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 ضةَياذةدئ شاْهؤي                  ضةَياذةدئ شاْهؤي ية دنتؤزا خوَيٓدنازي
 ثةزوةزدة نؤيَيري                                              ثةزوةزدة نؤيَيري

 نوزدي شَاْي بةغي                                            نوزدي شَاْي بةغي
 
 

 ثَيػةني
 توَيرةزإ ية شؤز تةْاْةت دةبيٓٔ، طسيٓط ِزؤَييهي ئةدةبييدا دةقي بةزٖةََٗيٓاْي ية دذواشةنإ دواْة ئاغهسا

 ِزووْاني ئةطةز ْيية، طةزَيؼ ْةبَيت، ضازد ئةطةز. وةضتاوة دذواشةنإ دواْة يةضةز بووٕ واية باوةِزيإ
 ئةَاْةي خؤيدا ٖؤغي ية َسؤظ. ْابيٓني ِزووْاني ْةنني، تازيهي بة ٖةضت تانوو. ٖةية تازيهيؼ ئةوا ٖةبَيت،

ٍَ ديازداْة ئةو دذبووْي بة ٖةضت ٖةزضةْدة ِزَيهخطتووة،  بة دذواشياْة ئةو ٖاونات. دةنات يةندي يةطة
 .دابَيت دةبَي غةويؼ ْاشاْني ٖةَيٓةيةت، ِزؤذ ئةطةز. دَئ يةندي يةطةٍ ِزَيهوثَيو ياضايةني

( نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية دذواشةنإ دواْة نؤَةَيايةتيي ِزةٖةْدي) ْاوْيػاْي بة توَيريٓةوةية ئةّ
 ئةو بةتايبةت ثَيهَٗيٓاوة، نوزديإ فؤيهًؤزي ٖةقايةتي دةقي دذواشاْةي دواْة ئةو ِزاظةنسدْي بؤ ٖةوَيَيهة
 و دةاليةت ئاغهسانسدْي ية خؤي طسيٓطي دذواش دواْةي ية توَيريٓةوة. ٖةية نؤَةَيايةتييإ ِزةٖةْدي دواْاْةي

 .شَاْييدا ئاضيت ية بةتايبةتي منووْةٕ، باغرتئ بوْيادطةزةناْيؼ توَيريٓةوةي. ٖةية طوتازدا و دةم ِزاظةي
 دواْةي يةبازةي ضةزةتايةى) ْاوْيػاْي بة يةنةّ بةغي. ثَيهٗاتووة ضةزةني بةغي دوو ية توَيريٓةوةية ئةّ

. ٖةية دةقدا يةْاو ِزؤَييإ ضةْد تا بةوةي دذواشةوة، دواْةي ضةَهي يةبازةي تيؤزياْةية ٖةوَيَيهي( دذواشةوة
 بة دووةَة بةغي ٖةزضي. دةطةِزَيتةوة ِزةخٓةيي تيؤزي ناّ بؤ دذواشةنإ دواْة ية توَيريٓةوة ضةزةتاي

 ية دذواشاْةي دواْة يةو ثسانتيهيية ٖةوَيَيهي( ٖةقايةتدا ية دذواشةنإ دواْة نؤَةَيايةتيي ِزةٖةْدي) ْاوْيػاْي
 ضَيطتةَي دةوَيةَةْدي، و ٖةذازي دواْةي بةتايبةت. ٖةية نؤَةَيايةتيإ ِزةٖةْدي نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي

 . نوزديدا نؤَةَيطةي يةْاو نؤَةَيايةتي بةِزيوةبسدْي ضَيطتةَي و ثياوضاالزي
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 دةاليةتة دةتواْني ََيتؤدةوة ئةّ ِزَيي ية ضوْهة بسدووة، ضيُيؤيؤجي ََيتؤدي بؤ ثةْاَإ توَيريٓةوةية ئةّ بؤ
 نؤَةَيطةي يةْاو دةاليةتَيهيإ ض يةواْة ٖةزيةى ئايا بةوةي. دةزغةئ دواْاْة يةو ٖةزيةى ةَيايةتييةناْينؤَ

 اليةْي بؤ خوَيٓدْةوةيةنة و دذواشةنإ دواْة ِزؤَيي دةزخطتين بؤ ٖةوَيَيهة توَيريٓةوةنة ئاَادمي. ٖةية نوزديدا
 بة توَيريٓةوةنةَإ ئةدماَي نؤتايييدا ية. نؤْدا ية ٖةقايةتةوة دةقي ِزَيي ية نوزدي نؤَةَيطةي نؤَةاليةتي

 .نسدؤتةوة ِزووٕ خاَيَيو ضةْد
 دذواشةوة دواْةي يةبازةي ضةزةتايةى: يةنةّ بةغي

 ْاوةْدَيهي دواْةنإ. بطةِزَييٓةوة بوْيادطةزةنإ الي بؤ دةبَي ٖةْطاو يةنةّ دذواشةنإ، دواْة ية توَيريٓةوة بؤ
. بطةئ دةم ضةزةنيي بوْيادي بة دةتواْني ِزَيياْةوة ية. ئةدةبي دةقي بوْيادي ية توَيريٓةوة بؤ ضةزةنيني

 ية واتانةي وغة ئةويؼ. دذواشةنإ غتة ٖةَوو ية بسيتيني ذيإ ْاو غتةناْي نؤي ٖةية، بؤضووْة ئةو دةََيهة
 دي" ئةوةي ٖةزوةى. ٖةبوو( طةزّ) نة دةبَيت، واتاي ئةوناتة( ضازد) وغةي. دذةنةيةتي ية بةَيهو ْيية، خؤيدا
 بوْيادطةزةنإ ثَيٓاضةيةوة ئةّ يةضةز جياواشييةنإ، ية بسيتيية شَإ نة: دةيًََيت شَاْةوة يةبازةي" ضؤضَيس

 تؤِزَيو ِزةْطداْةوةي بةزاْبةزي، و دذواش دواْةي نؤَةَيَي: ))ية بسيتيية جيٗإ بةوةي. ٖةَيطين بؤضووْةناْيإ
 بؤز ٩٤١،ص٢٠٠٢،عبداملطلب.(( شِزووت دواْةي نؤَةَيَي بؤ دةطؤِزَئ طواضتٓةوةيإ بةٖؤي ثَيوةْديني، ية

 ِزايةَيةي دؤشيٓةوةي بة ثَيويطتيُإ ديازدةيةى، غتَيو، ٖةز واتاي دةزخطتين يإ غتَيو، ٖةز غيهسدْةوةي
 .ديازدةنإ ثَيهٗاتةيي بوْيادي قووَيايي بطيٓة دةبَي ئةَةيؼ بؤ دذواشةناْة، دواْة َْيوإ ثَيوةْدي
 بةزاْبةز ديازيهساو وَيٓاي ئافساْدْي بؤ نازاية شَاَْيهي بوْيادي دةقٔ، طوتازي ضةزةنيي ثايةني دذواش دواْةي

 طةزدووٕ و بووٕ ْاو ثَيهٗاتاْةي و ديازدة ئةو دةتواْني ئَيُة دذواشةوة دواْةي ِزَيي ية واتة.  بووٕ ثَيهٗاتةناْي
" نؤٖني جإ" وةنو. دةزدةنةوَيت ئاطايييُاْدا و ٖوغيازيي ٖةضيت دوو ية ئَيُة ٖةضتهسدْةي ئةّ. بهةئ وَيٓا

 ضَيطتةَي ية ٖةضتة دوو يةّ يةنيإ. دةنةٕ طةغة جياواشةوة ٖةضيت و ٖؤؽ دوو ية دذواش دواْةي: ))دةَيَيت
 يَيسةداز ٩٨١ص ،٩١١١ نؤٖ،.(( شْائاطايييدا ية دووةَيإ ئةوةي و دَيتةبةزٖةّ ئاطايييدا ية دزنهسدٕ
 بةغداز دذواشةناْدا دواْة بةزٖةََٗيٓاْي ية دةنات، بؤ ئاَاذةيإ" فسؤيد" نة ْائاطايي، و ئاطايي عةقًَي ٖةزدوو

.  نؤطانساوة بة ْائاطايييُاْدا ية ئةويديهةيإ دزنهجَيهساوة، ديازيهساودا دةوزووبةزَيهي ية يةنيإ نةواتة. دةبٔ
 بةتايبةتي بووٕ، خاضيةتةناْي ية خاضيةتَيهة دذواش دواْةي بةوةي بهةئ، فساواْرت بؤضووْة ئةّ دةتواْني
ًَة شؤزبةي  ِزؤذ،/غةو شةوي،/ئامسإ: منووْة بؤ بوْيادْساوة، يةضةز بووْي و طةزدووٕ طةوزةناْي َٖي

 ية.  بوْيادْساوة يةضةز بووْي فةيًةضووفإ ية شؤزَيو بِسواي بة طةزدووٕ، طةوزاْةي ديازدة ئةّ. تاد...ََي/َْيس
 ديازداْةوة ئةّ بةٖؤي تةْاْةت. دةبَيت ثةيدا طةزدووْي ضَيطتةَي و جووَية دذواشاْةوة دواْة ئةّ ِزَيي

 بؤ يؤذيهيإ و ِزَيو ياضايةني ديازداْة ئةّ واتة. وةزطستووة خؤي ئاضايي و يؤذيهي ِزَيِسةوي ذيإ و طةزدووٕ
 .ظووَيَيتةوة ئَيطتا ِزَيهةي غَيوة بةو طةزدووٕ نة داْاوة، طةزدووٕ

ٍَ ديازداْة ئةو دذبووْي بة ٖةضت ٖةزضةْدة ِزَيهخطتووة، ئةَاْةي خؤيدا ٖؤغي ية َسؤظ . دةنات يةندي يةطة
 دةبَي غةويؼ ْاشاْني ٖةَيٓةيةت، ِزؤذ ئةطةز. دَئ يةندي يةطةٍ ِزَيهوثَيو ياضايةني بة دذواشياْة ئةو ٖاونات
 و واتا يَيسةوة ذياوة، يةطةَييإ نةوتووة، دذواشاْة دواْة ئةّ بةز ضةزدةَةنإ و ِزؤذ بةثَيي َسؤظيؼ. دابَيت

 ديهة يةاليةني.  نسدووة مناييؼ خؤيإ شَاْدا و ٖوْةز و ذيإ يةْاو دةاليةتاْة واتاو ئةّ داَٖيٓاوٕ، بؤ دةاليةتي
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. دةدؤشْةوة طةزدووٕ بؤ واتايةى دذواشاْةدا دواْة ئةو يةْاو ضوْهة طوشازغتهسدٕ، بةَٖيصي ٖؤنازَيهي بووْةتة
ٍَ تاى َين ثَيوةْدْي  يةنيإ دةنةوئ، دذواش دواْةي ية غَيوة دوو بةز يَيسةوة. دةنات ديازي ئةواْيرت يةطة
 ِزَيي ية واتة ٖةية، َسؤظي غَيوةي ديهةيإ ئةوي َسؤظداية، دةضةَياتي دةزةوةي ية و ٖةية دةزةني غَيوةيةني

