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فرضيات رقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات السلبية
زاان رؤوف محه كرمي
قسم القانون ،لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
املس تخلص -اإذا اكن اإمتناع املرشع عن تنظمي موضوع معني يعد اإحنراف ًا عن احلدود
اليت اكن يتعني أن يلزتهما املرشع يف مبارشة سلطته  ،فان املعاجلة القضائية لهذا الاحنراف
تقتيض بيان الس ياقات ادلس تورية اليت ميكن الاستناد الهيا يف اإجبار الربملان عىل الإلزتا
مبامرسة اإختصاصاته الترشيعية ابلطريقة املشار اإلهيا يف ادلس تور ،و يف الوقت نفسه
يكفل للقايض ادلس توري اإختصاصه يف مراقبة حالت اإمتناع املرشع عن سن
الترشيعات اذلي اإذا ما حتقـق جـاز هل اإعالن وجود خمالفة دس تورية  .اإن سكوت
القضاء عن مراقبة الترشيعات السلبية يعين أن هنـاك منطقـة فـي الترشيع ل يراقهبا
القضاء  ،وهو أمر ل ميكن القبول به حىت وإان جاءت نصوص بعض الواثئق ادلس تورية
خالية من الاشارة الهيا ،فاإنه ينبغي للقضاء التدخل ملراقبة دس تورية الترشيعات ،اإجيابية
اكنت أ سلبية.
ت
ادلس
من املعلو أن رقابة القايض توري عىل الإختصاص الإجيايب للمرشع ل ثري أية
اإشاكلية ،ابعتبار أن دور القايض ادلس توري ينصب أساس ًا عىل التحقق من مدى
الزتامه بقواعد توزيع الإختصاص كام حددها ادلس تور ،ويقيض بعد دس تورية القوانني
اإذا ثبت هل أن املرشع قد جتاوز حدود وليته .لكن ختيل املرشع وإامتناعه عن ممارسة
اإختصاصه الترشيعي اذلي منحه هل ادلس تور هو اذلي يثري الإشاكلية ،المر اذلي يطرح
تساؤ ًل فامي اإذا اكن سكوت املرشع وسكونه عن مبارشة اإختصاصه الترشيعي يعترب
خمالفة لقواعد ادلس تور؟ أ أن اخملالفة تشمل فقط احلالت اليت ينظم فهيا املرشع املسائل
اليت خيتص بتنظميها بصورة انقصة أو تقترص فقط عىل حالت عد الزتامه حبدود
التفويض الترشيعي،أو حالت الإحاةل عىل السلطة التنفيذية لتوضيح وتمكةل القوانني ،و
هذا ما س نحاول معاجلته يف س ياق هذه ادلراسة.
اللكامت ادلاةل -القضاء ادلس توري ،الترشيع السليب ،الرقابة القضائية ،املرشع الوطين.

 .1املقدمة
 متهيد :
يعد موضوع تدخل القايض ادلس توري يف شؤون الترشيع واحدأ من بني أمه مواضيع
القانون ادلس توري اليت شغلت ابل الفقه ،و اإمتد أاثره اإىل جمالت أخرى عدة ،كام أن
رقابة القضاء ادلس توري يف شؤون الترشيع أصبحت يف الوقت احلايل رضورة ملحة،
خاصة يف حاةل قصور املرشع الوطين يف القيا ابلوظائف املس ندة اإليه دس تور َاي،

وابلخص يف حاةل تقصريه يف وظيفته الترشيعية .و ابلرمغ من أنه بدون وجود السلطة
الترشيعية ،ل ميكن أن يوجد معلية تنظمي الترشيعات وسن القوانني ،ولكن يف الوقت
نفسه فاإن تدخل القايض ادلس توري يف الشؤون الترشيعية للربملان ،ميثل جوهر وظيفة
القضاء ادلس توري يف أغلب دول العامل،واليت تتجىل يف ممارسة الرقابة القضائية عىل
دس تورية القوانني ،وضامن عد اإصدار أي قانون أو ترشيع خيالف نصوص ادلس تور..
فاإذا اكنت وظيفة الترشيع مناطة ابدلرجة الساس ابلربملان ،فاإنه ينبغي عليه أن ميارسها
اكمةل ويذهب فهيا حىت الهناية دون أي قصور أو اإهامل أو اإغفال ،وعىل هذا الساس
ل جيوز هل أن ميتنع عن اإصدار أي قانون أوجب ادلس تور عليه اإصداره ،أو وضع قوانني
انقصة أو اإغفال سن الترشيعات  ،ويرتك للسلطة التنفيذية هممة اإكاملها عن طريق
املراس مي والنظمة والتعلاميت .اإذ أن هذه الصالحيات تعد صالحيات أصيةل و حمصورة
ابلربملان ،و ل جيوز حتويهل اإىل السلطة التنفيذية أو أية هجة أخرى .و اإذا ما حدث
ذكل ،فاإنه س يؤدي اإىل ختيل الربملان عن جزء ها من دوره ،من هنا يربز دور القضاء
ادلس توري للحيلوةل دون اإس ناد املهمة اىل السلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى .عليه
فان القضاء ادلس توري س يغدو عنرص ًا أساس ي ًا يف حتقيق التوازن ،ليس بني السلطات
العامة يف ادلوةل وحسب  ،و اإمنا يف احلفاظ عىل ح ٍد من التوازن داخل السلطة
الترشيعية نفسها ،ورفع مس توى أداهئا ،ليك تمتكن السلطة الترشيعية من ممارسة لك
وظائفها ادلس تورية املس ندة الهيا عىل أمكل وجه دون خلل أو تقصري.
 أمهية ادلراسة:
تمكن أمهية هذه ادلراسة يف أمهية ادلور اذلي ميارسه القايض ادلس توري يف ممارسة
نوع فريد من الإختصاصات اليت قلام أشارت اليه دساتري ادلول اىل مثل هذه
الإختصاصات للقضاء ادلس توري .ال وهو اإختصاصه يف جمال الرقابة عىل حالت اإمتناع
املرشع عن اإصدار قانون أو ترشيع أوجب ادلس تور عليه اإصداره أو س نه .مفن املعلو
أن الوظيفة الترشيعية يف لك دول العامل تقريب ًا  ،منوطة ابلسلطة الترشيعية ،ويه عىل
الغلب ممتثةل ابلربملان ( وقد تسامه سلطات عامة أخرى يف ممارسة الوظيفة نفسها و ل
جمال هنا ذلكرها)  .و مبا أن ادلس تور هو اذلي حيدد صالحيات وإاختصاصات لك هجة
أو سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل ،ذلا يتوجب عىل القضاء ادلس توري أن يسهر
عىل ضامن الزتا لك سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل ابلنصوص ادلس تورية احملددة
لصالحيااها و اإختصاصااها اإستناد ًا اىل مبدأ الفصل بني السلطات .ويضمن عد تدخل
هذه السلطات يف شؤون بعضها البعض ا إل يف النطاق املسموح به دس تور ًاي .وهذا يعين
أنه وإاستنادا اإىل قواعد توزيع الاختصاص ،يُلز املرشع الوطين مبامرسة إاختصاصاته
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الترشيعية اليت منحها هل ادلس تور ،حبيث ل جيوز هل من جانب التدخل يف شؤون
وإاختصاصات السلطات الخرى ،ومن جانب أخر ل جيوز هل الإمتناع أو القصور أو
التقاعس عن ممارسة اإختصاصاته ادلس تورية ،بل عليه أن ميارسها اكمةل ،كام و يعد ختيل
املرشع أو اإمتناعه عن مبارشة اختصاصاته ادلس تورية أو التنازل عهنا لكي ًا أو جزئي ًا،
مبثابة اإنهتاك رصحي ملبدأ الفصل بني السلطات ولقواعد توزيع الاختصاص اليت حددها
ادلس تور .
