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 ثـيَـصــطؤتـو                                 
تيؤضى غياغى ، بطيتيية يةو تيؤضةى نة يةتةى ٖةض تيؤضَيهى تطزا ثابةْس بة بووٕ و ْةبووْى َطؤظ و ضؤْيةتى 

ثابةْس بةٖةض بواضَيو . ٖةغتهطزٕ بة بووْى تاى و دعاى ، تيؤضةناْى خؤى ية ديٗاْى َطؤظ بووْسا ئاوازةنات 
. ئاخَيعطة ِضَيصى زةنات و اليةْى ثؤظةتيغ ثابةْس بة دعاى و زةوَيةت ياخوز ٖةض ؾاضغتاْيةتَيو ئاوةاَل زةنات 

ئاخَيعطةى ٖةض دعانَيهيـ . غياغةت وةى ٖةض اليةَْيهى تطى ظاْػتى ِضؤَيى خؤى ثةيووةغت بة دعاى ئاوازةنات 
ثةيووةغتة بة ضةْسئ ثطْػيح نة يةْاو ٖةَوو ئةَاْةؾسا ثطْػيجى ئةخالقى و غياغى تَييسا خؤيإ منايؿسةنةٕ 

يةّ . ، َطؤظ ئةو بووْةوةضةية نة غياغةت غةضتاثاى شياْى تةْيووة ثابةْس بة ظيتةَية و ئاناضةناْى ِضؤشاْةى 
ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني يةْاو ٖةض دعانَيهسا ، ية ئاخَيعطةنةيةوة تيؤضَيهى غياغى ٖةَيبطؤظَيٓني نة ثةيووةغتة 

                                                                                                                 . بة بووْى ئةو دعانة خؤى ، نة تَييسا خوز ِضؤَيى غةضةنى زةبيَٓيت 
يةتةى ئةوةؾسا . ْةؾومناى ٖةض دعانَيو وةغتاوةتة ضؤْيةتى َاَةَيةى غياغى و طةؾةى ٖعضى ئةْساَةناْى 

اليةْى ِضؤؾٓبريى و ئةخالقى و بٓةَا ئابووضيةنإ ٖؤناضطةيَيهٔ طةضةنة ٖةَيوةغتةيإ يةغةض بهطَيت ، ثابةْس 
ؾطؤظةنطزٕ و . بةَةف طةؾةى ٖعضى ٖةض تانَيو طوظاضؾتة ية ثَيؿهةوتٓى ئةو دعانةى نة تَييسا شيإ زةنات 

ْاغاْسْى ٖةض بابةتَيهيـ طةضةنة ثَيؿرت بؤ اليةْى ََيصووييةنةى بطةِضَييٓةوة ، ئةَةف بة غووز وةضططتٔ يَيى 
                    . ْةى ضةغجاْسْى بٓةَا و ِضووزاوةناْى بةغةض غةضزةَى ئَيػتازا ، زواتط ضووْة ْاو خوزى بابةتةنة خؤى 

. ْةبووْى ثطْػيجة غياغيةنإ يةْاو ٖةض دعانَيهسا َاْاى بَى ٖعضى و بَى ئةْسَيؿةى ئةو دعانة ثَيٓاغة زةنات 
غةضَايةزاضى نة يةّ ِضؤشطاضةزا خؤى وةى ِضَيطوظةضَيهى بريى غياغى و ثةضوةضزة و طةؾةى ٖعضى َطؤيى 

منايؿسةنات ، يةتةى ئةوةؾسا باْطةؾةناْى بؤ زميونطاتيعةبووٕ ية بةضزةواَيسإ و يةنات و ؾوَئ زاْةبِطاوٕ ، ئةوا 
تةواوى ئةّ منايؿاْةى ثةيووةغتة بة َؤْؤثؤَيى زةغةاَلت و بٓةَا ئةخالقيةنإ ، نات يةزواى ناتيـ زاوايةنى 

تاظةتط ظيت زةناتةوة ، بةاَلّ ٖةَوو ئةو ئاناضاْةى ية ِضووناضزا وةى ثَيساويػتيةى زةضزةنةوٕ ، ئةوا ية ْاوةِضؤنةوة 
نَيؿة غياغى و غؤغيؤيؤديةنإ ، يةٖةَاْهاتيؿسا . ثَيواشؤيةنى نؤيؤْى نطزووة بة ئاَاجنى ئاخَيعطةيى خؤى 

ٍَ يةنرتى ، َاْاى بَى ٖعضى و ٖؤَؤشى و زمياطؤديةتى غياغى و غؤغيؤيؤدى و  ًَُالَْيى َْيوإ ئةّ زوو بواضة يةطة
َطؤظ ئةو بووْةوةضةية نة ظيتةَيةناْى بة زوو . زةضووْى يةْاو تةواوى تانةناْسا بؤخؤى زةنات بة ثَيٓاغةيةى 

ثَيواشؤزا طوظةض زةنةٕ ، يإ بةضةو خوز ثةضغتى ، يإ بةضةو طؿت ثةضغتى ، ئةَةف زوو ِضَيطوظةضى غياغى و 
غؤغيؤيؤدى و ئابووضئ نة بووْةتة ٖؤناضى ًَُالَْيى َْيوإ َطؤظةنإ و َْيوإ غةضدةّ دعانةنإ ، ياخوز ئةوةى 

  .زةبات (Civilization)نة ََيصوو ْاوى بة ؾاضغتاْيةت
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بَيطوَإ ئةّ توَيصيٓةوةية ططْطى تايبةت بةخؤى ٖةية ، نة تَييسا ضةْسئ تَيطةى ٖعضظاْاْى ثةيووةغت بة بابةتة 
غياغى و غؤغيؤيؤديةنإ و ئابووضى و غةضَايةزاضى و زميونطاغيةت و فيُيٓيعّ ؾطؤظةنطاوة ، ثاؾإ ثةيووةغت 

غةضتاثاى ئةّ توَيصيٓةوةية بةثَيى َيتؤزى . بةّ بابةتاْة ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا بؤ داضَيهى تط ئاوةاَل نطاوٕ 
تَيطة غياغيةنإ نة ِضؤضووْةتة ْاو شياْة غؤغيؤيؤديايةنةى َطؤظةوة ، بةتايبةتى يةْاو . ؾطؤظةيى ئةجناّ زضاوة 

ٖيض َطؤظَيو يةغةض ظةوى بةبَى ِضةضاونطزْى . طةالْى شَيطزةغتةزا ضةْسئ َاْاى دياواظى بةخؤى بةخؿيووة 
. زةوضوبةض و غووز وةضططتٔ ية زةوضوبةض ْاتواَْيت تاظةطةضى ٖعضى بئافطَيَٓيت ، بةتايبةتى ية ديٗاْى غياغةتسا 
ٌَ و َاضنؼ و ضةْساْى تطزا  ئؤز ئاالٕ يَيطةزا ئةو ٖعضظاْةية نة يةتةى تَيطةى ٖعضظاْاْى وةى ئةفالتووٕ و َٖيط

.                   تَيطةيةى بؤخؤى ٖةَيسةطؤظَيَٓى و يةْاو ؾؤِضؾى ْاغيؤْاييػتيسا ئاضاغتةى زةوضوبةضى خؤى زةنات   
 

    زِيَــبـــةزى 
ية . ئةّ توَيصيٓةوةية بةؾَيوةيةنى غةضةنى ثةيووةغتة بة تيؤضى غياغى ، بةتايبةت الى عةبسوَياَل ئؤز ئاالٕ 

غةضدةَى ئةّ  توَيصيٓةوةيةزا َيتؤزى ؾطؤظةيى بةناضَٖيٓطاوة ، نة تَييسا بةؾَيوةيةنى طؿتى و ئاوَيتةيى ِضووةو 
تايبةتى و بٓضيٓة و بٓةَا غازةنات بابةتةناْى تَيسا نطاوة بة ئاَاْر ، يةتةى ئةوةؾسا ٖةوَيُساوة ية ثَيٓاغةيةنى 

طؿتييةوة ِضووةو تايبةتى ٖةض ضةَهَيو ٖةْطاوى ؾطؤظةيى بٗاوَيصّ ، نة تَييسا ٖعضيٓى ٖعضظاْطةيَيو يةتةى 
 _ غياغةت _ ؾاضغتاْيةت _ ْةتةوة _بابةتةنةزا و ثةيووةغت بة ضةَهة غياغيةناْيةوة زةضباضةى زةوَيةت 

.                                                                   ٖتس وةضبططّ ..... و (نةثيتاييعّ ) غةضَاية_زميونطاغى   
ية بةؾى يةنةَى ئةّ توَيصيٓةوةيةزا ، ٖةوَيُساوة ِضةٖةْسة ََيصووييةنإ وةى بٓةَايةى بؤ غةضٖةَيساْى 

ؾاضغتاْيةت وةضبططّ و تَييسا ؾطؤظةيةنى ؾطؤظة يةخؤطط بؤ ئةّ ِضةٖةْساْة بهةّ ، ية ْةغهى يةنةَى ئةّ بةؾةزا 
 ثَيٓاغةنطزْى ؾاضغتاْيةمت وةى ثَيويػتيةى بؤ ضووْة ْاو ثطْػيجةناْى ؾاضغتاْيةت بةططْط ظاْى ، تاوةنو 

ية ْةغهى زووةَى ئةّ بةؾةزا ، ِضةٖةْسة غةضةنيةناْى دعانِ . بتوامن ضةَهى ؾاضغتاْيةتى يَيوة ؾطؤظة بهةّ 
تَيسا ؾطؤظةنطزووة ، نة ئةّ ِضةٖةْساْة ثطْػيجى ٖةض ؾاضغتاْيةتَيهٔ ، ؾاضغتاْيةتيـ بةٖؤى ئةّ ِضةٖةْساْةوة 

ياخوز زةغةاَلتى - نًتووض ، ظَإ ، غياغةت )زةتواَْيت طوظاضؾت ية بووْى بهات ، بةتايبةتى ِضةٖةْسةناْى وةى 
ئاخَيعطةى بٓيازْاْى ٖةض ؾاضغتاْيةتَيو ثةيووةغتة بة ٖةضيةى يةّ  . (غياغى ، ئةخالم ، ياغا ، زميونطاغى 

ية ْةغهى غَييةَى ئةّ بةؾةزا ، بة ثَيويػتِ ظاْى ٖةَيوةغتةيةى بهةّ يةغةض ئةوةى نة ضةْسئ . ضةَهاْةوة 
يةتةى ئةوةى نة ؾاضغتاْيةت ضةْس ثطْػيجَيهى طةضةنة بؤ . ئاغتةْط ٖةٕ بؤ يةْاوضووٕ و ْةَاْى ؾاضغتاْيةت 

بووْى ، ئةوا ٖؤناضطةيَيهيـ ٖةٕ نة ِضَيططٕ ية ضؤْيةتى زضوغبووٕ و ْةؾومنانطزْى ، بَيطوَإ ٖيض 
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ؾاضغتاْيةتَيهيـ ْةبووة نة يةناتى ئاوةاَلنطزٕ و ئافطاْسْيسا ئاغتٓططةيَيهى ْةٖاتبَيتة بةضزةّ ، بةاَلّ ئةوةى 
ية ْةغهى . ططْطة يَيطةزا ضؤْيةتى ِضةويٓةوةى ئةو ئاغتةْطاْةية و ضؤْيةتى َاَةَيةنطزْى غياغياْةية يةتةنياْسا 

ضواضةَى ئةّ بةؾةزا ، بةؾَيوةيةنى طؿتى ِضووَهطزؤتة ضؤْيةتى ْاغاْسْى ؾاضغتاْيةتى غؤَةض و بة ؾَيوةيةنى  
تايبةتيـ الى ئؤز ئاالٕ ، نة تَييسا ِضاٖيبةنإ طةضةنياْة طؤتةناْى خؤيإ وةى طؤتةيةنى خوزاوةْساْة ْاوظةْس 

بهةٕ ، يةتةى ئةوةؾسا زضَيصةثَيسةضى طؤتةناْيإ يةْاو ئةو ؾاضغتاْيةتةى نة يةَِطؤؾسا يةشَيط ْاوْيؿاْى 
.                                                      َؤزَيطْيتة ياخوز ٖةوَيسإ بؤ زميونطاتيعةبووٕ خؤى منايـ زةنات   

ْةتةوة ئةو ضةَهةية نة بووةتة وَيطزى غةض ظَاْى َطؤظةنإ ية ٖةض نات و ؾوَيَٓيهسا ، ثابةْس بةٖةض دعانَيهيـ 
ًََى ، ياخوز وَيططوَيَيو زازةَْى نة ضيرت باغهطزٕ يةخؤ  وةى تَيطةيةى ْيؿاْةيةنى ثطغياض يةزواى خؤى دَيسةَٖي

ية بةؾى زووةَى ئةّ توَيصيٓةوةيةزا ، ْةتةوة وةى ئةوةى نة طةضةنة ببَى ثَيٓاغة نطاوة ، يةتةى ئةوةؾسا . ْاططَيت 
ؾطؤظةى تايبةت بةخؤى بؤ نطاوة ، بةاَلّ تَيطةيؿنت يَيى ثةيووةغتة بة ٖؤؾَيهى غياغيةوة ، ضوْهة ْةتةوة ئةو 

ناتة ثَيٓاغةيةى بؤ خؤى زةغتطري زةنات نة ية ِضواْطةى ٖؤؾَيهى غياغى و غؤغيؤيؤديةوة ئاضاغتةى زةنطَيت ْةى 
ٌَ)ٖؤؾَيو نة َٖيؿتا يةْاو نالٕ ية ْةغهى يةنةَى ئةّ بةؾةزا زةوَيةت وةى خؤى . ةناْسا ضةقبةغتوو َاوة (خَي

ية ْةغهى زووةَى . ثيٓاغة و ؾطؤظةى بؤ نطاوة ، زواتطيـ وةى ئةوةى نة بة ْةتةوة ططَيسضاو خؤى زةضخػتووة 
ئةّ بةؾةزا ٖةضيةى ية ئاضاغتة ئيهؤْؤَى و ئيهؤيؤشى و ئيٓسؤغرتياييعَيةنإ يةْاو ديٗاْى َؤزَيطْيتةى 

زميونطاتيسا وةغفهطاوٕ ، واتة ِضؤَيبيٓيٓيإ يةْاو َؤْؤثؤَيى زةغةاَلت و بة غةضَايةزاضنطزْسا ، يةتةى ئةوةؾسا 
ثةيووةغت بةوةى نة طةضةنة ئاضاغتةى ئةّ غَى ضةَهة ضًؤٕ يةاليةٕ طةيةوة َاَةَيةيإ يةتةنسا بهطَى و ضًؤٕ 

ٍَ و غياغةت و ِضؤؾٓبريى . يةشَيط َؤْؤثؤَييسا ِضظطاضيإ ببَى  ية ْةغهى غَييةَسا ِضوويهطزؤتة ئةو ئةضنبيٓياْةى َؤِضا
يةْاو دعانسا ، ٖةضيةى يةّ ئةضناْةف زاخؤ ضًؤٕ بووْةتة ظةويةنى نؤيؤْى زةغةاَلت و غةضَايةزاضى ية 

ية ْةغهى ضواضةَسا ئاَاشة بة ضؤْيةتى ٖعض و ثةضوةضزة نطاوة ، يةتةى ئةوةؾسا ئةو . َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا 
ئاغتةْطاْةى نة ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا يةاليةٕ زةغةاَلتى غياغيةوة بؤى ثَيؿَٗيٓطاوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة 

ضًؤٕ غيػتةَطةيَيهى غياغياْةى يةخؤططتووة ، بةتايبةتى يةْاو زاّ و زةظطا ِضؤؾٓبريى و ثةضوةضزةييةناْسا نة 
ية ْةغهى ثَيٓذةَسا فيُيٓيعّ وةى ثَيٓاغةيةنى طؿتطري و ثابةْس بة . بووةتة ٖؤناضى ْاتةْسضوغتى تاى و دعاى 

.         ِضةوتى ييرباييعّ و َاضنػيعّ و غؤغيؤيؤدى و يةْاو ئاييٓةناْسا ، زواتطيـ الى ئؤز ئاالٕ بة ئاَاْر طرياوة   
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زِةيةندى ميَروويى بؤ ضةزيةَلداى و طةشةكسدنى شازضتانيةت                                                                 : بةشى يةكةم   

ؾاضغتاْيةت غيػتةََيهى نؤَةاَليةتية و ٖةض ئةّ غيػتةَةف بةؾَيوةيةنى ظيتةَيةيى بواض بؤ زاَٖيٓإ و نًتوض و 

يةتةى ئةَةؾسا ضةْس ِضةطةظَيهى غةضةنى خؤيإ وةزياضزةخةٕ بؤ بووْى . بووْى ئَيتٓيهى زةِضةخػَيَٓيت 

. ؾاضغتاْيةت ، نة اليةْى ئابووضى و غياغى و ظةويٓاغى و ِضؤؾٓبريى و ثةضةثَيساْى ظاْياضى و ٖوْةض زةططَيتةخؤ 

غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت ثةيووةْسى بة ْةَاْى تطغةوة ٖةية ، بةاَلّ تطغيـ ٖؤناضة بؤ ئاطازاضنطزْةوة ية 

ناتَيو تطؽ ْاََيَٓيت ئةوا َطؤظ . يةْاوضووْى ؾاضغتاْيةت و زووباضةْةبووْةوةى ئةّ ٖؤناضى يةْاوضووْة 

ٍَ ِضؤشطاضى ئاَازةزا زةئافطَيَٓيت  يةتةى ئةَةؾسا غةضةتاى . ظيتةَيةى خؤى وةطةِضزةخات و زاَٖيٓاْى تؤنُة يةطة

قؤْاغى َطؤظايةتى ية ظيتبووْةوةى وؾةنإ و ظَاْسا خؤى زةبيَٓيتةوة ، نة يةنَيو بوو يةو ئاَطاظاْةى َطؤظ بووٕ 

تَييسا خؤى ئاؾهطانطز و ثةيةقاشَيى نطز بةضةو نؤنطزْةوة بؤ دعاى ياخوز دعانى ؾاضغتاْى ، بةَةف ظَإ 

. ئاَطاظَيو بوو نة تانةناْى نؤنطزةوة و دعانى َطؤظ و َاْاى َطؤظ بووْى يةبةضزةّ طؿتيةتيسا ظيت نطزةوة 

َطؤظايةتيـ ٖةض يةوناتةوة زةغتيجَيهطز نة بووْةوةضَيهى ْيوة َطؤظ ية َْيو يَيطةواضزا زةغتيهطز بة يَيهؤَييٓةوة و 

ٖؤؾى خؤى خػتةطةِض بؤ بيٓيٓةوة و زاَٖيٓإ و ْيؿاْة زةْطيةنإ ، تاوةنو بطات بة ططوثَيهى ٖاوؾَيوة و ٖاوظَاْى 

خؤى ، بؤ ئةَةف َطؤظايةتى ية يةنةّ تطؤثهيسا ية ئةجناَى وةطةِضخػتٓى ظيتةَيةى ٖؤف و ظَاْسا زةغتيجَيهطز و 

ًََئ نة ؾاضغتاْيةت ية . بووْةوةضَيهى ٖؤمشةْس تَييسا وَيٓةى خؤى ْيؿاْسا  يةتةى ٖةَوو ٖؤناضَيهيـ زةناضئ ب

بؤ ئةَةف ٖةضضةْسة ظاْياضيةنى . ؾوَيٓهسا غةضيٗةَيسا نة بةثيتى و بةضةنةتى غةضتاثاى ئةو ؾوَيٓةى تةْيبوو 

و خةياَية ثِط ئاَيؤظةنامنإ  (1فًيٓسةض ظثتريى)زضووغتُإ يةبةضزةغتسا ْية ، بةاَلّ بةثَيى ؾوَيٓةواضْاغةناْى وةى 

يةناتَيهسا ٖةَوو بةَيطة . ةوة خؤى منايؿهطزووة (ئاغيا)زةناضَئ بًََيني نة غةضةتاى ؾاضغتاْيةت ية خؤضٖةاَلت

ََيصووييةنإ و ٖعضة فةيػةفيةنإ ئةوة زةغةملَيٓٔ نة تةَةْى ؾاضغتاْيةت ية خؤضٖةاَلتسا ظؤض زووضوزضَيصتطة ية 

. ؾاضغتاْيةتى خؤضئاوا ، بؤ ظياتط غةملاْسْى ٖةَوو ئةَاْةف ثَيويػتيةنى ظةضووضى بة بةَيطة و ظاْياضى ٖةية 
                                                           

1-
فًيٓسةض ظثتريى ، ثَييوابوو تةْيا ٖؤناضة ئابووضى غياغى و نؤَةاَليةتيةنإ ؾاضغتاْيةت ْائافطَيٓٔ ، بةَيهو ٖؤناضى غايهؤيؤشيـ ٖؤناضى غةضةنية يةتةى  

                                                                                                                       .ٖةَوو ئةو ٖؤناضاْة بؤ ئافطاْسْى ؾاضغتاْيةت 
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بةاَلّ بةَيطةيةى نة ساؾا ٖةَيٓةططة ، ئةوةية نة ظاْاياْى ؾوَيٓةواضْاغى زواى يةى غةزة يَيهؤَييٓةوة يةغةض ظةَيٓى 

ْيٌ و فةيةغتني و َيعؤثؤتاَيا و ظةَيٓى فاضؽ ، طةيؿنت بةوةى نة غةضظةَيٓى َيعؤثؤتاَيا تانة ؾوَيَٓيو بووة 

نة بؤ يةنةَني داض ؾاْؤْاَةى ؾاضغتاْيةتى خؤى ية ََيصووزا منايؿهطزووة ، ٖةض يةوَيؿةوة َطؤظايةتى بؤ 

                  .( DHALLA, 1922 . Pp43-49  )داضَيهى تط زةغتيهطزةوة بة ظيتةَيةناْى خؤى 

ؾاضغتاْيةت بؤ غةضٖةَيسإ و طةؾةنطزْى ظياتط ية اليةْةناْى تطى وةى ئابووضى و غياغى و ْةضيتى ، ثةيِطةوى ية 

ؾاضغتاْيةت ية طؤِضاْساية ، واتة زةضَيتة قؤْاغَيهى زابِطاْةوة و ية غةضزةَى  . ظةوى ياخوز ظةويٓاغى زةنات 

. غةٖؤَيبةْساْةوة بةضةو شيإ و غةضزةَى وؾهاوةنى ياخوز بؤ غةٖؤَيبةْساَْيهى تط َةوزانةى خؤى زةطؤِضَيت 

ئةَةف ناضزةناتة غةض زةغتهةوتة ططْطةناْى َطؤظ ، ياخوز ؾاضغتاْيةت بةضةو قؤْاغَيهى تطى ظيتةَيةيى َطؤظى 

ٖةضضةْس يةواْةؾة ية قؤْاغَيهسا ِضووبةِضووى ئةشزيٗاى بوَةيةضظة ببَيتةوة و ٖةَوو . ئاضاغتةزةنات 

 ٌَ                         .(KOHN,1929, Pp 16,17,49,53,54-81)زةغتهةوتةناْى ؾاضغتاْيةتى َطؤيى خباتةوة شَيطط

 تَيطةناْى خؤى ثةيووةغت بة ؾاضغتاْيةت ئاضاغتة زةنات ، طؤضزٕ 2طؤضزٕ ضايًَس ئؤز ئاالٕ بة غووز وةضططتٔ ية

ضايًَس ضاخى ْاوةِضاغتى ثَيـ غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت بؤ ثَيؿدػتٓى ؾؤِضؾة ظاْػتى و ئابووضى و غياغى و 

غؤغيؤيؤديةنإ زةطةِضَيَٓيتةوة ، يةَةؾةوة َطؤظ تواْى ؾاضغتاْيةتَيو ئاوابهات ية ئةجناَى ظيتةَيةييةناْى يةتةى 

يةتةى . غطوؾتةوة ، نة تَييسا نةف و ٖةوا وةى ٖؤناضى غةضةنى ثَيؿدػتٓى ئةّ ؾؤِضؾة وةزياض زةنةوَيت 

ئةوةؾسا طؤضزٕ ضايًَس ئاَاشة بة ْاوضةى َيعؤثؤتاَيا زةنات وةى غةضةتاى ؾوَيٓى غةضٖةَيساْةوةى  َطؤظايةتى بؤ 

ْاوظةْسى زةنات و غةضةتاى زؤظيٓةوةنإ بؤ ئةّ قؤْاغة ََيصووية  (ٖيالىل بة ثيت)داضَيهى تط ، نة ظؤض داض بة 

ْاوضةى َيعؤثؤتاَياف يةالى طؤضزٕ ضايًَس ية َيػطةوة بةضةو زؤَيةناْى ْيٌ و فةالتى ئةفطيكاوة . زةطةِضَيَٓيتةوة 

زةغتجَيسةنات ، ٖةضوةٖا ية ِضؤشٖةاَلتى يوبٓاْةوة و ية غةضووى ِضووباضى زجيًة و فوضاتة زةغتجَيسةنات تا زةطاتة 

ظجنرية ضياناْى ئَيطإ ، يةَةؾةوة زوا ثؿتَيٓة بة ثيتةنةى بة غوضياو وياليةتى َوغًَةوة زةبةغتَيتةوة ، نة تَييسا 
                                                           

 ، ية تَيطةناْى ثةيووةغت بة ؾاضغتاْيةت ِضووزةناتة غةضدةّ اليةْة ئابووضى و غياغى و شيٓطةييةنإ ، تةْاْةت خوزى ثطؤغة طؤضزٕ ضايًَس -2
                              . يةْاو زيسطاناْى ئؤز ئاالْسا بؤ داضَيهى تط وةبةضضاو زةنةوْةوة طؤضزٕ ضايًَسثةضوةضزةييةناْيـ يةبةضضاو زةططَى ، ئةّ تَيطاْةى 
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ئاَاشة بة ضةْسئ ِضووباضى ططْط زةنات ، وةى زجيًة و فوضات و باييذ ، ظاب ، نة ئةَاْةف طوظضاؾت ية بةثيتى 

                                                                                                             .(15-10، 2015ٍ. طؤضزٕ ضايًَس)ْاوضةنة و غةضةتاى غةضٖةَيساْةوةى شيإ تَييسا زةنةٕ 

 بة غووز وةضططتٔ يةّ طؤتاْةى طؤضزٕ ضايًَس ، ثَييواية غةضدةّ ظاْػتةنإ زةضباضةى ئةو ِضاغتية ٖاوِضإ 3ئؤز ئاالٕ

نة ََيصوو دطة يةوةى نة زةوضى غةضةنى زةبيَٓيت ية بويةضة َطؤظايةتييةناْسا ، ئةوا ْةى تةْيا بؤ َطؤظ ، بةَيهو 

ٌَ  4زةوضى ئافطَيٓةض زةبيَٓيت بؤ غةضدةّ بووْةوةضةناْى تطيـ ، يَيطةؾسا ئاَاشة بة ٖعض و بؤضووْةناْى ٖيط

 13.8ةوة تةَةْى طةضزووٕ و ََيصووةنةى بؤ (,Big-Bangبيط باْط)زةنات ، نة ية ِضواْطةى تةقيٓةوة طةوضةنة 

ٍَ زةطةِضَيَٓيتةوة ، ئةّ بؤضووْةى ٖيطًَيـ بةزيسى ئؤز ئاالٕ باغَيهى ؾَيواظْاغى تاظةى  (َيتؤزؤيؤشى)ًَياض غا

ؾاضغتاْيةتى ِضؤشئاواية و ٖاوؾَيوةى ئافطاْسْى ثةضتوونة ثريؤظةناْى تطة ، بةاَلّ بةٖؤى نؤتايى و زوايني قؤْاغى 

ٍَ ثَيـ ئَيػتا ، بةضزى بٓاغةى ََيصوو و ٖعضى دعاى زاْطا ، نة ية ِضاغتيسا ئةّ دعانةف 20000غةٖؤَيبةْسإ   غا
                                                           

3-
نة بة واتاى َاّ زَيت ، ياخوز عبساهلل ئؤز ئاالٕ ، نة ْاظْاوى ئؤز ئاالٕ بؤ باثرية طةوضةى (ئاثؤ)ية ْاغطاو بة (عبسأهلل عُط عبسأهلل)ئؤز ئاالٕ ، ْاوى تةواوى  

 ية طوْسى ئؤَةضىل و ية خَيعاَْيهى دوتياض يةزايو بووة ، نة ئةّ طوْسة غةض 1948ية غاَيى . (375، 2ٍ، ب2002ئؤز ئاالٕ ،)بٓةَاَيةنةى زةطةِضَيتةوة 
بةْاوضةى ئوضفاية ية بانوضى نوضزغتإ ، ئؤز ئاالٕ خوَيٓسْى بٓةِضةتى و ْاوةْسى و ئاَازةيى ٖةض يةو طوْسة تةواونطزووة ، ية زواى قؤْاغى ئاَازةيى ْاوى ية 

ظاْهؤى ئةْكةضة و يةبةؾى ظاْػتة غياغيةنإ زةضزةضَى ، بةاَلّ بةٖؤى باضوزؤخى غياغى ئةونات و ضاالنية غياغيةناْى ئؤز ئاالٕ خؤى ْاتواَْى خوَيٓسْى ظاْهؤ 
                                                                                                                                                                       . تةواوبهات و ِضووزةناتة ؾاضى زياضبةنط ، ٖةض يةو ؾاضة ية ؾاضةواْى زازةَةظضَى و ناضزةنات 

 ئؤز ئاالٕ يةتةى ضةْس ٖاوِضَييةنى زةغتسةنات بة زاَةظضاْسْى ِضَيهدطاوَيهى َاضنػيػتى ييٓيٓػتى و يةغةض ِضَيباظى َاوتػى تؤْط ية بانوضى 1973يةغاَيى 
 بةٖؤى ِضاوةزووْاْى 1977نوضزغتإ ، نة تَييسا زاواى َافةناْى نوضزى زةنطز ، زواى ٖةوَيساَْيهى ظؤض ية زوانطزْى َافةناْى نوضز و نًتووضى نوضزى ، يةغاَيى 

ثؤييؼ و دةْسضَةى توضى ، ِضووزةناتة ْاوضة ؾاخاويةناْى نوضزغتإ ، زواتطيـ بةضةو غوضيا نؤض زةنات ، بةتايبةتى بؤ نوضزغتاْى ِضؤشئاوا ، ٖةض يةو ناتةؾسا 
   .                                                                                                            زميةؾل و ئةْكةضة ْانؤنيةنى غياغى ظؤضيإ يةَْيواْسا ٖةبوو 

ثاف ضةْسئ .  ثاضتى نطَيهاضاْى نوضزغتإ زازةَةظضَيَٓيت ، نة تَييسا ضةْسئ ٖاوِضَيى َاضنػيػتى ييٓيٓػتى خؤى تَييسا بةؾساضبووْة 1978ئؤز ئاالٕ ية غاَيى 
 نيٓيا ية ئةفطيكا ، بة ٖؤى ثيالْطَيِطيةنى َْيوزةوَيةتى زةغتطري – ية فطؤنةخاْةى ْايطؤبى 1999-2-15ناضو خةبات يةْاو ثاضتةنةيسا ، ئؤز ئاالٕ ية بةضواضى

ٖتس ..... ، نة تَييسا ٖةضيةى ية واَلتاْى ئةَطيها و توضنيا و بةضيتاْيا و1998زةنطَيت ، ئةّ ثالْةف غاَيَيو ثَيـ زةغتطرينطزْى زازةِضَيصضَيت ، واتة غاَيى 
ئؤز ئاالٕ يةزواى ِضفاْسْى يةاليةٕ زةوَيةتة ظهلَيعةناْةوة ِضازةغتى زةوَيةتى توضنيا زةنطَيت و يةزوايؿسا بؤ .  (158-156 ، 2007ٍغاَى ؾؤِضف ، )بةؾساضبووٕ 

                           ( .                                                                                                                 195-194، 2015ٍبطيتا بويةض ،  + (27-26 ، 2014ٍثالْطَيِطى َْيوزةوَيةتى زش بة عبساهلل ئؤز ئاالٕ ، )ظيٓساْى تانةنةغى ية زوضطةى ئيُطاىل  
ٌَ فةيًةغوفَيهى نالغيهى ئةَيُاْية ، ٖاونات فةيًةغوفَيهى ئايسياىل بوو ، نة ناضيطةضى تةواوى يةغةض َاضنؼ ٖةبوو ، بةتايبةتى زيايَيهتيو نة ضةَهَيهى - 4 ٖيط

ٌَ زةوَيةت بطيتيبووة ية ضؤسى ِضةٖا ، بؤ ئةَةف ثةضةى بة زيايَيهتيهةنةى زا وةى  ية بٓةِضةتسا يؤْاْية و بة واتاى نؤبووْةوةى َطؤظةنإ زَيت  ، نة يةالى ٖيط
ثطؤغةيةنى ََيصوويى ، بؤ غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةتَيهى تاظة و تواْسْةوة و ْةَاْى ؾاضغتاْيةتى نؤٕ ، ثابةْس بةَةؾةوة ؾاضغتاْيةتى َةغيشى بة 

ثابةْس بة ضؤْيةتى . غةضنةوتوتطئ ؾاضغتاْيةت ْاوظةْس زةنات نة ثَييواية ؾاضغتاْيةتى َةغيشى تواْيويةتى بااَلزةغتى خؤى يةْاو ََيصووزا بةضدةغتة بهات 
          .ةوة بةضدةغتة بووة(باْط-بيط)زضوغتبووْى طةضزووْيـ ئاَاشةى بة تةقيٓةوة طةوضةنة نطز و ثَييوابوو نة طةضزووٕ ية ئةجناَى تةقيٓةوة طةوضةنةوة 
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يَيطةؾسا ططْطيسإ بة َطؤظ و ؾاضغتاْيةتى . تةْيا زةغتٓيؿاْهطزْى ََيصووى َطؤظ ْية ، بةَيهو ََيصووى طةضزووْة 

َطؤظ و ََيصووةنةى وةى ثَيويػتيةى ئاَاشةثَيسةنات ، ٖةضوةٖا ية َياْةى توَيصيٓةوة ظاْػتيةناْةوة زةضباضةى َطؤظ 

ٍَ ية  (ئيتٓيهى)و ْةتةوةيى (ئةْرتؤثؤيؤدى)ْاغى و ظَاْةواْيةوة ئةوة زةغةملَيَٓيت نة ؾؤِضؾى طوْس و نؿتونا

ظاططؤغةوة ططَيسضاوة و ثَيؿهةوتٓى -ظجنرية ؾاخةناْى تؤضؽ (بايؤيؤدى)ئاخَيعطةزا بة بوْيازى ظيٓسةوةضظاْى

نة ِضؤَيَيهى ئاخَيعطةيى . ْاوظةْسى زةنات  (ٖيالىل بةثيت يإ ظَيِطئ)بةخؤيةوة بيٓيووة ، نة ئؤز ئاالٕ ظؤض داض بة 

و غيػتةَى  (نالْى)زةطَيِطَيت بؤ غةضةتاى غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت و طواغتٓةوةى غيػتةَى دعانى خَياَليةتى

، 4خ. ئؤز ئاالٕ )قةبيًةيى بةضةو ظَإ و نًتووضى ٖاوبةف ، ئةَةف بة ياضيسةى غةضدةّ ظيتةَيةيى َطؤظةناْةوة 

2011 . ٍ29-36)  .                                                                                                                                                                                                                    

يَيطةزا زةَةوَيت ئاخَيعطةناْى ؾاضغتاْيةت ية غةضزةَى ثَيـ ََيصووةوة ئاَاشةثَيبهةّ ، ٖةضضةْس وةغفهطزْةنةف 

ية ْووغيٓسا  تاِضازةيةى نوضتى ْيؿاْسةزات ، ضوْهة َةبةغت يَيطةزا غةضةتاى زةغتجَيهطزْى شيإ و بووْيازْاْى 

ؾاضغتاْيةتة ، ئاخؤ َطؤظ ضًؤٕ ية َْيو يَيطةواضةوة تواْيويةتى ْةؾومنا بة تواْاناْى خؤى بهات و ظيتةَيةى 

ناضةناْى بةضةو ثَيؿهةوتٔ بةضَيت ، ٖةض ية ِضووى َيعُاض و ئةغتَيطةْاغى و ئةْساظياضى و ٖوْةضى و فةضَاْساضى و 

بؤ ئةَةف ِضووبةِضووى زةغتٓيؿاْهطزْى غةضزةَةناْى   ( . THORNDIKE, 1926 . Pp 93,94, 174-19)ٖتس ....

. ةنإ َيصووةنةى بؤ ضةْس غةضزةََيو ئاَاشة ثَيسةنةٕ (ديؤيؤدي)غةٖؤَيبةْسإ زةبيٓةوة ، نة ظةويٓاغة

ٍَ بةض ية ظايني و غةضزةَى زووةّ بؤ 500000غةضزةَى يةنةّ  ٍَ بةض ية ظايني و غةضزةَى غَييةّ 400000غا غا

ٍَ بةض ية ظايني و غةضزةَى ضواضةَيـ بؤ 175000بؤ  ٍَ بةض ية ظايني ، نة زةناتة ضواض غةضزةّ و 25000غا غا

  .                      (BARNES, 1928 . Pp 117,118, 241-274)ظةَةْى طؤِضاْهاضى دياواظ بةغةض َطؤظايةتيسا 

. بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ؾاضغتاْيةت زةغتةواشةيةنى نًتووضى و زةغتةواشةيةنى طؿتى دعانى غةضزةَى ضيٓايةتيية 

يَيطةزا ؾاضطةضايى و دعانى نؿتوناَيى و طوْس خةغًَةتةناْى . ثَيٓاغةنطزَْيهى طؿتيية بؤ ؾاض و زةوَيةت 

ؾاضغتاْيةت زياضيسةنةٕ ، ٖةضوةٖا ثةيوووةْسى غطوؾت و دعاى ، نة ثةيووةْسيةنى سهوَِطاْيةتى يةناليةْةية 
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يةتةى ئةوةؾسا  . 5ؾاضغتاْيةت ْةؾومنانطزَْيهى طةوضةى ََيصوويية و تةْاْةت خوزى ََيصووة. ثةضةزةغتَيَٓيت 

دياواظى ٖعض و ئةخالم و ٖةغتى دواْى دعاى نة يةْاو ْانؤنيةناْسا بووْيإ ٖةية ، ثَيويػتيةنى غطوؾتى 

ئةطةض . دعانٔ ، وةى ضؤٕ غةضٖةَيساْى زْياى ْانؤى و زابةؾبووْى واتا و زاَةظضاوةنإ ثَيساويػتيةنى ؾاضغتاْية 

بةضةوثَيؿةوةضووَْيهى ئةضَيٓى و ئاخَيعطةيى ية ؾاضغتاْيةتسا ِضووْةزات ، ئةوا غطوؾتةناْى يةنةّ و زووةّ نة ئؤز 

و ئايسيؤيؤشى ْاوياْسةبات ، ية ناضةغاتى طةوضة ِضظطاضيإ ْابَيت ، يةبةضئةوةى  (ئيهؤيؤشى)ئاالٕ بة شيٓطةثاضَيعى

زةنةوْة شَيط سهوَِطاْى ٖةضزوو ْانؤنيةنةوة ، يَيطةؾسا ٖيض ناّ ية دعانةنإ ْاتوأْ بةبَى ؾاضغتاْيةت بطةو بة 

ئةو دعانةؾى نة بةؾَيوةيةنى ؾاضغتاْياْة زةشيت ، دعانَيهى زةوَيةَةْس و بةَٖيعة و . شياْى خؤيإ بسةٕ 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةناضئ بًََيني نة بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، . ٖةَيػةْطاْسَْيهى ئايسيؤيؤشى و زْيابيٓى زةخاتةِضوو 

 ، نة 6نًتوضةناْى دعاى ٖةَيؿةييرتٕ و تواْاى وةطةِضخػنت و وةضةضخاْسٕ و مجاْسْى ؾاضغتاْيةتيإ ٖةية

يةاليةى زةتوأْ ؾاضغتاْيةت بطؤِضٕ و بةضةو وةضةضخاَْيهى تطى بةضٕ ، يةاليةنى تطيؿةوة زةتوأْ ِضووبةِضووى 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ دةخت يةغةض ئةوة زةناتةوة ، ئةطةض ِضووخاْى . وةضةضخاَْيهى ِضيؿةيى بهةْةوة 

ؾاضغتاْيةتى دعانَيو ِضَيطاى يةبةضزةّ ثةضةغةْسٕ و َاْا و بوْيازى نًتووض نطزبَيتةوة ، ئةوا ثَيويػتة ئةو 

ِضووخاْى ؾاضغتاْية دعانية وةى ثةضةغةْسَْيهى ئةضَيٓى ضاو يَيبهةئ ، ْةى وةنو ظيإ و زؤِضاْسَْيهى غةضةتايى ، 

ٖةضوةٖا زةؾَيت وةى ِضظطاضيةنى غةضةتايى و نطؤنى طةيؿنت بة بٓةَاناْى شياْى ئاظاز يَيهساْةوة و ؾطؤظةى بؤ 

بهةئ ، ضوْهة ئةو طؤِضاْهاضية ِضَيطا يةبةضزةّ وةضةضخإ و ْةؾومنانطزْى ؾاضغتاْيةتسا زةناتةوة ، وةضةضخاَْيو 

             . (25-21ٍ . 2011. 5خ، ئؤز ئاالٕ)نة ئيسى ؾاضةظابووٕ ية بٓةَاناْى بؤ زاٖاتوويةنى تط ؾتَيهى ظةضووضية 

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، دعاى و ََيصووى ؾاضغتاْييةناْى ثَيـ خؤَإ طةضةنة ؾطؤظةيةنى ِضووْيإ بؤ بهطَيت ، 
                                                           

5-
ٌَ ثَييوابوو نة زةوَيةت ثطؤغةيةنى ََيصوويية و ية زةوَيةت   ٌَ طؤتةناْى زةخاتةِضوو ، ية ناتَيهسا ٖيط يَيطةزا ئؤز ئاالٕ ثابةْس بة زيًَيهتيهى ََيصوويى ٖيط

.                                                                                                                              زاْةبِطاوة ، ثابةْس بةَةؾةوة زةوَيةت ضوسى ِضةٖاية   

6-
ٍَ بؤضووْةنةى دإ بوزاْسا يةناْطري زةبَيتةوة ، بوزإ ثَييوابوو نة ياغا ْاتواَْيت نًتووضةنإ بطؤِضَيت ، بةاَلّ   بؤضووْةنةى ئؤز ئاالٕ يَيطةزا تاِضازةيةى يةطة

نًتووض زةتواَْيت ياغا بطؤِضَيت ، ضوْهة نًتووض تايبةمتةْسى يةََيصيٓةى دعانة و ظؤضيٓةى ئةْساَاْى دعاى وةى زةغتهةوتَيهى يةََيصيٓةى باب وباثرييإ يَيى 
.                                                                                                                                بؤ ئةَةف ْاتواْطَيت نًتووض بطؤِضزضَيت . زةِضوأْ   
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يَيطةؾسا ثابةْسبووْى ئؤز . ضوْهة ئةّ ؾطؤظةية بابةتَيو زةوضوشَيَٓيت نة يةّ غةضزةَةزا فطة ثَيويػتيُإ ثَييةتى 

يـ بَيت (ئةَاضيؤض)ئاالٕ بة زشواضتطئ فؿاضةناْى ئةّ ؾاضغتاْيةتةى نة تَيى نةوتووة ئةطةض بةؾَيوةيةنى ْاؾاضةظا

، ططْطى خؤى ٖةية ، ضوْهة ؾطؤظةنطزٕ َاْايةنى تايبةتى زةزات بةزةغتةوة ، ئةويـ ثَى يةغةضزاططتٔ و 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ؾطؤظةنطزْى ؾاضغتاْيةت بةزيسى ئةّ ثَيـ ٖةَوو بابةتَيو . ئاَاشةنطزْة بة َاف و ئةضى 

بووْيازى خؤى ظيت زةناتةوة ، بؤ  (نؤَةَيٓاغى)زةنةوَيتةوة ، ضوْهة وةى نَيؿةيةنى يةثَيؿيٓةيى غؤغيؤيؤدى

ئةَةف ظاْػت فطة طةضةنيةتى يةْاو ئاوةضزطاى غؤغيؤيؤدى بووْيازيسا ، بةَةضدَى نة َاْاى ئةو واتا ْاغية بسات 

ى تَيجةِضَيَٓيت ، يةاليةنى تطةوة ئاَاشة بةوة زةنات ، نة (ئؤبصة و غؤبصة)بة زةغتةوة ، بةضاوضزناضى بابةت و ئاَاْر

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة بة . دياواظى ضيٓايةتى يةنَيهة ية ٖةضة ناضةنتةضة غةضةنى و بٓةِضةتيةناْى ؾاضغتاْيةت 

زا ئةجناََيو (ثطانتيهي)بؤ ؾؤِضؾى ضيٓايةتى ، ٖةضضةْسة يةبواضى نطزاضى (غرتاتيذى)بٓةَاططتٓى واتايةنى ططْط

ٍَ ْابَيت نة ئةجناَطريبَيت  ٖةض . ْازات بةزةغتةوة ياخوز ئةجناَطري ْابَيت ، بةاَلّ ية بواضى تيؤضيةوة َةسا

َاززى و َةعٓةوى بووبَيتةوة ، ئةوا زةغةاَلت ، تةْاْةت - ؾاضغتاْيةتَيهيـ نة تووؾى زاِضَاْى تيؤضى و ثطانتيهى 

بةْسة و ظةمحةتهَيؿةناْيـ يةْاويسا يةو زاِضَاْة بَيبةف ْةبووٕ ، ٖةضضةْسة ئةو زةغةاَلتاْةى نة يةاليةٕ بةْسة 

و ظةمحةتهَيؿةناْيةوة تووؾى زاِضَإ بووٕ ظؤض نةَٔ ، بةاَلّ ناتَيو نة بووْيؿى ٖةبووبَيت ئةوا ئةو زةغةاَلتة 

تةْاْةت خؤى . َؤزَيطْةى نة ٖاتووة و زةغتيططتووة بةغةضيسا ، ئةوا ٖةَوو ئةو ِضةفتاضاْةى داضاْى تَيجةِضاْسووة 

يَيطةؾةوة ئؤز . بةض يةٖاتٓى بؤ ئةّ زةغةاَلتة ، ئاََيطَيهى قؤغتٓةوة بووة و ئاضاغتةنةضى غتةََيهى ِضةٖا بووة 

ئاالٕ ئةوة زةخاتة ِضوو ، نة فؿاض َٖيٓإ و قؤغتٓةوة وةى ئاََيط و ئةو ؾَيواظ و ِضشَيُة بةضزةواَةى نة ؾاضغتاْيةت 

و ََيصووى ؾاضغتاْيةت ثؿتى ثَيسةبةغنت وةنو ٖةضايةنى ضيٓايةتى واية و بؤضووَْيهى ئةوثةِضطةضى ؾَيواظ و 

ئةَةف دياواظة ية ئايسيؤيؤشيا و غياغةت و اليةْة ئابووضيةنةى ، ضوْهة ئةَاْة . َيتؤزى بضونهطزْةوةية 

                                           .(208-194ٍ . 2009ئؤز ئاالٕ ، )خةغًَةتَيهٔ ية ؾاضغتاْيةتسا نة دياواظ ناضزةنةٕ 
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،  (نؤَؤْيعّ)يةنَيو ية ٖةضة ٖؤناضة ططْطةناْى غةضةتاى زضوغتبووْى ؾاضغتاْيةت ، بطيتيية ية طؿتيطةضى

ئةَةف خؤى . ئةَةف فهطةيةى بوو نة يةزواى نؤتايى ٖاتٓى زوا ضاضةطى قؤْاغى غةٖؤَيبةْساْسا غةضيٗةَيسا 

ٖةضضةْسة َاْاى نؤَةَيطةضى زةطةيةَْيت ، ئةوا َطؤظ يَيطةؾسا ثَيويػت بوو بؤ خؤثاضاغتٓى ية َةتطغى زةضةنى 

بؤئةَةف . ثةْا بباتة بةض ئةواْى تط ، نة يَيطةؾسا دعاى غةضٖةَيسةزات وةى ثَيساويػتيةنى طؿتى و َطؤظ بووٕ 

زضوغتبووْى دعاى ، َةتطغى غةض َطؤظ نةَسةناتةوة ، بةاَلّ يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ٖاوبةْسى و ظيتةَيةى خوزى 

نةواتة ؾاضغتاْيةت . تانةنإ ، تواْاناْى خؤى ية تايبةتيةوة يةزةغتسةزات و بةضةو طؿتيةتى ئاضاغتة زةنطَيت 

يةيةنةّ ٖةْطاويسا ، زةغتسةنات بة نؤنطزْةوةى َطؤظ بةضةو دعاى بووٕ ، ئةَةف يةاليةى بؤ نةَهطزْةوةى 

ٖةض . َةتطغى ٖاوبةف و ٖةِضةؾةى طؿتى ، يةاليةنى تطةوة بؤ بطةوزإ و غةضجنسإ بة تواْاناْى غةضدةّ خوز 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة دياواظى يةَْيوإ غطوؾتى تانةناْسا غةضٖةَيسةزات ، بةثَيى ثيؿة دؤضاودؤضةنإ ، بططة ية زوا 

يةنَيو ية ٖؤناضةناْى تط بؤ غةضٖةَيسإ و بةضٖةََٗيٓاْى . قؤْاغةناْيسا غاَإ و زةغةاَلتيـ غةضٖةَيسةزات 

ٍَ ، ٖةضضةْسة ئةّ ٖؤناضة خاوةْساضَيتى و بةْسايةتيؿى بةزواى خؤيسا َٖيٓا ،   ؾاضغتاْيةت ، بطيتيية ية نؿتونا

بةاَلّ ٖؤناضَيو بوو بؤ نؤنطزْةوةى خَيعإ بةَاْا طؿتيةنةى خؤى و ثةيةقاشَيهطزْى بةضةو دعاى ، نة دعانى 

  .(MULLER, 1927.Pp 41-46)ؾاضغتاْيةتيؿى بةزوا خؤيسا َٖيٓا ، بةَةف نؤتايى بة ْةتةوة غةضةتاييةنإ َٖيٓا 

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ؾاضغتاْيةت ياخوز دعانى ؾاضغتاْى ، خؤى ثَيهٗاتةيةنة ية زوو الوة ٖةضائافطَيٓة ، يةاليةى ية 

ْاوخؤ و يةاليةنى تطيـ يةَْيوإ ؾاضغتاْيةتة دياواظةناْسا ، بؤئةَةف ثَييواية ، َةبةغت ية ئاوانطزْةنةى 

دياواظى ضيٓايةتية ، نة ثةيِطةونطزْى فؿاض و قؤغتٓةوة و خةَيةتاْسٕ تَييسا خؤى ظيت نطزؤتةوة ، ئةَةف 

ٖةضضةْس خوزى زةغةاَلت و ديابووْةوةى . زةيهات بة خاوةٕ ناضةنتةضَيو نة ٖةضزةّ ٖةضا بةضٖةّ بَٗيَٓيت 

ضيٓايةتيـ يةْاويسا بؤخؤى دؤضة ثَيهسازاَْيهة نة تَييسا ظيت زةبَيتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا دعانى ضيٓايةتى خؤى  

يةٖةَإ ناتيؿسا ٖةضزوونيإ ية زيسطاى . يةِضَيطةى دعانى زةغةاَلتةوة وةزياضزةخات و زةغتسةنات بة ظيتةَيةنطزٕ 

ئؤز ئاالْسا وةى ْةخؤؾيةنى نؤَةاَليةتى يةْاو ؾاضغتاْيةتسا ئاَاشةيإ بؤ زةنطَى ، ية ٖةَإ ناتيؿسا ْاتوأْ بةبَى 
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        .(Kowalewski,1992. Pp8-14)يةنرت بووْيإ ٖةبَى ، ٖةضيةى يةَاْة ِضَيطةيةنٔ بؤ تةواونطزْى ئةويرتيإ 

 ئةّ ضيٓايةتية يةْاو دعانسا وةى دةغتة زةضوَيَٓى و زابةؾى زةنات بةغةض غَى ئةْساَسا ؛ 7ئةفالتووٕ

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةناضئ بًََيني نة ئةفالتووٕ ،  . (فةيًةغووفإ ، ثاغةواْإ ، بةضٖةََٗيٓةضإ- زةغةاَلتساضإ)

ئةّ غَى . يةخؤزةططَى  (ؾاضغتاْيةت)يَيطةزا زةيةوَيت باؾرتئ دؤضى دعاى ئاَاشةثَيبهات ، نة زياضيهطزْى شياض

ضيٓة ية زيسطاى ئةفالتووْسا ئةطةض ئةضنى خؤيإ بة باؾى ئةجناّ بسةٕ و اليةْى َؤِضاَيى ية ئةضنةناْى خؤياْسا 

يةَةؾةوة بؤَإ زةضزةنةوَيت نة غياغةت و ئةخالم ية . وةبةضضاوبططٕ ، ئةوا باؾرتئ دعاط زةئافطَيٓٔ 

ٍَ بة ٖةَوو ئاناضَيهةوة ططَيسةزات  فةيػةفةى ئةفالتووْسا تةواونةضى يةنرتٕ و يةيةنرتى دياْابٓةوة ، تةْاْةت َؤِضا

ى تايبةت بةخؤيإ ٖةية ، بؤ ئةَةف (ضانة)ٖةضيةى يةّ غَى ضيٓةى نة ئةفالتووٕ ئاَاشةى بؤ زةنات ، فةظيًةت. 