 و ِزؤغٓبرييي ية طوشازغتهسدٕ جؤزَيو دةبَيتة دذواش دواْةي نواتة. دةبَيت دزوضت َسؤظةوة ٖصزي و بري
 .دةخات ِزَيو َسؤظةنإ ذياْي ٖاونات غازضتاْييةت،

ٍَ ٖةَيػة ئةوإ. دةذئ دذواشدا ذياَْيهي ية بةزدةواّ توَيرَيهٔ، طةوزةتسئ غاعريإ و ْووضةزإ  تانةناْي يةطة
ٍَ و دةوزووبةزيإ  دذواشةناْدا دواْة بةزٖةََٗيٓاْي ية بةختيإ باغرتئ ئةَةوة ٖؤي بة ًَُالَْيدإ، ية نؤَة

.(( دةوزووبةزدا ضوازضَيوةي ية بةتايبةتي ٖةية، دةقدا بوْيادي ية نازايإ ِزؤَيي دذواشةنإ دواْة. ))ٖةية
 ية ِزاضتة، ٖةز دةقيؼ بؤ ئةَة. ْابَيت واتاي دذواش دواْةيةني ٖيض دةزووبةز بةبَيز ٩١٢،ص٢٠٠٨ايديوب،ش

 ئاضيت ية بةَياّ دَيت، شَاْيي ثَيهٗاتةيي غَيوةي و ضةزبةخؤ دةضتةواذةي غَيوةي بة دةقدا ية فؤزَدا ئاضيت
. دَيت ديهة يةاليةني وةزطس/خوَيٓةز َةعسيفةي و يةاليةى ْووضةز َةعسيفةي ضوازضيوةي ية ْاوةِزؤندا

 .دةزدةنةوٕ دا(وايغياب احلطوز)ْائاَادة و ئاَادة يةَْيوإ دذواشةنإ دواْة يَيسةوة
 الي بةتايبةتي بوْيادطةزةنإ بؤضووْي دواي ضةَهة ئةّ. ْوَييةناْة ِزةخٓةيية ضةَهة ية يةى دذواش دواْةي

 يَيسةوة. ثَيدةدزَيت ثةزةي" بٓفَيطت ئةَيٌ" و" يانؤبطٔ ِزؤَإ" بةتايبةتيرت و ثساط قوتاغاْةي ِزابةزاْي
 ضةَهة ئةّ ثاغإ. دا بوْياد و فؤزّ ئاضيت ٖةزدوو يةضةز بةتايبةتي شَاْةواْييةنإ، توَيريٓةوة ْاوةْدي دةبٓة

 ئاضيت ية ضوازضَيوةيةغدا يةّ ٖةز دةطسَيت، غَيوة طوتازدا بوْيادي ية ئَيطتاتيهي و ئةدةبي ِزةطةشَيهي دةبَيتة))
 يةنة يةْاو دذواشةنإ دواْة نةواتةز ٩٠٨،ص٩١٨١،فضل.(( شدةطسَيت قاَيب واتانةي ِزاظةنسدْدا

 ية. دةنةٕ دزوضت دةم بوْيادي بؤ نَيػة شَاْييةنةدا داية ئاضيت يةضةز ئةَاْة. دةنةٕ طةغة طوتازييةناْدا
. دةزدةنةوٕ دةزبِسئ وةنو ِزةواْبَيرييةنةي واتا بة يإ ٖةضتةني، دذواشي وةنو خؤيإ يةنةَدا غَيوةي

 ئةَاْة. دةنةٕ مناييؼ خؤيإ نازةنييةناْدا و ْاوي طسَي يةَْيوإ ِزَيصَاْيي ثَيهٗاتةي وةنو ديهةوة يةاليةني
 و واتا طوتازةنةدا ضوازضَيوةي ية دووةَة غَيوةي ٖةزضي. دةنةٕ ثسؤضَيطة خؤيإ دايَيو وةنو طوتازدا يةْاو

 . َةعٓةوي دذواشي دةبَيتة ئةَةيؼ دةداتَي، دةاليةمتإ
 بة ئةويؼ دةْؤِزدزَيت، يَيي شَاْيي ديازدةيةني وةنو دةم بوْيادطةزيدا ِزاظةي ؤديََيت ية طومتإ ثَيػرت

. ْةضةقَيو دةبٓة ئةَاْة ٖةَوو. دةْطي و طوتازي ِزَيصَاْي، بوْيادي: ونو دةم بوْيادي ية تؤِزَيو ٖاونازي
 ثَيهٗاتةناْي دةنا؟ ناز ضؤٕ: ئةوةي شاْيين بؤ ئةويؼ دةقة، بوْيادي دةزخطتين بوْياديؼ ِزاظةي ئاَادمي

 بؤ. دةخسَئ دياز بة يةنهاتدا ية طؤِزاو و جَيطس ضَيطتةََيهي و شَاْي ْةضةقَيهي ضوازضَيوةي ية ئةَاْة  ضني؟
 بة شؤز طسيٓطي" طسمياع. "واتإ بةزٖةََٗيٓاْي بةَٖيصي و بٓةِزةتي ضوازضَيوةيةني دذواشةنإ دواْة ئةَةيؼ

 دةاليةتة) نتَيبةنةيدا ية بةتايبةتي داوة، طَيِساْةوةيي طوتازي ِزاظةنسدْي ية ٖاوبةزاْبةزي و دذواشةنإ دواْة
 بؤ ئةَةيؼ ٖؤنازي دةْؤِزَيت، دذواشةنإ دواْة ية واتا بةزٖةََٗيٓةزي وةنو ئةو. دا(بوْيادييةنإ

 دذواشةناْةوة دواْة ٖؤي بة توَيريٓةوة ثاغإ. ثَيطةواْةدا و دذ بوْيادَيهي ضوازضيوةي ية بةزيةنهةوتٓياْة
 ئيكاعي ئاضتةناْي و دةم دةاليةتي ئاغهسانسدْي بؤ دةقدا يةْاو ثَيهٗاتةيي و ِزةخٓةيي ديازدةيةني)) دةبَيتة

 و وزد غَيوةيةني بة بةَيهو ْيية، خؤوة ية َةشزاْدْة و ثسؤضَيطةنسدٕ ئةّز ،َكدَة٢٠٠٢،الطسايفي.(( شدةم
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ٍَ  دةقدا، يةْاو دزاَيية بةزٖةََٗيٓاْي دذواشةنإ دواْة ئةزنةناْي ية يةنَيو ضوْهة دادةِزذزَيت، دةقدا يةْاو قوو
 .دةبَيت ثةيدا دذواشةنإ َْيوإ بصاوتي و جووَية  ئةدماَي ية ٖوْةزيؼ بوْيادي ٖاونات

 ئاغهسانسدْي بؤ دا،(٩١١١) ضاَيي ية( ٖوْةزي دةقي بوْيادي) نتَيبةنةيدا ية" يؤمتإ يوزي" وةنو ْووضةزَيهي
 غَيوةي ية دةم نة دةْؤِزَي، دةم ية وةٖا غَيواشة ئةّ. بسد دذواشةناْدا دواْة وةبةز ثةْاي ِزؤَإ فةشاي دةاليةتي
 و ضةَو ئةّ.  دةْوَييَن خؤي نازةنتةزةناْةوة و نات و غوَئ بة ثَيوةْد بةزاْبةزي شازاوةي و ضةَو نؤَةَيي
. دةبات نازيإ بة ثةياَةنةي طةياْدْي بؤ ْووضةزٕ َٖيُاي نؤَةَيَي بةَيهو ْيية، واقيعييإ ِزةٖةْدَيهي شازاواْة

 ٖاوِزائ ئةوة يةضةز ٖةَووَإ: ))دةَيَيت" بؤث وائ" وةنو. دةبسَيت ْاو( طؤغةْيطا) بة طَيِساْةوةدا ية ئةَة
.(( َةبةضت بة طةيػنت ٖؤيةناْي ية ٖؤيةنة و تةنٓيهيية بابةتَيهي واتانإ ية واتايةى بة طؤغةْيطا

 ضسوغتَيهي بؤ خؤياْةوة جَيطسبووْي ضسوغيت ية دذواشةنإ دواْة ٖةَوو نةواتةز ٤٢،ص٩١١٩اْي،احلُدش
 وةنو دوواْاْةدا ئةو يةَْيوإ ِزَيهخساو ثَيوةْدي ية تؤِزَيو"  يؤمتإ" بِسواي بة.  دةطواشزَيٓةوة دةقدا يةْاو ديهة
 بة ديازيٓةنساو،/ ديازيهساو طةيةْساو،/ثطِساو دووز،/َْيصيو ْصّ،/بةزش: ضةَهةناْي منووْة بؤ ٖةٕ، غوَئ
 .ئانازي و ضياضي ئاييين، نؤَةَيايةتي، اليةْي ِزاظةنسدْي بؤ ضةزةنيني ياضايةني غوَيٓيية شَاْة ئةّ ئةو بِسواي

 ٖاوبةزاْبةزي و ٖاوِزَيهي بةتايبةتي بووة، فةيًةضووفإ َػتوَِسي جَيي دةََيهة دذواش دواْةي ضةَهي
 بؤ يَيسةوة داوة، طةزدووٕ ية تَيطةيػتٓيإ ٖةوَيي بؤيةيؼ بةزضاو، دَيتة يةنةيةى وةنو طةزدووٕ. دواْةنإ

 ئةّ جودإ، يةندي ية دواْة ئةّ نسدووة تةَاغايإ. نسدووة دابةغيإ( طةزدووٕ)بابةت و( َسؤظ)خود
 يةْاو تةْاْةت. دةَٖيَٓيت بةزٖةّ ِزووْاني/تازيهي ضانة،/خساثة: وةنو ديهةي دواْةي نؤَةَيَي جوودابووْة

 فةيطةفيدا فةزٖةْطي ية دواْةنإ بؤيةيؼ. دذواشاْة دواْة يةو يةى ثاَيجػيت دةبَيتة َسؤظ َسؤظيػدا، دةزووْي
 و دذ دواْةي وةنو طةزدووْة ِزاظةنساوةناْي دواْةيية يَيي َةبةضت ثةيعةية، ئةو دواْة: ))ثَيٓاضةنساوة وةٖا