من هنا يأيت دور القايض ادلس توري اذلي عليه أن ميارس اإختصاصاته ادلس تورية
ابلرقابة عىل الوظيفة الترشيعية يف ادلوةل ،وذكل من خالل فرض الرقابة عىل دس تورية
القوانني و ضامن الزتا هذه السلطة مببدأ الفصل بني السلطات والتقيد ابلإختصاصات
ادلس تورية ،فاإذا اإمتنعت السلطة الترشيعية عن اإصدار قانون ما اكن من الواجب علهيا
اإصداره ،هنا ميكن اإعتبار هذا التعنت يف اإصدار القوانني مبثابة ترشيع سليب ،مفاده
اإمتناع املرشع عن ممارسة اإختصاص دس توري أوجبه ادلس تور .وعىل هذا الساس
ميكن القول أن القايض ادلس توري سرياقب جمال الوظيفة الترشيعية للربملان من جانبني،
اجلانب الول من الرقابة يمتثل يف الرقابة عىل حالت جتاوز املرشع الوطين لقواعد توزيع
الاختصاص والإعتداء عىل وظائف السلطات العامة الخرى  ،اما اجلانب الثاين من
الرقابة ،فتمتثل يف الرقابة عىل حالت اإمتناعه عن اإصدار ترشيع اكن من الواجب عليه
ترشيعه.
 اإشاكلية ادلراسة :
تتجسد اإشاكلية هذه ادلراسة يف نقطتني أساس يتني ،أوهلام تمتثل يف احلالت اليت
تدخل فهيا اإمتناع املرشع الوطين عن اإصدار قانون ما  ،نتيجة لظروف و تربيرات
معينة ،مضن حالت السلطة التقديرية للمرشع الوطين ،أي احلالت اليت ميكن اإعتبارها
جمال السلطة الترشيعية نفسها اليت متتكل فهيا اإختصاص اإصدار ترشيع معني من عدهما.
ففي هذه احلاةل فاإن ممارسة الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية للمرشع ،يعد مبثابة
تدخل يف صالحيات وإاختصاصات الربملان وخرق ملبدأ الفصل بني السلطات ،اإن
التخوف يف هذا الس ياق يزداد عند اإفرتاض اإحامتلية أو اإماكنية حلول القايض ادلس توري
حمل املرشع الوطين يف ممارسة الوظائف الترشيعية بتربير اإمتناع املرشع الوطين عن
اإصدار ترشيع اكن من الواجب عليه اإصداره ،أو بتربير وجود الإغفال الترشيعي أو
قصور املرشع الوطين يف أداء همامه الترشيعية .ولو حتققت مثل هذه الفرضيات ،فاإن
ذكل يعين معاجلة مشلكة بس يطة ابإشاكلية أكرب ،ومتثل يف الوقت نفسها اإنهتأاكً رصحي ًا
للحزي أو اجملال اذلي تعتربه السلطة الترشيعية مضن جمالت السلطة التقديرية للمرشع
الوطين .وأن التغول يف صلب هما الربملان ينتقص من قمية املؤسسة اليت متثل صوت
اجملمتع ابإعتباره مؤسسة منتخبة من الشعب.
أما فامي يتعلق ابلنقطة الثانية  ،فهيي تمتثل يف أن فكرة ممارسة الرقابة القضائية عىل
حالت اإمتناع السلطة الترشيعية عن اإصدار القوانني ،أي الترشيعات السلبية كوجه من
أوجه عد ادلس تورية ،مل تكن حمل اإتفاق يف الفقه ادلس توري عىل غرار ما هو موجود
يف الفقه الإداري فامي يتعلق مبوقف القضاء الإداري يف الرقابة عىل القرارات الإدارية
السلبية .اإذ أن اإمتناع املرشع الوطين عن اإصدار بعض القوانني ويف بعض الوقات يف
النظمة القانونية لبعض ادلول  ،يدخل مضن جمالت السلطة التقديرية للمرشع الوطين،
ذلا مل تنظم النصوص ادلس تورية اليات ممارسة الرقابة عىل مثل هذه الإختصاصات .ولو
سلمنا جد ًل بأن دوةل ما مل ترش يف دس تورها اىل اإماكنية ممارسة الرقابة ادلس تورية عىل
الإختصاصات السلبية للمرشع الوطين ،فعىل أي أساس ميكن للقايض ادلس توري أن
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ميارس رقابته عىل السلطة الترشيعية يف هذا اجملال ابلتحديد ؟ ذلا فاإن اإماكنية أو فرضية
حلول القايض ادلس توري حمل املرشع الوطين يف ممارسة الإختصاص الترشيعي دون
س ند دس توري ،يشلك اإعتداء ًا و تدخ ًال يف شؤون السلطات العامة الخرى من قبل
هجة أقل ما يقال عهنا أهنا املسؤوةل عن ضامن مبدأ الفصل السلمي بني السلطات وعد
تدخل السلطات يف شؤون بعضها البعض .والإقرار بسلطة القضاء ادلس توري يف الرقابة
عىل الترشيعات السلبية ،يعين يف الوقت نفسه الإقرار بتعاظم دور القضاء ادلس توري
يف جمال الترشيع و تقليل من شأن السلطة الترشيعية و سلطااها التقديرية بتربير ضامن
عد حدوث أي فراغ أو قصور يف الترشيعات ،وهذا ما س نحاول معاجلته يف س ياق
هذه ادلراسة.
 مهنجية ادلراسة :
حناول يف هذه ادلراسة الإحاطة مبسأةل الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية من
النوايح الفقهية والترشيعية والقضائية و تأثري هذه الرقابة عىل مساةل القصور أو الإغفال
الترشيعي مع بيان مدى و نطاق هذه الرقابة ابلإستناد اىل املهنج التحلييل.