ثَيويػتة ٖةضيةى بةثَيى فةظيًةتى تايبةتى خؤى ظوَيَيتةوة و ئةضنى تايبةتى خؤى نة ثَيى غجَيطزضاوة دَيبةدَيى 

بؤ ئةَةف ئةفالتووٕ تايبةمتةْسى ٖةضغَى ضيٓةنة زةغتٓيؿإ زةنات ، نة فةظيًةتى زةغةاَلتساض يإ . بهات 

فةضَاِْطةوا شيطية ، فةظيًةتى تايبةتى ثاغةواْاْيـ ئاظايةتيية ، فةظيًةتى تايبةتى بةضٖةََٗيٓةضاْيـ زإ 

بةزيسى ئةفالتووٕ يَيطةؾسا ثَيويػتة زازثةضوةضى وةبةضضاوبطريَى ، بؤ . بةخؤزاططتٓة يةبةضاَبةض ناضةناْياْسا 

نةواتة بؤضووْةناْى . ئةَةف ٖةضغَى ضيٓةنة ية دَيى خؤياْسا زازةَْى و ٖةضيةى يةَاْةف تةواونةضى يةنرتٕ 

ٍَ بؤضووْةناْى ئةفالتووْسا يةناْطري زةبَيت ، بةوةى نة زةغةاَلت و ضيٓايةتى ِضَيطة  ئؤز ئاالٕ تا ِضازةيةى يةطة

ٖةضضةْسة نة ئةفالتووٕ ، دعاى ياخوز دعانى ؾاضغتاْى بة بووْةوةضَيهى ظيٓسوو ْاوظةْس . خؤؾهةضى يةنرتٕ 

زةنات ، بةاَلّ دياواظيةى نة يَيطةزا غةضٖةَيسةزات ئةوةية ، الى ئةفالتووٕ زةغااَلتساضإ ٖاوناضى خةَيهاْى تط 

زةنةٕ ْةى غةضوةضى و قؤغتٓةوةى غاَاْى ئةواْى تط ، خةَيهيـ بصَيوى دعاى زابيٓسةنةٕ ْةى ضةعيةتى 

بةاَلّ ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ضيٓى زةغةاَلتساضإ ية دعانى ؾاضغتاْيةتسا بووْةتة ئاََيطى . زةغةاَلتساضإ 

                                                           
7-

ة ، فةيًةغووفَيهى ئايسياىل يؤْاْية ، ٖةضوةٖا ْوَيٓةضى ئةضغتؤنطاتيةتى بوو ، تَيطةناْى ثةيووةغت بة دعاى (ئةضيػتونًؼ)ئةفالتووٕ ْاوى تةواوى  
بطيتيبووٕ ية وَيٓةى زةوَيةتَيهى ئةضغتؤنطاتى ئايسيايى ، نة تَييسا فةيًةغووفةنإ فةضَاِْطةوايةتى زةنةٕ و غةضباظةناْيـ ثاغةواْى ، ٖةضوةٖا ضيٓى 

.                                                                                          غَييةَيـ بطيتيبووٕ ية خةَيهإ ئاغايى و بةضٖةََٗيٓةض نة ٖاواَلتيةنى ئاظاز بووٕ   
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تةْٗا خؤيإ . خةَيةتاْسٕ و قؤغتٓةوة ، تةواوى ظيتةَيةى خةَيهى بؤ ئاَاجنى خوزى خؤيإ وةبةضضاوزةططٕ 

بٓيازْةضٕ و خاوةْى بةضٖةََٗيٓأْ ، يَيطةؾسا اليةْى َؤِضاَيى ثؿتطوَى خطاوة و َطؤظ بووٕ و ؾاضغتاْيةتى َطؤيى 

ٍَ بووْةوة ضووة                                                  . (57-49ٍ . 2005نةَاٍ ثووالْسى ، .ز)بةَاْا طؿتيةنةى خؤى بةضةو نا

 

 

 

 

 

 نةضلى يةكةم ؛ ثيَهاضة و ماناى ضةملى شازضتانيةت                                                                                                   

و ئاناضى و غياغى و ئابووضى  (نؤَةاَليةتى)بووْى ٖةض دعانَيو ثةيووةغتة بةبووْى غيػتةَطةيَيهى غؤغيؤيؤدى
.              يةتةى ئةوةؾسا ثةيووةغتة بة بووْى اليةْى ظَاْةواْى و ِضَيػا و ياغا طؿتيةنإ . و ئاييٓى و نًتووضى 

ؾاضغتاْيةت ، بطيتيية ية غيػتةَطةيَيهى ياغايى ، نة ثؿت بة ياغا و ِضَيػانإ زةبةغتَيت ، يةغةض بٓةَايةنى 
 ٍَ ئةقاَلْى بٓيازْطاوة بؤ فةضاٖةَهطزْى شياَْيهى ٖاويةى و طوجناو يةْاو غةضدةّ ضيٓةناْى دعانسا ، نة يةطة
طؿت توخِ و بةؾةناْى ؾاضغتاْيةتسا بطوجنَيت ، ٖةضوةٖا ، بطيتيية ية نؤَةَيَيو ئاناض و بةٖاى نؤَةاَليةتى 

 ,MASPERO)و نًتووضى و نؤَةاَليةتى و ضوسى طؿتى زةططَيتة خؤ  (زةضووْى)ٖةَووةنى نة اليةْى غايهؤيؤشى

1921 . Pp14).                                                                                                                                                
َطؤظ بووْةوةضَيهة بةضزةواّ ية دوَيةزاية و ئاضةظووى ية تَيهةاَلوبووْة ، يةٖةَاْهاتيؿسا بةضزةواّ بة ئةظَووْى 

ٍَ ؾاضغتاْيةتةناْى تطزا  ٍَ ئةوةى نة ية . ْوَي زةطات يةثا بؤئةَةف زةطات بة بؤضووٕ و َاَةَيةى دياواظ ، يةثا
ؾوْاغةنةى خؤيسا فَيطى بووة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة َطؤظَيهى دياواظ زضوغتسةبَيت نة دياواظة ية ٖى ثَيؿووتط ، 

يةّ غةضزةَةى ئَيػتاؾسا ؾؤِضؾى ظاْػت و ظاْياضى و ٖؤناض و ئاَطاظةناْى َطؤظيإ بطزؤتة ْاو ديٗاَْيهى ْوَيى 
ئةّ تَيهةَيبووْةى َطؤظيـ ية ؾاضغتاْيةتَيهةوة بةضةو ؾاضغتاْيةتَيهى تط زةبَيتة ٖؤى تَيهةَيبووْى نًتووض و . شيإ 

ٍَ يةنرتى   .KOHN, 1919)ئةّ تَيهةَيبووْة نًتووضيةف زةبَيتة نًتووضَيهى بةديٗاْى بووٕ . بؤضووْةنإ يةطة

Pp12)                                                                .                                                                   
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. بةزيسى ئؤز ئاالٕ زةؾَيت يةِضووى ظاْػتيةوة ثَيٓاغةيةى بؤ ؾاضغتاْيةت ياخوز دعانى ؾاضغتاْيةت بهةئ 

ٍَ فطاواْبووْى طوْس بؤ ؾاض و ديابووْةوةى ضيٓايةتى ظيت  ؾاضغتاْييةت ، بطيتيية ية دعانَيو نة ٖةض يةطة
ٖةضضةْسة ية ناتَيهسا . زةبَيتةوة ، نة يةاليةٕ غيػتةََيو و ِضَيهدػتَٓيهةوة بةِضَيوةزةبطَيت و ثَيى زةَيَئ زةوَيةت 

و ٖؤظزا ٖةية ، ِضَيطة خؤؾهةضة بؤ دياواظى نؤَةاَليةتى ، نة  (ئَيتٓيو)ئةو ْعيهايةتى و ٖاوناضيةى نة يةْاو ْةتةوة
ٍَ ٖةْطاوْإ بةضةو زةوَيةت  يةزوا تطؤثهيسا زةطات بة ئاغتَيهى بةضظى ثًةزاضى ، بةاَلّ ئةّ دياواظى ضيٓايةتية يةطة

ٍَ غطوؾتةنةى خؤيسا ْاطوجنَيت  بؤ ئةَةف ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ِضاظةنطزْى دعانى ؾاضغتاْى بةٖؤى غَى . يةطة
قؤْاغةوة ؾياوى فريبووٕ و ؾياوى ئةظَوْهطزْة ، وةى غةضةتا و ْاوئ و نؤتايى ، يةاليةنى تطةوة ئةَاشة بةوة 

زةنات نة دعانى ؾاضغتاْى يةنجاضضةية ، دةجناَيى و زضَيصى و َاوة يةخؤْاططَى ، نةواتة ئةّ زابةؾبووْةى تةْيا 
ؾاضغتاْيةت ئاوانطزْى بوْيازَيهى . بؤ ئةظَوْهطزْة بةؾَيوةيةنى غاْا ، نة بتواْطَيت بة غاْايى يَييتَيبطةئ 

ًَطة  ظةبةالسة ، بؤ ئةَةف زةؾَيت بةثَيى َيتؤزَيهى ؾاض ياخوز ثةضغتطا يإ ٖةضؾتَيهى تطى وةى ثياثةِضةوة و نَي
خؤى وااَلبهات و يةبةضزةّ ديٗاْى ٖةَوواْسا خؤى ئاؾهطابهات ، بؤئةَةف بووْى ؾاضغتاْيةتَيو نة وةٖا يةّ 
ِضَيطةيةوة خؤى زةضزةخات و دعانةنةى زةْاغَيَٓيت ؾياوى زاْجياْاْة ، بةَةضدَيو ظيتةَيةى َطؤيى و بةٖاى 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ ئاَاشة بةوة زةنات ، نة . نًتووضى و ئايسيؤيؤشيانةى وةبةضضاوططتبَى 
زةغتبةضزاضبووْى بةٖاى نًتووضى و ظيتةَيةى َطؤيى ، ؾاضغتاْيةت ياخوز دعانى ؾاضغتاْى بةضةو ؾَيوَيٓطاوى 

زةبات ، ية دعانى طؿتى زايسةبِطَيت ، تا ِضازةيةى نة وا ٖةغتيجَيسةنطَيت نة زؤخى طوجناى خؤى ية ِضةوتى شياْسا 
نةواتة ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ؾاضغتاْيةت تةواوى بةٖا نًتووضى و ئايسيؤيؤشى و نؤَةاَليةتيةنإ . يةزةغتساوة 
-306ٍ . 2009 ، 1خ، ئؤز ئاالٕ )واتة بووْى ثةيووةغتة بة بووْى غةضدةّ بةٖا نؤَةاَليةتيةنإ . يةخؤزةططَى 

310).                                                                                                                                            
ية ٖعضى ئؤز ئاالْسا ، ؾاضغتاْيةت ئاَاشةنطزَْيهى طؿتطريى و فةضَاِضةوايى نؤَةاَليةتياْةى زةوَيةتة ، بةؾَيوةيةى 

بؤ ئةَةف بةِضَيوةبطزْى ئةّ دعانة نة . نة ية يةنةّ تطؤثهى قاَيبووْةوةى خؤيسا يةغةض ؾاض زةغتطريى بووة 
. ية (ؾاضغتاْي)ئَيُة بة ؾاض ْاوظةْسى زةنةئ يةاليةٕ خوزى زةوَيةتةوة يةنةّ ٖةْطاوى ظيتةَيةيى و ناضاَةيى شياض

نة يَيطةزا تَيطةى َةزةْيةت ٖاوواتايةنى تطة يةبةضزةّ ؾاضغتاْيةتسا خؤى ظيت زةناتةوة و غةضدةّ ثطْػيح و 
يةتةى ئةَةؾسا ؾاضغتاْيةت ٖةْسَيو تايبةمتةْسى . تايبةمتةْسية تيؤضى و ثطانتيهيةناْى ِضووْسةناتةوة 

يةْاوخؤيسا ٖةَيسةطؤظَيَٓى نة ية زةوَيةت دياى زةناتةوة ياخوز تَيجةِضى زةنات ، ئةَةف بةٖؤى بِطغتى ِضةضاونطزٕ 
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ٌَ (ئَيتٓيو)و ططْطيساْيةتى بة نات و ؾوَيٓةوة ، يةتةى ئةَةؾسا ٖةَوو ْةتةوة  و قةوّ و ئايني بةغةضدةّ 8و خَي
ثَيهٗاتةناْيةوة و ٖعض و ئايسيؤيؤشيايةى ية ضواضضَيوةي خؤيسا ٖةَيسةططَيت ، تةْاْةت ظيتةَيةى غةضدةّ 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ زةوَيةت بة ْاونى ظؤضَيو ية . َطؤظةناْيـ ية ضواضضَيوةى خؤيسا نؤزةناتةوة 
ثَيهٗاتةناْى ؾاضغتاْيةت زةضوَيَٓى ، نة ثَييواية ؾاض تةْيا بة زةوَيةت و زةغةاَلتةوة ططَيٓةزضاوة ، بةَيهو يةنات و 

ؾوَيٓى دياواظزا زةتواَْيت طؤِضاْهاضى وةطةِضخبات و ؾاضغتاْيةت بةضةو ْةؾومنانطزٕ ئاضاغتةبهات ، ٖةضضةْس 
                                           .(409-406ٍ . 2009 ، 2خ، ئؤز ئاالٕ )بةزيسى ئةّ زةوَيةت بٓضيٓةى زةوَيةتؿاضيؿة 

 يةزيطاى زةوَيةتؿاضى ئؤز ئاالْةوة ، زةطةِضَييٓةوة بؤ زيسطاى زةوَيةتؿاضى ئةفالتووٕ ، يةغةض ضؤْيةتى غةضٖةَيساْى 
بؤ ديٗاْى ئايسيانإ ظيت زةناتةوة و غاناضتطئ دعاى يةْاو  (ؾاضغتاْيةت)نة يَيطةزا شياض. زةوَيةت و زةوَيةتؿاض 

ؾاضغتاْيةتةنةى بةو نةغاْةوة ططَيسةزات نة يةغةض ثطْػيجى زابةؾهطزْى ناض و ئاَيوطؤِضى ناضى بةضٖةَة 
يةناْى خؤيإ زةغتةبةضزةنةٕ ، يَيطةزا تواْانإ بةثَيى (ئيهؤْؤَي)واضغهةناْى خؤيإ ، ثَيساويػتية ئابووضي

يةبةضئةوةى . ضيٓةنإ زابةؾسةنات ، نة ٖةض نةغَيو ئاَازةطى تةواوى تَيساية بؤ ئةجناَساْى ناضَيو 
يةزايو  (ؾاضغتاْيةت)ةناْيـ يَيطةزا دياواظيإ ٖةية ، ئةوا يةاليةى زةوَيةتَيو ططَيسضاو بة  شياض(بِطغت)تواْا

زةبَيت ، يةاليةنى تطةوة بةضٖةَةناْيـ دياواظيإ تَيسةنةوَيت و ية ئةجناَسا ئاَيوطؤِض زةنطَئ ، يةَةؾةوة دعانَيو 
و ثيؿةغاظإ و  (دوتياضإ)ياخوز دعانَيهى ؾاضغتاْى غةضٖةَيسةزات نة ٖةَوو ضيٓةناْى وةى وةضظَيطإ

و ضيٓى فةيًةغووفةنإ و ثاغةواْةنإ يةْاوخؤيسا نؤزةناتةوة ، نة يَيطةزا  (باظضطاْةنإ)ثيؿةوةضإ و داَباظةنإ
ئةفالتووٕ بةزوازاضووٕ بؤ نؤِضو نؤبووْةوة دؤضاودؤضة َطؤييةنإ زةنات ، ئةّ بؤضووْةى ثالتؤْيـ ية ديٗاْى 

                                                                .(56-54ٍ . 2005نةَاٍ ثووالْسى ، .ز)ئايسياناْةوة خؤى وااَل زةنات 

  
بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ثةيووةْسيةنى بةَٖيع يةَْيوإ ٖةضا و توْسوتيصى ، ؾاضغتاْى و زةوَيةت و زازوةضيسا ٖةية ، ية 

و ططوثة نؤَةاَليةتيةنإ زةنات ، ياخوز بةَاْايةنى تط ئاَاشة بة  (تاى)ِضةوتى خؤيسا ئاَاشة بة خاوةْساضَيتى خوز
بؤ . و غياغى و ئايسيؤيؤشى و ٖةضوةٖا خاوةْساضَيتى تاى و ططوثةناْى تط زةنات  (ئيهؤْؤَى)ظيتةَيةى ئابووضى

ئةَةف يَيطةزا ئؤز ئاالٕ زةناضَيت ئاَاشة بةّ وَيططوَية بهات ، نة ؾاضغتاْيةت بطيتيية ية طؿتطريى ، ثابةْس 
بةَةف ثةيووةْسى تةواوى بةّ ْةضيت و زةظطاو ياغا و ِضَيػاياْةوة ٖةية ، يةتةى ئةَةؾسا ططَيسضاو بة ؾَيواظى 
ثَيهٗاتٓى ضيٓايةتى و ظَيسة بةضٖةَيـ ئاَاشةى بؤ زةنطَيت ، وةى ؾاضغتاْيةتى شْى َاَييهطاو و باونػاالضى و 

                                                           
8-

ٌَ ، بطيتيني ية نؤَةَية َطؤظَيو نة يةغةض ثاضضة ظةويةنى زياضيهطاو زةشئ ، تَييسا ضةْسئ نًتووضى ٖاوبةف يةَْيواْياْسا زةبيٓطَيت ، يةئةجناَى   خَي
.                                                                                            يةنططتٓيإ و ِضَيعْواْسْيإ بؤ ياغانإ و يةنرتى ، ؾاضغتاْيةتَيو خؤى ئاوازةنات   
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ية اليةنى تطةوة و ثةيووةغت بةّ وَيططوَية،  ئاَاشة بة بووْى زةغةاَلت زةنات يةْاو . ؾاضغتاْيةتى نؤياليةتى 
ثَييواية ؾاضغتاْيةت ، ئةو ِضاغتية ثؤيَئ زةنات نة زةغةاَلت وةى ثاضضةيةنى زابةؾهطاو بؤ ضةْس . ؾاضغتاْيةتسا 

                        . (293-288ٍ . 2010 ، 3خ، ئؤز ئاالٕ )ةناْى بةَٖيعة (نؤْرتانت)ضيَٓيو ، غةضتاثاطريى ثةيووةْسى

 

ى زميونطاتى بةّ ؾَيوة طؤتةية (ؾاضغتاْيةت)ية ٖعضى ئؤز ئاالْسا ، زةتواْني ثَيٓاغةيةى ثةيووةغت بة شياض
تَيطةيةنة . ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى ثؤيَيَٓيهى نؤَةاَليةتية و ية ؾاضغتاْيةتى زةوَيةتى دياواظتطة . ٖةَيبطؤظَيٓني 

،  (ؾاضغتاْى)ةنإ ، بةض ية واضغهةبووْى زةوَيةت و شياض(غؤغيؤيؤدى)بة َةبةغتى ْاويَيٓاْى فؤضَة نؤَةاَليةتى
 ، 2خ، ئؤز ئاالٕ )ياخوز ئةو ثَيهٗاتة غةضةنياْةى نة ناضيطةضيإ يةغةض واضغهةبووْى ٖةية و ية زةضةوةى زةوَيةتٔ 

ٖةض ثةيووةغت بةّ ضةؾٓة ثَيٓاغةيةوة ؾيُاْةى ئةوة زةنات نة ، بةزوازاضووٕ بؤ زؤخى  .  (410-412ٍ . 2009
نة ثابةْسة بة ِضةوتة دياواظةناْى يَيهؤَييٓةوة ، وةى ئايني  (غؤغيؤيؤدى)غةضٖةَيساْى غطوؾتى نؤَةاَليةتى

ٍَ)و خوزى ئايني و دعاى ، يةتةى ْةؾومنانطزْى يةغةض ثطْػيجى دعانى غياغى و ئةخالم (تيؤيؤشيا)ْاغى  (َؤضا
          . (Ozcan, July 2005. Pp74-99)بهات ، نة خؤى بطيتيية ية ؾَيواظ و غيػتةَى ؾاضغتاْييةتى زميونطاتى 

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، وةى ضؤٕ بووْى غةضَايةزاض ثةيووةغتة بةبووْى دعانَيهى ْا غةضَايةزاضى ، تاوةنو ظؤضتطئ 
ْاتواَْيت بةبَى غيػتةَى ؾاضغتاْيةتى  (ؾاضغتاْيةت)ئاوٖاف غيػتةَى ديٗاْى ياخوز شياض. َاوة بةخؤى بسات 

يةتةى ئةَةؾسا ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى بةثَيضةواْةى . زميونطاتى بةضزةواَى بة َاْةوة و ٖةبووْى خؤى بسات 
ئةَة ، واتة بةبَى ئاَازةبووْى ؾاضغتاْيةتى فةضَى زةتواَْيت ئاغاْرت زضَيصة بةَاوة و ٖةبووْى خؤى بسات ، ضوْهة 

ٖةض دعانَيهيـ ْاوةِضؤنةنةى . ية ْاوةِضؤنى خؤيسا يةنططتوويى ئةخالقى و غياغى غطوؾتى دعانى ٖةَيططتووة 
ٖةَيطؤظاَْيو بَيت ية  ئةخالم و غياغةت ، ئةوا دعانَيو ياخوز تةْاْةت ؾاضغتاْيةتَيهى زميونطاتية ، نة يةَياْةى 

ئؤز )ئاؾتى و ئريازةى بةَٖيعى غةضدةّ َطؤظةنإ و شياَْيهى ٖاوبةؾى بَى نوؾنت و بَى ضةى خؤى وةزةضزةخات 

                                                                                                           .( 171-168ٍ . 2010 ، 3خ، ئاالٕ

      
يةوة زةضواظةى يةبةضزةَسا نطاوةتةوة (ئةْاييتيو)ؾاضغتاْيةت ية ِضواْطةى ئؤز ئاالْةوة يةِضَيطاى ئةقًَى ؾيهةضةوة
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(Abdullah Ocalan, 2008 .Pp10)  . زةبيٓةوة ، نة ية 9ثابةْس بةّ ْاغاْسْةف ِضووبةِضووى زيسطاناْى ئةضغتؤ 
يةغةض بٓةَايةنى ئةقًَى ثَيٓاغة زةنات ، ثابةْس بةَةف ئةقًَى َطؤيى  (ؾاضغتاْيةت)زةوَيةتؿاضزا فةظيًةتى شياض

يةتةى ئةّ  . (ظيتةَيةيى)يَيطةزا بؤ غةض زوودؤضى غةضةنى زابةف زةنات ، ئةقًَى تيؤضى و ئةقًَى نطزاضى
ْاغاْسْةؾسا غياغةت و نطزةوة ئةخالقيةنإ ية ضواضضَيوةى ئةقًَى نطزاضيسا ضِطزةناتةوة و بابةتة تيؤضيةناْيـ 

، نة  (ؾاضغتاْيةت)يَيطةؾسا ئةضنى غةضةنى ئةضغتؤ طةِضاْة بةزواى باؾرتئ دؤضى شياض. يةْاو ئةقًَى تيؤضيسا 
نةواتة ية زيسطاى ئةضغتؤ ، ِضووبةِضووى ثَيٓاغةيةنى تؤنُة زةبيٓةوة نة . يةغةض بٓةَايةنى نطزةيى بٓيازْطاوة 

ٍَ ْاغاْسْةنةى ئؤز ئاالْسا يةناْطري زةبَيت ، ْاغاْسْةنةى ئةضغتؤ بؤ شياض ، ية  (ؾاضغتاْيةت)تاِضازةيةى ية طة
زةوَيةتؿاضزا بة بابةتَيهى ططْطى غياغةت ٖةشَاضزةنطَى ، ؾاضغتاْيةت يةالى ئةّ بطيتيية ية دعانَيهى تةواو ، نة 

ٍَ زةطَيِطَيت ، ئةضنى طؿتى ئةّ  يةغةض ثطْػيجة ئةقًَى و ئةخالقيةنإ بٓيازْطاوة ، نة تَييسا ئةقًَى نطزاضى ِضؤ
ؾاضغتاْيةتةف بطيتيية ية ثةضوةضزةنطزْى خةَيهاَْيو ية ْاتةواويةوة بةضةو تةواوى و خةَيهاَْيهى تؤنُة ، يَيطةزا 

ئاَاْر زضوغتهطزْى ؾاضغتاْيةتَيهة بةثَيى تواْاى ئةقًَى بؤ شياْى َطؤظ ، نة يةغةض ئةقًَى نطزةيى و فةظيًةتى 
 .  (76-72ٍ . 2005. نةَاٍ ثووالْسى .ز)ئؤضطاْى َطؤظ بٓيازْطاوة ، يةتةى ئةَةؾسا غيػتةَى ئايسياىل بةغةضيسا ظاَية 

ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، ثابةْس بة ْاغاْسْى ضةَهى ؾاضغتاْيةت ، ِضووبةِضووى ثَيٓاغةنطزْى زوو دؤضى تط ية 
ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى و ؾاضغتاْيةتى نؤيًةزاضى ، نة تا زَيت يةْاو تانةناْى دعهسا . ؾاضغتاْيةت زةبيٓةوة 

                                                                                                                                               . يَيهساْةوة و ؾطؤظةنطزْى دياواظ بةخؤيةوة ططَيسةزات 
يةتةى . ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى ، ية طؿت ؾاضغتاْيةتةناْى تط غةباضةت بة ثطانتيعةبووْى بةتواْاتطة 

ئةَةؾسا يةَياْةى خؤ زةضخػنت و ضةوغاْسْةوة و خؤ ثةغٓسنطزٕ و باَلونطزْةوةى ثِطوثاطةْسة يةٖةَوو 
. ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى ِضؤَيى خؤى ية ياغاناْى قاظاْر نطزْسا زةبيَٓيتةوة . ؾاضغتاْيةتةناْى تط بةَٖيعتطة 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة يةغةضدةّ طؤِضاناضيةنإ زةتطغَى ، بؤ ْةطؤِضاْى زؤخة يةباضةنةؾى يةنةَني و ططْطرتئ 
ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى بةؾَيوةيةنى زِضْساْة َٖيطف زةناتة غةض . ٖةْطاوزةَْى بؤ غةضيةْوَى ئاوانطزْةوة 

نةواتة ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى . خةياَيةناْى يةنػاْى و ئاظازى و نؤتاييَٗيٓإ بة نؤيًةزاضى و ظةمحةتهَيؿى 
ٖةَوو ثطْػيجة ئةخالقى و َطؤييةنإ تَيهسةؾهَيَٓى و بةَةبةغتى ظؤضتطئ قاظاْر ، ئةوثةِضى ٖةْطاوى بَى ثايإ 
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ئةضغتؤتَيًيؼ فةيًةغووفَيهى يؤْاْية ، زاَةظضَيٓةضى ظاْػتى يؤشيهية ، ئةضغتؤ ٖةغتا بة ِضةتهطزْةوةى تيؤضيايةنةى ئةفالتووٕ نة ثةيووةغت بوو بة ديٗاْى  
ظيت نطزةوة ، نة ئةَةف بؤ  (َاتطياىل و ِضوناضى و نؤتايى و ناضايى )ئايسيانإ ، يةبطى ديٗاْى ئايسيايةنةى ئةفالتووٕ تيؤضى ْاوةِضؤى و ضواض ٖؤناضى تطى 

. زؤظيٓةوةى غةضضاوةى زةوَيةت بوو ، يةَةؾةوة زةوَيةتؿاض بة ضؤْيةتى تواْاى ْاخةنى َطؤيى و ٖؤناضى ئافطاْسْى خؤؾطوظةضاْى ٖاواَلتيإ زةبةغتَيتةوة 
بابةتى زةوَيتؿاض الى ئةضغتؤ وةى بابةتَيهى نطؤنى و غياغى زةضزةنةوَيت ، نة يةْاويسا باْطةؾةى ئةوةى زةنطز ، زةوَيةت خؤى ؾتَيهى غطوؾتية و َطؤظيـ بة 

                                                                                                    .                                 غطوؾت تَييسا بووْةوةضَيهى غياغية 
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ثابةْس بةَةف خؤى زةنات بة . زةٖاوَيصَيت ، ٖةضوةٖا بةْسايةتى و َطؤظ خوزايى بةغةض ِضةوؾى دعانسا زةَٖيَٓيت 
ئةشزيٗاى زاٖاتى طؿتى و غةضدةّ يةنػاْى و بٓةَاناْى ئاظازى زةخاتة شَيطباَية ؾاضاوةناْى خؤيةوة ، نة زووض ية 

                                                                .(465-451ٍ . 2002 ، 1ب، ئؤز ئاالٕ)ظاْػت و ئايسيؤيؤشيايةنى طؿتى و ئةخالقية 
ناضٍ ) ثابةْس بةّ ثَيٓاغةيةى ئؤز ئاالٕ زةضباضةى غةضَاية ، ٖةَيوةغتةيةى زةنةئ و زةطةِضَييٓةوة بؤ زيسطاى 

.  ، نة زةيةوَيت تَيهؤؾاْى َطؤيى و ظةمحةتهَيؿإ خباتة ْاو ضواضضَيوةيةنى ظاْػتى و ئايسيؤيؤشيةوة 10(َاضنؼ
يةتةى ئةَةؾسا َاضنؼ ثَييواية نة ْانؤنى غةضةنى ية غيػتةَى غةضَايةزاضيسا بؤ زؤخَيو زةطةِضَيتةوة ، نة 

بووة ، بةاَلّ يةتةى ئةَةؾسا غيػتةّ و  (غؤغيؤيؤدى)بةضٖةََٗيٓإ يةٖةَوو ِضوويةنةوة بة نؤَةاَليةتى 
ثةيووةْسيةناْى خاوةْساضَيتى و َوَيهساضى َٖيؿتا يةباضى خاوةْساضَيتى تايبةتيسا َاوْةتةوة ، بؤ ئةَةف ثَيويػتة 

ثابةْس بةّ نؤَةاَليةتيبووْة ئةوا غيػتةَى َوَيهساضى تايبةتيـ باضى خؤى بطؤِضَيت بؤ بة نؤَةاَليةتى بووٕ ، 
يةبةضئةوةى ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى خؤى زةضنةوتةى ضؤْيةتيةناْى ْاَؤبووْى ئايسيؤيؤشياية ، نة َاضنؼ 

                                                                                     .(Iran soll, 2002 . Pp47-49)ْاوى زةَْيت ْاَؤبووْى َطؤظ يةخؤزا 
ؾاضغتاْيةتى نؤيًةزاضى ، ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، بطيتيية ية يةبةضضاو وْهطزْى ياغاى طؿتى و ْاوةِضؤنى بٓةَا 

ٖةَوو ئةو ثطْػيجة . ئةخالقى و َطؤييةنإ ، نة ية ئةجناَى بااَلزةغتى ضيٓى غةضَايةزاضيةوة غةضٖةَيسةزات 
نة ية ثابةْسبووْى بة ظاْػتى دعاى و بةضةو بواضى . َطؤيياْة تَيسةثةِضَيَٓى نة ثةيووةغنت بة بةٖا َطؤييةنإ 

بابةتى َطؤيى و غؤغيؤيؤديةناْى تةْٗا بةؾَيوةيةنى . بابةتى بووٕ و خؤييةوة بةتةواوى وؾو نطاوةتةوة 
ِضووناضاْة و ثضِط ثضِطى َاوْةتةوة و تةْٗا يةَياْةى ويٓةى ئايسيؤيؤشى و خؤثيؿاْسإ و ثِطوثاطةْسةى 

ثابةْس بةّ ثَيٓاغةيةف      . (153-146ٍ . 2002 ، 1ب. ئؤز ئاالٕ )غةضغوِضَٖيٓةضةوة خؤى منايـ زةنات 
يَيطةزا َاضنؼ زةيةوَيت ئةّ دؤضة . ِضووزةنةيٓةوة زيسطاى ناضٍ َاضنؼ ، نة ئةو ْاويسةَْى ، يةخؤْاَؤبووٕ 

ؾاضغتاْيةتة نؤيًةزاضية نؤتايي ثَى بَٗيَٓيت يةِضَيطاى طؤِضيٓى غيػتةَى غةضَايةزاضى بؤ تةواوتطئ و ناًََرتئ 
ضوْهة يةّ ؾاضغتاْيةتةزا َطؤظ يةخؤى ْاَؤبووة ، نة بطيتيية ية ، ى و َطؤيى (نؤَؤْيعّ)غيػتةَى طؿتيطةض
بةزيسى َاضنؼ ، َطؤظ بووْةوةضَيهى دؤضَيتيية ، ْاَؤبووْيـ زةيهات بة بووْةوةضَيهى . ْاَؤبووْى دؤضَيتى 
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ناضٍ َاضنؼ فةيًةغووفَيهى ئةَيُاْية ، يةنَيهة ية طةوضةتطئ بريَةْساْى بواضى غياغى و ئابووضى و غؤغيؤيؤدى ، يةتةى ئةوةؾسا بة زاَةظضَيٓةضى  
و زيايَيهتيهى َاززى و َاززةطةضايى ََيصوويى زازةْطَيت ، ثابةْس بةٖةَوو ئةَاْةف زاَةظضَيٓةض و ثَيؿِطةوى ثطؤييتاضياى ديٗاْة  (ؾيوعى)فةيػةفةى نؤَؤْيػتى

َاضنؼ . و بةؾَيوةيةنى ضاالناْة تيؤضى ًَُالَْيى ضيٓايةتى طةؾةثَيسا ، ٖةضوةٖا زيايَيهتيهى ٖيطًَى ية ئايسياوة وةضططت و طواغتيةوة بةضةو زيايَيهتيهى َاززى 
ى بةضظنطزةوة بةْياظى بةنؤتاَٖيٓاْى ضيٓايةتى ، ئةو ثَييوابوو نة ئةوة ضيٓى نطَيهاضأْ نة ؾؤِضف زةئافطَيٓٔ بةَةبةغتى باؾهطزٕ (ؾيوعيةت)زاواى نؤَؤْيػت

بةزيسى َاضنؼ طةيؿتٓى ٖةض واَلتَيو بة قؤْاغى نؤَؤْيعَى ، ئةوا . َاضنؼ ية تيؤضية غياغيةنةيسا ظياتط ِضؤَيى ثةضوةضزةنطزٕ زةطَيِطَيت . ياخوز خطاثهطزٕ 
يَيطةزا ئؤز ئاالٕ غووزَيهى بَى ثاياْى ية َاضنؼ بيٓيووة ثابةْس بةتَيطةناْى ثةيووةغت بة . َاْاى واية نة ئةو واَلتة ية طةؾةغةْسوتطئ قؤْاغساية 

.                                                                                                                                                                           غةضَايةزاضى   
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يةتةى ئةَةزا َاضنؼ زةخواظَيت يةِضَيطةى بة غةقاَطريبووْى دعانَيهى نؤَؤْيػتى . ظَيسةخواظ و ِضنابةضخواظ 
ؾاضغتاْيةتَيو يَيطةزا يةزيسطاى َاضنػسا خؤى وةزةضزةخات ، نة دياواظى ضيٓايةتى . ْاَؤبووْى َطؤظ يةْاوبةضَيت 

يةْاو زةبات و خَيطوبَيطى طؿتى ظياز زةنات ، َطؤظ يَيطةزا وةى بووْةوةضَيهى ئاظاز و بةضٖةََٗيٓةض ناضى خؤى 
بةزيسى َاضنؼ ، بةٖؤى ثابةْسبووٕ بةّ طؿتطرييةوة زميونطاغيةتيـ يةْاو دعانسا غةضٖةَيسةزات و . زةنات 

                                                    . (Geoff Boucher , 2011 ,Pp 62-68)ضيسى َطؤظ يةخؤزاْاَؤ ْاََيَٓيت 
بؤ ْاغاْسْى ضةَهى ؾاضغتاْيةت ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، بةض ية ٖةَوو ؾتَيو ثَيويػتة بِطواْيٓة ثَيهٗاتة و 

وَيِطاى . يةتةى ئةَةؾسا ضؤْيةتى واضغهةبووْى ئايني و نًتووض و ثَيهٗاتةناْى تطى . بووْياز و ٖعضى دعانةنةى 
ئةوةف طةضةنة ؾاضةظاييُإ ثابةْس بة ََيصوو و ئابووضى و ضؤْيةتى و ضةْسَيتى ِضةفتاضة َطؤييةناْى و غٓووضى 

دوططافيايةنةى ٖةبَيت ، ضوْهة طةض ئةّ تايبةمتةْسياْة ؾيٓةنةيٓةوة ئةوا زشواضة ية ِضؤشطاضى ئةَِطؤى ئةو 
ٍَ . ؾاضغتاْيةتة تَيبطةئ  ٍَ)وَيِطاى طؿت ئةَاْةف ، ئةو ثةيووةْسيياْةى نة بة غانو ى ناضيطةضيإ يةغةض (قو

ايةى ، بؤئةَةف (ئَيتٓيو)دعانى ئةو ؾاضغتاْيةتة ٖةية ، بطيتيية ية طةوٖةضى ئايسيؤيؤشيا و غياغى و ْةتةوة
-Marcus, 2001. Pp87)يَيطةزا زةبيٓني نة ديابووْةوةى ضيٓايةتى ية دعانى زةغةاَلت و زةوَيةتطةضايى ْاضاضية 

91)  .                                 
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 نةضلى دووةم ؛ زِةيةندة ضةزةكيةكانى ناضاندنى جظاكى شازضتانى لة زِووى شازاوةييةوة                         

بووْى ٖةض دعانَيهى ؾاضغتاْى ، ثةيووةغتة بةبووْى ضةْس ِضةٖةْسَيهى غةضةنيةوة تاوةنو ية دعانَيهى تط و ية 
يةٖةض ْةتةوةيةنسا ْاغٓاَةى نًتووضى طؤِضاْهاضى بةغةضزاْايةت و . َيهى تط دياى بهاتةوة (ؾاضغتاْيةت)شياض

يةتةى ئةَةؾسا ْاغٓاَة و نًتووضى ٖةض تانَيو يةْاو ٖةض . طوظاضؾت ية ْاوةِضؤنى بَى ثاياْى خؤى زةنات 
َيو نًتووضَيهى تايبةت بةخؤى ٖةية نة (ئَيتٓيو)ْةتةوةيةنسا ططَيسضاوٕ بةيةنةوة ، بؤ ئةَةف ٖةض ْةتةوة

ية دعانى ٖةض ؾاضغتاْيةتَيهسا ئةقًَى َطؤظةناْى زةوضَيهى . بةضٖةَى ظيتةَيةى ظةٖٓيةتى تانةناْى خؤيةتى 
ئاخَيعطةيى زةطَيِطَيت بؤ طةؾةنطزٕ و بٓيازْإ ية بواضةناْى ظَإ و ئافطاْسْى نًتووض ، ٖةضوةٖا ية بواضةناْى وةى 

يةتةى ئةَةؾسا ِضؤَيى غةضةنى زةبيَٓيت . ٖتس ....و ِضؤؾٓبريى (ئيهؤيؤشي)ئابووضى و غياغى و نؤَةاَليةتى و شيٓطة
يَيطةزا ئةضغتؤ ، دطة يةوةى ، َطؤظ بة غطوؾت     .  (HTTP:, 2000. Pp18)ية ئافطاْسْى زةوَيةت و ؾاضغتاْيةتسا 

،  بة بووْةوةضَيهى غياغى يةقةَيةّ زةزات ، ئةوا يةتةى ئةَةؾسا ثَييواية نة زضوغتبووْى زةوَيةت و ؾاضغتاْيةت
                                                                                                          :  تةْاْةت بة ِضةٖةْسة بٓةَاييةناْيؿيةوة ية زوو اليةْةوة غطوؾتية

                                                                                                   . اليةْى يةنةّ ؛ ضؤْيةتى ئافطاْسْى 
   .(THOMAS LINDSAY: 2001,Pp215,216)اليةْى زووةّ ؛ ضؤْيةتى ْةؾومنانطزْى بةغةضدةّ ثَيهٗاتةناْيةوة 

                                                                 
يةبةضئةوةى َطؤظ . دعانى ؾاضغتاْى ، ثةيووةغتة بة ضؤْيةتى ِضةضاونطزْى ياغا و ِضَيػاناْى يةاليةٕ تانةناْيةوة 

نةواتة بة . بةثَيى خواغتى خؤى ْاتواَْيت ببَيت بة غياغى ، ضوْهة خؤى بووْةوةضَيهى غياغى و بةضٖةّ َٖيٓة 
نؤَةاَليةتيبووْيؿى تةْيا بؤ ْاضاضيبووْى زةطةِضَيتةوة ، نة ية ئةجناَى تطؽ و خؤثاضاغنت و ثَيؿَيًٓةنطزْى َافى 

ٍَ ئةّ زؤخةزا ْية نة ئافطاْسوويةتى  . يةنرت ئةّ زؤخةى ئافطاْسووة ، يةتةى ئةوةؾسا خؤى ية بٓةِضةتةوة يةطة
َطؤظ يةتةى ئةوةؾسا نة بووْةوةضَيهى غياغية ، ئةوا بووْةوةضَيهى زِضْسةؾة ، ضوْهة ئاضةظووى ية غةضَايةزاضية و 

ٖةَيؿة ئاواتةخواظة نة ٖةَوو ؾتةنإ ية بةضشةوةْسى ئةوزا تةواوبٔ ، ْةى ٖةض تةْيا خؤى ، بةَيهو ئةّ 
بؤ ئةَةف . ئاواتةخواظية ظؤض داض بؤ ططوخ و نؤَةَيَيهة نة ئاناضةناْى بة بةضشةوةْسى ئةو تةواو زةبٔ 

ٌَ: " زةَيَيت ( (11ئاثٓٗاََيط)) َيو بةغةض نالَْيهى زيهةزا ظاَية (نالٕ)ية ٖةَوو دعانَيهسا ، ْهؤَيى يةوة ْانطَيت نة خَي
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ئاثٓٗاََيط ، يةيهَيهة يةو ٖعضظاْة غياغيةى نة تيؤضةنةى ظياتط ثةيووةغت بة زةوَيةتةوة ثَيؿسةخات و تَييسا ئاَاشة بة ضؤْيةتى نؤبووْةوةى طوْسةنإ  
واتة ية تيؤضة غياغيةنةيسا ئاَاشة بة يةنةَني نؤَةَيةى غةضةتايى زةنات و ضؤْيةتى ِضؤيؿتٓى . زةنات ، نة ية ئةجناَى ِضَيهدػنت و َٖيعةوة زةوَيةت زةئافطَيٓٔ 

بةضةو ئاَيؤظى نة زةوَيةتة ، ئةّ زةوَيةتةف ية ئةجناَى نؤبووْةوةى َطؤظةناْى غةضدةّ نؤَةَية غةضةتاييةناْى طوْسةناْةوة غةضضاوةى ططتووة ، يةتةى 
.                                                                                                                                ئةوةؾسا ضةْسئ نًتووض تَييسا خؤى منايـ زةنات   
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، ئةَةف ية ئةجناَى ٖةضاوة ِضوويساوة ، بؤ ئةَةف نالْى بااَلزةغت َٖيطف زةناتة غةض نالْى بَى زةغةاَلت و 
     .(BARNES, 1926. Pp57,58)" ٖةوَيسةزات نة زةوَيةتَيو يةشَيط فةضَاِْطةوايةتى و نؤْرِتؤَيى خؤيسا بئافطَيَٓيت 

 

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ثابةْس بة ٖةض دعانَيو ثَيويػتة ية غةضةتازا ثَيٓاغةى ِضةٖةْس و ظاضاوةناْى بهةئ ، ضوْهة 
ثَيـ ْاغاْسْى ِضةٖةْس و ظاضاوةنإ ، ْاغاْسْى دعاى ية ِضووى ظاْػتيةوة ْازضوغتة ، تةْاْةت ية يةنَيتيبووٕ و 

ثابةْس بةَةف ئَيُة ْاتواْني ية ظاْػتى دعانسا بة زواى زَيٓيايةتيسا بطةِضَيني ، . ٖاوفيهطيةنةؾى زايسةبِطَيت 
ضوْهة ظاْػتى دعاى قةيطإ و نوضتَٗيٓإ ية تةواوى بواضةناْسا بةخؤيةوة زةبيَٓيت ، ضوْهة ٖةَوو بواضةناْى 

ْةطةيؿتووٕ بة زَيٓيايى و تةواوةتى ، يَيهؤَييٓةوة يةٖةَوو ئةّ بواضاْةؾسا ئةطةضى ئةوة ٖةية ئَيُة بهةويٓة ْاو 
ية ناتَيهسا ئَيُة طفتوطؤ زةضباضةى . ضةْس زواييعَيةنةوة ، وةى زواييعَى طةضزووْى ظيٓسةوةضإ و ئةقًَى َطؤيى 

ضؤْيةتى طةضزووٕ و ظيٓسةوةضاْى ْاوى زةنةئ ، ئةوا يةٖةَإ ناتيؿسا زةنةويٓة ْاو طفتوطؤيةنةوة نة 
ثةيووةغتة بة ئةَقًةوة ، بةتايبةتى ئةقًَى َطؤيى ، نة تاضةْس طةضزووْى خؤى بةِضَيوةزةبات و ْوَيٓةضايةتى زةنات 

      .(20-19ٍ . 2011 ، 5خ، ئؤز ئاالٕ )

 
ية وةغفهطزْى ِضةٖةْس و ظاضاوةناْى دعانى ؾاضغتاْيةتسا ، يَيطةزا زةنطَيت ٖةضيةنَيو بةثَيى ثَيويػتى خؤى 

                                                                                    . ثَيٓاغة بهطَيت ية ضواضضَيوةى ئؤضطاْى دعانسا 

                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        كمتووز   : يةكةم 
و  (ئةيتةضْاتيغ)ية ََيصووى ٖةض ؾاضغتاْيةتَيهسا ، ئؤز ئاالٕ ثَييواية نة نًتووض و ئاناضة ْةضيتيةنإ بَى دَيططةوة

بَى طؤِضاْهاضى زةََيٓٓةوة ، ٖةضضةْس نةّ تا ظؤض بةٖؤى طؤِضاْى ضيٓى زةغةاَلتةوة و بةٖؤى يَيهضواْسْى ْةتةوة و 
دعاى ، ٖةوَيى قِطنطزٕ و ْةَاْيإ زضاوة ، بةاَلّ ْةتواْطاوة غةضنةوتٔ بةزةغتبَٗيَٓيت ، يةبةضئةوةى يةئةجناَى 

ٍَ ئةَةؾسا زةتواْني  بَيػووزى ٖةوَيةناْيإ بؤ يةْاوبطزْى بعاظة نًتووضيةنإ ْاضاضى نؤضهطزٕ ٖاتووْةتةوة ، يةطة
نةواتة طوظاضؾتهطزٕ ية . بًََيني نة بةٖؤى ئةو نؤضهطزْةوة تواْطاوة بعاظة نًتووضيةنإ الواظ و بَى ناضيطةض بهةٕ 

نًتووض بة زضَيصايى غةضزةَةناْى ََيصوو يةدَيطاى خؤيسا طؤِضاْهاضى : بعاظة نًتووضيةنإ يَيطةزا وازةنات نة بًََيني 
                                                                                .  ( 359-358 ، 2010ٍ، 3خ، ئؤز ئاالٕ )بةغةضزاْايةت 
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نًتووض ثةيووةغتة بة ثَيهٗاتةيةنى ئاَيؤظ ، نة غةضدةّ بابةتة ظاْػتى و ٖوْةضى و :  زةَيَيت 12تايًؤض   ئيسواضز

ياغاييةنإ و بريوباوةِضةنإ و ِضةفتاضة َطؤييةنإ يةخؤزةططَى ، يةتةى ئةوةؾسا ٖةضنةغَيو تَييسا وةى ئةْساّ واية 
 نًتووض ياخوز بعاظة نًتووضيةنإ بطيتيني ية َاْا و   .(Taylor, 1982, Pp111)يةو دعانةى نة تَييسا شيإ زةنات 
ثابةْس بةّ ثَيٓاغةيةف ية ٖعضى ئؤز ئاالْسا ، زةتواْني بًََيني نة نًتووض . بوْيازى دعاى بةزضَيصايى ََيصوو 

بطيتيية ية ْاوةِضؤى و ئاغتى َاْازاضى غةضدةّ ثَيهٗاتة و زاَةظضاوةنإ و ٖؤؾياضى و بوْيازة ياغاييةنإ ، ثابةْس 
ٍَ)بة طوظاضؾتهطزٕ ية دعانيـ بطيتيية ية ظاْػت و ظةٖٓيةت و ٖوْةض و ياغا ئةخالم زاَةظضاوة . يةنإ (َؤِضا

غياغى و ئابووضى و ِضؤؾٓبريى و شيٓطةيى و نؤَةاَليةتيةنإ ، طوظاضؾت ية ثَيٓاغةيةنى طؿتطري زةنةٕ بؤ بعاظى 
بؤئةَةف ثَيٓاغة و بووْى دعاى ثةيووةغتة بة ْاغاْسٕ و بووْى بعاظة نًتووضيةناْيةوة ية ٖةَوو . نًتووضى 

                                        .(21-20ٍ . 2011 ، 5خ، ئؤز ئاالٕ )نايةناْى شياْيسا ، نة ََيصوو زةغتٓيؿاْى نطزووة 

                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شماى  : دووةم 
ظَإ غيػتةََيهى َٖيُايية و ئاَطاظَيهة بؤ ثةيووةْسى و ثَيهةوةبةغتٓى تاى بة دعانةوة ، ٖةضوةٖا ئاَطاظى 
ثةيووةْسيهطزْى تانةناْة يةْاو دعانسا ، يةتةى ئةوةؾسا ٖؤناضى بووٕ بة ؾاضغتاْيةت و ْاغاْسْى دعانى 

ظَإ ئاَطاظَيهة نة ٖؤؾى َطؤظ ية ِضَيطةيةوة ظيتةَيةى خؤى . ؾاضغتاْييةتَيهة يةْاو ؾاضغتاْييةتةناْى تطزا 
يةناْى (غؤغيؤيؤدى)نةواتة ظَإ يةنَيهة ية تايبةمتةْسية ٖعضى و ظاضاوةيية نًتووضى و نؤَةاَليةتى. زةخاتةطةِض 

ططْطرتئ تايبةمتةْسيى ظَإ بطيتيية ية ثَيِطاطةياْسٕ و طواغتٓةوةى ظاْياضى يةَْيوإ نةغى . دعانى ؾاضغتاْى 
ظَإ ية غةضدةّ قؤْاغة َطؤييةناْسا طوظاضؾت ية بووْى ْةتةوة زةنات ، نة بةبَى . قػةنةض و نةغى وةضططزا 

                                                        .(THORNDIKE, 1941. Pp7,8)بووْى ظَإ بووْى ْةتةوةف ئةغتةَة 

ظَإ  بطيتيية ية )) ، ية طؤتاضةناْيسا طوظاضؾت يةثَيٓاغةيةى زةنات بؤ ظَإ ، ثَيواية 13فريزيٓاْس زى غؤغري
ضةْسئ َٖيُاى دواضودؤض نة بةؾَيوةيةنى ِضَيو و ثَيو زاِضَيصضاوٕ و ثةيووةْسيإ بة يةنرتةوة ٖةية ، ٖةَوو 

                                                           
ئيسواضز تايًؤض ، وةى فةيًةغووفَيهى غطوؾتى ية غةضزةَى خؤيسا اليةْططى بؤضووْة طياْةنيةتيةنإ بوو ، يةتةى ئةوةؾسا ثةيووةغت بة نًتووض ِضووزةناتة - 12

                                                                                                  .نطؤنى ؾاضغتاْيةت نة ية ئةجناَى ْةؾومناى فهطيةوة زضوغتبووة 

 فريزيٓاْس زى غؤغري، ية طؤتاضة غياغيةنايسا ئاَاشة بة ْةتةوة غةضةتاييةنإ زةنات ثابةْس بة ظَاْةوة ، نة ثَييواية ْةتةوة غةضةتاييةنإ ية يةنةَني -13
ٌَ و وَيٓة دؤضبةدؤضةناْةوة بابةتيإ زةْووغى و وؾةناْى ِضؤشاْةى خؤيإ زةخػتة غةض تابًؤنإ ، بؤ ئةَةف ظؤض ططْطيإ بة ظَاْى وَيٓة  ٖةْطاوزا يةِضَيطةى ٖي

                                                                               .زةزا وةى ية ظَاْى َٖيُايى ، تةْاْةت ية ثةضوةضزةناْيؿيإ ئةَةيإ دَيبةدَى زةنطز 
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                .(MICHELL,1977 .Pp134)( (ئةواْةف َٖيعى ئةوة بة َطؤظ زةزةٕ نة تواْاناْى خؤياْى ثَى زةضبرِبٕ 
بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ظَإ تايبةمتةْسيةنى ططْطى غةضٖةَيسإ و ثةيووةْسيهطزْى دعانى ؾاضغتاْية ، ٖةضوةٖا 

يةتةى ئةوةؾسا بٓةَايةنى . نؤَةَية طؤتةيةنة نة بةغيػتةََيهى تؤنُة و ثَيهبةغتى نًتووض ٖةشَاض زةنطَيت 
ثةيووةغت بةّ ْاغاْسْةؾةوة زةتواْني بًََيني نة ظَإ تايبةمتةْسيةنى ططْطى . ئاخَيعطةيى بعاظى نًتووضية 

. يةناْى دعانى ؾاضغتاْييةت زةضزةخات (ئَيػتَيتيو)نًتووضيةو نؤى بواضة نؤَةاَليةتى و ئةخالقى و دوآْاغى
                                                  .يةتةى ئةَؿسا ظَإ ؾوْاغى ْةتةوةيية و طةؾةنطزْى شياْى َطؤظةناْة يةْاو ٖةض دعانَيهسا 

 يَيطةزا ئؤز ئاالٕ ططْطى بة ثةضوةضزةى ظَاْى زايو زةزات ، نة ثَييواية ٖةضضةْسَيو ططْطى بة ظَاْى زايو بسضَيت 
ئةوا شيإ ظياتط ثَيؿسةنةوَيت ية دعانسا ، ضوْهة بةٖؤى بَيَٗيعى و ططْطى ْةزإ بة ظَاْى زايو و نةوتٓة 

يةّ . زةبَيتةوة  (نؤيؤْياييعّ)ى ظَاْى تط ، دعاى ِضووبةِضووى زاطريناضى(ٖةشَووٕ)شَيطناضيطةضى ظَإ و ٖةميةْة
واتة ٖةضناتَيو دعاى ثةضةغةْسٕ و . ثَيوةزاْطةيؿةوة ظَإ بة ِضةٖةْسة نؤَةاَليةتيةناْى دعاى زةبةغتَيتةوة 

ططْطيسإ بة ظَإ و واتاى ظَإ خباتة الوة ، ئةوا خوزى دعاى تووؾى بَى َاْايى زةبَيتةوة يةِضووى بةٖاى دواْى و 
ى (َؤْؤثؤٍ)واتة زةيباتة زؤخَيهى ٖةشاضيةوة ، نة ٖةضزةّ ثاوإ. بةٖا ئةخالقى و ِضؤؾٓبرييةناْى 

نةواتة ظَإ يةنَيهة يةو تايبةمتةْسية ئاخَيعطةيياْةى نة يةْاو بعاظى نًتووضيسا ، . ؾاضغتاْيةتةناْى تط بَيت 
 5خ، ئؤز ئاالٕ )بةزةغتة دعانى ؾاضغتاْى َاْازاض زةنات ، واتة بةؾَيهى ططْطى ِضاغتةقيٓةى ِضةٖاى دعانى ؾاضغتاْى 

 ،2011 . ٍ22)                     .                                                                                                         

      

 
                                                                                                                                                                                                                                                             دةضةالَتى ضياضى : ضيَيةم 

زةغةاَلت بطيتيية ية َٖيعَيو نة بةغةض تاى يإ ططوثَيهسا ظاَيبووْى خؤى زةضزةخات ، ياخوز بطيتيية ية 
ٖةضوةٖا زةغةاَلتى غياغى بطيتيية ية . ْاضاضنطزْى ٖاواَلتيإ بؤ يةبةضضاوططتٓى ياغا و ِضَيػا طؿتيةناْى زةوَيةت 

نؤى ِضةضاونطزْى بٓةَا ئةخالقى و دوآْاغي و زةضووْى و ظةٖٓيةتةناْى دعاى و َٖيٓاْة ئاضاى ِضةوؾَيهى يةباض و 
                                                                                                                                               .  تةْسضووغت ئاََيع يةغةضدةّ نايةناْى شياْى دعانسا 

ٍَ ياخوز دعاى زابني  زةغةاَلتى غياغى بةْسة بةوةى نة تا ضةْس ئاغايـ و ئاضاَى و خؤؾطوظةضاْى بؤ تاى و نؤَة
زةنات و نؤغجةناْى بةضزةّ ثَيؿهةوتٔ و ْةؾومنانطزْى يةْاوزةبةٕ ، ٖةضوةٖا بةْسة بة ثاضغتٓى َطؤظةنإ 

يةدعانَيهسا ية ٖةض ٖةِضةؾة و َةتطغيةنى ْاوةنى و زةضةنى ، ئةَةف بةياضيسة و ظيتةَيةى غةضدةّ َطؤظةنإ ية 
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( 14تؤَاؽ ٖؤبؼ)ثابةْس بةّ ْاغاْسْةى زةغةاَلتى غياغى ،  .     (C.L. WAYPER, 1972. Pp11,12)دعانسا 
ثَيوةضظى زةنات يةغةض بةغتٓى ثةمياْى نؤَةاَليةتى يةَْيوإ غةضدةّ َطؤظةناْسا ، نة ئةَةف ثاغاو 

يةّ . َٖيٓاْةوةيةنة بؤ طوَيِطايةَيى و ِضةضاونطزْى ِضَيُٓاييةنإ زةغةاَلت يةاليةٕ ٖاواَلتياْى دعانةوة 
يَيطةؾسا تايبةمتةْسى . بَيت  (ِضةٖا)ثَيوةزاْطةيؿةوة ٖؤبؼ ثَييواية نة زةغةاَلتى غياغى زةبَيت زةغةاَلتَيهى تاى

زةغةاَلتى ِضةٖا يةالى ٖؤبؼ ئةوةية ، نة تةْٗا فةضَاِْطوا خؤى خاوةْيةتى و تةواوى بِطياضةناْيؿى زةبٓة ياغا و 
بةغةض دعانسا زةغةثَيٓطَئ ، يَيطةؾسا ٖيض ياغايةى بووْى ْية دطة يةوةى نة فةضَاِْطةوا ، واتة زةغةاَلتى غياغى 

                                                                                  ( . Richard Ashcraft, 1977 . Pp28,29)زةضيسةنات 

                                 
زةغةاَلت . ثَيٓاغةيإ بؤ زةنطَيت  (غياغةت و زةغةاَلت)ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، زةغةاَلتى غياغى وةى زوو ضةَهى

يةنَيهة يةو ضةَهاْةى نة يةْاو دعانسا زةضطا يةبةضزةّ ضةوتى و ْانؤنيةناْسا زةناتةوة ، يةٖةَإ ناتيؿسا نؤغح 
بؤئةَةف ْاتواْني ثَيٓاغةيةنى ِضةٖا و طؿتطري بؤ . يةبةضزةّ ؾطؤظةنطزْى ِضاغتةقيٓةى نؤَةاَليةتى زازةَْيت 

ضةَهى زةغةاَلت بهةئ ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةغةاَلت وةى ثَيٓاغةيةنى طؿتطري و ثابةْس بة طوظاضؾتهطزٕ ية 
ٖةضوةٖا غياغةتيـ ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا بةٖةَإ ؾَيوةى زةغةاَلت . ِضاغتةقيٓةى خؤى ، خؤى بةزةغتةوة ْازات 

ضةَهَيهة ْاغاْسْى بةؾَيوةيةنى زضوغت  تا ِضازةيةى ططاْة ، يةتةى ئةوةؾسا ضةَهَيهة ْوَيٓةضايةتى بةؾَيهى 
باغيبهةئ و يةٖةَإ  (غؤغيؤيؤدى)بؤ ئةَةف زةتواْني وةى زياضزةيةنى نؤَةاَليةتى. ططْطى دعاى زةنات 

.            ناتيؿسا وةى ضةَهَيهى طةؾةنطزٕ و بةِضَيوةبطزْى دعاى ، ياخوز ييربايياْةى دعاى ثَيٓاغةى بؤ بهةئ 
. زةغةاَلتى غياغى ، بةطؿتى ظؤضتطئ ئاَيؤظى ية َيساْى ظاْػتى و َةيساْى نؤَةاَليةتى زةناتةوة يةْاو دعانسا 

يَيطةزا زةغةاَلت و زةوَيةت زووؾتى يَيو دوزإ ، بةاَلّ بةٖؤى ئةوةى نة زظةى نطزؤتة ْاو ٖةَوو بواضةناْى دعاى 
ٖةضضةْس يَيطةزا زةوَيةت خؤى زةغةاَلتَيهة نة ، ، ئةوا ْاغاْسْى يةنَيو يةَاْة ، ْاغاْسْى ئةويرتياْة 

ٍَ نطاوة ، يةناتَيهسا بةؾَيوةيةى طوظاضؾت ية زةغةاَلت زةنةٕ يةْاو دعانسا ، نة  بةضتةغههطاوةية و نؤْرِتؤ
ثَيويػتية بؤ ِضاططتٓى زؤخى َطؤظةنإ ، بةاَلّ ٖةضضةْس وةى ثَيويػتيةى يَيى زةِضواْطَى ئةوا بةو ِضازةيةف 

بؤ ئةَةف ٖةتاوةنو زةغةاَلتى غياغى نةَبهطَيتةوة ، ئةوا بةو . غتةَهاضى نؤَةاَليةتى ىَل ضاوةِضوإ زةنطَيت 
يةتةى ئةوةؾسا ٖةضضةْس غياغةت وةى َٖيعَيهى خؤ . ِضازةيةف ئاظازى َطؤظةنإ يةْاو دعانسا خؤى وةزةضزةخات 

                                                           
 تؤَاؽ ٖؤبؼ ، ية غةزةى سةظسةيةَسا شياوة ، ٖؤبؼ يةشَيط ناضيطةضى قؤْاغى فيهطيةناْى ٖاوغةضزةَى خؤيسا بووة ، بةزيسى ٖؤبؼ َطؤظةنإ ية زؤخى -14

غطوؾتيسا زةغتبةضزاضى خؤيإ ْابٔ و بضٓة ْاو زؤخَيهى نؤَةاَليةتيةوة ، بؤئةَةف طةضةنة بةٖؤى َٖيع و زةغةاَلتةوة بَٗيٓطَيٓة ْاو ئةو ِضَيههةوتٓٓاَةية ، 
ثةيووةغت بةّ زؤخة نؤَةاَليةتيةف زاواى زةغةاَلتَيهى ِضةٖاى زةنطز نة تَييسا زةغةاَلتى  ياغازاْاْى يةخؤزةططت ، بةَةف ِضَيعططتٓى يةنرت يةاليإ زضوغتسةبَى 

                       .و َافى غعازاْى َطؤظةناْيؿى ٖةبوو ية ناتى زةضضووٕ يةّ ِضَيههةوتٓٓاَةيةزا نة بة بِطواى ٖؤبؼ َطؤظةنإ خؤيإ يةغةضى ِضَيههةوتووٕ 
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نةواتة يةزيسطاى . بةِضَيوةبةضى زةضبهةوَيت ، ئةوا دعاى ؾوْاغى غياغةتى زميونطاتى ظياتط بةخؤيةوة زةبيَٓيت 
ٍَ غياغةتسا ٖاوواتا بهةئ                                                                                                                                 .  ئؤز ئاالْسا ، زةتواْني ئاظازى يةطة

غياغةت ية دعانسا نةَرت ثةى ثَيسةبطزضَيت يةضاو زةغةاَلتسا ، يةٖةَإ ناتسا نة غياغةت ثةى بة ئاظازى زةبات ، 
. زةغةاَلتيـ نة ية ؾوَيَٓيهى طوجناو زاْطاوة ، ئةوا ٖاوواتاى خياْةت خؤى ظيت زةناتةوة . بةاَلّ زووضخطاوةتةوة 

بةِضَيوةبطزْى زةوَيةت . يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة َةيساْى زةغةاَلت ، َةيساَْيهة نة ْهؤَيى ية غياغةت زةنات 
بةِضَيوةبطزَْيهى غياغى ْية ، بةَيهو ْهؤَييهطزْى غياغةتة يةْاو بةِضَيوةبطزْى طؿتى زةغةاَلتةوة ، يَيطةزا غياغةت 

طةيؿتووة ، بةاَلّ زةغةاَلت يةو ْاوةِضؤنة زووضنةوتؤتةوة و ناضى ْهؤَييهطزْى  (دةوٖةض)ضةَهَيهة نة بة ْاوةِضؤى
، ئؤز ئاالٕ )بؤئةَةف غياغةت وةى بواضى ئاظازى دعاى و َاْاى ئريازةى طؿتى خوَيٓسْةوةى بؤ زةنطَى . غياغةتة 

                                                                                                   .          (28-25،27-24ٍ . 2011 ، 5خ

 
 

                                                                                                           و ياضا (مؤزِالَ)ئةخالق : ضوازةم 

                                                                                                                                                         
ئةخالم وةى ثَيٓاغيةنى طؿتى ، بٓةَايةنة بؤ ئافطاْسْى َطؤظَيهى ناٌَ و ياغايى ، نة َطؤظ بةضةو َطؤظ بووٕ 
ثةيهَيـ زةنات ، نة يةِضَيطةيةوة َطؤظ بةٖا طؿتيةنإ و ياغا غطوؾتيةنإ زةْاغَى و يةئةجناَسا ؾاضغتاْيةتَيو 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة َطؤظ بة ياغايةى ناضزةنات . يةغةض بٓةَاى ئاظازى و زميونطاغى و ٖاوشياْى ئاظاز بٓياززةَْى 
نة يةغةض بٓةَا ئةخالقيةنإ زاَةظضاوة ، ٖةَوو ئةَاْةؾى نة يةغةض بٓةَا ئةخالقيةنإ بٓيازْطاوٕ بطيتيني ية 

ويػتى ضاى و زووضٕ يةٖةَوو نؤت و بةْسَيهى خطاخ و ْائةخالقى ، نةواتة ضةَهى ئةخالم ثةيووةغتة بة ياغاى 
طؿتى و ئةقًَى ناٌَ ، نة بةثَيى ياغايةنى طؿتى ظيتةَيةى خؤى وةطةِضزةخات ، ٖةضوةٖا َاْةوةى زةوَيةت و 

ثةيووةْسيةنى ظؤضى بة ياغاناْةوة ٖةية ، بةتايبةتى ياغا ئةخالقيةنإ ، يةتةى  (ؾاضغتاْيةت)ئافطاْسْى شياض
ئةوةؾسا ئةخالم خؤى ضةَهَيهة ثةيووةغتة بة بووْى ياغاناْةوة ، واتة خؤيؿى ية ياغاناْةوة غةضضاوة زةططَيت ، 

 .C.L. WAYPER, 1972)ٖةض ْةتةوةيةى ثابةْسى ياغا و ِضَيػايةنى طؿتى خؤيةتى ، بةتايبةتى ياغا ئةخالقيةنإ 

Pp21 )  .                                                                                                                                                               
زا ، ثَييواية نة ياغا (ضوسى ياغانإ) ، ثابةْس بة ئةخالم و ياغا ية ثةضتوونة بةْاوباْطةنةى 15َؤْتيػهيؤ

                                                           
15-

،  (ياغازاْإ ، دَيبةدَيهطزٕ ، زازوةضى)َؤْتيػهؤ ، فةيًةغووفى فةضةْػى ، ثَييوابوو نة ية ٖةض زةوَيةتَيهسا طةضةنة غَى دؤض ية زةغةاَلت بووْيإ ٖةبَيت ،  
يةتةى ئةوةؾسا خؤى باوةِضى بة غيػتةَىهؤَاضى ياخوز ثازؾايةتى زةغتووضى ٖةبوو ، يةَةؾةوة تيؤضيايةنةى بؤ ِضاظةنطزْى ياغانإ طةؾةثَيسا ، ٖاونات 
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بةٖؤى . ٖتس ....ئةخالقيةنإ ظؤضٕ ، وةى ئايني ، زاب و ْةضيت ، ئابووضى و باظضطاْى ، ٖعضى َطؤيى ، شيٓطة
ٖةبووْى طؿت ئةّ ياغاياْةؾةوة يةْاو ٖةض دعانَيو و ْةتةوةيةنسا ، ضؤسى طؿتى ئةو دعانة يإ ْةتةوةيية ؾهًَى 

نة ٖةَوو ئةَاْةف بطيتيني ية ٖةوَيٓى ثَيهٗاتٓى ئةو دعاى . خؤى يةغةض بٓةَايةنى ئةخالقى و غياغى زةططَيت 
ٖةض ناََيو يةّ ياغاياْةف ناضيطةضى تةواويإ يةغةض ضوسى طؿتى دعاى ٖةية ، بؤ ئةَةف . يإ ْةتةوةيية 

ثَيويػتة ياغازاْةض ِضةضاوى طؿت ئةّ ياغاياْة بهات بؤ ضانػاظيهطزٕ و ْةؾومنانطزٕ و تؤنُةنطزْى دعاى 
                                                                                                                                                        .  (252-250ٍ. 2005نةَاٍ ثووالْسى، .ز)

يةتةى ْاغاْسْيؿياْسا ، . ئةخالم و ياغا ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا وةى زوو ضةَهى غةضةنى ئاَاشةيإ بؤ زةنطَيت 
                                                                                                                                 . ٖةضيةى يةّ زوو ضةَهة بة دعانى ؾاضغتاْييةوة ططَيسةزات 

ئةخالم ، بطيتيية ية َٖيعَيهى ِضَيػايى و زاَةظضاوةى ْةضيتى و ََيصوويى و يازةوةضى دعانى غياغى ، بةاَلّ ياغا 
بطيتيية ية تايبةمتةْسى غةضةنى زةغةاَلت ، نة ِضَيطة خؤؾهةضة بؤ زةغةاَلتى زةوَيةت و ثوناْةوةى ْةؾومناى 