 جيٗاْي و باَيا جيٗاْي دواْةي يإ فيطاطؤزضييةنإ، الي ضٓووز بَي و ضٓووزداز دواْةي يإ بةزاْبةزئ،
 ضيفةتي وةنو دذواشةنأْ دواْة بابةتةنة يَيسةداز ١١١،ص٩١١٤ؾًيبا،.(( شئةفالتووٕ الي ٖةضتجَيهساو

 ئايا طةزدووٕ، ِزاظةنسدْي بؤ ٖةوَيَيهة فيطاطؤزضييةنإ الي منووْة بؤ. دةنسَي بؤ ئاَاذةيإ طةزدووٕ و بووٕ
 دذواش جيٗاْي دوو ية طةزدووٕ" ئةفالتووٕ" الي يإ. ْيية نؤتايي و ضٓووزة بَي يإ ٖةية، ضٓووزي طةزدووٕ

 ٖاونات و دذ جيٗاْة دوو ئةّ(. واقيعي)ٖةضتجَيهساو جيٗاْي و( منووْةيي)باَيا جيٗاْي ئةواْيؼ ثَيهٗاتووة،
 نةواتة. باَيإ جيٗاْي غتةناْي نؤثي ٖةضتجَيهساو جيٗاْي ضةز بووْةناْي ٖةَوو ضوْهة يةندئ، تةواونةزي

ٍَ ضجي بووْي دةبييَن، دواْةناْدا يةَْيوإ ثَيوةْديي ِزؤَيي يَيسةدا دذيةى  دذواشاْة دواْة ئةّ. دذة ِزةؽ يةطة
ٍَ ئةطةز  ةزووْييةد بازة واتة. دةبَي تةواوتس و ِزووٕ ثَييإ ٖةضتهسدٕ ئةوا ٖاتٔ، بازدا ٖةَإ ية يةندي يةطة
ًَي و ْاوةْد دةبَيتة َسؤظ ََيػهي. دةنةْةوة ِزووٕ يةندي دذةنإ  .دذةنإ دواْة َْيوإ َْيواْطريي َٖي
 ثرت ئةفطاْةنإ يةبازةي" غرتاوع ييعي نًؤد" توَيريٓةوةناْي ية بوْيادي ضةَهَيهي وةنو دذواش دواْةي ضةَهي

 ئاَادمي بة توَيريٓةوة، بةز خطتة ذياْي اليةَْيهي ٖةَوو توَيريٓةوةناْيدا ية)) ئةو. دةطسَيت ضوازضَيوة
 دةطاتة يةَةوة ذيإ، و طةزدووٕ و غت بة بةزنةوتين ضوازضيوةي ية ئةويؼ َسؤظ، فيهسي بوْيادي بة طةيػنت
ٍَ دذواشةنإ دواْة ئةوةي .(( يةَْيواْياْدا يةنطإ ضازةضةزَيهي داْاْي بؤ دةَْئ َسؤظةوة بة ثا

 دذواشةنإ دواْة تةَاغاي ضةَهةوة و وغة ِزووي ية تةْيا بوْيادطةزةنإ نةواتةز ٤٩،ص٩١٨١ايطعدْي،ش
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 بؤ دةقدا بوْيادي ية دذواشةنإ دواْة ِزؤَيي يَيسةوة. دةنةٕ ضةزيسيإ َٖيُاوةيؼ ِزووي ية بةَيهو ْانةٕ،
 ية ٖةية، ْووضةز و ِزةخٓةطس و فةيًةضووف نةّ بؤيةيؼ. دةزدةنةوَيت تاشة دةاليةتي بةزٖةََٗيٓاْي

 ية" فؤنؤ َيػَيٌ. "وةزْةطستبَيت تيؤزييةناْيإ ِزاظةنسدْي بؤ دذواشةنإ دواْة ية ضووديإ توَيريٓةوةناْياْدا
 ية ِزووْي بة ئةَة دةدات، َسؤظ الي َةعسيفة ْاٖووغيازيي ئازنيؤيؤذياي نةغفهسدْي ٖةوَيي دواْةناْةوة ِزَيي

 يإ( دةزةبةط/ نؤيًة) دواْةي ية ضوود" َازنظ. "ديازة دا( َةعسيفة ئازنيؤيؤذيا) نتَيبةنةيدا
 نازايي دذواشةوة دواْةي ِزَيي ية ديهة يةاليةني. وةزدةطسَي تيؤزةنةي داِزغتين بؤ( ضةزَايةداز/نسَيهاز)

 ية ٖةوَيَيهة دذواشةناْةوة، و يَيهطوويي ثَيوةْديية نؤَةني بة ئةَةيؼ دةزدةنةوَي، بؤ بووٕ ية غيعسيةتيُإ
 .ْائاَادة دةقي بة طةيػنت بؤ ئاَادةوة دةقي

 توَيريٓةوةي. ٖةية طوتازدا و دةم ِزاظةي و دةاليةت ئاغهسانسدْي ية خؤي طسيٓطي دذواش دواْةي ية توَيريٓةوة
 ََيتؤدة يةّ ضووديإ توَيرةزإ ية شؤز. شَاْييدا ئاضيت ية بةتايبةتي منووْةٕ، باغرتئ بوْيادطةزةناْيؼ

 ِزَيي ية ،(الرتاثي) نةيةثووزي منووْةي نؤَةَيَي بؤ توَيريٓةوةيةنيدا ية" ئةبوديب نةَاٍ" توَيرةز. وةزطستووة
 ِزووْي بةزدةواّ دذواشاْة دواْة)) ئةّ بةوةي غيعسييدا دةقي يةْاو َةشزاْدْيإ و دذواشةناْةوة دواْة دةزَٖيٓاْي

 دةزخطنتز ٢٤٨،ص٩١١١ابوديب،.(( شٖةية ئاَادةييإ بةغةناْيدا ٖةَوو يةْاو ٖاونات دةدةٕ، قةضيدة بة
 جياواشي ية جؤزَيو ئةَةيؼ. غيعسييةت ضاالنيي ئاغهسانسدْي بؤ دوواْاْة ئةّ َْيوإ ثَيوةْدي ئاغهسانسدْي و
 ِزةٖةْدي دذبووْةياْةوة و جياواشيي ئةّ ٖؤي بة. دةنات دزوضت دةم قووَيي بوْيادي يةْاو دووزنةوتٓةوة و

 نةواتة. ٖةية خوَيٓةز دةزووْي يةضةز ِزاضتةوخؤي نازيطةزي نة دةبَيت، دزوضت ِزةواْبَيري و ئَيطتاتيهي
 دةم يةْاو َٖيٓدَيهيإ طومتإ ثَيػرتيؼ وةنو. دةضووزَيتةوة دذواشاْةدا دواْة ئةو دةوزي ية يَيسةدا دةم طوتازي

 يَيهداْي بة ٖةٕ، خوَيٓةزدا شةيين ية( غياب)ْائاَادة غَيوةي بة ديهةيإ َٖيٓدَيهي و ٖةية ئاَادةييإ
 .دةبَيت دزوضت دةم طوتازي ٖةزدوونيإ

: ئةواْيؼ دةطسَيت، ضةزضاوة جةَطةزةوة ضَي ية ئةدةبييدا نازَيهي ٖةز ية ثَيوةْدي ثسؤضَيطةي ئاغهساية
 دةقدا بوْيادي ية نة ٖةية، خؤي ئاَادمي و َةبةضت داَٖيٓةزاْةيؼ دةقَيهي ٖةَوو. خوَيٓةزٕ دةم، ْووضةز،

 غوَئ، و نات ِزووداو،: تومخةناْييةوة ِزَيَي ية ذاْسةناْييةوة ٖةَوو بة طَيِساْةوةيؼ. داوة َةَياع خؤي
 خؤي جيٗاْبيين ْووضةز)) ْيية تَيدا طوَاْي. ٖةية خؤيإ ِزؤَيي تةنٓيهةناْي ٖاونات تاد،...شَإ نازةنتةز،
 ئاضيت بؤ طوتازةنةي تانو تَيجةِزَييَن، باوةيؼ ضوازضَيوة ئةو دةيةوَي ٖاونات دةنا، بةزجةضتة واقيع بةزاْبةز

 ثَيٓاو ية ئةَةيؼ ثَيػةوة، دَيتة شَإ ديازدةناْي ٖةَوو ئاوَيصاْهسدْي ثَيويطيت يَيسةدا داْةبةشَي، ِزؤذاْة ذياْي
 ئةَةوة ٖؤي بةز ٩١،ص٩١١١،عبداملطلب.(( شجؤزاوجؤز غَيوةي بة ئَيطتاتيهييةنة ئاَادمة جَيبةجَيهسدْي

 دزوضتبووْي ٖؤنازةناْي ية يةنَيهة ِزةواْبَيريؼ. دةبَيت دزوضت ِزةواْبَيري و ئَيطتاتيها بة ضةزغاز شَاَْيهي
 ئاضيت ٖةزدوو يةضةز دةم، طوتازي بةزٖةََٗيٓاْي بؤ ِزَييةى يإ غَيواشَيو، دةبٓة ئةَاْةيؼ. دذواشةنإ دواْة

 .بابةتيدا و بوْيادي
. ٖةية طَيِساْةوةدا تومخةناْي بةزةوثَيػربدْي و طةِزخطنت بة يةضةز نازيطةزيإ طَيِساْةوةدا ية دذواشةنإ دواْة

 طَيِساْةوةيي، ئاضيت يةضةز طؤِزاْةنإ ٖةَوو بؤ ْاوةْدَيهة نازةنتةز)) طَيِساْةوةدا ية نازةنتةز، منووْة بؤ
ٍَ ثَيوةْدي ية تةْيا ثَيبهةئ، دزني دةاليي يةنةيةني وةنو ْاتواْني  ئةّ. ْةبَيت ديهةوة نازةنتةزةناْي يةطة
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ز  ١٩،ص٢٠٩١ٖاَوٕ،.(( شدةنسَيت ديازي جياواشييةوة و يَيهطووٕ ثَيوةْديي ِزواْطةي ية ثَيوةْدييةيؼ
 نازةنتةزةو ٖةز ضوْهة ٖةية، نازةنتةزةناْدا َْيوإ جياواشيةي ئةو دةزخطتين ية ِزؤَيي فسةدةْطي تةنٓيهي
 ئةزنيؼ ئاضيت يةضةز. دةناتةوة جياي ديهة نازةنتةزَيهي ية نة ٖةية، خؤي ئايديؤيؤذي و جةضتةيي خاضيةتي

 ية نازةنتةزةنإ نة جياواشيياْةي، يةو ديهةية يةنَيهي نازةنتةزةناْيؼ ْاوي. دةزدةنةوَيت جياواشيية ئةٕ
 دةاليةت نؤَةَيَي ِزؤَآْووع ْاوْاْةوة ِزَيي ية ٖةز ٖاونات. َْيواْيإ دةخاتة جياواشي و دةناتةوة جودا يةندي