 خطة ادلراسة :
اإستنادا اىل ما تقد ذكره ،نقسم هذه ادلراسة اىل مباحث و مطالب حبسب مهنج
التوزيع الرمقي ،ففي بداية البحث نتناول الإطار العا القانوين ملفهو الترشيعات السلبية
والرقابة القضائية علهيا من خالل الإشارة اىل التصوير القانوين ملفهو الترشيع السليب
أو ًل ومن مث الرقابة عىل الترشيعات السلبية .أما احملور الثاين يف ادلراسة ،خفصصناه
دلراسة مظاهر تدخل القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل الترشيعات السلبية ،وذكل
من خالل بيان املوقف الفقهيي حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية أو ًل،
والس ياقات ادلس تورية والقضائية حول رقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات السلبية
اثني ًا  .وقد جاءت اخلامتة لتبني مجةل من النتاجئ وا إلس تنتاجات.

 .١الإطار العا القانوين ملفهو الترشيعات السلبية والرقابة القضائية علهيا
 ١ .١التصوير القانوين ملفهو الترشيع السليب والرقابة عىل الترشيع
وفق ًا لقواعد توزيع الاختصاص ،يلز لك سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل مبامرسة
الإختصاص املنوط هبا يف ادلس تور ،وتبع ًا ذلكل يتعني عىل السلطة الترشيعية مبارشة
اإختصاصااها ادلس تورية بسن الترشيعات اكمةل دون التخيل عن بعض هذه
الاختصاصات لحدى السلطات العامة الخرى ،لس امي السلطة التنفيذية يف غري
احلالت اليت حددها ادلس تور .ويتحقق عيب عد الاختصاص السليب للمرشع يف حاةل
عد مبارشة املرشع لإختصاصاته ادلس تورية ،سواء من خالل الإمتناع عن ممارسة
وظيفته الترشيعية بصورة لكية أو الإفراط يف معومية القوانني والإحاةل عىل السلطة
التنفيذية لتمكلهتا أو وضع تفصيالاها أو الإفراط يف التفويض الترشيعي  .مبعىن أخر
يتحقق مفهو الترشيع السليب عند رفض السلطة الترشيعية أو اإمتناعها عن سن قانون
أو ترشيع اكن من الواجب علهيا س نه أو تعديهل أو الغائه وفق ًا لدلس تور والقوانني  ،وعىل
هذا الساس ميكن القول أن الترشيع السليب هو اإفرتاض قانوين ليتجسد يف هيئة
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خارجية ويصعب اخلضوع معه يف معلية اإصداره للقواعد الشلكية والقواعد اليت ينص
علهيا ادلس تور أو القانون  ،فهو ترشيع سليب يف شلكه ومظهره ويف مضمونه ،حيث ل
يكون اإل ابملنع أو الإمتناع .ويف هذا الشأن يذهب جانب من الفقه اإىل القول أن الترشيع
السليب حاهل حال القرارات الإدارية السلبية يظهر يف حالتني :الوىل تمتثل يف رفض هجة
السلطة الترشيعية يف اإصدار قانون دون اإفصاهحا عن ذكل رصاحة ،والثانية تمتثل يف
اإمتناع السلطة صاحبة الإختصاص عن سن الترشيعات ،عن اإصدار الترشيع اكن من
الواجب عليه س نه أو ترشيعه(د .محمد حسني اجملايل،ص.)٢٣٩
تعرب الترشيعات معوم ًا عن عقل اجلهة الترشيعية و وس يلهتا القانونية للتعبري عن
إاراداها ،وذكل يتضح من تعريف الترشيع نفسه اذلي اإس تقر عليه فقه ًا وقضاء ًا بأنه قواعد
عامة و جمردة تتوجه خبطاهبا اىل أشخاص حمددين بصفااهم و أوصافهم  ،تتضمن هذه
القواعد ا إلرادة امللزمة للجهة الترشيعية  ،مبا لها من سلطة مبقتىض ادلس تور القوانني،
بقصد تنظمي اجملمتع و حتقيق املصلحة العامة ،ويس توي أن يكون اإعالن هذه اجلهة عن
إاراداها امللزمة رصحي ًا أو مضن ًا  .يتضح من ذكل بأن السلطة اخملتصة ابلترشيع عندما
تريد أن تعرب عن إاراداها امللزمة ،تقو ابلتعبري عهنا ابلوس يةل القانونية احملددة لها للتعبري
عن هذه ا إلرادة يف صورة ترشيع هنايئ ،وهذه الصورة يف التعبري اإما أن تكون بصفة
رصحية ،وذكل من خالل اإصدار قانون ما برمق معني و تأرخي معني ،أو أهنا تلزت حاةل
الصمت ومتتنع عن سن قانون جديد أو تعديل أو الغاء قانون انفذ ،فيسمى ترشيعها يف
هذه احلاةل ابلترشيع السليب.
وملا اكنت قواعد توزيع الإختصاص تعد من النظا العا  ،ولها جحية مطلقة يف مواهجة
اكفة السلطات العامة يف ادلوةل ،فاإن مبدأ الإنفراد الترشيعي للربملان يقيد املرشع و يلزمه
برضورة التدخل لتنظمي وتسوية املسائل اليت عهد اإليه ادلس تور أمر تنظميها أو تسويهتا،
حبيث ل يس تطيع املرشع خمالفة قواعد توزيع الإختصاص ،كن يزيد مث ًال من جحم
اإختصاصاته ادلس تورية أو أن يضيق مهنا .هذا من انحية ،ومن انحية أخرى متثل قواعد
الإختصاص كذكل قيد ًا عىل السلطات الخرى ،فمتنعها من التدخل يف نطاق معل
املرشع يف غري احلالت اليت حددها ادلس تور(ابجليالييل خادل ،ص.) ٧٥
اإن احملتوى احلقيقي حلاةل الامتناع عن سن الترشيع يتحقق يف حاةل تناول املرشع
أحد املوضوعات اليت عهد اإليه ادلس تورأمر تنظميها .اإل انه رمغ ذكل اإمتنع ( سواء أاكن
ذكل عن معد أو اإهامل) عن تنظميها أو اإختذ من تنظميها ذريعة لالنتقاص مهنا أو التقييد
من أاثرها ،مبا يؤدي اإىل الإخالل ابلضامنة ادلس تورية للموضوع حمل التنظمي.بعبارة أخرى
يتحقق حمتوى الترشيع السليب عند اإختاذ املرشع موقف ًا سلبي ًا من اإختصاصه ادلس توري،
وذكل بعد ممارس ته لكي ًا أو جزئي ًا يف حالت معينة أو لس باب معينه ،أو كام عرب عنه
الفقه ابلإغفال الترشيعي ،اذلي يتصل معناه ابحلاةل اليت يكون فهيا تنظمي القانون ليس
كام ينبغي أن يكون عليه وفقا للقواعد و املعايري العامة للقانون واذلي يمتثل يف وجود
ثغرات تؤثر يف تاكمل النظا القانوين وألياته (حيدر محمد حسن ، ٢٠١٥ ،ص.)٥٥٥
عىل هذا الساس ميكن وصف الترشيع السليب عىل أنه العيب اجلوهري النامج عن
عد اإمتثال املرشع ملبدأ الرشعية ادلس تورية  ،بسبب عد تقيده ابحلمك املنصوص عليه
يف الوثيقة ادلس تورية .أو هو اإمتناع املرشع عن القيا بعمل يؤدي اىل حدوث فراغ
قانوين ،وينجم عنه عد تأسيس القاعدة القانونية اليت تُنظم جمالً حمدداً من جمالت
احلياة الإجامتعية ،نظر ًا لعد وجود احللول القانونية اليت يتطلهبا ادلس تور ،بسبب املوقف
السليب للسلطة الترشيعية ،ذلا ميكن تصنيفها يف فئة ما يسمى " ابلإغفال الترشيعي" .
