضمون التّعبري ،أو
مرتدّداً يف ثبوته أو عدمه ،إذ ملْ يرتجّح عنده ثبوته أو نفيه ،فإنّ هذه احلالة تقتضي تقوية التّعبري يف تأكيده(.)51
وذلك مثل قوله تعاىل(( :أمل تعلم أن اهلل على كل شيء قدير))( .)52فقد أُكِّد قدرة اهلل على كل شيء مبؤكد (أنّ)
ملن كان مرتددا يف قدرته تعاىل.
َبُ منْكِراً للخرب الذي يُراد إلقاؤه إليه ،معتقداً خالفه .فيجب تأكيد
ثالثاً :اخلرب اإلنكاري :وهو أنْ يكون املخاط
()53
الكالم له مبؤكِّدين ،أو أكثر ،على حسب حاله من اإلنكار؛ قوة وضعفاً  .ومنه قول لبيد:
إن املنايا ال تطيشُ سهامُها(.)54
َّ
َتأتيَنَّ منيّيت
ولقد علمتُ ل
فالشاعر أكّد خرب جميء موته مبؤكدي (القسم وقد) .وكأن الناس قالوا :اليعلم اإلنسان أجله وأنكروا عليه
علمه ،فردّ عليهم ببيت شعره هذا.
اخلرب يف البالغة الكوردية
قال عزيز طةردي(( :خةبةر :لة ئةسلدا بؤ طةياندني زانياري دةطوترئ وبةثيَي دارِشتين شيَوازي خةبةري)) .
(اخلرب يف األصل يلقى إليصال معلومة وفق األساليب اخلربية) .وقسَمه إىل ثالثة أضرب كما يف البالغة العربية،
وهي(:)56
 -1خةبةري ساكار(اخلرب االبتدائي).
 -2خةبةري داواكاري (اخلرب الطليب).
 -3خةبةري نكوولي (اخلرب اإلنكاري).
()57
وقد عرّف هذه األضرب بتعريفات البالغيني العرب ومل يضف شيئا  .وقد أتى بأمثلة لكل ضرب .منها قول
الشاعر ثريةميَرد يف اخلرب االبتدائي:
(أتانا الربيع ،ولكن جبوع)
َم بةبرسي
بةهارمان بؤ هات ،بةال
()58
كةس لة سةيران وشايي ناثرسي ( .الأ حد يسأل عن السياحة والدبكة)
فالشاعر هنا يلقي علينا خربا جديدا لسنا مرتددين وال منكرين له وهو إقبال الربيع ،لذا اليؤكده مبؤكدات.
ومثال الضرب الثاني قول الشاعر (خاني):
(فجأة طلع عليهم نور)
نوورةك فتلي ل وان ذ ناطةه
()59
(قد أصبحوا يف غيبوبة)
ئيدي قة نةما ئةوان ضو ئلطةه .
فـ (خاني) قد وظّف أداة التوكيد (قه) مبعنى (قد) ليلقي املتلقي تردده جانبا يف حالة الوجد الصويف الذي مرّ
به بطل األسطورة الشعرية ومن معه ،فأكد مبؤكد واحد فقط.
ومثال الضرب الثالث قول الشاعر بيَ كةس:
بةو خودايةي بئ شةريك والمةكان و واحيدة ( واهلل الذي الشريك والمكان وال واحد له)
َما ئاطري كردؤتةوة ( قد أوقد عشقك نارا يف فؤادي)
عةشقي تؤ نةوعئ لة دل
ئاطريَكي وا هةزار سالَ ئاوي برِذيَنيتة سةر ( نار إذا أسكبت عليها املاء ألف سنة)
قةت طرِوكلثة وبليَسةي تا ئةبةد نةكوذيَتةوة( ( .)60أبدا ال تنطفئ هليبها إىل األبد)
الشاعر يتحدث عن عشقه للوطن ،وكيف أحرق هذا العشق قلبه .ولكن يؤكد هذا اخلرب مبؤكدات القسـم بـاهلل
وبصفاته العلى ،ثم بوصفه للنار اليت التنطفئ ولو أسـكبت عليهـا املـاء ألـف سـنة ،إىل أن يصـل يف توكيـده
إيغاله يف وصف هليب هذه النار ،وأخريا جند ألفاظا استخدمها الشاعر زاد يف توكيده مثل (قةت) مبعنى "أبدا"
و(تا ئةبةد) مبعنى "إىل األبد" .وكأن املتلقي ينكر على الشاعر هذا العشق الشديد لوطنه وال يصدقه ،فأتى
بكل هذه التوكيدات إلقناع اآلخر بأسلوب اخلرب اإلنكاري.
()55
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وامللفت أن البالغيني الكورد مل يتحدثوا عن أغراض اخلرب بقسميه فائدة اخلرب والزم الفائدة ،وكذلك مل يأتوا
مبؤكدات اخلرب يف اللغة الكوردية ،وأهملوا مبحثا بالغيا ذا قيمة أدبية ونقدية عظيمة مثل مبحث خروج اخلرب
َب .وكان باإلمكان إثراء البالغة الكوردية بهذه املوضاعات الرصينة وجعلها
عن مقتضى ظاهر حال املخاط
ختطو خطوات حنو التجديد واإلبداع وفتح آفاق رحبة على أساليب وفنون البالغة الكوردية.
 3-4اإلجياز واإلطناب
اإلجياز
لغة(( :وَجُزَ الكالم وَجازةً ووَجْزاً وأوجَز :قلّ يف بالغه وأوجزه واختصره وأمرٌ وجيز وكالم وجيز أي
خفيف مقتصر))(.)61
عين العرب باإلجياز منذ وقت مبكر فالبالغة عند بعضهم هي اإلجياز( .)62فكثريا ما كانوا يعنون به
ومييلون إليه يف النتاجات األدبية ،مشريين إىل ضرورة االبتعاد عن اإلطالة واإلسهاب ممتدحني الكالم الذي
يكون كالوحي واإلشارة .وال يكاد كتاب خيلو من كتب النحو أو البالغة أو النقد من إشارة إىل هذا اللون األدبي
البالغي وحماولة إعطاء حد له وبيان أقسامه( ،)63ويكاد يكون تصورهم موحدا ،فهم يتفقون يف مفهومهم لإلجياز
الذي يرونه ((العبارة عن الغرض بأقل ما ميكن من احلروف من غري إخالل))( .)64وهذا يعين أن البالغيني كانوا
يسعون جاهدين إىل التوفيق بني استعمال األلفاظ القليلة مع إبراز املعنى على حنو واضح وموح ومكثف
واإلجياز مثله مثل أي فن بالغي آخر إذا ما أفرط يف استعماله خرج من دائرة االستحسان اليت بين عليها،
واإلجياز نوعان :إجياز القصر وهو ما ال يكون حبذف اللفظ؛ أي أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعنى أقل من
القدر املعهود عادة( ، )65مثل قوله تعاىل( :ولكم يف القصاص حياة )( ،)66فإن معانيها كثرية وألفاظها قليلة وال
َتَل قُتِل كان ذلك رادعا له إىل أن يكف عن القتل وال يقدم عليه،
حذف فيها ،إذ أن اإلنسان إذا علم أنه متى ق
فأوجب ذلك حياة الناس  .والنوع الثاني هو اإلجياز باحلذف ،مثل قوله تعاىل( :وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ
سفينة غصبا) ()67أي "سفينة صاحلة"( .)68ففائدة هذا القسم ((زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف
وكلما كان الشعور باحملذوف أعسر كان االلتذاذ به أشد وأكثر وكان ذلك أحسن))( .)69فذهاب النفس يف
احملذوف كل مذهب ((إتاحة لألذواق أن تتذوق إحياءات الكلمات يف اجلمل ،وللوجدان أن يتفاعل هو واملعنى
املصور والفكرة الشاخصة ،وللذهن أن يبحث يف العلل واألسباب لتقديم لفظ على آخر ،أو العطف حبرف دون
حرف ،أو تفضيل نوع من أنواع اجلملة ،وهكذا يكتسب النظم لونا من ألوان الغموض يكون مثارا لالستدعاء
املعنوي))(.)70
اإلطناب

لغة :يدل اإلطناب يف اللغة على الطول والتتابع(( ،وأطنب يف الكالم :بالغ فيه ،وأطنب يف الوصف :إذا
بالغ واجتهد ،وأطنب يف الكالم -أيضا -إذا أبعد ،وأطنب اإلبل :إذا تبع بعضها بعضا يف السري))(.)71
أما اصطالحا بالغيا فقد عرفه ابن األثري (ت 637هـ) بقوله(( :هو زيادة اللفظ على املعنى لفائدة.
فهذا حدّه الذي مييزه عن التطويل إذ التطويل هو زيادة اللفظ على املعنى لغري فائدة))(.)72
لقد عين العلماء األوائل مبوضوع اإلطناب عناية فائقة ،ألنه ال يكاد يذكر اإلجياز إال ويذكر معه
اإلطناب.
ومثال اإلطناب قول البحرتي:
ِن إليـه ،لـما أصابَـــتْ مــزيــــــــداً
ذاتِ حُسنٍ لو استزا َدتْ مِنَ احلســ
()73
َرْف ًا وجيدا
غضُّ ليناً ،والرِّئْ ُم ط
ب الـ
فهي الشَّمسُ بهجةً ،والقضي ُ
فالشاعر يذكر املعنى الواحد تاما (وهو حسن احلبيبة) ال حيتاج إىل زيادة ثم يضرب له مثاالً من
التشبيه زيادة إطناب (الشمس ،القضيب ،الرمن) ،فهذا التذاذ بذكر احلبيبة من خالل اإلطناب يف وصفها.
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واإلطناب ضروب ،منها :التتميم والتذييل واإليضاح والتكميل والتوشيع وذكر اخلاص بعد العام
والتكرير واإليغال واالحرتاس واالعرتاض (،)74وحتديد اإلجياز واإلطناب وتعيينها أمر نسيب عند البالغيني(،)75
وقد حتدث السجادي عن اإلجياز واإلطناب ومساهما (كورتربِي ودريَذبرِي) وعرَفهما بقوله(( :مةبةست بة
َة طوزارةيةك بةضةند وشةيةكي كةم دةربربئ .دريَذبرري ثيَضةوانةي ئةمةية))()76
كورتربري ئةوةية كة كؤمةل
(القصد من اإلجياز هو التعبري عن جمموعة مفاهيم بألفاظ قليلة ،واإلطناب على نقيضه) .فهو يرى ما ذهب إليه
البالغيون العرب من أن اإلجياز هو إجاعة اللفظ وإشباع املعنى وعلى نقيضه اإلطناب .وصرّح بأن اإلجياز
واإلطناب أمر نسيب وقائم على اعتبارات حالية( ،)77وقسّم السجادي اإلجياز إىل قسمني :إجياز حذف وإجياز
قصر( .)78وأتى مبثال إلجياز احلذف بقوله( :كابرا لئ يان ثرسي ،هةمةوةندةكان ضي يان كرد؟ وتي :هاتن ،
كوشتيان  ،برديان  ،سووتانديان)(.سُئل الرجل ،ماذا فعل اهلمونديون؟ قال :أتوا ،قتلوا ،نهبوا ،أحرقوا) .فكان
باستطاعة الرجل االكتفاء بالقول :خربوا البالد .إالّ أنّه أطنب يف الوصف لينفِّس عمّا يف داخله من شجون .وأما
فيما يتعلق بإجياز القصر فقد أتى مبثال( :وةكو ئةوة كة ريَبواريَك ثرسياري شتيَك لة يةكيَك ئةكا ،ئةويش
َكي" ئةو ديَ
ثيَي ئةلًئ" :من نازامن بضؤ لةو دئ ية بثرسة" .مةبةست بة (لةو دئ ية بثرسة) ،واتة لة "خةل
ية بثرسة( .مثل عابر سبيل يسأل رجال عن شيئ ،وجييبه الرجل قائال :أنا ال أعرف اذهب فاسأل القرية.
ويقصد بالقرية أهلها) .واحلذف جاء هنا للشهرة فهو مماثل لقوله تعاىل(( :واسأل القرية اليت كنا فيها والعري
اليت أقبلنا فيها)) ( .)79أي :أهل القرية وأصحاب العري ،فحذف املضاف يف املوضعني ،وحذفه يشري إىل شهرة
السرقة وذيوعها وكأنهم يريدون :أن أمر السرقة قد اشتهر وذاع إىل حد أنك لو سألت اجلمادات ألجابت ،ولو
سألت احليوانات لنطقت وأخربت ،وذكر السجادي منوذجا لإلطناب وقال(( :كابرا باسي زةويةكي بةياري
َئ" :سةثان نةبوو بؤ شؤو بررين ،طا نةبوو جوتيار جووتي ثئ ي بكا ،باران
ئةكا ،كة بة بةياري ماوةتةوة ،ئةل
َراوة".
َئ "نةكَيل
نةبوو ئاوي بدا ،وا بةو جؤرة بةبةياري مايةوة" .كابرايةكي طويَطر طوئ لةم قسةية ئةبئ ئةل
ديارة قسةي كابراي ثيَشوو بةتةواوي بة دريَذبرري دةرضوو))((.)80الرجل يتحدث عن أرض غري مزروعة ويقول:
ال أحد يرعاها ،ال جاموس حيرثها ،ال مطر يرويها ،هكذ بقت على حاهلا .وسامع يسمع مايقال فيقول :مل
تزرع ،إذاً كالم الرجل األول هو اإلطناب) ،وامللفت للنظر هو أن السجادي قرر أن اإلجياز واإلطناب ميتاز بهما
النثر ،والشعر يتميز باإلجياز فقط؛ وهذا راجع –كما يعتقد -إىل طبيعة الشعر اليت تقتضي اإلجياز( .)81ومن
يتصفح كتب البالغة العربية جيد أن اإلطناب الخيتص بالنثر فقط ،بل جنده يف الشعر أيضا .بل أكثر من هذا
فقد حتدث البالغيون عن بالغة اإلطناب يف القرآن الكريم.
 -5علم البيان يف البالغتني
 1-5تعريف علم البيان
البيان لغة :الكشف واإليضاح والظهور ،...وأبان الشئ فهو مُبني ،وأبنته :أي وضحته ،واستبان
الشئ :ظهر ،والتبيُّن :اإليضاح (.)82
البيان اصطالحا :أصول وقواعد يُعرف بها إيراد املعنى الواحد ،بطرق خيتلف بعضها عن بعض ،يف
وضوح الداللة العقلية على ذلك املعنى نفسه( ،)83وقد مسّى السجادي علم البيان بــ(رِةوانكاري) و د.عزيز
َيَتةوة ضؤن دةشئ يةك مانا بةِريَطاي جؤراوجؤر دةربربِئ،
طردي بــــ (رِوونبيَذي) وعرّفه بقوله(( :لةوة دةكؤل
بةمةرجئ دةربرِينةكة بة ئةنديَشةيةكي داهيَنةرانة بئ وماناكة بةرِووني بطةيةنئ .هةروةكو لةضؤنيةتي مانادا
َيَتةوة)) (( )84يبحث يف إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة ،شريطة أن تكون الطرق نابعة من خيال مبدع
دةكؤل
وهو يبحث أيضا يف كيفية إيراد املعنى) .وهذا يتطابق مع تعريف علم البيان يف البالغة العربية ،وعلم البيان
يف البالغة العربية ينقسم إىل مباحث ،من أهمها :التشبيه ،واالستعارة ،واحلقيقة واجملاز ،والكناية والتعريض.
وقد تابع البالغيون الكورد البالغة العربية يف هذا التقسيم؛ فتحدثوا عن احلقيقة واجملاز ،واالستعارة،
والتشبيه والكناية بكلّ أقسامها وأتوا هلا بنماذج شعرية ونثرية يف اللغة الكوردية (.)85
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 2-5فن التشبيه
التشبيه
()86
((هو الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معنى)) .
فالتشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر ،بأداة هي الكاف أو حنوها ملفوظة أو
مقدرة ،تقرِّب بني املشبه واملشبه به يف وجه الشبه(.)87وللتشبيه أربعة أركان هي:
 -1املشبه :وهو األمر الذي يراد إحلاقه بغريه.
 -2املشبه به :وهو األمر الذي يراد إحلاق غريه به ،ويسمى كل من املشبه واملشبه به بطريف التشبيه.
 -3وجه الشبه :وهو املعنى اجلامع الذي يشرتك فيه الطرفان ،ويكون يف املشبه به أقوى.
 -4أداة التشبيه :وهي اللفظ الذي يربط بني طريف التشبيه(.)88
ومثال التشبيه قول اهلل تعاىل يف وصف الكفار عند هالكهم(( :فجعلهم كعصف مأكول))(.)89
فاملشبه :أصحاب الفيل واملشبه به :العصف املأكول وأداة التشبيه :الكاف ووجه الشبه :حمذوف.فإن
اهلل سبحانه وتعاىل عبّر عن هالك أصحاب الفيل بأنهم جعلوا كالعصف وهو ورق الزرع وهذا كاف يف إفادة
اهلالك ولكنه قيد العصف بوصف "مأكول" ،أي :أكلته الدواب وراثت عليه وبالت فهم قد صاروا إىل حال أخرى
يف أجسادهم أشد هالكا.
التشبيه يف البالغة الكوردية
ليَكضواندن (التشبية)(( :بريتيية لة وةكوو يةك لئ كردنيي دووشيت ييان زيياتر لية سيييةتيَكي هاوبيةش ييان
زياتر ،بؤ روون كردنةوةي ئةو سييةتة لةو شتةي كة بابةتي باسةكةية)) ( ( .)90التشبيه هو جعل شيئني أو أكثر
متماثلني يف صفة مشرتكة أو أكثر ،وذلك لبيان صفة الشيء املذكور يف املوضوع)
بنةرةتةكاني ليَكضواندن :ليَكضواندني ئاسايي ضوار بنةرِةتي هةية:
ليَضوو (املشبة)  :ئةو شيتةية باسيي دةكيرئ ولةطيةلَ شيتيَكي تيردا بيةراورد دةكيرئ بيؤ ئيةوةي بيةو
-1
بةراوردة سييةتيَكي تيَدا روون بكريَتةوة كة جيَي مةبةستة (.هو الشيء الذي يُقابل بآخر لغرض بيان الصفة
املقصودة فيه).
لةوضوو (املشبة بة) :ئةو شتةية كة خؤي بابةتي سةرةكي باسةكة نيية ،تةنيا بيؤ روون كردنيةوةي
-2
اليةنيَكي بابةتي سةرةكي باسةكة هاتووة ،ضونكة سييةتة مةبةستةكةي تيَدا زؤر زةقةو هيَزي سيييةتةكةي
دةضيَتة بةر ليَضوو ،كة مةبةسيت سةرةكي باسةكةية( .هو ا لشيء الرئيس يف املوضوع ،ورد إليضـاح جانـب
رئيس من املوضوع ،ألن الصفة املقصودة فيه واضح بقوة).
 -3رووي ليَكضوون (وجة الشبة) :سييةتي هاوبةشي نيَوان هةردوو الية ،كةلة لةوضوودا بةهيَزترة تا لة
ليَضوو ( .الصفة املشرتكة يف طريف التشبيه ،وهي يف املشبه به أقوى).
 -4ئةوزار (أداة التشبيه)  :ئةو وشةيةية كة بةيةكةوة طريَداني ليَضوو ولةضوو دةبينئ( .وهي اللفظ الذي
يربط بني طريف التشبيه) .وأدوات التشبيه يف اللغـة الكورديـة كـثرية ،بعضـها كورديـة أصـيلة وبعضـها اآلخـر
دخيلة أجنبية .منها (:وةكو "كاف" ،ويَنة "شبيه" ،ضةشين "مثل" ،تةرز "مثل" ،مينا"مثل" ،نيؤال"مثـل"،
َيَيييي" كـــأن"  ،ليييةودةكا "يُشـــبه" ،لةودةضي ييَ"مياثلـــه" ،ضيييون "مثـــل" ،مانةنيييد"مثـــل" ،وةش"مثـــل"،
دةل
()91
ئاسا"مشابه" ،طون"مثل" ،شبهةت"شبيه" ،ميسال"مثال" ،نةزير"نظري") .
ومثال التشبيه يف البالغة الكوردية قول الشاعر "نالي":
(فؤادي خال مثل الناي يشكو)
َيَ
َيية وةك نةي دةنال
دةروومن خال
()92
( أصرخ صرخة قوية ببعدي عنك)
هةواريَكي ض ثرِ هاوارة بيَ تؤ .
فالشاعر يريد أن يعرب عما جيول يف خاطره بأن قلبه فـارغ وممتلـئ شـكوى يف اآلن ذاتـه واعـرتاه اهلـم
واحلزن  ،وال جيد أفضل من أداة العزف "الناي" وسـيلة للت عـبري عـن هـذا ،فالنـاي فـارغ يف جوفـه وهـو أيضـا
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مصدر خلروج األصوات الشجية .إذن قلبه مثل الناي فارغ ،هذا من جانب ،ومن جانـب آخـر ،يف الوقـت ذاتـه
قلبه ممتلئ شكوى.
لقد حتدّث البالغيون الكورد عن أقسام وأنواع متعددة للتشبيه .فقُسِّم باعتبار ذكر أداة التشبيه ووجه
الشبه أ و عدم ذكرهما ،وإن مل يُسموها أمسائها كما يف البالغة العربية بـ (املرسل ،املؤكَّد ،املفصَّل ،اجملمَل،
والبليغ والتقسيم باعتبار أحوال طرفيه (املشبه واملشبه به) إىل تشبيه مفرد وتشبيه متثيلي وحسي
وعقلي)( ،)93والذي يؤخذ على البالغيني الكورد أنهم مل يوردوا مجيع أنواع التشبيه مثلما وجدناها يف البالغة
العربية من تقسيم التشبيه باعتبار حسنه وقبحه وقبوله وردِّه ومل يتحدثوا عن التشبيه امللفوف واملفروق
وتشبيه التسوية واجلمع والتشبيه املقلوب والتشبيه الضمين والتشبيه املكين(.)94
 3-5فن االستعارة
االستعارة يف البالغة العربية
()95
ضرب من اجملاز اللغوي ،وهي تشبيه حذف أحد طرفيه  ،وهي قسمان:
االستعارة التصرحيية:
()96
وهي ما صرّح فيها بلفظ املشبه به  ،مثال ذلك قول املتنيب يصف دخول رسول الروم على سيف
الدولة:
()97
إىل البحر يَسعى أ ْم إىل البدر يَرتقي .
وأقب َل ميشي يف البساطِ فما َدرَى
حيث شبه سيف الدولة بالبحر جبامع العطاء ،ثم استعري اللفظ الدال على املشبه به وهو البحر
للمشبه وهو سيف الدولة ،على سبيل االستعارة التصرحيية ،والقرينة "فأقبل ميشي يف البساط" .وأيضا شبه
سيف الدولة بالبدر جبامع الرفعة ،ثم استعري اللفظ الدال على املشبه به وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة،
على سبيل االستعارة التصرحيية ،والقرينة "وأقبل ميشي يف البساط".
االستعارة املكنية
وهي ما حذف فيها املشبه به ،ورمز له بشئ من لوازمه  ،ومثاهلا قوله تعاىل على لسان زكريا عليه
الرأْسُ شَيْبًا}(.)99
َب إِنِّي وَهَ َن الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَ َعلَ َّ
َا َل ر ِّ
السالم{ :ق
فقد شبه الرأس بالوقود ثم حذف املشبه به ،ورمز إليه بشئ من لوازمه ،وهو االشتعال على سبيل
االستعارة املكنية ،والقرينة إثبات االشتعال للرأس ( ،)100واالستعارة على أنواع ،منها :االستعارة االحتمالية،
واألصلية ،والتبعي ة ،والتجريدية ،والتحقيقية ،والتخييلية ،والرتشيحية ،والتمثيلية ،والتمليحية ،والتهكمية،
واخلاصية ،وغريها(.)101
()98

االستعارة يف البالغة الكوردية
لواســنت (االستعارة)
إن االستعارة يف البالغة الكوردية تنقسم إىل قسمني أساسيني:
خواستين ئاشكرا( :االستعارة املصرحة) :ليَرةدا ثةيوةندي نيَوان ماناي دروست (حقيقي) و ماناي
.1
َطة كةوشةكة بة ماناي خوازةيي
خوازةيي (جمازي) وشةكة ليَضوون (تشبية) ة و ،نيشانةيةك هةية دةبيَتة بةل
هاتووة ،يان ليَضوونيَكة تةنها ليَضويَنراو (مشبة بة)ي ماوةو ،نيشانةيةكيش هةية دةريدةخات كة مةبةست
ليَضووة نةك ماني دروسيت وشةكة(.االستعارة املصرحة:هي العالقة بني املعنى احلقيقي واجملازي املشابهة،
والقرينة تدل على املعنى اجملازي ،أو التصريح باملشبه به ،والقرينة أيضا تدل على املشابهة وليس املعنى
احلقيقي).
خواستين دركاو (االستعارة املكنية) :شتيَك يان سييةتيَك دةخوازريَت ودةدريَتة شتيَكي ديكة،
.2
ثةيوةندي نيَوان هةردوو شتةكةش ليَضوونة ،يان ليَضواندنيَكة كة تةنها ليَضوو (مشبه) ي ماوةو سييةتيَك يان
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شتيَكي ليَضويَنراو (مشبه به)ي بؤ وةرطرياوة ،ئةو شت وسييةتة ،هةم ليَضويَنراو دةدركيَنئ وهةم نيشانة
(قرينة) ي خواستنةكةية(( .)102شيء أو صفة تُستعار لشيء آخر ،والعالقة بينهما املشابهة ،أو هي تشبيه بقي
املشبه فقط ورمز للمشبه به بصفة أو بشئ ،وهذه الصفة أو الشئ تكشف املشبه به وقرينة االستعارة).
وهذان التعريفان ترمجة لالستعارة التصرحيية واالستعارة املكنية يف البالغة العربية من غري زيادة وال
نقصان ،ومثال االستعارة التصرحيية يف البالغة الكوردية قول الشاعر (حاجي قادري كؤيي):
ي دةكا (عندما رأيت القمر يف املدرسة تدرس األلف والباء)
تا لة مةكتةب ئةو مةهةم دي مةشقي ئةليوب َ
()103
ضاوةكةم بوويتة دويَت وطرية سورخي تيَ دةكا (جعلتُ مقليت حمربتني ودموعي احلمراء حربا لتكتب بها)
فاالستعارة يف لفظة القمر(مةهةم)  ،فلفظة القمر مل تستخدم للمعنى احلقيقي هلا ،وإمنا استعريت
للحبيبة ،واحلبيبة مشبه ومل تذكر وصرح بلفظ املشبه به القمر(مةهةم)  ،فاالستعارة تصرحيية لذكر املشبه
به ،ومثال االستعارة املكنية يف البالغة الكوردية قول الشاعر (سامل):
َم بة رِوخت (متى تصل يد خيالي إىل حمياكِ بسبب غضبكِ)
كةي لةبةر توِررِة دةطا دةسيت خةيال
َ (( .)104إذا أنتِ مل تكوني فمن جيعل السنابل قلعة)
تؤ نةبي كئ بكا دةستةيي سونبول بة قةال
فاملشبه (اخليال) واملشبه به احملذوف هو (اإلنسان) والقرينة (اليد) والعالقة بينهما املشابهة فعبارة
َم) أي (يد اخليال) هي استعارة مكنية؛ ألن اليد عضو من أعضاء جسد اإلنسان ،ويرى عالء
(دةسيت خةيال
(.)105
الدين السجادي أن هناك عالقة وطيدة بني االستعارة واجملاز واالستعارة أقوى من التشبيه؛ ألن اجملاز
أمجل وأكثر تأثريا يف النفس من احلقيقة(.)106
 -6علم البديع يف البالغتني
 1-6تعريف علم البديع
ت الشئَ :اخرتعته ال على مثال ،والبديع من
البديع :البديع احملدثُ العجيبُ ،والبديع :املُبدعُ ،وأبدع ُ
أمساء اهلل تعاىل إلبداعه األشياء ،وإحداثه إياها ،وهو البديع األول قبل كلّ شيء ... ،وسقاءٌ بديع :جديد...،
وأبدع الشاعر :جاء بالبديع ،والبَديعُ والبِدْعُ :الشيء الذي يكون أوالً( ،)107وقد صار البديع يف عرف املتأخرين
من علماء البالغة العربية :العلم الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال
ووضوح الداللة ( ،)108وهنا البد من بيان أنّ املراد باملطابقة هو(( :مطابقة مقتضى احلال ،وهو إمنا يكون بعلم
املعاني .وبوضوح الداللة إيراد أنواع التشبيه واجملاز والكناية على وجهها ،وهو بعلم البيان)) (.)109
وعلم البديع ينقسم إىل قسمني(:)110
 -1احملسنات اللفظية:التحسني راجع إىل اللفظ .مثل(:اجلناس ،االزدواج ،املوازنة ،الرتصيع.)...،
 -2احملسنات املعنوية :التحسني راجع إىل املعنى .مثل( :التورية ،االستخدام ،االستطراد ،املقابلة،
حسن التعليل.)...،
والبديع يف البالغة الكوردية سُمّي بـ" جوانكاري" وعرِّف بأنه(( :ئةو زانستةية كة رووة جوانةكاني
دةربرِيين ثيَدةناسريَتةوة)) (( .)111أي :العلم الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم).
وهو عند البالغيني الكورد أيضا ينقسم إىل قسمني( :واتايي"معنوي" و وشةيي"لفظية") وعُرِّفا تعريف
احملسنات اللفظية واملعنوية كما يف البالغة العربية( ،)112والفنون البديعية املتعلقة بـ (واتايي"املعنوية") يف
البالغة الكوردية هي( :دذيةك "املطابقة" ،ثؤشني "التورية" ،كؤكردنةوة "املزاوجة" ،ريَبازي طوتةيي
"املذهب الكالمي" ،)...،وأما الفنون البديعية املتعلقة بـ (وشةيي"اللفظية") يف البالغة الكوردية هي:
(رةطةزدؤزي "اجلناس" ،سةروادار "السجع" ،دووسةرا "التشريع" ،)113()...،ولقد حتدث البالغيون الكورد عن
الفنون البديعية بنوعيه يف كتبهم ،ولكن الذي لفت األنظار أنهم حتدثوا عن فنون بديعية مل تذكر يف مصادر
البالغة العربية .وهلذا نقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،فاألول نتناول فيه الفنون البالغية اليت ذكرت يف
املص ادر العربية والكوردية على السواء مثل اجلناس .وأما يف املطلب الثاني فنتناول الفنون البالغية اليت
انفرد بها البالغيون الكورد.
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 2-6فن اجلناس
اجلناس يف البالغة العربية
هو تشابه اللفظني يف النطق واختالفهما يف املعنى .وهو نوعان :اجلناس التام وغري التام .فالتام ما
اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور ،هي( :نوع احلروف ،عدد احلروف ،ترتيب احلروف ،هيئة احلروف من حيث
احلركات والسكنات) .واجلناس غري التام ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور املتقدمة(.)114
َالنهَارَ إِنَّ فِي َذِلك
َ
َلِّبُ اللَّهُ اللَّ ْيلَ و َّ
َبْصَارِ يُق
َادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأ
فمثال اجلناس التام قوله تعاىل{ :يَك
َبْصَارِ}( .)115فـ"األبصار" األوىل معناها العيون ،و"األبصار" الثانية معناها العقول.ومثال غري
َعِبْرَةً لِأُولِي الْأ
ل
()116
التام قوله تعاىل{:وَهُمْ يَ ْنهَوْنَ عَنْهُ َويَنَْأوْنَ عَنْهُ}  .فاجلناس يف لفظي "ينهون وينأون" ،وذلك لتشابه اللفظني
واختالفهما يف حرف واحد يف وسط الكلمة وهو "اهلاء" يف ينهون ،و"اهلمزة" يف ينأون.
اجلناس يف البالغة الكوردية
رِةطةزدؤزي (اجلناس) :ئةوةية ضةند وشةيةك لةجؤرو ذمارةو رِيزي ثيتةكان وةكو يةك بن ،يان ليَك نزيك
َم مانيان جودا بيَت ،ئةويش دوو جؤرة(( :)117هو تشابه اللفظني أو
بن بةوةي تةنيا يةك مةرجيان جيا بيَت ،بةال
أكثر يف نوع وعدد وترتيب احلروف ،أو تشابههما بفقدان أحد الشروط واختالفهما يف املعنى ،وهو نوعان):
رِةطةزدؤزيي تةواو (اجلناس التام) :ئةوةية وشةكان شيَوةي ان تةواو يةكسان بيَت؛ واتة :لة جؤرو رِيزي وشةكان
-1
وةكو يةك بن ،بةالَم مانايان جيا بيَت ( هو تشـابه اللفظـني أو أكثـر يف نـوع وعـدد وترتيـب احلـروف واختالفهـا يف
املعنى) .مثاله قول الشاعر كامران موكري:
(عندما رفع الراية كاوه)
َيكرد ئاال
َ
كاوة كة هةل
()118
(الشعب طوّق قلعة الظلم)
َي زؤردار ئاال
َ
طةل لة قةال
فاجلناس يف لفظيت (ئااالَ)  ،فاللفظتـان متشـابهان يف نـوع وعـدد وترتيـب احلـروف ،ولكنهمـا ختتلفـان يف
املعنى ،فاألوىل مبعنى "الراية" والثانية مبعنى (التطويق) .وهذا يسمى بـ (اجلناس التام).
رِةطةزدؤزيي نات ةواو (اجلناس غري التام) :ئةوةية وشاةكان كتومات وةكاو ياةك ناةبن ،باةلَمو لاة مةرجاةكاني
-2
()119
رِةطةزدؤزيي تةواو (جؤرو ذمارةو رِيزي ثيتةكان) يةكيان كةم بيَت  .مثاله قول الشاعر (ثريةميَرد):
(الوردة تُظهر نفسها يف احلديقة)
طولَ لةباغا خؤي دةنويَينَ
()120
(والبلبل يغرد أمامها).
بولبول بة روويدا دةخويَينَ .
فاجلناس يف لفظيت (دةنويَينََ) و(دةخويَينَ) ،فاللفظتان متشابهان يف عدد وترتيب حروفهما ولكنهما
ختتلفان يف نوع احلروف واملعنى ،فاألوىل مبعنى "تُظهر" والثانية مبعنى (يغرد) ،واحلرف الثالث لألوىل هو
(ن) وأما احلرف الثالث للثانية هو (خ) .وهذا ما يسمى بـ (اجلناس غري التام).
إن البالغيني الكورد قد أهملوا توافر شرط التشابه يف هيئة احلروف من حيث احلركات والسكنات،
ويبدو أن السبب راجع إىل عدم وجود احلركات والسكنات يف الكالم الكوردي ،واملالحظ أن السجادي حتدث
عن اجلناس وفصّل القول يف أنواعه وتفريعاته كما فعل البالغيون العرب يف إيراد أقسامه املختلفة .فتحدث عن
اجلناس (جياواز ،موضاريع ،رةها ،زياد ،هاوكيَشي ،ثيَضةوانةيي ،كةرتي ،رةدوو) ( .)121وهذه كلها متاثل ما
عند البالغيني العرب ،مثل :املماثل واملُستوفى والرتكيب واملتشابه واملضارع والالحق والقلب.)122( ...
 3-6الفنون البديعية املستحدثة يف البالغة الكوردية:
أوال :فرةواتايي (متعدد املعنى) :بريتيية لةبةكارهيَناني وشة يان ضةند وشةو دةستةواذةيةك ،كةبةسةريةكةوة،
زياتر لةواتايةك ببةخشن)) ( . )123أي :هو استخدام لفظة أو عبارة أو أل فاظ وعبارات عدة تعطي معان خمتلفة
وفق العالقة اليت بينها) .ومثال هذا الفن قول الشاعر:
طولَي حاجيلةكاني دةشيت هاموون (طولَ:زهر،حاجيلة:نوع من أنواع الزهور،دةشت:سهل ،هاموون:اسم مكان)
نةكةي بيدةي بةنةرطسجارِي طةردوون(.)124
..........................................................................................................................................................
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فإننا نلمس معان عدة يف صدر البيت ،منها:
( زهور حاجيل لسهل هاموون)
(طولَ)ة (حاجيلةكان)ي دةشيت هاموون.
-1
(طولَ) ة (حاجيلة)ي دةوروبةري (كاني) دةشيت هاموون( .زهور حاجيل حميط نبع سهل هاموون)
-2
( -3طولَ)ة (حاجيلة)ي دةوروبةري (كان)ي دةشيت هاموون( .زهور حاجيل حميط مناجم سهل هاموون)
(زهور حاجيل ونبع سهل هاموون)
( -4طولَي حاجيلة) و(كاني) دةشيت هاموون.
(زهور حاجيل ومناجم سهل هاموون)
( -5طولَي حاجيلة) و (كان)ي دةشيت هاموون.
)125(.
(يا زهور حاجيل ،أين سهل هاموون؟)
( -6طولَي حاجيلة)( ،كوانيَ) دةشيت هاموون .
ثانيا :ثاساوهيَنانةوة (التعليل) :بريتيية لةوةي شاعري سةرةتا شتيَك بلَيَت ،دواتار بيَات ثاسااويَك بيَنيَتاةوة باؤ ئاةو
قسةيةي كردوويةتي )126(.أي :أن الشاعر يتحدث عن شيء ،ثم يأتي ويعلل حلديثه .مثاله قول الشاعر:
(ال تسلك الطريق وحدك)
ي مةدة بةر بة تاقي تةنيا
ر َ
()127
هةورازو نشيَوي زؤرة دنيا ( .فالدنيا مليئة باملرتفعات واملنخفضات)
ففي هذا البيت يوصي الشاعر صديقا له بعدم سلوك الطريق وحده ،ولكي يربهن على قولته ويـؤثر
فيه يأتي ويعلل لكالمه قائال :ألن الدنيا فيها مرتفعات ومنخفضات تؤثر على سريه وال أحد يستطيع إعانته،
وأظن أن هذا الفن قريب من حسن التعليل ،إالّ أن ذاك يعلل للكالم تعليال أدبيا ،وهذا يعلل تعليال حقيقيا.
ثالثا :بةهةلَةبردن (التخطئة)  :بريتيية لةو دةربرِينةية كةسةرةتا لة ميَشمي بةرامبةردا ،واتايةك دروست دةكات ،بةالَم
كة قسةكةر قسةكاني تةواو دةكات ،ئ ينجا بةرامبةرةكةي بؤي دةردةكةويَت ،كةبة هةلَةضووة ،ئةطينا مةبةست بةتةواوي
َب تصورا عند كالم املتحدث  ،ولكن
ثيَضةوانةي ئةو واتايةية كة يةكةم جار بؤي دروستبووة)) .أي :يُكوِّن املخاط
عنــدما يُكمــل املتحــدث كالمــه يســتيقن املخاطــب أنــه كــان علــى خطــأ يف تصــوره األول واألم ـر علــى عكــس
ماتصوره( .)128مثاله احلوار اآلتي:
(ئةم :بةرةئي تؤ ،تةلةفزيؤن خةلَك موسةقةف دةكات؟ ( هو :برأيك ،هل التلفاز يثقف الناس؟)
(ذاك :بالطبع)
ئةو :تةبعةن.
(هو :كيف؟)
ئةم :ضؤن ضؤني؟
ئةو :من خؤم تةجرةبةم هةية ...هةركاتئ تةلةفزيؤنةكة داطريسيَنن ،من لةداخا دةضمة ذوورةكةي ئةوديو ،دةست ئةكةم
بةكتيَب خويَندنةوة ( .)129( ))...ذاك :أنا لدي جتربة طويلة ،فعندما يفتحون التلفاز ،أمتعض وأدخل الغرفة األخرى،
فأمسك بكتاب فأقرؤه.)...
ففي هذه القطعة ،عندما يسأل "هو" "ذاك" عن أثر التلفـاز يف تثقيـف النـاس ،فيجيـب "هـو" قـائال:
بالطبع .فللوهلة األوىل يظن "هو" أن التلفاز له أثر فعال يف تثقيف الناس بسبب براجمه الثقافية اهلادفة .بيد
عندما يسأل "هو" عن كيفية ذلك؟ وجييب "ذاك" هذا اجلواب املفارق ،يتيقن "هو" أنه قد أخطـأ يف تصـوره
وأن األمر على عكس ماذهب إليه ،ويبدو أن هذا الفن وإن زعم الدكتور إدريس عبداهلل أنه مـن مكتشـفاته ومل
جيده يف البالغة العربية ،إالّ أننا وجدناه مشابها لفن (املغايرة) يف البالغة العربية ،فهي مدح الشيء بعد ذمه أو
عكسه(.)130
رابعا :جياكردنةوة (التفريق) (( :بريتيية لة خستنةرِووي شتيَك بةثةسنيَمي طشتييةوة ،ئينجاا دواتار لاة ثةسانيَبمي
تايبةت ،شتيَمي تر بةسةر شتةكةي ثيَشوو ،زةقبمريَتوة ،مةبةستيش لةمة جياكردنةوةي دؤسييةكان بيَ))( .)131أي هو
مدح شيء على وجه العموم ،ثم إبرازه على وجه اخلصوص ،والغرض منه التفريق بني الشـيئني .مثالـه قـول
الشاعر:
ئةوةي تؤ هة تبوو ،من نةمبوو:قةرارو صةبروعيززةت بوو (الذي كان عندك مل يكن عندي :العزم والصرب والعزة)
ئةوةي من هةمبوو ،تؤ نةتبوو :وةفاو ميهرةباني بوو( ( .)132الذي كان عندي مل يكن عندك :الوفاء والرمحة).
فالشا عر يف هذا البيت يفرق بينه وبني اآلخر ،فيمدح اآلخر بالعزم والصرب والعزة وجيرد نفسه منها،
وميدح نفسه بالوفاء والرمحة وجيردهما عن اآلخر .فهذا هو التفريق.
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خامسا :رةنطامة (التليوين)(( :بيةو شييعرة دةطيوتريَ كية بية زمانيَيك زيياتر دةنوسيريَ ،...ليةم هونيةرةدا ئيةو
زمانةي ب ةكارديَ دةبيَ بةالني كةمةوة بطاتة ئاسيت رستةيةك)) ( .)133أي هو الشعر الذي يُلقى بأكثر من لغـة،
واشتُرِط يف هذا الفن أالّ تكون اللغة األجنبية املستخدمة أقل من مجلة أو عبارة) .مثاله قول الشاعر:
َي باخي ئريةم ( حورية حديقة جناني ،أم زهرة حدائقي)
حوريي باغي جيناني ،ياطول
()134
أم جنوم العرش ،أم مشس علت فوق العلم .
البد من اإلشارة أن القصيدة مكونة من تسعة أبيات ويف كلـها اسـتخدم الشـاعر يف صـدر البيـت اللغـة
الكورديـة ويف عجـزه اللغــة العربيـة ،ف هنــا التلـوين يف اللغــة املسـتخدمة ،وهنـاك تلــوين بـأكثر مــن لغـتني ،فقــد
(.)135
استخدام الشع راء اللغة الرتكية واللغة العربية واللغة الفارسية يف القصيدة الواحدة إضافة إىل اللغة الكوردية
نتائج البحث
-7
وبعد رحلة علمية اتسمت باملتعة واجلهد معاً  ،نوجز فيما يأتي أهم النتائج اليت وقف عليها البحث:
 .1إنّ يف اشتقاق لفظة "البالغة" من مادة "بلغ" ما يشري إىل الوظيفة األساسية للبالغة؛ وهي اإليصال .وكأن
الذي يوصل ما يف نفسه من األفكار إىل املخاطب هو البليغ .وقد الحظ أبو هالل العسكري هذه الصلة بني
املعنيني اللغوي واالصطالحي للبالغة.
 .2إ ّن البالغيني الكورد مل يُعرِّفوا علم البالغة وال الفنون واملصطلحات البالغية تعريفا لغويا واكتفوا بالتعريف
االصطالحي؛ ويبدو أن ذلك راجع إىل طبيعة اللغة الكوردية وسهولة األلفاظ واملصطلحات الكوردية املستعملة
مقابل املصطلحات البالغية يف اللغة العربية.
 .3لقد استُمدّ مصطلح "رِةوانبيَذي" الكوردي من "البالغة" العربية وهو ترمجة حرفية له .وإن البالغيني
الكورد قد أخذوا التعريف االصطالحي للبالغة الكوردية (رِةوانبيَذي) من التعريف اللغوي للبالغة عند
البالغيني العرب.
 .4إن الذين تناولوا البالغة الكوردية قد اعتمدوا على البالغة العربية ،فجعلوا البالغة العربية أساسا
ملؤلفاتهم .واستعاروا ألفاظ البالغية العربية ومصطلحاتها للبالغة الكوردية وترمجوها حرفيا .وجلّ تقليدهم
كان للكتب واملصنفات القدمية يف البالغة العربية وأنهم اكتفوا بسرد ما قاله البالغيون العرب وترمجته
واإلتيان بنماذج وأمثلة شعرية ونثرية يف اللغة الكوردية .يف حني كان بإمكانهم جتاوز العصور املتأخرة للبالغة
العربية واإلفادة من الدراسات احلديثة للنقد والبالغة والسري يف ركاب احملدثني من البالغيني والنقاد أمثال
عبدالسالم املسدي وأمحد الشايب وروالن بارت ومصطفى صادق الرافعي وفاضل السامرئي وعباس حسن
وعزالدين إمساعيل وحممد غنيمي هالل وجابر عصفور وحممد بركات محدي أبو علي وعبدالعظيم املطعين
َواتا" حياول أن
وغريهم كثريون .واستثناء ممّا ذكر ،جند الدكتور كامل حسن البصري يف كتابه "زانسيت ئاوةل
تكون له قراءات نقدية جديدة يف تذوق النصوص األدبية وبيان اجلمالية األسلوبية هلا.
 .5أما فيما يتعلق مبنهج البالغة الكوردية واجتاهها؛ فإننا ال جند مناهج واجتاهات خمتلفة ومتباينة ومتنوعة
للبالغة الكوردية كما وجدناها يف البالغة العربية .ونستطيع القول بأن البالغة الكوردية سارت على خط واحد،
وتيار واحد ،واجتاه واحد ال اجتاهات خمتلفة ،أال وهو االجتاه التعليمي ،أو فيما عُرف عند الباحثني
املعاصرين للبالغة يف العصر احلديث بـ "البالغة املدرسية".
 .6إنّ املباحث البالغية يف العربية تبلورت بعد تأمل وفحص عميق ألساليب التعبري األدبية املتنوعة ،هلذا
نراها اختذت ابتداء طابع الوصف لظواهر التعبري القولي يف نص معني ،ثم ما لبثت أن جتردت من هذا الطابع
لتتحول إىل ما يشبه القواعد الثابتة اليت ينبغي للمتكلم أن يتوخاها وحيرص عليها ،كي يكون كالمه بليغا .يف
حني جند أنّ البالغة الكوردية مل متر بهذه املراحل الطبيعية لنشأتها وأصابتها الطفرة .فإنها تابعت ،بل
نسخت ما كان موجودا سابقا ،وهذا ما جعلها تُراوح مكانها دون إبداع أو حتى تطور يُذكر.
 .7هنالك نصوص واعرتافات من باحثني كورد -واضحة وجلية -يف تأثري البالغة العربية على البالغة
الكوردية .إضافة إىل توصية من إدريس عبداهلل على السري يف ركاب البالغة العربية لفهم وتعليم وعرض البالغة
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الكوردية .بل إن بعضا منهم مل يكتف بنقل مصطلح وتعريفات البالغة العربية إىل البالغة الكوردية وحسب ،بل
نرى أديبا مثل عالءالدين السجادي ينسج كتابه "خوَشخواني" على منوال كتاب "تلخيص املفتاح" للخطيب
القزويين.
 .8لقد أتى البالغيون الكورد مبجموعة من الفنون واملصطلحات البالغية اليت أخذوها بأمسائها وتعريفاتها
من البالغة العربية ،وكان هلم فضل االستشهاد بنصوص كوردية رصينة .ولكن يؤخذ على هؤالء -البالغيون
الكورد -عدم استيفاء الفن البالغي بكافة جوانبه وأقسامه ،وخري مثال على ذلك عدم ذكر أغراض اخلرب
بقسميه فائدة اخلرب والزم الفائدة ،وكذلك مل يأتوا مبؤكدات اخلرب يف اللغة الكوردية ،وعدم ذكر أنواع التشبيه
مثلما وجدناها يف البالغة العربية من تقسيم التشبيه باعتبار حسنه وقبحه وقبوله وردِّه ومل يتحدثوا عن
التشبيه امللفوف واملفروق وتشبيه التسوية واجلمع والتشبيه املقلوب والتشبيه الضمين والتشبيه املكين.
وبهذ ا قد أهملوا مباحث بالغية ذا قيمة أدبية ونقدية عظيمة مثل مبحث خروج اخلرب عن مقتضى ظاهر حال
َب .وكان باإلمكان إثراء البالغة الكوردية بهذه املوضاعات الرصينة وجعلها ختطو خطوات حنو
املخاط
التجديد واإلبداع وفتح آفاق رحبة على أساليب وفنون البالغة الكوردية.
 .9أحيانا جند البالغيني الكورد يفصلون يف الفن البالغي ويذكرون أقسامه وتفريعاته كما عند البالغيني
العرب .فقد قسّموا التشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه أو عدم ذكرهما ،وإن مل يُسموها أمسائها
كما يف البالغة العربية بـ (املرسل ،املؤكَّد ،املفصَّل ،اجملمَل ،والبليغ والتقسيم باعتبار أحوال طرفيه (املشبه
واملشبه به) إىل تشبيه مفرد وتشبيه متثيلي وحسي وعقلي .وجند أحيانا أخرى –وإن كانت قليلة -يفصّلون
القول يف الفن البالغي بأنواعه وتفريعاته كما فعل البالغيون العرب يف إيراد أقسامه املختلفة .كما فعل
السجادي يف فن اجلناس.
 . 10إن البالغيني الكورد قد أهملوا توافر شرط التشابه يف هيئة احلروف من حيث احلركات والسكنات ،ويبدو
أن السبب راجع إىل عدم وجود احلركات والسكنات يف الكالم الكوردي.
 .11إن البالغيني الكورد عنوا عناية فائقة بعلم البديع إذا قارناه بعلمي املعاني والبيان ،ويبدو أن سبب ذلك
راجع إىل اعتقادهم بأن مباحث علم املعاني ال تنطبق كلّها على اللغة الكوردية ،أو تأثرهم باألدباء العرب يف
العصور املتأخرة الذين كانوا قد أولعوا بالفنون البديعية والنظم فيها.
 . 12لقد أبدع البالغيون الكورد أحيانا يف استحداث فنون بديعة يف البالغة الكوردية ،مصطلحا وتعريفا وأمثلة
وحتليال .وإن كنا جند هلا يف بعض األحيان بعض اجلذور يف البالغة العربية .مثل :فن بةهةلَةبردن (التخطئة)،
فرةواتايي (متعدد املعنى) ،ثاساوهيَنانةوة (التعليل) ،جياكردنةوة (التفريق) ،رةنطامة (التلوين).
 .13وأخريا البد من القول :إنّ عدم وجود هذا العلم –علم البالغة -يف األدب الكوردي يف العصور القدمية ،وقرب
وتداخل واختالط الكورد والعرب يف األمة اإلسالمية الواحدة ،وتأثر العلماء الكورد الذين كتبوا عن البالغة
الكوردية باألدب العربي والعلوم اإلسالمية؛ كل هذه العوامل جمتمعة ومتكاتفة أدت إىل أن تنبع البالغة
الكوردية من البالغة العربية.
 -8التوصيات
نوصي البالغيني الكورد مبحاولة فهم واستيعاب فنون البالغة العربية مجيعا؛ بغية التأليف فيها
1.
والتمثيل هلا بنصوص أدبية رصينة.
الدفع بالبالغة الكوردية لالنتقال من حالة التقليد واملتابعة للبالغة العربية إىل حالة اإلبداع واالبتكار،
.2
وفتح القنوات والنوافذ "العاملية" هلذه البالغة الوليدة احلديثة .
االبتعاد قدر اإلمكان من االجتاه التعليمي الذي يقوم على اإلتيان بشواهد شعرية أو نثرية للفنون
.3
البالغية بُغية توضيح املصطلح أو الفن البالغي .بل البد من اإلتيان بقراءات نقدية جديدة يف تذوق النصوص
األدبية وبيان اجلمالية األسلوبية هلا.
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وأخريا؛ نوصي اجلهات التعليمية واألقسام العلمية املتخصصة باللغة العربية واللغة الكوردية يف
.4
اجلامعات العربية عامة والعراقية والكوردستانية خاصة بإضافة فصل أو مبحث يف املفردات املقررة ملادة
البالغة أو مادة األدب املقارن لدراسة البالغة املقارنة للغتني العربية والكوردية .وذلك لتمكني اجليل الناشئ
والطالب والباحثني اجلامعيني بقيمة هذا النوع من الدراسات وتأثريها على تذوق النصوص الرفيعة إضافة إىل
توسيع آفاقهم العلمية.
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] [118ديوان كامران موكري.361:
] [119ينظر :رةوانبيَذي (البالغة).83-82:
] [120ديوان ثريةميَرد.313:
] [121ينظر  :خؤشخواني (البالغة).136-130:
][122ينظر :التلخيص يف علوم البالغة.392-388:
] [123جوانماري لة ئةدةبي كورديدا (البديع يف األدب الكوردي).134:
] [124ديواني حاجي قادري كؤيي.251:
] [125ينظر :جوانماري لة ئةدةبي كورديدا (البديع يف األدب الكوردي).135:
] [126م.ن.136:
] [127كارواني خةيالَ.257:
] [128جوانماري لة ئةدةبي كورديدا (البديع يف األدب الكوردي).139:
] [129طؤظاري سيخورمة (جملة سيخورمه) ،العدد ،58 :لسنة 1999م.5 :
] [130ينظر :جواهر البالغة.313:
] [131جوانماري لة ئةدةبي كورديدا (البديع يف األدب الكوردي).148:
] [132ديواني حاجي قادري كؤيي.103 :
] [133رةوانبيَذي (البالغة).110:
] [134ديواني كوردي.38:
] [135ينظر :رةوانبيَذي (البالغة).111-105:

املصادر واملراجع بعد القرثن الكريم
املصادر العربية
أ-
-1أحسن الصياغة يف حلية البالغة ،عبداهلل الفرهادي الواعظ ،مطبعة سلمان األعظمي ،بغداد ،العراق1387 ،هـ1967-م.

-2اإليضاح يف علوم البالغة ،جالل الدين حممد بن عبدالرمحن اخلطيب القزويين (ت739هـ) ،شرح وتنقيح :د .حممد عبداملنعم
اخلفاجي ،ط ،3مكتبة األزهرية للرتاث ،القاهرة ،مصر1413 ،هـ1993-م.
البحث البالغي عن د العرب تأصيل وتقييم ،شفيع السيد ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر1987 ،م.
-3
 -4بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ،عبداملتعال الصعيدي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،مصر1420 ،هـ1999-م.
-5بالغة أرسطو بني العرب واليونان ،إبراهيم سالمة ،ط ،1مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،مصر1369 ،هـ1950-م.
-6البالغة االصطالحية ،عبده عبدالعزيز قلقيلة ،ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر1412 ،هـ1992-م.
-7البالغة تطور وتاريخ ،شوقي ضيف ،ط ،9دار املعارف ،القاهرة1995 ،م.
-8البالغة العربية ،أسسها وعلومها وفنونها ،عبدالرمحن حسن حنبكة امليداني ،ط ،1دار القلم ،دمشق ،سوريا1416 ،هـ-
1996م.
 -9البالغة العربية يف ضوء منهج متكامل ،حممد حممد بركات محدي أبو علي ،ط ،1دار البشري  ،عمان ،األردن1412 ،هـ1992-م.
-10البالغة العربية ،املعاني والبيان والبديع ،د.أمحد مطلوب ،ط ،1املكتبة الوطنية ،بغداد ،العراق1400 ،هـ1980-م.
 -11بالغة القران بني الفن والتاريخ ،د .فتحي امحد ،دار النهضة املصرية ،القاهرة1975 ،م.
 -12البيان والتبيني :أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (ت 255هـ) ،حتقيق وشرح :عبدالسالم حممد هارون ،ط ،5مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،مصر1405 ،هـ 1985 -م.
 -13تاري خ النقد األدبي والبالغة حتى القرن الرابع اهلجري ،حممد زغلول سالم ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر1982،م.
 -14التلخيص يف علوم البالغة ،جالل الدين حممد بن عبدالرمحن اخلطيب القزويين (ت739هـ) ،ضبط وشرح :عبدالرمحن
الربقوقي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 -15ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماني (ت 386هـ) ،واخلطابي (ت 388هـ) ،وعبد القاهر اجلرجاني (ت 471هـ) ،حتقيق:
حممد خلف اهلل وحممد زغلول سالم ،دار املعارف مبصر ،د.ت.
 -16جواهر البالغة ،السيد أمحد اهلامشي ،ضبط وتدقيق :د.يوسف الصميلي ،ط ،1املكتبة العصرية ،صيدا-بريوت ،لبنان،
1999م.
 -17ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء ال ُعكْبَري (ت616هـ) املسمى بالتبيان يف شرح الديوان ،أبو الطيب املتنيب
(ت 354هـ)ِ،ضبط وتصحيح :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفيظ شليب ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -18ديوان البحرتي ،حتقيق وشرح :حسن كامل الصرييف ،ط ،2دار املعارف مبصر1978-1972 ،م.
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 -19ديوان لبيد بن ربيعة ،عناية :محدو طماس ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت ،لبنان2004 ،م.
 -20سر الفصاحة :أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي (ت 466هـ) ،تصحيح وتعليق :عبد املتعال
الصعيدي ،مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده ،القاهرة ،مصر1389 ،هـ 1969 -م.
 -21الصناعتني ،أبو هالل العسكري (ت 395هـ) ،حتقيق :حممد علي البجاوي وحممد أو الفضل إبراهيم ،مطبعة عيسى البابي
احلليب ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 -22علم البيان ،د.عبدالعزيز عتيق ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان1974 ،م.
 -23علم البيان ،د.حممد مصطفى هدارة ،ط ،1دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان1989 ،م.
 -24فصول يف البالغة ،حممد بركات محدي أبوعلي ،310-151 ،دار الفكر ،عمان ،األردن1983 ،م.
 -25فن الشعر ألرسطوطاليس ،نقل أبي بشر متى بن يونس  ،حتقيق وترمجة حديثة ودراسة :د.شكري عياد ،دار الكتاب
العربي ،القاهرة ،مصر1387 ،هـ1967-م.
 -26يف البالغة العربية علم املعاني.البيان.البديع ،عبدالعزيز عتيق ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -27يف البالغة العربية ،علم املعاني ،حسن البنداري ،مصر1410 ،هـ1990-م.
 -28الكايف يف علوم البالغة العربية ،د .عيسى علي العاكوب و علي سعد الشتيوي ،ط ،1دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ليبيا،
1993م.
 -29لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن بكر بن منظور ( ت711هـ)،حتقيق :عبداهلل علي الكبري وحممد أمحد حسب
اهلل وهاشم حممد الشاذلي ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 -30املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين ابن األثري (ت 637هـ) ،حتقيق :د .امحد احلويف وبدوي طبانة ،ط ،2دار
الرفاعي ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1403 ،هـ 1983 -م.
 -31جماز القران ،أبو عبيدة معمر بن املثنى(ت210هـ) ،حتقيق :د.حممد فؤاد سزكني ،القاهرة ،مصر1954 ،م.
 -32املصباح يف املعاني والبيان والبديع ،بدرالدين بن مالك(ت 686هـ)  ،حتقيق وشرح :حسين عبداجلليل يوسف ،مطبعة
اآلداب ،القاهرة ،مصر1989 ،م.
 -33املطول ،شرح تلخيص املفتاح ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني(ت792هـ) ،مع حاشية السيد الشريف
اجلرجاني(ت816هـ) ،تصحيح وتعليق :أمحد عزو عناية ،ط ،1دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان1425 ،هـ2004-م.
 -34املعجم املفصل يف علوم البالغة ،إنعام فوّال عكّاوي ،مراجعة :أمحد مشس الدين ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1417هـ1996-م.
 -35م فتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر حممد بن علي السكاكي (ت626هـ) ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1407هـ1987-م.
 -36الفوائد املشوق إىل علوم القران وعلم البيان :ابن قيّم اجلوزية ( ت 751هـ) ،حتقيق :جلنة حتقيق الرتاث ،دار ومكتبة اهلالل،
بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -37املوجز يف تاريخ البالغة ،مازن املبارك ،دار الفكر ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 -38النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 -39نقد النثر املنسوب لقدامة بن جعفر (ت 337هـ ) خطأ ،حتقيق :عبداحلميد العبادي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -40نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز :فخر الدين الرازي (ت  606هـ) ،حتقيق :د .إبراهيم السامرائي و حممد بركات محدي أبو
علي ،دار الفكر ،عمان ،األردن.1985 ،

ب-املصادر الكوردية

 -1بةديع وعةروزي نامي (بديع وعروض النامي) ،مةال عةبدولكةرميي مودةرس ،ضاثخانةي (دار اجلاحظ) ،بةغدا ،عيَراق،
1991ز.
َا ،دةزطاي ضاث وثةخشي سةردةم ،سليَماني،
َل
 -2جوانكاري لةئةدةبي كورديدا (البديع يف األدب الكوردي) ،ئيدريس عةبدول
عيَراق2003 ،ز.
-3خؤشخواني (البالغة) ،عةالئةدين سةججادي ،ضاثخانةي زانكؤي سولةمياني ،ضاثخانةي مةعارف -بةغدا ،عيَراق1398 ،هي-
1978ز.
 -4ديواني بيَ كةس ،ئامادةكردن :حمةمةدي مةال كةريم ،ضاثخانةي االديب ،بةغدا ،عبَراق1980 ،ز.
 -5ديواني ثريةميَرد ،حممد رسول هاوار ،بةغدا ،عيَراق1968 ،ز.
 -6ديواني سامل ،ضاثخانةي كوردستان ،هةوليَر ،عيَراق1972 ،ز.
 -7ديواني كامةران موكري ،عبداهلل عزيز خالد ،هةوليَر ،عيَراق1988 ،ز
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-8ديواني كوردي ،ضاثخانةي كوردستان ،هةوليَر ،عيَراق1973 ،ز.
 -9ديواني نالي ،ئامادةكردني :مةال عةبدولكةرميي مودةريس وفاتح عةبدولكةريم ،ضاثخانةي كؤرِي زانياري عيَراق ،بةغدا،
عرياق1976 ،ز.
 -10رِةوانبيَذي (البالغة) ،عةزيز طةردي ،ضاثخانةي ئارام ،بةغدا ،عيَراق2005 ،ز.
 -11رِةوانبيَذي لة ئةدةبي كورديدا (البالغة يف األدب الكوردي) ،عةزيز طةردي ،ضاثي يةكةم2002 ،زايين1423 ،كؤضي،
2702كوردي ،ضاثخانةي وةزارةتي ثةروةردة ،هةوليَر ،عيَراق.
 -12زانسيت ئاوةلّواتا (علم اجملاز) ،د.كامل حسن عزيز البصري ،ضاثخانةي كؤري زانياري عيَراق ،بةغدا ،عيَراق1981 ،م-
1401هي.
 -13كارواني خةيالَ (قافلة اخليال) ،هيَدي ،خاليدي حيسامي.
 -14طؤظاري سيخورمة (جملة سيخورمه) ،ذ  ،58سليماني ،عيَراق1999 ،ز.
 -15مةم وزين ،خاني ،ئامادةكرن :هةذار ،ثاريس ،فةرةنسا1989 ،ز.
املصطلح الكوردي
تايبةتي
ثيَكةوةنان ودابرِين
تيل نيطا
دروست وخوازة
دركة
هيَنانةوة
كةرتكردن
ثاتكردنةوة
َكيَش
تيَهةل
دذيةك
بةرانبةريي
ثيَضان وكردنةوة
كؤكردنةوة
ليَكردنةوة
جةخيت بةوةسف وةكو لؤمة
ستايشي لةبةرطي لؤمة
لؤمةي لةبةرطي ستايش
جواني بايس
ثؤشني
جيَطؤرِين
َنان
زيَدة هةل
تيلنيشان
َةكردن
خؤهةل
روونكردنةوة
دركة
َةوانة
كؤل
ضاولةيةك
كؤكردنةوة
دوورِوو
زيادة
خؤليَ بواردن
رةدوو
دان بةثيَويست
دوابةسةر
هووشة لة وةسثا
تايبةتي
زمانثاراو
طريَ ليَدان

جدول باملصطلحات البالغية الكوردية وما يقبلها يف البالغة العربية
املصطلح العربي
القصر
الوصل والفصل
اإللتفات
احلقيقة واجملاز
الكناية
التصدير
التشطري
التكرار
التضمني
الطباق
املقابلة
اللف والنشر
اجلمع
التفريق
تأكيد املدح مبا يشبه الذم
املدح مبا يشبه الذم
الذم مبا يشبه املدح
حسن التعليل
التورية
العكس
اإلطراء
التلميح
جتاهل العارف
التفسري
الكناية
املشاكلة
مراعاة النظري أو التناسب
املزاوجة
التوجيه
احلشو
االعرتاض
االستتباع
القول باملوجب
رد العجز عن الصدر
اإلطراء
التخصيص
الفصاحة
التعقيد

املصطلح الكوردي
ثضرِان
طةرِانةوة
رووتكردنةوة
زيَدةرِؤيي
ريَبازي ئةهلي كةالم
ليَكردنةوة
َكردن
تيَكةل
وةكيةك بوون
فرةواتايي
ضاوةرِواني
وةرضةرخان
هاوسةروايي
دووسةروا
تيل نيطا
تةواوكردن
شيَوازي دانايان
دابرِين
نةريَ كردن بةئةريَ
ثيَكةوة طوجناني وشةوواتا
ئةريَ ونةريَ
تةماويي
سيَ بةيةك
كورتكردنةوة
جووت هونةر
طةرِانةوة
هيَنان بةمةبةست
جوانكاري فرةاليةن
تيَثةرِاندن
طَيرِانةوة
ثيَنج خشتةكي
دابةش كردن
َوكردنةوة
كؤكردنةوة لةطةلَ بال
كؤكردنةوة لةطةلَ بةشكردن
َوكردنةوةو بةشكردن
كؤكردنةوةو بال
بووني ثيَوستة
ليَي وةرطرتن
طردكرنةوة
َوةشاندنةوة
هةل

املصطلح العربي
االستخدام
الرجوع
التجريد
املبالغة
املذهب الكالمي
التفريع
اإلدماج
املوازنة أو املماثلة
التفويف
اإلرصاد أو التسهيم
االستطراد
التصريع
التشريع
االلتفات
التتميم أو التكميل
األسلوب احلكيم
املغايرة
نفي الشيء بإجيابه
ائتالف اللفظ مع املعنى
السلب واإلجياب
املواربة
التسميط
االكتفاء
االفتنان
املراجعة
التنكيت
اإلبداع
التفويت
الرتديد
التخميس
التقسيم
اجلمع مع التفريق
اجلمع مع التقسيم
اجلمع مع التقسيم والتفريق
لزوم ماال يلزم
االقتباس
العقد
احلل
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تويَذينةوة لة كةشكوَلَيَكى شيعريى
ئاظان على مريزا توَفيق
سكولَى زمان  -زانكؤى سليمانى
avanali50@yahoo.com

تأريخ االستالم2013 /1 /22 :
تأريخ القبول2013/ 4 / 11 :
ثوختة
َى
ئةم باسة تويَذينةوةية لة كةشكؤليَكى شيعريي كة لة نيَوان ساالني( ) 1943-1933نةمجةدين مةال نوسيويةتى و تيايدا كؤمةل
دةقى شيعريي ضةند شاعرييَكى كالسيكى و هاوضةرخى تيادا كؤكردؤتةوة لة ناو ئةو دةقانةشدا ضةند دةقيَكى بآلونةكراوةى تيَدا بوو كة لةم
َى َ دةقى شيعريي بآلوكراوةى شاعريانى ساغ
َكةوة تويَذينةوةكةمان كؤمةل
باسةدا بآلومان كردؤتةوة  ،هةر بة هؤى ئةو دةقانةى ناو كةشكؤل
كردؤتةوةو لةراستييةوة نزيكى خستوونةتةوة .

ثيَشةكى

َنةية كة لة
وةك ئاشكراية تا ئةمرِوَش سةرضاوةيةكى طرنطى شيعرى كالسيكى كوردميان ئةو بةياز و كةشكوَال
اليةن ئةديبء ئةدةب دوَستانى كوردةوة نووسراونةتةوةء بوَخوَيان سامانيَكى بةنرخى كةلةثوورى ئةدةبى كوردينء دةكرىَ بة
َوكراوةى شاعرية
َونةكراوةى شاعريامنان ئاشنا كةنء لة تويَذينةوةو ساغكردنةوةى ديوانى شيعرى بال
دةيان بةرهةمى شيعرى بال
كالسيكى يةكامناندا يارمةتى دةريَكى زانستى بن .
َينةوةيةدا روو لة كةشكوََليَكى (نةمجةدين مةال )دةكةين كة هيَندةى
هةر ليَرةوةو بة ثيَى ئةو راستى ية لةم ليَكوَل
َونةكراوةى ضةند شاعرييَكى كالسيكى كوردى
َىَ شيعرى بال
ئاطاداربني تا ئيَستا باسي ليَوة نةكراوة  ،بةو ئاماجنةى كوَمةل
َوكراوةى كالسيكيمان ساغ كةينةوةء لة رِاستى يةوة نزيكيان خةينةوة  ،بوَ ئةو
خبةينة بةردةستء هةندىَ ثارضة شيعري بال
مةبةستةش ليَكوَلينةوةكةمان لة دةروازةيةكء دوو بةش ثيَك هيَناوة :
َينةوانة دةكةين كة بوَ خوَيان بةشيَكن لةو
َةكةو لة طرنطىء بايةخى ئةم جوَرة ليَكوَل
لة دةروازةكةدا باس لة كةشكوَل
َينةوانةى دةضنة ناو بازنةى (رةخنةى دةقى)يةوة .
ليَكوَل
َونةكراونةتةوة لةطة َل تيَبينى
َينةوةكةش تةرخان دةكةين ب َو ئةو دةقة شيعريانةى كة بال
بةش ى يةكةمى ليَك َول
َوكراوةى شاعريان تةرخان كراوة كة
َىَ شيعرى بال
ثيَويست دةربارةيان  ،هةرضى بةشى دووةميشة بوَ ساغ كردنةوةى كؤمةل
َينةوةكةمان
َةى ضامثان تياياندا بة دى كردووة ،لة كوَتايشدا ئةجنامة طرنطةطةكانى ليَكوَل
َةى طواستنةوة يان هةل
هةل
خستووةتة بةردةست .
دةروازة

َةى نةمجةدين مةال بريتى ية لة دةستنووسيَكى  360الثةرةيي بة قةبارةي  10/16سم و لة ضةند
ئةم كةشكوَل
َىَ دةقى شيعرى تيادا توَماركراوة  ،يةكةم الثةرةى بةم نووسينةى( نةمجةدين مةال )دةست ثى
ساَليَكى جياجيادا كوَمةل
َىَ:
دةكاتء دةل
(ئةشعارى هةرةمةيي كوردان – ناوى شاعريةكانى كوردستان ناىل  ،كوردى ،عبدالرمحان بةط سامل ،مةحوى ،حةمدى ،نارى ،
نورى ،بيخود ،زيوةر ،شوكرى ،هةتا ئاخر  ،لة ئيعتبارى شةوى جومعةى  15شةوال  1351ه موطابق  10شةبات  1933م
َةمى نةمجةدين مةال غةفور نووسرايةوة ).
بة قةل
ديارة جطة لةو شاعريانةى كة ليَرةدا ناوى هيَناون دةقى شيعريي ()25شاعريى ترى تيادا نووسراوة و بةم نووسينة
َةمى ماموستا نةمجةدين مةال لةروذى  26ئوغستوسى ساىل
َة شيعرة بة قةل
َةكة هيَنراوة :ئةم كوَمةل
كوَتايى بة كةشكوَل
 1943ريكةوتى  23شةعبانى  1362هجرى لة سليمانى نووسرايةوة بوَ برايةكى خوشةويستم فاضل ئةفةندى كورى حممد
ئةفةندى ماموستاى مةعارف (.)1
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َة بةتايبةتىء لة بةرهةمى شاعريامنان بةطشتى جا ض بة شيَوةى دةستنووس
دةربارةى طرنطى تويَذينةوة لةم كةشكوَل
َوكراوة  ،سةرةتا دةبىَ ئةو راستى ية خبةينة بةردةست كة ثروَسةى تويَذينةوةى دةق بوَخوَى خويَندنةوةيةكى ترى
بن يا بال
دةقةء ئامانج ليَي راست كردنةوةو سةرلةنوىَ نووسينةوةء بةرهةم هيَنانةوةيةتى بة شيَوةيةكى نزيك لة نووسينى بةرهةم
هيَنةرةكةي( ،)2بةم ثيَيةش تويَذنةو ةى هةردةقىَ  ،دةقيَكى نويَي ليَدةكةويَتةوة كة ثيَويستى بة خويَندنةوةيةكى نوىَ دةبىَ و
َوةشانةوةطةراييد(، )3
َى بوارى مةعرفى وةك فيلولوجياو رةخنةى هةل
بوَخوَى دةبيَتة ثروَسةيةكى كراوة لة بةردةم كومةل
ديارة بةرامبةر ئةمةش هةر كاريَكى رِةخنةيي لة بوارى ثراكتيكدا دةبىَ ببيَتةوة بة كاريَكى تويَذينةوة لة دةقء رةخنةطر
ئةركى تويَذةريش ببينيَت .
َةرانى
كةواتة ثروَسةى تويَذينةوةى دةق بوَ خوَى كاريَكى رةخنةيى ية هةربوَية ئةو ثروَسةية سثيَرراوة بة ليَكول
بوارى (رةخنةى دةقي) كة ئةركى سةرةكيان لة سةرةتاوة ء لة ئةوروثادا تويَذينةوة بووة
لة كتيَبة ئاينيةكان ،بةم ثىَ ية زاراوةى (رةخنةى دةقى) بةوة ثيَناسة دةكرىَ كة ليَكوليَنةوةية لة دةستنووسى
هةركاريَكى ئةدةبى كة سةرضاوة بنةرِةتى يةكةى ون بووبىَ بة مةبةستى ثيَكهيَانةوةى دةقة بنةرةتى يةكة يا دةقيَكى نزيك
ىلَ يةوة()4
ئةوةى ليَ رةدا دةبىَ ئاماذةى ثيَ بدرىَ ئةوةية كة بةكارهيَنانى ئةو زاراوةية بةم ضةمكة نوىَيةى كة بريتى بىَ لة
تويَذينةوةى دةستنووسى هةر كاريَكى ئةدةبى تا رادةيةك طرفتى بةكارهيَنانى زاراوةكامنان بة ضةمكى جياجيا ال دروست
دةكات  ،ضونكة هةمان زاراوة لة بوارى رةخنةى ثراكتيكدا بوَ ئةو ميتودة رةخنةييانة بةكاردةهيَنرى كة لةكاتى
شيكردنةوةى دةقدا راستةوخو روو لة دةقةكة دةكةنء لة دةورووبةرةكةى داى دةبرِنء بايةخ بة نووسةرةكةى نادةن ( )5دةكرىَ
ئةو طرفتة بةو تيَروانينة برةويَنريَتةوة كة مادام تويَذينةوة لة دةق دةبيَتة ئةركى رةخنةطر ثيَش شيكردنةوةى هةر دةقىَ ئةوا
َكو
ئةو ميتودة رةخنةيى يانةى نووسةر لة دةقةكةى دادةبرِن زاراوةى (رةخنةى دةقى) نةكةنة ناونيشانى ميتودةكانيان بةل
َوةشانةوةطةراي كارةكانيان ئةجنام بدةن ضونكة رةخنةى دةقى
هةر لةذيَر ناونيشانى ميتودة ديارةكانى وةك بنياتطةراييء هةل
كة بوَخوَى تويَذينةوةية لة هةردةقىَ لةبوارى ثراكتيكيدا ئةركى ئةو ميتودة رةخنةييانةشة كة نووسةر لة دةقةكةى دانابرِن.
بةشى يةكةم شيعرى بالَونةكراوة
َوكراونةتةوةء نة لة
َةى (نةمجةدين مةال) دا كوَمةَلىَ دةقء بةيتى شيعرى كوردي دةبينريَن كة نة بال
لةم كةشكوَل
هيض سةرضاوةيةكيشدا باسيان ليَوة كراوة  ،ئةو دةقء بةيتانةش بةرهةمى ئةم شاعريانةن :
أ – سامل

َونةكراوانةى(عبدالرمحن بةطى سامل) نووسراون(: )6
َةكةدا ئةم دةقة شيعرى ية بال
لة كةشكوَل
بةشيَك لةشيعرة بآلونةكراوةكانى سامل
-1بؤناية قةراري من مةخصوص
بةجآ كا شوغلي كارى من مةخصوص
لةوةفات دوور بآ ئةطةر مبرم
بةرقة بؤ كشتزارى من مةخصوص
ليك دةرئامسان بربراي زلف
نوسخةيي رزطاري من مةخصوص
سورمة بؤ ضاوي موددةعي ديَنآ
طريبانةى غوباري من مةخصوص
داوية (سامل) زةمانة رسواي
حاملى سةعى كارى من مةخصوص
-2عومرى شريينم بةتةخلي بوو لةريَطةى تؤ تةلةف
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سا جةفا تاكةى وةفاكة ،بآ لةرآى شاهي نةجةف
طؤزةطةر حةتتا طهماعي ثآ نية وام كردووة
رووى طهآل رةنطم بةبآ حورمةت لةجيَوة وةك خةزةف
بارشي نيسانى لوطفت ضونكة هاتة بةحري غةم
كةوتة دأل عةشقت وةك لوئلوْ لةناو قةلبى صةدةف
قةط طوريز نادةم لةبةيعي لةعلي روممانى لةبت
تا لةبازارا حةيامت نةقدي جامن بآ بةكةف
رؤذى عوقبا طةر بةبآ تؤ (ضةم) بةهةشت بآ نامةوآ
بؤ فةريبم بآ ئةطةر غوملان ء حؤري صةف بةصةف
شادمانى دولبةرم (سامل) صةدايى شيوةمن
بؤ زيادي شةوقى سالك هاتووة ئاوازي دةف
-3طوىل هةية بةيانى قيصةو فيكري خامى دأل
هةر بةختى زولفي يارة سةراسةر كةالمي دأل
سامانى كارى طالبى وةك زولفي خؤى دةوآ
بآ نةظميه لةمةزهةبي يارا نيظامى دأل
خويَين حةريري رةنطي دلَم هاتة روو لةضاو
نةم كردة بةر حةريري قةباى بةكامى دأل
دأل غةرقي نوري رووتة لةدةجيووري زولفتا
نابآ بةبآ طلوعى سةعادةت بةسامى دأل
دأل بآ خةوة لةديدةى تؤ ديدةت خومارى مةى
مةي ضاكي سةند لةديدةي تؤ ئينتقامي دأل
هيض ئةحةدآ لةزةتى خومارى وةكو مين نةدي
نوَشيومة تاشةرابي موحيبةت بةكامى دأل
دأل باعثة كة رامة بة(سامل) دلَى حةبيب
يارةب بروآ لةدةوري جيهانا دةوامى دأل
-4بآ وجوودي منى بآخةو هةيةتى حوكمي عةدةم
نةقدي سةرمايةى عومرم كةهةموو صةرفة لةغةم
خويَن لةزةمخي موذة هةنطامى تةرةحوم دةرذآ
دامةنى دأل ثرِي ئةملاسة لةئيمايي كةرةم
رةغبةتى من بةجةفاي يارو لةهةنطامي صةفا
نؤشي ئولفةت نيةتى لةزةتى ئيَشانى ستةم
بولبولي دأل كةجودا ماوة لةطولَزاري روخت
هةر ثةريَشانة ئةطةر بيبةمة نيَو باغي ئريةم
تا بةلةيالى عةرةب مايلة مةجنوني دلَم
صةعبة خو ِررِةم بآ ئيرت ئةو بة ظه ريفانى عةجةم
مورغي باغي حةرةمي تؤية دلَم ليَي مةدة تري
بآ غةمانة بةستةم مةكوذة وةها صةيدي حةرةم
سوويي من مايلة دلَدارو رةقيبم بةحةسةد
بةسكة رةشكى هةية نةزديكة كةبدرآ بةدرةم
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جؤطةى خويَنى سروشكت ضة بوو (سامل) نةبرِا
رةطي ضاوت لةنةظه ردا بوة كوتالَي بةقم
-5بؤ رةواجي قةلبى بآ قيمةت منم صةرايف غةم
رةنطى زةردةم سيمي صافة قه طرةيي ئةشكم درةم
شؤرشي دةريايي ئةشكم بؤ هةالكم هاتووة
تةن لةطةردشداية وةك كةشتى لةسةر طةردابى يةم
بؤ نيطاهي مةرحةمةت ئيستادةو طةردن كةضم
وةك طةداى موفليس لةرآى مونعيم بةئوميَدي كةرةم
حةيفة (سامل) لةم دةرة بكوذى بةثةيكانى نيطاه
خارجي ئةركانى دينة كوشتنى صةيدي حةرةم
-6يادي تؤية لةدآل يةك بةيةك ئةنديَشةيي من
شوغلي من ثيشةيي من فيكرةتى من شيَوةيي من
نةخلي هةستيم بةجةفا سةبزة لةباغي دونيا
شاخى من غوصصه يي من ميحنةتي من ريشةيي من
بؤ قبوأل كةم بةئةبةد نازشي ساقي بةض روو
ئةشكي من بادةيي من ديدةيي من شيشةيي من
رووبةرووي هةيبةتى عةشقت لةهونةردا ئةسةدم
خويَنى من طوعمةيي من كةللةيي من ثيشةيي من
حةرةكامت وةكو فةرهادة لةريَي ميحنةتى عةشق
كوهي من سينةيي من ناخوني من تيشةيي من
جةرطء دل ثوختةكة (سامل) بةضيافةت بؤ دؤست
ديطي من سينةيي من هيجةيي من بيَشةيي من
-7سوَكةرى ضاوي رةشي تؤى ثآ نية خةمري ضلةبني
رائيحةى طيَسوويي تؤى ثآ نية بؤى نافةيي ضني
رؤذى ئةوةل لةدلَم بآ خودي رووت بوو زانيم
تووشي ئةم دةردة دةمب بةم دلَة ئاخر بةيةقني
رؤح بةدور بردي صةيدي وةخمء صةعبة
تريي راطرتوة ديدةت لةكةمانا بةكةمني
ئةذدةها حةلقةيي وا داوة لةسةرطةجني جةمال
مانيعة بؤ طوزةرى دأل لةيةسارو لةيةمني
شةبةهي صةفوةتى سينةت نية بيَن فةرضه ئةطةر
صةدةفء لوئلوئو مةرمةر بكةنة صايف عةجني
بةسةرت شؤرشي عةشقت لةدلَم دةرناضآ
طةر بةقةصدي سةروماأل بيَنة سةرم روويي زةمني
ب – نارى
لة ناو ئةو كوَمةلَة دةقةى(نارى)دا كة لة كةشك َولَةكةدان  ،ئةم ثارضة و بةيتانةميان لة سةرضاوةى تردا
نةبينيوة كة بالَوكرابيَتةوة:
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منةوةر تاقميَكى لوس و ب َى موو
-1
هةموو ئةهلى صةفا وةك بيكرى بىَ شوو
وةكو حايض وةهانة ئةو قةبيلة
لةسةريان قةت نى ية هيض نويَذو رِؤذو
حمةىل ئيحرتازن ئةو كةسانة
كة ضؤن بىَ تةقني و بىَ شةرم و ب َى رو
ئةم ضةشنة داشوَرينةى (منةوةرةكان) لة اليةن شاعرييَكى وةك(نارى)يةوة دةبيَتة جيَطاى ثرسيار ،بةو ثىَ
يةى هةميشة ئةديبانء شاعريانى كورد  ،بة تايبةتى لةو قوَناغةدا  ،لة رِيزى منةوةرةكاندا ب ينرراون ،بوَيرة برةالى
ئيَمةوة مةبةستى (نارى) ليَرةدا ئةندامانى ثارتة سياسى يةكان بووة بةتايبةتى ضةثةكان ،ديارة ئةم تيَروانينةشى
لة باوةرة ئاينى يةكةيةوة سةرضاوةى طرتووة نةك لة بريوباوةريَكى نةتةوةيى يةوة .
 -2لة ديوانةكةيداو لةو دةقةيدا كة بؤ (بابا على شيَخ حممودى )وتوة( ل: ) 55 -54
ئةم بةيتة نابينرىَ:
وةك شيعة هةتا قيبلةيى دلَ بابا عةىل بىَ
زؤر زةمحةتة مةيلى كة بة عومسان و عومةردا
 -3لة ديوانةكةيداء لةو دةقةدا كة بةم بةيتة دةست ثىَ دةكات (ل: )304-303
نةفةس سةمتورة سينةم سازو د َل نةى
حيكايةت خوانى دةورى تؤن ثةياثةى
ئةم بةيتةى تيا نى ية :
هةوا ثةميانةيى ئةوجى فرياقت
به طه ييارةى سةبورى كةى ئةبىَ طه ى
بةهاى ئةم بةيتةلةضنينةكةيدا دةبينني ضونكة سةربارى ئةوةى كة هاوتةريبى يةكى واتايى لة سةرةتاى
هةردوو نيوة ديَرةكةدا بةدى هيَناوة  ،بة هاونشني كردنى (ئةوج)ء(فراق)يش دةستةواذةيةكى نويَى هيَناوةتة ناو
فةرهةنطى شيعرىيةوة كة لةالى شاعريانى كالسيكى فارسيش بةدميان نةكردووة .
 -4لة ديوانةكةيدا و لةو دةقةيدا كة بةم بةيتة دةست ثىَ دةكات(ل :)209-208
لةبةر تريى موذةى ب َى مروةتى ئةو شؤخة نةخشينة
لة هةرجىَ دةنطى يا تةلَقينة  ،يا ياسينة  ،يا شينة
ئةم بةيتة نابينر َى :
بوزرطى كةى بةفيكرو دانش و ئاداب و ئيدراكة
مةعيشةت كةى بة سةعى و ئيهتيمام و كةسب و كوَشينة
ج  -سةالم
ئةم دوو كوَثل ة شيعرةى (سةالم)يش بةشيَكن لةو موسةمةتة ثيَنجى يةى بةناوى(لة جوَشى كوورةى) ناو
ديوانةكةىء لةويَدا نابينريَن(ل: )233-231
صنعةتى دةستت دةست نويَذ و نويَذة
موعجيزةو كةشفت ريشى دريَذة
سةرت لة راست سةفةرمت طيَذة
فيشال و دروَ كةم هةلَربيَذة
خؤت طيظ ئةكةيت تؤ وةك ورضي سةردار
كة شيَخ طوآى راستى تةنط كرد لة زةوى
كورِةكةى ئةيبا جبةى قؤأل قةوى
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ميَزةر سثى كؤشي مثبةيي
بةبآ عيبادةت ئةويش ثآ طةيي
راستة مرياتى كةرى بؤ كةمتيار
د -زيَوةر
لة ناو ئةو دةقانةى زيَوةردا كة لة كةشك َولَةكةدان كوَمةلَىَ كوَثلةو بةيت دةبينريَن كة لة دةقةكانى ناو
ديوانةكةيدا نني :
 -1لةو تةمخيسةى كة لةسةر غةزةليَكى ( حةريق ) ةء بريتى ية لة سىَ كوثلة(ل 290ديوانى زيَوةر)  ،ئةم ضوار
كوَثلةية بالَونةكراوةتةوة :
صةد تاجرى ضني خؤى لة زةرةرداوة لة دةرتا
بةسراوة دلَى موسليم و كفر لة كةمةرتا
سةودايى شةروشؤرة لةطةلَ ئيَمة لة سةرتا
باكم نية لةو خةجنةرة كردوتة بةبةرتا
مششريى برؤت جةرطى برِيوم بة ئيشارةت
بؤ توية موسةلةم لة جيهان شاهى خوبان
داماوة لة تةسويرى برؤت مانى و سحبان
مومكني نية ئةم سورةتة تةركيبى لة ئينسان
تؤ صاحيبى ئةم ضاهى زنةخدانةبى قوربان
سةد يوسف كةنعانى ئةبىَ بيَتة زيارةت
دةريايى خةيالَم كة وةكو دجيلةية جؤشى
نوتقم كة وةكو رةعدى بةهارانة خرؤشى
غةمزة ونيطةهت خستمية بةهرى خةموشى
ضاوت وةكو شيشةى مةية خؤت بادة فرؤشى
رؤحى بةنى ئادةم ئةكرِ َى بىَ يتة تيجارةت
كةشتى ئةمةمل كةوتةوة تؤفانى تةئة سسووف
نايىَ بةسةرمدا كةرةت َى بادى تةلةتتووف
مةدحى لة دالَ جارية ب َى دةردى تةكةللووف
ئيسميَكى شةريفى هةية مةنعة لة تةسةررووف
جسميَكى لةتيفى هةية قابيل بة صةدارةت
-2

لةء دةقةيدا كة بةناونيشانى ( رؤذى جةذن )ة ((ل)238-237
بةم بةيتة دةست ثىَ دةكات :
ئةم بةيتة نابينرىَ :
صوفى ناو خانةقا دةرويَشى تةكية و بارةطاه
بؤ مناجات و دوعا تةسبيحى صةد دانةى ئةوىَ

 -3لةو تةمخيسةى كةلةسةر غةزةليَكى ( نةسيب ) ة ( ل  ، )281كؤثلةى سيَيةم ضوار ديَرِةو ئةم ديَرِةى تيا ني ية :
ئةتؤ شاى دولربان ومن فقريو بى نوادمدم
 -4لةء دةقةيدا كة بةناونيشانى ( خةرقة كؤن)ة(ل )37لة دواى بةيتى:
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وتى ئةى حاجى بابا شيخ ضوَنة
سةييدو عاملء كةريم سييةر
ئةم بةيتة نابينرىَ :
من ومت ئةو مةردة فةردة لةم عةصرة
من لة روى ئةو خةجالَةمت يةك سةر
 -5لة شيعريَكى ( زيَوةر ) دا كة بةم بةيتة دةست ثيَدةكات (ديوانى زيوةرل: )48
خؤت سوك مةكة بة غائيلةى سةد مةرامةوة
تا ماوي رابويَرة بة ناموس و نامةوة
ئةم بةيتة كة ضوارةم بةيتة نابينرىَ :
ئةمرؤ نةضيتة ريَزةيي ميلةل بؤتةرقيات
فةردا زةليل و عةبدة بة خاص و بة عامةوة

ه -بيَخود

لة ديوانى (بيَخود)دا ثيَنج خشتةكى يةكى لةسةر دةقيَكى زيَوةر بالَوكراوةتةوة و ئةم كوَثلةيةى تيادا نى
ية كة شةشةم كوَثلةى دةقةكةية لة كةشك َولَةكةدا (ديوانى بيَخود ل : )58
ضاوى كةنواند صةبرى دلَم زيَرو زةبةر بوو
خويَنى رةطى رؤحم بة موذةى نةشتةرى برِبوو
ضونكى من كوشت و لة رةقيبان بة حةزةربوو
دةعوايي شةهادةت ئةكةم و جةننةت ئةطةر بوو
تارى كفنم روشتةيي طيسويي برايم

و -كةماىل

 -1لةو دةقةى ( كةمالي ) دا ،كةبةم بةيتة دةست ثيَدةكات ( ديوانى كةماىل ل :)36
خةتتى دا رومةتى ئةى مالَى ويَرامن قةمةر طريا
بة تيثى جةيشى هيندى كةعبة بآ ئاشوب و شةرطريا
ئةم بةيتة نابينرىَ:

بة ئوميَدى جةنان بينى بوو زاهد حةثسى خةلَوةت بوو
لةطة َل دةرهات فةقرية زوو بة سوخرة بوَ سةقةر طريا

 -2لةو دةقةى ( على كمال )دا كةبةم بةيتة دةست ثيَدةكات(ل: )34
دلَى زويرم لة حةلقةى ثيَض و تابى زولفى زجنريا
خةالصى بو كة ضى ئاخر بة قوالبى موذةت طريا
ئةم دوبةيتة لة ديوانةكةيدا نية :
خةتى دةورى لةبت خوَش خويَنة هةروةك ئايةتي كولَمت
بةلَى قةت سةترى نابةرجا نةبينراوة لة تةفسريا
رةقيبم دى لة طة َل ئةو شؤخةدا حةيران و سةرسامم
ضلؤن ئولفةت دةكا ئاسك لةطةأل كةلبى كة ِررِى ثريا
 -3لةو ثيَنج خشتةكي يةى ( على كمال )دا كةبةم ديَرة دةست ثيَدةكات(ل: )152
كةمن ساقي و مةى و شةمع و شةراب و جامم بآ
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دووةم كوَثلةى ضوار ديَرةو ئةم ديَرةى تيانى ية كة يةكةم ديَ ِرى كوَثلةكةية :
دةخيلم توخوا واعيز بةسة بةس غةيبةتى رةندان
هةر لةو دةقةدا ئةم كوَثلةيةش كة ضوارةم كوَثلةية لة( كةشكؤلَةكة)دالة ديوانةكةدا نابينرىَ :
كةمن ئينسامن ئةصلةن حةز بة ئازارى بةشةر ناكةم
قةناعةت ثةروةرم زؤر مةيلي مالَ و سيم و زةر ناكةم
بة كوَضةى نيك نامى دا هةتا ماوم طوزةر ناكةم
ئةوي مةيلم ببآ ئةيكةم لة نيك و بةد حةزةر ناكةم
ئةرآ واعيز ئةبآ من بؤضى باكي نةنط و نامم بآ
بةشى دووةم :