يةزةغتساْى . ى زةغةاَلت و يةطؿت اليةنةوة زةوضةزضاوة (َؤْؤثؤٍ)يةبةضئةوةى ياغا بؤتة ثاوإ. ظياتطى دعاى 
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة يةنَيو . ئةخالقى دعاى وةى ياغا واية نة زةغةاَلت نؤْرِتؤَيى نطزووة بؤ بةضشةوةْسيةناْى 

يةو ٖؤناضاْةى نة بووةتة ٖؤى تَيهساْى ئةخالم ، بطيتيية ية زةوَيةت و غيػتةَة دؤضاودؤضةناْى زةغةاَلت ، 
يةاليةنى تطيؿةوة بةغةضزاغةثاْسْى ئريازة و ياغاى خوزى و تاناليةْةية ، واتة ئريازة و ياغاى ئةْاْيةتى بةغةض 

بؤئةَةف ثَيويػتة دعاى ظؤض بة ئاطايياْة ِضووبهاتة ثاضاغتٓى ئةخالم و ياغا ئةخالقيةناْى ، . تةواوى دعانسا 
ضوْهة ثاضاغتٓى ياغا و ئاخَيعطة ئةخالقيةناْى دعاى زةبَيتة ٖؤى زووضنةوتٓةوة ية ًَهةضى و خؤ 

نةواتة يةٖةض دعانَيهسا طةض بٓةَا ئةخالقيةنإ و غياغةت ظاَيبوو ، . بةزةغتةوةزاْى زةغةاَلت و ياغاى تاناليةْة 
                          .ئةوا زةغةاَلت و خؤبةِضَيوةبةضَيتى تاناليةْة و ئةْاْيةت ْةى ٖةض بَى َاْاية ، بةَيهو ؾتَيهى ْاظةضووضية 

يةبةضئةوةى ياغا يةظؤضبةى دعانةناْسا . ضةَهى ياغا الْى نةّ وةى ضةَهى زةغةاَلت و ياغا بؤ ْاغاْسٕ ؾاضاوةية 
ى زةغةاَلت و ئريازة ئةْاْيةتةنإ ، يةّ بواضةؾسا فطة غةضٖةَيساْى ياغانإ يةاليةٕ زةغةاَلتةوة (َؤْؤثؤٍ)بؤتة ثاوإ

و ية دعانسا بٓةَا ئةخالقيةناْى ؾاضزؤتةوة ، يةتةى ئةَةؾسا بواضةناْى دعانى بةضتةغهرت نطزؤتةوة يةِضووى 
                                                                                                                                                                                                        .   ْةؾومناى ْاوخؤ و زةضةنيةوة 

نةواتة ئةخالم ، بطيتيية ية ْيؿاْساْى طؿت بواضة ثةغٓسةناْى دعاى و ئاخَيعطةى ضاضةغةضى بؤ غٓووضزاضنطزٕ 
يةتةى ئةوةؾسا زةغتبةضزاضى ِضؤَيى خؤى ْابَيت ية ثاضاغنت و ، و زووضخػتٓةوةى ثاواخنواظى زةغةاَلت 

                                                                                                                                                                                           
ية غيػتةَى نؤَاضيسا ثَييوابوو نة طةضةنة ِضَيططى ية زةغةاَلتى ثياواْى ئاييٓى بطريَيت ، ضوْهة . ٖةَوو ٖةوَيةناْيؿى ظياتط بؤ ضانهطزْى باضى نؤَةاَليةتى بوو 

.                    يَيطةزا نًتووض زةتواَْى ئةو زؤخة نؤَةاَليةتية يةخؤبططَى نة بةَةبةغتى بةضشةوةْسى طؿتى يةاليةٕ غيػتةَى زةغةاَلتى نؤَاضيةوة ئاوانطاوة 
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ياغاف بةبَى ثاواْهطزى زةغةاَلت ٖةَوو ئةو ِضؤَية ئاخَيعطةيياْة زةطَيِطَيت ، . بةضزةواَيسإ بة ْةؾومناى دعاى 
بةاَلّ يةبةض ئةوةى يةاليةٕ زةغةاَلتةوة ثاوإ نطاوة ، ئةوا بةثَيى ئةو بِطياضاْة ظيتةَيةى خؤى يةْاو دعانسا زةخاتة 

                                                                                                                                           .   (30-28ٍ . 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ)طةِض نة يةاليةٕ زةغةاَلتةوة زةضزةضٔ 
بةاَلّ يةبةضئةوةى بة زضَيصايى ََيصوو . ى بةضزةواَى دعانة ، ياغاف بطيتيية ية ئةقًَى دعاى (بِطغت)ئةخالم ٖيع

زةوَيةت و زةغةاَلت ٖةوَيى ئةوةياْساوة نة ياغا ية دَيطةى ئةخالم ظيت بهةْةوة ، ئةوا بةِضَيوةبةضَيتى دعانى 
ٖةض يةبةضئةَةف ئةو دعاناْةى نة . بةضةو ئةْاْيةت بطزووة ، يةبطى ظياتط بةضةزةواَبووٕ و ضانػاظيهطزٕ 

ياغانإ بةطؿتى و ياغا ئةخالقيةناْى بةتايبةتى ية زةغتساوة ، ٖةضوةٖا ياغاناْى نةوتووْةتة شَيط باضى بِطياضة 
تاناليةْةناْى زةغةاَلت ، ئةوا يةبطى ئةوةى دعاى بةضةو دعانى َطؤظ بووٕ بةضٕ ، دعانيإ بةضةو دعانى ئاشةَيى 

                                                                                                                                                       .  (105-103ٍ . 2010، 3خ، ئؤز ئاالٕ )بطزووة و نطزووياْةتة ئاوةضزطا 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            دميوكساضى: ثيَهجةم 
زميونطاغى ئاخَيعطةيةنة بؤ طةيؿنت بة بةٖا َطؤييةنإ و ٖاْساْى ٖاواَلتياْى دعاى بؤ طةيؿنت بة غةضدةّ 

يةتةى ئةوةؾسا بطيتيية ية طةيؿنت بة نؤزةْطى و . ئاخَيعطة ئةخالقى و غياغى و ِضؤؾٓبريى و نؤَةاَليةتيةنإ 
ٖةضوةٖا بطيتيية ية نؤَةَيَيو ْةضيت و ياغاى ٖاوبةف و ضاضةغةضنطزْى نَيؿةنإ يةثَيٓاو . فةظيًةتى ٖاوبةف 

يةاليةنى تطةوة زميونطاغى بطيتيية ية زميونطاتيعةبووْى . طةيؿنت بة ئاَاْر و َةبةغتة طؿتيةنإ يةَْيو دعانسا 
غةضدةّ بواضةناْى شيإ يةْاو دعانسا و ظياتطنطزْى ظيتةَيةى َطؤيى ، نة زووض ية ئةْاْيةت و زةغةاَلتى تانِطةوى ، 

ٖةَوو ئاخَيعطة ياغاييةنإ و بِطياضةناْى زةغةاَلت و غياغةتى طؿتى دعاى ية ضواضضَيوةى خؤيسا نؤزةناتةوة 
(KARL POLANY, 2003, Pp131).                                                                                                       

ٍَ)ية ئةخالم.  ، نة يةنَيهة ية طةوضةتطئ فةيًةغووفاْى غياغى ٖاوضةضر 16يوضطٔ ٖابطَاؽ ى طوتاضةوة (َؤِضا
ية زيسطاى ٖابطَاؽ ، زميونطاغى . ِضووبةِضووى دؤضَيو ية زميونطاغى زةبَيتةوة ، نة بة زميونطاغى طوتاضى ْاغطاوة 
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 وة  غةضزاْى واَلتة ئةوضوثيةناْى نطزووة ظؤضداض وتاضى يةواَلتة 1985 يوضطٔ ٖابطَاؽ ، يةنَيهة ية فةيًةغووفة ٖاوضةضخةناْى ئةَيُاْيا ، يةنؤتايى غاَيى -
ٖةض بؤية زةغتى نطز ، ٖابطَاؽ ناضيطةضى فةيػةفةى يؤْإ و ئةوضوثاى بةغةضةوة بوو ، ئةوضوثيةناْسا زةخوَيٓسةوة زةضباضةى غياغةت و بووْى نؤَةاَليةتى  

توَيصيٓةوةناْى ٖابطَاؽ طاضيطةضيةنى بةضضاوي بةغةض طةىل  ، 1987 وة بؤغاَيى 1984بةوةضطَيِطاْى بابةتى فةيػةفى ية ئيٓطًيعيةوة بؤ ظَاْى ئةَيُاْى يةغاَيى 
ٖابطَاؽ ظؤض ثابةْس بوو بة توَيصيٓةوة  ، 1991ٖةض يةّ ِضواْطةيةؾةوة بابةتةناْى توَيصةض زةْطى زايةوة يةغةضتاغةضى ئةَيُاْيازا يةغاَيى، ئةَيُاْياوة ٖةبوو 

 بؤزواوة زةغتى نطز بة توَيصيٓةوةى 1997يةغاَيى ، غياغيةنإ وتَيطةيؿتٓة غياغيةنإ نة ئةوناتة ثَيويػتيةنى ؾاضاوةى َطؤظ بوو يةشياْى نؤَةاَليةتيسا  
  .                                      توَيصيٓةوةناْى ٖابطَاؽ ببوْة بابةتَيهى غةضةنى طفتوطؤى فطاواْى ْاوباغى خةَيهى ئةناتةى ئةَيُاْيا، ظاْػتة غياغيةنإ 
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بطيتيية ية دؤضة بٓيازْاَْيو نة طفتوطؤ و بةَيطة َٖيٓاْةوة يةخؤزةططَى ، نة زةبَيتة ٖؤى ئافطاْسْى غياغةتى 
يةتةى ئةَةؾسا بة ثَيويػتى زةظاَْيت نة بؤ ئةّ دؤضة زميونطاغية غيػتةََيو ية نؤى غةضدةّ . ٖةَووةنى 

بؤ . َافةنإ زضوغتبهات ، نة بطيتيبوو ية َافى غةضدةّ ئةواْةى نة ية طفتوطؤيةنةزا بةؾساض زةبٔ ية ياغازاْاْسا 
ئةَةف زاْاْى ياغا يةالى ظؤضيٓةوة ثةغٓس زةنات ، ضوْهة ٖابطَاؽ زةناضَيت يَيطةزا تَيطةى ٖةَووةنى ثةيووةغت 

نةواتة زميونطاغيةت يةالى ٖابطَاؽ بطيتيية ية ئاخَيعطةيةنى . بة ثطغة غياغى و نؤَةاَليةتيةنإ ظيت بهاتةوة 
و زاَةظضاوة نًتووضيةنإ و  غياغيةنإ (غؤغيؤيؤدى)طؿتى و ثطغَيهى ٖةَووةنى ، نة ئاخَيعطةى بةٖا نؤَةاَليةتى

                                                                                  .(426-425ٍ. 2005نةَاٍ ثووالْسى ، .ز)يةخؤزةططَى 

  
زميونطاغى يةزيسى ئؤز ئاالْسا ، بطيتيية ية خؤبةِضَيوةبطزْى دعانَيو ، نة زووض ية ئاؾٓايةتى زةغةاَلت و زةوَيةتة 

ٌَ نة بطيتيني ية دعانة ٖةضة غةضةتاييةنإ و ٖؤظ و قةبيًةف  (نالٕ)، نة خؤبةِضَيوةبطزْى دعانةناْى خَي
، بةَيهو  ية دعانة زةوَيةتيةناْسا ْةى تةْيا خؤبةِضَيوةبةضَيتى غتةَهاضى دَيطةى باغة . زةططَيتةوة

طؿت ئةو ٖةواَلْةؾى نة يةاليةٕ دعانة زةوَيةتيةناْسا بؤ . خؤزةططَى  خؤبةِضَيوةبطزَْيهى ٖةَةاليةْةف ية
زميونطاغبووٕ ئاوازةنطَئ ، بطيتيني ية بةضٖةََٗيٓاْى ِضشَيُطةيَيهى تَيهسإ و ثةضتةواظةبووْى َاْاناْى زميونطاغى 

. ، نة ٖةضضةْس يةاليةٕ زةغةاَلتةوة ئةّ زؤخة زةئافطَيٓطَيت ، ئةوا بطيتيية ية تَيهساْى َاْاى زةغةاَلت خؤيؿى 
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ زةغةاَلتى زةوَيةت بة تَيهساْى دعاى و ثَيؿَيًهطزْى زميونطاغيةت يةقةَيةّ زةزات ، 

بؤ ئةّ دؤضة طؤتةيـ ثاغاوى ئةوة زةَٖيَٓيتةوة نة زةغةاَلتى زةوَيةت ْاضاضة زميونطاغى بةضةو زواوة ببات و 
نؤْرِتؤَيى ئاخَيعطة و بةٖاناْى بهات ، تاوةنو دعاى وةى ثَيويػتيةنى غطوؾتى و ْاضاضةنى ثةيووةْسى ثَيوةبهات و 

يةتةى ئةَةؾسا زميونطاغيةت طؿت َٖيعةناْى خؤى وةطةِضزةخات بؤ . ٖاواَلتيةناْى ِضةضاوى بِطياضةناْى بهةٕ 
يةاليةنى . زووضنةوتٓةوة ية زةغةاَلت و طةوضةنطزٕ و بةضفطاواْهطزْى غٓووضةناْى خؤى يةضواضضَيوةى دعانسا 

تطةوة ثاغاوى ئةوة زةخاتة بةضزةغت نة ئاخَيعطةى ئةّ زووبةضةنيةى َْيوإ زةغةاَلت و َٖيعى زميونطاغى ، بؤ 
ئةوة زةطةِضَيتةوة نة زةوَيةت بة زميونطاغيةتَيو ثةضزةثؤؾهطاوة نة زةخواظَيت ببَيت بة زةوَيةت ، زةوَيةتَيو نة 
. تةْيا يةبةضزةّ ئةْاْيةت و تانِطةوى زةضطاى نطاوةية ، ْةى يةبةضزةّ طؿتيةتى و بةٖا نؤَةاَليةتيةناْى دعاى 

يةَياْةى ثةضةثَيساْى بة خؤبةِضَيوةبةضَيتى ، زةؾَيت خؤى ِضظطاضبهات ية  (غؤغيؤيؤدى)زميونطاغى نؤَةاَليةتى
ٍَ زةغةاَلتى زةوَيةت  .  ضيسى ثَيؿًهطزٕ ، بؤ ئةَةف زةبَيت خؤبةِضَيوةبةضَيتيةنةى زووض ية ٖاوتانطزْى بَيت يةطة

ئؤز )يَيطةؾسا زةوَيةتَيو ضيسى ْاتواَْيت بةْاوى طةيةوة خؤى منايـ بهات ، ضوْهة طةٍ يَيطةزا خؤى بةِضَيوةزةبات 

                                                                                                          .    ( 31-30ٍ . 2011 ، 5خ، ئاالٕ
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 نةضلى ضيَيةم ؛ ئاضتةنطةكانى بةزدةم دزووضتبووى و طةشةكسدنى شازضتانيةت                                                             

ٍَ ئةوةى نة خؤى غيػتةََيهى نؤَةاَليةتية ، ئةوا بؤ زضوغتبووٕ و طةؾةنطزْى ضةْس  (ؾاضغتاْيةت)شياض يةطة
ئاخَيعطةيةنى نؤَةاَليةتى و غياغى و ئابووضى طةضةنة ، يةتةى ئةَةؾسا ْاتةواوى يةٖةضناََيهيإ زةبَيتة ٖؤى 

. نطزْى ، تةْاْةت ٖةْسَيو داض زةبَيتة ٖؤى ِضووخاْيؿى (ْةؾومنا)الواظبووْى ياخوز ِضَيطةططتٔ ية طةؾة
ؾاضغتاْيةت بؤ َاْةوة ياخوز بؤ ظيت بووْةوةى ثابةْسة بة ضةْس ٖؤناضَيهةوة ، وةى ظةوى ، ئابووضى ، غياغةت ، 

يةْاو ٖةَوو ئةَاْةؾسا بةٖا غؤغيؤيؤدى . ٖتس ....شيٓطة ، نًتووض ، ئايني ، ظاْػت ، ٖوْةض ، ثيؿةغاظى ، ثةضوةضزة
ًَةنإ ، قةوّ و ْةتةوةنإ ، ؾاض و طوْس ، ٖةضوةٖا  و غايهؤيؤديةنإ ، ظةٖٓيةت ، نالْةنإ ، خَيعإ ، ٖؤظ و خَي

                . (JASTROW, 1918. Pp11-12)فانتةضة غياغى و دوططافيةناْيـ زةخاتة ْاو ثؤيَئ بةْسى خؤيةوة 
 َطؤظ بووْةوةضَيهة نة زةنةوَيتة شَيط ناضيطةضى شيٓطة و زةوضوبةضى ، بؤئةَةف ية دعانى َطؤييسا دؤضَيو ية 

ثةيووةغتة بة ئةَةف ثةيووةْسى ٖةية نة ثةيووةغتة بة ئريازة و نًتووض و غياغةت و بةٖا نؤَةاَليةتيةناْةوة ، 
بة زضَيصايى . بٓيازْاْى ؾاضغتاْيةت ، ثَيؿهةوتٓةناْى ئَيػتاى ديٗاْيـ ٖةض ثةيووةغتة بةّ دؤضة ثةيووةْسيةوة 

ٍَ غةضزةَةناْى نؤٕ ، ؾاضغتاْيةت  ََيصوو ظؤضَيو ية ؾاضغتاْيةت ٖةبووٕ نة تواوْةوة و ْةَاوٕ ، بة بةضاوضز يةطة
يةّ ثَيوةزاْطيؿةوة نةّ ية ْةتةوةنإ . ية غةضزةَى َؤزَيطْةزا ظؤضتط ِضووبةِضووى ثطؤغةى تواْةوة زةبَيتةوة 

ياخوز ؾاضغتاْيةتةنإ ٖةٕ نة يةبةضزةّ غيػتةّ و نًتووضة تاظةناْى ديٗإ خؤيإ ِضابططٕ نة ثابةْسْية بة 
ئةَةف نةّ تا ظؤض ناضيطةضى يةغةض بواضى ئابووضى و غياغى و نؤَةاَليةتى و . خوزى ؾاضغتاْيةتى خؤياْةوة 

ِضؤؾٓبريى و شيٓطةوة ٖةية ، ٖةضوةٖا ناضيطةضى يةغةض تةواوى اليةْة نًتووضى و غياغى و ئاييٓيةناْى 
                                                                       .(30-29ٍ . 2012عوَةض عًى َوسةممةز ، )ؾاضغتاْيةت ٖةية 

                        
بةؾَيوةيةنى طؿتى زةتواْني بًََيني ؾاضغتاْيةت بطيتيية ية نؤَةَيَيو غيػتةّ و زاب و ْةضيت و اليةْى ئابووضى و 

ٍَ و َاْسوبووْى ظيتةَيةى خؤيإ يةثَيٓاو شياْسا و  غياغى و ئةقًَى و ئاناضى ، نة ْةوةناْى ثَيؿرت ية ئةجناَى ٖةو
. يةغةض ظةوى زاياَْٗيٓاوة ، بؤ ئةَةف ضةْسئ ؾاضغتاْيةت تا ئَيػتا ئافطَيٓسضاوٕ ، بططة ظؤضَيهيـ يةْاوضووٕ 

نةواتة ئةطةض ية دعانَيهسا غيػتةّ بووْى ْةبَيت ، ئةوا ئةو دعانة ٖةَيسةوةؾَيتةوة ، بؤئةَةف غيػتةّ بةبَى ياغا 
                                                               .(73-21ٍ . 2012، 1ويٌ زوضاْت، ب)و ِضَيػا ْاتواَْيت بووْى ٖةبَيت 
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 ، يةنَيهة ية فةيًةغووفة ئيػالَيةنإ ، غةباضةت بة ئاغتةْطيةناْى بةضزةّ ؾاضغتاْيةت 17ئينب خةيسوٕ
ى بةِضَيوةبضَيت (زيهتاتؤض)ضةَهَيهى ططْطُإ ثَيسةزات ، نة ثَييواية زةوَيةت ْابَيت يةغةض ئاخَيعطةيةنى زةغجؤتيعّ

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة . ية و زةوَيةت يةْاوزةبات (طَيطةؾَيوَئ)، ضوْهة زةغجؤتيعَى ٖاوواتاى فةغازى و زمياطؤديةت
ََيصوو بة ظجنريةيةى زةوَيةت زةضوَيَٓى ، ئةو زةوَيةتةى نة ئَيػتا زضوغتبووة ثامشاوةى زةوَيةتَيهى ثَيؿووتطة ، 

يةتةى ئةَةؾسا ثَييواية نة . يَيطةؾسا ؾاضغتاْيةت بة ٖاوؾإ و ٖاوَاْاى ظاْػتى ئاوةزاْى وةغفسةنات 
ؾاضغتاْيةت ثاف طةؾةنطزٕ و بِطيٓى ية ضةْس ثَيواشؤيةنى يةى بةزواى يةنسا ، وضزة وضزة بةضةو الواظى و 

يةْاوضووٕ زةضَيت ، بؤ ئةَةف زةوَيةتَيهى تط ياخوز ؾاضغتاْيةتَيهى تط ية ثامشاوةى ئةو زةوَيةتة يةْاوضووة ظيت 
                                                               .  (75-72ٍ. 2013ْةبةظ عةبسويِطةمحإ ئةمحةز نًََيػةيى ، )زةبَيتةوة 

             
ئؤز ئاالٕ ، غةباضةت بة ئاغتةْطةناْى بةضزةّ زضووغتبووْى ؾاضغتاْيةت ، ضةْس نَيؿةيةى ئاَاشة ثَيسةنات ، نة 

وةى نَيؿةى زةوَيةت و زةغةاَلت ، غياغةت و ئةخالم ، ظٖٓيةت ، . بة نَيؿة نؤَةاَليةتييةنإ ْاوظةْسى زةنات 
ئةّ نَيؿة نؤَةاَليةتياْةف بةضزةواّ يةَجةِض و ئاغتةْطى . ٖتس .....و  (شيٓطة)ئابووضى و ثيؿةغاظى و ئيهؤيؤشى

                                                                                                                                                                             . ئافطاْسٕ و ْةؾومناى بةضزةّ ؾاضغتاْيةتٔ 
ئؤز ئاالٕ ، يةٖةْطاوى يةنةَسا باؽ ية نَيؿةى نؤَةاَليةتى زةزات ، ثَييواية نة ظيتةَية ٖعضيةنإ بةزضَيصايى ََيصوو 

يةاليةى ئةو ثَيواشؤياْةى نة بةثَيى غيػتةّ بةِضَيوةزةضٔ ، .  زةنةٕ ثَيواشؤ، ئاَاشة بة بووٕ و زانةوتةى زوو 
يةّ . ٖةضوةٖا ئاغايؿى دعاى تَييسا زابيٓهطاوة و ٖيض نَيؿةيةى ية ئاضازاْية ، ٖعضيـ بةضزةواّ ية طةؾةنطزْساية 

ثَيواشؤيةؾسا خؤؾطوظةضاْى دَيطةى باغة ، ثَيؿهةوتٔ و ْةؾومنانطزْى ٖعضى و نؤَةاَليةتى بووْى ٖةية و 
يةاليةنى . غطوؾتى نؤَةاَليةتى يَيطةزا ططْطى ثَى ْازضَيت و ْاغةثَيٓطَيت . نَيؿةناْيـ بطيتيني ية نَيؿةى الوةنى 

تط ئةو ثَيواشؤياْةى نة بةثَيى غيػتةّ بةِضَيوةْاضٔ و غيػتةََيهى شَيطزةغتةٕ ، ٖعض و َتُاْة و خؤؾطوظةضاْى 
نةوتؤتة ْاو نَيؿةيةنى طةوضةوة و غطوؾتى نؤَةاَليةتى نة ئؤز ئاالٕ بة غطوؾتى زووةّ ْاوظةْسى زةنات يَيطةزا 

ئةّ ثَيواشؤيةف وابةغتةى غةضزةََيهة نة ٖعضيٓة ئاييٓى و فةيػةفيةنإ تَييسا ظيت . دَيطةى باغة و زةغةثَيٓطَيت 
بؤ ئةَةف ية ٖةضزوو . زةبٓةوة ، بؤئةَةف زةتواْني يةّ ٖعضيٓة تاظاْةوة خؤَإ ية نَيؿةنإ ِضظطاضبهةئ 

ثَيواشؤيةنةزا زةؾَيت نَيؿة و خؤؾطوظةضاْى ، ثةضةغةْسْى ٖعض و زوانةوتوويى ٖعض ية طؿت ئةو ؾاضغتاْيةتاْةزا 

                                                           
17-

ئينب خةيسووٕ ، فةيًةغووفَيهى ئيػالَية و ية توْؼ يةزايو بووة ، ية بواضى غياغى و نؤَةَيٓاغيسا ؾاضةظاييةنى ظؤضى ٖةبووة ، ية زاَةظضاْسْى ظاْػتى  
يةنَيو ية توَيصيٓةوة بةْاوباْطةناْى ثةيووةغتة بة ضؤْيةتى طؤِضاْى ََيصووى . غؤغيؤيؤديازا ِضؤَيَيهى َةظْى ٖةبوو ، بةتايبةتى يةْاو شياضى عةضةبيسا 

.                                                                                                                           َطؤظايةتى و ضؤْيةتى ثَيؿهةوتٓى دعانى َطؤظايةتى   
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ببيٓني ، نة يَيطةزا دعانى غؤَةض وةى منوْةيةى ية ٖعضى َيتؤزؤيؤشى و ضؤْيةتى ناضيطةضيةنةى يةغةض تةواوى 
ئاييٓةنإ زةخاتة ِضوو ، نة ية ٖةَوو بواضةناْى ٖوْةض و ظاْػت و ٖةتا ٖعضيٓة غةضةتاييةناْى يؤْاْيـ بؤ شَيط 

نة بووةتة غةضضاوةى . ناضيطةضى ئةّ دعانة زةطةِضَيَٓيتةوة ، يَيطةؾسا ظةوى بةثيتى َيعؤثؤتاَيا دَيطةى باغة 
ثابةْس  . خؤؾطوظةضاْى و ثَيؿهةوتٓى بواضةناْى ظاْػت و ٖوْةض و ئاخَيعطةى ٖعضيٓةناْى ؾاضغتاْيةتى غؤَةض

اْةوة زةبةغتَيتةوة (َٖيع)بةَةف ئؤز ئاالٕ نَيؿةى نؤَةاَليةتى نة ثةيووةغتة بة بووْى ؾاضغتاْييةت ، بةو بِطغت
نة دعاى ية ئاخَيعطةوة ٖةَيسةوةؾَيٓٓةوة ، نة يَيطةزا ئاَاشة بة ثياواْى زةغةاَلت و غةضَاية زةنات و يةغةضووى 

يةتةى ئةَةؾسا . ٖةَوو ئةو نَيؿاْةي زازةَْيت ، نة وةى زوو َٖيعى ظةوتهةض دعاى ية ئاخَيعطةوة زةِضوخَيٓٔ 
ٖةَوو ئةّ نَيؿاْةف بةزضَيصايى ََيصوو . بَيبةؾهطزْى دعاى ية ئةخالم و غياغةت و ئاظازى يَيسةنةوَيتةوة 

وةبةضضاو زةنةوٕ ، ؾاضغتاْيةتى ْاوةْسيـ نة ٖؤناض و ئةجناَةنةى بطيتيبووة ية ثاواْهطزٕ و فطةنطزْى 
نَيؿةنإ ، نة بةضزةواّ ٖةَوو ؾتةناْى تةْطةتاو نطزووة و بةضة بةضة دعاى ية ْةضيت و ياغا و ئةخالم زازةبِطَيت 

ظ زياضيبهةئ ، 500-ظ.خ3000بؤئةَةف زةتواْني يةنةَني نَيؿة ية ثاواْهطزْى ؾاضغتاْيةتسا يةَْيوإ غااَلْى . 
ئؤز )نة بووةتة ٖؤى ثاواْهطزٕ و تااَلْهطزْى بةٖا َطؤييةناْى دعاى بةثَيى نات و ؾوَئ و ٖةٍ بؤ ِضةخػاْسْيسا 

                                                                                                                                    . (62-53ٍ . 2010 ، 3خ، ئاالٕ 
زةوَيةت و زةغةاَلت وةى زوو نَيؿةى  . ية ٖةْطاوَيهى تطزا ئؤز ئاالٕ نَيؿةى زةوَيةت و زةغةاَلت ئاَاشة ثَيسةنات 

ططَيسضاو بةيةنةوةٕ ، نة تاِضازةيةنى ظؤض بووْةتة يةَجةِضى غةضةنى ئافطاْسْى ؾاضغتاْيةتَيو بةتةواوى َاْانةى 
يةتةى ئةَةؾسا نؤغجى غةضةنى بووٕ يةبةضزةّ ثةضوةضزةيةنى زضوغت و . خؤى نة ثَيى بوتطَيت ؾاضغتاْيةت 

زةوَيةت و زةغةاَلت بةضزةواّ ٖةَوو غيػتةَةنإ و زةغتووض و بةٖا نؤَةاَليةتى و . ططَيٓةزضاو بة زةغةاَلتةوة 
زةغةاَلت ٖؤناضَيو بووة نة دعانى بةؾَيوةيةنى ْاضاضى بةضةو زةوَيةت بووٕ . بريؤنطاغيةناْى بةخؤيةوة ططَيساوة 

بطزووة ، نة ية بٓةِضةتسا ْة دعاى زةبَيت بة زةوَيةت و ْة زةوَيةتيـ زةتواَْيت خؤى ية دعانسا ببيَٓيتةوة ، ضوْهة 
يَيطةزا نَيؿةنة بةْسايةتى و ْاضاضيهطزْة بؤ بووٕ بة زةوَيةت و زآْإ بة زةغةاَلتَيهى غةضبااَل بةغةض دعانةوة 

(Abdullah Ocalan: 2011,Pp10) .                                                                                                    
نَيؿةناْى بةضزةّ بووْى ؾاضغتاْيةت فطةٕ ، يةنَيهى تط ية نَيؿةنإ ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، بطيتيية ية نَيؿةى 

ئةخالم . غياغةت و ئةخالم ية دعانسا ، نة ثةيووةغت بة نَيؿة نؤَةاَليةتيةناْةوة ئاَاشةى بؤ زةنات 
ئاخَيعطةيةنة نة َٖيع بة دعاى زةبةخؿَيت ، بةاَلّ ٖةضزةّ نطاوةتة ثاواَْيهى زةغةاَلت و ية دَيطةى غياغةتسا خؤى 

وةزةضخػتووة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة غياغةت ِضؤَيَيهى َْيطةتيعاْةى بةضاَبةض بة ياغا ئةخالقيةنإ ْواْسووة نة 
ٍَ ئةَةؾسا نة غياغةتيـ ثَيويػتيةنى ظةضووضى دعانة ، بةاَلّ خؤيؿى . ئاخَيعطةيةنى ظةضووضى دعانة  يةطة

بووةتة ثاواْى زةغةاَلت ، يَيهرتاظاْى َاْاى غياغةت و ئةخالم بووْةتة ٖؤى بةالِضَيسابطزْى غةضدةّ ثطْػيجةنإ 
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يةاليةٕ زةغةاَلت و زةوَيةتةوة ، طةضضى خؤيإ ٖؤناضى غةضةنى يَيهرتاظاْى بٓاغةى ؾاضغتاْيةتٔ ، ئةوا زظةيإ 
يَيطةزا طفتوطؤى غياغى و . نطزؤتة ْاو غةضدةّ بواضةناْى دعانةوة ، نة بةضةو ِضةوؾَيهى ْاَؤبووْيإ بطزووة 

ثطْػيجة ئةخالقيةنإ بٓةَايةنٔ ية ثَيساويػتيةناْى زةغةاَلتةوة زةضزةضٔ و َاْاى ِضاغتةقيٓةى خؤيإ 
يةتةى ئةَةؾسا . يةزةغتساوة ، ئةَةف يةَجةِضَيهة بؤ طةيؿنت بة ؾاضغتاْيةتَيو نة ثَيى زةوتطَيت دعانى َطؤيى 

ٍَ فطةبووْى بَى غٓووضى خؤياْسا ِضةوؾَيهى ْاَؤيإ يةبةضاَبةض دعانسا بةْاوى بةضةوثَيؿةوةضووٕ  ٖةض يةطة
                                               .بةضظنطزؤتةوة ، وةى ظاْػتطةضايى و ٖوْةضطةضايى و ٖيوَاْيعّ و ئايني ظاْى و ئيٓسؤغرتياييعّ 

ثابةْس بةّ نَيؿة نؤَةاَليةتياْةوة ضةْسئ نَيؿةى تط ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا خؤيإ زةخةْة ْاو ثؤيَئ بةْسيةنةوة 
يةنإ ، ئةَةف نَيؿةيةنة (ٖعض)وةى نَيؿة ظٖٓى. ، نة بووْةتة نؤغح يةبةضزةّ ؾاضغتاْيةت و دعانى َطؤيى 

ثةيووةغتة بة بَيبةؾهطزْى ئةخالم و غياغةتةوة ، نة ِضووبةِضووى يَيهرتاظإ و ْاَؤبووٕ زةبَيتةوة ، يةتةى 
ئةخالم . ٖعض ثابةْس بة طؿت ثطْػيجةنإ ِضؤَيى خؤى زةطَيِطَيت . ئةَةؾسا خؤى ئاخَيعطةى ئةخالم و غياغةتة 

خؤى ثةيِطةوى ية ٖعضى طؿتى و ٖاوبةف زةنات ، ثابةْس بةَةف ِضؤَيى غةضةنى بؤ ئافطاْسْى غياغةتى تاظة 
يَيطةزا دعاى ثَيويػتة ثؿت بة ئةخالم ببةغتَيت ، نة خؤى نةَيةنةبووْى ٖعضة و يةِضَيطةيةوة . زةضزةخات 

ثاواْهطزْى ئةخالم و غياغةت ، . ٖعض غةضضاوةيةنى ئاخَيعطةيى ئةخالم و غياغةتة . غياغةتيـ ئةجناَسةزضَيت 
ثاواْهطزْى ٖعضيؿى يَيهةوتؤتةوة ، ٖعضيـ خؤى بٓاغةى طؿت ؾاضغتاْيةتةناْة و ئاوانطزٕ و بٓاغةِضَيصى دعانة ، 

                                                                                                                                                                                 . تةْاْةت خاوةٕ َٖيعى ئافطاْسْى َطؤيية 
و ؾاضطةضايى ، يةتةى  (خَيعإ)و نَيؿةى زاْيؿتوإ (شيٓطة)و ئيهؤيؤشى (ثيؿةغاظي)نَيؿةى ئابووضى و ئيٓسؤغرتياٍ

ئةَاْةف نَيؿةى ضني و بريؤنطاغى و ثةضوةضزةييـ ، طؿت ئةو نَيؿاْةٕ نة زةضٓة ْاو ثؤيَيٓبةْسى نَيؿة 
و ناضنةض و وةضظَيطةنإ وةى ضيَٓيهى ضةوغاوة  (نؤيًة)نة يَيطةزا يةاليةْى ئابووضيةوة ، بةْسة. نؤَةاَليةتيةناْةوة 

 . بةضزةواّ وةى ضيَٓيهى زميونطاغيدواظ غٓووضيإ بؤ زاْطاوة يةاليةٕ ضيٓى بااَلوة . و غةضنوتهطاو ئاضاغتةنطاوٕ 

يةاليةْى . يةاليةنى تطةوة خطاوْةتة ِضةوؾَيهى بَيهاضى و ٖةشاضيةوة ، طؿت غةضَايةف يَيطةزا قؤضخهطاوة 
ثيؿةغاظيؿةوة ، نة تواْاناْى نةوتووْةتة شَيط نؤْرتؤَيى سونُِطاْى َػؤطةضى غةضَاية ، ٖةضضةْس ثيؿةغاظى 

ٌَ بةْطخة بؤ دعاى  ٍَ ، ٖاوؾاْى ئةق بة واتايةنى طؿتى . يةاليةنى تطيـ خؤيهطزووة بة َيهطؤبى نؿتونا
ثيؿةغاظى بةٖؤى بَى بةضْاَييةوة تةواوى شياْى َطؤظى بة ظيٓسةوةضةناْى تطيؿةوة خػتؤتة َةتطغيةنى طةوضةوة 

، ئةوةى ٖةية نةوتؤتة شَيط ضاوزَيطى و  ثاواخنواظى و نؤْرتؤَيى قاظاْر و غةضَايةى زةغةاَلت ياخوز ضيٓى 
ثةيووةغت بةَةؾةوة ناضيطةضى يةغةض شيٓطة زاْاوة ، نةوايهطزووة يةَِطؤزا شيٓطة وةى واتايةنى . غةضبااَلوة 

غيػتةَى ؾاضغتاْى دطة ية اليةْى غةضباظى و ئابووضى و نَيؿةناْى تط ، بَى . َةتطغيساض غةيطى بهطَيت 
ئةخالقى و بَى غياغةتي و بَيهاضى و ٖةاَلوغاْى ئابووضى و يةؾفطؤؾى و ؾوَيٓى غَيهػواىل ، بووْةتة ٖةِضةؾةيةنى 
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يةاليةنى تط ثيػبووْى شيٓطة ْةى ٖةض . ظةبةالح بؤ غةض شيٓطة و طؿت ئةو ظيٓسةوةضاْةى نة يةْاويسا شيإ زةنةٕ 
ٖةِضةؾةية بؤ يةْاوضووْى َطؤظ و ظيٓسةوةضاْى تط ، بةَيهو َةتطغية بؤ غةض تةواوى طةضزووٕ و ٖةِضةؾةى 

ِضةفتاضةناْى ٖةْسَيو َطؤظ ياخوز ضَيَٓيو يةْاو دعانسا بؤ ثاواْهطزْى قاظاْر و غةضَاية ، تةواوى . يةْاوضوؤْ 
يَيطةزا نَيؿةى زاْيؿتواْيـ يةّ ْاوةزا خؤى . شيٓطةى دعاى و ؾاضغتاْيةتيإ تَيهساوة و قياَةتيإ بةغةضزاَٖيٓاوة 

زةخعَيَٓيتة ْاو ثؤيَئ بةْسيةنةوة ، نة يةْاويسا ثياو وةى زةوَيةتة بضونةنةى خؤى ْاغاْسووة ، ئةَةف ْةى ٖةض 
ية ئَيػتازا بةَيهو يةتةواوى ََيصووى ؾاضغتايةتسا ٖةوَيى غةثاْسٕ و بةتؤنُةنطزْى زضاوة ، ئةّ نَيؿةيةف ظياتط بؤ 

َٖيعى زةغةاَلت زةطةِضَيتةوة ، نة طواية خَيعإ يةاليةٕ ثياوةوة زةبَيت بة خَيعإ و ٖةميةْةى خؤى زةضزةخات ، 
ٍَ و ثَيطةى  ئةَةف نَيؿةيةنة بةضاَبةض بة بَى ثطْػيجةناْى ؾاضغتاْيةت خؤى زةضزةخات ، نة يةٖةَإ ناتسا ِضؤ

. شٕ يةْاويسا ؾاضزضاوةتةوة ، ٖةضضةْس ناضنطزْى بَى غٓووض و وةضةخػتٓةوة و شَاضةى زاْيؿتوإ ئاَازة زةنات 
يةبةضاَبةض ٖةَوو ئةّ ناضاْةف شٕ ئاَيووزةى نؤياليةتى بؤتةوة ، نة ئةَاْةف ٖةَوو بووْيازَيهى ؾاضاوةٕ و 

                                                               . ؾاضغتاْيةتى تووؾى ْةخؤؾى و ناضةغاتى غؤغيؤيؤدى نطزووة 

                                                      
نَيؿةى بريؤنطاغى و ضيٓة دؤضبةدؤضةنإ ، نة بطيتيني ية زوو نَيؿةى غةضةنى و زةضطايإ يةبةضزةّ ظؤضَيو ية 

بؤئةَةف يةْاو غياغةت و ئةخالقى دعانسا ثةغٓسنطزٕ و زضوغتيإ تا ِضازةيةنى ظؤض . نَيؿةنإ نطزؤتةوة 
َةساَية ، ضوْهة زوو ثطْػيجٔ ْهؤَيى ية غياغةت و ئةخالم زةنةٕ ، ٖاوؾاْى زةوَيةت و زةغةاَلت ، يةتةى ئةوةؾسا 

ئةّ ضيٓة بريؤنطاغياْة بةؾَيوةيةنى فطة يةْاو ؾاْة و َةَيًةناْى دعانسا باَلوبووْةتةوة و بووْةتة نؤغجى 
بريؤنطاغى ئاَطاظَيهة بؤ زاَةظضاْسْى ضيٓة بااَلزةغتةنإ ، تةْاْةت يةّ زوايياْةزا . بةضزةّ ثةضةغةْسْى دعاى 

خؤى وةى زةوَيةت ظيت نطزؤتةوة ، يةاليةنى تطيـ دعانى يةْاو ظيٓسإ نطزووة و بةضزةواّ ِضؤَيى خؤى 
ٍَ زةوَيةتى نؤَجاْيايى  نةواتة . ثتةونطزووة ، يةتةى ئةوةؾسا بريؤنطاغى ية ئَيػتازا بووةتة ططَيسضاوَيو يةطة

بريؤنطاغى ضةَهَيهة طوظاضؾت ية زاَةظضاوةيى زةوَيةت و زةغةاَلت و ضيٓايةتى زةنات ، ئاَطاظى غةضنوتهطزْى 
                                                                                                   . طؿت دعاى و ضيٓةناْى شَيط زةغتةية بؤ خعَةتى ضيٓى فةضَاِْطةوانإ 

ثابةْس . نَيؿةى ثةضوةضزة و نَيؿةى تةْسضوغتى يةْاو دعانسا طةض ظياتط ْةبٔ ئةوا نةَرتْني ية نَيؿةناْى تط 
بةَةف زةوَيةت و زةغةاَلت بووْةتة ٖؤى غةضضاوةى ئةّ نَيؿةية ، ثةضوةضزةنطزٕ و تةْسضوغتى بووْةتة زوو 

ِضةٖةْسى غةضةنى نة يةاليةٕ زةغةاَلتةوة ثاواْهطاوٕ ، طةضضى ية بٓةِضةتسا ئةجناَساْيإ ناضى دعانة ْةى ناضى 
نة ، ثابةْس بةّ زوو ضةَهةوة زةغةاَلت بةضزةواّ ثاواْى خؤى يةغةض ٖاواَلتيإ دَيطرينطزووة . زةوَيةت و زةغةاَلت 

يَيطةزا ََيصوو ، ٖوْةض ، ظاْػت ، تةْاْةت ئايني و ٖعض و فةيػةفةف بطيتيني ية َوَيهى زةوَيةت و دعاى خاوةْيإ 
ئةطةض ئةّ ، ئةضنى ثةضوةضزةنطزٕ و تةْسضوغتى دعاى ٖةَيؿة ية ئةغتؤى دعانة ، ْةى زةوَيةت . ْةَاوة 
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بؤئةَةف . ئةضناْةف نطإ بة ئةضنى زةوَيةت ، ئةوا تاى يَيطةزا خاوةْى خؤى ْية ، بةَيهو نةغَيهى تط خاوةْيةتى 
                                               . ٖةَوويإ ٖاوؾاْى ئاظازئ نة يةاليةٕ زةغةاَلتةوة ظةوتهطاوة و َاْانةى خؤى ىَل غةْطاوةتةوة 

غةضدةّ ئةّ اليةْاْة نة يةزيسطاى ئؤز ئاالْسا بة نَيؿةى نؤَةاَليةتى ْاوظةْس زةنطَئ ، بطيتيني ية نؤغح و 
ِضيططى يةبةضزةّ بووْى ؾاضغتاْيةتسا ، تةْاْةت ِضَيطايإ يةبةضزةّ بووٕ بة َطؤظيـ زاخػتووة ، ئةطةضضى 
بةِضواَيةت وا زةضزةنةوٕ نة نَيؿةيةى يةئاضازاْية ، بةاَلّ ْاوةِضؤنى ٖةَوو ئةّ ضةَهاْة يةاليةٕ زةغةاَلت و 

زةوَيةتةوة نطاوٕ بةنَيؿة و ضووْةتة ضواضضَيوةى ثاواخنواظى و زاطريناضيةوة ، نة ِضَيطاى بووٕ بة ؾاضغتاْيةتيإ 
 ، بؤئةَةف 18زاخػتووة ، وةى ئَيُةى َطؤظ نة بة ِضواَيةت ئاظازئ ، بةاَلّ ية ْاوةِضؤنةوة ئاظازميإ ىَل ظةوتهطاوة

ثابةْس بة ئايسيؤيؤشى و خواوةْسى سونُِطاْى و غةضدةّ بٓةَاناْى تط بةنؤياليةتيةى باضنطاوئ نة بووةتة ٖؤى 
يَيهرتاظاْى بٓاغةى ِضاغتةقيٓةى زضوغتبووْى دعانى ؾاضغتاْى ، يةناتَيهسا طةض بطةِضَييٓةوة بؤ ئاخَيعطةناْى 

ٖةضيةى يةّ ضةَهاْة ، بةتايبةتى ئةخالم و غياغةت ، بطيتيية ية غةضةنيرتئ خةغًَةتى دعانى َطؤظ ، نة 
يةتةى ئةوةؾسا نة دعانى غياغى و . واثَيويػت زةنات بةضزةواّ بةزوايسا بطةِضَئ تاوةنو بةٖاناْى بؤ بطةِضَيٓيٓةوة 

ئةخالقى زش بة غيػتةَى ؾاضغتاْيةت ديطةى خؤى ططتووة بةتايبةتى وةى بوْيازى ثًةزاضى يةشَيط ْاوى ؾاض ، 
ٍَ غيػتةَةناْى ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى  ضني ، زةوَيةت ، ئةوا يةٖةَإ ناتيؿسا بةؾَيوةيةنى تةبا يةطة

يةتةى ئةَةؾسا ئةخالم و غياغةت طوظاضؾت ية دعانَيهى . ٖةَيسةنؿَيت و وةى دعانَيهى ئاظا خؤى وةزةضزةخات 
زميونطات زةنةٕ ، بةَةضدَى يةاليةٕ زةغةاَلتةوة ِضووبةِضووى ثاواْهطزْى غيػتةّ و بةٖاناْيإ ْةبووبٓةوة ، 

. 2010ئؤز ئاالٕ ، )ضوْهة ثاواْهطزْيإ طوظاضؾتة يةثاواْهطزْى ٖةَوو بواضةناْى تطى وةى ئاؾتى و ئريازة و ئاظازى 

ٍ98-147 ، 162-186)                 .                                                                                                     

 

 

 

 

 
                                                           

18-
ئؤز ئاالٕ يةّ بؤضووْةيسا غووزى ية ثةمياْى نؤَةاَليةتى دإ داى ِضؤغؤ بيٓيووة ، نة ِضؤغؤ يةو ثةمياْةزا ئاَاشة بة ضؤْيةتى ئاظازى َطؤظ زةنات و  

ثَييواية ئَيُةى َطؤظ بة ئاظازى يةزايو زةبني ، بةاَلّ يةٖةَوو اليةنةوة نؤت و بةْس نطاوئ ، ٖةضيةنَيو ية ئَيُة وا ٖةغتسةنات ئاظازة و غةضوةضى نةغَيهى تطة ، 
ٍَ و ئةْسَيؿةنامنإ بؤى زةضني  .                                                            بةاَلّ ٖةضطيع ئةو ئاظازيةَإ ْية و يَيُإ ظةوتهطاوة نة وةى خؤَإ بة خةيا  
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 نةضلى ضوازةم ؛ كةوتهةوةى شازضتانيةتى مؤديَسنة و دميوكساتيانة لة شازضتانيةتى ضؤمةزةوة                                    

ؾاضغتاْيةتى غؤَةض ، بطيتيية ية نؤْرتئ و ْاوزاضتطئ ؾاضغتاْيةت يةََيصووى َطؤظايةتيسا ، نة غةضضاوةى ٖعض 
يةتةى ئةوةؾسا غةضضاوةى غةضٖةَيساْى ٖعض و ئةْسَيؿة و . و ٖوْةض و غةضدةّ ظاْػتى ؾاضغتاْيةتةناْى تطة 

                                                                                                                        . نًتووض و زاَٖيٓإ و ثةضوةضزةية يةٖةَوو بواضةناْى َطؤظايةتيسا 
ؾاضغتاْيةت ية غؤَةضييةناْةوة زةغتيجَيهطز ، ٖةضوةٖا ية ِضواْطةى زضوغتبووْيةوة ية طؿت ؾاضغتاْيةتةناْى تط 

بةثَيى ئةو ٖةَوو يَيهؤَييٓةوة دؤضبةدؤضاْةى نة يةَةِض غؤَةض . نؤْرتة و ظاْػت و زاَٖيٓاْةناْى بةضفطاواْرتة 
ياخوز ؾاضغتاْيةتى غؤَةضييةناْةوة نطاوٕ ، ْاتواْني ئاَاشة بة دؤضى ْةشاز و ؾوَيٓى ِضاغتةقيٓةى ئةو َطؤظاْة 

                    .  بووٕ ياخوز ظياتط  (ْةتةوة)بهةئ نة ية ض ِضَيطةيةنةوة ٖاتووٕ ، ياخوز ْاتواْني بعاْني نة يةى ئَيتٓيو
ططْطرتئ ؾت نة ية غؤَةضيةناْةوة َاوةتةوة و ية ئَيػتازا نةوتؤتة بةضزةغتُإ ، بطيتيية ية دؤضى ْوغيٓةنةيإ 
، ئةَةف ٖوْةضَيو بووة نة يةالى ئةوإ ظؤض ثَيؿهةوتوو بووة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة غؤَةضيةنإ تواْيوياْة ٖعض و 

ٍَ خ3600نة ََيصووى ئةوإ بؤ . برينطزْةوة بةضباَلوةناْى خؤيإ ية ٖةَوو بواضةناْسا تؤَاضبهةٕ  ظ .غا
زةطةِضَيَٓيتةوة ، ئةَةف خؤى ٖةميةْةيةنى ططْطة بؤ َطؤظاْى َيعؤثؤتاَيا و ضؤْيتى غةملاْسْى ِضاغتيٓةى 

                                                                . ( 201،204،224ٍ . 2012، 1ويٌ زوضاْت ، ب)ََيصووى َطؤظايةتى 

                                           
ئؤز ئاالٕ ، ية يةنَيو ية بةضططيٓاَةناْيسا ئاَاشة بةوة زةنات ، نة ؾاضغتاْييةت ياخوز ََيصوو ية غؤَةضيةناْةوة 

يةتةى ئةّ طؤتةيةؾيسا ََيصووى غؤَةضيةناْيـ بؤ زةوضوبةضى ضووباضى زجيًة و فوضات و يكةناْى . زةغتجَيسةنات 
زةطةِضَيَٓيتةوة نة بة َيعؤثؤتاَياى غةضوو ْاغطاوة ، ثابةْس بةّ طةِضاْةوةيةف ئاَاشة بة َيعؤثؤتاَيا زةنات ، نة 

، واتة َةًَةنةتى بةضظاييةنإ  (تؤضؤؽ)ثَيهٗاتووة يةو زةؾت و ؾوَيٓة بةضظايياْةى َْيوإ ظجنرية ضياناْى ظاططؤؽ
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ؾيُاْةى ئةوة زةنات يةنةّ دؤضى َطؤظ نة ِضوويإ يةّ . ْاوبطاوة  (طوْسواْا)نة ثَيؿرت بة 

ٍَ بةض ية ئَيػتا  (ًَيؤٕ ياخوز ًَيؤٕ و ْيو)ْاوضةية نطزووة ية ِضؤشٖةاَلتى ئةفطيكاوة بووة ، نة ََيصووةنةى بؤ  غا
ٍَ و ثَيطةى طوجناوى ئةّ ْاوضةية ، وةى ْاوضةى دوططافى و . زةطةِضَيتةوة  ثابةْس بةّ دؤضة ئاَاشة ثَيهطزْةف ِضؤ

ٍَ بةض . غةضضاوةى ئاوةزاْى و نةؾَيهى يةباض بؤ شيإ زةطةِضَيَٓيتةوة  يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ثَييواية نة بيػت ٖةظاض غا
زواى نؤتاييى ٖاتٓى . غةضيٗةَيسا  (َيعؤييتيو)ية ئَيػتا ، ناتَيو قؤْاغى غةٖؤَيبةْسإ نؤتايى ثَيٗات ، ئةوا ضاخى 

ٍَ بةض يةئَيػتا زةنةٕ  (زواْعة)يـ ، ضةْسئ ئاغةواض ٖةٕ نة ئاَاشة بة (َيعؤييتيو)ضاخى ْاوةِضاغت ٖةظاض غا
ًَة و . زا (ْيوييتيو)يةزةغتجَيهطزْى ضاخى بةضزيٓى ْوَى يةتةى ئةوةؾسا غةضضاوةناْى شيإ ية ئَيػتازا وةى زاْةوَي

ٍَ بةخَيونطزٕ و غةضٖةَيساْى ٖعض و ئةْسَيؿة ئاَاشة بة  ٍَ ثَيـ ظايني زةنةٕ (ياْعة)ئاشة                                                . ٖةظاض غا
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ظ وة ؾؤِضؾى ٖعض و ظيت بووْةوةى ؾاض و فطاواْهطزْى ٖةميةْةى َطؤظى .خ3000ؾاضغتاْيةتى غؤَةض ية 
َةًَةنةتى ) غاَييـ ية َيعؤثؤتاَياى خواضووةوة بةضةو َيعؤثؤتاَياى غةضوو 1000زةغتجَيهطز ، زواى 

زةغتجَيهطز ، ياخوز زاطريناضيةناْى خؤيإ ية خواضووةوة بةضةو َةًَةنةتى بةضظاييةنإ باَلونطزةوة ،  (بةضظاييةنإ
ئؤز ئاالٕ ، ) (ئوضفا ، سةِضإ ، طاضطاََيـ ، غاَػات)ة ، بطيتيني ية (نؤيؤْى)ْاوةْسة ططْطةناْى ئةّ ؾؤِضؾة زاطريناضى

                                                                                                                    . (26-17ٍ . 2002ئؤضفا ، 

 

يةتةى ئةَةؾسا ية . غؤَةضيةنإ ناضوباضى واَلت و زاْاْى فةضَاِْطةوايإ بة ياضَةتيةنى خوزاياْة ٖةشَاض زةنطز 
غةضزةَى خؤياْسا ية بواضى َامتاتيو و ْووغني و ئةغتَيطةْاغى ، ٖوْةضةنإ بةطؿتى ، بةتايبةتى ثةيهةضغاظى ، 

ٖةضوةٖا ية بواضى ثعيؿهى و وةضظؾى ؾاضةظا بووٕ و يةثَيـ ٖةَوو ؾاضغتاْيةتةناْى تطةوة بووٕ ، تةْاْةت تاوةنو 
ئَيػتاف ظؤضَيو ية ٖوْةضةناْيإ بةناضزةَٖيٓطَيت و وةى ثامشاوةيةنى ْةضيتى دَيطةى خؤيإ نطزؤتةوة و ية 

يَيطةؾسا يَيهؤَيةضة ََيصووييةنإ ْاو و . ظؤضبةى ؾوَيٓةناْسا زةبيٓطَيت ، بةتايبةتى يةْاو ْةتةوةى نوضز و فاضغسا 
                                                                          .(Michael B. Gill: 2001.Pp7-8)ؾوَيٓى غؤَةضيةنإ بؤ ضياناْى ظاططؤؽ زةطةِضَيٓٓةوة 

ٖيالىل ظَيِطئ بة طؤتةى ئؤز ئاالٕ ، نة زةنةوَيتة َْيواْى ٖةضزوو ِضووباضى زجيًة و فوضات ، خاوةٕ ثَيطةيةنى ططْطة 
نة غةضزةَى . ية ثَيهَٗيٓاْى دعاى ، بةتايبةتى دعانى غةضةتايى ، نة ْاوة ََيصووييةنةى بطيتيية ية َيعؤثؤتاَيا 

ثَيـ زةغتجَيهطزْى ََيصووة ، يةتةى ئةَاْةؾسا بةزيسى ئؤز ئاالٕ َيعؤثؤتاَيا ، بةٖؤى بةضفطاواْى و يةخؤططتٓى 
غةضدةّ ثَيهٗاتة نؤَةاَليةتيةناْى ، ٖةضوةٖا بةٖؤى يةباضى ِضةوؾى ْاوضةنةى ، ئاَازةطى و ٖةيوَةضدى يةباضى 

                                                                        .(28-27ٍ . 2002 ، 1ب، ئؤز ئاالٕ )بةخؤوة بيٓيووة ، نة زواتط بووةتة ٖؤى غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت 
وة ، ضةْسئ ؾاضغتاْيةت غةضياْٗةَيسا ، واتة غؤَةضيةنإ غةضضاوةى َٖيعى (ْيوييتيو)يةزواى قؤْاغى 

يةتةى ئةَةؾسا ثَيؿهةوتٔ . ؾاضغتاْيةتةناْى تطٕ ، نةواتة ئاخَيعطةى َطؤظايةتى بؤ ضاخى ْيوييتيو زةطةِضَيتةوة 
ئؤز ئاالٕ ئاَاشة بة ضةْسئ زةوَيةت و غةضؤى زةنات يةزواى ضاخى ْيوييتيهةوة ، . ية ْيوييتيهةوة ئاوانطاوة 

بةتايبةتى ظؤضَيو يةو ؾاضغتاْيةتاْةى نة غةضياْٗةَيساوة و زواتط تايبةمتةْسى و ياغاناْى خؤيإ يةزةغتساوة ، نة 
َطؤظ يةغةضةتاى ضاخى ْيوييتيهسا زووض ية . ية بٓاغةنةيسا زةغةاَلت و زةوَيةت و ضيٓى بااَلزةغت بووْى ْية 

زةغةاَلت بووة ، زواتط بةضة بةضة بةضةو زةغةاَلت ٖةْطاوى ْاوة ، ٖةضضةْس ثَيؿرت يةنػاْى ناضى خؤى زةنطز ، 
يةزواى ضاخى ْيوييتيهةوة ، ناتَيو َطؤظ بةالِضَيسا ضوو ، ئةوا ؾاضغتاْيةتيؿى . بةاَلّ يةنػاْيـ بووْى ْةَا 

                              .بةالِضَيسا بطز و ضيٓايةتى و غةضؤى و زةغةاَلت و زةوَيةت و ضيٓى غةضَايةزاضى و بااَلزةغتى ظيت بووْةوة 
ؾاضغتاْيةت . ئؤز ئاالٕ غةضةتاى ضاخى ْيوييتيو و غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت بؤ ِضؤشٖةاَلتى ْاوئ زةطةِضَيَٓيتةوة 

وابةغتةى خؤضٖةاَلتى ْاويٓة و يةوَيوة ثَيؿدطاوة ، ناتَيو ئَيُة ئاَاشة بة ؾاضغتاْيةتى غؤَةض زةنةئ ، ئةوا 
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زةنةوَيتة خؤضٖةاَلتى ْاويٓةوة ، نة غةضةتاى ؾاضغتاْيةت و ئاوانطزْى ٖعض و زاَٖيٓاْة ، ئاخَيعطةى غةضٖةَيساْى 
                                                                               . (Pp7-8 ,Abdullah Ocalan's .2010)َطؤظايةتية 

                                                                                                                                            

يةنَيو ية ثَيؿهةوتٓة بةضضاوةناْى ؾاضغتاْيةتى غؤَةض نة يةّ غةضزةَة ٖاتؤتة ئاضاوة ، بطيتيية ية ئاغتى 
دياواظى ِضةطةظى ، ئةَةف يةنَيهة يةو ثَيؿهةوتٓاْةى نة ظاَيبووْى خؤى بةغةض ضاخى ْيوييتيهسا غةثاْسووة ، 

ى دعانى غؤَةض ، طؿت بةٖا و (ئةْهى)ئةَةف بؤ ئةوة زةطةِضَيتةوة ، ناتَيو خوزاى ثياو. بةتايبةتى شٕ 
ى شْى بؤخؤى بطزووة ، طؿت ئةّ بةٖاياْةف ثَيؿرت نة ناضيطةضى خؤيإ يةغةض (ئيٓاْا)تايبةمتةْسيةناْى خوزا

. بؤ ئةَةف ٖةضضى ؾتَيو بوو يةشَيط زةغةاَلتى شْسا ْةَايةوة و بوو بةٖى ثياو . ضاخى ْيوييتيهسا زاْاوة 
يةَةوزوا ثياو دَيطةى بًَٓسى زةغةاَلتى بؤخؤى . يةَةؾةوة ٖةشاضى دعاى غةضيٗةَيسا و بةضزةواَى بةخؤيسا 

ٍَ ، تا ئَيػتاف بةضزةواَى ٖةية ، منوْةى  قؤضخهطز و بوو بةخاوةْى شٕ ، يةَةوزوا شٕ نطا بة نؤيًةى َا
                                                . (76- 74ٍ . 2009، 1خ، ئؤز ئاالٕ )بةضضاويـ بؤ ئةَة غيػتةَى ثياوغاالضية 

بابةتةنة ثةيووةغتة بة ضؤْيةتى ؾاضغتاْيةت ، ٖةضوةٖا ثةيووةغتة بة ضؤْيةتى تاوتوَيهطزْى ضةَهى زةوَيةت و 
زةغةاَلت ، غياغةتيـ يةّ ْاوةزا ، بؤ ئةَةف ثَيويػت بوو نة نةََيو يةََيصووى غؤَةض و غةضةتاى زةغتجَيهطزْى 