وعىل هذا الساس نؤيد الرأي اذلي يرى يف الترشيع السليب عىل أنه الفجوة الترشيعية
النامجة عن عد اإمتثال املرشع للزتا دس توري رصحي يلزمه ابلتدخل جلعل القواعد
ادلس تورية فعاةل ،كغياب موضوعات حمددة من القانون خالف ًا لدلس تور ،ينتج عهنا جفوة
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بس يطة .فامي اإذا أنهتك املرشع ادلس تور من خالل اإهامهل تنظمي مسائل خيًل غياهبا
ابلنظا القانوين ابملعىن الرمسي لللكمة ،نكون أما جفوة جوهرية يف الترشيع(مرمي ماجد
محد صاحل  ،ص.)٧
بتعبري أخر أكرث دقة ميكن تسمية الترشيع السليب عىل أنه عبارة عن ممارسة
الاختصاص السليب من قبل املرشع  ،أي ممارسة الإختصاص الترشيعي من قبل الربملان
عن طريق الإمتناع ،سواء متثل ذكل يف عد ممارسة الإختصاص لكي َا أو جزئي ًا  ،و
يتجسد ذكل القصور يف الداء أو الإهامل يف سن بعض الترشيعات أو اإغفالها لكي ًا أو
جزئي ًا .
و أخري َا وعىل غرار رشوط حتقق القرار الإداري السليب(د .صاحل عبد عايد ،ص
 ، )٢٠٨يشرتط ليك يوصف ترشيع ما عىل أنه ترشيع سليب حتقق ما ييل - :
 .1سكوت هجة الترشيع و اإمتناعها عن اإصدار الترشيع :أي الزتا السلطة الترشيعية
الصمت وإامتناعها عن السن أو التعديل ،رشيطة أن يكون سكواها مبثابة موقف
قانوين  ،و يتحقق الترشيع السليب مبجرد الإمتناع سواء أ اكن الإمتناع لغرض
سن ترشيع جديد ،أو تعديل قانون انفذ أو الغائه.
 .2ال يكون لإمتناع هجة الترشيع عن اإصدار القانون أو تعديهل أو الغائه مربر
قانوين .أي أن يكون اإختصاص املرشع مقيد ًا ،وهذا يعين أنه ينبغي أن يكون
الإمتناع غري مرشوع
 .3عد حتديد ميعاد معني لإلزتا املرشع بسن الترشيع أو تعديهل أو اإهنائه .وهذا
يعين أن الترشيع السليب هو بطبيعته ترشيع مس متر .اإذ يتودل هذا الترشيع نتيجة
لإمتناع املرشع عن اإصدار الترشيع .من هنا يتضح بأن حاةل إاس مترار املرشع
ابلإمتناع أو الرفض دون حتديد املدة هو اذلي يودل الترشيع السليب و يظهره
للوجود.
 ٢.١ماهية الرقابة القضائية عىل الترشيع السليب
يف احلقيقة يندرج موضوع الرقابة عىل الترشيعات السلبية مضن موضوع رقابة القضاء
ادلس توري عىل الترشيعات معوم ًا ،فالترشيع ادلس توري مبا أنه حيتل مقة الهر الترشيعي
يف ادلوةل ،ذلا فاإن مجيع الترشيعات الخرى الدىن منه يفرتض أن تأخذ حصهتا و قواها
القانونية منه ،و أن أي ترشيع خيالف الترشيع ادلس توري معرض ل إالبطال والإلغاء من
قبل القضاء ادلس توري .كام أن هذا التفاوت من حيث القوة امللزمة والصحة القانونية
بني الترشيع الاسايس و الترشيعات الخرى ،يعين ابلرضورة خضوع الترشيع الادىن
للترشيع الاعىل اذلي يعلوه ويس متد قوته من مطابقته لحاكمه  .وهذا يتطلب ابلطبع
عد خمالفة الترشيع الادىن للترشيع اذلي يعلوه .فالترشيع العادي (الرئييس) ينبغي أن
لخيالف أحاك الترشيع ادلس توري وهو اذلي يعلوه مرتبة ،ولضامن عد التعارض هذا
 ،لبد من فرض رقابة قضائية فعاةل عىل الترشيع الرئييس  .ويقصد ابلرقابة القضائية يف
س ياق هذا البحث وجود هيئة قضائية تتوىل الرقابة عىل دس تورية القوانني والتحقق
من مدى مطابقة القانون لحاك ادلس تور .فالرقابة القضائية ترمز اإذن اإىل الهيئة اليت
تبارش هممة حفص الترشيعات العادية ملطابقهتا ابدلس تور وطابعها قضايئ.