َةء
َوكراوةى شاعريامنان بةطشتىء شاعريانى كالسيكمان بةتايبةتى لة هةل
وةك دةزانرىَ تا ئةمرِوَش بةرهةمى بال
كةمءكورِى بةدةر نةبوون بوَية وةك ومتان ليَكوََلةرء رةخنةطرى ئةدةبى دةبىَ ئةركى ساغكردنةوةى دةقةكان ببينىَ ثيَش
َىَ دةقء بةيتى
َةكردن لةطةل دةقةكاندا جا ليَرةداو لةبةر روَشنايي كةشكوََلةكةى بةردةستامناندا هةولَ دةدةين كوَمةل
مامةل
َوكراوةى ضةند شاعرييَكى كالسيكيمان ساغ كةينةوةء لة راستى يةوة نزيكيان خةينةوة :
بال
أ  -حةمدى
َوكراونةتةوة
لة ناو ئةو ( )17دةقةى حةمدى دا كة لة كةشكوََلةكةدان و لة هةردوو ديوانة ضاثكراوةكةى دا بال
ََلة بوو :
ئةم تيَبينيانةمان ال طةال
 هةردوو وشةى(تشنةي)و(ئاتةشينم) ئةم نيوة بةيتةى ناو ديوانةكةى طوَرِرِاون ءكراون بةبة(تينووى)و(ئاطرينم)( ،ديوانى حةمدى ل: )60
ضونكة تشنةى رةمحةمت دلَ ئاتةشينم رةمحةتىَ
 لةم نيوة بةيتةشدا وشةى (ئيسمت) كراوة بة (ناوت)( :ل)70ئيسمت كة زوبانى قةلةمى كردووة موزةييةن
 وشةى(يانة)ى ناو ئةم نيوة بةيتة كراوة بة(النة) :لة يانةى خؤى برا دلَ بلبالنة كةوتة دووت ئةى طولَ
 وشةى (حةياتا) لةم نيوة بةيتةدا كراوة بة (ذيانا) ( :ل)165سةبةبى حالةتى تؤية لة حةياتا بيَزار
 دةستةواذةى(يةك زةررة عةقلى بي) كراوة بة (وةك زةررة شةوقى بى):لةبةينى ئةرزو ئةفالكا ئةوى يةك زةررة عةقلى بآ
ب -نارى

َوكراونةتةوة  ،ئةم تيَبينيانةمان بة دةست هيَنا :
لة ( )12دةقى نارى كة لة كةشكوََلةكةدانء لة ديوانةكةيدا بال
َم)دا
 لةم نيوة بةيتةى ناو ديوانةكةيدا وشةى( دةردم) هاتووة نةك(ئاهم) كة بةالى ئيَمةوة راسترتة ضونكة لةطةلَ (دلهاوتةريبى يةكى ئاوازةيى ثيَك ديَنن (ل: )154
َم وةك ئاش و ئاهم ئاشةوانة بؤ مةزةى ميحنةت
دل
َى دأل بآ لة اللةى نةوبةهارم ضى)(ل ، ) 283لة كةشكوََلةكةدا بةم شيَوةية هاتووة:
 لةم نيوة بةيتةدا (هةتا خونضةى طولهةتا غونضةى دةمى تؤ بآ لة اللةى نةوبةهارم ضى
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى (قاثى) كراوة بة (دةرطا)(ل: ) 284َم كا لة قاثى دا
بة قانوونى غوآلمى ى طةر قبوول
 -لةم نيوة بةيتةدا وشةى (وةعزى) كراوة بة (وةعدى) (ل: ) 208
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برؤ زاهيد كة دأل نادةم بة وةعزى ثووضى ئةفسانة
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى ( كوجنى) كراوة بة (طيذى) (ل) 332كوا هةمدةمآ دةرم كا لةكوجنى ميحنةت ئاميَز
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى (سوَزى ) كراوة بة(جوَشى )( ل:) 153كة ئاهي سينة وةك سؤزى سةماوةر بآ لة جونبوش دا
 لةم نيوة بةيتةدا دةستةواذةى(ئيَرانى ئةوقامت) كراوة بة( ئةوقاتى ئيَرامن)()154موشةووةش بوو بة مةشرووتةى ئةلةم ئيَرانى ئةوقامت

ج :زيَوةر
َوكراونةتةوة  ،ئةم تيَبينيانةمان بةدةست هينا :
بة سةرجندان لة(  )25دةقى ناو كةشكوََلةكة كة لة ديوانةكةيدا بال
 لةم نيوة بةيتةدا دةستةواذةى( دةس نةكةوىَ) كراوة بة (بةرنةكةوىَ) (ل :)149هةر كةسآ فةيضى قةدةم بؤسى تؤى دةس نةكةوآ
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى( ئيجازةن) هاتووة كة بوَخوَى(ئيعجازةن)ة ()25ورشةى شةوقى نور عةينى ئيعجازةن
 -لةم نيوة بةيتةدا دةستةواذةى(حةزينةن) هاتووة كة بوَخوَى( جةزينةت )ة ( ل) 25غافل جةزينةت فةصلى بةهارةن
َىَ
 لة ديوانةكةدا لةو ثيَنج خشتةكى يةى( زيَوةر) دا كةلة سةر دةقيَكى (نةسيب)ة  ،ئةم نيوة بةيتةى كة تيايدا دةل(ل:)281
هةمو عالةم ئةزانآ ئةصلى من ساداتى ( نؤدآ) ية
راستى يةكةى لةطةل نيوة بةيتى دواتريدا بةم شيَوةيةية :
هةمو عالةم دةزانن يارى من شؤخيَكى الدآ ية
َىَ ئاخو كىَ ية
بة موذطان كوشتمىء ثيَم ئةل
 هةر لةو ثيَنج خشتةكى يةدا ئةم نيوة بةيتة كة بةم شيَوةية هاتووة( :ل )282بة دايم موخليصى (زيَوةر) بة ئةى كاكة هةتا ماوى
راستييةكةى بةم جوَرةية  :بة دايم موخليصى ياربة (نةسيب) تو هةتا ماوى
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى( صاحيب) كراوة بة (خاوةن) (ل: )54باوكى صاحيب شةفةقت رووى نةكردة ثسةرى
د -كةماىل
لةو (  ) 6دةقةى ناو كةشكوََلةكة ئةم تيَبينيانةمان بةدةست هيَنا :
َةن) و (بىَ ميهرم) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(هةرطيز)و(بىَ رةحم) (ل :)36
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى( ئةصلنةبوو ئةصلةن عيالجي دةردى دلَ تا يارى بآ ميهرم
َة)و(بىَ تةل) (ل:) 34
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(عةجيبة)و (تةلسز ) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(مةحالعةجيبة كةى بووة خاسسى يةتى تةلسز لة مششيَرا
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(حةيامت ) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(ذيامن) (ل:) 34لة خةودا ئاوى سةرضاوةى حةيامت نؤش ئةكرد ئةمشةو
لةم نيوة بةيتةدا وشةى(واصل) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(ثيَشكةش) (ل :)34
سةبا واصل بكة عةرزم لة خزمةت حةزرةتى مريا
لةم نيوة بةيتةدا وشةى(مةنزةرةى) لة ديوانةكةدا كراوة بة(دميةنى) (ل:) 115
وةرة سةيرى صةفاطاى مةنظةرةى دووضاوي طريامن
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى (مةكة) و(ئومَيد) و(ئةصلةن) لة ديوانةكةدا كراون بة (نةكةى)و(هيوايى)و(هةرطيز)(ل:)115
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مةكةئوميَدى سوود ئةصلةن ئةمةش نةوعة قوماريَكة
َدةستةى شوعةراى
 لةم نيوة بةيتةدا (حوفرةيى نريان) لة ديوانةكةدا كراوة بة(دوَزةخى يةزدان) (ل )152و لة(طولهاوعةسرم ) بة (دؤزةخى سؤزان) هاتووة  ،بةالى ئيَمةوة (حوفرةيى نريان) راسترتةو ئةم دةستةواذةية لة الى (سةالم)ى
شاعرييش دةبينرىَو سةرضاوةكةى فةرموودةيةكى ثيَغةمبةرة(د.خ) :
لة خاطر دةرنةضوين ئيَمةش ئةضينة حوفرةيي نريان
ه -بيَخود
لةو (  ) 9دةقةى ناو كةشكوََلةكة ئةم تيَبينيانةمان بةدةست هيَنا :
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(دةربان) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(مةفتوونى) (ل) 42لة نةشئةى ضاوى مةستى تؤية دةربانى خةرابامت
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(نةردةبان) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(نةردةوان) (ل :)41بؤ باني مةعريفةت بة خوا نةردةبانة دأل
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(لةبةردةم) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(لةبةردةست) (ل) 43ئةطةر فيلم لةبةردةم ئةسثى وةصفت فةرزة بةيدةق مب
و  -سةالم
لةو (  ) 2دةقةى ناو كةشكوََلةكة ئةم تيَبينيانةمان بةدةست هيَنا:
 لةم نيوة بةيتةدا دةستةواذةى(قةت لة تويَى) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(لة ثةردةى دلدا)(ل:)62َدا
خؤشى نةبينى قةت لة تويَي دل
 لةم نيوة بةيتةدا دةستةواذةى(حوفرةى نريان) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(حةزرةيى نريان)ل(:)232من بؤ جةهةنةم بؤ حوفرةيى نريان
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى( هةوسار) لة ديوانةكةدا نةنووسراوة (ل:) 232بالة من دوور بآ شيَخى ريش هةوسار
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(خةياالت) لة ديوانةكةدا نةنووسراوة( ل:)232َتة
هةر كؤنت نةكرد ئةم خةياال

ز  -شيَخ نورى

لةو (  ) 5دةقةى ناو كةشكوََلةكة ئةم تيَبينيانةمان بةدةست هيَنا:
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(غةيرة) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(غةيرى) (ل:)149بؤ غةيرة تؤ وةفا و حقوقت لة حاكمان
 لةم نيوة بةيتةدا وشةى(جةنابة) لة ديوانةكةيدا كراوة بة(خيابة) (ل:) 179جيَطيَكى زؤر موقةدةس و عاىل جةنابة دأل
 لةم نيوة بةيتةدا و لة ديوانةكةيدا كة بةم شيَوةية هاتووة ل:) 104 يةنبوعى ئةدةب كانى طةوهةر مةنبةعى عريفانَةكةدا بةم شيَوةية هاتووة :
 لة كةشكوَليةنبوعى هونةر كانى ئةدةب مةنبةعى عريفان
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ئةجنام
َودةكريَنةوة كة طرنطى خوَيان
لةم ليَكولينةوةيةدا كوَمةَلىَ دةقى شيعرى ضةند شاعرييَكمان بوَ يةكةم جار بال
-1
دةبيَت بوَ ئةو ليَكوَلينةوانةى دةربارةى شاعريةكان و دةربارةى ئةدةبى كوردى ئةجنام دةدريَن .
َةمةند دةكرىَ .
َىَ وشةو دةستةواذةى نوىَ دةبينريَن كة فةرهةنطى شيعرى كورديان ثىَ دةول
لة ناو دةقةكاندا كوَمةل
-2
َوكراوةى شاعريانى كالسيكىء هاوضةرخى كوردى كردووةو لة
َةضنى بوَ كؤمةَلىَ ديَرِو بةيتى بال
َينةوةكة هةل
ليَكوَل
-3
بوارى ساغكردنةوةدا لة رِاستى يةوة نزيكى خستوونةتةوة .
طوَرينى وشةو دةستةواذةى ناو دةقى شيعرى لةاليةن هةندىَ لة ئامادةكارو ساغكةرةوةى ديوانى شاعريةكامنان بة
-4
هؤى نةشارةزاييان لة بنةما هونةرىيةكانى دةقى شيعرىء فةرهةنطى شيعرى كوردى دا بووةتة هوَى تيَك دانى بنياتى
َةر و
َوكراوةى شاعريامنان دةبىَ ببيَتة كارى هةموو ليَكوَل
دةقةكان ء شيَواندنى زمانةكةيان بوَية تويَذينةوة لة بةرهةمى بال
رةخنةطريَكى شيعرى .
ثةراويَزةكان
 -1مةبةست خواليَخوَشبوو (فاضل عرفان)ة .
 -2بروانة  :الوايف فى اسس و خطوات حتقيق ونشر املخطوطات  ،الدكتور عبداهلل بن عبداهلل اوحوىى،نعاا
. 2004
 - 3زمان الوصل،جريدة الكرتونية سورية ث 19كانون االول . 2010
 -4بروانة  :سايت  :ابو املنتصر شاهني  :ماهو تعريف النقد النصى .
 -5بروانة  :اجتاهات نقد الشعر العربى فى العراق  ،الدكتور مرشد الزبيدى  ،من منشورات احتاد
الكتاب العرب  ، 1999هةروةها بروانة :حممد خرماش ،اجتاهات النقد االدبى احلديث فى االردن ،
. manahijnaqdia.3oloum.org .
 -6بروانة  :فةرهةنطى شيعرةكانى سامل لةبةر رؤشنايي ئةدةبى فارس دا  ،نامةى ماستةر  ،ئاظان على مريزا توفيق ،
زانكؤى سليمانى . 2001 ،

سةرضاوةكان
سةرضاوة كوردى يةكان
َوكردنةوةى ئاراس  ،هةوليَر . 2010 ،
 -1بةركوتيَك لة خةرماني شيعرى سامل  ،حمةمةد عةىل قةرةداغي  ،دةزطاى ضاث و بال
َى سةييد عةىل و نةمجةدين مةال ،ساغكردنةوةى كاروان عومسان خةيات
-2بةشيَك لة ديوانى سامل لةبةر رِؤشنايي كةشكؤل
ال ئاطرين  ،ضاثخانةى ضوارضرا . 2012 ،
ََ
( ريَبيني )  ،ثيَداضوونةوة و ثيَشةكى د .عةبدول
َى  ،ضاثخانةى ( سلمان االعظمي )
 -3ديوانى بيَخود  ،كؤكردنةوةو ريَكخسنت و لةسةر نوسينى  :حممدى مةال كةريم  ،سال
بةغدا 1970.،
َينةوةى جةمال حمةمةد ئةمني  ،ضاثى يةكةم  ،لة بآلوكراوةكانى ضاثخانةى
 -4ديوانى حةمدى  ،ساغ كردنةوةو ليَكؤل
ئؤفسيَتى سةركةوتن – سليَمانى 1984.،
 -5ديوانى زيَوةر  :مةمحوود زيَوةر كؤى كردؤتةوةو ثيَشةكى و ثةراويَزى بؤ نووسيوة  ،ضاثى يةكةم  ،ضاثخانةى وةزارةتى
ثةروةردة  ،هةوليَر . 2003
-6ديوانى سامل  ،ضاثخانةى كوردستان  ،هةوليَر  ،ضاثى دوةم  2582 – 1972 ،ى كوردى.
 -7ديوانى سةالم  ،ئامادةكردن و ثيَداضوونةوةو ثيَشةكى بؤ نووسينى ( ئوميَد كاكة رةش ) ضاثى دووةم  ، 1990ضاثخانةى
اوحوادث  ،بةغدا . 1990
 -8ديوانى شيَخ نووريي شيَخ صاحل  ،ئازاد عبدالواحد كؤى كردؤتةوةو ساغى كردؤتةوةو لةسةرى نووسيوة  ،بةرطى يةكةم ،
بةشى دووةم  ،مامل و مطباة اجلاحظ – بغداد . 1989
 -9ديوانى كةماىل  ،عةىل باثري ئاغا  ،ئامادةو ساغ كردنةوةو ثيَشةكى نووسينى كةمال علي باثري  ،ثيَداضوونةوةى
مامؤستا شكور مصطفى  ،وةزارةتى رؤشنبريى و راطةياندن  ،دةزطاى رؤشنبريى و بآلوكردنةوةى كوردى .
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 -10ديوانى مةحوى  ،ليَكدانةوة و ليَكؤلينةوةى  :مةال عبدالكرميى مدرس و حممدى مةال كةريم  ،ضاثى دووةم ضاثخانةى
ئؤفسيَتى ( حسام ) . 1984
 -11ديوانى نارى ( مةال كاكة حةمةى بيَلوو ) كؤكردنةوةو ليَكدانةوة و ليَكؤلينةوةى عومسان عارف نارى زادة  ،وةزارةتى
رؤشنبريى و الدان  ،بةريَوبةريَتى ضاث و بآلوكردنةوةى سليَمانى . 2010
 -12مريايةتى بابان لة نيَوان بةرداشى رؤم و عةجةمدا ،نةوشريوان مستةفا ئةمني  ،ضاثى دووةم  ،سليمانى . 1998 ،

سةرضاوة عةرةبى يةكان
 -1الوايف يف اسس و خطوات حنقيق و نشر املخطوطات  ،الدكتور عبداهلل بن عبداهلل اوحوىي  ،نعاا 2004.
 -2زمان الونل  ،اجلريدة الكرتونية سورية املستقلة  19كانون االول . 2010
-3سايت  :ابو املعتصر شاهني  :ماهو تاريف العقد العصي .
 -4اجتاهات نقد الشار الاربي يف الاراق  ،الدكتور مرشد الزبيدي  ،من معشورات احتاد الكتاب الارب .1999
 -5اجتاهات العقد االدبي اوحديث يف االردن  ،حممد خرماش .manahijnaqdia.3oloum.org ،
نامةى زانكؤيي
 -1فةرهةنطي شيعرةكانى سامل لةبةر رؤشنايي ئةدةبي فارسي دا  ،ئاظان على مريزا توفيق  ،زانكؤى سليمانى . 2001 ،
دةستنوسةكان :
َى ( نةمجةدين مةال ) .
 -1كةشكؤل
َى ( هؤشةنط ) حمةمةد مستةفا حةمة بؤر .
-2كةشكؤل
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دراسة حتليلية لواقع العمالة الوافدة يف إقليم كوردستان العراق:٭
مدينة أربيل أمنوذجا للعام 2008
2

زكي حسني قادر  1و عبداملطلب حسن صمد
كلية االدارة واالقتصاد – جامعة صالح الدين قطاع خاص
mutaleb.samab @yahoo.com
dr.zaki69@yahoo.com
تأريخ االستالم2013/ 2 / 11 :
تأريخ القبول2013/ 5 / 6 :

امللخص
متثل القوة العاملة موردا أساسيا و ركيزة من ركائز اقتصاد أي بلد ،بغض النظر عرن بنياا را االقتصرادي واالجتمراعي
،السيما ان النظ ة للقوى العاملة جيرب ان ننبرم مرن ر يرة اسريانيدية اردد واقع را ومسرتقبل ا وكيفيرة االسرتفادة في را ،وجعلر ا
نسرررابف بفاعليرررة م التنميرررة االقتصرررادية املسرررتدامةه وم السررريا افسرررل ،ا رررام مسرررسلة نرررنقال القررروى العاملرررة ن تسرررب
ابميةاقتصادية واجتماعية وسياسية كبرية ،سواء كاام بالنسبة للدول املستوردة أم املصدرة للعمالةه
لذا االم يتطلب دراسة ظاب ة العمالة الوافدة ونبين سياسا اقتصادية بادفة اىل ختفير حردة اث برا علرب بنيران اعتمرم
ال وردي وا ام مسسلة م مة جعل ا قابلة للنقاشه ولتاقيق برذا ادرد  ،ا اسرتمدام اسرتمارة االسرتبااة ونوزيع را علرب ثرال
فئا وبي العمالة الوافدة واصااب االعمال ،والعمال احمللينيه وقد نوصل الباث اىل لملة من النتائ ابم ا بريت ن كرز العمالرة
الوافدة بني فئة الشباب ،وعدم ارنباط نوزيع ا باملستوى التعليمي ،وكذلك مت كز غالبيت ا م قطاع اخلدما ه و فيما يتعلق بابف
العوامل اليت نشدم العمالرة الوافردة نتمثرل م وجرود فر ص العمرل م سرو العمرل ال وردسرتاايه و فيمرا ختر نوج را العمالرة
احمللية فقد استنت الباث االث السليب للعمالة الوافدة علب نفشي البطالة بني صفو قوة العمل احمللية ،م حني كان اخنفاض
االج من ابف العوامل املشدعة م استقدام العمالة الوافدة من وج ة اظ اصااب العمله

املقدمة

يش د اعتمم ال وردي نغريا اجتماعية واقتصادية وثقافية مشلم جوااب متعددة م اعتمم
وأث علب بنائل االقتصادي واالجتماعي  ،وذلك بسبب احل كة االقتصادية العم ااية اليت يش دبا اإلقليف ،
مما أدى إىل اول اإلقليف إىل م ان خصب لالستثمار وبالتالي استقطاب أيدي عاملة خمتلفة ال فاءا
وامل ارا وطاقا أجنبية  ،وقد ساعد علب ذلك الطف ة املالية اليت استدعم التوسم م م افق احلياة
املمتلفة ،وقد ااع سم بذه األو اع علب خلق ظاب ة جديدة م اإلقليف وبي االستعااة أو استقدام العمالة
األجنبية أو الوافدة م التمصصا املمتلفة وال سيما م األعمال اليت ال نتطلب م ارا معينة واليت يطلق
علي ا بالعمالة ادامشية ه ونعد جت بة اإلقليف م جمال العمالة الوافدة جت بة حديثة مل نسخذ أبعادبا و و ع ا
املسلو هفضالً عن ذلك ،ينشس من وجود لماعا وافدة من جنسيا وثقافا متباينة مش ال اجتماعية
واقتصادية وثقافية ننص م اعتمم ،وستصبح من أبف التاديا اليت نواجل سو العمل م اإلقليف م
املدى البعيده
أهمية البحث :ن من أبمية الباث م اال ذو قيمة علمية وعملية جتعل دراست ا من املسائل احليوية  ،فاألبمية
العلمية ن من من خالل ط ح ا لظاب ة جديدة علب اعتمم ال وردي،إذ يقوم بتسليط الضوء علب مدى نسثري
ازدياد إعداد العمالة الوافدة علب سو العمل وما نف زه من أثار علب اقتصاد اإلقليفه أما األبمية العملية
فتتدلب فيما ينت ي إليل من مقيحا ذا أبمية للممططني وصناع الق ار م اإلقليفه
مش لة الباثت نتمثل مش لة الباث م اإلجابة علب التسا ال اآلنيةت
ما واقم العمالة الوافدة م سو العمل؟ وما بي العوامل املشدعة والطاردة للعمالة الوافدة؟ وما مدى إم ااية
إحالل العمالة احمللية حمل العمالة الوافدة؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٭حبث مستل من حبث الدبلوم العالي املوسوم ( دراسة حتليلية لواقع العمالة الوافدة يف إقليم كوردستان العراق :مدينة أربيل أمنوذجا للعام )2008
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أهداف البحث :ي د الباث إىل اإلجابة علب التسا ال املثارة م مش لة الباث من خاللت
1ه التع علب خصائ العمالة الوافدة من حيث نوزيع ا طبقاً للنشاط االقتصادي ،والفئا امل نية
ومن حيث احلالة التعليمية وأو اع اه
2ه مع فة أبف العوامل احملفزة والطاردة للعمالة الوافدةه
3ه نقديف بعض املقيحا للاد من ظاب ة نزايد العمالة الوافدة والعمل علب إحالل العمالة احمللية حمل
العمالة الوافدةه
فرضية البحث :يستند الباث علب ف ية مفادبات إن الواقم اجلديد الذي يش ده اإلقليف وما ي افقل من نزايد
العمالة الوافدة أدى بالوحدا االقتصادية علب مستوى األف اد والش كا علب االعتماد علب ال فاءا الوافدة
وبدءوا م التملي عند بعض األدوار املنوطة ب فه
نطاق البحثت يشمل الباث م ااياً مدينة أربيل جماالً للدراسة ،أما من الناحية الزمنية فسن الدراسة نغطي عام
 2008لدراسة واقم العمالة الوافدة ،م مدينة اربيله
من دية الباثت نعتمد الدراسة علب املن االستق ائي واالستنباطي للوصول إىل أبف أبدا الدراسةه
البيااا املستمدمةت اعتمد الباث علب ما بو متاح من بيااا وإحصاءا نتعلق بالظاب ة املدروسة وعلب
استمارة االستبيان واليت صممم لتالءم أبدا الباث وا نوزيع ا علب عينة عشوائية من األف اد املباوثني
م مدينة أربيل وا نصميم ا كاألنيت
1ه استبيان العمالة الوافدةت وقد مم االستمارة العديد من األسئلة غطم جوااب رئيسية نتعلق
باخلصائ الدميوغ افية واالقتصادية للعمالة الوافدة  ،فضالً عن مساربا امل ين وقد ا نوزيم بذه
االستمارة علب ( )200من أف اد العينةه
2ه استمارة أصااب األعمالت وقد ن كز األسئلة املثارة حول دوافم االعتماد علب العمالة الوافدة وعدم
االن ال علب العمالة احملليةه وا نوزيم ( )25استمارة علي فه
3ه العمال احمللينيت وقد نضمنم أسئلة نعلقم بوج ا اظ بف حول العمالة الوافدة ومدى مزامحت ف دف
م سو العمله وقد ا نوزيم ( )150استمارة ه
سابعا :خطة البحث :وصوال لتاقيق الباث وف

يتل ،يتضمن الباث احملاور ال ئيسة االنيةت

أوالًت نع ي العمالة الوافدةت
ثااياًت مربرا االعتماد علب العمالة الوافدة م إقليف كوردستان
ثالثاًت واقم العمالة الوافدة م مدينة أربيلت
رابعاًت نوج ا أصااب األعمال حول العمالة الوافدةه
خامساًت أراء العمالة احمللية جتاه العمالة الوافدةت

االستنتاجا واملقيحا
املصادر

أوالً :تعريف العمالة الوافدة
اظ اً ألبمية ااتقال األيدي العاملة وما ن افق ا من أثار دفعم بالعديد من امل تمني مبوا يم التنمية
ملناقشة قضية ادد ة من منظور اقتصادي اجتماعي أوسم يسخذ م اعتباره الظ و والتباينا االقتصادية
والسياسية لدول اإلرسال وموقع ا من عمل السو االقتصادي العامليه يعد االقتصادي(ماادل) من ال واد
املؤيدين لعملية بد ة القوى العاملة دولياً ،إذ افيض م اظ يتل حول التدارة الدولية واليت استند في ا علب
مبدأ نوازن األسعار ،بان عناص اإلاتاج والذي يعترب العمل أبف عنص في ا ننتقل حب ية حنو األسوا اليت
ن ون ب ا األسعار املدفوعة خلدمان ا عالية ،لذا فان القوى العاملة نتا ك عادة من البلدان ذا الفائض واليت
ن ون في ا األجور منمفضة باجتاه بلدان العدز حيث ن نفم األجور(باعشن ،عبد ال محن علي عبد ال محن،
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القاب ة)12 ،1997 ،ه
وفقاً للنظ ية ال السي ية ،فان لل د ة منافم صافية للدول املصدرة للعمالة وكذلك الدول املستقبلة
األمثل للموارد االقتصاديةه أما النظ ية
دا ،ااطالقاً من من الفائض والعدز ومضمون التمصي
ال السي ية اجلديدة فتنطلق أساسا من ورة ا ي ااتقال عوامل اإلاتاج بني لميم الدول ،ألال يؤدي إىل
خلق نقارب م مستويا األجور م الدول ذا العالقة ،فضالً عن التاويال اليت نساعد علب اسني األو اع
االقتصادية دذه القوى العاملة ( اللدنة االجتماية وااقتصادية لغ بي اسيا ،)16 ،2001،ومي ن القول بان ما
ختيلل االقتصاديون ال السي يون احملدثون للبلدان املصدرة للقوى البش ية مل يتاقق عملياً ،وباألخ بعد
إن ش د البلدان املصدرة لقوة العمل ندفقاً بش ياً من ذوي ال فاءا مما جعل ا نعااي صعوبا عدة م
مسرين ا التنمويةهأما بعد احل ب العاملية الثااية ظ اول م الف االقتصادي التنموي ،ون جم بدايا بذا
التاول إىل غوا مريدال ( )Gunner Myrdalوالذي ي ى بان بد ة عمال العامل الثالث إىل أوروبا اوعاً من
اإلفقار وإزاحة للقوى البش ية من س ان العامل الثالث ،وبالتالي ن س نبعيل بذه الدول للغ ب( الندار ،باق
سلمان ،)26 ،2001 ،و من السيا افسل ،عارض (مريدال) املفابيف اليت جاء ب ا النظ ية النيوكالسي ية
من حيث ح ية ااتقال عوامل اإلاتاج ،إذ بني إن بذا االاتقال لن يعمل علب نساوي ونوازن أجور وأسعار عوامل
اإلاتاج ( باعشن ،عبد ال محن علي عبد ال محن ،مصدر سابق)26 ،ه أما االقتصادي (بول باران) وبو من أبف
رواد املدرسة التبعية ،فقد إشار بان ادد ة مبثابة استم ار لواقم التمل الذي نعاايل الدول النامية ألا ا
مبثابة نصدي لفائض القيمة لصاحل الدول املتقدمة (الندار ،باق سلمان)3 ،2001 ،هوبذا التاليل يطابق
املدخل املاركسي الذي يعتمد روداه م نفسري ااتقال العمالة علب اظ ية قيمة العمل ،وم الوقم احلالي،
اشس مفابيف حديثة من ا عوملة عنص العمل اليت نعين ااتقال العاملني أي بد ن ف إىل مواقم العمل ،أو
ااتقال العمل إلي ف م مواقع ف ،وااقسمم الدراسا اليت نناولم بذه الظاب ة إىل فئتني(اللدنة االجتماعية
واالقتصادية لغ بي أسيا ،مصدر سابق)3 ،ت
األوىلت نتناول الظاب ة من منظور كلي واليت نفشل م األخذ بنظ االعتبار التعقيدا املتصلة بسلوك األف اد
حول ق ار االاتقال من موقم إىل أخ  ،إي عدم االبتمام بدراسة سلوك املست لك ومدى حصولل علب أقصب
إشباع مم ن عند ق ار االاتقال إىل بلد اخ  ،إذ ااول بذه الدراسا اليل السلوك اإلاسااي من خالل األط
االقتصادية ال ليةه
أما الثااية ،فيتط إىل ااتقال عنص العمل من منظور جزئي واليكيز علب اجلوااب اإلاسااية والسلوكية
للف د ،إال إا ا ن مل االعتبارا االجتماعية والسياسية واالقتصادية امل نبطة بق ار الف د لالاتقال ،أي إن بذه
الدراسا ال نعطي ف م ًا كامالً إلبعاد ومؤش ا واتائ ح كة عنص العمله
ألجل نع ي مف وم العمالة الوافدة ،البد من مع فة أبمية العمل ومف ومل كإطار عام ،فلو متعنا النظ
م امل احل األوىل من نسريخ اعتمعا البش ية لوجداا مف وم العمل م اعتمعا البدائية والبسيطة م نبط
بسحوال الطقس ،واملناخ والتقاليد امل نية اليت نعيش ا نلك اجلماعا  ،وبذا علب الع س من مف وم العمل م
اعتمعا احلديثة واملتقدمة اليت نتميز بالتغري والتباين ،إذ يتوق مف وم العمل علب التطورا اليت اد
م قوى اإلاتاجه ويع العمل باال كل (جم ود جسمي أو عضلي يقوم بل الف د خالل فية زمنية معينة م
سبيل الوصول إىل اتيدة معينة أو بد ما)( طاقة ،حممد وحسن ،حسني عدالن)19 ،2008 ،ه
أما مصطلح العمالة ،فاملقصود بل فئا العمالة م شتب امل ن والوظائ مبمتل مستويان ا الف ية
واالجتماعي ة وغريباه وفيما يتعلق بالتع ي االصطالحي للوافد ،فقد أشار إليل (بسال الف د الذي يتنقل من
دولة إىل أخ ى لغ ض معني) (الزب ااي ،خالد ااجف)26 ،2006،ه
لذا مي ن نع ي العمالة الوافدة بسا ا ااتقال القوى املنتدة من بلداا ا لعدم استطاعة بذه البلدان
نوفري ف ص العمل أو ازدياد معدال البطالة في ا أو ألسباب أخ ى إىل دول ي ون احتمال احلصول علب العمل
في ا ميسوراً ،ونسمب البلدان املصدرة للعمالة بالبلدان امل سلة وباملقابل نسمب البلدان احلا نة دذه
العمالة بالبلدان املستقبلة للعمالةه
من السيا افسل ،بناك العديد من املصطلاا امل نبطة بظاب ة العمالة الوافدة ومن أبم ا
مصطلح ادد ة الذي يستمدم لإلشارة إىل التنقال والتا كا اجلغ افية اليت يقوم ب ا األف اد أو اجلماعةه
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وبنا نوجد ف و كثرية بني العمالة الوافدة وبني العمالة امل اج ة من ا (بشدري ،رزكار سعيد،2008 ،
ص )107ت
1ه العمالة الوافدة ن ون اتيدة عقد رمسي مربم بني البلدان امل سلة للعمال والبلدان املستقبلةه
2ه يتضمن العقد مان األجور والس ن وال عاية الصاية واالجتماعيةه
3ه اديد العمال من حيث ال ف والنوعه
4ه اديد املؤبال واالختصاصا للعاملني الوافدينه
أما العمالة امل اج ة فتشملت
1ه العمال الذين ييكون بالدبف بش ل غري رمسي ودون إج اءا رمسية ولدوافم متباينةه
2ه العمال ي اج ون إىل بلدان أخ ى بدون أية عقود أو التزاما ه
3ه ختضم العمالة امل اج ة لش وط وقوااني الدول املستقبلة دذه العمالةه
ثانياً :مربرات االعتماد على العمالة الوافدة يف إقليم كوردستان
نواجل املتتبم ألسوا العمل معضلة شبل مزمنة وبي اق املعلوما وعدم دقت ا م حال نواجدبا،
وان جمموع التاديا اليت يتع ض دا أسوا العمل ،من املتوقم إن نزداد نعقيداً بسبب نفاعل جمموعة من
العوامل الدميوغ افية واالقتصادية والسياسية املؤث ة م أداء بذا األسوا ه
لذا من املناسب بيان إن سو العمل يت ون من جاايب الع ض والطلب وعالقا متعددة ن بط بين ما،
ففي حني يسعب جااب الع ض لتطوي املوارد البش ية ،فان جااب الطلب يقوم علب استمدام نلك املوارد،
فان مل جيد حاجتل حملياً فسيسعب لتلبية متطلبانل من أسوا خارجيةه
من السيا افسل ،يش د سو العمل م اإلقليف نغريا عدة نتمثل م ( Heshmati, Almas, 2007,
:)www.IZA.com

1ه االعتماد علب العمالة الوافدة واحل ية النسبية الستقدام اه
2ه عدم التناسق بني خم جا التعليف وامل ارا املطلوبةه
3ه عدم وجود مؤسسا سو العمله
4ه اخنفاض االستثمار ال أمسالي وبالتالي اخنفاض الطلب علب العمل م القطاعا اإلاتاجيةه
مما الشك فيل ،نؤث بذه التغريا سلباً م قدرة السو علب استيعاب العمالة احملليةه ااطالقاً من بذه
املعطيا  ،كان البد من التع علب العوامل املسؤولة عن ب وز ظاب ة العمالة الوافدة م اإلقليف واليت ظ
بعد عام  2003وعلب الناو التاليت
 1ه الطف ة العم ااية واملاليةت يش د إقليف كوردستان ا ضة اقتصادية عم ااية كبرية حيث سابمم الش كا
االستثمارية م نطوي اواحي احلياة املمتلفة ،ورمبا ي ون الو م األمين املستق اسبياً قد سابف م
استقطاب وعمل بذه الش كا  ،وبلغ عدد املشاريم االستثمارية اليت ا ن خيص ا م اإلقليف ( )111ن خيصاً
للمدة ( ()2008-2007ح ومة إقليف كوردستان ،بيئة االستثمار ،بيااا غري منشورة)ه وبو ما أدى إىل جذب
وندفق ر وس األموال إىل اإلقليف ،وقد بلغ حدف بذه األموال ( )15203.09مليون دوالر أم ي ي ،وبلغم حصة
رأس املال احمللي ( )%35.95فقط من إلمالي ر وس األموال املستم ة ،ومن امللفم لالاتباه ،إن استثمار
بذه األموال ن كز م قطاعي السياحة واالس ان بنسبة ( )%36.94من إلمالي حدف األموال املستثم ة (
املصدر افسل)ه
إن ارنفاع حدف األموال املستثم ة م اإلقليف كاام اتيدة حتمية لتبين ح ومة اإلقليف سياسة إعادة
البناء التايت وم افق احلياة وبي نتسف بضمامة حدف اإلافا االستثماري واست دفم باألساس اسني
ونوسيم امل ن زا االقتصادية واالجتماعية ،كبناء املدارس واملستشفيا ونوفري املياه ومد الط وغريبا
من األعمال ،وباألخ م القطاع البناء والتشييد وقطاع اخلدما  ،فمثالً بلغ عدد العاملني الوافدين م قطاع
البناء والتشييد م مدينة اربيل ( )11750عامل وذلك م عام ( 2008ح ومة إقليف كوردستان-الع ا  ،بيااا
غري منشورة) ،بعد إن كان ( )8778عامل م عام  ،2006أي مبعدل نغري سنوي يصل إىل %33.85ه
 2ه عزو العمالة الوطنية عن العمل ببعض الوظائ اليت يقوم ب ا األجااب ،حيث ينظ العامل احمللي م
..........................................................................................................................................................
108

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
اإلقليف إىل بذه الوظائ اظ ه دواية ويفضلون م املقابل العمل م اعال اإلداري والدوائ احل ومية ،اظ اً
لتميز العمل احل ومي باالستق ار الوظيفي واملزايا التصاعدية املشدعة فيما يتعلق باألجور امل نفعة
وساعا العمل وامل ام األقل وغريبا من امليزا األخ ى اليت ال نتوف م القطاع اخلاص ،وم بذا الصدد،
مي ن القول إن العمالة الوافدة م سو العمل ال وردستااي م بعض امل ن بي عمالة ن ميلية وليسم احاللية،
مبعنب إا ا نعمل مب ن ال يقبل علي ا العامل احمللي وبي بذلك نعترب م ملة ملا مل نشغلل العمالة احمللية
وليسم منافساً دا ،ولو متعنا النظ م اإلحصاءا ال مسية  ،لوجداا بان العمالة الوافدة نيكز م بعض امل ن
كمدما ننظي الشوارع وبي أعمال ال يقوم ب ا العامل احمللي ،فمثالً بلغ عدد العاملني م بلديا مدينة
اربيل ( )950عامل للعام  ،2008بعد ان كان ( )654عامل م عام  ،2006أي مبعدل نغري سنوي ()%45.26
(ح ومة إقليف كوردستان ،بيااا غري منشورة)ه
3ه السعي الشديد وراء ال بح قد دفم إىل ب وز ش كا أبلية متمصصة م استرياد واستقدام العمالة األجنبية
واشطم بس عة فائقة وغد ظاب ة شائعة م حمافظا إقليف كوردستان ون نبط بذه الش كا بف وع
لش كا مماثلة م عدد من الدول نتمص م نشغيل األيدي العاملة األجنبية ونقوم بإرسال العمال اىل
كوردستان عرب الش كا املوجودة م اإلقليف وحسب الطلبا والش وط مثل العم واجلنس وأجور العمال
وساعا العمل ونتقا ب بذه الش كا من أصااب العمل مسبقاًًٍ ( )2700دوالر أم ي ي عن كل ف د
نستوردبا ،ويشمل بذا املبلغ لميم النفقا املتعلقة بعملية االستقدام واألرباح اخلاصة بالش كة املستوردة
اليت يذك ون بسا ا ال نزيد عن  700دوالر عن كل عامل وعاملة ،ومن من ا ( )200دوالر أم ي ي متنح إىل
الش كة املتعاواة مع ا م الدول األخ ى (مقابلة شمصية مم احد أصااب الش كا األبلية املتمصصة م
استرياد العمالة األجنبية)ه
 .4ااتشار ظاب ة العمالة املنزليةت نعد العمالة املنزلية ظاب ة حديثة م اعتمم ال ورديه فبسبب التغريا
احلاصلة م اإلقليف علب الصعيد االقتصادي وندفق ر وس األموال وب وز فئا داخل اعتمم ال وردي
نستاوذ علب النصيب األكرب من الث وا ه ااتش ظاب ة استمدام العامال م البيو كسحد مظاب السلوك
البذخي لفئا معينة وااتشاربا لفئا أخ ى داخل اعتمم ام مسميا عدةه
فيما ختت اجل ا احل ومية املعينة مبتابعة مو وع العمالة الوافدة ،أصدر وزارة العمل م اإلقليف
نعليما رقف ( )1لعام  2007حول ممارسة األجااب للعمل م اإلقليف استناداً ألح ام املادة ( )23من قااون
العمل رقف ( )7لعام  ،1987وبذه التعليما نو ح وبصورة شاملة التزاما وواجبا بذه الش كا أمام
وزارة العمل وكيفية إصدار املوافقا ونتضمن مخسة عش ة مادةه وبي نعليما شاملة وم حال نطبيق ا
بصورة صاياة مي ن مان عدم مزامحة العامل األجنيب للعامل احمللي إال م ظ و احلاجة القصوىه
ف ناك ثالثة أاواع من األيدي العاملة األجنبية م إقليف كوردستان ،النوع األول يتمثل الفنيون وامل ندسني
الذين يعملون م مشاريم خمتلفة ،والثااي عمال املنازل ،أما النوع الثالث ف ف عمال غري م ة ،ونقوم وزارة
العمل بتدديد اإل قامة ونصاريح العمل للنوعني األول والثااي لعدم نوف أيدي عاملة حملية ال حمل ف ،أما
النوع الثالث فلن يتف التدديد دف ،وي ى الباحثان ،بان الواقم احلالي خمتل  ،الن م عملية استقدام العمالة
األجنبية جوااب من الصعب نصوربا وبي كالقة مت املة نعمل علب خ القوااني بدون أية عواقبهومن
الدالئل علب املمارسا السلبية دذه الش كا بي إن العامل الوافد يدفم مبلغ ( 1000دوالر أم ي ي) لش كا
االستقدام والوكالء للوصول إىل اإلقليف ،ومن ثف نقوم بذه الش كا بيك ف م الشوارع بدون عمل وبالتالي
ااتشار ظاب ة التسول بني صفو العمالة الوافدةه كما إن اص العمال األجااب أكدوا بسا ف خدعوا من قبل
بذه الش كا فيما يتعلق باألجور ،حيث يتقا ون مبلغ ( 100دوالر أم ي ي) م الوقم الذي كاام عقود
العمل اليت وقعوبا م بلداا ف نشري إىل اج مقداره ( 300دوالر أم ي ي) ،وم بذا الصدد ،ونؤكد (ايشا فاريا)
م منظمة حقو اإلاسان بان علب العاملة اليت ن غب م العودة إىل بلدبا دفم مبلغ ( 2000دوالر أم ي ي)
الستعادة جواز سف با الذي يتف احتدازه من قبل ش كا االستقدام ( ،)www.Faylee.comومن اجلدي
بالذك القول ان ظاب ة العمالة الوافدة ونزايدبا ست ون دا نداعيا خطرية علب كافة املستويا م إقليف
كوردستان الع ا  ،وباألخ حول التعامل مم بذه الظاب ة ومدى ااطبا قوااني العمل الدوليةه فضالً عن
اجلوااب األمنية والسياسيةه
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ثالثاً :واقع العمالة الوافدة يف مدينة أربيل:
ن جم أبمية دراسة اخلصائ الدميوغ افية األساسية للعمالة الوافدة واليل العمالة حسب النوع
َ للمستوى التعليمي ومستوى امل ارة والطاقة
وفئا العم  ،إىل إن أف اد القوى العاملة ال ختتل فقط وفقا
َ للنوع والسن ،فاألعمال اليت نسند لإلاا ختتل طبيعت ا عن
اإلاتاجية فاسب ،وإمنا ختتل أيضا وفقا
األعمال اليت يضطلم ب ا الذكور ،كما ختتل الطاقة اإلاتاجية لألف اد من النوعني م العمل الواحد باختال
األعمار .ي د بذا املباث إىل إلقاء الضوء علب بعض اخلصائ األساسية للعمالة الوافدة وبصفة اخلاصة
ع ض واليل ألبف اخلصائ الدميوغ افية واالجتماعية واالقتصادية من حيث حدف العمالة ونوزيع ا حسب
النوع وفئا العم واملستوى التعليمي واحلالة الزوجية ،بذا فضالً عن دراسة اليكيب امل ين للعاملني
واملستقبل العام للنشاط االقتصادي ومستويا األجور ،ونوزيعا العمالة حسب اجلنسيا وكاألني:
 -1توزيع املبحوثني حبسب اجلنسيةت يع ض اجلدول ( )1التوزيم العددي والنسيب للعمالة الوافدة حسب
اجلنسيا  ،ونشري بيااا بذا اجلدول إىل إن العمالة الوافدة ننتمي م معظم ا إىل اجلنسيا األسيوية وقد
ي جم بذا النمط بصفة أساسية إىل إن أسوا العمل بالدول األسيوية نسمح بتصدي املزيد من العمالة ذا
األجور املنمفضة مما يشدم القطاع اخلاص علب استيعاب املزيد من اه
جدول ( )1التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اجلنسية
النسبة%
العدد
اجلنسية
32.5
65
بن الدشي
19
38
أثيوبي
11
22
ايبالي
10
20
إي ااي
1.5
3
جورجي
15
30
ن كي
5.5
11
بندي
3
6
سوري
2.5
5
اادوايسي
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -2توزيع املبحوثني حبسب اجلنس:
نشري بيااا اجلدول ( )2إىل الة مسابمة اإلاا م قوة العمل الوافدة ،وقد ي جم ذلك إىل طبيعة العمل م
بعض القطاعا االقتصادية وعدم مالمت ا لإلاا  ،حيث بلغم اسبة الذكور ( )%71.5مقابل ( )%28.5لإلاا ه
َ عن ذلك فان عمل اإلاا يقتص م اغلب األحيان م العمالة املنزلية ،أما النسبة امل نفعة للذكور فتعزى
فضال
إىل اشتغال الذكور م العديد من األاشطة االقتصادية وال نقتص علب أعمال أو م ن معينةه
جدول ( )2التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اجلنس
النسبة%
العدد
اجلنس
71.5
143
ذك
28.5
57
أاثب
%100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1ه
 -3توزيع املبحوثني حبسب الئاات العمريةت يو ح اجلدول ( )3اليكيب العم ي للمباوثني الذين مشلت ف
َ عن زيادة
الدراسة امليدااية ،ونعد احلالة العم ية من العوامل املعنوية اليت نؤث م كثري من املتغريا فضال
احتمالية املشاركة م قوة العمله ونظ األرقام بان معظف العمالة الوافدة نقم أعماربف م الفئة العم ية (-20
 )29سنة وبناو ( ،)%46.5ونسني م امل نبة الثااية الفئة العم ية ( )34-30سنة وبنسبة ( ،)%20من ج ة
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أخ ى يالحظ إن اسبة العاملني الذين نبلغ أعماربف ( )59-50سنة ال نتداوز ()%2.5ه واستمل مما نقدم إن
الغالبية العظمب من العمالة الوافدة من العناص الشابةه
جدول ( )3التوزيم النسيب للمباوثني حبسب الفئا العم ية
النسبة%
العدد
العم
6
12
 19 - 15سنة
18.5
37
 24 - 20سنة
28
56
 29 - 25سنة
20
40
 34 - 30سنة
11
22
 39 - 35سنة
9
18
 44 - 40سنة
5
10
 49 - 45سنة
1.5
3
 54 - 50سنة
1
2
 59 - 55سنة
رر
رر
 64 - 60سنة
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1ه
 -4توزيع املبحوثني حبسب املستوى التعليميت فيما يتعلق باملستوى التعليمي للعمالة الوافدة ،يو ح اجلدول ()4
بان العمالة الوافدة اليت يقل مستوابا التعليمي دون ش ادة اإلعدادية بلغم اسبت ف ( )%79.5من إلمالي نلك
العمالة ،م حني بلغم اسبة محلة ش ادة الدبلوم بناو ()%10ه مي ن القول إن بذه النسب نع س احتياج
سو العمل م مدينة اربيل إىل عمالة أجنبية ا حص با م بعض األاشطة االقتصادية واليت نتطلب
مستويا نعليمية عاليةه
جدول ( )4التوزيم النسيب للمباوثني حبسب املستوى التعليمي
النسبة%
العدد
مستوى التعليمي
7.5
15
أمي
34
68
يق ا وي تب
22.5
45
ابتدائي
15.5
31
متوسطة
6
12
إعدادية
10
20
دبلوم
4.5
9
ب الوريوس
%100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -5توزيع املبحوثني حبسب احلالة االجتماعيةت إن دراسة واليل نوزيم العاملني حسب احلالة الزوجية ذا
أبمية ،وذلك لوجود ارنباط بني احلالة االجتماعية والطاقة اإلاتاجية للف د ،ف لما زاد شعور العامل باستق اره
العائلي ااع س ذلك علب إاتاجيتل ،ونشري بيااا اجلدول ( )5إىل ارنفاع اسبة العاملني غري املتزوجني حيث
نبلغ اسبت ف حوالي ( )%56.5من إلمالي أف اد العينة مقابل ( )%41للعاملني املتزوجني ،كما إن اسبة
املطلقني واألرامل مل يتداوز ( )%2.5من إلمالي العاملنيه بذه النسب نع س قدرة العامل غري املتزوج علب
التنقل وادد ة وعدم وجود ارنباطا عائلية ن بط ف ببلداا فه
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جدول ( )5التوزيم النسيب للمباوثني حبسب احلالة االجتماعية
النسبة%
العدد
احلالة االجتماعية
41
82
متزوج
56.5
113
أعزب
1
2
مطلق
1.5
3
أرمل
%100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
َ للنشاط االقتصادي ،نشري
 -6توزيع املبحوثني حبسب األنشطة االقتصادية :بالنسبة لتوزيم العمالة الوافدة طبقا
بيااا اجلدول ( )6بان القطاع اخلدمي يعد املستوعب األكرب للعمالة الوافدة ،إذ إن حوالي ( )%77.5من
إلمالي العمالة الوافدة نيكز م بذا القطاع ،ونلي ا بالقطاع التداري بناو ()%12.5ه إن النسب الواردة م
اجلدول ( )6نلقي الضوء علب استم ار اليكيز علب العمالة الوافدة م القطاعا اليت ال نتطلب مؤبال
َه
َ متمصصا
أكادميية عليا أو ندريبا
جدول ( )6التوزيم النسيب للمباوثني حبسب األاشطة االقتصادية
النسبة%
العدد
األاشطة االقتصادية
2.5
5
صناعي
--زراعي
12.5
25
جتاري
77.5
155
خدمي
7.5
5
منزلي
100
200
اعموع
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 -7توزيع املبحوثني حبسب مستوى املهنت ألجل التع علب ن كز العمالة الوافدة حسب مستوى امل ن ،يو ح
اجلدول ( )7إن ( )%69.5من العمالة الوافدة نعمل م امل ن اليت نتطلب م ارة حمدودة ،وان ( )%22.5من امل ن
نتطلب عمالة ماب ة وعمالة م نية ،بينما اسبة ( )%8يعملون م امل ن االختصاصية والفنية ،بذه النسبة
نع س اخنفاض الطلب علب فئة (الفنيني واالختصاصيني) اليت نتطلب مستوى نعليمي وندرييب م نفمه أما
ارنفاع اسبة العاملون م امل ن اليت نتطلب عمالة حمدودة امل ارا  ،ف ذا يدل علب ن كز معظف بذه العمالة م
َ عن ذلك ف و مؤش علب االختناقا اليت يعااي من ا
األاشطة ًٍاخلدمية اليت ال نفضل ا العمالة احمللية ،فضال
سو العمل م اإلقليف وحمدودية األعمال املتاحةه
جدول ( )7التوزيم النسيب للمباوثني حبسب مستوى امل ن
النسبة%
العدد
مستوى امل ن
3
6
االختصاصي
5
10
الفين
12.5
25
العامل امل ين
10
20
العامل املاب
69.5
139
العامل غري املاب
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1ه
 -8توزيع املبحوثني حبسب احلالة العملية قبل اجملئ إىل كوردستانت نشري الشوابد العملية من خالل اجلدول (،)8
بان عامل البطالة م دول اإلرسال بو احد العوامل ال ئيسية م ادد ة ،حيث اشار غالبية أف اد العينة بناو
( )%64إا ا كاام عاطلة عن العمل قبل اعئ إىل كوردستان مقابل ( )%36كاام نعمله
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جدول ( )8التوزيم النسيب للمباوثني حبسب احلالة العملية قبل اعئ إىل كوردستان
النسبة%
العدد
احلالة العملية
36
72
اعمل
64
128
َ واحبث عنل
عاطال
100
200
اعموع
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 -9توزيع املبحوثني حبسب الوضع الوظيئي احلالي ومقارنته بذلك يف البلد األمت ألجل التع علب الو م الوظيفي
للعامل الوافد ومدى نطابق األعمال املتاحة م اإلقليف مم الوظيفة اليت كاام يشغل ا العامل الوافد ،اشار
غالبية أف اد العينة اليت عملم قبل ادد ة بواقم ( )72عامل بسا ا كاام نعمل م الوظيفة السابقة وبناو
( )%44.5أو مشاب ة لتلك اليت عملم ب ا قبل اعئ إىل كوردستان ،م حني أكد ( )%43من إلمالي العينة
بسا ا نعمل م وظائ اقل من حيث املستوى وامل ااة ،وبذا يدل علب إن ظ و العمل واألج ندفم ال ثري
َ م امل حلة األوىل من ادد ة إىل الباث عن أية م نة كاام وبالتاديد م أوساط اجلماعا
من ف ،خصوصا
امل نية الدايا أي اليكز م األعمال ادامشيةه
جدول ( )9التوزيم النسيب للمباوثني حبسب الو م الوظيفي احلالي و مقاراتل مم البلد األم
العدد النسبة%
الو م الوظيفي
44.5
32
اعمل م الوظيفة افس ا أو مشاب ة
8.3
6
اعمل م وظيفة جديدة
4.2
3
اعمل م وظيفة أفضل من السابق من حيث ال انب وامل ااة
43
31
اعمل م وظيفة اقل من حيث املستوى وامل ااة
100
72
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -10توزيع املبحوثني حبسب األجر الشهريت يبني معطيا اجلدول ( )10بان اسبة األف اد الذين حيصلون علب
َ بي حبوالي ( )%67.5من إلمالي العينة ،ونعد بذه النسبة
أجور نياوح بني ( )400-201دوالر/ش يا
َ جلذب العمالة الوافدة مقاراة باألج الذين حيصلون عليل م البلد األم ،أما اسبة الذين
َ م ما
امل نفعة عنص ا
َ فسكث فقد بلغم اسبت ف ( ،)%27.5ومي ن نفسري بذه النسبة بالنسبة
يياوح أجوربف عن ( )401دوالر/ش يا
للعاملني الذين يعملون لساعا طويلةه من السيا افسل ،إن اخنفاض أجور العمال الوافدون سيؤدي إىل
َ علب نوظي العمالة احمللية م القطاع
نوسيم الفدوة بني أجور العمال احملليني والوافدين مما سيؤث سلبا
اخلاصه
جدول ( )10التوزيم النسيب للمباوثني حبسب األج الش ي (بالدوالر)
النسبة%
العدد
األج الش ي
5
10
200 -100
30
60
300- 201
37.5
75
400 - 301
20
40
500 - 401
7.5
15
 501فسكث
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -1توزيع املبحوثني حبسب األنئاق الشهريت من امل ف التع علب واقم اإلافا للعمالة الوافدة ،ومدى ندوي
َ عن
األموال داخل اقتصاد اإلقليف ،وبالتالي فارنفاع واخنفاض الطلب سيؤث علب مستوى االستثماره فضال
ذلك ،بناك جااب علب قدر كبري من األبمية وبو امليل لالست الك ،فالواقم احلالي للعمالة الوافدة يشري إىل
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اخنفاض امليل لالست الك كما نبني معطيا اجلدول ( ،)11إذ أشار الغالبية العظمب من أف اد العينة بان
َ نبلغ ( )%87.5من إلمالي العينة مما ندل بذه النسبة علب
اسبة أافاق ف نياوح بني ( )150-50دوالر/ش يا
ارنفاع امليل للتاويله
اجلدول ()11التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اإلافا الش ي (بالدوالر)
النسبة%
العدد
األافا الش ي
62.5
125
100 - 50
25
50
150- 100
7.5
15
200 - 151
5
10
 201فسكث
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -12توزيع املبحوثني حبسب التحويالت النقدية :إن إحدى اآلثار االقتصادية السلبية للعمالة الوافدة بي
التاويال النقدية ل وا ا متثل نس باًًَ للعمال الصعبة للبلد وباألخ م حالة نزايد إعداد العمالة الوافدةه
للتع علب اسبة العمال ا لوافدين الذين يقومون بالتاويال النقدية لبلداا ف ،نشري معطيا اجلدول
( ) 12إن كافة أف اد العينة يقومون بتاويل األموال إىل أقارب ف وذوي ف وبنسبة ( ،)%100وبذه النسبة نعد
مقبولة ومنطقية بسبب الدافم األساسي للعمال الوافدين واملتمثل بالدافم االقتصاديه
جدول ( )12التوزيم النسيب للمباوثني حبسب التاويال النقدية
النسبة%
العدد
اويل مبالغ اقدية
100
200
اعف
--ال
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
ألجل التع علب مقدار املبالغ احملولة ،ا االستعااة باجلدول ( )13إذ نبني بان اسبة العمال الوافدون الذين
يقومون بتاويل مبالغ اقدية نياوح من ( )200-151فسكث نبلغ ( ،)%84إن بذه النسبة امل نفعة ندل علب
مام التاويال النقدية للعمال الوافدينه
َ)
جدول ( )13التوزيم النسيب للمباوثني حبسب مقدار املبالغ احملولة (دوالر/ش يا
النسبة%
العدد
املبالغ احملولة
2
4
100- 50
5
10
150-101
84
168
200-151
9
18
 201فسكث
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -13توزيع املبحوثني حبسب أوجه توظيف التحويالت النقديةت ندل األرقام الواردة م اجلدول ( )14إن التاويال
النقدية اليت نقوم ب ا العمالة الوافدة نسابف م اسني األو اع املعيشية للم اج ين وأس بف ،إذ بلغم اسبة
أف اد العينة الذين يقومون بالتاويال النقدية ألجل مساعدة األبل واألصدقاء بناو ( )%76.5من إلمالي
أف اد العينةه
وي ى الباحثان ،بان التاسن م املستوى املعيشي ألف اد العمالة الوافدة غري حقيقي ألال يزول بزوال مصدر
التاويله
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جدول ( )14التوزيم النسيب للمباوثني حبسب أوجل نوظي التاويال النقدية
النسبة%
العدد
أوجل التوظي
76.5
153
مساعدة األبل واألصدقاء
12.5
25
استثمار بن ي م بلد األم
5
10
ش اء بيم أو نسجري عقار
6
12
أخ ى
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1ه
 -14توزيع املبحوثني حبسب العوامل املشجعة للبقاء يف اإلقليم :ألجل التع علب أسباب بقاء العمالة الوافدة إقليف
كوردستان ،ندل معطيا اجلدول ( )15إن ( )%39من أف اد العينة نؤكد علب األبمية النسبية لتوف ف ص
العمل باعتباربا من العوامل ال ئيسية للمدئ إىل كوردستان ،وبذه حقيقة واقعة الن العامل امل اج يسني حبثا
َ
عن العمل بالدرجة األوىل ،وبعد استق اره ي تش اجلوااب األخ ى ومن ا عامل الدخل الذي يسني م امل نبة
الثااية وبنسبة ( ،)%35ثف معاملة س ان اإلقليف الطيبة واليت جاء بالدرجة الثالثة من حيث األبمية النسبة
وبناو ()%11.5ه
جدول ( )15التوزيم النسيب للمباوثني حبسب العوامل املشدعة للبقاء م اإلقليف
النسبة%
العدد
العوامل
39
78
وجود ف ص عمل أكث
11.5
23
معاملة س اا ا الطيبة
10
20
م ان العمل املناسب
35
70
الدخل مناسب
1
2
عدم إم ااية العودة للوطن
3.5
7
غري مبني
100
200
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
 -15توزيع املبحوثني حبسب العوامل املنئرة للعمالة الوافدة :من استق اء بيااا اجلدول ( )16يتضح بان
عدم األمان الوظيفي يعد السبب صاحب التسثري األكرب م صعوبة بقاء العمالة الوافدة م اإلقليف
َ لعمل
وبلغم األبمية النسبية دذا العامل ( )%54من إلمالي أف اد العينة ،وبي اسبة منطقية اظ ا
العمالة الوافدة م القطاع اخلاص وبو يتسف بعدم االستق ار الوظيفي ،فسصااب األعمال يستطيعون
االستغناء عن العمالة الوافدة بدون إن يينب علب ذلك أية ن الي اقتصادية واجتماعية وقااوايةه
ثف نسني املشاكل مم ش كا االستقدام م امل نبة الثااية من حيث األبمية النسبية وبلغم
( ،)%16.5واخلشية بي قيام بذه الش كا علب استقدام ف ثف ن ك ف م الشوارع بدون عمله
جدول ( )16التوزيم النسيب للمباوثني حبسب العوامل املنف ة للعمالة الوافدة
النسبة%
العدد
العوامل املنف ة
54
108
عدم االمان الوظيفي
2
4
عدم ام ااية التملك
3.5
7
عدم وجود مان اجتماعي وصاي
6
12
مضايقة العامل احمللي للعامل الوافد
16.5
33
مشاكل مم ش كا االستقدام
5
10
اسباب عائلية
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اختال االج مم العامل احمللي
ع العالقة مم صاحب العمل
اعموع

18
8
200

9
4
100

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()1
رابعاً :توجهات أصحاب األعمال حول العمالة الوافدةت إن اليل ودراسة أبف العوامل املشدعة واملنف ة للعمالة
الوافدة من وج ة اظ أصااب العمال علب قدر كبري من األبمية ،اظ ا للدور الذي يضطلم بل القطاع اخلاص
َ من بذا
َ عن نزايد دور القطاع اخلاص م األاشطة االقتصادية ،ااطالقا
م استقدام العمالة الوافدة ،فضال
َ عن دراسة أبف
الواقم ،كان البد من األخذ بنظ االعتبار أراء أصااب العمل ونقييم ف للعمالة الوافدة ،فضال
العوامل اليت اد من قدرة نوظي العمالة احمللية م القطاع اخلاص وبالتالي إحالدا بالعمالة الوافدةه
َ م عملية نشغيل قوة العمل ،إال إن
َ رئيسيا
-1توزيع املبحوثني حبسب عدد العمالت يلعب القطاع اخلاص دورا
مسابمة بذا القطاع م نوليد قوة العمل احمللية ما زالم ئيلة ،وباألخ إذا ا مقاراتل بعدد العاملني م
القطاع العامه من خالل استق اء بيااا اجلدول ( )17يتبني لنا إن األبمية النسبية لعدد العمال احملليني م
القطاع اخلاص ئيلة إذ بلغم ( )%40مقاراة باألبمية النسبية للعمالة األجنبية اليت بلغم ()%60ه
َ عن ان القطاع
إن بذه النسب نبني اث العمالة الوافدة علب نقلي ف ص العمل أمام العمالة احمللية ،فضال
اخلاص حيبذ استقدام العمالة الوافدةه
جدول ( )17التوزيم النسيب للمباوثني حبسب عدد العمال
النسبة%
العدد
عدد العمال
40
362
العمال احملليني
60
538
العمال الوافدين
100
900
اعموع
900

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()3
 -2توزيع املبحوثني حبسب العوامل املشجعة للعمالة الوافدةت مما الشك فيل ،إن ادد األساسي للقطاع اخلاص بو
اقيق أقصب األرباح املم نة ،لذا يسود بين ف نصورا عدة حول العوامل املشدعة الستمدام العمالة
الوافدةه وألجل التع علب أبف بذه العوامل ا االستعااة باجلدول ( )18حيث يبني األبمية النسبية ل ل
عامل من وج ة اظ أرباب العمل ،وكاام النتائ كاألنيت أنب عامل األج بامل نبة األوىل من حيث األبمية
النسبية حيث بلغ ( )%40وبي اتيدة منطقية بسبب نوف العمالة الوافدةه
م حني أنم األبمية النسبية لعامل عدم النفور من العمل اليدوي بامل نبة الثااية ،إذ بلغم أبميت ا
النسبية ( )% 36وبي نتماشب مم الواقم ،حيث العمالة احمللية نبتعد عن نسدية بعض األعمال اليدوية املناطة
ب اه فيما يتعلق بإاتاجية العامل الوافد ،فقد نبني بان ( )%16من إلمالي أرباب العمل ذك وا إن إاتاجيت ف اكرب
َه
من إاتاجية العمل احمللي ألا ف أكث جدية واشاطا
من بذه النسب ،يتبني وجود نصورا باخنفاض ن لفة العامل الوافد ،وإاتاجيتل نفو إاتاجية العامل
احملليه إال إن الباحث ال ي ى سالمة بذا االاطباع بصورة أكيدة ،فبال غف من إن اج العامل الوافد الذي
َ إال اال جيب األخذ بنظ االعتبار الت الي املينبة علب استمدام العامل الوافد
باإلم ان إن ي ون قليال
واملتمثلة بت الي اإلقامة والغذاءههه اخل ،وإذا ماا اخذ بذه الت الي  ،ف مبا قد يتساوى اج العامل الوافد
مم العامل احمللي أو قد ي ون أكربه
جدول ( )18التوزيم النسيب للمباوثني حبسب العوامل املشدعة للعمالة الوافدة
العدد النسبة%
العوامل
40
10
ارخ اج ا
َ
16
4
ااتاجية العامل الوافد اكرب من ااتاجية العامل احمللي
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االاصياع لالوام
عدم النفور من العمل اليدوي
احيام ال وساء
اعموع

1
9
1
25

4
36
4
100

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()3
 -3توزيع املبحوثني حبسب األسباب اليت حتد من توظيف العمالة احمللية يف القطاع اخلاصت من السيا افسل،
كان البد من التع علب أبف العوامل املؤث ة م احلد من نوظي العمالة احمللية م القطاع اخلاص ،لذا ا
االستعااة باجلدول ( ) 19الذي يو ح معوقا نوظي العمالة احمللية م القطاع اخلاص من وج ة اظ أرباب
العمل وكاام النتائ كاألنيت
جدول ( )19التوزيم النسيب للمباوثني حبسب األسباب اليت اد من نوظي العمالة احمللية م القطاع اخلاص
النسبة%
العدد
العوامل املنف ة
20
5
عدم االستم ارية م العمل
4
1
عدم االلتزام وكث ة الغياب
4
1
عدم مالئمة خم جا التعليف متطلبا القطاع اخلاص
12
3
التطلم اىل العمل احل ومي
28
7
مطالبة العامل احمللي باج م نفم
24
6
عدم نقبل العمالة احمللية للم ن احل فية واليدوية
8
2
اخنفاض إاتاجية العامل احمللي
100
25
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()3ه
 -4توزيع املبحوثني حبسب العوامل املنئرة للعمالة الوافدةت نبني معطيا اجلدول ( )20أبف العوامل اليت ندفم
العمالة الوافدة إىل عدم البقاء م اإلقليف من وج ة اظ أرباب العمل واليت نعد م مة بالنسبة دف للاصول علب
عمالة رخيصة نقوم مب ام متعددةه
حيث أنب عدم األمان الوظيفي واخلو من االستغناء عن ف بامل نبة األوىل وبنسبة ( ،)%32ا أنم
ن الي استقدام العمالة الوافدة بنسبة ( ،)%24ونسني بامل نبة الثالثة صعوبا اديد اإلقامة بنسبة ()%20ه
جدول ( ) 20التوزيم النسيب للمباوثني حبسب العوامل املنف ة للعمالة الوافدة حبسب أراء أرباب العمل
النسبة%
العدد
األسباب
16
4
أاظمة العمل املع فة الستقدام العمالة الوافدة
20
5
صعوبا جتديد اإلقامة للعمالة الوافدة
24
6
ارنفاع الت الي استقدام العمالة الوافدة
4
1
العادا والتقاليد السائدة م اعتمم
4
1
اإلحساس بتزايد رفض اعتمم للعمالة الوافدة
32
8
عدم األمان الوظيفي
100
25
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()3ه
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خامساً :أراء العمالة احمللية جتاه العمالة الوافدة :من الطبيعي حينما نتقابل اجلماعا بعض ا مم بعض إن ننشس
جمموعة من التصورا املتبادلة اليت نؤسس ا كل لماعة عن األخ ىه
مما الشك فيل إن وجود العمالة الوافدة م إقليف كوردستان-الع ا  ،ونفاعل ف مم أف اد اعتمم ،يعترب من
العوامل املؤث ة علب نش يل نصورا العمال احملليني حنو بذه العمالة الوافدةه وبالتالي عند نقييف ظاب ة
العمالة الوافدة البد من األخذ بنظ االعتبار أراء العمال احملليني ومدى مزامحة العمالة الوافدة دف
َ عن مدى نسثريبا علب القيف االجتماعية السائدة م اإلقليف
وااع اسان ف علب عدة متغريا اقتصادية فضال
وغريبا من التسا ال واليت يتف نناودا م بذا املباث وكاالنيت
 -1توزيع املبحوثني حبسب األثر على معدل البطالة :مما ال شك فيل ،إن نوافد إعداد كبرية من قوة العمل األجنبية
إىل سو العمل م إقليف كوردستان-الع ا يؤول إىل خلق الفائض م الع ض يفو حاجة الطلب الفعلية ،وبو
باألصل يعااي من اختناقا عدة نتمثل أبم ا م احنسار دور الدولة املستوعب األكرب واالبف لقوة العمل
احمللية م نشغيل قوة العمل احملليةه
َ من الواقم احلالي ،فسن ولوج إعداد كبرية من العمالة الوافدة ستؤدي إىل نفاقف مش لة البطالة بني
ااطالقا
صفو العمالة احملليةه دذا أنم اتائ اجلدول ( )21بان أكث ية أف اد العينة ي ون إن جمئ العامل الوافد
يسابف م رفم معدال البطالة م اإلقليف حيث كاام اسبت ف بناو ( )%56.7من إلمالي املشتغلني مقابل
( )% 30الذين يعتقدون إن جمئ العامل الوافد ال يؤدي إىل ارنفاع معدال البطالة بين ف ،أما بالنسبة ألف اد
العينة الذين ال يع فون اث العمالة الوافدة علب ارنفاع معدل البطالة بني صفو العمال احملليني فقد بلغم
اسبت ف بناو ()%7.3ه
جدول ( ) 21التوزيم النسيب للمباوثني حبسب أرائ ف حول اث العمالة الوافدة علب معدال البطالة
النسبة%
العدد
نسثريبا علب معدل البطالة
56.7
85
اعف
30
45
ال
7.3
11
ال اعلف
6
9
غري مبني
100
150
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()2
 -2توزيع املبحوثني حبسب أسباب االعتماد على العمالة الوافدةت ألجل التع علب أبف األسباب املسئوولة عن
استقدام العمالة الوافدة ،جند إن العمال احملليني يذك ون عدة أسباب كما أشار إلي ا معطيا اجلدول ()22ه
إذ يتبني إن من أبف األسباب املسئوولة عن نزايد االعتماد علب العمالة الوافدة بو رفض العمال احملليني العمل
ببعض األعمال بناو ( )%51.3وبذا يتضح من خالل الواقم الذي اعيشله
َ مشتقة ،مثل العاملني
إذ إن معظف امل واطنني يبتعدون عن األعمال اليدوية واألعمال اليت نتطلب ج دا
م ننظي الشوارعه
أما السبب الثااي املسئوول بو رخ العمالة الوافدة بناو ( )%41.3مما يعطي الف صة ألصااب
َ عن كوا ا متوف ة ،وفيما يتعلق م السبب الثالث م ان العمالة الوافدة نعمل جبد
األعمال استقدام ف ،فضال
أكث بناو ( )%4.7ف ذا غري صايح الن بدف ا األساسي بو لمم املاله
جدول ( ) 22التوزيم النسيب للمباوثني حبسب األسباب املسئولة عن زيادة االعتماد علب العمالة الوافدة
النسبة%
العدد
األسباب
51.3
77
رفض العامل احمللي عن القيام ببعض األعمال
41.3
62
رخ العمالة الوافدة
4.7
7
العمالة الوافدة نعمل جبد أكث
2.7
4
ال أع
100
150
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()2
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 -3توزيع املبحوثني حبسب اثر العمالة الوافدة على العادات والتقاليد
فيما يتعلق بوجود العمالة الوافدة م اإلقليف وما اقلتل إىل اعتمم من عادا ونقاليد ،ف اام إجابة
َ م نغيري العادا والقيف السائدة م اعتمم ،ن ش ق اءة
العمالة احمللية بان العمالة الوافدة دا دور كبري جدا
معطيا اجلدول ( )23عن عدة حقائق أساسية من ا ،أجاب اغلب عينة الباث بنسبة ( )%56.7باملوافقة علب
َ عن
َ م املستقبل علب العادا والتقاليد ،فضال
إن بذه العمالة قد اقلم ال ثري من العادا مما يؤث سلبيا
اظ ة العمالة احمللية حول القيام أو نسدية بعض األعمال اليدويةه
جدول ( )23التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اث العمالة الوافدة علب العادا والتقاليد
النسبة%
العدد
اإلجابة
56.7
85
اعف
30
45
ال
7.3
11
ال اعلف
6
9
غري مبني
100
150
اعموع

املصدرت اعد اجلدول واحتسبم النسب املئوية من قبل الباحثني باالستناد إىل استمارة االستبااة رقف()2
 -4توزيع املبحوثني حبسب اثر العمالة الوافدة على العمل اليدويتباستق اء اجلدول ( )24يتبني بان اسبة ()%62.7
من عينة الباث أجابم بنعف حول اث العمالة الوافدة علب العمل اليدوي وبي متثل اسبة عالية ونؤكد ان
زيادة العمالة الوافدة نؤول إىل احتقار املواطن للعمل اليدوي أو بعض امل ن ون كل دذا النوع من العمالة،
ونؤكد بذه النسبة امل نفعة ما حيد م الواقم ،إذ إن املواطنني يبتعدون عن بذه األعمال وباألخ العمل م
امل اكز التدارية وخدما ننظي الشوارع وينتقون األعمال اليت م اعتقادبف إا ا نناسب شمصيان فهوي ى
الباحث إن بذا التصور قد يتالشب م ظل ن اجم ف ص العمل والغالء املعيشي الذي يعيشل إقليف كوردستان-
الع ا ه
جدول ( ) 24التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اث العمالة الوافدة علب العمل اليدوي
النسبة%
العدد
اإلجابة
62.7
94
اعف
27.3
41
ال
6
9
ال اعلف
4
6
غري مبني
100
150
اعموع
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 -5توزيع املبحوثني حبسب طبيعة املشكالت النامجة من وجود العمالة الوافدةت مما ال شك فيل إن وجود العمالة
الوافدة م اعتمم لل نسثريه البارز علب خلق كثري من املش ال اليت يعااي من ا اعتمم ،ويتضح من
اجلدول ( ) 25إن املش ال اليت يعااي من ا اعتمم وبدرجة كبرية عدم ال غبة م العمل اليدوي وقد بلغم
النسبة حوالي ( ،)%52.6واالعتماد علب امل بيا األجنبيا بناو ()%40ه وي ى الباحث إن االعتماد علب
امل بيا األجنبيا يعزى إىل ارنفاع مستوى املعيشة لدى بعض أف اد اعتمم ،وخ وج امل أة للعمله أما
النسبة املتبقية فقد نتمثل م االحن ا السلوكي وااتشار ظاب ة التسول بني صفو العمالة الوافدة،
وسي ون دا أثار سلبية علب املدى الطويل وباألخ إذ ماا االستم ار م جلب واستقدام العمالةه
جدول ( )25التوزيم النسيب للمباوثني حبسب طبيعة املش ال النالمة من وجود العمالة الوافدة
النسبة%
العدد
املش ال
52.6
79
عدم ال غبة م العمل اليدوي
40.0
60
االعتماد علب امل بيا األجنبيا
4.7
7
اكتساب عادا غ يبة
2.7
4
غري مبني
100
150
اعموع
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 -6توزيع املبحوثني حبسب اخنئاض مستوى إنتاجية العامل الوافدت بال غف من ارنباط اإلاتاجية بالعديد من السما
األساسية من ا احلالة التعليمية والتدريب ومستوى األجور ،إال إن بناك عوامل سلوكية مثل الشعور بال ا
واحلافز حنو العمل نؤث م إاتاجية العامل ،ومن خالل استق اء بيااا اجلدول ( )26يتبني بان الغالبية
العظمب من املستدوبني جيدون إن الشعور بقلة ال انب مقاراة بالعامل احمللي بو املسؤول بدرجة كبرية عن
اخنفاض إاتاجية العامل الوافد وبواقم ( ،)%48.7مما يع س دور العامل االقتصادي م اديد مستوى
اإلاتاجية ،م حني أنم األبمية النسبية لعدم الشعور باالاتماء بناو ( )%36مما يدل علب إن شعور العامل
الوافد باالغياب وعدم االاتماء إىل املوطن األصلي كفيل خبفض إاتاجية العامل الوافد ،وي ى الباحث بان بذا
التصور بو خاطئ  ،فالعامل الوافد حياول العمل جبد من اجل نسمني عملل أو ليستق م وظيفتل ،وإذا ماا
األخذ بنظ االعتبار أبف حمددا نوظي العمالة احمللية م القطاع اخلاص لوجداا بان إاتاجية بذا العامل بو
اكرب من إاتاجية العامل احملليه
جدول ( )26التوزيم النسيب للمباوثني حبسب اخنفاض إاتاجية العامل الوافد
النسبة%
العدد
األسباب
36
54
عدم الشعور باالاتماء
13.3
20
عدم االستق ار االقتصادي
48.7
73
الشعور بقلة ال انب مقاراة بالعامل احمللي
2.0
3
أخ ى
اعموع

150

100
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االستنتاجات واملقرتحات
ا التوصل اىل جمموعة من االستنتاجا و املقيحا و بي كاآلنيت
أوال :االستنتاجات:
1ه فيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيت ا ،فان األرقام ندل بان العمالة األسيوية بي
امل يمنة علب سو العمل ونش ل %81من إلمالي العمالة الوافدةه
2ه نيكز العمالة الوافدة م فئة الشباب ،وال سيما الفئة العم ية ( )29-20سنة ،اذ حنو ( )%46.5من
إلمالي أف اد العينة ينتمي دذه الفئة العم يةه مما يينب عليل العديد من املشاكل االقتصادية
واالجتماعية واألمنيةه
3ه نبني إن نوزيم العمالة الوافدة م سو العمل ال وردستااي ال ي نبط باملستوى التعليمي اذ
أو ام النتائ املتعلقة بصدد احلالة التعليمية بان اسبة الذين نقل ش ادان ف دون ش ادة
اإلعدادية نبلغ ( )%79.5من إلمالي العينةه
4ه ش ل العمال الوافدين غري املتزوجني حوالي ( )%56.5من إلمالي العينة ،وبذا يدل إن العامل
الوافد غري املتزوج بو أكث استعداداً لل د ة إىل خارج البلده
5ه وجود خلل م التوزيم النسيب للعمالة الوافدة م األاشطة االقتصادية املمتلفة بسبب مت كز غالبية
العمالة الوافدة م قطاع اخلدما وبنسبة ( )%77.5وبذا بسبب نوجل رأس املال األجنيب واحمللي
حنو االستثمار م بذا القطاعه
6ه وجود متييز م سو العمل ال وردستااي جتاه العمالة الوافدة بسبب عمل ا م أداب درجا السلف
امل ين ،إذ إن ما اسبت ا ( )%69.5نصن م مستوى العمالة غري املاب ةه
7ه غلبة العامل االقتصادي لسبب نوجل العمالة الوافدة إىل اإلقليف ،حيث اشار ما اسبت ا ()%64
بسا ا كاام عاطلة عن العمل م البلد األم قبل اعئ اىل كوردستانه
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اتائ الدراسة بان معظف العمالة الوافدة اليت نعمل باج ش ي نياوح أجوربا بني (-201
8ه أظ
 )400دوالر وبذا يع س اخنفاض ن لفة الف صة البديلة للعمالة الوافدةه
9ه اخنفاض امليل لالست الك للعمالة الوافدة ،حيث أدلم ما اسبت ا ( )%62.5بسا ا نقوم بإافا ش ي
يياوح بني ( ) 100-50دوالر،وبذا يعد ااع اساً حقيقياً دد بذه العمالة واليت نتمثل بتاويل
األموال اىل ذوي ف وأقارب ف ،إذ اشار النتائ بان ( )%100من إلمالي العينة يقومون بالتاويال
النقديةه
10هارنفاع التاويال النقدية للعمالة الوافدة اىل بلداا ا ،حيث اسبة الذين يقومون بتاويل مبالغ اقدية
نياوح بني ( )200-151دوالر ش ياً بلغم ( ،)%64مما نش ل بذه التاويال استنزافاً للمزيد من املوارد
املالية م اإلقليف ،وعدم إم ااية نوظيف ا م الدورة االقتصادية داخل اإلقليفه
11ه بناك العديد من العوامل واملتغريا اليت نشدم عمل العمالة الوافدة م اإلقليف ،ونشري اتائ العينة إىل
إن العامل املؤث م نشديم بذه العمالة يتمثل م وجود ف ص العمل ،حيث اخذ بذا العامل أعلب اسبة
وبلغم ( ،)%39م حني أنب عامل األج بامل نبة الثااية وبنسبة ( ،)%35وبذا ما يؤكد دور العامل
االقتصادي م ق ار العمالة الوافدة للبقاء م اإلقليفه م السيا افسل ،نبني بان من أبف العوامل اليت ندفم
العمالة الوافدة اىل ن ك كوردستان بو عامل عدم األمان الوظيفي حيث أنب بامل نبة األوىل وبنسبة ()%54ه
وبو اان عن إم ااية ش كا االستقدام والش كا املستمدمة للعمالة الوافدة فصل ف عن العمل بدون أية
قيود أو عواقبه
يتسث عمل العمالة الوافدة بوج ا اظ اعتمم إىل عمل ا ،ومن خالل دراسة بذه التوج ا مي ن
استنتاج ما يسني:
 .1توجهات أصحاب العمل:
أه فيما خي أراء ونوج ا أصااب األعمال ،بني بان أبف العوامل املشدعة م استقدام العمالة الوافدة بي
اخنفاض األج اليت كاام بنسبة ( )%40وقبودف أية م ن بنسبة ( )%36بي اسبة منطقية ،حيث أصااب
األعمال حياولون اقيق اقل األرباح من خالل خفض الت الي املتغرية املتمثلة بت لفة العمالةه
به إن املغاالة واملطالبة باج م نفم يعد عامالً معيقاً لعمل العمالة احمللية م القطاع اخلاص وبو ما مي ن
نسكيدة من خالل اتائ الدراسة واليت بينم بان األبمية النسبية دذا العامل بلغم ( ،)%28م حني أنب عامل
افور العامل احمللي من األعمال وامل ن اليدوية بامل نبة الثااية وبنسبة ( )%24وبذا ما يعزز اظ ة العمالة
احمللية حنو دواية بذه األعماله
جه فيما خت العوامل املنف ة للعمالة الوافدة من وج ة اظ أصااب األعمال ،فقد أعطب املباوثون اسبة
( )%32لعامل عدم األمان الوظيفي واخلشية من ن ك العمالة الوافدة أعمادف متب ما نسنب دف الف صة
املناسبة ،واسبة ( )%24الرنفاع ن الي االستقدامه
 .2توجهات العمالة احمللية:
أه نشري الدراسة اىل إن النسبة ال ربى من املباوثني أكدوا بسث العمالة الوافدة علب معدل البطالة بني صفو
قوة العمل احمللية وبنسبة ( )%56.7من إلمالي أف اد العينةه
به فيما يتعلق بسسباب االعتماد علب العمالة الوافدة ،انب عامل قبول العمالة الوافدة بقبول امل ن الدايا
بامل نبة األوىل وبنسبة ( ،)%51.3ثف عامل رخ العمالة الوافدة و بنسبة ()%41.3ه
جه أشار ( )%56.7من املباوثني اىل إن العمالة الوافدة نؤث علب العادا والتقاليد السائدة م اعتمم
ال وردي ،وباألخ م احتقار العمالة احمللية لبعض امل ن واألعمال اليدويةه
ده من أبف اآلثار االجتماعية السلبية اليت نينب علب استقدام العمالة الوافدة بي عدم ال غبة م العمل اليدوي
بنسبة ( )%52.6واالعتماد علب امل بيا األجنبيا بنسبة ()%40ه
هه إن الغالبية من أف اد العينة أكدوا إن اخنفاض األج بو السبب ال امن وراء اخنفاض مستوى إاتاجية
العامل الوافد ،إذ بلغم األبمية النسبية دذا العامل ( )%48.7من إلمالي أف اد العينةه
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ثانيا :املقرتحات:
ورة دراسة سو العمل ومتطلبانل الفعلية واحلد من استقدام العمالة الوافدة مبا يتماشب مم االحتياجا
1ه
واملتطلبا الفعلية دذا السو  ،وذلك يستلزمت
أه رفم كلفة استقدام العمالة الوافدة عن ط يق زيادة رسوم الدخول واإلقامة ،فضالً عن ف ض ال سوم علب الش كا
حبسب عدد العمال الوافدينه
به و م حد أداب لألجور للمواطنني العاملني م القطاع اخلاص ،وبو ما جيعل ن لفة نشغيل العامل احمللي والوافد
متقاربةه
جه الزام القطاع اخلاص بتسمني خدما ال عاية الصاية للعمال الوافدين من خالل مؤسسا نسمينية متمصصةه
ده زيادة ال سوم املق رة إلاشاء م انب استرياد القوى العاملةه
هه و م وابط واليا حمددة ليشيد االست عااة باأليدي العاملة الوافدة حبيث ال يتف استقدام نلك العمالة إال بعد
التسكد من احلاجة الفعلية دا وعدم وجود بدائل حملية دا ،أي اليكيز علب العمالة املدربة واملؤبلة ،ويتف ذلك من
خالل إاشاء قاعدة بيااا كاملة نع ض واقم اليكيبة العمالية والس ااية مم إيضاح عدد العمال األجااب وخصائص ف
الدميوغ افية واالقتصادية واالجتماعيةه
وه اديد اسبة العمالة الوافدة م بعض القطاعا االقتصادية وحص فئا حمددة من الوظائ وامل ن اليت جيب
استقدام اه
2ه نفعيل دور وسائل اإلعالم بإعداد ب ام نوعية اث املواطنني بسبمية وقيمة العمله جبااب حث رجال األعمال علب
االستعااة بالعمالة الوطنية ون شيد االستعااة بالعمالة الوافدة و ذلك من خالل وسائل اإلعالم املمتلفة ،كذلك العمل
علب اسني النظ ة إىل العمالة احمللية جتاه بعض احل امل نية غري املفضلة لدى العمالة احمللية لزيادة اإلقبال علب
العمل م بذه امل نه
 3ه إاشاء جلنة متمصصة م وزارة العمل ختت مبتابعة أو اع العمالة الوافدة والتع علب مدى االات اك حلقوق اه
 4ه نش يل جلنة من اجل ا املعينة بتنمية القوى البش ية ونوظي العمالة احمللية ميثل في ا ت وزارة العمل ،و وزارة
ا لتدارية نتوىل دراسة سبل اسني ف ص نوظي الداخلني اجلدد إىل سو العمل
التعليف العالي ،واااد الغ
والعاطلني عن العمل ونشمي املعوقا واقياح احللوله

املصادر

أوالً :التقارير و النشرات و اإلحصاءات الرمسية
 1ه ح ومة إقليف كوردستان ،بيئة االستثمار ،دائ ة الدراسا واملعلوما  ،بيااا غري منشورةه
2ه ح ومة إقليف كوردستان ،وزارة البلديا  ،مدي ية بلديا اربيل ،بيااا غري منشورةه
3ه ح ومة إقليف كوردستان-الع ا  ،وزارة الداخلية  ،دائ ة اإلقامة م اربيل ،بيااا غري منشورةه
ثانياً:الرسائل اجلامعية
الزب ااي ،خالد ااجف" ،اث العمالة الوافدة علب األمن اجلنائي"ه رسالة ماجستري(غري منشورة) مقدمة إىل كليا الدراسا العليا،
م علوم الش طة م جامعة ااي للعلوم األمنية ،ال ياض2006،ه
َت ال تب
ثالثا
1ه باعشن ،عبد ال محن علي عبد ال محن"،العمالة األجنبية وأث با االجتماعي والسياسي علب منطقة اخللي الع بي"،
م تبة مدبولي ،القاب ة1997 ،ه
2ه بشدري ،رزكار سعيد" ،العمالة الوافدة والتغري الدميوغ ام م الع ا ( ،")1990-1968م كز كوردستان للدراسا
اإلسيانيدية ،السليمااية2008 ،ه
3ه اللدنة االجتماعية واالقتصادية لغ بي أسيا" ،سياسا ادد ة والس ان م املنطقة الع بية" ،األمف املتادة ،ايويورك،
2001ه
4ه طاقة ،حممد وحسن ،حسني عدالن" ،اقتصاديا العمل" ،إث اء للنش والتوزيم ،عمان2008 ،ه
5ه الندار ،باق سلمان" ،حلف ادد ة وأثاربا " ،م كز دراسا الوحدة الع بية ،بريو 2001 ،ه
خامساً :االنرتنيت
Heshmati ،Almas،”Labour Market Policy Options of the Kurdistan Regional Government” ،
2007 ،www.IZA.com. 6-6-2008
www.Faylee.org . 13-12-2007
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حكم طلب املناصب يف الشّريعة اإلسالميّة
دراسة فقهيَّة مقارنة
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جامعة صالح الدين -أربيل  -كلية العلوم اإلسالمية – قسم الشريعة
jamelsurchi@yahoo.com
تأريخ االستالم2013/ 2 /17 :
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ملخص
بيّن البحث مدى حرص اإلسالم على النّزاهة واإلخالص والتّفاني يف العمل من أجل خدمة اجملتمع ،وتقدميه وتطويره
وتنميته ،وذكر أنّه من البدهي يف اإلسالم أنّه من املفروض على أتباعه أن ينصبوا فيما بينهم من يقوم بتنظيم شؤون حياتهم يف
احلكم واإلدارة والقضاء واألمن والسّياسة ،حفظاً للدّين ،وحتقيقاً للعدالة ،وإنصافاً للمظلوم؛ ألنّ اإلسالم دين واقعيّ يتعامل مع
الواقع ،ومل ينه عن شيء يتوقّف عليه شؤون احلياة .ومجع البحث بني األحاديث الّيت تنهى عن طلب الوالية واحلكم والقضااء
واملناصب والوظائف األخرى ،واآليات واألحاديث الّيت تبيح طلب الوالية واملنصب ،بل حتثّ عليه ،حبمل األوىل على من ليس
ال لذلك ،أو يريد بذلك مصلحته الشّخصيّة ال املصلحة العامّاة ،أو كاان ياعيف ًا يف اإلدارة ،أو يرياد أن يظلام النّاال ،وحبمال
أه ً
الثّانية على من كان أهالً لذلك ،ويريد بذلك خدمة اجملتمع ،وتبيّن أنّ الرّاجح هو جواز طلب املناصب للمصلحة العامّة إذا كان
أهالً لذلك ،وذكر البحث بأنّه جيوز بل قد جيب يف بعض احلاالت السّعي للحصول على املناصب بقصد إصالح ما فسد ،أو منع
املفسدين ،أو إعزاز الدّين ونفع النّال ،وويّح البحث أ ّن القضاء يف اإلساالم هيةاة مساتقلّة ذات حياادة تامّاة ،ال افيااز فيهاا
لطرف على حساب آخر ، ،بغضّ النّظر عن كون احملكوم عليه رئيساً ،أو مرؤوساً ،غنيّاً ،أو فقرياً ،شريفاً ،أو ويايعاً ،وبغاضّ
النّظر عن معتقده ،أو مذهبه.