         . ؾاضغتاْيةت ية غؤَةضييةناْةوة بة ؾَيوةيةنى طؿتى و بةؾَيوةيةنى تايبةتى الى ئؤز ئاالٕ ئاَاشة ثَيبهةّ 

                                                                            
ية ؾاضغتاْيةتى غؤَةضزا ، ضاٖيبةنإ يةنةَني نةغٔ نة ضةنى خواياْة ئاضاغتة زةنةٕ ، واتة ِضؤَيى غةضةنى 

يةتةى ئةَةؾسا ضاٖيبةنإ فةضَاِْطةوإ و بةِضَيوةبةضى زةوَيةتٔ ، . ضاٖيبةنإ بطيتيية ية ئافطاْسْى خوزاوةْس 
بةثالْى ئةوإ زَيتة نايةوة ،  (خَيعإ)يةاليةنى تطةوة ئةفػاْة ، ظاْػت ، شََيطياضى ، شيإ ، ٖوْةض زاْيؿتوإ

. يةنةَني غةضضاوةى تةواوى ؾتةنإ ضاٖيبةنأْ و نةؽ ْاتواَْيت طوَإ ية ئافطاْسْى خواياْةى ئةوإ بهات 
يَيطةزا ِضَيهدةضى ثةيووةْسى ْيوإ ئامسإ  ئافطاْسْى خوزاوةْس و ئايني َٖيٓاْة ْاو شياْى َطؤظةنإ ضاٖيبةنأْ ، نة

ٍَ خوزاوةْسةناْى ضاٖيبيةنإ . و ظةوئ  زواتط خوزاوةْسى زايو زةنةوَيتة ناض يةغةضزةَى ْيوييتيهسا ، نة يةطة
، نة طوظاضؾتة ية ئافطاْسْى ْانؤنى  (ئةْهى و ئيٓاْا )بةتايبةتى ًَُالَْيى خوزاوةْس . زةنةوَيتة ًَُالَْي 

غطوؾت يَيطةزا بة ضوح و خوزاوةْس تةْطاوة ، ، يَيطةزا ٖعضى َطؤظ بةضةو غطوؾت ثةيهَيـ زةنطَيت . نؤَةاَليةتى 
ًَُالَْيى نؤَةاَليةتى َْيوإ ؾاضغتاْيةتةنإ ، بةتايبةتى ِضؤشٖةاَلت و ِضؤشئاوا منوْةى ئةّ دؤضة ًَُالَْييةٕ 

                                                              .(Abdullah Ocalan, http: 1999. Pp1-3)زضَيصةيإ بةخؤيإ زاوة 
غةضؤنى ِضاٖيبةنإ ية ؾاضغتاْيةتى غؤَةضزا ية ئاغت َطؤظةنإ بةضظة و ية َاَيى خوزاوةْسةوة ٖعضيٓى ثةتى 

طؿت ئةَاْةف زةضٓة ضواضضَيوةى بتى ِضةَعى و نةتَييسا وَيٓة و  .زةغتطريبووة ، تاوةنو دعانى ثَى بةِضَيوةبةضَيت 
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بؤ ئةَةف تةواوى ثَيطةو ثًةى فةضَاْساضى و زةوَيةتيإ بةؾَيوةيةنى فةضَى . ئاناضةناْى خوزاوةْس زةبيٓطَئ 
نة بطيتى بووة ية ؾَيوة بةِضَيوةبطزَْيهى غطوؾتى ، يَيطةؾسا زةتواْني ئةجناََيهى ططْطُإ . زاطرينطزووة 

                                                                                                                                                                  .  زةغتطريبَيت ية ِضؤشٖةاَلتى ْاويٓى ئةَِطؤَاْسا 
طؤتةى خوزاوةْس ، ظاْػتةنإ ثاواْسةنةٕ ، نة ئةَة َٖيعَيو بوو بؤ  ضاٖيبةنإ يةٖةَإ ناتيؿسا ثابةْس بة
 .يةتةى ئةَةؾسا ظاْػت طةوضةتطئ َٖيعى غةضَايةى ضاٖيبةناْة . بةخؿيٓى فةضَاِْطةوايةتى بةخؤيإ 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ثَيؿةْطايةتيإ ٖةية ية . ظاْػتةناْيـ بٓاغة زاِضَيصى ؾاضغتاْيةتٔ ية غةضزةَى ضاٖيبةناْسا 
. ئةَةف ِضؤيَيهى ناضيطةضى بة ضاٖيبةنإ بةخؿى ية باظضطاْيسا . قؤْاغةناْى غةضةتاى زةغتجَيهطزْى ظاْػتسا 

نة ٖةَإ . ناتَيو دعانى زةوَيةتى ضاٖيبةنإ ضووى ية ئاوابووْهطز ، زةوَيةتى خاْةزاْةنإ بوو بة دَيططةوةى 
ظ زةوَيةتى خاْةزاْةنإ و .خ5000يريةزا زةؾَيت تا غااَلْى  .ِضَيضهة و ططتٓةبةضى زةوَيةتى ضاٖيبةنإ بوو 

                                                                                                                                                                    .    ضؤْيةتى بةَٖيعبووْيإ ببيٓني ية َيعؤثاتاَيازا 
ية قؤْاغى ْيوييتيهسا ، طؿت دعانة َطؤييةنإ و تةواوى دعانةناْى ؾاضغتاْيةت ، ططْطيةنى ظؤضيإ بة ئةفػاْة 

ئةَةف .  و ثازؾا خؤى ثَيؿهةؾسةنات  يَيطةؾسا ؾاضغتاْيةتى غةضَايةزاضى وةى خوزاوةْس. و َيتافيعيو زةزا 
. نة بةٖا و تايبةمتةْسى ٖةضة غةضةنى دعانة . خؤى ية زشبةضى و نؤيؤْياييسا زةبيَٓيتةوة يةشَيط ْاوى ئيهؤْؤَيسا 

 ثابةْس بةَةؾةوة دعانى ؾاضغتاْى وةى خاوةٕ َوَيو و ؾاض و زةوَيةت خؤى زةبيَٓيتةوة بةزةغتى ِضاٖيبةناْةوة 

                                                                                                                                                                                             .( 224-217ٍ . 2009 ، 1خ، ئؤز ئاالٕ)
ظ نؤتايى ثَيٗات ، ْانؤنى و ًَُالَْيى غةضباظى و .خ1500-2000يةناتَيهسا قؤْاغى نالغيهى غؤَةض ية غااَلْى 

ئةو ثَيهسازاْة ئايسيؤيؤشى و غةضباظى و غياغى و ئةخالقيةى نة ية . غياغى و زةوَيةت و زةغةاَلت غةضياْٗةَيسا 
ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا خؤى ئاوةاَلزةنات ، ٖةضوةٖا ئةو زشواضياْةى  نة يةَْيوإ ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، وةى 

-4000نَيؿةيةنى غياغى و ئةخالقى و فةضَاِْطةوايةتى وةبةضضاو زةنةوٕ ، بوْيازة ئةتٓيهيةنةى بؤ غااَلْى 
ظ زةطةِضَيتةوة ، واتة بةضٖةَى ئةّ قؤْاغةٕ نة بٓاغةنةى بؤ غةضزةَى غؤَةضيةنإ ياخوز ؾاضغتاْيةتى .خ3000

. نة ظةبطَيهى طةوضةى ية غطوؾتى دعاى زاوة ، بةتايبةتى يةاليةْى ئةخالقى و غياغيةوة . غؤَةض زةطةِضَيتةوة 
ناتَيو ية ََيصوو زةنؤَييٓةوة ، ئاؾهطاية نة ضاخى ْاوئ يةشَيطْاوى ضاٖيب و فةضَاْساضيةتى خواياْةوة َطؤظى 

يةْاوبطزووة ، بةاَلّ ية غةضزةَى باوةِضبووٕ بة زةوَيةت و ْةتةوة ٖعض و ئاظازيةناْى يةْاوبطزووة و  ظؤض يةوةف 
                                                                 .  خطاثرت َطؤظى بةضةو زةَاضطريى ؾؤظَيٓػتى ثةيهيـ نطزووة 

                                                              
ئؤز ئاالٕ ية ئاوانطزْى ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، نة ِضؤَيى غةضنى زةبيَٓيت يةّ غةضزةَةزا ، بة ثَيويػتى 

زةبيَٓيت نة ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى وةى ظاْػت و بٓةَا ِضاغتةقيٓةنةى خؤى زةغتبةناضبَيت ، يةتةى ئةوةؾسا 
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                                                                                                                                                                    . ئاَاشة بة ضؤْيةتى َاْا ِضاغتةقيٓةنةى زةنات 
ٍَ بؤتة بةؾَيو ية  يةغةضزةَى ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، دعاى ضؤتة قؤْاغَيهةوة نة بةضٖةَى طوْس و نؿتونا
ثاواْهاضيةنإ ، ئةّ ضةوغاْةوةيةف ية قؤْاغى نالغيهى غؤَةضةوة فؿاضَيهى توْسى يةغةض زاْطاوة تا طةيؿتووة 

بةّ ِضؤشطاضة ، ية ئَيػتازا تةْاْةت نطاوة بة زؤخَيهى غياغى و ئاَاجنَيهى غةضةنى زةوَيةت و زةغةاَلت ، يةّ 
ثَيوةزاْطةيؿةوة نة َطزْى دعانى َطؤظ منايـ زةنات ، ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى طةضةنة ثاواْهاضى و بةزةغةاَلت 

بؤئةَةف ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى خؤى . بووْى يةغةض ٖةَيططَيت و َاْا ِضاغتةقيٓةنةى خؤى بؤ بطةِضَيَٓيتةوة 
يَيطةزا ؾاض نة بة زضَيصايى ََيصووى . بةزيَٗيٓاْى ِضظطاضى ِضاغتةقيٓةية يةَةِض ثاواْهطزْى غةضَاية و زةغةاَلت 

فؿاض و ضةوغاْةوةى ْاضاضياْةى بةغةضةوة بووة ، ثابةْس بة زميونطاتيةت و  (ؾاضغتاْيةت)شياض
يةتةى ئةوةؾسا نة ئابووضى دعاى يةاليةٕ . بةِضَيوةبةضايةتيةنةيةوة زةؾَيت زؤخى ِضظطاضبووْى بةزيبَيت 

غةضَايةى زةغةاَلتةوة ثاواْهطاوة ، نة بووةتة ٖؤى ظيت بووْةوةى بَيهاضى و بطغَيتى و وَيطاْهطزْى شيٓطة و 
ثَيويػتة غٓووضةناْى زةغةاَلت و غةضَاية . غةضٖةَيساْى دياواظى ضيٓايةتى ، باضططشى و ْةخؤؾى غؤغيؤيؤدى 

. بةضتةغو بهطَيٓةوة يةَةِض ئةو نَيؿة ئاخَيعطةيياْةى دعاى ، نة بووْةتة ٖؤى يَيساْى ظةبطى نوؾٓسة بؤ دعاى 
ثةيووةغت بةّ ٖؤناضاْةف نة ئةخالم و غياغةت ِضةوؾى ئاغايى و ِضاغتةقيٓةى خؤيإ يةزةغتساوة ية دعانسا ، 

نَيؿةنة تةْيا ثاواْهطزْى غةضَاية و زةغةاَلتة ، نة غةضَايةزاضى بةزضَيصايى ََيصوو يةٖةوَيى بةضزةواَى خؤيساية 
تاوةنو بيهات بة ثؤؾانَيو و بيهاتة بةض دعاى و غطوؾتى ِضاغتةقيٓةى خؤى ىَل بػةَْيتةوة ، دعانى وةٖا يةّ 

يةَةؾةوة زةتواَْيت ية ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، دؤضةف ثابةْسبووْى خؤى بة ئةخالم و غياغةت يةزةغتسةزات 
ئةّ ئاخَيعطةياْة زةغتطريبهاتةوة نة ثةيووةغنت بة بووْى دعانَيهى َطؤيى ، ضوْهة ية بٓةِضةتسا غياغةت و 

                                                                                                                                              .ئةخالم ية ْاوةِضؤنسا طوظاضؾت ية دعانى َطؤيى زةنةٕ 
ؾاضغتاْيةتى زميونطات ، ثابةْس بة غياغةتة زميونطاتيةنةى ، طةضةنة ِضؤَيى خؤى وةطةِضخبات بؤ ئاظازنطزْى 

يةتةى ئةَةؾسا بووْى ئةخالم و غياغةت بة بووْى . غياغةت و ئةخالقى دعاى و طَيِطاْةوةى ِضةوؾةنةى 
ئةخالم و غياغةتيـ طوظاضؾت ية زميونطاتيعةبووٕ زةنةٕ ، ْةى ، دعانَيهى زميونطاتياْةوة بةغرتاوةتةوة 

طوظاضؾتهطزٕ ية فةضَاْساضَيتى و نوَاض و زةغةاَلت و زةوَيةت نة بة ِضواَيةت ؾاضغتاْيبووٕ منايـ زةنةٕ و ية 
طؿت ئةّ ْةخؤؾياْةف ْاتوأْ بةبَى دعاى . ْاوةِضؤنيؿياْسا غةضَاية و زةغةاَلت و ثاواخنواظى خؤى َةاَلؽ زاوة 

واتة زةؾَيت دعاى و ئةخالم و غياغةت بةبَى ئةَاْة بووْيا . و ئةخالم و غياغةت بووْى خؤيإ بػةملَيٓٔ 
                                                                                     .  ٖةبَيت ، بةاَلّ بووْى ئةوإ بةبَى ئةّ غَى ِضةٖةْسة غةضةنية ية بٓةِضةتسا ْية 

ؾاضغتاْيةتى زةوَيةت و زةغةاَلت ، نة ية ئَيػتازا بووْةتة ثاواْهاضى غةضَاية و ٖةميةْة و ئايسيؤيؤشى و بااَلزةغتى 
خؤيإ غةملاْسووة بةغةض ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، ئةوا ٖةميةْة و ئايسيؤيؤشى ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى بَى 
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ئةَةف ِضؤَيى خؤى ية تةواوى ظاْايإ و بريَةْسةناْةوة زةضخػتووة ، . غيػتةّ نطزووة و غةضنوتى نطزووة 
ئةَةف . بةتايبةتى ئةواْةى نة ثابةْس بة ئاظازى و يةنػاْى و ْةَٖيؿتٓى ضيٓايةتى تَيهؤؾاْيإ نطزووة 

ضةوغاْسْةوةيةنة ية ضاٖيبة خواوةْس ئافطَيٓةناْى غؤَةضةوة زضَيصةى بة غيػتةَةنةى خؤى زاوة و َٖيؿتاف 
                                                             . (181-172ٍ . 2010 ، 3خ، ئؤز ئاالٕ)َؤزَيطْةزا خؤى منايـ زةنات 

                
ية غيػتةّ و بةضْاَةى زميونطاتيسا ، زةغةاَلت و زةوَيةت بةغةض دعانةوة ْني ، زةوَيةت يَيطةزا وةى ئاَاجنى 

ٍَ زةطَيِطَيت  يةتةى ئةوةؾسا خؤى يةغةض ئاخَيعطةى فطةيى زاَةظضاوة ، ضواضضَيوةيةنى . ٖاوبةف و ثؤظةتيغ ِضؤ
. فطةية و ثطْػيجة دياواظةناْى دعاى يةخؤزةططَى ، غةقاَطريى و ئاظازى و زازثةضوةضى بٓةَاى ناضةنةيةتى 
. غيػتةَى زميونطاتيـ بطيتيية ية خوزى دعاى يةِضَيطاى زةوَيةتةوة ضاوزَيطى بواضى بةِضَيوةبطزْى زةنطَيت 
ضاوزَيطى بةِضَيوةبةضايةتى زةنات ثةيووةغت بة طؿتيةوة ، ْةى تايبةتى ، ثابةْس بةَةؾةوة زةغةاَلت ؾَيوة 

                  .         (56-55ٍ . 2009نؤَةَيَيو ْووغةض، )ٖةْطاوَيهى طؿتَيتى ططتؤتةبةض ثةيووةغت بة َؤْؤثؤييوة 

ة ، ثَييواية نة يةنَيو ية ئاخَيعطة غةضةنيةناْى (ثاضيؼ) ، فةيًةغووفَيهى ٖاوضةضخى واَلتى 19تؤنعَيٌ 
ئةَةف خؤى زةخعَيَٓيتة ْاو . ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى و غةضٖةَيساْى ؾؤِضؾى زميونطاتى ، بطيتيية ية يةنػاْى 

ضةْسئ غاَية ياغاى يةنػاْيبووٕ ية غيػتةَى زميونطاتيسا . زياضزةيةنى َْيوزةوَيةتيةوة ، ْةى زياضزةيةنى الوةنى 
بةاَلّ يةبطى ئةوةى زةغتهةوتةناْى وةى . ظيت بؤتةوة ، ئةَة بةغةض تةواوى ََيصووى زةوَيةتاْيؿةوة زياضة 

زؤظيٓةوة طةوضةنإ ية بةضشةوةْسى ئاظازى و يةنػاْيسا بٔ ، ئةوا بووٕ بة بةضشةوةْسى و زةغتهةوتى خاْةزإ و 
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ، ية ؾؤِضؾى زميونطاتيسا الى تؤنعَيٌ ، ثطغَيهى ٖةضٖةبووة و بةضشةوةْسى . ئةضغتؤنطاتيةنإ 

ٍَ ئةّ ؾؤِضؾةزاية ، ويػتَيهى يةظزاْية و َطؤظ ْاتواَْيت  و ٖؤناضة طؿتيةناْيـ بؤ طةية ، تةْاْةت يةظزاْيـ يةطة
                                                                             . (227-226ٍ  . 2013َةٖسى َةسفوظ ، . ز)نجى بهاتةوة 

                                                          
بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ََيصووى ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى ثةيووةغتة بة خؤِضاططى و ٖةَيطةِضاْةوةى ٖؤظ و خَيٌ و 

بةضاَبةض بة غةضَاية و زةغةاَلت ، يةثَيٓاو زةغتطريبووٕ و طةِضاْةوةى ئاظازى و يةنػاْى و  (خَيعإ)زاْؿتوإ
ًَةنإ نح ْةنطاوةتةوة بةضاَبةض بة طَيِطاْةوةى . زميونطاتيبووْسا  يةتةى ئةوةؾسا ثَييوابوو نة غوضبووْي ٖؤظ و خَي

                                                           
19-

تؤنعَيٌ ، ية ٖةوَيى ئةوةزابوو نة ؾؤِضؾَيو ثةيووةغت بة زميونطاغى بةضثا بهات و غةضدةّ ديٗاْيـ ثَيوةى ثابةْس بَيت ، ثابةْس بةَةف ثَيساططى يةغةض  
ئةوة زةنطزةوة نة دعانى ئةضغتؤنطاتى بطؤِضَيت بؤ دعانَيهى زميونطاغى يةتةواوى ديٗاْسا ، ئةّ ٖةوَيةؾى بطيتيبوو ية ؾؤِضؾى زميونطاغى ، بؤ ئةَةف ئاظازى 

.                                         و يةنػاْى وةى يةنايةتيةى زةبيٓى و يةيةنرتى ديا ْةزةنطزْةوة ، يةتةى ئةوةؾسا نطزبووْى بة تانة نؤَيةنةى زميونطاغى   
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ية ؾاضغتاْيةتى زميونطاتيسا ، بةَيهو ِضؤَيَيهى غةضةنى زةبيٓطَيت بؤ ٖةبووْى . شياْى ئةخالقى و غياغى بؤ دعاى 
ى (ثؤيةتيو)شياَْيهى ئةخالقى و غياغى ية دعانسا ، يَيطةؾسا ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى خؤى بطيتيية ية غياغةت

يَيطةؾةوة ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى ، بطيتيية ية خؤبةِضَيبةضى دعاى ، بةتايبةتى ئةو دعانةى نة . دعاى 
زةوَيةت ، زوو -بؤئةَةف دعاى و زةوَيةت ياخوز زميونطاتيةت و زةغةاَلت. ططَيٓةزضاوة بة زةغةاَلت و زةوَيةتةوة 

زَيت ، بةاَلّ زةوَيةت و (طةٍ غاالضى)زميونطاتيةت طوظاضؾت ية طةٍ زةنات و بةواتاى . ضةَهى زش بةيةنرتٕ 
زةوَيةت ْاتواْطَيت بة . زةغةاَلت ثةيووةغت بة بةضشةوةْسى ئةضغتؤنطاتيةت و خاْةزاْيةت بووٕ خؤى ئاوازةنات 

    .زميونطاتيعةبووٕ بهطَيت ، بةَيهو زةتواْطَيت يةِضَيطةى زميونطاتيعةبووْةوة غةضدةّ بٓةَاناْى غٓووضزاضبهطَئ 

                                  
ية ؾاضغتاْيةتى غؤَةضةوة تا طةيؿنت بة ؾاضغتاْيةتى زميونطاتى ية ئَيػتازا ، ئاَاجنى غةضةنى زةوَيةت و زةغةاَلت 

، قؤضخهطزْى بةٖا َطؤييةنإ بووة ، يةٖةض ؾوَيَٓيهيـ زةوَيةت بااَلزةغت بووبَيت ، زميونطاتيةت و ؾؤِضؾى 
ٖةض يةغةضزةَى ضاٖيبةناْى غؤَةضةوة ثاواْهاضى غةضَاية و ئاظازى  طةٍ زةغتيجَيهطزووة  .زميونطاتيةت الواظبووة 

، تةْاْةت ية طةيؿتٓى بة ِضؤشطاضى ئةَطؤمشاْسا ، نة ثةيووةغت بة ؾاضغتاْيةت و زةوَيةتى زميونطاتيةت ئاَاشةى 
ئاظازى و يةنػاْى و غةضَاية و دعانى ، بؤ زةنطَيت ، ثاواْهاضيةناْيـ بة َؤزيًَيهى ْوَيرت غةضيإ وةزةضْاوة 

خؤؾطوظةضاْى و فةضَاِْطةوايةتى طةٍ ِضووبةِضووى ثاواْهاضيةنى تط بووْةتةوة ، يةشَيط ْاوى زميونطاتيعةبووْسا ، 
تةْاْةت يؤتؤثيا َطؤييةنإ و ئايسيؤيؤشى و ظاْػتةناْيـ ضووْةتة شَيطباضى ئةو ثاواْهطزْةوة و غطوؾتى خؤيإ 

                                                                                             .     (Ocalan’s, 2001. Pp51-57)بة زةوَيةت و زةوَيةتى زميونطاتيةوة ططَيسضاوة 
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ثيَهاضة و شسؤظةكسدى                                                                                                  / تيَطةى نةتةوة : بةشى دووةم   

بطيتيية يةو ضةَهة غياغى و ظَاْةواْى و نؤَةاَليةتى و ئايسيايةى ، نة غةضٖةَيساْى  (ئَيتٓيو)ْةتةوة 

ٍَ ثطانتيعةبووْى زةوَيةت ، يةتةى ئةوةؾسا ويػت و ئاضةظووى ططوثَيهى َطؤيية نة يةناْطري  ٖاوؾاْة يةطة

ٍَ نًتوض و ِضةطةظ و ظَإ  ْةتةوة قةواضةيةنى غياغى و نؤَةاَليةتى و نًتووضى ظَاْةواْى ْةطؤِض . زةبَيتةوة يةطة

بةَيهو بة زياضيهطاوى غةض بة غةضزةََيهى زياضيهطاوة و ية ِضووى ََيصووييةوة بووْةوةضَيهى تاظةية ،  تةْٗا . ْية 

ية ناتَيهسا قةواضةيةنى نؤَةاَليةتيية نة ثةيوةغتة بة دؤضَيهى زياضيهطاو ية زةوَيةتَيهى ٖةضَيُى َؤزَيطٕ نة 

ية زةضةوةى ثةيوةغت بووٕ بةّ قةواضة غياغيية ْوَيييةوة قػة نطزٕ ية .  ئةويـ بطيتى ية ية زةوَيةت و ْةتةوة 

ْةتةوة بة ؾَيوةيةنى طؿتى بطيتيية ية ٖةغتى خؤؾةويػتى ٖةض تانَيو . دَيطاى باؽ ْية  (ئَيتٓيو)ْةتةوة 

ٍَ و ٖةغتهطزٕ بة - يةْاو دعانسا بؤ خاى  ْيؿتُإ ، ٖةضوةٖا بؤ خوزى ْةتةوةنةى خؤى و ضؤْيةتى ِضؤ

ٖاوبةؾيةتى َْيوإ تانةنإ و ٖيواخواغنت بؤ ْةتةوةو زةوَيةتى ْةتةوةيى ، يةتةى ئةَةؾسا ئاَازةبووْى ٖةض 

تانَيو بؤ خعَةتهطزْى طةٍ و ِضَيعططتٔ ية زضوؾِ و ََيصوو و غةضوةضى و زةغتهةوتةنإ و قوضباْيةنإ ية ثَيٓاو 

يةتةى ئةَةؾسا ضةَهى ْةتةوة ضةَهَيهى غياغى و ئايسيؤيؤشية نة . غةضبةضظى و ؾهؤَةْسى ْةتةوةزا 

َافةناْى َطؤظ يةبةضضاوزةططَى ، بةؾَيوةيةى ئاخَيعطةِضَيصى زةنات نة طؿت ْةتةوةنإ بتوأْ بةَافةناْى خؤيإ 

بطةٕ و بووْى ْةتةوايةتى خؤيإ زامبةظضَيٓٔ و ٖاونات ٖةضيةنةؾيإ وةى ْةتةوة خؤيإ بػةملَيٓٔ ثَيٓاغةيةنى 

                                                           .       (Interview, 2003.Pp236-239)زضوغت بؤخؤيإ ٖةَيبطؤظَيٓٔ 

وةى فةضظَيو ثَيٓاغةزةنات و ثَييواية  (ئَيتٓيو) ية تَيِطواْيٓى ْةضيتى و ثطميؤضزياَيسا ، ْةتةوة 20زةيعيس بطاوٕ  

نة ئةو ططوثاْةى ٖةَيططى ضةْس تايبةمتةْسيةنى ظَاْى و ئاييٓى و ْةتةوايةتني ، ئةوا بةؾَيوةيةنى غطوؾتى ية 

ٖؤؾياضبووْةوةى ططوثةنةى خؤيإ تَيسةطةٕ ، نة ئةّ ٖؤؾياضيية ثةيووةغتة بة زاخواظييةنى ْاغيؤْاييػتى بؤ 

      : بةّ ؾَيوةية ئَيتٓيو ثَيٓاغة زةنةٕ " 21ٖؤتضيٓػؤٕ و مسيت"ٖةضوةٖا . ثَيهَٗيٓاْى زةوَيةتَيهى غةضبةخؤ 

                                                           
20-

زةيعيس بطاوٕ ، وةى ْاغيؤْاييػتَيو ظياتط تَيطةناْى يةغةض بوشاْسْةوةى ئيتٓيهى بٓياززةَْى ، يةَةؾةوة زةناضَيت ِضؤَيى زةغةاَلت و زةوَيةت و  
  .                                                                                               دعاى ٖةضيةنة و ية تَيِطواْيٓى خوزى خؤيةوة زةضخبات

21-
ٖؤتضيٓػؤٕ و مسيت ، وةى زوو ٖعضضإ ، تَيطةناْيإ ثةيووةغت بة ْاغيؤْاييعّ ية غةضةتازا ِضووزةناتة ضؤْيةتى ئةو ئةفػاْةطةالْةى نة وةى نًتووضَيو بؤ  

ْةوةناْيإ َاوْةتةوة ، ٖةضوةٖا ثَيياْواية نة ٖةغتى ئيتٓيهى يةالى بةؾَيهى ئةو خةَيهة بووْى ٖةية ْةى بةطؿتى الى ٖةَووإ ، زواتطيـ ثةيسةنَيؿَى بؤ 
.                                                                                                                        طؿتَيتى و ٖةغتى ْاغيؤْاييعَى الى ظؤضيٓة زضوغتسةنات   
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نؤَةَية خةَيهَيهى تايبةت نة ٖةَيططى ئةفػاْةى باوباثرييأْ بة ؾَيوةيةنى ٖاوبةف ، ٖةضوةٖا بريةوةضى و 

ِضابطزووى ََيصوويى ٖاوبةؾيإ ٖةية يةِضووى نًتووضى و ثامشاوة بةْطخةناْةوة ، يةتةى ئةوةؾسا نة ثةيووةْسيإ 

                                                         .بة ْيؿتُاْةوة ٖةية و ٖةغتى يةنَيتى بووٕ بووْى ٖةية و بةيةنةوةيإ زةبةغتَيتةوة 

ٖةضطيع ََيصوويى ْةبووة ، بةَيهو  (ئَيتٓيو)ْةتةوة :  بةّ ؾَيوةية باؽ ية ئَيتٓيو زةنةٕ 22ئاَطاظخواظةنإ

زياضزةيةنى غاظنطاوة و يةشَيط ناضيطةضى طؤِضاْهاضيةناْسا غٓووضةناْى خؤى ظياتط بةضباَلوزةناتةوة ياخوز 

ضهؤيةتطى زةناتةوة ، بؤ ئةَةف تانةنإ يَيطةزا زةتوأْ ية يةى ناتسا ئةْساَى ظياتط يةيةى ططووخ بٔ ، بؤ 

ًََئ نة  ئةَةف ْةتةوايةتى زيٓاَيهية و ٖةَيؿة ية بعاظ و ثةضةغةْسٕ زاية ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني ب

ْةتةوايةتى وةى ضةَو و ٖةض بابةتَيهى تطى غياغى ْةطؤِض ْية و ثةيووةْسية نؤَةاَليةتى و غياغيةناْى 

  .                                                             (21-19ٍ . 2015 ، زةيعيس ضؤَاْؤ)بةؾَيوةيةى زياضيٓةنطاوٕ 

                                                                              

 نة فةيًةغووفَيهى غةض بة قوتاخباْة ْاغيؤْاييػتةناْة ، ية ِضَيطاى ططْطيسإ بة خوزةوة ، ثَييواية 23َؤضيؼ باضؽ

نة ئَيُة بؤئةوةى  بةباؾى خؤَإ بٓاغني و ِضاغتةقيٓةبووْى خؤَإ بةتةواوةتى بؤ ِضوْببَيتةوة ئةوا ثَيويػتة 

خؤَإ وةى بووْةوةضَيهى نؤَةاَليةتى يةقةَيةّ بسةئ و خؤَإ بة ْيؿتُاْةوة ببةغتيٓةوة ، بؤئةَةف ثَيويػتة 

ٍَ ويػتة غةضيعةييةنإ بطوجنَيَٓيت نة تاى و ْةتةوة بةضةو ثَيؿةوة زةبةٕ ، ضوْهة ويصزاْى  غياغةت خؤى يةطة

ْيؿتُاْى تةْيا يةِضَيطةى ؾوَيٓةوة زَيتة ْامخاْةوة ، نةواتة ثَيويػتة زووض ية وَيٓاطةضى و ٖةضزةّ يةِضووى 

  .(359-358ٍ . 2012طايتاْؤ َؤغها ، )ْاوضةييةوة ياضَةتيسةض و ٖؤناضبني تاوةنو ْةتةوايةتى بةضةو ثَيؿةوة بضَيت 

                              

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ْةتةوة بابةتَيهى ٖةغتياضة و بَى ئةْساظة ْاغاْسْى تةَوَصاويية ، بؤئةَةف ٖاوغةْطى ِضاططتٔ 

ْةتةوة ثةيووةْسيةنى . و يةنػاْى و ٖؤؾياضى ثةيووةغت بةّ بابةتةوة ناضيطةضى و بايةخى خؤى ٖةية 
                                                           

22-
ئاَطاظ خواظةنإ ، وةى دؤٕ زَيوى و طوض و ٖاضف ، تةواوى ضاالنية غياغى و غؤغيؤيؤديةناْى ئيتٓيهى وةى ئاَطاظَيو ْاوظةْس زةنةٕ بؤ طةيؿت بة ئاَاجنة  

  .خواظضاوةناْى خؤيإ ، نة يةْاو ٖةَوو ئةّ ئاَاجناْةؾسا ضةْسئ ططوخ بووْيإ ٖةية و بؤ ئاَاجنة خواظضاوةنةى خؤيإ نة  ئيتٓيهية ية ٖةوَيى بةضزةواَساْة 

َؤضيؼ باضؽ ، باْطةؾةى بؤ زةغةاَلتى ثازؾايةتى زةنطز ، ضوْهة ئةو باوةِضى بة خؤثةضغتى ْيؿتُاْى ٖةبوو ، ئةوا زةغةاَلتى ثازؾايةتيـ بؤ ئةو بطيتيبوو - 23
ٍَ ئةّ دؤضة خؤثةضغتيةزا زةٖاتةوة و طوجناو بوو ، بؤ ئةَةف يةغةضووى ٖةَوو زةغةاَلتةناْى تطيةوة زازةْا ، يةَةؾةوة خوزى  يةو زةغةاَلتةى نة يةطة

ثةضغتى بريؤنةيةى بوو نة بةضزةواّ ية تَيطةناْى َؤضيػسا خؤى زووباضة زةنطزةوة ، ضوْهة َةضدى ْاغيؤْاييعَبووْةنةى ثةيووةغت بوو بة خوز ثةضغتيةوة ، 
                                                                                                       .يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة تَيطةناْى ثةيياْهَيؿا بؤ ْيؿتُإ ثةضغتى 
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بةزيسى ئؤز . يةوة ْية (ئيهؤْؤَى) ِضاغتةوخؤي بة غيػتةَى غةضَايةزاضى و ئابووضىىنؤَةاَليةتية و ثةيووةْس

تةْيا بة ظَإ و نًتووضةوة ْةبةغرتاوةتةوة ، ضوْهة باغهطزْى ثةيووغت بةّ  (ئيتٓيو)ئاالٕ ْاغاْسْى ْةتةوة

 (ئيتٓيو)زوو ضةَهة ْاغاْسَْيهى بةضتةغو و ْاتةواوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ بةّ ؾَيوةية ْةتةوة

ْةتةوة بطيتيية يةو بابةتةى نة ضةْسئ غةضضاوة بةخؤيةوة ططيسةزات ، ٖةَوو ئةَاْةف : ثَيٓاغة زةنات 

ٖةَوو ئةَاْةف بابةتطةَيَيهٔ نة  (ٖتس .......غياغةت ، ؾؤِضف ، ٖوْةض ، ئةزةب ، ئابووضى ، باظاِض)بطيتيني ية 

ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا . بووْى ْةتةوة وةزةضزةخةٕ و ية ئاوانطزْى ْةتةوةيى بووْسا ِضؤَيى غةضةنى زةبيٓٔ 

ئةوةَإ بؤ ِضووْسةبَيتةوة نة بةٖؤى ظؤضبووْى ثةيووةْسيية نؤَةاَليةتيةنإ يةتةى ْةؾومنانطزْى باظاِضزا 

زةتواْني باؽ ية ضؤْيةتى غةضٖةَيساْى ْةتةوة بهةئ ، ٖةضضةْس ْةتةوة غةضةتاييةناْيـ ٖةض بةّ ؾَيوةية 

نةواتة ْةتةوة ثةيووةغتة بة نؤى زؤخى ٖؤؾياضى و ْةَاْى ٖؤَؤشى ٖؤظ و تريةنإ و ئايني و . يةزايو بووٕ 

زةغةاَلتى غياغى بةؾَيوةيةنى ٖاوبةف ، نة ثةيووةْسيةى يإ زياضزةيةنى نؤَةاَليةتيية ية ضواضضَيوةى باظاِضزا 

                                                                                                                                                                  .( 248-243ٍ . 2009، 2خ، ئؤز ئاالٕ )خؤى وةزةضزةخات 

ئؤز ئاالٕ ية بةضططيٓاَةى ضواضةَى َاْيفػتؤى ؾاضغتاَْيتى زميونطاتيسا ، باؽ ية ضواض ْةتةوةى خؤضٖةاَلتى 

ٕ ، بؤئةَةف يَيطةزا زةيةوَيت ئةوة ِضووٕ (عةضةب ، توضى ، فاضؽ و نوضز )ْاوئ زةنات ، ئةَاْيـ ْةتةوةناْى 

بهاتةوة نة ديانطزْةوةى ْةتةوةنإ بةطوَيطةى طةوضةيى و بضونى ِضاغت ْية و ية ضواضضَيوةى ياغا 

ئةخالقيةناْةوة زووضة ، ضوْهة طؿت ْةتةوةنإ ض بضوى بٔ ياخوز طةوضة ثةيووةْسيإ بة زميؤططافياوة ٖةية ، 

بؤئةَةف وةى ثَيويػتيةنى ئةخالقى و ِضاغتةقيٓةى دعاى نةَيٓةيى ياخوز بضونى ْةتةوة نةَونوضتى ْيية و 

                                                                                                                                         .     يةِضووى ْةتةوايةتييةوة بة بضوى زاْاْطَيت 

خػتٓةِضووى زياضزةى ْةتةوة وةى زةغتةواشة يةغةضووى ٖةَوو ئةو زةغتةواشاْةوة زَيت نة ؾؤِضؾى ئايسيؤيؤشيا 

يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بةبَى ٖةَيبصاضزٕ ِضاغتيهطزووْةتةوة ، ئةَةف زةغتةواشةيةنة خؤى زةضَيتة ضواضضَيوةى 

ْةتةوة زةَٖيٓطَيتة بةضباؽ ئةوا خؤى -غةضَايةزاضيةوة ، يةتةى ئةَةؾسا نة زواتط زةوَيةت (تيؤيؤشياى)خوزاْاغى

وةى زةغتةواشةيةنى ططْطى ئيالٖى وةزةضزةخات ، تةْاْةت ظؤضداضيـ خؤى وةى خوزاوةْسى غةض ِضووى ظةوى 

ٍَ ْةتةوة ؾتَيو ْية . ْيؿاْسةزات  ، يةتةى ئةَةؾسا ية ْةبووْةوة ئافطَيٓطابَيت و َٖيٓطابَيتة بووْةوة بة خةيا

ْاتواْطَيت ْهؤَيى يةو ِضاغتية بهطَيت نة ظَيسةِضؤيى و قةبةنطزْى ْةتةوة وةى بةضطَيو واية و نطاوةتة بةض 

يةَِطؤزا نة دعانى ْةتةوةيى يةؾوَيٓى ئوَةتى ئاييٓى ئاوانطاوة ئةوا زةنطَيت ببَيتة . غطوؾتى دعانةوة 
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بابةتَيهى ظاْػتى غؤغيؤيؤدى ، بؤئةَةف ثيويػتة خؤى ية َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى زةضباظبهات ، ئةطيٓا دطة 

              .   ية غةضثؤؾَيهى ضةوغاْسْةوة و ثاواخنواظى و بةنؤيًةنطزٕ ٖيض َاْايةنى تط ْازات بةزةغتةوة 

                   

بةزيسى ئؤز ئاالٕ بةبايةخرتئ بةضٖةَى ْةتةوة ، ْةتةوةى زميونطاتيية ، بؤ ئةَةف ثَييواية نة ئةو 

زةغتةواشةى نة ية ديٗاْبيٓى زميونطاتيسا نة بة ئاَاجنى زةضباظبووٕ ية َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضيسا ثَيؿدطاوة 

ئةوا ْةتةوةى زميونطاتيية ، بؤئةَةف تةْٗا يةَياْةى ْةتةوةيةنى زميونطاتيةوة زةتواْطَيت دعانى ْةتةوةيى 

بَٗيٓطَيتة ئاضاوة ، ئةَةف يةو ناتةزاية نة خؤى ية ضةَهى ثاواْهطزٕ و غووزطةضايى َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى 

ِضظطاضى بووة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة بوْيازة غؤغيؤيؤديةنإ زةنةوْة ضواضضَيوةى فانتةضةناْى تاظةطةضى 

زميونطاتييةوة ، نة يَيطةزا ِضؤَيى غةضةنى بة بةضشةوةْسى و غووزى ْةتةوةيى زاْاْطَيت ، بةَيهو يَيطةزا ظياتط 

ئةو ْةتةواْةؾى نة ٖةَيططى ْاغٓاَةى . دةخت يةغةض ناضةنتةضة غياغى و َؤِضاَييةناْى دعاى زةنطَيتةوة 

نًتووضى دياواظٕ و خاوةْى فةضٖةْطٔ ئةوا بةِضازةيةنى طوجناو بؤ بووٕ بة ْةتةوةيةنى زميونطاغى و 

                                                                                                                             . (468، 438-430ٍ . 2011، 4خ، ئؤز ئاالٕ )ْةتةوةيةنى ئاؾتيدواظ يةباضتطٕ 

ْةتةوةى زميونطاتيو ناتَيو نة ئاوا زةنطَيت و خؤى زةضباظ زةنات ية َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى ئةوا وةضةضخإ 

و طؤِضاْهاضى ططْط ية شياْى نؤَةاَليةتيسا ِضووزةزات ، ضوْهة ية َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضيسا تةواوى شياْى 

ية (ئةيتةضْاتيعة)ْةتةوةى زميونطاتيو ئةو َؤزَيطْيتة دَيططةوة. ْةضيتى زووضاضى طؤِضاْهاضى طةوضة زةبَيتةوة 

نة تَييسا تاى و ٖاوْيؿتُاْى ئاظازى يةْاوزا زةئافطَيٓطَيت ، ٖةضوةٖا الواظنطزْى غيػتةَى غةضَايةزاضية و فهطةى 

بووٕ بة دعانى ْةتةوةى زميونطاتيو ، َةضدَيهة بؤ طةيؿنت بة شياْى . بةٖيضهطزْى دعاى يةْاوزةبات 

يَيطةزا ئةو دعانةؾى نة يةشَيط ْاوْيؿاْى زةوَيةت و ْةتةوة ثَيؿرت ثونَيٓطاوةتةوة و بةضةو . دعانَيهى تةْسضوغت 

ْةتةوةى . ضةوغاْةوة ضووة ئةوا بؤ داضَيهى تط و غةضيةْوَى بؤ ئاخَيعطة ِضةغةْةنةى خؤى زةطةِضَيتةوة 

زميونطاتَيو بةواتاى دعانَيهى تةْسضوغت ، بؤئةَةف تانى تةْسضوغت ثَيسةطةيةَْيت ، يَيطةؾسا ئةو تانةى نة بة 

تةْسضوغتى ٖعضى و زةضووْى بطات ئةوا تواْاى بةضططى نطزْى بةضاَبةض بة ْةخؤؾى و ئاغتةْطةناْى ظياز زةنات 

، ضوْهة يَيطةزا تاى ضةَهى ثةضوةضزةيى ْةتةوةى زميونطاتيو و بة دعاى بووٕ و ٖاوْيؿتُاْى ئاظازى نطزؤتة 

                                                           . ئاَاجنى طؿتى و ية خوزثةضغتى وةزووضنةوتؤتةوة 

ئؤز ئاالٕ ية ثطؤغةى ْةتةوةبووْى زميونطاتسا ئاَاشة بة ئاظازبووْى شٕ زةنات ، ثَييواية نة ئاظازبووْى شٕ 
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ٍَ و ططْطى خؤى ٖةية   واتاى دعانَيهى ئاظاز 24شْى ئاظاز. َةضدة بؤ بووٕ بة ْةتةوةيةنى زميونطات ، ئةَةف ِضؤ

                                . زةطةيةَْيت ، دعانى ئاظازيـ َاْاى ْةتةوةيةنى زميونطات بةزةغتةوةزةزات 

                                           

ية ْةتةوةى زميونطاتسا نًتووض و ََيصوو َاْاى ِضاغتةقيٓةى خؤيإ بؤ طةِضَيٓطاوةتةوة نة بؤ داضَيهى تط ٖةوَيى خؤ 

ٍَ نًتوض و . بٓيازْإ زةزةْةوة ، واتة غةضيةْوَى ظيٓسووبووْةوة غةضٖةَيسةزات  بةيةنطةيؿتٓى ٖةض طةيَيهيـ يةطة

ََيصووة ِضةغةْةنةى خؤى َاْاى خؤ بٓيازْإ زةطةيةَْيت بؤ بووٕ بة ْةتةوةيةنى زميونطات ، يةتةى ئةوةؾسا 

ْةتةوةى زميونطات بةضاَبةض بة ياغا و بةضاَبةض بة َافةناْى َطؤظ و ياغاناْى زةغتووض وضياية ، يَيطةؾةوة 

غيػتةَى ئابووضى ْةتةوةى زميونطاتيو ئةضنةنةى تةْٗا بةضبةغتهطزٕ و وةغتاْسْى ثاواخنواظى ْية ، بةَيهو 

غةضيةْوَى نؤْرِتؤَيى ئابووضى بؤ دعاى زةطةِضَيَٓيتةوة ، خؤغةضى ئابووضى نة ئؤز ئاالٕ ئاَاشةى بؤ زةنات ، خؤى 

ْعَرتئ ئاغتى ِضَيههةوتٓة نة يةَْيوإ زةوَيةت و ْةتةوةزا ِضووزةزات ، يةتةى ئةوةؾسا زةغتبةضزإ ية خؤغةضى 

ئابووضى َاْاى ضازةغتبووٕ بة زةوَيةت و ْةتةوةى زةغةاَلتساض زةطةيةَْيت ، بؤئةَةف زاطريناضى ئابووضى يةنَيهة 

يةٖةضة زاطريناضية َةتطغيساضةنإ ية ْةتةوةى زميونطاتسا ، نة بؤ زؤخة زاثًَؤغَيٓةضةنةى زةطةِضَيَٓيتةوة ، نةواتة 

ْةتةوةى زميونطاتيو نة بةٖا ِضاغتةقيٓةناْى خؤى بؤ طةِضاوةتةوة ئةوا واتاى ْةتةوةيةنى تةْسضوغتيـ 

زةطةيةَْيت بةغةضدةّ ثطْػيجة ئابووضى و غياغى نؤَةاَليةتيةناْيةوة زووض ية ثاواخنواظى زةغةاَلت و 

                                                           .(513-504ٍ . 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ )غةضَايةزاضى 

           

 

 

 

 

 

                                                           
.  ئؤز ئاالٕ يَيطةزا ظياتط وةى ئةْساَى ضةوتى فيُيٓيعَى ضازيهااَلْة زةضزةنةوَيت ، نة ئاظازبووْى شْى بة ئاَاْر ططتووة بؤ بووٕ بة ْةتةوةيةنى زميونطات -  24
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 نةضلى يةكةم ؛ دةوَلةت و دةولَةتى نةتةوةيى                                                                                                         

زةوَيةت زياضزةيةنى بةضفطاواْةو طؿت ضةَهةناْى ٖعض و زازثةضوةضى و زةغةاَلتى غياغى و زةغتووض و تةْاْةت 
زةوَيةت تايبةمتةْسيةناْى دعاى . خوزى بٓةَا َؤِضاَييةنإ و ئاييٓيـ ية ضواضضَيوةى خؤيسا نؤزةناتةوة 

غةقاَطريزةنات و ِضةوايةتى زةزات بة ثةيووةْسية نؤَةاَليةتى و ئةظَووْيةنإ ، يةتةى ئةوةؾسا ثةيووةْسيةناْى 
ٍَ دعانسا يةِضَيطاى غةثاْسْى ئاناضة ياغاييةناْةوة ِضَيهسةخات و بة ئاؾهطا بووْى خؤى زةْاغَيَٓيت  خوزى خؤى يةطة

زةوَيةت بطيتيية ية زةغةاَلتَيهى ِضةٖا و غةضبةخؤ ثةيووةغت بة بةٖاناْى دعاى  .      (83ٍ . 2014ْريا ضاْسؤى ، )
زةوَيةت ية ئةجناَى  .   (https: 2015 , Pp22)، نة ثةيووةْسى بةغةضدةّ نايةناْى شياْى دعانةوة ٖةية 

طةؾةبووَْيهةوة غةضٖةَيسةزات نة ية ناتى ئَيػتازا ِضوويساوة ، واتة غةضٖةَيساْى ثةيووةغتة بة طؤِضاْهاضى ية 
غيػتةَة نؤَةاَليةتييةنإ ، بؤ ئةَةف ْابَيت بةتةْٗا ثؿت بة َٖيع ببةغتَيت ، بةَيهو ثَيويػتة ثؿت بة تةواوى 

زةوَيةت وةى ئاخَيعطةيةى ثَيويػتة . ٖتس ببةغتَيت .....اليةْةناْى تطى وةى ثةضوةضزةيى و زازثةضوةضى و
 , https: 2015)ظةضوضةتى بؤ ثاضاغتٓى غيػتةّ و ياغانإ ٖةبَيت و بةضشةوةْسى طؿتى بهاتة ئاخَيعطةى ناضةناْى 

Pp14  ) .                                                                                                 

                                                                  
 فةيًةغوفَيهى ِضؤَيية و ثَييواية نة زةوَيةت بطيتيية ية بةضشةوةْسى ٖاوبةؾى طةٍ ، يةتةى ئةوةؾسا 25غيػطؤٕ

زياضزةيةنة زووض ية بةضشةوةْسية تايبةتييةناْى تاى و ططوثة دؤضاودؤضة ثاواخنواظةنإ ، ية ثَيٓاو بةضشةوةْسى 
طؿتيسا ئافطَيٓطاوة و ناضزةنات ، غةضةِضاى غٓووضَيهى زياضيهطاو نة ئاوى و وؾهاْى و ئامساْيـ زةططَيتةخؤى ، 

ثابةْس بةَةؾةوة ٖةبووْى زةغتووضي تايبةت بة دعانى ئةو زةوَيةتة خؤى نة اليةْى ئابووضى و غياغى و 
ٖتس زةططَيتةوة ، ططْطرتئ ؾتيـ يةْاويسا بطيتيية ية طةٍ ، طةييـ َةضدى ....غؤغيؤيؤدى و شيٓطةيى و 

غةضةنيية بؤ بووْى زةوَيةت ، ئةطةض بووْى طةٍ يةغةضةوةى بةضشةوةْسيية تايبةتيةناْةوة ٖةبوو ئةوا بةضشةوةْسى 
طؿتيـ بووْى ٖةية ية ٖةَوو ِضوويةنةوة ، بؤئةَةف غيػطؤٕ طةٍ وةى تومخى يةنةَى ٖةَوو ثطْػيجة 

                                                                                                                                    .(Lawrence, 1946, Pp84,87)غةضةنيةناْى زةوَيةت يةقةَيةّ زةزات 

                                                           
غيػطؤٕ ، زةوَيةتى بة ٖؤناضة غةضيعةييةناْى َطؤظةوة بةغتبؤوة ، بؤئةَةف ثَييوابوو نة زةوَيةت وَيٓةزاْةوةى غطوؾتة و ياغاناْى ية غطوؾتةوة - 25

غةضضاوةى ططتووة ، ئةَةف تا ِضازةةيةنى ظؤض ية ٖعض و ئةْسَيؿةناْى ٖعضظاْاْى يؤْاْى ْعيو زةنطزةوة ، يةتةى ئةوةؾسا غيػطؤٕ باْطةؾةى بؤ زةوَيةتَيو 
.                                                             ضوْهة زةوَيةت خؤى ية ياغاناْى غطوؾتةوة وَيٓةى ثَيسضاوة ، زةنطز نة ثةيِطةوى ية ياغاناْى غطوؾت بهات   
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 نة فةيًةغووفَيهى ئةظَووْطةضايية ، بة ثؿت بةغنت بة ثةمياْى نؤَةاَليةتى فةيًةغووفاْى بةض 26زاظيس ٖيوّ
يةخؤى ، دياواظى يةَْيوإ دعاى و سهوَةتسا زةنات و دعاى وةى ثَيسضاوَيهى دةوٖةضى ْاوظةْس زةنات ، 

. ز)يةَةؾةوة ثَيواية نة زةوَيةت ثَيويػتة ٖاوغةْطى ِضابططَيت ، واتة ِضَيطة ْةزات شياْى نؤَةاَليةتى بؿَيوَيٓطَيت 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة فةيًةغووفاْى بةض ية زاظيس ٖيوَيـ بة ثؿت بةغنت بة  .    (251ٍ.  2013َةٖسى َةسفوظ، 
ثةمياْى نؤَةاَليةتى ٖعضيٓةناْيإ ئاضاغتةى زةوَيةت نطزووة ، ثابةْس بةّ بابةتةف ظياتط دةختيإ يةغةض ياغاى 

يةتةى ئةَةؾسا ٖةض تانَيو ٖةوَيسةزات ِضَيع ية ياغا و . غطوؾتى نطزؤتةوة يةَةِض ئافطاْسْى زةغةاَلت و زةوَيةتسا 
ظةوى ئةواْى تط بططَيت ، ئةَةف بةٖؤى ئةو ططَيبةغتة نؤَةاَليةتيةى نة ية بٓةِضةتةوة يةَْيواْياْسا بووْى ٖةية ، 

                                                                                                                        . (The philosophy,2004, Pp51,53)ئةَةف بؤ ثاضاغنت و ِضَيعططتٔ يةبةضشةوةْسى طؿتية 
ٌَ بة ثؿت بةغنت بة زيايَيهتيو زةوَيةت بة ضؤسى ديٗإ ْاوظةْس زةنات ، نة  وةى ثَيؿرت ئاَاشةّ ثَيهطز ، ٖيط

ثَييواية بةضزةواّ ية طةؾةنطزٕ زاية و يةََيصوو زاْابِطَيت ، يةَةؾةوة تةواوى غةضوةضيةنإ بؤ زةوَيةت 
زةطةِضَيَٓيتةوة ، ضوْهة خوزى زةوَيةت خؤى ية ياغاوة غةضضاوةزةططَى و ياغاناْيـ يةْاو ئةوةوة زةضزةضٔ ، يةّ 
ثَيوةزاْطةيؿةوة زةوَيةت خاوةْى غةضدةّ بةٖا َطؤييةناْة و ٖؤناضى ئريازةى َطؤظةناْة ية دعانسا ، ٖةضوةٖا 

يةغةضووى ٖةَوو ياغاناْةوةية تةْٗا ياغاناْى خؤى ْةبَيت نة يةغايةيسا بؤتة ناضةنتةضَيهى غةضةنى ياغا و ئريازة 
َطؤييةنإ ، ضوْهة خوزى زةوَيةت يةََيصووزا ِضةٖاية و ٖةَوو ئريازة َطؤييةنإ و غةضوةضييةناْى َطؤظ ية ئةوزا 

                                                                          . ( 304-300ٍ. 2013َةٖسى َةسفوظ، . ز)بةضدةغتة زةبٔ 

       
ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بة ضةَهى زةوَيةتى ْةتةوةيى ، زةوَيةت وةى زياضزةيةنى دياواظتط ية زةغةاَلت زةبيَٓيت ، 

يةتةى ئةوةؾسا نة خوزى زةوَيةت ثؿت بة زةغةاَلت زةبةغتَيت ، بةاَلّ غيفةتى ثؿت ثَيبةغتٓةنةى بةؾَيوةيةنى 
ثابةْس بةّ تَيِطواْيٓة غياغييةف بةَيطةى ئةوة زةزات بةزةغتةوة نة . دياواظتطة وةى يةضؤْيةتى ؾَيوةططتٓةنةى 

ٍَ يةنرتيسا نؤْرتانت زةنةٕ ، يةتةى ئةوةؾسا ٖؤناضى قاظاجنى ظياتط  ية ئاخَيعطةزا ضةْس ْاوةْسَيهى زةغةاَلت يةطة
زةبَيتة ٖؤى ئةوةى نة زةوَيةت بووٕ بهةْة ئاَاجنَيهى بةَٖيعى خؤيإ ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةوَيةت وةى 

ؾةِضو . قاظاجنَيهى ٖاوبةؾى ْيوإ خؤيإ زةبيٓٔ نة تَييسا ضةْسئ ْاوةْسى زةغةاَلتى دياواظ بووْى ٖةية 
ًَُالَْيى ْيوإ ْاوةْسةناْى زةغةاَلت يَيطةزا زَيت ئاضاوة بةٖؤى ضؤْيةتى و ضةْسَيتى قاظاجنةوة ، بؤئةَةف 

                                                           
26-

زاظيس ٖيوّ ، فةيًةغووفَيهى ئةظَوْطةضا ، بةزيسى ئةّ دعانى َطؤظايةتى يةغةض ٖةغت و غؤظ وةغتاوة ، تؤنُةنطزْيؿى بؤ ئةظَووْى َطؤظةنإ  
زةطةِضَيتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا ططَيبةغتى نؤَةاَليةتى ِضةتسةناتةوة ، واتة بةثَيضةواْةى ٖؤبع ، ضوْهة يةالى ٖيوّ ثةمياْى نؤَةاَليةتى ناتية و َطؤظ ْاتواَْيت 

ثَيساويػتيةناْى خؤى بة َػؤطةضى تَيسا زابيٓبهات ، يةتةى ئةوةؾسا زةغةاَلتى ئاييٓيؿى بةٖةَية ْاوظةْس زةنطز ، بؤ ئةَةف بٓةَاى ئاناضةناْى سهوَةت يةغةض 
.                                                                                                                                                    ثطْػيجة ئةخالقيةنإ بٓياززةَْى    
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ثابةْس . بةضشةوةْسى طؿتى و قاظاجنى زةوَيةت زةنطَيتة ثاوإ و ٖةضيةى ية ِضواْطةى خؤيةوة بةضططى يَيسةنات 
بةَةف ئةطةض زؤخَيو بَٗيٓطَيتة ئاضاوة نة بؤ بةضشةوةْسى و قاظاجنى زةوَيةت َةتطغيساضبَيت ئةوا ْاوةْسى تطى 
زةغةاَلت يةّ ْاوةزا ظيت زةبٓةوة و زةنةوْة ظيتةَيةييةوة ، ئةَةف ية خؤضٖةاَلتى ْاويٓسا و بةزضَيصايى ََيصوو 

ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بةّ بابةتةوة بةَيطةيةنى تط . واضغهاوة و بةضزةواَى ٖةبووة و ْانؤتابووة ئةظَووْةنةى 
زةخاتة بةضزةغت نة ؾياوى ْهؤَييًَيهطزٕ ْية ، ئةّ بةَيطةيةف خؤى ية غٓووض و ْيؿتُاْى زةوَيةتى ْةتةوةييسا 

زةبيَٓيتةوة ، نة دعانى َطؤظايةتى تائَيػتا ْةيتواْيووة بة زضووغتى ئاَاشةى بؤ بهات ، يةتةى ئةوةؾسا 
ْةيتواْيووة ثابةْس بة ََيصووةنةى خؤى غٓووضةناْى خؤى وةى زةوَيةتى ْةتةوةيى زةغتٓيؿإ بهات ، 

ٖؤناضةنةؾى ثةيووةغتة بة غطوؾتى نًتووضى َطؤظ خؤى ، واتة يَيطةزا َطؤظ زةتواَْيت غٓووض بؤ َوَيهايةتى و 
ظةوى زياضيبهإ ، ٖةضوةٖا زةتواَْيت غٓووضى دعاى زياضيبهات بةٖؤى زياضيهطزْى ثاضضةيةى خاى ، ئةَةف 
ٍَ نًتووضى  َاززى و َةعٓةوى ئةو دعانةزا بطوجنَيت  . ناتَيو طوظاضؾت ية ْيؿتُإ زةنات نة ئةو ؾوَيٓة يةطة

ْيؿتةدَيبووْيـ يةو ؾوَيٓةزا بؤ ناتَيهى ظؤض طوظاضؾت ية ْاغٓاَةى ْةتةوةيى زةنات ، يَيطةؾةوة ْيؿتُإ زةبَيتة 
ئةطةض يَيطةزا زةوَيةتى ْةتةوةيى و غةضَايةزاضى ؾإ بةؾاْى يةنرت . ثَيويػتيةنى زةغتًَيبةضْةزضاو بؤ دعاى 

ٍَ بةيةنرتى بنب ، ئةوا دعاى ياخوز ْيؿتُإ زةنةْة طؤِضةثاْى ئةظَووْطةضايى خؤيإ ،  ٖةْطاو بَٓئ و تَيهة
ية . يةَةؾةوة ظَإ و نًتووضى دياواظ زةغةثَيٓطَيت نة ئؤز ئاالٕ بة ظَإ و نًتووضى ٖؤَؤشةٕ ْاوظةْسى زةنات 

ِضؤشطاضى ئةَِطؤزا زةوَيةتى ْةتةوةيى ؾاْبةؾاْى َيًًيطةضايى نة خؤيإ نطزووة بة خاوةْى غةضدةّ ئاَطاظةناْى 
.                       ئةَٔ و ئاغايـ ئةوا يةٖةَإ ناتيؿسا غةضَايةى ظاْػتى غؤغيؤيؤديإ نطزؤتة زيًى خؤيإ 

زةوَيةتى ْةتةوةيى بةزيسى ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت ْية بةؾَيوةيةنى ئاغايى زةغةاَلتةوة ، ضوْهة َاْانةى ظؤض يةوة 
فطاواْرتة نة بة يةنَيو ية ؾَيوةناْى زةغةاَلت بيبةغتيٓةوة ، بةَيهو َاْانةى بةضظتطئ ؾَيوة و ئاغتى زةغةاَلت 

تَيجةِضزةنات ، بؤئةَةف ية زةغةاَلتى فاؾيعَسا غةضدةَى نًتووض و ظَإ و ثَيهٗاتة غياغيةنةى ، تةْاْةت ٖعض و 
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةوَيةتى ْةتةوةيى وةى . بؤضووْة ئَيتٓيهيةناْيؿى يةبةضزةّ ٖةِضةؾةيةنى َةظْسا بووٕ 

دعانَيهى ئةخالقى و غياغى زانؤنى يةغةض ئةوة زةنات نة خؤى وةى زةوَيةتَيهى ياغا منايؿبهات ، يةَةؾةوة خؤى 
وةى زؤخَيو زةْوَيَٓيت نة ئةَة بؤيةنةَني داضيةتى نة ياغاناْى تَيسا بةضٖةّ َٖيٓطاوٕ ، يةتةى ئةوةؾسا ٖيض 