من الناحية النظرية ،يبدو أن فكرة ممارسة الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
منبثقة أساس ًا من فكرة ممارسة رقابة القضاء الإداري عىل القرار السليب ،اإذ أنه مبوجب
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فكرة رقابة القضاء الإداري عىل الإختصاص السليب ل إالدارة العامة ل تس تطيع سلطة
اإدارية خمتصة ابلتقرير يف مسأةل معينة أن متتنع عن ممارسة اإختصاصها أو أن تتخفف منه
ابلتنازل عنه لغريها ،اإل يف احلدود املسموح هبا ،وإال تكون قد وقعت يف حومة عد
الاختصاص السليب؛ فكام ل ي ُسمح جلهة اإدارية معينة بتوس يع دائرة اإختصاصها عن
طريق التعدي عىل اإختصاص هجة اإدارية أخرى ،ل ميكهنا كذكل التضييق من دائرة
اإختصاصها ابلمتناع عن ممارس ته أو التنازل عنه لغريها(د .مازن ليلو رايض ،د .زاان
رؤوف محه كرمي ،د .داان عبدالكرمي سعيد ،ص.)١٣٧
أما فامي يتعلق بفكرة عد الاختصاص السليب للمرشع  ،أو فكرة ممارسة رقابة القضاء
ادلس توري عىل الترشيعات السلبية  ،فهيي اهدف اإىل الوقوف عىل رشح كيفية تطبيق
فكرة عد الاختصاص السليب عىل الربملان ،للتأكد من اإذا اكن ابلإماكن اإجبار ااملرشع
بشلك أو بأخر عىل ممارسة اإختصاصه الترشيعي ،و اإماكنية وصف املرشع بأنه قد وقع
يف حومة عد الاختصاص السليب وكذكل فرض رقابة قضائية عليه عىل غرار رقابة
القضاء الإداري عىل الإدارة العامة يف حاةل رفضها أو اإمتناعها عن اإختاذ قرار أو أمر اكن
من الواجب علهيا اإختاذه قانو ًان
من املؤكد أنه ميكن للربملان أن يقع يف حومة عد الاختصاص السليب ،ويُعاقب بعد
ادلس تورية ،يف طائفتني من الفروض :وتشمل الطائفة الوىل حالت اإمتناع الربملان عن
ممارسة اختصاصه الترشيعي بشأن مسأةل معينة أو مسائل معينة ،اإما بصورة اتمة ،حبيث
يرتتب عىل ذكل حاةل من الفراغ الترشيعي التا بشأن هذه املسائل ،وإاما بصورة جزئية
كام لو تدخل الربملان لتسوية تكل املسائل ولكن بصورة منقوصة ل تفي ابلغرض
املطلوب ،حبيث يرتتب عىل ذكل فراغ ترشيعي جزيئ بشأن هذه املسائل .أما الطائفة
الثانية من الفروض ،فتشمل حالت ختيل الربملان عن اإختصاصه الترشيعي بصدد مسأةل
أو مسائل معينة لصاحل غريه من السلطات؛ وذكل اإما عن طريق جتاوز حدود معلية
تفويض اإختصاصه الترشيعي اإىل السلطة التنفيذية  ،أو عن طريق تضمني الترشيعات
اليت يس هنا من ترشيعات ما يوىح لسلطة تنفيذ القوانني ابلإضافة اإلهيا أو تعديل أحاكهما
أو تعطيل تنفيذها ،أو عن طريق التسامح مع تدخالت السلطة التنفيذية يف جمالت
اإنفراده ابلترشيع يف الظروف الاس تثنائية(عيد امحد الغفلول ،ص)3
من الناحية النظرية يستند طرح فكرة ممارسة رقابة القضاء ادلس توري عىل
الترشيعات السلبية اىل فرضية أساس ية مفادها  :اإذا اكن ادلس تور ميثل القمة يف الهر
القانوين يف النظا القانوين ادلاخيل لدلوةل عىل حد وصف الفقيه هانس لكسن  ،فاإن
ذكل يعين أن ادلس تور يمتتع ابلعلوية أو السمو ابإعتباره القانون العىل والمسى فــي
البالد ،فيعلو بــذكل علــى لك ما سواه من قوانيـن و ترشيعات ،لن عــد الاعرتاف
لقواعـــد ادلس تور ابلسمو والعــلوية ،يكون مدعــاة لهنيـار النظا القانوين لدلوةل مــن
أساســـه .عىل هذا الاساس فاإن ادلستــور هو الساس اذلي ينبغي أن يقو عليـه
النظــا القانوين لدلوةل .وكـل نشاط قانوين فهيا ،وجيب أن يكون ملزما للك السلطـات
العامه فهيــا .لهنا تس متد وجودها من ادلستـور ،ذلا جيب أن تتقيد بأحاكمه ،وإال فقـدت
رشعيهتا وأساس وجودها .فال بد اإذن من وجود رقابة انجعة لضامن مسو قواعد ادلس تور
وعد خرقها .ومبا أننا بصدد دراسة السلطة الترشيعية ،فاإن ممارسة الرقابة يف هذا الس ياق
تقيض بعد سن أي ترشيع خيالف قواعد ادلس تور وضامن الزتا الربملان ابلنصوص
ادلس تورية املنظمة لعملها و اإختصاصااها ،أي ضامن الزتا الربملان بسن الترشيعات أو
تعديلها أو اإلغالها .
كام أن الرقابة القضائية عىل الترشيع حتت مسمى الرقابة عىل دس تورية القوانني تتضمن
جانبني :اجلانب الاول هو جانب شلكي واجلانب الثاين هو موضوعي .مفن الناحية
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الشلكية تتوىل السلطات القضائية ادلس تورية الرقابة عىل دس تورية القوانني من خالل
قضاء دس توري متخصص يتوىل النظر ابلطعون املقدمة يف عد دس تورية النصوص
القانونية .أما من الناحية املوضوعية ،تتوىل السلطات القضائية اخملتصة الفصل يف املسائل
ادلس تورية ويه املسائل اليت تثري فكرة تطابق الترشيع مع ادلس تور ،وهبذا املعىن
ينرصف الاصطالح اىل القضاء يف املسائل سواء صدر من حممكة دس تورية متخصصة
أ من حممكة أخرى من احملامك العادية أو الإدارية ،وبذكل يكون املعىن الاصطاليح
املوضوعي أمشل وأوسع من املعىن الشلكي .اإذ أن هممة القضاء تهنض يف كشف تعارض
الترشيع مع ادلس تور يف لك واقعة أو دعوى تتطلب كشف هذا التعارض ،لكن مسأةل
الفصل يف هذا التعارض تبقى من صلب معل احملامك ادلس تورية.
ومبا أن رقابة القضاء ادلس توري اهدف اىل حامية قدس ية النصوص ادلس تورية ،ذلا
ميكن وصف هذه الرقابة عىل أهنا رقابة قانونية ،كوهنا تقو عىل أساس تدخل هجاز
قضايئ لإصدار حمك خبصوص مدى توافق أو عد توافق ترشيع أو اإجراء ما مع أحاك
ادلس تور  .وهبذا املنطق فاإن معلية الرقابة عىل دس تورية القوانني تدخل بصورة طبيعية
يف اإختصاص القضاء ،وما وظيفة القايض يف هذا الس ياق سوى تطبيق القوانني عىل ما
يعرض أمامه من منازعات  ،وما احلمك خبصوص دس تورية قانون من عدمه ،اإل منازعة
خيتص القضاء ببحهثا ،وهو يفصل فهيا وفق ًا ملبدأ تدرج القواعد القانونية ) شالو صباح
عبدالرمحن ،ص.( ٩
فاإذا وجد القايض ادلس توري أن النص الترشيعي اذلي ُحيتج به ،يتعارض مع قاعدة
أعىل منه يف ادلس تور  .فاإنه ملز ابإنزال حمك ادلس تور وإاستبعاد تطبيق القاعدة اخملالفة.