 -1املقدِّمة
احلمد هلل ربِّ العاملني ،والصَّالة والسَّالم على خري خلقه حممَّد ،وعلى آله وصحبه الطّيّبني الطّاهرين ،أمّا
بعد:
فإنَّ اهلل تعاىل بعد أن سخَّر األرض لسننسان طلب منه أن يستعمرها  ااا وهباه مان العقال والعلام ،كماا
طلب منه أن يعيش عليها مع بين جنسه بسالم وأمان ،وأن يؤدّي وظيفته الّيت خلق من أجلها وهي عبادة اهلل
تعاىل  اعناها الواسع يف اإلسالم ،وبعث لتحقيق ذلك كثرياً من األنبياء والرّسل منزّ الً عليهم الكتب والرّساالت؛
ليقيموا العدالة بني النّال ،وأنزل لذلك احلديد حتّى مي نع الظّامل من التّمادي يف ظلمه ،وال خيفى أنّ حتقيق كلّ
ذلك يتطلّب أن يكون هناك علماء وحكّام وقضاة يوجّهون النّال إىل الفضائل ومينعونهم من الرّذائل ،وينظرون
يف اخلصومات ،ويعيدون احلقّ إىل ذويه ،كما أنّ إدارة كلّ هذه األمور وغريها من أمور شؤون احلياة الصّاغرية
والكبرية تتطلّب قيام البعض بها واإلشراف عليها حتقيقاً للعدالة ومصلحة النّال ،كماا ياد ّل علاى ذلاك قولاه
َا ْوضَ بَعْاض
َ ْعنَاا بَ ْعضَا ُه ْم ف
َسَمْنَا بَيْا نَهُم َّمعِيشَاتَ ُه ْم فِاي ا ْلحَيَااةِ الا َد ْنيَا وَرَف
َ نَحْنُ ق
َ رَبِّك
َهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة
تعاىل [ :أ
َ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ] سورة الزخرف ،32:واإلسالم الّذي هو
ضهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّك
دَرَجَاتٍلِيَتَّخِذَ بَعْ ُ
دين عاملي  اقتضى حيويّة أحكامه وواقعيّت ها ومرونتها وصالحها لكلّ زمان ومكان ال ينكار هاذا األمار ،بال
يعدّه من صميمه ،كما دلّ على ذلك فعل الصّحابة حينما انتخبوا اخلليفة هلم قبل أن يدفنوا النيبّ –صلّى اهلل
عليه وسلّم -مع كرب حجم املصيبة؛ ليقوم بتدبري أمورهم ،ومينع الفويى ،ولكي ال يكون هناك فراغ للحكام،
ومع كلّ هذا جند يف السّنّة النّبويّة أحاديث عديدة تنهى عن طلب احلكم واملناصب األخارى ،كماا جناد آياات
وأحاديث أخرى تبيح ذلك ،بل وحتثّ عليه ،فكيف جنمع ونوفّق بينها؟ .هاذا ماا أراد الباحاث حتقيقاه يف هاذه
العجالة.
 1-1أهميّة املوضوع وأسباب اختياره
تكمن أهميّة امل ويوع يف كونه يبحث عن مواييع تتعلّق باحلكم والسّياسة ،وهاي موايايع عصاريّة
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حيتاج املسلم إىل معرفتها ،كما أ ّن من أسباب ودوافع اختيار الكتاباة فياه معا اة هاذا املوياوع مان الرؤياة
الشّرعية ،وإجياد مجع وتوفيق بني النّصوص الشّرعيّة املتضاربة فيه من حيث الظّاهر ،وبيان أقوال الفقهاء
القدامى واملعاصرين حوله.
 2-1حدود الدّراسة
يتكلّم البحث عن حكم طلب املناصاب  اطلقهاا ساواء كانات إداريّاة ،أو قضاائيّة ،أو عساكريّة ،أو
سياساايّة ،أو أمنيّااة ،أو دينيّااة ،يف الشّااريعة اإلساااالميّة ،وإن كااان أكثاار األدلّااة واردة يف املناصااب اإلداريّاااة
والقضا ئيّة؛ إذ أنَّ املناصب األخرى تقال عليها؛ ألنّها مثلاها أو أوىل منهاا يف علاة النّهاي ،وكاذلك يف األهميّاة
حينما يكون طلب املنصب مطلوباً من النّاحيّة الشّرعيّة.
() 1

 -2موقف الشّريعة اإلسالميّة من تنصيب املوظّفني على احلكم واإلدارة والقضاء ،وصفات املوظّف وأصحاب املناصب يف
الشّريعة اإلسالميّة
قبل أن أدخل يف املويوع أودّ أن أشري إىل موقف الشّريعة اإلسالميّة من تنصيب املوظّفني على احلكم
ويف املناصب الّيت تدير أمور النّال ،وصفات املوظّفني وأصحاب املناصب؛ ليتبيّن بذلك مدى حرص اإلسالم
على النّزاهة واإلخالص والتّفاني يف العم ل من أجل خدمة اجملتمع ،وتقدميه وتطويره وتنميته.
 1-2موقف الشّريعة اإلسالميّة من تنصيب املوظّفني على احلكم واإلدارة والقضاء
يبدو أنّه من البدهي يف اإلسالم أنّه من املفروض على أتباعه أن ينصبوا فيما بينهم من يقوم بتنظيم
شؤون حياتهم يف احلكم واإلدارة والقضاء  ،حفظاً للدّين ،وحتقيقاً للعدالة ،وإنصافاً للمظلوم؛ ولاذلك أمجعات
األمّة على وجوب نصب اإلمام حلراسة الدّين وسياسة الدّنيا ،حتّى قال البعض –وهم املعتزلة -منهم :إنّ هذا
الوجوب ثبت بالعقل؛ ملا يف طباع العقالء من التّساليم لازعيم ميانعهم مان التّظاامل ،ويفصال بيانهم يف التّناازع
والتّخاصم  ،كما أنّ إمجاع الصّحابة بعد موت النّيبّ –صلّى اهلل عليه وسلّم -على نصب اإلمام قبل االشاتغال
بدفنه –صلّى اهلل عليه وسلّم -دليل قاطع على أنّه من أهمّ الواجبات(.)2
َ قِيَامَ لِلدِّينِ إِال بِهَا؛ ألَِنَّ
َمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ،بَل ال
َعْظ
َمْرِ النَّالِ مِ نْ أ
َأ
َيَة
َمِيَّةُ وِال
سال
كما اعْتَبَ َرتِ الشَّرِيعَةُ اإلِْ ْ
َال
َهُمْ عِنْدَ ا الِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْل ،حَتَّى ق
َ بُدَّ ل
َى بَعْض ،وَال
ضهِمْإِل
َحَ ُتهُمْإِال بِاالِجْتِمَاعِ،لِحَاجَةِ بَعْ ِ
صل
َ تَتِمَ مَ ْ
بَنِي آدَمَ ال
َحَدَهُمْ)) ؛ ألنّ ذلك أمجاع لارأيهم وأدعاى
َلْ ُيؤَمِّرُوا أ
َر ف
َثَةٌ فِي سَف
َيْهِ وَسَلمَ(( : -إِذَا خَرَجَ ثَال
النَّبِيَ -صَلى اللهُ عَل
َرِ
َلِيل الْعَارِضِ فِي السَّف
المُ -تَأِْمريَ الْوَاحِدِ فِي االِجْتِمَاعِ الْق
َالس َ
َةُ و َّ
َيْهِ الصَّال
َوْجَبَ َ -عل
َأ
التّفاقهم وأمجع لشملهم ،ف
()3
َنْوَاعِ االِجْتِمَاعِ .
َى سَائِرِ أ
َ عَل
مع قلّة عددهم ،وقصر مدّة بقائهم  ،تَنْبِيهًا بِذَلِك
َذَا سَائِ ُر
َانَ ،وك
َ إِال بِقُوَّةٍ وَسُلْط
َ يَتِمَ ذَلِك
َرِ ،وَال
َوْجَبَ اللهُ تعاىل األَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْك
َأ
َذَلِك
ك
َ تَتِمَ إِال بِالْقُوَّةِ
ي ال
َامَةِ الْحُدُودِ ،وَهِ َ
ظلُومِ وَإِق
َامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَاألَْعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَ ْ
جهَادِ وَالْعَدْل وَإِق
مَاَأوْجَبَهُ مِنَ الْ ِ
()4
َيَةِ الْعَامَّةِ .
وَاإلِْمَارَةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْوِال
 2-2صفات املوظّف وميزان اختياره يف الشّريعة اإلسالميّة
يعترب اإلسالم أنّ املناصب كلها تدخل يف باب التّكليف ملن يتوالّها ،حيث إنّ عليه أن يراعي مصاحل
العباد والبالد ،ولذلك ال بدَّ أن يتوفّر فيه أهليّة ذلك ،ومن هذا املنطلق وياعت الشّاريعة اإلساالميّة للموظّاف
صفات عديدة جيب توفّرها فيه؛ حتّى يستطيع أن ميارل مهنته بنجاح ،ويستفيد منه اآلخرون ،وهي كاآلتي:
 – 1القوّة على عمله ،والكفاياة العالياة كا ّل حساب اختصاصاه؛ إذ بعاض األعماال حيتااج إىل قاوّة العقال
والفكر والعلم ،وبعضها إىل قوّة البدن ،فالقوّة هي القدرة والكفاءة على القياا م  اهاامّ الوظيفاة ،وهاي فتلاف
باختالف الوظائف ،فال بدَّ من اختيار األكفاء للمناصب القياديّة دون مراعاة للمحسوبيّة والقرابة ،حيث جيب
على احلاكم أن خيتار الرّجل املالئم واملناسب واملتقن للمهمّة الّيت يضطلع بها ( ،)5كما يفهام ذلاك مان قولاه
...........................................................................................................................................
...............
124

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
َمِنيُ ].ساورة القصا  ،26:وقولاه
َاوِيَ الْاأ
َبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْق
َتْ إِحْدَا هُمَا يَا أ
َال
تعاىل [ :ق
َشِْركْهُ فِي
َزْرِي ،وَأ
َخِي ،اشْدُدْ بِهِ أ
َهْلِي ،هَارُونَ أ
تعاىل على لسان موسى –عليه السّالم [ :-وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أ
َمْرِي ].سورة طه :اآليات ،32-29 :حيث ذكر موسى الغرض من طلبه وزارة أخيه وهو أن يعاونه ويساعده،
أ
وهذا ال يفعل بالشّخ الضّعيف.
َ ْ
ت
َال
 – 2األمانة ،والبعد عن الغشّ واخليانة ،كما يف قوله تعاىل على لسان بنت شعيب –عليه السّالم[ :-ق
َمِنيُ ] القص  ،26 :تعليل جار جمرى الدّليل على
َوِيَ الْأ
َبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْ رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْق
إِحْدَاهُمَا يَا أ
()6
َنا ُتمْ
َمَانَاتِكُمْ وَأ
َ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أ
َيَهَا الذِينَ آمَنُواْ ال
أنّه حقيق باالستةجار  ،وقوله تعاىل [ :يَا أ
َمُونَ ]األنفال ،27 :وكما جاء يف احلديث (( :إذا ييّعت األمانة فانتظر السّاعة ،قيل :يا رسول اهلل –صلّى
تَعْل
() 7
س َد األمر إىل غري أهله فانتظر السّاعة ))  :أي تفويض املناصب إىل
اهلل عليه وسلّم -وما إياعتها؟ قال :إذا وُ ِّ
غري مستحقّيها كتفويض القضاء إىل غري العامل باألحكام( ،)8فاألمانة صفة أساسيّة يف مجيع املوظّفني خصوصاً
الّذين يوظّفون على صرف املال وتنظيمه ،واملراد باألمر جنس األمور الّيت تتعلّق بالدّين كاخلالفة والقضاء
واإلفتاء والتّدريس واإلمامة واخلطابة ،وإدارة الادّوائر والشّا عب واألقساام والوحادات ،وفاو ذلاك ،واألماناة
ترجع إىل إدارة شؤو ن الوظيفة مع خشية اهلل تعاىل ومراقبتهم ،ال خشية النّال وطلب مرياتهم(.)9
َوِ َ
ي
ت الْق
يقول ابن تيميّة(( :فإنَّ الوالية هلا ركنان :القوَّة واألمانة ،كما قال تعاىل[ :إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْ َتأْجَرْ َ
َمِانيٌ].
َادَيْنَا مِكِانيٌ أ
َ الْيَوْمَ ل
َمِنيُ ] .سورة القص  ، 26:وقال صاحب مصر ليوسف -عليه السالم[ : -إِنَّك
الْأ
َاع ثَمَّ
َرِيم ،ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِني ،مُط
َوْلُ رَسُول ك
َق
سورة يوسف ، 54:وقال تعاىل يف صفة جربيل[ :إِنَّهُ ل
َمِني] سورة التّكوير ، 21-19 :والقوة يف كل والية حبسبها فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل
أ
اخلربة باحلروب واملخادعة فيها؛ فإن احلرب خدعاة ،وإىل القادرة علاى أناواع القتاال مان رماي وطعان ويارب
وركوب وكرّ وفرّ وفو ذلك)) (.)10
قال ابن عبد الربّ  (( :مل خيتلف العلماء باملدينة وغريها فيما علمت أنَّه ال ينبغي أن يتولى القضاء إال
املوثوض به يف دينه وصالحه وفهمه وعلمه ))(.)11
 – 3أن حيسّ باملسةوليّة حتّى يتقن يف وظيفته ،كما قال –صالّى اهلل علياه وسالّم(( :-كلّكام راع وكلّكام
مسةول عن رعيته))(.)12
َطِيعُواْ الرَّسُولَ َوأُوْلِي
َطِيعُ واْ اللّهَ وَأ
َيَهَا الذِينَ آمَنُواْ أ
 -4أن يطيع من فوقه يف اإلدارة يف اخلري والطّاعة[:يَا أ
َ خَيْارٌ
َالرسُاولِ إِن كُنا ُت ْم ُت ْؤمِنُاونَ بِاللّاهِ وَا ْليَا وْمِ اآلخِارِ ذَلِاك
َاى اللّاهِ و َّ
َا ُردَو ُه إِل
ي ٍء ف
َإِن تَنَازَ ْع ُت ْم فِي شَا ْ
َ ْمرِ مِن ُك ْم ف
األ
َحْسَنُ تَأْوِيالً] النساء59:
وَأ
َن
َمْاتُم بَا ْينَ النَّاالِ أ
َ ْهلِهَاا وَإِذَا حَك
َاى أ
َمَانَااتِ إِل
َن تُاؤدَو ْا األ
ِن ال ّلهَ يَا ْأ ُم ُر ُك ْم أ
 – 5العدالة :كما قال تعاىل [ :إ َّ
َانَ سَمِيعاً بَصِرياً].سورة النّساء :اآلية.)58(:
تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ ك
فبيَّن ابن تيميّة أ ّن اآلياة نزلات يف والة األماور ،وأنّهاا أوجبات علايهم أداء األماناات إىل أهلاها ،واحلكام
بالعدل ،وهذان األمران هما مجاع السياسة العادلة والوالية الصاحلة.
 – 6اإلتقان ،وهذا إنّما يؤدّى باخلربة فيما هو عليه ،كما قال –صلّى اهلل عليه وسلّم(( :-إنّ اهلل حيبّ إذا
عمل أحدكم عمالً أن يتقنه))(.)13
 – 7حسن اخللق ،واملعاملة احلسنة ،ألنّ الدّين هو املعاملة ،وقال تعال[ :وَقُولُواْ لِلنَّالِ حُسْناً].سورة
البقرة.83 :
فعلى هذا ينبغي البحث والسّعي عن أحسن املوجودين لتاوظيفهم وتعييانهم عااملني علاى ماا يصالح
أمور النّال؛ لكي تتحقّق العد الة ،وتنظّم األمور ،وحتفظ أموال الدّولة ،وحيافظ علاى مصااحل النّاال ،وميناع
الفاسدون واملفسدون من نشر فسادهم.
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 -3القضاء يف الفقه اإلسالمي
أفردتُ مبحثاً بالكالم عن حكم تقلّد القضاء؛ ألهميّته يف اإلساالم؛ إذ األحادياث وأقاوال الفقهااء القادامى
الواردة يف طلب املناصب إنّ ما هي فيه ،وبعد ذلك نقيس املناصب األخرى عليه يف احلكم.
إنّ لسنسالم قوله الفصل يف كلّ قضايا احلياة ،ومنها القضااء( )14باني النّاال ،فاإلساالم لاه يف ذلاك نظاماه
ض النّظاار عان كاون احملكااوم علياه رئيسااً ،أو
اخلااصّ ،الّاذي تتمثَّا ل فياه العدالااة واملسااواة باني ال ّنااال ،بغا ّ
مرؤو ساً ،غنيّاً ،أو فقرياً ،شريفاً ،أو وييعاً ،وبغضّ النّظر عن معتقده ،أو مذهبه ،فالقضااء يف اإلساالم هيةاة
مستقلّة ذو حيادة تامّة ،ال افياز فيه لطرف على حساب آخر.
كما أنّ القضاء يف اإلسالم جيب أن يتجرّد عن األهواء وامليول البشريّة ،والتاأثّر باألشاياء ا انبيّاة ،حتّاى ال
يدخل فيه الفساد ،وحي ّل الظّلم واالستبداد ،ومن أجال ذلاك حارّم اإلساالم كا ّل ماا يفضاي إىل ذلاك ،كالرّشاوة،
وهدايا العمّال ،والشّفاعة يف احلدود ،واحلكم بغري بيّنة ،أو على أسال التّحيّز لطارف علاى آخار ،سادّاً وغلقااً
لباب الظّلم واخليانة يف احلكم ،وفيما يأتي من ا لنّواهي النّبويّة ما يؤكّد كلّ ذلك.
 1 – 3النّهي عن طلب القضاء يف الشّريعة اإلسالميّة
ينظر اإلسالم إىل القضاء بعني ا اللة؛ ألنّه منصب جليل وخطري؛ إذ هو الّذي يوفّر العدالة ،ومينع الظّلم،
ولذلك يراعي يف القايي الصّفات الّيت تكفل بضمان ذلك ،فال يريى منه أن يطلب السّيادة ومجع املال مان
ريهُ ،خوفا ًا مان أن يقاع يف
وراء القضاء ،بل ال ب ّد أن يبلغ به الورع والتّقوى مان أن يفا ّر مان القضااء إن ُوجِادَ غا ُ
احلرام ،ال أن يهرول إليه ،ويتبيّن املقصود بذلك فيما يأتي.
أوّالً :نصّ األ حادي الّ ي تنهى عن القضاء:
َدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّني)) .
َق
َضَاءَ ،ف
َنَّ رَسُولَ اللهِ  قال(( :مَنْ وَلِيَ الْق
َ ،أ
 - 1عن أبي هُرَيْرَة
ورد يف املعنى املراد منه :أنّه ذبح من حيث املعنى؛ ألنّه بني عذاب الدّنيا إن رشد ،وعذاب اآلخرة إن
فسد ،وذكر اخلطّابي( :)16أنّه إنّما عدل عن الذّبح بالسّكّني ؛ ليعلم أنّ املراد ما خياف من هالك دينه ،دون بدنه،
وهذا أحد الوجهني ،فهو حتذير من طالب القضاء .والثّاني :أنّ الذّبح بالسكّني فيه إراحة للمذبوح ،وفيه إشارة
إىل الرّفق به ،وبغري السكّني ،كاخلنق والتّغريق ،واإلحراض ،وغريها ،يكون األمل فيه أكثر ،وميكن أن يقال :أراد
أنّه ما دام جعل قايياً ،فينبغي أن ميوت فيه مجيع دواعيه اخلبيثة ،وشهواته الرّديةاة ،وكماا هلاه الابعض
على أنّه ملّا جاهد نفسه وهواه حتّى حكم حكماً شرعيّاً خالياً عن ا ور خملصاً ،ونفسه األمّارة بالسّوء تأبى
ذلك ،فيصعب عليه ذلك صعوبة الذّبح بغري سكّني ،ف القايي قد يتأذّى بالقضاء ،ولكن مع الصّرب وا دّ يزول
هذا ،وعلى هذه املعاني األخرية يكون القضاء مرغوباً فيه ،وعلى األوّل يكون مرغوباً عناه ،وهاو الّاذي يبادو
صواباً ،وذكر البعض أنّ التّعبري بقوله :ذبح بغري سكّني إشارة إىل ما يعانيه القايي من احلكم بني النّال ،حيث
يتألّم يف طلبه معرفة احلكم الشّرعي يف القضيّة ،ثا ّم يف تطبياق احلكام علاى القضايّة املعيّناة ،ثا ّم معرفاة حاال
اخلصوم ،فهو لذلك كاملذبوح بغري سكّني يف املشقّة واألمل ،كماا جيادها املاذبوح ةشابة ،أو حجار ،أو عظام،
ى حاال ًال طااهراً ،فعلاى هاذا يكاون
ولكنّ هذا ال يعين أن يكون ميتة جنساً؛ إذ التّعبري بالاذّ بح يفياد كوناه ماذ ّك ً
احلديث بياناً لواقع القايي ،وليس ذمّاً ل ه ،بل جعله ذبيح احلقّ هلل تعاىل(.)17
()15

َدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّني))(.)18
َق
َايِياً بني النّال ،ف
َ ،عن النَّيبّ  ، قال(( :مَنْ جُعِلَ ق
 – 2عنْ أبي هريرة

َمَّا الذي
َأ
َاثَةٌ :وَاحِدٌ يف الْجَنَّةِ ،وَاثْنَانِ يف النَّارِ؛ ف
النيبّ  قال(( :الْقُضَاةُ ثَل
َ ،عن أبيه ،عن َّ
 - 3عن ابن بُرَيْدَة
()19
َضَى لِلنَّالِ
َهُوَ يف النَّارِ  ،وَرَجُلٌ ق
َجَارَ يف الْحُكْمِ ،ف
َضَى بِهِ ،وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ ف
َق
َرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ ف
يف الْجَنَّةِ :ف
()20
َهُوَ يف النَّارِ)) .
على جَهْل ،ف
ثانياً :ألفاظ احلدي :
ورد لفظ( :ولي) بالبناء للفاعل :بتخفيف اللّاام :أي تصادّى للقضااء( ، )21وتاوالّه ،وبالبنااء للمفعاول:
بتشديد اللّام :أي طلب منه أن يكون قايياً :بأن والّه السّلطان ،أو نائبه القضاء ،فيكون القضاء مفعوالً ثانياً،
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()22
ونائب الفاعل –الّذي هو يمري مسترت يف ولّي راجع إىل من -مفعوالً أوالًً ،وهو املناسب لرواية :جعل قايياً .
يعِيفًا،
َرَاك َ
َبَا ذَرّ إنِّي أ
َالَ(( :يَا أ
َنَّ النَّبِيَّ  -صلى اهلل عليه وسلم  -ق
َبِي ذَرّ  -ريي اهلل عنه  -أ
 - 4وَعَنْ أ
()23
َى اثْنَيْنِ ،وَال تَوَليَنَّ مَالَ يَتِيم)) .
َمَّرَنَّ عَل
َ مَا أُحِبَ لِنَفْسِي ،ال تَأ
َيْك
وَإِنِّي أُحِبَ إل
َاى
َضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِنيَ ،كما فِياهِ إرْشَاادٌ لِلْعِبَاادِ إل
َانَ يَعِيفًا ال يَصْلُحُ لِتَوَلِّي الْق
َنَّ مَنْ ك
َى أ
فِيهِ دَلِيلٌ عَل
َيِّ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ.
َعْبَاءِ اإلِمَارَةِ مَعَ الضَّعْفِ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا مِنْ أ
تَرْكِ تَحَمَلِ أ
َبَا
َا َل(( :يَا أ
َى مَنْكِبَيَّ ،ثُمَّ ق
َضَرَبَ بِيَدِهِ عَل
َالَ :ف
َال تَسْتَعْمِلُنِي؟ ق
َالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ أ
َبِي ذَرّ ق
 - 5وَعَنْ أ
()24
َيْهِ فِيهَا)) .
َدَّى الذِي عَل
َخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأ
َمَانَةٌ ،وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِال َمنْ أ
ذَرّ إنَّك يَعِيفٌ وَإِنَّهَا أ
َاى الْإِمَاارَةِ ،وإنّهاا
 – 6عن أبي هريارة عان الانّيبّ –صالّى اهلل علياه وسالّم -قاال (( :إنّكام سَتَحْرِصُاونَ عَل
َاطِمَةُ))(.)25
َنِعْمَتْ الْمُرْيِعَةُ وَبِةْسَتِ الْف
ستَكُونُ ندامةً وحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،ف
 – 7عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال :قال رساول اهلل –صالّى اهلل علياه وسالّم (( :-ماا ذئباان جائعاان
أُرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشَّرف لدينه))(.)26
بيَّن احلديث أنَّ الفساد احلاصل للعبد من جراء حرصه على املال والشَّرف أشدّ من الفساد احلاصل
للغنم اليت غاب عنها رعاتها ليالً ،وأُرسل فيها ذئبان جائعان يفرتسان ويأكالن ،وإذا كان ال ينجو من الغنم إال
القليل منها؛ فإنَّ احلري على املال والشَّرف ال يكاد يسلم له دينه؛ ألنّ املال حيرّك داعية الشّهوات ،ويكفي
ا اه فساداً أنّ املال يبذل له ،وهو الشّرك اخلفيّ؛ إذ يؤدّي إىل املداهنة والنّفاض(.)27
 2 – 3حكم وجود القضاء والقاضي بني النّاس يف الفقه اإلسالمي
القضاء واجب بالكتاب ،والسّنّة ،واإلمجاع ،والقيال
حكُم بَا ْينَ
َاا ْ
َ ْرضِ ف
َا ًة فِاي الْاأ
َ خَلِيف
أمّا الكتاب ،فآيات كثرية ،منها :قولاه تعااىل[ :يَاا دَاوُو ُد إِنَّاا جَعَ ْلنَااك
َنازَلَ
َ احْكُم بَيْ َنهُم بِمَاا أ
َ عَن سَبِيلِ اللهِ] سورة ص ،26 :وقوله تعاىل[ :ف
َيُضِلك
َا تَتَّبِعِ الْهَوَى ف
النَّالِ بِالْحَقِّ وَل
َ مِنَ الْحَقِّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْ َعةً وَمِنْهَاجاً] سورة املائدة ،48 :وقوله تعاىل:
َهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءك
َ تَتَّبِعْ أ
اللّهُ وَال
َ] ساورة
َيْاك
َنازَلَ اللّا ُه إِل
َ عَان بَعْاضِ مَاا أ
َن يَ ْفتِنُاوك
َهْوَاءهُمْ وَاحْذَ ْر ُه ْم أ
َ تَتَّبِعْ أ
َنزَلَ اللّهُ وَال
َنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أ
[وَأ
َضَيْتَ
َنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا ق
َ يَجِدُواْ فِي أ
َ فِيمَا شَجَرَ بَيْ َنهُمْ ثُمَّ ال
َ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوك
َ ال
َبك
َ وَر ِّ
املائدةَ[ ، 49 :فال
َى
وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً] سورة النّساء ، 65 :وذمّ من اعرتض على احلكم وقد دعي إليه ،فقال تعاىل[ :وَإِذَا دُعُوا إِل
َرِيقٌ مِّنْهُم مَعْرِيُونَ] سورة النّور ، 48 :ومدح من أجاب إليه بعد الدّعاء ،فقال
اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا ف
َ هُامُ
َةِاك
َعْنَاا َوأُوْل
َط
َن يَقُولُاوا سَامِعْنَا وَأ
َى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْ ُكمَ بَيْنَهُمْ أ
َوْلَ الْمُؤْمِنِنيَ إِذَا دُعُوا إِل
َانَ ق
تعاىل[ :إِنَّمَا ك
َ َم احلاكمُ ،فاجتهدَ ،ثمَّ أصاب؛ فلاه أجْارَانِ ،وإذا
الْمُفْلِحُونَ] سورة النّور ،51 :وأمّا السّنّة ،فقوله (( : إذا حَك
َمَ فاجتهدَ ،ثمَّ أخطأ ،فله أجرٌ)) ( ،)28وأنّه  --حكم بني النّال ،وبعث عليّاً إىل اليمن؛ ليحكم بني النّال،
حَك
كما توجاد أ حادياث كاثرية تاأمر بااحلكم والقضااء ،وأمّاا اإلمجااع ،فقاد أمجاع العلمااء علاى مشاروعيّة نصاب
القضاااة ،وهااو حيّااا حيتاجااه النّااال يف حياااتهم اليوميّااة؛ الحتياااج بعضااهم إىل بعا ض ،وجارّ ذلااك إىل التّخاصاام
والتّشاجر ،كما أمجعوا على وجوب قياام ونصاب مان حيكام باني النّاال فيماا شاجر بيانهم ،وهاو مان فاروض
الكفايات؛ ملا فيه من النّظام ألحوال العامل من األمر باملعروف والنّهي عن املنكر وإنصاف املظلوم ،كما قال
الرّسول  ...(( : إنّ اهلل ال يقدّل أمّة ليس فيها من يأخذ للضّعيف حقّه))( ، )30()29كما أنّ اخللفاء الرّاشدين قد
حكموا بني النّال ،وبعثوا أناساً إىل البلدان للقضاء بني النّال( ،)31وأمّا القيال؛ فألنّ الظّلم من شيم النّفول،
وطبع العامل ،فإذا كان كذلك ،فال بدّ من حاكم لينصف املظلوم من الظّامل(.)32
فوجااود قاااض يف ك الّ ناحيااة ،يقضااي بااني املتخاصاامني ،ويرفااع التّظااامل بياانهم فاارض كفايااة يف ح اقّ
الصّاحلني له؛ ألنّه من قبيل األمر باملعروف والنّهي عن املنكر(.)33

...........................................................................................................................................
...............
127

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
 3 – 3حكم تولّي القضاء
مع ما سبق فإنَّ هناك أحاديث –كما سبقت -يفهم منها النّهي عن تقلّد القضاء ،كما أنّ هناك أحاديث
أخرى –ستأتي آنفاً -متدح العادلني يف القيام بالقضاء ،فيجمع بني هذه األحاديث بأنّ أحاديث النّهي إنّما هي
ملن ليس أهالً للقضاء؛ إمّا هله ،أو لضعفه ،أو لطلبه له ملصلحة شخصيّة ،وأحاديث املدح ملن هو أهل له:
بأن علم من نفسه القيام حبقّ القضاء؛ لعلم ه وأمانته ،وتقلّده من غري أن يطلب ،فهو يكره اإلمارة والقضاء ،وال
يطلبهما؛ ولذلك جاء يف احلديث( :وُِّليَ) بصيغة اجملهول مان التّولياة :أي جعلاه السّالطان قاياياً ،بناا ًء علاى
تفسري( :فقد ذبح بغري سكّني) :بأنّ ذلك إشارة إىل الرّفق به؛ إذ لو ذبح بالسّكّني ،لكان أشقّ عليه(.)34
َمْ يطلبْهُ وملْ يس َتعِنْ عليه ،أناز َل
َبَ القضاءَ ،واستعانَ عليه ،وُكِلَ إليه ،وَمَنْ ل
َل
كما يف قوله (( : مَنْ ط
َكاً يُسَدِّدُهُ))( ،)35ولذلك حينما يكلّف بذلك- ،وهو أهل لذلك -ويصبح واقعاً ،ال بادّ أن يازول عناده تلاك
اهللُ مَل
الكراهيّة ،ويصبح يعطي حقّ القضاء ،ويقوم به كما هو املطلوب منه ،وجيتهد يف ذلاك؛ ألنّ التّقصاري يف ذلاك
َلْهُ
َمْ َيسْأ
َاكَُ ،و َمنْ ل
َيْهِ فِيهِ الْهَل
َيْهِ وَخِيفَ عَل
َيْهِ وُكِلَ إل
َرَادَهُ وَحَرَصَ عَل
َضَاءَ وَأ
َبَ الْق
َل
يكون معصيةً()36؛ ألنَّ من ط
()37
َيْهِ  ،وليس القضاء مذموماً على إطالقه ،بال إذا
َعَانَهُ اللهُ عَل
َى نَفْسِهِ فِيهِ أ
َهُ خَائِفٌ عَل
َارِهٌ ل
وَامْتُحِنَ بِهِ وَهُوَ ك
ال للقضااء وتاوالّه ،فكاان يظلام بسابب ذلاك ،أو كاان يبتغاي
كان القايي يظلم وجيور متعمّاداً ،أو مل يكان أها ً
بالقضاء الرّياسة واملال ،أمّا إذا كان أهالً للقضاء ،ف كان حيكم على علم بغري هوى ،وكان يتّبع احلاقّ ،فهاو يف
حقّه حيدوح ،ومرتبة شريفة ،وفياه فضال عظايم ،كماا ورد يف احلاديث(( :القضااة ثالثاة :اثناان يف النّاار))...
ب جَاوْ ُرهُ
َا َ
َل
َبَ عدلُهُ جورَهُ ،فله ا نَّةُ ،ومانْ غ
َل
َهُ ،ثمَّ غ
َبَ قضاءَ املسلمني حتَّى ينال
َل
( ،)39()38واحلديث(( :مَنْ ط
َهُ ،فله النّار))( ،)40واحلديث(( :إنَّ املُقسطني عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرَّهن ،وكلتا يديه ميني،
عَدْل
()41
الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما وَلُوا )) .
يقول يف ذلك ابن تيميّة(( :جيب أن يعرف أنّ والية أمر النّال من أعظم واجبات الدّين ،بل ال قيام للدّين
وال للدّنيا إالّ بها ،فإنّ بين آدم ال تتمّ مصلحتهم إالّ باالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض ،وال بدّ هلم عند االجتماع
من رأل...وألنّ اهلل تعاىل أوجب األمر باملعروف والنّهي عن املنكر ،وال يتمّ ذلك إالّ بقوّة وإمارة ،وكذلك سائر
ما أوجب ه من ا هاد والعدل ،وإقامة احلجّ ،وا مع ،واألعياد ،ونصر املظلوم ،وإقامة احلدود ،ال تتمّ إالّ بالقوّة
واإلمارة ،)42( ))...وينبغي أن يقال :إنّ أكثر املؤلّفني من العلماء والفقهاء قد بالغوا يف التّحذير من الادّخول يف
والية القضاء ،وشدّدوا يف كراهيّة السّعي فيه ا ،ورغّبوا يف اإلعراض عنها ،حتّى تقرّر يف ذهن كثري منهم أنّ مان
تولّى القضاء ،فقد سهل عليه دينه ،وألقى بنفسه إىل التّهلكة؛ بناءً على ما جاء من األحاديث الّيت حتاذّر مان
تقلّد القضاء ،وهذا غلط فاحش و جيب أن تصحّح هذه النّظرة ،بل جيب أن ينظر إىل القضاء كمنصب شريف
وعظيم يف الادّين؛ إذ باه بعثات الرّسال ،وبالقياام باه قامات السّاموات واألرض ،وهاو وظيفاة األنبيااء والعلمااء
واخللفاء ،وجعله النّيب  من النّعم الّيت يباح احلسد (الغبطة) عليها ،كما جعل مان حيكام بالعادل مان الّاذين
يظلّهم اهلل تعاىل يف ظلّه يوم ال ظلّ إالّ ظلّه ،وجعله ع لى منابر من نور ،فمن دخل فيه بصادض وعادل فياه ،كاان
كاجملاهدين يف سبيل اهلل تعاىل ،بل ربّما يكون أفضل منهم ،إىل غري ذلك حيّا جاء يف مدح القضاء بالعدل(.)43
فعلى هذا حيمل ك ّل ما جاء يف ذ ّم القضاء ،والتّحاذير مناه ،علاى مان يتاولّى القضااء للظّلام ،وا اور،
واملباهاة ،و أكل مال النّال بالباطل ،ومن مل يكن أهالً للقضاء من ا هّال  ،وما جاء يف مدحه إنّما هو يف حاقّ
من كان أهالً للقضاء ،ومل يطلبه ،وإنّما أجرب عليه ،ثمّ عدل فيه ،ومل ميال ،ومل يظلام ،ومل يأخاذ الرّشاوة ،ومل
يقبل اهلدايا ،ومل خيف يف اهلل تعاىل لومة الئم ،وهذا أقلّ من القليل؛ ولذا يربّر حتذير الفقهاء منه بناء على سدّ
َمَاءِ ،وَامْتِنَاعُ
َ دُخُول مَنْ دَخَل فِيهِ مِنَ الْعُل
َى ذَلِك
الذّرائع ،وتق ديم درء املفاسد على جلب املصاحل ،وحيمل عَل
َمِ،
َااءُ الرَّاشِادُونَ ،سَاادَاتُ اإلِْسْاال
َف
َمُهُ -الْخُل
َيْهِ وَسَاال
َوَاتُ اللهِ عَل
َى -صَل
َف
َلدَهُ بَعْدَ الْمُصْط
َدْ تَق
َق
مَنِ امْتَنَعَ عَنْهُ ،ف
َهُامَْ ،ووَلِيَاهُ
َاإِنَّ مَانْ بَ عْادَهُمْ تَبَاعٌ ل
َجْارِهِ ،ف
َدْرِهِ ،وَوُفُاورِ أ
َى عُلُوِّ ق
َضَوْا بَيْنَ النَّالِ بِالْحَقِّ ،وَدُخُولُهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ عَل
وَق
َحِيَّتِهِمْ
َضْالِهِمْ َوصَاال
َمَااءِ مَاعَ ف
َرِهَ الدَخُول فِيهِ مِنَ الْعُل
َابِرِ التَّابِعِنيَ وَتَابِعِيهِمْ ،وَمَنْ ك
َك
َئِمَّةُ الْمُسْلِمِنيَ مِنْ أ
بَعْدَهُمْ أ
َوْ
َنْفُسِهِمْ فُتُورًا أ
َوْا مِنْ أ
َعَلهُ مْ رَأ
َمَةِ ،وَل
َرِيقِ السَّال
َغَةٍ فِي حِفْظِ النَّفْسِ ،وَسُلُوكٍ لِط
َى مُبَال
وَوَرَِعهِمْ مَحْمُولٌ كُرْ ُههُمْ عَل
(.)44
َل مِنْ تَحْصِيل الْعُلُومِ
خَافُوا مِنَ االِشْتِغَال بِهِ اإلِْقْال
قال ابن تيميّة(( :وملّا غلب على كثري من والة األمور إرادة املال والشّرف ،صاروا  اعزل عن حقيقاة
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اإلميان يف واليتهم ،رأى كثري من النّال أنّ اإل مارة تناايف اإلمياان وكماال الادّين)) ( ، )45ولاذلك امْتَنَا َع عَانْ تَاوَلِّي
َهُ ابن عمر ،وأبو حنيفاة ،ومالاك ،وسُافْيَانُ الثَّاوْرِيَ ،وَالشَّاافِعِيَ ،وغريهام()46؛ إذ القضااء
َنْ طُلِبَ ل
َضَاءِ بَعْدَ أ
الْق
()47
منصب خطري يف نفسه ،فيه مسالك وعرة ،ومزالق صعبة ،والنّاجي فيه قليل ،واهلالك كثري .
 -4 – 3أقوال الفقهاء يف طلب القضاء وتقلّده –دراسة مقارنة-
ينبغي أن يذكر أنَّ األقوال الواردة يف حكم تقلّد القضاء إنّما هي إذا كان احلكم بالشّريعة اإلساالميّة،
أمّا إذا مل تكن الشّريعة اإلسالميّة حمكمة ،ومل تكن املساألة مان بااب ا لتَّعزيار ،أو املصااحل الّايت جياوز فيهاا
االجتهاد ،أو كانت خمالفة للشّريعة اإلسالميّة ،فال خالف يف حرمة تقلّده يف هذه احلالة.
كما أ ّن األقوال الواردة يف حكم طلب القضااء تشامل املارأة أيضااً؛ لوجاود اخلاالف باني الفقهااء يف حكام
تقلّدها القضاء ،كما هو مبيّن يف اهلامش(.)48
القضاء فرض كفاية ،وال خالف بني األئمّة يف أنّ القيام به واجب ،وأمّا حكم قباول القضااء بالنّسابة
للشّخ الّذي خيتاره احلاكم ملنصب القضاء خيتلف باختالف الشّاخ  ،وبااختالف الزّماان واملكاان ،كماا
سيتبيّن حيّا يأتي:
َيْرُهُ ،بل ويلْ َز ُمهُ السّعي يف
َمْ يَصْلُحْ له غ
َنْ ل
 – 1الوجوب :يكون قبول القضاء واجباً إذا تَعَيَّنَ شَخْ ٌ له بِأ
َى
َبَ عَل
َل
َوْ غ
َإِنْ تَحَققَ أ
َ ،ف
َنَّ اإلِْجَابَة
َبِإِذَا ظ
َيْهِ ،وَمَحَل وُجُوبِ الطل
َلِحَاجَةِ النَّالِإِل
َيْهِ ،وَذَلِك
َمْ يُعْرَضْ عَل
َبِه إِنْ ل
َل
ط
()49
َاانَ
َ إنْ ك
َا َذلِك
َايَتُاهَُ ،وك
َاا تَحِالَ وِل
َضَاءَ وَلِيَهُ مَانْ ل
َمْ يَلِ الْق
َوْنِهِ إنْ ل
َمْ يَلْزَمْهُ  ،وكذلك جيب عليه لِك
َنِّهِ عَدَمُهَا ل
ظ
َيْهِ التَّصَدِّي لِ َذلِك
َ
َيَتَعَيَّنُ عَل
َايَةِ ،ف
َى الْوِل
َى عَزْلِهِ إلا بِتَصَدِّي هَذَا إل
َا سَبِيلَ إل
َيْهِ وَل
َاؤُهُ عَل
َا يَحِلَ بَق
َضَاءُ بِيَدِ مَنْ ل
الْق
َرْضِ
َنَّ فِي تَحْصِيلِهِ الْقِيَا َم بِف
َى وَفْقِ الشَّرْعِ؛ لِأ
َامِ عَل
َحْك
َ الْحُقُوضِ وَجَرَيَانَ الْأ
َبِهِ حِفْظ
َل
َصَدَ بِط
وَالسَّ ْعيُ فِيهِ ،إذَا ق
َايَةِ(.)50
الْكِف
َانَ خَامِالً فيَرْجُو بِهِ َنشْرَ الْعِلْمِ،
َبُ القضاء لعامل خفي عل مه عن اإلمام والنّال بأنْ ك
 - 2النّدب :ين َدبُ طل
َبِ
َيَقْصِدُ بِالطل
َامُ بِتَوْلِيَةِ جَاهِل ،ف
َسَ َدتِ األَْحْك
َوْ ف
َوْ عَجْز ،أ
َانَتِ الْحُقُوضُ مُضَاعَةًلِجَوْر أ
َوْ إِذَا ك
ِلرزْضِ ،أ
َوْ مُحْتَاجًا ل ِّ
أ
َرْضِ إِنِّي
َى خَزَآئِنِ األ
َالَ اجْعَلْنِي عَل
َال[ :ق
َق
َبَ ،ف
َل
َنَّهُ ط
َى عَنْ نَبِيِّه يُوسُفَ  --أ
َخْبَرَ اللهُ تَعَال
َ دْ أ
َ ،وَق
َ ذَلِك
تَدَارُك
َعَةً لنَفْسِهِ ،فعلى هذا جيوز طلب
َ مَنْف
َى خَلْقِ اللهِ ،ال
َةً عَل
َق
َ شَف
َبَ ذَلِك
َل
حَفِيظٌ عَلِيمٌ] سورة يوسف ، 55 :وَإِنَّمَا ط
()51
القضاء بقصد إصالح ما فسد منه ،إذا وجد من نفسه القدرة على ذلك  ،وكما قال تعااىل علاى لساان عبااد
الرّهن[ :واجعلنا للمتّقني إماماً ]سورة الفرقان74. :
َك َّ
ِان
َضَاء ،وَيسعى فِاي تَحْصِايلِهِ ،ل
َب الْق
َل
َنَّهُ يُكْرَهُ لِسنِْنْسَانِ أن يط
َى أ
َهَاءِ إِل
 – 3الكراهة :ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُق
َى الْقِيَامِ
َادِرٌ عَل
َضَاءِ ،مِمَّنْ هُوَ ق
َالِبِ الْق
َفْضَل وأصلح وأكفأ مِنْ ط
َ هُنَا بِوُجُودِ مَنْ هُوَ أ
َرَاهَة
َيِّدُ الْك
بَعْضَ الْفَُقهَاءِ يُق
ح يَ ْقبَال
َُ
ألصْال
َاانَ ا َْ
َضَااءِ ،وَك
َحَ لِ ْلق
َصْال
َيْا ُر ُه أ
َاانَ غ
ب إِ ْن ك
َا ُ
َيْاهِ الط ل
َنْ يَتَاوَالهُ  ،وَقِيال  :بَال يَحْارُمُ عَل
بِهِ ،وَيَرْيَى بِأ
َ(.)52
التَّوْلِيَة
َوْ قِيلَ :إنَّهُ َيحْرُ ُم
َى النَّالِ ،وَل
َاءِ عَل
َضَاءِ لِتَحْصِيلِ الْجَاهِ وَالِاسْتِعْل
َبِ الْق
َل
كما يكره إذا كان سَعْيُهُ فِي ط
َسَادًا وَالْعَاقِ َبةُ
َرْضِ وَال ف
َ الدَّارُ اآلخِرَةُ نَجْعَ ُلهَالِلذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي األ
َىِ[ :ت ْلك
َوْلِهِ تَعَال
َاهِرًاِ،لق
َانَ وَجْهُهُ ظ
ك
َنْ
َاا َيحْتَااجُ أ
َاانَ مَشْاهُورًا ل
َضَااءِ وَك
َى الْق
َخْذِ الرِّزْضِ عَل
َنِيًّا عَنْ أ
َانَ غ
َيْضًا إذَا ك
لِلْمُتَّقِنيَ] القص  ،83 :وَيُكْرَهُ أ
()53
َنْ يَلْحَقَ هَذَا بِقِسْمِ الْمُبَاحِ .
َضَاءِ ،وَيَحْتَمِلُ أ
يُشْهِرَ نَفْسَهُ وَعِلْمَهُ بِالْق
َضَاءِلِجَاهِل ،وملن ال يصلح له ،إمّا لقصور يف علمه ،أو يف إدراكه ،أو يف دينه؛
َبُ الْق
َل
 - 4احلرمة :حيرم ط
ألنّه تلبّس  اا ال يصلح له ،ودخل فيما ليس هو من شأنه ،كما حيرم طلبه لقصد االنتقام من أعدائه ،أو قبول
الرّشا من اخلصوم.
َهْالً
َانَ أ
َوْ ك
َهُ وَل
َضَاءَ ،وَيقصد الطالِبُ عَزْل
َهْلِيَّةُ الْق
َ َرتْ فِيهِ أ
َدْ تَوَاف
َانَ فِيهِ مُبَاشِرٌ ق
َبُ إ ذَا ك
َمَا يَحْ ُرمُ الطل
ك
()54
َبُهُ .
َل
َمْ يَحْرُمْ ط
َهْلٌ ل
َمْ يَكُنْ فِيهِ مُبَاشِرٌ أ
َإِنْ ل
َائِمِ بِهِ ،ف
َضَاءِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاءِ الْق
لِلْق
َاهُ
َيَجُاوزُ ل
َاهُ عِيَاالٌ ،ف
َقِاريًا وَل
 – 5اإلباحة :يباح ملن توفّر فيه الشّروط واملؤّهالت طلابُ القضااء إذا كاان ف
َانَ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ يَرَر عَنْ نَفْسِهِ(.)55
َ إنْ ك
َذَلِك
السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ لِسَ ِّد خَلتِهِ ،وَك
فيكون طلب القضاء يعرتيه األحكام اخلمسة حسب حال الطّالب ،والظّروف والبيةة الّيت يطلب فيها.
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 -4حكم طلب املناصب يف الفقه اإلسالمي ،واجلمع والتّوفيق بني اآليات واألحادي املتعلّقة باملوضوع
األقوال الواردة يف حكم طلب املناصب تشمل املرأة يف كلّ منصب جيوز هلا أن يتوالّها ،حيث إنّ هناك
من جييز هلا أن تتولّى مجيع املناصب عدا اخلالفة – من املناصب اإلداريّة واالجتماعيّة يف الوزارات املختلفة،
وقد اختلفوا يف جواز تولّيها رئاسة الدّولة –كما سيأتي يف ( )3-4يف مويوع :ترشيح املرأة للمجالس النّيابيّة
بني اإلجازة واملنع يف الفقه اإلسالمي.
 1-4حكم طلب املناصب يف الفقه اإلسالمي
اختلف الفقهاء والباحثون احملدثون يف حكم طلب املسلم للمناصب كأن يرشّح نفسه لرئاسة الدّولة،
أو لعضااويّة جملااس الشّااورى ،أو اهل يةااات واجملااالس األخاارى ،أو لعمااادة الكلّيّااة ،أو رئاسااة القساام ،أو إدارة
املدرسة ،أو أليّ منصب من مناصب الدّولة أو وظيفة من وظائفها العامّة بناء على وجود أنواع من األدلّاة يف
هذا املويوع ،حيث جيد الكلّ فيها بغيته ،كاآلتي:
ذهب بعض إىل ا واز ،وبعض إىل التّحريم ،وبعض إىل التّفصيل.
أما من قال إنه جائز ،فقد انقسموا إىل قسمني
قسم أجازه مطلقاً.
()56
وقسم أجازه للضّرورة ملن توفّرت فيه الشّروط واملواصفات الشّرعيّة  ،بل جعل ذلك مساتحبّاً إذا
كان الطّالب واثق ًا من نفساه ،وكانات احلقاوض مضااعة باالظّلم وا اور ،أو بعجاز املساةول املعايّن عان تنفياذ
األحكام ،أو لكونه جاهالً بوظيفته أو حمابياً ألقربائه ومجاعته ،ففي هذه احلالة إذا كان طالب املنصب يقصد
بطلبه حفظ حقوض النّال وحراسة أحكام الدّين ،و إصالح ما فسد منها ،فإن ذلك مستحبّ ،وهو مأجور علاى
طلبه؛ ألنّه قصد بذلك أمراً باملعروف ونهياً عن املنكر ،إذا علم من نفسه القدرة ،وإال فال جيوز ،ألن السالمة
لسننسان أسل م ،وهذا استثناء من األصل العا ّم الّذي ميناع طلاب الوالياة وذلاك حينماا حيتااج النّاال إىل عادل
وحكيم يديرهم ،فهو من قبيل الدّاللة على اخلري ،وحيّن ذهب إىل ذلك :الدّكتور عادل الشّاوي ،،والادّكتور عباد
الكريم الزّيدان ،والدّكتور منري البياتي(.)57
كما استحبّ الشّافعيّة واملالكيّة طلب القضاء واملنصب حينما ال يكون الكفء معروفاً ،فيعرّف نفسه
كدالّ على اخلري النتخاب األصلح كما يف العصر احلاير حينما تقتضي نظم احلكم واإلدارة ذلك استثناءً ،أو
كانت احلقوض مضاعة ور السّلطان.
أدلّتهم :قالوا :إنّ ذلك  اثابة اإلعالن عمّن تتوفّر فيهم شروط ذلك املنصب ،وألنّه من قبيل الدّاللة على
اخلري وإرشاد األمّة إىل انتخاب األصلح ،وألنّ نيبّ اهلل يوسف –عليه السّالم -رشّح نفسه لتولّي منصب رفيع
َرْضِ إِنِّاي حَفِايظٌ عَلِايمٌ ] ساورة يوساف،55:
َى خَازَآئِنِ األ
َالَ اجْعَلْنِي عَل
يف الدّولة حينما قال مللك مصر [ :ق
حيث سأل الوالية شفقة على خلق اهلل تعاىل ورهة بهم ،ال ملنفعة نفسه ،وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ،ما مل يرد
يف شرعنا ما خيال فه عند بعض الفقهاء(.)58
يقول اآللوسي –رهه اهلل تعاىل (( :-و فيه دليل على جواز مدح االنسان نفسه بااحلق إذا جهال أماره
وجواز طلب الوالية إذا كان الطالب حين يقدر على إقامة العدل واجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد ا ائر
أو الكافر ور اا جيب عليه الطلب إذا توقف على واليته إقامة واجب مثال وكان متعينا لذلك ))( ،)59وبقول اهلل
َنتَ
َأ
َحَدٍ ِّمنْ بَعْدِي إِنَّك
َالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لِأ
تعاىل على لسان سليمان –عليه السّالم [ :-ق
الْوَهَّابُ ] .سورة ص.35:
كما استدلوا حبديث عثمان بن أبي العاص حني قال للنَّيبّ -صلى اهلل عليه وسلم(( : -اجعلين إماام
قومي؟ ،قال(( :أنت إمامهم))(.)60
كما فعل ذلك خالد بن الوليد يف معركة مؤتة حينما قتل األمراء :زيد بن حارثة ،وجعفر بن أبي طالب،
وعبداهلل بن رواحاة ،فأخاذ خالاد الرّاياة عان غاريه ،وصاوّب ذلاك رساول اهلل –صالّى اهلل علياه وسالّم -إذ بلغاه
فعله(.)61
حيّن ذهب إىل هذا الرّأي :ابن حزم األندلسي( ، )62والدّكتور عبد الكريم عثمان ،والدّكتور حممّد عبداهلل
العربي ،والدّكتور عبدالكريم زيدان(.)63
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أما إذا كان قصده بطلب القضاء االنتقام من األعداء ،أو التَّكسّب باالرتشاء ،أو املباهاة واالستعالء،
فإنَّ طلب القضاء يف هذه احلالة حارام ،لكوناه وسايلة إلاي الظّلام ،وفعال احلارام ،ومعاروف أنَّ للوساائل حكامَ
املقاصد( ،)64ويكون الطّلب مكروهاً إذا خاف أن يظلم يف حكمه ،وكان هناك من هو أصلح منه ،كما قال تعاىل:
َسَاداً وَالْعَاقِبَاةُ لِلْمُاتَّقِنيَ ] ساورة القصا :
َا ف
َرْضِ وَل
َا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأ
َ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ ل
[تِلْك
.83
فطلب الوالية والسّلطان خطري جداً ،ويف الغالب مينع خري اآلخرة وشرفها؛ ألنَّ اهلل جعل اآلخرة لعباده
املتوايعني كما يف اآلياة حياث نفاى عانهم جمارَّد اإلرادة ،فضاالً عان العمال والسَّاعي واحلارص ألجلاها؛ إذ أنَّ
إرادتهم مصروفة إىل اهلل -عزَّ وجلَّ ،-وقصدهم الدَّار اآلخارة ،وحااهلم التَّواياع ماع اهلل تعااىل واالنقيااد للحاق
والعمل الصاحل ،وهم الذين هلم الفالح والفوز ،ودلت اآلية على أنَّ الذين يريدون العلو يف األرض والفساد ليس
هلم يف اآلخرة حظّ وال نصيب( ،)65وكماا قاال –صالّى اهلل علياه وسالّم – لعباد الارّهن بان :ارة (( :ال تساأل
َةٍ أُعِنْتَ عليها ،)))66( ...وملاا يف تارك
َل
َيْرِ مَسْأ
َيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا من غ
َةٍ وُكِلْتَ إِل
َل
َ إن أُوتِيتَهَا عن مَسْأ
َإِنَّك
اإلمارة ف
()67
القضاء من السّالمة ،وملا يف تولّيه من اخلطر واملشقّة  ،ويكون مباحاً إذا قصد بطلبه احلصول على الرّزض
بالوظيفة إذا كان فقرياً؛ إذ االكتساب بالطّاعة أوىل من الكساب بغريهاا ،أو أن يكاون الطّالاب أصالح وأقادر مان
القايي املعيّن؛ وألنّ القضاء باحلقّ فرض أمر به األنبياء(.)68
أما من منع ذلك ،فاستدلَّ حبديث عبدالرهن بن :رة -ريي اهلل عنه -السّابق آنفاً حيث نهاه النَّيبّ
صلى اهلل عليه وسلم -أن يسأل اإلمارة ،وبيَّن له السَّبب ،وهو أنَّ من أعطيها عن مسألة ،وُكل إليها ،ومل يعنهاهلل ،ومن أتته من دون مسألة ،أعانه اهلل عليها ،وحبديث أبي ذرّ –رياي اهلل عناه -حينماا قاال لرساول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم : -أال تستعملين؟ قال :فضرب بيده على منكيب ،ثمّ قال(( :يا أبا ذرّ إنّك يعيف ،وإنّها
يوم القيامة خزي وندامة إالّ من أخذها حبقّها وأدّى الّذي عليه فيها))(.)69
حيااث ب ايّن احلااديث عاادم جااواز سااعي الفاارد املساالم للوظيفااة العامّااة ،وترشاايح نفسااه هل اا ،أو طلبااه
إيّاها(.)70
يقول اإلمام النّووي يف تعليقه على هذا احلديث(( :هذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليات ال سيما
ملن كان فيه يعف عن القيام بوظائف تلك الوالية))( ،)71وعلى هذا يعترب طلب اإلمارة خالف الشَّرع؛ واحلكمة
من ذلك :أن الذي يطلب اإلمارة إما أن ه يريد أن يرتفع على اآلخارين يف هاذه احليااة ،ومان منطلاق القاوة ر ااا
يبطش بهؤالء البشر ،أو أنه يزكي نفسه ،وكالهما خطأ.
استدلّوا أيضاً بأنَّ رجالً طلب من الرَّسول -صلى اهلل عليه وسلم -أن يكون عامالً ،فقال(( :إنا ال نولّي
هذا من سأله ،وال من حرص عليه))( ،)72وهذ ا يدل على أنه ال يُسأل ،وأن من سأل ،فليس أهالً ألن يولى ،وأنّ
طلبه حيول بينه وبني الوظيفة؛ ألنّها تكليف ،وليست حقّاً للفرد على الدّولة(.)73
وحيّن ذهب إىل هذا الرّأي حممّد أسد ،واملودودي ،وعبد القادر عودة(.)74
أمّا ترشيح اإلنسان غريه فجائز؛ ألنّه ال يتض مّن طلب اإلمارة ،وإنّما يتضمّن دعاوة األمّاة إىل انتخااب
املرشّح الكفء ،وهو إرشاد لألمّة ،ومثل هذه الدّعوة أمر جائز(.)75
الرّأي الرّاجح وأسباب ترجيحه:
الّذي يبدو راجحاً هو القول با واز للضّرورة واملصلحة العامّة ،وبذلك جتتمع األدلة ،وذلاك كماا إذا
رأى اإلنسان والية قام عليها شخ ليس أهالً هلا ،إما يف دينه ،أو أمانته ،وتصرّفه ،وهو يعلم من نفسه القدرة
على القيام بها على أحسن حال ،أو على األقل بوجه أحسن حيا كانت عليه ،فال بأل أن يساأهلا ،ألن غرياه
بذلك غرضٌ عملي وإصالحي  ،وليس غريه شخصيا.
كما ذكر أهل العلم أن اإل نسان إذا رأى يف نفسه الكفاءة يف موطن معني وخيشى أن يتواله من ال حيسن
ويرى يف نفسه أنه إذا تواله قد ينفع املسلمني فال حرج عليه أن يطلب ذلك.
كما أخرب اهلل تبارك وتعالي عن نبيّه يوسف -عليه السالم -أنه طلب الوالية على األموال ،شفقة على
َرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ] ساورة
َى خَزَآئِنِ األ
َالَ اجْعَلْنِي عَل
النال ،وإنصافاً هلم فقال عز وجل على لسانه [ :ق
يوسف.55:
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فإنَّ يوسف -عليه الصَّالة والسَّالم -ملّا رأى أنّ البلد قد أقبل على خطر ،وأقبل على جماعة شاديدة
ر اا تهلك البالد والعباد من خالل الرؤيا اليت رآها العزيز  ،حينما رأى سبع بقرات :ان يأكلهن سبع عجاف،
فرأى أن يتولى أمر مالية مصر لتكون اخلزانة حمفوظة ،فرأى -عليه الصَّالة والسَّالم -أنّ العامل قد أقبل على
هاوية وعلى جماعة ،وأنَّ ه لو تولى أمر هذه البالد فإنه سوف يصلح األمور؛ ولذلك يقول العلماء :إذا علام مان
يطلب الوالية أنَّ ه يستطيع أن يقوم بها على خري وجه ،وأنَّ غريه ر ااا يقصار فتتادهور األماور ففاي مثال هاذه
احلال يطلب اإلمارة ويطلب الوالية ويطلب السّلطة ،كما قال يوسف عليه الصَّاالة والسَّاالم [ :قاال اجْ َعلْنِاي
َى خَزَائِنِ الَْأرْضِإِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ] سورة يوسف ،55:وقد ردّ املانعون بأنّ هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا
عَل
ما دام مل يرد يف شرعنا ما نسخه ،وهو قد ورد ذلك يف شرعنا ،وكذلك باأنّ يوساف –علياه السّاالم -مل يطلاب
الوالية ،بل عرض عليه ذلك ،حيث أطلق امللِك يده يف التصرَف ،ففضّل -عليه السّالم -أن يُشرف على إدارة
أخ طر قضيَّة ستواجه اجملتمع املصريَّ .كياف ال ،وهاي تتعلاق باأرواح النّاال؟ل بال لقاد يسّار اهلل تعااىل هلام
ك ا ْئتُاونِي بِاهِ
َاالَ ا ْلمَلِا ُ
َبا ُل لتعابري رؤياا امللاك ،رها ًة بهام .انظار قولاه تعااىل[ :وَق
يوسف -عليه السّالم -من ق
َمِنيٌ] .سورة يوسف 54:؛ فقد أراد امللك أن جيعله -
َدَيْنَا مِكِنيٌ أ
َ الْيَوْمَ ل
َالَ إِنَّك
َلمَهُ ق
َمَّا ك
َل
َسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ف
أ
عليه السالم -أخل خلصائه ،وبعد تكليمه جعله يف مكانة متكّنهُ من فعل ما يشاء ،وهو املؤمتن عنده على
كل شيء .وعليه ،فاملبادرة بعرض املنصب كانت من امللك ،فرأى يوسف -عليه السّالم -أن جيعل األولويّة
َرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ] ،بهذا يتَّضح أنّ يوساف -
َى خَزَآئِنِ األ
َالَ اجْعَلْنِي عَل
للقضيَّة االقتصاديَّة املُلحّة [:ق
عليه السالم -مل يبادر إىل طلب اإلمارة.
أجاب اجمليزون :بأنّ كل ما جاء من األحاديث اليت فيها فويف ووعيد إمنا هي يف حق قضاة ا ور
من العلماء ويف حقّ ا هّال الّ ذين يدخلون أنفسهم يف هذا املنصب بغري علم.
أما إذا مل يكن هنالك سبب ،أو يعرف اإلنسان من نفسه أنَّ ه يعيف ال يستطيع القيام باه ،ومل تتاوفّر
فيااه شااروط تلااك الوظيفااة ،فااال يسااأل ،وال جيااوز أن يسااأل ،وكااذلك إذا أراد بطلبااه مناصااب الادّنيا والرّياسااة
والتّعالي على النّاال ،والتكسّاب بالرّشاوة ،ال القياام بفريايّتها فيحارم علياه حينةاذ هاذا السَّاعي ،وال جياوز
للمسؤولني متكينه من غريه ذلك ،وعلى هذا حتمل األحاديث الواردة  انع طلب الوالية ،كما ورد يف احلديث
النّاهي عن طلب الوالية تعليال ذلاك ال نّهاي بأنّاه تطلّاع ماذموم إىل املساةوليّة لالساتعالء بهاا وإشاباع هاوى يف
َاى اإلِمَاارَةِ
النّفس ،ال القيام بفرييّتها ،يدلّ على ذلك قوله –صلّى اهلل علياه وسالّم (( :-إِنَّكُامْ سَتَحْرِصُاو َن عَل
َاطِمَةُ ))( ، )76ويفهم هذا املعنى من كلمة:
َنِعْمَتِ الْمُ ْريِعَةُ وَبِ ْةسَتِ الْف
وَإِِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف
ستحرصون مع ترتيب ا زاء عليها ،فطلب الوالية ليس حمظوراً لذاته ،وإنّما ملا قد يرافقه من اهلوى وحابّ
الرّئاسااة وامللااك؛ ولااذلك قااال بعااض الفقهاااء(( :طلااب اإلمااارة ال لااذاتها ،باال للقيااام بواجباتهااا س انّة األنبياااء
واملرسلني ،وطالب اإلمارة لذاتها طالب ملك ورئاسة))( ،)77وبهذا جيمع بني األدلّة ،ويعمل جبميعها ،وهو أوىل
من إهمال بعضها ،كما أنّه موافق للواقعيّة الّيت يتصف بها اإلسالم(.)78
تفاصيل آراء املذاهب الفقهيّة يف تولّي القضاء واملناصب اإلداريّة
 - 1ذ هب األحناف إىل أنّه ال يولّى من طلب القضاء واملناصب؛ ألنّه حينةذ يوكل إىل نفسه ؛ ملا روي
َشعريّني ،فقال أحدهما :يا رساول اهلل،
عن أبي موسى األشعري  قال :أقبلتُ إىل النّيبّ  ومعي رجالن من األ
أمّرنا على بعض ما والّك اهلل عزَّ وجلَّ ،وقال اآلخر :مثل ذلاك... ،فقاال (( :ال نساتعملُ علاى عملِناا مانْ أرادهُ،
ولكنِ اذْهبْ أنتَ يا أبا موسى )) ،فبعثه إىل اليمن )80(...؛ ألنَّ من طلاب املنصاب يكاون عااجزاً ،فيكاون سابباً
لتضييع احلقوض( ،)81وإذا طُلِبَ من أهل أن يتقلّد القضاء ،فيجوز له قبوله ،ولو كان السّلطان جائراً ،أو من أهل
البغي ،أو كافراً بشرط أن ميكّنه من القضاء باحلقّ؛ وذلك ألنّ الصّحابة  - -كاانوا يتقلّادون القضااء مان
معاوية ،مع أنّ احلقّ كان مع عليّ ،وكان التّابعون يتقلّدون القضاء من احلجّاج بن يوسف مع فسقه وظلمه(.)82
كما أنّ على املسلمني أن يتّفقوا على واحد يكون والي اً عليهم يتولّى أمرهم ،إذا حكمهم سلطان كافر،
ولو من قبل هذا السّلطان( ،)83ومن خاف من نفسه الظّلم ،أو العجز ،حرم عليه تقلّد القضاء ،ولكن إذا مل يكن
هناك أصلح منه :بأن تعيّن له ،فرض عليه عيناً تقلّدها ،وإن مل تنحصر فيه ،وأمن من نفساه ،مل يكاره قبولاه
هلا()84؛ أل نّ تقلّد القضاء من أحد فرض كفاية ،فلو امتنع الكلّ أوموا إذا كان السّلطان ال يفصل بنفسه ،فإن فعل
()79
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مل يأوموا( ،)85وجيوز للسّلطان أن يُكرِهَ على القضاء من يعلم قدرته علياه؛ ألنّاه ال بادّ مان إيصاال احلقاوض إىل
َنِ احْكُام
أربابها بإلزام املانعني منها ،وال يكون ذلك إالّ بالقضا ء ،وقد أمر اهلل تعاىل به نبيّاه - -بقولاهَ [ :وأ
ك ] سورة املائادة، 49 :
َيْ َ
َنزَلَ اللّهُ إِل
َ عَن َبعْضِ مَا أ
َن يَفْتِنُوك
َهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أ
َ تَتَّبِعْ أ
َنزَلَ اللّهُ وَال
بَيْنَهُم بِمَا أ
َا تَتَّبِاعِ
َاحْكُم بَيْنَ النَّالِ بِالْحَقِّ وَل
َرْضِ ف
َةً فِي الْأ
َ خَلِيف
وكما قبله داود  كا قال تعاىل [ :يا دَاوُودُ إِنَّ ا جَعَلْنَاك
َ عَن سَبِيلِ اللهِ ] سورة ص ،)86(،26 :واختلف الفقهاء يف جواز الدّخول يف القضاء خمتاراً ،منهم
َيُضِلك
الْهَوَى ف
من جوّزه ،ومنهم من مل جيوّزه إالّ إذا أكره عليه ،كما روي أنّ اإلمام األعظم –رهه اهلل تعاىل -دعي إىل القضاء
ثالث مرّات ،فأبى ،حتّى يرب يف كا ّل مارّة ثالثاني ساوطاً ،وكماا امتناع حممّاد ،حتّاى قياد وحابس ،فاياطرّ،
فتقلّد( ،)87وقال أبو حنيفة يف مدّة القضاء :ال يرتك القايي على القضاء إالّ سنة واحدة؛ ألنّه متى اشتغل بذلك
نسي العلم ،فيقع اخللل يف احلكم( ، )88وهذا نظر دقيق من أباي حنيفاة ،حياث يأخاذ باه األنظماة املعاصارة يف
حتديد مدّة املناصب؛ لكي ال يؤدّي طول بقاء أصحابها إىل الفساد والقصاور يف العمال ،ماع أنّ اإلدارة حييتاة
للتّقدّم العمليّ يف صاحبها .
 - 2ذكر املالكيّة أيضاً أنّ نصاب القاياي مان فاروض الكفاياات ،وال با ّد أن يتاوالّه واحاد ،ولكان هنااك
حاالت جيب فيها قبول القضاء إن طلب منه اإلمام ،ولزمه الطلبُ من اإلمام ،إن مل يطلب منه اإلمام ،وال يضرّه
بذل مال لتولّيه ما دام متعيّناً له ،وهي:
أ – أن يكون الشّخ متعيّناً :بأن ال يوجد غريه تت وفّر فيه شروط القايي يف ذلك الوقت ،ويف هذه احلالة
جيرب على القضاء وإن كان بضرب.
ب – أن خياف على نفسه ،أو ولده ،أو ماله ،أو النّال فتنةً ،إن مل يتولّ.
ت – أو كان خياف يياع احلقّ له ،أو للنّال ،إن مل يتولّ(.)89
يف غري هذه احلاالت الثّالث جيوز له أن يهرب من القضاء إذا طلب منه اإلماام -ال يف غاريه مان فاروض
الكفايات(-)90؛ مل ا فيه من شدّة اخلطر على الدّين ،وإذا مل يكن قبول القضاء واجبااً علياه ،فيحارم باذل ماال
ألجل توليته( ،)91وحيرم قبول القضاء ،أو طلبُه اهل ،وطالب دنيا- ،وقيل :يكره طلباً لالستعالء-؛ ألنّه من
َا
َرْضِ وَل
َا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأ
َ الدَّارُ الْآخِ َرةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ ل
أكل أموال النّال بالباطل()92؛ لقوله تعاىل [ :تِلْك
َسَاداً وَالْعَاقِبَةُلِلْمُتَّقِنيَ ] سورة القص  ، 83 :فإذا أراد اإلمارة لكي يعلو على النّال ،وميلك رقابهم ،ويأمر
ف
()93
وينهى ،ف يكون قصده سيّةاً ،فيحرم عليه طلب اإلمارة  ،ويندب طلب القضاء خلامل الاذّكر إذا كاان ورعااً،
غن ّياً ،حليماً ،نزيهاً ،نسايباً ،بعيادًا عان الاتّهم ،ويرياد أن يشاهر علماه للنّاال بقصاد إفاادة ا اهال ،وإرشااد
املستفيت ،ال الشّهرة ألمر دنيوي ،كما يندب ملن كان عاجزاً عن قوته ،وقوت عياله( ،)94وجيب على اإلمام أن ال
يولّي القضاء من أراده وطلبه –إذا مل يكن متعيّناً عليه ، -وإن اجتمعت فيه شرائط القضاء؛ خمافة أن يوكال
إليه ،فال يقوم به؛ وألنَّ الطالب ال خيلو غالباً من داعية نفسانيّة من مال أو جاه ،أو الاتَّمكّن مان انتقاام عادوّ،
وفاااو ذلاااك ،فاااال يتحقّاااق مناااه خلاااوص النّياااة الاااذي هاااو سااابب نااازول الربكاااات؛ وحلاااديث أباااي موساااى يف
الصّحيحني( ، )96()95وملا روي عن أبي سعيد عبد الرّهن بن :رة  --قال :قال لي رسول اهلل  (( :يا عبدَ
َ؛ فإنّك إن أُعطيتَها عن غري مسألةٍ أُعِنْ تَ عليها ،وإن أُعْطيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ
الرَّهن بن سَمُرَة ،ال تسألِ اإلمارة
()97
إليها ،وإذا حلفتَ على ميني فرأيتَ غريَها خريًا منها فاأتِ الّاذي هاو خاريٌ ،وكفِّا ْر عان مييناك )) ؛ وعلاى هاذا
فينبغي لسننسان أالّ يسأل شيةاً من الوظائف ،فإن رقي بدون مسألة ،فهذا هو األحسن ،وله أن يقبل حينةذ ،أمّا
أن يطلب ويلحّ ،فيدخل يف هذا احلديث(.)98
 – 3ذهب الشّافعيّة إىل أنّ قبول تولية القضاء من اإلمام فرض كفاية يف ح قّ الصّاحلني لاه؛ لقولاه تعااىل:
َوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ ] سورة النّساء 135 :؛ وألنّ طباع البشر جمبولاة علاى التّظاامل،
َيَهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ ق
[ يَا أ
ومنع احلقوض ،وقلّ من ينصف من نفسه ،وال يقدر اإلمام علاى فصال اخلصاومات بنفساه ،فادعت احلاجاة إىل
تولية القضاء( ،)99وهناك حاالت يندب ملن كان أهالً للقضاء أن يطلبه فيها ،وهي :إذا كان خامل الذّكر ،يرجو
بالقضاء نشر علمه بني النّال ،أو كان حمتاجاً إىل الارّزض ،فحصال لاه بالقضااء ماا يكفياه ،أو كانات احلقاوض
يائعة ،ور القايي ،أو عجزه ،أو فسدت األحكام بتولية جاهل ،فقصد بطلبه تدارك ذلك ،بشرط أن يكون
َاى خَازَآئِنِ
َاالَ اجْعَلْنِاي عَل
قويّاً ،أميناً ،حفيظاً ،عليماً ،كما فعل يوسف  - -كما حيكي عنه ذلاك تعااىل [ :ق
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ألرْضِإِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ] سورة يوسف 55 :؛ ألنّه طلب ذلك شفقة على خلق اهلل تعاىل ملّا رأى أنّ املال يائع،
اَ
وأنّه يفرَّط فيه ،فأراد أن ينقذ البالد من هذا التّالعب ،ال منفعة لنفسه ،كما وافق النّيبّ  --على طلب عثمان
بن أبي العاص حينما قال للنّيبّ  --طالباً :اجعلين إمام قومي –يعين يف الصّالة ،-فقال (( :أنت إمامهم...
))()100؛ ملّا رأى  --أنّه ال يريد مصلحة شخصيّة(.)101
أمّا من مل يكن كذلك ،فاألوىل له ترك القضاء؛ ملا فيه من اخلطر ،كما يكره له قبول التّولية( ،)102وحيرم
طلب القضاء إذا قصد بذلك انتقاماً من األعداء ،أو ا كتساباً باالرتشاء ،أو طلبه للمباهاة واالساتعالء ،وقيال:
هذا األخري مكروه(.)103
كلّ هذا إذا مل هناك قاض مولّى ،فإن كان ،نظر ،فإن كان غري مستحقّ ،فكاملعدوم ،وإن كان مستحقّاً،
فطلب عزله حرام ،ولو كان دون الطّالب ،وتبطل بذلك عدالة الطّالب( ،)104وحيرم بذل املال لتولّي القضاء إن مل
يتعيّن عليه ،ومل يقصد إزالاة جاور أو تقصاري غاريه؛ لدخولاه يف الرّشاوة ،وحيارم يف كا ّل األحاوال علاى الاوالي
املرتشي(.)106()105
َ تَتَّبِعْ
َن َزلَ اللّهُ وَال
َنِ احْكُم بَيْ َنهُم بِمَا أ
 - 4ذهب احلنابلة إىل أنّ القضاء فرض كفاية ،بدليل قوله تعاىل [ :وَأ
َ ] ساورة املائادة49 :؛ وألنّ الانّيبّ  --حكام باني
َيْاك
َنزَلَ اللّهُ إِل
َ عَن بَعْضِ مَا أ
َن يَفْتِنُوك
َهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أ
أ
النّال ،وبعث عل ّي ًا إىل اليمن للقضاء ،وحكم اخللفااء الرّاشادون ،وولاوا القضااة يف األمصاار؛ وأل ّن الظّلام مان
طباع النّفول ،فيحت اج إىل حاكم ينصف املظلوم ،فوجب لكلّ هذا نصب القايي( ،)107وإن مل يكن من يصلح
للقضاء إالّ واحد تعيّن عليه؛ حتّى ال تضيع حقوض النّال ،فإن امتنع ،أجرب عليه؛ ألنّ الكفاية ال حتصل إالّ به،
وال جيب عليه الدّخول فيه ،ولكن إذا أجرب عليه جيب عليه قبوله يف هذه احلالة( ،)108وأمّاا إذا وجاد معاه غاريه
حيّن يصلح للقضاء ،فيكره له طلبه ،وإن طُلاب ،فاألفضال لاه االمتنااع؛ ألنّاه أسالم لاه ،كماا كاان ذلاك طرياق
السّلف ،وقال ابن حامد :األفضل له اإلجابة إليه إذا أمن مان نفساه( ،)109وقيال :ال يكاره ملان كاان جمتهاداً أن
يطلب القضاء لقصد إقامة احلقّ ،وخوفاً أن يتعرّض له غري مستحقّ(.)110
هذا كلّه إذا كان ميكنه القيام بالواجب ،أمّا إذا كان ال ميكنه القيام بالواجب؛ لظلم السّلطان ،أو لغريه،
حرم عليه الدّخول فيه ،وتأكّد االمتناع من اإلجابة إليه( ،)111وأمّا من ال حيسن القضاء ،فيحارم علياه الادّخول
فيه؛ لعدم ص حّة قضائه ،فيعظم الضّرر والغرر؛ ولقول النّيب  (( : القضاة ثالثة :واحد يف ا نّة ،واثناان يف
النّار ...ورجل قضى بني النّال جبهل ،فهو يف النّار )) (.)113()112
كلّ هذا إذا مل يكن هناك قاض مولّى ،أو كان ومل يكن أهالً ،أمّا إذا كان وكان أهالً ،فيحرم طلباه؛ ملاا
فيه من أذى القائم به(.)114
 - 5رأي اإلباييّة :وهم يرون أيضاً أنّ تولّي القضاء من فروض الكفايات ،ويتعيّن إذا انفرد واحد بأهليّة
القضاء ،ويرون أنّ كلّ ما جاء يف التّحذير من القضاء ،إنّما هو يف حقّ من جيور ،ومييل ،ويأخاذ الرّشاوة ،وال
يقوم باحلق ،دون من يعدل ،و يقيم احلقّ ،فالقضاء يف حقّه حيدوح(.)115
كما رأوا أن ال يولّى القضاء واإلمارات من طلبها(.)116
 – 6رأي الزّيديّة :وهم يقولون أيضاً :إنّ حكم تقلّد القضاء خيتلف باختالف األشخاص ،فاإذا مل يوجاد
غريه أهالً للقضاء ،وجب عليه قبوله ،وإذا مل يكن أهالً ،فيحرم عليه تقلّ ده ،فالعربة باملدح والذّم إنّما يرجع إىل
تصرّف القايي ،هل هو بالعدل واحلقّ ،أم أنّه مييل وجيور(.)117
وال جيوز لسنمام أن يولّي القضاء من سأله ،أو حرص على تولّيه(.)118
 – 7رأي الشّاايعة اإلماميّااة :ال خيتلااف رأيهاام عاان رأي أهاال السّانّة يف هااذا املويااوع ،حيااث ذهبااوا إىل أنّ
القضاء من فروض الكفايات ،وياأثم أهال البلاد باالتّفااض علاى منعاه ،وحيا ّل قتااهلم طلبا ًا لسنجاباة ،وأ ّن تاولّي
القضاء مستحبّ ملن يثق من نفسه بالقيام به بشرائطه ،وإذا مل يوجد غريه ،تعيّن له ،ولزمه اإلجابة إذا طلب
منه اإلمام ،ولو مل يعلم به اإلمام ،وجب أن يعرّف نف ساه؛ أل ّن القضااء مان بااب األمار بااملعروف ،والنّهاي عان
املنكر( ،)119وأمّا إذا وجد مثله ،مل جيرب ،ولو ألزمه اإلمام ،فهل له االمتناع أم ال؟ ،فيه خالف(.)120
 -2-4حكم الدّعاية للمرّشح يف الفقه اإلسالمي
بناء على جواز ترشيح املسلم لنفسه مطلقاً على رأي بعض العلماء ،أو للضّرورة واملصلحة الشّرعيّة
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على رأي بعضهم اآلخر استثناء من أصل عدم ا واز ،جيوز له أن يقوم بالدّعاية االنتخابيّة وأن يعارّف نفساه
للنّاخبني ،ويبيّن هلم فكرته ومنهاجه يف العمل بصدض بعيداً عان اخلاداع والتّموياه واملبالغاة ،وال جياوز لاه أن
يلصق النّق بغريه ،وأن يقول يف نفسه ما ليس فيه من املديح(.)121
ق إذا جهال أماره،
يقول اآللوسي –رهه اهلل تعاىل (( :-وفيه دليل على جواز مدح اإلنسان نفسه بااحل ّ
وجواز طلب الوالية إذا كان الطّالب حي ن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشّ ريعة وإن كان من يد ا ائر
أو الكافر ،وربَّما جيب عليه الطّلب إذا توقّ ف على واليته إقامة واجب مثال وكان متعيَّنا لذلك)) (.)122
يقول ابن ا وزي –رهه اهلل تعاىل(( :-فا واب أنَّ ه ملا خال مدحه لنفسه من بغي وتكبّر ،وكان مراده به
الوصول إىل حقّ يقيمه وعدل حييه وجور يبطله كان ذلك مجايال جاائزا))( ،)123وعلا ى هاذا جياوز لاه أن يظهار
نفسه للمهمّات اإلسالميّة واملناصب احلكوميّة إذا مل جيد غريه أصلح منه هلا(.)124
 -3-4ترشيح املرأة للمجالس النّيابيّة بني اإلجازة واملنع يف الفقه اإلسالمي
قااد أمجااع الفقهاااء علااى عاادم جااواز تااولّي املاارأة منصااب اخلالفااة؛ وذلااك ألنّ هااذا املنصااب يتض امّن
اختصاصات دينيّة ،وسلطات سياسيّة فرج عن قدرة املرأة ،أمّا بالنّسبة الشرتاك املرأة يف االنتخابات وحقّها
يف التّرشيح للوظائف العامّة وتوليتها هلذه الوظائف ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك ،فمنهم من أجازه مستدالًّ بأن
املرأة إنسان مكلّف مثل الرّجل ،مطالبة بعبااد ة اهلل تعااىل ،وإقاماة ديناه ،وأداء فرائضاه ،واجتنااب حمارماه،
والوقوف عند حدوده ،والدّعوة إليه ،واألمر باملعروف والنّهي عن املنكر( ،)125والقرآن الكريم حيمِّل ا نسني
َوْلِيَااء بَعْاض يَاأْمُرُونَ
مسةولية تقويم اجملتمع وإصاالحه ،كماا قاال تعااىل [ :وَالْمُؤْمِنُاونَ وَالْمُؤْمِنَااتُ بَعْضُاهُمْ أ
حمُهُمُ اللّهُ إِنَّ
َ سَيَرْ َ
َاةِك
َهُ أُ وْل
َ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُول
َاة
َ وَيُؤْتُونَ الزَّك
َة
َرِ وَيُقِيمُونَ الصَّال
بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ْنهَوْنَ عَنِ الْمُنك
َرْ َن فِي بُيُوتِكُنَّ
اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ] التوبة ،71 :ومنهم من يرى ذلك حراماً وإوماً مبيناً حمتجّاً بقوله تعاىل[ :وَق
َى] األحزاب  ،33وأجيب بأن اآلية كانت يف نساء النيب وهنّ هلانّ مان احلرماة
َا تَبَرَّجْنَ تَبَرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُول
وَل
وعليهنّ من التّغليظ ما ليس على غريهنّ ،ثم إن أمَّ املاؤمنني عائشاة –رياي اهلل عنهاا -ماع وجاود هاذه اآلياة
خرجت من بيتها إىل معركة ا مل ،وتدخّلت فيها ،وقالت برأيها حينما رأت ذلك يارورية ،ثام طبيعاة العمال
ا لسّياسي أمام املفسدات يقتضي ذلك ،ويبدو أنّ الرّاجح هو القول جبواز ذلاك بشارط أن يكاون باساتطاعتها
التّوفيق بني العمل يف هذه اجملالس وباني حاقّ ز وجهاا وأوالدهاا إن وجادوا ،وطاملاا كاان ذلاك يف إطاار أحكاام
اإلسالم األخالقيّة بعيداً عن السّفور والتّربّج واخللوة غري الشّرعيّة؛ رعاية للمصلحة العامة()126؛ وألنّ املراقبة
واحملاسبة الّلتني تقوم بهما املرأة يف اجملالس النّيابية تدخل يف نطاض ما يعرف يف اإلسالم باألمر باملعروف
والنّهي عن املنكر(.)127
 -4-4حكم تولّي املناصب العليا يف الدّول الكافرة ،وائتالف احلكومة مع الكافرين  ،واملشاركة يف حكم غري إسالمي
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال أيضاً ،حيث ذهب البعض إىل ا واز مطلقااً ماا دام يف ذلاك
مصلحة ،ومل يذكروا ش روطاً ،والبعض إىل املنع مطلقاً؛ ألنّ يف ذلك إعانة هلم ومساعدة ،والبعض إىل النّظر يف
مصلحة املسلمني إذا أمكنه فعل احلق بشرط عدم مشاركته يف ظلمه ،ويف هذه احلالة ال تكون هاذه املشااركة
إعانة له على الظّلم ،واستدلّ اجملوّزون بأنّ املشاركة تعترب تقليالً للشّرّ وا لظّلم والعدوان وهاو مطلاوب بقادر
َلِّافُ اللّاهُ َنفْسااً إِال
َ يُك
َعْتُمْ ] سااورة التّغااابن ،16 :وقولااه[ :ال
االسااتطاعة ،قااال تعاااىل[ :فا اتَّقُوا اللاهَ مَااا اسْاتَط
وُسْعَهَا] سورة البقرة ، 286 :وبأنّ النّجاشيّ ملك احلبشة أسلم يف زمن الرّسول –صلّى اهلل عليه وسلّم -وماع
هذا مل يستطع أن يقيم حكم اإلسالم يف حيلكته؛ ألنّه لو فعل ذلك خللعه قومه ،ومل ينكر عليه الرّسول –صلّى
اهلل عليه وسلّم -ذلك ،فهو ماع إمياناه وإساالمه بقاي حاكمااً يف قاوم مجايعهم مان الكفاار املعانادين للتَّوحياد،
الرَّافضني للدّخول يف الدّين ،وقد قام فيهم  اا يستطيع أن يقوم به من العدل واإلحسان ،وال شك أنَّ بقاءه فيهم
مع ما يف ذلك من بقاء ما هم فيه من الكفار والشّارك خاري مان تارك هاذا املنصاب ليتاواله مان يفساد فياه(،)128
والشّاهد يف قصّة النّجّاشي -رهه اهلل تعاىل -أنها دليل صريح من السّنة على جواز تولّي املسلم والية عامّة،
بل الوالية الكربى يف قوم من الكفّار وإن بقوا على الشّرك والكفر طاملا أنّه يقيم احلجّة عليهم ،ويدعوهم إىل اهلل
وإن مل يستجيبوا(.)129
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وبالقواعددد الفقهيّددة اآلتيددة  :ارتكاااب أخ افّ الضّااررين ،وأهااون الشّاارين دفع ااً ألعالهمااا ،وتفوياات أدنااى
املصلحتني حتصيالً ألعالهما ،و الضّرورات تبيح احملظورات ،واحلرج مرفوع( ،)131()130بطلاب يوساف –علياه
السّالم -للوزارة ،وتولّيه هلا من قبل امللك الكافر ،حيث فعل بذلك املمكن من العدل واإلحسان ،وقد قال تعاىل:
َصَصِهِمْ عِبْرَةٌ
َانَ فِي ق
َدْ ك
َق
َانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِنيَ] يوسف ،7:وقال يف آخر الس ورة[ :ل
ََقدْ ك
[ل
()132
َلْبَابِ] (يوسف ، )111 :وقد قيل :إنّ يوسف –علياه السّاالم -بلّاغ رساالته بالفعال ،ولكانّ فرعاون
لِأُولِي الْأ
()133
وقومه مل يؤمنوا بها ،ومع ذلك ظلَّ يوسف شريكاً له يف حكومته .
فمنهج الرّسل يف دعوتهم إىل اهلل هو حتصيل املصاحل وتكميلاها ،والادَّعوة إىل اهلل حساب االساتطاعة،
وليس كلّ أحد  استطيع أن يقيم العدل كامالً ،ويفعل كل ما يريد على أكمل الوجوه.
فكان تقليل الشَرور إىل أقلّ حدّ حيكن وحتصيل املصاحل إىل أكارب حادّ حيكان منهاا هاو مانهج الرسال
واألنبياء -عليهم السالم ،)134(-وما تقدّم من فعل يوسف –عليه السّالم ،-والنّجّاشي –رهاه اهلل تعااىل -مان
أصرح األدلة على مشروعية تولي الواليات العامة يف الدّول الظّاملة بل والكافرة إذا كاان هاذا املتاولّي مرياداً
للحاق ،قائمااً بالعادل حسااب اساتطاعته( ،)135ياارى أصااحاب هاذا الاارَّأي أنَّاه ال فاارض باني الادّخول إىل اجملااالس
التّشريعية يف احلكومات القائمة وبني تولّي املناصب العامَّة فيها ،فإنَّ تولّي السّلطة التّشريعية كتولّي السّلطة
التَّنفيذيَّة؛ ألنَّ كلَّ سلطة من هاتني السّلطتني تنبع من نفس النّظام ،بل إنَّ الويع الشَّارعي للمسالم يكاون يف
السّلطة التَّشريعيَّة أفضل وأسلم من كونه يف السّلطة التَّنفيذيَّة؛ ألنَّه ال يرغم حسب النّظام الدّميقراطي على أن
يوافق على تشريع خمالف للدّين ،بل من حقه أن يعرتض على كلّ مسؤول يف السّلطة التّنفيذيَّة ،بينما ال ميلك
الااوزير مثاال هااذه الصَّااالحيّات ،ألنَّااه صاااحب ساالطة تنفيذيااة عليااه أن ينفِّااذ فقااط ،ولااه اجتهاااده يف حاادود
صالحياته.
ثمّ الدّخول يف هذه اجملالس ميكّن املسلمني من االعرتاض على التّشريعات املخالفة لسنسالم ،كما أنّه
يستفيد بواسطة مكانته وحصانته الربملانيّة أن يفعال الكاثري لسنساالم واملسالمني( ،)136وحيّان قاال باذلك مان
القدامى العزّ بن عبد السّالم ( ،)137وابن تيميّة(.)138
وردّ املانعون  اا يأتي:
أوالً :مل تكن تشريعات األمم القدمية مدوّنة يف صيغة قانون ،بل كانات أعرافااً وتقالياد ،كاان جازء منهاا
ينبثق من العقيدة الدّ ينية ،وعلى فرض أنّ تلك القوانني كانت مدوّنة ،فما أدرانا أنّها كانت تتعارض مع شريعة
يعقوب ،أو مع شريعة يوسف -عليهما السّالم.-
ثانياً :يتّضح يف اآليات الكرمية من سورة يوسف أنّ القوم كانوا على عقيدة الشّ رك ،ولكن ليس لدينا أيّة
فكرة عن تشريعاتهم متكّننا من ا زم بتناقض تلك التّ شريعات مع شريعة اهلل تعاىل.
ثالثاً :ذهب املودودي إىل أنّ يوسف –عليه السّالم -قد طلاب مان فرعاون مصار السّالطات كلّهاا وكافّاة
مقاليد احلكم وقد ناهلا بالفعل ،ال أنّه حصل على وزارة املالية فقط كما يفهمه البعض(.)139
رابعاً :جاء اإلسالم إىل النال كافّة ،من بعثة الرسول- ،صلى اهلل عليه وسلم ،-وإىل يوم القيامة ،لذا فإنَّ
شريعته - ،صلى اهلل عليه وسلم  ، -كاملة ،وهذا يعين أنّ حكم اهلل تعاىل بعد نزول اإلسالم أصبح ينحصر يف
شريعته.
أمّا قبل نزول اإلسالم فقد كانت الشَّرائع متعدّدة ،حبياث كاان لكالّ أمّاة رساول ،أي لكالّ أمّاة شاريعة
تتالءم مع واقعها ،والذي يبدو راجحاً بعد دراسة هذه املسألة والتّأمّل فيها هو القول الثالث وهو جواز مشاركة
الظامل أو الكافر يف الوالية ،وةاصّ ة يف ظروف املسلمني احلالية حيث يوجد عدد كبري من املسلمني يف شاتّى
بقاع األرض يف دول كافرة ،كالصّني ،واهلند ،وأمريكا ،والدّول األوروبية ،حيث يوجد فيها املسلمون باملاليني،
وهؤالء حيتاجون إىل من يرعى شؤونهم وحيقق هلم كثرياً من املصاحل اليت يصعب حتقيقها إال باملشاركة فيها
يف احلكم ،فالقول بأنَّه ال جيوز التَّ ولية يف هذه البالد بإطالض فياه مشاق ة وتضاييق علاى املسالمني ،ولكان هاذا
ا واز ينبغي أن يقيَّد بشروط أهمها:
أوالً :أن تكون ومّة مشاركة فعليّة ،ال أن يكون املشارك حمض آلة بيد غريه ،ينفّذ به احلاكم ما يريده هو.
ثانياً :أن ال يكون احلكم موسوماً بالظّلم والطّغيان ،معروفاً بالتّعدّي على حقوض النّال؛ إذ ال جيوز دعام
مثل هذا احلكم بل جيب حماولة تغيريه.
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ثالثاً  :أن يكون له حقّ معارية كلّ ما خيالف اإلسالم خمالفة بيّنة.
رابعاً :أن يقوّم املشاركون يف احلكم جتربتهم بني حني وآخر ،وخيضعوها لالختبار واملراجعة ،وقد تؤدّي
هذه املراجعة إىل ترجيح االنسحاب من املشاركة أو االستمرار فيها(.)140
خامساً :أن ال يرتتَّب على اشرتاكه يف هذه الوالية أو يلزم م نه اعرتاف وإقرار لظلم أو كفر ،وهلذا يقال ملن
يريد أن يشرتك يف ذلك إذا كان اشرتاكك يف هذه الوالية يقتضي إقراراً منك بالكفر أو اعرتافاً بالكفر أو مساعدةً
على الظّ لم أو إقراراً له فال جتوز ،وأنت يف عافية وسالمة من أن تكون شريكاً أو مقرّاً للظلم أو الكفر ومعرتفاً به.
سادساً  :أن تكون مصلحة املشاركة راجحاة علاى املفسادة؛ ألنَّ الا ذي سيشاارك يف والياة ظاملاة أو والياة
كااافرة ،سااريتكب مفساادة ،صااغرية أو كاابرية ،لكاان هناااك مفاسااد وهناااك مصاااحل ،فااإذا كاناات املفساادة الاايت
سريتكبها تتضاءل عند املفسدة الكربى من عدم املشاركة فليشارك  ،اعنى آخر يقال :املفسدة الكربى تدفع
باملفسدة الصغرى ،فإذا علم أنه سريتكب مفسدة بسبب واليته ،وأنّ اعتاذاره عان املشااركة سايوقع مفسادة
أعظم فليشارك بشرط أال يرتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم.
ولعل من األدلة الّيت تؤيّد التّرجيح أن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – أمر باجملاهدة ماع الاربّ والفااجر،
والشك أن اجملاهدة مع الفاجر فيها مفسدة لكن تتضاءل هذه املفسادة عناد املفسادة الكاربى بارتك ا هااد،
فيقا ل من أجل إقامة ا هاد يف سبيل اهلل فشارك معه؛ ألن مصلحة املشاركة يف ا هاد أعظم بكثري من املفسدة
اليت يقع فيها اإلنسان خاصة إذا اتَّقى اهلل -جلَّ وعال ، -وبهذا الرأي نصل إىل جواز املشاركة بهذه الضَّوابط
الشرعية ،أمَّ ا املنع املطلق فال ،أو السَّماح املطلق فال(.)141
وصلى اهلل وسلم على نبيّنا وسيّدنا حممَّ د وعلى آله وصحبه أمجعني.
 -5اخلامتة وأهمّ النّتائج
يف اخلتام توصّل البحث إىل النّتائج اآلتية:
 – 1إنّ اإلسالم يشتمل على بيان األحكام ميع القضايا املتعلّقة بشؤون الفرد واجملتمع والدّولة.
 – 2اإلسالم دين واقعيّ يتعامل مع الواقع ،ف لم ينه عن شيء يتوقّاف علياه شاؤون احليااة ،وهاو يتاوخّى
مصلحة اجملتمع فيما ينهى عنه ،ويقدّم يف ذلك مصلحة اجملتمع على مصلحة الفرد.
 – 3هناك أحاديث تنهى عن طلب الوالية واحلكم والقضاء واملناصب والوظائف األخارى ،وهاي تُحْمَا ُل
على من ليس أهالً لذلك ،أو يريد بذلك مصلحته الشّخصيّة ال املصلحة العامّاة ،أو كاان ياعيفاً يف اإلدارة ،أو
يريد أن يظلم النّال.
 – 4هناك آيات وأحاديث تبيح طلب الوالية واملنصب ،بل حتاثّ علياه ،وهاي تُ حمال علاى مان كاان أهاالً
لذلك ،وكان قويّاً ،ويريد بذلك خدمة اجملتمع  ،وتبيّن أنّ الرّاجح هو جواز طلب املناصب للمصلحة العامّة إذا
كان الطّالب أهالً لذلك ،وتوفر فيه الشّروط املطلوبة.
 – 5هناك شروط ال بدّ من توفّرها يف أصحاب ا ملناصب واملوظّفني كالّ حساب اختصاصاه،وتبيَّن أنَّاه ال
جيوز طلب اإلمارة ،وال احلرص عليها ،وأنَّ من طلبها ال يُوَالّها ،وإن وُلِّيها مل يُعَن عليها ،وأنّه ينبغي املصارحة
واملكاشفة ملن تبدو عليه عالمات احلرص لسنمارة وهو غري قادر عليه ،مع إحسان الظّنّ به ،ونصيحته منفرداً
وبيااان اآلثااار السّاالبيّة لااذلك ،واالعتبااار حبااال السّاالف يف كااراهيّتهم للشّااهرة والتّصادّر ،وهااذا ال يعااين القعااود
والتّكاسل والتّهرّب من املسؤوليّة رغبة يف نفع النّال وإعزاز الدّين.
 – 6جيوز للرّجل واملرأة بل قد جيب يف بعض احلاالت السّعي للحصول على املناصب بقصد إصالح ما
فسد ،أو منع املفسدين ،أو إعزاز الدّين ونفع النّال.
 – 7ظهر أنّ األحاديث الّيت تنهى عن تقلّد القضاء إنّما هي يف حقّ من جيهل القضاء ،أو يظلم فيه ،أو ال
يثق بنفسه ،أو يتقلّد القضاء للمباهاة وأكل أموال النّال بالباطل ،أمّا القضاء بعدل وبالشّريعة فهاو وظيفاة
األنبياء والصّاحلني.
 – 8إنّ القضاء يف اإلسالم هيةة مستقلّة ذات حيادة تامّة ،ال افياز فيها لطرف على حساب آخر ، ،بغضّ
النّظر عن كون احملكوم عليه رئيساً ،أو مرؤوساً ،غنيّاً ،أو فقرياً ،شريفاً ،أو وييعاً ،وبغضّ النّظر عن معتقده،
أو مذهبه.
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 – 9جيوز ا ملشاركة مع الكافرين يف حكم الدّولة بشروط ويوابط منها :أن ال تكون املشاركة سبباً إلقرار
الكافر على كفره ،وأن تغلب املصلحة املفسادة ،وأن ال يرتكاب يف عملاه ناقضا ًا مان ناواقض اإلساالم ،وأن ال
يساعد يف حكمه على الظّلم.
 – 10كما جيوز ملن يكون أهالً لذلك أن يرشّح نفسه ويعرّفها للنّاخبني بصدض بعيداً عن الغشّ والتّمويه
واملبالغة ،وتبيّن أ ّن الرّاجح أنّاه جياوز للمارأة أن تشاارك يف االنتخاباات ،وأن ترشّاح نفساها حبشامة وأدب ويف
حدود أحكام اإلسالم األخالقيّة؛ منعاً للمفسدات؛ وألنّ ذلك من قبيل األمر باملعروف والنّهي عن املنكر.
وصلّى اهلل على سيّدنا حممّد وعلى آله وصحبه أمجعني.
اهلوامش
املناصب مجع منصب ،وهو مويع الشَّرف  ،واملنصاب لغاة :العلاوّ والرّفعاة ،واملقاام واألصال ،يقاال :هاو يرجاع إىل
.1
َصْل ،يقال:
َي مأْخُوذٌ من معنى أ
َام املنصب ،ويُسْتَعَارُ للشَّرَفِ أ
َق
منصب كريم ،ولفالن منصب علوّ ورفعة ،كما يقال للحَسَب وامل
تولى منصب الوزارة أو القضاء وفوهما ،والنّصب :التَّعب ،يقال :على قدر نصبك أي :تعبك وسعيك ،والنّصب تغيّر احلال من
مرض أو تعب أو حزن ،والنّصب :رفعك شيةاً قائماً تنصبه ،يقال :تنصب رجلك اليمنى أي تقيمها وترفع جانبها عن األرض وكل
شيء رفعته فقد نصبته ،ونصب يده أي مدَّها  ،ونصاب كلّ شيء أصله ومرجعه كاملنصب ،واملنصب يف االصطالح فيه كلّ هذه
املعاني اللّغويّة من التّعب ،والعلوّ ،والرّفاع ،والشّارف ،وتغيّار احلاال ،إذ هاو مَنْصِابُ الوِاليااتِ وماا يتاواله املارء مان الوظاائف
َر فيما كلّف بتعمريه وتطويره من الوظاائف
َو ألنَّه نُصِبَ للنَّظ
َنَّه مَحَلٌّ لِنَصَبِه ،أ
احلكوميّة العليا يف شتّى اجملاالت واألعمال ،كأ
السَ الْطانيّة والشَّ ارْعيَّة .ينظر :أسااال البالغااة ،635/1 :وتاااج العاارول ، 281-280/4 :واملصااباح املاانري ،607/2 :واملعجاام
الوسيط.924/2 :
ينظر :تهذيب الرّياسة وترتيب السّياسة ،74/1 :وغياث األمم يف التياث الظّلم ، 16 :والدّرّة الغراء يف نصيحة السّالطني
.2
والقضاة واألمراء ، 114 :وغياث األمم يف التياث الظّلم ، 74 :ومعاملة احلكّام يف يوء الكتاب والسّنّة.61 :
ينظر :فيض القدير بشرح ا امع الصّغري ،333/1 :والتّيسري بشرح ا امع الصّغري ، 91/1 :ومعاملة احلكّاام يف ياوء
.3
الكتاب والسّنّة . 64 :وحديث ((إذا خرج ))..رواه أبو داود يف سننه ، 36/3 :كتاب ا هاد ،باب يف القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم،
رقم احلديث ، ) 2608( :والبيهقيّ يف السّنن الكربى ، 257/5 :مجاع أبواب جزاء الصّيد ،باب القوم يؤ مّرون أحدهم إذا سافروا،
رقم احلديث ، ) 10131( :من حديث أبي سعيد اخلدري ،واحلاكم يف مستدركه ،611/1 :كتاب املناسك ،احلديث رقم ،)1623( :من
حديث عمر بن اخلطّاب ،حديث صحيح.
ينظر :السياسة الشرعية يف إصالح الرّاعي والرّعيّة ، 137:ومعاملة احلكّام يف يوء الكتاب والسّنّة.79-78 :
.4
ينظر :الفتاوى الكربى ،580 :وامل شاركة يف احلياة السّياسيّة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.105 :
.5
ينظر :تفسري أبي السّعود.10/7 :
.6
رواه البخاريّ يف صحيحه ، 33/1 :كتااب اإلمياان ،بااب مان ساةل علما ًا  ،...رقام احلاديث ، )59( :و ،2382/5 :كتااب
.7
ال رّقاض ،باب رفع األمانة ،رقم احلديث. )6131( :
ينظر :عمدة القاريء.83/23 :
.8
ينظر :املصدر السّابق ،7/2 :و ، 83/23ومرقاة املفاتيح.76/10 :
.9
السياسة الشرعية يف إصالح الرّاعي والرّعيّة.15:
.10
الكايف يف فقه اإلمام املبجَّل أهد بن حنبل.497/1 :
.11
رواه البخاريّ يف موايع من صحيحه ،منها ، 304/1 :كتاب ا معة ،باب ا معة يف القرى واملدن ،رقم احلديث، )853( :
.12
و ، 848/2 :كتاب االستقراض وأداء الدّيون ،..باب العبد راع يف مال سيده ،...رقم احلديث ، )2278( :و ،902/2 :كتاب العتق،
باب إذا أتاه خادمه ،رقم احلديث. )2419( :
رواه الطّرباني يف املعجم الكبري ،306/24 :رقم احلاديث ، ) 776( :وأباو يعلاى يف مسانده ، 349/7 :وذكاره ابان حجار
.13
العسقالني يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثّمانيّة ، 197/7 :كتاب البيوع ،باب الصّناع وكسبهم ،رقم احلديث، )1344( :
وذكره ابن حجر يف جممع الزّوائد ،98/4 :وقال :إنّه يعيف.
ا لقضاء باملدّ :الوالية املعروفة ،الّيت هي فصل اخلصومات ،وا مع :أقضية ،كغطاء وأغطية ،واستقضى فالناً :جعله
.14
قايياً ،وهو يف اللّغة :مشرتك بني :إحكام الشّيء وإتقانه ،والفراغ منه ،وإمضاء احلكم ،ومنه ّ:ي احلاكم قايياً ،واحلكم بني
النّال ،ومنه [ :فقضاهن سبع :وات ] فصّلت :اآلية  ، ) 12( :اعنى :إمضااء األمار :أحكام أمارهنّ ،وفارغ مانهنّ ،وقطعهانّ،
و اعنى احلتم واإللزام ،واحلكم ،ومنه قوله تعاىل [ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ] اإلسراء :اآلية ، ) 23( :ويف الشّرع :إلزام ذي
الواليااة بعااد التّرافااع ،وقياال :هااو اإلكااراه حبكاام الشّاارع يف الوقااائع اخلاصّااة ملع ايّن ،أو جهااة ،وقياال :فصاال اخلصااومات ،وقطااع
املنازعات.ينظر :البيان يف مذهب اإلمام الشّافعيّ ، 7/13 :وعون املعبود شرح سنن أبي داود.351/9 :
رواه أبو داود يف سننه ، 1545/3 :كتاب األقضية ،باب يف طلب القضااء ،رقام احلاديث ، ) 3572( :وأهاد يف مسانده:
.15
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 ،230/2رقم احلديث ، ) 7145( :وابن ماجاة يف ساننه ، 774/2 :كتااب التّجاارات ،بااب ذكار القضااة ،رقام احلاديث، )2308( :
والتّرمذيّ يف سننه ،614/3 :كتاب األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القايي ،رقم احلديث ، ) 1325( :كلُّهم من حديث أبي
هريرة ،حديث صحيح.ينظر :صحيح سنن أبي داود.391/2 :
ينظر :معامل السّنن :م2ج.148/4
.16
ينظر :املصدر نفسه ،والبيان يف مذهب اإلمام الشّافعي ،9/13 :واملغين ،90/10 :وشرح النيل وشفاء العليل،49/13 :
.17
والتّيسري بشرح ا اامع الصّاغري ،412/2 :وحتفاة األحاوذي ،462/4 :وعاون املعباود ، 352/9 :والادّرر البهيّاة يف بياان املنااهي
الشّرعيّة.393-392/2 :
رواه أبو داود يف سننه ، 1545/3 :كتاب األقضية ،باب يف طلب القضااء ،رقام احلاديث ، ) 3572( :وأهاد يف مسانده:
.18
 ،230/2رقم احلديث ، ) 7145( :وابن ماجاة يف ساننه ، 774/2 :كتااب التّجاارات ،بااب ذكار القضااة ،رقام احلاديث، )2308( :
والتّرمذيّ يف سننه ،614/3 :كتاب األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القايي ،رقم احلديث ، ) 1325( :كلُّهم من حديث أبي
هريرة ،حديث صحيح.ينظر :صحيح سنن أبي داود.391/2 :
ال
ق ومل يعمال باه ،أو مل يكان أها ً
كما يفيد احلديث النّهي عن القضاء باا ور ،وأ ّن صااحبه يف النّاار ،ساواء عارف احلا ّ
.19
للقضاء هله.
رواه أبو داود يف سننه ، 1546/3 :كتاب األقضية ،باب يف القاييء خيطايء ،رقام احلاديث ، ) 3573( :وابان ماجاة يف
.20
سننه ، 776/2 :كتاب األحكام ،باب احلاكم جيتهد فيصيب احلقّ ،رقم احلديث ، ) 2315( :والتّرمذيّ يف سننه ،613/3 :كتااب
َ ،حديث صحيح.ينظر :صحيح
األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القايي ،رقم احلديث ، ) 1322( :كلُّهم من حديث بُرَيْدَة
َاثَةٌ .سنن أبي داود بشرح
َ :الْقُضَاةُ ثَل
َصَحَ شَيْءٍ فيه) )  :يَعْنِي حَدِيثَ بن بُرَيْدَة
سنن أبي داود .391/2 :قال أبو دَاوُد(( :وَهَذَا أ
وحتقيق الدّكتور السّيّد حممّد سيّد.1546/3 :
فسّر ابن تيميّة القايي بكلّ من قضى بني اثنني وحكم بينهما ،سواء كان خليفة ،أو سلطاناً ،أو نائباً ،أو والياً ،أو كان
.21
منصوباً ليقضي بالشّرع ،أو نائباً له ،حتّى يشمل من حيكم بني الصّبيان يف اخلطوط إذا فايروا ،قال :هكذا ذكر أصحاب رسول
اهلل . ينظر :ال سّياسة الشّرعيّة يف إصالح الرّاعي والرّعيّة.18 :
ينظر :عون املعبود ، 351/9 :والدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة.392/2 :
.22
رواه مسلم يف صحيحه ، 1457/3 :كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة من غري يرورة ،رقم احلديث. )1826( :
.23
رواه مسلم يف صحيحه ،1457/3 :كتاب اإل مارة ،باب كراهة اإلمارة من غري يرورة ،رقم احلديث. )1825( :
.24
رواه اباان حبّااان يف صااحيحه ، 334/10 :كتاااب السّااري ،ذكاار مااا يتعقّااب اإلمااارة يف القيامااة ،..رقاام احلااديث، )4482( :
.25
والنّسائيّ يف سننه الكربى ، 463/3 :كتاب القضاء ،احلرص على اإلمارة ،رقم احلديث. )5928( :
رواه اب ن حبّاان يف صاحيحه ، 24/8 :كتااب الزّكااة ،بااب ماا جااء يف احلارص وماا يتعلّاق باه ،رقام احلاديث، )3228( :
.26
والتّرمذيّ يف سننه ، 588/4 :كتاب الزّهد ،باب ،رقم احلديث. )2376( :
ينظر :حتفة األحوذي.39/7 :
.27
احلديث متّفق عليه :رواه البخاريّ يف صحيحه ،2676/6 :كتاب االعتصام بالكت اب والسّنّة ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد
.28
فأصاب أو أخطأ ،رقم احلديث ، )6919( :ومسلم يف صحيحه ، 1342/3 :كتاب األقضية ،باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب
أو أو أخطأ ،رقم احلديث ، ) 1716( :من حديث عمرو بن العاص.
رواه الشّافعيّ يف مسنده ، 381 :وأبو زيد البصريّ يف تا ري ،املدينة املنوّرة ، 148/1 :والطّربانيّ يف املعجام األوساط:
.29
 ،163/5رقم احلديث ، )4949( :واحلاكم يف مستدركه ،287/3 :رقم احلديث ، ) 5117( :وأبو نعيم األصبهاني يف حلية األولياء:
 ، 315/7والبيهقيّ يف معرفة السّنن واآلثار ،529/4 :رقم احلديث. )3747( :
ينظر :املغين ،89/10 :وخالصة التّنقيح ،157/2 :وشرح ميارة ، 16/1 :وخمتصر اإلنصاف والشّرح الكبري.755/1 :
.30
ينظر:البيان يف مذهب اإلمام الشّافعيّ ،8/13 :وخالصة التّنقيح ، 154-153/2 :ونظام القضاء يف اإلسالم.141-138:
.31
ينظر :البيان يف مذهب اإلمام الشّافعي.9-8/13 :
.32
ينظر :الفقه املنه جي على مذهب اإلمام الشّافعي.529/3 :
.33
ينظر:البيان يف مذهب اإلمام الشّافعي ،9/13 :وحتفة األحوذي ،462/4 :وعون املعبود.352/9 :
.34
رواه أهد يف مسنده ،220/3 :رقم احلديث ، ) 13326( :وأبو داود يف سننه ، 1548/3 :كتاب األقضية ،باب يف طلاب
.35
القضاء والتَّسرّع إليه ،رقم احلديث ، ) 3578( :واحلاكم يف مستدركه ،103/4 :رقم احلديث ، ) 7021( :كلُّهم من حديث أنس بن
مالك ،حديث يعيف.ينظر :يعيف سنن أبي داود.286-285 :
 .36ينظر :عمدة القاري.70/16 :
ينظر :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.15/1 :
.37
 .38سبق فرجيه يف هامش.)12( :
ينظر :السّياسة الشّرعيّة يف إصالح الرّاعي والرّعيّة ،114 :والتّيسري بشرح ا امع الصّغري ،203/2 :وخمتصر اإلنصاف
.39
والشّرح الكبري ، 755/1 :والفقه احلنفي يف ثوبه ا ديد.130/3 :
رواه أبو داود يف سننه ، 1547/3 :كتاب األقضية ،باب يف القايي خيطيء ،رقم احلديث ، )3575( :والبيهقيّ يف سننه
.40
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الكربى ، 88/10 :كتاب آداب القايي ،باب فضل من ابتلي بشيء من األعمال ،...رقم احلديث ، )19952( :يعيف :يعيف سنن
أبي داود ، 285 :كلُّهم من حديث أبي هريرة.
رواه مسلم يف صحيحه ، 1458/3 :كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،...رقم احلديث. )1827( :
.41
السّياسة ال شّرعيّة يف إصالح الرّاعي والرّعيّة.113 :
.42
ينظر :املصدر السّابق ،24 :وفتاوى السّبكي ، 206/1 :وتبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،12/1 :
.43
واملوسوعة الفقهيّة الكويتيّة ، 289-288/33 :ونظام القضاء يف اإلسالم.147-146 :
ينظر :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.14-13/1 :
.44
السّياسة الشّرعيّة يف إصالح الرّاعي والرّعيّة.115 :
.45
ينظر :املوسوعة الفقهيّة الكويتيّة ، 290/33 :ونظام القضاء يف اإلسالم.145-144 :
.46
ينظر :الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشّافعي.528/3 :
.47
ط
َاى اشْاِترَا ِ
َا ُة ِإل
حنَاِبل
ِيةُ ،وَا ْل َ
ج ْمهُاو ُر َوهُا ُم ا ْلمَاِلكِيَّاةُ ،وَالشَّااِفع َّ
ب ا ْل ُ
َهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الذَكُورَةِ فِي ا ْلَقضَاءَِ .ف َذ َه َ
َفَ الْفُق
اخْتَل
.48
َيْرِ الْحُدُودِ؛
َةِ القضاءَ فِي غ
َضَاءِ ،وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ تولّي الْمَرْأ
َ الْق
َة
َةُ وَظِيف
َنْ تَتَوَلى الْمَرْأ
َ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أ
َال
َايِي ،ف
الذَكُورَةِ فِي الْق
َضَاءِ  -عِنْدَهُمْ َ -تدُو ُر َم َعَأ ْهلِيَّاِة الشَّاهَا َدِة َفمَاا ُي ْقبَال شَاهَا َد ُة ا ْلمَا ْرَأِة فِياِه َيجُاو ُزَأ ْن َتتَاوَلى
َهْلِيَّةُ الْق
َ ،وَأ
ألَِنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَل فِي ذَلِك
َيَجُوزَُأنْ
َنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً ،ف
َ يَجُوزُ أ
َة
َقًا؛ ألَِنَّ الْمَرْأ
َضَاءَ مُطْل
َةِ الْق
َى جَوَازِ تَوَلِّي الْمَرْأ
َ ،وَذَهَبَ ابْنُ جَرِير الطربيإِل
َال
َف
َضَاءَ فِيهِ ،وَمَا ال
الْق
َايِيَةً ،وقد رجّح األستاذ الدّكتور علي مجعة هذا القول.ينظر :مغين احملتاج ،375/4 :وشرح منتهى اإلرادات،492/3 :
تَكُونَ ق
واملوسوعة الفقهيّة الكويتيّة ، 269/21 :والفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشّافعي ، 532/3 :والكلم الطّيّاب فتااوى عصاريّة:
.351
ينظر :السّيل ا رّار املتدفّق على حدائق األزهار ،814/1 :وتبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،16/1 :
.49
ونظام احلكم يف اإلسالم ،أ.د.حممد هد الغراينة.148 :
ينظر :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.16/1 :
.50
ينظر :املصدر السّابق.17/1 :
.51
ينظر :نظام احلكم يف اإلسالم ،أ.د.حممد هد الغراينة.149 :
.52
ينظر :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.17/1 :
.53
ينظر :السّيل ا رّار املتدفّق على حدائق األزهار ، 814/1 :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،17/1 :
.54
واملوسوعة الفقهيّة الكويتيّة ، 287-286/33 :والدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة.393/2 :
ينظر :تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.16 /1 :
.55
ينظر :املشاركة يف احلياة السّياسيّة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.100 :
.56
ينظر:نظام القضاء يف اإلسالم ، 203 :والنّظام السّياسيّ اإلسالمي مقارناً بالدّولة القانونيّة ، 327 :املشاركة يف احلياة
.57
السّياسيّة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.101-100 :
ينظر :التّبصرة يف أصول الفقه ، 285 :واإلبهاج يف شارح املنهااج ، 276/2 :والربهاان يف أصاول الفقاه،331-330/1 :
.58
واملسوّدة ،174 :وأصول الفقه ، 275 :ونظاام القضااء يف اإلساالم ، 203 :املشااركة يف احليااة السّياسايّة يف ظالّ أنظماة احلكام
املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.102 :
تفسري روح املعاني.5/13 :
.59
 .60رواه أهد يف مسنده ،21/4 :رقم احلديث ، )16314( :وأبو داود يف سننه ، 260/1 :كتاب الصّالة ،باب أخذ األجر على
التّأذين ،رقم احلديث ، )531( :والنّسّائيّ يف سننه (اجملتبى)  ، 23/2 :كتاب األذان ،اتّخاذ املؤذّن الّذي ال يأخذ على أذانه أجراً،
رقم احلديث ، )672( :وابن خزمية يف صحيحه ، 221/1 :كتاب الصّالة ،باب الزّجر عن أخذ األجر على األذان ،رقم احلديث)63( :
 ،حديث صحيح.ينظر :صحيح سنن أبي داود.158/1 :
رواه البخاريّ يف صحيحه ،1372/3 :كتاب فضائل الصّحابة ،باب مناقب خالد بن وليد –ريي اهلل عنه ،-احلديث رقم:
.61
( ،) 3547من حديث أنس ،وينظر:الفصل يف امللل والنّحل ،131/4 :والرّوض األنف ، 132/4 :والسّرية احللبية.788/2 :
ينظر:الفصل يف امللل والنّحل.131/4 :
.62
ينظر:النّظام السّياسي مقارناً بالدّولة القانونيّة.327-326 :
.63
ينظر:الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشّافعي.531/3 :
.64
ينظر :التّفسري الوسيط للقرآن الكريم ، 441/10 :والتّفسري الوايح.851/2 :
.65
 .66رواه البخاااريّ يف موايااع يف صااحيحه ،منهااا ، 2443/6 :كتاااب األميااان والنّااذور ،رقاام احلااديث ، )6248( :ومساالم يف
صحيحه ، 1273/3 :كتاب األميان ،باب ندب من حلف مييناً ،...رقم احلديث ، )1652( :من حديث عبد الرّهن بن :رة.
 .67ينظر :نظام القضاء يف اإلسالم.204 :
 .68ينظر :املصدر السّابق.204-203 :
سبق فرجيه يف هامش.)24( :
.69
ينظر:املشاركة يف احلياة السّياسة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.101 :
.70
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شرح النّووي على صحيح مسلم.210/12 :
.71
رواه البخاااري يف صااحيحه ، 2614/6 :باااب مااا يكااره ماان احلاارص علااى اإلمااارة ،رقاام احلااديث ، )6730( :ومساالم يف
.72
صحيحه ، 1456/3 :باب النّهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها ،رقم احلديث. )1733( :
 .73ينظر :حسن السّلوك احلافظ دولة امللوك ، 77/1 :واملشاركة يف احلياة السّياسة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصار رؤياة
فقهيّة معاصرة.105 :
ينظر:النّظام السّياسي مقارناً بالدّولة القانونيّة.326 :
.74
ينظر:املشاركة يف احلياة السّياسة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.102-101 :
.75
 .76سبق فرجيه يف هامش.)25( :
 .77ينظر:املشاركة يف احلياة السّياسة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاص ر رؤية فقهيّة معاصرة.103-102 :
 .78ينظر:النّظام السّياسي مقارناً بالدّولة القانونيّة.328-327 :
كما جاء يف احلديث(( :من طلب القضاء ،واستعان عليه ،وكل إليه ،ومن مل يطلباه ،ومل يساتعن علياه ،أنازل اهلل ملكااً
.79
يسدّده))  ،رواه أبو داود يف سننه ،300/3 :كتاب ،باب يف طلب ا لقضاء والتّسرّع إليه ،احلديث رقم ،) 3578( :والبيهقيّ يف سننه
الكربى ، 100/10 :كتاب آداب القايي ،باب كراهيّة اإلمارة ،..احلديث رقم ،) 20036( :من حديث أنس ،وروى البخاري ومسلم:
َ ،فإنّك إن أوتيتَها عن مسألةُ ،وكِلْتَ إ ليها ،وإن أوتيتها من غري مسألة ،أُعنت عليها)...
(( يا عبدَ الرّهن بن :رة ،ال تسألِ اإلمارة
) سبق فرجيه يف هامش.)66( :
 .80رواه البخاريّ يف صحيحه ، 2537/6 :كتاب استتابة املرتدّين واملعاندين وقتاهلم ،باب حكم املرتدّ واملرتدّة ،...رقم
احلديث ، ) 6525( :ومسلم يف صحيحه ، 1456/3 :كتاب اإلمارة ،بااب النّهاي عان طلا ب اإلماارة واحلارص عليهاا ،رقام احلاديث:
( ، ) 1733من حديث أبي موسى.
ينظر :اهلداية شرح البداية ، 102/3 :وشرح فتح القدير ، 262/7 :وحاشية ابن عابدين.423/4 :
.81
ينظر :اهلداية شرح البداية ،102/3 :والبحر الرّائق ، 298/6 :والفقه احلنفي يف ثوبه ا ديد.132/3 :
.82
 .83ينظر :البحر الرّائق.298/6 :
ينظر :الدّرّ املختار ، 367/5 :والفقه احلنفي يف ثوبه ا ديد.132-131/3 :
.84
ينظر :شرح فتح القدير ،252/7 :ولسان احلكّام ، 218/1 :والفقه احلنفي يف ثوبه ا ديد.132-131/3 :
.85
 .86ينظر :شرح فتح القدير.252/7 :
 .87ينظر :لسان احلكّام ، 218/1 :والفقه احلنفي يف ثوبه ا ديد.132/3 :
 .88ينظر :املغين ،89/10 :ولسان احلكّام.219/1 :
ينظر :الشّرح الكبري.131-130/4 :
.89
أل ّن فروض الكفايات جتب بأمر اإلمام غري القضااء ،كالصّاوم وغسال امليّات.ينظر :روياة الطّاالبني وعمادة املفاتني:
.90
 ، 266/5وحواشي الشّرواني على حتفة احملتاج ، 65/3 :ونهاية الزّين يف إرشاد املبتدئني.112/1 :
ينظر :الشّرح الكبري ،131/4 :والذّخرية.8/10 :
.91
ينظر :مواهب ا ليل ،103/6 :والشّرح الكبري.131/4 :
.92
ينظر :الدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة.481/2 :
.93
ينظر :الشّرح الكبري.131/4 :
.94
سبق فرجيه يف هامش.)80( :
.95
ينظر :مواهب ا ليل ،90/6 :والذّخرية ، 8/10 :الدّرر البهيّة والرّوية النّدية.224-223/3 :
.96
سبق فرجيه يف هامش.)66( :
.97
ينظر :الدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة ، 482/2 :وموسوعة املناهي الشّرعيّة.475/3 :
.98
ينظر :مغين احملتاج ،372/4 :ونهاية الزّين.366/1 :
.99
 .100سبق فرجيه يف هامش.)60( :
 .101ينظر :مغين احملتاج ، 374/4 :والدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة.488/2 :
 .102ينظر :مغين احملتاج.374/4 :
 .103ينظر :املصدر نفسه.
 .104ينظر :املصدر نفسه.
 .105ينظر :احلاوي الكبري.283/16 :
َيْهِ وَسَلمَ -
َ يَدْخُل فِي عُمُومِ نَهْيِ الرَّسُول -صَلى اللهُ عَل
َنَّ ذَلِك
َايِيًا ،وَأ
َنَّهُ يَحْ ُرمُ بَذْل الْمَاللِيُنْصَبَ ق
َى أ
َقَ الْفَُقهَاءُ عَل
 .106اتَّف
َ التَّوْلِيَاةَِأوْ
َقْدِِه شُارُوط
َ؛ لِف
َ يَسْتَحِقَ التَّوْلِيَة
َضَاءِ ال
َالِبُ الْق
َانَ ط
َ بِمَا إِذَا ك
َيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الْحُرْمَة
عَنِ الرِّشْوَةِ ،وَق
َبُهُ مَكْرُوهًا  ،وذهب احلنفية واملالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
َل
َانَ ط
َرِهَ الشَّافِعِيَّةُ بَذْل الْمَال إِذَا ك
َيْهِ ،وَك
َضَاءُ مُتَعَيَّنًا عَل
َمْ يَكُنِ الْق
َوْ ل
بَعْضَهَا ،أ
َضَاءِ ،وَزَادَ الشَّاِفعِيَّةُ وَجْهًا آخَرَ
َيْهِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِشُرُوطِ الْق
َرْيِهِ عَل
َى الْبَاذِل؛لِتَعَيَنِ ف
َضَاءُ وَاجِبًا عَل
َانَ الْق
َى جَوَازِ بَذْل الْمَالإِذَا ك
إِل
َوْ تَقْصِريَهُ.ينظر :املوسوعة الفقهيّة الكويتيّة.288-287/33 :
َيْرِهِ أ
َبُ لِيُزِيل جَوْرَ غ
َهُ الطل
َانَ مُسْتَحَبًّا ل
لِسنِْبَاحَةِ ،وَهُوَ مَا إِذَا ك
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ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل.431/4 :
ينظر :املصدر نفسه ،واملغين ،90/10 :وكشّاف القناع ،287/6 :وكشف املخدّرات ، 818/2 :ومطالب أولي النّهى:

.107
.108
.456/6
 .109ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل ،432/4 :واملغين ،90/10 :واملبدع ،6/10 :وكشّاف القناع ،287/6 :ومطالب أولاي
النّهى.456/6 :
 .110ينظر :املبدع يف شرح املقنّع.6/10 :
 .111ينظر :املغين ،90/10 :وكشّاف القناع ، 288/6 :ومطالب أولي النّهى.456/6 :
 .112سبق فرجيه يف هامش.)20( :
 .113ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل ،432/4 :وكشّاف القناع.287/6 :
 .114ينظر :مطالب أولي النّهى.456/6 :
 .115ينظ ر :شرح النّيل وشفاء العليل.57-55/13 :
 .116ينظر :املصدر السّابق.172/16 :
 .117ينظر :شرح التّجريد يف فقه الزّيديّة ،134/6 :والسّيل ا رّار ، 271/4 :والدّراري املضية.412/1 :
 .118ينظر :الدّراري املضية.413/1 :
 .119ينظر :شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام.62-61/4 :
 .120ينظر :املصدر نفسه.
 .121ينظر:النّظام السّياسي مقارناً بالدّولة القانونيّة.328 :
 .122تفسري روح املعاني.5/13 :
 .123زاد املسري.245/4 :
 .124ينظر:املشاركة يف احلياة السّياسيّة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة.1030104 :
 .125ينظر :الدّولة اإلسالميّة واملباديء الدّستوريّة احلديثة ، 113-112 :واملوسوعة الفقهيّة الكويتيّاة ،269/21 :والكلام
الطّيّب فتاوى عصريّة.349 :
 .126ينظر :من فقه الدّولة يف اإلساالم ، 68-61:واملارأة والوالياات العامّاة يف السّياساة الشّارعيّة ،35-13 :والكلام الطّيّاب
فتاوى عصريّة.350-349 :
 .127ينظر :الدّولة اإلسالميّة واملباديء الدّستوريّة ، 121-120 :والكلم الطّيّب فتاوى عصريّة.351-350 :
 .128ينظر :مشروعيّة املشاركة يف اجملالس التّشريعيّة.38 :
 .129ينظر :املصدر نفسه.
 .130ينظر:الوجيز يف شرح القواعد الفقهيّة.222 ،98 ،94 ،86 :
 .131ينظر:احلكومة اإلسالمية.31 :
 .132ينظر:من فقه الدّولة يف اإلسالم.191 :
 .133ينظر :قواعد األ حكام يف مصاحل األنام.74-73 :
 .134ينظر :مشروعيّة املشاركة يف اجملالس التّشريعيّة.38 :
 .135ينظر :املصدر السّابق.34 :
 .136مشروعيّة املشاركة يف اجملالس التّشريعيّة.42-41 :
 .137ينظر :قواعد األحكام يف مصاحل األنام.74-73 :
 .138ينظر :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميّة يف الفقه.360-358/30 :
 .139ينظر :احلكومة اإلسالميّة.32 :
 .140ينظر:من فقه الدّولة يف اإلسالم.185-184 :
 .141ينظر :املصدر نفسه.

مصادر البح
.1

.2
.3
.4
.5

ا إلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،تأليف :علي بن عبد الكايف السّبكي-683( :
756ها)  ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1404 ،1ها.
أ سال البالغة ،أبو القاسم حممود بن عمر بن حممَّ د بن عمر اخلوارزمي الزَّخمشاري( :ت538هاا) ،دار الفكار1399 ،هاا
1979م( ،د.ط).
أصول الفقه ،الشّي ،حممّد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة1427 ،ها2006 ،م( ،د.ط).
البحر الرَّائق شرح كنز الدَّ قائق ،ابن جنيم احلنفي :زين الدّين بن إبراهيم بن حممّاد بان بكار احلنفاي970-926( :هاا-
1563م) ،دار املعرفة ،بريوت ،ط( ،2د.ت).
الربهان يف أصول الفقه ،إمام احلرمني أبو املعالي عبدامللك بن عباداهلل بان يوساف ا اويين( ،ت  478هاا) ،علّاق علياه،
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وخرّج أحاديثه :صالح حممّد عوي صة ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1ها1997 ،م.
 .6البيان يف مذهب اإلمام الشّافعيّ ،شرح كتاب املهذّب كامالً – والفقه املقارن ،أبو احلسني حييى ابن أبي اخلري بن سامل
العمراني الشّافعيّ اليمين( :ت  558-489ها) ،اعتنى به :قاسم حممّد النّوري ،دار املنهاج ،لبنان ،بريوت ،ط1421 ،1ها،
2000م.
 .7تاج العرول من جواهر القامول ،حممَّ د مرتضى احلسيين الزّبيدي( :ت1205ها) ،حتقيق:جمموعة مان احملققاني ،دار
اهلداية( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .8تاري ،املدينة املنورة  ،تأليف :أبو زيد عمر بن شبة النمريي البصاري ،دار النشار :دار الكتاب العلمياة  -باريوت -
1417ها1996-م ،حتقيق :علي حممد دندل وياسني سعد الدين بيان
 .9تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكاام ،إباراهيم بان علاي بان حمماد ،ابان فرحاون ،برهاان الادين اليعماري
(املتوفى799 :ها) ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط1406 ،1ها 1986 -م.
 .10التبصرة يف أصول الفقه ،أبو إس حاض إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشّ ريازي،حتقيق :د .حممد حسن هيتو،
ط ،1دار الفكر ،دمشق1403 ،ها.
 .11حتفة األحوذي بشرح جامع التّرمذي ،أبو العال حممَّد عبد الرَّهن بن عبد الرَّحيم املباركفوري( :ت1353ها) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .12تفسري أبي السّعود (إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم) ،أبي السّعود حممَّد بن حممَّد العمادي ،دار إحياء التّراث
العربي ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .13تفسري روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسّبع املثاني :اآللوسي (أبو الفضل شهاب الدّين السيّد حممود البغدادي
– ت  1270ها) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .14التَّفسري الوايح ،حممّد حممود احلجازي ،دار ا يل ا ديد ،بريوت ،ط1413 ،10ها.
 .15التَّفسري الوسيط للقرآن الكريم ،د.حممّد سيّد طنطاوي ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،ط1998 ،1م.
َلْعي الشافعي (املتوفى630 :ها) ،احملقق:
 .16تهذيب الرّياسة وترتيب السّياسة ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن احلسن الق
إبراهيم يوسف مصطفى عجو ،الناشر :مكتبة املنار  -األردن الزرقاء ،ط.1
 .17التّيسري بشرح ا امع الصّغري ،اإلمام احلافظ زين الدّين عبد الرّ ؤوف املناوي ،مكتبة اإلمام الشَّافعي – الرّياض ،ط،3
1408ها1988 ،م.
 .18حاشية ابن عابدين(:ردَ احملتار على الدَرّ املختار يف شرح تنوير األبصار يف فقه أبي حنيفة) ،ابن عابدين :حممّد أمني بن
عمر بن عبد العزيز احلنفي1198( :ها1252-ها 1836-م) ،والدّ ّر املختاار للحصافكي( :ت 1088هاا) ،وتناوير األبصاار
للتّمرتاشي( :ت 1004ها) ،دار الفكر للطّباعة والنَّشر ،بريوت1421 ،ها2000 ،م( ،د.ط).
 .19احلاوي الكبرييف فقه مذهب اإلمام الشَّ افعي وهو شرح خمتصر املزني ،أبو احلسن علي بن حممَّ د بن حبياب املااوردي
البصريّ الشافعيّ450-364( :ها) ،حتقيق :الشَّي ،علي حممد معوَّض ،الشَّ ي ،عادل أهاد عباد املوجاود ،دار الكتاب
العلميَّة ،بريوت ،لبنان ،ط 1419 ،1ها1999 ،م.
 .20حسن السلوك احلافظ دولة امللوك ،حممد بن حممد بن عبد الكريم بن ريوان بن عبد العزيز البعلي مشس الدين ،ابن
املوصلي (املتوفى774 :ها) ،احملقق :فؤاد عبد املنعم أهد ،دار الوطن – الرياض.
 .21احلكومة اإلسالمية ،31 :أبو األعلى املودودي ،نقله إىل العربيّة :أهد إدريس ،املختار اإلسالمي للنّشر ،القاهرة ،ط،1
1397ها1977 ،م.
 .22حلية األولياء وطبقات األصفياء،أبو نعيم أهد بن عبد اهلل األصبهاني ،دار الكتاب العربي ،ط ،4بريوت1405 ،ها.
 .23حواشااي الشّا رواني علااى حتفااة احملتاااج بشاارح املنهاااج الباان حجاار اهليتمااي الشّااافعي974-909( :هااا) ،عبااد احلميااد
الشرواني ،كان حيّاً سنة1289 :ها ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .24خالصة التّنقيح يف املذهب احلقّ الصّحيح ،شرح استدالليٌّ لكتاب إرشاد األذهان ،للعالّمة احللّي ،تأليف :الشّي ،شهاب
الدّين أهد بن حممّاد بان فهاد األحساائي( :ت بعاد سانة 806 :ض هاا ) ،حتقياق ونشار :املؤسّساة اإلساالميّة للبحاوث
واملعلومات ،مطبعة :أمني ،إيران ،قم ،ط1422 ،1ها  .ض1380-ها.ش.
 .25الدّراري املضيّة شرح الدّرر البهيَّة ،لسنمام حممّد بن علي بن حممّد بن عبد اهلل الشَّوكاني1250-1173( :ها)،دار ا يل،
بريوت1407 ،ها1987 ،م( ،د.ط).
َيْربَيْيت (املتوفى:
 .26الدرّة الغرّاء يف نصيحة السّالطني والقضاة واألمراء ،حممود بن إ:اعيل بن إبراهيم بن ميكائيل اخل
843ها) ،مكتبة نزار مصطفى الباز – الرياض.
 .27الدّرر البهيّة يف بيان املناهي الشّرعيّة من نصوص الكتاب والسّنّة النّبويّة م رتّبة على األبواب الفقهيّة ،مجعاً وترتيباً من
أقوال الشّي ،العالّمة حممّد بن صاحل العثيمني ،مجعها ورتّبها :قسم التّحقيق بدار مكتبة الطّربي ،القاهرة ،مصر ،ط،2
1429ها2008 ،م.
 .28الدّولة اإلسالميّة واملباديء الدّستوريّة احلديثة ،د.أهد حممّد أمني ،113-112 :مكتبة الشّروض الدّوليّة ،القاهرة ،ط،1
1325ها2005 ،م
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 .29الذّخرية ،القرايف :شهاب الدين أهد بن إدريس بن عبد الرّهن بن عبد اهلل املالكي684-628( :هاا) ،حتقياق :حمماد
حجي ،دار الغرب ،بريوت1994 ،م( ،د.ط).
 .30الرَّوض األنف يف شرح غريب السّري ،أبو القاسام عباد الارّهن بان عباد اهلل الساهيلي 581-508( :هاا)( ،د.ن) ،و(د.ط)،
و(د.ت).
 .31روية الط البني وعمادة املفتني،أباو زكرياا حيياى بان شارف بان ماري بان حسان بان حساني النّاووي الشّاافعي-631( :
676ها)،املكتب اإلسالمي ،ط ،2بريوت1405 ،ها.
 .32الرَّوية النّديّة ومعها :التعليقاتُ الرَّيية على الرَّوية النّديَّة ،أبو الطيّب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف
اهلل احلسيين البخاري القِنَّوجي (املتوفى1307 :ها) ،التعليقات بقلم :الشّي ،حممَّد نَاصِر الدّين األلبَاني ،يبط نصَّه،
َليبَ األثريّ ،الناشر :دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع،
َام على نشره :علي بن حسَن بن علي بن عَبد احلميد احل
وحققه ،وَق
الرياض  -اململكة العربية السعودية ،دَار ابن عفان للنشر والتوزيع ،القاهرة  -مجهورية مصر العربية ،ط 1423 ،1ها -
 2003م.
 .33سنن ابن ماجه ،أبو عبداهلل حممَّ د بن يزيد القزويين( :ت273ها) ،حتقيق :حممَّ د فؤاد عبد الباقي ،دار الفكار ،باريوت،
(د.ط) ،و(د.ت).
َبي داود ،احلافظ أبو داود ساليمان بان األشاعث السّجساتاني األزدي 275-202( :هاا) ،شارح وحتقياق :الادّكتور
 .34سنن أ
سيّد حممّد سايّد ،والادّكتور عباد القاادر عباد اخلاري ،واألساتاذ سايّد إباراهيم ،دار احلاديث ،القااهرة ،مصار( ،د.ط)،
ال ّ
1420ها1999 ،م.
 .35سنن البيهقي الكربى ،أبو بكر أهد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي( :ت358ها) ،حتقيق :حممَّد عبد القادر عطا،
مكتبة دار الباز ،مكة املكرَّمة1414 ،ها1994 ،م( ،د.ط).
 .36سنن التّرمذي(:ا امع الصحيح) ،أبو عيسى حممَّد بن عيسى التّرمذي السّلمي ،حتقيق :أهد حممَّد شاكر ،وآخرون،
دار إحياء التّراث العربي ،بريوت( ،د.ط).
 .37سنن النَّسائي :اجملتبى من السّنن ،أبو عبد الرَّ هن أهد بان شاعيب النَّسّاائي ،حتقياق :عبادالفتّاح أباو غادّة ،مكتاب
املطبوعات اإلسالميَّة ،حلب ،ط1406 ،2ها1986 ،م.
 .38السّياسة الشّرعيّة يف إصالح الرّاعي والرّعيّة ،شي ،اإلسال م تقي الدّين أهد بن تيميّة احلنبلي728-661( :ها) ،اعتنى
به :الشّي ،عدنان العلي ،املكتبة العصريّة ،صيدا ،بريوت ،ط1429 ،1ها2008-م.
 .39السرية احللبية يف سرية األمني املأمون ،علي بن برهان الدين احلليب،دار املعرفة ،بريوت1400 ،ها( ،د.ط).
 .40السّيل ا رّاراملتدفّق على حدائق األزهار ،لسنمام حممّد بن علي بن حممّد بان عباد اهلل الشَّاوكاني1250-1173( :هاا)،
حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت،ط1405 ،1ها.
 .41شرائع اإلسالم يف أحكام احلالل واحلرام ،احملقّق احللّي :أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى اهلذلي اإلمامي- 602( :
 676ها) ،مؤسّسة مطبوعاتي إ:اعيليان( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .42شرح التَّجريد يف فقه الزَّيديَّة ،اإلمام املؤيّد باهلل أهد بن احلسني اهلاروني احلسين ،حتقيق :حممّد حييى سامل عزان،
وهيد جابر عبيد ،مركز التّراث والبحوث اليميين ،صنعاء ،ا مهوريّة اليمنيّة ،ط1427 ،1ها2006 ،م.
 .43شرح فتح القدير ،كمال الدّين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،ط ،2دار الفكر – بريوت( ،د.ت).
 .44الشّرح الكبري ،الدّردير :أبو الربكات سيّدي أهد بن أهد العدوي املالكي1201-1127( :هاا) ،حتقياق  :أباو عباد اهلل
حممد بن أهد بن حممّد عليش مفيت الدّيار املصريّة املالكي1299 -1217( :ها) ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .45شرح منتهى اإلرادات املسمَّى دقائق أولي النّ هى لشرح املنتهى ،منصور بن يونس بن صالح الدّين البهوتي املصري
احلنبلي1051 -1000( :ها1641-م) ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1996 2م.
 .46شرح ميارة (اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة احلكّام) ،ميارة الفاسي :أبو عبد اهلل حممَّا د بان أهاد بان حممَّاد املاالكي:
(1072-999ها) ،وحتفة احلكّام ألبي بكر حممّد بن عاصم ،حتقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرهن ،دار الكتب العلميّة،
لبنان ،بريوت،ط1420 ،1ها2000 ،م.
 .47شرح النووي على صحيح مسلم ،النّووي :أبو زكريا حييى بن شرف بن ماري بان حسان بان حساني النّاووي الشّاافعي:
(676-631ها)،دار إحياء التّراث العربي ،بريوت ،ط1392 ،2ها.
 .48شرح النّيل وشفاء العليل ،حممَّد بن يوسف بن عيسى بن صاحل أطفيش اإلبايي1332-1236( :ها1914 ،م) ،واملنت
للشّي ،يياء الدّين عبد العزيز بن إبراهيم الثّميين 1223( :ها) ،مكتبة اإلرشاد ،جدّة( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .49صحيح البخاري (ا امع الصَّحيح املختصر املسند من سنن الرّسول  -صلّى اهلل عليه وسلّم  -وأياماه) ،أباو عباداهلل
حممَّ د بن إ:اعيل البخاري ا عفي ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغاا ،دار ابان كاثري ،اليماماة ،باريوت ،ط1407 ،3هاا،
1987م.
 .50صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،حممَّد بن حبّ ان بان أهاد أباو حاات التميماي البسايت ،حتقياق :شاعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط 1414 ،2ها1993 ،م،
 .51صحيح ابن خزمية ،حممَّ د بن إسحاض بن خزمية أبو بكر السّلمي النّيسابوري ،حتقياق :د .حممَّاد مصاطفى األعظماي،
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املكتب اإلسالمي ،بريوت1390 ،ها1970،م.
َلباني ،مكتبة املعارف ،الرّياض ،السّعوديّة ،ط1421 ،2ها2000 ،م.
 .52صحيح سنن أبي داود ،حممّد ناصر الدِّين األ
 .53صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النّيسابوري ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التّراث
العربي ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .54يعيف سنن أبي داود ،حممّد ناصر الدّين األلباني ،مكتبة املعارف ،الرّياض ،السّعوديّة ،ط1421 ،2ها2000 ،م.
 .55عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بادر الادِّ ين حمماود بان أهاد العايين ،دار إحيااء الارتاث العرباي ،باريوت( ،د.ط)،
و(د.ت).
 .56عون املعبود شرح سنن أبي داود ،حممَّد مشس احلقّ العظيم آبادي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ط1995 ،2م.
 .57غياث األمم والتياث الظلم ،عبد امللك بن عباد اهلل بان يوساف ا اويين أباو املعاالي ،سانة الاوالدة  /419سانة الوفااة
478هااا ،حتقيااق د .فااؤاد عبااد املاانعم  ،د .مصااطفى حلمااي ،الناشاار دار الاادعوة ،ساانة النشاار  ،1979مكااان النشاار
االسكندرية.
 .58فتاوى السّبكي،اإلمام أبو احلسن تقي الدّين علي بن عبد الكايف بن علي بن متام األنصاري اخلزرجي السّبكي الشّافعي:
(756-683ها)،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .59الكلم الطّيّب فتاوى عصريَّة ،أ.د.علي مجعة حممَّد ،دار السّالم ،القاهرة ،ط1428 ،1ها2007 ،م.
 .60الفتاوى الكربى ،حممّد متولّي الشَّعراوي ،املكتبة العصريّة ،بريوت1425 ،ها2004 ،م( ،د.ط).
 .61الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ابن حزم الظّاهري :أبو حممَّد علي بن أهد بن سعيد بن حزم456-384( :ها) ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .62الفقه احلنفيّ يف ثوبه ا ديد ،عبد احلميد حممود طهمااز ،دار القلام ،دمشاق ،والادّار الشّااميّة ،باريوت ،ط1420 ،1هاا،
2000م.
 .63الفقه املنهجيّ على مذهب اإلمام الشّافعي ،الدكتور مُصطفى اخلِنْ ،الدكتور مُصطفى البُغا ،علي الشّرْجبي ،دار القلم
للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط1428 ،8ها2007 ،م.
 .64فيض القدير شرح ا امع الصَّغري ،عبد الرَّؤوف املناوي( :ت1031ها) ،املكتبة التّجارية الكربى ،مصر ،ط1356 ،1ها.
 .65قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،أبو حممد عز الدين السلمي ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 .66الكايف يف فقه اإلمام املبجَّل أهد بن حنبل ،ابن قدامة املقدسي :أبو حممَّد عبد اهلل بن أهد بن حممّد بن قدامة احلنبلي:
(620-541ها)  ،دار املكتب االسالمي ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .67كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميّة يف الفقه ،أهد عبد احللايم بان تيمياة احلرَّ اناي أباو العباال ،مكتباة ابان تيمياة ،ط،2
حتقيق :ع بد الرهن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي.
 .68كشَّ اف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بان إدرياس البهاوتي احلنبلاي( :ت 1051هاا1640-م) ،ومانت اإلقنااع
لشرف الدّين أبي النّجار املقدسي( :ت 960ها) ،حتقيق :هالل مصيلحي مصطفى هاالل ،دار الفكار ،باريوت1402،هاا،
(د.ط).
 .69كشف املخدِّرات والرِّياض املزهرات لشرح أخصر املختصرات ،عبد الرَّ هن بن عبد اهلل البعلي احلنبلي ،حتقيق :قابله
بأصله وثالثة أصول أخرى :حممَّد بن ناصر العجمي ،دار البشائر اإلسالميَّة ،لبنان ،بريوت ،ط1423 ،1ها2002 ،م.
 .70لسان احلكّام يف معرفة األحكام،إبراهيم بن أبي اليمن حممَّ د احلنفي ،البابي احلليب ،القاهرة1393 ،ها1973 ،م( ،د.ط).
 .71ا ملبدع يف شرح املقنع ،أبو إسحاض إبراهيم بن حممَّ د بان عباد اهلل بان مفلاح احلنبلاي( :ت884هاا) ،املكتاب اإلساالمي،
بريوت1400 ،ها( ،د.ت).
 .72جممع الزَّوائد ومنبع الفوائد ،نور الدّين علي بن أبي بكر اهليثمي( :ت807ها) ،دار الرّيّان للتّراث ،دار الكتاب العربي،
القاهرة ،بريوت1407 ،ها( ،د.ط).
 .73خمتصر اإلنصاف والشَّرح الكبري ،حممَّد بن عبد الوهّاب ،حتقيق :عبد العزيز بن زيد الرّومي ،د .حممَّد بلتاجي ،د .س ّيد
حجاب ،مطابع الرّياض ،الرّياض ،ط( ،1د.ت).
 .74املرأة والواليات العامّة يف السّياسة الشّرعيّة ،دندل جرب ،دار عمّان ،األردن ،ط1420 ،1ها1999 ،م.
 .75مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي بن سلطان حممَّد القاري( :ت1014ها)  ،حتقيق :مجال عيتاني ،دار الكتب
العلميَّة ،لبنان ،بريوت ،ط1422 ،1ها2001 ،م.
 .76املستدرك على الصَّحيحني ،لسنم ام احلافظ أبي عبد اهلل حممَّد بن عبد اهلل احلاكم النَّيسابوريّ( :ت 405ها) مع تضمينات
اإلمام الذّهيبّ يف التَّلخي وامليزان والعراقي يف أماليه واملناوي يف فيض القدير وغريهم مان العلمااء األجاالّء ،دراساة
وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط1422 ،2ها2002 ،م.
 .77مسند اإلمام أهد بن حنبل ،أهد بن حنبل أبو عبداهلل الشَّيباني ،مؤسَّسة قرطبة ،مصر( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .78مسند الشَّافعي ،حممَّ د بن إدريس أبو عبد اهلل الشَّافعي ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .79مسند أبي يعلى ،أهد بن علي بن املثنى أبو يعلى املوصلي التميمي ،حتقيق :حسني ساليم أساد ،ط ،1دار املاأمون
للرتاث  -دمشق 1404 ،ها – 1984م.
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 .80املسوّدة يف أصول الفقه ،تتابع على تأليفه ثالثة من آل تيميّة ،وهم – 1 :جمد الدّين أبو الربكات عبد السّالم بن عبد اهلل
اخلضر – 2 ،شهاب الدّين أبواحملاسن عبد احلليم بن عبد السّالم – 3 ،شي ،اإلسالم تقي الدّين أبو العبّال أهد بان
عبد احلليم ،مجعها ،وبيّضها :شهاب الدّين أبو العبّال الفقيه احلنبلي أهد بن حممد بن أهد بن عبد الغين احلرّاني،
الدّمشقي( ،ت  745ها) ،حتقيق وتعليق :حممّد حمي الدّين بن عبداحلميد ،مطبعة املدني ،القاهرة1384 ،ها1968 ،م،
(د.ط).
 .81املشاركة يف احلياة السّياسيّة يف ظلّ أنظمة احلكم املعاصر رؤية فقهيّة معاصرة ،دار الكلمة ،مصر ،املنصورة ،د.ط،
1427ها2006 ،م.
 .82مشروعية املشاركة يف اجملالس التشريعية والتنفيذية املعاصرة ،علي بن نايف الشحود ،ط 1432 ،1ها 2011 -م.
 .83املصباح املنري يف غريب الشَّارح الكابري للرَّافعي،أباو العبّاال :أهاد بان حممَّا د بان علاي املقاريء الفياومي الشّاافعي:
(770ها1386-م)،املكتبة العلميَّة ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .84مطالب أولي النّهى يف شرح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبدة السّيوطي الرحيباني احلنبلي1243-1160( :ها)،
وغاية املنتهى للشّي ،مرعي الكرمي( :ت 1033ها) ،املكتب اإلسالمي ،دمشق1961 ،م( ،د.ط).
 .85املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ،أهد بن علي بن حجر العسقالني852( :ها) ،حتقيق :د .سعد بن ناصر بن
عبد العزيز الشرتي ،دار العاصمة /دار الغيث – السعودية،ظ1419 ،1ها.
 .86معامل السَنن شرح سنن أبي داود ،أباو ساليمان هاد بان حممّاد اخلطّاابي البسايت( :ت  388هاا) ،دار الكتاب العلميّاة،
بريوت ،لبنان ،ط1426 ،3ها2005 ،م.
 .87معاملة احلكّام يف يوء الكتاب والسّنّة ،د.عبد السّالم بن برجس العبد الكريم ،مكتبة الفرقان ،عجمان ،اإلمارات العربيّة
املتّحدة ،ط( ،6د.ت).
 .88املعجم األوسط ،أبو القاسم سليمان بن أهد الطرباني ،حتقيق :طارض بن عوض اهلل بن حممَّد ،عبد احملسن بن إبراهيم
احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،ها( ،د.ط).
 .89املعجم الكبري ،أبو القاسم سليمان بن أهد بن أيّوب الطرباني( :ت360ها) ،حتقيق  :هادي بان عبداجملياد السَّالفي،
مكتبة الزهراء ،املوصل ،ط1404 ،2ها1983 ،م.
 .90املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،وأهد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممَّد النّجّار،دار الدَّ عوة ،حتقيق :جممع اللغة
العربية( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .91معرفة السّنن واآلثار عن اإلمام أبي عبد اهلل حممَّد بن أدريس الشَّافعي ،احلافظ اإل مام أبو بكر أهد بن احلسني بن علي
بن موسى البيهقي اخلسروجردي( :ت358ها) ،حتقيق :سيّد كسروي حسن ،دار الكتب العلميّة ،لبنان ،بريوت( ،د.ط)،
و(د.ت).
 .92املغين يف فقه اإلمام أهد بن حنبل الشَّيباني وهو شرح ملختصر اخلرقي ،ابن ق دامة املقدسي أبو حممَّد موفّق الدّين
عبد اهلل بن أهد بن حممّد بن قدامة احلنبلي620-541( :ها) ،دار الفكر ،بريوت ،ط1405 ،1ها.
 .93مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،اخلطيب الشَّربيين :مشس الدّين حممَّد بن أهد الشّافعي( :ت 977ها -
1557م) ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
 .94من فقه الدّولة يف اإلسالم ،د.يوسف القرياوي ،دار الشروض ،القاهرة ،ط1422 ،3ها2001 ،م.
 .95مواهب ا ليل لشرح خمتصر خليل ،احلطّاب ،أبو عبد اهلل حممَّد بن حممّد بن عبد الرَّهن املغربي املالكي902( :ها -
954ها1547-م) ،دار الفكر ،بريوت ،ط1398 ،2ها.
 .96املوسوعة الفقهيَّة الكويتيّة  ،مجاعة من العلماء ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة ،الكويت ،عدد األجزاء 45 :جزءاً،
الطبعة( :من 1427 - 1404ها) ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت ،واألجزاء  :38 - 24الطبعة
األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مصر ،واألجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
َبو أُسامة سليم بن عيد اهلاللي ،دار ابن القيّم ،الرّياض ،السّعوديّة،
 .97موسوعة املناهي الشَّرعيَّة يف صحيح السَنَّة النَّبويَّة ،أ
ودار ابن عفّان ،القاهرة ،مصر،ط1428 ،2ها2007 ،م.
 .98النّظام السّياسيّ اإلسالمي مقارناً بالدّ ولة القانونيّة ،د.منري هيد البياني ،عمان ،األردن ،ط1414 ،2ها1994 ،م.
 .99نظام القضاء يف اإلسالم ،أ.د.حممّد هد الغرايبة ،دار احلامد ،عمان ،األردن ،ط1424 ،1ها2004 ،م.
 .100نهاية الزّين يف إرشاد املبتدئني ،أبو عبد املعطي حممَّ د بن عمر بان علاي بان ناووي ا ااوي ،ط ،1دار الفكار ،باريوت،
(د.ت).
 .101اهلداية شرح البداية ،أبو احلسن علي بن أبي بكر بن عبد ا ليل الرّشداني املرغياني( :ت593ها)،املكتبة اإلسالمية،
(د.ط) ،و(د.ت).
 .102الوجيز يف شرح القواعد الفقهيّة يف الشّريعة اإلسالميّة ،د.عبد الكريم زيدان ،مؤسّساة الرّساالة ،دمشاق ،ساوريا ،ط،1
1427ها2006 ،م.
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حَقُ املَرْأَة فِي العِبَادَةِ وَالتَعْلِيمِ عِنْدَ األَدْيَانِ الثَالَثة
دراسة عقدية مقارنة
عادل عبد اهلل محد
كلية العلوم االسالمية  /جامعة صالح الدين  /أربيل
Adil.Abdulah@yahoo.com
تأريخ االستالم2013 /2 /28 :
تأريخ القبول2013/ 4 / 11 :

امللخص
ساوى اإلسالم املرأة يف اإلنسانية مع الرجل  ،وقد ترجم هذه املساواة على الواقع العملي الفعلي ،فشملت كافة
ميادين احلياة كالعبادة والتعليم والسياسة واحلضور يف ميادين القتال  ...ومن اجل ذلك فقد دعا اإلسالم املرأة إىل بذل جهودها
وتفعيل قدراتها لبناء اجملتمع  ،وإقامة احلياة على ضوء ما أمر به الشريعة السمحاء .وجتدر االشارة إىل أن الكتاب املقدس
بعهديه منع املرأة من حق العبادة يف املعابد والكنائس  ،ومن حق التعليم والتعلم  ...بذريعة عورتها يف نفسها وصوتها  ،وإضافة
إىل ذلك فإن الشريعة اليهودية شبهت املرأة غري اليهودية بالبهيمة ورأس اخلطيئة الكربى .

املقدمة
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان من نفس واحدة  ،وخلق منها زوجها  ،والصالة والسالم على الذي
اوصى بالنساء خرياً  ،سيدنا رسول اهلل  وعلى آله وصحبه أمجعني .
َمَّا بَعْدُ :
أ
فقد نظرت الشريعة اليهودية والنصرانية إىل املرأة نظرة دونية وأعدها كائنٌاً خبيثٌاً  ،وإنها جاءت عن
طريق اخلطأ  ،واهلل تعاىل ما خلقها إال خلدمة الرجل  ،وازداد جورهم عليها حتى محلوا عليها مسؤولية اخراج
سيدنا آدم  من اجلنة  ،ولذلك عدَّوها رأس اخلطيئة الكربى .
ومل تكن نظرة اليهودية والنصرانية التعسفية جتاه املرأة يف هذه األمور فقط  ،وإمنا كانت نظرتهم
مشولية  ،حتى اعتربت الشريعة اليهودية املرأة جنسة يف ذاتها  ،وإنها تعزل يف بيتها أيام عادتها الشهرية  ،فال
يؤكل طبخها لنجاستها  ،بل إنَّ كل ما تلمسها فهو جنس  ،وعلى هذا االعتبار صنفوها يف املرتبة الثانية من
اإلنسانية أو أدنى  ،فحرَّموها من كل احلقوق  ،فكانت كسلعة تباع وتشرتى جمردة من حق الدفاع عن نفسها
واختيار ما يناسبها أو يرضيها شريكاً حلياتها  ،وازدادت قسوتهم عليها حتى منعوها من احلضور إىل املعابد
والكنائس ألداء فرائضها الدينية  ،فحرموها من حق العبادة والتعليم ...
ولكن ملا جاء اإلسالم رفع عن املرأة املظامل اليت كانت تعاني منها  ،فساواها يف اإلنسانية مع الرجل
لقوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (. )1
فأصبحت ذات شخصية هلا كلمتها وحقها يف االختيار والرفض  ،وبرزت دورها يف ميادين احلياة كافة
فخرجت مع رسول اهلل  يف الغزوات  ،وصلت خلفه يف املساجد  ،وورثت من أبيها وامها وأخيها وزوجها ...
كما يرث الرجل لقوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (.)2
أما يف جمال التعليم فقد حث اإلسالم املرأة على طلب العلم وشجعها على ذلك  ،وكان الرسول 
خصص هلن أوقاتاً معلومة يف األسبوع للدراسة وتعليم القرآن الكريم  ،لذلك ظهرت من بينهن معلمات جليالت
كأم املؤمنني عائشة (رضي اهلل عنها) حيث كانت هلا دورٌ كبريٌ يف رواية أحاديث الرسول  ، وكان كبار
الصحابة يقصدونها لسماع احلديث وأخذ العلم .
أهمية املوضوع
وتظهر أهمية املوضوع يف مدى اهتمام الدارسني به  ،فقد اهتم الباحثون يف عصرنا احلديث حبقوق
املرأة  ،ومبا أن هذا املوضوع من املوضوعات املستجدة فإنه اكتسب اهميته  ،ألن شرف املوضوع مبتعلقه
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لذا يعد هذا املوضوع من املوضوعات املهمة .
أسباب اختيار املوضوع
وجاء اختيار املوضوع لألسباب اآلتية :
( )1تنفيذاً لوصية الرسول األكرم  بالنساء خرياً  ،وبرأ بأمي  ،وعرفاناً بوفاء زوجيت رأيت من املناسب أن
أختار هذا املوضوع ألبني من خالله حق املرأة يف العبادة والتعليم عند األديان الثالثة .
( ) 2ظهرت يف االونة األخرية منظمات كثرية تعنى حبقوق املرأة  ،فشوه بعضهم مكانة املرأة يف اإلسالم  ،فحتم
عليَّ أن أوضح وأبني تلك الشبهات الباطلة ما وفقين اهلل تعاىل من بيانها وتوضيحها بالبحث والدراسة .
منهج البحث
وقد حاولت يف كتابة البحث إتباع املنهج اآلتي :
( )1ختريج اآليات القرآنية يف احلاشية  ،فذكر اسم السورة  ،ورقم اآلية معتمداً على الرسم العثماني .
( )2االعتماد على األحاديث الصحيحة  ،وخترجيها من مصادرها .
( )3عرض املوضوع من خالل أيات من القرآن الكريم  ،ومن األحاديث النبوية الشريفة  ،ومن خالل النصوص
يف الكتاب املقدس بعهديه .
( )4االعتماد على املصادر القيمة  ،وذكر أقوال العلماء ومناقشة آرائهم .
( )5شرح املصطلحات والكلمات الغريبة يف احلاشية معتمداً على املعاجم اللغوية.
( )6ترمجة األعالم املغمورين .
الدراسات السابقة
مل جند كتاباً أو رسالة علمية أو حبثاً علميا ًمنشوراً يف اجملالت العلمية تناول املوضوع بهذا العنوان
ــ حبسب علمي ــ  ،ولكن هناك دراسات مستفيضة تناول يف ثنايا مفرداته عنوان حبثي  ،ومن أهم تلك
املصنفات
يعد كتاب ( :فتاوى النساء ) حملمد متولي الشعراوي  ،و ( املرأة يف الفكر اإلسالمي ) للدكتور:
مجال حممد فقى رسول الباجوري و( احلقوق التعليمية للمرأة يف اإلسالم من واقع القرآن والسنة) ملي علي
السالوس  ،و(حكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي ) لعدنان ضيف اهلل آل الشوبكية  ،و(شخصية املرأة املسلمة
يف ضوء القرآن والسنة) خلالد عبدالرمحن احلكاك  ،و(قضايا الفقه والفكر املعاصر ) لوهبة الزحيلي  ...وإىل
غري ذلك من املصادر واملراجع املثبتة يف قائمة املصادر واملراجع  ،اليت اهتمت بدراسة حقوق املرأة .
خطة البحث
وفيما يتعلق خبطة البحث  ،فقد ذكرت يف ثنايه املواضع التالية
مكانة املرأة االجتماعية عند اليهود والنصارى واالسالم .
* متهيد .
* حق املرأة يف ممارسة العبادة عند األديان الثالثة .
* حق املرأة يف التعليم عند األديان الثالثة .
* اخلتامة .
وأرجو أن أكون قد أصبت فيما تعرضت له من موضوعات  ،وإذا كان قد فاتين شيء فأرجو املعذرة
فالكمال هلل وحده  ،وهو ولي التوفيق .

أوالً  :تَمْهِيْد  :مَكَانَةُ املَرْأَةٍ االجْتْمَاعِيَةِ عِنْدَ اليَهُود وَالنَّصَارى وَاإلسْالَم
عدَّت الشريعة اليهودية والنصرانية املرأة كائنة جنسة ...وإنها خلقت خلدمة الرجل  ،جمردة عن كل
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حقوق  ،وفيما يأتي عرض للحالة االجتماعية اليت كانت تعيشها يف تلكما احلقبتني مع مقارنتها باإلسالم
نذكرها كاآلتي:
( )1اليَهُودُ وَالنَّصَاَرى
مل حتظ املرأة بأية حقوق يف الكتاب املقدس  ،فال يتحدث الكتاب عنها (بعهديه) عن احلساب أو
الثواب  ،ومل يذكرها إال حينما شبهها بالزنا واخلطيئة  ،ومل يشر إليها إال أنها شرٌّ وإنها أقل من الرجل يف
الكرامة واحلق  ،وكما ليس هلا حق أن تبدي رأيها  ،وأنها غري خماطبة بالشرائع كالرجل وهي أدنى مرتبة منه،
ألنها هي سبب كل بالء وشر من عهد آدم إىل عهد املسيح (عليهما السالم ) ( ،)3وقد أباحت الشريعة اليهودية
للرجل املعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق ليحل به أزمته املالية  ،ويف جمال القضاء عدل الكتاب املقدس شهادة
مائة امرأة شهادة رجل واحد (. )4
أما ما يدعيه بعض الكهنة من مساواة املرأة مع الرجل فإنَّ نصوص الكتاب املقدس ختالف ذلك
متاماً وتناقضه وتنفيه  ،وتؤكد أن املرأة ما هي إال أقل من الرجل وأنها خلقت أساساً له كما جاء يف سفر
جلُ رَأْسُ املرأةِ  ،وَاهلل رأْسُ
َسيحَ رأْسُ الرَّجلِ  ،وَالرَّ ُ
َنَّ امل
َنْ تَعرِفوا أ
َكِنِّي أُريدُ أ
كورنثوس األوىل  ( :ل
َمَّا
َنَّهُ صُورَةُ اهللِ َويَعكِسُ مَجْدَهُ َ ،وأ
جلِ أنْ يُغَطِّى رأْسَهُ أل
َسيحِ)( ،)5وجاء يف السفر نفسه  ( :وَال يَجُوزُ لِلرَّ ُ
امل
َةَِ ،بلْ
َجلِ املرأ
َقَ اهللُ الرَّجُلَ مِنْ أ
خل
َةُ مِ َن الرَّجُلِ  ،وَمَا َ
َةِ َب ِل املرأ
جلُ مِنَ املرأ
َمَا الرَّ ُ
جلِ  ،ف
َتَعْكِسُ مَجْ َد الرَّ ُ
َةُ ف
املرأ
جلِ ) (. )6
َج ِل الرَّ ُ
َ مِ ْن أ
َة
َقَ املرأ
خل
َ
يتضح من هذا النص أن الكتاب املقدس فضل الرجل على املرأة تفضيالً كبرياً  ،فقد اعترب الرجل
جمد اهلل تعاىل  ،بينما نظر إىل املرأة نظرة دونية فهي تعكس جمد الرجل  ،وال شك أن هذه العقيدة يتنافى مع
حكمة اهلل تعاىل يف خلقه  ،ألنه ال تفضيل للرجل على املرأة  ،وال للمرأة على الرجل إالَّ بالتقوى ،يقول هللا
تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(  ، )7فلم يقل القرآن الكريم  :إن
َجلِ
جلَ مِنْ أ
َقَ اهللُ الرَّ ُ
خل
أكرمكم عند اهلل رجالكم أو نسائكم  ...بل قال أتقاكم ،وأما ما ورد يف النص  ( :وَمَا َ
جلِ ) فهو أيضاً خيالف ما علم من الدين االسالمي بالضرورة  ،فاهلل تعاىل مل
َجلِ الرَّ ُ
َ مِنْ أ
َة
َقَ املرأ
َةِ  ،بَ لْ خَل
املرأ
خيلق خملوقاته من أجل بعضهم بعضاً  ،بل خلق اجلميع ملشيئته ومن أجل نفسه الكرمية  ،يقول تعاىل  :ﭽ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ( ، )8ومل يكتف الكتاب املقدس يف تفضيل الرجل
على املرأة بالصور اليت ذكرناها  ،بل جعل طاعته كطاعة اهلل تعاىل مطلقة يف كل شيء  ،كما ذكر يف سفر
َسيْحَ َرأْسُ
َنَّ امل
َمَا أ
َةِ ك
َ ْرأ
جلَ َرأْسُ امل
َنَّ الرَّ ُ
ِلربِ  ،أل
َمَا تَخْضَعْنَّ ل َّ
ألزْوَاجِكُنَّ ك
النسَاءُ إخْضَعْنَ َ
َيَّ ُتهَا ِّ
أفسس  ( :أ
جهِنَّ يف
َز َوا ِ
النسَاءُ أل
َنيسَةُ لِلمَسيحِ َ ،فلْتَخْضَعِ ِّ
َمَا تَخْضَعُ الك
جسَدُهَُ ،وك
َنيسَةِ وَهيَ َ
َنيسَةِ  ،وَهْوَ مُخلِّصُ الك
الك
()9
َالَ لِيَ
كُلَّ شَيءٍ )  ،ومما يدل على أن املرأة كالبهيمة وأنه جيوز الزنا بها ما ورد يف سفر رؤيا يوحنا  ( :ثُمَّ ق
َ ْلسِنةٌ ) ( ،)10ومن
َجْنَاسٌ َ ،وأُمَمٌ  ،وأ
َ ْيهَا ِ ،هيَ شُعوبٌَ ،وأ
َائِمَةً َعل
َق
َيْتَها َ ،و َرَأيْتَ الزَّانِيَة
َ املياهُ اليت َرأ
املالكُِ :ت ْلك
اجلدير بالذكر أن الفكر اليهودي مل تعدّ اغتصاب النساء غري اليهوديات جرمية يستحق عليها عقاب كما يقول
احلاخام موشى  " :إن اليهودي ال خيطئ إذا تعدى على عرض األجنيب  ،ألن كل عقد نكاح عند األجانب فاسد
 ،ألن املرأة مل تكن من بين إسرائيل إالَّ هي كالبهيمة  ،والعقد ال يوجد مع البهائم وما شاكلها  ،فال يرتكب
اليهودي حمرم ًا إذا أتى امرأة أجنبية  ،فلليهود احلق يف اغتصاب النساء غري اليهوديات"(. )11
كما أن الكتاب املقدس اعترب املرأة لعنة وقذرة  ،وإنها شرٌ وجهالة  ،وهي أمرُّ من املوت كما جاء يف
َمام
َل َبهَا مَصيدةٌ وَشَبكةٌ  ،وََيَدَاهَا قُيودٌ  ،الصَّالِحُ أ
َ ْوتِ  ،ألنَّ ق
َ أمَرُّ مِنَ امل
َوَجَ ْدتُ أنَّ املرأة
سفر اجلامعة  ( :ف
()12
َقُ ِبهَا ) .
َيعل
هلل ينجو مِنها  ،أمَّا اخلاطىُّ ف
اِ
أما عند النصارى فلم حتظ املرأة مبكانة أرقى مبا القاها عند اليهود  ،بل أنها عاملت بأسوء ما كانت
عليها  ،ويف هذا الصدد يقول القس كريستوم  " )13( :إن املرأة شرٌ ال بد منه  ،وإغواء طبيعيٌ  ،وكارثة مرغوبٌ
فيها  ،وخطرٌ منزليٌ  ،وفتنة مهلكة  ،وشرٌ عليه طالء " ( ، )14وقد اعرتض  :إن هذا القول ليس نصاً من الكتاب
املقدس  ،وانه ال ميثل وجهة نظر الدين النصراني وال رجاله  ،لذا فإنه ال يقوم به احلجة ،وميكننا االجابة عن
هذا االعرتاض  :صحيح أن هذا القول ليس نصاً من الكتاب املقدس  ،ولكنه قول من قس نصراني له مكانته
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العلمية بني أوساط اخلاصة والعامة  ،وصدور هذا النوع من الكالم يتجسد حقيقة ومفهوم هذا القس من دينه،
وجتدر االشارة إىل أن الكتاب املقدس محلت إثم األكل من الشجرة يف اجلنة على املرأة (السيدة حواء)
وأنهَا باعِثَةٌ لِلَفهْمِ ،
َ طيِّبةٌ لِلمَأكلِ وَشَهيةٌ لِلعَنيِ َّ ،
َرأةُ أنَّ الشَّجَرة
وحدها ملا ورد سفر التكوينَ ( :ورَأتِ امل
َالَ آ َدمُ املرأةُ الَّيت
َق
جهَاَأيْضَاً ) ( ، )15وورد أيضاً يف السفر نفسه  ( :ف
َتْ َزوْ َ
َعِط
َتْ َوأ
ََكل
َخَ َذتْ مِنْ ثِمِرِهَا َ ،وأ
َأ
ف
()16
ََأَكلْتُ )  ،واعترب هذه اخلطيئة من املرأة سبب هالك الناس
َتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ ف
َعْط
َيتَنِي لِتَكونَ مَ ْعيَ هيَ أ
َعْط
أ
( )17
.
سَبِب َها نَ ُموتُ َنحْ ُنَأجْ َم ُعو َن )
طيَْئ ُة َ ،وِب َ
َِ
ت اخل
َرأِة ابَْت َد ِ
مجيع ًا كما ورد يف سفر يشوع بن سرياخ ِ ( :م َن امل
ميكننا مناقشة استدالهلم بهذه النصوص كاآلتي :
(أ) إن اهلل تعاىل جعل املسؤولية مشرتكة بني آدم وحواء (عليهما السالم) يف خروجهما من اجلنة  ،ألن األكل
حصل لكل منهما  ،يقول اهلل تعاىل  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ( )18ـ وجعل عداوة
الشيطان مشرتكة بينهما لقوله  :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (. )19

(ب) القرآن الكريم ذكر يف أكثر من اآلية خطابه مع آدم  بعد حصول أكل الشجرة  ،لقوله تعاىل  :ﭽﮱ ﯓ ﯔ
ﭼ( ، )20وهذا يدل على أن مسؤلية آدم 
ﯕﭼ وقوله تعاىل  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ

كان أكرب  ،لكونه كان نبياً .
(ج) نفى اهلل تعاىل يف القرآن الكريم أن حيمل أحد إثم خطأ غريه  ،فالقول بأن البشر معذبون بسبب خطيئة
(املرأة )السيدة حواء (عليها السالم ) يتعارض مع آيات كثرية  ،منها قوله اهلل تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ
( ، )21ويبدو أن ما جاء يف الكتاب املقدس يدل على جور الشريعة اليهودية والنصرانية جتاه املرأة  ،وهي
اليت تدعي اليوم املساواة بني الرجل واملرأة  ،وتهاجم على االسالم  ،وتتهمه على أنه استبد املرأة وسلب منها

حقها.

( )2اإلسْالَم
حظيت املرأة يف ظل الدين اإلسالمي حبقوق كثرية مل حتظ بها من قبل يف ظل األديان السماوية
والقوانني الوضعية السابقة .
فقد رفع اإلسالم من شأن املرأة  ،وحفظ حقوقها  ،وأوالها رعاية خاصة  ،فحفظ روحها اليت أرهقها
اجلاهلية  ،وصان كيانها الذي إضاعته األمم األخرى واألديان السابقة  ،وأعطاها حقها يف مجيع األصعدة ،
فساواها مع الرجل يف احلقوق والواجبات ( ،)22يقول اهلل تعاىل  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (  ،) 23وعلى خالف األديان السابقة مل تنظر االسالم إىل املرأة على أنها خادمة الرجل
واملنزل  ،تطبخ وتكنس وتغسل  ...بل نظر إليها على انها العنصر األخر يف احلياة  ،يقول النووي  " :كل
هذه األعمال تعملها املرأة من باب املعروف واملروءة اليت أطبق الناس عليها  ،وهو أن ختدم زوجها  ...ثم
اخلبز والطبخ وغسل الثياب  ،وكله تربع من املرأة وإحسان منها إىل زوجها  ،وحسن معاشرة وفعل معروف
معه ،وال جيب عليها شيء من هذا  ،وإمنا تفعله املرأة تربعاً " ( ،)24وإضافة إىل إعطائها تلك احلقوق  ،فقد
وضع االسالم نظاماً عاماً وشامالً حيمي من خالهلا املرأة واجملتمع من الفوضى واالضطراب  ،وميكننا أن
حندد تلك القوانني يف اآلتي :
()25
 ،يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  " :واهللِ إن
(أ) اإلسالم قرر أن املرأة إنسان  ،وهي شقيقة للرجل
()26
َسَّ َم "  ،وقد قرر القرآن
َنْ َزلَ  ،وََقسَمََلهُنَّ ما ق
َنْزَلَ اهلل فِيهِنَّ ما أ
َمْرًا حتى أ
ِلنسَاءِ أ
كنا يف الْجَاِهلِيَّةِ ما نَعُدُّ ل ِّ
الكريم ذلك كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
.
وعليه فإن أصل اخللق من ذكر وأنثى  ،وهما سواء ليس ألحدهما فضل على اآلخر من حيث اخللق
 ،قال تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ ( ، )27ويف السنة النبوية الشريفة  ،فقد أقر رسول اهلل  هذه احلقيقة  ،روي عن ام املؤمنني السيدة
ق الرِّجَالِ }(.)28
َائِ ُ
النسَاءُ شَق
عائشة ( رضي اهلل عنها ) أنها قالت  :أن رسول اهلل  قال  {:إِنَّمَا ِّ
(ب) قرر اإلسالم أن على النساء ما على الرجال من الواجبات والفرائض ال فرق بني الذكر واألنثى إال ما كان
..........................................................................................................................................................
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من بعض األحكام اخلاصة بها يف أيام حيضها ونفاسها ( ، )29يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮪﮭ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (. )30
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ
(ت) مسؤولية املرأة مستقلة عن مسؤولية الرجل فال ينفع صالح الرجل زوجته إذا فسدت  ،وال ينفع صالح
املرأة زوجها إذا فسد  ،فلكل واحد منهما مسؤوليته اخلاصة عن عمله ( ، )31ومن أجل هذا ساوى اإلسالم بني
الرجل واملرأة يف اجلزاء والثواب على األعمال يف الدار اآلخرة لقوله تعاىل:ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ (.)32
(ث) أشرك اإلسالم املرأة يف النشاط االجتماعي لبناء اجملتمع وإقامة احلياة  ،وذلك فيما يناسبها من أعمال
( ، )33قال تعاىل  :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ
( ،)34ويتجلى من اآلية الكرمية جواز قيام املرأة بأعمال اخلري مع الرجل  ،مادام ذلك يتم يف حدود الفضيلة
وضوابط األخالق اليت أقرها الشرع  ،ألن اإلسالم مل مينع املرأة من العمل و املشاركة يف النشاط االجتماعي ،
فقد ثبت أن مسراء بنت نهبك األسدية ( )35كانت متر يف األسواق تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  ،وتضرب
()38
الناس على ذلك بسوط معها ( ، )36وكما أن عمر بن اخلطاب  وىل الشفاء العدوية ( )37أمر السوق
واستقرضت هند بنت عتبة ( )39يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أيضاً أربعة اآلف تتجر فيها ( ، )40كما أن
أمساء بنت أبي بكر (( )41رضي اهلل عنهما) كانت تتاجر يف العطور يف اليمن  ،وتبيع ذلك إىل العطار ( ،)42وبرزت
دورهن يف جماالت أخرى كمهنة القبالة والطب والتمريض  ،فكان لرفيدة (( )43رضي اهلل عنها) خيمة يف غزوة
اخلندق إلسعاف اجلرحى ومعاجلة املرضى وإعداد الطعام والتحريض للقتال وحنو ذلك (. )44

(ج) أباح اإلسالم للمرأة املسلمة أن جتري األعداء  ،وما يدل على ذلك أن أم هاني ( )45أجارت يوم فتح مكة
َجَ ْرتِ يا أُمَّ هَاِنئٍ } (.)47
َجَرْنَا من أ
رجلني من أمحائها ( ،)46وأخرب الرسول  بذلك فقال {:قد أ
(ح) قرر اإلسالم للمرأة حق التعليم والتعلم  ،وشجع الرجال على تعليم نسائهم وبناتهم  ...روي عن أبي
س َن َتعْلْيمَ َها
َََّّ َم َها َ ،فَأحْ َ
ج ِل َكانَتْ ِعنْ َد ُه َوِليْ َدةٌ َف َعل
بردة( )48عن أبيه ( رضي اهلل عنهما ) أنه قال  :قال َ{: أ ُّي َما رَ ُ
ََل ُهَأجْ َران } (. )49
ج َها ف
س َن َتأِْديَْب َها  ،ثُ َّمَأعَْتَق َها وََت َز َو َ
ََأحْ َ
 ،وََأ َدَب َها ف
ويلحظ أن حقيقة هذا احلديث الشريف قد انعكس نوره على النسوة يف عهد الرسول  ، فقد سجل التاريخ ما
قامت به النساء يف صدر االسالم ويف مقدمتهن أمهات املؤمنني (رضوان اهلل عليهن) من دور عظيم يف رواية
احلديث والفقه والشعر  ...قال عروة ( ": )50ما رأيت أحدًا أعلم بفقه  ،وال بطب  ،وال بشعر من عائشة " (. )51
(خ) منح اإلسالم املرأة حق التملك  ،خبالف ما كانت عليه عند األمم السابقة  ،وجعل هلا حق التصرف
املستقل يف األشياء اليت متلكها  ،وثبت هلا حق الوالية على ماهلا  ،وأباح هلا إبرام العقود حتى بلغت سن
ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
الرشد ( ، )52قال تعاىل  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
()53
ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ .
(د) أعطى اإلسالم املرأة حق املرياث من والديها وزوجها  ...ألول وهلة  ،اليت كانت طاملا حمرومة منها يف
ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ظل األديان السابقة ( ، )54قال اهلل تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭼ( ،)55ويبدو فيما مضى أن املرأة حظيت يف ظل الدين اإلسالمي حبقوق كثرية مل حتظ بها من قبل يف ظل
ا ألديان السماوية السابقة  ،وذلك ملا رفع اإلسالم من شأنها  ،وحفظ حقوقها  ،وأوالها رعاية خاصة  ،وأزال
عنها املظامل اليت كانت تعاني منها .
أوَّالً  :حَقُ املَرْأَةِ فِي مُمَارَسَةِ العِبادَة عِنْدَ األَديَانِ الثَالثَةِ
عنى علماء املسلمني املتأخرين مبسألة حق املرأة يف العبادة عناية بالغة  ،وذلك نظراً ألهميتها ،
..........................................................................................................................................................
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وفيما يأتي بيان حلقها عند األديان الثالثة نذكرها كاآلتي:

( )1عِنْدَ اليَهُوُ ِد
الطقوس الدينية عند اليهود عبارة عن جمموعة الصلوات واالبتهاالت اليت تتم يف االحتفاالت
واملناسبات الدينية  ،ويقوم بأداء هذه املراسيم الكهنة مع الذين يساعدونهم  ،وال جيوز لغريهم إقامتها ،ومن
اجلدير بالذكر أنه مل تسمح للمرأة املشاركة يف الشعائر والطقوس الدينية  ،ألن الشريعة اليهودية نظرت إليها
كأنها بذرة خبيثة أجنبها الشيطان  ،فال جيوز هلا أن تشارك الرجل يف تلك األمور العبادية  ،بل أن واجبها هي
خدمة الرجل واألسرة واالعتكاف يف بيتها وعدم اخلروج منها ( ،)56ويف هذا يقول بابا برتة  ( :ما أسعد من رزقه
اهلل ذكوراً  ،وما أسوأ حظ من مل يرزق بغري اإلناث  ،نعم ال ينكر لزوم اإلناث للتناسل  ،إال أن الذرية كالتجارة
سواء بسواء فاجللد والعطر كالهما الزم للناس  ،إال أن النفس متيل إىل رائحة العطر الزكية وتكره اجللد
اخلبيثة  ،فهل يقاس اجللد بالعطر) (.)57
لذا حرم اليهود على املرأة دخول الكهنوت واملشاركة الفعالة يف اجلمعيات الدينية حبجة اخلوف من
الدنس النسوي  ،أو من فتح الباب أمام التطرف أو الشطط الذي كانت تتميز به الديانات واحلضارات الشرقية
من ممارسة البغاء املقدس داخل املعابد ( ،)58وبالنسبة إىل زواج املرأة يف ظل الشريعة اليهودية فهي كصفقة
شراء تعد املرأة به مملوكة  ،تشرتى من أبيها فيكون زوجها وسيدها املطلق  ،واملرأة املتزوجة كالقاصر
والصيب واجملن ون  ،ال حيق هلا بيع وال شراء  ،أما بالنسبة إىل ماهلا فقد أقر الفكر اليهودي على أن مجيع مال
املرأة ملك لزوجها  ،وكل ما تكسبه من سعي وعمل وكل ما يُهدى إليها يف عرسها  ،ملك حالل لزوجها (،)59
واعترب اليهود املرأة جنسة لذاتها يف أيام عادتها الشهرية  ،فال يأكل الرجل من يدها  ،وال ينام معها يف فراش
واحد  ،أما إذا كانت يف غري وقتها فقد ازداد شططهم عليها  ،فاعتربوها جنسة لذاتها ولغريها( )60حيث ورد يف
سيَالِنهَا نَجِسةٌ
َمِْثهَا أو بَعْدَهُ َ ،فلْتَكُنْ يف جَميعِ أيَّام َ
سفر الالويني  ( :إِذا سَالَ َدمُ امرأةٍ أيَّامَاً كثريةً يف غريِ وقتِ ط
سلُ ثياَبهُ ويَستَحِمُّ
جسَاً  ،فيَغ ِ
َمَسَ شَيئَاً مِ ْنهَا يكونُ نَ ِ
َكُلُّ فِراشٍ َتسْتَلقي عَليهِ وكُلُّ مَنْ ل
َمِْثهَا  ،ف
َمَا يف أيَّامِ ط
ك
()61
َغِيْبِ ) .
َاِء وَيكونُ نَجِس ًا إِىل امل
بامل
بينما القرآن الكريم بني تلك احلقيقة  ،واعتربت احمليض أذى للنساء الجيوز للرجل املباشرة بها يف
فرتة عدتها لقوله تعاىل  :ﭽ ﮠ ﮡ ﭨ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ ( ، )62أما ما عدا املباشرة كاالستمتاع فإنها جائزة بال خالف ،وازدادت قسوة اليهودية على
ا ملرأة يف أثناء الوالدة  ،فرغم ان اهلل تعاىل قد خلق املرأة لدور اإلجناب إال أن الشريعة اليهودية اعتربتها يف هذه
َالَ
َق
احلالة جنسة  ،وإن كل ما تلمسه هو جنس  ،واألصل يف ذلك ما جاء يف سفر الالوبني َ ( :وَكلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى ف
َمِْثهَا ) ( ، )63ولكن
َيَّامٍ كما يف أيَّامِ ط
َأ
َ َراً  ،تَكونُ نَجِسةً سَبعَة
َ َدتِ َذك
َوَل
َتِ امرأةٌ ف
ُ " :قلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ  :إذَا حََبل
جسَةً
َدت أُن ْثىَ  ،تَكونُ نَ ِ
جناستها تكون مضاعفة إذا أجنبت أنثى  ،كما ثبت يف السفر الالويني أيضاً  ( :فإنْ وَل
َهَّرَ دَ ُمهَا ) ( ،)64وال شك أن هذه النظرة الدنيئة
َ وَسِتِّنيَ يوماً لِيتط
َمْثِهَا  ،وتَنْتَظِرُ سِتَّة
أسبوعنيِ كما يف أيَّامِ ط
معارض مع الشريعة االسالمية احلنيفة  ،حيث أن القرآن الكريم مل يفرق بني الذكر واألنثى من حيث االنسانية
 ،لقوله تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﭼ( ، )65وقوله تعاىل  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ( )66إىل غري
ذلك من اآليات الكرمية اليت تثبت سواسية األنثى مع الذكر يف كثري من احلقوق والواجبات .
( )2النَصَارَ َى
مل يكن أرباب الكنائس النصرانية بأجدى للمرأة من أرباب املعابد اليهودية من حيث السماح هلا
بتبوء الوظائف الطقوسية أو االشرتاك يف أية هيئة قضائية كنسية أو غريها  ،فقد كانت حمرومة منها حبجة
أنها وظائف رجالية ( ، )67واعترب رجال الشريعة النصرانية املرأة مسؤولة عن املنكرات كلها  ،فقرروا أنها
دنس جيب االبتعاد عنها  ،فلم ترق دورها  ،ومل تستطع أن متارس حقها يف خدمة الكنيسة  ،فقد كان حمظوراً
عليها الدخول إىل الكهنوت الفعلي (. )68
بل ظل رجال الدين ينظرون إليها على أنها شر وجمردة عن العفة والشرف كما وصف األب جريبوري
توما توركس( )69املرأة قائالً  ( :لقد حبثت عن العفة بينهن  ،ولكن مل أعثر على أية عفه  ،ميكن إن تعثر على
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()70
،
رجل من بني األلف رجل ذي عفة وحياء  ،ولكن لن نتمكن أن نعثر على امرأة واحدة هلا عفاف وخجل )
ومما يدل على قسوتهم جتاه املراة انه يف القرن اخلامس للميالد عقد مؤمتراً للبحث يف شأن املرأة  ،وكان
سؤاهلم املطروح يف هذا املؤمتر  :هل املرأة جسم بال روح ؟ أم أنها روح ؟!  ،ويف القرن السادس للميالد عقد
الفرنسيون مؤمتراً للبحث  ،هل ميكن اعتبارها انساناً أم غري إنسان ؟ وبعد مناقشات كثرية اتفقوا على أنها
إنسان  ،ولكنها إنسان قذر  ،خلق خلدمة الرجل ( ،)71ويلحظ مما تقدم أن املرأة مل حتظ يف ظل الكنيسة
النصرانية ورجاهلا بأية حقوق  ،وأنها قاست من املظامل وازدادت معاناتها  ،وذلك جراء ما كانت تنتهجه
ومتارسه رجال الدين ضدها يف أباحة العالقات اجلنسية غري الشرعية  ،دون تأثر بأن الشريعة النصرانية
حرمت الزنا (. )72
( )3اإلسْالَم
جاء اإلسالم من أجل حتقيق أهداف نبيلة  ،منها تغري نظم اجملتمع  ،وترسيم إطار سليم جملتمع
مثالي  ،وسن يف سبيل حتقيق تلك األهداف تعاليم جديدة وتشريعات مستحدثة  ،تستهدف وضع إطار سليم
للمجتمع اجلديد ( ،)73وفيما يتعلق مبسألة حق املرأة يف العبادات فقد سنَّ االسالم تشريعات جديدة مغايرة
لألديان والقوانني اليت كانت سائدة قبله  ،فقد وردت بهذا اخلصوص نصوص كثرية من القرآن الكريم والسنة
النبوية الشريفة تتحدث عن حقوق املرأة وواجباتها يف مجيع مراحل حياتها  ،فنظر إليها على قدم املساواة
مع الرجل ،ولكن مع وجود أحكام خاصة تتناسب مع طبيعتها وخصوصياتها (. )74
فاملرأة يف االسالم هي صنو الرجل  ،إذ أُلقي عليها من التكاليف الشرعية والعبادية مثل ما أُلقي على
الرجل  ،وجعل االسالم ثواب املرأة مقابل أفعاهلا كما هو األمر بالنسبة للرجل من دون متييز أو تفضيل
جنس على آخر (. )75
ففي القرآن الكريم وردت آيات كثرية تستشهد على مساواة املرأة مع الرجل والسيما يف األمور
التعبدية واالنشغال بالعبادة  ،حيث أمر الرجال على تشجيع أزواجهم على تقوى اهلل تعاىل وعبادته ( )76كما
ﭰ ﭱ ﭲ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭧ
قال تعاىل يف حق سيدنا إمساعيل  : ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ( ، )77فثبت من خالل اآلية الكرمية أنه كان من حماسن عمل هذا النيب الكريم  أنه كان حيث
أهله على طاعة اهلل تعاىل والتقرب إليه بالصالة والزكاة ( ، )78وأمَّا اآليات اليت ساوت املراة مع الرجل يف طاعة
اهلل تعاىل  ،نذكر منها قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ( ، )79وقوله تعاىل :ﭽﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ( ، )80وقوله تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( ، )81فدلت هذه اآليات الكرميات على سواسية األنثى مع الذكر يف الثواب  ،كما انها
مساوية معه يف العقاب سواء بسواء ( ، )82وبالنسبة إىل التكاليف الشرعية  ،فقد أوجب اإلسالم عليها ما أوجب
على الرجل  ،إالَّ أنه راعى بعض الفروقات اجلنسية واجلسمية  ،فحط عنها التكاليف اليت ال تتناسب مع
خللْقية ( ، )83مراعاة ألحواهلا اجلسمية ودرجة احتماهلا على أساس مقتضى الفطرة واختالف
طبيعتها ا َ
اجلنس  ،كسقوط الصالة وقضائها أيام احليض والنفاس لكثرة املشقة واإلحراج  ،ومن ذلك أيضاً وجوب
اإلفطار يف رمضان بسبب احليض والنفاس وجوازه يف مراحل محلها ورضاعها رفقاً بصحتها أو سالمة جنينها
أو رضيعها(.)84
أما يف السنة النبوية الشريفة فقد وردت بهذا اخلصوص أحاديث صحيحة كثرية تستوجب على املرأة
ما استوجب على الرجل  ،نذكر منها
َتْ  ،فإن
َصل
َتَهُ ف َّ
َ إمرأ
َى وََأيَْقظ
صل
َ َ
َامَ مِنَ اللَّ ْيلِ ف
جالً ق
(أ) روى أبو هريرة  أن رسول اهلل  قال  { :رَحِمَ اهللُ رَ ُ
َبَى نَضَحَتْ
َأن أ
َى ،ف
صل
َ َ
جهَا ف
َتْ زَوْ َ
َظ
َتْ وََأيْق
َصَل
َامَتْ مِنَ اللَّيْل ف
َاءَ َ ،ورَحِمَ اهللُ إمرأة ق
جِههَا امل
َبَتْ نَضَحَ فِي وَ ْ
أ
()85
َاءُ } .
جهِِه امل
فِي وَ ْ
َظ
َ
َ من اللَّ ْيلِ َوَأيْق
(ب) وروى أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري (رضي اهلل عنهما) أن رسول اهلل  قال{:مَنْ اسْتَيَْقظ
َثِرياً وَالذَّاكِرَاتِ } (.)86
َصَلَّيَا َركْعَتَيْنِ مجيعاً كُتِبَا من الذَّاكِرِي َن اللَّ َه ك
امْ َرَأتَهُ ف
(ت) ورد عن رسول اهلل  أحاديث كثرية تطالب الرجال السامح للنساء احلضور إىل املساجد وعدم منعهنَّ من
..........................................................................................................................................................
153