 .دةزدةبسَيت ِزةٖةْد و
 خؤي ثيؼ ضَيطتةَةناْي تانو ،"دزيدا جاى" فةيًةضووف بؤ ََيتؤدَيو و نةزةضة دةبٓة دذواشةنإ دواْة

 بِسواي بة. دادةَٖيَٓيت دةم ِزاظةنسدْي بؤ ٖةَيوةغاْةوةطةزايي ََيتؤدي ٖؤيةوة بة دواتس. ٖةَيوةغَيَٓيتةوة
ٌَ و تةواو دةقي ئةوةي يةضةز بةَيطةية دذواشةنإ دواْة بووْي" دزيدا" ٍَ" دزيدا" يةاليةني. وةَُٖيهة ناَ  يةطة
 ئةّ نة دةنا، ئازاضتة ِزةخٓةي يةوَيدا بةالّ ٖاوِزاية، شَاْدا يةْاو دذ و جياواشي بووْي يةَةِز" ضؤضَيس دي"

 ثيطةواْةي بة بطَيت، فسةواتايي بةزةو دةم دةنات وا ئةَةيؼ. دةزدةنةوَي ْووضيٓدا ية تةْيا جياواشيية
 ْانؤى دةم وةنو خؤي خود دةناتةوة ئةوة يةضةز جةخت دزيدا. ))دةنسد نؤتوبةْد دةقيإ نة بوْيادطةزةنإ،

 ٖةَاٖةْطي طودمإ ْياشي دواي بة طةِزاَْيو ٖةَوو ئةوةي ٖؤي دةبَيتة دةم َْيو ْانؤنييةناْي. فسةاليةْة و
 خؤيإ واتا ضةْدئ دةقدا يةْاوز ٢٠٠٤ٍ،٢١شميا،.(( شبَيت ضوود بَي و وةُٖي طةِزاَْيهي ْووضةز، يةالي

 بةَيهو ْايةت، نؤتايي و ْابَيت قةتيظ ِزةخٓةطس يإ خود،/خوَيٓةز يةى يةالي تةْيا واتاياْة ئةو ذةغازداوة،
 بةضةز ْووضني دةضةَياتي نةواتة. بيٓووضَيتةوة جياواش واتايةني بة ديهة جازَيهي دةتواْي ِزةخٓةطسة ٖةز

ٍَ ئاخاوتٓدا  ِزةٖايإ َةديوويي يةى دايَيو ٖةَوو بوو، ضٓووزداز داٍ َةديوويي بوْيادطةزةنإ الي دةبَيت، شا
ٍَ ٖةية، ضٓووزيإ بَي َةديوويي دايةنإ ٖةَيوةغاْةوةطةزانإ الي بةَياّ دةدا، خوَيٓةز بة( َطًل)  طؤِزاْي يةطة

 بوْيادطةزيدا ية نة داٍ، ِزؤَيي ْيية، بووْي ِزةٖا ذةقيكةتَيهي يَيسةدا. دةطؤِزَئ َةديوويةناْيؼ خوَيٓةزةنإ
 داٍ جياتي ية ِزؤَية ئةّ دةبَيتةوة، نةّ بهاتةوة، نوزت َةديووٍ يةى بؤ دةم تانو دةزدةنةوَي، ْيػاْةيةى وةنو

 .دةدزَيت َةديووٍ بة
 نوزدي فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية توَيريٓةوة بؤ" غرتواع ييعي نًؤد" بوْيادييةنةي ََيتؤدة ية ضوود يَيسةوة

 ئةوةيػُإ ْابي بةَياّ ة،"ثسؤث" نازةناْي دزَيرةثَيدةزي فةيًةضووفة، ئةّ نازةناْي ٖةزضةْدة وةزدةطسئ،
 تَيبيين ئةفطاْة، بؤ ِزاظةنسدْةناْي ية" غرتاوع". "ثسؤث" بؤضووْةناْي خطتةضةز تاشةي غيت شؤز بريبطَيت،

ٍَ نؤَةَيَيهٔ دذواشةنإ دواْة نسد : وةنو دذٕ، واتادا ية بةَياّ ٖةية، ِزةطيإ يةى وغاْة ئةّ. ٖاتووٕ يةندا يةطة
 بؤيةيؼ ٖةية، ٖاوبةغيإ دةاليةتي وغاْة ئةّ واتة. تاد...ْاخؤغي/خؤغي بَيَٗيص،/بةَٖيص دادثةزوةزي،/ضتةّ
ٍَ نوزدي فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية دذواشاْة دواْة ئةّ ِزاظةنسدْي و دؤشيٓةوة ٖةوَيي ئَيُة  ديازيهسدْي يةطة

 .دةدةئ ِزةٖةْدةناْيإ
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 ٖةقايةتدا ية دذواشةنإ دواْة نؤَةَيايةتي ِزةٖةْدي: دووةّ بةغي
 ِزةٖةْدي نؤَةَيَي ًَُالَْيية ئةو بةيةنة، دذ بةزةي دوو َْيوإ ًَُالَْيي طػيت بة فؤيهًؤزي ٖةقايةتي

 ئاشازةناْي و خةّ ٖةَيطسي ٖةقايةتاْةي ئةو. نؤَةَيايةتيية ِزةٖةْدي ِزةٖةْداْة، يةو يةنَيو. يَيدةنةوَيتةوة
 ََيتؤدي بيطتةَدا ضةدةي ضةزةتاي ية. ََيريٓةية ية ثَيوةْدييةني نؤَةَييؼ و ئةدةب َْيوإ ثَيوةْدي. َسؤظٔ

 ََيتؤدة ئةّ ِزابةزاْي بِسواي بة. دةبَيت ثةيدا ئةدةبي دةقي ية توَيريٓةوة بؤ ئةدةبييدا ِزةخٓةي ية نؤَةَيايةتي
ٍَ، ية طوشازغتة ئةدةب ٍَ بةبَي نةواتة نؤَة  ََيتؤدةوة ئةّ ِزَيي ية. ثَيطةواْةغةوة بة و ْيية بووْي ئةدةب نؤَة

ٍَ يةضةز ئةدةب نازيطةزي و ثَيوةْدي ية ٍَ و نؤَة  ذيٓطةي ٖاونات. دةنؤَيدزَيتةوة ئةدةب يةضةز نؤَة
 ية طؤِزاَْيو ٖةز بؤيةيؼ. دةنات يَيهؤَييٓةواْة ئةّ باغي نؤَةني ْووضةز ئابووزيي و ضياضي و نؤَةَيايةتي

 وةنو ئةدةبيةنإ نازة بايةخي. ))دةبَيت ئةدةبدا ية طؤِزاْهازي يةضةز ِزاضتةوخؤي نازيطةزي بدات، ِزوو نؤَةَيدا
ٍَ بؤ َسؤظايةتي ضاالنييةني ٍَ ناتَيو ضوْهة دةطةِزَيتةوة، نؤَة  دةبَيت، ئةدةبييةنإ نازة تةواونةزي نؤَة

.(( بهات نؤَةَيدا ية ْةضتةناْي و ٖةضت و َسؤظ ية طوشازغت َسؤظاْة غَيوةيةني بة بتواْي ئةدةب ئةطةز
ٍَ َْيوإ ثتةوةي ثَيوةْديية ئةّز ٢٠٩٢ٍ،٨٨ضاَيس،ش  وةنو تانةنإ ية ئةدةب طوشازغيت بؤ  ئةدةب و نؤَة

 .ئةدةبدا يةْاو َسؤظة ئاشازةناْي و شةّ ِزةْطداْةوةي ٖاونات دةطةِزَيتةوة، ٖؤنازَيو
ٍَ شيٓدووَييت دةبيٓٔ، طسيٓط ِزؤَيَيهي نؤَةَيايةتييدا بوازي يةْاو دذواشةنإ دواْة  ًَُالَْيي  بووْي بة نؤَة
ٍَ ئاغهساية. بةضرتاوةتةوة جياواشي بووْي و دذواشاْة دواْة ئةو َْيوإ  نؤَةَيايةتي، ضيين ضةْدئ ية نؤَة

 ئةّ دةنةوٕ، يةى بةز جووَياْيإ ناتي ية ئةَاْة ٖةَوو. ثَيهٗاتووة جياواش برينسدْةوةي و ئايديؤيؤذيا
ٍَ دذبووْياْة و ْانؤنبووٕ ئةدماَي ية ًَُالَْييةناْيؼ دةنات، دزوضت ًَُالْي بةزيةنهةوتٓة . يةندي يةطة

 دةنا، قطةيةى يإ نسدةوةيةى، ناتَيو نؤَةَيايةتي تاني بهةز،يإ يَيسةدا. نؤَةَيية بصوَيٓةزي دذبووٕ نةواتة
 جؤزي دةضتٓيػاْي دةئاخعَي، تَييدا بهةز نايةي و ثَيطة ئةو)) واتة. دةزدةنةوَيت نؤَةَيايةتي ثَيطةي

 ية ثسانتيهي اليةْي وةنو دذواش دواْةيةني ضةْد يَيسةوةز ٢٠٩٠ٍ،٩٠٨ضيوةيًي،.(( شدةنات ئاخاوتٓةنةي
 ِزةٖةْدة ِزووْهسدْةوةي ثرت بؤ دةنةئ، دةضتٓيػإ ضيُيؤيؤذييةوة ِزووي ية نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةوايةتي

 .نؤَةَيايةتييةنة
 (دةوَيةَةْدي/ٖةذازي) دواْةي. ١

ٍَ ْاو ضيٓةناْي ًَُالَْيي  بصوَيٓةزي ًَُالَْيية ئةو تةْاْةت. ضةزةنيية ضةَهَيهي َازنطيدا فةيطةفةي ية نؤَة
 ضيين ذياْي بةضةز دةضيت ضةزَايةدا و بوزذواشي ضيين نؤْدا ية. ََيروودا ية نؤَةَيايةتييةناْة طؤِزاْهازيية

 تةْاْةت. ثازةية و ئابووزي ضيٓايةتي ضةَهي بٓةَاي َازنطييةت بؤضووْي بةثَيي. طستبوو ٖةذازدا و نسَيهاز
 ضيين ئةواْيؼ دةنسدْةوة، جوودا بةيةنيإ دذ ضيين دوو ٖةَيػة" ئةْطًَظ" و" َازنظ"

 دةوَيةَةْدي بريدةنسدةوة وايإ بوزذواشييةنإ ٖةَيػة. بووٕ( ٖةذاز)نسَيهاز ضيين و( دةوَيةَةْد)ضةزَايةداز
 دةوَيةَةْد خوَيٓةوة و ترية و ِزةطةش ية نؤْةوة ية ٖةز ئةوإ واتة. َاوةتةوة بؤ خوَيٓةوة ية خاْةداْيإ و