فهذا هو ما ميليه منطق العداةل واملرشوعية) د .زاان رؤوف ،٢٠١٩ ،ص(١٣٢

 .٢مظاهر تدخل القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل الترشيعات السلبية
 ١.٢املوقف الفقهيي حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
توزع الوثيقة ادلس تورية الاختصاصات عىل السلطات العامة هبدف حتقيق
الانسجا بني تكل الهيئات ومنع التعارض يف الاختصاصات والتضاد فامي يصدر عهنا
من قرارات وترشيعات وغريها ،اإل اإن الإشاكلية قد تربز ونتلمس أاثرها بوضوح يف حاةل
ختيل اإحدى السلطات العامة عن واجبااها ادلس تورية بشلك واحض يف أحد جوانب
العمل املؤسيس ،ما خيلق مشلكة معيقة ترتك أثرها عىل حياة ادلوةل والفراد بشلك
واحض.
اإن ختيل املرشع الوطين عن أحد الواجبات ادلس تورية أمر متوقع ،وحيدث ذكل اإما
من خالل الامتناع عن القيا ابدلور الترشيعي يف سن القواعد القانونية ،أو من خالل
الامتناع عن القيا ابلوظيفة الرقابية عىل السلطة التنفيذية ،ويف الوهجني املتقدمني ،فاإن
الثر املتوقع من هذا التخيل اذلي س يطفو اإىل السطح هو التقليل من شأن قدس ية
النصوص ادلس تورية والسامح ابخلروقات و الإنهتأاكت بأن تمنو بلك صوره ،ذلا يتوجب
عىل القايض ادلس توري أن يراقب التطبيق العميل للقواعد ادلس تورية املتعلقة بتوزيع
وممارسة الاختصاصات.عليه ميكن تصور جتاوزات السلطة الترشيعية يف هذا اجملال عىل
أهنا تمتثل يف صورة عيبني رئيس يني ،هام )د .عالء اإبراهمي محمود احلسيين ،ص( 2
 .١عيب عد الاختصاص الإجيايب :حني متارس السلطة الترشيعية مع ًال ليس من مصمي
اإختصاصها ،فتتجاوز بذكل ادلس تور واحلدود اليت رمسها املرشع ادلس توري.
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 .٢عيب عد الاختصاص السليب :ويظهر ذكل العيب عند ختيل تكل السلطة عن
الهنوض بأحد واجبااها ادلس تورية ،ومتتنع عن تنظمي مسأةل معينة ،فتتضح معامل النقص
والقصور يف النظا القانوين لدلوةل نتيجة لهذا الإخالل أوالإمتناع.
اإن اإمتناع الربملان عن اإصدار ترشيع معني لي سبب ،ظاهرة قد تكون حمتية حىت
يف ظل الظروف الطبيعية للمجمتع  ،لن وقائع احلياة مبا تتضمنه من حركة وحيوية ونزوع
دامئ حنو التطور ليست أمرأ جامد ًا أو اثبت ًا عىل حال حىت ميكن أن حيتوهيا نص قانوين،
فض ًال عن أن تطلعات الإنسان ل ميكن أن يقف عند حد معني ،ول ميكن للمرشع همام
اكن حصيف ُا وحريص ًا  ،أن يتنبأ هبا الا عىل سبيل الافرتاض  ،والافرتاض قارص وحمدود
ونس يب  ،وملا اكن الترشيع حبمك صياغته ما هو الا معىن يفرغ يف لفظ معني ،فقصوره
ابلنس بة للمس تقبل أمر ل مفر منه .لن املعىن مىت حبس يف اللفظ  ،قعد به امجلود عن
مالحقة ما جيد من الوقائع الالمتناهية  .و مبا أن التطور س نة دامئة ل مفر من التسلمي
حبمكها  .فتكون حماوةل البحث والتقيص عن حلول للمسائل املتجددة يف الترشيع
القامئ أمراً عصي ًا أو حىت مس تحي ًال ،فتكون حلوهل غري مالمئة أو غري عادةل.وقد اإبتكر
القضاء عرب التارخي حلول متنوعة ملعاجلة هذه الإشاكلية .مهنا اللجوء اىل احليةل القانونية
أو اللجوء اىل قواعد القانون الطبيعي أو قواعد العداةل .ويتدخل القضاء عادة ملعاجلة هذه
الظاهرة حتت س تار الاجهتاد يف التفسري ) فارس حامد عبدالكرمي،ص.( ٥
اإن فرضية فرض رقابة القضاء ادلس توري عىل حالت اإمتناع املرشع عن سن ترشيع
اكن من الواجب عليه ترشيعه ،تنبعث من فكرة أنه اإذا اكن الربملان يس متد رشعيته من
الشعب عرب اإنتخابه ابلقرتاع العا  ،وفق ادلس تور وقانون الانتخاب ،فاإن القضاء
ادلس توري يس متد رشعيته من ادلور املنوط به يف صون ادلس تور وحامية نصوصه اذلي
هو التعبري المسى عن إارادة الشعب وس يادته ،وركزية رشعية لك السلطات ،مبا فهيا
رشعية سلطة الربملان نفسه .كام أن القضاء ادلس توري يس متد رشعيته أيض ًا من ادلور
املناط به يف الفصل يف حصة متثيل الشعب عىل مس توى الربملان .وكام أانط ادلس تور
صالحية الترشيع ابلربملان ،أانط صالحية مراقبة دس تورية القوانني و الزتا السلطات
العامة ابإختصاصااها و وظائفها ادلس تورية ابلقضاء ادلس توري .مفصدر الصالحيات يف
احلالتني اإذن هو واحد ،وهو ادلس تور .ذلكل فاإن اإحرتا ادلس تور يفرتض اإحرتا املبادئ
اليت نص علهيا ،ويأيت يف طليعهتا  ،مبدأ الفصل والتوازن بني السلطات )د .عصا
سلامين ،ص)٣
عليه من املفرتض ابلقضاء ادلس توري الإلزتا حبدود الصالحيات املعطاة هل ابدلس تور.
وهذه الصالحيات ليست عامة يف التقيمي والتقرير كام يه صالحيات الربملان .إاذ ليس
من اإختصاصه النظر فامي اإذا اكنت الوسائل املعمتدة يف قانون ما تؤدي اىل حتقيق الهداف
املتوخاة من القانون أ ل .و ليس للقضاء ادلس توري الصالحية يف احلمك عىل الهداف
والوسائل اليت يدخل حتديدها حرص ًا يف اإختصاص الربملان ،ا إل اإذا اكن هناك خطأ فادح
يف التقدير ،اإمنا عىل القضاء ادلس توري النظر يف مدى تطابق أعامل الربملان ونصوص
القانون مع ادلس تور.