، ئؤز ئاالٕ )تانَيو ْاتواَْيت ْهؤَيى ية وةٖا دعانيو بهات نة خؤى وةى دعانَيهى ئةخالقى و غياغى وةزةضخػتووة 

                                                                                                                  .(84-83 ، 267-259، 4ٍخ

    
زةوَيةت و ْةتةوة وةى نؤْفيسضاييعَى زميونطاتيو ية غةضزةَى َؤزَيطْةزا ، ية زيسى ئؤز ئاالْسا بطيتيية ية 

ؾَيوةيةنى ضاالنى و ثطانتيهى بؤ ثاواْهطزٕ و زةغتبةغةضزاططتٓى دعاى يةاليةٕ غةضَايةزاضيةوة ، نة يَيطةزا 
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زةوَيةتى ْةتةوةيى وةى ؾَيوة و فؤِضَى زةغةاَلت بةضظزةبَيتةوة و خؤى واتازاض زةنات ، ٖةَيبةت ئةَة يةناتَيهساية 
. نة ييرباييعّ خؤى وةى ئاَاجنى طؿتَيتى و بةضشةوةْسى طؿتى دعاى خؤى ثَيؿهةف زةنات يةغةض ؾاْؤى زةغةاَلت 

بؤ ئةَةف فؤضَى زةوَيةتى ْةتةوةيى َةضز بووة بؤ زاطريناضى دعاى ٖةّ ية ْاوةوة و ٖةّ ية زةضةوةؾسا ، 
.         يةَةؾةوة ضاضةغةضنطزٕ و ؾيهاضنطزْى زةوَيةتى ْةتةوةيى ْةتواْطاوة بة ئاغاْى بة ئةجناَى خؤى بطات 

ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا زةطةئ بةو تَيطةيةى نة ثَيويػتة بةض ية ٖةض ؾتَيو زةوَيةتى ْةتةوةيى وةى َةظْرتئ 
يَيطةزا بؤ ِضاغتهطزْةوةى ضةَهى زةوَيةتى ْةتةوةيى زةؾَى بووتطَيت ْةتةوةى . فؤضَى زةغةاَلت ئاَاشة ثَيبهةئ 

زةوَيةت ، نة ئةَة بةزضَيصايى ََيصووى ْاوئ ئاوانطاوة و بةضزةواَى ٖةية ، ضوْهة زةوَيةتى ْةتةوةيى تا ئَيػتا 
بةزيسى ئؤز ئاالٕ ية زةوَيةتى . دطة ية ثاواْهطزْى غةضتاغةضى دعاى ٖيض َاْايةنى تط ْازات بةزةغتةوة 

زا نؤيؤْياييعّ و َؤْؤثؤَيى و ئيٓسؤغرتياييعّ و ئيهؤْؤَيعّ بةضزةواّ ية (ْةتةوة-زةوَيةت)ْةتةوةييسا ياخوز ية 
ٍَ َؤْؤثؤىل زةغةاَلتسا   زةنات 27ئؤز ئاالٕ يَيطةزا ِضةخٓةيةى ئاضاغتةى فطْاْس بطاوزٍ. زؤخى ِضَيههةوتٓسا بووٕ يةطة

زةغةاَلتيـ ؾتَيهة "نة يةيةنَيو ية زةقةناْيسا و ثابةْس بة زةغةاَلت و غةضَاية ئاَاشةى ثَيهطزووة ، بطاوزٍ زةَيَيت 
، بةاَلّ يَيطةزا ئؤز ئاالٕ ئةَة ِضةتسةناتةوة نة زةغةاَلت وةنو " نة وةنو غةضَاية زةتواْطَيت نةَيةنة بهطَيت

غةضَاية بتواْطَيت نةَيةنة بهطَيت ، ٖةضوةٖا ثَيؿيواية نة بطاوزٍ ٖيض ئاطازاضْية يةوةى نة بةٖةَيةزاضووة ، 
ضوْهة طةيؿنت بة يةنَيتى َْيوإ غةضَاية و زةغةاَلت تاِضازةيةى َةساَية ، زةنطَيت بوتطَيت نة زةغةاَلت بةٖةَإ 

                                       . زؤخى غةضَايةيةنى ٖؤَؤشةٕ طةيؿتووة نة ئةَة بةزضَيصايى ََيصوو نةَيةنة نطاوة 

                                     
زةوَيةتى ْةتةوةيى يةََيصووزا وةى يةى ثَيطة تةواوى ثاواخنواظيةناْى زةغةاَلت و غةضَايةى ية ضواضضَيوةى خؤيسا 

نؤنطزؤتةوة و نطزوويةتى بة يةى دةغتة ، يةَةؾةوة َةظْرتئ و تايبةترتئ ِضَيهدػتٓى غةضَاية يةِضَيطةى 
ْةتةوة وة وةطةِضزةخطَيت و بةضْاَةِضَيصى تايبةت بةخؤى بؤ زةنطَيت ، ثةيووةغت بةَةف بةبَى -يةناْةيى زةوَيةت

ْةتةوة ية فؤِضَة ََيصووييةنةى ْاتواْطَيت ِضووْهطزْةوةى تةواوةتى بؤ بهطَيت ، -زابِطاْسْى يةناْةيى زةوَيةت
                                                                                              .  ضوْهة ٖؤناضى نةَيةنةبووٕ يَيطةزا ية ئاضازاية ، نة ئةويـ زةغةاَلتة 

ْةتةوة بووةتة يةناْةيةى و بة -ية ططمياْة فةيػةفى و ََيصووييةناْى غةزةى ْاوةِضاغتيؿسا ظاضاوةى زةوَيةت

                                                           
 بطاوزٍ ، ٖؤناضة ََيصووييةناْى ِضةتسةنطزةوة و ثَيوابوو نة تةواوبووْى ظاْيٓةناْى ٖؤف زةضزةخات ، تا ِضازةيةى فهطةى َطنػيعَى بةغةضةوة بوو بةتايبةتى -27

فهطةى َاتطياييػتى َاضنػى ، بطاوزٍ يةو باوةِضةزا بوو نة غةضَايةف وةى زةغةاَلت تاوْاى نةَيةنةنطزٕ و َؤْؤثؤَيهطزْى ٖةية ، يَيطةزا ئؤز ئاالٕ زةيةوَيت 
ِضةخٓة يةو بؤضووْةى بطاوزٍ بططَيت ، بةاَلّ يةو ِضةخٓةيةيسا ثةيووةغت بة بطاوزٍ ئؤز ئاالٕ بةبَى ِضواْيٓة قؤضخهطزْى زةغةاَلت و بةظؤض خؤغةثاْسْى 

زةغةاَلت ية ئَيػتازا بةتايبةتى ية ِضؤشٖةاَلتى ْاويٓسا بووةتة نًتووضَيو ِضةخٓةنةى خؤى ئاضاغتة نطزووة ، منوْةف بؤ ئةَة واَلتى ئَيطاْة نة ضةْسئ غاَية 
.                                                               يةِضواْطةيةنى ئاييٓيةوة زةغةاَلتيإ نةَيةنة نطزووة ، ٖةض تةْيا خؤؾيإ ياغا زةضنةض و بطؤِضى زةغتووضٕ   
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ظاضاوةيةنى ئيالٖيى باضنطاوة ، ئةَةف يةناتى ِضَيوِضةمسة ثريؤظةناْسا بة ئاؾهطا خؤى منايـ زةنات ، نة يةٖيض 
ٖؤناضى طةياْسْى زةوَيةتيـ . غةضزةََيهى ََيصوويى زؤخَيهى وةٖا ْةئافطَيٓطاوة و ثةيووةغت ْةبووة بةّ بابةتةوة 

بةو ثاية ئيالٖيية ، ثةيووةغتة بة تايبةمتةْسَيتى بريؤنطاغيةوة ، تةْاْةت يَيطةؾةوة َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى 
ْةتةوة بهاتةوة ، ئةّ بابةتةف بة ئةْساظةيةى -ٖةوَيى ئةوةزةزات نة يةٖةَوويإ ظياتط ٖةَيوةغتة يةغةض زةوَيةت
                                                                                                      . منايؿسةنات نة يةٖيض غةضزةََيهى َؤزَيطْيتةى تطزا ئاواْةنطاوة 

ْةتةوة ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا ، بطيتيية ية غيفةتى ٖاوبةؾى دعاى بةغةضدةّ توَيصةناْيةوة ، نة -نةواتة زةوَيةت
ثاضَيعطاضى ية بةضشةوةْسى طؿتى دعاى زةنات و قؤْاغى َؤْؤثؤَيى غةضَايةزاضى تَيجةِضاْسووة و طةيةْطاوةتةوة بة 

ْةتةوة يةاليةى بووةتة ٖؤناضى ئةوةى نة دعاى بة ثاواْى -سةقيكةتى خؤى ، نة يةَِطؤزا ضةَهى زةوَيةت
زةغةاَلت ٖةشَاضبهطَيت ، يةاليةنى تطيؿةوة بة غةضضاوة تيؤيؤشيةناْةوة بةغرتاوةتةوة ، نة بة غيفةتى ْةضيتى 

ْةتةوة طةضةنة ية -ثَيـ ية َؤزَيطْيتةى زةغةاَلت و غةضَاية زةططَيت ، يةتةى ئةوةؾسا بؤ ِضووْهطزْةوةى زةوَيةت
، ئؤز ئاالٕ )فؤِضَة ََيصووييةنةى زابرِبَيٓطَيت نة بووةتة فؤِضَو ؾَيوةى نؤيؤْى زةغةاَلت بةؾَيوةيةنى نةَيةنةبوو 

                                                                                                                   .(257-245ٍ . 2010، 3خ

           
ْةتةوة ٖةَيبطؤظَيٓني ، نة -ية تةواوى زيسطا ٖعضيٓيةناْى ئؤز ئاالْسا ، زةتواْني ثَيٓاغةيةى ثةيووةغت بة زةوَيةت

ْةتةوة بطيتيية يةو زةوَيةتةى نة تةْيا يةيةى ْةتةوة ثَيهٗاتووة ، طؿت ئةْساَاْى ئةو -ثَييواية زةوَيةت
ٍَ بةيةنرتى زةبٔ ، ئةَةف (ْةتةوةثةضغتى)ْةتةوةيةف يةتةى ئاييٓى خؤثةضغتى ٍَ زةوَيةتسا تَيهة يةوة يةطة

بةؾَيوةي يةنايةتى خؤى زةضزةخات ، ئةَةف دياواظة ية زةوَيةتى خاْةزإ و غةضَايةزاضى و زةضةبةطايةتى و 
زةوَيةت طةضةنة ضَيع ية ئاظازى .نؤياليةتى ، ضوْهة ٖةضيةى يةَاْة دؤضة ثَيٓاغةيةنى تايبةت بةخؤيإ ٖةَيسةططٕ 

 .                                 (225-224ٍ . 2009، 2خ، ئؤز ئاالٕ )و َافةناْى تاى بططَيت ، تانيـ بةٖةَإ ؾَيوة طةضةنة ثابةْسى ياغانإ بَيت 
ية زةوَيةتى ْةتةوةييسا و ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا زةتواْني ضةْس طؤتةيةى ثةيووةغت بة ْةتةوةى زميونطاتيو 

زةوَيةت ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا نة ئاَاجنى غةضةنى ْةتةوةية ، نة بةتايبةتى ية ِضؤشٖةاَلتى . ٖةَيبطؤظَيٓني 
ْاويٓسا خؤى وةى زضومشَيو منايؿسةنات ، ئةوا بؤ خوَيٓاوى بووْى غةضزةَةنة بووةتة ٖؤناضَيو و ٖةضوةٖا بووةتة 

ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا نة زةوَيةت بة ْةتةوةوة يهَيٓطاوة . ثطْػيجَيهى ًَُالَْيَى يةَْيوإ ظاْػت و ئايسيؤيؤشيازا 
، ٖاونات زةغةاَلتيـ يةو ْاوةزا خؤى نة بة ٖةضزوونياْةوة يهاْسووة ، ئةوا بووةتة ٖؤناضى غةضةنى نَيؿةطةيَيو 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني بًََيني نة َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى . نة تةواوى ْاوضةناْى تطيؿى ططتؤتةوة 
نَيؿةطةَيَيهى َةظْى بةزواخؤيسا َٖيٓاوة ئةوا ئاخَيعطةنةى خؤى ية ضةَهى زةوَيةتى ْةتةوةييةوة منايؿسةنات ، 
ٍَ زةوَيةتى زةغجؤتيعّ نة ئاخَيعطةنةى ية ضيٓى خاْةزاْةناْةوة  ٖةضئةَةف بووةتة ٖؤناضى دياواظيةنةى يةطة
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غةضضاوةزةططَى ، يةتةى ئةوةؾسا نة زةوَيةتى ْةتةوةيى ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بووةتة بابةتَيهى فطة ئاَيؤظ 
. ثةيووةغت بة ظاْػتى غؤغيؤيؤديةوة نة نَيؿةناْى َةظٕ نطزووٕ و بةضةو ثَيواشؤى ْاضاضةغةضى بطزووٕ 

زةوَيةتى ْةتةوةيى ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بةٖةَإ ؾَيوةى َؤْؤثؤَيى ئابووضى ئةويـ ضةَهى َؤزَيطْيتةى 
.            غةضَايةزاضى بؤخؤى ٖةَيططتووة ، يةتةى ئةوةؾسا ناضة ططْطةنةى بووةتة ضةوغاْسْةوة و غةضنوتهطزٕ 

ْةتةوةى زميونطات ْةى تةْيا خؤى بةَيهو تةواوى نًتووض و ئةظَووْةناْى يةاليةٕ َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضيةوة 
غٓووضزاض نطاوٕ و بةِضَيوةزةبطزضَئ ، بؤئةَةف ظَاْيـ ئةوةْسى نًتووض ِضؤَيى خؤى زةطَيِطَيت ثةيووةغت بة 

ية ئاخَيعطةزا ْةتةوةى زميونطات طةضةنة نةَرتئ ْةخؤؾى بةخؤيةوة ببيَٓيت ، واتة زةغةاَلت تَييسا . ْةتةوةبووٕ 
بة غةضَايةوة ْةيهَيٓطاوة و غةضدةَى تانةنإ تَييسا ئاظازٕ ية ضؤْيةتى شياْهطزٕ و ناضنطزْسا ، بةاَلّ ية 

غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بووةتة ٖؤناضى ثاضضة ثاضضةنطزْى ثةيووةْسية نؤَةاَليةتيةنإ و َؤزيًى ْةتةوةى 
                                                                                        .  زميونطاتى بةضظنطزؤتةوة نة نَيؿة ئافطَيٓة 

                                                                                   
ئؤز ئاالٕ ضؤْيةتى دياواظى و ضؤْيةتى ِضَيهدػنت بة نَيؿةى غةضةنى َْيوإ خؤبةِضَيوةبطزْى زميونطاتياْة و 
زةوَيةت و زةغةاَلت زةظاَْيت ، بةاَلّ ئةو واقيعيةى َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى نة يةَِطؤزا زةبيٓطَيت ئةوا وةى 

ؾؤِضؾَيو ية زشى دعاى غةضتاغةضى ديٗاْى ططتؤتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا بووةتة ٖؤناضى زةغةاَلتجةضغتى و 
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ ِضيفؤضّ و ؾؤِضف وةى َيتؤزى . بةَٖيعبووْى خوزى َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى 

ضاضةغةضى ئةّ ِضةوؾة ثَيؿٓياضزةنات ، نة ؾوِضف ِضووخاْسْى بوْيازةناْى زةغةاَلتى زةوَيةتى ْةتةوةيى و 
َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى بة بٓةَا زةططَيت ، ئةوا ِضيفؤضَيـ يةّ ثيضوةزاْطةيةوة ٖةَيسةغتَى بة ئافطاْسْى 

                                                          .(51-46ٍ . 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ)زاٖاتوويةنى ئةضَيٓى و ئافطاْسْى ِضةوؾَيهى زش بة زةغةاَلتى زةغجؤتيعَى 
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لة مؤديَسنيتةى دميوكساتيدا                    (ئيلؤمؤنيصم ، ئيهدوضرتياليصم و ئيلؤلؤذى )نةضلى دووةم ؛ ئازاضتةكانى   

زا بووْةتة (ئيهؤيؤشى)و شيٓطةثاضَيعى (ئيٓسوغرتياٍ)يةتةى ضةَهى ثيؿةغاظى (ئيهؤْؤَى)ضةَهى ئابووضى

بابةتَيو يةَِطؤشطاضةزا نة بابةتطةيَيط يةخؤزةططٕ يةِضووى غياغى و نؤَةاَليةتى و تةْاْةت زةوَيةت و زةغةاَلتيـ 

ئةو ؾتة َاززياْةى نة تاى بةؾَيوةيةنى تايبةتى و دعاى بةؾَيوةيةنى طؿتى بووْةتة ئاغاضَيهى يةََيصيٓة و . 

بةزةغتى زةغةاَلتةوة طرييإ خواضزووة ، يةتةى ئةَةؾسا دعاى بةغةضدةّ تانةناْيةوة ٖةَيوةزاى 

بةزةغتَٗيٓاْيةتى ، ئةَةف يةناتَيهسا نة زةتواْطَيت ٖةض تانَيو َافةناْى خؤى ثَى بسضَيت و بةؾى خؤى ثَيؿهةف 

ٍَ و ْاتواْطَيت بةتةْٗا غووزيإ ىَل ببيٓطَيت ، ٖةَوو ئةو . بهطَيت  ئةو ؾتة َازيياْةف ثةيووةغنت بة نؤَة

تايبةمتةْسياْةف ية ثِطؤشة ٖةضةوةظييةناْسا زةبيٓطَئ ، ئةّ ثِطؤشةيةف زةتواْطَيت ية ٖعضيٓةناْى نيبووتػسا 

ية ناتَيهسا نة تَيطةى يةنػاْى ناضيطةضى يةغةض . ئاَاشةى بؤ بهطَيت نة تا ئَيػتاف ئةّ ثِطؤشةية بةضزةواَى ٖةية 

بعاظى َطؤظ زاْاوة زشى نؤياليةتى و ْازازثةضوةضى بةتايبةتى ية قؤْاغى غؤغياٍ زميونطاتسا ، ئةوا ناضيطةضى 

ًََيت ٖةضضةْسة ئةّ  ئةوةؾى يةغةض َطؤظ زاْاوة نة يةنػاْى َاززى ٖؤناضى غةضةنية تاوةنو دياواظيةنإ ْةَٖي

دؤضة بريؤنةية ظياتط ية َطؤظاَْيو ْعيهة نة بة ضةثى زؤطُا ْاوظةْس زةنطَئ ، ضوْهة ئةّ دؤضة بريؤنةية ية 

ضةثى ْازميونطاتسا تاى وةالزةَْى و بةئاغاْيـ ْاتواَْى طوظاضؾت ية دياواظى طةؾةنطزْى اليةْى غياغى و 

غؤغيؤيؤدى و فةضٖةْطى و نًتووضيسا بهات ، نةواتة يَيطةزا دياواظيهطزْى اليةْى ئابووضى و ثيؿةغاظى ٖةضوا 

-50ٍ. 2007َاَؤغتا دةعفةض، )ناضَيهى ئاغإ ْابيت ْة بةثَيى باضوزؤخة غياغييةنإ و ْة بةثَيى اليةْى شيٓطةيي 

51) .                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

واتايةنى بةضفطاوإ يةخؤزةططَى ، طوظاضؾت ية ظاْػتَيهى بةضباَلو زةنات و نة ثةيووةغتة بة  (ئيهؤيؤشى)شيٓطة

ثاضاغتٓى َطؤظ و زةوضوبةض ، غةضدةَى باضوزؤخة بايؤيؤدى و غؤغيؤيؤدى و غطوؾتى و ْةضيتى و غايهؤيؤشى و 

غياغيةنإ ية ضواضضَيوةى خؤيسا نؤزةناتةوة ، بةتايبةتى غةضدةّ ئةو فانتةضاْةى ثةيووةغنت بة شياْى 

ئةضغتؤ يةنَيهة يةو فةيًةغووفاْةى نة بة ئاؾهطا طوظاضؾتى ية ٖؤناضة غطوؾتى و دوططافيةنإ . َطؤظةوة 

نطزووة ، ئةو ثَييواية نة ٖؤناضة غطوؾتى و دوططافيةنإ ناضيطةضيةنى تةواو يةغةض شياْى َطؤظ زازةَْئ 

َطؤظ يةنَيهة يةو بووْةوةضاْةى طةضةنة ثابةْسى شيٓطةنةى . بةتايبةتى يةاليةْى غؤغيؤيؤدى و غايهؤيؤشيةوة 
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خؤى بَيت ، بةاَلّ يةَِطؤزا ظاَيسةغتى خؤى بةغةض غطوؾت و زةوضوبةضى خؤيسا نطزووة ، ئةَةف بةٖؤى 

بةناضَٖيٓاْى ضةْسئ ئاناضى دؤضاو دؤضى َاززة خؤضانيةنإ و يةاليةنى تطيؿةوة بةٖؤى اليةْةناْى تطى 

                                                                                                                    ( .92-90ٍ . 2002َةْوضَيٗط َوسػٓى ، .ز)ثيؿةغاظيةوة نة ِضؤشاْة بةناضيسةبات 

طؤِضاْهاضيية ئابووضيةنإ نة يةَِطؤزا وةى ديٗاْطرييةى غةضٖةَيسةزةٕ و ٖةوَيى ئةوة زةزةٕ نة تاى بهةٕ بة 

يةتةى ئةوةؾسا طةض . ئةوا دةوٖةضى خؤى يةْاو زميونطاغيسا زةبيَٓيتةوة  (نؤمسؤثؤييتى)ٖاواَلتيةنى ديٗاْى

مباْةوَيت باؽ ية نؤغجة غؤغيؤيؤديةنإ بهةئ نة تا ِضازةيةنى ظؤض ثةيووةْسى بة ْةؾومناى ئيهؤْؤَيةوة ٖةية 

ٍَ باغةنةوة ، يةاليةنى تطةوة ثةضةغةْسْى ئابووضيـ يةخؤزةططَى نة  ، ئةوا ٖؤناضى ْةؾومناى ْةتةوةف زَيتة ثا

زميونطاغيـ يةَِطؤزا . ثةيووةغتة بةتةواوى بوْيازةناْى دعانةوة نة ِضؤَييإ ٖةية ية ضؤْيةتى بةضٖةََٗيٓاْسا 

ناتَيو دعاى تووؾى باضططشى ئابووضى ٖات . بؤتة بعاظَيهى ئابووضى ، خؤى ظيت نطزؤتةوة و ِضوو ية طةؾةنطزْة 

ئةوا ٖؤناضةنةى ية خطاثى ضانػاظى ئابووضيسا ْابيٓطَيتةوة ، بةَيهو ٖؤناضةنة ئةوةية نة زةوَيةت و دعاى بةٖؤى 

ٍَ ٖةَيوَةضدة ئابووضى و غياغييةنإ   . 2006غاَى ؾؤِضف ، )ْاتةواوى خؤيإ تواْاى خؤ طوجناْسْيإ ْيية يةطة

92-93) .                                                                                                                                       

ًَُالَْيى َْيوإ ثةيووةْسية ئابووضى و غؤغيؤيؤديةنإ يةتةى ئةو دؤضة َؤزَيطْيتةى بةضٖةََٗيٓإ ، نة ية 

ئةجناَى طؤِضاْهاضيية نؤَةاَليةتيةنإ يةاليةى و ظاْػت و تةنٓةيؤشيا و ئيهؤْؤَيةوة ٖاتؤتة ئاضاوة ، بووةتة 

ٖؤناضى ًَُالَْيى َْيوإ ضيٓةنإ ية دعانسا ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني بًََيني نة دؤضة ًَُالَْييةنى يةَْيوإ 

. ضيٓى بةضٖةََٗيٓةضإ و ضيٓى زةغةاَلتسا زضوغتهطزووة بةزضَيصايى ََيصووى ْاوئ ئةظَووْةنةى ْانؤتا بووة 

 بةدؤضَيو ئاَاشةى بؤ زةنات نة بطيتيية ية ؾَيواظَيهى ْاضاضةنى ئابووضى ، ئةّ تَيِطواْيٓة 28ناضٍ َاضنؼ

ئابووضيةى َاضنؼ يَيطةزا خؤى يةزوو َةظةْسةزا زةبيَٓيتةوة نة ثةيووةغنت بةيةنرتيةوة و وةى يةنايةتيةى واْة 

، َةظةْسةى يةنةّ نة ثةيووةغتة بة ئابووضى و ٖؤناضةنةؾى ْةؾومناى دعاى و تايبةمتةْسية غؤغيؤيؤديةناْى 

زا خؤى (ئيٓسؤغرتياييعّ)دعاى زةططَيتةوة نة بةضٖةََٗيٓةضٕ ، ئةّ بةضٖةََٗيٓاْةف يةشَيط ْاوْيؿاْى ثيؿةغاظي

                                                           
28-

ٌَ و غةضةوشَيطنطزْةوةى بؤ زيايَيهتيهى َاتطياييػتى ، بٓةَاى ئابووضى نطزة ْٗؤَى يةنةَى ٖةَوو   ناضٍ َاضنؼ ، بة وةضططتٓى زيايَيهتيهى ئايسيايى ٖيط
بواض غياغي و نؤَةاَليةتيةناْى تط ، يةتةى ئةوةؾسا بة بٓةَاى غةضةنى ْاوظةْس زةنطز ، ٖةض طؤِضاْهاضيةنيـ ية ئابووضيسا بطيتيية ية طؤِضاْهاضى ية بواضةناْى 
تطزا ، واتة بٓةَاى ئابووضى ِضؤَيى يةنةَة يةبةضاَبةض غياغةت و بٓةَاناْى تطزا ، بؤئةَةف ظؤض ططْطى بةاليةْى ئابووضى زةزا و بة ثَيساويػتى غةضةنى واَلتى 

.                                                                                                                                                            زازةْا بؤ بةضةوثَيـ بطزٕ   
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منايـ زةنات و زةبَيتة غةضخاْى دعاى و تةواوى غيػتةَاتيهة ئيهؤْؤَى و ياغايى و َؤِضاَيى و تةْاْةت زةغةاَلت 

َةظةْسةى زووةّ نة ية ئةجناَى َةظةْسةى يةنةَةوة زةنةوَيتةوة ، ِضووزةناتة . و غياغةتيـ ئاَاشة ثَيسةنات 

طؤِضاْهاضى بةٖةَوو ثطْػيجةناْيةوة تةْيا اليةْى ياغا ْاططَيتةوة ، ئةَةف يةالى َاضنؼ نة بة ثطؤغةيةنى 

نؤتَيع ، نة ية زيايَيهتيهيةنةى َٖيطًَةوة غةضضاوة - زشةتَيع- تَيع: زيايَيهتيهى ْاوظةْسنطاوة غَى قؤْاغ زةبِطَيت 

 ,Munch)زةططَى ، ٖةَوو ئةّ طؤِضاْهاضياْةف ثطْػيجةناْى شيإ يةخؤزةططٕ بؤ دعاى بةؾَيوةيةنى طؿتى 

2003.Pp114-116).                                                                                                                                       

ؾؤِضؾى ثيؿةغاظى نة ية غةزةى ْؤظزةوة غةضيٗةَيسا ، ثةيووةغت بة زاَوزةظطا و ؾَيواظةناْى بةضٖةََٗيٓإ ، بووة 

ٍَ غةضٖةَيساْى  ٖؤناضى َؤْؤثؤَيى و غةضَايةي نطزة َٖيعَيو نة شياْى ٖةظاضةٖا نطَيهاض بةخؤيةوة ططَيبسات ، يةطة

 ٍَ ؾؤِضؾى ثيؿةغاظيسا نؤضةضى ية طوْسةناْةوة بةضةو ؾاض غةضيٗةَيسا ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة غيػتةَى نؿتونا

غؤغياييػتةنإ بةض يةغةضٖةَيساْى غةزةى ْؤظزة ثَيساططيإ يةغةض باضوزؤخى . خطاية قؤْاغَيهى الواظةوة 

نطَيهاضإ زةنطزةوة ، ثَيساططيإ يةغةض ئةوة زةنطزةوة نة ثَيويػتة زةوَيةت ِضؤَيى غةضةنى ببيَٓيت ية شياْى 

ئابووضى نطَيهاضاْسا ، يةَةؾةوة زةتواْني ؾؤِضؾى ثيؿةغاظى بة ؾؤِضؾَيو ْاوظةْس بهةئ نة ثةيووةغتة بة 

يويؼ )يةنَيو ية ْووغةضة غؤغياييػتةناْى بةض ية َاضنؼ بةْاوى . ثةيووةْسية غؤغيؤيؤدى و َطؤظايةتيةنإ 

نة بة ٖعضظاَْيهى نطزاضى ْاغطاوة ، ثةيووةغت بةّ زؤخة ئابووضى و ثيؿةغاظياْةى نة ضيٓى نطَيهاضإ  (29بالٕ

تَيى نةوتبووٕ ، ْاَةيةى بةْاوى ِضَيهدػتٓى ناضةوة زةْووغَيت و تَييسا زاواى ئةوة زةنات نة سهوَةت ثَيويػتة 

ناضطةيةنى ٖةضةوةظى بٓيازبَٓى و غػتةَى غؤغياييػتى بةؾَيوةيةنى طؿتطري دَيطريبهات ، يةتةى ٖةَوو 

ئةواْةؾسا بةضْاَةيةى بةيووةغت بة شيٓطة و زةوضوبةض خباتةِضوو نة بةضزةواّ ِضةوؾى شيإ تَيهسةزات و 

            .(330ٍ . 2013َةٖسى َةسفوظ، . ز)بةؾَيوةيةنى طؿتى طوظةضاْى َطؤظةنإ بةضةبةضة بةضةو تَيهسإ زةبات 

بةزيسى ناضٍ َاضنؼ نةثيتاييعَى ئيٓسؤغرتياييعّ خؤى ية غيػتةََيهى ئابووضيسا زةبيَٓيتةوة ، ئةَةف 

ثةيووةغت بة بةزةغتَٗيٓاْى غووز و قاظاجنى تايبةتى و ًَُالَْيى َْيوإ ناضطةنإ و ضؤْيةتى فطؤؾتٓى 

ئةَةف وايهطزووة نة زشبةضيةنى َةظٕ زضوغتبهات يةَْيوإ ضيٓة زةوَيةَةْسةناْسا و نة ، بةضٖةَةناْيإ 

                                                           
29-

يويؼ بالٕ ، ثاَيجؿتى ضيٓى نطَيهاضإ بوو ، بؤئةَةف بؤطؤتةناْى دَيطاى ِضةظاَةْسى غةضدةّ نطَيهاضإ بووٕ ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة تواْيإ ثاَيجؿت بة طؤتة  
.                          و ٖعضيٓةناْى يويؼ بالٕ ضةْسئ ؾؤِضؾيإ ثةيووةغت بة ئاظازى و زاوانطزْى َافةناْى خؤيإ ئاوانطز ، بةتايبةتى ية ئةَيُاْيا و ئَيتاَييا   
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نةَيٓةٕ و ضيٓى ظؤضيٓةى ٖةشاضاْسا ، ضوْهة يَيطةزا ضيٓى نةَيٓةى زةوَيةَةْس غةضضاوة ثيؿةغاظيةناْيإ 

َةبةغتى َاضنؼ يَيطةزا باؾهطزْى ئابووضى واَلتة بة َةبةغتى بةضشةوةْسى طؿتى و . زةغتبةغةضزاططزووة 

                                                                                                                                          .(34-30ٍ. 2005ئةْتؤْى طيسْع، )ْةَاْى َؤْؤثؤَيى ضيٓى غةضَايةزاضية 

ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا ثطغة ثيؿةغاظيةنإ بووْةتة ناضةنتةضى غةضةنى ية ضؤْيةتى ئاوانطزْى ِضةوؾى 

دعانسا ، بؤ ئةَةف ؾاْبةؾاْى ثطغة ئابووضيةنإ ِضؤَيى زاٖاتى غةضةنى زةطَيِطَيت بةزةغتى زةغةاَلتةوة ، 

يةٖةَإ ناتيؿسا بووةتة دَيطةى ًَُالَْيى َْيوإ دعاى و زةغةاَلت ، ئةّ ًَُالَْييةف بةٖؤى ئاوانطزْى نؤَجاْيا 

ظةبةالسةناْةوةية ، يَيطةزا تانى ناضنةض شياْة ئاغاييةنةى ثَيضةواْة بؤتةوة ، واتة ضووةتة باضى خطاثرتةوة ، بؤ 

ٍَ ثيؿةنةيسا بهات ،  ئةَةف زاواناضى تاى يَيطةزا ية ناضى ِضةٖاوة ضووةتة زؤخَيهةوة نة َاَةَيةى ناتياْة يةطة

ضوْهة ئافطاْسْى زؤخطةيَيهى ْاٖةَواضى وةٖا يةّ دؤضة نة بةٖؤى ًَُالَْيوة ئاوانطاوة تاى ِضَيطةى يَيطرياوة 

يةتةى ئةوةؾسا طةض يَيطةزا باؽ ية    .(Luccas, 1953. Pp46)تةْاْةت ية زاوانطزْى َافة ِضةٖاناْى خؤيؿى 

بووْى نؤَجاْيانإ بهةئ ية غةضزةَى َؤزَيطْةزا وةى ضةَهَيهى طؿتى و ثةيووةغت بة اليةْة 

غؤغيؤيؤديةناْى دعانةوة ، ئةوا زةنةويٓة بةضزةّ ِضاغتيةنى ْهؤَيى يَيٓةنطاو نة تةْاْةت دعانيـ ثةيهَيؿى 

ئةو ًَُالَْيية نطاوة نة بةضةبةضة بةضةو َةتطغى ٖةْطاو زةَْى ، ضوْهة دعانى ثيؿةغاظى يَيطةزا بووةتة 

                                                    .(Luxemburg, R. (1976).Pp17)دعانَيهى ًَُالَْيى َْيوإ ضيٓةنإ 

               

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا ييرباييعّ ثَيٓاغةيةنى بؤ ئابووض ْةَٖيؿتؤتةوة نة تةواوى 

اليةْةناْى وةزياضخبات ، يةبةضئةوةى ئابووضى يَيطةزا ثريؤظنطاوة ، ئةوا ثَيٓاغةنطزْى ٖةضوا ناضَيهى غاْا ْية ، 

ئابووضى ٖةضضةْس ية . يةَِطؤزا زياضزةطةيَيهى زووض ية ئابووضيـ بةٖةَاْؿَيوة بة ئابووضى ْاوظةْس زةنطَيت 

ئاخَيعطةزا ِضؤَيى دَيبةدَيهاضى ثَيساويػتيةناْى شيإ زةطَيِطَيت بةتايبةتى يةِضووى َاززيةوة ، ئةوا ناضيهطزؤتة 

ئابووضى يةَِطؤزا زةتواْطَيت ية واتايةنى بةضتػهى باظاِضزا ثَيٓاغة بهطَيت ، . غةض اليةْى َةعٓةوى َطؤظيـ 

ئةَةف بةٖؤى ئاَيوطؤِضى ثَيساويػتية َازييةنإ نة يةاليةى بووةتة ًَُالَْيى َْيوإ ضيٓةنإ ، يةاليةنى تطيـ 

يةبطى بةناضَٖيٓإ ِضوويهطزؤتة طؤِضيٓةوةى بةٖانإ ، يةَةؾةوة بواضى زميونطاتيعةبووْى يةاليةٕ نةثيتاييعَةوة 

بواضى ئابووضى يَيطةزا بةضةو قؤضخهاضيةناْى زةغةاَلت ضووة و بَى . ْةَٖيؿتووة و تةْاْةت بَى واتاؾى نطزووة 

نةواتة ئابووضى يَيطةزا . ْاوةِضؤنى نطزووة ، ئةّ ِضةوؾةف يةشَيط زضومشى زةوَيةتى ْةتةوةييسا بةئةجناّ طةيؿتووة 
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. بةدؤضَيو ثَيٓاغة زةنطَيت نة ثةيووةغتة بة ضاالنى خوزى قؤضخهاض ، بةتايبةتى قؤضخهاضى غةضَاية 

يةَجَيوةزاْطيؿةوة ؾَيواظى َؤْؤثؤَيى و قاظاجنى ظَيسةِضؤيياْة ثيؿةغاظى و فيٓاْؼ ئاوانطاوة ، نة خوزى خؤى 

غةضزةَى . طوظاضؾنت ية ْهؤَييهطزْى ئيهؤْؤَى زةنات ، يةتةى ئةوةؾسا طةوضةتطئ ناضةغات يةَةوة زةنةوَيتةوة 

غةضزةَى فيٓاْؼ غةضزةَى وَيطاْهطزْى ئابووضى دعانة ، نة خؤى وةى زِضْسةيةى ياخوز ئةْتى َطؤظَيو 

ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بةّ بابةتةوة ئاَاشة بة ناٖيٓةناْى غةضزةَى َؤزَيطْيتةى زميونطاتى زةنات . منايؿهطزووة 

، نة يةشَيط ْاوى ظاْػتى ئابووضى غياغييةوة قؤْاغى َيتؤزؤيؤشى غؤَةضيإ تَيجةِضاْسووة و َٖيعة زةضةنيةناْى 

                                                                                                                          .(33-31ٍ. 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ)دعانيإ نطزووة بة ضريؤنَيهى ئةفػاْةيى 

نيؿة ئابووضيةنإ بةزيسى ئؤز ئاالٕ ْة ثةيووةْسيإ بة غطوؾتةوة ٖةية و ْة ثةيووةْسيؿيإ بة شيٓطةوة ٖةية 

، بةَيهو ثةيووةْسى بة خوزى َطؤظةوة ٖةية ، نة بووةتة زِضْسةيةى يةْاو خوزى خؤيسا ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة 

نَيؿة ئابووضيةنإ بةطؿتى و بَيهاضى وةى نَيؿةيةى يةْاويسا َطؤظى ِضووبةِضووى ططفتطةَيَيهى ظؤض نطزؤتةوة ، 

يَيطةزا ئؤز ئاالٕ ِضةخٓة ية ِضؤظا زةططَيت نة . ٖةضوةٖا تةْاْةت دعانيؿى ِضووبةِضووى بة غةضَايةنطزٕ نطزؤتةوة 

غةضَايةزاضى و ْا غةضَايةزاضى بة يةى ؾَيوةى دعاى ْاوظةْس زةنات و ثَييواية نة زةغةاَلتيـ ؾياوى 

ثاواخنواظية ، يةَةؾةوة ٖاوؾَيوةى دعاى طوظاضؾتى يَيسةنات ، يَيطةزا ئؤز ئاالٕ غةضَايةزاضى بةؾَيوةيةنى دعانى 

ْاضوَيَٓى و وةى تؤِضَيهى ِضَيهدػنت ْاوظةْسى زةنات نة تَييسا َافى دعاى بةضةو تااَلْهطزٕ زةضَيت ، يةَةؾةوة 

ئابووضى وةى ئةو ضؤَةى ثَيؿوو ضيرت ٖاؾةى ْايةت و وؾو زةبَيت ، ٖةَوو ئةَةف ثابةْس بة نؤْرتانتَيهةوة بة 

ٍَ زةوَيةت و زةغةاَلتى ثاواخنواظ يةغةضى ِضَيههةوتووٕ ، بَيهاضيـ يةَةوة خؤى ظيت  ئةجناّ زةطات نة يةطة

زةناتةوة يةْاو تاى بة تانى دعانسا و ْةٖاَةتى بؤ دعاى زةناتة ظيتةَيةى بةضْاَةناْى ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة 

ضيٓة ثَيؿهةوتووةناْى ئيٓسؤغرتياييعّ وةى باظضطاْى و ثاواخنواظى يةِضَيطةى منايؿهطزْى ثِطؤشة 

بؤ ضاضةغةضنطزْى ئةَة ئؤز ئاالٕ ئاَاشة . دؤضاودؤضةناْةوة ِضؤَيى ناضنةضيإ بضونهطزؤتةوةو بَى واتايإ نطزووة 

بة ضؤْيةتى بةضْاَةِضَيصيةى زةنات نة ئاَاجنى قاظاْر ْةبَيت و بةضْاَةنإ ثةيووةغت بة بةضٖةََٗيٓإ بَيت و 

                                                                                                                                                              .زووض ية ثاواخنواظى و بةضْاَةى نةثيتاييعّ بَيت 

ٍَ ططْطى خؤى ٖةية ، ية غةضزةَى  ؾؤِضؾة ثيؿةغاظييةنإ نة يةالى ئؤز ئاالٕ بة ئةْساظةى ؾؤِضؾى نؿتوونا

ٍَ طةياْسووة ، واتة نؿتووناَيى تووؾى  َؤزَيطْيتةزا ظياَْيهى ظؤضى بة ؾازةَاضى غةضضاوةى غةضةنى نؿتونا

زاِضووخاَْيهى طةوضة نطزؤتةوة و يةَِطؤزا ضةَهى ثيؿةغاظى بووةتة ؾَيواظَيهى ؾَيواْسٕ و ضةواؾةناضى طةوضة ، 
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ٖةَوو ئةو ِضةوؾةى نة ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا يةشَيط ْاوى . نة ديٗاْى َطؤظايةتى نطزووة بة زؤظةر 

ثيؿةغاظيسا ئاوانطاوة ِضاغتيةنى ْهؤَيى يَيٓةنطاوة نة َطؤظايةتى خػتؤتة بةضزةّ َةتطغيةنى طةوضةوة ، 

ئةو . بةتايبةتى َؤْؤثؤَيى ئيٓسؤغرتياييعّ وةى ئيُجطاتؤضيةتَيهى طةوضةى يةغةض غةضى دعاى ئافطَيٓسضاووة 

ضيٓاْةؾى نة يةشَيط ْاوْيؿاْى ٖيوَاْيعَةوة باْطةؾةى بةضخؤزإ و تَيهؤؾإ زةنةٕ يةبةضاَبةض 

ئيٓسؤغرتياييعَسا ، ْاتواْطَى ضاوةِضَيى ئةوةيإ يَيبهطَى نة بة ئاَاجنةناْى خؤيإ بطةٕ ، ضوْهة ئةواْة زابِطاوٕ 

ئةّ ططوثاْة ئةطةضى ئةوة ٖةية نة ِضووبةِضى بويةضَيو ببٓةوة نة ثَيـ . ية ثَيطة غؤغيؤيؤدى و ضيٓايةتيةنإ 

ئاَاجنةناْى خؤؾيإ بهةوْةوة ، بويةضطةيَيطى وةٖا يةّ ؾَيوةيةف تةْيا بة خعَةتهطزْى ئيٓسؤغرتياييعّ بةنؤتا 

ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا خاوةٕ ناضةنتةضةناْى ثيؿةغاظى ية ٖةَإ ناتيؿسا خاوةٕ ناضةنتةضَيهى . زةطات 

ئايسيؤيؤشيؿٔ ، يةَِطووةوة ثيؿةغاظى ْوَيٓةضايةتى تطغٓانرتئ ثطْػيجةناْى تةنٓةيؤشيا زةنات نة ثةيووةغت 

                                                                                                         .   بةّ ضةَهةوة ئةجناَسةزضَى 

                                                                                                 

ئيهؤيؤشى ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا وةى بابةت بووةتة ضةَهَيو نة نَيؿةناْى ئيٓسؤغرتياييِ بةبةؾَيو 

يةنَيؿةناْى خؤى زةظاَْى ، بةاَلّ ئيهؤيؤشى بةثَيى بوويةضةناْى دعاى ية ئيٓسؤغرتياييعّ َاْازاضتطة ، ضوْهة 

ظاْػتى . ظياتط يةاليةْى ثيؿةغاظى نَيؿة غؤغيؤيؤديةناْى دعاى بةخؤيةوة ططَيسةزات و ظاْػتى زةوضوبةضة 

نَيؿةى شيٓطة نَيؿةيةنة ية دةْط واتازاضتطة ، يةتةى ئةوةؾسا بةزيسى ئؤز ئاالٕ . ثةضةغةْسْى دعانة 

نَيؿةيةى ْية نة دعاى خوزى خؤى ئافطاْسبَيتى وةى ئيٓسؤغرتياييعّ ، بةَيهو وةى نَيؿةيةى ية ََيصووزا دَيطري 

نَيؿةناْى شيٓطة ية طؿت نَيؿةناْى تط ظياتط خاوةْى . بووة نة دعاى بةتايبةتى و ديٗاْيـ بةطؿتى زةططَيتةوة 

قوضغايية ثةيووةغت بة تؤِض و ِضَيهدطاوةنإ و قاظاْر و غةضَايةوة ، يةتةى ئةوةؾسا طؿت اليةْةناْى تطيـ 

ئؤز ئاالٕ يَيطةزا . ناضيطةضى بةضضاويإ ٖةية ثةيووةغت بة نَيؿةى شيٓطةوة بةتايبةتى يةغةضزةَى َؤزَيطْةزا 

ئاَاشة بةو اليةْاْةى تطيـ زةنات وةى بَى غياغى و بَى َؤِضاَيى و غؤظاْيةتى و بَيهاضى و ٖةاَلوغاْى ئابووضى ، 

طؿت ئةّ اليةْاْة بووْةتة ٖةِضةؾةيةنى َةظٕ و بةضزةواّ بووْةتة َةتطغى بؤ غةض شيٓطة و يةْاويسا 

ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بة ناضةغاتةناْى شيٓطة ئاَاشة بةوةزةنات ئةطةض بةٖؤى . ئاوةضزطايةنيإ ئافطاْسووة 

ِضةفتاضى ٖةْسَيط ططوخ نة ية دعانسا خؤيإ ظيت نطزؤتةوة ، بةتايبةتى اليةْى قاظاْر و غةضَاية نة دعانيإ 

نطزؤتة ؾوَيٓى ِضَيهدػتٓى خؤيإ و ئةطةض طؤِضاَْيهى ْؤى و َةتطغيساض بةخؤيةوة ببيَٓى بةٖؤى تةنٓةَيؤشياوة 
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ئةوا يةواْةية ببَيتة ٖؤى ِضووزاْى ناضةغاتَيهى غطوؾيت ، بؤ ئةَةف َةظةْسةى ئةوة زةنطَى نة تةواوى شيٓطة 

                                                                                                                                                                                                               .ِضووبةِضووى قياَةت بهاتةوة 

تَيهضووْى ٖاوغةْطى َْيوإ دعاى و شيٓطة ظياتط ثةيووةغتة بة نَيؿةى غيػتةَى ؾاضغتاْى ، ضوْهة 

ٍَ شيٓطةزا ئاوانطاوٕ ْةى  ثةيووةْسية نؤَةاَليةتيةنإ بةزضَيصايى ََيصوو بةؾَيوةيةنى غطوؾتى بؤ طوجناْسٕ يةطة

يةتةى ئةوةؾسا شيٓطة و دعاى وةى زوو تايبةمتةْسى ضةَهَيو ناض بؤ . بؤ ْةَاْى يةنرت و زاِضووخاْى يةنرت 

يةنرتى زةنةٕ يةثَيٓاو َاْةوةزا ، بةاَلّ بةٖؤى ئاَاجنى قاظاجنةوة ئةو تايبةمتةْسيةيإ يةزةغتسةزةٕ ، يةّ 

ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني بًََيني ْةَاْى ئةو تايبةمتةْسيةى نة يةَْيوإ دعاى و شيٓطةزا ْاََيَٓى زةطةِضَيتةوة بؤ 

قةيطاْى شيٓطةيى نة يةََيصووى نوضتى ؾاضغتايةتسا ِضووزةزات ، ئةَةف بةض ية ئَيػتا بووْى ٖةبووة و 

زؤخةنةؾى ٖةتا ئَيػتا ٖةض بةضزةواَة يةغةضزةَى َؤزَيطْةزا ، ضوْهة بابةتى قاظاْر ية تةواوى ثَيواشؤناْى 

                                                                           .   ؾاضغتاْيةتسا بووةتة ٖؤناضى يةْاوضووْى غطوؾت 

                                                                       

ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا زةتواْني ئاَاشة بةاليةَْيهى تط بهةئ ثةيووةغت بة شيٓطةوة ، نة طوظاضؾت ية ضؤْيةتى و 

ضةْسَيتى دعاى و شَاضةى زاْيؿتوإ و َةظٕ بووْى زةنات ، يَيطةزا ثَيى واية نة َةظٕ بووْى ؾاض و ظيازبووْى 

شَاضةى زاْيؿتووإ بةؾَيوةيةنى ظَيسةِضؤيياْة ئةطةضى وَيطاْبووْى شيٓطةى ىَل ضاوةِضوإ زةنطَيت ، ضوْهة شيٓطة 

يةتواْايسا ْية بةضطةى بططَيت و توْاى بةضٖةََٗيٓاْى ئةو ِضَيصة ظؤضةى ْية و ٖةضوةٖا خوزى شيٓطةف يةٖةَإ 

ية زيسى ئؤز ئاالْسا ئةو ِضاغتياْةى نة ئاخَيعطةى تاظةطةضى زميونطاتى . ناتيؿسا بةضةو ثيػبووٕ ثةيهيـ زةنات 

ثَيهسَيٓٔ ئةوا شيٓطة ية غةضدةّ ِضووةناْيةوة و ية غةضيةْوَى تاظةطةضيةنةيسا ِضؤَيَيهى ططْط زةبيَٓى و ؾوَئ ِضؤَيى 

يةتةى ٖةَوو ئةواْةزا ييرباييعّ ية ئاغتةْطة شيٓطةييةناْسا نة ٖةَيسةغتَى بة غةضنوتهطزْى . خؤى زةطَيِطَى 

اليةْة ثةيووةْسيساضةنةى ، ئةوا ية ٖةوَيى ئةوةزاية نة تةنٓةيؤشيا و ثامشاوةنإ وةى بةضثطغياضيةى ْيؿاْبسات 

                                       .    ية تَيهضووْى شيٓطةزا ، بةتايبةتى نة يَيطةزا ظؤض دةخت يةغةض اليةْى غووتةَةْى زةناتةوة 

نةواتة يةزيسطاى ئؤز ئاالْسا ئيهؤيؤشيـ يةتةى ئيٓسؤغرتياييعّ و ئيهؤْؤَيعّ ِضووبةِضووى َةتطغى زةبَيتةوة ية 

غةضزةَى تاظةطةضيسا ، بةتايبةتى بةٖؤى َؤْؤثؤَيى غةضَاية و قاظاجنةوة نة يةاليةٕ زةغةاَلتى غةضَايةزاضيةوة 

ئاوازةنطَى ، شيٓطة ية ئةجناَى ؾؤِضؾةناْى تةنٓةيؤشيا ِضووبةِضووى َةتطغى بووةتةوة نة يةشَيط ْاوْيؿاْى 

ٍَ و ثَيطةيةنى طةوضة زةطَيِطَيت يةّ وَيطاْهاضيةزا ،  بةضٖةَة ثيؿةغاظيةنإ ئاوانطاوة ، يةّ ْاوةؾسا ئيهؤْؤَيعّ ِضؤ
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نةواتة ٖةضيةى ية ئيهؤْؤَيعّ و ئيٓسؤغرتياييعّ يةغةضزةَى َؤزيطْةزا زةبٓة زوونَيؿة يةبةضزةّ وَيطاْهاضى 

ئؤز ئاالٕ )ئيهؤيؤشيسا نة خوزى خؤى بايةر بة ثةيووةْسى َْيوإ ئؤضطاْيعَة ظيٓسووةنإ و ئيهؤيؤشيةنةيإ زةزات 

                                                                                                 . (357-355 ، 123-112ٍ. 2010، 3خ، 

         

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ، ناتَيو ثَيؿةغاظى طؤِضاْهاضى بةخؤوة زةبيَٓيت و زةضَيتة ضواضضَيوةى ثيؿةغاظى ثةضغتيةوة ، 

ئةوا َاْاى نةوتٓة شَيط نؤْرتؤَيى غةضَايةزاضى زةبةخؿَيت ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة طوظاضؾت ية ظؤضتطئ قاظاْر و 

ثةيووةْسى َْيوإ زةوَيةتى ْةتةوةيى و ئيٓسؤغرتياييعّ ثةيووةْسيةنى . ظاَيبووْى خؤى بةغةض واقيعسا زةنات 

ٍَ بةيهرتيبووْةى  زَيطيٓة و بةيةنةوة بةزضَيصاى ََيصوو ٖةْطاويإ ْاوة ؾاْبةؾاْى يةنرت ، ئةّ تَيهة

ئيٓسؤغرتياييعّ و زةوَيةتى ْةتةوةي بووةتة ياغاى ظؤضتطئ قاظاْر نة ئةَةف بةضٖةَى باضوزؤخى فاؾيعّ و 

ثيؿةغاظى ثةضغتٓة ،  ثةيووةغت بةّ زؤخةؾةوة ئابووضيـ ِضؤَيى خؤى تَيسا طَيِطاوة ، نة وةى ظاْػتَيو ْهؤَيى ية 

بةضزةواَبووْى غةضَاية نطزووة بة باؾرتئ ؾَيوة ، يةتةى ئةوةؾسا ِضؤَيى ية ئاؾهطانطزْى ْا ثيؿةغاظيسا بيٓيووة  

ئؤز ئاالٕ يَيطةزا طوظاضؾت ية غيػتةََيو . نة يةتةى غةضَايةزاضيسا بة ْاتوأْ تاغةض بةضزةواَى بة خؤيإ بسةٕ 

زةنات ، ئةطةض بَيت و ئةو غيػتةَة ئيهؤيؤشى تَيهبسات ئةوا  بةضططيهطزٕ يةبةضاَبةض ئةو غيػتةَةزا تاِضازةيةى 

                                                     . َةساَية ، ضوْهة شيإ بة زؤخَيو زةطةيةَْيت نة ٖةىل شياْهطزْى تَيسا ْاََيَٓيت 

ئيهؤْؤَيعّ ئةو ظاْػتةية نة زةَاَهةناْى بةضزةّ ئيٓسؤغرتياييعَى زاَاَيى ، بؤ ئةَةف بووْى غةضَايةزاضى و 

بؤ . ٖةميةْةى غةضَايةزاضى بؤ َٖيعى بٓةِضةتيةنةى خؤى ثؿت بة ئةظَووْطةضايى و ئايسيؤيؤشيا زةبةغتَيت 

ئةَةف طةضةنة ؾؤِضؾى ثيؿةغاظى وةى بةضٖةََيهى غةضَايةزاضى ْاوظةْس ْةنطَيت ، ضوْهة بةض يةّ ؾؤِضؾةف 

غةضَايةزاضى ية َياْةى دؤضةناْى تطى باظضطاْيةوة خؤى وةى غيػتةََيهى ديٗاْى ْاغاْسبوو ، بةاَلّ بةٖؤى 

ؾؤِضؾى تةنٓةيؤشياوة يةّ غةضزةَةزا ِضَيطاى يةبةضزةّ زضاو و باظضطاْى نطزؤتةوة ، نة ية تةواوى ََيصووى 

َطؤظايةتيسا ْةبيٓطاوة ، بةاَلّ بةٖؤى ئةوةى نة يةّ قؤْاغةزا و يةبواضى ثيؿةغاظيسا غةضَاية بةضٖةََٗيٓاْى 

خؤى زةغتطري زةنات ، ئةوا بووةتة ٖؤى بةزةغتَٗيٓاْى قاظاجنَيهى ظؤض نة خوزى ئةّ قاظاجنةف ياغاى 

غةضَايةزاضية ، نة ئيٓسؤغرتياييعَى ِضووبةِضووى ظَيسةِضؤيى نطزؤتةوة ، نة يةزواى دعانى طوْس و نؿتوناَيسا وةى 

زووةَني زاَةظضاوة ية شَيط ْاوْيؿاْى غةضَايةزاضى ثيؿةغاظى خيعاْةنإ بةطؿتى و ِضةطةظى شْى بةتايبةتى 

ِضووبةِضووى ططفتطةيَيهى ظؤض نطزؤتةوة بةتايبةتى ثةضتةواظةبووْى خَيعاْةنإ ، ئةَةف بةٖؤى ضةوغاْسْةوة 
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زةغةاَلتطةضايى غةضَايةزاضى و ْةَاْى شياْى ئاظاز ، تةْاْةت ِضةطةظى شٕ وةى نااَليةى غةيط زةنات ، نةواتة 

ئيٓسؤغرتياييعّ ْةى ية طوْس بةَيهو ية ؾاضةوة زةغتيهطزوة بة ْةؾومنانطزٕ و ٖةض يةوَيـ باَيغ بووة ، نة ية 

شيٓطة ْاغةنإ ية ِضواطةى ئؤز . ئَيػتاؾسا وةى تانة زةغةاَلتى غةضةنى خؤى بةغةض تةواوى دعانسا غةثاْسووة 

ئاالْةوة يةّ قؤْاغةزا ية ٖةوَيى طةيؿنت بة سةقيكةتسإ ، نة زةوَيةتى ْةتةوةيى و ئيٓسؤغرتياييعّ وةى 

ؾؤِضؾَيهى ئايسيؤيؤشى و ئيهؤْؤَى و غةضباظى ْاوظةْس زةنةٕ و بةٖاىيةنى طؿتطريو يةنرتتةواونةضيإ ثَى 

بةخؿيووة ، يةَةؾةوة ئؤز ئاالٕ قؤْاغى غةضَايةزاضى ثيؿةغاظى بة تَيهسةضى شيإ ْاوظةْس زةنات ، نة بةٖاى 

، 4خ، ئؤز ئاالٕ)دعاى بووْى يةْاو بطزووة و تةْاْةت تةواوى دعانى نطزووة بة نااَل و بة ثيؿةغاظى نطزووة 

2011 .ٍ279-287).                                                                                                                                            

ئؤز ئاالٕ ضواضضَيوةيةنى تيؤضى ثةيووةغت بة غيػتةَى شيٓطةيى ئاَاشةثَيسةنات نة طوظاضؾتة ية غيػتةَى 

ئاوانطزْى دعانى زميونطاتى و شيٓطةيى ثةيووةغتة بة َةظْرتئ و بةضظتطئ ثَيواشؤى . دعانى شيٓطةيى 

ظاْيٓةناْى دعاى ، ٖةضضةْس ئةّ اليةْةف ططْطى خؤى ثَيبسضَيت ئةوا دعانى شيٓطةيى ظياتط ثَيؿهةوتٔ 

بةخؤيةوة زةبيَٓى ية ِضووى يةنػاْى و ئاظازيةوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة دعانَيهى ئاظاز زةئافطَيٓطَيت نة 

ٍَ خوزى غطوؾت ئاوانطاوة و بةِضَيوةزةضَى ، زووض ية دعانى نؤيًةيى  غيػتةََيهى ئةخالقى يةخؤزةططَى نة يةطة

             .  ( 102-99ٍ. 2005ئؤز ئاالٕ ، بةضططيهطزٕ )و ثؿت بةغنت بة غتةَهاضى و ئاَطاظةناْى تَيهساْى غطوؾت 
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لة مؤديَسنيتةى دميوكساتيدا                                             (مؤزِالَ ،ضياضةت و زِؤشهبريي)نةضلى ضيَيةم ؛ ئةزكةكانى  

بابةتة غياغى و ِضؤؾٓبريى و ئةخالقيةنإ ية دعانى َطؤييسا بووْةتة بابةتَيهى ٖةَيؿةيى ية طؿت ؾوَئ و 

غةضزةََيهسا ، يةتةى ئةوةؾسا يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بابةتَيهٔ ٖؤؾى َطؤظيإ بةخؤياْةوة غةضقاَيهطزووة ، 

ٖةضوةٖا ٖةضيةى يةَاْةف ئاخَيعطةيةنة بؤ ْةؾومناى دعاى و زياضيهطزْى تةواوى باضوزؤخةنإ و 

َطؤظ بووْةوةضَيهى ٖؤمشةْسة و ظيتًَةييةناْى يةضواضضَيوةى ئةخالم و . ٖةَيػةْطاْسْيإ يةٖةَبةض ِضؤشطاضزا 

ٖةضيةى ية ضةَهةناْى ئةخالم و غياغةت و ِضؤؾٓبريى ية دعانى َطؤييسا . غياغةت و ِضؤؾٓبرييسا ئةجناَسةزات 

، ية ئةجناَى بَى ْةظَى و ْةطوجناوى باضوزؤخى دعاى وةى تيؤضَيو خؤيإ وةزةضزةخةٕ و زةبٓة زياضيهةضى 

                                                 .نَيؿةنإ و ٖؤناضى باؾهطزْى ِضةوؾى تانةنإ بةتايبةتى و دعاى بةطؿتى 

                                                

ٖاتٓة ئاضاى غةضزةَى َؤزَيطْيتة بةتايبةتى َؤزَيطْيتةى زميونطاتى ، نة غةضٖةَيساْى ثةيووةغت بوو بة 

بوْيازْاْى دعانَيهى تط و يةغةض ؾَيواظَيهى تطى ئةقاَلْى ، يةتةى ئةوةؾسا نة ٖةوَيى ِضةتهطزْةوةى ِضابطزوويسا ، 

بةاَلّ دعانى ية تايبةمتةْسية َطؤييةنإ زووضخػتةوة و بةٖاناْى ْةثاضاغت ، ٖةضوةٖا بةضةْطاضى بةٖاو ْةضيتة 

ثاضاغتٓى َطؤظ و ططْطيسإ بة بةٖا َطؤييةنإ ية ئاخَيعطةزا يةنَيو بوو ية . غؤغيؤيؤديةناْيـ بؤوة 

تايبةمتةْسيةناْى َؤزَيطْيتة ، بةاَلّ زاواتط وَيطاْػاظى بةزواى خؤيسا َٖيٓا و يةبطى بةضٖةََٗيٓاْى ثَيساويػتية 

َطؤييةنإ بةضٖةََٗيٓاْى طاظى شةٖطاوى بوو بة ئاَاجنى غةضةنى ، يةتةى ئةَةؾسا بابةتى َةعطيفة خطاية 