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
َحَِدكُمْ إىل
َةُ أ
ذلك  ،ما رواه سامل بن عبداهلل عن أبيه ( رضي اهلل عنهما ) أن النيب  قال { :إذا أستأذنت امْ َرأ
الْمَسْجِدِ فال يَمْنَ ْعهَا } (. )87
يلحظ مما مضى أن اإلسالم ساوى املرأة مع الرجل يف العبادات واحلقوق والواجبات  ،وليس هناك
فرق بينهما يف التكاليف الشرعية  ،وهما على حد السواء .
ثَانياً  :حَقُ املَرأةِ فِي التَعْلِيمُ عِنْدَ األَدِيَانِ الثَّالَثةِ
حرمت املرأة من حق التعليم والتعلم يف ظل األديان السماوية السابقة  ،وفيما يأتي عرض للحالة
العلمية اليت كانت تعيشها املرأة قي ظل الشريعة اليهودية والنصرانية مقارنة باإلسالم نذكرها يف مطلبني
وكاالتي .
( )1اليَهُودُ وَالنَّصَارَى
مل يسمح الدين اليهودي وال النصراني املرأة مبمارسة حقها يف حتصيل العلم  ،وحتى يف املسائل
الفقهية اليت ختص النساء  ،فقد أوجبت الديانتان على املرأة أن تسأل زوجها  ،وال جتوز هلا الرجوع إىل
َمَا
الكنيسة وكهنتها  ،ألنه يعد ذلك يف نظرهم عيباً وخروجاً عن الدين  ،كما جاء يف سفر كورنثوس األوىل َ ( :وك
َلَّمُ ،
َ يَجُوزُ َلهُنًّ التَّك
َنَائسِ َ ،فال
َلْتَصْمُتْ نِسأؤكُم يف الك
النسَاءُ يف جَميعِ كنائِسِاإلِخوَةِ القِدِّيسنيَ  ،ف
تَصْمُتُ ِّ
َى
َنَّهُ َعيْبٌ َعل
جهُنَّ يف البَيْتِ  ،أل
َلنَ أزوَا َ
َنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئَاً َفلَْيسْأ
َإنْ أرَدْنَ أ
َمَا تَقولُ الشَّريعةُ  ،ف
َيْهنَّ أن يَخْضَعْنَ ك
وَعَل
()88
 ،وورد يف سفر تيموثاوس األوىل ( :وَعَلى املرأةِ أنْ تََتعَلََّمَ بِصَمْتٍ وَخُضُوعٍ تَام ٍ ،
َنِ ْيسَةِ )
َلَّمَ يف الك
َنْ تَتَك
َةِ أ
َرأ
امل
َوَّالً ثُمَّ حَوَاءَ ) (. )89
َهُ اهللُ أ
َق
َنَّ آدمَ خَل
َيْهَا أنْ تَل َزمَ اهلُدوءَ  ،أل
َ على الرَّجُلِ  ،بَلْ عَل
َنْ ُتعَلِّمَ وال أنْ تَتَسَلَّط
َ أجيزُ للمِرأةِ أ
وَال

يبدو أن املعابد اليهودية والكنائس النصرانية منعت املرأة من حق التعليم  ،أما ما أذن هلا فهو ال
يتجاوز من عمل إداري أو مالي أو اخلدمة  ،وليس العمل الروحي  ،وهلذا عارض كثري من رجال الدين
النصرانى ما أفرزته مؤمترات املرأة من مطالب وقوانني للمساواة املطلقة بني الرجل واملرأة ( ، )90والشك أن
هذه احلالة خمالف مع اإلسالم  ،حيث كان نساء املسلمات يطلنب العلم من املعلم األول رسول اهلل  ، وكانت
َنْ
حيَاءُ أ
َنْصَارِ مل َيمَْن ْعهُنَّ الْ َ
النسَاءُ ِنسَاءُ الْأ
أم املؤمنني عائشة (رضي اهلل عنها) تدعو هلنَّ باخلري بقوهلا { :نِعْمَ ِّ
َقهْ َن يف الدِّينِ } (. )91
يَتَف َّ
ثانياً  :اإلِسْالَم
عنى اإلسالم باملرأة عناية بالغة لكونها صانعة اجملتمع ومربيه  ،فهي األم واألخت والزوجة  ،وهي
تصوغ لبَنَات اجملتمع على أكمل وجه  ،وإضافة إىل ذلك فأنهن شاركن الرجال يف كثري من ميادين احلياة
كالغزوات واحلضور يف املساجد . )92( ...
أما يف جمال التعليم والتعلم فقد نالت املرأة نصيباً وافراً يف اإلسالم  ،حيث كن حيضرن جمالس رسول
اهلل  لالستماع إىل الوعظ واإلرشاد ومواكبة األمور املستجدة يف الدين  ،ألن اإلسالم فتح اجملال أمامهن
لالشتغال بالعلوم الشرعية وغريها ،وعليه فقد قسم علماء املسلمني العلم إىل نوعني  ،علوم شرعية  ،وعلوم
دنيوية  ،نذكرها كاآلتي
النوع األول  :العلم الشرعي  :وينقسم هذا النوع إىل قسمني
(أ) فرض عني  :هذا النوع من العلم فرض عني على كل مسلم ومسلمة كمعرفة اهلل تعاىل وصفاته العلى  ،ومعرفة
الفرائض الشرعية كالصالة والزكاة والصيام واحلج ...
(ب) فرض كفاية  :هذا النوع فرض على بعض األفراد  ،حبيث إذا قام به بعض املسلمني سقط احلكم عن
الباقني  ،وذلك كمعرفة العلوم واألحكام الشرعية التفصيلية كمعرفة علم املرياث  ،وأصول الفقه  ،وتفسري آيات
األحكام  ،ومصطلح احلديث . )93( ....
النوع الثاني  :العلم الدنيوي
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هذا النوع متعلق بأمور الدنيا  ،كتعلم الطب واهلندسة والزراعة  ...وقد اتفق العلماء على أن تعليم
املرأة هلذه العلوم جائزة بشرط إذا التزمت بالضوابط الشرعية احملددة كالتسرت وعدم اخللوة  ...خوفاً من
الفتنة وغريها ( ، )94ومما جيب ذكره إن نصوصاً كثرية من املصدرين الشريفني تدل على فضل العلم الشرعي
 ،وإن هذه النصوص مل تفر ق بني الرجل واملرأة يف حتصيل تلك العلوم  ،بل طلب منهما على حد سواء  ،وفيما
ياتي نذكر بعض ًا منها وكاالتي :
()95
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ،
(أ) قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
()96
فدلت اآلية الكرمية على مكانة العلم وشرفه  ،واآلية عامة لكل مسلم ومسلمة .
(ب) قوله تعاىل  :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﭼ( ، )97دلت اآلية الكرمية على
أن معرفة اهلل تعاىل وتوحيده واجب على كل مسلم ومسلمة  ،وأنه ال جتوز للمرأة أن تتنازل عنها حتى تتمكن
من أداء ما جيب عليها من معرفة وعبادة ربها  ،فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب (. )98
(ت) قول اهلل تعاىل  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ( ،)99دلت اآلية الكرمية على
حق املرأة يف االشتغال بالعلوم الشرعية السيما فيما يتعلق بأمور دينها وتربية أوالدها (. )100
(ث) إن توجيه اجلهود إىل الرجال دون النساء يعارض قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭨ ﭩ
ﮤ ﭼ( ، )101فيعلم من هذه اآلية الكرمية أن كل ما أمر به الرجل ومن مجلته طلب العلم فهو حيق املرأة أيضاً
وإضافة إىل ما ذكرنا من األدلة فهناك بعض الشواهد اخلاصة حبق النساء يف التعليم وحثهن عليه يف عهد
املصطفى  نذكر منها :
ب الرِّجَالُ
َةٌ إىل رسول اللَّهِ  فقالت  :يا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَ َ
(أ) روى أبو سعيد اخلدري  أنه قال  {:جَا َءتْ امْ َرأ
َانِ
َذَا يف مَك
َذَا َوك
َ اهلل  ،فقال  :اجْتَمِعْنَ يف يَ ْومِ ك
َ فيه تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّ َمك
َ يَوْمًا نَأْتِيك
سك
َاجْ َعلْ لنا من نَفْ ِ
َف
بِحَدِيِثك
()102
َعَلَّ َمهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اهلل } .
َتَاهُنَّ رسول اللَّهِ  ف
َأ
َاجْتَمَعْنَ ف
َذَا ف
َذَا َوك
ك
قال احلافظ ابن حجر  ":ويف احلديث بيان ما كان عليه نساء الصحابة من احلرص على تعلم أمور
الدين"( ،)103وإذا كان العلم من املطالب األساسية يف حياة اإلنسان فإنه نعمة من اهلل تعاىل على البشر فال
ينبغي لآلباء أن حيرموا بناتهم من التعلم  ،شريطة العناية برتبيتهن على األخالق اإلسالمية كما هو الواجب
عليهم بالنسبة ألوالدهم الذكور أيضاً  ،فال فرق يف هذا بني الذكور واإلناث (.)104
(ب) ووردت أحاديث أخرى تفتح أمام املرأة باب العلم وحيث اآلباء على تعليم بناتهم ( ، )105منها  :ما روى أبو
َه اجلَّنَة }
َحسَنَ إل ْيهُنَّ َفل
جهُنَّ َوأ
َدََبهُنَّ َوزَوَ َ
َأ
الثَ بَنَاتٍ ف
سعيد اخلدري  أنه قال  :قال رسول { : مَنْ عَالَ َث َ
(.)106
جلٌ من
َجْرَانِ َ :ر ُ
َاثَةٌ هلم أ
َ عن أبيه ( رضي اهلل عنهما ) انه قال  :أن رسول اللَّهِ  قال َ { :ثل
(ت) وروى أبو بُرْدَة
َمَةٌ
جلٌ كانت عِنْدَهُ أ
َدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ  ،وَرَ ُ
َ ْهلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ  ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إذا أ
أ
َجْرَانِ } (.)107
َ ُه أ
جهَاَفل
َتَزَوَّ َ
َعْتََقهَا ف
ُم أ
حسَنَ تَ ْعلِي َمهَا  ،ث َّ
َْ
َأ
حسَنَ تَأْدِيَبهَا  ،وَعَلَّ َمهَا ف
َْ
َأ
َدََّبهَا ف
َأ
يطؤها ف
َقهْهُ يف الدِّينِ}
(ث) وروى معاوية بن أبي سفيان  أنه مسع رسول اهلل  يقول{:من يُرِدْ اهلل بِهِ خَيْرًا يُف ِّ
فاخلطاب موجه للذكور واإلناث على حد سواء (. )109

()108

(ج) أقر الرسول  تعليم النساء الكتابة  ،كما روت الشفاء بنت عبداهلل العدوية  ،قالت  :دخل عليَّ النيب
َلمْتَها الكِتابة }(. )110
َمَا ع َّ
َِة ك
َمِيْ َن هذِه رُقيََة النَ ْمل
وأنا عند حفصة  ،فقال لي { :أآل تَ ْعل
َ يف صَ ْومِ النيب 
َة
َنَّ نَاسًا تَمَا َروْا عِنْدَهَا يوم عَرَف
ضلِ بِنْتِ الْحَاِرثِ ( رضي اهلل عنها ) قالت {:أ
َ ْ
(ح) إن أُمِّ الْف
..........................................................................................................................................................
155

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
شرِبَهُ }
َبَنٍ وهو وَاقِفٌ على بَِعريِهِ َف َ
َدَحِ ل
ت إليه بِق
َ ْ
سل
ََأرْ َ
ضهُمْ ليس بِصَائِمٍ  ،ف
ضهُمْ هو صَائِمٌ  ،وقال بَعْ ُ
فقال  :بَعْ ُ
(. )111
قال ابن حجر  " :ويف احلديث من الفوائد العديدة  ...ومنها املناظرة يف العلم بني الرجال والنساء ...
وفيه فطنة أم الفضل الستكشافها عن احلكم الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة الالئقة باحلال  ،ألن ذلك كان يف
يوم حر بعد الظهرية " (  ،)112ويؤخذ من هذه اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة حث القرآن الكريم وحرص
الرسول  على تعليم النساء  ،وإنها تدل على على خروج املرأة للتعليم  ،وأحقيتها يف التعليم واخلروج له
والبحث عنه  ،وال يوجد نص صحيح صريح مينع املرأة من حق التعليم  ،بل أن النصوص تدل على جوازها
( ، )113وعليه فقد ظهرت يف صدر االسالم معلمات جليلالت أمثال ام املؤمنني السيدة عائشة  ،فكانت (رضي اهلل
عنها) إحدى اجملتهدات قد خصصت أوقات كثرية للدراسة ورواية احلديث ( ، )114وكانت النساء وكبار
أصحاب رسول اهلل  يأتون إليها ويسألونها من وراء حجاب فتجيب  ،فإذا علموا بذلك منها رجعوا إىل قوهلا ،
وكما كانت نساء رسول اهلل  يبلغن النساء أحكام الدين وأحاديث رسول اهلل  ، )115( ومما جيدر ذكره يف هذا
الصدد أنه على الرغم من ظهور حركة الوضع على أحاديث الرسول  إال أنه مل تثبت أن امرأة قد وضعت
حديثاً على النيب  ، يقول الذهيب( " : )116مل يؤثر عن امرأة أنها كذبت يف حديث  ...وما علمت يف النساء من
اتهمت وال من تركوها " ( ، )117ومل تثبت أيضاً أن حمدثاً أو فقهياً رد خرب امراة لكونها امرأة  ،كما يقول
الشوكاني( " : )118مل ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خرب امرأة لكونها امرأة  ،فكم من سنة قد تلقتها األمة
بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة " (.)119
أما ما آل إليه أمر نساء املسلمني يف العهود املتأخرة من احنالل اجلهل وابتعادهن عن العلوم و املعرفة
ما كان السبب يف ذلك إال احنراف املسلمني عن النهج الذي رمسه اإلسالم للمرأة يف شؤون الرتبية والتعليم تبعاً
لضعف املستوى العلمي للرجال أنفسهم يف تلك احلقبة التارخيية ( )120ولذلك يقول مصطفى صادق الرافعي :
" وما رأينا كاتباً مسلماً يستحق أمانة محل القلم والتوجيه يعارض يف تعليم البنت أو تثقيفها لذات العلم أو
لذات الثقافة  ،وإمنا يعارضه ملا يرتتب عليها من حماذير وآثام " ( ،)121ويبدو مما مضى أن حق املرأة يف
التعلم قاصر يف اإلسالم  ،ألنه ثبت حرمان املرأة من هذا احلق يف اليهودية والنصرانية  ،ألن اإلسالم أراد
للمرأة أن تكون املتعلمة واملثقفة اليت تتلقى العلم النافع وتعمل به وتبثه إىل مثيالتها  ،ألن الواجب على
املرأة أن تتعلم من أمور دينها ما ال يسع للمسلمة أن جتهله  ،وان تتعلم من العلوم األخرى ما يناسب وظيفتها
يف احلياة ( ، )122وما ميكنها من أن متارس الدعوة إىل اهلل تعاىل  ،فهو واجب على كل مسلم ومسلمة ( ، )123كقوله
تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ(. )124
اخلَاِمتَةُ
وأخرياً لقد متخض عن البحث النتائج اآلتية
( )1ساوى اإلسالم املرأة يف اإلنسانية مع الرجل  ،وقد ترجم هذه املساواة على الواقع العملي و الفعلي،
فشملت كافة ميادين احلياة كالعبادة والسياسة واحلضور يف ميادين القتال . ...
( ) 2دعا اإلسالم املرأة إىل بذل جهودها وتفعيلها لبناء اجملتمع وإقامة احلياة  ،وذلك فيما يناسبها من أعمال
بعيدة عن االختالط والتربج .
( )3فضل الكتاب املقدس الرجل على املرأة  ،وجعل طاعته كطاعة اهلل تعاىل مطلقة يف كل شيء  ،وعدَّ
اخلروج من طاعة الزوج كخروجها من طاعة تعاىل .
( )4كانت العالقات اجلنسية غري املشروعة يف الديانتني ( اليهودية والنصرانية ) منتشرة قبل الزواج العتقاد
اليهود حبلها  ،ولتعطيل رجال الدين النصراني النصوص من أناجيلهم اليت حترم الزنا  ،وإخداع الناس بأن
املسيح يكفر ذنوبهم .
( )5شبه الفكر اليهودي املرأة غري اليهودية بالبهيمة  ،وإن اغتصاب النساء غري اليهوديات ال تعدُّ يف نظرهم
جرمية  ،وال يستحق الرجل اليهودي عليها العقاب .
( )6منعت الشريعة اليهودية والنصرانية املرأة من حق التعليم والتعلم ومن العمل الروحي  ،بذريعة عورتها يف
نفسها وصوتها .
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( )7أعطى اإلسالم املرأة حق التعليم والتعلم بالعلوم الشرعية وغريها  ،وذلك مبا يناسب وظيفتها يف احلياة .
( ) 8ال جيوز لآلباء أن مينعوا بناتهم من التعليم والتعلم  ،شريطة أن يتم ذلك يف حدود الفضيلة وضوابط
األخالق اليت أقرها الشرع  ،وضمن اللشروط اليت بيّنها العلماء .
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()80سورة النساء .124 :
( )81سورة النحل . 97 :
( )82املرأة املسلمة يف مواجهة التحديات املعاصرة . 18 :
( )83ينظر :حكم عمل املرأة يف املرأة يف الفقه اإلسالمي .34 :
( )84املرأة يف الفكر اإلسالمي .74 :
()85أخرجه أبو داود يف سننه  :كتاب  :الصالة  ،باب احلث على قيام الليل ، 70 / 2 :رقم احلديث ( )1450وأخرجه النسائي
فس سننه الكربى :كتاب  :افتتاح الصالة  ،باب  :الرتغيب يف قيام الليل  ، 411 / 1 :رقم احلديث ( )1300وأخرجه اإلمام أمحد يف
مسنده  :مسند  :أبي هريرة  ، 250 / 2 :رقم احلديث (. ) 7404
()86أخرجه أبو داود يف سننه  :كتاب  :الصالة  ،باب احلث على قيام الليل  ، 70/2 :رقم احلديث )1451(:والبيهقي يف سننه
الكربى  :كتاب  :قيام الليل  ،باب  :ثواب من استيقظ وأيقظ أمرأته فصليا  ، 501 / 2 :رقم احلديث (. )4220
( )87أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :النكاح  ،باب استئذان املرأة زوجها باخلروج إىل املسجد  ، 2007/5 :رقم احلديث
. )4940( :
( )88كورنثوس األوىل  :األصحاح  / 14:عدد .35 ، 34، 33 :
( )89تيموثاوس األوىل  :األصحاح  / 2 :عدد .11 :
( )90ينظر  :املرأة يف اليهودية و املسيحية واإلسالم  192 :ومكانة املرأة يف األسرة .24 :
( )91أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :العلم  ،باب احلياء يف العلم  ،60 /1 :رقم احلديث (  )50وأخرجه مسلم يف صحيحه :
كتاب  :احليض  ،باب  :استحباب املغتسلة من احمليض  ، 261 / 1 :رقم احلديث ( . )232
( )92ينظر  :املرأة بني تكريم اإلسالم وإهانة اجلاهلية  565 :واملرأة يف الفكر اإلسالمي .70 :
( )93ينظر :حكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي. 183 :
( )94ينظر :نيل األوطار . 103/9 :
( )95سورة العلق . 5 :
( )96ينظر  :سنن ابن ماجه . 80 / 1 :
( )97سورة حممد . 19 :
( )98ينظر  :حكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي 32 :وشخصية املرأة املسلمة  132 :واملرأة الداعية واألسرة املسلمة 169 :
واملرأة بني هداية اإلسالم وغواية اإلعالم .184 :
( )99سورة األحزاب . 34 :
( )100ينظر :شخصية املرأة املسلمة  132 :وحكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي .185 :
( )101سورة البقرة . 228 :
( )102أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :االعتصام بالكتاب والسنة  ،باب  :تعليم النيب أمته من الرجال والنساء مما علمه
اهلل ك  ، 2666 / 6رقم احلديث ( )6880وأخرجه مسلم يف صحيحه  :كتاب  :الرب والصلة واألدب  ،باب  :فضل من ميوت له
ولد فيحتسبه  ، 2028 / 4 :رقم احلديث (.)2633
( )103فتح الباري . 196/1 :
( )104ينظر :شخصية املرأة املسلمة  134 :واملرأة يف تكريم وإهانة اجلاهلية  567 :واملرأة بني هداية اإلسالم وغواية اإلعالم
. 186 :
( )105ينظر :احلقوق التعليمية للمرأة يف اإلسالم من واقع القرآن والسنة .79 :
( )106أخرجه أبو داود يف سننه  :كتاب  :الديات  ،باب  :فضل من عال يتيماً  ، 338 / 4 :رقم احلديث ( )5147وأخرجه
األمام أمحد يف مسنده  ،مسند  :أبي سعيد اخلدري  ، 97 / 3 :رقم احلديث (. )11943
( )107أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :العلم  ،باب  :تعليم الرجال أمته وأهله  ، 48 / 1 :رقم احلديث (. )97
( ) 108أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :العلم  ،باب  :من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين  ، 39 / 1 :رقم احلديث ()71
وأخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب :الزكاة  ،باب  :النهي عن املسألة  ، 718 / 2 :رقم احلديث (. ) 1037
( )109ينظر :املرأة بني تكريم اإلسالم وإهانة اجلاهلية .566 :
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( )110أخرجه أبو داود يف سننه  :كتاب  :الطلب  ،باب  :ما جاء يف الرقى  ، 11 / 4 :رقم احلديث ( )3887والبيهقي يف سننه
الكربى  :كتاب  :الطب  ،باب  :رقية النمل  ،رقم احلديث ( . )7543
( )111أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب  :الصوم  ،باب  :صوم يوم عرفة  ، 701/2 :رقم احلديث (  )1887واخرجه مسلم يف
صحيحه  :كتاب الصيام  ،باب  :استحباب الفطر للحاج يوم العرفة  ، 791 / 2 :رقم احلديث (. )1123
( )112فتح الباري . 238/4 :
( )113ينظر :املرأة بني الفقه والقانون  165 :وشخصية املرأة املسلمة  132 :حقوق املرأة بني االعتدال والتطرف .131 :
( )114ينظر :احلقوق التعليمية للمرأة يف اإلسالم من واقع القرآن والسنة . 47 :
( )115ينظر  :حكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي 186 :واملرأة املسلمة .256 :
( )116هو :اإلمام احلافظ مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الرتكماني ثم الدمشقي املقرئ  ،ولد سنة
 673هـ  ،طلب احلديث وله مثاني عشرة سنة  ،تويف سنة 748هـ (ينظر  :تذكرة احلفاظ . )231/ 1:
( )117ميزان االعتدال يف نقد الرجال . 465/7 :
( )118هو  :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن ابن حممد بن صالح بن علي بن عبد اهلل الشوكاني ،اخلوالني
الصنعاني  ،كنيته أبو عبد اهلل ،ولد سنة 1173هـ  ،ونشأ بصنعاء  ،وولي القضاء  ،وتويف بها ودفن خبزمية سنة  1250هـ (
ينظر :معجم املؤلفني .)53 / 11 :
( )119نيل األوطار . 106/7 :
( )120املرأة يف الفكر اإلسالمي . 161 :
( )121ينظر :الرافعي واالجتاهات اإلسالمية يف أدبه  43 :نقالً عن :املرأة يف فكر اإلسالمي.162 :
( )122املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل اهلل . 357 :
( )123املصدر نفسه .357 :
( )124سورة يوسف .108 :
املَصَادِرُ وَاملَرَاجِعُ
() 1أحكام النساء  :عبدالرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي  ،حتقيق :عمرو عبد املنعم سليم ،ط ( )1مكتبة ابن تيمية  ،القاهرة
1417هـ1997-م.
( )2االستيعاب يف معرفة األصحاب  :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب(ت 463هـ) حتقيق :علي حممد البجاوي  ،ط ( )1دار
اجليل بريوت .1412
َ يف معرفة الصحابة :عزالدين بن األثري أبي احلسن علي بن حممد اجلزري (ت630هـ) ط( )1دار الفكر1426هـ-
( ) 3أُسْدُ الغابة
2005م.
( )4اإلصابة يف متييز الصحابة  :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي( ت 852هـ) حتقيق :علي حممد البجاوي
،ط( )1دار اجليل  ،بريوت 1412هـ 1992م .
( )5اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكنى :علي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال (ت 475هـ ) ط()1
دار الكتب العلمية  ،بريوت 1411هـ .
( )6اإلمالء يف الكبائر واملناهي الشرعية للنساء :صالح فتحي هلل ،ط ( )1مؤسسة الريان ،بريوت1422هـ2001-م.
( )7البيان يف عقيدة النصارى من التحريف والبهتان .
( )8تذكرة احلفاظ  :أبو عبد اهلل مشس الدين حممد الذهيب (ت  748هـ) ط( )1دار الكتب العلمية  ،بريوت .
( )9التفسري الكبري  :فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت 606هـ) ط( )1دار الكتب العلمية  ،بريوت 1421هـ
2000م .
( )10الثقات  :حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ( ت 354هـ) حتقيق :السيد شرف الدين أمحد  ،ط( )1دار الفكر
1395 ،هـ 1975م .
( )11اجلامع الصحيح املختصر :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي (ت256هـ ) حتقيق :مصطفى ديب البغا  ،ط
( )3دار ابن كثري  ،بريوت 1407هـ 1987م .
( ) 12احلقوق التعليمية للمرأة يف اإلسالم من واقع القرآن والسنة :منى علي السالوس ،ط ( )1دار النشر للجامعات ،مصر1424هـ-
2003م.
( )13حقوق املراة بني االعتدال والتطرف  :حسنني احملمدي بوادى  ،ط( )1دار الفكر اجلامعي  ،االسكندرية 2004م .
( ) 14حكم عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي  :عدنان ن ضيف اهلل آل الشوبكية  ،تقديم  :أبو عبيدة مشهور بن حسن  ،ط ( )1الدار
األثرية  ،عمان 1428هـ 2007م .
( )15خصائص الدعوة اإلسالمية :حممد أمني حسن حممد نيب عامر  ،ط ( )1دار العلمية الدولية ،عمان .200
( ) 16سنن ابن ماجة  :احلافظ أبي عبداهلل محد بن يزيد القزوييين ( ،ت275هـ) ،ط( )2دار الكتب العملية ،بريوت 2004م-
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1425هـ.
( )17سنن أبي داود :أبي داود سليمان بن األشعث السبتاني( ،ت275هـ) حتقيق :حممد عبدالعزيز اخلالدي ،ط ( )2دار الكتب
العلمية ،بريوت 2005م1426-هـ.
( ) 18سنن الرتمذي :أبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي( ،ت297هـ) حتقيق :خالد عبدالغين حمفوظ ،ط ( )2دار
الكتب العلمية ،بريوت2006م1427-هـ.
( )19السرية النبوية البن هشام  :عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد (ت 213هـ) حتقيق :طه عبد الرءوف
سعد ،ط( )1دار اجليل  ،بريوت 1411هـ .
( )20شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة :خالد عبدالرمحن احلكاك ،ط( )5دار املعرفة ،بريوت 1426هـ2005-م.
( )21صحيح مسلم بشرح النووي  :أبو زكريا حييى بن شرف بن مري النووي (ت 676هـ) ط( )2دار إحياء الرتاث العربي  ،بريوت
1392هـ .
( )22صحيح مسلم :أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشري النيسابوري( ،ت261هـ) دار الكتب العلمية ،بريوت.
( )23الطبقات الكربى :حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري (ت 230هـ) دار صادر  ،بريوت .
( ) 24عمدة احلافظ :أمحد بن يوسف بن عبد الدائم( ،ت756هـ) حتقيق :حممد باسل عيون السود ،ط( )1دار الكتب العلمية،
بريوت1417هـ1996-م.
( ) 25فتاوى النساء  :حممد متولي الشعراوي  ،املكتبة العصرية  ،بريوت 1426هـ 2006م .
( )26قصة احلضارة  :ول ديورانت .
( )27قضايا الفقه والفكر املعاصر:وهبة الزحيلي  ،ط ( )1دار الفكر  ،دمشق 2008م .
( ) 28املدخل إىل دراسة األديان واملذاهب :العميد عبدالرزاق محد أسود ،ط( )1دار العربية للموسوعات ،بريوت1400هـ-
1980هـ.
( )29املرأة املسلمة يف مواجهة التحديات املعاصرة  :شذى سلمان الدركزلي ،ط( )1روائع جمدالوي  ،أالردن 1997م .
( )30املرأة الداعية واألسرة املسلمة :حممد حسن بريغش،ط ()1مؤسسة الرسالة .
( )32املرأة الكردية ودورها يف اجملتمع الكردي :إبراهيم طاهر معروف الربات1424،هـ2004-م.
( )31املرأة املسلمة (وليس الذكر كاألنثى) :سليمان مناوجي  ،ط ( )8دار احلكم ،دمشق 1420هـ1999-م.
( )32املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل اهلل :علي عبداحلليم حممد ،ط ( )4دار الوفاء 1422هـ2001-م.
( )33املرأة بني الفقه والقانون :مصطفى السباعي ،ط ( )6املكتب اإلسالمي ،بريوت 1404هـ1984-م.
( )34املرأة بني تكريم اإلسالم وإهانة اجلاهلية :حممد أمحد إمساعيل املقدم ،ط ( )1دار القمة1426هـ2005-م.
( )35املرأة بني هداية اإلسالم وغواية اإلعالم  :صالح الدين مقبول أمحد  ،ط( )1دار إيالف الدولية  ،الكويت 1418هـ  1997م .
( )36املرأة عرب التأريخ البشري :عبداملنعم عبداهلل جربي،ط (2006 )1م.
( )37املرأة يف الفكر اإلسالمي :مجال حممد فقى رسول الباجوري1406هـ1986-م.
( )38املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم :زكى على السيد أبو غضة ،ط ( )1دار الوفاء ،املنصورة1424هـ2003-م.
( )39املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم :جميد حممود أبو حجري ،ط ( )1مكتبة الرشد ،الرياض 1417هـ1997-م.
( )40معجم املؤلفني  :عمر رضا كحالة ،ط ( )1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1414هـ 1993م.
( )41مقارنة األديان-اليهودية واملسيحية  :أمحد شليب ،ط( ،)8دار العلوم ،القاهرة .1988
( )42مكانة املرأة يف األسرة  :مسرية مجيل مسكي  ،ط( )1دار الكتب العلمية  ،بريوت 1427هـ 2006م .
()43مكانة املرأة يف القران الكريم والسنة الصحيحة  :حممد بلتاجي ،ط ( )1دار السالم 1420هـ2000-م.
( ) 44ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ( ت 748هـ) حتقيق :الشيخ علي حممد معوض ،
ط( )1دار الكتب العلمية  ،بريوت 1995م .
( )45نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  :حممد بن علي بن حممد الشوكاني ( ت  1250هـ ) دار اجليل ،
بريوت 1973م .
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"أسباب اخلسران يف ضوء آيات القرآن"
إمساعيل حممد قرني 1و زياد صاحل محيد
كلية العلوم اإلسالمية /جامعة صالح الدين

2

1- Dr.ismailqarany@yahoo.com
2- ziyad_salih@yahoo.de
تأريخ االستالم2012 /3 /4 :
تأريخ القبول2013/ 7 / 23 :

ملخص
خلق اهلل تعاىل اإلنسان وجعله خليف ةً يف األرض ،فلم يرتكه سدىً ،بل أرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب لكي ال
ينحرفوا وال يضلوا فيؤدي بهم إىل اهلالك واخلسران املبني .ويف هذا البحث بيان موجز لألسباب اليت تؤدّي باإلنسان إىل
اخلسارة ،وجامع ملا ورد يف القرآن الكريم من اآليات اليت تتحدّث عن اخلسارة وأسبابها.
واخلسارة منها ما كان يف العقيدة وهذا أخطر أنواع اخلسران ،ومنها ما كان يف جمال األخالق والتصرفات واألوهام.
ويهدف البحث إىل إبعاد اإلنسان عن هذه األسباب اهلدّامة ،ليكونوا على بصرية مبصاحل دنياهم وأخراهم.

املقدمة
احلمد هلل الذي يفصل يوم القيامة بني الفائزين واخلاسرين ،والصالة والسالم على سيدنا حممد اهلادي
إىل صراط مستقيم ،وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن اهلل تعاىل خلقق الوجقود ،واصقطفى مقن بينقه اإلنسقان ليكقون خليفق ًة يف األرض ،وس يرتكهقم سقدىً،
فأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عل يهم الكتب ،وبقني هلقم أسقباب فقووهم وسقعادتهم ليتبعوهقا ،وأسقباب خسقرانهم
ليجتنبوها ،ولو أمعنا النظر يف القرآن الكريم لرأينا أن اهلل تعاىل ذكر اخلسارة وأسبابها يف عشرات اآليات ،وهذا
دليل على عظم األمر وخطورته.
وقد وردت آيات كثرية تدور موضوعها حول خسارة اإلنسان وأسبابها قدمياً وحديثاً ،ولتوضيح أسباب
اخلسارة والوقوف على خطورة نتائجها ،ومثرتها على حياة املسلمني شقرعنا يف كتابقة هقذا البحقث يف ضقو
آيات القرآن الكريم ،معتمداً فيه على آرا العلما واملفسرين.
أهميققة البحققث :تظهققر أهميققة كققل ققث مبتعلقققه ،وتكتسققب قوّتققه مققن مضققمونه وحمتوياتققه ،ومبققا أن
موضوعنا يتعلق بالقرآن الكريم ارتقى معامله برفعة كتاب اهلل وآياته ،ونستمد من معجزاته وأحكامه والققوة
اليت حتمينا من الفشل واخلسران يف أعمالنا وأقوالنا.
هدف البحث :يهدف البحث إىل وضع املناهي الواردة يف آيات اهلل تعقاىل أمقام املسقلمني وحتقذيرهم مقن
الوقوع يف الذنوب واآلثام ،وليتجاوووا مواقع اخلطر لكي ال يقعوا يف شراك الشيطان ،وأن ال خيسروا حياتهم يف
الدنيا واآلخرة.
خطة البحث :وبعد التمعن والتقصّي ،اقتضى البحث أن يتكون من مقدمة ،ومتهيد ،مبحثني ،وخامتة.
أما املقدمة :فهي هذه ،وأما التمهيد :فكمدخل للبحث ذكرنا فيه تعريق اخلسقارة ،وآياتهقا ،واأللفقا
ذات الصلة بها،
أما املبحث األول :فبعنوان (اخلسارة يف العقيدة) ويتضمن ثالثة مطالب ،فاملطلب األول :خصصناه لق
(الكفر باهلل ونقض العهد) ويتضمن ثالثة حماور ،األول :الكفر بقاهلل ،والثقاني :نققض العهقد ،والثالقث :رفقض
اإلسالم  ،أما املطلب الثاني :فذكرنا فيه (الكفر) ويتضقمن أربعقة مواضقيع ،األول :الكفقر باإلميقان ،والثقاني:
الكفر باليوم اآلخر ،والثالث :إطاعة الشيطان ،والرابع :إطاعة الكافرين ،واملطلب الثالث :بيّنّا فيقه (خسقارة
النفس وحبط العمل وخفة امليزان) ويتضمن ثالثة عنقاوين ،األول :خ سقارة اإلنسقان نفسقه ،والثقاني :حقبط
العمل ،والثالث :قلة العمل وعدم بلوغ نصاب النجاة.
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وأما املبحث الثاني :فبعنوان (اخلسارة يف ترك اجلهاد ويف املسائل االجتماعية والسقلوكية) ويتضقمن
أربعة مطالب ،فاملطلب األول :حيتوي على (الفرار يوم الزح والفشل) ويتضمن ثالثة حماور ،األول :الفرار
يوم الزح  ،والثاني :الفشل يف الصدّ عن سبيل اهلل ،والثالث :الفشل يف االختبار ،واملطلب الثاني :عنونّا له بق
(القتل والظلم) ويتضمن موضوعني ،األول :قتل القنفس ،والثقاني :والظلقم ،واملطلقب الثالقث :جعلنقاه (تقرك
التوبة وعدم اللجو إىل اهلل) واملطلب الرا بع :حيتوي على (األوهام والتصرف اخلطأ) ويتضمن أربعة حمقاور،
األول :الظن باهلل – ن السو  ، -والثاني :الصديق السي  ،والثالث :االنغمقا يف ملقذات القدنيا ،والرابقع:
تضييع العمر مبا ال ينفع ،ثم تأتي اخلامتة وتتضمن أبرو ما وصل إليه البحث من نتائج.
وختاماً نرجو أن ي نال عملنا هذا القبول ،وأن نكون قد وفقنا يف إعطائه حقه ،واهلل ولي التوفيق.
متهيد :يف تعري اخلسارة وآياتها واأللفا ذات الصلة
 1 -2تعري اخلسارة لغةً واصطالحاً:
اخلسارة لغةً :من (خسر) يقال :خَسِر خَسْراً وخَسَراً وخُسراناً وخَسارةً وخساراً ،فهو خاسر وخسقري،
كلققه مبعنققى :ضققل ،واخلسققار واخلسققارة :الضققالل واهلققالك ،ويف التنزيققل :
 ، )1(]    قال الفرا  :لفي عقوبة بذنبه(.)2
ويقال :خسر فالن ،أي :غنب يف جتارته ،ونقص ماله فيها(.)3
اخلسققارة اصققطالحاً :فقققد عرفهققا الراغققب األصققفهاني بقولققه :هققي انتقققار رأ املققال يف املقتنيققات
النفسققققية كالعقققققل والثققققواب واإلميققققان ،وهققققو الققققذي جعلققققه اهلل تعققققاىل اخلسققققران املققققبني حيققققث قققققال:
   
     
 ،)4(]  وكل خسران ذكره اهلل تعاىل يف القرآن هو

اخلسران املتعلق باملقتنيات النفسية واإلميانية (.)5

 2-1آيات اخلسارة:
وردت اخلسارة يف القرآن الكريم على صيغ وأووان ،فوردت لفظقة (خاسقر) ثالثقاً وثالثقني مقرةً ،ووردت
خسِرَ) مخساً وعشرين مرةً ،ووردت لفظة (خساراً) ثالث مرات ،ووردت لفظة (خسران -خسراناً) ثالث
لفظة ( َ
مرات أيضاً.
واجملموع يساوي أربعاً وستني مرةً ،وعدد اآليات املذكور فيها ذكر اخلسارة تسع ومخسون آيةً .
 3-1األلفاظ ذات الصلة
هناك ألفا هلا صلة مبعنى اخلسارة يف العقيدة ومنها:
-1حبط العمل :وهو على أضرب:
أ -أن تكققون األعمققال دنيويققةً ،فققال تغقق يققوم القيامققة عنققا اً ،قققال تعققاىل:


     
.)6(]  

ب -أن تكون األعمال أخروية ،لكن س يقصد بها صاحبها وجه اهلل تعقاىل ،كمقا جقا يف احلقديث :عقن أبقي
َاثَقة َرجُقل
َهُقمْ يَقوْمَ الْقِيَامَقةِ ثَل
َوَّلُ النَّا ِ يُقْضَقى ل
هريرة (رضي اهلل عنه) قال :مسعت رسول اهلل ( )يقول( :أ
َكِنَّقك
َ
ت وَل
َق َذبْ َ
َقالَ ك
َ حَتَّى اسْتُشْقهِدْتُ ق
َاتَلْتُ فِيك
َالَ ق
َمَا عَمِلْتَ فِيهَا ق
َالَ ف
َهَا ق
َعَرَف
َهُ نِعَمَهُ ف
َعَرَّف
َأُتِيَ بِهِ ف
اسْتُشْهِدَ ف
َ َرأ
َ
َى وَجْهِهِ حَتَّى أُلِْقيَ فِي النَّارِ وَرَجُل تَعَلَّمَ الْعِلْ َم وَعَلَّمَهُ وَق
َسُحِبَ عَل
َدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ف
َق
َان جَرِي ف
َالَ فُل
َاَتلْتَلِيُق
ق
َق َذبْتَ
َا َل ك
َ الْقُرْآنَ ق
َرَأْتُ فِيك
َالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَق
َمَا عَمِلْتَ فِيهَا ق
َالَ ف
َهَا ق
َعَرَف
َهُ نِعَمَهُ ف
َعَرَّف
َأُتِيَ بِهِ ف
الْقُرْآنَ ف
َى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي
َسُحِبَ عَل
َدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ف
َق
َارِئ ف
َالَ ق
َرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُق
َالَ عَالِم وَق
َ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُق
ِنك
َك َّ
وَل
َالَ مَا
َالَ مَا عَِملْتَ فِيهَا ق
َق
َعَرََفهَا ف
َهُ نِعَمَهُ ف
َعَرَّف
َأُِتيَ بِهِ ف
َصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ف
َاهُ مِنْ أ
َعْط
َيْهِ وَأ
النَّارِ وَرَجُل وَسَّعَ اللَّهُ عَل
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ت
َذَبْ َ
َالَ ك
َق
َك
َقْتُ فِيهَا ل
َنْف
َقَ فِيهَا إِلَّا أ
َنْ يُنْف
تأ
َرَدْ ُ
َمَا أ
َفْهَمْ تُحِبُّ ك
َمْ أ
َبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَل
َالَ أ
تَ َركْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ ق
() 7
َأُلْقِيَ فِي النَّارِ) .
َى وَجْهِهِ ف
َسُحِبَ عَل
َدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ف
َق
َالَ إِنَّهُ جَوَاد ف
َكِنْ لِيُق
وَل
() 8
ت -أن تكون األعمال صاحلةً ،ولكن بإوائها سيئات تويف عليها ،وذلك هو املشار إليه خبفة امليزان  ،قال
تعققققققققققققققققققققققققاىل    :
   
.)9(]  

 -2الضققققققالل :هققققققو احليققققققد وامليققققققل عققققققن طريققققققق اهلققققققدى ،ومنققققققه قولققققققه تعققققققاىل:
 ، )10(]  أي :ما حاد وال مال عن طريق اهلدى  .أو هو
العقققدول عقققن الطريقققق املسقققتقيم ،ويضقققاده اهلدايقققة ،ققققال تعقققاىل  :
 
()11

     

 ، )12(]  ويقال :الضالل لكل عدول عقن املقنهج عمقدًا
َ ،يسرياً كان أو كثرياً ،ونسب الضالل إىل األنبيا وإىل الكفار ،وإن كان بني الضاللني بون بعيد ،قال
كان أو سهوا
()13
تعققققاىل يف الققققن  ، ]   : وقققققال يف الكفققققار:
    
.)14(]

والضالل من وجه آخر نوعان :ضالل يف العلوم النظرية ،كالضالل يف معرفة اهلل تعاىل ووحدانيته ،ومعرفة
النبقققققققوة وملوهمقققققققا املشقققققققار إليهقققققققا بقولقققققققه تعقققققققاىل   :

  
    
()15
 ، ]والضقققققالل البعيقققققد إشقققققارة إىل مقققققا هقققققو كفقققققر ،وكقولقققققه تعقققققاىل :
   )
 
. 16(]    
وضققالل يف العلققوم العمليققة كمعرفققة األحكققام الشققرعية الققيت هققي العبققادات ،كقولققه تعققاىل :
   
 ،)17(]أي :تنسى(.)18

ثنققا الضققالل الققذي مبعنققى الكفققر ،والققذي يققؤدي باإلنسققان إىل اخلسققارة

والضققالل الققذ ي نقصققده يف
والعذاب(.)19
 -3الفتنة عن الدين :وهي اعتدا على أقد ما يف احلياة اإلنسانية ،وذلك بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن
تضل النا وتفسدهم وتبعدهم عن دين اهلل تعاىل ،وترين هلم الكفر واإلحلاد ،لذلك فهي أشد من القتل وأكرب،
قال تعاىل.)20(]     :
أو هي االرمتا يف أحضان مناهج بشرية ال تقيم أي اعتبار أو وون للوجود اإلنساني ،كما هو شائع اآلن
يف خمتل أقطار األرض ،حيث تباح األمور اليت تضقر اإلنسقان يف نفسقه وجسقده ،مثقل إباحقة اخلمقر والزنقا
واالحتكار ،وما إىل ذلك من أمور قبيحة د ذاتها.
ومن هنا كانت العقيدة حقاً مدرسةً لإلنسان ،ال جيوو أن يسلب منه بالفتنة ،سوا ً كانت الفتنة مباشرةً
أو بالواسققققققطة ،ولققققققذلك قققققققال تعققققققاىل للمققققققؤمنني  :
 )21(] أي :اقت لوا الذين مينعونكم عن دينكم ،وحياولون القضقا علقى هقذا
الدين ،والذين يريدون حرمانكم من ممارسة حقكم يف االعتقاد(. )22
-4اهلبا املنثور :اهل با  :الغبار الدقيق الناعم من الرتاب تذروه الرياح ،وما يتطاير يف البيت وتقراه يف ضقو
الشمس شبيهاُ بالدخان ،ويضرب به املثل ملا ال يعد به ،فيقال :ذهب علمقه هبقا اً ،أي :هقدراً ،ققال السقمني
احلل  :اهلبا  :واحدة هبا ة ،فقيل :اهلبا واهلبوة :الرتاب الدقيق ،وقال األوهري :اهلبا ماخيرج من الكوة مع
ضو الشمس ،فشبه اهلل سبحانه وتعاىل أعمال الكفار اليت كانوا يفعلونها يف الدنيا من عقدم اجلقدوى والنفقع
برتاب وغبار ناعم دقيق ال يرجى منه نفع وال حيصل منه فائدة(.)23
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 -3اخلسارة يف العقيدة
تعد اخلسارة يف العقيدة من أشدّ املصائب على اإلنسان من حيث اجلسامة وعظقم اجلرميقة ،إذ خيسقر
اإلنسان بسببه مجيع ما مجعه من األعمال الصاحلة والفعال احلسان ويلصق يقده بقالرتاب ،وبيقان ذلقك فيمقا
يأتي:
 1-3الكفر باهلل ونقض العهد
 1-1-3الكفر باهلل
إن من أهم األسباب اليت تؤدي باإلنسان إىل اخلسارة وحترمه من نعيم اجلنة هو الكفر وعدم اإلميان باهلل
تعققاىل الققذي هققو اخلققالق الواحققد الققذي س يلققد وس يولققد وس يكققن لققه كفققوًا أحققد ،قققال تعققاىل :

     
     
  
   
َ هُمُ اخلاسِرُونَ)
َئِك
 )24(]أي :صدقوا بالشرك ،فأقرّوا به ،وجحدوا باهلل (أُول
()25
أي  :هققم املغبونققون يف صققفقتهم  .ويقققول تعققاىل   :
      
     
      
 )26(]    ققققققال اإلمقققققام

الراوي :الكفر ال ينفع عند اهلل حيث ال يزيد إال املقت  ،وال ينفعهم يف أنفسهم حيث ال يفيدهم إال اخلسارة فإن
العمر كرأ امل ال من اشرتى به رضا اهلل ربح  ،ومن اشرتى به سططه خسر( . )27ويف هقذا البقاب آيقات أخقرى
تبني أن الكفر باهلل تعاىل يؤدي بصق احبه إىل اخلسقارة واخلقزي ،ومنهقا قولقه تعقاىل :

   

    
()28
)    
وقوله تعاىل    ( :
   
.)29(]   
وقولقققققققققققه تعقققققققققققاىل    :
      
   
  
()30
و قولقققه تعقققاىل   :
] 
    
  
   
   

.)31(]

وكل هذه اآليات الكرميات دالة داللةً واضحةً على أن الكفر يؤدي باإلنسان إىل عواقب وخيمة ،ومن كفر
فعليه كفره .
 2-1-3نقض العهد
النقض  :فسخ الرتكيب  ،وأصله يف طاقات احلبل  ،واستعماله يف إبطال العهد مقن بقاب االسقتعارة ،إمقا
العهد املأخوذ بالعقل  ،وهو احلجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله(،)32
وعليقققققه أُوولَ قولقققققه تعقققققاىل   :

    

()33
] 
     
     
     

ومققن كفققر بعققد هققذا العهققد ونقضققها فيصققبح مققن اخلاسققرين ،يقققول تعققاىل:
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 )34(]   أي :القققذين خسقققروا بإهمقققال
العقل عن النظر واقتنار ما يفيدهم احلياة األبدية  ،واستبدال اإلنكار والطعن يف اآليات باإلميان بها ،والنظر
يف حقائقها واالقتبا من أنوارها  ،واشرتا النقض بالوفا  ،والفساد بالصالح  ،والعقاب بالثواب(. )35
وقد عاتب سبحانه وتعاىل أهل الكتاب بعد أن نقضوا عهد اهلل الذي عاهدوه وتولوا ،فيقول :
      
    
 ،)36(] ومعنى اآلية :فلوال أن اهلل تفضل عليكم بالتوبقة بعقد نكقثكم امليثقاق

الذي واثقتموه  -إذ رفع فوقكم الطقور  -بقأنكم جتتهقدون يف طاعتقه ،وأدا فرائضقه ،والقيقام مبقا أمقركم بقه،
واالنتها عما نهاكم عنه يف الكتاب الذي آتاكم ،فأنعم عليكم باإلسالم ورمحته اليت رمحكم بها  -وجتاوو عنكم
خطيئتكم اليت ركبتموها  -مبراجعتكم طاعة ربكم ،لكنتم من اخلاسرين(.)37
وخسران الدنيا واآلخرة هو عاقبة كل من نقض العهد وامليثاق ،ألنه خيانة أمام اهلل والرسول ،ولذلك من
حق كل خائن أن يصيبه الذلة يف الدنيا واخلسارة يف اآلخرة.
 3-1-3رفض اإلسالم ودعوة األنبياء
إن اهلل تعقققاىل أرسقققل لكقققل أمقققة رسقققوالً أو نبيق قاً مقققن أنفسقققهم وبلسقققانهم لينقققذرهم ،كمقققا ققققال تعقققاىل:

   
       
 )38(]وخامت األنبيا وامل رسلني هو حممد بن عبداهلل ( ،) أرسله اهلل رمحةً للعاملني،

بدين
قويم قق دين اإلسالم قق الذي هو دعوة مجيع األنبيا (عليهم الصالة والسالم) ،وعلى هذا فمن أقيمت عليه احلجة
ورفض اإلسالم ودعوة األنبيا فتكون عاقبته اخلسارة واهلالك ،أفصح عن ذلك القرآن الكريم مرات ،قال تعاىل:

     
     
 )39(]أي :من الذين وقعوا يف اخلسران مطلققاً مقن غقري تقييقد للشقياع(،)40
وققققققققققققققققققققال أيضققققققققققققققققق قاً   :
    
 )41(]قال أبو جعفر :يقول تعاىل ذكره :هقؤال القذين هقذه صقفتهم ،هقم القذين غبنقوا

أنفسهم حظو ها من رمحة اهلل (وضل عنهم ما كانوا يفرتون)  ،وبطل كذبهم وإفكهم وفريتهم على اهلل ،بادعائهم
له شركا  ،فسلك ما كانوا يدعونه إهلًا من دون اهلل غري مسلكهم ،وأخذ طريقًا غري طريقهم ،فضَلّ عقنهم ،ألنقه
سلك بهم إىل جهنم ،وصارت آلتهم عدمًا ال شي  ،ألنها كانت يف القدنيا حجقارة أو خشقبًا أو ملاسًقا أو كقان هلل
وليًّا ،فسلك به إىل اجلنة ،وذلك أيضًا غري مسلكهم ،وذلك أيضًا ضالل عنهم( ، )42ويؤكد تعاىل ذلك بقولقه عققب
هققققققققققققققققققققذه اآليققققققققققققققققققققة      :
()43
ويقققققققققول أيضقققققق قاً    :
]
()44
 ]   والكفار تعمقيهم وتغقرهم املقال
واجلاه فريون األشيا بعكسها ،ويرون اهلداية واتباع األنبيا ضالالً وخسارةً ،كما يقول تعاىل حكايةً عقنهم:
    

 )45(] قال اإلمام الراوي :فجعلوا اتباع الرسول خسراناً ،وس جيعلوا
عبادة األصنام خسراناً ،ومعنى اآلية :لئن كنتم أعطيتموه الطاعة من غري أن يكون لكم بإوائها منفعة فذلك هو
()46
اخلسقققققققران  ،ويف هقققققققذا البقققققققاب آيقققققققات منهقققققققا قولقققققققه تعقققققققاىل  :
    
  

()47
ويقققققققققققققققققققققققققققققققققققول  :
]
     
   

()48
ويقققول    :
]

..........................................................................................................................................................
167

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56

     
()49
ويققققققققققققول    :
]





 )50(]   أي :واستمروا على اتباع

رؤسائهم الذين أبطرتهم أمواهلم وغرتهم أوالدهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم يف اآلخرة فصاروا أسوة هلم
يف اخلسار( . )51ولذلك فالكيس من اتبع رضوان اهلل باتباع أنبيا ه ورسله ،وقبل اإلسالم واستقام عليه حتى أتاه
اليقني واهلل عنه راض.
 2-3الكفر
 1-2-3الكفر باإلميان
إن التشريعات اإلسالمية كلها منوطة باإلميان ،وتنفيذها كما هي هو اإلميان ،فالقذي يعقدل عنهقا إ قا
يكفققر باإلميققان ويسقققرته ويغطيققه وجيحققده ،والقققذي يكفققر باإلميقققان يصققبح خاسققراً يقققوم القيامققة( .)52ققققال
تعقققققققققققققققققققققققققققققاىل     :

    
()54
()53
 ]أي :بشققرائع اإلسققالم ومققا أحققلّ اهلل وحققرّم  .وقققال تعققاىل :
      
 )55(]  أي :يضل اهلل من يبغي الضالل

لنفسه ويعرض عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان فمسريه اخلسارة واهلالك،والندامة والعذاب ،ومن يضلل اهلل
()56
فهققققو الققققذي اختققققار لنفسققققه الضققققاللة والكفققققر باإلميققققان  ،وقققققال تعققققاىل :

    
.)57(]    

 2-2-3الكفر باليوم اآلخر
اإلميقان بققاليوم اآلخققر أحققد أركققان العقيققدة ،وهقو يققوم اجملققاوات ،والثققواب والعقققاب ،وكشق السققرائر،
وحصاد ما ورعه اإلنسان يف الدنيا وقدمه لنفسه ،وال شك يف كفر من أنكر هذا اليوم وجحدها ،ومن كفقر بهقذا
اليقققققققوم املوعقققققققود فتكقققققققون عاقبتقققققققه خسقققققققراً ،وققققققققال تعقققققققاىل   :

   
   
     
 )58(]  أي :هقققم يف اآلخقققرة أشقققد النقققا

خسراناً ال غريهم حلرمانهم الثواب واستمرارهم يف العقاب خبالف عصاة املؤمنني( ، )59ويف الققرآن أن اهلل تعقاىل
يذكر نعت رجل ضالّ به كافر ،وبوالديه عاقّ ،وهما جمتهدان يف نصيحته ودعائه إىل اهلل ،فال يزيقده دعاؤهمقا
()60
إيققاه إىل احل ققّ ،ونصققيحتهما لققه إال عت قوًا ومت قرّدا علققى اهلل  ،فيقققول  :

   
      
    
       
   
      
      
 )61(] والقول الذي حق علقى هقذا وأمثالقه هقو العققاب القذي ينقال

اجلاحدين املكذبني ،وهم كثري ،خلت بهم القرون من اجلن واإلنس ،حسب وعيد اهلل الصادق الذي ال خيل وال
 ،]  وأيّقق ة خسقققارة أكقققرب مقققن خسقققارة
يتطلقق
اإلميقان والقيقني يف الققدنيا ،ثقم خسققارة الرضقوان والنعققيم يف اآلخقرة ،ثقم العققذاب القذي حيققق علقى اجلاحققدين
()62
املنحرفني؟  .وشأن اجلاحدين باليوم اآلخر السطرية دائماً وقال تعاىل حكايةً عنهم :
 )63(]   أي :رجعققة خائبققة ،يع ق  :إن رددنققا بعققد
املوت لنطسرن مبا يصيبنا بعقد املقوت( .)64وه نقاك آيقات أخقرى تقبني أن مصقري الكقافرين بالبعقث والنشقور
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اخلسقققققققققققارة والغقققققققققققنب الفقققققققققققاح  ،ققققققققققققال تعقققققققققققاىل   :
     
   
     
    

()65
 ، ]  وققققققققققققققققققققققققققققققققال  :
   
    
   
 
()66
 ، ] وقققققققال  :
     
    
  
 
()67
 ، ]  وققققققققققققققققققال  :
 
  
.)68(]  

فمن خالل عرض هذه النصور اخلالدة تبني أن منكر البعث يكون على را
بل األخسرين .

قائمة اخلاسرين ألنفسهم،

 3-2-3إطاعة الشيطان
يغلب الشيطان على قلوب العاصني و عقوهلم بوسوسته وتزيينه حتى يتبعوه ،فيكون مسقتولياً علقيهم
ومسيطراً ،وإذا سيطر عليهم يكون إهلاً مطاعاً هلم ،يث ال خيرجون عن طاعته ،فيسوقهم سوقاً تدرجيياً إىل
غضقققب اهلل تعقققاىل يف القققدنيا ،واخلققققزي واخلسقققارة يف اآلخقققرة .وققققال تعققققاىل :

     
     
 ،)69(]   أي :أال إن جند

َتِهِمْ ،القذين خسقروا ديقنهم ودنيقاهم وأنفسقهم وأهلقيهم(،)70
الشيطان وأتباعه هم اهلالكون املغبونقون يف صَقفْق
الكاملون يف اخلسران حتى كأن خسران غريهم بالنسبة إىل خسرانهم ليس خبسران ألنهم باعوا اجلنة واهلقدى
بالضاللة  ،وكذبوا على اهلل وعلى نبيه(.)71
وقد اتبع النا مسالك الشيطان ومغرياته إال من رحم اهلل ،فمنذ أن بدأ الصراع بني األنسان والشيطان
وطرد الشيطان من رمحة اهلل برتك أمره بالسجدة آلدم ،حياول الشيطان وإىل يوم القيامة أن يكثر من أتباعقه،
وقققققققققد ققققققققح يف ذلققققققققك ،كمققققققققا يقققققققققول تعققققققققاىل   :

   
 
()72
ويققققققققققققققققققققققققول تعقققققققققققققققققققققققاىل :
]
  
  
     
      
 )73(] أي :ومن يتطذ الشيطان ولياً باتباعه وامتثال ما يأمر به من

َدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً} أي :واضحاً اهراً( ،)74قال أبو جعفر :ومن
َق
دون اتباع ملا أمر اهلل به ،وال امتثال له {ف
يتبع الشيطان فيطيعه يف معصية اهلل وخالف أمره ،ويواليقه فيتطقذه وليّقاً لنفسقه ونصقرياً مقن دون اهلل {فققد
خسر خسراناً مبيناً} يقول :فقد هلك هالكاً  ،وخبس نفسه حظّها فأوبقها خبساً مبيناً يبني عن عطبه وهالكه
ألن الشيطان ال ميلك له نصراً من اهلل إذا عاقبه على معصيته إياه يف خالفه أمره ،بل خيذله عند حاجته إلي.
وهذا هو حال الشيطان مع أتباعه وأوليا ه ،خيرجهم من طريق احلق املوصل إىل اجلنة ،ويثبتهم على
طريق باطل ،يتيههم يف ضالل وعما  ،ثم يوم القيامة يكونون من اخلاسرين اخلالدين يف النار ،ثم جيي
الشيطان يف جهنم ،ويتربأ منهم ،ويصور القرآن الكريم هذا املشهد ،فيقول تعاىل :
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.)75(]  

 4-2-3إطاعة الكافرين
إن أهل الكفر من املشرك ني وأهل الكتاب ماوالوا واليزالون حياولون وخيططون ليطرجوا املسلمني مقن
دينهم ،بأنواع الوسائل من الرتغيب والرتهيب ،وال يهدفون يف ذلك غري انسالخ املسلمني من دين اإلسالم ،ألنهم
 واإلسققققالم  ،ويقققققول اهلل تعققققاىل   :
َ علققققى الققققن
حيسققققدون األمققققة

     
    
     
    
       
 )76(] وليس من السدي د أن نقول :إن حاضرهم خري من ماضيهم ،فما هم اليوم

إال من عرفناهم باألمس.
وإن إطاعة الكافرين أمر منهي عنه من اهلل تعاىل ،وال جيوو للمؤمن الوال هلم من دون املؤمنني،ألن الوال
يف اإلسالم هلل وللرسول وللمؤمنني ،وعلى هذا األسا فقد صرح القرآن الكريم أن إطاعة الكقافرين يقؤدي إىل
اإلرتقققداد عقققن القققدين ،ألنهقققم ال يرضقققون مقققن املقققؤمنني حتقققى يتبعقققوا ملقققتهم ،ققققال تعقققاىل :

 )77
  
. (]  

وتكون نتيجة إطاعتهم والوال هلم الذل واهلوان يف الدنيا ،والعذاب واخلسارة الكربى يوم القيامة ،وقال
تعققققققققققققققققققققققققققققققققققققاىل    :

   

 )78(]   ففققققي
هذه اآلية حيذر اهلل الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا ،فطاعة الذين كفروا عاقبتها اخلسارة املؤكدة ،وليس
فيها ربح وال منفعة ،فيهقا االنققالب علقى األعققاب إىل الكفقر ،فقاملؤمن إمقا أن ميضقي يف طريققه جياهقد الكفقر
والكفار ويكافح الباطل واملبطلني ،وإما أن يرتد على عقبيه كافراً  -والعياذ باهلل  -وحمال أن يق سلبياً بني
ذلققك حمافظ قاً علققى موقفققه وحمتفظ قاً بدينققه( .)79وه ق و عققام يف مجيققع الكفققار وعلققى املققؤمنني أن جيققانبوهم وال
يطيعوهم يف شي حتى ال يستجروهم إىل موافقتهم(.)80
ونرى يف وماننا هذا أن كثرياً من املسلمني يتهاونون يف مواالة الكفرة وإطاعتهم ،بل حتى يؤثرونهم على
أهل دينهم من املسلمني .فيجب علينا االنتباه إىل ذلك ونعلم أن كمال اإلميان يكقون يف القوال والقربا هلل ،كمقا
خيربنا رسول اهلل  ويقول ( :من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان)(. )81
 3-3خسارة النفس وإحباط العمل وخفة امليزان
 1-3-3خسارة اإلنسان نفسه
إذا مترد اإلنسان على اهلل تعاىل ،واتبع هوى نفسه و هوى غريه ،فأول من يتضرر به هو نفسه ،فيصبح
من اخلاسرين ،فال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً ،فيكون بهيمةً يف مسالخ بشر ،حياته ضنك وسعيه مقردود،
وذنبققه غققري مغفققور ،فيققؤدي بققه ذلققك إىل الكفققر بققاهلل ورسققوله ،وقققال تعققاىل  :
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 )82(] أي :خسروا أنفسهم بدخوهلم النار وخلودهم فيه ،وذهب
عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون اهلل فال ينصرونهم ،وال يشفعون هلم وال ينقذونهم مما هم فيه( .)83وقال تعاىل:

      
   
    
 )84(]    أي:

واعبدوا ما شئتم من دونه  .ولكن هنالك اخلسران الذي ما بعده خسران  .خسران النفس اليت تنتهي إىل جهنم
 .وخسران األهل سوا كانوا مؤمنني أم كافرين .فإن كانوا مؤمنني فقد خسرهم املشركون ألن هؤال إىل طريق
وهؤال إىل طريق .وإن كانوا مشركني مثلهم فكلهم خسر نفسه باجلحيم ( ،أال ذلك هو اخلسران املبني)( ،)85قال
جماهد :غبنوا أنفسهم وأهليهم ،قال :خيسرون أهليهم ،فال يكون هلم أهل يرجعون إليهم ،وخيسقرون أنفسقهم،
َ هُوَ الْطُسْرَانُ الْمُبِنيُ) يقول تعاىل ذكره :أال
َال ذَلِك
فيهلكون يف النار ،فيموتون وهم أحيا فيطسرونهما ،وقوله( :أ
إن خسران هؤال املشركني أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ،وذلك هالكها هو اخلسران املبني ،يقول تعاىل ذكره:
هو اهلالك الذي يبني ملن عاينه وعلمه أنه اخلسران(.)86ومن النا من يعمل ويظنها صاحلةً ولكن ال يساوي
عند اهلل جناح بعوضقة ،فلقم يقؤد بهقم إىل اهلقدى  ،وس ينتقه بهقم إىل مثقرة أو غايقة ،ألنهقم مقن الغفلقة يقث ال
يشعرون بضالل سعيهم وذهابه سدى  ،فهم ماضون يف هذا السعي اخلائب الضال  ،ينفقون حياتهم فيه هدراً،
ويققققققققول تعقققققققاىل    :
    
   
 ،)87(]  فهم يوم القيامة مهملون ،ال قيمة

هلقم وال
وون يف ميزان القيم الصحيحة  ،وهم اخلاسرون ،بل األخسرون .واخلاسقرون أنفسقهم ال يقنفعهم شقي ألنهقم ال
يؤمنقققققققققون ،ويققققققققققول تعقققققققققاىل     :
       
    
     
 ،)88(]    ويقول:
  
   
   
 
. )89(]

 2 -3-3حبط العمل
هناك أفعال حمرمة حرمهقا اهلل تعقاىل ،فمقن ارتكبهقا حيقبط اهلل أعمالقه الصقاحلة ،وإحبقاط العمقل يقؤدي
بصاحبه إىل اخلسارة العظمى يف اآلخرة،
ومن هذه األعمال :الكفر ،ققال تعقاىل   :

      

 )90(]قال مقاتل :مبا أُنقزل علقى حممقد  وهقو الققرآن ،وقيقل :مقن يكفقر
باإلميان أي :يستحل احلرام وحيرّم احلالل فقد حبط عمله ،وهو يف اآلخرة من اخلاسرين قال ابن عبا  :خسر
الثواب(.)91
ومنهقققققققا :الشقققققققرك بقققققققاهلل ،ققققققققال تعقققققققاىل   :

     
   
 )92(]إن هققذه اآليققة مققن بققاب التعققريض لغققري الرسققل  ،ألن اهلل سققبحانه

قققد
عصمهم عن الشرك  ،ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير  ،واإلنذار للعباد من الشرك  ،ألنه إذا كان موجبقاً
إلحباط عمل األنبيا على الفرض والتقدير ،فهو حمبط لعمل غريهم من أممهم بطريق األوىل( ،)93وذلك فإن من
عانقققققققد علقققققققى اهلل بإبطقققققققال أحكامقققققققه ،تكقققققققون عاقبتقققققققه اخلسقققققققارة ،ققققققققال تعقققققققاىل :
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 )94(] أي :املعاندون باقرتاح اآليات بعد

هور ما
يغنققيهم عنهققا( .)95وقققال اآللوسققي يف تفسققريه :املتمسققكون بالباطققل علققى اإلطققالق فيققدخل فققيهم املعانققدون
املقرتحون دخوالً أولياً ومن املفسرين من فسر املبطلني بهم وفسر أمر اهلل بالقيامة(.)96
ومنها :النفاق ،ويدخل يف النفاق كل من واىل الكفار من اليهود والنصارى من دون املؤمنني ،وقال تعاىل:

   
   
     
()97
 ]  واملعنققى :ذهققب

مققا
أ هروه من اإلميان ،وبطل كل خري عملوه ألجل أنهم اآلن أ هروا مواالة اليهود والنصارى ،فأصبحوا خاسرين
يف الدنيا واآلخرة ،فإنه ملا بطلت أعماهلم بقيت عليهم املشقة يف اإلتيان بتلك األعمال ،وس حيصل هلم شي من
مثراتها ومنافعها ،بل استحقوا اللعن يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة(.)98
ومقققققققن النفقققققققاق أيضققققققاً :االسقققققققتمتاع بقققققققاخلالق واخلقققققققوض كطقققققققوض الكفقققققققار ،ققققققققال تعقققققققاىل:

    
    
  
    
   
    
    
 )99(] أي :بطلت حسناتهم يف الدنيا بسبب املوت والفقر واالنتقال

َ هُ ُم
َئِك
من العز إىل الذل ،ومن القوة إىل الضع  ،ويف اآلخرة بسبب أنهم ال يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( َوأُوْل
اخلاسرون حيث) أتعبوا أنفسهم يف القرد علقى األنبيقا والرسقل ،فمقا وجقدوا منقه إال فقوات اخلقريات يف القدنيا
واآلخرة ،وإال حصول العقاب يف الدنيا واآلخرة ،واملقصود :أنه تعاىل ملا شبه حقال هقؤال املنقافقني بأولئقك
الكفار بني أن أولئك الكفار س حيصل هلم إال حبوط األعمال ،وإال اخلزي واخلسار ،مع أنهم كانوا أقوى من هؤال
املنافقني ،وأكثر أمواالً وأوالداً منهم ،فهؤال املنافقون املشاركون هلم يف هذه األعمال القبيحة أوىل أن يكونوا
واقعني يف عذاب الدنيا واآلخرة ،حمرومني من خريات الدنيا واآلخرة(.)100
 3-3-3قلة العمل وعدم بلوغ نصاب النجاة
إن هذه الدنيا هي دار العمل ،وإن اآلخرة هي دار احلساب واجلزا  ،وال خيفى على اهلل شقي يف األرض
وال يف السما  ،وإن أعمال العباد توون يوم القيامة ،وجتزى كل نفس مبا كسبت ،إن خرياً فطري وجنات ونعيم،
وإن شراً فشر وجحيم وخسارة ال يقابلها أي خسارة ،وشعار ذاك اليوم ((ال لم اليوم)).
فمن كانت حسناته يومئذ أثققل فققد فقاو فقووًا عظيمقاً ،ومقن كقان غقري ذلق ك فققد أصقبح مقن اخلاسقرين
اهلالكني ،قال تعاىل     :

   
   
   
()101
]   

أي:
فقد خفت يف ميزان اهلل الذي ال يظلم وال خيطئ ،وقد خسروا أنفسهم  .فماذا يكسبون بعد؟ إن املر ليحاول أن
جيمع لنفسه  .فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له؟ لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات اهلل( ،)102وققال أبقو
جعفر :يققول جقل ثنقاؤه :ومقن خفقت مقواوين أعمالقه الصقاحلة ،فلقم تثققل بقإقراره بتوحيقد اهلل ،واإلميقان بقه
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َبَنوا أنفسهم حظو ها من جزيل ثقواب اهلل وكرامتقه (مبقا كقانوا
وبرسوله ،واتباع أمره ونهيه ،فأولئك الذين غ
()103
بآياتنا يظلمون) ،يقول :مبا كانوا جج اهلل وأدلته جيحدون ،فال يقرّون بصحتها ،وال يوقنون قيقتها .
وقال تعاىل      :

    
   
   
   
 )104(]  واملعنققى :ضقققيعوها بتضقققييع ومقققان اسقققتكماهلا

وأبطلوا استعدادها لنيل كماهلا(.)105
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 4-3-3اخلسارة يف ترك اجلهاد ويف املسائل االجتماعية والسلوكية
إذا ا اإلنسان من خسارة العقيدة وفاو بإطاعة اهلل ونزّه اهلل تعاىل من كل نقص فقد فاو وأنقذ نفسه من
النققا ر ،شققريطة أن ال يققدخل يف مهالققك أخققرى فيطسققر أعمالققه يف مققواطن كققثرية تتعلققق بالقضققايا األخالقيققة
واالجتماعية ،وبيان هذه املواطن يكون يف مباحث كاآلتي:
 1-4الفرار يوم الزحف والفشل
 1-1-4الفرار يوم الزحف
إذا تقابل اجليشان جي اإلسالم وجي الكفر ،وكان عدد الكفار ضع عدد املسلمني ،أو أقل ،عندئذ
وجب الثبات والقتال يف سبيل اهلل ،والتولي يوم الزح  ،والفرار من املقابلة حرام ،ويستحق فاعله غضب اهلل
وعذاب جهنم ،إال إذا تاب ورجع ،وعده العلما مقن الكبقائر ،بقدليل قولقه تعقاىل :

    
    
    
    
      
()106
]   

موسى عنقدما ققال

ومن ارتكب هذه الكب رية وس يتب ينقلب من اخلاسرين ،قال تعاىل حكايةً عن الن
لقومققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه   :

     
   
 )107(]أي :وال ترجعوا مدبرين خوفاً من اجلبابرة ،قيل ملا مسعقوا حقاهلم مقن النقبقا

بكقوا وققالوا :ليتنقا متنقا مبصقر ،تعقالوا عقل علينقا رأسقاً ينصقرف بنقا إىل مصقر ،أو ال ترتقدوا عقن ديقنكم
َلِبُواْ خاسرين) ثواب الدارين( ،)108واالرتداد على األدبار
َتَنق
بالعصيان وعدم الوثوق على اهلل سبحانه وتعاىل( ،ف
هو اخلسران املبني( ، )109وقال الشوكاني يف تفسري هذه اآلية :أي :ال ترجعوا عن أمري وترتكوا طقاعيت  ،ومقا
َلِبُواْ) بسبب ذلك (خاسرين) خلري الدنيا واآلخرة(.)110
َتَنق
أوجبته عليكم من قتال اجلبارين  ،جبناً وفشال ( ف
 2-1-4الفشل يف الصد عن سبيل اهلل
إن اهلل تعققاىل خلققق البشققرية ،و س يرتكهققم تققائهني ،بققل أوضققح هلققم طريققق السققعادة وحققثهم علققى اتباعققه،
وحذرهم من العدول عنه ،والوقوف ضده ،وقد تكفل فظ دينه ونصرة أوليا ه ،ولذلك نرى أن كل من وق يف
طريق دعوة األنبيا والدعاة الصاحلني عرب العصور أصبحت عاقبته وخيمةً ،وس يبق له إال اخلسارة العظمى
وا خلققزي والعققذاب،وجا ت يف القققرآن الكققريم حكايققات عديققدة للجبققابرة والفراعنققة ،ومققع مققا عنققدهم مققن القققوة
والوسائل املادية ،فلم يستطيعوا أن يوقفوا األنبيا والدعاة ،وس يقدروا على إطفا نور اهلل تعاىل بقأفواههم،
وس يبق هلم إال لعنة اهلل واملالئكة والنا أمجعني ،وإال اخلسق ارة الفادحقة القيت ال تشقبهها أي خسقارة ،ققال
تعاىل حكاية عن قوم إبراهيم عليه السالم   :
 )111(] قيل :معناه أنهم خسروا السعي والنفقة
وس حيصل هلم مرادهم.
وقيل :معناه إن اهلل عز وجل أرسل على رود وعلى قومه البعقوض فأكلقت حلقومهم وشقربت دمقا هم،
ودخلت واحدة يف دماغه فأهلكته( ، )112وقال اآللوسي يف تفسريه :أي أخسر من كل خاسر حيث عاد سعيهم يف
إطفا نور احلق قوالً وفعالً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السالم على احلقق وهقم علقى الباطقل وموجبقاً الرتفقاع
درجته عليه السالم واستحقاقهم ألشد العذاب  ،وقيل جعلهم األخسرين من حيث أنه سبحانه سلط عليهم مقا
هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من حلومهم ويشرب من دمائهم وسلط على رود بعوضة أيضاً
فبقيت تؤذيه إىل أن مات لعنه اهلل تعاىل  ،واملعول عليه التفسري األول(.)113
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ولذلك جيب على املؤمن أ ن يكون متيقنق ًا بققرب نصقر اهلل ،وإن اهلل تعقاىل ال يضقيع أجقر الصقابرين مقن
املؤمنني ،وإن العاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني.
 3-1-4الفشل يف االختبار
إن اهلل تعاىل خلق اإلنسان وخلق له كل شي  ،ليعبده ،وال يشرك به شيئاً ،وجعل هذه الدنيا دار االبتال
واالم تحان ،لكي تتميز الصفوف ،ويتبني الصادون والكقاذبون واملنقافقون ،ققال تعقاىل :

   
    

.)114(]
وال بققققققد مققققققن االبققققققتال  ،فققققققال مفققققققر منققققققه ،ألن اهلل يقققققققول  :
    
     
     
  
 ، )115(]فققإذا رضققي العبققد مبققا أصققابه وصققرب ومحققد اهلل ،فقققد فققاو و ققح يف
ام تحانققه ،وإن اهلل تعققاىل جيزيققه ويوفيققه أجققره بغققري حسققاب ،كمققا يقققول  :
()116
]   

عنقه ،ويعاقبقه وتكقون عاقبقة أمقره خسقرًا يف القدنيا

وأما من فشل يف امتحانقه وس يصقرب ،فقإن اهلل غق
واآلخققققققققرة ،قققققققققال تعققققققققاىل     :

     
     
    
    
 ،)117(]هذه اآلية تبيّن حال أنا يعبدون اهلل على طرف م ن الدين ال ثبات له فيه،

فإن رأى مصلحته يف اإلميان آمن وإن أصابه يف سبيل دينقه مقا يكقره أعقرض وارتقد ،ومعنقى خسقارته :خسقر
الدنيا بالبال الذي أصابه فلم يصرب عليه  ،وس يتماسك له  ،وس يرجع إىل اهلل فيه  .وخسر اآلخرة بانقالبه على
وجهه  ،وانكفائه عن عقيدته  ،وانتكاسه عن اهلدى الذي كان ميسراً له( ،)118روي أن أعرابا كانوا يقدمون على
رسول اهلل  ،مهاجرين من باديتهم ،فإن نالوا رخا من عي بعد اهلجقرة والقدخول يف اإلسقالم أققاموا علقى
اإلسالم ،وإال ارتدّوا على أعقابهم ،فقال اهلل ( :ومن النا من يعبد اهلل ) على شك ( ،فإن أصابه خري اطمأن به )
وهو السعة من العي وما يشبهه من أسباب الدنيا اطمأنّ به يقول :استقرّ باإلسالم وثبت عليه( وإن أصابته
فتنة ) وهو الضيق بالعي وما يشبهه من أسباب الدنيا( انقلب على وجهه) يقول :ارتدّ فانقلقب علقى وجهقه
الذي كان عليه من الكفر باهلل(.)119
ويظهر فيما مضى أن العقيدة هي الركيزة الثابتة يف حياة املؤمن ،تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو
على هذه الركيزة ،وتتجاذبه األحداث والقدوافع فيتشقبث هقو بالصقطرة القيت ال تتزعقزع وتتهقاوى مقن حولقه
األسناد فيستند هو إىل القاعدة اليت ال حتول وال تزول ،هذه قيمة العقيدة يف حياة املؤمن(.)120

 2-4القتل والظلم
 1-2-4قتل النفس
إن اإلنسان خليفة يف األرض ،استطلفه اهلل تعاىل عليها ليعمرها ،وحرم عليهم القتل وسفك الدم ،وإن قتل
القققققققنفس حقققققققرام ومقققققققن الكبقققققققائر ،إال قهقققققققا ،ققققققققال تعقققققققاىل  :
،)121(]      
ويقققققول تعققققاىل يف جققققزا مققققن قتققققل مؤمنققققاً متعمققققداً   :

   

   
. )122(]   
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ومن تعدى حدود اهلل ،وقتل نفساً فقد استحق اخلسارة يوم القيام ة ،قال تعاىل يف قابيل ابن سيدنا آدم
عندما قتل أخاه هابيل     :
 ،)123(]   أي :يف القققققققققدنيا
واآلخرة ،وأيّ خسارة أعظم من هذه؟( . )124وقال تعاىل يف حق القذين كقانوا يقتلقون بنقاتهم يف اجلاهليقة وحيكقم
علقققققققققققققققققققققققققيهم باخلسقققققققققققققققققققققققققارة   :

    
  
   
 ، )125(]    قققال أبققو جعفققر:

يقول تعاىل ذكره :قد هلك هؤال املفرتون على ربهم الكقذبَ ،العقادلون بقه األوثقانَ واألصقنام ،القذين ويقن هلقم
شركاؤهم قتل أوالدهم ،وحتريم ما أنعمت به عليهم من أمواهلم ،فقتلوا طاعةً هلا أوالدهم ،وحرّموا ما أحقل اهلل
ص
َ جهالةً منهم مبا هلم وعليهم ،ونق َ
هلم وجعله هلم روقًا من أنعامهم (سفهاً) منهم يقول :فعلوا ما فعلوا من ذلك
()126
عقول ،وضع َ أحالم منهم ،وقلة فهم بعاجل ضرّه وآجل مكروهه ،من عظيم عقاب اهلل عليه هلم .
ومن خالل هذه النصور القرآنية يتبني لنا أن القتل يؤدي بالقاتل إىل اخلسارة واللعنة والعذاب.