لشك أن ممارسة الرقابة عىل الترشيعات السلبية أو ما يسمى برقابة الإمتناع
الترشيعي اكنت و ل تزال حمل خالف يف الفقه ادلس توري حول مدى اإعتبار عد
الإختصاص السليب للمرشع كعيب من العيوب ادلس تورية .فقد أيد بعض الفقهاء اإعامتد
نظا رقابة الإمتناع الترشيعي ،سواء أقرها ادلس تور بنص رصحي أ ل ،ابعتبار أن اإلزا
املرشع برضورة تسوية مسأةل معينة أو موضوع معني يعد من أولوايت القضاء
ادلس توري .كام أنه اإذا اكن تدخل املرشع لتنظمي وتسوية مسأةل معينة ميثل موقفا اإجيابي ًا،
فاإن سكوته أو سكونه عن تنظمي تكل املسأةل ميثل موقف ًا سلبي ًا منه ،وهو أمر يس توجب
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رضورة تدخل القايض ادلس توري ملراقبة هذا املوقف السليب اإستناد ًا عىل أحاك
ادلس تور.
ولكن من انحية أخرى ،ينكر جانب من الفقه الإعرتاف بفكرة رقابة القضاء عىل
الإمتناع الترشيعي بتربير أهنا تستند اىل قواعد غري موجودة أصل ،ول ميكن للقايض
ادلس توري النظر يف دس تورية نص أو ترشيع مل ي ُسن بعد ،ول ميكن بأي حال من
الحوال اإبطال قاعدة قانونية غري موجودة ،لنه مل تتجه إارادة املرشع اإىل اإنشاهئا أص ًال.
و عىل هذا الساس ل ميكن فرض رقابة قضائية عىل ترشيع مل يظهر اىل الوجود بعد.
كام أنه من شأن فرض الرقابة عىل ترشيع مل يظهر اىل الوجود بعد ،بتربير خمالفته لنص
دس توري ،أن يؤدي اىل حلول القايض ادلس توري حمل املرشع الوطين ،ويقيض عىل
الإس تقالل املطلوب توفره للمرشع لقيامه بواجباته ادلس تورية ،خاصة يف احلالت اليت
يكون فهيا سكوت املرشع تعبري ًا عن سلطته التقديرية يف سن ترشيع معني من عدمه.
ويضيف املعارضني لفكرة الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية أن السلطة
التقديرية للمرشع مرتبطة أساس ًا ابلس ياسة الترشيعية للربملان ،وأن هذه الس ياسة
الترشيعية كذكل مرتبطة ابلس ياسة العامة املرسومة واحملددة من طرف ادلوةل .فربانمج
أو خمطط معل احلكومة مرتبط تنفيذه بوجود قوانني وتنظاميت ،هذه الخرية اليت تصدر
عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وعىل هذا الساس اإن اكن ابإماكن القايض
ادلس توري الوقوف أما هذه القوانني فهذا سوف يؤدي اإىل عرقةل تنفيذ برانمج احلكومة
أو عىل القل سوف تضطر احلكومة اإىل القيا ابإجراء تعديالت عىل برانجمها و س ياس هتا
العامة .وفق ما يراه القايض ادلس توري ،و هذا يعترب فع ًال مواهجة حقيقية بني السلطة
التنفيذية و القايض ادلس توري خاصة اإن اكنت تكل القوانني متعلقة ابلإصالحات
االإقتصادية والاجامتعية ،مما قد يؤدي ابحلكومة اإىل الضغط عىل الربملان أو حىت
اإس تعامل أغلبيهتا الربملانية من أجل اإجراء تعديالت دس تورية متس يف مصمي اإس تقاللية
القايض ادلس توري .
ي
عليه اإذا اكن دور القايض ادلس توري الساس متثل يف حامية قدس ية النصوص
ادلس تورية و ضامن مبدأ الفصل بني السلطات و حامية التوازن فامي بيهنا ،فاإن فرضية
تدخهل يف شؤون الترشيع دو مسوغ دس توري من شأنه أن يؤدي اىل اإختالل التوازن
بني هذه السلطات والتجاوز عىل مبدأ الفصل بيهنا.
وابملقابل ينبغي أن يمتتع املرشع ابحلرية الاكمةل يف التدخل أو عد التدخل يف تنظمي
موضوع معني ،واختيار وقت التدخل ،وأن يكون حراً يف املفاضةل وفق أسس منطقية
بني بدائل تزتامح عىل تقدمي حلول خمتلفة يف املوضوع الواحد طاملا أن مجيعها تدور مجيعها
يف اإطار املصلحة العامة ليختار املرشع من بيهنا أكرثها مطابقة لدلس تور و أقلها تقييد ًا
للحقوق اليت ينظمها وأمعقها اإتصالً بغاايت الترشيع ،دون أن يُفرض عليه طريق ًا بذاته
جيب عليه اإتباعه )عيل العرادي،ص.( ١٤
وابلرمغ من واقعية التربيرات اليت قدمت من قبل املعارضني لفكرة الرقة القضائية عىل
الترشيعات السلبية ،غري أن الغالب يف الفقه قد اإس تقر عىل رضورة فرض رقابة القايض
ادلس توري عىل عد الإختصاص السليب للمرشع عىل أساس فكرة ختليه أو اإمتناعه عن
ممارسة وظيفته الترشيعية كام حددها ادلس تور ) ابجليالييل خادل (٧٩وانطالق ًا من ذكل
يذهب املؤيدين لفكرة الرقابة عىل الإمتناع الترشيعي اإىل أن رقابة الامتناع الترشيعي
ليست رقابة عىل قواعد غري موجودة  ،لنه من الواجب تفسري سكوت املرشع عىل
تسوية مسأةل معينة عىل أنه قاعدة سلبية قامئة عىل أساس الإمتناع وليس عىل أساس
قاعدة غري موجودة  ،والقاعدة السلبية يه اليت يفهم مهنا اإجتاه نية ُمصدرها اإىل وضع
بعض القيود عىل اإس تعامل حق معني من جانب الإفراد أو ترك مسأةل معينة أو مجموعة
من املسائل دون تنظمي رمغ الزتامه ابلتدخل لتنظميها من حيث املبدأ  .ويف احلالتني
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جيب عىل القايض ادلس توري التدخل ملراقبة هذه القاعدة السلبية ابلرجوع اإىل أحاك
ادلس تور اليت توجب رضورة التدخل لتنظمي هذه املسأةل )د .محمد ماهر أبو العينني.
ص .( ٨٦عليه فاإن التربير اذلي ميكن أن يستند اليه فكرة الرقابة عىل الترشيع السليب
يمكن يف فكرة ختيل املرشع عن القيا بعمل و ليس يف الإمتناع عن سن الترشيع لوحده.