 باَيا شَاَْيهي بة بوزذواشييةنإ ضيين ئةدةبياتي. طواضتبوويةوة ئةدةبياتيؼ ْاو بؤ جياواشييةيإ ئةّ. بووْة
 ٖةزضةْدة. دةنسد تةَاغا ٖةزشإ و باشاِزي شَاَْيهي بة ثسؤييتازيإ ئةدةبياتي شَاْي ثيطةواْةوة بة دةْووضسا،

 نؤْدا ية بةَياّ. نساوة يةبازةوة نازيإ ئايديؤيؤذي غَيوةيةني بة َازنطييدا فةيطةفةي ية ضيٓة دوو ئةّ



 نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية دذواشةنإ ةنؤَةَيايةتي دواْ ِزةٖةْدي
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 ًَُالَْيي بؤ ئاَاذةٕ ْيػاْة و َٖيُا وةنو فؤيهًؤزي ٖةقايةتي. ٖةبووة ضادةتسي غَيوةيةني ضَيٓةنإ ًَُالَْيي
 .بهةئ ٖةذازي َازنظ فةيطةفةي ضادةي و ضةزةتايي غَيوة بة دةتواْني نة دةوَيةَةْد، و ٖةذاز ضيين َْيوإ

ًَةني نؤَةَييةني نؤْدا، ية نوزدةوازي نؤَةَيي ئاغهساية  طوْد ية دةزةبةطايةتي ضَيطتةَي بووة، طوْدْيػٔ و خَي
 بةضةز دةضتيإ دةزةبةط و ئاغا. بووة دةضت يةذيس طوْديإ ذياْي نايةناْي ٖةَوو ٖةبووة، تةواوي دةضةالتي

 ضيٓةدا دوو ئةّ يةَْيوإ ًَُالَْيي يَيسةوة. طستبوو ديهةدا خةَيهي و جووتياز بةزٖةَي و َوَيو و ضاَإ تةواوي
 ية ضوودي نوزدي فؤيهؤزي ٖةقايةتي ئيطالَةوة ئاييين ٖاتين ٖؤي بة بطَيت بري ئةوةيػُإ ْابَي. دةبَيت ثةيدا

 غاز ْاو بؤ ةًَُالَْيي ئةّ شؤزجاز بؤيةيؼ وةزطست، ديهة ْةتةوةناْي و عةزةب ٖةقايةتي خاضيةتي َٖيٓدَي
 و ِزةْخ ٖةَوو شةوتهسدْي. ))ئاضايييدا خةَيهي و نسَيهاز و باشزطإ يةَْيوإ ئةويؼ دةطواشزَيتةوة،
 ية ئاغهسا بة ضيٓايةتيؼ جياواشي و دةنسد دزوضت نؤَةَيدا تانةناْي يةَْيو شياتسي نةيَيين َاْدووبووْيإ

 نؤْدا ية فؤيهًؤزي ٖةقايةتي بازة، يةّ طوشازغتهسدٕ بؤز ٢٠٩٢ٍ،٩١٤ضاَيس،.(( شدةنسا ثةيِسةو نؤَةَيدا
 ضيين ًَُالَْيي ِزةْطداْةوةي تةواوي بة( طاوإ َاَيي) ٖةقايةتي. طوشازغتهسدٕ ٖؤنازةناْي ية بووة يةنَيو
 ٖةقايةتةدا يةّ. جووتيازة و دةزةبةط ضيين َْيوإ ًَُالَْيي ئايديؤيؤذييةنةي واتا بة يإ دةوَيةَةْدة، و ٖةذاز

 و ثازة ِزؤَيي ئاغهسا بة ٖاونات. دةزدةنةوَيت ضيٓةنإ ية ٖةزيةى ِزؤَيي قةبازةي طوَيسةي بة ضيٓايةتي جياواشي
. ضيٓدا دوو يةَْيوإ دزوضتهسدٕ جياواشي ٖؤي دةبَيتة ثازة ضؤٕ نة ديازة، ضتةَدا بةزجةضتةنسدْي ية َوَيو

 ٖةقايةتةنةدا ية ٖةزضةْدة) طوْدي ئاغاي و ٖةية جواْي ذَْيهي نة دةنا، طوْد طاواْي ية باع ٖةقايةتة ئةّ
 بوو، جوإ شؤز ديت طاواْي ذْي ثاغا ِزؤذةى. ))بهات شةوت خؤي بؤ طاوإ ذْي دةيةوَي( ٖاتووة ْاوي ثاغا بة

 طاواْي َاَيي بةزاَبةز ية و دادةْا نوزضييةني دةضوو ثاغا ئيػَي، دةضووة طاوإ وةني ِزؤذَي ٖةَوو ئةوجا
.(( ثاغا غةزَي ية بها ئيؼ دةزَي بطَيتة ْةيدةتاْي ٖيض ذْةنة ثيطوو َاوةيةني. دادةْيػت

 دةشاَْي، غتَيو ٖةَوو خاوةْي بة خؤي يةوةي دةزدةنةوَي ثاغا/ئاغا ْيةتي يَيسةوةز ٢٠٩١ٍ،٩١٠عةيي،ش
 طوْدي خةَيهي ضاَاْي و َوَيو ضؤٕ وةنو دةدا خؤي بة َافةيؼ ئةو طوْديؼ، خةَيهي ذْي تةْاْةت

 ية ضاو دةوَيةَةْدي و ضاَإ و َاٍ بووْي ٖؤي بة ئاغا بؤيةيؼ. بهات داطري ذْةناْيػيإ ئاوا داطرينسدووة،
 ٖةز و غتَيهة ٖةَوو خاوةْي ئةو دةنا ٖةضت وا دةزووْييةوة ِزووي ية ضوْهة دةبِسَيت، خةَيهي غتَيهي ٖةَوو
 ية طاواْيؼ دةَيَيت، ََيسدةنةي بة ئاغا ْياشي ئةّ طاوإ ذْةي. ٖةبَيت ضاَاْي و ثازة ٖةية َافةي ئةو ئةويؼ

 و دةَٖيَٓيت واش بؤيةيؼ بهات، نازة ئةو ْاتواْي ضيرت ئةوةي بةٖاْةي بة ئاغا الي دةضَيتة ْاضاز بَيدةضةَياتيدا،
ٍَ ِزؤيي ٖةضتا طاوإ. ))دةنات بةوة ٖةضت ئاغايؼ. بهات باز طوْد ية دةيةوَي  َٓداَيةنةي دوو و ذْةنةي يةطة

 بة طاوإ ذْةنةي يةبةز بةدةضةَيات و شؤزداز ئاغاي. شاْي ثَيي نسدبوو؛ غهي ئاغا بةع. دةزَي ضووة طوْد ية
 دةزنسد طوْد ية َٓداَيةنةي دوو و ثايوةنة و طَيِسايةوة ٖةذازةنة طاواْة ية ذْةنةي. دوويإ ضووة َاييين ضوازي

 يووتهة، دةطاتة ئاغا ضتةَي يَيسةداز ٢٠٩١ٍ،٩١٩عةيي،.(( شطوْدةي ئةو ْةيةْةوة قةت بِسؤٕ: طؤتٔ ثَيي و
 ئوََيدييةوة بَي ٖؤي بة طاوإ ِزؤيػتين. دةشاَْيت خةَيهةنة غتَيهي ٖةَوو خاوةْي بة خؤي طومتإ وةى ضوْهة
 بؤ. ِزةْطيداوةتةوة ِزؤَاْيؼ وةنو ديهةي دةقي يةْاو ديازداْة ئةّ. ْةبووة دةضةَياتَيهي ٖيض ضوْهة بووة،

 " .ياقووتي َةْطووز" و" نةَاٍ ازيةغ" و" ِزةؽ َةالي عةشيصي" ِزؤَاْةناْي منووْة
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 ئةو ئةوةي بؤ ٖةوَيَيهة نؤْدا، ية دةوَيةَةْدة و دزةبةط ضيين ِزاضتةقيٓةي ِزووي دةزخطتين ٖةقايةتة ئةّ
 و ٖةذاز يةبةز طاوإ دةبيٓني. دةيآْاَياْد دةضتياْةوة بة خةَيهي نة بدات، ْيػإ نؤَةَيايةتياْة ضتُة

ًََيت غوَيٓة ئةو ، بَيدةضةَياتي  ٖةوَيي ئةوةي بةبَي بدات، ضَيطتةَة ئةو طؤِزيين ٖةوَيي ئةوةي بةبَي جَيدةَٖي
 نؤَةَيوة، بةضةز بازَيو وةنو دةوَيةَةْدة و دةضةالتداز ضيين ْيػاْداْي ٖاونات. بدات يةنطاْي َٖيٓاْةدي

ٍَ غرياشةي تَيهطووْي ْيػاْةناْي يةَةوة ضوْهة  يةضةز دةوَيةَةْد ضيين ديهة يةاليةني. دةزدةنةوَيت نؤَة
 طوْد ية ِزؤيػتين دةنات، خَيصاْي و خؤي ضةوضاْةوةي بة ٖةضت طاواْيؼ. ْاذئ خؤيإ َاْدووبووْي و ئةزى

 نة ِزةواية)) بؤيةيؼ. ئاغا ضتةَي دةضت ية ِزشطازبووٕ بؤ غةزَٓاْةية ٖةوَيَيهي ْاِزاضتةوخؤ ديوَيهي بة
 نة بَيت، َيػهياْدا بة برية ئةو و بهةٕ خؤيإ ضةزَةضةزي ذياْي و ضةوضاْةوة بازي بة ٖةضت جووتيازةنإ

ز  ٢٠٠١ٍ،٢٢٠ئاغٓا،.(( شبدةٕ ديهة يةاليةني ِزذَيُة ئةو ِزووخاْدْي و يةاليةى دةزباشبووٕ بؤ ٖةوَيَيو
 دةضَيتة طاوإ. بطَيَٓيتةوة خؤي توَيةي ديهةوة ِزَييةني ية ئةوةي بؤ ٖةوَيَيهة غوَيٓةنة جَيَٗيػتين ٖةضيت

 بهةْة قاوةضي َسد، ئةطةز دةنات وةضيةت ئاغايؼ. طوْدة ئةو ئاغاي قاوةضي دةبَيتة يةوَي ديهة طوْدَيهي
 طوْدة يةو ِزوو ْاََيَٓيت، ٖيطيإ و دةنا ضتةَهاز ئاغاي طوْدي ية ِزوو ْةٖاَةتي ديهة يةاليةني. خؤيإ ئاطاي