خعَةتى وَيطاخنواظيةوة ، بؤ ئةَةف زةتواْني بًََيني نة َؤزَيطْيتة ية دعانَيهساية نة ئاخَيعطةى غةضدةّ 

ٌَ بوْيازْطابَيت                                                                                                                                                                    . اليةْةناْى يةغةض بٓةَاى ئةق

دعانى َطؤيى بؤ ناًََبووْى تةواو ثَيويػتى بة يةنططتوويى ٖةية ، ئةَةف بةٖاوناضى غةضدةّ َطؤظةنإ 

زةبَيت ، يةتةى ئةوةؾسا بابةتة ئةخالقى و غياغى و ِضؤؾٓبرييةنإ ِضؤَيى غةضةنى تَيسا زةطَيِطٕ يةثَيٓاو 

ٖاوناضى َْيوإ َطؤظةنإ زةطةِضَيتةوة بؤ . بةضشةوةْسى طؿتى و ْةَاْى طةْسةَيى و َؤْؤثؤَيى غةضَايةى دعاى 

بووْى ئةضنى ئةخالقى و ِضؤؾٓبريى َْيوإ َطؤظةنإ ، بؤ ئةَةف طةض ٖاوناضى َْيوإ َطؤظةنإ بووْى ْةبَيت 

                                                                                                                                   .    ئةوا دعانَيهيـ بووْى ْابَيت بةْاوى دعانى َطؤييةوة 
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زةوَيةت ية ئةضنةناْيسا بةتايبةتى ية ئةضنة غياغيةناْيسا بةضاَبةض بة دعاى طةضةنة دؤضَيهى ظيتةَيةيى و 

ثةيووةْسيساض بة ٖواَلتيإ بسات ية ِضووى غياغى و ِضؤؾٓبرييةوة ، يةتةى ئةوةؾسا طةضةنة اليةْى ئةخالقى 

ظؤضبووْى . يةتةواوى دعانسا بةضظ بٓطخَيَٓى ، بؤ ئةَةف ثَيويػتة ثَيطةيةنى غؤغيؤيؤدى ثتةو بةزةغتبَٗيَٓى 

ناضايى ئةخالقى و ِضؤؾٓبريى ية غيػتةَى غياغيسا طوظاضؾت ية غةقاَطريبووْى دعاى زةنات ، بؤ ئةَةف 

ثَيويػتة غياغةت وةى ثطؤغةيةنى طؿتطري ثةيووةغت بة ِضةٖةْسة ئةخالقى و ِضؤؾٓبرييةنإ بة نؤَةاَليةتى 

بةنؤَةاَليةتيهطزْى غيػتةَى غياغى طوظاضؾت ية ئاؾٓانطزٕ و ِضيطاِضؤؾٓى ٖاواَلتيإ زةنات ثةيووةغت . بهطَيت 

بة ِضَيػاناْى زةوَيةت ، يةتةى ئةوةؾسا ئاؾٓانطزْى غةضدةّ تانةناْة بة بةٖا ئةخالقى و ِضؤؾٓبريى و 

 ٍَ نًتووضيةناْى دعاى ، ئةَةف يةاليةى زةبَيتة ثةيووةْسيةى يةَْيوإ تاى و ثَيهٗاتةناْى و طوجناْسْيةتى يةطة

ٍَ دعانسا تَيهٗةَيهَيؿى  ٍَ نًتووضى طؿتى ثةيسازةنةٕ و يةطة ؾوْاغى دعاى ، يةاليةنى تط تانةنإ ئاؾٓايةتى يةطة

زةنةٕ ، ٖةضزوو اليةْةنةف وةى زوو ٖؤناضى غايهؤيؤشى و غؤغيؤيؤشى يةَْيوإ تانةناْى دعاى و تةواوى 

.       زةضٖاويؿتةناْى خوزى دعانسا زةبٓة ثطزَيو بؤ دَيطرينطزْى غيػتةَى غياغى و دَيطرينطزْى غةقاَطريى 

اليةْى ئةخالم ثةيووةْسيةنى توْسوتؤَيى بة اليةْى غياغةتةوة ٖةية ، ئةّ ثةيووةْسيةف يةغةض بٓةَاى 

ِضؤؾٓبريى بوْياززةْطَى ، واتة يةتةواوى ناضةناْى َطؤظسا ٖةّ بةضْاَةيةنى غياغى ٖةية و ٖةّ ئةو بةضْاَةيةف 

تةواوى ظيتةَيةييةناْى َطؤظ ِضةٖةْسَيهى ئةخالقى . يةغةض بٓةَايةنى ئةخالقى و ِضؤؾٓبريى بٓياززةْطَى 

يةخؤزةططٕ ، بؤئةَةف زةتواْني بًََيني غيػتةَى غياغى ِضةٖةْسى ئةخالقى يةخؤزةططَى ثةيووةغت بةٖةَوو 

ِضةٖةْسةناْيةوة ، ضوْهة ٖعضاْسٕ ثةيووةغت بة خؤؾطوظةضاْى و َٖيٓاْة ئاضاى ئةَٓى دعاى خؤى يةخؤيسا وةى 

ثةيووةغت بةَةؾةوة يَيسواْةنةى وةظيطى بةَٖيعى ؾاشْى ئيٓطًتةضا . ِضةٖةْسَيهى ئةخالقى ْاوظةْس زةنطَيت 

ية غياغةتسا ؾتَيو ْية بةْاوى ئةخالقةوة ياخوز ية  ) بة ٖةَية ْاوظةْس زةنةّ نة ٖةضزةّ زةيوت 30ظيهتؤضيا

، يَيطةزا ثَيُواية نة ئاطازاضى ئةو ناضة غياغياْة ْية نة يةثَيٓاو  (غياغةتسا ئةخالم ٖيض َاْايةنى ْية 

بةضشةوةْسى طؿتيسا ئةجناّ زةزضَئ و يةخؤياْسا َاْايةنى ئةخالقيإ ٖةَيططتووة ، ٖةضوةٖا ئةخالم و غياغةت 

زوو ضةَهى طؿتطريٕ و واتاى واَلت زةطةيةْٔ ، يةتةى ئةوةؾسا َطؤظ ية غطوؾتى خؤيسا تايبةمتةْسيةنى 

                                                           
ؾاشْى بةضيتاْى ظيهتؤضيا ، يةْاو زةوَيتَيهى غةضَايةزاضى و َؤْؤثؤَيطةضا ، يةتةى ئةوةؾسا ثةيووةغت بة ِضَيباظى نؤيؤْياييعَى طؤتةنةى خؤى ئاضاغتة نطزووة - 30

ٍَ بة غةضَايةزاضى و نؤيؤْياييعّ ْابَيت  .                             ، بؤئةَةف طؤتةنةى ثةيووةغت بة شيٓطةنةى خؤى زضوغتة ، ضوْهة ئةخالم بٓةَايةنة تَيهة  
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ئةخالقى ٖةَيططتووة ، ئةّ تايبةمتةْسيةف بةؾَيهة ية ياغا و ِضَيػا غياغييةنإ نة ئاَاجنيإ ثاضاغتٓى دعانة ، 

بةاَلّ ناتَيو نة ْةياضاْى زميونطاغى زةغتسةططٕ بةغةض زةغةاَلتسا ، ئةوا ئةّ ئاَاجناْة ثَيضةواْة زةبٓةوة ، بةاَلّ 

ًََيت ية غياغةتسا ئايني ٖيض َاْايةنى ْية ، بةاَلّ ئةخالم َاْاى خؤى ٖةية  ية ئاخَيعطةزا ئةضنى . زةيتواْى ب

غياغةت ئافطاْسْى زةغتووضطةيَيهة بؤ فةظيًةتى َطؤيى و ثابةْس بووٕ بة ياغاى طؿتى نة خؤى يةخؤيسا ثابةْس 

                                                                       . بووَْيهى ئةخالقية و طوظاضؾت ية ِضؤؾٓبرييةتى دعاى زةنات 

ئةضنى ِضؤؾٓبري يةْاو دعانسا بطيتيية ية ؾهاْسْى ئةو نؤغجاْةى نة بةضةوِضووى ٖاواَلتيإ زةبَيتةوة ، بؤ ئةَةف 

َاْاى َٖيعَيهى َةظٕ بةخؤى زةبةخؿَيت و تواْاى زياضيهطزْى زؤخةناْى ٖةية ، يةتةى ئةوةؾسا ْابَيت 

زةغتبةضزاضى باضوزؤخة ْاٖةَواضةنإ و ًَُالَْيى ضيٓايةتى و غياغةت بَيت ، يةاليةنى تط ِضؤؾٓبري يةتواْايسا 

ٖةية نة غٓووض بؤ زةغةاَلت زابَٓيت ، بؤئةَةف ْابَيت طؤِضإ بةغةضخؤيسا بَٗيَٓيت و زةغتبةضزاضى زةغةاَلت بَيت 

و ببَيتة ئاَطاظى َؤْؤثؤَيى زةغةاَلت ، ضوْهة زةغتبةضزاضبووْى طوظاضؾت ية بااَلزةغتى زةغةاَلت و يؤشيهى غياغى 

زةنات ، ٖةضوةٖا طوظاضؾت ية بااَلزةغتى غياغةت و زةغةاَلت زةنات بةغةض ٖعضيٓةنإ و اليةْة َؤِضاَييةنإ 

يةغةضزةَى َؤزَيطْةزا يؤشيو و ٖعضيٓة َطؤييةنإ يةْاو ضواضضَيوةى . بةتايبةتيـ تةواوى ِضةفتاضة َطؤييةنإ 

غياغةت و يؤشيهةنةيسا طريياخنواضزووة ، بؤئةَةف نوضتبيٓى بةزواخؤيسا َٖيٓاوة بةتايبةتى يةغةضدةّ نايةناْى 

شياْسا غيػتةَى غياغى بووة بة زياضيهةضى اليةْة َؤِضاَييةنإ ، يةتةى ئةوةؾسا ئافطاْسْى ضةَهة َؤِضاَييةنإ بة 

يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا زةتواْني بًََيني ؾتَيو ْية يةضواضضَيوةى . اليةْى ظيتةَيةيى خؤى ْاوظةْس زةنات 

غياغةت و زةغةاَلت زةضبضَيت ، يةتةى ئةوةؾسا ٖيض َٖيعَيو بووْى ْية ية زةضةوةى غياغةتسا بةٖا ئةخالقيةنإ 

فؤنؤياَا ثَييواية نة ئةوةى ِضؤؾٓبري ئةجناَى زةزات .   بؤ دعاى بئافطَيَٓى و ضاوزَيطى ِضةوؾةناْى دعاى بهات 

بطيتيى ْية يةو دؤضة غياغةتةى نة بووْى ٖةية ، بؤَيهو دؤضَيهى تطى غياغةت ئةجناّ زةزات نة ئةو بة زشة 

غياغةت ْاوظةْسى زةنات ، ضوْهة ِضؤؾٓبري بةضزةواّ يةٖةوَيى زؤظيٓةوةى َيتؤزَيهى تطة بؤ ضاضةغةضنطزْى 

ِضؤؾٓبري بايةر بة غيػتةَة َؤِضاَييةنإ زةزات . ططفتةنإ ، ئةَةف ثةيووةغتة بة َيتؤزَيهى غياغى غةضزةَياْة 

ِضؤؾٓبري دوَيَيٓةضى ئةْسَيؿة غؤغيؤيؤديةناْى دعانة ، يةَةؾةوة . و يةٖةوَيى ئافطاْسْى ديٗاْبيٓى زاية 

زةتواْني بًََيني نة طؤِضاْى بةٖا ئةخالقيةنإ تةْيا ضاالنى ِضؤؾٓبرية ْةى غياغةت ، ضوْهة ئةضنى زاَةظضاْسْى 

ثَيطةيةنى ثتةوة بؤ غةضدةّ ٖاواَلتيإ بةطؿتى ، غةضةِضاى ٖةَوو ئةواْةف طةضةنة يةزايهبووْى ِضؤؾٓبري يةْاو 

ناضى ِضؤؾٓبري طؤِضاْهاضية و . غةضَايةى ظاْػتى بَيت ْةى يةْاو غةضَايةى زةغةاَلت و ناية دؤضاودؤضةنإ 
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بةضزةواَيساْة بة ديٗإ يةِضووى ئاظازى و برينطزْةوة ، بؤ ئةَةف طةضةنة يةبٓةَايةنى ظاْػتى تيؤضيةوة ٖةْطاو 

بٗاوَيت بةضةو نًتووض و غياغةتى دعاى ، بؤئةَةف زةتواْني بًََيني يةّ ِضواْطةيةوة اليةَْيهى َؤِضاَيى ْوَيرت 

ِضؤؾٓبري يةْاوةِضؤنسا ئافطَيٓةضى ئةو قؤْاغةية نة ئةخالقى غياغى تَيسا بةضٖةّ زَيت بةَةضدَى . زةئافطَيَٓيت 

يَيطةؾةوة ٖةوَيسةزةّ ئةضى و ِضؤَيى ٖةضيةى ية غياغةت و . يةْاو اليةْى ظاْػتى و تيؤضى ظيت بووبَيتةوة 

                                                                                                                                   . ِضؤؾٓبريى و ئةخالم يةزيسطاى ئؤز ئاالْةوة ئاَاشة ثَيبهةّ 

 

                                                                                                                                         (مؤزِالَ)ئةخالق : يةكةم 

ٍَ)طةض ئةخالم  وةى ضةَهَيهى فةيػةفياْة ٖةَيبػةْطَيٓني ية غةضزةَى َؤزَيطْسا ئةوا ضةْس ِضَيباظَيهى بة  (َؤِضا

. زواخؤيسا َٖيٓاوة ، يةنَيو يةو اليةْاْةى ئةخالقى َؤزَيطٕ نة ثةيووةغتة بة خؤؾةويػتى و َطؤظطةضايى 

ٍَ ٖؤبعزا نؤى بوو يةغةض ئةوةى نة َطؤظ طةضةنة بضَيتة شَيطباضى ثةمياْى 31يةناتَيهسا دؤٕ يؤى  يةطة

نؤَةاَليةتيةوة ، ئةّ بؤضووْةؾيإ طوظاضؾت بوو ية ِضةضاونطزْى ياغاو ِضَيػا طؿتيةنإ نة ْاوةِضؤنةنةيإ تةواوى 

ٍَ ياغا و  ثطْػيجة ئةخالقيةناْى يةخؤططتبوو ، يةتةى ئةوةؾسا ئاَاْر يَيطةزا يةنططتٓةوةى ئةخالم بوو يةطة

ِضَيػا طؿتيةنإ ، يةاليةنى تط ئةّ ئاَاجنة طوظاضؾت بوو يةوةى نة َطؤظ بووْةوةضَيهى ٖؤمشةْسة و 

ٌَ و ئةخالقيـ ياغانإ وةى بٓةَايةنى طؿتى زةثاضَيعضَئ ية ظيازةِضؤيى  ئاخَيعطةى . بةيةنططتٓةوةى ئةق

ئةخالم طةضةنة بةؾيوةيةى زابِطَيصضَيت ْةى تةْيا بةختةوةضى و ئاظازى بؤ َطؤظ بئافطَيَٓيت ، بةَيهو غٓووضَيو 

ئةخالم ْةى ية . بؤ ئاظازيةناْى غةضدةّ تانةناْى دعاى زابَٓيت ، تاوةنو ئاظازييةناْيـ يةغٓووض زةضْةضٔ 

غةضزةَى َؤزَيطْةزا ، بةَيهو يةتةواوى غةضزةَةناْسا و يةتةواوى اليةْةناْى شياْسا ِضؤَيى غةضةنى طَيِطاوة ، يةتةى 

ئةَةؾسا ظؤضتطئ ناضيطةضى يةغةض ئيهؤيؤشى زاْاوة ، يةتةى ئةوةؾسا خوزى َطؤظ نة خؤى ئافطَيٓةضى تةنٓيو و 

نًتووضة و بووْةوةضَيهى زاَٖيٓةض و بةضٖةََٗيٓةضة ، طةضةنة ثابةْس بَيت بة زةوضوبةضى خؤى و ِضَيع ية غطوؾت و 

                                                           
دؤٕ يؤى ، ثَييوابوو نة َطؤظ بة ئاَاجنى طةيؿنت بة بٓةَاناْى ئةخالم بةؾَيوةيةنى ياغايى ية زؤخى غطوؾتيةوة زةقَيت بةضةو بةغتٓى ثةمياْى - 31

بؤ ئةَةف يؤى زةغةاَلتى ياغازاْإ يةغةضووى زةغةاَلتةناْى تطةوة زازةَْى ، ئةَةف بةو . نؤَةاَليةتى ، نة تَييسا ؾتةنإ بة ِضةظاَةْسى طؿتى بةِضَيوةزةضٔ 
ْياظة ْا نة بيهات بة تانة زةغةاَلت بةغةض زةغةاَلتى دَيبةدَيهطزٕ و نؤْفيسضاَييسا بيػةثَيَٓيت ، بةَيهو وةى خؤى و ِضؤَيطَيِطاْةنةى يةْاو دعانسا ، نة تَييسا ياغا 

.                                                            ئةخالقيةنإ زةضزةضٔ و ئةّ زةغةاَلتةف بطيتيية ية زاِضؾتٓى غةضدةّ ياغانإ و ئاضاغتةنطزْيإ بؤ دعاى   
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. بةناضَٖيٓاْى غطوؾت بة َةبةغتى قاظاْر و غةضَاية زةضضووْة ية بٓةَا ئةخالقيةنإ . زاَٖيٓاْةناْيـ بططَيت 

 Paul)نةواتة ِضَيعططتٔ ية غطوؾت و ياغاناْى بةَةبةغتى ثاضاغتٓى طؿتى ثةيووةغتة بة بووْى ئةخالم 

Edwards, 2003. Pp213,227. )                                                                                   

  

ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا زةؾَيت ئةخالم وةى ضةَهَيو بٓاغَيٓني نة يةيةنةّ تطؤثهى دعاى بووْسا ِضؤَيى خؤى 

بيٓيووة ، بؤ ئةَةف ثَييواية نة ئةخالم بطيتيية ية ضةَهَيو نة يةيةنةَني بوْيازْاْى دعانسا َطؤظ وةى 

بٓةَايةى بؤ خؤ زضوغتهطزٕ و َاْةوةى ْواْسوويةتى ، نةواتة ئةخالم بةثَيى طؿت ناض و ظيتةَيةناْى َطؤظ ية 

ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بةّ بابةتةؾةوة . غةضةتاوة تاوةنو ئَيػتا طوظاضؾت ية يةنَيتيبووٕ يةنجاضضةيى زةنات 

ٖةَيوةغتة يةغةض يةنجاضضةيى بووٕ زةناتةوة ، نة ثَييواية تَيطةى يةنجاضضةيى يةْاو َطؤظةناْى غةضةتاوة وةى 

ْةضيتَيهى باو زضَيصةى بةَاوةنةى خؤى زاوة نة تاوةنو ئَيػتاف َاْاى ئةخالم زةزات بةزةغتةوة ، ضوْهة بووْى 

تَيطةى يةنَيتى بووٕ و يةنجاضضةيى بةواتاى يَيطةبووْى ئةخالم زَيت ، وةى ضؤٕ َطؤظ ْاتواَْى بةبَى ْإ و ئاو 

ئةخالم وةى . زضَيصة بة شياْى ناتى خؤى بسات ، ئةوا دعانيـ بةبَى ئةخالم ٖيض َاْايةى ْازات بةزةغتةوة 

ٍَ زةبيَٓيت و ناضةناْى خؤى زةنات  غياغةتيـ . تايبةمتةْسيةنى ْةضيتى و يةضواضضَيوةى غٓووضةناْى خؤيسا ِضؤ

ية ْعيهةوة ططَيسضاوى ئةخالقة ، دياواظيةنةؾى تةْٗا بؤ ئةوة زةطةِضَيتةوة ، نة غياغةت ظيتةَيةييةنى 

ٖةْوونةيى و ِضؤشاْةية ، يةتةى ئةوةؾسا َاْاى يةنجاضضةيى بِطياضةنإ وةضزةططَيت نة ثةيووةغنت بة نَيؿة 

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ِضَيػاناْى ئةخالم خؤيإ ية يةنططتٓى ْةضيتة ئةخالقى و ِضَيوِضةمسةنإ . ِضؤشاْةييةناْى دعاى 

و ْةضيتة باوةناْسا زةبيٓٓةوة نة ية ئةجناَى ناضتَيهطزْى يةنرتةوة غةضٖةَيسةزةٕ ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئةخالم 

ية . ضواضضَيوةيةى ثَيؿهةف بة غياغةت زةنات ، غياغةتيـ ئةّ ضواضضَيوةية طؿتطري و بةضفطاوإ زةناتةوة 

اليةنى تط ئؤز ئاالٕ ئاَاشة بةّ دؤضة يةنططتٓةى غياغةت و ئةخالم زةنات و ثَييواية وةى ضؤٕ زميونطاتيبووٕ 

َةضدَيهى ْاضاضية بؤ غياغةت ، ئاوٖاف ثَيويػتة ئةخالقيـ بَيت ، نةواتة بووْى زميونطاغيةتى دعاى 

يةغةضزةَى . ثةيووةغتة بة بووْى غياغةتةوة ، غياغةتيـ بةبَى ئةخالم ِضؤَيَيهى ثاغيغ زةطَيِطَيت يةْاو دعانسا 

َؤزَيطْةزا نة ًَُالَْييةى يةَْيوإ غياغةت و ئةخالم و زميونطاغيسا خؤى ظيت نطزؤتةوة ، ئةَةف بووتة ٖؤى 

ٍَ و ثَيطةنةى خؤيإ                                                                                 .(89-85ٍ. 2011، 4خ، ئؤز ئاالٕ )زوانةتٓى ٖةضيةنةيإ ثةيووةغت بة ِضؤ

غيػتةَةناْى زةوَيةت و زةغةاَلت ، بةتايبةتى غةثاْسْى ياغاى تاناليةْة بووْةتة ٖؤى تَيهساْى ئةخالم ، يةتةى 
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ئةَةؾسا نة دعاى شَيط زةغتة نطاوة ، ئةوا خوزى ئةخالقيـ بؤ ئةّ دؤضة دعاناْة ٖيض َاْايةنى ْةَاوة ، 

دعانَيو نة . بةتايبةتى ئةو دعاناْةى نة ًَهةضى زةغةاَلت بووٕ ية ِضَيطاى غةثاْسْى ئريازةى تاى اليةْةوة 

ثةضة بة خؤبةِضَيوةبةضَيتى خؤى بسات و اليةْى ئةخالقى خؤى طةؾةثَيبسات ، ئةوا ٖيض ئريازةيةى ْية نة 

بتواَْيت بةغةضيسا ظاَيبَيت ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ٖةض دعانَيو اليةْى ئةخالقى و غياغى تَيسا بةضدةغتة بووبَى 

بةيةنةوة ، ئةوا زةغةاَلت و زةوَيةت ؾتَيو ْني نة ثؿتيإ ثَى ببةغرتَيت و ؾوَئ و ثَيطةيإ بؤ زابٓطَيت ، بؤ 

ئةَةف دعاى زةبَيتة دعانَيهى َطؤيى و ييرباىل و زميونطاتى ، بةَةضدَى وةى ثَيويػتيةنى زةغةاَلت و 

-28ٍ. 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ)َؤْؤثؤييةناْى غةضَاية بةناضْةَٖيٓطَيت و دعانَيو بَيت َؤِضاَيياْة خؤى بصيةَْيت  

29).                                                                                                                                                 

دعانى ئةخالقى و غياغى ية زيسطاناْى ئؤز ئاالْسا زةؾَى وةى دعانَيهى زميونطاتى وةاَلَى دعانى غةضَايةزاضى 

بساتةوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ضانة و بةختةوةضى و ِضاغتى و دواْى و زميونطاغيةت و ئاظازى و يةنػاْى وةى 

طةوٖةضى دعانى ئةخالقى و غياغى ْاوظةْس زةنات ، ضوْهة ِضاغتى و زضووغتى يةْاوةِضؤنى دعانى ئةخالقيةوة 

ظيت زةبَيتةوة ، تةْاْةت ئَيػتاتيهاف ية زةضةوةى ئةّ دعانة ئةخالقية ٖيض َاْايةى ْازات بةزةغتةوة ، بؤ 

ئةَةف ئؤز ئاالٕ ئَيػتاتيها يةْاو ثطْػيجة ئةخالقى و غياغيةناْى ْاوةوةى دعانسا ٖةَيسةطؤظَيَٓيت ، يةتةى 

ئةوةؾسا ٖةَوو ثطْػيجة تةواوةناْى ئاظازى و يةنػاْى و زميونطاغى بة دعانى ئةخالقى و غياغيةوة ططَيسةزات ، 

ٍَ دعانى ئةخالقى و غياغى خؤيإ وةزةضزةخةٕ  دعانى زميونطاتى . نة وةى ثةيووةْسيةنى ؾيهاضنطاو يةطة

طوظاضؾتة ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتى نة خوزى خؤيؿى ْاغاْسْى دعانى ئةخالقى و غياغيية ، نة يةْاو 

َةظْرتئ و فطةتطئ دياواظيةناْسا خؤى زةبيَٓيتةوة ، بؤ ئةَةف ٖةض ططوثَيهى نؤَةاَليةتى زةتواَْيت خؤى 

يةْاو ئةّ دياواظية طةوضاْةزا خؤى بطوجنَيَٓيت ، خوز يَيطةزا زةتواَْيت ببَيتة خاوةْى ٖعضيٓى غياغى تايبةت 

بةخؤ و ظيتةَيةى شياَْيهى ناضا وةطةِضخبات ، ئةّ فطة دياواظيةى نة يَيطةزا بووْى ٖةية طوظاضؾتة ية دواْى و 

ناتَيهيـ َؤزَيطْيتةى زميونطاتى ئاوازةبَيت نة خوزى خؤى . ئاظازى و يةنػاْى و زةوَيةَةْسى نًتووضى 

طوظاضؾتة ية دعانَيهى ئةخالقى ، ئةوا دعانى ئةخالقى ية باضوزؤخةناْى َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضيسا خؤى ية 

ٍَ نطاوة ، ثابةْس بةَةف ََيصووةنةى خؤى بة خطاثرتئ ِضؤَيسا طوظةض  ضواضضَيوةيةنسا زةبيَٓيتةوة نة َؤْؤثؤ

ضةَهى ييرباييعّ نة يةَؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا خؤى ظيت نطزؤتةوة و باْطةؾة بؤ َاْانةى خؤى . ثَيسةنات 

زةنات نة ئاظازيية ، ئةوا ْةى ظيتةَيةناْى بَى غووز بووٕ ، بةَيهو بووةتة ٖؤى ثةضةغةْسْى ثاواخنواظى ظياتط نة 
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ية غةضدةّ ظيتةَيةناْيسا بووةتة بةْسخياْةى ئايسيؤيؤشيا و اليةْى َاززى نطزووة بة ئاَاجنى خؤى ، يةّ 

ثَيوةزاْطةيؿةوة ثاواخنواظى ضووةتة ْاو ِضاغتةقيٓةى دعانةوة و خؤى بةضةْس ظاضاوةى وةى زةوَيةتى ْةتةوةيى و 

. ييرباييعّ منايـ زةنات نة تَييسا ئةخالم وَيطاْهطاوة ، وَيطاْهطزْى ئةخالقيـ بةواتاى وَيطاْهطزْى دعاى زَيت 

بؤ ئةَةف ئةّ دعانة زميونطاتيةى نة يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا ئاوانطاوة ، طةضةنة ثطْػيجة ئةخالقى و 

غياغييةنإ وةى ئاخَيعطةيةى ِضؤَيى تَيسا ببيٓٔ و دياواظى ضيٓايةتى بووةغتَيٓٔ ، ضوْهة ثةضةغةْسٕ بةٖؤى 

                    .(Abdullah Öcalan: 2013,Pp43-57)دياواظى ضيٓايةتيةوة نةَرتئ َاوة بةخؤى زةزات 

                                                                      

بةزيسى ئؤز ئاالٕ ئةخالم وةى ظاضاوة ، يةْاو دعانسا ضةَهَيهة ية غةضووى ضةَهةناْى تطةوةية ، ٖةضوةٖا 

يةغةضووى ٖةَوو زاَةظضاوة نؤَةاَليةتيةناْةوةية ، بةاَلّ يةبةضئةوةى بةتةواوةتى ْةْاغَيٓطاوة و ِضؤؾٔ 

نةواتة ِضَيػا ئةخالقيةنإ دعانَيهى . ْةنطاوةتةوة ئةوا َاْاى شياْى يةْاو دعانسا بةضاَبةض بة خوز ْاَؤ نطزووة 

ئةخالقى ئاضاغتة زةنةٕ ، نة تَييسا خوز زةناتة ظيتةَيةناضَيهى بةغووز بؤ زةوَيةت ، بةاَلّ ئةضنة ئةخالقيةنإ ية 

غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بَى َاْا َاوْةتةوة ، تةْاْةت الواظتط ية ثَيؿوو ٖةْطاو زةَْى نة تَييسا ٖيض ؾطؤظةيةنى 

ِضَيػا ئةخالقيةنإ َاْا بة شيإ . ئةخالقى بووْى ْية يةناتَيسا نة ئةّ ؾطؤظةية خوزى ؾاضغتاْيةتيـ ئاوازةنات 

زةبةخؿٔ ناتَيو نة ية ظةيٓى َطؤظسا دَيطري زةبٔ ، بؤ ئةَةف َاْاى زةغتةبةضبووٕ و ثَيهٗاتٓى ئةخالم زةزات 

بةزةغتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا ٖعضئ و ِضاوَيصنطزٕ و بِطياضزإ زةبٔ بة غَى بابةتى غةضةنى يةْاو دعانسا 

ثَيؿسةخات نة ِضاغتةواْةتطئ زؤخى زميونطاغيةتة و ئاضاغتةنطزْى دعانى ئةخالقية و َاْاى ٖةبووْى شياى 

تَيسا زةغتطريزةبَيت ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني ية زيسى ئؤز ئاالْسا ثطْػيجةناْى ئةخالم و زميونطاغى بؤ 

            . ئةو غةضضاوةية بطةِضَيٓيٓةوة نة ية َٖيعى ناض و ظيٓى دعانَيهى نؤَةاَليةتى و ظيتةَية ئافطَيٓةوة زةضزةضٔ 

ثابةْس بةّ ضةَهةؾةوة ، زةتواْني دياناضيةى يةَْيوإ ئةخالم و ياغا و ئاييٓسا بهةئ ، ياغا بطيتيية ية 

ضةَهَيهى الوةنى نة فةضَاِْطةوايةتييةنى ْاضاضةنى و ظؤضة ًََيياْةية و زووضة يةْاخى خوزى بةغةضزاغةثَيٓطاو ، 

بةاَلّ ئةخالم بطيتيية ية ِضَيػايةنى غةضةنى نة يةْاخى خوزةوة ثةغٓسنطاوة ، واتة ية ْاخةوة غةضضاوةزةططَى و 

ئاضاغتة زةنطَى ، نة َؤضنى ؾاضغتاْيةتى بةضنةوتووة ، يةتةى ئةَاْيؿسا ئايني بطيتيية ية بةزيٗاتوويةنى بةض ية 

ؾاضغتاْيةت نة تَييسا ِضووزةناتة ثطْػيجة ٖعضى ئةخالقيةنإ ، نة يَيطةؾسا ئاَاشة بة ؾتة ثريؤظ و ياغاغةنإ 

زةنات وةى غةضضاوةى ِضةغةْى خؤى ، بةاَلّ َٖيؿتاف وةى خوزى ئةخالم َؤضنى ؾاضغتاْيةتى بةضْةنةوتووة ، 
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ضوْهة َيٗطةباْى و و ياغاغ بووٕ و ثازاؾت و غعازإ ية ْاوةِضؤنةنةيسا زةبٔ بة خاَيَيهى دةوٖةضى ، نة يَيطةزا 

وؾهرتئ بِطياضى ئةخالقى تَيسا ئاضاغتة زةنطَيت ، ٖةضضةْس خوزى ئايني خؤى ية دةوٖةضى ئةخالقةوة زةضضووة 

،  تةْاْةت ية ضةْسئ اليةْي غايهؤيؤشى و غؤغيؤيؤديةوة خوزى ئايني زةبَيت بة بةؾَيو ية ئةخالم ، ضوْهة 

يةاليةى بة ضةَهطةيَيهى وةى غعا و يةْاوبطزٕ و غِطيٓةوةى َطؤظايةتى و زؤظةر و ؾةِض و غتةَهاضى و 

فةضَاِْطةوايةتى و ْا َيٗطةباْى و ثةضغتٓى ْاضاضةنى ئاضاغتةنطاوة ، بةاَلّ يةاليةنى تط و يةتةى ثطْػيجة غياغى 

و ئةخالقيةناْسا ٖةَوو ئةّ ضةَهطةالْة زةطؤِضزضَئ بؤ ضةَهى َيٗطةباْى و ئافطاْسٕ و بةٖةؾت و زازثةضوةضى 

ٖتس ، نة ية ٖةضزوو اليةْةنةوة ظةيٓى َطؤظيإ باضنطزووة ، يةتةى ٖةَوو ئةواْةؾسا دعانى .....و ئاظازى و

ئةخالقى بةضزةواّ ية بةضخوزاْسا بووة و َاْانةى خؤى وةى خوزى ئةخالم ِضازةغتى ئايني و ياغانإ ْةنطزووة 

                                                                                                       .  نة وةى َٖيعَيهى ْاضاضةنى بةضزةواّ بةغةض دعانسا غةثَيٓسضاوٕ 

ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا طؿت ٖةوَيَيو زةزضَيت بؤ ثووناْةوةى دعانى ئةخالقى نة ئؤز ئاالٕ يَيطةزا وةى 

قةيطاَْيهى َةظٕ ْاوظةْسى زةنات ، يةتةى ئةوةؾسا ثطْػيجة غطوؾتيةناْى دعاى بةضزةواّ ية بةضخوزاْى 

ئةو َةبةغتة غةضةنيةى نة يةَِطؤزا َؤزَيطْيتةى زميونطاتى . خؤيساية تاوةنو بةضزةواَى بة خؤى بسات 

بووْى . طةضةنيةتى زؤخَيهى خاثووضناضى بةزوا خؤيسا َٖيٓاوة و تةْاْةت ضووةتة ْاوةِضؤنى دعانى ئةخالقيؿةوة 

دعاى ثةيووةغتة بة بووْى ئةخالم ، بة يةْاوضووْى فانتةضى ئةخالقيـ ئةوا ٖيض ؾتَيهيـ ْاََيَٓيت بةْاوى 

دعانةوة ، ضوْهة ئةخالم ئاَطاظى َاْةوةى دعانة و ئاخَيعطةى غةضدةّ اليةْةناْيةتى ، ٖاونات َاْاى شيإ و 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا طةضةنة دَيبةدَيهطزْى . بةضزةواَى بة دعاى زةبةخؿَيت 

ئةضنة ئةخالقيةنإ بطات بة يوتهة ، تاوةنو دعانَيهى زميونطاتى ئاوابهطَيت و زووض خبطَيتةوة يةو زؤخة 

ْاٖةَواضةى نة يةَِطؤزا تَيى نةوتووة نة طوظاضؾت ية خاثووضنطزٕ زةنات ، بؤ ئةَةف ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا 

ئةوةَإ زةغتطري زةبَيت نة دعانى ئةخالقى ثةيووةغت ْية بة بووْى غةضخإ و شَيطخاْةوة ، بةَيهو 

ئاضاغتةنطزْى خوزة بةضةو بووٕ بة خوزَيهى ئةخالقى نة ئةَة غةضدةّ تانةنإ زةططَيتةوة ، زواتط دعانَيهى 

                                               .    (407-395ٍ. 2010، 3خ، ئؤز ئاالٕ)ئةخالقى ئاوازةنطَيت نة تَييسا شيإ َاْاى تةواوةتى خؤى ئاؾهطازةنات 
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ضياضةت                                                                                                                                                    : دووةم   

غياغةت ، بطيتيية ية طوفتاض و ئاناض و ٖعضيَٓيهى َةعطيفى نة ثةيووةغتة بة ضاضةْووغى ٖةض دعانَيهى َطؤيى و 

ئافطاْسْى شياَْيهى منوْةيى تَييسا نة بةضشةوةْسى طؿتى تَيييسا نطاوةتة ئاَاجنى ئاخَيعطةيى ، ثابةْس بة ٖةض 

ثَيواشؤيةنيؿى غةضدةَى َطؤظةناْيـ تَييسا ِضؤَيى خؤيإ زةطَيِطٕ و ئاَاجنى غياغى ٖةضيةنةؾيإ طةياْسْى 

ِضةوؾى ٖةض دعانهَيهى َطؤظايةتى ثةيووةغتة بة ضؤْيةتى و ضةْسَيتى ناضيطةضى . دعانة بةوثةِضى ِضةوف ئاضاَى 

غيػتةَة غياغييةنإ ، بةتايبةتى غيػتةَى زةغةاَلتساضى نة يةشَيط زوو ْاوْيؿاْسا خؤى وةزياض زةخات 

، نة غيػتةَى زةغجؤتيعَى ِضووزةناتة بِطياضزاْى خوز و خوز ثةضغتى ، واتة َؤْؤثؤَيى  (زةغجؤتيعّ و زميونطاتى)

َافةنإ و زاَطناْسْى ئاظازيةناْى تاى ية غةضتاغةضى دعانسا بة ئاَاْر وةضزةططَيت ، يَيطةؾسا دطة ية 

يةتةى ئةوةؾسا .   بةضشةوةْسى تايبةتى نة ثةيووةغتة بة ضيٓى زةغةاَلتساضاْةوة ٖيضى تط دَيطاى باؽ ْابَيت 

غيػتةَى زميونطاتى ٖةْطاو بةضةو ئافطاْسْةوةى ئاظازييةنإ زةزات نة ثَيؿرت زاَطنَيٓطابووٕ ، ثابةْس بةَةف 

ئاظازييةناْى تاى و دعاى ية ِضووى غياغةتهطزٕ و ظيتةَيةييةوة بة ئاَاْر وةضزةططَيت ، ئةَةف خوزى َاْاى 

 (Wilson, 1997.Pp13-14)زميونطاغيبووٕ وةزةغت زةخات، ضوْهة يَيطةزا طؿتَيتى دَيطاى باغة ْةى خوزَيتى 

ٍَ نةغى غياغةمتةزاض 32ْيهًػؤٕ.      ، يةنَيهة ية غياغةمتةزاضة َةظْةناْى بةضيتاْيا و تايبةمتةْسيةى زةخاتة ثا

نة بطيتيية ية َتُاْةثَيهطاو ، واتة ثَييواية نة نةغى غياغةمتةزاض طةضةنة ٖةَوو ئاَاجنَيهى وةزةغتَٗيٓاْى ئاناضى 

ؾةضةفُةْساْة بَيت ، بةَةف زةطات بةوثةِضى غةضنةوتٔ ، نة تَييسا ِضاغتطؤيى وةزيسةنطَى ، بؤ ئةَةف طةضةنة 

 2012ناى فاَيهُإ ، )زَيٓيا بَيت ية بووْى خؤى و تواْاناْى و ْةبَيتة نةغَيهى ناضتَيهطاو ، واتة طةضةنة ناضتَيهةض بَيت 

ٍ ،106. )                                                                                                              

      

ية زيسى ئؤز ئاالْسا ، دعانى ئاظاز ئةو دعانةية نة ية َياْةى دعانَيهى غياغيةوة ئافطَيٓطاوة ، واتة 

                                                           
ْيهًػؤٕ ، باْطةؾة بؤ غةضنةوتَٓيو زةنات نة يةِضَيطةى ئاناض و نطزةوةى زضوغتةوة زةغتطريببَيت ، بؤئةَةف ظياتط ِضووزةناتة نةغاْى ٖعضظإ و ثَيواية - 32

طةضةنة ْةى تةْٗا طؤتةناْيسا بةَيهو بةؾَيوةيةنى ئاناضةنيـ زضوغتى زةضخبات ، ئةّ طؤتةيةى ْيهًػؤٕ ِضووزةناتة غةضنةوتَٓيو نة ية زضوغتةوة ٖةْطاوى بؤ 
.                                                        ٖاويصضابَى و ٖةض بةزضوغتيـ بئافطَيٓطَيت ، ئةَةف ثطْػيجَيهة ية نةغاْى بةَاْا غياغةمتةزاضزا وَيٓا زةزاتةوة   
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ٍَ َٖيع و زةغةاَلتى زةوَيةت ناضةنتةضَيهى ٖةْوونةيية بؤ بووٕ بة دعانَيهى  ديانطزْةوةى َٖيعى غياغى يةطة

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئاظازى تاى نة خؤى منايؿسةنات وةى ٖاوْيؿتُاْيةنى ْةتةوةى زميونطاتيو طةضةنة . غياغى 

بة ئةْساظةى خؤى دعانى بَيت ، ضوْهة ئةو تانةى نة تةظويطنطاوة و يةاليةٕ خوزثةضغتى و نةثيتاييعَةوة زشى 

دعاى بةضظنطاوةتةوة ، ئةوا ية دةوٖةضزا خوزَيهة يةْاو نؤياليةتى شيإ زةنات ، واتة يَيطةزا ئؤز ئاالٕ طوظاضؾت 

ية يةنةَني ثطْػيح زةنات بؤ بووٕ بة ْةتةوةى زميونطاتيو ، ئةويـ ثةيووةغتة بة ئاظازبووْى تاى نة يةغةض 

بٓةَاى غياغةتَيهى زميونطاتياْة ئاوانطاوة ، يةتةى ئةّ ثطْػيجة ئاخَيعطةييةؾسا ثَيٓاغةيةى بؤ بووٕ بة ْةتةوة 

ٖةَيسةطؤظَيٓطَيت نة ئةويـ خؤى ية ظةئ و ٖؤؾياضيسا زةبيَٓيتةوة ، خوزى ئةَةف ية باوةِضبووٕ بة ْةتةوة 

نةواتة ٖةْطاوْإ بةضةو زميونطاتياْة تا ض ئةْساظةيةى بتواَْيت خؤبةِضَيوةبةضى خؤى زةغتطريبهات و . زةبطَيتةوة 

. 2011، 5خ، ئؤز ئاالٕ)خؤى بة غيػتةَاتيو بهات ، ئةوا بةو ئةْساظةيةف وةضةخاْى ئةضَيٓى و غياغى ثَيؿسةخات 

ٍ488-494).                                                                                                           

ٖعض و برينطزْةوة ية زيسى ئؤز ئاالْسا بابةتَيهة بة زميونطاغيةتةوة بةغرتاوةتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا بووْى 

واتة طةىل خاوةٕ ئريازة طةيَيهة طوظاضؾت ية بووْى زميونطاغيةت . زميونطاغيـ ثةيووةغتة بة بووْى غياغةتةوة 

زةنات يةْاو خؤيسا ، بةاَلّ زميونطاغيةتيـ ثَيويػتى بة بووْى ظيتةَيةى غياغى ٖةية ، ضوْهة ئريازةى خوزى 

بؤ غةضنةوتٔ طةضةنة غياغةت ٖةبَيت ، طةض غياغةت ْةبَيت ئةوا . طةييـ طوظاضؾتة ية بووْى َٖيعَيهى غياغى 

 ، 1996 زازطاى ََيصوو ،)زميونطاغيةت و ئريازة و غةضنةوتٓيـ َاْاى الواظى زةزةٕ بة زةغتةوة يةْاو دعانسا 

ٍ110-111).                                                                                                                                       

ضةَهى غياغةت وةى ضةَهى ئةخالم ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا ِضووبةِضووى ئاغتةْط و ْاِضؤؾٓى بؤتةوة ، يةتةى 

ية ناتَيهسا ئؤز ئاالٕ ئاَاشة بة . ئةوةؾسا نة ضةَهَيهة ثابةْس بة ئاظازى و ِضاغتةقيٓةبووْى دعاى بةناضزةبطَيت 

ؾتطةيَيو زةنات نة ْاَؤٕ بة غياغةت ، يةنَيو يةواْة ئاناضةناْى زةوَيةتة نة ئةضنَيهى ئيساضية و بطاوةتة ْاو 

ئةضنة غياغيةناْةوة ، يةتةى ئةوةؾسا غياغةت بةٖؤى ثؿتطريى زةوَيةت ئةجناّ ْازضَيت ، بةَيهو خوزى زةوَيةت 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئاناضى زووةّ غةضٖةَيسةزات نة ثةيووةغتة بة دعاى و . فةضَاِْطةوايةتيهطزْى غياغةتة 

بةضشةوةْسيية شياْييةنإ بة ؾَيوةيةنى طؿتى تَييسا ، ئةَةف ٖيض نات طوظاضؾت ية غياغةت ياخوز غيػتةَى 

غياغى ْانات ، بةَيهو ئةَة غيػتةََيهة يةاليةٕ زاَةظضاوة َؤْؤثؤَييةناْى نةثيتاييعَيةوة ئاخَيعطة ِضَيصى بؤنطاوة 

يةنَيهى تط يةو ئاناضاْةى نة يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا ئاوانطاوة ، بطيتيية ية تَيهٗةَيهَيؿهطزْى ئةو بابةتاْةى نة . 
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ية بٓةِضةتةوة ثةيووةغت ْني بة غياغةتةوة و ئةو بابةتاْةؾى نة ثةيووةغنت بة غياغةتةوة ، واتة ئةو ناضاْةى 

نة ثةيووةغت ْني بة ئاظازى و زميونطاتيدواظى و يةنػاْيةوة ئةوا بووٕ بة ئاَاجنى غةضةنى غياغةت ، بةاَلّ ية 

ئاخَيعطةزا ٖةضضى بابةتطةىل وةى ئاظازى و زميونطاغى و يةنػاْى و ئريازة ٖةية يةتةى غياغةتسا يةْاو يةى 

ضواضضَيوةزا زضَيصة بة بةضزةواَى و ئاَاجنة ِضةغةْةنى خؤيإ زةزةٕ ، ئةو ئاناضاْةؾى نة ية زةضةوةى ئةّ 

بابةتطةيةى نة وةغفهطا ئةجناّ بسضَيت بةْاوى غياغةتةوة ، ئةوا ٖيض غةضوناضَيهى يةتةى غياغةتسا ْية ، بةَيهو 

غياغةتَيهى نةثيتاييعَية و بة ئاَاجنى َؤْؤثؤَيى ئاوانطاوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئاغايـ و خؤؾطوظةضاْى و 

ئاظازى و زميونطاغيةت و يةنػاْى يةتةى بةضشةوةْسية شياْيةناْى دعاى يةغةضدةّ ِضووةناْى وةى غايهؤيؤشى و 

ناتَيو نة زةغةاَلت بةغةض زةوَيةتسا ظاَية ، ئةوا غياغةتيـ . غؤغيؤيؤدى و ئيهؤْؤَيةوة بة َؤْؤثؤَيى زةطات 

يةغةضدةّ ئاخَيعطةناْيسا ياغاغ و غٓووضزاض زةنطَيت ، ئةَةف ئةوة زةضزةخات نة نؤْرتانتى غياغةت و زةغةاَلت 

                                                .  زةبَيتة تاضَايى و بةضزةواّ ططشى و ئاَيؤظى ثَيؿسةَٖيَٓى بؤ دعاى 

                                                        

دعاى ية زيسى ئؤز ئاالْسا بطيتيية ية زياضزةيةنى غياغى ، نة بة غطوؾت ئةّ زياضزةيةى ٖةَيططتووة ، واتة وةى 

ضؤٕ ضةَهى ئةخالم طوظاضؾت ية ضةْسَيتى ئاناضة شياْييةنإ زةنات بة ؾياوتطئ غيػتةّ ، ئةوا غياغةتيـ 

طوظاضؾت ية ضؤْيةتى ئاناضةنإ زةنات و ئةجناَساْى ناضةنإ زةنات نة بؤ دعاى بة ئةجناّ زةطةٕ ، يةّ 

ثَيوةزاْطةيؿةوة غياغةت ضةَهى ئةخالقيـ زةخاتة ْاو غةضدةّ بواضةناْى خؤيةوة ، بةاَلّ ية غةضزةَى 

ٍَ ضةْسئ ضةَهى ظةبةالسةوة  َؤزَيطْةزا غياغةت ئةضنى َؤْؤثؤَيى زةططَيتة ئةغتؤى خؤى ، ضوْهة خطاوةتة ثا

ٌَ و ؾَيوة ظةبةالح زةنةٕ ، نة  نة طوظاضؾت ية فةضَاِْطةوايةتى و زةوَيةت و نؤَجاْيا و ضةْسئ بابةتى تطى ؾه

غياغةتى بَيبةؾهطزووة يةغةضدةّ َاْاناْى ، نة ٖيض ناّ يةّ ئاَاجنة طةوضاْةى نة ية ِضووناضزا بةَةبةغتى 

. شياْهطزٕ ئافطَيٓطاوٕ و ية دةوٖةضيؿسا َؤْؤثؤَيى ئاَاجنياْة ْةياْتواْيووة َاْاى ٖةبوويى شيإ ِضووْبهةْةوة 

ئؤز ئاالٕ يَيطةزا دةخت يةغةض ئةوة زةناتةوة نة ٖيض ناّ يةَاْة ْاتوأْ بضٓة ْاو ضواضضَيوةى غياغيةوة ، 

تةْاْةت ئاظازى و يةنػاْى و زميونطاغيةت زةتوأْ َاْاى غياغةت بسةٕ بةزةغتةوة و ببٓة ثَيٓاغةيةى بؤ 

                                                                       .غياغةت ، يةتةى ئةوةؾسا ٖةبووْى شياْى دعاى يةْاو ئةَاْسا خؤى وةزةضزةخات 

دعانى غياغى طوظاضؾتة ية غطوؾتى دعاى ، يَيطةؾسا غياغةت بةضزةواَى بة شياْى دعاى زةزات ، ٖاونات يةّ 

ٖةوَيةؾيسا ئةخالم ياضَةتيسةضيةتى ، ٖةَوو ئةَاْةف ٖةَيوةغتة يةغةض ئةوة زةنةْةوة نة دعانى غطوؾتى نة 
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ْاوةِضؤنى غياغى و ئةخالقى ٖةَيططتووة تا نؤتايى ٖةض بةضزةواّ زةبَيت ، ٖةضضةْس ِضووبةِضووى نؤغح ببَيتةوة و 

تووؾى ْةٖاَةتى و زاِضووخإ بَيت ، ئةوا نؤتايى بة بةضزةواَيةنةى ْايةت ، ئةَةف وةغتاوةتة غةض غطوؾتى 

غؤغيؤيؤديةنةى نة ٖةضطيع تووؾى يةْاوضووٕ ْاية ، غياغةتيـ يةّ ْاوةزا ِضؤَيى ثطانتيعةبووْى ئاظازى و 

ٖةضضةْس دعاى بةضةو نًتووضى َاززى و َؤْؤثؤَيى بربَيت ٕ ئةوا غياغةتيـ . يةنػاْى و زميونطاتيةت زةطَيِطَيت 

وةى ؾوِضؾَيو يةّ ْاوةزا واتازاض زةبَيت بؤ َٖيٓاْة ئاضاى شياضَيهى زميونطاتى ، بؤ ئةَةف زةتواْني بًََيني نة 

ثوناْةوةى يةنذاضةنى دعانى ئةخالقى و غياغى بةٖؤى َؤْؤثؤَيى و نؤيؤْيهطزٕ بة ئاَاْر ْاطات ، ضوْهة يَيطةزا 

غياغةت وةى ٖوْةضى ئاظازى ثَيٓاغةيةى بؤخؤى زةنات ، نة ٖةض ْةتةوةيةى غياغةت تَييسا بووْى ْةبَيت و ِضؤَيى 

خؤى ْةطَيِطَيت ، ئةوا َاْاى بَى ئريازةيى ئةو ْةتةوةية زةطةيةَْيت و ٖيض طؤتة و ئريازةيةنى ٖاوبةؾيؿى تَيسا 

دعانى . بةزيٓانطَى ، ئةَةف بة واتاى ظاَيسةغتى َطزٕ زَيت بةغةض ْاناضايية غياغيةنةى نة بطيتيية ية بَيسةْطى 

غياغى و ئةخالقى بة زضَيصايى ََيصوو دؤضة غياغةتَيهى ئؤتؤْؤَى تَييسا ِضؤَيى طَيِطاوة ، نة ٖةضزةّ طوظاضؾتى ية 

غةضبةخؤيى غياغى نطزؤتةوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ ِضةخٓةيةى ية ِضَيباظى ييرباييعّ زةططَيت ، نة 

ثَييواية ييرباييعّ غةضبةخؤيى غياغى طؤِضيووة و ْاوى غةضبةخؤيى زةوَيةتى ْةتةوةيى يةدَيطازا زاْاوة ، بؤئةَةف 

َاْانةى دطة ية غاختةناضيةى ٖيضى تط ْازات بة زةغتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا ؾؤِضؾى غياغى ظياتط َاْازاض نطزووة 

خؤِضاططيى غياغى تةْٗا ية ضواضضَيوةى ثاضاغتٓى دعاى و ْاوضة دوططافيايةنةى ْةوةغتاوة ، بةَيهو ِضوويهطزؤتة . 