 2-2-4الظلم
إن من أعظم أسباب اخلسارة الظلم والتعدي على الغري  ،والظلم :التعدي عن احلق إىل الباطل وهو اجلور،
وقيل هو التصرف يف ملك الغري وجماووة احلد( ، )127وجيب أن نعرف أن الظلم مرتعه وخيم ،وأنه آخره يفضقي
إىل الندم ،وأنه لمات يقوم القيامقة ،وإن اهلل تعقاىل سقينتقم مقن الظقاس يف عاجلقه وآجلقه ،وال يزيقده املوعظقة
والربهان إال خساراً ،قال تعاىل    :

     

،)128(]   أي :فهم ال ينتفعون مبا
فيه من شفا ورمحة ،وهم يف غيظ وقهر من استعال املؤمنني به ،وهم يف عنادهم وكربيائهم يشتطون يف الظلم
والفساد ،وهم يف الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن ،فهم خاسرون .ويف اآلخرة معذبون بكفرهم به وجلاجهم يف
الطغيان ،فهم خاسرون(.)129
وققققققققققققققققققال تعقققققققققققققققققاىل   :

     
     
   
     
 ،)130(]   واملعنى :ذهقب بهقم إىل النقار

فعققدموا لققذتهم يف دار األبققد ،وخسققروا أنفسققهم ،وفققرق بيققنهم وبققني أصققحابهم وأحبققابهم وأهققاليهم وقرابققاتهم،
فطسروهم(.)131
وجا يف احلديث أن رسول اهلل ( ) قال :قال اهلل تعاىل( :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم حمرماً فال تظاملوا)(.)132
فيجب التنبه إىل ذلك واالبتعاد عن الظلم ،ألن اهلل تعاىل صرح بأن عاقبة الظلم تكقون اخلسقارة ،وإن اهلل
ليملي للظاس حتى إذا أخذه س يفلته ،وأنه ليس بني دعوة املظلوم وبني اهلل حجاب وإن كان املظلقوم كقافراً،
وأنشد اإلمام علي رضي اهلل عنه:
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً  .............فالظلم مرتعه يفضي إىل الندم
()133
تنام عينك واملظلوم منتبه  . ...........يدعو عليك وعني اهلل س تنم
 3-4ترك التوبة وعدم اللجوء إىل اهلل
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التوبة واجبة على كقل إنسقان عنقد ارتكابقه ذنبق ًا صقغريًا كقان أو كقبرياً ،وكقل النقا يقعقون يف القذنوب
واملعاصي ،فال يسلم أحد من صغري أو كبري ،على اختالف فمستقل ومستكثر ،وقال رسول اهلل (( :)كل ابن
آدم خطا وخري اخلطائني التوابون)(.)134
ومن ترك التوبة ،وس يرجع عن ذنوبه ،وس يندم على ما فعله ،فهو اس ،ويكقون مقن اخلاسقرين ،وققال
تعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاىل     :
 ،)135(]وعندما ارتكب أبونا آدم (عليه السالم) الذنب مع أمنا حوا  ،وأكال من
الشجرة ،فوراً رجعا إىل اهلل بالتوبة والنقدم ،ققال تعقاىل   :
    

،)136(]   
يع  :لنكونن من اهلالكني(.)137
وقوم الن موسى (عليه السالم) عندما ندموا ع لى عبادة العجل استغفروا اهلل تعاىل ،كما يقول تعقاىل:

    
     
    
.)138(] 

وهذا ن اهلل ورسوله نوح (عليه السالم) عند ما سأل ربه ما ليس له به علم ،ووخبه اهلل تعاىل على ذلك،
ندم على ذلك ورجع ،كما يقول تعاىل حكايةً عنه    :

        
  
  
.)139(]

فمن خال ل هذه اآليات املباركات ،تبني لنا أن ترك التوبة وعدم اللجو إىل اهلل تعاىل يؤدى باإلنسقان إىل
خسارة فادحة يف الدنيا واآلخرة.
 4-4األوهام والتصرف اخلطأ
 1-4-4الظن باهلل – ظن السوء –
إن اهلل تعاىل هو خالق اإلنسان ومبدعه من العدم ،فهو عاس بسقره وعالنيتقه ،وال خي فقى عليقه شقي مقن
أمره ،لذلك جيب عليه العبادة خالصاً له ،ويصفي قلبه من األوهام الباطلة والظنون ،ألن الظن باهلل تعاىل قق ن
السو قق يؤدي بصاحبه إىل اخلسارة ،وهذا ثابت يف عقيدتنا ،ومن هذه الظنون أن يعتقد املر أن اهلل ال يعلقم
سره الذي كتمه ،فإذا جا يوم القيا مة كشفت األسرار ،يتبني هلم أن اهلل تعاىل قد علم سرهم وأخفى ،وبسبب
ذلققك يصققبحون مققن اخلاسققرين ،قققال تعققاىل   :

    
    
      
   
  

 ،)140(]أي :تقول هلم األعضا واجللود حني يلومونها على الشهادة عليهم:

ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم جتاهرون اهلل بالكفر واملعاصي ،وال تبالون منه يف وعمكم؛
َقثِريًا مِمَّقا َتعْمَلُقو َن
َقمُ ك
َنَّ اللَّقهَ ال يَعْل
َكِق ْن َنَنْقتُمْ أ
ألنكم كنتم ال تعتقدون أنه يعلم مجيع أفعالكم؛ وهلذا ققال ( :وَل
َرْدَاكُقمْ ) أي :هققذا الظقن الفاسقد –وهقو اعتققادكم أن اهلل ال يعلقم كقثريا ممققا
وَذَلِكُقمْ َقنُّكُمُ الَّقذِي َنَنْقتُمْ بِقرَبوكُمْ أ
َصْبَحْتُمْ مِنَ الْطَاسِرِينَ ) أي :يف مواق القيامة خسرمت أنفسكم
َأ
تعملون-هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم ( ،ف
وأهليكم( ،)141ويف اآلية إثبات أنهم كانوا يسترتون عند اإلقدام على األعمال القبيحة  ،إال أن استتارهم ما كقان
ألجل خوفهم من أن يشهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم وذلك ألنهم كانوا منكرين للبعث والقيامة  ،ولكن
ذلققك االسققتتار ألجققل أنهققم كققانوا يظنققون أن اهلل ال يعلققم األعمققال الققيت يقققدمون عليهققا علققى سققبيل اخلفيققة
واالستتار(.)142
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ولذلك على املؤمن أن حيسن نقه بقاهلل ربقه ،ويعلقم أن اهلل علقيم بقذ ات الصقدور ،وأن اهلل يعلقم األسقرار
وحتققققى أخفققققى مققققن السققققر ،وقققققال تعققققاىل   :
.)143(]   
 2-4-4الصديق السيء
البد لإلنسقان مقن أصقدقا يقأنس بهقم ،ويتبقادل معهقم املعاونقة ،ويشقارك بعضقهم القبعض يف األحقزان
واألفراح ،ول كن جيب التنبه ألمر مهم يتعلق بعقيدة املؤمن ،وهو أن ال يصاحب أحداً على حساب دينه ،ويقول
الرسول الكريم (( :) الرجل على دين خليله ،فلينظر أحدكم من خيالل)( ، )144وهو املراد بالصديق السقو ،
ألنه ال يريد لصديقه خرياً أبداً ،وال يرشده إىل الصواب مطلقاً ،بل بعكس ذلك  ،دائماً يريد أن خيرجه من طريق
احلق ،ويزين له املعصية ،وشأنه معه شأن الشيطان ،كما وقد حدث ذلك لعقبة بقن أبقي معيط،فأسقلم ،ولكقن
ارتد بسبب صديقه السو أمية بن خل ،فقال له أمية :ال أرضى أبداً حتى تأتي حممداً فتبزق يف وجهه وتطأ
علققققى عنقققققه ،ففعققققل ،فنققققزل قولققققه تعققققاىل   :

     
    
     
     
.)145(]  

وهقققذا النقققوع مقققن الصقققديق يأخقققذ بيقققد صقققديقه إىل اخلسقققارة العظمقققى واللعنقققة القصقققوى ،ويققققول
تعققققققققققققققققققققققققاىل    :

     
      
     
َيَّضْقنَا
 ،)146(]  يعنى تعاىل ذكره بقولقهَ ( :وق

َهُمْ قُرَنَا َ ) وبعثنا هلم نُظرا من الشياطني ،فجعلناهم هلم قرنا قرنَّاهم بهم يزيونون هلم قبائح أعماهلم ،فزينوا
ل
()147
هلم ذلك .
( وحق عليهم القول) أي :حق عليهم كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ،ممن فعل كفعلهم،
َانُوا خَاسِرِينَ ) أي :استوَوَا هم وإياهم يف اخلسار والدمار(،)148
من اجلن واإلنس ( ،إِنَّهُمْ ك
َيَّضَ له قرنا َ خري يُعِينونه على الطاعات ،ويَحْمِلونقه عليهقا  ،ويدعونقه إليهقا،
فإذا أراد اهلل بعَبْدٍ خرياً ق
َقيَّض مُسَقلَّط علقى
وإذا كانوا إخوانَ سو ٍ محلوه على املطالفات ،ودَعَقوْه إليهقا ،ومقن ذلقك الشقيطانُ ،فأنقهُ مُق
اإلنسان يوسو إليه باملطالفات ،وشرٌّ من ذلك النَّفْسُ ،فإنها بئس القرين!! فهي تدعو العبدَ –اليومَ – إىل ما
فيه هالكه ،وتشهد عيه غداً بفعل الزلَّة ،فالنفسُ – وشرُّ قرينٍ للمرِ نفسهُ – والشياطنيُ وشياطنيُ اإلنْسِ كلها
َلِ ،والتسقوي يف التوبقة  ،والتقصقري يف
َهُمْ) من نسيان الزَّل
َيْدِيهِمْ) من طول األمل( ،وَمَا خَلْف
تُزيون هلم (مَّا بَيْنَ أ
الطاعة(.)149
وأشد ما يصيب اإلنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله واملرافه  ،وأن يرى كل شي من شطصه حسناً
ومن فعله! فهذه هي املهلكة وهذا هو املنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار(. )150
 3-4-4االنغماس يف ملذات الدنيا
األموال واألوالد ملهاة ومشغلة إذا س يكن القلب مستيقظاً ومقدركاً غايقة وجقوده ،ويشقعر أن لقه هقدف ًا
أعلى يليق باملطلوق الذي نفخ اهلل فيه من روحه ،فأودع روحه الشوق إىل حتقيق بعض صفاته اإلهلية يف حدود
طاقته البشرية  .وقد منحه األموال واألوالد ليقوم باخلالفة يف األرض ال لتلهيه عن ذكر اهلل واالتصال باملصدر
الذي تلقى منه ما هو به إنسقان( ، )151فيجقب علقى اإلنسقان أن يكقون مقسقطاً يف أمقوره ،متوسقطاً بقني اإلفقراط
والتفريط يف حقوق نفسه وماله وأوالده ،فمن قصر يف ذلك يأثم ،ومن أفرط فيه وانغمقس يف ملقذات القدنيا مقن
مجع املال وعدم اإلنفاق منه والتصدق فيه يلقي بنفسه يف تهلكة حمققة وخسارة ال شبيه هلا ،وق صرح القرآن
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الكققريم بققذلك ،فقققال تعققاىل    :
    
  
   
 ،)152(] يقول تعاىل آمرًا لعباده املؤمنني بكثرة ذكره وناهيا هلقم

عن أن تشغلهم األموال واألوالد عن ذلك وخمربًا هلم بأنه من التَهَى مبتاع احلياة الدنيا ووينتها عما خُلِقَ له من
طاعة ربه وذكره ،فإنه من اخلاسرين الذين خيسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة( ، )153وكم من ثري مات ،وس
يزك وس حيج حرصاً على ماله حتى أدركه املوت فأصبح من اخلاسرين ،عن ابن عبا قال :ما مينع أحدكم
إذا كان له مال جيب عليه فيه الزكاة أن يزكي ،وإذا أطاق احلجّ أن حيجّ من قبل أن يأتيه املقوت ،فيسقأل ربقه
َيُّهَا الَّذِي َن
الكرّة فال يُعطاها ،فقال رجل :أما تتقي اهلل ،يسأل املؤمن الكرّة قال :نعم ،أقرأ عليكم قرآنًا ،فقرأ (يَاأ
َوْال ُدكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) فقال الرجل :فما الذي يوجب عليّ احلجّ ،قال :راحلة حتمله،
َمْوَالُكُمْ وَال أ
آمَنُوا ال تُلْهِكُمْ أ
()154
ونفقة تبلغه .
فاألموال واألوالد جمبنة مبطلة ،فاإلنسان إذا س يسيطر على نفسه يف حالة الغنى ،ينغمس يف امللذات،
ويبتعد تدرجيياً من الفضائل والتصدق واجلهاد وغريها من القربات ،ويسري على هذا احلال رويداً رويداً حتى
يدركه املوت ،وبعد ذلك ال ينفعه شي  ،ويكون حضه اخلسارة والعذاب ،فيجب التنبه إىل ذلك والرجوع إىل اهلل
وإطاعة أوامره .
 4-4-4تضييع العمر مبا ال ينفع
إن اهلل تعاىل خلق اإلنسان ،وميزه من غريه من املطلوق ات ،فأعطاه العقل ،ولكن العققل غقري كقاف بقدون
منهج مربمج ،فهو خاسر يف ضالل وتيه وغفلة ،ال يعرف من أين أتى؟ وملاذا أتى؟ وإىل أين املصري؟ فيكون همه
فرجه وبطنه ،وذلك ألن العقل وحده قاصر عن درك الصواب ،وعاجز عن وضع منهج للحياة ،ولذلك أكرمه اهلل
وأنعم عليه ،وس يذر ه يف ضياعه ،بل أرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وأوضقح سقبيل الرشقاد ،وبقني وأجقاب علقى
األسئلة الثالثة ،وجعل اهلل معيار الفوو والنجاة اإلميان واتباع الرسل ،وها هو سورة العصر ،تبني منهج احلياة
وتوضح ،وحيسم أن اإلنسان يف هالك وخسارة حمققة ،إال من حتلى باإلميان والعمل الصاحل والتواصي باحلق
والصرب ،فإن هذه السورة كما قال اإلمام الشافعي لو س ينزل من القرآن غريها لكفت ،ملا فيها من بيان طريق
احلقققققق واهلدايقققققة والنجقققققاة مقققققن اخلسقققققارة ،فققققققال تعقققققاىل  :

     
  
()155
 ، ]  فأقسققم

تعاىل بذلك على أن اإلنسان لفي خسر ،أي :يف خسارة وهالك( ،إِال الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِملُوا الصَّالِحَاتِ) فاستثنى من
جنس اإلنسان عن اخلسران الذين آمنوا بقلوبهم ،وعملوا الصاحلات جبوارحهم( ،وَتَوَاصَوْا بِقالْحَقّ) وهقو أدا
الطاعققات ،وتققرك احملرمققات( ،وَتَوَاصَ قوْا بِالصَّ قبْرِ) علققى املصققائب واألقققدار ،وأذى مققن يققؤذى ممققن يأمرونققه
باملعروف وينهونه عن املنكر(.)156
وإن النا لفي خسران يف مساعيهم وصرف أعمارهم يف مطالبهم ،والتعري للجنس والتنكري للتعظيم،
   

 ]فققققإنهم اشققققرتوا اآلخققققرة بالققققدنيا ففققققاووا باحليققققاة األبديققققة والسققققعادة
السرمدية(.)157
فمن منطلق هذه السورة املباركة يتبني لنقا أن اإلنسقان ال ميكقن لقه أن يعتمقد علقى عقلقه فققط ،وإ قا
بالعقل والنقل معاً يصل إىل الفوو وا لسعادة يف الدارين ،وينجو من اخلسارة واخلزي والعذاب .
 -5اخلامتة
 1-5النتائج
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ويف نهاية البحث والتتبع ملفردات البحث توصّلنا إىل النتائج اآلتية:
 -1إن العقيدة هي رأ مال املسلم ،وطريق اته يف الدنيا واآلخرة ،فال يعدهلا شي من املاديات ،ولقو
أضاعها فال ينفعه بعدها شي .
 -2أن أسباب اهلدى والضالل إ ا ينتهي كل نوع منهمقا بقاملر املسقتعد إىل كقل مقن الغقايتني ،والعرضقة
لسلوك كل مقن الطقريقني ،بتققدير اهلل والسقري علقى سقننه يف اسقتعمال مواهبقه وهداياتقه الفطريقة ،مقن العققل
واحلوا يف أحد السبيلني.
 -3بقني اهلل سقبحانه وتعقاىل يف الققرآن الكقري م أسققباباً وأفعقاالً تقؤدي باإلنسقان إىل اخلسقارة واهلقالك وحققبط
األعمال ،فال تنفع معها أعمال صاحلة.
 -4هناك أنواع من اخلسارة ،منها يف مسائل العقيدة ،ومنها يف مسائل السلوك الدنيوية ،وأخطرها اخلسارة
يف العقيدة.
 -5الكفار يعميهم ويغرهم املال واجلاه ،فريون األشيا بعكسها ،ويقرون اهلدايقة ضقالالً ،وعبقادة األصقنام
هدايةً ،حتى صار بهم ذلك إىل اخلسارة يوم القيامة.
 -6الكيس من اتبع رضوان اهلل باتباع أنبيا ه ورسله ،وقبل اإلسالم واستقام عليه ،حتى أتقاه القيقني واهلل
عنه راض.
 -7يغلب الشيطان على قلوب الغافلني وعقوهلم بوسوسته وتزيينه حتى يتبعو ه ،فيكقون مسقتولياً عليهقا،
فإذا سيطر عليها يكون إهلاً مطاعاً هلم ،يث ال خيرجون عن طاعته ،فيسوقهم سوقاً تدرجيياً إىل غضقب اهلل
تعاىل يف الدنيا ،واخلزي واخلسارة يف اآلخرة.
 -8ومن هنا كانت العقيدة مدرسةً لإلنسان ،ال جيوو أن تسلب منه بالفتنة ،سوا ً كانت الفتنقة مباشقرةً أو
بالواسطة.
 2-5التوصيات:
ويف النهاية نوصي ب اإلنسان أن يدرك نفسه وال يهلكه ،ويعبد ربه وال يعصيه ،ويقرتب منه وال يبتعد،
ويفلح وال خييب ،وينتج وال خيسر ،ويتتبع الدليل وال يقلّد ،ويتدبّر ويفكّر وال يغفل ،ليأخذ احلقّ وال يفرّمنه.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
() 7
() 8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18

هوامش البحث
العصر ،اآليتان .2-1
لسان العرب ،البن منظور ،مادة (خسر) .89 /4
املعجم الوسيط ،مادة (خسر) .242 /1 ،
الزمر ،اآلية .15
مفردات ألفا القرآن ،للراغب األصفهاني.282 -281 ،
الفرقان ،اآلية .23
احلديث رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل للريا والسمعة استحقّ النار ،رقم احلديث.)1905( :
مفردات ألفا القرآن ،للراغب األصفهاني.216،
األعراف ،اآلية .9
النجم ،اآلية .2
التحفة القليبية يف حل األلفا القرآنية ،للقلي .153 ،
يونس ،اآلية .108
الضحى ،اآلية .7
النسا  ،اآلية .60
النسا  ،اآلية .136
النسا  ،اآلية .167
البقرة ،اآلية .282
ينظر :التفسري البيضاوي.579 /1 ،
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()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44
()45
()46
()47
()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56
()57
()58
()59
()60
()61
()62
()63
()64

ينظر التفسري املوضوعي.528-526 /1 ،
البقرة ،اآلية .191
البقرة ،اآلية .191
ينظر التفسري املوضوعي.99-98 /8 ،
موسوعة األلفا القرآنية ،ملطتار فووي النعال .798 ،وينظر :معجم تهذيب اللغة ،لألوهري.3700 /4 ،
العنكبوت ،اآلية .52
تفسري الطربي12 /21 ،
فاطر ،اآلية .39
التفسري الكبري ،للفطر الراوي31 /26 ،
البقرة ،اآلية .121
الزمر ،اآلية .63
غافر ،اآلية .85
الطالق ،اآلية .9-8
تفسري البيضاوي.265 -264 /1 ،
األعراف ،اآلية .172
البقرة ،اآلية .27
تفسري البيضاوي.267 ،
البقرة ،اآلية .64
تفسري الطربي377 /1 ،
فاطر ،اآلية .24
آل عمران ،اآلية .85
تفسري الكشاف ،للزخمشري.578/1 ،
هود ،اآلية .21
تفسري الطربي.30 /12 ،
هود ،اآلية .22
النحل ،اآلية .109
املؤمنون ،اآلية .34
التفسري الكبري ،للفطر الراوي.98 /23 ،
األعراف ،اآلية .90
األعراف ،اآلية .92
األعراف ،اآلية .99
نوح ،اآلية .21
تفسري اآللوسي.76 /29 ،
ينظر :يف الل القرآن.848 /2 ،
املائدة ،اآلية .5
تفسري الكشاف ،للزخمشري.200 /2 ،
األعراف ،اآلية .178
ينظر :يف الل القرآن ، 1400 /3 ،والتفسري الوسيط.754 /1 ،
الشمس ،اآليات .10-9-8
النمل ،اآليتان .5 -4
تفسري اآللوسي.158 /19 ،
تفسري الطربي.25 -24 /26 ،
األحقاف ،اآليتان .18 -17
يف الل القرآن.3264 /6 ،
الناوعات ،اآلية .12
تفسري البغوي.412 /4 ،
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( )65األنعام ،اآلية .31
( )66األنفال ،اآلية .37
( )67يونس ،اآلية .45
( )68يونس ،اآلية .95
( )69اجملادلة ،اآلية .19
( )70تفسري الطربي ، 31 /28 ،وينظر :تفسري السعدي.847 /1 ،
( )71فتح القدير ،للشوكاني.235 /5 ،
( )72سبأ ،اآلية .20
( )73النسا  ،اآلية .119
( )74فتح القدير ،للشوكاني.662 /1 ،
( )75إبراهيم ،اآلية .22
( )76البقرة ،اآلية .109
( )77البقرة ،اآلية .120
( )78آل عمران ،اآلية .149
( )79يف الل القرآن.491 1 ،
( )80تفسري النسفي ، 218 /1 ،وينظر تفسري البيضاوي.102 /2 ،
( )81احلديث رواه أبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب الدليل على ويادة اإلميان ونقصه ،رقم احلديث (، 220/4 )4681
واحلديث حسن.
( )82األعراف ،اآلية .53
( )83تفسري ابن كثري221 /2 ،
( )84الزمر ،اآلية .15
( )85يف الل القرآن.3044 /5 ،
( )86تفسري الطربي.239 /23 ،
( )87الكه  ،اآلية .104-103
( )88األنعام ،اآلية 12
( )89األنعام ،اآلية .20
( )90املائدة ،اآلية .5
( )91تفسري البغوي.10 /2 ،
( )92الزمر ،اآلية .65
( )93فتح القدير ،للشوكاني،
( )94غافر ،اآلية .78
( )95تفسري البيضاوي.102 /5 ،
( )96تفسري اآللوسي.89 /24،
( )97املائدة ،اآلية .53
( )98التفسري الكبري ،للفطرالراوي.18 /12 ،
( )99التوبة ،اآلية .69
( )100التفسري الكبري ،للفطرالراوي.129 -128 /16 ،
( )101األعراف ،اآليتان .9 -8
( )102يف الل القرآن.1261 /3 ،
( )103تفسري الطربي.148 /8 ،
( )104املؤمنون ،اآليات .103 -102 -101
( )105تفسري اآللوسي.66 /18 ،
( )106األنفال ،اآليتان .16 -15
( )107املائدة ،اآلية .21
( )108تفسري البيضاوي.311 /2 ،
( )109يف الل القرآن.869 /2 ،
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( )110فتح القدير ،للشوكاني.36 /2 ،
( )111األنبيا  ،اآلية .70
( )112تفسري البغوي.212 /3 ،
( )113تفسري اآللوسي.70 /17 ،
( )114امللك ،اآلية .2
( )115العنكبوت ،اآليات .3 -2 -1
( )116الزمر ،اآلية .10
( )117احلج ،اآلية .11
( )118ينظر :تفسري البيضاوي ، 116 /4 ،ويف الل القرآن.2412 /4 ،
( )119تفسري الطربي.144 /17 ،
( )120يف الل القرآن.2412 /4،
( )121النسا  ،اآلية .29
( )122النسا  ،اآلية .93
( )123املائدة ،اآلية .30
( )124تفسري ابن كثري.46 /2 ،
( )125األنعام ،اآلية .140
( )126تفسري الطربي.62 /8 ،
( )127التعريفات.186 ،
( )128اإلسرا  ،اآلية .82
( )129يف الل القرآن.2248 /4 ،
( )130الشورى ،اآلية .45
( )131تفسري ابن كثري.121 /4 ،
( )132احلديث رواه مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم ،رقم احلديث (.1994 /4 ، )2577
( )133ديوان علي بن أبي طالب.153/1 ،
( )134احلديث رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورَع ،باب  ،49رقم احلديث ( ، )2499وقال حديث
غريب ال نعرفه إال من هذا الطريق ، 659/4 ،واحلديث حسن لغريه ،ينظر :الدفاع عن كتاب رياض الصاحلني.92 ،
( )135احلجرات ،اآلية .11
( )136األعراف ،اآلية .23
( )137تفسري الطربي.77 /9 ،
( )138األعراف ،اآلية .149
( )139هود ،اآلية .47
( )140فصلت ،اآليتان .23 -22
( )141تفسري ابن كثري.97 /4 ،
( )142التفسري الكبري ،للفطر الراوي.117 /27 ،
( )143طه ،اآلية .7
( )144رواه احلاكم يف املستدرك ،كتاب الرب والصلة ،رقم احلديث ( ،188/4 )7319وأبو داود ،كتاب األدب ،باب :من يؤمر أن
جيالس :برقم ( ، 259/4 )4833واحلديث حسن غريب ،قاله الرتمذي.589 /4 ،
( )145الفرقان ،اآليات .29 -27
( )146فصلت ،اآلية .25
( )147تفسري الطربي.128 /24 ،
( )148تفسري ابن كثري.98 /4 ،
( )149تفسري القشريي.147 /3 ،
( )150يف الل القرآن.3119 /5 ،
( )151يف الل القرآن.3580 /6 ،
( )152املنافقون ،اآلية .9
( )153تفسري ابن كثري.374 /4 ،
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()154
()155
()156
()157

تفسري الطربي.132 /28 ،
سورة العصر.
تفسري ابن كثري.549 /4 ،
تفسري البيضاوي.526 /5 ،

 -6املصادر واملراجع بعد القرآن الكريم
أنوار التنزيل وأسرار التأويل :لإلمام القاضي ناصر الدين أبى سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد الشرياوي البيضاوى( ،ت
-1
 791هق) ،حتقيق :الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونة ،ط ،1 :دار الفكر  -بريوت – لبنان1416 ،هق .
التحفة القليبية يف حل األلفا القرآنية :للعالمة موسى بن حممد القلي  ،حتقيق :د .حممد حممد داود ،ط ،1 :مكتبة
-2
اآلداب -القاهرة1423 ،هق .
التعريفات :علي بن حممد بن علي اجلرجاني ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،ط ، 1 :دار الكتاب العربي ،بريوت – لبنقان،
-3
 1405هق .
تفسري ابن كثري املسمى :تفسري القرآن العظيم :إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفدا  ،ط ، 1 :دار الفكر ،بريوت
-4
– لبنان 1401 ،هق .
تفسري البيضاوي :للشيخ البيضاوي ،ط ،1 :دار الفكر ،بريوت – لبنان.
-5
تفسري السعدي املوسوم :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :عبد الرمحن بن ناصر السعدي ،حتقيقق :عبقد
-6
الرمحن بن معال اللوحيق ،ط ،1 :مؤسسة الرسالة1420،هق  2000-م .
التفسري الكبري ،لإلمام الفطر الراوي ،ط  ، 2دار الكتب العلمية ققق طهران .
-7
التفسري املوضوعي للقرآن الكريم ،مسري بن عاط الزين ،ط ،3 :دار التوفيق ،بريوت -لبنان1414 ،هق .
-8
تفسري النسفي :لإلمام العالمة عبد اهلل بن أمحد بقن حممقود النسقفي ،حتقيقق :جمقدي منصقور ،املكتبقة التوفيقيقة ققق
-9
القاهرة .
 -10التفسري الوسيط :د .وهبة الزحيلي ،ط ، 1:دار الفكر ،دمشق – سورية 1422 ،هق .
 -11جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت310هق) ،ضبط وتعليق :حممود شاكر ،ط  ،1دار
إحيا الرتاث العربي ،بريوت -لبنان1421 ،هق .
 -12الدفاع عن كتاب رياضِ الصّاحلني :علي بن ناي الشحود ،ط. 1 :
 -13ديوان اإلمام علي بن أبي طالب ،وس يذكر تفاصيل أخرى.
روح املعاني يف تفسري آي القرآن العظيم والسقبع املثقاني ،لإلمقام أبقي الفضقل شقهاب القدين السقيد حممقود اآللوسقي
-14
البغدادي (ت ،)1270ط ، 4 :دار إحيا الرتاث العرب ي ققق بريوت ققق لبنان 1405 ،هقق .
 -15سنن أبي داود :ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األودي (ت275 :هق) حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد،
ط ،1 :دار الفكر.
 -16سنن الرتمذي املسمى :اجلامع الصحيح :ألبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (ت 379هق) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،ط ، 1 :دار إحيا الرتاث العربي.
 -17صحيح مسلم :لإلمام أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشريى النيسابورى ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط ،1 :دار
إحيا الرتاث العربى ،بريوت -لبنان.
 -18فتح القدير اجلامع بني ف الرواية والدراية من علم التفسري :حممد بن علي بن حممد الشوكاني (ت1250هقق) حتقيق:
عبد القادر املهندي ،ط ، 1 :دار الكتاب العربي قق بريوت قق لبنان1420 ،هق .
 -19يف الل القرآن :للسيد قطب ،ط ،34 :دار الشروق1425 ،هق.
 -20الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل :للعالمة جار اهلل أبقي القاسقم حممقود بقن عمقر
الزخمشري (ت 538 :هق) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،ط ،1 :مكتبة العبيكان – الرياض 1418 ،هق .
 -21لسان العرب :للعالمة ابن منظور (ت 711هق) ،اعتنى بتصحيحها :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد الصادق العبيدي ،ط:
 ، 3مؤسسة التاريخ العربي ،ودار إحيا الرتاث العربي ،بريوت -لبنان1999 ،م.
 -22لطائ اإلشارات :لإلمام أبي القاسم عبد الكريم بن هواون بن عبد امللك القشريي النيسابوري الشافعي ،وضع حواشيه
وعلق عليه :عبد اللطي حسن عبد الرمحن ،ط ، 1 :دار الكتب العلمية ققق بريوت ققق لبنان1420 ،هق .
 -23املستدرك على الصحيحني :لإلمام احلا كم حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابوري (ت405 :هق) حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،ط ، 1 :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1411 ،هق.
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 -24معاس التنزيل :أبو حممد احلسني بن مسعود الفرا البغوي الشافعي (ت516هق) ،ط ، 1 :دار الكتب العلمية ققق بقريوت-
لبنان1424 ،هق .
 -25امل عجم الوسيط :جممع اللغة العربية ،ط. 3 :
 -26معجم تهذيب اللغة :ألبي منصور حممد بن أمحد األوهري ،حتقيق :د .رياض وكي قاسم ،ط ،1 :دار املعرفة ،بريوت-
لبنان1422 ،هق .
 -27مفردات ألفا القرآن :للراغب األصفهاني ،حتقيق :صفوان عدنان داودي ،ط ،1 :دار القلم -دمشقق ،ودار الشقامية-
بريوت.1996 ،
 -28موسوعة األلفا القرآنية :خمتار فووي النعال ،تقديم :بكقري شقيخ أمقني ،ط ، 1 :مكتبقة دار القرتاث ،حلقب -سقورية،
1423هق.
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دور السياسات االقتصادية املتبعة يف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية يف مدينة اربيل
1

2
توانا فاضل صاحل
ماريه محد عزيز
كلية االدارة واالقتصاد  /اقتصاد
daekysaya@yahoo.com2
twana.salih@gmail.com1

تأريخ االستالم2013 /3 /10 :
تأريخ الدقبول2013/ 6 / 3 :
امللخص
حيظى ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بأهتمام معظم دول العامل نتيجة الطلب املتزايد عليها و ارتفاع تكاليفها  ،و
ما يصاحب هذا االستهالك من هدر ومصروفات باهظة  .فالرتشيد يف استخدام الكهرباء ال يعين تقليل االستهالك  ،وامنا يعين
بالتحديد االستهالك االمثل  .لذا حاول البحث من خالل حبثه اهم السياسات االقتصادية وغري االقتصادية اليت اتبعتها اجلهات
املسئوولة على االنتاج والتوزيع للكهرباء يف االقليم وحتليل مدى جناح او فشل هذه السياسات يف حتقيق اهدافها  .حيث استنتج
البحث بان اغلب السياسات مل تنجح يف حتقيق اهداف الرتشيد يف استهالك الطاقة الكهربائية ،بسبب عدم توفر البيئة املناسبة
هلذه السياسات ،وكذلك مل يؤخذ بنظر االعتبار املرونة السعرية لوحدة الطاقة عند وضع السياسة السعرية  ،الن الطاقة
الكهربائية سلعة عدمية املرونة و ذلك لعدم توفر البدائل املناسبة للمشرتكني يف التقليل من استهالكها  .لذا اصبح وضع نظام
حماصصة قاسية هي السياسة الوحيدة امام املنتجني واملوزعني واليت حترم املستهلكني من الطاقة لساعات عديدة وتؤثر
َ على احلياة اليومية للمستهلكني ,وتعرقل عملية التنمية االقتصادية.
سلبا

 -1املدقدمة
تعدالطاقة الكهربائية أحد مصادر الطاقة اهلامة الرئيسية للبشرية وهي تساهم مساهمة كبرية يف
شتى القطاعات االقتصادية ودفع عملية التنمية من خالل الطلب عليها وترشيد استهالكها للمساهمة يف
التنمية ملواجهة حتديات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد  .كما يعلم اجلميع اهمية الكهرباء يف
حياة اجملتمعات فالعالقات كبرية بني الكهرباء وقطاعات اخلدمات االنسانية وهي من مستلزمات
التطورالصناعي والزراعي والتجاري وتطوراجملتمعات بشكل عام
إن املفهوم العام للرتشيد يغطي معظم مناحي احلياة وسلوك االستهالك اليومي الفردي واجلماعي،
ويشمل كافة املصادر الطبيعية واملوارد األساسية واستعماالت موارد الطاقة املختلفة ويف طليعتها الطاقة
الكهربائية .
كما ان الكهرباء تشكل العنصر األساس األبرز وعصب احلياة يف هذا العصر ،ومع تزايد معدالت
االستهالك للكهرباء وارتفاع التكاليف ،ومع ما يصاحب هذا االستهالك من هدر ومصروفات باهظة تثقل كاهل
األفراد واملؤسسات واملصانع واملنشآت على حد سواء ،فقد ظهرت احلاجة إىل ' الرتشيد ' يف الدول املتقدمة
ليصبح له مفهوماً خاص ًا وبرامج عملية وأساليب حديثة تطورت كثرياً خالل العقود األخرية ،وأثبتت فاعليتها
وحققت فوائدعظيمة
تأتي اهمية البحث من اهمية ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية اليت حتظى بأهتمام معظم دول العامل
نتيجة الطلب املتزايد عليها و ارتفاع تكاليفها  ،و ما يصاحب هذا االستهالك من هدر ومصروفات باهظة .
فالرتشيد يف استخدام الكهرباء ال يعين ختفيض االستهالك  ،وامنا يعين بالتحديد االستهالك االمثل  ،حبيث
يتم اعتماد اساليب و تدابري حكيمة رشيدة يف عملية االستهالك لتحقيق افضل الفوائد والنتائج يف عملية
االستهالك تلك ،ومنها وقف اهلدر ،وجتنب الفاقد وتوفري التكاليف املرتتبة على ذلك .
يهدف البحث اىل حتديد مدى فعالية سياسات الرتشيد االقتصادية  .واسباب تراجع دوره يف تقليل
الفجوة املتسعة بني انتاج الطاقة الكهربائية و استهالكها .
تنبع مشكلة البحث من ان سياسات الرتشيد املتبعة مل تؤثر بشكل فعال يف تقليل الفجوة االستهالكية
للطاقة الكهربائية رغم اتباع هذه السياسات من قبل حكومة االقليم لفرتة طويلة .
تكمن فرضية البحث يف ان سياسات الرتشيد مل تكن فعالة وذلك بسبب الفرق بني معدل الزيادة يف
حجم احلاجة االستهالكية ومعدل زيادة حجم االنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية يف االقليم .
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اعتمد البحث على منهجية التحليل االستنباطي للبيانات املتوفرة واستخدام استمارة االستبيان يف
حتديد معدل زيادة االستهالك واسبابها .
-2املهفهوم واميية استهالك الطاقة الكهربائية
اقتصاد الطاقة  ، Economy of Energyيف املفهوم االقتصادي ،تعبري يقصد به إنتاج الطاقة
واستثمارها واستهالكها والعوائد النامجة عنها ،ويشمل ذلك مجيع الوسائل واإلجراءات اليت تهدف إىل زيادة
مردود استخدام الطاقة وخفض ضياعها إىل احلد األدنى من دون التأثري يف معدل النمو االقتصادي ،أي
استهالك أقل مقدار من الطاقة إلنتاج أكرب كمية من السلع أو اخلدمات من دون املساس مبواصفاتها،
واستغالل الطاقة االستغالل األفضل بأقل كلفة ممكنة ) .( James L. Sweeney, p1كذلك فإن اقتصاد الطاقة
يهدف من جهة أخرى إىل استخالص أكرب قدر ممكن من الطاقة من مصادرها األولية مع احلفاظ على البيئة
وتقليل اإلضرار الناجتة عنها إىل احلد األدنى.
الطلب على الطاقة الكهربائيةيتأثر الطلب على الكهرباء  -كالطلب على أي سلعة أخرى مبستوى الدخل احلقيقي للمستهلك ،
ومبا مييز هذا املستهلك من ذوق أو اعتبارات إنتاجية وفنية نظرا لتعدد وتنوع الفئات أو اجملموعات
االستهالكية املستهلكة للكهرباء  ،وبسبب تباينها يف درجة استجابة مستوى طلب كل فئة للتغريات يف الدخل
ويف األسعار ويف مميزات كل فئة .
لذا فالطلب على الطاقة الكهربائية طلب الخطي وغري متجانس  ،وينبغي حسب النظرية االقتصادية
ان يكون لسعر الوحدة املستهلكة من الطاقة الكهربائية دور كبري يف تقليص الكمية املستهلكة من الطاقة .
وان العالقة بني السعر والكمية املطلوبة عالقة عكسية  .ومبا ان الطاقة الكهربائية سلعة غري قابلة للخزن  ،فان
انتاجها ينبغي ان يتزامن مع استهالكها  ،وان كل وحدة مستهلكة للطاقة خمتلفة عن باقي الوحدات املستهلكة
االخرى من حيث الكمية املطلوبة و نوعية الطاقة و والفرتة اليت حتتاجها ((Steven Stoft, 2002 , p 41
اال ان ما نراه يف الواقع  ،فان استهالك الطاقة الكهربائية تستجيب مع منطق النظرية االقتصادية .
ففي مدينة اربيل تشري االحصاءات بان استهالك الطاقة الكهربائية يتزايد مبعدالت مضاعفة رغم ارتفاع
َ من خالل اجلدول اناه نتبني بان
االسعار اىل الضعف او حتى اىل ثالثة اضعاف خالل سنوات متتالية  .فمثال
رغم ارتفاع االسعار فان الكمية املستهلكة ترتفع مبعدالت عالية واليت تظهر العالقة بني السعر والكمية
املطلوبة عالقة طردية  ،بعكس ما جاء يف النظرية االقتصادية وقانون الطلب  .باالضافة اىل ما سبق فان
اال سعار كانت رمزية يف السابق ال تعكس الكلفة احلقيقية النتاج الطاقة الكهربائية  ،واملستوى اجلديد
َ على دخول املواطنني الن دخوهلم قد ازدادت بشكل كبري و مبعدالت اعلى من
لالسعار اليشكل الرادع اؤ عبئا
معدل ارتفاع االسعار اجلديدة  ،هذا باالضافة اىل التوسع العمراني والبناء القائمة على قدم وساق.
جدول (  :) 1الطاقة الكهربائبة املتوفرة واملستهلكة ومعدل اسعار الوحدة املستهلكة للحاجة املنزلية يف مدينة اربيل
للمدة ( )2010 – 2007
معدل االسعار  /ساعة
الطاقة املستهلكة /
السنوات الطاقة املتوفرة
املنزلية
 MWhميكا واط
ميكا واط ساعة /
MWh
ساعة
1274908
2007
18.85د.ع
729057
1510420
2008
72.1د.ع
1545984
2752980
2009
78.5د.ع
2027994
3395971
2010
78.5د.ع
املصدر  - :مديرية شؤون طاقة كهرباء اربيل ،املديرية العامة لكهرباء اربيل  ،وزارة كهرباء اقليم كوردستان العراق. 2011 .
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يظهر من جدول ( ) 1بان الطاقة الكهربائية املستهلكة قد تضاعفت مبعدالت عالية رغم ارتفاع سعر
الوحدة املستهلكة خالل سنوات متعاقبة خاصة بني سنوات  2009 . - 2007وهذا يشري بان الطلب على
الطاقة الكهربائية و عالقته باالسعار ال ختضع لقوانني السوق وقانون الطلب املتعارف عليها ،و كماميكن
اشتقاق دالة الطلب على الكهرباء بطريقة مباشرة تستند على أن املستهلك يعمل على تعظيم منفعته العائدة
من استهالكه ملختلف السلع واخلدمات ،وميكن هنا متثيل دالة املنفعة كالتالي ( وائل مصطفى باهي ،
 ، 2004ص ) 43 -42
( U = F ( X1 ،X2، …. ،Xn
حيث أن :
 = Uاملنفعة الكلية العائدة على املستهلك
 =X1,X2,…..,Xnكميات خمتلف السلع اليت يستهلكها املستهلك
من هنا ميكن أن تكون دالة الطلب على الكهرباء على الصيغة التالية:
Qt = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 Qt-1
حيث أن :
 = Qtالكيية املطلوبة من الكهرباء عن الهفرتة احلالية
 = X1عدد املشرتكني
 = X2السعر احلقيقي للوحدة من الطاقة الكهربائية
 = X3متوسط الدخل احلقيقي للمستهلك
 = X4سعر الوحدة من الطاقة البديلة للكهرباء (مثل الغاز الطبيعي)
 = Qt-1الكمية املستهلكة من الكهرباء عن السنة املاضية
من خالل دالة الطلب اعاله يتبني بان الطلب على الكهرباء يتحدد بعدة عوامل منها  :عدد املشرتكني ،
السعر احلقيقي للوحدة من الطاقة الكهربائية ،متوسط الدخل احلقيقي للمستهلك ،سعر الوحدة من الطاقة
البديلة للكهرباء و الكمية املستهلكة من الكهرباء عن السنة السابقة.
-3سياسات الرتشيد
( )1-3مهفهوم الرتشيد
الرتشيد يف استخدام الكهرباء هو استغالل اقل قدر ممكن من احلاجة للطاقة ويعين ايضا االستخدام
العقالني للكهرباء وعدم االسراف او التبذير يف استخدامها ويعين ذلك االستغالل االمثل هلذه الطاقة املهمة او
ما يعرف () energy efficiency policies in economies
( )2-3اهلدف من الرتشيد
بالتأكيد هناك عديد من االهداف اليت ترنو اليها اجلهات املتعددة يف االقتصاد بشكل خاص والدولة
بشكل عام يف سياساته املتبعة يف ترشيد استهالك الطاقة ومنها:
َ يف االستهالك النها ظاهرة غري مقبولة  ،بل االعتدال
ا .االبتعاد عن االسراف املنهي عنه اجتماعيا
واالقتصاد يف االستهالك
ب .التوفري يف املوارد االقتصادية من خالل تقليل إنفاق املال لتوفري األجهزة وتقليل كلف الصيانة
لالجهزة واملعدات الكهربائية.
أما أهمية الرتشيد فانه تاتي من اهمية الكهرباء يف حياة اجملتمعات ،فالعالقات كبرية بني الكهرباء
وقطاعات اخلدمات االنسانية وهي من مستلزمات التطور الصناعي والزراعي والتجاري وتطور اجملتمعات
بشكل عام  .واصبح ترشيد استهالك الطاقة حيظى باهتمام معظم دول العامل وذلك الرتباطه باملواضيع
التالية:
 ختطيط الطاقة للمديات املختلفة
 منو األمحال الكهربائية بوتائر عالية مما يتطلب توفري استثمارات عالية لبناء حمطات توليد الطاقة
الكهربائية
..........................................................................................................................................................
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 تقليل التلوث البيئي الن حمطات توليد الطاقة البخارية والغازية تعترب أحد مصادر التلوث.
 االهتمام بالطاقات اجلديدة واملتجددة يف توليد الكهرباء وتسخني املياه ومنها طاقة الرياح والطاقة
الشمسية سيساهم يف تقليل التلوث البيئي
سياسات ترشيد استهالك الكهرباء املتبعة يف وزارة الكهرباء بشكل العام
 االساليب التكنولوجية
 السياسة السعرية ( التعرفة الكهربائية)
 التوعية واإلعالم
 التشريعات والتعليمات والضوابط
 حتسني كفاءة أداء املنظومة الكهربائية مبراحلها الثالث (االنتاج  ،النقل  ،التوزيع(
- 4العوامل املؤثرة على ترشيد الطاقة الكهربائية
هناك عوامل عديدة املؤثرة على ترشيد استهالك الطاقة منها :
 -1مستوى التقدم التكنولوجي  :فكلما زاد التقدم التكنولوجي زاد تقدم وتوفر الوسائل املستهلكة
للطاقة بكميات اقل  ،الن بعض االجهزة الكهربائية حتتاج اىل طاقة كهربائية اقل وتقوم باعماهلا بنفس القدرة
او رمبا بكفاءة اعلى .من جهة اخرى ،ان التقدم التكنولوجي قد تزيد من حاجات البلد من الطاقة الكهربائية
بسبب اكتشافات جديدة او اخرتاع االت جديدة تزيد من الطاقة املطلوبة بكميات اكرب.
 -2مستوى الوعي لدى املستهلكني  :فكلما زاد مستوى الوعي لدى املستهلك زاد حرصه على احلفاظ
على حجم الطاقة املتوفرة والعمل على تفادي هدر وضياع الطاقة عند استخدامها.
 -3مستوى الدخل الفردي  :حيث زيادة مستوى الدخل الفردي او العائلي يؤدي اىل عدم االكرتاث اىل
نسبة الدخل املنفق على استهالك الطاقة الكهربائية  ،وكذلك استخدام الوسائل واالجهزة املستخدمة للطاقة
الكهربائية بشكل اكرب.
 -4زيادة عدد السكان  :ان زيادة عدد السكان يؤدي بشكل عام اىل زيادة الطلب على الطاقة
الكهربائية ،وذلك بسبب ان الطاقة الكهربائية اصبحت من احلاجات االساسية لدى املستهلكني ويصعب
االستغناء عنها و كذلك عدم توفر البدائل املهمة والرخيصة هلا .
 -5سوء ادارة وانتاج املؤسسات املوزعة الطاقة الكهربائية  :فان كمية هائلة من الطاقة الكهربائية قد
تهدر او تتسرب عند انتاجها او نقلها او حيت عند توزيعها  .وعدم قابلية وكفاءة هذة املؤسسات تؤثر بشكل
كبري على مدى فعالية تطبيق السياسات املتبعة يف ترشيد استهالك الطاقة .
 -6زيادة او اخنفاض وتائر النمو االقتصادي ومعدالت التنمية يف مجيع اجملاالت.
-5انتاج الطاقة الكهربائية يف العراق
متثل الطاقة الكهرباء ركيزة مهمة واساسية ملعظم االنشطة والفعاليات االقتصادية اليت تعتمد بدرجة
عالية يف تسيري عجلة انتاجها وقد بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية يف العراق مبا يقارب )  ( 2958ميكا واط يف
مرحلة ما قبل حرب اخلليج الثانية عام  ، 1990حيث كان اإلنتاج يغطي كامل الطلب على الطاقة لغاية عام .
1994وقد بدأ عجز توليد الطاقة بالتزايد بسبب نتائج احلروب واحلصار االقتصادي وتوقف اخلطط التنموية
مما جنم عنها تزايد فجوة العجز حيث بلغت طاقة التوليد املتحقق كمعدل سنوي )  ( 3409م  .واط مقابل طلب
) ( 4653م  .واط خالل عام  2003اي بنسبة عجز مقدارها  ،%27وبعد نيسان  2003تدهورت حالة الطاقة
الكهربائية حيث بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية يف عام  2004حبدود ) 3828ميكا واط ارتفع اىل ) ( 4093
ميكا واط عام  2007اي بنسبة تطور مقدارها ) ( (6.9 %يف حني تراوح حجم الطلب بني )  ( 5442ميكا واط
عام  2004اىل )  ( 7839ميكا واط عام  ، 2007اال انه وبالرغم من تلك الزيادة احلاصلة يف االنتاج اال ان البلد ما
زال يعاني من عجز يف الطاقة الكهربائية بنسبة ) ( 48 %عام( . 2007ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،) 2009 .
ويرجع سبب اخنفاض حجم الطاقات االنتاجية من الطاقة الكهربائية اىل مجلة اسباب لعل من بينها ،عمليات
التخريب والتدمري اليت حلقت باملنظومة الكهربائية واملنشآت التابعة هلا اضافة اىل عمليات السلب والنهب
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اليت طالت معظم املنشآت االقتصادية بعد عام  2003وتدهور نواحي االمن وعدم االستقرار وما ترتب من نقص
يف مستلزمات انتاج النشاط واملتمثلة بنقص وعدم وصول الوقود واملشتقات النفطية اىل معظم املشاريع
اخلاصة بانتاج الطاقة الكهربائية اضافة اىل صعوبة احلصول على االدوات االحتياطية الالزمة الدامة عمر
احملطات ومنشآت انتاج الطاقة وتدهور واخنفاض مؤشرات الكفاءة االنتاجية اضافة اىل تقادم حمطات انتاج
وتوليد الطاقة الكهربائية .ومن البيانات املتاحة فان نشاط الكهرباء واملاء قد حقق مساهمة يف الناتج احمللي
بقيمة تراوحت بني ( 441590.8مليون دينار عام  2004ارتفعت اىل )  ( 1040914.1مليون دينار عام 2007
باالسعار اجلارية  ،اما باالسعار الثابتة لسنة اساس . 1988فقد تراوحت القيمة املضافة بني )  ( 423.6مليون
دينار عام  2004اىل )  (709.1مليون دينار عام 2007ومن املالحظ بان مساهمة نشاط الكهرباء واملاء يف
الناتج احمللي االمجالي قد بلغ ) ( 1%باالسعار اجلارية لعام  2007اما مساهمته يف الناتج احمللي للنشاط
الصناعي فقد بلغت ) ( 1.5 %لنفس العام( .البنك املركزي العراقي)،2008 ،
- 6انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية يف اربيل
رغم وصول الطاقة الكهربائية اىل مدينة اربيل منذ عشرينات القرن املاضي لكن انتاج الطاقة
الكهربائية كانت قليلة او معدومة حتى العقد االخري من القرن احلالي ومعظم الطاقة املستهلكة كانت تأتي من
مصادر االنتاج الكهرومائية خارج احملافظة .و بعد تزايد احلاجة اىل هذا النوع من الطاقة يف السنوات االخرية
بدأت السلطات احمللية يف االقليم و يف احملافظة التفكري يف مصادر انتاج داخل احملافظة عن طريق مصانع
توليد الطاقة الكهروحرارية او الغازية  .ورغم الزيادة املتنامية يف حجم الطاقة املنتجة يف املدينة لكنها ال
تكفي سد احلاجة الفعلية واملتزايدة الستهالك هذة الطاقة .
من خالل اجلدول ادناه يتبني لنا بان حجم انتاج الطاقة الكهربائية تزايدت بوتائر عالية خالل العقد
املاضي لكن حجم استهالك الطاقة الكهربائية تزايدت باملقابل بوترية اسرع و اعلى منها.
اجلدول (  :) 2الطاقة املستهلكة واملتوفرة وعدد املشرتكني يف مدينة اربيل خالل فرتة 2010 -2004
الطاقة املتوفرة
الطاقة املستهلكة
عدد املشرتكني
السنوات
MWh
MWh
1047212
2004
1217329
2005
1166553
2006
1274908
2007
1510420
729057
176962
2008
2752980
1545984
207058
2009
3395971
2027994
236532
2010
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من خالل اجلدول اعاله نرى بان الطاقة املستهلكة تظهر اقل بكثري من احلجم الطاقة املتوفرة لكن
الطاقة املستهلكة الفعلية اكرب من هذة الكمية بكثري  .كما ذكرنا سابقاَبسبب ان الطاقة تعترب سلعة غري قابلة
للخزن فاالنتاج ينبغي يتساوى مع استهالك ولكن االنتاج خمتلف هنا عن االستهالك  ،ويرجع ذلك اىل اما ان
البيانات املتوفرة ليس دقيق اىل حد الكبري بسبب ان البيانات املوجودة يف اجلدول اعاله هي البيانات
املسجلة لدى مديرية توزيع الطاقة الكهربائية يف املدينة  ،وان الكثري من املناطق املستحدثة ليس هلا
ساعات او عداد لكشف حجم الطاقة الفعلية املستهلكة .او ضعف الدوائر املسؤولة على توزع الطاقة
الكهربائية ليست بالكفائة الكافية لسيطرة على تسرب الطاقة يف كثري من االماكن واملناطق اليت تستهلك هذة
الطاقة .
..........................................................................................................................................................
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سياسات ترشيد استهالك الكهرباء املتبعة مدينة اربيل
َ من اجلدول السابق بان الطاقة املتوفر ال تستهلك بشكل رشيد لدى املستهلكني ،
كما كان واضحا
توجب على السلطات احمللية استخدام وسائل متعددة يف توجه املستهلكني واملشرتكني على ترشيد استهالك
هذة الطاقة بسبب الكمية اهلدر الكبرية عند استهالك الطاقة الكهربائية يف املدينة.
احدى السياسات االقتصادية املتبعة يف ترشيد االستهالك الطاقة هي زيادة السعر الوحدة املستهلكة و
سياسة التمي ز السعري لقطاعات املختلفة  ،لالستفادة من املرونة السعرية عند تطبيقها يف ترشيد
املستهلكني وحجبهم عن هدر هذا املصدر املهم للطاقة .
إن تغيري التعرفة مبا يضمن الوصول للتعرفة املناسبة واملبنية وفق أسس علمية وفنية لتكلفة الطاقة
الكهربائية يعترب من أهم األساسيات لوضع تعرفة اقتصادية مناسبة  ،وسيتم التطرق ألهم العوامل املؤثرة
على التعرفة إضافة إىل تأثري خفضها أو زيادتها وبيان ذلك سوا ء على املنتجني أو املستثمرين أو
املستهلكني.
 أمم العوامل املؤثرة على التعرفة الكهربائيةَ دراسة التعرفة السائدة ومناقشة مدى الفائدة الناجتة من
لكي يتم تغيري التعرفة ،فمن الضروري أوال
تطبيقها سوا ء على قطاع الكهرباء أو على املستهلكني ودراسة التكاليف الفعلية مع عائد معقول واألخذ يف
االعتبار العوامل املؤثرة عليها ومنها ما يلي -:
 )1تكاليف الوقود وسياسة إمداده .
 )2تكاليف التشغيل والصيانة .
 )3التكاليف الرأمسالية السنوية .
 )4ااالندثارات يف األصول .
 )5الفقد يف التوليد والنقل والتوزيع .
 )6التشغيل مبا يتوافق مع معايري الكفاءة .
كما يتضح من اجلدول ادناه بانه خالل اربعة سنوات االخرية ( )2010- 2007ارتفعت االسعار الوحدة
املستهلكة من الطاقة الكهربائية بوترية مضاعفة  ،بشكل خاص معدل السعر الوحدة املستهلكة يف املنازل قد
ارتفعت من (  18.85د.ع ) عام  2007اىل (  72.1د.ع ) عام  . 2008يف حني ارتفعت االسعار بوتائر اقل حدة يف
القطاعات التجارية و الصناعية والزراعية واحلكومية .
اجلدول (  :) 3معدالت السعر الوحدات الكهربائية حسب الفئات املستهلكة يف مدينة اربيل لسنوات ( )2010 – 2007
ال
معدل
معدل
معدل
معدل
معدل
سنة
السعر /ساعة السعر /ساعة ،السعر /ساعة  ،السعر /ساعة السعر /ساعة
،املنزلية
،التجارية
الصناعية
الزراعية
،احلكومية
18.8
34.7د.ع
20د.ع
5د.ع
6.6د.ع
2007
5د.ع
20
72.1
49.5د.ع
30د.ع
9د.ع
30د.ع
08
د.ع
20
78.5
56.6د.ع
60د.ع
30د.ع
60د.ع
09
د.ع
20
78.5
56.6د.ع
60د.ع
30د.ع
60د.ع
10
د.ع

املصدر  -:مديرية شؤون طاقة كهرباء اربيل ،املديرية العامة لكهرباء اربيل ،وزارة كهرباء اقليم كوردستان .2011 ،

..........................................................................................................................................................
188

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
رغم الزيادات املضاعفة السعار الوحدات املستهلكة من الطاقة الكهربائية  ،اال ان هذة السياسة مل تكن
ذو تاثري فعال يف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية يف مدينة اربيل  .لذا فقد حاول السلطات احمللية اىل
استخدام الوسائل االخرى يف ترشيد االستهالك الطاقة منها  :تطبيق سياسة احملاصصة اليومية يف توزيع
الطاقة املتوفرة  ،واليت جترب املستهلكني او حتجبهم عن استخدام الطاقة لساعات متعددة يف اليوم الواحد .
رغم قساوة هذة السياسة اال انها قد تبدو الوسيلة الوحيدة احملافطة على حجم الطاقة املتوفرة يف مدينة
اربيل .
اجلدول (  :)4عدد ساعات توفر وتوزيع الطاقة الكهربائية يف مدينة اربيل حسب االشهر السنة 2010
Month
Av.Off-time2010
Av.On-time2010
ساعات احلجب الطاقة
ساعات توفر الطاقة
1
9:42
14:18
2
10:05
13:55
3
4:54
19:06
4
4:38
19:22
5
6:13
17:47
6
5:43
18:17
7
6:58
17:02
8
7:03
16:57
9
8:44
15:16
10
6:47
17:13
11
8:11
15:49
12
11:56
12:04
املصدر  -:مديرية كونرتول اربيل  ،املديرية العامة لكهرباء اربيل ،وزارة الكهرباء اقليم كوردستان.

-7اثر سياسات الرتشيدعلى تدقليص الهفووة االستهالكية
لبيان مدى تاثري السياسات املتبعة من خالل السلطات احمللية خالل السنوات السابقة  ،فقد قام
الباحثان باجراء مسح ميداني على عينة من الفئات الدخلية املختلفة يف مدينة اربيل ملعرفة مدى تاثري
والردود االفعال املستهلكني على السياسات الرتشيدية للطاقة الكهربائية .تضمن عينة الدراسة على ( ) 318
عائلة  ،وقد مت تقسيم العوائل حسب ثالث فئات دخلية معينة.
حاول الباحثان من خالل بيانات الواردة من العينة الدراسة من رسم واقع االستالك الطاقة الكهربائية يف
مدينة اربيل  .وقد تبني من خالل اجلدول ادناه بان اكثر الفصول السنة اليت يقوم بها العوائل باستهالك
الطاقة الكهربائية تكون يف الفصل الصيف .ويرجع ذلك اىل الطبيعة املناخية يف املدينة من حيث درجات
َ واليت يكون فيها املستهلك اكثر حاجة اىل الطاقة الكهربائية من بقية الفصول السنة .
احلرارة العالية نسبيا
هذا خبالف ما نراه دائما يف الدول االوربية اليت تستهلك الطاقة يف الفصل الشتاء بشكل اكرب.
جدول (  :)5استخدام الطاقة الكهربائية حسب فصول السنة وحسب الدخل الشهري للعوائل
الفصول
الدخل الشهري

الشتاء

الربيع

الصيف

اخلريف

اقل من  500الف دينار
من  1500-500الف دينار
اكرب من  1500الف دينار

6
12
3

-

141
105
51

-

اجملموع

21

-

297

-
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اما من جهة مدى رضى العوائل على مستوى توفري الطاقة الكهربائية يف مدينة اربيل  ،فقد تبني بان ما
يقارب اكثر من  % 56من املبحوثني يف العينة يعترب املستوى املتوفر من الطاقة الكهربائية مقبوال او مالئما ،
اما  %41من املبحوثني يعتربها اقل من احلد املطلوب لسد حاجاتهم اليومية اما الباقي فقد يعتربها مالئمة او
حتى انها اكثر من الالزم.
جدول (  :)6مدى الرضى املبحوثني عن مستوى توفري الطاقة الكهربائية يف مدينة اربيل
اقل من الالزم
مالئم
اكثر من الالزم
درجة
الرضى
الدخل الشهري
اقل من  500الف دينار

6

90

55

من  1500-500الف دينار

3

63

53

اكرب من  1500الف دينار

3

24

21

اجملموع

12

177

129
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فيما اظهر بيانات الواردة من العينة البحث بان الطبقات الغنية او ذات املستويات الدخل املرتفعة
َ لطاقة الكهربائية من الطبقة احملدودة الدخل  .فمن خالل اجلدول (  )7يتبني بان اكثر من
تعترب اكثر استهالكا
 %50من الفئات الدخلية املرتفعة واملتوسطة قد تستهلك شهرياً كمية اكرب وعلى استعداد ان تدفع مبالغ اكثر
من  75000دينار عراقي شهرياً لقاء اخلدمة الكهربائية هذة باالضافة اىل املبالغ الشهرية املدفوعة اىل
املولدات املوفرة لطاقة من جانب قطاع اخلاص .من خالل ذلك نستنتج بان الطبقات ذات مستويات
املتوسطة واملرتفعة نسبيا من الدخل قد ال تردعه سياسة ارتفاع االسعار لرتشيد استهالك الطاقة الن
احلاجات املنزلية لطاقة الكهربائية يف تزايد مستمر وال يتوفر بدائل مناسبة هلذة الطاقة  .خبالف ذلك نرى
بان ارتفاع اسعار الطاقة الكهربائية قد تؤثر بشكل كبريعلى املشرتكني ذوات الدخل احملدود  .حيث نرى من
َ لطاقة الكهربائية قد ال تتجاوز
خالل مبالغ املدفوعة يف الشهور الصيف اليت تعترب الفصل االكثر استهالكا
َ من بقية الفئات من اتباع هذه
 35000دينار عراقي وان هذه الفئة من الدخل تعترب من الفئات االكثر تضررا
السياسة االقتصادية.
جدول (  :)7املبالغ املدفوعة الشهر ايار وحزيران ومتوز حسب بطاقة الكهرباءوحسب الدخل الشهري للعوائل.

من  75000-35000دينار

املبالغ املدفوعة اقل من  35000دينار
الشهر
حزيران متوز ايار
5و6و 7ايار
الدخل
الشهري
اقل من 500
39
90
96
الف دينار 84

51

57

9

-

-

من 1500-500
الف دينار

66

57

57

78

39

33

9

21

27

اكرب من 1500
الف دينار

12

18

9

9

27

33

12

9

12

حزيران

متوز

ايار

اكرب من 75000
دينار
حزيران متوز
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َ ملستوى االسعار السائدة
من خالل اجلدول (  )8يتأكد بان ذوات الدخل احملدود اقل الفئات قبوال
َ تعترب االسعار احلالية
لطاقة الكهربائية من بقية الفئات .يف حني ان الفئات الدخل املتوسطة واملرتفعة نسبيا
مالئمة او حتى اقل من احلد املطلوب.
جدول (  :)8اراء املبحوثني على اسعار الطاقة الكهربائية
مرتفعة
رأي املبحوثني
منخفضة
مالئمة
جيب
جيب رفعها
تقليلها
الدخل الشهر

اقل من  500الف دينار

66

78

-

من  1500-500الف دينار

39

57

15

اكرب من  1500الف دينار

30

27

3

138

162

18

احملموع
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َ فقد يعترب  %51من اغلب الفئات الدخلية بانها مناسبة يف حني
لكن من حيث املبالغ املدفوعة شهريا
يعتربها  % 49االخرى بانها مبالغغ مرتفعة وتأخذ جزء مهم من الدخوهلم الشهرية  .كما يتبني ذلك من خالل
جدول (. )9
جدول ( :)9مستىوى املبلغ املنفق على استهالك الطاقة الكهربائية شهريا يف مدينة اربيل
االنفاق الشهري
متوس
منخ
مرتفعة
الدخل الشهري
طة
فضة
اقل من  500الف دينار

-

69

78

من  1500-500الف دينار

-

60

57

اكرب من  1500الف دينار
اجملموع

0

33
162

21
156
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كما توضح من خالل اجلداول اعاله بان املبالغ اليت تدفعه املشرتكني مقابل حصول الطاقة الكهربائية
واثرها حسب مستويات الدخول ،اىل ان تأثري سياسة ارتفاع االسعار او الرسوم الطاقة الكهربائية قد امجع
على تأثري متفاوت الدرجات على تقليص حجم االستهالك ،حيث يرى اكثر من  %40بان ارتفاع االسعار قد
تؤثر بدرجة كبرية على حجم االستهالك الطاقة  .يف حني يرى  %45بانها هلا تأثري بدرجات اقل  ،واليت يثبت
بان االسعار احلالية ليس مرتفعة بدرجة كافية كي تؤثر بشكل ملموس على حجم االستهالك واليت تشري اىل ان
َ لعدم توفر البدائل املناسبة لطاقة الكهربائية يف املدينة  ،مما ادى
مرونة السعرية الستهالك الطاقة صغري جدا
بان اكثر من  %15من املشرتكني بان يعتربو دور السياسة السعرية معدومة وال تؤثر على حجم استهالكهم
احلالية .كما يتوضح ذلك من خالل اجلدول ( )10ادناه:

..........................................................................................................................................................
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جدول (  :)10اثر ارتفاع اسعار الكهرباء على استهالك الكهرباء
درجة تأثري
ال يؤثر
تؤثر
تؤثر
ارتفاع االسعار
اطالقا
بدرجة قليلة
بدرجة كبرية
الدخل الشهري
اقل من  500الف دينار

53

69

21

من  1500-500الف دينار

48

52

18

اكرب من  1500الف دينار

25

23

9

126

144

48

اجملموع
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من ناحية اخرى حاول بعض املشرتكني االستفادة من التكنولوجيا املوفرة لطاقة من حيث استخدام
االجهزة الكهربائية اليت تستهلك قدر اقل من الطاقة  ،اال ان الفئات احملدودة الدخل قلما حتاول ان ختضع
َ هذه االجهزة غالبا تكون مكلفة من حيث ارتفاع اسعارها ومل حتاول
هلذه السياسة النها :اوال
اجلهات املختصة من توفري هذه االجهزة الكهربائية باسعار تكون من متناول الفئات حمدودة الدخل
َ تكون عادة ألجل استفادة
وكذلك استخدام هذه االجهزة من قبل الفئات الدخلية املتوسطة او املرتفعة نسبيا
من الطاقة الكهربائية الغري الرئيسية واليت توفرها دائما القطاع اخلاص من خالل املولدات صغرية واليت
تكون عادة بأ مبريات حمدودة اليت تصعب استخدام مجيع االجهزة الكهربائية معها .لذلك تظهر من خالل
اجلدول ( )11ادناه بان الفئات ذوي الدخل احملدودة ال تستطيع ان ختضع هلذه السياسة الرتشيدية الستهالك
الطاقة.
جدول (  :)11استخدام اآلت كهربائية معينة لتوفري الطاقة الكهربائية
استخدام اآلت معينة
اطالقا
نادرا
غالبا
الدخل الشهري
اقل من  500الف دينار
من  1500-500الف
دينار
اكرب من  1500الف دينار

72

15

60

57

45

15

33

12

9

اجملموع

162

72

84

املصدر  :اجلدول من عمل الباحثان باستناد اىل البيانات االستمارة البيانية للعينة قيد الدراسة يف مدينة اربيل .2012

َ من قبل اجلهات املسئولة على ترشيد
اما بالنسبة لسياسة التوعية االعالمية اليت استخدم ايضا
َ اال ان تأثريها كان غالبا اكثر مقارنة بالسياسات االخرى
استهالك الطاقة رغم انها كانت حمدودة نسبيا
السالفة الذكر .يرجع ذلك من ان املشرتكني راغبني من تقليص وترشيد حجم استهالكهم من الطاقة الكهربائية
اذا امكن ذلك بالرغم من ان البدائل احملدودة واحلاجة املاسة والغري املرنة الستخدام الطاقة جتعل من هذة
السياسة عدمية اجلدوى يف الغالب  .كما يتبني من خالل جدول (  ) 12بان درجة استجابة املشرتكني هلذة
السياسة الرتشيدية مرتفعة بكل الفئات الدخل حيث اكثر من  % 70من املشرتكني بفئات الثالثة راغبة وهلا
استعداد االستجابة هلذة السياسة الرتشيدية من خالل التوعية االعالمية  .يف حني اقل من  % 9من املشرتكني مل
يعطوا اي اهتمام لسياسة التوعية من اجل الرتشيد االستهالكي .
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جدول (  :)12تأثري وسائل االعالم على ترشيد الطاقة الكهربائية
مدى تأثري وسائل االعالم
اطالقا
نادرا
غالبا
الدخل الشهري

اقل من  500الف دينار

108

27

12

من  1500-500الف دينار

78

27

12

اكرب من  1500الف دينار

36

12

6

222

66

30

اجملموع
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كذلك م ن الناحية املساهمة الفردية من قبل املشرتكني يف تقليص وترشيد االستهالك الطاقة  .فان
غالبية او اكثر من  % 81من املشرتكني بكل الفئات الدخل املختلفة حياول ترشيد الطاقة كمساهمة فردية يف
َ لتبذير واهلدر يف املوارد الطبيعية يف املدينة .كما
تقليص حجم االستهالك سواء رغبة بتوفري الطاقة او منعا
يظهر ذلك من خالل جدول ( )13ادناه.
جدول (  :)13مدى املساهمة الشخصية لتقليل استهالك الطاقة الكهربائية
مدى املساهمة
اطالقا
غالبا نادرا
الدخل الشهري
اقل من  500الف دينار
18
12
117

من  1500-500الف دينار

93

21

3

اكرب من  1500الف دينار
اجملموع

48
258

3
36

3
24
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َ يستنتج البحثان بان اغلب السياسات املتبعة االقتصادية والغري االقتصادية مل
واخريا وليس اخرا
تستطيع بدرجة كافية تأثري على مستويات االستهالك املتزايدة من الطاقة الكهربائية يف املدينة  .قد يرجع
ذلك اىل سوء استخدام هذه السياسات او عدم فاعليتها بالنسبة ملشرتكني يف الشبكة الكهربائية يف مدينة الذين
ليس لديهم بدائل مناسبة هلذه الطاقة واليت جعل منها السلعة او اخلدمة عدمية املرونة.
االستنتاجات والتوصيات
ان السياسات الرتشيد يف استخدام الكهرباء هو استغالل اقل قدر ممكن من احلاجة للطاقة  .رغم تعدد
السياسات املستخدمة يف مدينة اربيل لتخفيض مستوى االستهالك لكي يتناسب مع القدرة االنتاجية املتوفرة
وعدم اهل در يف املوارد االقليم واستغالهلا بشكل االمثل أال ان الباحثان توصال يف النتيجة اىل ان اغلب هذة
السياسات كانت والتزال غري كفوءة بقدر الكايف لرتشيد االستهالك املتزايد لطاقة الكهربائية يف املدينة.
ان هذه الدراسة توصلت اىل بعض االستنتاجات من اهمها:
 – 1ان الفج وة القائمة بني االنتاج واالستهالك واسعة وغري مستقرة حيث تعترب انها يف توسع مستمر
لعدم التساوي بني وترية الزيادة يف حجم االنتاج السنوي والوترية اليت تزداد بها االستهالك الطاقة.
 -2ان السياسة السعرية يف ترشيد االستهالك مل ينجح يف ترشيد استهالك الطاقة  .ويرجع السبب اىل
..........................................................................................................................................................
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عدم استناد السياسة السعرية اىل دراسة دقيقة لسوق انتاج واستهالك الطاقة يف املدينة وعدم اخذ بنظر
االعتبار املرونة السعرية  .حيث استنتج الدراسة بان الطلب على الطاقة الكهربائية عدمية املرونة بالنسبة
لسعر.
 -3ان سياسة اليت تعتمد على االساليب التكنولوجية ايضا مل تقدم اية جناحات تذكريف هذة اجملال .
الن االساليب املستخدمة التزال تنقصها اخلربة االدارية الكفؤءة وعدم توفر البدائل التكنلوجية املوفرة لطاقة
َ حبيث ال تستطيع اغلب الفئات الدخلية حصول عليها بسبب حمدودية
او ان اسعارها تعترب مرتفعة نسبيا
دخوهلم الشهرية .
 -4رغم استعداد اغلب فئات اجملتمع الدراسة الستجابة لسياسة التوعية االعالمية اال ان عدم توفر
البدائل املناسبة واملنافسة هلذا النوع من الطاقة حتول دون متكني فعاليتها االقتصادية يف هذة اجملال.
 -5السياسة الوحيدة اليت التزال تعتمد عليها اجلهات املنتجة واملوزعة للكهرباء هي سياسة
احملاصصة واليت تعترب سياسة قاسية وغري مالئمة مع متطلبات العصر والتطور احلضاري املوجود وايضا
َ
ختالف مبادىء التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر حيث حترم اغلب فئات اجملتمع قسريا من الطاقة
َ.
الكهربائية لساعات متعددة يوميا
اما التوصية االساسية اليت تراها الباحثان مناسبة يف هذا اجملال هي قبل وضع او تطبيق اي من
السياسات االقتصادية او غري االقتصادية البد يف البداية دراسة سوق استهالك الطاقة ودرجات املرونة
السعرية وغري السعرية  .وكذلك توفري البدائل املالئمة هلذة الطاقة او توفري االرضية املناسبة لتطبق كل هذه
السياسات ومدى مالئمتها مع مستوى االقتصادي واالجتماعي السائد يف املدينة.
املصادر واملراجع
الوثائق الرمسية
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هةنديَك بنةماى دةاللةتكردن لة واتاسازيى نويَدا
ئازاد ئةمحةد مةمحوود
كؤليَذى تةكنيكى -هةوليَر
تأريخ االستالم2013 /4 /14 :
تأريخ القبول2013/5 /13 :
ثوختة
دا ة بة ب ةى ة ت ةة ي ة رةرة
ئ ة ب ش ة ت ب ر بةى ل ة ت ي ة ن رةيةدي بةي ة ة ةر بل ر ة ش ة ىشليَ شة ىةةةةلل ياةةىي
ي ةىةةطر َ ض ىِيةدة ب شاةة زت رلة َ يل ثاةةهلر ي شنَ ىةرل ي ة ن شلش تَ ة ةى لر ةلل ةة ىل طري طال ثة ة شاةة
ددى بةر بةَ ز لليل شل ط ش
(زمل )ةَ ش ب ثاةةة لط ت ي ىِةمزةةلل زمللاد َ استماةة َ ي ش ى يد ي ل ماةدببي ياة ةىي
طرميلل ي َ ضةة لة ية ياهةلل زمللةد ئة بة ئلشةةر شةبةَ ةة
ب ثاةشة بر ال ةرةببة .ه ىض لدة ئ بةت ةر بةر ش ىةة
ةةىئ جنلم زؤى ةة ت لة بية بةك ئ بة ب ي َ ة ش ةب ت شلش ر ةلل ماتلفازية شط ىِية .
ي رةيةدي بةة ة ش شاةةةي ة طشت ةرؤة ةلىت ةة ي رةرة ي ةت ي ى ةر بةر بة ش ب ىلط ي تَ ة
دال ة بة ربشت ة ل ب
ش ملت ط يللد ب ىِ ط يللدل َ ه ىبةهل شلش ر ب رل لزي ب رل ةر بةر ش ىضلب َ ز لليل ه بي
م ةيةبل ي رةيةدي بةةللاللد شلي شة  .ه ىبةهل زملل ب لل شلي ةال ش ثاةةةلدت لاةة ة ل ب م ةيةبل ة بةَ
دا بةشال ي شلىةبة ئ جنلن ة بةَ ي ن ىِب لط بةَ ض لدين راىىيل ثاةشةاةش ةرةببةَ ة ش لغ ت شىضةبل ي ةطررةبيل
ياةةىي
ه ي َ ئ ب قللةبل زملل ب لاا يل ه ي َ ة ش ملت ِىيةةخست زملل ي ئ تىةةطر َ ي ن ىِةخ ب ئلياا ة ثاةةةلديا
ىةة ة ش شال ةرةبب َ ئ ب لاش ثاةةةلديا ةلل  :ةؤة َ ئلبةزتَ
شش
ةة ياا ةل ةيلىيةر ب َ ة ز لليل شى
ربشتني .
دثش ش ثاةة ل ةيلىيةر بةةل َ ة ش شبةبلاةة رر شى
رةيةدي بة ي شلىةت ربشت م ةيةبلَ ز لليلل هللد بةَ ثلي
ةة ي رةرة شة  .ئ ط ى ة ل ي شاةةة رلة شاة َ ئ ب ةة ي ر ف ىه لط َ ش آلن ئ ط ى ي شاةةةت ثاةةهلر ي شاة ئ ب
ةة ي ر ىِ يةزش لدت ةةط ي لاة  .زؤى ي ز لليلل ب رل لزت ث ي ى ئ بة ة ةةطر َ ة ب رلت بش ي ِىيةزش لدةةلل زمللاد َ
د ش ةلىهاة للاةة َ ي ى ئ ن ِىيةسلي ةة ي رةرة َ شى ب رلةلل ةةىببل َ يل ةىم آلي ر َ يل ىِؤش بريتَ
ةة تة بر ةىم ي
ىِ ط ية دى بةَ ِىيةزش لد ب رلت ىببت ةة ي رةرة ةةط ي لاة َ ة شلي خ ب ش هلت يالةلىت ةة ي رةرة ي ةىةةطرية َ ة
ئ بيش ش هلت شاةة زط ىتَ يل ةةىشرِي ث ةةببررية  .يط ي ملل يش ثاةة ل ت رريشَ شى ة ش شةرةل ةة ي ت ي ى
ش تَ
ش ملت (ض مك) ي ي ك ب (ش ت)ت ي ي ة ررة ثشت ث ةةش رتية َ ي ى ئ ن ش ملي ةة ي رةرة شى
ةة ي ر ةلل  :ش ى لب ىَ ي ةىطررن ب ثاةرِةبت ة ش ت ةةشاة .

 -1ثيَشةكى
ب رل لزت  -امللتاك  -ش ي ةاةك ي شلش ت ب ةرؤة طري ط ةلل زملل ب زملل ب ل ة ةةلرية  .ي
ىِ تااد ب رل لزت  -ةة ي رةرة – ش ةلى ب ضل ةاا ةلل َ ي ذيةر ةلىيط ىي ز لستاةة رليب تَ ش ة دل
ددةةلر بةَ قةبدي للة بش
د راةةرتجنلبةةلل ش م ش ت ب رلثاةةل ه ي
بش راةدةث ِىية َ رىىِ ب ِى ي ي
للب ةن ةةةلت ب ض ثة ب رلي ك شى لالزت يىى بيىى ةةض اة .
ىش ةىَ ىِةلطلب ش شلش ت ب ز لست ةلل  :ةةىببل َ ةىم آلي ر َ
ب رل لزت ئ مرِؤ بةك ز لستاةة
ب زملل ب لاا بة ىةِى ت شلي ةثاةد ل َ ش ش شاةك
ذيرشاةدتَ ف يس ف َ زملل  َ.....ي ي زملل ل
ي ةىيلل ة ةةلاةن .ي زملل ل ا لةيةد ثللتليا ة شى ةيلىيةر بةَ ة ض لدين قىللغ ب ر بةى
ي ةىةىةةةلر بة .ب رل لزي لةآ ئ ب شلش ر ي َ ة ةةىةرلل ةلل ِىيةزمل ب ئ ةةب ب ىِ ط يللد ب ة لي ر
دىثاةك ي ةةىيلت ئ ن ز لست خب ي ش ى ىِببللة
ثاةةيستال ثاةا ر َ ي ش ى ئ ب هىةلى ل ح زةةة ينَ ةي
راشة ىِؤذ رل ش ث ية زيةرِي ت ضاا ر ئ ن ز لست شلةشني.
ئ ن رةيةدي بةي ي ةبب ش تَ ه ى ش ش يش ي ةبب ر بةى ثاةةهلرةبةَ ي ش ش ي ة مد ه ب ةل ةى بة
ياهلل ش ةب ة ضةب ب ةى ةرةل ةة ي ر لةآ ي ىِب لط ت ط ش ت زمل خبريةت ىِببَ ة ي
ب
ث ةةةلت ش يىلللاا ةل ب ىِؤمللاا ةل ر ةةث ِىية رل ةةطلر ض ىة للبةىِ
ها ديا ةلل بة ةة
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ىش ةىت ب هلبش لدت ئ ن

ِىية اسللسَ ي ةىرلياد شريلل ي ة يةبةبل امللتاك ىِ ةةط ي لةا  .يالةلىي
ز لست ش زملل ل ب ِىيةزمللا ل ث جن ت شى ةىيةدةر بة.
ي ش ش ةببةم رةيةدي بةة ة َ بةي ت ضة ىضاةةةي ة ض مة شى ضاا ر ةة ي رةرة َ ي
ىِب لط ت ف ىه لط ب راىىت ب رللل لل ىِؤذئلب ةاةشر بة .طري طرتين شلي شلىةت ش ب رل لزي لةآ
لاشللدى بةَ ي ةىرلياد راىىة يالب زةةلل ةة ي رةرة َ ة هزىت ةة ي ر لةيةال ة م زى لدببةَ شلي
ةر ب .

 -2سةرهةلَدانى واتاسازى
 1-2دةركةوتنى واتاسازى لة رِوانطةى طؤرِانى ميَذووييةوة
ىضلبةت ثللتلي هزىت
ه ى ي ةىل بة زمل ت شريم لد ياةطلت ىلج ب راةِر مل شةبةَ ضةلة
دطلي َ ش هىت زملل بة ي ي ة بة قللةب ب ِىيةسل شى ةتاةب ثريؤزةةل ة ةةلدىية َ ي
ب ةىم آلي را ةىم ي
ي ة رريش بة ي ِىيةطلت زملل بة شرؤظ ةةةر ب راةي ةةط يشنتَ بةك ي ةتاةب ئليا (فاد )ت
ش للبةلد ةةة َ ي ب
د ب ل شةبَ زمل ب زملل ل
ىضلبةت ئ ب ياةةىي
ها ديا ةل ش ىضلبةةة بية َ ة
دا بة ب رةيةدي بة ي ةىةةطرية َ ي ب
ةلر بة ي ضة ىضاةةةت طشتا زملل ب لااد َ زمل شلش ر ياةةىي
دد َ ض لد ر بةىية ةست ش ى
ىت ه ي
ىبش لدةة مشت ةمرِيا ك شلىةت ش ةةىة برن ب ط ش ت زمل
شلىةت ش ل شةمنلت زمل
داةك شريبِى ت ز لليل
شليَ ة شةبل ر ر بةىت ىةة زملل ب لا لةتةَ ةىم ي
شلىةت ش ط ش ت زمل هلر ئلى بةَ ئ بة شةب:
شةبل شلش ر طفتةطىةرة َ ي ةاةك ي ب شىضةبللل َ ة
((شةبل ثاةةةلدت ثاةةيس ي لاةة ي فز ب ب رل بةك ثاةةةلدت ثت بت لاةة ئلطر ب ةببة لة ب ي ))( )1للة
دا بةةلل ة طريةرة .ي ةاةك ي ةلىة ه ىة ثرِ شلي ة ةلل ئ بةي َ ة ش ملت ةة ي رةرة َ طري ط زؤى
ياةةىي
ش ثاةةةلدت لاةة ي فز ب ب رل ة ةة تَ ئ ب ثاةةةلدي ت ي ي ك ش ض مة ة ل ث يظ (مفرةة ت) ب ب رل ب
ىِ ت َ ي ي ة رريش بة ش ض مة ب رل ةةش تاةت بةَ ي بةلر بة ها دةةل رةيةدي بةيل شى ئ ب يىى ب
ض ش يالب ز ل ةرةببةَ ة ه تال ث ة ةرةبب َ ي ب ىِب لط ي بة ةة ي ر بش ةللال شى ضة ى يىى
ة ش شةرةببة:
ىي م شط ي لاة َ شى منةبل  :ي فزت ثالبَ ذ ......
 -1ش شاةك ة م ةيةبىل طشت َ يل
 -2ش شاةك ضىلاةت شط ي لاة َ ش بية  :بش ت ش ىزَ ةىيةد....
 -3ش شاةك ىِببة ي ةىشطرية َ بةك :ةلىت ىِؤيش َ هلت.....
()2
 -4ش شاةك شى ةى (ةةة) شط ىِيةت بةَ بةةة :للبت ئلز ةَ ش ةتالى....
دا بة ي ب رل شةلت.
ي ب ةةم ت مرؤظ هىشالىت ب ئلطلي ش ةة تهاة لبةَ ه بدي ة بة ي زمللد ياةةىي
ئ ن ةيلىةةي ي ت ز لليلل ها ديا ةلل بة ةةشا دىية َ ه ىبةهل ر ق آلت يىلللاا ةللاش ةلىيط ىيا ة
شلىةت ش ب ض مةلل تَ ة ش ب رل لزيا بة هلبش لد شةب َ ئ فالرةب ي ط لة
ش ىضلبيل ه شةبة
شلىةت ش شلش ر ثاةةةلدت لاةة ي فز ب ب رل طفتةطىت ةةةرةَ ئ فالرةب
ملمى تلة ت ةقر ت
شىضةبل ةلل ش ب ئلى ت ي ةةشرةَ ة ثاةةةلديا ة ئل لي ب ربشت ي لاةة ة ل ب م ةيةبي ة ه ي َ
ة ض ئ ى تى ثةا ب شةب ةة تةبىيةك شى ئ ن ثاةةةلديا ه ي َ ي ي ك ةلرد ئلةلبر شى ئلةلبر  :ةةىةة
ب للبةة ة ش ت ةرةَ ي ط لة ئ بةشد َ ة يالب زت ي لاةة ةةلط ب ب رل ش ةيدةةرية َ ش ب ىِ تاا ت ب رل
ىضلبةة ت ئلبةزةَ بةةا ةن .ئ ن شىضةبل زمللاا ي ت يىلللاا ةل
ي ط لة ئ ب ةةيال ب ةةىشرِي تَ ة
ىِةلطاد ي بة ب ط ش يةرة ب ض لدين شلىةز ب شريم لدت ي ةةبىت ةىت ةىةرةةبة رل ب يلاةهلت ض لد
دا بةت زمللد ةة تةبىت ِىيةزمللال ة هاة لَ ي ب ل  :قةرلخبلل ت
دد ب ي شة ىت ياةةىي
قةرلخبلل ي ك ىيل ه ي
(ىِةب قاا ةل )( )3ب قةرلخبلل ئ ة لدةىيا َ ةب رريش ز لل ىِؤمللاا ةل ي رةيةدي بةةلل زمل ب
زملل ب لاا ةللد َ ش رليب ر ئ ب رةيةدي ب ل تَ ة شة ىت ىِ ت لزيي ي ةىةةطر يية ث جن يل ةيلىةَ ي
قةرلخبلل ةللد شةبل ش ملت ة للل ةتاةب ثرؤطر م ةةية د َ رل ةةبىبش ىت ةةت ه ظدة ي ىت
دةشل ب
ةةىِؤيشنتَ ز لست ةلل زمل ي ض ىة للبةىِ تد ي ط لة قةرلخبلل ت ةة ئ َ ثاةط يش ب ه ي
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فر ب لبةبلاةة ش ى فر ب ل ش ةىبة شا  .....ىِببش ىِببت ئ ب ةاةشلل شةبةبةَ ة ي ربشت ثاةةةلدت
لاةة بش ةل ب م ةيةبي ةللد ش ةت ةةةر َ ي ن قةرلخبلل ي ة شريم لد شاةدةى (قس ة ىيل ) ش ى ةبب
ةة ت ة ش ت ةرة:
يةكةم :ئ ب قس ة ىةت ه

ش ثاةةةلدت لاةة ي فزةةل ب ةة ي ر ة ت ةةةلت.