 يةَٔ ذْةت ئةو خؤي وةخيت ئةتو: طؤت ثاغايةنةي بة ئاغايةنة ئةوجا. ))ئاغا بؤتة يَيي طاوإ نة دةنةٕ،
 ضاذَيب بي َٓت خَيصاْي ضاَية ئةوةْدة يَيدةنةَةوة، خؤت ذةقي ئَيطتا ئةَٔ. تَيهدا ئَيُةت َاَيي و ضتاْد

. دةضةملَيَٓيت بؤ ضةزدةّ يةو يؤذيهيُإ ٖاونَيػةيةني ٖةقايةتةنة نؤتاييز ٢٠٩١ٍ،٩١١عةيي،.(( شنسد
ٍَ ْةبووْي و بَيدةضةَياتي ناتي ية بهةيتةوة، تؤَية دةتواْي ٖةية دةضةَياتت و َٖيص ناتةي ئةو ٖةَيػة ئةويؼ  َا

 شؤزي ثازةيةني و دةضةَيات و ئاغا بة دةبَي ئةوةي دواي طاوإ. بطَيٓيتةوة ضتةَهاز ية تؤَية ْاتواْي ثازةدا و
 و دةوَيةَةْد يةَْيوإ ًَُالَْي بووْي. دةناتةوة خؤي تؤَيةي ناتة ئةو بَيدةضةَياتة، بةزاْبةزةنةيػي دةبَيت،
 ضةندازي و ئابووزي َٖيصي ضني ناَة نؤْدا ية ضوْهة َٖيصة، ْيػاْةي دةزخةزي فؤنًؤزييدا ٖةقايةتي ية ٖةذاز

 ية ذَيسخإ ئةطةز نة َازنطة، تيؤزةي ئةو ٖةَإ. بطسَيت غتةناْدا نؤي بةضةز دةضةَيات دةيتواْي ٖةبواية،
 .دةبَيت بةَٖيص ضةزخاْيؼ ِزاضتةوخؤ ئةوا بَيت، بةَٖيص وزييةوةئابو ِزووي

 
 (ثياو بَيدةضةَياتي/ ثياو دةضةَياتي) دواْةي. ٢

 بةضةز َاَيةوة ية ثياو دةضةَياتي نؤْةوة ية بةتايبةتي نوزدةوازي نؤَةَيي و طػيت بة ِزؤذٖةَياتي نؤَةَيي ية
ٍَ َٓداَيةناْيدا و خَيصإ  نؤْةوة ية. دزَيربؤتةوة ذونُدازيؼ و ضياضي بوازي بؤ دةضةَياتة ئةّ تةْاْةت. بووة شا

 ذٕ.. دةزنةوتووة بةزاْبةز ِزةطةشي ية بَيتةوة بةزةْطازي نةع ئةوةي بةبَي طةوزة، و دةضةَيات تانة وةنو ثياو
ٍَ بووَْيهي وةنو  ًَُالَْيدا ية ٖةَيػة دذواشاْة دواْة ئةّ. تةَاغانساوة ٖاوضةزةنةي نؤيًةي تةْاْةت و طوَيِساية

 ثياو دةضةالتي وةٖادا نؤَةَيي ية ضوْهة دةبةخػَيت، دوواْاْة بةّ نؤَةَيايةتيياْة ِزةٖةدَْيهي ئةَة بووْة،
 .ْيػاْدزاوة ذَيسدةضتة و خياْةتهاز بة ذٕ وَيٓاْي نوزدييدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي شؤزبةي ية. شاَية ذْدا بةضةز

 ثَيوةْديية ٖةَوو ئةويرت. ٖةبَيت دةضةَياتي و بطَيِسَيت تَيدا ييئةزَيٓ ِزؤَيي ذٕ ٖةية، ٖةقايةمتإ نةّ
 ٖةقايةتي ية.  نسدووة نازيإ نؤَةَيايةتي ضَيطتةَي بؤ ثياو دةضةَياتي ثيػاْداْي يةضةز ٖاوضةزطريييةنإ

 نةضَيهي ثياوةنة ٖةقايةتةدا يةّ. ثيػاْدزاوة ضةْةباش و ٖازوٖاد بووَْيهي وةنو ذٕ وَيٓةي دا،(بري ْاو ئايػَيي)



 نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية دذواشةنإ ةنؤَةَيايةتي دواْ ِزةٖةْدي
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 شؤز ذَْيهي ٖةبوو نابسايةى. ))ٖةية ثياوةنةدا بةضةز تةواوي دةضةَياتي ذْةنة ذْةنةيةتي، طوَيًةَطيت
ٍَ ذْة دةٖاتةوة ناز ية بةضتةشَإ نابساي نة ٖةز ذْة ئةّ. بوو ئايػَي ْاوي ٖةبوو ٖازي و ضةْةباش  نابساي يةطة

 ِزووي ية ذٕ وَيٓانسدْيز  ٢٠٠١ٍ،٩٩٤ذوضَئ،.(( شبةضةزيدا بؤَية و ٖةزا دةيهسدة قوِزبةضةز
 نابسا بؤيةيؼ. ََيسدةنةي ضةز ضةزدةخاتة بةزدةواّ بةوةي. ٖةية َْيطةتيعي ِزةٖةْدَيهي يريةدا نؤَةَيايةتييةوة

ًََيو بَيت، ِزشطازي ذْة ئةّ دةضت ية ئةوةي بؤ . شيو و شَيس ية ثِسيةتي دؤشيوةتةوة بريَيهي طواية. دةدؤشَيتةوة فَي
 بةزدةدات طوزيطةنة ذْة، غؤِزنسدْةوةي ناتي ية نابساؽ غؤِزنةوة، بريةنةّ ْاو بؤ طوزيظ بة تؤ: دةَيَي ذْةيؼ

 ٖةزشوو نابساؽ بَيٓة، دةزّ نةوة فسياّ دةطات خَيسي يةضةزةوة نَيية ئةوة. ))بريةنة ْاو دةنةوَيتة ذْة و
 ٖاتة طةوزة ئةذديٗايةني ديت؟ ضي نابسا دةزةوة ٖاتة نة ِزايهَيػا، و بريةنة ْاو نسدةوة غؤِزي و َٖيٓا طوزيطَيهي

 ٖةفتةيةى َاوةي بؤ خوازةوةية، ية ٖاز ذَْيهي ئةوة خوا خاتسي بؤ: وتي ئةذديٗانةؽ ثسضي، يَيي نابسا دةزةوة
 دةبي دةزْاضِ ضانةت ية قةت َٔ غهاْدووّ طياْي ٖةَوو و دةدا يَيِ قاَطي بة ِزؤذَي ٖةَوو نة دةضَي،

 دةبَيتةوة، قووَيرت ذٕ بؤ نؤَةَيايةتييةنة تَيِسواْيٓة يَيسةداز ٢٠٠١ٍ،٩٩١ذوضَئ،.(( شبدةَةوة ثاداغتت
 يةّ تةْاْةت. ذيإ بؤ دؤشةخَيو دةبَيتة دةبَيت، وَيسإ ئةوا بوو، تَيدا دةضةَياتي ذٕ َاَيَيو خَيصاَْيو، ٖةز بةوةي

 ذْاْة جؤزة ئةّ نةواتة. دادوبَيداديةتي بري ْاو ذْةي دةضت ية خةزاثة بؤ َٖيُاية نة ئةذديٗا، ٖةقايةتةدا
 غَيوةيةى ٖةَوو بة ٖةية، قووَيي ثػتخاَْيهي بَيطوَإ ذٕ بؤ نؤَةَيايةتيية تَيِسواْيٓة ئةّ. يَيدةِزذَي خساثةيإ

 .نؤْة تَيِسواَْيهي ٖةزضةْدة ِزةتدةناتةوة، ذٕ تواْاي
 ِزةٖةْدي ٖةَإ ٖةَيطسي ئةويؼ ٖةية، ذٕ بؤ نوزدييدا ؤزيفؤيهً ٖةقايةتي ية ديهة تَيِسواْيَٓيهي

 بة ٖاونات ديهة، غَيوةيةني بة ْيػاْداْي و ذٕ بَيدةضةَياتهسدْي بؤ ٖةوَيَيهة تَيِسواْيٓةيؼ ئةّ. نؤَةَيايةتيية
ٍَ بةضةز تةواوي دةضةَياتي ثياو دةبَي نة ثَيدةَيَيت، ثةياَةَإ ئةو ْاِزاضتةوخؤ  ذٕ يَيسةدا. ٖةبَيت خيصاْدا و َا

 نوزدييةناْدا فؤيهًؤزيية ٖةقايةتة شؤزبةي ية. دةنسَيت تةَاغا ضَيروةزطستٔ و جواْهازي ناَيايةني ٖةز وةنو
 ثاَيةوإ دةِزفَيٓدزَئ، دَيوةناْةوة يةاليةٕ ذْة ٖةز ئةوة. ضَيروةزطستٓة بؤ ٖاونات جواْي، ئاَساشَيهي وةنو ذٕ

 ية. وَيٓانساوٕ جوإ شؤز نطي و ذٕ وةنو غايجةزييإ نطي و نطةثاغا وَيٓاي ٖةَيػة. بهات ِزشطازيإ دةبَي
 دةزوَيػَيو ْابَيت، ضازةي و دةنةوَيت ْةخؤؽ ئةوةي دواي ٖةية، نوِزي ضَي ثاغايةى دا(دةزَإ ضَي) ٖةقايةتي

 و عاضَيية و ضةخت شؤز غوَيَٓيهي ية دةزَاْةي ٖةز بةَياّ دةنات، بؤ دةزَاْي ضَي باضي ، دةبَيت ثةيدا
 ية دواي نوزةنة ضَي ٖةز. دةِزؤٕ دةزَاْاْة ئةو ثةيدانسدْي بؤ ثاغا نوِزةي ضَي ٖةز. ئةضتةَة شؤز دةضتخطتين

 يةوي دابِسإ، يةى ية نوَي ية بسانة ضَي َاوةيةى، ثاؽ. ))دةبَيت نطَيهيحوإ تووغي يةنةيإ ٖةز يةندابِساْيإ،
 بةيةنةوة و طَيِسايةوة خؤي بةضةزٖاتي يةنة ٖةز. َٖيٓابوو جواْي نطَيهي يةنةو ٖةز و بووْةوة يةنديطس
 وةنو ديهة يةاليةني ، قوزباْي وةنو نض و ذٕ ئةَاْةدا ٖةَوو يةز  ٢٠٩٤ٍ،٢٨٠طةزدي،.(( شَاَيَي طةِزاْةوة
 دةضةَياتي يةذيس ٖةَيػة دةبَي ذٕ تَيِسواْيين بؤ نض و ذٕ بؤ نؤَةَيايةتيية ِزةٖةْدة ئةّ. وَيٓانساوٕ دةضهةوت