                                                                   .  ثاضاغتٓى ظؤضَيو ية نةغايةتى غياغى غةْطيٓيـ يةْاو ؾؤِضف و خؤِضاططيةناْيسا 

بة زيسى ئؤز ئاالٕ ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بةضتةغههطزْةوةى َاْاى غياغةت ظؤض يةوة ظياتطة نة يةغةضزةَى 

ؾاضغتاْيةتسا ئاوانطاوة ، بةتايبةتى َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى ية ِضؤشطاضى ئةَِطؤَاْسا ، نة طؿت ؾاْةناْى شياْى 

يةَةؾةوة ئؤز ئاالٕ ئاَاشة بةوة زةنات نة تا ضةْس  . غياغى تَييسا ِضووبةِضووى نؤَيؤْى و َؤْؤثؤَيى بووْةتةوة 

ثةهلاويؿتٓى غياغةت بؤ ْاو غةضدةّ نايةناْى شياْى دعاى ئاوابهطَيت ، ئةوةْسةف زةبَيتة وةاَلََيو بؤ زةغةاَلت ، 

ضوْهة غياغةت وةى بةضةْطاضبووْةوةى زةغةاَلت يةو خاَيةوة زةغت ثَيسةنات نة بووْى غياغةت يةْاو تةواوى 

                                                                                      . دعانسا خؤى ْاغاْسبَيت و َاْاناْى ئاضاغتةى ضيٓى نؤَةاَليةتى نطزبَيت 

بةضزةواَبووْى دةوٖةضى غياغى و ئةخالقى ثةيووةغتة بة بووْى دعانَيو نة ية بةضخوزاْساية بؤ ٖةبووْى 

خؤى ، ئةَةف ية زيسى ئؤز ئاالْسا ئةوة زةطةيةَْيت نة ية ئاخَيعطةزا دعاى غطوؾتَيهى غياغى و ئةخالقى ٖةية 

، بةاَلّ يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بووْى دعاى بةضةو بووَْيهى غؤغياييػتى و نةثيتاييعَى ضووة ، ئةَةف 
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وايهطزووة نة دعاى ِضةغةْايةتى خؤى يةال ْاِضؤؾٔ بَيت و فطيوخواظى تَييسا بهطَيت بة ئاَاْر ، بةاَلّ دعاى 

يةخؤيسا دةوٖةضى ناضةنتةضةنةى بطيتيية ية ئةخالم و غياغةت ، ٖةض ئةَاْةف ثَيٓاغةيةنى ِضاغتيٓةيإ بؤ 

يةتةى ٖةَوو ئةَاْةؾسا توْسِضةويةناْى زةغةاَلت ية غةضزةَى َؤزَيطْيتةزا بووٕ بة . دعاى يةخؤزا ٖةَيططتووة 

نَيؿةيةنى َةظٕ و وةى نؤغجَيهى بةضزةّ ْةؾومنانطزْى زميونطاغى خؤيإ خعاْسؤتة ْاو دعانةوة ، يةَةؾةوة 

غياغةت بؤ ثاضاغنت و بةضزةواَى دعاى و بةضشةوةْسية شياْيةنةى دعاى وةى ئاَطاظَيو زةضزةنةوَيت ، يةّ 

بؤئةَةف زةتواْني . ثَيوةزاْطةيؿةوة بةضزةواَيسإ بة غياغةت ، بةضزةواَيساْة بة شيإ بةتايبةتى يةْاو دعانسا 

بًََيني غياغةت ناتَيو يةْاو دعانسا بَى َاْا زةبَيت نة فةضَاِضةوايةتى َؤْؤثؤَيى يةشَيط ْاوْيؿاْى زةوَيةت بةغةض 

دعانسا ئاوابهطَيت ، بؤ وةاَلَساْةوةى ئةّ غٓووضزاضيةف طةضةنة دعاى ٖةبووْى خؤى وةزياضخبات ، ضوْهة 

ؾؤِضؾةى نة َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى يةبةضاَبةض دعانسا بةضثايهطزووة ، بووةتة ٖؤى ئافطاْسْى تاظةطةضى 

زميونطاتى و غةثاْسْى بةؾَيوةيةنى ْاضاضى ، بؤ ئةَةف ْاوةِضؤنةنةى ٖيض َاْايةى ْازات بةزةغتةوة يةِضووى 

ئؤز ئاالٕ يَيطةزا زةيةوَيت ئاَاشة بة غياغةتى زميونطاتياْة بهات ، نة ثَييواية ئةَة تةْيا ية دعانى . ئايٓسةوة 

غياغى و ئةخالقيسا بة ئةجناّ زةطات ، نة َاٖيةتى ثةضةغةْسْى تَيسا بةزيسةنطَيت و ئاظازييةنإ و يةنػاْى و 

بؤئةَةف بة ئةجناّ طةياْسْى ئةضنة غياغيةنإ يةْاو دعانسا ، . زميونطاغيةت تَييسا ظياتط بة ئةجناّ زةطةٕ 

ٍَ بةغرتاوةتةوة بة ضؤْيةتى يةنػاْى  زةبَيتة َايةى ئاظازى و زميونطاغيةت ، يَيطةؾسا غةضنةوتٓةناْى تاى و نؤَة

-407ٍ. 2010 ، 3خ، ئؤز ئاالٕ)و ثطانتيعةبووْى غياغةت يةْاو دعانسا ، نة طوظاضؾت ية زؤخى ِضؤؾٓبريى زةناتةوة 

424 ).                                                                                                                

  

 زِؤشهبريى                                                                                                                                                       : ضيَيةم 

بووْى ٖةض َطؤظَيو ثةيووةغتة بة باضوزؤخى نؤَةاَليةتى و غؤغيؤيؤدى و غايهؤيؤشى و غياغى ئةو دعانةى نة 

تَييسا شيإ زةنات ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ٖةض َطؤظَيو نة يةْاو ٖةض دعانَيهسا زةشى ئةوا يةتةى َطؤظةناْى تطزا 

ئةضى و بةضثطغياضَيتى زةنةوَيتة غةضؾإ ، ئةَةف بؤ باؾرت شياْهطزْة ية غةضدةّ ِضوويةنةوة ، ئةّ ئةضناْةف 

ئةضنى ِضؤؾٓبري ٖةَيوَيػت وةضططتٓة ية زشى تةواوى . ية بواضى غياغى و ِضؤؾٓبريى و ئةخالقيسا خؤيإ زةبيٓٓةوة 

ئةو باضوزؤخة ْاٖةَواضاْةى نة ضووْةتة ْاخى دعانةوة ياخوز بةضةو دعاى زَئ ، بؤئةَةف ِضؤؾٓبري ٖةّ 
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يةِضووى غياغى و ٖةّ يةِضووى نؤَةاَليةتيةوة ئةّ ئةضنةى زةنةوَيتة غةضؾإ نة ثةيووةغتة بة نةؾة نؤَةاَليةتى 

ئاَاجنى ِضؤؾٓبري يةْاو دعانسا ئافطاْسْى غيػتةََيهى زميونطاغية و غةضوةضنطزْى تةواوى . و غياغيةنةى دعاى 

ياغاناْة بةغةض تةواوى دعانسا ، يةتةى ئةوةؾسا طةضةنة ِضؤَيى ٖؤؾياضبووْةوةى دعاى وةبةضضاوبططَى و ْاَطؤظ 

بووٕ زووضخباتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا طةضةنة خؤى ية بةِضةٖا ٖةشَاضنطزٕ بةزووض بططَى ، ضوْهة بة ِضةٖا نطزْى 

ِضؤؾٓبري نةغَيهة ٖةغت بة . ٖةض َطؤظَيو يةٖةض بواضَيهسا طوظاضؾت ية ْاَطؤظ بووٕ زةنات يةو بواضةزا 

بةضثطغياضَيتى زةنات ، يةنَيو ية تايبةمتةْسيةناْى ثةيووةغتة بة زازثةضوةضيةوة ، ئةَةف واتاى نطاوةبووْى 

                                                                                                                                                          .( 174-170، 2014ٍنؤَةَيَيو ْووغةض ، )دعاى بةزةغتةوة زةزات 

ِضؤؾٓبريى طوظاضؾتة ِضؤؾٓايى ٖعضى ، ئةّ ِضؤؾٓبووْةوةية ٖعضيةف طةضةنة نطزاضبٓوَيَٓى ية خعَةتى دعانسا ، 

ضوْهة ِضؤؾٓبريى ثةيووةغت بة نةؾة غؤغيؤيؤدى و ئابووضى و غياغييةنإ َاْانةى خؤى تةواو زةنات ، يةّ 

ثَيوةزاْطةيؿةوة غيػتةَى فةضَاِْطةوايةتى ناتَيو نة ِضوويهطزبؤوة زةغةاَلتى ِضةٖا و َؤْؤثؤَيى غةضَاية و َافى 

ٖاواَلتيإ ، طؤِضئ و يةبةضيةى ٖةَيوةؾاْى ئةّ فةضَاِْطةوايةتى و زةغةاَلتة زةبَيت بةيةنَيو ية ئةضنةناْى 

                                                                                                                      .   ِضؤؾٓبريى نة زواداض بريى ئاظازى بةزواخؤيسا زةَٖيَٓى 

 نة فةيًةغووفَيهى ئةَيُاْية ، ثَييواية نة ِضؤؾٓبري تانة نةغَيهة و يةتةى ئةواْيرتزا ئةْساََيهى دعانة ، 33ٖؤَيبار

بؤئةَةف طةضةنة ثابةْس بة دعانةنةى ظوَيَيتةوة و طوَيِطايةَيى بَي ، يةتةى ئةوةؾسا زةغتبةضزاضى نةََيو ية 

ئاظازيةناْى خؤى بَيت ، تاوةنو غووزى ظياتط بطةيةَْيت ، ضوْهة ٌَ ْةزإ بؤ دعاى و بةضططيهطزٕ ية غووزى 

ٍَ ية ثَيطةياْسْى ٖؤؾى . ِضةٖا بؤ خوزى خؤى ْاتواَْيت ٖيض ئاجناََيهى ثؤظةتيغ بةزةغتبَٗيَٓيت  ئةوة دعانة ِضؤ

نةواتة نةغى ِضؤؾٓبري طةضةنة . تانة نةغسا زةطَيِطَيت ْةى تانة نةؽ خؤى ٖؤناض بَيت بؤ ْةؾومناى ٖؤؾى خؤى 

ئريازةى خؤى ِضازةغتى ئريازةى دعاى بهات ، يةَةؾةوة ئةضنة ِضؤؾٓبرييةنإ زةتواْطَيت يةتةواوى بواضة 

ٌَ و ظاْني ثايةزاض زةنات نة  غؤغيؤيؤدى و غياغييةناْسا ببيٓطَئ ، بؤ ئةَةف دةخت ية ئاظازى زةناتةوة و ئةق

ثةيووةغتة بة بةضوثَيؿةوة ضووْى دعاى ، ضوْهة ؾهؤى ٖةض دعانَيو و ٖةض ْةتةوةيةى ثةيووةغتة بة ئاغتى 

ِضؤؾٓبرييةوة ، نة بةزئةخالقى و ظؤضزاضى زةثونَيَٓيتةوة ، بؤئةَةف ئةضنة ِضؤؾٓبرييةنإ بةثَيى ياغاطةيَيهى 
                                                           

ٖؤَيبار ، بةؾَيوةيةى ئاَاشةى بؤ ياغا زةنطز نة بطيتيية ية ئةقًَى َطؤظ و يةْاو دعانسا ئافطَيٓطاوة ، بؤئةَةف باْطةؾةى بؤ ياغاى َةزةْى زةنطز نة طةضةنة - 33
ٖةَوو َطؤظَيو يةالى ٖؤَيبار ئاضةظووى ية غةضنةوتٓة بؤ خوزى خؤى ، بؤئةَةف طةضةنة . دعاى خؤى زايرِبَيصَيت و ديايى بهاتةوة ية ياغا غطوؾتيةنإ 

.       ئريازةى خؤى بة ئريازةى دعانةوة ططَيبسات تاوةنو ئريازةيةنى طؿتى غةضٖةَيبسات يةثَيٓاو ٖةَوواْسا ياغايةى بةضظبهاتةوة نة طوظاضؾت ية طؿتَيتى بهات   
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ٍَ زةطَيِطٕ و طؿت ئاَاجنَيهيؿيإ ٖؤف ِضووْى ٖاواَلتياْة و طةياْسْى دعانة بة خؤؾطوظةضاْى  ئةقًَُةْساْة ِضَو

(From System….1770, Pp43-47) .                                                                              

ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بة اليةْى ِضؤؾٓبريى ، اليةْى ئةخالم و غياغةت زَيَٓيتة َةيساْةوة ، يةّ ضواضضَيوةيةؾسا 

زاِضَاْى ئةظَووْى دعاى َةظْرتئ ٖؤناضة بؤ بةنؤيًةنطزٕ و . طوظاضؾت ية ئةظَووٕ و ظةٖٓيةتى دعاى زةنات 

ضةوغاْسْةوةى دعاى ، بةتايبةت ناتَيو نة غياغةت و ئةخالقى دعاى ية تةَةٕ نوضتى خؤيإ زةزةٕ ، ئةَة 

ٖؤناضة ئاخَيعطةييةنةى ئةظَووْى دعانة و زواتط زةغةاَلتى غةضَايةزاضى ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئاَطاظةناْى 

زةغةاَلت و زةوَيةت نة دعاى زةخةْة بةضزةّ ِضوؾَيهى ْايةباضةوة نة َاْاى نؤياليةتى زةزات بة زةغتةوة ، ئةوا 

يةنَيو يةو ئاَطاظاْة ثةيووةغتة بة َؤْؤثؤىل ئايسيؤيؤشياوة نة يةْاو دعانسا بة ئةجناّ زةطات ، ئةَةف ظياتط 

خؤى ية ضةْسئ بابةتطةضازا زةبيَٓيتةوة نة بةْاوةناْى ئاييٓطةضايى و ضةطةظطةضايى و ظاْػتطةضايى و 

ٖوْةضطةضايى ئاوانطاوٕ ، دعانى بَى ئةظَووٕ خوزى خؤى َاْاى ًَهةضبووٕ زةزات بةزةغتةوة ، يةّ 

ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ ٖعض و ئةظَووٕ بة ٖؤؾى دعاى ْاوظةْس زةنات ، يةتةى ئةوةؾسا ئةخالم و غياغةت 

َٖيعى ٖعضئ بؤ ئؤز ئاالٕ َاْاى ِضؤؾٓبريى و خاوةٕ . ئؤضطاَْيهٔ ية خوزى تواْا ٖعضييةناْةوة وةطةِضزةخطَئ 

                                                                                     . تَيطةى تةواو بةزةغتةوة زةزات 

اليةْى ِضؤؾٓبريى تا ضةْس بةضةو ثَيؿةوة ٖةْطاو بَٓى ئةوا دعانيـ بةو ئةْساظةية بةضةو ثَيؿة زةضَيت و ظياتط 

دعاى ٖةضضةْس اليةْى ِضؤؾٓبريى ثَيؿبدات ئةوا اليةْى . زَيتة َةيساْى ئةظَووْيةوة و ٖؤَؤشى زةثونَيَٓيتةوة 

                                                                                                                                                                             . ئةخالقى و غياغيؿى ثَيؿدػتووة 

ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا ضةْسئ زاَةظضاوةى دؤضاودؤض غةضٖةَيسةزةٕ و تَيسا ٖةضضى ضةَهى ئةخالقى و 

يَيطةزا ٖةضضى ئةضنى ِضؤؾٓبريية . غياغى و ِضؤؾٓبريية زةخطَيٓة باظْايةنةوة نة طوظاضؾت ية يةنايةتى زةنات 

ٍَ بة ئةضنى ئةخالقى و غياغى زةبَيت ، يةتةى ئةوةؾسا زةبٔ بة تةضيكةيةى و يةاليةٕ زةظطاى  تَيهة

ئةوا ئاَاشة بة ِضوويةنى َةظْى بة  (يةى)غةضَايةزاضيةوة ئاضاغتة زةنطَئ ، ئةّ غَى ضةَهةف نة نطاوٕ بة 

يَيطةؾةوة ئةضنة ِضؤؾٓبرييةنإ طؤتةى دياواظيإ يَيسةنةوَيتةوة ثةيووةغت بة غةضدةّ . زةظطابووٕ زةنات 

ؾتةنإ ، نة بةتةواوى بووةتة قوضباْى غةضَايةزاضى ، نة ئؤز ئاالٕ ئةَة بة غةضَايةزاضى ِضؤؾٓبريى ْاوظةْس 

زةنات و منوْة بة ظاْهؤيةنإ زةَٖيَٓيتةوة ، ثَييواية نة ظاْهؤ ٖةضضةْسة خؤى بةَاْاى طةؾةى ئةظَووْى َطؤيى 

زَيت ، ئةوا يةغةضزةَى يةنيٓةناْى تاظةطةضى زميونطاتيسا بووةتة باضٖةَيططى ظاْياضيةناْى زةظطاى غةضَايةزاضى ، 
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يةَةؾةوة . ئةَةف َؤْؤثؤَييةنى تطةو ٖاوؾاْى زةوَيةتى ْةتةوةيية نة زةغةاَلتى غةضَايةزاضى ٖةَييسةغوِضَيَٓى 

                                           .  ئؤز ئاالٕ وابةغتةبووْى دعانى ئةخالقى و غياغى بة اليةْى ِضؤؾٓبريى زةنات بة ثَيويػتى 

. ئؤز ئاالٕ ثَيـ ئةوةى ئةضنةناْى ِضؤؾٓبريى ئاَاشةثَيبهات ئةوا ِضووزةناتة ٖةَيػةْطاْسْى خوزى َاْاى ِضؤؾٓبريى 

بةاَلّ ية َؤزَيطْيتةى . نة يةزيسى ئةوزا َاْاى ثَيؿدػتٓى ظاْياضى و طةؾةى ظةيٓى زةزات بة زةغتةوة 

زميونطاتيسا َاْانةى خؤى يةزةغتساوة و زؤخى خياْةتهطزٕ ية ِضاغتةقيٓةبووٕ زةطَيِطَى ، ثابةْس بةَةف 

ِضؤؾٓبريى ئةضنة غةضةنيةنةيؿى ِضؤَيى خياْةتهطزٕ زةزات بةزةغتةوة ناتَيو بةزواى ِضاغتةقيٓةبووْسا زةطةِضَيت ، 

ٖؤناضى ية زةغتساْى ئةو ِضؤَية ططْطةؾى ثةيووةغتة بة زؤر طؤِضيةنةى خؤى نة ية ِضؤؾٓبريى ئةظَووْى و 

ظةيٓييةوة بةضةو ِضؤؾٓبريى غةضَايةزاضى ضووة ، ئةَة ْةى تةْٗا ية ِضووناضزا زةضزةنةوَيت ، بةَيهو ية ْاوةِضؤنيؿسا 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة نة . زةضزةنةوَيت ، واتا دةوٖةضى خؤيؿى يةزةغتساوة و ِضؤَيى غةضَايةزاضى زةطَيِطَيت 

ِضؤؾٓبريي ئاضاغتةيةنى غةضَايةزاضى وةضططتووة و ية ئاَاجنَيهى ئةخالقيةوة بةضةو ئاَاجنَيهى قاظاْر خواظى 

ٍَ طَيِطإ ئةوا َٖيٓاْةوةى بؤ غةض َيتؤزةنةى خؤى تا ِضازةيةى ئةغتةَة  ِضؤؾٓبرييةت . زةغتيهطزووة بة ِضؤ

طوظاضؾت ية ئريازة و نةضاَةت زةنات ، بةاَلّ ئةّ ِضاغتية تَيطةيؿتٓى ئةغتةَة ، ضوْهة ئةو قةيطاْةى نة يَيطةزا 

ِضؤؾٓبريى زووضاضى ٖاتووة ية ئاخَيعطةزا بؤ ئةظَووٕ زةطةِضَيتةوة نة غٓووضزاض نطاوة بؤ بةضثانطزْى ئاوةضزطايةى 

                    .بةَةبةغتى غةضَايةزاضى ، ئةَةف يةخؤيسا بووةتة ٖؤناضى ئافطاْسْى قةيطاْى ٖؤؾى َطؤيى 

قةيطاْى ِضؤؾٓبريى يةْاو دعانسا وةى قةيطاْى زةضووٕ واية يةْاو دةغتةزا ، بةتايبةتى ية تةواوى غةزةناْى 

ٍَ َٖيعى ئةظَووْطةضايى غةضَايةزاضى نة  ْؤظزة و بيػتسا ئةّ قةيطاْة بةزيسةنطَيت ، نة َاْانةى ٖاوؾاْة يةطة

يةتةى ئةوةؾسا ية تةواوى نايةناْى ِضؤؾٓبرييسا ِضةْطيساوةتةوة ، غةضدةّ ، بةْاوى زةوَيةتى ْةتةوةيى ئاوانطاوة 

 ٍَ اليةْةناْى ِضؤؾٓبريى يَيطةزا نة ثةيووةغنت بة فةيػةفة و ظاْػت و ئايني ، تةْاْةت ئةخالم و غياغةتيـ تَيهة

بةو زةغةاَلتة نطاوٕ نة يةخعَةتى َؤْؤثؤيي و ثَيهٗاتةناْى زةوَيةتى ْةتةوةيسا بةِضَيوةزةضٔ ، ٖةضضةْس زةوَيةتى 

ْةتةوةييـ يَيطةزا خؤى نؤَجاْيايةنى طةوضةى قؤضخهاضى غةضَايةية ، ئةوا طوضظَيهى َةظْيؿى ية ِضؤؾٓبرييةت 

وةؾاْسووة ، بةتايبةتى ئةَةف بةؾَيوةيةنى ناضا يةْاو غيػتةَةناْى خوَيٓسْى ئةنازمييازا زةضزةنةوَيت نة 

بووةتة باضٖةَيططى ظاْياضى و ئةظَووْة دؤضبةدؤضةناْى غيػتةَى غةضَايةزاضى ، ثةيووةغت بةّ 

ئاَاشةثَيهطزْاْةى ئؤز ئاالٕ يَيطةزا زةتواْني ِضووْهطزْةوةيةنى بةثَيع ٖةَيبطؤظَيٓني ،  نة يةغةضزةَى َؤزَيطْيتةزا 

ٖؤؾى ْةوةى تاظة و تةْاْةت زةضووْيؿى طةيةْطاوة بة زؤخَيو نة َاْاى بةنؤيًة بووٕ زةطةيةَْيت ، واتا وةى 
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بةْسةيةى يةبةضزةّ خوزاوةْسى زةوَيةتى ْةتةوةييسا ضؤنيإ زازاوة و يةبةضزةّ ضيَٓيهى تطى ِضاٖيبةناْى وةى 

غؤَةضزا خؤيإ زةبيٓٓةوة ، ئةواْةؾى يَيطةزا نِطْووؾيإ بؤ َاززة ْةبطزووة و نةضاَةتى خؤيإ ثاضاغتووة ظؤض 

زةطُةْٔ ، ضوْهة يةغةضدةّ نايةناْى ِضؤؾٓبرييسا ؾؤضؾَيو بةِضَيوةزةضَى نة ؾؤِضؾى غةضَايةزاضية و تانةناْى ية 

ئريازةيةنى ؾةضةفُةْساْةوة بةضةو ئريازةيةنى َاززةطةضى ثةيهَيـ نطزووة ، يةتةى ئةوةؾسا يةشَيطْاوى زةوَيةتى 

                                                                                      . ْةتةوةييسا خؤى ظيت نطزؤتةوة 

ئؤز ئاالٕ بةضثطغياضَيتى زةخاتة غةض ضيٓى ِضؤؾٓبريإ يةْاو دعانسا ، نة ثَييواية ِضؤؾٓبري بةضثطغياضة يةغةضدةّ 

ئةو قةيطاْاْةى نة ِضووبةِضووى دعاى زةبٓةوة ، واتة وةى ضؤٕ يةْاو دعانسا بةضثطغياضَيتى زةنةوَيتة غةضؾإ 

يةّ . يةضؤْيةتى ئافطاْسْى ٖعض و طؤتة و نطزةوةى ضاى ئاوٖاف بةضثطغياضة بةضاَبةض بة شيٓطةنةيؿى 

ثَيوةزاْطةيؿةوة ئؤز ئاالٕ ٖةَيوةغتةيةى زةنات و ِضووزةناتة ؾيهطزْةوةى خاَيَيو نة ثةيووةغتة بة وْبووْى 

خوزى ِضؤؾٓبري ، نة بةٖؤى ْاناضاييةنةى خوزى ِضؤؾٓبرييةتى ؾَيواْسووة و يةبواضى غرتاتيصى و تةنٓيهيةوة 

ِضووبةِضووى ؾهػتطةيَيهى ٖةَةدؤض بؤتةوة ، ئةَةف بةوةى نة ئاَاجنى ظاْػتى يةضؤْيةتى خعَةتهطزٕ بة 

دعاى و ضؤْيةتى بةضزةواَبووْى طواظتؤتةوة بؤ ضؤْيةتى ثاواخنواظى و َةضاَة غياغييةناْى زةغةاَلت و 

                                                                                                                                                              .    ضؤْيةتى بووْيازى زةوَيةتى ْةتةوةيى 

ئةو قؤْاغةى نة بةْاوى تاظةطةضى زميونطاتييةوة ئاوانطاوة ، ظيتةَية ِضؤؾٓبرييةنإ ، ظاْػت و ظاْياضيةناْى 

تَيسانطاوٕ بة زيسطايةنى غةضَايةزاضى ، بؤ ئةَةف زاِضووخاْى ئةخالقى بةزاوى خؤيسا َٖيٓاوة ، يةتةى ئةوةؾسا 

ظاْػت و ئةخالقيؿى يةيةنرت زابِطاْسووة ، ئةّ يةيةنرت زابِطاْسْةى ظاْػت و ئةخالم يةزيسطاى ئؤز ئاالْسا بة 

ئاخَيعطةى ئافطاْسْى ئاَطاظةناْى وَيطاخنواظى و ثةضاوَيعخػتٓى دعاى زازةْطَيت ، ثابةْس بةّ زؤخةف ئؤز ئاالٕ 

ثَيؿٓياضى ئةوةزةنات نة ٖةضضى ٖةوَيى ِضؤؾٓبريى ٖةية بة ظاْػت و ظاْياضيةوة خبطَيٓة ضواضضَيوةى دعانَيهى 

ئةخالقى و غياغى ، و وةغتاْسْى زؤخى بةضتةغههطزْةوةى َاْاى ظاْػت و تةواوى ظاْياضية ئةظَووْيةنإ بهطَئ 

غةضدةَى ظاْػت . بة ئاَاجنى ِضؤؾٓبريى و ٖةوَيةناْى ، نة ئةَة طوظاضؾت ية زؤخى غطوؾتى دعاى زةنات 

ثةيوةْسيساض بهطَيت بةو ؾتةى نة بووْى ٖةية ْةى ئةوةى نة بووْى ْية ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة طةضةنة ؾؤِضؾَيو 

بةضاَبةض بة تاظةطةضى زميونطاتى يةاليةٕ دعانةوة بة ئاَاْر بطريَيت نة ٖةوىَل تَيهٗةَيهَيؿهطزْى ظاْػت و 

غةضَاية زةزات ، ِضؤؾٓبرييـ ية زؤخَيهى وةٖازا طةضةنة زوو ؾت بة ئاَاْر بططَيت ، يةاليةى خؤِضاططبَيت و 

                                              .يةاليةنى تطيـ فانتةضى يَيتوَيصيٓةوة بَيت يةغٓووضى خؤِضاططيةنةيسا 
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ئةضنى ِضؤؾٓبريى بةتايبةت ية تاظةطةضى زميونطاتيسا نةوتؤتة ْاو ؾؤِضؾى ٖةضغهطزْى ثطْػيجةناْى خؤى ، 

ئةَةف بةتايبةتى ية ئاغتى ديٗاْطرييسا ، نة يةغةض بٓةَاى غووز وةضططتٔ بةِضَيوةزةضَى ، بؤ ئةَةف ية ٖةَوو 

ٍَ ظاْػتسا ، نة يةاليةى طوظاضؾت ية  ٖةوَيةناْيسا طوظاضؾت ية زابِطاْسْى دعانى ئةخالقى و غياغى زةناتةوة يةطة

ثوناْةوةى زؤخى غووزبةخؿى دعاى زةنات ، يةاليةنى تطيؿةوة طوظاضؾت ية قةَيةَباظية ِضؤؾٓبرييةناْى ئةْتى 

                                                        . ؾاضغتاْيةت زةنات نة تَييسا ؾؤِضؾى خؤى ثةيووةغت بة ظاْػت و ِضؤؾٓبريى ئاوازةنات 

تاظةطةضى زميونطاتى بؤ غةضيةْوَى بٓيازْاْةوةى ثَيويػتى بة ٖاوناضى ِضؤؾٓبريى و َيتؤزى ظاْػتى ٖةية ، ئةَةف 

ظياتط يةاليةٕ زاَةظضاوةى ْوَيوة بة ئةجناّ زةطات ْةى ضؾؤؾٓبريى غةضَايةزاضى ، ضوْهة يَيطةزا ِضؤؾٓبريى 

غةضَايةزاضى ثابةْس بة زاَةظضاوةناْى غةضَايةزاضى ِضةفتاض زةنات ، بؤ ئةَةف ظاْياضيةناْى ية ِضابطزووةوة 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ِضؤؾٓبريي . وةضزةططَيت و زؤخَيو زةئافطَيَٓيت نة ئَيػتا و ِضابطزوو يَيهذيابووْةوةيإ ْةبَيت 

نةواتة ئةضنى ِضؤؾٓبريي ئافطاْسْى ؾؤِضؾَيهى طؿتطرية بؤ ظياتط بةيةنةوة . ِضاغتةقيٓةبووْى خؤى يةزةغتسةزات 

ظاْػتَيو نة ية ٖؤؾى َطؤظَيهى ئاظاز و غةضبةخؤوة ، يهاْسْى دعانى ئةخالقى و غياغى بة ظاْػتةوة 

غةضيٗةَيساوة و بةضٖةَى ئاوةاَلبووْى ٖعضيَٓيهى غةضبةخؤية ، يةَةؾةوة ِضؤؾٓبريى زةطاتوة بة َاْا 

،  3خ، ئؤز ئاالٕ)ِضاغتةقيٓةنةى خؤى و ِضؤؾٓبرييـ يَيطةزا نةغَيهة نة ٖةغت بة ِضاغتةقيٓةبووْى خؤى زةنات 

2010 .ٍ107-109 ، 373-374 ، 376-394                  . )                                                              
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 نةضلى ضوازةم ؛ ئاضتةنطة يصزى و ثةزوةزدةييةكانى جظاك لة مؤديَسنيتةى دميوكساتيدا                                              

ٍَ زةطَيِطَيت ، يةتةى  ضةَهى ثةضوةضزة ، يةنَيهة يةو ئاخَيعطة ططْطاْةى نة ية طؿت بواضةناْى شياْى دعانسا ِضؤ
ئةوةؾسا ثةضوةضزة ئؤبصةيةنة و ناضيطةضى ِضاغتةوخؤ يةغةض شياْى تاى زةْوَيَٓيت ، واتة َطؤظ ية ْةظاْى 

زةضزةَٖيَٓى و بةضةو ئاضاغتةيةنى ٖؤمشةْساْةى ثةيهَيـ زةنات ، يةَةؾةوة َطؤظَيهى تةْسضوغت زةئافطَيَٓيت ، 
نةواتة ثةضوةضزة و تةْسضوغتى زوو بٓةَإ نة ثةيووةْسى ثتةويإ بة دعانةوة ٖةية ، ثةضوةضزة بةثَيى 

. ناضيطةضيةنةى يةثَيـ تةْسضوغتيةوة زَيت ، بةاَلّ ٖاوؾاْى ثةضوةضزةف ِضؤَيى خؤى زةطَيِطَيت يةْاو تاى و نؤَةَيسا 
ْةؾومناى ٖؤؾياضى و ظاْػتى يةْاو ٖةض دعانَيهسا وةغتاوةتة غةض اليةْى ثةضوةضزةيى ئةو دعانة و ططْطى ثَيساْى 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة تةواوى دوَطة غةضةنيةناْى دعاى بةٖؤى ثطؤغةى . يةِضووى ضؤْيةتى و ضةْسَيتييةوة 
ثابةْس بةَةف ثطؤغةى ثةضوةضزة نؤَيةنةى ِضاططى دعانة ، يةّ . ثةضوةضزةييةوة ثتةوبووْى خؤيإ زةضزةخةٕ 

   .(Rachel….(2001).Pp1-3)ثَيوةزاْطةيؿةوة ثةضوةضزة تانَيهى تةْسضوغت و دعانَيهى تةْسضوغت ئاضاغتة زةنات 
ثةضوةضزة ثطْػيجَيهى غةضةنية و بؤ تةواوى بابةتةناْى تط زةبَيت بة بٓاغة ، يةتةى ئةوةؾسا ْةبووْى يةْاو 

دعانسا و ثؿت ْةبةغنت ثَيى ناضزاْةوةى َْيطةتيعى زةبَيت ، ضوْهة تانة بٓةَاى ضاضةغةضى نَيؿةناْى ْةبووْى 
ثةضوةضزة تانة ضاضةغةضى غةضدةّ نَيؿةناْة و البةضى ئةو ئاغتةْطاْةية نة بةؾَيوةيةنى َْيطةتيغ . ٖؤؾياضية 

بةضةوِضووى دعاى ٖةْطاو زةَْيت ، ئةَةف يةاليةٕ زةغةاَلتةوة بَيت ياخوز ٖةض نَيؿةيةنى تط ، بؤ ئةَةف زةبَيتة 
ثةضوةضزة ثطؤغةيةنة ثةيووةْسى بة ٖؤف و ٖعضيٓةناْى َطؤظةوة . بٓةَاى ضةغجاْسْى زازثةضوةضى يةْاو دعانسا 

ٖةية ، واتا بةٖةَى ٖؤؾى َطؤيية و ؾتَيو ْية بة غطوؾت و يةزةضةوةى َطؤظةوة ٖاتبَى ، ثابةْس بةَةف 
ٖاوؾاْى َطؤظ زةِضوات و ٖةض يةناتى يةزايو بووْيةوة تا ناتى َطزٕ ، ية ٖةَوو ئةو َاوةيةؾسا ِضؤَيى فَيطناض 

      . (Hamlyn, 1987.Pp15-16)زةبيَٓيت ، ضوْهة َطؤظ ٖةضضةْسَيو بصى ئةوا َٖيؿتا ثَيويػتى بة ثةضوةضزةية 

                                      
 ية نؤَاضةنةيسا ، ثةضوةضزةنطزٕ بة ثطؤغةيةنى غةضةتاى طؿت ؾتةنإ زازةَْيت ، بؤ ئةَةف 34ئةفالتووٕ

ٖةوَيسةزات يةِضَيطةى ثةضوةضزةوة زةضووَْيهى ضاى ئاَاشة ثَيبهات ، يةَةؾةوة ثةضوةضزة زةناتة َةضدى غةضتا و بة 
يةَةؾةوة ئةفالتووٕ . ئافطَيٓةضى زةضووَْيهى ضانى زازةَْيت نة ئةو خؤى بة زةضووْى فةيػةفى ْاوظةْسى زةنات 

                                                           
ئةفالتووٕ ية نؤَاضةنةيسا ئاَاشة بة غَى دؤض ية ثةضوةضزة زةنات ، ثةضوةضزةيةى تايبةت بة فةضَاِْطةوانإ ، ثةضوةضزةيةى تايبةت بة غةضباظةنإ ، - 34

.                                  بؤ ٖةضيةى يةَاْةف نات و ؾوَيٓى تايبةت بةخؤيإ بؤ زياضيسةنات . ٖاواَلتى ئاظاز - ثةضوةضزةيةى تايبةت بة نةغاْى بةضٖةََٗيٓط  
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دعانَيهى تةْسضوغت يةِضَيطةى ثةضوةضزةيةنى ضانةوة زةباتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا َٖيؿتٓةوةى ياغا و ثاضاغتٓى بِطوا  
يةالى ئةفالتووٕ يةْاو ثطْػيجةناْى ثةضوةضزةزا خؤيإ زةبيٓٓةوة ، ثةيووةغت بةَةؾةوة ِضؤَيى ثةضوةضزة بةضظ 
زةْطخَيَٓى و ثَييواية نة ثةضوةضزة ية ثَيطةياْسْى تاى و نؤَةَيسا ِضؤَيَيهى ضاضةْووغػاظ زةطَيِطَيت و ثابةْس بةَة 

، 2009ئةفالتووٕ، )ثطؤغةى ثةضوةضزة بؤ ٖةضغَى ضيٓى فةضَاِْطةوا و غةضباظ و بةضٖةََٗيٓةضةنإ ثَيؿٓياض زةنات 

ٍ132 ،146 ، 201).                                                                                                                                                                               
ئاَاجنى ثةضوةضزة طؤِضيٓى دعانة ية شيإ و ئايسيؤيؤشيايةنى ْا تةْسضوغتةوة بةضةو شيإ و ئايسيؤيؤشيايةنى 

بؤئةَةف طةضةنة بةتةواوى يةْاو ٖةَوو زاَةظضاوةناْسا ِضةضاوى ثطْػيجةناْى بهطَيت ، ضوْهة . تةْسضوغت 
اليةْى ظاْػتى و تةْسضوغتى دعاى بةّ ثطؤغةيةوة بةْسة و تواْاو تايبةمتةْسيةناْى دعاى بةٖؤى ئةّ 

ثطؤغةيةوة زةضزةنةوٕ ، ثابةْس بةَةؾةوة ثةضوةضزة تةضاظووى ٖاوغةْطية يةَْيوإ ثَيساويػتيةناْى تاى و نؤَةَيسا 
ٍَ زةبيَٓيت .  ثةضوةضزة ٖةضضةْس خؤى بابةتَيهى َةظْة و وةغفهطزْى بةنؤتا ْاطات ، بةاَلّ ئةوةى تَييسا ِضؤ

بةؾَيوةيةنى طؿتى زةوةغتَيتة غةض ضؤْيةتى و ضةْسَيتى اليةْى دَيبةدَيهاض و وةضطط ياخوز فَيطناض و فَيطخواظ ، 
يةّ ِضَيطةيةؾةوة ئاَاجنةنةى خؤى زةغتطري زةنات ، نة ية ئةَةوة بؤ ئةو ظيتةَيةناْى خؤى زةخاتةطةِض ، يةتةى 

. ئةوةؾسا بةبَى بووْى زَيٓيايى يةَْيوإ غةضدةّ تانةناْى دعاى و فةضَاِْطةوايةتى ئاَاجنةنةى ْايةتةزى 
يةَةؾةوة زةتواْني تةْسضوغتى دعاى و غةضدةّ تانةناْى يةْاو ثطْػيجةناْى ثةضوةضزةزا ٖةَيبطؤظَيٓني 

(Crosson,1999.Pp8-9).                                                                                                                                                    
 نة فةيًةغووفَيهى ئايسياييعَى ئةَطيهيية ، ثَييواية نة ثةضوةضزة ِضؤَيى ِضَيهدػتٓى شيإ زةطَيِطَيت ، 35دؤٕ زَيوى

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني ئاَاشة بة دؤضَيو ية . بةتايبةتى بووٕ و غطووؾتى شيإ و ضؤْيةتى ئاضاغتةنطزْى 
ثةضوةضزة بهةئ يةالى زَيوى نة يةغةض اليةْى ثطانتيهى وةغتاوة ، يةتةى ئةوةؾسا زَيوى فةيػةفة و ثةضوةضزة 

دؤٕ زَيوى ططْطيجَيساْى َطؤيى و ضاضةغةضى . بةيةنةوة ططَيسةزات و يةالى ئةو ٖةضزوونيإ يةى َاْا و يةى ؾنت 
غةضدةَى ئاغتةْطةناْى طةؾةى َطؤيى ية ثةضوةضزةزا زةبيَٓيتةوة ، نة ئةَةف يةخؤيسا طوظاضؾت ية ضؤْيةتى 

تةْسضوغتبووْى تاى و دعاى يةِضووى ٖؤؾياضى و اليةْى غياغى و ئةخالقيةوة زةنات ، نة غةضةجناّ زميونطاغيةت 
                                                                            . (Zeller. 2000. pp 17-18)بةزواى خؤيسا زةَٖيَٓيت 

                                                                                                      

                                                           
دؤٕ زَيوى ، ْةى تةْيا بة ئاَطاظطةضايى ْاغطابوو ، بةَيهو بة ٖعضظاَْيهى نطزاضيـ ْاغطابوو ، ضوْهة يةتةواوى طؤتةناْيسا ثةيووةغت بة ثطؤغةى - 35

بؤئةَةف ثةضوةضزةنطزٕ ناتَى َاْاى . ى بة ئةجناّ بطات ْةى تيؤضى و بةؽ (نطزاض)ثةضوةضزةنطزٕ ، باْطةؾةى بؤ ثةضوةضزةيةى زةنطز نة بةؾَيوةيةنى ثطانتيو
.                                                                                            خؤى زةزات بةزةغتةوة نة بةنطزةوة ئةجناّ زضابَى و بة تاقيهطزْةوةزا تَيجةِضيبَى   
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ية زيسطاى ئؤز ئاالْسا و ثةيووةغت بة تَيطةى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى ، زةتواْني ٖةَيوةغتة يةغةض طؤتةيةى بهةئ 
ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا ، نة يَيطةزا ثَييواية غيػتةَى ثةضوةضزة ؾَيوةى تاى خواظى بة ئاَاْر وةضططتووة ، 

ثابةْس بةَةؾةوة غيػتةَى . ئةَةف يةخؤيسا طوظاضؾتة ية زشايةتيهطزْى دعاى و يةبةضضاوططتٓى تانطةضايى 
زةغةاَلت نة خؤى ية غةضدةّ بِطياضةناْسا بةٖةْس وةضططتووة ، ئةوا َافى تاندواظيؿى بؤ ئاَاجنة َؤْؤثؤييةنةى 

يةشَيط ْاوْيؿاْى ييرباييعَسا بةضظنطزؤتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا نةضتى ثةضوةضزة بووةتة ئاَاجنَيو و يةاليةٕ 
. غيػتةَى غةضَايةزاضيةوة بةضْاَة ئيساضى و ِضؤؾٓبرييةناْى ئاوانطاوة و بة زؤخى بة ثيؿةغاظيبووْى طةياْسووة 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ْةى ٖةض تةْيا بة ثيؿةغاظيبووْى ثةضوةضزة بة ئاَاْر وةضطرياوة ، بةَيهو يةِضووى تةْسضوغتى 
ئةظَووْى و ظةيٓيؿةوة تاى بةضةو ثوناْةوة بطاوة و ِضووبةِضووى شَيطثةجنةى ٖؤؾةنى بووةتةوة ، يَيطةؾةوة تاى ية 

بة ْةبووْى ثةضوةضزة دعاى ية زؤخة غياغى و ئةخالقيةنةى زازةبِطَيت ، ئةَةف ظياتط يةو . دعاى زابِطَيٓطاوة 
                . دعاناْةزا خؤى وةزةضزةخات نة ثابةْس بة بةضْاَةِضَيصيةناْى َؤزَيطْيتةى زميونطاتى ٖةْطاو زةَْئ 

نةواتة زابِطاْى دعاى ية غيػتةَة ئةخالقى و غياغيةنةى بةواتاى بؤضزوَاْهطزْى َطؤظةنإ و غِطيٓةوةى بٓةَا 
ئةخالقى و غياغيةناْى تاى زَيت ، ٖةض دعانَيهيـ نة بة زؤخَيهى وةٖا بطات ئةوا غةضدةَى تانةناْى ية ِضووى 

تةْسضوغتى ظةيٓييةوة ْاتةواو زةضزةضٔ نة ٖيض تيؤض و بٓةَايةنى ضاضةغةضى ْاتواَْيت بياْطةيةَْيتةوة بة 
ئؤز ئاالٕ يَيطةزا زةيةوَيت ثةضوةضزة بة زؤخَيو بطةيةَْيت نة تةْسضوغتى دعاى يةئةغتؤ . زؤخةنةى ثَيـ خؤيإ 

بططَى ، بةاَلّ ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا بة ئاَاجنى وَيطاْهاضى و تَيهساْى تةْسضوغتى ية ٖةَوو باضةناْسا 
بؤئةَةف ئؤز ئاالٕ . بةناضزةبطَيت نة يةشَيط ْاوْيؿاْى ظاْػت بؤ طةؾةنطزٕ و تةْسضوغتى دعاى ئاوانطاوة 

. ثةضوةضزة زةنات بة ئاخَيعطةى شيإ ية دعانسا ، ٖةضناتَيهيـ ئةّ ئاخَيعطةية تَيهضوو ، َاْاى واية دعاى تَيهضوو 
بؤ ئةَةف يةتةواوى ظيتةَيةناْى َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا ضةَهى ثةضوةضزة نطاوةتة ثَيؿةْط و ثَيؿططى 

ناتَيو دعاى بة زميونطاتيعة زةبَيت نة تاى . ٖتس .....وؾةطةيَيهى وةى زميونطاتيبووٕ و ييرباييعّ و يةنػاْى و
تَييسا طةيؿتووة بة ٖؤؾياضى تةواو ، بَيطوَإ ٖؤؾياضيةى نة وابةغتةية بة غيػتةَى غياغى و ئةخالقى ، دعانى  

، ئؤز ئاالٕ)تةْسضوغتيـ ئةو ناتة ٖةية نة غيػتةَى ثةضوةضزة تَييسا بة ئاَاجنى َؤْؤثؤَيى غةضَاية بةناضْةبطاوة 

                                                                                                                          . (497-496ٍ. 2011، 5خ
نَيؿةطةَيَيهى وةبةضضاو نة ِضووبةِضووى اليةْى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى بووةتةوة يةْاو دعانسا ، ثةيووةغتة بةو 

زؤخةى نة يةاليةٕ َؤْؤثؤىل زةغةاَلت و زةوَيةتةوة ئاوانطاوة بةتايبةتى ية شياْى َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا ، يةتةى 
ئةّ نَيؿةطةالْةؾةوة اليةْى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى بة زؤخى باظضطاْيهطزٕ بطاوة و ٖةضزةّ وةى غةضظةَيَٓيهى 

ثابةْس بةَةؾةوة ظاْػت يةؾَيوةى زةوَيةت خؤَإ ْيؿإ زةزات و بووتة َٖيع . زةوَيةت و زةغةاَلت يَيى زةِضواْطَيت 
و ئاَطاظَيهى ئةظَووْطةضى ياخوز ئايسيؤيؤشياى زةغةاَلتى غةضَايةزاضى ، يَيطةؾةوة اليةْى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى 
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نَيؿةيةنى تط نة خؤى خعاْسؤتة ْاو ثطْػيجةناْى ثةضوةضزةوة ية ئَيػتازا . بووْةتة ٖاوَيى تانة ِضَيطاى زةغةاَلت 
ئةوةية نة زةوَيةت ئةو ِضؤَيةى بةخؤى بةخؿيووة ، واتة ِضؤَيى ثةضوةضزةنطزٕ و ئاضاغتةنطزْى بةضْاَةناْى بووْةتة 
يةنَيو ية ئاَاجنةناْى زةوَيةت و يةشَيط ْاوْيؿاْى دعانَيهى تةْسضوغت زةضخواضزى تانةناْى زةزات ، ئةَةف ٖةض 

ية َٓساَيَيهةوة بططة تا زةطاتة بةغااَلضوويةنيـ ، بةاَلّ ئةَة ئةضنى دعاى خؤيةتى نة ية ئةغتؤى بططَيت ْةى 
زةوَيةت . زةوَيةت ، ضوْهة ئةَة ثةيووةغتة بة ْةضيتةناْى دعاى و ثطْػيجة غطوؾتى و نؤَةاَليةتيةناْى دعاى 

و زةغةاَلت ية ئةجناَى بةضْاَةِضَيصيةناْياْةوة بووْةتة َيهطؤبى دعاى و ٖةضزةّ اليةْى ثةضوةضزةيإ بة ئاَاجنى 
ئؤز ئاالٕ دةخت يةغةض ئةوة زةناتةوة نة نَيؿةى بووٕ و ْةبووْى دعاى ثةيووةغتة بة . خؤيإ وةضططتووة 

خوزى دعاى خؤيةوة ، ٖةضوةٖا َافى ٖةبووْى خؤى يةاليةٕ خؤيةوةيةتى ْةى يةاليةٕ دعانى تط و نةغاْى 
تطةوة ، واتة ئةوة دعاى خؤيةتى نة َافى شيإ و ٖةبووْى خؤى بة خؤى زةزات ْةى نةغاْى تط ئةو ٖةيةى بؤ 

ئةطةض دعاى َافى ٖةبووْى خؤى بةواْى تط بػجَيطَى ، ئةوا َاْاى ئةوةية نة خؤى بة زةغةاَلتى . بِطةخػَيٓٔ 
يةالى ئؤز ئاالٕ ثةضوةضزة ئاخَيعطةى خؤى ية ٖةبووْى شيإ و ٖةبووْى . غةضَاية و َؤْؤثؤَيى زةغةاَلت غجاضزووة 

                                                                                       .     خؤيةوة وةضزةططَيت نة تَيسا خَيعإ ِضؤَيى غةضةنى زةبيَٓيت ْةى زةغةاَلت 
ئؤز ئاالٕ ثابةْس بة ضةَهى ثةضوةضزة ِضووزةناتة ََيصووى ؾاضغتاْيةتةنإ و ضؤْيةتى ًَُالَْيى َْيواْيإ ، نة 

يَيطةزا زةيةوَيت ئاَاشة بةوة بهات نة بةٖؤى ظةوتهطزٕ و َؤْؤثؤَيى ثةضوةضزة يةاليةٕ زةغةاَلتةوة خوزى 
ِضاغتييةناْيـ خطاوْة ئةوزيو ثةضزةوة ، ئةَةف بةزضَيصايى ََيصوو بةضزةواَى بةخؤى زاوة ، ٖةَوو ئةَاْةف 

ٍَ دعانسا يةِضَيطةى ثةضوةضزةوة ، نة ئةَةف ؾؤِضؾَيهى  بووْةتة ٖؤى بة فهطزاٖاتٓى ضؤْيةتى َاَةَيةنطزٕ يةطة
زشة تةْسضوغتية و ِضووبةِضووى دعاى ئاوازةنطَيت ، نة تَييسا زةغةاَلت ِضؤَيى ئةنتيعى خؤى زةبيَٓيت و ؾَيوة 

                                                                           .  يؤشيهى خؤى بؤ بةنؤيًةنطزْى تانةنإ وةطةِضزةخات 

                                                                       
ية زيسى ئؤز ئاالْةوة زةتواْني ئاَاشة بةوة بهةئ نة ثاواْهاضيةناْى زةغةاَلت بةؾَيوةيةنى َةظٕ يةِضَيطةى 

ثةضوةضزةوة بة ئاَاْر طةيؿتووة وةى يةٖةض ؾتَيهى تط ، وةبةضضاوتطئ خاَييـ تَييسا ْاضاضنطزْى ثةضوةضزةيية نة 
.                     يةَِطؤزا ْةَاْى ْةخوَيٓسةواضى و ٖةوَيسإ بة َةبةغتى تةْسضوغتى طؿتى بة ئاَاْر وةضططتووة 

ئةضنى غةضةنى دعاى بةضاَبةض بة ثووناْةوةى زةغةاَلتى غةضَاية و َؤْؤثؤَيى زةغةاَلت ، بةضةوثَيؿةوة بطزْى 
زاَةظضاوة ثةضوةضزةييةناْيةتى ، نة ئاَاشة بة ٖةبووْى ِضاغتةقيٓةيى و ناضابووْى اليةْى غياغى و ئةخالقى خؤى 

زةنات ، بؤ ئةَةف زاَةظضاوة ئةخالقى و غياغييةنإ  ثَيويػتييةنى دعانني نة يةْاوةِضؤنى ثةضوةضزةوة زةضزةضٔ 
، يةَةؾةوة ثَيويػتة دعاى تةْسضوغتى خؤى بجاضَيعَيت ، ضوْهة تةْسضوغتيـ ٖاوؾاْى ثةضوةضزة ئاخَيعطةنةى 

ثابةْس بةَةؾةوة تةْسضوغتببوْى دعاى طوظاضؾتة ية دعانَيهى . يةغةض بٓضيٓةى ئاظازى و ٖؤؾياضى بٓيازْطاوة 
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ئاظاز ، ٖةض يةبةض ئةّ ٖؤيةؾةوة ية َؤزَيطْيتةى زميونطاتيسا بةتايبةتى زةغةاَلتى غةضَايةزاضى و َؤْؤثؤَيى 
تةْسضوغتبووْى دعاى يةالى ئؤز ئاالٕ بةواتاى دعانَيهى . زضومشى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى بةضظنطزؤتةوة 

يةزيسى ئؤز ئاالْسا ضةَهى ثةضوةضزة و تةْسضوغتى . ئةخالقى و غياغى زَيت ، ٖةضوةٖا بةواتاى ِضؤؾٓطةضى زَيت 
ٖؤناضٕ بؤ َاْةوةى زةغةاَلتى ثاواخنواظى و غةضَاية ، ئةَةف ناتَيو نة ئةّ َؤْؤثؤييةى زةغةاَلت بة ئاَاْر 

زةطات ، ئةوا زةضزةنةوَيت نة طةوضةتطئ ظةبطى نوؾٓسة بةض دعاى نةوتووة ، بؤ ئةَةف طةض دعاى ٖؤؾياضى 
خؤى يةزةغتبسات و ًَهةضى بةضْاَةِضَيصيةناْى ئةو ثةضوةضزة و تةْسضوغتية بَيت نة يةاليةٕ غةضَايةزاضيةوة 

ئاوانطاوة ، ئةوا َاْاى خؤ ِضازةغتهطزْة بة غيػتةَى غةضَايةزاضى ، ئةوناتيـ دعاى زةبَيت بة َوَيهى زةغةاَلتى 
غةضَايةزاضى ، يَيطةؾسا ئؤز ئاالٕ باْطةؾة بؤ خةبات و تَيهؤؾاْى غيػتةَى ؾاضغتاْى زةنات بةضاَبةض بةو 

ِضةوؾةى نة زةغةاَلتى زةوَيةتى ْةتةوةيى ئافطاْسوويةتى ، تاوةنو غةضدةَى نَيؿة ئةخالقى و غياغى و 
                                    .(147-144ٍ. 2010، 3خ، ئؤز ئاالٕ)نؤَةاَليةتييةناْى دعاى بطةٕ بة ضاضةغةضيةنى ِضيؿةيى 
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 نةضلى ثيَهجةم ؛  فينيهيصم ، فينيهيصم و ئايني ، فينيهيصم الى ئؤج ئاالى                                                                     

فيُيٓيعّ ، بةواتاى ََييٓةطةضايى ، ياخوز شْطةضايى زَيت ، ئةَةف بةطوَيطة ٖعضظاْإ ظؤضداض واتاى ضةوتى يةنػاْى 
فيُيٓيعّ يةنَيهة يةو ضةَو يإ . َْيوإ شٕ و ثياو ياخوز باوةِضبووٕ بة ِضابةضايةتى شٕ و ثياو زةزات بةزةغتةوة 

 1838 زةطةِضَيتةوة ، بةاَلّ بةؾَيوةيةنى بةضضاو ية غاَيى 1890-1790ِضةوتة تاظاْةى نة ََيصووى غةضٖةَيساْى بؤ 
ٖتس وة ....ية فةضةْػا غةضيٗةَيسا ، ئةَةف خؤى ثةيووةغت بةضةْسئ بابةتى غياغى و غؤغيؤيؤدى و فةيػةفى 

بؤ ئةَةف فيُيٓيعّ ثةيووةغت بةٖةض ِضةوتَيهى وةى ييرباىل و غؤغيؤيؤدى و َاضنػيعَى َاْايةنى . منايـ زةنات 
دياواظ بةزةغتةوة زةزات ، بةاَلّ ئاَاجنى غةضةنى ية فيُيٓيعَسا و بةضظنطزْةوةى وةى ضةَهَيهى شٕ ، بطيتيية ية 

                                                             .(4 ، 2006ٍ، نورة فرج املساعد)ِضظطاضنطزْى شٕ يةو باضة ْاٖةَواضةى نة يةاليةٕ ثياوةوة بؤى ئافطَيٓطاوة 
فيُيٓيعّ وةى ضةَو و تيؤض ، ياخوز وةى بعاظ و قوتاخباْة ، بابةتطةٍ و تَيِطواْيَٓيهى ظؤض يةخؤزةططَى ، 

 ٍَ بؤئةَةف ٖةوَيسةزةّ يَيطةزا منوْةى ضةوتى ييرباىل و َاضنػيعَى و غيػتةَى باونػاالضى و نؤَةاَليةتى يةطة
تَيِطواْيٓى ٖةضيةى ية ئاييٓى ظةضزةؾتى و َةغيشى و ئيػالّ ثةيووةغت بة شٕ ، زواتطيـ بةؾَيوةيةنى طؿتى 

                                                                    . زيسى فيُيٓيعّ يةالى ئؤز ئاالٕ يةغةض ئةّ بابةتة وةضبططّ 

                                                                
ٍَ تواْا و فيُيٓيعَى ييرباييساية ِضةوتى   زةتواْني دؤضة تواْا و ئاظازيةى بؤ ئافطةت زةغتةبةضبهةئ نة يةطة

يةالى ضةْسئ فةيًةغووفسا زةتواْني ئاَاشة بة بَى تواْايى ئافطةت بهةئ وةى . ئاظازى ثياوزا ٖاوؾَيوة بَيت 
ئةضغتؤ نة طوظاضؾت يةوة زةنات ، ئافطةت ية غطوؾتةوة ئةو تواْايةى ثَيٓةزضاوة نة وةى ثياو بريبهاتةوة و بٗعضَى 

، فةضَاِْطةوايى بهات و غياغةمتةزاضبَيت ، بؤ ئةَةف يةالى ئةضغتؤ شٕ تواْاى ئةقًَى ية ثياو نةَرتة و ْاتواَْى 
ٍَ ثياوزا ٖاوٖةْطاو بَيت  ِضةوتى فيُيٓيعَى ييرباىل ثةيووةغت بةّ بابةتةوة زةناضَى تواْاى ئةقًَى و غياغى و . يةطة

ٍَ نطاوة  يةتةى ئةَةؾةوة ئاَاجنى ئةّ ضةوتة . غؤغيؤيؤدى بؤ شٕ بطةِضَيَٓيتةوة نة يةاليةٕ ثياوةوة َؤْؤثؤ
طةياْسْى خوزى شْة بة َافةنةى خؤى و ِضظطاضنطزْيةتى ية نؤت و بةْسى غَيهػى ، ٖةضوةٖا زةناضَيت َاف 

ٍَ بيٓيٓى شٕ يةْاو بواضة دؤضبةدؤضةناْسا ظةوت نطاوة ،  بةيةنػاْى ئاضاغتة بهات يةَْيوإ شٕ و ثياوزا ، ضوْهة ِضؤ
.             بؤئةَةف ِضةوتى فيُيٓيعَى ييرباىل زةيةوَيت شٕ يةتةواوى بواضةناْسا ٖاوؾَيوةى ثياو ِضؤَيى خؤى ببيَٓى 

. ضةوتى فيُيٓيعَى ييرباىل ثابةْس بة زياضيهطزْى ثَيطةى شٕ ية زوو غةضزةَى نالغيهى و ٖاوضةضخسا بووْى ٖةية 
ٍَ و ثَيطةى  ية غةضزةَى نالغيهسا ، شٕ َٖيؿتا وةى ثياو زإ بة َافةناْيسا ْةْطاوة ، بؤ ئةَةف دةخت يةغةض ِضؤ

ٍَ و ثَيطة و َٖيع و بةؾساضى شٕ غٓووضزاضة و تةْٗا يةْاو  شٕ زةنةْةوة بةؾَيوةيةنى غٓووضزاض ، واتة تةواوى ِضؤ
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ٍَ و َٖيعةناْى ثياو  يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة زةتواْني بًََيني نة . ضواضضَيوةى خَيعاْسا زةخوَييتةوة و ثةيووةغتة بة ِضؤ
شٕ ية غةضزةَى ييرباييةتى نالغيهيسا يةاليةٕ ثياوةوة نؤْرتؤَيهطاوة ، ئةّ دؤضة َاف و ئاظازى نؤْرتؤَيهطزْةى شٕ 
يةْاو خَيعاْسا يةالى ٖعضظاْة نالغيهيةناْى ضةوتى ييرباييعّ ، ٖؤناضى ئاظازى ظياتطى ثياو زةضزةخات و ثةيووةغت 

                                                                                                                    .   بة ئازات و نًتووض و ئايني تواْاى َْيطيٓةيى ظياتطى ثَيسةبةخؿَى 
ٖعضظاْة ٖاوضةضخةناْى ضةوتى فيُيٓيعَى ييرباىل نة طوظاضؾتيإ ية ئاظازى تانة نةؽ زةنطزةوة ، ئةوا شٕ و ثياو 
ٖةَإ دؤض ية ئاظازيإ ٖةية بؤ طةيؿنت بة زةغةاَلت و خاوةْساضى  ، ئةَةف خؤى ية خػتٓةِضووى ضةَهطةيَيهى 

ٖتس زا زةبيٓيةوة ، يَيطةزا دياواظى غةضيعى و بايؤيؤشى و ....وةى ئاظازى و يةنػاْى و َافى خاوةْساضَيتى و 
ِضةطةظطةضايى بووْى ْية ، يةتةى ئةوةؾسا ٖةضزووال ٖؤناضٕ بؤ بووْى طؿتى ، نةواتة طةضةنة ٖةضزوو اليإ 

ٍَ بطَيِطٕ  ثةيووةغت بةّ بابةتةوة دؤٕ . يةتةواوى بواضة غياغى و ئابووضى و غؤغيؤيؤدى و ياغاييةناْسا ِضؤ
 ، طؤتةى خؤى ئاضاغتةى شٕ زةنات بؤ ئةوةى شْبووْى خؤى وةزةضخبات و تاوةنو بؤ داضَيهى تط 36غتيواضت َيٌ

طةضةنة شٕ بة َافةناْى خؤى ٖةغتَى يةبطى ئةوةى : يةاليةٕ ثياوةوة َافةناْى َؤْؤثؤٍ ْةنطَئ ، نة زةبَيصَيت 
يةاليةٕ ثياوةوة ياغاى بؤ زابٓطَى ، يةتةى ئةوةؾسا طةضةنة شٕ ِضاَٖيٓاْى خؤى ببيَٓى وةى ثياو و ية زاٖاتسا َافى 

نةَرتى بةضْةنةوَيت ، ٖةوَيبسات ية شياْى غياغى و غؤغيؤيؤدى و ئيهؤْؤَيسا بؤ داضَيهى تط يةاليةٕ ثياوةوة 
ٍَ و طؤؾةطري ْةنطَيتةوة ، طةض ئةّ ٖةواَلْة ية خوزى شْسا بةزيٓةنطا ، ئةوا تةواوى طوظةضاْى بة َؤْؤثؤَيى  َؤْؤثؤ

                                                                                              .  ئاَاجنى ئةّ ضةوتةف ِضةتهطزْةوةى دياواظى ِضةطةظية . تةواو زةطات 
ية فيُيٓيعَى ييرباييسا ضاضةغةضنطزْى نَيؿةى شٕ ظياتط ِضووزةناتة بابةتَيهى َياِْطةوى و ياغايى و غياغى ، 

ئاَاجنى ئةّ ضةوتةف طةيؿتٓى شْة بة ئاظازى و زةغتةبةضنطزْى َافةناْيةتى بةؾَيوةيةنى غياغى و ياغايى ، 
ضوْهة ية ئاخَيعطةزا ئةّ ضةوتة باْطةؾة بؤ يةنػاْى ٖاواَلتيإ زةنات يةِضووى اليةْى ئابووضى و غياغى و 

غؤغيؤيؤديةوة ، بؤ ئةَةف طةضةنة غةضدةّ تانةنإ ثابةْس بٔ بةو يةنػاْيةى نة فيُيٓيعَى ييرباىل باْطةؾةى 
                                   .  بؤ زةنات و ئاَاجنيةتى نة ئةّ دؤضة غيػتةَة بةؾَيوةيةنى ثةضوةضزةيى بػةثَيَٓيت 

                    
 

 نة طوظاضؾت ية غيػتةََيهى ؾيوعى زةنات ، ئةوا غةضبةغتى زةزةٕ بة شياْى َطؤظ ،  فيُيٓيعَى َاضنػيعَى
                                                           

36-
دؤٕ غتيواضت َيٌ ، ية تيؤضة غياغيةنةيسا ظياتط ِضوويهطزؤتة ثاَيجؿتيهطزْى ضيٓى نةَيٓة ، بؤئةَةف زةغةاَلتى ظؤضيٓة بؤ ئةو ٖةَيؿة ئافطَيٓةضى  

يةزيسى ئةوزا طةضةنة زةوَيةت ططْطى بة تانة نةؽ بسات و َافةناْى بجاضَيعَيت ،  ، نةواتة زةغةاَلتى . َةتطغى بووة بؤ دعاى و ظةوتهطزْى َافى نةَيٓة 
ظؤضيٓة بؤ دؤٕ غتيواضت َيٌ دَيطاى َةتطغى بوو ْةى زةوَيةت ياخوز سهوَةت ، بؤئةَةف باْطةؾةى بؤ زةوَيةتَيو زةنطز نة ططْطى بة تانةنةؽ بسات ، 

.                                                                                                                    ثابةْس بةَةف ٖةض تانَيو زةتواَْيت بطات بة َافةناْى خؤى   
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بؤئةَةف ثابةْس بة ناضى شْةوة ، ِضووزةنةْة ضؤْيةتى ثةيووةْسى  خَيعاْى يةتةى غيػتةَى غةضَايةزاضيسا ، ية 
ضةوتى َاضنػيعَسا زةتواْني ناضى ئافطةت تةْٗا يةْاو غيػتةَى غةضَايةزاضيسا ببيٓيٓةوة ، نة ئةَة وَيطاْهطزْى 

خسى خَيعإ و ٖاْساْى شٕ بؤ ضووْة ْاو باظاِضى ناض بةزةغتةوة زةزات ، ضوْهة يَيطةزا شٕ بة ثؿت بةغنت بة 
غيػتةَى غةضَايةزاضى ٖةَيػةْطاْسْى بؤ زةنطَى ، بؤ ئةَةف يةنػاْى شٕ و ضؤْيةتى ِضظطاضنطزْى شْيإ بة 

ٖةضضةْسة فيُيٓيػتة َاضنػييةنإ دياواظى ِضةطةظيإ بةضظنطزبؤوة  . غيػتةَى غةضَايةزاضيةوة بةغتؤتةوة 
ثابةْس بة غيػتةَى غةضَايةزاضى و باظاِضى ناضةوة ئةوا ثَيياْوابوو نة َطؤظ ض شٕ ياخوز ثياو خؤى ٖؤناضة بؤ 

. ثَيهَٗيٓاْى بووْى خؤى ، ئةوةؾى نة ثَيى زةوتطَيت ضةوغاْسْةوةى شٕ ، ئةوا خؤى ٖؤناضى ئةو ضةوغاْسْةوةية 
ية فيُيٓيعَى َاضنػييسا زةتواْني دؤضَيو ية ًَُالَْيى ِضةطةظى ئاَاشة ثَيبهةئ نة ثةيووةغتة بة ًَُالَْي و 

ٍَ غيػتةَى ثطؤييتاضيسا نة شٕ تَييسا ئاظازى خؤى  ؾؤِضؾى شٕ زش بة غيػتةَى ثياوغاالضى و طوجناْسْى شٕ يةطة
زةغتةبةض زةنات يةِضووى ناض و ضاالنيةناْيةوة ية بةضاَبةض ثياوزا ، يَيطةؾسا نَيؿةناْى شٕ زةبَيت بة بةؾَيو 

                               .(Leacock,1977,  Pp.23-41,310-311)يةنَيؿة ئابووضى و غياغى و غؤغيؤيؤديةنإ 

                                                                              
دؤضَيهى تط ية خػتٓةِضووى ضةوتى فيُيٓيػتيسا ، نة ٖعضظاْإ ظؤض دةختى يةغةض زةنةْةوة ، بطيتيية ية 

 ، نة طوظاضؾت ية ضةوغاْسْةوة و نؤْرتؤَيهطزْى شٕ زةنات ، بؤ ئةَة يَيطةزا غيػتةَى باونػاالضى
فيُيٓيػتةنإ ِضووزةنةْة ؾيهطزْةوةى دؤضى ثةيووةْسى ِضةطةظى و ئةقًَى و غطوؾتى يةتةواوى بابةتة غياغى و 

تةواوى ٖعضظاْإ ئةّ دؤضة ضةوغاْسْةوةى شْاْيإ يةاليةٕ ثياوةوةو نطزووة بة . نًتووضى و غؤغيؤيؤديةناْةوة 
دؤضَيو ية غيػتةّ ، نة بطيتيية ية غيػتةَى باونػاالضى ، يَيطةزا ئةوةى ظياتط ٖعضظاْاْى َاْسوونطزووة ، 

ئةّ غيػتةَة تةْٗا ضةوغاْسْةوة و َاف نؤْرتؤَيهطزٕ و تةواوى ئاناضة . طةِضاْةوةية بؤ نًتووض و ََيصوو 
بؤ ْةَاْى ئةّ دؤضة غيػتةَة ضةْس تيؤض . ضةوغَيٓةضةناْى تط يةخؤزةططَى نة يةاليةٕ ثياوةوة بة ئةجناّ زةطةٕ 

يةتةى ئةوةؾسا نة . ٖتس .....و ضةوتَيو غةضياْٗةَيسا ، وةى ضةوتى ييرباىل و غؤغيؤيؤدى و فةيػةفى و ضازيهاىل و
ناَيبووْةوةى بةخؤوة بيٓى ، بةاَلّ َٖيؿتا زضَيصة بة َاوةنةى خؤى زةزات ، ظؤضَيو ية ٖعضظاْةنإ بؤ 

ضاضةغةضنطزْى ئةّ زؤخةى نة بة باونػاالضى ْاوزةبطَى ثَيؿٓياظى غِطيٓةوةى دياواظى ِضةطةظى زةنةٕ ية ِضووى 
                                                                                          .(27-22 ، 2006ٍ، نورة فرج املساعد)غياغيةوة 