ش ةةةت ثاةةةلديا ة ةةةلت.
دووةم :ئ ب قس ة ىةتَ ة ر لال ه
ش ةىيةد ي قىللة ةلل ماةدببَ طري ط ة ش ش ملةلل ةة ي رةرة ثرت ةةشةب شلىةز يل ب
شريم لد ي ثاة لب ِى ظ ب شرِؤظ ت ر ب بت شة ىةةلل زمل َ ة ثللتلي ة فر ب ل هزىيل ة طريةرةشةبَ
ةىيةغال ل ةةةرةَ ي ىِؤذطلىت ِىية اسللسَ ةلراةك ةال اة ش ه مةب شاةةة ب ض ش ةلل ي شريةرةل بة ب
لةب ا د شآلبشةبةبةَ رةيةدي بة زملل ب لاا ةل ذيرشاةدت ب ئلبةزيل ش ن قىللة ش ةش َ ش ىضلبرري ال
ىِ ش ى ل قةرلخبلل ت (شةى ىبيلل) شةبَ ة ةىبمش  :زمل شاةجط ي بةي ت ئ قل هاض رر ِى للط ي لاة َ ئ ب
()4
دثشت ةةةلت.
استم تَ ة ط بىةي ش ه مةب زملللل ئلةةماز ة ةةش ةش ةَ ذيرشاةدت ب ئ قل ثلي
دا بة زملل ب لاا ةل ش ةيلىة برنَ رةيةدي بةةل
ي ةةبىبش ىت ةةت لىزةةت ز ي اد َ ياةةىي
دد ب ش ىللم ب ثرؤطر مال
ىيل ه ي
رليب ت شةب ش ئلياا ةيلىيةر بةةلل زمل َ راىىيا ةلل زملل ب ل
دا بةت ةلىت ةةلط ةل ةةة تَ ىةىِ ت
شى ة لر َ ي ن ةلر ة فىلىيىذيل هلر ثاةش بة ب ة طري طي ش ياةةىي
ةةلطسلزتَ ة رةيةدي بة ي شلىةت ةةلط ي ئ تى ةةطرية َ ه ىبةهل ئاتامىيىذيلَ ة ىِ ي دي ةلل ة رلشني ي
دا بةت رليب ت ش
زمللد ةةةلر للبةلدَ ةىت لة لدَ ةب رر ز لست ش الت ب ثاةةهلر َ ة طري ط ش ياةةىي
شة ىت ىِ ت لزت ةةة تَ شى ةىب تةرةل ىِ ت ش ةةىةرلل ةة ىل ةةش تاةت بةَ ةىت لل للد.
دا بة زمللاا ةل ةلىيل ي للب ثللتلي ة فر ب ةرةَ
ي ي ة ررةبة شريم لد ل علىةشااش شى ياةةىي
شللب شلل ز لست راىىيا ةلل بةك :ذيرشاةدت ب ف يس ف َ ةىيل ش ز لست ةلل زمللاش ة ىيك ةرةَ ئ ن
ةى ة ىيةرةل َ ز لست ةلل ش ىيع ت بةك ش ملي ةلل ئليني ب ف ىمةبةةةل َ ه ىبةهل ز لست بش لزت
داللد بة ي ِىيةطلت شلىةز ي ي زملل ع ىةشاا بة
ب ىِ ت لزت ب ىِةب لباةدت ةةطريةت بة .يط ي م يش ه بي
ةلال ثاةةيستاا ةلل ةةىيلت ش ىيع ت شدؤزل بةَ ه ى شىي ز لست ةلل ئليني ةلىيط ىت ي ز لست ةلل
دا بةةلل قةىئل ب
ى ش ملت ياةةىي
راةة لة ش ي ةرت ةر َ زملل ب ي
ب ئليا ل
زمل ةرةَ زملل ل
ف ىمةبةةةل ةة تةبىت زمللاال ة للَ شى شة ىةةلل زمل ب زملل ل  :شاسنت ب ثاةة ل ب ةىةرةل بةَ شةبل
ش ملت ضلىة ىةرة ه ىبةةة ضى شى ةةىةرلل ةلل ئليا ش ضلىة ى شةب ( .)5ز لليل شلي ة زؤىيل ش
ةة ي رةرةل ي فزةةل ب ثاةةهلر ب ش الرال ةةة َ شى زيلرر راةط يشنت ي ب رلت ةةق قةىئل ب ف ىمةبةةةل
ش ةلىيل ةةهاة لَ ئ م يش ثاةةيست ش ة للل ش ملت راىىت شةب ي ى ض مك ب ش ملت ف يس ف ب
ذيرشاةدتَ ئ ن ىِ تاا ئ بة ةةط ي لاة َ ة شلىةز يلل ع ىةب ة بربةبل ذيةر ةلىيط ىت ض مة ةلل
دةة
دا بة ةة ياا ةلل هزىت ةةيتةبىت ل ةةشةب ش ر لال ي ةةىةرلل ة هزىت قىىخ شةرية َ ش ي
يىللل  .ياةةىي
ثاةةيس شةب ةة آلراةك ب للبةلديةة فر ب لرت ي ز لست ةلل ةية يش ي ئلماةز شطرية َ رلبةةة ياهللاةة
ه م ض ش ي لاةة ذيرشاةدت ب ش ملت ز لستاا ةلل ئليني ب ِى ظ ب ز لست ةلل ررت بةك :ىِةة ت
ئ ةةش ب ش يل ب ىِةب لباةدت ثاةةباة اة َ رةيةدي بةةلل ئ ن ثاةةهلر ز لستاا ت لاةة راىى ب زمل َ
دد ل هزىت ةة ىل ع ىةش شةب .
ىضلبةت ىه ي
دا بةةلل ىِ ش ىة زملل ل اا ةلل ها دَ يىلل ب رنيَ ز لليلل ض ىة
ه بلة ب ر ق آل ب ياةةىي
ب ىةةم هىشالىت ب ِىية اسللس ئ بىببثلي ب ع ىةش ةل َ ةةىطلي ة ط بىةيل شى
للبةىِ
ىثش َ ةة تةبى شى رةيةدي بةةلل زملل ب ل ب
دا بة ب رةيةدي بة ي زملل ل هلبض ىخ ةست
ياةةىي
دةة ي ىِب لط ت ئ ب
ةة ىل هلر ئلى بةَ زملل ل للا هلبض ىخ ل ك ه ى ةبةيل ياةةةىةةطررنَ ش ي
دال ة ي ة ىملل ت ئ ب زمل ب م عريف ي للبةلديةة ز لست شى ش ىللم ب ش مل ب
رةيةدي ب ل بة ه بي
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شة  .ئ ن ش مل ز لستاالل ي ت ز للت فر لسلي (ماشلل شريلل  َ)M. Brealي ةب
ثاةة ل ةل ةىب
ةةت لىزةةة ي ز ى بةة يد ش ىي ت شةبَ ي ذير ىِؤش لي ئ ن ز ى بةي ة رةيةدي بة ي ةة ي ت
ضلىةة
دد شةرية َ ئ بيش ز ى بةت ( امللتاك) شةب.
شةرية َ ثاةش الىت ةرة ي ر ك زملل ز لست ملم دي ت ي ط ي
ىجن ةةةي ىت شى ِى ةةةاةشنيَ يىىيةة زؤى رلزة ب هلبض ىة َ ة
دا بةتَ ة
داة (( :ئ ب ياةةىي
شريلل ةةي
رلئاةستل للبت يةا لر بةَ ش دي ة زؤىررين ي زملل ب ل ةل طري طال ش فىىن ب بية ت بش ةل ةةة ه ىطاز
راةبا ئ ب قللةبللل يل ل ةةةرةَ ة طىِى ل ب رليل ِىيةةدةةس َ ةة ت ب ذة ب ةةىشرِي لةيةا ةلل ي للب
دا بةي ثاةةيست ش
دةة ت ي ِىيةة بر ي ة يةبةب ب مرةل بش ةةةلتَ شىي ئ ن ياةةىي
ةةشرة ب ه ي
()6
للبيةة رليب ت ه شةبَ ئاةم للبت – امللتاك – ت ياةدةلاةنيَ رل ةة ي ت ي ب رل لزت شةلت)).
ةبةت ي ه ب ةل ب
ز لل شريلل ي ةيلىيةرةل شلش ر ةلل ب رل لزت ب ز ى بةة يد َ شاةطةمل
دا بة زملل ب لاا ةلل ثاةش ةىت شا اةةَ ة زؤى ي ل رليب ر زمل ب زملل ل اال ىِببللك
ياةةىي
ةرةشةبةبة.
دا بةةلل ب رل ش ب ثاةةة لط ت يةاةة
ة .ة ملل حم م ة ششر ةةلةب اة ( :رةيةدي بة ب ياةةىي
د  1883ش
دا بة رل لي
ىش ةىت زملل ل اا َ شى ي ة ن يلى ي لدي  1839ةةىة بتَ ش آلن ئ ن ياةةىي
()7
امللتاك ل لل ر َ رل ئ ب ةلر ت ز للت فر لسلي (ن .شريلل) ) ئ ب ز ى بةي لةآ ب هلبض ىة ت ة هاة ل.
دد ب ةةىة بر ب رل لزتَ زملل ب لل ب زملل ل ل ي ى ئ بة ةىةنَ ة شى ئ ب
ىه ي
شلىةت ش
داةك شى ب رللل )
دا بة ي ب رل ش للبت (ه بي
ةلىةت شريلل ةةطريةت بةَ ة ي ةتاةباةة رليب ت ش ياةةىي
دا بة ي ب رلة ش ىللم ب ثرؤطر ماةة
ةستاا ىِببَ راةاد ضاا ر ب رل لزت ةيلىت ةرةببةَ شى ياةةىي
دةطرت ب رل ش ش ة
ة هةا ى ل ت ة هاة لَ ئ ب ش ىللم ب ش ملي ئلملذة ش بة ةةة ة بش (بش ةل ) ةىيل ه ي
ئ بةت ش ةيلىةةت ررت زملل ب ل شب رتيةت بة .ةةرة لني ةرؤة ئ ب ش مل ب ش ىللم لةيةالل تَ ة شريلل
داةةد شاخ ي ىِبب:
ة يهاة ل شلىةت ش ثاة ل ب لل للدت ب رل لزتَ ي ض لد ةلي
ي ة ن :ئ ط ى زملل ب ل طري ط ش فىىم بش ةل شد تَ ئ ب ب رل لزت ( امللتاك) طري ط ش ةرؤك ب
ثاةةهلر ةلل بش ةةة ت.
دةة ت ةرة ي ى ئ ب قللةبللل تَ ة ب رلةل
ىةة امللتاك شريتاا ي ه ي
ةببةن :ئلمللج ب ئ ىة
ةةطىِىية ب ط ش يل ث ةةة تَ ه ىبةهل ةة تةبىت ِىيةزملل َ ة زمل ةلىت ث ةةةلت .بيةِر ي ئ م يشَ
ش م ش ت ِىيةةخسنت ب ش زةفتةرةل ب رل يالب زةةل ش ماةللزماةة ةيلىيةر بَ ةةق زمللاا ةل ي
د ةةشاةت هللدةىيةك شى ئ بةت ه م ض ش ي ي ثاةةهلر زمللاا ةللد شاةت ئلى بة رلبةةة
ةىةةطرية  .ئ ن ه بي
ةلىت ةة ىل ةيلىيةر ب ئ جنلن شدىية َ ئ ن ه م ض ش يا ش يىىيةك زمل ةةبدي م لد ةةةلتَ ة ش مل ب
َ ي ئلةلم
ىِيش ت زمل ةةثلىيةزية َ ي ش ىةةن ثاةشة برن ب ط ش ب لةيةبةبل ت زمللد َ للشاةت ش ىش
ةية َ شى ئ بة
دق ةةشاة ب ش ةة
دا بة ي ب لهاة الل ت زمللد َ لهةا رلزة ب لةةي زملل ة ي
ياةةىي
استم ئلةلبر لاةة ئلةاةةةى ل زملل ة شةلتَ ضةلة ياهلل زملل ب ل َ ي ِىيةط ت
ىث ىشت
()8
ةرة ش لهاة اا ةلل شاةة زت ئلةلبرنَ ةةىك ش ئلطلي زمل ةةةلت .
ه
اةا ن :ي ذيةر ش ىللم ت ط ش ب ش ىِةراا تَ ش ةب ة ضةب شى ث يد شةب ب ةةىة بر بش ةةةلتَ ش
ة آلل ماةدببةة ت راةدةث ِىية َ بش شى ل ذ ةة ش ى يا ة ت ةةط ِىية ت بةَ ضةلة زمل ةةزطلي ة
ةىم آلي راا َ ئ ب للبةلد ب لهاة الل تَ ة ش ى رلة ةللد ثاة دى بة ش ِىيةةةت ةةشلتَ ل بةةل ش قىللة
ماةدببة طة تةيلل ر بة ب ةةيطة زل بة.
ه مةب ئ ب ش ىةةب م ب ه ماش يا تَ ة ي زمللد راةبا ةةةرية َ بةي ي ة ثاةشةبة ي شاةةة
ه ى ش ى يا ة ي بةَ ب ر ي ة ش ىِةر ب ل ذ ةةة ي ر طة زى بةر بة(.)9
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ي زمللد بش ةل للضاةت ذيةر شلىت قللةبلاةة ياةطرَ ش م ةيةبي ةلل ثلش لد ةةشاة َ شىي استم
اتماةة لةيةدةشاةت بةَ زمل ي ي لهاة اا شلى بةةلل بة ِىيةةدةةرية َ ة شى بيست ةةىشرِين
زمل
ةةط ِىيةت بةَ ئ بيش ش شاةة ي استم طشت ش ِىيةسلت ثاةةهلر ةة ياا ةل ةلىةةةلتَ ئ ن ةلآلل ت
د ش ت ب ية ررت
ىةبة ةرؤة ش ىللم ت ماشلل شريلل شةب ي شة ىت ب رل لزيا بةَ ة ةةىطل ي ى ةىم ي
ئ ن ي ل ةةةلر بة.
 2-2واتاسازى (سيمانتيك) و زمانناسى (علم اللسانيات)
دةة ئ ن ز لست
دد ب ط ش ت امللتاكَ ي للب ز لست ةلل ررت زمللد َ ىش ةى لاا َ ش ي
ىه ي
ش شاةك شةب ي ز لستا زملل ل َ ة طري ط ش رةيةدي بةةلل زملل مرؤي ةةة تَ ز لليلل زملل ب ل
شلي ةال ش ةة ي رةرةل بش ةل ل ةةة – ه ىبةك شريلل شل ةرةببةَ ئ م هلل ه لدية ي زملل ب للل
ة َ ة ي شة ىت ز لستا رةيةدي بة شى ي به ىت بش ب ةة ي رةرةل َ ئ جنلن شدة شى ئ بةت شلش ر ةل ب
ب ثاةة ل ب ةة تةبى ب ش ىللم ب ئلمر زةةلل َ ة رليب مت لدي ة ئ ن ز لست ي ةة ت اشل شةريةنَ
ئل
دةاةشا ة هلبشاةةة ي لاةة ةىت زملل ب ل ل ب
ش بةت شة ينَ ة راةةه ي
ي ط لة ئ بةشد ةةشاة ه
زملل ل اد ه ي ب ةىيل ةةةلر بةَ ز لليل زملل ل اال شى ض لدين ر بةى ة ش شةرةببةَ ة ض لد للبةلد
ي ةى ةةطر َ بةك :زملل ب لا ةةىببل َ زملل ب لا ةةملىت.....رلةَ ز لست زملل ب ل شلي خ ش ي ل
بية ي زمل ةةة ت ش للة بش ب ب رلة يشاد شىىِ ةةشاةت بةَ ة ي ب رل لزي (لةآ)ة ِى ي دي شلي خ
ثاةد ل َ ئ ط ىض ثاةد طرت ثاةةيس ي ىِةه لدت ةىم آلي ر َ ىِؤش بريت ب ةةىببلا زمل ب ش ةب ة ضةب
ي ةي لمةاا ر ب رلة ي ش ىةةن ز لليلل زملل ب لاد ةةش ر ط ىةَ شىي ةىيل ي ملل ب ي رةيةدي بةةلل
دي ة ئ ن
دا بةةللال ش ىةب بةي ب شةل بش ةل ةةشرةَ ب رل لزت ي ي ك ه بي
ب رل ش ةببىطرت ب ياةةىي
شىشليا ي رةيةدي بةةلل زمللد ثرِ شةلر بةَ ي ي ة رريش بة شى قةبآلي ةة ي ر زمل شىىِشاةت بةَ
ه مةب ئ ن ةى ث ب ر ط ى ل تَ ة ةةهلر ش ىةةن زملل ب لل ي ئلةلم رةيةدي بةةللال ي م ىِب رلة َ
ةبىت زملل ب ل راةدةث ِىةي َ ي ثاةش ه مةب شتاةةد
شب زية اة َ ضةلة امللتاك ئ ب طىىِةثلل ي َ ة
ي ل بةي ي زمل ةيلىت ةةةلت .ةة ي رةرة َ ةيلىةةي ة ىِببر زملل لاا َ شىي ي ةلر ش الر ب
شا لت ةة ياا رد َ ثاةةيست ر لال ثش ش ثاةةيست ب ةة ة بر ةةىةة شب رتية  .ىِةه لدت ةىم آلي ر
ب ىِؤش بريي زمل  .ي ش ىةةن رةيةدي بة ةة ياا ةلل لةيةد ةةش ةى ثَ ةةةرآ ش ن شاةةةي ةيلىيل
شة ين:
أ -زؤىت ش هلت ب رلت ث ى بيةزت بش (ةة ي رةرةل ب رل ش ى لب ى ب رلت ش ىِةر ) ش ةة ي رةرةل
ي فزت للبةلدت.
ب -ةة ي ر ي فز ةيلىةةي ة ض ثاةب ب ل طىىِلاا َ ةةةرية ش طةيةرةت ئ زمةب ب ه بدي لةآ
(زملل ب شلش ر ررَ ة قس ة ى ىِ يدةط ي لاة )( )10ث للت شى شربةىةي .
ئ ن ر بةىة ش ىضلب ب ةيلى ل َ ة ةرؤة طري ط ثاةد ل ب رل لزينَ هلل زملل ب لللال ة ي ب ل :
((ة ش شبةب ))( )11ة ب رل لزت ي زملل ب ل ةببىخب ل بة .ي ىِ تااد رةيةدي بةةلل ب رل ةة تب ىة ىت
هاض شلش راةة زملل ض ةى َ ض لةآَ للشن .شىي للشاة ب شز لنيَ ة ةى ةرةل بش ةل ي ةة ي ر ةل
ةببى  .ئ ن ىِ تاا يش ي ت ةة اةرَ ي شل ةرةل (ة ل ب م يةبل)ة ث جن ت شى ةىيةد ةر بة .ي ةطرر
بش ةل ب ةة ي رةرةلال ش ةببىِببت ي ك ةلغ ز ةةشبةهاة ة.
ش ث ةا ضاا ر زملل ب ل َ ب رل لزت شلش راةة ي شلش ر ةلل زملل َ طري ط ش ي لاةك ي ي ل ةلل
دة ر ىِ ط ي ةدى بتَ يةل ئ ب لة ت ثاةةةلةديال شة ن
ز لست زملل ب لا مرؤية ةةة تَ ئة ن ةةىةرللة ية ىِب ي
د ر بة ه ي َ ةىت شلىةؤر بةَ للم ت ىِ ط يللد ب ةةىشرِين شة ى ةةة َ ة ةة ي ر برلىشاةد شةى ش ى لبة ى
ىِب ي
دا ةة بة
شطة زىيةتةة بة .ش مةة ىياةك يةة شةةلىت ئل ةةلياد ش ى لبةة ى شةة يةةة ل ب ىِيةةةةةثاةة بةىيبطريةةة َ ياةةىي
زملل ب لاا ةل ي ئل ت ةةىشرِي د ىِببة بت زملل ةة ت اشل للة َ ش آلن ي يةغزيةةد ئ ط ى زملل ل
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دا بةت
طري ط ش ش ىه مهاة لل ىِببة ب ةلىت ىِببة شد ت ةلراةك ث ىض ةرة ى ىِببةةة تَ ةةةرآ ي ةاةىي
()12
د ر ةلل ةةىشرِين ب ئ ىكَ ىِ ط يللد َ ثلشل ط يللد َ ةةشاةت شلش ت
شى شةلتَ ش ن يىىة زملل ب لي ي ىِب ي
شى ئ ب م ش ت تَ ة بةىطر ةة ت ش ه مةب ز لست ةلل مرؤظلي را شطلتَ زملل ب ل ثاة ي ى ه مةب
شة ىةةلل ط يللةد ة ةةطريةة َ ية ن ىِب لط ية ة ثشة شة يىىةةةلل برلىشاةةدت ةةش ةرتية  .ياةةرةة شة هاض
دة ش ىضةلبةت زمللة ب ل ية طشة شة ىةةةلل ذيةل
دسة لطللد شةى ئة ن ىِؤي
شاةةةي ك للةرآ لرخ ب ش هل ب ه ي
ة ش رية َ ئ ط ى شةبل ةة ي ت بةك يةاةة ة ىةة ب ةلىيطة ى ية ةةلى ب ضةل ة برلىشاةةدت ل ةريةتة ىِببَ
ىضةةلبة زملل ة ب ل ب للزملل ب لاا ة ةل
زملل ب للي ر (زملل ب لاا ة ت)ةيلىةةت زمةةلل ب لهاة اا ة ةلل ي ة
دةةدةهاة جاة َ ش ة راةرِب لا اةة رليب مت لةةدَ شةةى ه ة مةب ش ىه ة ماةة هةةزىت ثش ة ش ة ش ش ةاةة ةةتةبل
هي
دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة بة يةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ةل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ر ةلل برلىشاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي
ةةش ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاة َ ثلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ياةةىي
دا ة بة شةةى طري ط ة ب لهاة ة برلىشاةةةدي ز لسةةت َ
د ب شةةاعري ئ ة ةةش َ ه ة ىبةهل زملل ة ب ل ياةةىي
هة ب ي
()13
ة ةبةىتَ ئليا بئليا ز ....ةةةلت .
زملل ب ل ل يتة ل ئ ب شلي ة ط بىةي ش زملل مرؤظ شد ت رل ئ بةلر ت ي ئ بىببثل ض لد
قةرلخبلل ي ة شةلالةط ىت ىيل ه دي ة ب ي ه مةب ةةىةرلل ةلل زملليَ ةةلط َ ف ىه لط َ ثاةةهلر ي
دا بةي
ىةِى ت ئ بةت ياةةىي
دا بة ب ي ى ئ ب ىِ تاا ل طري لل بةَ ة زملل ب ل
ب ةة ىل َ.....يل ل ةىي
ةلىةرة
دا بةي ة ز لستاش َ ه م ض ش ي ةل ا ر ةل شادةةلر بةَرل ش لهةا
ي زمل َ ياةةىي
ربية َةلىضل ةا
ةةةلت( )14زمل ِىيةةخست َئ ن ِىيةةخست بةزيفاا َ مرؤظ هللدةة تَ رل لالزةةلل ةةىش ِ
دةة ثاةةيست طرلط
ط يللد ياةب ي ة شةلتَشىي زملل ب ل للشاة ش ر لال شلي خ ش فىىم بش ةل شد تَ ش ي
دا بةت
زؤىيش ش للبةىؤك ب ةرؤة بش ةل شد تَ ثلت ئ بةت شى ز لليلل زملل ب ل ةةىة بتَ ياةةىي
زملل ب ل َ ئ ط ى ه مةب شة ىةةلل زمل ل طريةت بةَ ش للر ب ب ثرِ ي ة مةةةىر ة ةةلرية َ ةة آلر ش ى
مىىة (ثشتطةآ ةسنت)
ةيلىةة زمللاا ةل َ ة ثاةة ل ت ةي لماةا ت ب ضل ةا زمللنَ للمةا
ث يد ةةشاة .
ئ ن ىِ يت ب ه تةرةل ش ئلطلي زمللاا ي رةيةدي بة زملل ب لاا ةل ىِةلطا ة ي بة رلش ن
ةب يالل ي ت ز لليلل زملل ب ل بةك ز للت ئ مرية – شلةمفالد ِ -ى ل ط ي لدى  .ئ ن ز للي ئ م ت
دا بةةلل ةةلط ب
دا بة زملل ب لاا ةل ش ر لال رةيةدي بة ب ياةةىي
ىِببلةرةةبةَ ة رةيةدي بة ب ياةةىي
دا بةةل هلبش لدشةبل ثت بت لاةة ةةلط ةيلىيةر بةةل ب
دةة ياةةىي
ةة ي ر زمللاا ةل للطريةت بةَ ش ي
ةة ي ر ةيلىيةر بةةل ي ةىةةطرية  .ئ بةت ثاةةيست شلي شةرية ئ بةي َ ة ض مة هلبش لدشةبل
ةةلطا زملل ش ةة ي ر بةَ زملل ب لا ش شاةةةي ة طشتا ش ةىي بة ةةطرية (.)15
ثلش ئ ن هلبش لدت ب راةةرتجنلل ت ة ز لليلل زملل ب ل قلمةال شى ةىيةد ةرةببةَ زملل ل لل
رلزةط ىت ىِ يللط يللدَ ي ل ةة ىل ي زمللد َ ه ىبةك ي ةىلد ش شاةةةي ة ةز ب للر ب ب ش ىضلب ةةة بتَ
ئاةستليش ب زةَ ي ئل ت رةيةدي بة ب ئل ت ش ىللم ب ش ملة ثاةةيست ش ش ة ب ضةبل ثرت ه ي .
ه ىض لد ز لست رلزةط ىيا ةل ض لد راىىيةةال ئلملةة ةرة ب راشةال ةستبةة ى زؤى ي ل طري ط
ب رل لزتَ بةك :ىِ ط يللد َ ط يللد ب ز لالىتَ ي ن شلىةي بة ((ىمية طحان و دنيز بيطار طحان))
ةةلةب ن(( :ي ب ةلر ت ئلةلبرنَ يل ةةلط ةل ش راىىة طشتاا ةلل ةة ي رةرة ةةشسرتية بةَ ب رل لزت
ي راىىةةلل زملل ب لااد للر ب بةَ ش آلن راىىةةلل ِى ط يللدَ ط يللد ب ز لالىتَ ز لالىت ثاةةيس
()16
ةةة ل ىِببَ ي ب ل َ شاةدةى ب قس ة ى ي ي ك ئلةلبرنَ يل ي ك ىِ ت ة ي ك ب رل ىِ ةةط ي لن))
ىش ةى هلر م يد ل بةَ ش ز لست ةلل ررت زمل -
ي م ش ةب بة ب رل لزت بةك شةبلاةة
دا بةة ش ةيلىة بتَ ي لاةة
ش رليب ر زملل ب ل  -ش رت ي بةَ ش شاةةةي ة ئلشةر ي شة ىةةلل ياةةىي
طش ئ ب ز لستلل ة ش زةق ةىت لة لدَ ش آلن ئ بةت رةيةدي بةت ةة ىل يالةةةلر بة ب رليب مت لدت ث ة
ةةش ةشاة ئ بةي َ ي ذيةر ىِببللة ثرؤطر ماةة رليب ر ب ثاةة ل ئلماةز ي زمل ب ئلةلبر د َ ةى ةرة
ش للة ب رلت بش ب ثاةةهلر ة ت شىىِةةشاةت بةَ ئ ط ى ز لست ةل ي ثرؤطر ن ب ش ىللم ة ي ي ةرت يالشنَ
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دةة شلش ت ب
دا بةَ ش ي
ل ك ش ر لال ي شلش ر ياةةىي

ئ ب ي ثاة ل ب ةة تةبىت ز لست ةل ش ةيلىةةة بية
ش ىللم (م له ج) ىِ تا ز لسنت(.)17
دا بةةلل ب رل فر ب لرت شةبَ زملل ب لل زؤى راىىيل ة للَ ةة تةبىيل شى
ش ن يىىة شلزل ت ياةةىي
ض لد قةرلخبلل ت ب رل لزت هاة ل ئلى بةَ ي ىِب لط ت راىىة يالب زةةلل بة شى ب رليل ةةىِب ل َ
دا بة ي ةة ي ت ثاةشةاةش ةر َ ةب رر ثرؤطر م بةة ش ةيلىة برنَ
ش مل ب ش ىللم ي ي ةطررةب شى ياةةىي
ىش ةىت
ة ةلبةل ةللال ز لالىيال ش ةلىبشلىة يالب زةةلل ب رلبة ش ةش رل ي رةيةدي بةت
ب رل لزيد ش ةلىشاة َ ة ثاةشرت زملل ب لل ي ن شة ىةة ة ن ةة آلت شةب .

 -3واتاسازيى نوآ
 1-3رِؤلَى زمان لة واتاسازيى نويَدا:
دد ل ب رل لزت ب ز لست ةلل زملل ب لااد َ ش شاةةةي ة طشتا شلش ر
ي ر بةىت ط ش ب ىه ي
دا بة .ئ ن ر بةىة ةةىب زةي ة شى ط ش ت زمل ةرةةبةَ ز لليلل ةى ب لةآ
زمل ةر ي ش ى شلي ب ياةةىي
ددى بةر بةَ
ش ن ةةىةرلل ة ىيك شةب َ ش آلن ي ن ر بةىةة شلش ر زمل ي ىِببت ِىيةبلزت بة ف ةلر ياةاةىي
ئ ن ماتىةةَ زمل ي ىِب لط ب شة ىت ثاةةهلر ت للبةبة ي ش ىضلب ةةطرية َ ش ب ىِ تاا تَ ة زمل
د ةةلطاةة ة ياا  .ز لليل ث جن يل شى ةلى ب ةلىضل ةا ب
استماةة ي ىِةمزةةلل زملل ب ل َ يل ةىم ي
لهاة اا ةلل زمل ةىيةد ةرةببةَ ة ي استم ثاةةهلر ب ماةللازم زمللد َ ىِؤلة ةةشا اة ب مىىة
دىزت ش زمل ةةش ةشن( َ)18ئ م يش شى يالب زت ثاة ل ت زمل ي ت ز لليل ب للةىةال ي شلىةت
ئلي
ثاة ل ةللد ةةط ىِيةت بة .ه لدآ ثاة ل َ زمل ش استماةك ي ىِةمز ب هاةمل ة ةةلاةنَ ة ض ه لديةة رر
د ةةلطاةكَ
د ةةلطاةة ة لَ يل ئلمر زت شريةرةل بة ةةط ِىةي بة(( :ي ىِ تااد زمل ي ةىم ي
زمل شى ةىم ي
ىزيَ يل ش شاةك ي ذيللز لا ىِبحامل شاة ثرتةَ ضةلة
يل ئلمر زيةة شريةرةل بةَ يل ةةىشرِي اةة
()19
دىزيد َ ةرة ىيةة فازية ةىم آلي را ذيللز لاا )) .
زمل ي للبةلديةة ثرِ ي ئلي
ماتىةت بة ف ةلر َ ي ة ي ى ثاةةهلر ت للبةبةت زمل ةةةلر بةَ ئ م يش ي ب رىىِ ب ِى ي ي
د
ددةهاة ج ( .يلك شالذت) ي شلىةت
ِىيةةخست تَ ة ي ضة ىضاةةةت زمللد لهاة اا شلى بةةل ِىيةةدةةلت ه ي
داة (( :زمل ةةزطلي ة ةىم آلي راا ي ِىيةطلت ةة آلر لهاة اا شلى بةةلل بة ش ى رلة ةللد
زملل بة ةةي
()20
ةة ثاة  .ماةدبب ش للضلىت ي ِىيةطلت ل بةةلل بةَ ي شاةةة ش ى يا ة بة طة تةي راا بة)) .
ئ ب قللةبل شلى ب ل تَ ة ي ضة ىضاةةةت زمللد ِىيةةدةةريةنَ شى ش مل ىةرليا ةلل برلىت زمل
ةةط ِىةي بةَ ة استم زمل ثاةةدية نَ زملل ب لل ش شاةةةي ة طشت ب ز لليلل ب رل لزت ش شاةةةي ة
دال ة بة ئ ب ثاةةهلر ي للب ةن شة شى ئ بةت زمل ش ش ملي ة
رليب ر ش ه لديل بةىطررةب َ ه بي
ز لست ئلشةر شباة َ ِى ظ ت ث لد شلىةت ش زمل ثاةشةاةش شة َ شى ئ ن م ش ت يش ي زمللد
َ يريؤ ةةلةب اة (( :زمل استماةة هاةمليا
ثشتال ش ىِ ط يللد ب ط يللد ب هلبش لدشةب ةةش
ش م ش ت ط يللدل شري ب شىضةب َ بةي ب ض مة ئ ب شلش رلل تَ ة ي ماةشةمل ة ي ب طة ت بةيل شى
دةلل ررَ ش ةلىةية ب ةزم متل ةةةلت))(.)21
ماةشة ة ي
ىث ىشت استم زمل
ي ىِ تااد ئلملجن شلش ر ب رل لزت لةآ ئ بةي َ ئ ب قللةبللل تَ ة
ةةة َ ئلشةر شةلتَ ي ن ىِب لط ي بة ش لالزت ش ىزةفتةرةل ب رليالب زةةل ش ىِيةطلت ةيلىيةر بَ شرؤظ شى
د َ ه م يىىت ثاةةهلر ت زمل ي ئ ىك ب بةزيف ت ةة ىل ةيلىيةر بَ
ةةق زمللاا ةل ةةةلتَ ئ ن ه بي
ةةطريةت بةَ ئ ن ه م ض ش يا زمل ةةبدي م لد ةةةلتَ ةةشاةت هىةلىت ثلى ت ىِةط ب ش ملت زمل َ هاض
دا بة ب رل لزيا ةل
للةلت .ياةةىي
ةىب
ةلراةك ي ش ىةةن ط ش ب طىىِ ب ثاةشة بر زمللد ش ىش
ئلملذة ش بة ةةة َ ة ي شلش ر زمللد َ ث يد ةرة ب ش ةة تهاة لل زةةريةت زمل ب ة ي ة شةبل ي
زملل ئلةلبر د َ ىضلبةت ةب لد ب ئلةلبر ةىىِة (رلقلئ ) ةةشاة  .ئ ن ةىىِة اا ي للةاد ش ب
ةة تةبى ل شلىطلبت ةةشاة َ ة ي ضة ىضاةةةت زمللد َ برلىشاةدت ب ط يللد ةيلىت ةةةلتَ ة ةلى ب
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ىةل ب ذيةرةلل زملل
دةطل ئلش ل ةةةلت .شلىةت ش ة ىِشت زمل َ يىمسة
ة ىِشت زمل ش ةىم ي
شلي ةرةببةَ ة رة لست زمل ي ةلىت ئلةلبر د ةة ت اشل ةةة ب ِىيةطل ش رلك ةةة ت ىِ ت ت زؤى ب
شةلتَ ئ م يش ي ِىيةطلت ئ ب ةة تةبى ب ة ىِشت لل ت زمل ةةشاة َ ة ي ماةشةد .
لةآ ةىب
دا بةةلل ز لست زمللد َ ثاةةهلر ت ىةل راةدةث ِىةي ب رل ش للة ثاةةهلر ت
قةبدي ي ياةةىي
ذيةرةل ةةطلتَ ي ِىيةطلت ِى ي لة ب رىىةةلل للبةبة ئ ب ةلى ب ضل ةاالل ت زمل ثىياةن ةةة َ ة ي ط أل
دهاة جلل ي
ةرة ىت ط يللد ب ئلطلة ىت ب هلبش لدشةب ش ىةةب ن ةةشاة َ ة ب ر ئ ىة زمل ةلىت ه ي
د ةلل ثىيا ةرة َ ة ةيلىةة زمللاا ةل ئ جنلن ةةةة ب ِىيةطلت ثاةدةة ت ي لهاة اا ةلل شةلالر زمل
ِى ي ي
()22
ب ةلى ب بةزيف ت ئلشةر شةلت .
د ز لالىي ة زملل ثاةةدةي َ ش ثةا قىللة ةلل ماةدبب ةىشةبةر بةَ
دةطل ةىم ي
زمل شى ةىم ي
داة (( :مرؤظ
دةطلة ش ةت للةرية  .ئ فالرةب ي شلىةت زملل بة ةةي
ز لالىت ئ ب استم ي ي ك رلة ةىم ي
()23
دةا بةَ ش زمل ةةىيل شربية )) شىي
للرة لاة ل مرت ه مةب ئ ب ش ب شىضةبللل تَ ة ي ماةشةد ةةةةي
َ ضةلة للرة لاة ه مةب ئ ىة ةلل ماةشك
زمل ي ش ىةةن ةةىشرِي ه مةب شت ةل ةةشاةت ش ىش
ربية َ ي ط أل ئ بةشد ئلمر زيةة ش ىِةر ةةىشرِي َ م ش يت يالةلىت ي زمللد بةك استم ب
ةةىش ِ
دا بةةلل زملل شى ةبب ش ت ة ش شةرةببة:
ش ةلىهاة لل ئ ب استم ي ي مرؤظ بةَ ى اةر ياةةىي
دا بةي ة للة َ ة شلش ر زمللاةة ةيلىيةر ب ي ةىةةطرية َ ي للبةىؤةد ةىم آلي راا ي
 -1ياةةىي
استماشد ر ب ب ش ة ن ب ةةىراا .
دا بةي ك ش ةلىهاة لل زملل رلةاةك ي ةىشطرية َ ش ب ثاةةة لط ت شى ر ب بت استم زملل ة َ
 -2ياةةىي
د لاشلل ي ة ع مبلىةر بَ ي ش ى ئ بةت رلة
ثر ةتاةرةلاةة ز لستاا َ ي ةىت ئ قل ةللد شريتاا ي ةىم ي
ئ ب استم ت زمل ةةةلتَ شى ئ ىة رلك ش ى لب ى ئ ب
لاا َ ةةىللشرِةىية ( )24ى اةر ش ةىيةدت شل
استم َ زمل ش ف ىه لطاةك ةةضةةي َ ة ثرِي ر ي بش ت ش ةةلط ب ةةىل شِر ب شى طىةرة ب ش ةلىهةا ل
دبد ىة ةةىيل ةةهةا ب ش ةلىيل ةةهةا ةَ ئ ن ةيلىةةي يش ي
دةطل ش ثةا ثاةةيستبةب ب ه ي
طةجنلب َ ةىم ي
دةطلة ةرة ىت ة ش شبةبلاةة هلبش ش شى ةة ة بت ب ش ةة تهةا لل ه مةب
لاةة زملل رلة ةلل ةىم ي
ع مبلىةر ب ي ئلبةزت ه مةب رلة ةل
ددى شاةةةت ئلةلبر
ئلبةزةةل ةىةةةرية بةَ ئ ط ى ه بي
ةةىشهاة دىية َ ثاةةيست ئلبىِ ي ب هلبش لدت ب ثاةةةلديا ةىم آلي راا شدىيةت بةَ ة ه مةب رلة ةل ي
دةطلي ة ي ك زملل ش ي ة بة ةةش تاةت بة ب ثةا ةةبررية (( :زملل ةيلىيةر ب))َ ئ ن زملل ي زةي
ةىم ي
د بة ه ي ئ ن هلبةاةش
دبةبل ة ت ثاةةةلدت ش ئلطلي ب لاطلي ةىم ي
دةة ةلمل
هاض ي ةاةك ةلملة للشاة َ ش ي
ذماةرةلىيا ئ ن ىِ تاا ىِبب ةةةلر بة:
1=1+1+1+1+1
دا بة ةةة ل ىِببَ ش هىت يالب زت طىىِ ل شاةةةت هزىت ب
ئ ب ماتىة ل تَ ة زمل بةك شلش ر ياةةىي
ىةةمني ب ش ثةا ثاةشة برن ي قىللةاةة بة شى ي ةاةة رر ةةطىِىيةنَ يالب ز .
ز لست َ ة ةبب ةةىةرلل
ياةرةة ئ ط ى ِىيةبلزت ىِةبشت بةك منةبل شهاة ا بة ةةشا ني ش طةيةرةت ئ ن ِىيةبلزة زمل شريتاا ي ةىم ي
د
ىِةبشتاةة ةةلطي ب ر لال ذي ط هللدةىي ر َ ئلةاةةةى ل ئ ن ماتىةة هللد ل ئلةلبر ث لدةر ب
ش شاةةةي ة ب قاالل ثرت ي بةت طاللل ش ى ش ةة ت ةةهاة ن ش ثاةةيس ةةز لنَ ة ض ىِيةبلزت ئلبةزتَ
ة ثش ش ف يس ف ت ةيةلىت ةةش تاة َ ث جن شى ئ ىة ئلةلبرن ةىيةد ةةةلتَ ة ي ش ىِةرد ش
ةة تةبىيةة ةيلىيةر ب ةىت ي ثش ئ ب م عريف ي شلىةؤر بةَ ة ز م ةةةلتَ ع قاللاا ةل ث ي ى
ئ بة ة ةةطر ي استم زمللد ة ىِشت ِىيةسليا ةل ةة ت اشل شة شى ئ بةت ي ةلىت زمللد ةةىك ش
د ت ئ قل شةرية (.)25
ئليا ت ب ةلىت يةبي
ئ ن ِى تاالل ي ئلةلم قةبدي شرؤظ ةرةل ثاةةهلر ت للة زمل ةة ة برةب ي ىةةم لةآ ب
دا بةةل ر لال ش بةلدة للبة نتَ ة
هلبض ىةد ةى لر زملل ب ل ب ةة ي رةرة ثةا ط يشتةب َ ياةةىي
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ىةةماا ةلل  :ف يس ف
دةة ز لست
ش شاةةةي ة ىِببة ش ب ىةلل بة ف ةيلىةةت زملل شة َ ش ي
ب ةةىببل ب ةىم آلي ر َ ماتىةت زملل َ ة ي للةاد ثش ش ة ىِشت زمل ب ةة تةبى ب استم ة ت
ةةش ةشاة َ ةةبدي م لد ةةةلتَ ز لليل ةةرة لن ش طةيةرةت ةرة ىت ط يللد َ ةلىت زمل ةة ت اشل شة َ
ىِؤمل يلةبسة ي زملل ب ل لةيةد ش ت ةلى ب بةزيف ت زملل ةيلىت ةرةببة:
دةللاةة ررت
 -1ةلى ب بةزيف ت ذيةدةىت :زمل ئلملذة شى ثاةةهلر ي ة ةيلىيةر ب ةةةلت رل ش ماةشة ة ي
دةطىىِ شةرية .
داللد شريبشىضةب ئلي
شط ي لةا ب ي ط ي
دضةب  :زمل هاةمل شى شلىبةؤة قس ة ى ةةةلت ي ب شة ىة يالب ز ل ت
 -2ةلى ب بةزيف ت ةةىشرِين ب ه ي
ة يةا ةةةبية .
 -3ةلى ب بةزيف ت ة ىِشت  :ئلى ت ي شى طةيةطرَ ىجن ِى ةةةاةشاة شى ئ بةت فرمللاةكَ يل
ة ب ي ة ةيلىيةر ب ياةب ي شةلت.
ب ه ت (شعةى)ت ةةىشرِ ب ش استم ط يللد ئلبةذبب
 -4ةلى ب بةزيف ت زملل ب ل شلآل :ه
ةةشاةت بةَ شى ةةةت زملل ة ر بةى ثاةةدية اة .
 -5ةلى ب بةزيف ت ط يللد  :ةةىشرِين ي ةى ةةطرية ِىيةط ش قس ة ى ةةة ت ي ةرة ىت ط يللد ش ىةةب ن
شاة َ يل ثضِر لد ئ جنلن شد ت.
 -6ةلى ب بةزيف ت شاعر ي ر  :ةةشاةت شلش ت ب ر بةىت زمل ش ب ىِ تاا ت لي ت ب رل ب ش ملت
ةة ي ت ي ةىةةطرية .
ئ ب ش ت بةزيف ي ت ىةبة ي ضة ىضاةةةت ةرة ىت ِى ط يللد ب ط يللدلد زمل بةك برلىشاةدت
دا
د ر ئل لياد ةة ي ر م ش ت شط ي لاة َ بيةِر ت ئ م يشَ ض لديةت قةبي
ثاة ل ةةةلتَ ة ي حلي
دا بةةلل زملل ب لا لةآ ةةىيلخنستةب َ لالزت ئ ن
ز لست ي ب شرؤظلل ةيلىت ةةةلتَ ة ياةةىي
ه بآلل يش ش ةيلىةست ش هلت للبةىؤة زمل ي ةىةةطر َ ش ب ثاةا تَ ة طري طرتين استم
استماةة شى هاةمل ةةىشِر بةةلل هزىَ ش ش ى بىة ي ط أل استم
داة (( :زمل
ط يللدل َ ى اةر ةةي
َ استم ة شةه ب َ ىِيةةىِةمس شىل ةل َ هاةمل ب
ط يللدى بةةلل ررت بةك :استم زملل ة ىِ ب
()26
ئلملذة ىشلزةيا ةل َ ي ط أل ئ بةشد زمل ي ه مةب ئ ب استملل طري طرتة)) .
 2-3بةشةكانى دةاللةتكردن (واتا) لة واتاسازيى نويَدا:
ي ب ر بىة زمللاالل تَ ة شل ب رل ب ةة ىل ةلىيط ىت ه شاة َ ي ى ش ملت ئ ب ثاةةةلديا تَ ة
ة ل ب م ةيةبل ش ي ةرت ةةش تاةت بةَ ر بةىت ش ش ةلل ةة ىل ب يىىةةلل ب رلي  .ئ ط ى ي
ةة ت اشللةرةل ب رلت بش َ ف ىه لط ىضلبة ب ش ملشاة َ ئ ب ئ ن ِىيةضة ي ه مةب ئ ب بشلل تَ ة ي
شلىت رلةاةت َ يل ِىيةز ش ت د شن للطريةت بةَ شىي زملل ب لل َ يالب زيل ي لاةة ب رل زؤىةةللد ةيلىت
ةرةببةَ طري طرتي ال ئ ملل :
 -1ب رلت ش ىِةر ب ئ لديةش ي  :ئ ب ب رلي ةةطريةت بةَ ة رلة ة ت ي ة ي ة ف ىه لط ه شاة .
 -2ب رلت ةست ثلدي ب بةة  :ب رلي ة ي مالل ب ِىيةزش ت د شى ب رل ش ىِةراا ة ثرت ةةةرية .
 -3ب رلت شاةة زت :ش هل ب لرة ةةىشرِين ةيلىت ةةةلتَ ثاةةةلدت ش ىِؤش بريت ب ةىم دي بة ه ي .
 -4ب رلت ةةىببل  :ىِةلطد ل بةت ةة ي ر ةةىببل رلة قس ة ىة.
()27
 -5ب رلت لاطلي  :ئ ب ب رلي ثاةةةلدت ش ب بشلل بة ه ي َ ة ش ىِببل رة لست لاطلي شب ةشن .
ي ب رل لزيد ة ش شةرةل ب رل ةةضاةت ذيةر شلىت ش ملي ة طشت ئ بيش ش ةةىر ئ م ي :
دةة ئ ب
ش هلت ب رل ب ةة ي رةرةل ي ة ي ة ف ىه لط َ للشاة ش ب رل ب ةة ي راةة ياةطر ة ش دىية َ ش ي
د ش ةلىهاة للاةة ئ ب شاةة زة ي ِىيةزش لدة يالب زةةللد ش ةلىةية َ ةيلىت ةةةرية .
لرة ي ةىم ي
ز لليلل ةة ي ت ي ى ش ملت ثاةة ل ت ررَ ة ي ة ي ى ه تةرة ش ربشت ثاةةةلدي
شلي خ رةا لث ِىية :
لاةة ةىت ي مس ىت ةلىت ةة ىل ةةةلتَ ةة ي رةرة ة ش ت ةةة َ ئ بيش ي
شلي ة لل ني َ شلي ة ربشت َ شلي ة ئلبةزَ ي ى ئ ب ش ملي ب رل ب ةة ي رةرة َ يل لل ر بةَ يل
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ربشتا َ يل ئلبةزيا  .ب رللل ل ي ى ئ ىة ب رل ي ِىيةزش لديد ةة ي ت ثىيني ةةة َ ي مالل يد
ئلةلبرنَ يل ةة ي ر ب رلت ر ب بيةت ةةط ي لاة َ يل ةة ي ت ي ه لدتة ب رل ةةةلتَ يل ي ةةىةبةت
يىى
ب رلة ب رلت ةة ي راةة ررت ز لر بَ يل ئلبةزت ي ةى ةةطرةي ( .)28ي ى ئ ن ىِ تاا ةة ي ت
ةةطريةت بة:
ةة ي ر ش ى لب ىَ ةة ي ر ي ةىطررن ب ةة ي ر ي لطرت ه ى اةةال ةة ي راش ي ق دي مرِةب ب
ةببرةةي ةة ي ر طشيتَ ة ةة ي ر ةؤةاا ياةطري َ ةة ي ر ةؤةاش ش شاةك ي ش ش ةلل ةة ي ر
ي فزت ثاةةدية اة َ ي ذيةر ىِببللة ئ ن ِىيةسلي ي ىةةم رلزة ب هلبض ىةد ش ش ةلل ةة ي رةرة ش ى
ش ت يىى ة ش ت ةةشاة َ بةك ي ن هاةلةلىيا ىِبب ةر بةر بة.

ةةةرية ض مة ه ىي ك ي ن يىىة ةة ي رةرةللل َ ة ةة ي ر ل ل ىِببلال ةرةببل ر بة
ئ ىك ب ش ملي للشاة  :ي فز (فزة)َ يىىيةة ي
ةة ت اشل شة ين .ةة ي ر ي فزت لل ر ب ش ش ئ ن
ىت
شاةة ز ب ضىلاةت ِىيةط ثاةدى بَ ب رل ة ي فز ش ى لب ى ب هلبرلت ةةةلتَ ئ بةت ىِبةسلىت ةست
لاةة لالل َ ةؤة َ ب ر ي فز ب رل هلبرل ب ش ى لب ى ةةةلتَ طةرر بة(( :ئ ط ى ئ ب ي فزة ةةىشربِت ي ب ب رلي ر ة
دك شى ةة ي رةرةل ه ى شتاةك ي ىت
ةةط ))( .)29ةة ي ر ةؤة ةة ي راةة ز لر ب ب ز ى بةيا َ ة ي
ِىيةةدةة ب َ ثلشل ةة ي ر ةؤة ي ىِب لط ت هلبش لدت لاةة ة ل ب م ةيةبلَ ى ت ز لالىت ثاةشرت
ي ةى ةةطرية َ ي شلىةت ةة ي ر ز لر ب ئ ملة بت ىِ يدةط ي لاة (( :ئلبةزت مرؤظ ش ش بةةة تهاة لل
ش ةلىت
ةلالي ثاةةةلدت لاةة ة ل ب م ةيةبل ش ئل لل ش ثاةةهلر ت ربشت ب ىِؤش بري للطلت ب ه
ربشتاا َ ل ي ة ثاةةهلر ي ة ئلبةزت رليب ر َ
ةة ي رةرةلاش للةلتَ ئ ن شلىةز يا يش ل ةرة ىيةة
دةة شلىبةؤةاةة ةىم أل ةىب ت ةرةببة))(.)30
شي
ه ىض ةة ي ر ئلبةزيا َ ة ذيرشاةديش ث ةةبررةي َ ي للبةة اد ئلبةز (ئ قل) فرملل
ه تةرة ش ثاةةةلدت لاةة ة ل ب م ةيةبل ي ةى ةةطرية َ شى لل للد ب ز لا ئلطرَ ةببة لة
لةةي ى ي ر ةةةلتَ ئ ط ى ةة ي ر للةيلى ش ح قاق ر ةيلى ىِببلبةريةت بة ب ش شري شهاة دىيةت بةَ ئ ب ئلبةز
د ر ش ي ةرت ةةش تاةت بةَ ه ى شىي ةة ي ر بةشريهاة لل بةَ ةة ي ر ئلبةزت ث ةةطةررية .
ئ ن ةبب حلي
شلىةت ش ن ةة ي ر ب ىِيةطلةلل ه تثاةةرةل َ مة بت ةةدي (( :ي ةة ي ر ئلبةزيد هزى ح قاق ت ب
ىِ ت ئلملةة ب ةيلىةةل َ ش ض لدين ِىيةطل ب ِىيةبلزت ئلبةزت شى ح قاق ر للةيلى ش يالب زت يىىةةللاا بة
ةةطة زيةت بة))( .)31ئ ب ِىيةبلز ل ت ة ي ةة ي ر ذيرشاةدت ثشتال ث ةةش رتية َ ئ ملل :
د ذيرشاةدي ئلبةزت راةةرتجنلبةَ ئ ط ى ثر الى
ِ -1ىيةبلزت ملاة دى بت ر ب ب :ئ ن ِىيةبلزة ش ض لدين ِى ي ي
داةة ئلملةة شةب شةرية َ ي بةآلمد شطةررية ه لديةةال لاةري َ ةةز لدىية َ ة
ي ىِةط ز ( اةةس)ت ةىم ي
ي لاةة لاللد ماةا يش ه ي .
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لط  :ي ن ِىيةبلزةة ئ بةت ش شرية ةية ب ىةرل ةةىئ جنلم ة ت بةىةةطريية َ ش
ِ -2ىيةبلزت ثاةرِةبت
ددةةريةت بةَ ئ ب ةةىئ جنلملل يش هاةملةلل ة ينيَ ش هلبةلىت ثاةرِةبت ذيرشاةدت م ةيةبىل ئ ن هاةمليلل
رلي
ئلشةر ةةةريةن.
()32
اةا نَ
ةة ي ر
دلدل للةيلى ةةطىِىية
ِ -3ىيةبلزت ِىية ملي شريةلىز  :طرميلل ت ز لر ب شى ة مال
ةة ي ر ربشتاا َ ي ه تاد ثش ش ثاةةةلدت ربشت ةةش تاة َ ي ىِب لط ت ئ ن ثاةةةلديا بةَ ة ل
شى م ةيةبل ةةطىِىية فلةةبىت ش ن شاةةةي ثاة ل ت ةةةلت(( :ئ ب ةة ي ر ي َ ي ئلبةزة ثاةةةلدي ة
ربشت ي لاةة ة ل ب م ةيةبل ش ةت ةةةرية َ ي ثاة لب ئ ب ةة ي ر َ ئ ن شى ئ ب ةةطة زىيةت بةَ بةك
دةط ىِ شى رري))(.)33
دةط ىِ شى ش ىن ب زةىة ه ي
ةة ي ر ةبى ه ي
ة ب ر ي ةة ي ر ربشتااد هلبش لديا ك ي لاةة ح قاق ر ةيلى ب للةيلىة ه ي َ ي ى ِىيةسلت
ربشتاا ي
ربشتاا َ ئ ن ِىية مليا
ئ ن ثاةةةلديا َ ِىية ملي ة ل شى م ةيةبي ة ت ِىية ملي ة
هلبش لديا ة ة شى ئ ب ه ت ت ة ي مرؤظلي را ىِببةةة ت ب مرؤظ ىِ ظ ت ةةةلت ِىية ةةي ةةةلتَ
ه تةرة ش لاشلل ةلل ل ةىش َ طىِى لةلىيا ةلل ثاةةةلدت لاةة لال ب ل ةىشاا ة ةيلىيةر ب ثزيشك
ياةةال ةةة ر بة ب ىِ ظ يل ةةةلت( َ)34ثت بت ثاةةةلدت لاةة ة ل ب م ةيةبل شى لآللاةة زؤىت ط ىةبب
ش
ةةط ِىيةت بةَ ة ربش ثاةد راةث ىِ شةبة .ىِببة ل ربشت َ ئ ط ى ةببشلىة شةبةبةَ ةةش ئلبةز ه
ربشتااد
لاةة ىِببة ل ربشتاا ة ب ئ ب شت تَ ة ىِببةةة ت شةلتَ ي ن ىِب لط بة ي ةة ي ر
ثاةةةلدت ئلبةزت ي لاةة ثاةةيست (ملزبن) ب ثاةةيس ( زن) لاا َ ئ ب استم ت ة ةرةطلى شى ربشت
استم ي ربشتد ي
ة للبةَ ئ ب ثاةةةلديا ت راةد ش ةةت ةةةرية َ ئ ط ى شلىةت ش راةبا شةبل
للة بية َ يط ي بةت ل شاة َ ة
ئلبةزت مةي ىة شثر نيَ شاةرةل بةي ة ئلبةزميل ةة
ىلج شى شةبل ئ ن ثاةةةلديا ي ب قاعد
ربش َ
ةة ت اشللةرةل ةببشلىةي ىِببة بةةلل
ىِ ةةةاةشاة (.)35
يىى ثىيني ةةةرآ .بةك ثاةشرت ئلملذةمل شى ةرةببةَ ئ ن
ش آلن ةة ي ت ي ىِةة ض مة بة شى
يىىةيش ي ةة ي ر ةؤة ي فزت ئ ملل  :ةة ي ر ش ى لب ىَ ةة ي ر ي ةىطررن ب ةة ي ر
ي لطرتَ ةة ي ر ي فز شىر ب بت ب رلت ىِ ت قا ب ب ر طىىِت ةة ي ر ش ى لب ىت ةةط ي لاة  .ه ىبةهل
ةة ي ر ي فز شى ش شاةك ي ب رلت ىِ ت قا ي َ يل ةة زةي ئ بة ةة ي ر ي ةىطررن ةةلةية اة َ يط
ي ملل يشَ ئ ط ى ةة ي ر ي فز ي ةةىةبةت ب رلت ثاةرِةبةة ب رلي ة رر ض ئلبةزت ض ز لا شط ي لاة ئ بة
ش ةة ي ر ثاةرِةبت ةةلل رية َ ي فزت ة ل ئ ب ش لمليلل ي ةىةةطرية َ ة ثاةةهلر ب ش الر رليب ت
ةةط ي لاة ن .شى منةبل ثاةةهلر ت ي ش مرؤظ ي ن ش مل رليب رالل ب يالةلى ل ثاةةدية  :ي شاةة زي دبب ب
داةك ي ب ش مليلل تَ
ذيلل َ ه تالىَ بر شاةد .ياةرةة ة ةة ي ر ي فزت ىي م (ه مةبي ) شةب شى ةىم ي
ة ةةة ب شةب ثاةةدية نَ يل ش الر ةةلاةنَ ئ ب ةة ي ر ش ى لب ى ةةلةية اة َ ش آلن ئ ط ى ةة ي ر ة ت شى
ش شاةك ل ك ه مةب ش ملي ةل شةبَ ئ ب ةة ي ر ي ةىطررن ةةط ي لاة َ ة ب ر بش ت (مرؤظ  -ئلةةماز ة)َ
شى طاللل ش ىت بر شاةدَ ش ى لب ىةَ ش آلن ي ش مرؤظَ يل بر شاةدتَ يل ي شاةة زي دببَ ةة ي ر ي ةىطرر َ
ه ىض ةة ي ر ثاةرِةبة ي ةةىةبةت ش الر ةةةةة ت شى ئ ب شت ي َ ة ثاةةيستا ر َ ة ب ر ةة ي ر
ب هلبلاش ثاةةدةي اة بةك:
د ش شاةة ِىيةةةثاةةد ةة ي ر ش شاةك شى ش شاةة هلب
ثاةرِةبَ ي ةىم ي
()36
شرؤي ةل شى ضلب .
ي ش ى ئ بةت ثاةةةلدت لاةة ة ل ب م ةيةبل ي ش ىِةرد شى ه تةرة ش ربشت ثاةةةلديا ة
ةةط ِىيةت بةَ شىي ي ن ىِب لط ي بة طةجنللد شى ةة ي ر ةل ةةةريةنَ ش م ش ت ةة ت اشللةرةل
ض ش ةلل ةة ي ت شىِىيةزش لدت ب مالل ت ىِيةزملل (يىى ي ر ) ىِةضلب ةةةرية َ ياةرةة ةة ي ر طشت ي
دد بيةرةىية َ زمل
ةة ي ر رليب ر يالةةةريةت بةَ ه ىبةهل ةة ي ر ةيلى ب ش ىضلب ي ةة ي ر شلى بة ه ي
ي ش ةلىهاة لل ئ ن ةبب ل (ةيلى ب شلى بة)ي ة ثش ش (راةة آلبت) ةةش تاة َ ة ش ةة ي ر ش ىِةت ب
ةة ي ر طة رت ب ةةلل ريةن .ثاةةهلر ت ِىيةزش لدت ي ةيلىيةرةل ةة ي ر ةيلىيةر بةةللد َ ةةبىيةة شلآلت
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د ب رلي ك شط ي لاة َ ثاةةيست شز لنيَ ة ه مةب ئ ن
ه ي (( :ئ ط ى للبيةك ي للبةةل رة لست ه شةب ةىم ي
()37
ب رليلل طةجنلب ب شالب َ ش آلن ي ِىيةزش لدة ةيلىيةر بةة ة ي ةاةك ي ن ب رليلل ةيلىت ةةةرية )) .
ةة ي ر مالل ي ئلملذة شى هلبش لدت لاةة ي ة ةلل ىِ ت ةةةلتَ ة ش ر لال شةلالر زمل ثاةة لهاة اة َ
ةةة َ ةةطريةت بةَ تاظن
د ىِ ت ي كَ ة ةةق ةىب
دةة ض مة ةة ي ر ِىيةزش لدت فر ب لرتة ب ةىم ي
شي
ئةملل ي ىِببلةرةل بةي ةد ةةلةب اة (( :ثاةةيست ِىيةزش لد طشتطري شاة  .ل ك ش ر لال بش ب ىِ ت
دةة ةةشاة ثلىض ي ك ي ةةق ب ر ب بت لةب ر بةة ي ةى
ىِ ت قا ةلل ش ى ي ب ةب ي شطريةت بةَ ش ي
شطرية َ ه ىبةهل ثاةةيستاش ه ىشتاةك ي ه ى ىِببي ك ي ىِببةةلل بة ثاةةةلدت ش بش ةلل بة ه شاة َ
ي ةىت شطرية ))(.)38
داةني ةلبة ي ة ت شةلالت ب ئ ىة َ ةةشاة ئ ب ىِ تا يش
ىِ ت ش هلي ة ةة ىل ه ي َ ئ ط ى شل
شدىةاة دىية َ ة ىِؤلة ب ئ ىك ب ثاةةهلر ت مالل ي ة ةةم زىية اة َ ىِ ت ةة ي ر ةلل شى للبةىؤة ةب لدةىت
برلىشاةد ةةطة زيةت بةَ ئ م ئ بة للط ي لاة ة ي لاةة ىِ ت ب ِىيةزش لدت طشتا ةةقَ ش ب ثاةةة لط تَ ة
ي ىِ ت ةلل ررت للب ةةق ة ة ه مل شة ىت ةة ياال ه ي َ ياةةرت ز ةةشاة  (( :ىش ةىي ثاةةهلر
ىش
ثاةةةلدت ب رلي ش بة لللاة َ ةةق ش ر ب بت شة ىت ي ك ةة ي ر َ ىِ ت ةلل ةةق ش ب ثاةا تَ ة
ه مل شة ىت ةة ينيَ ىضلبةت زجنريةي ب رلي ب م ع بت طشت ةةشن))(.)39
دا بةةلل ةة ي ر لةآ شلي ي يىىة ةة ي راةة رر ةةة َ ة
يط ي ةة ي ر مالل ي َ ياةةىي
دة بر شةةي شاةة ز ب ِىيةدةة ت ي ِىيةزش لدت ب ش ثاة ثاةةهلر ت ي ة ت ىِ ت ب ِىيةةخست ال َ
ش ثةا ه ي
ةيلىت ةةةرية  .ئ بيش ةة ي ر (شةية )ي  .ئ ط ى يرت ةبب ىِ ت شة ينَ ة ي ي ك ي ة ت ثاةةهلر ي
ثاةةهلرنبَ ش آلن ِىيةةخست ال ي ه ى ي ك ي ىِ ت ةل يالب ز شاة َ ةةشا ني ي ةة ي راشد يالب ز ةةشنَ
مالل ي ِىيةزملل ب زملل ي ثللتلياد شى ةة ي ر يالب ز ةةطىِىية َ ش ِىية ملي ب ِىيةةخست رليب ت ي
ة للىت ب رلةلل رلك ب ةىم أل ةيلىت ةةةرية ة شريتاا ي ةة ت ب ذةت ثرِ ش هلت ىزي َ ة ثةا ةةبررية
ش هلت ةةىشرِي َ يل ش هلت شاةة زت.
داة َ ةة ب رةلت شةةةي ب
دةدةقةي
ةة ي ر شاةة زط ىتَ ي للة ةة ي ر ىِيةزملل (ىِ ت ةلزت) ه ي
ب رلت ىببت ةة ىلَ يل ةةىشرِي ةىةةةلر بةَ بش ي ىِيةزش لدي ىِ ت ب شةية ىِيةزملل ةيلىيةر بةَ
دثشةت ب ثاةةةلدياة
شىي ةة ي راةة ةيلىيةر بيش ىِ ةةط ي لاة (( :ةلراةك بش ي ىِ ةت ة ية ثاةةهلرة ت ثلي
د ةةلبَ ةسةةت لثللةَ .....شةةةية اةة ةيةةلىيةر بت ةةشاة ة َ ةة ي ة ر رةةرت
ئ ىةاا ةللاةةد  :شة ة ىَ ش ة ىةلىَ ئلبةي
ىِ ت ي ةةةىيةت ثللةَ ثرت ةةط ي لاة ب ش شاةك ية ذيةلل ةىم آلية ر ب هةزىت لاشةل ةةة تَ شةى منةبلة :
ة شلىةت شة ةةةلى ب ش ىهة ن ب ةة ةةة بتَ ئلشة ب د ةب لةةدَ بشة ت ئلشة ب ي ئة ىة شة ىةلىة َ ية لاةة
ثاةةةلدت ةىم آلي ر ةيلىةةةلتَ ةة ياةطةل ذماةريةلى ب ش ىثر ةالىيةتاا َ ية بآ ةة ثر ةالى ب ياةثاةضةا بة
ةةةل))(.)40
دا بة رةيةدي بة يالب زةةلل ةة ي رةرة شةب َ ة ي يةغزت ة ل
ئ ب ل ت ةر ل ش ىشلي ب ياةةىي
ب م ةيةبيد ةة ةبِىةي بةَ ربشت ه ىي ةال ةةةلر ىِببَ يط ي م يشَ ئ ب طرف ب ش ىش تلل
ىضلبةت ض لدين يىى ب ش ش
شل ةر ب َ ة ي ي ةطرر ة ل ب م ةيةبل ط ش ةةة شةبل ر
ةة ي رةرة .
ثةراويَزةكانى
.1
.2
.3

.4
.5

ة .محد خمتلى عمرَ علم يد ي َ ص .19
ىضلبةت ثاةشةبَ ل 19
ىِةب ق  -ىِةب قاا ةل َ ش ب ة لل ةةطةرريةن ة شةية ة بر ت (ىيتى قاساةل )َ ة بربةب َ شلش ر ةلل زملل ب ل ش
ف يس ف ةةش ت بة.
زبري دراقي ،حماضرات يف اللسانيات العامة والتارخيية ،ص .25
رميون طحان ،دنيز بيطار طحان فنون التقعيد وعلم األلسنية ،ص .26
6. Les grands courrants de la linguistique moderne, Le ray Maurice, p. 46
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 .7تأليف ستيفن اوملن ،دور الكلمة اللغة ،مقدمة ،ص .6
 .8د .عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .104
ىضلبةت ثاةشةبَ ل .16
.9
 .10سامل شاكر ،مدخل اىل علم الداللة ،ترمجة :حممد  -حيباتني ،ص .28
 .11ة ش شبةب  :راىىيةة زملل ب ل ئ مريةلي شلةمفالد ىِ ش ى ي ر ةةةلَ راىىيةة طشتا زمللاا ب لاشل ةةة تَ ة زمل
د هاةمل ب ئاشلىةراةك ثاةةدية َ ش ستم زمل راةدةث ىِ ب ةةىشرِين ي ض لدين ئل ت يالب ز ةةة َ ٍِىِ ت ش
ي ةىم ي
دةطرت ثاةةهلر ت ةىت ةةشاة .
ِىيةطلت ة ش ت ب ي شريةيت ب طىىِي بة ه ي
 .12د .عبدالسالم املسدى ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .81
 .13ىضلبةت ثاةشةبَ ل .168
 .14رميون طحان ،دنيز بيطار طحان ،فنون التقعيد وعلوم االلسنية ،ص .92
 .15د .ميشال زكريا ،انظر االلسنية (علم الداللة احلديث) ،ص .233 ،232
 .16رميون طحان ،دنيز بيطار طحان ،فنون التقعيد وعلوم االلسنية ،ص .105
 .17عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .41
 .18شى ز لالىت ثرتَ شرِب ل :زبري دراقى ،حماضرات يف اللسانيات العامة ،ص.177 :
 .19انيس فرحية ،نظريان يف اللغة ،ص .11
 .20عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .161
 .21بيارجريو ،علم الداللة ،ت :د .منذر عياشي ،ص .51
 .22عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .30
 .23ستيفن اوملان ،دور الكلمة يف اللغة ،ت :كمال حممد بشر ،ص .6
F. cours de Linguistigue generale p 37 - 36َDe saussure .24
 .25د .ميشال زكريا االلسنية (علم اللغة احلديث) املبادئ و االعالم ص.74 - 73 ،
F. De saussure, coursde linguistig P. 41. .26
 .27د .امحد خمتار عمر ،علم الداللة ،ص .39 - 36
 .28عبدالرمحن حسن حبنكة امليداني ،ضوابط املعرفة واصول االستدالل واملناظرة ،ص .27
 .29شرح مطالع االنوار ،التحتاطي ،ص 28 :نقلة عادل الفاخوري يف كتابة علم الداللة عند العرب ،ص .16
 .30عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .52
 .31ىضلبةت ثاةشةبَ ل .47
 .32ىضلبةت ثاةشةبَ ل .51 - 50
 .33عادل الفاخوري ،علم الداللة ،ص .42
 .34د .متام حسان  -االصول  -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،ص .319
 .35عبدالرمحن حسن حبنكة امليداني ،ضوابط املعرفة واصول االستبدال واملناظرة ،ص .26
 .36ىضلبةت ثاةشةبَ ل .43
 .37بيار جريو ،علم الداللة ،ت :د .منذر عياشى ،ص .56
 .38ستيفن اوملان ،دور الكلمة يف اللغة ،ت :د .كمال حممد بشر ،ص .62
 .39د .عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،ص .153
 .40فايز الداية ،علم الداللة العربي ،النظرية والتطبيق ،ص .21

سةرضاوةكان

 -1بةزمانى عةرةبى:
2
 -1د .امحد خمتارعمر ،علم الداللة ،عامل الكتب ،بريوت ،ط 1988 ،
 -2انيس فرحية ،نظريات يف اللغة ،دار الكتب اللبنانى ،ط1981 :2
 -3بيار جريو ،علم الداللة ،ت :د .منتدر عياشى ،دار طالس ،دمشق ،ط1988 ،1
1
 -4رميون طحان ،دنيز بيطار طحان ،فنون التقعيد و علم االلسنية ،دار الكتاب اللبنانى ،ط 1983 ،
 -5زبري دراقي ،حماظرات يف اللسانيات العامة والتارخيية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1990 ،
 -6سامل شاكر ،مدخل اىل علم الداللة ،ت :حممد حيياتن ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1992 ،
 -7ستيفن اوملان ،دور الكلمة يف اللغة ،ت :د .كمال حممد بشر ،مكتبة الشباب1988 ،
 -8عادل الفاخورى ،علم الداللة عند العرب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط1985 ،1
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 -9عبدالرمحن حسن حنبكة امليدانى ،ضوابط املعرفة واصول االستدالل واملناظرة ،دار القلم ،دمشق،ط1988 ،3
 -10د .عبدالسالم املسدي ،اللسانيات واسسها املعرفية ،املطبعة العربية ،تونس1986 ،
 -11د .فايز الداية ،علم الداللة العربي ،دار الفكر ،دمشق1985 ،
 -2بةزمانى ئةورووثايى:
12- Les grands courants de La Linguistique modern. universiti de Bruxelles، 1971.
13- F. De Saussure، Cours de Linguisique generale payot، paris، 1986.

..........................................................................................................................................................
208

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56

األستخدام األمثل ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق
ازاد حممدامني كاكه شيخ النقشبندي
كلية األداب  /جامعة صالح الدين – أربيل
تأريخ االستالم2013 /5 /14 :
تأريخ القبول2013/ 5 /28 :

اخلالصة

يهدف البحث اىل " حتديد سبل األستخدام األمثل ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق بشكل ينسجم مع
خصائص حوضه من جهة و امكاناته املائية من جهة أخرى " .
تكمن مشكلة البحث يف :
 – 1عدم األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق لغاية اليوم األمر الذي انعكس سلبأ على
سكان و أنشطتهم االقتصادية يف حوض النهر و العراق .
 – 2بروز مشكلة نقص املياه يف حوض النهر و العراق يف العقود األخرية جراء املشاريع الرتكية على نهري دجلة و الفرات و
و تكرار ظاهرة اجلفاف .
تتمثل فرضيات البحث باألتي :
 – 1ان األستغالل العقالني ملياه نهر الزا ب الكبري يف اقليم كوردستان العراق سوف ينعكس اجيابأ على سكان و أنشطتهم
االقتصادية يف حوض النهر و العراق .
 - 2من شأن األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق معاجلة مشكلة نقص املياه و اجلفاف يف
حوض النهر و ختفيفها يف بقية أحناء العراق .
 - 3من شأن األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق توفري الطاقة النظيفة لألقليم .
 - 4ان األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق يساعد على استغالل املصادر الطبيعية و
البشرية األخرى يف األقليم .

لتحقيق هدف البحث و بسبب طبيعة موضوعه مت تبويبه على النحو األتي
أوأل  :تعريف حبوض نهر الزاب الكبري و خصائصه يف اقليم كوردستان العراق .
ثانيأ  :حتديد األمكانات املائية لنهر الزاب الكبري و خصائصها يف اقليم كوردستان العراق .
ثالثأ  :سبل األستخدام األمثل للموارد املائية لنهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق .
رابعأ  :األستنتاجات و التوصيات .
املقدمة

يهدف البحث اىل " حتديد سبل األستخدام األمثل ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق
ينسجم مع خصائص حوضه من جهة و امكاناته املائية من جهة أخرى " .
تكمن مشكلة البحث يف :
 – 1عدم األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكببري يف اقلبيم كوردسبتان العبراق لغايبة اليبوم األمبر البذي
انعكس سلبأ على سكان و أنشطتهم االقتصادية يف حوض النهر و العراق .
 – 2بروز مشكلة نقص املياه يف حوض النهر و العراق يف العقود األخرية جراء املشاريع الرتكية على نهري
دجلة و الفرات و و تكرار ظاهرة اجلفاف.

( * ) القي البحث يف املؤمتر الدولي للموارد املائية و البيئة و الذي عقد يف مدينة " مراكش " يف " اململكة املغربية" خالل 20
 . 2011 / 11 / 24....................................................................................................
......................................................
209

مرؤظايةتى .......................................................................................................................

طؤظارى زانستى
ذمارة (..................................................................................................................................... )56
تتمثل فرضيات البحث باألتي
 – 1ان األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العبراق سبوف يبنعكس اجياببأ علبى
سكان و أنشطتهم االقتصادية يف حوض النهر و العراق .
 - 2من شأن األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العبراق معاجلبة مشبكلة نقبص
املياه و اجلفاف يف حوض النهر و ختفيفها يف بقية أحناء العراق .
 - 3من شأن األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق تبوفري الطاقبة النظيفبة
لألقليم .
 - 4ان األستغالل العقالني ملياه نهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق يساعد على استغالل املصادر
الطبيعية و البشرية األخرى يف األقليم .
لتحقيق هدف البحث و بسبب طبيعة موضوعها نرى من املناسب تبويبها على النحو األتي :
أوأل  :تعريف حبوض نهر الزاب الكبري و خصائصه يف اقليم كوردستان العراق .
ثانيأ  :حتديد األمكانات املائ ية لنهر الزاب الكبري و خصائصها يف اقليم كوردستان العراق .
ثالثأ  :سبل األستخدام األمثل للموارد املائية لنهر الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق .
رابعأ  :األستنتاجات و التوصيات .
أوأل  :تعريف حبوض نهر الزاب الكبري و خصائصه يف اقليم كوردستان العراق
يعد حوض نهر الزاب الكبري من أهم األحواض املائية يف اقليم كوردستان العراق و ذلك لكرب مساحته
و تنوع امكاناته اجلغرافية التنموية  ,الطبيعية باألخص  ,كما يتضح لنا من دراستنا خلصائص احلوض يف
األقليم و على النحو األتي :
 – 1حدود و مساحة احلوض  :يقع ح وض نهر الزاب الكبري بني دائرتي عرض (  ) 38 : 10 - 35 : 55مشاأل
و خطي طول (  ) 45 -43 : 17شرقأ  .تتمثبل احلبدود الشبمالية للحبوض عرتفعبات هكباري يف كوردسبتان
الشمالية اليت تفصلها عن حوض حبرية وان و حدودها الشرقية و اجلنوبية الشرقية خبطوط تقسيم املياه بني
نه ر الزاب الكبري و كل من حوضي حبرية اورمية يف ايبران و نهبر البزاب الصبغري يف اقلبيم كوردسبتان العبراق .
يشكل خط تقسيم املياه بني نهر الزاب الكبري و كل مبن حبوض نهبر دجلبة ورافبده خبابور احلبدود الغريببة و
اجلنوبية الغربية للحوض  ( .خارطة رقم  . ) 1متر خطوط تقسيم املياه ال يت تفصل بني كل من حبوض نهبر
الزاب الكبري و أحواض األنهر و البحريات احمليطة به  ,و اليت متت األشارة اليها  ,يف الغالب بقمم و السفوح
العليا جلبال كوردستان الشاهقة و املرتفعة .
تبلغ مساحة احلوض ,الذي على شك ل مثلث قاعدته يف الشمال الشرقي ,ضمن احلدود املشار اليها
(  ) 26306كم , 2تقع (  ) 17100كم 2منها ضمن اقليم كوردستان العراق  ) 1 ( .و الذي يشكل (  ) % 65من
مساحة احلوض و (  ) % 22و (  ) % 3.96من امجالي مساحة اقليم كوردستان و العراق على التوالي .
 – 2جيولوجية و تضاريس احلوض  :تعد جيولوجية و تضاريس احل وض  ,يف األقليم  ,جزء من جيولوجية و
تضاريس اقليم كوردستان العراق اليت أراضيها كانت مغمورة عياه ( حبر تيثيس Tethys ( Seaمنذ العصر
الربمي  .ترسبت يف هذا البحر  ,اىل أن انسحبت املياه منها بشكل نهائي  ,ترسبات هائلة تراوح مسكها ما
بني (  ) 12 - 10كم  .جر اء اشتداد احلركات التكتونية األلبية ,يف نهاية العصر املايوسيين  ,بدأت طبقات
هذه الرتسبات  ,باألخص اجلبزء العلبوي منهبا  ,باالرتفباع و األلتبواء و حتولبت ببذلك األراضبي املسبطحة و
املنبسطة حتت سطح املياه اىل منطقة متموجة مبن الطيبات احملدببة و املقعبرة ( ) Anticline & Syncline
الببيت تتكببون منهببا اليببوم اقلببيم كوردسببتان العببراق  ) 2 ( .نظببرأ ألن مركببز توليببد احلركببات الببيت كونببت اقلببيم
كوردستان كان يقع يف مشال الشرق لذا شدة التواء جبال األقلبيم وارتفاعاتهبا تتضباءل حنبو جنبوب الغبرب.
تتمثل اخلصائص اجليولوجية و التضاريسية الرئيسة ملنطقة الدراسة باألتي :
 - Aجيولوجيأ بأمكان تقسيم حوض الزاب الكبري اىل (  ) 3ثالث انطقة جيولوجية هي :
....................................................................................................
......................................................
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*  -نطاق أقدام التالل  : Foot Hill Zoneيقع هذا النطاق يف اجلزء اجلنوبي من احلوض  ,اىل جنوب من
جبال ( محه بكر  ,تانغ دريا  ,عقرة  ,خريي  ,ثريمام )  .ترتاو ح ارتفعات قمم هذه اجلبال ما بني ( -1180
 ) 1480مرت فوق مستوي سطح البحر .

*  -نطاق الطيات العاليبة  : High Folded Zoneحيتبل اجلبزء األوسبط مبن احلبوض اىل مشبال مبن النطباق
ةلةلدطر  ,يطري ,يطل,م دام,طرم مطاد ,
السابق و اىل اجلنوب من جبال ( مامه روته  ,حسبن بط
ملتني )  .ترتاوح ارتفاعات قمم هذه اجلبال بني (  ) 2o13 – 2324مرت فوق مستوي سطح البحر .
*  -النطاق الزاحف  : Thrust Zoneحيتل اجلزء الشمالي من احلوض و ميتد لغاية احلدود العراقية –
الرتكية و العراقية – األيرانية من جهة الشمال و الشمالي الشرقي .
....................................................................................................
......................................................
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 – Bتضاريسيأ بأمكان تقسيم حوض الزاب الكبري اىل الوحدات التضاريسية الرئيسة التالية :
2
*  -منطقة السهول الواسعة  :يق ع يف القسم اجلنوبي من احلوض و تشغل مساحة قدرها (  ) 6043كم ,
(  % 35.3من مساحة احلوض يف األقليم )  .تتضمن هذه املنطقة جمموعة من السهول املنبسطة و املتموجة
و اهلضاب و اجلبال الواطئة  .تعد كل من سهول ( اربيل  ,كلدر,ناو ةل,اج عقرة  ,خازر ) من أبرز وحداتها
التضاريسية .
*  -منطقة اجلبال البسيطة االلتواء  :تقع يف القسم األوسط من احلوض و تشغل مساحة قدرها ( ) 4997
كم  % 29.2 ( , 2من مسباحة احلبوض يف األقلبيم )  .تتكبون هبذه املنطقبة مبن سلسبلتني مبن اجلببال بسبيطة
األلتواء و العالية  ( ,تزيد ارتفاع بعض قمم جباهلا عن  2000مرت فوق مستوى سطح البحر )  ,تفصل بينهما
سهول جبلية واسعة نسبيأ  .تعد كل من سهل حل,,ر ,سهل رواندوز – ديانا و سهل زتي من ابرز سهول هذه
املنطقة.

....................................................................................................
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* -منطقة اجلبال املعقدة االلتواء  :تقع يف القسم الشمالي من احلوض و تشغل مساحة قدرها ( ) 6060
كم  % 35.4 ( , 2من مساحة احلوض يف األقليم )  .تتصف جبال املنطقة  ,البيت تعبد الوحبدة التضاريسبية
الرئيسة فيها  ,بوعرتها و تعدد قممها و شدة احندار سفوحها  ,و كونها معقدة األلتواء و ذات اجتاهات متعددة
و ارتفاعات عالية  1500 ( ,اىل أكثر من  3500مبرت فبوق مسبتوى سبطح البحبر )  .تعبد كبل مبن جببال ( يطل,
ةلدطر ,يطل ,مل,طران
ب,زدي بروا,م باال يل,دا,م يل ,قبلة حليا,ؤيت يلكران حسط بط
خواكو,ك كا,ؤخ و هلدر ) ,,من اهم جبال هذه املنطقة كما تعد قمة جب هلة و,د با,تفاعها اةباةغ " 3607
" مرت فوق مستوى سطح البحر أ على قمة جبلية يف حوض الزاب ا لكبري ضمن اقليم كوردستان العراق.
 – 3مناخ احلوض  :بالرغم من الصبغر النسبمل ملسباحة احلبوض و عبدم امتبداده الكببري علبى دوائبر عبرض
متباينة يف األقليم  ( ,فقط  1.5دائرة عرض )  ,اال ان مناخه يتصف بالتنوع الكبري وذلك بسبب التباين الكبري
يف مستوى ارتفاع أراضيه عن سطح البحر  ( ,ما بني  3607 - 200مرت فوق مستوى سطح البحر )  ,بالدرجة
األوىل  .بامكان حتديد اخلصائص الرئيسة ملناخ احلوض يف النقاط التالية :
 – Aحراريأ يتصبف منباخ احلبوض يف األقلبيم بتباينبه املكباني و الزمباني الكببريين  .يبلبغ مقبدار التبباين
املكاني للمعدالت السنوية للمحطات املناخية يف احلوض (  0 ) 5.3م و يرتفع اىل حوالي ( 0 ) 33م عند األخذ
بنظر األعتبار تقديراتها للمناطق املرتفعة من احلبوض اعتمبادأ علبى معبدل اهلببوط احلبراري البيئبي  .فيمبا
خيص التباين الزماني يتسم مناخ احلوض بوضوح الفصول األربع ة و كرب مدى احلبراري اليبومي و السبنوي
حيث بلغ معدالته السنوية أكثر من ( 0 ) 12م و (  0 ) 26م علبى التبوالي علمبأ ان مبديات احلراريبة اليوميبة
تببزداد يف فصببل الصببيف  .حببول التببباين الزمبباني لببدرجات احلببرارة مببن املفيببد ان نشببري اىل اتصبباف اجلهببات
املرتفعة من احلوض يف منطقة اجل بال البسيطة و املعقدة األلتواء بربودتها الشديدة خالل الشتاء ) - 4.4 ( ,
()3
 0م  ,و اعتداهلا خالل الصيف 0 ) 19.9 ( ,م .
استنادأ على اخلصائص احلرارية للحوض نستطيع القول بأن " فصبل النمبو " فيبه  ,باسبتثناء السبفوح
املرتفعة للجبال  ,ميتد طول العام .
 – Bمن حيث التساقط يتصف مناخ احلوض ب :
*  -مومسية التساقط  ( .نظام سقوط املطر يف احلوض يشبه نظام البحر املتوسط ) .
*  -اىل جانب التساقط املطري تشهد منطقبة اجلببال البسبيطة و املعقبدة األلتبواء مبن احلبوض تسباقط
الثلوج خالل األشهر الباردة  ( .بلغ معدل تساقط الثلوج يف حمطبة مريطليطو , ,وهبي احبدى حمطبات منطقبة
اجلبال املعقدة األلتواء اليت تقع على ارتفاع  1250مرت فوق مستوى سطح البحر  ,خالل اةعقر األول م اةقرن
()4
احلاةي  236سم ) .
()5
*  -التباين املكاني الكبري لألمطار الساقطة  ( .ما بني  1253 -252ملم سنويأ ) .
*  -التذبذب الكبري يف كميات األمطار السنوية حيث تبلغ معدل نسبة معامل األختالف السنوية يف احلوض
حوالي (  , ) % 24علمأ بأن هذه النسبة ترتفع يف اجلهات اجلنوبية من احلوض و تنخفض يف جهاته الشمالية .
()6

 – Cيصنف مناخ احلوض ضمن املناخات التالية حسب تصنيف كؤث :
*  -مناخ السهوب احلارة (  ) BSshيف منطقة السهول الواسعة .
*  -مناخ البحر املتوسط ذو الصيف احلار (  ) Csaيف اجلهات املنخفضة من منطقيت اجلبال البسيطة و
املعقدة االلتواء .
*  -مناخ البحر املتوسط ذو الصيف املعتدل (  ) Csbو مناخ البارد الرطب ذو الصيف اجلاف (  , ) Dsيف
اجلهات املتوسطة و شديدة األرتفاع من منطقيت اجلبال البسيطة و املعقدة االلتواء على التوالي .
 – 4تربة احلوض  :تتصف تربة حوض الزاب الكبري بتنوعه تبعأ لتبباين جيولوجيبة و تضباريس و منباخ و
النبات الطبيعي  ( ,من حيث الكثافة و النوع ية )  ,و درجة تأثرها بالنشاط البشري  .ان الدراسات احلديثة
()7
لرتب يف منطقة الدراسة حسب قابليتها األنتاجية تشري اىل امكانية تصنيفها اىل جمموعتني رئيسيتني هما :
()8
 – Aاجملموعة األوىل  :وهي اجملموعة الصاحلة للزراعة واليت بأمكان تصنيفها اىل :
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 الصنف الثاني  : Land Class 2هذا الصنف من الرتبة يشمل أراضي جيدة من حيث صالحيتها للزراعبةحيث تصلح لزراعة معظم احملاصيل الشتوية و الصيفية و اخلضبروات  .ينتشبر هبذا الصبنف مبن الرتببة يف
منطقة السهول الواسعة و السهول اجلبلية يف منطقة اجلبال األلتوائية البسيطة .
 الصنف الثالث  : Land Class 3هذا الصنف من الرتبة يشمل أراضي متموجة ذات احندار ترتاوح بني ( % ) 4 - 7و ذو قابلية متوسطة لألنتاج الزراعي  .ينتشر هذا الصبنف مبن الرتببة يف السبهول الضبيقة و سبهول
ضفاف األنهر .
 الصنف الرابع  : : Land Class 4هذا الصنف من الرتبة يشمل أراضي ذات احندار شديد ترتاوح بني ( % ) 8 - 15و ذو قابلية حمدودة لألنتاج الزراعي  .ينتشر هذا الصنف من الرتبة يف الوديبان اجلبليبة و مبراوح
رسوبية و السفوح اجلنوبية لبعض السالسل احلبلية .
 - Bاجملموعة الثانية  :وهبي اجملموعبة البيت تضبم األصبناف األربعبة األ خبرية مبن البرتب  ( ,مبن الصبنف
اخلامس اىل الصنف الثامن )  ,وهي ترب غري صاحلة للزراعة  .األصناف الثالثة األوىل من هذه اجملموعة ( ,
اخلامس والسادس و السبابع )  ,ال ميكبن اسبتخدامها للزراعبة ببالطرق األعتياديبة  ,فهبي تصبلح للمراعبي و
الغابات وهي منتشرة يف منطقيت اجلببال األلتوائيبة املعقبدة والبسبيطة بالدرجبة األوىل و ان ال ختلبو منطقبة
السهول الواسعة منها  .امبا الصبنف الثبامن  ,البيت تشبمل معظبم األراضبي األلبيبة و شببه األلبيبة  ,تقتصبر
توزيعها اجلغرايف على منطقة اجلبال األلتوائية املعقدة  ,فهي أراضي غري صاحلة للزراعة أو الرعي أو الغابات
بسبب قساوة مناخهااملتمثلة بأخنفاض درجات احلرارة و تراكم الثلبوج خبالل معظبم ايبام السبنة  ( .تصبلح
لرتبية احليوانات و الطيور الربية و السياحة و تنظيم أحواض األنهار ) .
 – 5احلياة الربية يف احلوض  :ان احلوض  ,خصوصأ يف منطقيت اجلبال األلتوائية البسيطة و املعقدة  ,غنية
باحلياة الربية  ( ,النبات الطبيعي و الطيور و احليوانات الربية )  ,رغم التبأثريات السبلبية للبهجمات اجلبيش
العراقي و احلرب العراقية األيرانية و القصبف املتكبرر للمنطقبة مبن قببل حكبوميت طهبران و انقبرة عليهبا و
تعرضها لعملييت القطع و الصيد اجلائرين .
تعد الغابات  ,اليت تضفي مجاأل على الطبيعة و تشكل مأوى للطيور و احليوانبات الربيبة  ,مبن أهبم
أنواع النبات الطبيعي يف األقسام الشمالية و الوسطي من احلوض والبيت تغطبي سبفوح اجلببال و الوديبان و
ضفاف األنهر يف املنطقة  .اضافة اىل الغابات تنتشر حشائش شبه األلبية و الشجريات يف األجزاء املرتفعة من
احلوض  ,اليت تزيد ارتفاعها عن (  ) 2750مرت فوق مستوى سطح البحر  ,كما تنتشر احلشائش القصرية و
الطويلة احلولية  ,اليت تشكل مراعي جيدة  ,يف األجزاء املنخفضة من احلوض .

احدى روافد الزاب الكبري يف اقليم كوردستان العراق
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فيما ختص الطيور و احليوانات الربية تنتشبر يف منطقبة الدراسبة العديبد مبن احليوانبات  ( ,املفرتسبة و غبري
املفرتسة )  ,و الطيور الربية  ( ,الدائمية و املهاجرة )  .حول غنى احلوض بالطيور و احليوانات الربية تكفي
األشارة اىل ان أحد الباحثني  ,يف دراسة حديثة  ,متكن مبن جبرد حبوالي (  ) 60نبوع مبن الطيبور يف جبزء مبن
()9
احلوض ضمن املنطقة اجلبلية من حمافظة أربيل .

القبح

املاعز الربي
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 – 6سكان احلوض  :استوطن األنسان منذ العصور احلجرية القدمية يف حوض نهر الزاب الكبري  .لقد وجد بقايا
" كهبف يطادلد Shanidar ,
األنسان القديم املعروف ب " نيادرتبال  " Homo Neanderthalenisيف
 " Caveالواق عة يف السفوح اجلنوبية جلبال " برادوست " و اليت بوابتها تطل علي نهر الزاب الكبري قرب قرية
" يادلد  ." ,على بعر زهاء (  ) 4كم اىل غرب من كهف " يادلد  " ,و (  ) 95مرتأ عن ضفة نهر الزاب و على
ا,تفاع حنو (  ) 425مرتأ عن سطح البحر تقع القرية التأرخيية القدمية املعروفة بقرية " زاوم ضطلمي Zawi
 " Chemiاليت تعد أول قرية من نوعها يف العامل  .ظهرت يف هذه القرية  ,اليت تعد أقدم قرية عثر عليها حلد
األن  ( ,أقدم من قرية " ضل,مؤ " حيث يرجع عهدها اىل العصر احلجري الوسيط و يقدر زمنها يف حدود األلف
العاشر ق  .م و بداية األ لف التاسع )  ,البوادر األوىل لبذلك األنقبالب األقتصبادي اخلطبري يف حيباة األنسبان و
نعين بذلك تدجني احليوان و الزراعة  .و بالنسبة اىل عالقة كهف " يادلد  " ,بقرية " زاوم ضلمي " القريبة
منه يرجح ان الكهف كان مستوطنأ شتويأ ألهل قرية " زاوم ضلمي " اليت كانت مقرهم الصيفي  . ) 10 ( .ان
انتشار املئات من املراكز و املواقع التأرخيية و األثرية يف احلوض يعد خري دليل و شاهد على قدم األستيطان
يف احلوض و عراقة حضارة ساكنيه .
يبلغ عدد سكان حوض الزاب الكبري اليوم حوالي (  ) 2مليون نسمة  ,يسكن معظمهم  ,حوالي ( %
 ) 74منه م  ,يف املدن املنتشرة فيه  ,حيث اضافة اىل مدينة أربيل  ( ,مركبز حمافظبة أربيبل و عاصبمة اقلبيم
كوردستان و أكرب مدن األقليم )  ,تقع مراكز األقضية التالية ضبمن حبوض النهبر  ( :رمبور  ,سبهل أربيبل ,
خلبات  ,يقالو يو,ان ,وادروز مريطليو ,ضؤمان دام,رم داكرم بل,د  ,ش ي,خان ) .
2
فيما خيص التوزيع اجلغرايف للسكان يف احلوض تزيد الكثافة العامة لسكانه عن (  ) 115نسمة  /كم
و ترتفع هذه الكثافة يف قضاء مركز أربيل و املناطق اجملاورة هلا لتصل اىل أكثر من (  ) 350نسمة  /كم  2يف
حني تنخفض اىل أقل من ( ) 50نسمة  /كم  2يف أقصى اجلهات احلوض الشمالية  ( ,أقضية يو,ان مريطليو,
( ) 11
دام,رم ) و اجلنوبية  ( ,قضاء رمور ) منه .
ثانيأ  :حتديد األمكانات املائية لنهر الزاب الكبري و خصائصها يف اقليم كوردستان العراق .
ينبع نهر الزاب الكبري مبن مرتفعبات ( هطلكا,م )  ,اىل جنبوب شبرق مبن ( حببرية ظطان  , ) Lake Vanيف
توركيا حيث جيري النهر ضمن حمافظيت ( ظان و هلكا,م ) من الشمال حنو اجلنوب يف أوديبة ضبيقة ضبمن
منطقة جبلية وعرة  ( ,تزيد ارتفاع معظم قمم جباهلا عن  3500مرت فوق مستوى سطح البحر ) ,و يدخل اقليم
كوردستان العراق عند قرية ( ضال ( الواقعة يف مشال قضاء ( ئاميدي ) التابع حملافظة دهوك  .بعد التقاء
الزاب الكبري برافده ( صابنة الشرقي ) يغري النهر اجتاهه حنو اجلنوب الشرقي و لغايبة قريبة ( بالكيبان ) ثبم
ينحرف حنو جنوب غرب و لغاية التقاءه بنهردجلة جنوب مدينة ( املوصل ) حبوالي (  ) 50كم .
(  ) 290منه
يبلغ طول نهر الزاب الكبري من منبعه ولغاية التقاءه بنهر دجلة حوالي (  ) 407كم  ,يقع
ضمن اقليم كوردستان العراق و يصب فيه مياه روافد عدة أهمها :
 – 1نهر صابنة الشرقي  :يعد صابنة الشرقي أول رافد يلتقي بنهر الزاب الكبري بعد دخوله اقليم كوردستان
العراق  .ينبع هذا الرافد من اجلبال احمليطة بسهل ( دامَ,رم ) و يتجه صوب الشرق اىل ان يلتقي بنهر الزاب
الكبري قرب ( د,ر ةؤك ) .
 – 2نهر يلمر,ن,ان أو داوم يني , :نبع م اجلبال اةواةعل يف اةرك اجلنوبي اةشرةي م ترك,ا اةيت ,ص
ا,تفاع بعض قمم جباهلا  ( ,جبل جيلو )  ,اىل (  ) 4168مرت فوق مستوى سطح البحر و يدخل األقليم عسافة
قصرية من مدينة ( باسيان ) الرتكية  .جيري نهر يلمر,ن,ان  ,الذي يتكون من التقاء (  ) 3ثالث روافد ويقدر
مساحة حوضه ب (  ) 2600كم  , 2من الشمال الشرقي حنبو اجلنبوب الغرببي يف منط قبة جبليبة وعبرة و لغايبة
َنر ) .
التقاءه بنهر الزاب الكبري قرب ( باة
 – 3نهر َ,,زان  :ينبع نهر َ,,زان من اجلبال الواقعة يف املثلث احلدودي العراقي – الرتكي – األيراني ( ,جبال
خواكورك  ,ياكَ,ظ يل ,كراو ....اخل ) اليت ترتاوح ارتفاعاتها ما بني (  ) 3500-2000مرت فوق مستوى
سطح البحر  .يتكون نهر ,,زان  ,الذي جيري بشكل عام حنو الغرب و اجلنوب الغربي حلني التقاءه بنهر الزاب
قرب قرية َ,,زان  ,من التقاء رافدين رئيسني همبا ( بطل,از ططر ) و ( حطاجي بطل ) اللبذان يلتقيبان عنبد قريبة
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(خريزؤك )  .يبلغ طول نهر َ,,طزان (  ) 85كبم و تبلبغ مسباحة حوضبه (  ) 1158كبم  2و املتوسبط السبنوي
أليراده املائي (  ) 1.33مليار م . 3
 – 4نهر رواندوز  :ينبع نهر رواندوز من اجلبال الواقعة بالقرب من احلدود العراقية – األيرانية  ( ,جببال
( ) 3600-2200
حصاروست  ,ةلدر , ,كودل كؤتر يلكران ....اخل ) اليت ترتاو ح ارتفاعاتها ما بني
مرت فوق مستوى سطح البحر  .يتكون النهر  ,الذي جيري بشكل عام حنو الغرب حلني التقاءه بنهر الزاب قرب
َطلك,ان ) اللبذان يلتقيبان عنبد قريبة (
قرية ( ماةلمؤس ) ,من التقاء رافدين رئيسني همبا ( جودطر,ان ) و ( باة
2
َلك,ان )  .يبلغ طول نهر ,وادطروز (  ) 86كم و تبلبغ مسباحة حوضبه (  ) 2789كبم و املتوسبط السبنوي
باة
3
أليراده املائي حوالي (  ) 2مليار م .
َطا
 – 5نهر اخلازر  :ينبع نهر اخلازر و رافده ( طؤم ) من جبال حمافظة دهوك  ( ,جبال طا ,بروا,م باة
حلمل بلكر  ...اخل ) اليت ترتاوح ارتفاعاتها ما بني (  ) 2000-1000مرت فوق مستوى سطح البحر  .يتكون
النهر  ,الذي جيري بشكل عام من الشمال حنو اجلنوبب حلني التقاءه بنهر الزاب جنوب ( دايكي كلةك ) ب (
 ) 14كم  ,من التقاء رافدين رئيسني هما ( اخلاز ) ,و ( طؤم ) اللذان يلتقيان يف نقطبة تقبع اىل الشبمال مبن
جسر ( منران )  .يبلغ طول نهر َ,,زان (  ) 90كم و املتوسط السنوي أليراده املائي حوالي (  ) 1مليار م . 3
اضافة اىل الروافبد املبذكورة أعباله تغبذي عشبرات مبن الروافبد الصبغرية و البنهريات  ( ,الدائميبة و
املومسية )  ,نهر الزاب الكبري باملياه األمر الذي ج عل منه النهر األهم يف اقلبيم كوردسبتان وأكبرب رافبد لنهبر
دجلة يف العراق  .فيما ختص األمكانات املائية لنهر الزاب الكبري و خصائصها الرئيسبة بأمكبان حتديبدها يف
النقاط التالية :
3
 - 1يبلغ معدل األيراد املائي السنوي للنهر عند حمطة ( طوَ,ر )  ) 14.79 ( ,مليار م  ,حيث يساهم النهر
حبوالي (  ) % 33من األيراد املائي السنوي لنهر دجلة .
 - 2تتباين نسبة مساهمة املناطق املختلفة من حوض الزاب الكببري يف ايبراده املبائي  .ان األحصباءات
الواردة يف جدول (  ) 1تشري اىل :
3
3
 – Aيساهم اقليم كوردستان العراق ب (  ) 9.17مليار م و تركيا ب (  ) 5.62مليار م من األيراد املائي
السنوي لنهر  % 62 (.و  % 38لكل منهما على التوالي ) .
 - Bتباين نسبة مساهمة املناطق املختلفة من احلوض يف اقليم كوردستان العراق حيث تأتي منطقة اجلبال
األلتوائيببة املعقببدة باملرتبببة األوىل  ) % 35 ( ,مببن األيببراد ا ملببائي للنهببر  ,تليهببا منطقببة اجلبببال األلتوائيببة
البسيطة (  ) % 21.3و أخريأ منطقة السهول الواسعة ( . )% 05.7
 – Cتساهم منطقة اجلبال األلتوائية املعقدة ب (  ) %56.38من امجالي مساهمة اقليم كوردستان العراق يف
األيراد املائي السنوي للنهر و منطقة اجلبال األلتوائية البسيطة ب (  ) % 34.35و منطقة السهول الواسعة
ب (  ) % 9.27فقط من امجالي مساهمة األقليم .
جدول (  :) 1معدل مساهمة املناطق املختلفة من حوض الزاب الكبري يف ايراده املائي

املنطقة
تركيا
اقليم كوردستان العراق
اجلبال األلتوائية املعقدة
اجلبال األلتوائية البسيطة
السهول الواسعة
حوض الزاب الكبري

األيراد املائي السنوي (مليار م ) 3
5.62
9.17
5.17
3.15
0.85
14.79

( ) 13

 %من األيراد املائي السنوي
38
62
35
21.3
05.7
100
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شكل (  :) 1نسب املساهمة يف مساحة احلوض و االيراد املائي للنهر
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المساحة ()%

 – 3التذبذب الكبري يف كمية األيراد املائي السنوي للنهر و روافده مقارنة ععدالت األيراد املائي السنوي .
ترتفع األيراد املائي السنوي للنهر و روافده يف السنوات الرطبة و تنخفض يف السبنوات اجلافبة  .حبول هبذه
اخلاصية ألمكانات نهر الزاب الكبري و روافده املائية نشري فقط على سبيل املثال اىل :
 ارتفاع األيراد املائي السنوي لنهر الزاب الكبري عند حمطة ( طوَ,ر ) يف عام  1988الرطبب اىل ( ) 26.46( ) 14
مليار م  3و اخنفاضه يف عام  1991اجلاف اىل (  ) 7.91مليار م  3فقط .
َطلك,ان  (,الرافدين الرئيسني لنهبر روانبدوز ) يف عبام
 ارتفاع األيراد املائ ي السنوي لرافدي جونديان و باة 1969الرطب اىل(  )1.33و (  ) 1.26مليار م 3على التوالي واخنفاضه يف عام  1970اجلاف اىل (  ) 0.45و( )0.31
مليار م  3فقط علمأ ان معدل األيراد املائي السنوي هلما يبلغ (  ) 0.68و (  ) 0.58مليار م  3علبى التبوالي
( ) 15
للفرتة من ( . ) 1975-1957
 – 4التفاوت الكبري يف كميبة امليباه اجلاريبة يف نهبر البزاب الكببري و روافبده يف فصبول السبنة املختلفبة  .ان
()16
األحصاءات اخلاصة بكمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري و روافده يف فصول السنة املختلفة تشري اىل:
 ارتفاع نسبة كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري و روافده يف فصل الربيع حيث بلغ معدهلا ( ) % 52.3من األيراد املائي السنوي لنهر الزاب الكبري من و (  ) % 49.64من األيراد املائي السنوي لنهر ريزان .
 شكل معدل كمية املياه اجلار ية يف نهر الزاب الكبري و رافده ريزان يف فصل الشتاء نسب قدرها ( % 20.2) و (  ) % 23.3من ايرادهما املائي السنوي على التوالي .
 بلغ معدل كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري و رافده ريزان يف فصل الصيف نسب قدرها ( ) % 19و (  ) % 18.04من ايرادهما ا ملائي السنوي على التوالي .
 خنفاض نسبة كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري و روافد ه يف فصل اخلريف حيث بلغ معدهلا( % 8.5) من األيراد املائي السنوي لنهر الزاب الكبري من و (  ) % 9.02من األيراد املائي السنوي لنهر ريزان .
 - 5التفاوت الكبري يف كم ية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري و روافده يف أشهر السنة املختلفة  .لتوضيح
هذه اخلاصية نشري اىل :
 ارتفاع كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري خالل أشهر الربيع و اخنفاضها الكبري يف أواخر الصيف وخالل أشهر اخلريف  .بلغ معدل نسبة كمية املياه اجلا رية يف نهر الزاب الكبريخالل شهري نيسبان ومبايس (
 ) %19.6و (  ) % 19.9من معدل األيراد املائي السنوي للنهر على التوالي يف حبني كبان معبدل نسببة كميبة
املياه اجلارية يف أشبهر أ ب و ايلبول و تشبرين األول (  ) % 1.2 ( , ) % 2و (  ) % 2.4علبى التبوالي  ( .ان
كمية املياه اجل ارية يف نهر الزاب الكبري خالل شهر مايس تزيد عن كمية املياه اجلاريبة يف النهبر خبالل شبهر
أيلول بأكثر من (  ) 16.5ضعف .
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شكل (  :) 2أأليراد املائي خالل فصول السنة املختلفة (  %من األيراد املائي السنوي )
من األيراد المائي السنوي %
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 بلغ معدل نسبة كمية املياه اجلارية يف نهر ريزان خ الل أشهر أذار  ,نيسان ومايس ( % ( , ) %17.06 ) 16.69و (  ) % 16.46من معدل األيراد املائي السنوي للنهر على التوالي يف حني كان معدل نسببة كميبة
املياه اجلارية يف أشهر أ ب و ايلول و تشرين األول (  ) % 2.56 ( , ) % 3.2و (  ) % 2.6على التوالي  ( .ان
كمية امليا ه اجلارية يف نهر الزاب الكبري خالل شهر أذار تزيد عن كمية املياه اجلارية يف النهر خالل شهر أيلول
بأكثر من ( ) 6.65ضعف .
 بلغ معدل نسبة كمية املياه اجلارية يف ( جونديان )  ,رافد نهر رواندز  ,خالل شهر نيسان ( ) % 24.4من معدل أيراده املائي السنوي يف حني مل تزيد هذه النسبة عن (  ) % 1.7يف شهر ايلول وهذا يعين ان كمية
املياه اجلارية يف الرافد خالل شهر نيسان تزيد عن كمية املياه اجلارية فيه خالل شهر أيلول بأكثر من () 14.3
َلك,ان ) حيث شكل
ضعف  .تتكرر احلالة نفسها  ,و بشكل أشد  ,بالنسبة للرافد الثاني لنهر رواندوز  ( ,باة
معدل نسبة كمية املياه اجلارية فيه خالل شهر أذار (  ) % 22.7من معدل أيراده املائي السبنوي يف حبني مل
تزيد هذه النسبة عن(  ) % 0.7يف شهر ايلول وهذا يعين ان كمية امليباه اجلاريبة يف الرافبد خبالل شبهر أذار
تزيد عن كمية املياه اجلارية فيه خالل شهر أيلول بأكثر من (  ) 32.4ضعف .
 – 6بالرغم من ان حوض النهر يف تركيا يساهم ب (  ) % 38من معدل االيراد املبائي السبنوي لنهبر البزاب
الكبري  ) 5.62 ( ,مليار م  3من املياه  ,اال ان قدرة حتكم تركيا بهذه املياه حمدودة و ذلك لألعتبارات التالية :
 صغر مساحة األر اضي الصاحلة للزراعة يف حوض النهر يف تركيا بسبب طبيعتها اجلبلية . عدم حاجة الزراعة الشتوية يف حوض النهر يف تركيا للري . ان جريان النهر يف أودية جبلية عميقة و ضمن منطقة نائية و وعرة تضاريسيأ جتعل الفائدة الرئيسبيةللنهر يف القسم الرتكي من احلوض تنح صر يف بناء احملطات اخلاصة بتوليد الطاقة و اليت هي األخري ال ختلو
من املخاطر بسبب فاعلية النشاط الزلزالي  .تشري التسجيالت اخلاصة بالنشاط الزلزالي ,يف املنطقة اليت ال
تبعد عن مدينة ( هلكا,م ) بأكثر من (  ) 200كم  ,حيث القسم الرتكي من احلوض  ,بوقوع ( ) 209هزة أرضية
( ) 17
و بدرجات رتلفة منذ عام . 1973
ان احلقائق املذكورة اعاله تعين " بأمكان اقليم كوردستان العراق األعتماد و األستفادة  ,اىل حد كبري
 ,من مياه القسم الرتكي من احلوض طاملا ليست بأمكان تركيا استغالل هذه املياه على نطاق واسع على غرار
استغالله ملياه نهري الفرات و دجلة من خالل مشروع ( طاث . " ) GAP
....................................................................................................
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ثالثأ  :سبل األستخدام األمثل للموارد املائية لنهر الزاب ا لكبري يف اقليم كوردستان العراق
نستنتج من تعريفنا حبوض نهر الزاب الكببري و دراسبتنا خلصائصبه االطبيعيبة و البشبرية و كبذلك
دراستنا ألمكانات الن هر املائية و خصائص تصريفه يف اقليم كوردستان العراق ما يلي :
ِ : Aفيما ختص خصائص احلوض
 – 1ساعد شكل احلوض  ,اتساعه يف اجلهات الشمالية و الشمالية الشرقية  ,على غبزارة تصبريفه حيبث
يتسع يف املناطق اليت تتصف بغزارة تساقطها املطري و الثلجي يف كل من تركي ا و منطقبة اجلببال املعقبدة
األلتواء يف اقليم كوردستان العراق .
 - 2امتالك احلوض ملساحات شاسعة من األراضي املنبسطة متمثلة عنطقة السهول الواسعة و السهول
اجلبلية واليت تشكل جمتمعة حوالي (  ) % 44من مساحة احلوض قي األقليم .
 – 3تنتشر يف حوض النهر العديد من الظواهر اجليمورفولوجيبة و اهليدرولوجيبة اجلميلبة و النبادرة نبذكر
منها:
 الكهوف اجلبلية . اخلوانق و األودية العميقة . الشالالت اجلميلة . الكهوف اجلبلية :كهف يادلد ,
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 -اخلوانق و األودية العميقة :

وادى ,وادرز

 -الشالالت اجلميلة :

....................................................................................................
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 - 4تغطية القمم و السفوح العليا للجبال بالثلوج أليام عدة خالل السنة  ( .تبقى الثلبوج علبى بعبض القمبم
الشاهقة حتى يف أشهر الصيف ) .