 خؤي ْاخؤغييةنإ ية و ببات بةِزَيوة خؤي ْاتواَْي ذٕ ئةوا ْةبَيت، ثياو ئةطةز واتة. دةطةِزَيتةوة بَيت ثياودا
 .بهات ِزشطاز
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 (ئاشاد نؤَةَيايةتي ضَيطتةَي/ شؤزداز نؤَةَيايةتي ضَيطتةَي) دواْةي. ٣
 َٖيصاْةيؼ يةو يةى ٖةز. داطرينسدووة فؤيهًؤزي ٖةقايةتي شؤزي بةغَيهي خساثة و ضانة دذواشي دواْةي

 ضَيطتةَة دوو ئةّ. دةِزؤٕ يةضةزي ٖةية، ياضايةى و ضوازضَيوة واتة. دةبات بةِزَيوةيإ نؤَةَيايةتي ضَيطتةََيهي
 جاز شؤز. غازضتاْيةتةناْة ْيوإ ضَيطتةَي ئةواْيؼ طةوزةتس، ضَيطتةَي دوو ِزووْهسدْةوةي بؤ ٖةوَيَيهة

 ئةَةيؼ. داوة ديهةي ْةتةوةيةني نؤَةَيايةتي ضَيطتةَي ْيػاْداْي خةزاث و نسدٕ ْاغسئ ٖةوَيي ْةتةوةيةى
 بة ٖةضت بتواَْي نؤَةَيهةيدا يةْاو تاى تانو. تةَاغانساوة ثةزوةزدةيي و نؤَةَيايةتي ئةزنَيهي وةنو

 ِزاَٖيٓاْي يةوةيؼ ئاَاْخ. شياتسة ذٕ ٖي ية ِزؤَيي َْيس/ثياو ضَيطتةَةنةيػدا ٖةزدوو ية. بهات بةزثسضيازييةتي
 بوْيادْاْي ية نازا ِزؤَيَيهي بيٓيين ثَيٓاو ية خَيصإ و ٖؤش طةٍ، يةنَيتيي بة دةضتطستٔ)) يةضةز َٓداَياْة و تاى

 ْيػاْداْي و ْاضيٓةوة بؤ وةٖادا، ضَيطتةََيهي يةضةز تاى ِزاَٖيٓاْيز ٩٢٠،ص٩١١٤ابساٖيِ،.(( شنؤَةَيدا
 .خساثةية و ضانة َٖيصي ٖةزدوو

 نؤَةَيايةتي ضَيطتةََيهي وةنو ئةَة ثاغاياْةوةية، يةبازةي شؤزبةي نوزدي فؤيهًؤزي ٖةقايةتي طومتإ ثَيػرت
ٍَ بةِزَيوةبسدْي ضَيطتةَي ية جؤزَيهة ثاغايةتي. دةْوَييَن خؤي  شؤزداز ديهةي ضَيطتةََيهي بةزاْبةزدا ية. نؤَة

 فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية خَيصإ ضَيطتةَي. دَيوةناْة جياٖين و ضَيطتةّ ئةويؼ دةدزَيت، ْيػإ خساثةناز و
 ثاغانإ، خَيصاْي يةبازةي ٖةقايةتةنإ شؤزبةي بوزذواشياْةية،ضوْهة ضَيطتةََيهي شؤزي بة نوزديدا،

 غةِزة جةذْي) ٖةقايةتي ية. ضانةٕ بةزةي ية ئةَاْة جازةناْيؼ شؤزبةي ية باشزطاْةناْة، دةوَيةَةْدةنا،
. ٖةبوو ثاغايةى نؤْدا ية دةنةٕ باع وةنو ْابَي دةبَي. ))وَيٓانساوة باؽ و ِزاضتطؤ نةضَيهي وةنو ثاغا دا،(ئاو
ٍَ ثاغاية ئةو  شؤز غازةنة خةَيهي. دةنسد طةوزةي غازَيهي ذونُي. بوو ِزاضتطؤ و باؽ شؤز َيًًةتةنةي يةطة

ٍَ بةوة  ثاغايةتي ضَيطتةَي ْيػاْداْيز ٢٠٩٠ٍ،١١عًي،.(( شدةنات ذونُِساْيإ ثاغاية ئةو نة بووٕ، خؤغرا
 ثريؤشنسدْي و ثَيداٖةَيطوتٔ دادثةزوةز، و ِزاضتطؤ و خةخمؤز ضَيطتةََيهي وةنو باشزطاْإ، و دةوَيةَةْد ذياْي و

 نؤْدا ية نة دةطةِزَيتةوة، نؤَةَيايةتيية ضَيطتةَة ئةّ شاَيبووْي بؤ ِزيػةنةي ٖاونات ضَيطتةَةية، ئةو
 ِزاطستووة، خؤيإ دةزبازةناْي ية ْووضةزاْيإ و غاعريإ َريةنإ و ثاغا ضوْهة نسدووة، خةَيهي ذونُِساْي

 و بٓووضسَيتةوة غَيوة باغرتئ و جواْرتئ بة خؤيإ ذونُي َاوةي و ضةزدةّ ئةواْةوة ِزَيي ية ٖةوَيياْداوة
 جوآْيػاْداْي ية طوشازغنت نة ٖةية، نوزدي فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية ديهةَإ منووْةي ضةْدئ. ْاوبَٗيٓدزَيت

 باؽ نؤَةَيايةتيية و ضياضي ضَيطتةَة ئةّ ْاِزاضتةوخؤ بة بًََيني َةبةضتُاْة يَيسةدا. ثاغايةتي ضَيطتةَي
 .وَيٓانساوة خؤغطوشةزإ و ئاشاد ضَيطتةََيهي بة ٖاونات دةدزَيت، ْيػإ

 وةنو دَيواْة ئةّ. دَيوةناْة ذياْي ئةويؼ دزَيت،دة ْيػإ شؤزداز نؤَةَيايةتي ضَيطتةََيهي بةزاْبةزدا ية
 ية يةنَيو ضوْهة نساوة، مناييؼ نؤَةَيايةتي ضَيطتةََيهي وةنو. وَيٓانساوٕ خةزاثة بةزةي غَيوةي دِزْدةتسئ

 ٖاونات خوَيٓةز، و طوَيطس ية؛اي دزوضتهسدْة قةْاعةت نوزدي فؤيهًؤزي ٖةقايةتي نؤَةَيايةتييةناْي ئةزنة
 بؤ ْيية، نةع يةى ية دةَي ِزووي نات ٖيض فؤيهًؤز ٖةقايةتي. بطةضجَييَن ٖصزياْدا ية ئةوإ وَيٓةي ئةو

 يإ ثاغا، بٓةَاَيةي ية ثاَيةوإ جازإ شؤزبةي بؤيةيؼ ٖةبَيت نازيطةزي شؤزتسئ تانو خةَيهَيهة، نؤَةَية
ٍَ خةزاثةدا بةزةي بةضةز و فسيادِزةع تانة دةبَيتة ئةويؼ دةوَيةَةْدَيهة،  ئةوةَإ ئةَةيؼ. دةبَيت شا

 ضياضيي و نؤَةَيايةتي ضَيطتةَي تانة وةنو بوزذواشييةتة، و ثاغايةتي ضَيتطُةي ْيػاْداْي ثَيدةَيَيت،
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 ٖةقايةتي ْاو وةُٖييةناْي نةضة ية نؤَةَيايةتي بةزثسضيازييةتي و ئةزى)) ٖةقايةتةوة ِزَيي ية. ِزشطازخيواش
 ئةَةيؼز ٩٢٢،ص٢٠٠١ذالوة،.(( شبهسَيت طوَيطسةنإ ية داوا ٖةَإ ئةواْةوة ِزَيي ية ئةوةي بؤ دةنسَي، باز

ٍَ، تاني الي ٖةضتة ئةو دزوضتهسدْي يةضةز ئيػهسدْة  ضَيطتةَي ٖةَيػة. بهات َاَةَية بةزثسضيازاْة نة نؤَة
 دَيوةنإ و ثريةذٕ و جادووطةز نةضايةتي ثَيطةواْةوة بة. وَيٓانساوٕ باؽ نةضاْي بة غاذٕ و ثاغا و ثاغايةتي

 .دزاوٕ ْيػإ خةزاثةناز نؤَةَيايةتي ضَيطتةََيهي وةنو
 

 :ئةدماَةنإ
ٍَ ٖةَيػة ئةوإ. دةذئ دذواشدا ذياَْيهي ية بةزدةواّ توَيرَيهٔ، طةوزةتسئ غاعريإ و ْووضةزإ. ٩  يةطة

ٍَ و دةوزووبةزيإ تانةناْي  دواْة بةزٖةََٗيٓاْي ية بةختيإ باغرتئ ئةَةوة ٖؤي بة ًَُالَْيدإ، ية نؤَة
 .ٖةية دذواشةناْدا

 طَيِساْةوةدا تومخةناْي بةزةوثَيػربدْي و طةِزخطنت بة يةضةز نازيطةزيإ طَيِساْةوةدا ية دذواشةنإ دواْة. ٢
 .ٖةية

 ِزةٖةْدي نؤَةَيَي ًَُالَْيية ئةو بةيةنة، دذ بةزةي دوو َْيوإ ًَُالَْيي طػيت بة فؤيهًؤزي ٖةقايةتي. ١
 ئاشازةناْي و خةّ ٖةَيطسي ٖةقايةتاْةي ئةو. نؤَةَيايةتيية ِزةٖةْدي ِزةٖةْداْة، يةو يةنَيو. يَيدةنةوَيتةوة

 .َسؤظٔ
ًَةني نؤَةَييةني نؤْدا، ية نوزدةوازي نؤَةَيي. ٤  طوْد ية دةزةبةطايةتي ضَيطتةَي بووة، طوْدْيػٔ و خَي

 بةضةز دةضتيإ دةزةبةط و ئاغا. بووة دةضت يةذيس طوْديإ ذياْي نايةناْي ٖةَوو ٖةبووة، تةواوي دةضةالتي
 ضيٓةدا دوو ئةّ يةَْيوإ ًَُالَْيي يَيسةوة. طستبوو ديهةدا خةَيهي و جووتياز بةزٖةَي و َوَيو و ضاَإ تةواوي
 ية ضوودي نوزدي فؤيهؤزي ٖةقايةتي ئيطالَةوة ئاييين ٖاتين ٖؤي بة بطَيت بري ئةوةيػُإ ْابَي. دةبَيت ثةيدا

 غاز ْاو بؤ ًَُالَْيية ئةّ شؤزجاز بؤيةيؼ وةزطست، ديهة ْةتةوةناْي و عةزةب ٖةقايةتي خاضيةتي َٖيٓدَي
 .ئاضايييدا خةَيهي و نسَيهاز و باشزطإ يةَْيوإ ئةويؼ دةطواشزَيتةوة،