                                                                                                        
، نة ثابةْس بة نؤَةاَليةتيبووْةوة فيُيٓيعَى نؤَةاَليةتى دؤضَيهى تط ية ضةوتى فيُيٓيعّ ، بطيتيية ية ضةوتى 

يَيطةؾةوة ئةظَووٕ و تواْاى ئةقًَى و َٖيع و تواْاى ٖعضئ و بِطياضزاْى شٕ . بابةتى شٕ ئاَاشة ثَيسةنات 
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بةؾَيوةيةنى طؿتى دَيطاى قػةيةغةضنطزْة ، بؤ ئةَةف يَيطةزا ثابةْس بة ؾَيوة نؤَةاَليةتيةنةى زإ بة بووْى شٕ 
. زازةْطَيت ، نة ئاَازةبووْى شٕ زةضزةخات ثةيووةغت بةو ضواضضَيوة نؤَةاَليةتيةى نة تَييسا طوظةضإ زةنات 

ٍَ زةطَيِطَيت ثابةْس بة ضانػاظى غياغى و غؤغيؤيؤدى و   .             ٖتس ....يةتةى ئةوةؾسا ظؤضيٓةى شٕ تَييسا ِضؤ
ية ضةوتى فيُيٓيعَى نؤَةاَليةتيسا ، يةنَيو ية ئاَاجنةنإ بطيتيية ية زاْجياْإ بة دؤضى ِضةطةظى ، بةاَلّ ئاَاجنى 

غةضةنى و ططْطى ئةّ بعاظة بطيتيية ية فؤضَةَيةنطزْى و ؾيهطزْةوةى شٕ ثةيووةغت بة بووْيازة 
 .               نؤَةاَليةتيةنةيةوة ، نة ئةَةف بةثَيى شيٓطةى نؤَةاَليةتى ٖةض ْاوضةيةى طؤِضاْهاضى بةغةضزازَيت 

فيُيٓيػتة نؤَةاَليةتيةنإ ثابةْس بة ٖةض بواضَيو َؿتوَِط زةنةٕ ، ٖؤناضى ئةّ باؽ و خواغتاْةى فيُيٓيػتة 
نؤَةاَليةتيةناْيـ وايهطز نة شٕ بَيتة ْاو نايةى غياغى و ضؤَيى خؤى بطَيِطَى بؤ ضانػاظى و طوظةضاْى نؤَةاَليةتى 

يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة شٕ يةْاو ناية غياغيةناْسا دةختى يةبووْى خؤى نطزةوة و ثَيساويػتيةناْى خؤى نطز بة . 
ثالٕ ، يةَةؾةوة فيُيٓيػتة نؤَةاَليةتيةنإ ٖؤناضى خؤؾطوظةضاْى نؤَةاَليةتى بؤ بةؾساضى شٕ زةطةِضَيٓٓةوة ، 

يةاليةنى تط ٖةْسَيو ية فيُيٓيػتة . ٖاونات ئةّ بةشزاضيهطزْةى شْيـ غووزَيهى َاززى بة خوزى شٕ طةياْسووة 
نؤَةاَليةتيةنإ خؤؾطوظةضاْى نؤَةاَليةتى بؤ ضؤْيةتى يةنػاْى َْيوإ شٕ و ثياو زةطةِضَيٓٓةوة ، ٖةضوةٖا ٖؤناضى 

ثَيؿهةوتٓى نؤَةاَليةتى و طةؾةنطزْى غيػتةَى غياغى بة ضؤْيةتى بةؾساضى شْإ ية زةوَيةتسا زةبةغتٓةوة ، 
ٍَ ئةوةؾسا شٕ َٖيؿتا نااَليةنة و بؤ ًَُالَْيى غياغى و وةاَلَساْةوةى بةضاَبةض بةناضزةَٖيٓطَيت ، نةواتة  بةاَلّ يةطة

ٍَ غةضٖةَيساْى بريى نؤَةاَليةتى و . شٕ بةضةو ئاضاغتةيةنى تطى ضةوغاْسْةوةى نؤَةاَليةتى بطاوة  يةطة
غةضَايةزاضى يةْاو دعانسا ، شٕ ٖةضضةْسة ثابةْس بة نؤَةاَليةتيبووْةنةيةوة باغى يَيوةزةنطَى ئةوا ئةضى و 

ئةو ئاظازيةى نة يةِضواْطةيةنى . بةؾساضيةناْى ديانطاوْةتةوة يةْاو غةضدةّ ناية نؤَةاَليةتيةناْسا 
نؤَةاَليةتيةوة ثَيى زضاوة بؤ بة ئاَاْر طةيؿتٓى ثياوة ْةى خوزى شٕ خؤى ، بةاَلّ شٕ ية ِضواْطة 

نؤَةاَليةتيةنةيةوة بة ثًةى زووةّ يةزواى ثياو غووزى  شيإ و طوظةضاْى خؤى بيٓيووة ، ئةَةف خؤى ظياتط 
ٍَ و  زةطةِضَيتةوة بؤ ئةو باضة نؤَةاَليةتييةى نة ية غةزةناْى ْاوةِضاغتةوة بطةوى ثَيسضا نة تَييسا شٕ وةى نؤيًةى َا

ئةو باضة ْاٖةَواضةؾى نة شٕ ية بواضة نؤَةاَليةتيةنةيسا تَيى . خعَةتهاضى ثةضغتطا ئاييٓيةنإ بةناضزةَٖيٓطا 
وةى بابةتَيهى غياغى  (فيُيٓيعّ)نةوتووة ، ظياتط ثةيووةغتة بة نًتووض و ئايني ، يةَةؾةوة تَيطةنةى 

                                   .(Shiva, V.Pp12-13, 18)بةضظنطاوةتةوة ، نة تَييسا بةنؤيًةنطزْى شٕ ِضوويةنى غياغى و ئابووضى وةضططتووة 

ٍَ خػتٓةوة و تَيطنطزْى ئاضةظووةناْى ثياو يَيى  يةِضووى ئاييٓيةوة شٕ وةى ثَيساويػتيةنى شيإ و ضؤْيةتى َٓسا
يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ٖةض ئاييٓة و ِضَيػاى تايبةت بةخؤى ٖةية بؤ خوزى شٕ ، نة تَييسا غةضزةََيو . زةِضواْطَى 

ئاظازة و غةضزةََيو نؤيًة و غةضزةََيو خعَةتهاض ، يةتةى ئةوةؾسا شٕ يةِضؤشٖةاَلتى نؤْسا ية بةضةوثَيؿةوةضووْى 
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دعانسا ِضؤَيى خؤى زةبيَٓى ، ٖةضضةْس َافيؿى ثَيسةزضى ئةوا يةٖةَاْهاتيؿسا ِضؤَيبيٓيٓةنةى يةاليةٕ ضيٓى 
يةغةضزةَى َؤزَيطْةؾسا بةٖةَاْؿَيوة ئةو ِضؤَية زةبيَٓيت ،بةاَلّ ٖؤناضى . زةغةاَلت و زةوَيةت ثؿتطؤى زةخطى 

ٖتس زةطةِضَيتةوة ، يةتةى ئةوةؾسا ٖةَوو ِضؤَيبيٓيٓةناْى بؤ ....يةزةغتساْةنةى بؤ اليةْى غةضَايةزاضى و ئايني و 
                                                                                  . قاظاجنى ئابووضى و غياغى ثياو بة ئةجناّ زةطةٕ 

                                                      

شٕ وةى غةضضاوةى تواْةوةى ْاخؤؾى و َٖيٓةضى خؤؾى و خؤؾةويػتى ْاوظةْس نطاوة ،  ئاييٓى ظةضزةؾتيسا ية
شٕ ية . ثابةْس بةَةف خؤؾةويػتى ثياو ية ٖةَبةض شْةنةيسا طوظاضؾت ية خؤؾةويػتى خوزا و دواْى زةنات 

ئاييٓى ظةضزةؾتيسا ِضةغةْايةتى بؤ زةطةِضَيتةوة ، تةْاْةت ية تةواوى ؾتةناْسا ثَيؿٓياضى بة ٖةْس وةضطرياوة و 
يةّ ئاييٓةزا شٕ تةواوى َافةناْى زةغتطريبووة و تواْيويةتى بة ثًةو ثايةى خؤى بطات ، ٖاونات تواْاى . قبوَيهطاوة 

بةض ية  .    (192-189 ، 2012ٍٖاواض بةُٖةْى ، )بِطياضزاْى يةتةى ثياوزا ٖةية وةى َطؤظَيهى ناٌَ زاْى ثياْطاوة 
ٖاتٓى ئاييٓى ظةضزةؾتيـ ئَيطاْية نؤْةنإ ية ِضؤشٖةاَلتى ْاوةِضاغتسا يةيهَيو ية خواناْيإ بطيتيبوو ية 

غًَيُإ َةظٖةض ، )، نة وةى خوزاوةْسى بة ثيت و بةضةنةتى ظةوى ْاوظةْسيإ نطزووة  (ئةْيتا )خوزاوةْسى شٕ 

ئاييٓى ظةضزةؾتى ناضيطةضى خؤى يةْاو غوثاى َيسييةناْيؿسا ْواْسووة ، بةتايبةتى ية غوثانةى .    ( 296، 2008ٍ
، ئةَةف طوظاضؾت ية بووْى ئاظازى و  (ثةخؿاْجا)نةخيةغطةوزا ، نةتَييسا شَْيو بة مشؿَيطةوة وةغتاوة بةْاوى 

يةنػاْى زةنات و ثياوغاالضَيتى ٖيض َاْايةنى ْةبووة يةو ناتةزا ، ضوْهة َٖيؿتا شَْيو ثاَيةواْة و غةضنطزايةتى 
                                                                                  .(99-98، 2014ٍيوقُاْى سادى نةضيِ ، )غوثا زةنات 

                                                              

، شٕ وةى بووَْيى تاى واتة خواضتط ية َٓساَيةناْيـ ْاوى زةَٖيٓطَى ، ظؤضداضيـ وةى ئاييٓى َةغيشيسا ية 
 ، بؤ ئةَةف وةى ئةْساََيهى ثًةزووى خَيعإ ئاَاشةى بؤ زةنطَى ، واتة ثياو ية شٕ بة تةواوتط و 37نةْيعةى

ٖؤمشةْستط ْاوظةْس زةنطَيت ، ٖةضوةى ضؤٕ يةالى ٖعضظاْاْى ئاييٓى َةغيشيسا زةضزةنةوَيت ، بؤئةَةف ية ثَيـ 
غةضٖةَيساْى َةغيشيةت ْاتواْني شَْيو بسؤظيٓةوة نة بةتةواوى ضانةناضبَيت ، ٖةضوةى ية زة فةضَاْةنةى بةْسى 

                                                           
37-

ى خعَةتهاض زَيت ، ئةَةف ظياتط ية ثةضغتطا نؤْةناْى ئةوناتى َةغيشيةنإ زةبيٓطَيت ، شٕ ئةو َطؤظة بوو (شٕ )نةْيعةى ية ئاييٓى َةغيشيسا بةواتاى  
نة ية زواى َةغيح ببو بة نؤيًة و تةْاْةت فةضَإ دَيبةدَيهةض بوو ، وةى زةبيٓني ية غةضزةَى َةغيشيؿسا ئةوة بووْى ٖةبووة ، ية يةنَيو ية طؤتةناْيسا نة 

ٍَ ِضةقى خؤتإ ِضَيطةتإ ثَيسةزةّ شْةناْتإ تةاَلم بسةٕ  )): ئاضاغتةى خةَيهى زةنات ، زةبَيصَيت ، ٖةضوةٖا َةغيح ظياتط خؤى بة  (( (8:19َةتتا . يةبةض ز
 (ٖتس....بؤْاظيٓتؤضا ، ثؤَيؼ ، دريؤّ و)ٖةَوو ئةَاْةف بووْةتة ئاخَيعطةيةى بؤ بريوِضاى قةؾةناْى وةى . ثةضوةضزةنطزْى ثياواْةوة غةضقاَيسةنطز وةى ية شْإ 

، نة شٕ بة ئاشةَيَيهى ضواضثَى ْاوظةْس زةنةٕ و تةْاْةت قَيعيإ ية دةغتةؾى زةبَيتةوة ، ٖةْسَيو ية قةؾةنإ دةغتةى ئافطةت وةى دةغتةى بةضاظ زةضوَيٓٔ ، 
  .              (ئةو بؤْة ْاخؤؾةى ية دةغتةى شْسا بةزيسةنةّ، ية بؤْى ٖةَوو ئاشةَيَيهى َطزووى بؤطةْهطزوو ْاخؤؾرتة ): بةتايبةتى قةؾة دريؤّ نة زةبَيصَيت



95 

 

ية ياغاى دوغتيإ .  شٕ وةى ئاشةَيَيو زةضوَيٓطَى و نة تَييسا طوظاضؾت ية شٕ وةى ضواضثَى زةنات تةواضاتسانؤتايى 
ئاَاشةى بؤ زةنطَى ، يةبةضئةوةى شٕ ْاتةواوة ية ٖؤؾسا و تواْاى بةِضَيوةبطزْى ْية ، طةضةنة شٕ يةتةواوى ناضةناْيسا 

تؤَاى ئةنويٓى نة يةنَيهة ية ٖعضظاْة طةوضةناْى ئاييٓى َةغيشى ، ثَييواية نة شٕ ْاطات بة . غةضثةضؾتى بهطَيت 
ٖةضوةٖا قةؾة بؤْاظيٓتؤضا . ثياو يةبةضظى ٖؤؾسا ، بؤئةَةف طةضةنة يةشَيط ضاوزَيطى ئاغاياْةى ثياوزا شيإ بهات 

زةَيَيت ، شٕ ؾةيتاَْيهة و يةؾَيوةى َطؤظ خؤى وةزياض زةخات ، طؤتةناْيؿى ٖةَإ ئةو فيؿهةيةيةٕ نة يةزةَى 
يةتةى ئةَةؾسا َةغيح خؤى ِضَيطة بة  .   (135 ،16-15، 5، 2013ٍ، 3ئيُاّ عةبسويفةتاح ئيُاّ ، خ.ز)َاضةوة زةضزةضٔ 

تةاَلقساْى شٕ زةزات ، تةْاْةت ئةطةض ٖؤناضة زَيِطةجناْى َْيوإ شٕ و ثياويـ بَيت ، ٖةضضةْسة يةاليةى َةغيح 
خؤى دياواظى َْيوإ شٕ و ثياوى ْةنطزووة و يةغةض بٓةَايةنى يةنػإ يَيى ِضواْيووٕ ، بةاَلّ يةاليةنى تطةوة 
زةبيٓني ظؤضَيو ية َطؤظةنإ بة ضةبةْى غةضزةَْيٓةوة ية ئاييٓى َةغيشيسا و ثَيياْواية نة شٕ زةبَيتة ٖؤى ية 

زةغتتساْى ثازؾايةتى ئامساْى ، ئةَةف يةخوزى َةغيح خؤيسا ئةّ ِضةبةْى بووْة زةضزةنةوَيت ، نةواتة يةْاو 
                                                 .(8:19ئيٓذيًى ثريؤظ ، َةتتا )ئاييٓى َةغيشيسا ٖيض بايةخَيو بؤ شٕ زاْاْطَيت 

                                                                                                                        

، شٕ وةى ْيوةيةى ية َطؤظ ئاَاشةى بؤ زةنطَيت ، بةتايبةتى ثابةْس بة ياغا و ئاَازةبووْى ئاييٓى ئيػالَسا ية 
يةبةضزةّ ياغازا ، يةاليةنى تط وةى نؤيًةيةى بة ثياو زةفطؤؾطَيت و تةواوى َافةنةى بة زةغتى ثياوةوة زَيت و 
زةضَى ، تةْاْةت ِضووخػاضيؿى َؤَيةتى ثَيٓازضى نة زةضنةوَى ْةى بةؾَيوةيةى نة ناضيطةضى و ِضؤَيى ٖةبَيت ية 

واتة شٕ يةْاو ئاييٓى ئيػالَسا دطة ية بوونةَيةيةنى بةفطيٓى زةغتى ثياو نة ظوو بةضةو . ثَيؿهةوتٓى دعانسا 
ٍَ ثياوزا . تواْةوة زةضَيت ٖيضيرت ْية  شٕ يةْاو ئاييٓى ئيػالَسا تةْٗا يةِضووى خةوتٔ و خةوبيٓيٓةوة يةطة

ٍَ بةخَيونطزٕ و وةضة خػتٓةوةية ، وةى ية قوضئاْسا ٖاتووة   )): يةنػاْة ، ضوْهة تةْٗا ئةضنى َٓسا
م ُؤ ِنَسا) ًَطةٕ بؤتإ و ؾوَيٓى ضاْسْى وةضةٕ ، دا (( 2:223 بكطة( الُؤ ِلِن يَ ......كُؤ ، واتة شْاْى ٖاوغةضتإ نَي

ًَطةنةتاْةوة                                                                                                          . ٖتس ......بةٖةض ؾَيوةيةى زةتاْةوَيت تؤو بوةؾَيٓٓة ْاو نَي
يةاليةنى تطةوة زياضزةى َٖيٓاْى ضواض شٕ بةزيسةنطَيت ، نة ئةَة خؤى يةخؤيسا بَى ْطخهطزْى شْة يةْاو شياْسا و 

يةتةى ئةوةؾسا زياضزةى تةاَلم نة يةْاو ئاييٓةناْى تطيؿسا ٖةية ، بةاَلّ ية . ضواْسْيةتى بة ئاشةَيَيهى َاَيى 
ئيػالَسا بةؾَيوةيةنى توْستط ، ضوْهة تَييسا َافةنإ ية شٕ غتَيٓطاوْةتةوة و تةْاْةت َافى بِطياضزاْيؿى ْية ، 

ئةوةى يَيطةزا بِطياض زةزات ياغاى تةاَلقساْى بةزةغتة تةْٗا ثياوة ْةى شٕ ، ئةَةف يةنَيهة يةو زياضزة بةضضاواْةى 
يةتةى ئةوةؾسا زياضزةى ضواض شٕ . نة طوظاضؾت ية َْيطغاالضى زةنات و شٕ زةنات بة نؤيًة و ثياويـ خاوةٕ نؤيًة 

َاْايةنى تطيـ بةزةغتةوة زةزات ، ئةويـ بةضاوضزنطزْى ٖؤؾى ضواض شْة بةضاَبةض بة يةى ٖؤف ، واتة ٖؤؾى 
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                                                                                                             .يةى ثياو تواْاى ية ٖؤؾى ضواض شٕ بااَلتطة 
زا ئةوة وةزياض زةنةوَيت نة شٕ تةْٗا دطة ية نؤيًةيةى (2:229 و 2:228 ئايةتى –بكطة )ٖةض ية غووضةتى 

ٖيضى تط ْية و بةتةواوى ية ضاالنيةناْى و تواْا و بةٖطةناْى زابِطَيٓطاوة ، ضوْهة يَيطةزا شٕ و ْاَووؽ ياخوز 
ؾةضةف و ئةخالقى ثياوى بةيةنةوة ططَيساوة ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة شٕ تةْٗا طوَيِطايةَيى ثياوةنةيةتى ، ئةطةض 

ٍَ ْةبووْى ثياو بؤ شْةنةى ٖيض ظياَْيو بة ثياو  طوَيِطايةَيى ْةبَيت ئةوا ئيُإ يةزةغتسةزات ، بةاَلّ طوَيِطاية
. ْاطةيةَْيت ، نةواتة ئةوةى يَيطةزا ظةضةضَةْسى ٖةضزوو ديٗاْى بةضٖةغت و زةضٖةغتة تةْيا شْة ، ْةى ثياو 

يةتةى ئةوةؾسا زياضزةى تةاَلم خؤى طوظاضؾتة ية بَى َتاْةيى و زَيٓيا ْةبووٕ ية شٕ ، يةَةؾةوة زةتواْني زوو َاْا 
زةغتطريبهةئ نة تَييسا يةاليةى خوزاوةْسَيهى َْيطيٓة ية ثؿتى ثةضزةوة طؤتةناْى ئاضاغتةزةنات ، يةاليةنى 

، تطيؿةوة شٕ تواْاى ٖؤؾةنى ْية و تةْيا ئةٖطميةَْيهة و يةغةض ظةوى نة بؤ يةنةزاضنطزْى ثياو ٖاتؤتة زْياوة 
 (223،228،229لتةفػريى قوضئاْى ثريؤظ ، ) بؤئةَةف طةضةنة ية ٖةَوو شياْيسا طوَيِطايةَيبَى و فةضَإ دَيبةدَى بهات

ٖةضوةٖا بابةتَيهى تطى ططْط ئةوةية نة ية ئاييٓى ئيػالَسا زياضزةى َاضةبةداف بووْى ٖةية ، نة ئةَة . 
يةاليةٕ ثياوةوة ِضووبةِضووى شٕ زةبَيتةوة ، بةتايبةتى ناتَى شٕ ية نًتووض الزةزات ياخوز ٖةَيةيةى زةنات ، 

بؤئةَةف ظؤض داض ِضووبةِضووى تةاَلقسإ زةبَيتةوة ، بؤئةوةى بؤ داضَيهى تط بضَيتةوة الى ََيطزةنةى طةضةنة َاوةى 
ؾةو و ِضؤشَيو بضَيتة الى ثياوَيهى تط تاوةنو ٖةغتى بؤ ثياوة نؤْةنةى ظوَيَيتةوة ، ئةَةف يةخؤيسا ئةوثةِضى 

ضةوغاْسْةوةى شْة و بة ضواضثَى ظاْيٓى شْة ، يةاليةنى تط زةضخػتٓى شْة وةى بووْةوةضَيهى بَى ٖؤف و بَى ظَإ 
و الواظ ، بةاَلّ يَيطةزا زةبيٓني نة ثياو ٖيض تاواَْيهى ْاخطَيتة ئةغتؤ ، بةَيهو ئةوةى ظةضةضَةْسى يةنةَة خوزى 

ظؤض داضيـ زةبيٓني بةبَى ئةوةى شٕ ئاطازاضى ئةوة بَيت نة ثياوةنةى تةاَلقى زاوة ، ياخوز ثياو . شْة بةتةْٗا 
بةزيسى َٔ ٖيض دياواظيةى ! . يةناتى باظضطاْيهطزْسا ْاوى تةاَلم زةَٖيَٓيت ، ئةوا شٕ زةبَيت ئةّ بادة بسات 

يةَْيوإ َاضةبةداؾى و ٖاوغةض بةنطَيساْسا ْابيٓطَيت ، ضوْهة  ئةّ بابةتة ية خوزى خؤيسا غونايةتيجَيهطزْى شْة 
يةاليةٕ ثياوةنةيةوة ، ٖةضوةٖا يةاليةنى تط غونايةتيجَيهطزْة بة ثطْػيجةناْى خَيعإ ، ئةَةف بةظؤضى يةْاوضة 

ٍَ .  ٖؤظ ْؿيٓةناْسا بووْى ٖةية  بةاَلّ يَيطةزا ضةْس ثطغياضَيو خؤى ظيت زةناتةوة ، ئايا شٕ بؤضى ئةو زؤخة قبو
زةنات نة بةغةضيسا زةغةثَيٓطَيت ؟ بؤضى زواى ئةّ ثَيواشؤ غونايةتية َٖيؿتا ثياوة نؤْةنةى طةضةنة ؟ ئايا 
ٖؤناضةنة ئيُاْة نة ًَهةضى ئةّ ثَيواشؤية زةبَيت ياخوز ٖؤناضى تط ٖةية يَيطةزا نة بة َْٗيٓى الى شٕ خؤى 

              .               (2015ٍ،49َػتةفا ئيرباٖيِ ظةَيُى، .ز)َةاَلغساوة ؟ 

ئايا يةناتَيهسا نة شٕ ٖيض تاواَْيهى ئةجناّ ْةزاوة و غةضثَيضى فةضَاْةناْى ثياوةنةى ْةنطزووة ، بةاَلّ ثياوةنةى 
     ٖةَيةيةنى ئةجناَساوة نة بووةتة ٖؤى تةاَلم نةوتٔ ، طةضةنة شٕ ئةو بادة بسات ؟ ئايا شٕ يَيطةزا تاواْى ضية ؟ 
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زيسى ئؤز ئاالٕ فيُيٓيعّ ، ظياتط يةو ثَيٓاغةية يةخؤزةططَى طةض مباْةوَيت تةْٗا ثابةْس بةنَيؿةيةى ئاَاشةى 
بؤبهةئ ، ضوْهة ظياتط ية ِضةٖةْسَيو يةخؤزةططَى ، واتة اليةْى ئابووضى و غياغى و غؤغيؤيؤدى بةخؤيةوة 

ططَيسةزات ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ْاتواْني بة غاْايى ئاَاشة بة ٖةَوو ئةو غٓووضاْة بهةئ نة شٕ بةزضَيصايى ََيصوو  
                                      . تَييسا َؤْؤثؤٍ نطاوة ، يةتةى ئةوةؾسا ظياتط يةْاو ظاْػتة غؤغيؤيؤديةناْسا خؤى وةزةضخػتووة 

ئؤز ئاالٕ َاْاى فيُيٓيعّ بة شْؤيؤشى ْاوظةْس زةنات و يةبةضاَبةض ٖةضيةى ية اليةْى تيؤيؤشى و ئةغهاتؤيؤشى و 
ثؤييتيهؤيؤشى و ظاْػتى ثةضوةضزة و ظاْػتى غؤغيؤيؤشى و غايهؤيؤشى زازةَْيت ، ئةَةف بةواتاى وةغفى ئةّ 

زياضزةية ٖيضى نةَرت ْية ية وةغفى زياضزةناْى تط نة يةَطؤزا ٖةضيةنةيإ بة زضومشَيو ؾؤِضؾَيهيإ نطزووة بة 
ئاَاْر و َةبةغتى خؤيإ ٕ بةاَلّ ئؤز ئاالٕ واتاى شْؤيؤشى بة بةضفطاواْرت زازةَْيت يةبةضاَبةض واتاى ٖةضيةى 

يةواْى تط ، يةَةؾةوة ئؤز ئاالٕ زةناضَيت غطوؾتى غؤغيؤيؤدى شٕ وةى ظاْػتَيو بةضظبهاتةوة ، نة تَييسا ِضووْانى 
يةّ ثَيوةزاْطةيةوة ئؤز ئاالٕ زاواناضى خؤى بؤ ِضؤؾٓهطزْةوةى . غطوؾتى غؤغيؤيؤدى دعانى بةَةوة بةغتؤتةوة 

غةضدةّ ئةو اليةْاْة زةنات نة تَييسا شٕ نؤيؤْى نطاوة ، ٖةض يةََيصووةنةيةوة تا زةطاتة ٖعض و ئةظَووْى شٕ ، 
                                           .  ضوْهة ِضؤؾٓهطزْةوةى غطوؾتى غؤغيؤيؤدى دعاى بة ِضؤؾٓهطزْةوةى غطوؾتى شٕ وةزيسَيت 

ئؤز ئاالٕ يةاليةنى تطةوة زةيةوَيت ْاوةِضؤنى ئةّ طؤتةية ثِطبهاتةوة نة باْطةؾة بؤ ئاظازى و ِضظطاضنطزْى شٕ زةنات 
، ضوْهة ئةو نَيؿةى شٕ ظؤض يةوة َةظْرت زةبيَٓيت نة تةْيا ية ضواضضَيوةى ئاظازى و يةنػاْيسا باغى يَيوةبهطَيت ، 
يةَةؾةوة ئاَاشة بة زميونطاغيبووٕ زةنات يةْاو دعانسا ، نة ئاظازى شٕ طوظاضؾت ية بووْى دعانَيهى زميونطاغى 

زةنات ، واتة ئاظازى و زميونطاغى دعاى بةبَى ئاظازى شٕ زةغتطري ْابَيت ، تةْاْةت خوزى شيٓطةف بابةتَيهة نة 
بةبَى ئاظازى و ِضظطاضنطزْى شٕ ، شيٓطةى نؤَةاَليةتى ؾتَيهة نة . ثةيووةغت بةّ ئاظازيةى شٕ خؤى منايـ زةنات 

ئؤز ئاالٕ زةناضَيت يَيطةزا شٕ وةى غةضدةََيتى غةبصَيهت و ئؤبصَيهت . يةْاوةِضؤنةوة تووؾى زاِضووخإ بووة 
ٖةَيػةْطَيَٓيت ، يةّ ٖةَيػةْطاْسْةؾسا ْةٖى ية ئةظيٓساضى ِضوناضى زةنات و ِضووزةناتة ئةظيٓساضيةى نة ية ْاوةِضؤى 

ئةظيٓساضى ثياو بؤ شٕ بةزضَيصايى ََيصوو ئةجناَةنةى بة نوؾنت و يَيسإ تةواو . و ظةٖٓيةتةوة غةضضاوةى ططتووة 
                        .  بووة ، تةْاْةت ًَُالَْيى ضيٓايةتى دعانيـ ظؤض داض خؤى ية َةغةيةناْى شْسا زةبيَٓيتةوة 

           
ئؤز ئاالٕ ثةيووةغت بةّ بابةتةوة ِضووزةناتة َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى ، نة َيهاْيعَى بةنؤيًةبووْى شْى 

ثَيؿدػتووة ، يةتةى ئةوةؾسا خؤى ْوَيٓةضايةتى نؤيؤْى شٕ زةنات ، ئةَةف يةتةواوى ظيتةَيةييةناْى َؤزَيطْيتةى 
يةَةؾةوة ضةوتى فيُيٓيعَى ِضازيهاىل زشى غيػتةَى غةضَايةزاضى خؤى منايـ . غةضَايةزاضيسا ِضةْطى زاوةتةوة 

ضةوتى فيُيٓيعَى . زةنات ، نة يَيطةزا ئؤز ئاالٕ ِضيؿةى غةضةنى فيُيٓيعّ بؤ ؾؤِضؾى فةضةْػا زةطةِضَيَٓيتةوة 
ييرباىل يةغةضةتازا زاواى يةنػاْى َْيوإ شٕ و ثياوى زةنطز ، بةاَلّ ٖةوَيةنةى تاِضازةيةى بَى غووز بوو ، يةَةؾةوة 
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ئؤز ئاالٕ ثةجنة بؤ ئةو ثَيؿهةوتٓة ِضووناضياْة زةنات نة يةبوواضى غؤغيؤيؤدى و ئيهؤْؤَى و ثؤييتيهيةوة خؤيإ 
ظيت نطزؤتةوة و بةزضَيصايى ََيصوو يةنَيو ية ئاناضةناْى نؤيؤْيهطزْى شٕ بووة يةِضووى ٖعض و ظيتةَيةييةناْيةوة ، 

نة ية قؤْاغى ؾاضغتاْيةتةناْسا بةتةواوى زةبيٓطَيت ، واتة ئةو نؤيؤْيةى شٕ نة يةَؤزَيطْيتةزا بة ئاناّ طةيؿتووة 
                                                                                                                                                          . ئةوا ية قؤْاغةناْى ؾاضغتاْيةتسا ظياتط زةبيٓطَيت 

 
ية بابةتى شْؤيؤشيسا ئؤز ئاالٕ داضَيهى تط زةيةوَيت ئاَاشة بة بووٕ بهات ، بةتايبةتى بووْى َطؤظ و 

بةضزةواَبووْى يةْاو طةضزووْسا ، نة ئةَة يةالى ئؤز ئاالٕ دطة ية دةغتة شٕ ٖيض ؾتَيهى تط ْية ئةّ بةضزةواَية 
ثَيـ خبات ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ِضؤَيى ٖةضيةى ية شٕ و ثياو ثةيووةغت بةّ بةضزةواَيساْةى َطؤظ يةْاو 

طةضزووْسا زياضيسةنات ، نة شٕ تَييسا ِضؤَيى غةضةنى زةبيَٓيت و ثياويـ دطة ية ِضؤَيبيٓيَٓيهى الوةنى ٖيضى تطى 
ْية ، ضوْهة ثياو تةْيا ئةضنى غةضثةضؾتيهطزٕ و ئاغايةتى زةبيَٓيت نة تَييسا زةغةاَلت و غةضَاية و بةضةو 
ٍَ يةزايو بووْى نؤضثةيةوة تا َطزٕ ئةضنى  ْابيٓاييإ بطزووة ثةيووةغت بةّ زؤخةوة ، بةاَلّ شٕ ٖةض يةطة

                                                                                                                  .    ثةضوةضزة و ضؤْيةتى طةؾةى ٖعضى زةبيَٓيت بةغةض نؤضثةيةوة 
يةاليةنى تط ئؤز ئاالٕ زةناضَيت ئاَاشة بة بووْى شٕ و ِضؤَية غةضةنيةنةى بهات ثةيووةغت بة دعانى ئةخالقى و 

غياغيةوة ، نة ثَييواية ٖيض دعانَيهى ئةخالقى و غياغى بووْى ْية نة تَيسا شٕ بة ئاظازى و يةنػاْى خؤى ْةطات 
، طةضةنة بؤ ئةّ بة ئةخالقى و غياغى بووْةى دعاى ِضؤألى شٕ يةبةضضاوبطريَى ، نة طوظاضؾت ية دواْيٓاغى و 

يةتةى ئةّ بابةتةؾسا طةؾةى ئابووضى و غياغى و غؤغيؤيؤدى دعاى ؾتَيهة بةبَى ئاظازى شٕ . ئاناضْاغى زةنات 
ثَيؿٓاخطَيت ، ئةَةف ية ِضؤشٖةاَلتى نؤْسا زةبيٓطَيت ، يةَةؾةوة ئابووضى ثَيساويػتيةنة بؤ شياْى خَيعاْى نة شٕ 

ثابةْس بة ٖةَوو ئةّ بابةتاْةف زةتواْني بًََيني  شْؤيؤشى تَيطةيةنة نة ئاظازى و .  تَييسا ِضؤَيى غةضةنى زةطَيِطَيت 
يةنػاْى و زميونطاغى يةخؤزةططَى ، نة تَييسا خؤى بةْاوى فيُيٓيعَةوة بةضظنطزؤتةوة و ية تةواوى ضاضةغةضى 
نَيؿة ئابووضى و غياغى و غؤغيؤيؤديةنإ ِضؤَيى خؤى زةبييَن ، ضاضةغةضى ٖةَوو ئةَاْةف وةى نَيؿةطةيَيو بة 

ضةوتى فيُيٓيعَى ييرباىل نة خؤى بؤ ضاضةغةضى ئةّ نَيؿةية . ضاضةغةضى نَيؿةى شْةوة بةغرتاوْةتةوة 
بةضظنطزؤتةوة ، طةضةنة نَيؿةناْى شٕ ؾيبهاتةوة و بةضاضةغةضى بطةيةَْيت ، يةتةى ئةَةؾةوة تاظةطةضى 

زميونطاتيـ ٖةَإ ئةو ِضؤَية ضاضةغةضيةى شٕ بططَيتة ئةغتؤى خؤى ثةيووةغت بة ئاظازى و ضؤْيةتى ِضظطاضنطزْى 
                                                                                                                                                             .(355-348ٍ. 2010، 3خ، ئؤز ئاالٕ)و َٖيٓاْةزةضى ية شَيط نؤيؤْيسا 

نؤيؤْى شٕ و غةضنوتهطزْى شٕ نة ية غةضزةَى ثياوغاالضيةوة ئافطَيٓطاوة ، طوظاضؾت ية طةوضةتطئ غةضنوتهاضى 
ئةَةف ظياتط ية غيػتةَى غةضَايةزاضيسا ظياتط بة ئةجناّ طةيؿتووة ، نة تَييسا شٕ ، شٕ زةنات يةاليةٕ ثياوةوة 

ئةّ غيػتةَى . بووةتة ياضيةى بؤ ئاَاجنى يةْاوةِضؤنسا غةضَايةزاضى و ية ِضووناضزا غياغى و نؤَةاَليةتى 
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ةوة غةضيٗةَيسا ، نة غيػتةََيو بوو بؤ غةضنوتهطزٕ و (ظ.خ5000)باونػاالضية يةزواى غيػتةَى زايهػاالضى ية 
                                                                      .   ضةوغاْسْةوة و بةنؤيًةنطزْى شٕ ، يةاليةٕ زةغةاَلتى غةضَايةزاضيةوة ٖاتة ئاضاوة 

شيإ ؾتَيهة نة شٕ تَييسا بووْى ٖةبَيت ، ئةطيٓا ؾتَيو ْية باغى يَيوة بهطَى ، يةَةؾةوة ئؤز ئاالٕ ية طؤتةناْيسا 
. شٕ بة تةواونةضى شيإ زازةَْى ، واتة شٕ َاْاى شيإ زةزات بةزةغتةوة ، بةاَلّ شيإ بةبَى شٕ بووْى ْية يةالى ئةو 

                                                                                                    . ثابةْس بةَةف شياَْيهى تةواو و بَى نةَونوِضى ثةيووةغتة بة ئاظازى شٕ 
َؤزَيطْيتةى غةضَايةزاضى بؤ نؤيؤْيهطزْى شٕ ظياتط ِضوويهطزؤتة غووزبيٓني ية قؤْاغى ؾاضغتاْيةتةنإ ، ثابةْس 

بةَةف غيػتةََيهى طؤِضاْهاضى و ياغايى بةضظنطزؤتةوة ، نة ْاوةِضؤنةنةى طوظاضؾتة ية ثياوغاالضى و نؤيؤْيهطزْى 
شٕ ، تةْاْةت بةَةؾةوة ْةوةغتاوة و شْى نطزووة بة ثاؾهؤى ثياو ، يةتةى ئةوةؾسا يةٖةوَيى ئةوةزاية نة 

ئؤز ئاالٕ يَيطةزا بووْى ؾؤِضؾَيو بة ثَيويػت زةظاَْى . بةنؤيؤْيهطزْى ثياويـ بةئةجناّ بطةيةَْيت يةِضووى ناضةوة 
، يةَةؾةوة زاواى طؤِضاْهاضى ية ٖعض و ٖةَيوَيػتةناْى ثياو زةنات نة تا ئَيػتا ثابةْس بة ضةوغاْسْةوةى شٕ 

، ئؤز ئاالٕ )ٖةْطاوى ْاوة ، تاوةنو تَييسا شٕ بة ئاظازى خؤى بطات ، نة َاْاى بووْى شيإ و بةختةوةضى زةطةيةَْيت 

                                                                                                                        .  (479-472ٍ . 2011، 4خ
 

ئاظازبووْى شٕ بةواتاى بةؾساضبووْى يةتةواوى بواضةناْى ئابووضى و غياغى و غؤغيؤيؤديسا ، بؤ ئةَةف ناتَيو شٕ 
نة بةؾساضى ية اليةْى غياغيسا زةنات طةضةنة غةضنةوتٔ بةزةغتبَيٓى ، ضوْهة ئةّ بةؾساضبووْةى يةَةيساْى 

غياغيسا ، طوظاضؾتة ية ئاوةضزاطايةى نة يةبةضاَبةض ثياوزا بةضثاى زةنات و تَييسا بةضططى ية َافة بٓةِضةتيةناْى 
بةزيسى ئؤز ئاالٕ زةوَيةتساضى و ثًةزاضى ؾتَيهة نة يةغطوؾتى شْةوة زووضة ، ضوْهة غطوؾتى شٕ . خؤى زةنات 

َاْاى زميونطاغى و شيٓطة و دعانى ئاظاز زةزات بةزةغتةوة ، يةّ ِضواْطةيةؾةوة طةضةنة ؾؤِضؾَيو بؤ ئافطاْسْى ئةّ 
زؤخة بةضثابهطى ، ناتَيو نة ؾؤِضؾى شٕ بةضثازةنطَى ، ْةى تةْيا َاْاى ئاظازى يةخؤزةططَى ، بةَيهو َاْايةنى 

تطيـ نة ثةيووةغتة بة ِضووخاْى نؤياليةتى يةخؤزةططَى ، ئةّ ؾؤِضؾةف يةزيسى ئؤز ئاالْةوة طةضةنة يةاليةٕ 
شْةوة بة ِضَيهدػت بهطَى و بة ئةجناّ بطات ، ضوْهة دةغتةى ثياو بة دةغتةى شْةوة بةغرتاوةتةوة ، نةواتة شٕ 

طةضةنة دةغتةى خؤى يةبةضضاوبططَى نة ضةْسة بةَٖيعة ، بةَٖيعبووْى دةغتةى شْيـ َاْاى شيطى زةطةيةَْيت ، 
نة ٖةضضةْسة دةغتى شٕ خويضٔ غاضزى و خوَئ طةضَى بةخؤوة بيٓيووة ، ئةوا َٖيعَيهيؿة يةْاو شياْسا زابِطاْى 
بةخؤوة ْةبيٓيووة ، نةواتة َٖيعى شيطى يةالى شٕ وةى ئؤز ئاالٕ ئاَاشةى بؤ زةنات ثةيووةغتة بة بةَٖيعبووْى 

 . (194-193ٍ. 2005بةضططيهطزٕ ، . ئؤز ئاالٕ )دةغتة ، نة تواْاى ٖاوغةْطى ِضاططتٓى شيإ و ئافطاْسْى دواْى ٖةية 
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ٖةية ، ضوْهة ئاظازى شٕ ثةيووةغتة  ئؤز ئاالٕ ئاظازى شٕ زةطةِضَيَٓيتةوة بؤ خوزى شٕ خؤى نة تا ضةْس ئاظازى تَيسا
بة ئاظازى دعانةوة ، بؤ ئةَةف ثَيطةى ئاظازى ٖةضيةى ية شٕ خؤيى و ثَيطةى ئاظازى دعاى بةيةنةوة ططَيسةزات ، 

 .  (214 ، 2015ٍعةبسوَياَلى ئاوضيؿُى ، .ز)يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة ئاظازنطزْى شٕ بةواتاى غةضيةْوَى ئافطاْسْةوةى شيإ 
نةواتة ئؤز ئاالٕ يةِضواْطةيةنى ِضازيهاَييةوة طؤتةناْى ثةيووةغت بة شٕ ئاضاغتة زةنات ، زةناضَيت ؾؤِضؾَيو بؤ 

ةنةى غةضزةَى َيسييةنإ (ئةْيتا)ئاظازى شٕ بةضثابهات ، يةزيسى ئؤز ئاالْسا شٕ خؤى يةٖةَإ زؤخى خوزاوةْس 
 .  (19، 2012ٍئؤز ئاالٕ ، نؤَا شَْئ بًٓس، )زا زةبيَٓيتةوة ، ضوْهة شٕ الى ئؤدةالٕ وةى خوزاوةْسَيو دَيطاى بايةخة 

                                                                                
ئؤز ئاالٕ يةو ؾؤِضؾةى نة بة ئاَاجنى ِضظطاضنطزْى شٕ بةضثاى نطزووة ، ئةوا غةضضاوةنةى بؤ ئةو ؾؤِضؾة 

زةطةِضَيتةوة نة َييسيةنإ تَييسا ئاواياْهطزبوو ، يةّ ثَيوةزاْطةيؿةوة غوثايةى ية شٕ ثَيهسةَٖيَٓى نة طوظاضؾت ية 
ٖةَإ غوثاى تاى َةَهاْى غةضزةَى ثازؾايةتى نةخيةغطةو زةنات ، نة تَييسا شَْيو بةْاوى ثةخؿاْجاوة مشؿَيط 

                            .  بةزةغتة و بةغواضى ئةغجَيهةوة غةضنطزايةتى غوثا زةنات و شٕ بووْى خؤى منايـ زةنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 دةزئـةنـجــام           
 

ؾاضغتاْيةت ، بطيتيية يةو دعانة َةظْةى نة غةضدةَى َطؤظةناْى يةْاوخؤيسا نؤنطزؤتةوة ، بؤ َاْةوةى . 1
 ٍَ خؤى ضةْسئ ياغا و ِضَيػاى تايبةت بةخؤى يةْاوخؤ و زةضةوةزا ظيت نطزؤتةوة ، نة بؤ ٖةض ثَيواشؤيةنى يةطة

ِضؤطاضى َطؤظسا طؤِضاْهاضى بةغةضزازَيت ، ياخوز ئةو دعانة َةظْةية يةغةض ئريازةى َطؤظةنإ بٓيازْطاوة نة 
طوظاضؾت يةَاْةوة و خؤثاضَيعى ية َةتطغيةنإ زةنات ، نة يةئةجناَى نؤَةَية غةضةتاييةناْةوة بٓيازْطاوة و تَييسا 

                                                                       .   ضةْسئ بؤضووْطةىل دياواظ خؤيإ ئاوةاَل نطزووة 

نًتووض ، ظيتةَيةييةنة نة ثةيووةغت بة ٖةض دعانَيو ؾَيوةيةنى تايبةت بةخؤى وةضزةططَيت ، تَيهةَيهطزْى . 2
ٍَ دعانَيهى تطزا ، َاْاى ناَيبووْةوةى نًتووضى يةو دعانةزا زةطةيةَْيت ، ئةَةف  نًتووضةناْى دعانَيو يةطة

ٍَ بةيةنرتبووْى ٖاواَلتياْى زوو دعاى ياخوز ية ئةجناَى غةضَاية و زةغةاَلتسا ِضووزةزات  نًتووض ية . بةٖؤى تَيهة
                                        .   ٖةض ثَيواشؤيةنسا بَيت يةْاوضووْى بؤ ْية ، بةاَلّ ئةطةضى ناَيبووْةوةى ٖةية 

ظَإ ، ئةو ئاَطاظة زةْطيةية ، نة تةواوى َطؤظةنإ طوظاضؾتى ثَيسةنةٕ يةْاو ٖةض دعانَيهسا ، يةاليةْى . 3
غياغيةوة ظَإ ئةو ئاَطاظةية نة دعانَيو بة دعانَيهى تط زةْاغَيَٓى و يةِضَيطةى زةضبِطيٓةناْيةوة ضةْسئ نايةى 

يةتةى ئةوةؾسا بطيتيية يةو ئاَطاظةى نة بةٖؤيةوة ئاَيوطؤِضى ٖعضى ئةجناَسةزضَى و . نؤَةاَليةتى وةغفسةنات 
                      .   ئايسياناْى ثَى ئاضاغتة زةنطَيت ، يةاليةنى تط ِضؤَيى زاْايى ثَيبةخؿني بة َطؤظ زةطَيِطَيت 

زةغةاَلتى غياغى ، بةؾَيوةيةنى طؿتى زةغةاَلتَيهة نة يةثَيٓاو ئريازةى طؿتى ظيتةَيةييةناْى خؤى زةخاتة طةِض ، . 4
واتة ئاَاجنى يةبةضضاوططتٓى غةضدةّ َافةناْى َطؤظايةتية ، بةَةضدَى خؤى ية ثةيووةغتهطزٕ بة زةغةاَلتى 

غةضَايةزاضى و ططوخ و زةغةاَلتى ؾاٖاْؿاٖى و خوزثةضغتى بةزووضططتبَى ، ضوْهة خؤى ثَيطةيةنة يةغةض 
ئريازةى طؿتى بٓياززةْطَى ، يةتةى ئةوةؾسا بووْى بؤ غةضدةّ بووْى َطؤظةناْة ، بؤئةَةف طةضةنة ظيتةَيةى 

ٍَ بؤ  خؤى ثةيووةغت بة طؿتَيتى وةطةِضخبات ، ْةى ضًؤٕ َافى نةَيٓة وةالَْى و يةغةض ثطْػيجى َافى ظؤضيٓة ٖةو
                                                   .   غةضَايةزاضنطزٕ و نؤيؤْياييعَى خاوةٕ ثَيطةى تايبةتى بسات 

ئةخالم و ياغا ، زوو ضةَهى تةواونةضى يةنرتئ و ثابةْس بة ٖةض بواضَيو نة َطؤظ بووْى تَييسا ٖةية ِضؤَيى . 5
، ثَيسةنات  خؤيإ زةطَيِطٕ ، ئةخالم ئةو ثطْػيجةية نة ية ٖؤؾى َطؤظةوة زةضزةضَى و ية زةضووْيةوة ٖةغيت

نةوتة ئةخالم و ياغا زوو ثطْػيجى ئاخَيعطةيى غةضدةّ بووْى دعانٔ نة َطؤظةنإ ثابةْس ثَيوةى يةِضووى 
                  .ْةؾومناى ٖعضى و ئاناضى َطؤيى ثَيؿسةنةوٕ 
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زميونطاغى ، ئةو ضةَهةية نة طةضةنة خؤى ٖؤناضى زةضخةضى َاْا ِضةغةْةنةى خؤى بَيت ، بةتايبةتى ئةو . 6
. َطؤظاْةى نة ثةيووةغت بةّ ضةَهةوة ية ٖةوَيسإ تاوةنو دعانَيهى بةَاْا ئةخالقى و غياغى وااَل بهةٕ 

يةتةى ئةوةؾسا زميونطاغى . زميونطاغى بةواتاى ئافطازْى دعانَيهى َطؤيى نة دةوٖةضةنةى ئةخالم و غياغةتة 
                                                .زاواى غطوؾتى َطؤظ خؤيةتى ْةى زةغةاَلت و زاواى ططوخ و َافى ظؤضيٓة 

ئاغتةْطةناْى بةضزةّ زضوغتبووٕ و طةؾةنطزْى ؾاضغتاْيةت ، ئةو ئاغتةْطاْةٕ نة ية ئاخَيعطةى . 7
ؾاضغتاْيةتةوة زةغتجَيسةنةٕ و نات يةزواى نات يةتةى ٖؤؾى َطؤظةناْسا ئةواْيـ ية ْةؾومناى خؤياْسإ ، 

ئاغتةْطةناْيـ ثةيووةغنت بة اليةْى ٖعضى و ثةضوةضزةيى و ئةخالقى ، ٖةضوةٖا اليةْى غياغى و غؤغيؤيؤدى و 
ٖتس ، ٖةض طةيَيو ئاغتةْطى ٖعضى و ثةضوةضزةيى الواظ بوو ئةوا اليةْى ئةخالقيؿى تَيسا الواظة ، ٖةض .....ئابووضى و

يةتةى ئةوةؾسا ئاضةظووى نؤيؤْى يةَْيوإ تاى . ئةَةف غةضزةنَيؿَى بؤ َْيو زةغةاَلت و اليةْى غؤغيؤيؤدى دعاى 
ًَٓةوة ، يةّ ِضواْطةيةؾةوة طةض  و ططوثةناْسا زضوغتسةنات ، نة دعاى ية زؤخة غةضةتاييةناْى خؤيسا زةَٖي

         . ئاغتٓططةيَيهى وةٖا يةّ ؾَيوةية يةْاو دعانسا بووْى ٖةبوو ئةوا ٖيض ؾتَيو ْية بةْاوى ؾاضغتاْيةتةوة 

ؾاضغتاْيةتى غؤَةض ، ئةو ظةوية بوو نة بؤ داضَيهى تط َطؤظ تَييسا نؤبؤوة ، ٖةَيبةت يةنةّ ؾوَئ ْةبووة بؤ . 8
غةضٖةَيساْى ؾاضغتاْيةت ، بةَيهو ئةو ؾوَيٓة بوو نة َطؤظايةتى بؤ داضَيهى تط و بةؾَيوةيةنى فطاواْرت ية 

يةتةى ئةوةؾسا بوو بة ْاوةْسى ٖعضى و غةضٖةَيساْى دؤضةٖا نًتووضى . ؾوَيٓةناْى تط تَييسا خؤى بٓيازْايةوة 
دياواظ ، ٖةَيبةت ؾاضغتاْيةتى غؤَةضيـ ية َيعؤثؤتاَياوة خؤى منايـ زةنات ، واتة ئةو ْاوضة بة ثيتةى نة بؤ 
يةنةَني داض َطؤظةناْى يةْاو خؤيسا نؤنطزةوة ، يةتةى ئةوةؾسا َطؤظ يةوَيوة بوو بة خاوةْى ٖوْةض و ظاْػت ، 

يةتةى ئةوةؾسا اليةْى . بوو بة خاوةْى ٖعضى غياغى و ية ٖؤؾى خؤيةوة ضةْسئ ضةَهى ئةخالقى زاْا 
َْيطةتيعيؿى تَيسا وةبةضضاو زةنةوَيت ، نة غةضٖةَيساْى غةضَايةزاضي و ياغاى خوزاوةْسى يةاليةٕ ِضاٖيبةناْةوة  

، ؾؤِضؾَيو بوو يةو ؾوَيٓةوة زةغتيجَيهطز نة ثةييهَيؿا بؤ زةغةاَلتى غةضَايةزاضى و بةنؤيؤْهطزْى َاف ، زواتطيـ 
  .  زةغةاَلت و نؤيًةزاضى

ؾاضغتاْيةتى َؤزَيطْة و زميونطاتياْة ، طوظاؾت ية بووْى َافة طؿتيةناْى َطؤظ زةنات ، ياخوز ئةو ْاوة . 9
طؿتيةية نة بؤ زاوانطزْى غةضوةضى َطؤظ ئاوانطاوة ، بةاَلّ يةْاوةِضؤنةوة ٖةَيططى ْاوى َؤْؤثؤَيى َاف و غةضوةضى 

ٖةضضةْسة يَيطةزا َطؤظ طةيؿتووة بة قؤْاغَيهى ٖؤؾياضى و تؤنُةتط ، بةاَلّ بة . و ئريازةى َطؤظى ٖةَيططتووة 
ئةو قؤْاغةية نة تَييسا . ئةْساظةى ئةّ طةؾة ٖؤؾياضيةف ْةٖاَةتى بؤ َطؤظايةتى ثَيؿَٗيٓاوة يةِضوو تةنٓةيؤشياوة 
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زةغةاَلتى غةضَايةزاضى طةيؿتووة بة ضةْسئ ئاَاجنى خؤى ، ٖةضيةى يةّ ئاَاجناْةؾى ثةيووةغت بة زشايةتى 
                                                                           .نطزْى َطؤظ و زةوضوبةض ئاخَيعطة ِضَيصيإ بؤ نطاوة 

ْةتةوة ، يةِضووى ََيصووييةوة بطيتيية ية نؤَةَية َطؤظَيو نة ية ئةجناَى ئريازةى خؤياْةوة و ٖةغتهطزْيإ . 10
يةِضووى دوططافيةوة بطيتيني يةو نؤَةَية َطؤظةى نة يةغةض ثاضضة ظةويةنى . بة بووْى خؤيإ ثَيهيإ َٖيٓاوة 

يةِضووى غياغى و فةيػةفيةوة بطيتيية يةو . زياضيهطاو زةشئ و خاوةْى يةى نًتووض و ئايني و ظَاْى ٖاوبةؾٔ 
ضةَهةى نة طوظاضؾت ية نؤَةَية َطؤظَيو زةنات ، نة خاوةْى ئريازةيةنى ٖاوبةؾٔ و يةغةض ئاخَيعطةى ٖعضى و 

ثةضوةضزةيى و ئةخالقى و ياغاييةوة بٓيازْطاوة ، واتة ْةتةوة بووْى طةيَيو زةضزةخات نة خاوةْى غةضوةضى و 
   .ثطْػيجى ياغايى و ئةخالقى خؤيأْ ، يةتةى ئةوةؾسا طةؾةى ٖعضى و ظاْػتى تَييسا ية نات و ؾوَيٓسا زاْةبِطاوة 

زةوَيةت بطيتيية ية زةغةاَلتى ِضةٖا ، يةغةض ثطْػيجَيهى غياغى بٓيازْطاوة و طوظاضؾت يةغةضدةّ زةغتهةوت . 11
زةوَيةتى ْةتةوةيى ، تَيطةيةنة نة ثةيووةغت بة شيٓطةى َطؤظ . و بةٖا َؤِضاَيى و غؤغيؤيؤديةناْى َطؤظ زةنات 

ئاوانطاوة ، يةتةى ئةوةؾسا بةْاوى ثاضاغتٓى زةغتهةوتة ْةتةوايةتييةنإ زظةى نطزؤتة ْاو غةضدةّ اليةْةنإ و 
بةاَلّ ية ئاخَيعطةزا زةوَيةت بةضشةوةْسى طؿتى طةية  و طوظضاؾت ية ٖاوغةْطى ِضاططتٓى . زةغتيططتووة بةغةضياْسا 

                                  . َْيوإ تانةنإ و غةضدةّ دعاى زةنات 

ئيهؤَؤْيعّ ، ئيٓسوغرتياييعّ و ئيهؤيؤشى ، ٖةضيةى يةّ ضةَهاْة َاْى تايبةت بةخؤى ٖةية و ٖةضيةنةؾيإ . 12
بووْى ٖةض زةوَيةتَيو وةغتاوةتة غةض اليةْى ئابووضى و . ِضؤَيى خؤى ثةيووةغت بة دعانى َطؤظايةتى زةطَيِطَيت 

ثيؿةغاظى و اليةْى شيٓطةنةى خؤى ، بةالِضَيسابطزْى ٖةضيةى يةَاْة و طالْسْيإ بؤ خعَةتى ططوخ و زةغةاَلت 
بةواتاى بةالِضَيسابطزْى َاْاى زةوَيةتة بةضةو ناويهاضى ، زةغةاَلتى غةضَايةزاضى نة يةَِطؤزا يةشَيط ْاوْيؿاْى ئةّ 

غَى ضةَهةزا ظيتةَيةى خؤى وةطةِضخػتووة ، ئةوا تةواوى َطؤظايةتيؿى يةّ ِضواطةيةوة بةخؤيةوة غةضقاَيهطزووة ، 
         . بةواتاى يةشَيط ْاوْيؿاْى ئةّ غَى ضةَهةزا طةضةنيةتى تةواوى َطؤظايةتى بهات بة نؤيًةى خؤى 

ٍَ ، غياغةت و ِضؤؾٓبريي ، ٖةضيةى يةَاْة بةضٖةَى ٖؤؾةنى َطؤيني ، ٖةضوةٖا غطوؾتيـ يةّ . 13 َؤِضا
ضَيوةيةزا ِضؤَيى خؤى زةطَيِطَيت ، واتة َطؤظ ية غطوؾتةوة نةََيو تايبةمتةْسى ِضؤؾٓبريى و َؤِضاَيى و ٖةّ 

غياغةتيؿى تَيساية ، نة يةئةجناَى طةؾةى ٖعضى و ِضواْيٓة زةوضوبةضى خؤى ٖةضةيةى يةّ تايبةمتةْسياْةى ظياتط 
. ٖةضيةى يةّ غَى ضةَهة ئاخَيعطةى ٖةض دعاى و زةوَيةت و ؾاضغتاْيةتَيهٔ . ْةؾومنا ثَيسةنات 
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ٖعض ، ئةو تايبةمتةْسيةيية نة ثةيووةغتة بة َطؤظَيهى ناضا و ناضبني ، ٖةضوةٖا يةٖؤؾى َطؤظَيهةوة . 14
غةضضاوة زةططَى نة ٖةغتى بؤ ؾتةنإ ٖةية و زةناضَى ثَيواشؤيةى بؤ َطؤظ بووٕ بَٗيَٓيتة ثَيـ ، بة ْياظى 

. باؾرتنطزْى ِضةوؾى َطؤظ و طةياْسْى بة ثَيواشؤيةنى باؾرت 

ثةضوةضزة ، ئةو ثطْػيجة ططْطةية نة تةواوى ٖؤؾياضى دعانى ثَيوة بةْسنطاوة ، بطةوزا بة اليةْى . 15
ثةضوةضزةيى ية ٖةض دعانَيهسا وةغتاوةتة غةض ضؤْيةتى َطؤظةناْى و تايبةمتةْسية غياغى و َؤِضاَييةناْى ، 

ْةبووْيؿى ثةيووةغتة بة اليةْى ْاَؤِضاَيى و ْانؤَةاَليةتيبووٕ ، نة زةضئةجناّ ضةْسئ اليةْى تطى َْيطةتيغ 
ثةضوةضزة ئةو اليةْة ططْطةية نة ٖاوؾاْة يةتةى تةَةْى َطؤظسا ٖةض يةناتى يةزايو . بةزوا خؤيسا زةَٖيَٓيت 

نةواتة ثةضوةضزة ئةو اليةْةية نة ِضووزةناتة طةؾةنطزْى ٖعضى و َٖيٓاْةئاضاى . بووْيةوة تا ئةو ناتةى زةَطَيت 
. ئايسيؤيؤشيايةنى زضووغت 

زَيت ، ئةَةف خؤى يةضةْسئ  (بِطوابووٕ بة ِضابةِضايةتى شٕ و ثياو)ياخوز  (شْطةضايى)فيُيٓيعّ ، بةواتاى . 16
ضةوتى دياواظزا وةزةضزةخات ، نة ٖةضيةنةيإ بة ئاَاجنَيو و بؤ َةبةغتَيو َاْايةنى تايبةتى بؤ نطزووة بة 

ى نة تَيى نةوتووة و (نؤياليةتية)ئاَاْر ، فيُيٓيعّ ية ْاوةِضؤنسا ئاَاشةية بؤ ِضظطاضنطزْى شٕ يةو ِضةوؾة 
ئاييٓةنإ بةدؤضَيو ية شٕ زةِضوأْ نة بطيتيية ية ثَيساويػتيةى بؤ . زةغتطرينطزْةوة و ثَيساْةوةى َافةناْى 

ثابةْس بةّ تَيِطواْيٓاْةى . تَيطنطزْى ئاضةظووةناْى ثياو ، ٖةضوةٖا بؤ خعَةتهطزٕ و باؾهطزْى طوظةضاْى ثياو 
ييرباىل ، فةيػةفى ، نؤَةاَليةتى ، َاضنػيعَى )ئاييٓيـ ضةْسئ ِضةوتى فيُيٓيعَى ٖاتووْةتة ئاضاوة وةى 

. نة ٖةضيةنةيإ بة زضومشَيهةوة زةناضٕ ِضووبةِضووى ئةّ ِضةوؾة ْاٖةَوواضة بٓةوة نة شٕ تَيى نةوتووة  (ٖتس....و
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