 - 5غنى احلوض باملياه اجلوفية و العيون و الينابيع اليت بع ضها معدنية و حرارية .
جونديان ( العني السحري )
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 - 6البحريات اجلليدية فوق قمم اجلبال واليت تعرف حمليأ ب ( بَ,رم ) .
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 - 7حوالي (  ) % 44م ترب احلوض صاحلة للزراعة و(  ) % 51منها تصلح للمراعي و الغابات و( ) % 5
من الرتب فقط ال تصلح للزراعة و املراعي و الغابات .
 - 8غنببى احلببوض  (,ببباأل خص أقسببامه الشببمالية و الوسببطى ) ,باحليبباة الربيببة و التنببوع البببايولوجي (
. ) Biodiversityحول التنوع البايولوجي الكبري يف حوض نهر البزاب الكببري تكفبي األشبارة اىل مبا جباء يف
تقرير جلنة تقدير التاثريات البيئية ملشروع ( دَ,روةؤك الكهرومائية ) حول احلياة الربية يف وادي ( دَ,روةؤك )
 ,الواقع ضمن حوض النهر و البالغ مساحتها (  ) 314كم 2فقط  % 1.8 ( ,فقط من مساحة احلوض يف اقليم
كوردستان )  ,بانه مت جرد (  ) 90نوع من النباتات الربية  ) 20 ( ,نوع من احليوانات  ) 49 ( ,نوع من الطيور
( ) 18
و (  ) 72نوع من الزواحف و احلشرات .
 - 9انتشار العديد من املراكز احلضرية و املواقع االتأرخيية و األثرية اهلامة يف حوض النهر .
 : Bفيما ختص امكانات نهر الزاب الكبري املائية و خصائص تصريفه :
 – 1ميلك النهر وارد مائي سنوي كبري يبلغ معدله (  ) 14.79مليار م , 3بأمكان األعتمباد عليبه لعبدم قبدرة
دولة املنبع  ( ,تركيا )  ,التحكم عياه النهر ,على نطاق واسع  ,ضمن حوضه فيها و لكرب نسببة مسباهمة
اقليم كوردستان العراق يف ايراده املائي السنوي . ) % 62 ( ,
 – 2رغم كرب معدل االيراد املائي السنوي لنهر الزاب الك بري األ ان تصريفه السنوي يتصف بالتذبذب الكبري
حيث يرتفع يف السنوات الرطبة و ينخفض يف السنوات اجلافة  ( .بلغ مقدار التباين ببني التصباريف السبنوية
( ) 19
العالية و التصاريف السنوية الواطئة خالل الفرتة  2009 – 1975ما يقارب "  " 20مليار م. ) 3
....................................................................................................
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 – 3التذبذب الك بري يف التصاريف الفصلية و الشهرية لنهر الزاب الكبري و روافده من سبنة ألخبرى  .نبذكر
على سبيل املثال ال احلصر :
 بلغ مقدار التباين بني التصباريف الفصبلية العاليبة و التصباريف الفصبلية الواطئبة لنهبر البزاب الكببريلفصول الشتاء  ,الربيع  ,الصيف و اخلريف ,خالل الفرتة  ) 2.5 ( , ) 9.63 ( , ) 5.2 ( , 1995 – 1981و
( ) 20
(  ) 0.76مليار م 3على التوالي . .
 بلغ مقدار التباين بني التصاريف الفصلية العالية و التصاريف الفصلية الواطئة لرافد نهبر روانبدوز ( ,َلك,ان )  ,لفصول الشتاء  ,الربيع  ,الصيف و اخلريف ,خالل الفرتة )0.79( , ) 1.88 ( , 1975 – 1957
باة
( ) 21
3
 ) 0.07 ( ,و (  ) 0.03مليار م على التوالي .
 بلغت كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري عند حمطة ( طؤَ,ر )  ,يف شهر مايس عام  , 1993أ كثرمن (  ) 5.5ضعف كمية املياه اجلارية يف النهر خالل الشهر نفسه يف عام  1991كما بلغت كمية املياه اجلارية
يف النهر يف شهر ايلول يف عام  1982أ كثر من (  ) 3.4ضعف كمية املياه اجلارية يف النهر خالل الشهر نفسه يف
( ) 22
عام . 1990
 – 4التفاوت الكبري بني معدالت التصاريف الفصلية و الشهرية لنهر الزاب الكببري و روافبده حيبث يتصبف
فص ل الربيبع و أشبهره بأرتفباع معبدالت التصبريف الفصبلي و الشبهري يليبه فصبل الشبتاء و أشبهره يف حبني
يتصف فصلي الصيف و اخلريف و أشهرهم بأخنفاض معدالت التصريف الفصلي و الشهري .
 – 5تباين يف كمية املياه اجلارية يف النهر يف األقسام املختلفة مبن حبوض النهبر حيبث تبزداد بالتقبدم حنبو
اجملاري السفلى من النهر  .تشري األحصاءت املتوفرة اىل ان معدل كمية امليباه اجلاريبة يف النهبر عنبد موقبع
(دَ,ر ةؤك –  ,ياوا  ) 4.56 ( ) Dearluk – Rashawaمليار م ) 9.64 ( 3يف أعاةي خبمل (  ) 11.65مليار
م 3قرب قرية ( ماةلمؤس )  ) 13.29 ( ,مليار م 3عند حمطة ( دايكي كلةطلك ) و (  ) 14.79مليبار م 3عنبد
( ) 23
حمطة ( طوَ,ر ) .
ان الزيادة املستمرة يف معدل كمية املياه اجلارية يف نهر الزاب الكبري بالتقدم حنو اجملاري السفلى مبن
النهر يدل من جهة على غنى معظم حوض النهر عصادر تغذيته باملياه  ,رغم وجود تباين كبري بني أقسامه
املختلفة يف هذا اجملال  ,واىل عدم استغالل مياه احلوض لغاية اليوم على نطاق واسع من جهة أخرى  (.بلغت
مساحة األراضي املروية عياه نهبر البزاب الكببري و روافبده (  ) 359كبم 2فقبط والبيت تشبكل "  " % 2مبن
مساحة حوض النهر يف األقليم ) .
 – 6تشببري القياسببات احلديثببة للتصبباريف السببنوية لنهببر الببزاب الكبببري و روافببدها اىل األخنفبباض الكبببري يف
كمياتها عن معدالتها باألخص خالل السنوات اجلافة  .تشبري هبذه القياسبات اىل ان التصبريف السبنوي لنهبر
الزاب الكبري يف عام  2010عنبد موقبع ( دَ,روةطؤك  ) Dearlukمل ,ز,طر عط (  ) 2.35مليبار م , 3عنبد حمطبة
( ) 24
(دايكي كلةلك ) (  ) 6.67مل,ا ,م 3و عند حمطة ( طوَ,ر ) (  ) 6.98مليار م. 3

شكل ( ) 3
التذبذب يف التصريف النهري
....................................................................................................
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معدل التصريف ( مليار  /م) 3
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تصريف السنة الجافة 2010
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تصريف (مليار /م )3
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طويَر

ئاسكي كةلةك

ديَرةلؤك

محطات

ان اخلصائص املذكورة ألمكانبات نهبر البزاب الكببري املائيبة و خصبائص حوضبه مبن جهبة و تكبرار ظباهرة
اجلفاف و بروز مشكلة نقص املياه يف حوض النهر و العراق يف العقود األخرية  ,اضافة اىل عدم وجود مشاريع
هامة ألستغالل األمكانات املائية للنهر لغاية اليوم  ,من جهة أخرى تفرض على اجلهات ذات العالقة يف اقليم
كوردستان وضع خطط علمية و تفصلية ألستغالل ا ألمكانات املائية هلذا النهر .
لكي تنسجم هذه اخلطط مع امكانات نهر الزاب الكبري املائية و خصائص حوضه من جهة ولكبي حتقبق
األهداف املرجوة منها و املتمثلة باألستغالل األمثل ملياه النهر و املصبادر الطبيعيبة و البشبرية يف حبوض
النهر من جهة أخرى نرى من الضروري مراعاة ما يلي :
 – 1تقسيم حوض النهر يف اقليم كوردستان اىل (  ) 3ثالث أقسام تنسجم مع حدود األنطقة اجليولوجيبة و
الوحدات التضاريسية فيه و وضع خطط خاصة ألستغالل األمثل ملياه النهر يف كل قسم من هذه األقسام .
 - 2ينبغي ان ال تتعارض اخلطط املذكورة يف الفقرة الس ابقة بعضها مع بعضها  ,بل على العكس من ذلك
جيب أن تكون يف التناغم و األنسجام مع بعضها حبيث تكون اخلطط اخلاصة بأستغالل املياه يف األقسام العليا
من حوض النهر يف خدمة اخلطط اخلاصة باألقسام الدنيا منه .
 – 3من الضروري أن تركز اخلطط اخلاصة باستغالل املياه يف اجلزء األعلى من حوض نهر الزاب الكبري يف
اقليم كوردستان  ( ,منطقة اجلبال األلتوائية املعقدة )  ,على انشاء العديد من السدود و اخلزانات  ,الصغرية
و املتوسببطة  ,يف املواقببع املناسبببة علببى روافببد النهببر  ,املباشببرة و غببري املباشببرة  ( ,صببابنة الشببرقي ,
َك,طان داالدطل ,وادطروز ) و انشباء اخلزانبات
مشدينيان  ,بل,از طر  ,حاجي بل  ,ريبزان  ,جودطر,ان باة
الكبرية على النهر الرئيسي بهدف حتقيق :
 خزن املياه خالل األشهر و الفصول و السنوات ذات التصريف العالي لتنظيم جريان املياه و السيطرةعلى الفيضانات .
 توليد الطاقة الكهرو مائية لتلبية احتياجات السكان يف هذه املناطق . التنمية السياحية يف أحواض الروافد املذكورة واليت متلك امكانات سياحية طبيعية و بشرية كبرية جدأو املتمثلة بالدرجة األوىل جبمال الطبيعبة  ,الظبواهر اجليمورفولوجيبة و اهليدرولوجيبة اجلميلبة و النبادرة ,
املناخ السيا حي  ,التنوع البايولوجي الكبري  ,املواقع االتأرخيية و األثرية اهلامة .
 تنمية الثروة السمكية . توفري املياه للزراعة الصيفية يف أحواض روافد الزاب ويف حوض املنطقة . – 4اكمال مشروع سد و خزان ( بيخمة ) يف اجلزء األوسط من حوض النهر يف اقليم كوردستان و انشاء سد
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و خزان ( ملدراو ) اىل جنوب منه حبوالي (  ) 42كم  ,بهدف حتقيق :
 تنظيم جريان مياه نهر الزاب الكبري من خالل خزن كميات كبرية من املياه خالل فرتات ذات التصبريفالعالي لسيطرة على فيضانات النهر و لتلبية األحتياجات املائيبة ملشباريع البري املوجبودة و البيت تقبام يف
املستقبل يف اجلزء األدنى من حوض النهر.
 توليد مقادير كبرية من الطاقة الكهرومائية لتلبية احتياجات سكان األقليم احلالية و املستقبلية . التنمية السياحية حول البحريات اليت تتكون نتيجة انشاء السدود و خزن املياه و كذلك تنمية السياحةالنهرية يف املنطقة احملصورة بني سدي ( بيخمة ) و ( ملدراو ) .
 تنفيذ و اكمال مشروع انشاء سد و خزان ( باكرمان ) على نهبر اخلبازر و خبزان ( خطلة,كان ) التنظيمبيالواقع اىل اسفله .
 – 5يف حالة عدم تنفيذ مشروع سد و خزان ( بيخمة ) الكبري حسب تصميمه القديم  ( ,بأرتفاع  230مرت و
بطاقة خزن "  " 17.1مليار م 3من املياه و ذو قدرة على توليد "  " 4476مليون كيلواط  /ساعة كهربباء ) ,
ينبغي انشاء العديد من السدود و اخلزانات الكبرية على النهر الرئيسي و روافده العليا لتعويض النقص الذي
ينتج يف جمال خزن املياه و توليد الطاقة جراء انش اء سد صغري نسبيأ يف موقع ( بيخمة ) بأرتفاع (  ) 80مرت
فقط  .ان املقرتحات اخلاصة بانشاء السدود و خزانات و حمطات كهرومائية  ( ,كاملقرتحات اخلاصة بأنشاء
سد و خزان يف منطقة " بارزان " على نهر الزاب الكبري بأرتفاع "  " 200مرت و سد و خزان يف " باةنر " على
رافد دهر " يلمر,ن,ان أو داوم يني " بأرتفاع "  " 100مرت و سد و خزان يف وادي يف " دَ,ر ةؤك –  ,ياوا "
و غريها لتعويض عن عدم تنفيذ مشروع سد و خزان ( بيخمبة ) الكببري و لتبوفري امليباه الضبرورية للبري و
لتلبية األحتياجات امللحة من الطاقة النظيفة ال تقبل التأخري .
 – 6يف اخلطط اخلاصة باألستغالل األمثل ملياه نهر الزاب الكبري ينبغي عدم اهمال الروافد املومسية للنهر,
( رافد بستورة على سبيل املثال )  ,يف اجلزء األوسط و األدنى من حوض النهر يف اقليم كوردسبتان و وضبع
اخلطط الكفيلة جبمع وخزن مياهها لتحقيق الفائدة القصوى منها .
 – 7انشاء مشاريع اروائية صغرية و متوسطة يف أجزاء العليا من حوض النهر و كبرية يف اجلزء األدنى منه ,
يف منطقة السهول الواسعة  ,بهدف حتقيق :
 توفري املياه الكافية للزراعة الصيفية اليت ينبغي التوسع فيها و تنميتها . توفري املياه الضرورية لسد النقص ا لناجم عن تكرار ظاهرة اجلفاف للزراعة الشبتوية خبالل السبنواتاجلافة او الناتج من عن تأخر موسم التساقط و تذبذب كمياته .
 تقليل من استخدام املياه اجلوفية  ,اليت جيب التعامل معها حبذر و تنظر اليها كأحتياطي اسرتاتيجيينبغي عدم التفريط بها لصعوبة تعويضها .
 من الضروري مراعاة مبدأ صيانة املياه و عدم هدرها يف مجيع املشاريع األروائية اليت تنفذ و ذلك منخالل األخذ بتقنيات الري احلديثة  ( ,الري بالتنقيط أو الرش ) .
 – 8تنفيذ مشاريع كبرية و متوسطة على نهر الزاب الكبري و روافده لتأمني احتياجبات سبكان احلبوض ( ,
سكا ن مراكز املدن الكبرية خصوصأ )  ,من مياه للشرب و لتليببة حاجباتهم اليوميبة وعبدم األعتمباد علبى
املياه اجلوفية يف هذا اجملال كما هو شائع يف الوقت احلاضر .
 - 9صيانة املواقع االتأرخيية و األثرية يف حوض النهر عند تنفيذ مشاريع خزن املياه للري و توليد الطاقة
الك هرومائية و عدم غمرها عياه اخلزانات .

املصادر و اهلوامش
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 – 1استخرجت هذه املساحات واملساحات األخبرى ملختلبف أجبزاء احلبوض مبن اخلبرائط املعتمبدة يف البحبث بأسبتخدام

برنامج . RGIS 9.3
 – 2ليلى حممد قهرمان  ,حتليل جغرايف خلصبائص و مشباكل تبرب حمافظبة أربيبل و قابليبة أراضبيها األنتاجيبة  ,أطروحبة
دكتوراه قدمت اىل جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2004 ,ص (. 20غري منشورة ) .
 – 3طارق خضر حسن  ,التحليل اجلغرايف خلصائص درجات احلرارة يف اقليم كوردستان العراق  ,رسالة ماجستري قدمت اىل
جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2006 ,ص  ( . 186 - 183غري منشورة ) .
 – 4اقليم كوردستان العراق  ,وزارة الزراعة و املوارد املائية  ,املديريبة العامبة للزراعبة  ,شبعبة املنب اخ الزراعبي  ,بيانبات
مناخية غري منشورة .
 – 5انظر :
 نزار ياسني حممد ,حوض نهر ريزان و استخداماته املائية – دراسة هايدرومورفومرتية  ,رسالة ماجستري قدمت اىل جملسكلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2006 ,ص  ( . 30غري منشورة ) .
 ناديببة عمببر سببعي د  ,تكببرار ظبباهرة اجلفبباف يف حمافظببة أربيببل و اثرهببا علببى األنتبباج النببباتي (  ,) 2008 – 1998رسببالةماجستري قدمت اىل جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2011 ,ص  ( . 20غري منشورة ) .
 - 6سليمان عبداهلل امساعيل  ,التحليل اجلغرايف خلصائص األمطار يف اقلي م كوردستان العراق  ,رسالة ماجستري قدمت اىل
جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين -أربيل , 1994,ص 143
 - 7ليلى حممد قهرمان  ,املصدر السابق  2004 ,ص . 317 - 303
 – 8ال توجد ترب من الصنف األول  , Land Class 1و اليت هي أجود أصناف الرتب و أحسنها  ,يف منطقة الدراسة .
, – 9زطا ,حممر عثمان هلدا, ,ي األمكانات اجلغرافية ألنشاء احملميات الطبيعية يف اقليم اجلبال يف حمافظة أربيل و اهميتها
يف حتقيق التنمية املستدامة  ,رسالة ماجستري قدمت اىل جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2011 ,ص . 90
( باللغة ا لكردية )( غري منشورة ) .
 – 10طه باقر  ,مقدمة يف تأريخ احلضارات القدمية  ,اجلزء األول  ,دار الرواق للنشر  ,بريوت  , 2009 ,ص . 187-184
 – 11أطلس اقليم كوردستان العراق  ,العراق و العامل  ,اعداد د  .هاشم ياسني حداد و زمالءه  ,هلوةَ,ر  2009خارطة رقم (
 , ) 23ص  ( . 61باللغة الكردية ) .
 – 12أخذت املعلومات اخلاصة بنهر الزاب الكبري و روافده من املصادر التالية :
 جملس وزراء األحتاد السبوفييت  ,األدارة الرئيسبية للمسباحة و اخلبرائط  ,خارطبة تركيبا ذات مقيباس , 1/2000000موسكو  ( . 1973باللغة الروسية )
 جملس وزراء األحتاد السوفييت  ,األدارة الرئيسية للمساحة و اخلرائط  ,خارطة العراق ذات مقيباس , 1/1500000موسكو  ( . 1974باللغة الروسية )
 حتسني عبدالرحيم عزيز ,هايدرومورفومرتية حوض نهر رواندز و احتياجاته املائية ,رسالة ماجستري قدمت اىل جملسكلية األدا ب يف جامعة صالح الدين – أربيل  ( . 2006 ,غري منشورة ) .
 امساعيل أسعد امساعيل ,خصائص التصاريف لنهر الزاب الكبري يف اقلبيم كوردسبتان العبراق ,رسبالة ماجسبتري قبدمت اىلجملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  ( , 2006 ,غري منشورة ) .
 أشيت سالم صد يق  ,امكانات حمافظة دهوك املناخية لزراعة احلبوب  ,رسالة ماجسبتري قبدمت اىل جملبس كليبة العلبوماألجتماعية يف جامعة كؤ,ل  ( . 2009 ,غري منشورة ) .
 نزار ياسني حممد ,املصدر السابق . 2006 , – 13قدرت حصة املناطق املختلفة من احلوض يف األيراد املائي السنو ي لنهر الزاب الكبري من قبل الباحث باألعتماد على
األيراد املائي السنوي لبعض روافد النهر و مساحة هذه املناطق و معدالت تساقط املطار و الثلوج السنوية فيها و التقديرات
اخلاصة عساهمة كل من تركيا و العراق يف األيراد املائي السنوي لنهر دجلة .
 - 14امساعيل أسعد امساعيل  ,املصدر السابق  , 2006 ,جدول رقم (  ) 2 -3ص . 87
 - 15حتسني عبدالرحيم عزيز  ,املصدر السابق  , 2006 ,جدول رقم (  ) 3 -3ص . 100
 – 16أخذت األحصاءات اخلاصة ععبدالت األيبراد املبائي السبنوي و الفصبلي و الشبهري لنهبر البزاب الكببري و روافبده مبن
املصادر التالية :
 امساعيل أسعد امساعيل  ,املصدر السابق . 2006 , حتسني عبدالرحيم عزيز  ,املصدر السابق . 2006 , نزار ياسني حممد ,املصدر السابق . 2006 ,17 - Hanks, T. C., and Bakun,W. K., “A bilinear source-scaling
model for M-log A observations of continental earthquakes”,
Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 92, No. 5; 2002 .
18 - Dr. Dilshad G.A. Ganjo & others , Environment Impact Assessment ( EIA ) Riport ,
Deraluk Hydropower Project , Dohuk / Kurdistan Region Government –Iraq, MapCom
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Company, Feb. 2008, Tables : ( 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 & 14 ) pp. 18 - 23 , pp. 27 – 29 , pp. 30
-32 , p. 39 .
 – 19راضببية عبببداهلل جاسببم  ,التحليببل اجلغببرايف لظبباهرة اجلفبباف و أثرهببا علببى املببوارد املائيببة السببطحية يف اقلببيم

كوردستان العراق ,رسالة ما جستري قدمت اىل جملس كلية األداب يف جامعة صالح الدين – أربيل  , 2011 ,جدول رقم ( , ) 28
ص ( 133غري منشورة ) .
 – 20استخرجت مقادير التباين من قبل الباحث باألعتماد على األحصاءات الواردة يف :
امساعيل أسعد امساعيل  ,املصدر السابق  , 2006 ,جدول رقم (  , ) 6-3ص. 101
 – 21استخرجت مقادير التباين من قبل الباحث باألعتماد على األحصاءات الواردة يف :
حتسني عبدالرحيم عزيز  ,املصدر السابق  , 2006 ,جدول رقم (  ) 8 -3ص . 112
 – 22امساعيل أسعد امساعيل  ,املصدر السابق  , 2006 ,جدول رقم (  , ) 8-3ص 106و جدول رقم (  , ) 9-3ص
. 109
 – 23أخذت البيانات اخلاصة بكمية املياه اجلارية من املصادر التالية :
- Dr. Dilshad G.A. Ganjo & others, Op .Cit . Feb. 2008.
 حتسني عبدالرحيم عزيز  ,املصدر السابق  , 2006 ,ص . 18 امساعيل أسعد امساعيل  ,املصدر السابق  , 2006 ,ص. 142 – 24اقليم كوردستان العراق  ,وزارة الزراعة و املوارد املائية  ,املديرية العامة للموارد املائية  ( , 2O11 ,بيانات غري
منشورة ) .
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Abstract
The purpose of this study was the study of the role of life skills training in adolescent
mental health young adults of Kurdistan province of Iran. To perform of this study I used from
(GHQ) questionnaire, General Health Questionnaire.
In this study I used the GHQ test to know the effect of training life skills in adolescent
mental health. In this study population consists of all students (boys and girls) High School first
base in Kurdistan province (according to the statistics obtained from the education experts of
Kurdistan, a total of 20,830 persons. To compare, I selected 240 people of high school teens
divided into two trained and untrained students in two groups. The first group included 120
boys and girls of high school students who have been trained life skills in Kurdistan province
and randomly have been chosen, and the second group or control group included 120 untrained
students who are also randomly selected.
According to the grading practices in mental health questionnaire, the lower score
indicates better mental health. Findings show the average scores of trained students in general
mental health is less than the average untrained student and less than the difference in the level
of 05 / is meaningful. The results also show that the subscales of anxiety and depression are
significantly different, and the trained people have less average of untrained people. But
differences in the two subscales of physical disorders and social functioning is not significant.
Generally, life skills training adolescent mental health (male and female) in Kurdistan
was effective. The rate of life skills of students trained were more than the expected rate and the
difference is significant. in this study The impact of education in improving life skills and
increasing social communication skills, this assumption is approved, It continues education and
life skills courses and increases the time students relationships with parents, teachers and
classmates.
Introduction
In recent decades studying be behavioral and social diversions, psychologists have
deduced that most of the damages and disorders are caused by the lack of ability to self
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analyze Correctly, having no self-control to face difficult situations and not being ready to
solve life problems in a good way. So according to the increasing change and
complicatedness of the social relations, fitting the young generation to face difficult
condition seem necessary. Based on this belief, psychologist with the national and
international organization supports, have started teaching life skills schools the world to
avoid mental diseases and social disorders. (Taremian et al., 2000).
Young adulthood, a crisis period with great individual changes (physiological,
cognitional and mental) and person’s environment (coetaneous pressure, gain from a small
environment to a larger one and facing what people consider correct).these changes often
come with stressful problems. Based on these, to avoid mental disorders or mental health
maintenance, young adults should learn effective defending strategies, (Peterson and
Hamburg, said by Klingman 1998)
Thus according to the important role of schools in providing mental hygiene among
students, the life skill training problems is considered to be an effective way to help the
students have mental health and keep it and also personal growth. However instead of
focusing on educational functions of the pupils, schools should concentrate on providing
and maintaining their mental health and do essential jobs to reach this goal.Because a lat of
difficulties could be solved in academic and educational fields automatically.
Searches show that life skill training help to improve children and young adults’
mental hygiene in different aspects and it is one of the most essential preventing programs.
Health is the first part happy life and school has important roles in teaching life sciences,
hygiene and health problems.
Based on the importance of the above texts and valuable role of life skill training this
research studies the effectiveness of life skill training in Kurdistan’s high schools.
Methods
Methods considered in this study is , descriptive poste facto because in this method
we investigate the incident or event that happened in the past and now continues,
Considering the questions measuring the level of descriptive and inferential statistics for the
analysis. The method of analysis In this study is statistics collection SPSS (statistical
package for social science).
Population and sample size
In this study population consists of all students (boys and girls) High School first
base in Kurdistan province (according to the statistics obtained from the education experts
of Kurdistan, a total of 20,830 persons.
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In this study to determine the overall sample size Cochran (n 240 cases)formula is
used Determined separately for samples of cities (Dehgolan, Qorveh, Kamyaran, Marivan,
sagez, Sanandaj )the ratio formula is used.
Tools used
1- General Health Questionnaire (GHQ) was in the form of 28 questions.
The
Questionnaire was designed by Goldberg and Hiller (1979) and have been translated into
138 languages yet. And have done diverse researches in 70 different countries.
GHQ includes four subtests of physical symptoms, anxiety, impaired social
functioning and depression, each with seven questions . Validity and reliability of this test
have been studied in numerous studies. Including Saif and Latifian (2002) calculated the
validity of this questionnaire through factor analysis with varimax rotation and coefficients
between 71 to 84 for the provided aforementioned subscales. Also, the reliability test was
investigated by using Cronbach's alpha method .The rate coefficients for the subscales has
been reported as physical signs, 84, anxiety subscales 71, subscales of social functioning,
84and depression subscales 84. This questionnaire has been used as an effective tool to
measure various mental health researches. Also, in order to analyze data collected from
the test, frequency and percentage t-test groups were used independently.
Conclusion
As Table 1 shows the total study population, 68 persons (57 percent) trained females,
52 persons (43 percent) trained male, 56 people (47 percent) untrained females and 64
individuals (53 percent) are untrained males.
Table 1: Gender distribution and percentage of subjects
Untrained
Percent
47
53
100

Frequency
56
64
120

Trained
Percent
57
43
100

Frequency
68
52
120

Groups
Female
Male
Total

To study the differences for total scores and mental health subscales of physical
disorders, anxiety, depression and social functions among the trained and untrained
students, independent t-test was used. The results of this analysis are shown in Table 2.

3
.............................................................................................................................................................

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )56( ذمارة

Table 2: Comparison of mental health and sub-scales among students untrained students
trained and
Sig

T

/2

1/29

/03

2/13

/3

/85

/007

2/77

/02

2/28

Groups
M
SD
Trained 8/31
Untrained 8/87
Trained 8/59
Untrained 9/70
Trained 8/59
Untrained
9
Trained
7/75
Untrained
9/02
33/25 Trained
Untrained 36/60

Variable
1/83
1/ 95
1/88
2/52
1/66
2/32
31 1/
2/35
4/98
7/24

Physical disorders
Anxiety
Social functioning
Depression
General
health

mental

According to the grading practices in mental health questionnaire, the lower score
indicates better mental health. Findings of Table 2 show the average scores of trained
students in general mental health is less than the average untrained student and less than
the difference in the level of 05 / is meaningful. The results also show that the subscales of
anxiety and depression are significantly different, and the trained people have less average
of untrained people. But differences in the two subscales of physical disorders and social
functioning is not significant.

Table 3: Comparison of mental health and in subscales between male and female students
Sig

T

/01

2/40

/07

1/79

/12

1/57

/07

1/78

/01

2/42

SD
M
Groups
Female
9/15
2/19
Male
1/45
8/15
Female
2/66
9/72
Male
1/89
8/80
Female2/63
9/20
Male 1/26
8/47
Female2/31
8/92
Male1/78
8/10
Female
37 7/89
Male
33/52 4/47

Variable
Physical disorders
Anxity
Social functioning
Depression
General
health

mental

The results of table 3 shows that the entire mental health subscales and physical
disorders, anxiety and depression among female and male students are significantly
different Male students average less than the female students have. As mentioned, the
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purpose of this part of the research review and compares mental health of trained and
untrained the students. The results show, trained students generally have a better mental
health than the untrained students and less anxiety and depression than the untrained
students show. Male students have better mental health than the total of female students.
And show less physical disorders, anxiety and depression than male students.
So according to the discussed results we can conclude that life skills training
increases and improves youth mental health and this could be a factor to achieve more
effective performance and success and happiness in youth life.
Also, data obtained from analysis of variance shows That There are meaningful
differences between life skills (general and minor skills) of students according to their place
of education.
Discussion
As mentioned, the purpose of this part of the research review and compares mental
health of trained and untrained the students.
The results show, trained students generally have a better mental health than the
untrained students and less anxiety and depression than the untrained students show.
Male students have better mental health than the total of female students and show less
physical disorders, anxiety and depression than male students.
The results of many such findings of Sarafyn (2002), Laynch (1990); and Saymy
Brkmn (1979); Hosseini and Hossein Chavy (2008); Yazdani (2002); Z. Work (2002);
Saatchi (2001) and Farhad (2002) within the country, are consistent.
So according to the discussed results we can conclude that life skills training
increases and improves youth mental health and this could be a factor to achieve more
effective performance and success and happiness in youth life
Generally, life skills training on high school students (male and female) in Kurdistan
was effective The rate of life skills of students trained were more than the expected rate
and the difference is significant.
According to the results in this study the impact of education in improving life skills and
increasing social communication skills, this assumption is approved. It continues education
and life skills courses and increases the time students relationships with parents, teachers
and classmates.
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Abstract
This study seeks to examine the use of strategic information system (SIS) by Iraqi soft drink firms
(ISDFs) and its contribution to realize a competitive advantage and strategic role of the firm.
The industrial sector (ISDFs) has been chosen because of the recent growing competition from new companies
in Iraq. In that regard, it has made intense competitive and significant role in supporting the economy. Also, it
is considered as the most affected one by technological developments such information technology.
The wide variety of people that involve in the company’s operation within and outside the organization
uses accounting information generated by this system for decision-making.
We discuss this theme on the light of the influences of the available regulatory requirements for strategic
information (SI) and the availability of technological requirements for (SI) in (ISDFs). Moreover, we must
take it into consideration that they were independent variables. On the other hand, the impacts of strategic
information are used to bring the competitive advantage through the factors such as the quality of products
financial performance , control of the markets, innovation and development.Thus, efficient operations of
(ISDFs) have been used in this study as dependent variable.
This paper is aimed at determining the influential role of information systems upon the competitive strategies,
in (ISDFs) that follows the competitive advantage which they seek to achieve. In addition, it will clarify
reliance on quantitative data that deals with readiness of firms for the information technology and their
influence upon competitive advantage.
The findings indicate that there is a significant and positive relationship between the availability of the
regulatory requirements and the availability of technological requirements, on the competitive advantages
parameters, in the (ISDFs). The entropy maximum general method has been used to analyze the questionnaire
survey. This research provides value added in accounting literature given the scarcity of works dealing with
the relationship between the application and use of strategic information and competitive advance indicators
in Iraq soft drinks firms.

Keywords: Strategic Information, Competitive Advantage, Costing, Soft Drinks Firms and
Iraq.
1. Introduction
Most of us now are living in the information age. With the increasing competition in the
recent decades, companies sought to create a higher value product at a lower cost for target
markets. The costing process requires a comprehensive information system.
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Information can now be delivered to the right people at the right time, thus enabling
well informed decisions to be made. Previously, due to the limited information-gathering
capability of organizations, decision makers could seldom rely on up-to-date information
but instead made important decisions based on past results and their own experiences. This
no longer needs to be the case. With the right technology in place to collect the necessary
data automatically, up-to-date information can be accessed whenever the need arises (R D.
Galliers and D. E. Leidner, 2003).
According to Bechor and khani, the SIS is the identification group SI/IT-based functions
that will help a firm in accomplishing its business plans and recognizing its business goals
(khani et al., 2012; Bechor et al., 2010).
In literature we have many definitions of strategic IS such as: "The IS means to
support or change enterprise's strategy" (Wiseman, 1988). But clear definition is "a system
that helps companies change or otherwise alter their business strategy and/or structure." It
is typically utilized to streamline and quicken the reaction time to environmental changes
and aid it in achieving a competitive advantage. (Hemmatfar, M. et, .al, 2010)
Many researches in the literary field for giant companies prove this idea, in the sense
that the information systems and information technology play a prominent role in its
success and superiority. These IT roles are competitive, operational and administrative.
The administrative role of IT focuses on an efficient platform for controlling company’s
functions. The operational role deploys and creates technology within the firm and finally
the competitive role of IT concentrates on efficiency in order to achieve competitive
advantage through the company’s strategy (Basahel, 2009; Bechor et al., 2010).
Many managers have a natural inclination to beat their competitors. Jason and Claire
argue that IS&IT make the maximum contribution towards the achievement of competitive
requirements or organizational goals, and organizations have placed increasing emphasis
on their IS&IT management practices (Jason and Claire, 2010).
According to Kaplan, the advent of the information technology age and ever
increasing customer expectations. Strategic Information Systems begin to play more of an
influencing role than a traditional informing role. (Kaplan, et at. 1998)
Mabert argues that Information technology is a key component in managing organizations
and provides the means to integrate processes, enforce data integrity and better manage
resources (Mabert et al. 2003).
In turn, Laudon and Laudon define an Information Systems as follows: Interrelated
components working together to collect, process, store and disseminate Information to
support decision making, coordination, control, analysis, and visualization in an
organization (Laudon and Laudon , 2002 ).
Luftman goes on to say the strategic information systems as a set of decisions made by
strategic information and high management. It includes the deployment of technology
infrastructures, and an understanding of the relationship of technology choices to business
choices (Luftman , 2003 ).
Other papers analyze the implications of SIS from a variety of perspectives (Basahel,
2009; Bechor et al., 2010; Pita, 2007). Few of them have studied SIS status in Asia
particularly in Middle Eastern countries. Most of the studies in the U.S. and Europe show
the SIS status and IS as a status aspect such as problems of IS planning, SIS methodology,
and planning success. Among those studies, research related to the status of SIS activities is

8
.............................................................................................................................................................

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )56( ذمارة

rather scarce but can help researchers and practitioners to be familiar with the overall
status of SIS in certain contexts (Singapore: Pavri and Ang, 1995; Teo et al., 1997;
Australia: Falconer and Hodgett, 1996; Croatia: Spremic and Strugar, 2002; China:
Kunnathur and Shi, 2001). Khani (2012), they analyzed the level of organizational IS
capabilities among those firms and their level of SISP success in terms of objective
fulfillment and planning improvement.
In this regard, the study will try to shed light on the industrial sector (soft drinks firms) in
Iraq that has been chosen because of the recent growing competition from new companies
Iraq.
We can observe the improve of competitiveness; many companies have attempted to
achieve a high level of quality, productivity, on time delivery, and flexibility simultaneously
(Bayou & Korvin, 2008; Therefore, it is necessary to consider these processes in the
planning stage by analyzing them and considering the role of information systems and
information technology in supporting these processes’ integration (Tallon, 2007).
We argue that adopting a strategic information system and the ways to achieve
competitive advantage can add value to the firm. In seeking to address the problem of
paper, it needs to maintain the firm front-runner in the competition. In order to fulfill the
needs for investment and building effective strategic information system and information
technology, this is capable to meet their strategic competitive advantage. Thereby, various
competitive requirements have become essential for the (ISDFs). With the increasing
competition in the recent decades, companies sought to create a higher value product at a
lower cost for target markets. The costing process requires a comprehensive information
system.
As explained above, corrective information is important to evaluate the cost
advantages which an organization enjoys over its competitors to support its strategic
market positions. Similarly, SIS can help in measuring and improving productivity and
services to both manufacturing and service industries (Chen, 1999).
From the other authors point of view, the fierce competition in today’s market is led
by advances in industrial technology, increased globalization, and tremendous
improvement in information availability (Verma, and Seth, 2011) (Bovet, and Sheffi,
1998). Competitive priorities have forced organizations to change dramatically due to rising
customer expectations, continually increasing competition on a world-wide scale, time and
quality based competition and mass customization (Mentzer , 2004) ( Verma , and Seth ,
2011).
In this paper, we attempt to build effective information system, which is capable to meet
their strategies’ various competitive requirements which have become essential for the
(ISDFs). This can be achieved via what advanced information technology can provide and
go a long side with the environmental progression.
In Porter’s classic model of competition, any business that wants to compete
generally must follow two basic business strategies (Brien, 2008) that is product
differentiation strategy and cost leadership. In general, the objective of any organization is
to provide value to its customers (Boonmak, 2008).
According to Bechor, there is an overwhelming consensus in the literature that no
other process predicts the strategic information systems (SIS) success as well as top
management commitment and active participation (Bechor et al., 2010).
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It’s often seen as competitive advantage can not understand a firm as a whole. It stems from
many discrete activities a firm performs in designing, producing, marketing, delivering, and
supporting its product. Each of these activities can contribute to a firm’s relative cost
position and create for differentiation (porter, 1998).
Our concern in this paper is to know the influential role of information systems upon
the competitive strategies, in the Iraqi soft drink firms follow and the competitive
characteristics they seek to achieve. In addition, it attempts to present some influential
aspects of the information systems. Meanwhile, the information has become one of the most
important resources different in the Iraqi soft drink firms use for tracking their
competitors, serve their customers desire and keep pace with business environment rapid
changes .On the other side, the clarifying reliance on quantitative data that deals with
readiness of firms for the information technology and their influence upon competitive
advantage is highly required.
According to Avison et al. (1996) they are stated the distinction centres upon the
supposition that strategic systems help highest managers to create and monitor the strategic
plan, whiles competitive systems help them to make the strategy operational. This opinion,
whereas having merit, has tended not to obtain support of the academic or business fields.
Based on, the definition of strategic information system used here is an information system
which is intended to enable its operator to achieve and sustain competitive advantage over
its rivals under a variety of environmental conditions. This view is necessary to the choice of
strategy framework for this study.
The overall objective of the study is to answer the following questions:
First: What is the extent of the available regulatory requirements for strategic information
systems in (ISDF)?
Second: What is the availability of technological requirements for information systems
in (ISDF)?
Third: What is the level of using information systems strategy to achieve a competitive
advantage in (ISDFs)?
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 includes Literature
Review. Section 3 presents the role of information systems to achieve competitive
advantages, Section 4 deals with competitive superiority, section 5 is study hypotheses, and
the last section is about discussions, findings and conclusion.
2-Literature Review
2-1 Importance of Modern Technology
Today’s business environment faces increased globalization, increased competitive
pressure, frequent mergers, rapidly changing technology and evolving patterns of consumer
demand. Modern Technology has become very useful and important in our lives. Our daily
lives have been improved and work becomes a lot easier. In this paper, we are going to
discuss the things where modern technology becomes useful for many years; science has
introduced newer equipments and gadgets that make our lives easier and more
manageable. It has improved a lot of aspects of our lives. Even the developing counties can
get the advantages of it. Today’s technology not only offers us easy to use equipments but
with low cost as well.
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New technologies trigger rampant experimentation, by both companies and
customers, and the experimentation are often economically unsustainable. As a result,
market behavior is distorted and must be interpreted with caution. And new technologies
will undoubtedly make it easier for parties to search for and exchange goods and
information with one another (R D. Galliers and D. E. Leidner, 2003).
It requires understanding how IT impacts the business, identifying new strategic
opportunities, assessing technological innovations, deriving new technology enabled
business models, prioritizing investment opportunities, managing IT-enabled change.
Implementing the appropriate technology, managing IS projects, managing vendors,
exploiting investments in technology, ensuring appropriate usage of the IS that employees
embrace the right behaviors and values to work with information that the value of the
application is captured by the organization and that IT investment does not become a
source of competitive disadvantage (J. Pepparda & J. Wardb 2004).
Observed that the increased scope of new technology has not only provided
organizations with enablers for change but also prompted companies to reassess the way
they evaluate, manage, and exploit technology. As a result of recent technological
improvements and changes in attitudes, the role of both data processing professionals and
users changed rapidly. More systems were being developed by the users themselves or in
close cooperation with the users (R.D. Galliers and D. E. Leidner, 2003).
2-2 Implementing and Sustaining Competitive Advantage
The main problem that firms now face is how to maintain their competitive advantage.
Applying strategic Information Systems may be a complex and difficult
due to the
importance and the complex nature of the systems (turban et al, 2006). Strategic
Information Systems are designed to establish a profitable and sustainable position against
the forces that determine industry competition.
A sustainable strategic advantage is a strategic advantage that can be maintained for some
length of time. During the period from 1970 through the late 1990s, businesses implemented
numerous successful IT-based strategic systems that lasted many years. This SIS enabled
the companies that owned them to enjoy a competitive advantage for several years before
competitors imitated their systems (Turban et al, 2006).
Ross (1996) suggests the three IT: assets— people, technology, and “shared” risk and
responsibility—as a way to develop sustainable competitiveness. Porter (1996) expanded his
classic competitive forces model to include strategies such as growth and internal efficiency
that facilitate sustainability.
(Turban et al, 2006) suggests some way for accomplishing competitive sustainability
with the help of IT:
1. Using inward systems that are not visible to competitors.
2. If a company uses outward systems to sustain competitive advantage, one way to protect
those systems is to patent them.
3. Developing a comprehensive, innovative, and expensive system that is very difficult to
duplicate.
4. Using modified approach.
The (ISDFs) relative position determines whether a firm's profitability is above or
below the average. The fundamental basis of above average profitability in the long run is
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sustainable competitive advantages. There are two basic types of competitive advantages.
First, a firm can possess either low cost or differentiation. The two basic types of
competitive advantages combined with the scope of activities for which a firm seeks to
achieve them, which leading to three generic strategies for achieving above average
performance in an industry: cost leadership, differentiation, and focus. The focus strategy
has two variants which are the cost focus and differentiation focus. This paper took the
form (Porter) as useful for the competitive environment which was developed by
(Wiseman's) where the adoption of three sections of the concepts (Porter) and work on it
expanded to five, to be more inclusive framework. It was based on the theory of the force
momentum. The strategic and competitive moves are undertaken by the organization, and
can determine the multiplicity of such movements in five major powers (Buckland et al.,
1989).
Turban (2006) believes in battle information about one’s competitors can mean the
difference between winning and losing a battle in business, thus, many companies
continuously monitor the activities of their competitors to acquire competitive intelligence.
There are a number of business strategies that are used as a matter of course by most
organizations. These are discussed below:
2.2.1 Cost Leadership
With the increasing competition in the recent decades, companies sought to create a
higher value product at a lower cost for target markets. The costing process requires a
comprehensive information system .A cost leadership strategy is based upon a business
organizing and managing its value adding activities so as to be the lowest cost producer of a
product (good or service) within an industry. A successful cost leadership strategy is likely
to rest upon a number of organizational features (Ovidiu et al. 2010). Attainment of a
position of cost leadership depends upon the arrangement of value chain activities (Evans,
et al. 2006).
Although formulating a primary reason for pursuing forward, backward and
horizontal integration strategies are to gain cost leadership benefits. It is, thus, obvious that
among cost elements to consider are facilities, operations, overheads, cost saving from
experience, and being relatively frugal in such areas as R&D, service, sales force, training
and development and advertising (Porter, 1980; Hlavacka et al., 2001; Abdullah et al.
2009). While numerous researchers have explored the fierce competition in today’s market
is led by advances in industrial technology, increased globalization, and tremendous
improvements in information availability (jaf, et al 2011).
Striving to be the low-cost producer in an area industry can be especially effective
when the market is composed of many price-sensitive buyers, when there are a few ways to
achieve product differentiation, when buyers do not care much about the differences from
brand to brand, or when there are a large number of buyers with significant bargaining
power (Porter, 1980; Malburg, 2000; Venu, 2001; Davidson, 2001; Allen et al., 2006;
Abdullah et al. 2009). Interestingly, the basic idea is to under price competitors and
thereby gains market share and sales, driving some competitors out of the market entirely
(Porter, 1980).
For brevity, organizations that obtain the greatest possible results from cost
leadership strategies concentrate on broad markets where their price leadership can be
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translated into a significant competitive advantage. This often involves defining their
market position as one of being a lower-priced substitute to another product or service.
However, reducing costs are not an easy task because beyond the uncertainty of not
seeing the end result there is often a need to co-operate closely with customers and
suppliers.
2.2.2 Differentiation
A differentiation strategy is based upon persuading customers that a product is
superior in some way to that offered by competitors (Ovidiu et al. 2010).
Obviously, the firms that adopt a differentiation strategy seek to establish fundamental
differences in a variety of dimensions so that buyers perceive a marked contrast between
the products of one firm and its rivals. In that regard, a firm focuses on providing a unique
product or service (Porter, 1980; Cross, 1999; Hyatt, 2001; Bauer & Colgan, 2001;
Hlavacka et al., 2001; Abdullah et al. 2009).
In more specifically, the successful differentiation can mean greater product flexibility,
greater compatibility, and more features (Porter, 1980; Davidson, 2001; McCracken, 2002;
Allen et al., 2006; Abdullah et al. 2009). Whereby the Differentiation yields high margins
with which to deal with supplier power and clearly mitigates buyer power since buyers lack
comparable alternatives and are thereby allows a firm to charge a higher price for its
products (Porter, 1980; Venu, 2001; Hlavacka et al., 2001; Abdullah et al. 2009).
On the other hand, in a different strategy, a firm seeks to be unique in its industry along
with some dimensions which are widely valued by buyers. Thereby, it selects one or more
attributes, which many buyers in an industry perceive as important, and uniquely positions
itself to meet those needs. In that regard, it is being rewarded for its uniqueness with a
premium price (Porter, 1985; Abdullah et al. 2009).
2.2.3 Innovation
Though innovation is apparently a premise of significance, it is not suitably fleshed out
to a position that many associations are clever to obtain benefit of it. (Brooke Dobni, 2006).
Despite an innovation is apparently a premise of significance, it is not suitably fleshed out to
a position that many organizations are intelligent to obtain benefit of it. Thereby, it should
be obvious that innovation is not always the solution but yet it can lead to a successive
competitive advantage. It’s a frame of mind, a persistent approach, or a method of thinking
focused ahead of the current into the future vision (Kuczmarski, 1995) ( M. Hussain & I.
Saqib , 2011).
It comes from the consideration of what it is not expected to walk and steps beyond our
experience, this cannot be done, but the human race. Where the innovated human cannot
be predicted, is the spiritual, the abstract and the achievement of advantages by finding
new ways to perform the work (Hatten & Hatten, 1997).
“If the organization doesn’t have competitive advantages, thus there" is on needing
compete” Jack Welch puts out. According to the model of competitive advantage by Porter,
a competitive strategy takes both the offensive and defensive actions in order to create a
defendable position in the industry and to cope successfully with competitive forces and
generate superiority. Porter says that the foundation of above average performance within
an industry is sustainable competitive advantage. (M. Hussain & I. Saqib , 2011). In that
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regard, innovation is a response to a number of questions: where in time your brain tells
you the answer (Tim de Jardine, 2008).In the course of innovation is directly associated
with organizational learning. ( M. Hussain & I. Saqib ,2011).
2.2.4 Growth
Achieving competitive advantage through the expansion of size or through geographic
expansion, particularly after the appearance of the internet as a global information
network, is characterized by quickness and ease of use in sending and receiving
information.
Interestingly, the increase market shares, acquire more customers, or sell more products.
Such is a strategy strengthens a company and increases profitability in the long run. Webbased selling can facilitate growth by creating new marketing channels, such as electronic
auctions. An example is Dell Computer (dellauction.com), which auctions both new and
used computers mainly to individuals and small businesses.( Porter.2001)
In addition to the firm’s vision, growth will be reinforced by a strategic focus on
market, growth and profits. Indeed, planning of corporate or business strategy needs to be
centered on the market, product and service (Hunger and Wheelen. 1996)
2.2.5 Alliances
Strategic alliances are agreements between companies that remain independent and
are often in competition. In practice, they would be all relationships between companies,
with the exception of a) transactions (acquisitions, sales, loans) based on short-term
contracts (while a transaction from a multi-year agreement between a supplier and a buyer
could be an alliance); b) agreements related to activities that are not important, or not
strategic for the partners, for example a multi-year agreement for a service provided
(outsourcing) (Pellicelli, 2003).
There are four potential benefits that international business may realize from
strategic alliances (Soares, B. 2007): 1-Ease of market entry. 2- Risk sharing. 3- Shared
knowledge and expertise. 4- Shared knowledge and expertise. There are a lot of types of
strategic alliances: Joint Ventures, Joint Ventures, Affiliate Marketing, Technology
Licensing, Technology Licensing, Franchising, and Distribution Relationships.
Strategic alliances are essential tools in today’s competitive business environment. Thereby,
no longer can firms afford approaches to alliance formation and management any more
than they can adopt on a small number of talented alliance managers.
2.6 The Competitive Forces Analysis Is Made By The Identification Of 5 Fundamental
Competitive Forces:
1-The entry of competitors (how easy or difficult is it for new entrants to start and to
compete, which barriers do exist).
2-The threat of substitutes (how easy can our product or service be substituted, especially
cheaper)
3-The bargaining power of buyers (how strong is the position of the buyers and can they
work together to order large volumes).
4- The bargaining powers of suppliers (how strong is the position of sellers, are there many
potential suppliers or only a few, and is there a monopoly?)
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5-The rivalry among the existing players (is there a strong competition between the existing
players and is one player so dominant or all equal in strength/size) (Porter, 1985).
3. The Role of Information Systems to Achieve Competitive Advantages
The major task for many information systems (IS) departments in the early 1980s is
making information available. The problems of interconnecting and exchanging
information in many different forms and at many different places turned the general
interest towards telecommunications. This interest is likely to intensify as more and more
people gain access to, or are provided with, computer power and technologically preprocessed information (R.D. Galliers and D. E. Leidner, 2003).
Strategic systems are that IS that may be used gaining competitive advantage. Michael
Porter’s competitive forces model is one of the most popular frameworks for analyzing the
competitiveness (Porter, 1985). Porter’s theories on competitive advantage are not tied to
IS, but are used by others to involve information services technologies.
The impact of globalization has compelled companies to adopt IS/IT, to enable
companies to survive and compete with competitive companies. Companies would greatly
benefit by IS/IT adoption in their business processes.
According to Briole & Craipeau, ( 2000) the information systems play important
roles in supporting the strategic goals of the organization which include the use of
technology information in product development, and capabilities with capacity which is
given by the technology of the organization to meet the competitive forces through internal
and external market. The information system strategy helps the organization in achieving
its strategy of competitive rounds during the following basis.
3.1 Improving Efficiency Productive
Allocative efficiency refers to a producer’s achieve to maximise profit given technical
efficiency. A producer may be technically efficient but allocatively inefficient. Allocative
efficiency also applies to the producer’s ability to select the optimal level of output, or even
the optimal output mix. Production efficiency results from the product of technical
efficiency and allocative efficiency. (Jude C. et al, 2011).
The technological information is aiming to increase the production efficiency by reducing
the costs of these operations and improving the quality level, and also to help in providing
products and services, for example, the use of technology operations computer-based
manufacturing.
3.2 Contribution To Achieve The Innovation Of The Work
Undoubtedly, the capability to innovate and to bring innovation successfully to market
will be a crucial determinant of the global competitiveness of nations over the coming
decade. Innovation is important to help address global challenges, such as climate changes
and sustainable development.
The technological information is used in the development of new products, services, and
methods of high efficiency in all operations, starting from the design phase and ending with
the after-sales service. In addition, the development of multiple opportunities will expand
the markets either by introducing new markets or by strengthening the existing markets.
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3.3 Building Resources Strategic Information:
Information has emerged as an agent of integration and the enabler of new
competitiveness for today’s enterprise in the global marketplace. Undoubtedly, the
paradigm of strategic planning changed sufficient to support the new role of information
systems and technology.
These technology information will help the foundation in building up strategic
information resources and will make them get the benefits which are supported by using
strategic opportunities as a result of the use of advanced information systems and
computer-based in order to improve the efficiency of the production processes through the
provision of various services and programs working on the development of communications
(Ellis et al., 1991).
In order to develop a competitive advantage, the firm must have resources and
capabilities that are superior to those of its competitors. As one can observe, the resources
are the firm-specific assets useful for creating a cost or differentiation advantage and that
few competitors can acquire easily.
4. Competitive Superiority
Simply put, to achieve any advantage or/and Competitive superiority in business, a
firm has to look deeply and systematically into what it has, what it knows and does, and
what it can get. Lately, since it is realized that information is an important resource which
can be used in a novel way to enhance the competitive position of business, information
technology and information systems are becoming strategically important for business. (R
D. Galliers and D. E. Leidner, 2003)
It is worth mentioned that each generic source of competitive advantage is not necessary to
be independent, instead, can work together to create the most competitive advantage for
ISDF.
To establish and maintain a distinctive strategic superiority, a company needs to follow:
4.1 Market Share:
Market share is positively correlated to profits .Rather the correlation between market
share and profitability is more logically interpreted as showing that firms with better
offerings tend to achieve higher market shares. (J. S. Armstrong and K. C. Green, 2006)
A firm can gain advantage by creating in market positioning. It is not merely innovation in
the technical arena; it is innovation in a strategic sense. Instead of playing catch-up games
following the leader’s rule, a firm could change the rule of game and/or change the game
itself (H. Ma,2004; Branden burger and Nalebuff, 1996; Hamel and Prahalad, 1989).
4.2 Market Value:
Many sectors are already facing a lot of pressure due to this factor .By definition; the
term share market value designates the worth of stocks which are being sold in a particular
share market. There are many ways which can be used to find out the value market share.
However, there are two principles which are the most fundamental in this regard (Aaker et
al., 1995)
4.3 Return on Investment:
Return on investment (ROI) is the glue that binds project investments to business
results. Organizations which systematically predict, measure, and manage the business
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return of their projects can gain competitive advantages in an increasingly challenging
business landscape. Few organizations which implement better processes for ROI alignment
do so as a matter of principle or strategy. Many of them have experienced the results of
poor alignment through depleted budgets and ineffective projects (Wald & Marsden, 2003)
The Role of MKIS and CAIS to Applying Technique Target Costing In ISDF:
When considering the development of cost management, it is very important to link it
with modern challenges to organizations. New environment brings new challenges and
problems which inevitably impose the need for serious reconsideration of past business
philosophies of companies based on stable and foreseeable business conditions.
A good CAIS is one that is compatible with both the large companies as well as the
small businesses. Although the small businesses might think that they do not have sufficient
funds particularly in the initial stages and thus they cannot afford a cost accounting
information system. In fact the small businesses need to understand that the CAIS is
something that they just cannot do without.
While in generally designing accounting information systems one must not lose sight
of the following:
Decision-makers, needs must be met; different cost information is used for different
purposes – what works for one purpose will not necessarily work for other purposes; cost
information must meet the cost-benefit test – namely, cost information can always be
improved, but before establishing a new system, one basic question should be asked: will
the benefits outweigh the costs? It is of vital importance that accounting information
systems should be flexibly designed (McNair, 2007).
We argue the cost accounting information system is one of the most important
information systems that any business can afford to have. On the basis of the cost
accounting information system the management of the organization can keep a track on the
profits that the company is making in its entire operations. It doesn’t matter whether a
business is in its initial stages or is a well established one; the cost accounting information
system is one thing that is a necessity and not a luxury.
Managers require information to help them forecast changes in product demand,
increase selling Productivity, and exercise control over sales and distribution expenses.
Marketing is an ongoing process; decisions are made and results of these decisions have he
monitored.
Marketing was the first functional area to embrace the concept of a management
information system (MIS) and tailor it to the needs of its managers. In 1966, Philip Kotler
coined the term Marketing Nerve Center and explained how a firm could create a separate
area for its computer resources dedicated to supporting marketing activity.( Eldon et al.
2001 ; Kotler.1966)
The marketing information system (MKIS) has been known to improve the efficiency
and effectiveness of a firm's operations and create its competitive advantage. Therefore,
having a successful MKIS is vital to a firm for competing in today's global marketplace
(Eldon et al. 2001).
Ashill and Jobber (2001) also concluded that an MKIS is defined as a system in which
information on any aspect of marketing is formally gathered, stored, and distributed to
decision makers in accordance with their information needs on a regular planned basis.
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Kotler and Armstrong (2001) suggested that a marketing information system (MKIS)
consists of people, equipment and procedures to gather, sort, analyse, evaluate, and
distribute accurate information in a timely manner that is useful for marketing decision
makers.
The useful basic of a marketing system is to offer customers an assortment consisting
of a set of goods, services, experiences, and ideas.
Despite, described how the MKIS could be used in developing marketing programs.
All of these models reflect systems concepts by showing the transformation of data inputs
into information outputs, with marketing management serving as a control unit and
feedback mechanism, using the outputs to make changes in the firm's operations and its
environment (Eldon et al. 2001; Brien and Stafford 1968).
In that regard, we have been addressed to the target costing technique. According to
Zimmerman (2000) the Target Costing technique (TC) is a tool which emphasizes the
relation between the price and market share as a basis for disciplining an organization
spending during product and process design, development and engineering. Basically, it
assumes cost reduction per product unit. It is a completely new approach: how much a
product is allowed to cost.
The Cokins (2002) agree the purpose of target costing is to reduce cost, ensure product
quality, improve time to market, and develop product to meet consumer's need and
expectation. While customizations escalate, predetermining cost and profit margins
becomes increasing important.
Despite, it is difficult to generalize about how much a CAIS and MKIS will cost - or how
much it will be worth. Usually there is not a large increase in data gathering costs, since
many companies now have available to them much of the raw data required.
5- Study Hypothesis
The first major premise is that: "There is no statistically significant effect of the
Availability Regulatory Requirements (ARR) for IS and competitive advantage for ISDF".
It's derived by the following sub-hypotheses:
H1."There is a significant co-relationship effect between the (ARR) for IS and quality
products ".
H2."There is a significant co-relationship effect between the (ARR) for IS and financial
performance".
H3."There is a significant co-relationship effect between the (ARR) for IS and financial
markets control".
H4."There is a significant co-relationship effect between the (ARR) for IS and creativity
and development".
H5."There is a significant co-relationship effect between the (ARR) for IS and operation
efficiency ".
The Second Hypothesis: "There is no statistically significant effect of Availability of
Technological Requirements (ATR) for IS and competitive advantage for ISDF".
It's derived by the following sub-hypotheses:
H1."There is a significant co-relationship effect between the (ATR) for IS and quality
products ".
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H2."There is a significant co-relationship effect between the (ATR) for IS and financial
performance".
H3."There is a significant co-relationship effect between the (ATR) for IS and financial
markets control".
H4."There is a significant co-relationship effect between the (ATR) for IS and creativity
and development".
H5."There is a significant co-relationship effect between the (ATR) for IS and operation
efficiency ".
6-Discussions and Findings
This empirical study is based on a survey carried out amidst the soft drinks firm in
Iraq to ascertain the extent to which development and implementation of information
through find an answer on the extent of the (ARR) & (ATR) for strategic information
systems. And the level of using strategic information systems to achieve a competitive
advantage in (ISDF) had occurred. Afterward an analysis was made on how much this
introduction may affect an improvement in result indicators and superiority.
Once the survey had been prepared, it was revised and validated at the conceptual level, by
some of the experts specialized in this area and compared by having personal interviews
with seven managers belonging to sample firms.
The study’s analysis was based on usable responses collected from different
manager’s types. A questionnaire was distributed to all members of the sample and the
number of questionnaires retrieved was 50 out of a total of 64 which represent 78%. The
soft drink firm's industry has been chosen because of it’s highest competitive and
significant role in supporting the Iraqi economy; and also because it is considered one of the
most affected sectors by technological developments
The significance of this paper resides in handling the severe competitive environment
situation in which the soft drink firms in the Kurdistan Region and in Iraq are working and
how far it reflects on the competitive position of the (ISDFs). In addition, the (ISDFs)
industry sector is regarded as one of the most significant sectors interested in modern
information systems through the possession of advanced information technology.
Accordingly, the anthers have founded the significance of doing such a study to show
the roles that can be performed with the strategic information to investigate the factors of
an excellent competitive position in the (ISDF) industry sectors. The paper sample consists
of the top managers in the departments of (ISDFs). The total samples are (64) positions of
Director (Director General, Deputy Director General, assistant Director-General, executive
directors) who retrieved Survey forms. Top management is the center of strategic decisionmaking, and achieving competitive advantage is one of the things in the life of the strategy
of (ISDFs). This class was chosen because of the authority top managers enjoy and the
experience they have obtained during their long services in the (ISDFs) industry sector.
Furthermore, their position enables them to have an idea on almost all information and
planning so as to take strategic decisions in view of the information available in this regard.
The purpose behind that is to improve the financial situation and proceed with (ISDFs)
activity under the product and severe competition between the firms.
The tool that is used in the study is as in the following: The form of the survey was
the kind of disclosing target. This was obvious from the nature of the questions presented in
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the questionnaire form. In that regard, the survey consists of three parts in terms of the
distribution of questions. The first part of the question is concerned with the private
identifiable member’s data regarding the age, academic achievements, and educational
attainments according to the certificate in Table 1 which shows the details of first stage
questions and levels distribution. The second part of the question deals with information on
professional qualifications and practical experience. The third part of the question is
Detail
Age
Certificate
Specialty

Jobs and posts

Years of service at the
current site
Total service in
company
Years of service at the
current post

Level 1
31-40
Bachelor
Management
&Economics

Level 2
41-50
High deplume
Computer
sciences
Manager's
assistant of
Sections
Administrative

Level 3
51-60
Master

Level 4
More than 61
PHD

Engineers

Lawyers

Manager's
assistant of
Sections service
sections

Manager's
assistant of
Sections
productivity

1-4

5-8

9-12

More than 12

1-4

5-8

9-12

More than 12

1-4

5-8

9-12

More than 12

Members of
the Board
Directors

designed to measure the impact of independent variables on the dependent variables, which
are offered according to lockets pentagon scale, (completely agree, agree, neutral, do not
agree, completely do not agree). The last part of the question presented in the order of
relative importance priority.
Table 1 Detail Of First Stage Questions And Levels Distribution.
1. Description Sample of the Study:
We can observe figure 1 to display the relative frequency of individual sample in terms of the
personal specification and professional which include age, qualifications, and experience. We
observed the largest proportion of the sample was in age at Level 2 is 58% in between the age of 41
to 50 years. The greater proportion of the sample was bachelor's degree 68% (Level 1).
The
greater proportion
specialty of the sample is Management & Economics at Level 1 is 62%. On regard the jobs
and posts the largest proportion of the sample was at Level 1 is 46%. Moreover, we observed the
higher proportion in Years of service at the current site at level 2 is 40% .While the higher
proportion in total service in company at level 2 is 42%. The last question at this stage is Years of
service at the current post and the large proportion showing 64% at level 2.
5.2 Analysis of Questions and Discussion:
In follow-up questionnaires, subjects were asked how much regulatory requirements are
available for Strategic Information Systems in ISDF? Nine sub-questions were assessed for
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answering this fore mentioned key question. And each sub-question represents a change in relation
to the providing organizational requirements. See figure 2.
Whereby, the answers were put according to Likert’s pentagon scale (completely agree,
agree, no agree, completely no agree). We can observe that results of this part of question in figure 1.
Q1/ Do you think the strategic plan for information systems that go with the general strategy of
ISDF?
The positive responses to this measurement question were high and the average was (3.3).
Q2 Do you consider the outputs information in CAIS and MKIS as a basic source for supporting
decision strategic making in ISDF?The average agreement to this question was high with arithmetic
average of (3.24)
Q3/ Does the senior management of the firm participate with cost management in planning,
designing and constructing the cost accounting information systems? The agreement approval to
Q3 was a high degree also with an arithmetic average of (3.14).
Q4/ What do you think if the firm employer staffs take part in designing, constructing and
promoting the strategic cost accounting information systems?
As the arithmetic average approval obtained for Q4 was (3.18), it is considered medium. This result
is consistent with other studies in which minimal participation of information systems users and
considering their viewpoints were one of the most important obstacles in achieving information
systems effectiveness.
Q5/ What do you think of the current organizational structures of ISDF do help to accelerate the
strategic information exchange and best get use of it? The approval of this question was medium
and the arithmetic average was (3.34). This is due to the organizational structure of ISDF in general
is tending to normative, official and specialization. This indicates the information exchange rapidity
when it is available at the request time, as stated in results of former studies.
Q6/ do you think the organizational structures of ISDFs were formed to facilitating connecting
information between overall different sections to accomplish creativity in perform? The arithmetic
average agreement was (3.22) because the organizational structures of the ISDF do not provide the
adequate and necessary flexibility for creativity and promotion due to the fore mentioned causes in
the analysis of Q5.
Q7/ Do you think the ISDF works on provide protection requirements for the strategic information
particularly and the systems in general? The sample individuals show good approval to Q7 with
arithmetic average of (3.28)
Q8/ Is there an adequate budget on basis the benefits outweigh the costs for constructing and
enhancing cost accounting and marketing information systems in ISDF? The arithmetic average
approval was (3.14) which means the budget generally allocated for developing ISDF but not for
improving the information systems.
Last question: What do you think of require legislations be enacted to serve and facilitate
cost accounting and marketing information systems The implementation of new methods about
critical factors of success in ISDF? This last question of figure (2) has obtained a medium approval
with an average arithmetic of (3.08). This result shows that ISDF administrations are intending to
enact laws, rules and cost accounting and marketing information systems’ procedures. authors
describe the empirical aspect, a successful The implementation of new Advanced Costing and
Managerial Accounting Techniques of identifying, measuring and providing information about
critical factors of business success ensures the development of products to suit customer demands,
regarding the features and quality, as well as the price. As a concept of a much more comprehensive
and aggressive cost accounting and marketing information support, target costing (TC) is built in
the decision-making (planning) process concerning introduction of new and making radical changes
to the existing products and processes. Target Cost (TC), as a tool for a comprehensive cost and
profit management and as a concept of long-term strategic cost management, focuses on the design
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stage. This is to achieve flexibility and quick response at work; however, it is below the required
level. After the completion of the last question from the figure (2) and as results of the outcome, it
became clear that the variable regulatory requirements for information systems are highly available
in ISDF. The overall average reached (3.2) which indicate a good degree of agreement as shown in
(Fig 4). On the other hand, we can observe the result of standard deviation value ranged between
(0.671– 0.833) in figure 3 and this shows the convergence between the study sample questions and
the answers obtained. In order to know more see figure 2 which illustrates degrees for each
questions the approval answers to at disposal regulatory requirements in ISDF information systems
, according to Likert’s pentagon scale (completely agree, agree, no agree, completely no agree).
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Figure 1: Relative Percentage Frequency of Individual Sample of the Personal Specifications and
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Figure 2: Regulatory Requirements for strategy information systems
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Figure 3: Standard Deviation of variances
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As for variable the main question is about how much technology requirements are
available for information systems in ISDF? Seven items were set to get familiar with the
presence of technological requirements for information systems in ISDFs. Each item
represents a variable in relation to the technological infrastructure provision for
information systems. See figure (5) for more.
Q1/ Are advanced hard wares and computer software used in the ISDF so that obtaining
information and constantly updating them fast? According to data analysis, the arithmetic
average approval was (3.44). This high approval to Q1 shows administrations convictions
towards the information system's significance and their attempt to use advanced
technologies and sophisticated computer software so that they secure flexibility and
adaptation to the contemporary developments.
Q2/ Is there an adequate comprehensive database open to the different departments and
units in the firm?
The approval was high and the arithmetic average was (3.28) to Q2.
Q3/ Does the ISDF use appropriate knowledge bases to serve different industrial purposes
and put it at its user’s disposal via the information systems used in ISDF?
The positive agreement was medium to Q3 as the arithmetic average approval was (3.22).
Q4/ Is there an effective modern communication network to serve the information system in
ISDF?
For Q4, the arithmetic average approval was high as it reached to (3.2).
Q5/ Have ISDF staff been trained to use hard wares and specific softwares in relation to
information systems and handle them? This question has got a good degree of agreement as
it got an arithmetic average of (3.1).
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Figure 5: Availability of Technological Requirements for Information Systems in ISDF
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This average approval can be explained as the individuals may prefer to handle and
transmit the information conventionally and manually as they got used to it, instead of
suing specific hardware and software for information systems and consequently they do not
care to be trained on.
Q6/ Has ISDF constantly worked to modernize and enhance specific hardware? The
arithmetic average approval was (3.2) for Q6 and considered high. This result corresponds
with a former student outcome in terms of ISDF used the information system capability to
respond to the ongoing changes. This response could be achieved through constant
improvement of hardwares and softwares concerned with information systems and manage
to renew them continuously. The last question: Do the information systems used in ISDF are
highly effective to practically handle the demanded information and data, in terms of
storage, classification, update and retrieved. The arithmetic average approval was (3.24)
which mean a high agreement to this sample question. This high level agreement means that
information and data could be protected, stored, retrieved easily and kept away from being
lost and/or confused with other data, by the information systems of ISDF. The degree to
each answer was presented in figure (5) according to the four options of answers. The
arithmetic average approval was high and got (3.24) see figure 4, therefore there is a strong
response to the information systems technology requirements. And it indicates that the
study samples ISDF has got technology requirements for information systems. According to
figure 5, there is a drop in some arithmetical average values related to information systems
technology requirements on SDF of Iraq rather than in another firm. As we see the criterion
deviation values ranged between (0.575 – 0.858) see figure 3. This outcome shows a
convergence between the answers to the sample questions in the figure (5).
The result shows a convergence between the answers to the sample questions in the figure
(5). And the general rate for the questions is (3.3.24). As the arithmetic average approval
rises, the information systems technology requirements present, in the ISDF. As show the
results in figure 5, the availability of technological requirements for information systems in
ISDF.
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Figure 6: The quality products.
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As for the dependent‘s variables, we are subtracting a Question: How far the strategic
information systems are used to achieve characteristic competition in ISDF? To know the
usage size of information systems in achieving characteristic competition ISDF, a number of
variables, which measures those characteristic competitions, were assessed. Each variable
will be measured independently via a member of questions, as in the following:
1- Quality Products:
The purpose behind putting those three questions is to know the impact of information
systems upon the quality products of ISDF. We illustrate the arithmetic average degree,
criterion deviation and the overall rate for this variable Subsequent..
Q1/ Does the used information system in ISDF help to improve the Quality Products and
efficiency in a way that meet customers need and desire?
Through the analysis data of the sample got a high agreement was given to Q1 with an
arithmetic average approval of (3.26). This result points to the information system use
which fulfills the customer needs and desires.
Q2/ Does the used information systems contribute to cost quality reduction for quality
products?
The arithmetic average approval was (3.18) to Q2, which means a medium approval. This
outcome confirms that the used information systems contribute to reduction of quality
product costs, however, it is insufficient. And this insufficiency might be excused for the
ISDF have focused on the feedback information services after offering them through a
follow up.
Q3/ Does the used information systems offer an easy access to the websites of ISDF to
customers and rapidly respond to their prediction and desires?
The sample individuals have given a medium approval to Q3 and the arithmetic average
was (3.06). This is due to the ISDF little reliance on their various websites and other means
of communications with the customers. Consequently, offering good quality products that
meet customers’ needs and desires will be vanished.
As a result of the answers of sample individuals to the three sample questions the arithmetic
average approval is (3.17) see figure (4) concerning the impact of information systems on
quality product. And this average means median approval. The criterion deviation ranged
between (0.730 – 0.851) see figure (3).
We can observe in figure (6) showing the outcome may be attributed to the ISDF
insufficient care towards quality products and direct their strategies and policies towards
other concerns such as discounting, advertising and promotion.
2-Financial performance of ISDF
To know the impact of information systems upon the financial performance of ISDF the
ISDF is on putting those three questions. The arithmetic average, criterion deviation and
the overall rate for each question can be seen as illustrated later.
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Figure 7: Financial performance in ISDF

Q1/ Does the used information systems work for reduction of adding cost and operating
costs?
An arithmetic average of (3.12) approved this question which is considered a good
agreement. This means it works on reduce add cost and operations reduction but
insufficiently in spite of using conducting cost variables as a base for competition and must
use the modern cost system and management.
Q2/ Does the ISDF take information systems to increase industrial deals? The average
approval was (3.1), good level for Q2. It is obvious that the ISDF inadequately makes use of
information systems to increase industrial deals.
Q3/ Does the information system help to reinforce the financial situation in the ISDF via
achieving a high range of productivity and profit increase? The approval to Q3 was (3.08)
medium. This might be related to ISDF reliability of using imported advance PCs,
techniques and softwares from advanced countries that increase ISDF productivity costs
and reducing profit portions. The approval degree that the sample individuals have given to
the three fore mentioned questions are (3.1) and the deviation value ranged between (0.783
– 0.873).
3- Control of Financial Market
Four items were put so that we stand on how could information system put financial
markets under control? For each question, it can be seen as illustrated in the figure 8.
Q1/ Does the used information system lift the provisions of service efficiency outside the
ISDF?
It has got an arithmetic average approval of (3.24) which means good acceptance.
Therefore, they used information systems help to do so, but they are still below the
demanded range and require more concerns and reinforcements.
Q2/ Does the used information system increase marketing share of the ISDF through
opening new services DELIVERY and activities and consolidate the current services and
activities?
This question has got medium approval of (3.24) arithmetic average because the prices of
raw material and services and activities are out of firms’ control.
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Q3/ Does the used information systems consolidate the ability of industry activity
advertisements?
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Figure 8: Control of Financial Market

The answers to Q3 achieved medium approval of (3.04) arithmetic average. So it
indicates the limitation of financial funds of most ISDF and their little experiences for
advertisement area.
Q4/ Does the used information systems increase the market share for the ISDF?
(3.1) arithmetical average has been given to Q4. It is a medium approval and means that the
used information systems help to increase market share, however, they did not take their
required adequate role and need more to have. The role that information systems play for
achieving competitive advantage was medium as the overall average of the items reached
(3.16). And the criteria deviation value ranged between (0.716-0.879).
This outcome indicates answers of the sample individuals are close to each other as it is
illustrated in figure (3).
4- Creativity and Development, table (7):
Q1/ Does the used information system insure creativity and initiative opportunities?
The arithmetic average approval was (3.1), medium agreement. This might be attributed to
insufficient flexibility given to the ISDF staff's management due to the organizational
structure characteristics of the ISDF.
Q2/ Do the information systems contribute to hasten service variation and improvement for
customers need and desire?
As for Q2, the arithmetic average approval reached (3.2), medium agreement. It is
considered a logical result since, on one hand, reducing the time required, for enhancing
industrial and activities, needs advanced technology. On the other hand, they require huge
capital investments which are not quite available in the industrial firms.
Q3/ Have the information systems been used to ease searching and improving operations?
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The arithmetic average agreement was (3.02), medium approval. This can be analyzed as
information systems do not play an adequate role in raising specific information and data to
update or enhance industrial product and activities. An overall average approval of (3.1),
medium agreement, can be seen. This result indicates that the information systems of the
ISDF support creativity and improvement, but insufficiently. This insufficient support
resulted from the firm's weakest projects to improve. Furthermore, industrial developments
need large capitals which the firms do not possess. Therefore, the information systems have
limited contributions contributions and they only help in traditional programs followed by
the research and development sections and units. We can see the results question to know
the impact of information systems upon the Creativity and Development of firms in figure
9.
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Figure 9: Creativity and Development In ISDF

5- Operation Efficiency In ISDF
Q1/ Does the used information systems assist to reinforce co-operation between different
units and sections and push to integrate their operations? High average approval of (3.2) is
given to Q1. This result confirms that the applied information systems in ISDF contribute to
achieving co-operation and integration among the sections and units of these FIRMs.
Q2/ Does the applied information system increase the operation and production efficiency
of ISDF ? The sample individuals gave an arithmetic average approval of (3.26) to Q2. And
the agreement was medium.
Q3/ Does the used information systems have the characteristic ability to provide
information in spite of operations size increase and variety? This sample Q3 has got a
higher average approval of (3.2) and it proves that the information systems used in ISDF
are able to respond to emerging changes regarding the evolution of sales volume and
breadth. The overall average approval is (3.22), good agreement, for the three sample
questions which indicate good acceptance to this variable as shown in figure (4). And means
ISDF operation efficiencies are influenced by their information systems application. The
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degree of data interchange (information integration) is quite extensive in ISDF see figure
(10).
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Fig10: Operation Efficiency In ISDF

First Hypothesis:
There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤ between
Availability Regulatory Requirements (ARR) for information systems (IS) and competitive
advantage for c for ISDFs.
To select this hypothesis, it is fragmented to five sub-hypotheses as in the following:
1-There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤ between
the (ARR) for IS and quality products.
2-There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤ effect
between the (ARR) for IS and financial performance.
3-There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤ between
the (ARR) for IS and financial markets control.
4-There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤ between
the (ARR) for IS and creativity and development.
5-There is a positive relation of statistical indicator at the indicated level of (0.05a ≤between
the (ATR) for IS and operation efficiency.
The entropy maximum general method is used to test the relation between the Availability
Regulatory Requirements (ARR) for information systems and the competitive advantage.
The relation between the direction degree and the positive value link ranged between
(0.162449- 0.697925). See figure (11). There shown in table 2. The result of table (2)
indicates a positive correlation of (0.0005) between the regulatory requirements vary of
information systems and the control of financial markets. This relation is statically
significant and is considered as one of the strongest relations between the characteristic
competitive variables and the regulatory requirements for the ISDFs and estimated by
(0.697925). See figure (11).
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It confirms that the ISDF has got organizational structure and the departments that
support the necessary role of information systems to follow up needs and desires of
customers in the firms. And thereafter the firms could obtain good reputations via
comparing the industrial products with the customer needs and take the latter’s notes for
the service and achieve differentiation. In addition, necessary information on amount of
products and services, qualities and used financial criteria should be accumulated.
The result of table (2) indicates a positive correlation of (0.651543) between the regulatory
requirements vary of information systems and performance variables of firms. As
illustrated in figure (8), this correlation comes at rank (2). And it indicates that the
organizational structures of the firm permit the information exchange; providing them
between various sections; units and providing them with the necessary protection. And
these information systems are able to build a balance between ISDFs capabilities of
achieving satisfactory profits and controlling the costs. This can be achieved through a
number of steps, information flow about product prices to the markets; considering
customers’ sensitivities towards similar product prices and taking care of the similar firms’
product prices that the competitors provide in the markets. The result of table (2) indicates
a positive correlation of (0.697925) between regulatory requirements variables of
information systems and the control of market variables. This means that for the purposes
of lifting service providing efficiency and a good presentation, there are strategic plans for
information systems necessary for reinforcing the existing markets and open new branches
in new markets to increase market shares. Figure (11) discloses the degree of this tight
correlation which is the weakest of the five correlations. The result of table (2) points to a
positive correlation of (0.642905) between the regulatory requirements existence of the
information systems and creativity and development. And it is regarded as the third
strongest positive correlations among the five correlations as shown in figure (8). This
improves both, the existence of the regulatory basic support for creativity and development
of ISDFs on the one hand and the legislation flexibilities and the rules concerned with
information systems that provides the workers with a suitable environment for creativity
and rapid response to the new happenings, on the other hand. Table (2) also illustrates the
correlation between the existence of regulatory requirements for the information technology
and the operation efficiency that reached (0.162449) and is considered as the fifth strongest
correlation of the five variables as presented in figure (11). This indicates that regulatory
requirements for the information systems play an obvious role in lifting operation efficiency
and helps to increase cooperation and integration between the different operations and
sections. We can conclude from the above mentioned that there is a positive correlation
between the regulatory requirements for the information technology variables, and
competitive advantage variables. See figure (11). This is what has been obtained by the
study of (Kettinger, 1994) it is a study applied upon thirty corporations in the United States
of America), therefore, this improves the acceptance of the first supposition and all its subsuppositions.
Second Hypothesis:
There is a statistic indication of positive correlation at (0.05a ≤ between Availability of
Technological Requirements (ATR) for IS and competitive advantage for ISDF.
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In order that this hypothesis is chosen, it is divided into five suppositions, as in the
following:
1-There is a statistical indication of positive correlation at (0.05a between the (ATR) for IS
and quality products.
2-There is a statistical indication of positive correlation at (0.05a ≤ between the (ATR) for
IS and financial performance.
3-There is a statistical indication of positive correlation at (0.05a ≤ between the (ATR) for
IS and financial markets control.
4-There is a statistical indication of positive correlation at (0.05a ≤ between the (ATR) for
IS and creativity and development.
5-There is a statistical indication of positive correlation at (0.05a ≤ between the (ATR) for
IS and operation efficiency.
The Entropy Maximum General Method is implemented to test the correlation between the
existence of system requirements for information technology and the independent variable,
dependents variable and competitive advantage. Table (2) shows the direction degree
relation, and the positive link value ranged between (0.254513- 0.811016). See figure (11).
Table 2 Entropy maximum general method to test the relationship
Variable

Correlation Estimate

Std Err t Value

Pr > |t|

Quality Products

Fourth

0.443217

0.0359

12.34

<.0002

Financial Performance

Second

0.651543

0.0219

29.71

<.0001

First

0.697925

0.0191

36.56

<.0001

Thirst

0.642905

0.0396

16.24

<.0001

Efficiency In Operations

Fifth

0.162449

0.00372

43.70

<.0001

Quality Products

Second

0.750644

0.0590

12.71

<.0002

Fourth

0.257134

0.00932

27.60

<.0001

Fifth

0.254513

0.00732

34.77

<.0001

Thirst

0.290578

0.0182

16.01

<.0001

First

0.811016

0.0176

46.17

<.0001

Availability Control Of Financial Markets
Of Regulatory
Innovation & Development
Requirements

Financial Performance
Availability
Of Technological Control Of Financial Markets
Requirements
Innovation & Development
Efficiency In Operations

An existence of a positive correlation at (0.811016) is shown between the availability of
system requirements for information technology and efficiency in operations as illustrated
in figure (11). This relation is considered as the strongest correlation between the variables
of competitive advantage. This means the more requirement availability is increased the
better service qualities will grow.
The use of advanced computer hardwares and softwares of firms provides quick access to
the sources to fetch the related information and consequently it Doing the jobs well and
Logistics Management makes to hasten the responses to the customer satisfactions and high
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class qualities that ISDFs could compete their competitors is achieved.. Table (2) indicates a
positive correlation at (0.257134) between the existence of system requirements for
information technology and the financial performance of the ISDFs. This correlation is the
FOURTH strongest relation between the five variables. The significant role of advanced
database and effective communication networks became clear to get the necessary
information about the operation and PRODUCTS costs and competitors prices and then to
get the operation, service, administrative and quality costs reduced to suit the customers'
capability and take over the competitors' ability doing the same with obtaining larger
profits. See figure (11). As it is presented in Table (2), there is a positive correlation value of
(0.254513) statistic proves between the presence of IT system requirement and market
controlling. This variable is the weakest correlation between the five as illustrated in figure
(11).
1
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Innovation & development
=0.290578

quality products
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Control of financial markets
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Figure 11: Result Entropy Maximum General Method to Test the Relationship

Thus, the importance of its presence, useful for cooperation between the different
distribution auto channels, became obvious. Furthermore, promoting efficient programs for
service marketing and the existence of efficient communication network will increase the
industrial efficiency and performance. The result of table (2) points to a statistic proves for
positive correlation of (0.290578) between IT system requirements and creativity and
development. Here, the relation is the third strongest one between the five variables.
Knowledge rules that support improving and contributes to guarantee creativity and
required initiation opportunities are used. In addition to updating and develop hardwares
and softwares continuously in such a way that complies with the changes of research stages
and development. However, making situations helpful for creativity and development are
needed in the near future. Further indication, the statistic proves for positive correlation at
(0.750644) between IT system requirement and quality products. It shows the departments
and the sections capability to coordinate between each other throughout whatever
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opportunities of communication, coordination and precaution risk the system provides.
This might help in promoting and increasing database storage and classification efficiency;
retrieving and disseminating the information and data the manager staff needs at their
various departments and sections. We can notice from the fore mentioned analysis that
there is a positive correlation between IT system required variables and competitive
advantage variables. And this supports the second supposition and the related subsuppositions.
Luftman in an Optimize magazine article (2003:9) refers that experience shows that no
single activity will enable a company to attain and sustain alignment. There are too many
variables, and the technology and business environments are too dynamic. The strategicalignment maturity assessment provides a vehicle to evaluate where a company is and
where it needs to go to achieve and build business-IT alignment. The careful assessment of a
company's alignment maturity is an important step in identifying the specific actions
necessary to ensure that IT is used appropriately by the company.
Therefore, building effective information systems, which are capable to meet their
strategies’ various competitive requirements have become essential for the soft drink firms.
This can be achieved via what advanced information technology can provide and go
alongside with the environmental progression.
6- Direction for Future Research
Having mentioned the above opportunities and challenges to the strategic information
systems, future research should investigate the strategic information system's contribution
to the organization’s growth of knowledge. Though strategic information systems would
organize and structure the data input and knowledge, lack of understanding of the potential
effect of human behavior on the system such as human error, manipulation and work-style.
In particular, it is necessary for Iraqi industrial companies to raise their potential and
capabilities throughout adopting some kind of partnership among them. The strategic
unions will provide capital for the investment and the development in the technology of
information which is one of the most important jobs at the current time.
The necessity of dealing with the information as a major resource is valued among the
various resources in the company. Moreover, it may be considered as the most important
one in the light of the revolution in information. It is urgent to take advantage from the
infrastructure of technology of information for industrial companies from equipments,
programs, and networks. Thus, it is important to pay attention to the employees who is
qualified in the use of the systems of technology and information in different sections of
Iraqi companies for soft drinks throughout training programs (locally and externally) until
the exploitation of information technology are required.
The importance of organizational factors is given in the effectiveness of strategic
information system that specifies paths of a clear direction for future soft drink company
and works on the delegation of authority and responsibilities of the middle administrations
to make decisions.
The style of participation in the resolution follows the necessity to understand and
grasp these organizational factors which lead to the integration of strategic information.
For instance, the methods of managements in participation and the use of clear policies are
the reason behind the activities of the company. Thus, the employees are responsible to
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present appropriate information to achieve the wishes and needs of the administration that
finally lead to gain the strategic information. To ensure the safety and the possibility of the
model that can be applied more widely are done through tout testing sample in all other
Iraqi companies in the field of industry.
At present, we do not claim that a comprehensive review has been conducted to
identify the benefits, the drawbacks and the main critical factors for that information
strategic implementation. However, despite the need for more rigorous analytical methods,
this study helped us at this stage to evaluate the related that information strategic literature
and gain theoretical background on the subject which shall prepare us for a large-scale
empirical study in the future.
7- The Conclusion
The literature study disclosed that information strategic has developed over the
years, and continues to at a rapid rate, and that information strategic has a main role to
play in the success of firms and superiority in markets today. Information strategic is
critical in today’s business as it encompasses the entire firm and beyond.
The impact of the use of information systems on achieving competitive advantage is
the subject of our study. The Statistical analysis used in this research is (entropy maximum
general method analysis). Data was collected from different director positions, Director
General, Deputy Director General and Assistant Director-General (Executive Directors)
who work as managers in their different ISDFs. The techniques implemented in this study
are questionnaires, observations, interviews, and data analyses.
Questionnaires were distributed and sent to (64) managers by post, while (50)
completed questionnaires were collected for the study. The descriptive statistical analysis
was presented in tables in order to show the frequency and percentage of the data. To
examine the relation between SIS and competitive advantage, the entropy maximum
analysis is used. Correlation analysis was used to examine the relation between two
variables, SIS and competitive advantage, for example. While, the entropy maximum
analysis was used to examine the relation between more than two variables. The results of
the two analyzed hypotheses can be grouped into two parts:
First: the relation analysis between regulatory requirements of SIS and competitive
advantage. It is found that there is a positive relation between regulatory requirements of
the SIS and competitive advantage. This indicates that SIS will change the way ISDFs
compete.
Second: the relation analysis between technology requirements of SIS and
competitive advantage. There is a positive relation between technology requirements of the
SIS and competitive advantage. This indicates that technology requirements of SIS can be
used to support efficient firm performance and provide information systems for all users
to take decisions.
It is found that information systems strategies change the way that ISDFs compete and
improve the nature of a firm's performance to more efficiency and effectiveness. The more
information systems strategies provided, the better success is the ISDFs performance. The
degree of data interchange (information integration) is quite extensive in ISDFs.
The modern strategic information can be used to support a variety of strategic
objectives within the firm, including creation of innovative applications, changes in business
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processes, and links with business partners, Use of modern cost management systems to
reduction of costs, acquiring competitive advantage and superiority.
We can conclude from the above mentioned explanation that the positive results in
this study suggest that information systems strategies can influence ISDFs to increase
operational efficiency and effectiveness, increase revenue and customer satisfactions, reduce
costs, achieve goal and business strategy and increase firm performance.
In this study, we consider the opinion of some of information systems scientists and
reviewed the literature of strategic information systems, competitive advantage and porter's
model for competitive situations.
Numerous researchers have explored and stressed that each firm must assess itself, to see if
it is ready for investment at strategic information to achieve competitive advantage. Many
firms that attempt to implement modern strategic information systems run into difficulty
because such firms try to be ready for integration and the various departments within it has
their own agendas and objectives till to conflict not with each other in future.
Finally, this study are provides value added for practitioners and academics in
management accounting given the scarcity of works dealing with the impact and
relationship among using of (SI) and achieve competitive advantage in soft drink firms in
Iraq. This opens the possibility of further studies on this topic in future
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