 ِزةٖةْدي ٖةَإ ٖةَيطسي ئةويؼ ٖةية، ذٕ بؤ نوزدييدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية ديهة تَيِسواْيَٓيهي. ١
 بة ٖاونات ديهة، غَيوةيةني بة ْيػاْداْي و ذٕ بَيدةضةَياتهسدْي بؤ ٖةوَيَيهة تَيِسواْيٓةيؼ ئةّ. نؤَةَيايةتيية
ٍَ بةضةز تةواوي دةضةَياتي ثياو دةبَي نة ثَيدةَيَيت، ثةياَةَإ ئةو ْاِزاضتةوخؤ  .ٖةبَيت خَيصاْدا و َا
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 :ضةزضاوةنإ

 نوزدي شَاْي بة
 .ٖةويَيس ئازاع، دةشطاي ،(نوزدي ئةدةبي ية يَيهؤَييٓةوة نؤَةَيَيو) ْاوةِزؤى و غَيوة ،٢٠٠١ ،(ئوََيد)ئاغٓا. ٩
ٍَ ِزَيبني:و ٖةَيوةغاْةوةطةزايي، ،٢٠٠٤ ،(ظا.ثييةز) شميا. ٢  ضوعي، ئاشاد: ثَيداضووْةوةي ئيطُاعيٌ، ِزةضو

 .ٖةويَيس نتَيب، ثةخػي و ضاث بؤ ِزَيبني
 ٖةتاو، ِزووْانبرييي ضةْتةزي ،(يَيهؤَييٓةوة و دةم) نوزدي فؤيهًؤزي ئةدةبياتي ،٢٠٠١ ،(ٖيُداد.د) ذوضَئ. ١

 .ٖةويَيس
 ئةنادميياي طؤزاْدا، غيعسةناْي ية ثسانتيصةنسدٕ و نؤَةَيايةتي ِزةخٓةي ،٢٠٩٢ ،(نةَاٍ ئاوازة) ضاَيس. ٤

 .ٖةويَيس نوزدي،
 .ٖةويَيس َونسيإ، دةشطاي فةيطةيف، نؤَةَيٓاضي و بؤزديؤ ثييةز ،٢٠٩٠ ،(ِزَيبواز) ضيوةيًي. ١
 .ٖةويَيس بةٖسةدازإ، بؤ قةَيا نؤيَيحي قةَيات، باخي ،٢٠٩١ ،(ضابري ذطَئ) عةيي. ٢
 ئاوَيس، ْاوةْدي ئاَادةنسدٕ، و نؤنسدْةوة ،(نوزدةوازي ٖةقايةتي) دةزَإ ضَي ،٢٠٩٤ ،(عةشيص) طةزدي. ١

 .ٖةويَيس
 
 عةزةبي شَاْي بة
 .الكاٍسة اليَضة، داز الشعيب، االدب يف التعبري اشكال ،٩١١٤ ،(ىبيلة.د) . ابساٍيه٨
 .بريوت ،٩ط للناليني، دازالعله ،(الشعس يف بييوية دزاسة) والتذلي اخلفاء ددلية ،٩١١١ ،(كنال) . ابوديب١

 والداز للطباعة العسبي الجكايف املسكز االدبي، اليكد ميظوز يف الشسدي اليص بيية ،٩١١٩ ،(محيد) . احلنداىي٩٠
 .لبياٌ البيضاء،

 احلديح، اجلامي املكتب ،(واليفشي ادتناعي ميظوز) للطفل الكصصي االدب ،٢٠٠١ ،(الشيد ذلند.د) . سالوة٩٩
 .االسكيدزية

 املعازف، ميشاة مطبعة  ،(بييوية قساةء) الشعس اليكد يف اللغوي املدخل ،٩١٨١ ،(مصطفي) . الشعدىي٩٢
 .االسكيدزية

 .بريوت اللبياىي، دازالكتاب ،٩ز الفلشفي، املعذه ،٩١١٤ ،(مجيل) . صليبا٩١
 دكتوزاة، اطسوسة العسب، عيد والبالغي اليكدي حبح يف التضاد ،٢٠٠٢ ،(مطري سشني ازكاٌ) . الطسايفي٩٤

 .بغداد دامعة
 .لوجنناٌ لليشس، العاملية املصسية املسكز ،(اخسي قساةء) العسبية البالغة ،٩١١١(ذلند) . عبداملطلب٩١
 .ازبد الكتب، عامل احلداثة،ميشوزات الشعس يف االسلوب بياء ،٢٠٠٢ ،(ذلند) . عبداملطلب٩٢
 .بغداد العامة، الجكافة دازالشووٌ االدبي، اليكد يف البيائية ىظسية ،٩١٨١ ،(صالح.د) . فضل٩١
 .بغداد العامة، للجكافة االعلي اجمللص دزويش، امحد:ت ،(الشعسية ىظسية) العليا اللغة ،٩١١١ ،(داٌ) . كو٩٨ًٍ
 كيليطو، عبدالفتاح: تكديه بيطساد، سعيد:ت السوائية، الشدصيات سينيولوديا ،٢٠٩١ ،(فليب) . ٍامو٩١ٌ

 .السباط
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 الرتاخ دللة ،(منوذدا املعسي عالء ابي شعس) الضدي اليشل مجاليات ،٢٠٠٨ سزيساٌ ،(مسري) . الديوب٢٠
 .دمشل ،٩٩٠:عدد العسب، الكتاب احتاد تصدز العسبي،

 
 
 
 

 
 ثوختة

( نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي ية دذواشةنإ دواْة نؤَةَيايةتيي ِزةٖةْدي) ْاوْيػاْي بة توَيريٓةوةية ئةّ
 ئةو بةتايبةت ثَيهَٗيٓاوة، نوزديإ فؤيهًؤزي ٖةقايةتي دةقي دذواشاْةي دواْة ئةو ِزاظةنسدْي بؤ ٖةوَيَيهة
 و دةاليةت ئاغهسانسدْي ية خؤي طسيٓطي دذواش دواْةي ية توَيريٓةوة. ٖةية نؤَةَيايةتييإ ِزةٖةْدي دواْاْةي

 .شَاْييدا ئاضيت ية بةتايبةتي منووْةٕ، باغرتئ بوْيادطةزةناْيؼ توَيريٓةوةي. ٖةية طوتازدا و دةم ِزاظةي
 دواْةي يةبازةي ضةزةتايةى) ْاوْيػاْي بة يةنةّ بةغي. ثَيهٗاتووة ضةزةني بةغي دوو ية توَيريٓةوةية ئةّ

. ٖةية دةقدا يةْاو ِزؤَييإ ضةْد تا بةوةي دذواشةوة، دواْةي ضةَهي يةبازةي تيؤزياْةية ٖةوَيَيهي( دذواشةوة
 بة دووةَة بةغي ٖةزضي. دةطةِزَيتةوة ِزةخٓةيي تيؤزي ناّ بؤ دذواشةنإ دواْة ية توَيريٓةوة ضةزةتاي

 ية دذواشاْةي دواْة يةو ثسانتيهيية ٖةوَيَيهي( ٖةقايةتدا ية دذواشةنإ دواْة نؤَةَيايةتيي ِزةٖةْدي) ْاوْيػاْي
 ضَيطتةَي دةوَيةَةْدي، و ٖةذازي دواْةي بةتايبةت. ٖةية نؤَةَيايةتيإ ِزةٖةْدي نوزديدا فؤيهًؤزي ٖةقايةتي

 . نوزديدا نؤَةَيطةي يةْاو نؤَةَيايةتي بةِزيوةبسدْي ضَيطتةَي و ثياوضاالزي
 دةاليةتة دةتواْني ََيتؤدةوة ئةّ ِزَيي ية ضوْهة بسدووة، ضيُيؤيؤجي ََيتؤدي بؤ ثةْاَإ توَيريٓةوةية ئةّ بؤ

 نؤَةَيطةي يةْاو دةاليةتَيهيإ ض يةواْة ٖةزيةى ئايا بةوةي. دةزغةئ دواْاْة يةو ٖةزيةى نؤَةَيايةتييةناْي
 اليةْي بؤ خوَيٓدْةوةيةنة و دذواشةنإ دواْة ِزؤَيي دةزخطتين بؤ ٖةوَيَيهة توَيريٓةوةنة ئاَادمي. ٖةية نوزديدا

 .نؤْدا ية ٖةقايةتةوة دةقي ِزَيي ية نوزدي نؤَةَيطةي نؤَةاليةتي
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 ملدص البشح
 التياقضات ٍرا لتعسيف معاولة( الكسدية الفوكلوزية احلكاية املزدودة التياقضات االدتناعي بعدال) السسالة ەٍر

 لتشديد ذلاولة السسالة ٍرة اٌ. االدبي اليكد دلال يف شآٌ ذو و دديد حبح اىَا. الفولكلوزية احلكاية يف املزدودة
 . فصول اثيني و مكدمة مً السسالة تتالف. املزدودة التياقضات وتبياٌ الشينيولودي امليَر دوز و مكاو عسض و

 وتعسيف مفَوو عً حتدثيا. اليظسي فصل ٍي و املزدودة، التياقضات االبعاد باسرتاتيذية خاض االول الفصل
 البعد حتدثيا الجاىي الفصل يف وتياول. املزدودة التياقضات البعد تازيذ علي الضوء سلط ثه املزدودة، التياقضات
 االسرتاتيذية لتطبيل الجاىي الفصل خصصيا وقد. الكسدية الفولكلوزية احلكاية يف املزدودة للتياقضات االدتناعي
 وملدضا باملصادز قائنة وصعيا وختاما. اخل...االدتناعية سلطة غين، و فكري: مجل احلكاية، يف املزدودة التياقضات

 .واالجنليزية العسبية باللغتني للبشح
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Abstract 

This message (the social dimension of the dual contradictions of the Kurdish 
folklore story) is adapted to define these dual contradictions in the folk tale. It 
is a new and very fierce research in literary criticism. This thesis is an attempt 
to identify and present the role and role of the Semiologic approach and to 
illustrate the dual contradictions. The letter consists of an introduction and two 
chapters. 
The first chapter deals with the strategy of dimensional double contradictions, 
which is the theoretical separation. We talked about the concept and definition 
of dual contradictions, and then highlighted the history of the dimension of 
dual contradictions. In the second chapter, we discussed the social dimension 
of the dual contradictions in the Kurdish folktale. We have devoted the second 
chapter to the implementation of the strategy of double contradictions in the 
story, such as: poor and rich, social authority ... etc. In conclusion, we have 
compiled a list of sources and a summary of the research in Arabic and English. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