كام أن فرضية جتاوز القايض ادلس توري عىل السلطة التقديرية للمرشع الوطين و
خرقه لإختصاصاته و صالحياته ادلس تورية مردودة أيض ًا .لن الرقابة القضائية عىل
السلطة التقديرية للمرشع رضورة معلية ويه موجودة أص ًال ،اإذ أن الواقع العميل للقضاء
ادلس توري يف أغلب دول العامل يف حاجة ماسة اإىل اإجياد ألية محلاية التوازانت
ادلس تورية ،اإضافة اإىل ذكل ،فاإن أغلب الترشيعات (سواء أاكنت ترشيعات اإجيابية أ
سلبية) اليت تؤدي اإىل اإهدار احلق أو مصادرته أو اإنتقاصه أو يف القل جتعل من
ممارس ته أمر ًا شاق ًا تتخذ هجة الترشيع من سلطهتا التقديرية س تار ًا تس ترت خلفه لتناى
بترشيعااها عن الإلغاء .فال بد اإذن من وجود رقابة فعاةل ضام ًان لعد تعنت املرشع وعد
جتاوزه عىل اإختصاصاته ادلس تورية) :د .اإبراهمي محمد صاحل الرشفاين ،ص.( ٤٥
فالفرضية هنا تقيض بأنه اإذا اكنت السلطة الترشيعية تمتتع بسلطة تقديرية واسعه يف
ممارسة اإختصاصااها الترشيعية ،الا أن هذه السلطة کغريها من السلطات ،ليست سلطة
مطلقة أو سلطة حتمكية ل قيد علهيا ،بل يه مقيدة ،ختضع للعديد من الضوابط والقيود
اليت يتعني الالزتا هبا يف ترشيعااها ،والا عد معلها معال ابط ًال خمالف ًا لدلس تور يتوجب
بطالنه .اإن السلطة التقديرية اليت يمتتع هبا املرشع واليت أصبحت من أمه وسائهل يف
القيا ابلعباء امللقاة عىل عاتقه ل جتعهل متحرر ًا يف التدخل لسن ترشيع معني من عدمه
أو يف حريته يف اإختيار حفوى ترشيعه قراره ،اإن هذه السلطة اليت ميتلكها املرشع جيب
أن ل تناقض حقيقة أن للقوانني اليت يقرها أهداف ًا تتوخاها ،ووسائل يعمتد علهيا يف
حظقيقها .وإانطالقا من هنا يبارش القايض ادلس توري رقابته عىل هاذين المرين مع ًا،
فالغراض اليت يس هتدفها القانون قد تناقض حكامً يف ادلس تور ،والوسائل اليت يلجأ اإلهيا
لتحقيق هذه الغراض يه النصوص القانونية اليت يقرها .فاإذا اإختل تناس هبا بصورة
ظاهرة مع حقيقة الغراض اليت تتوخاها اكن القانون خمالفا لدلس تور )سامر عبد امحليد
محمد العويض ،ص. (٣٣١
كام أن القضاء ادلس توري ومن خالل فرض رقابته ادلس تورية عىل حالت اإمتناع
الربملان عن القيا بعمل ترشيعي ،ميكنه اإصالح اخللل يف التوازن بني السلطتني
الترشيعية والتنفيذية ،ولو جزئي ًا ،لصاحل الربملان .لنه مبجرد ختيل الربملان عن سن ترشيع
معني ،س يحفز السلطة التنفيذية مللء هذا الفراغ الترشيعي من خالل سن ترشيعات و
قواعد ترشيعية فتتجاوز بذكل صالحيااها ادلس تورية وتنهتك مبدأ التوازن بني السلطتني
و من مث مبدأ الفصل بني السلطات .ذلا فاإنه من شأن فرض الرقابة ادلس تورية عىل
حالت اإمتناع الربملان عن القيا بعمل أن يعيد التوازن بني هذه السلطات ،وهذا ما
حدث يف فرنسا مع تطور اإجهتادات اجمللس ادلس توري الفرنيس ،هبدف تقوية الربملان،
من خالل متدد نطاق معهل يف الترشيع ،بعد أن حرصه دس تور امجلهورية اخلامسة ،يف
اإطار ما مسي ابلربملانية املعقلنة  ،مبا ورد يف املادة ( )٣٤منه .فاجمللس ادلس توري اذلي
أنشئ يف الساس اكداة لضامن التقيد بتقامس الصالحيات بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،يف جمال الترشيع ،لعب دور ًا أساس ي ًا يف توس يع نطاق صالحيات الربملان،
دور قبلت به احلكومة ،عىل ما يبدو ،لهنا مل تعمد بشلك منتظم اىل اإس تخدا صالحيهتا
الواردة يف املادة ()٤١من ادلس تور.
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 ٢ .٢الس ياقات ادلس تورية والقضائية حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
اإذا اكن اإمتناع املرشع عن تنظمي موضوع معني يعد إاحنراف ًا عن احلدود اليت اكن يتعني
أن يلزتهما املرشع يف مبارشة سلطته  ،فان املعاجلة القضائية لهذا الاحنراف تقتيض بيان
الس ياقات ادلس تورية اليت ميكن الاستناد الهيا يف اإجبار الربملان عىل الإلزتا مبامرسة
اإختصاصاته الترشيعية ابلطريقة املشار اإلهيا يف ادلس تور ،و يف الوقت نفسه يكفل للقايض
ادلس توري اإختصاصه يف مراقبة حالت اإمتناع املرشع عن سن الترشيعات اذلي اإذا
ما حتقـق جـاز هل اإعالن وجود خمالفة دس تورية  .اإن سكوت القضاء عن مراقبة
الترشيعات السلبية يعين أن هنـاك منطقـة فـي الترشيع ل يراقهبا القضاء  ،وهو أمر ل
ميكن القبول به حىت وإان جاءت نصوص بعض الواثئق ادلس تورية خالية من الاشارة
الهيا ،فاإنه ينبغي للقضاء التدخل ملراقبة دس تورية الترشيعات ،اإجيابية اكنت أ سلبية.
من املعلو أن رقابة القايض ادلس توري عىل الإختصاص الإجيايب للمرشع ل تثري
أية اإشاكلية ،ابعتبار أن دور القايض ادلس توري ينصب أساس ًا عىل التحقق من مدى
الزتامه بقواعد توزيع الإختصاص كام حددها ادلس تور ،ويقيض بعد دس تورية القوانني
اإذا ثبت هل أن املرشع قد جتاوز حدود وليته .لكن ختيل املرشع وإامتناعه عن ممارسة
اإختصاصه الترشيعي اذلي منحه هل ادلس تور هو اذلي يثري الإشاكلية ،المر اذلي يطرح
تساؤ ًل فامي اإذا اكن سكوت املرشع وسكونه عن مبارشة اإختصاصه الترشيعي يعترب
خمالفة لقواعد ادلس تور؟ أ أن اخملالفة تشمل فقط احلالت اليت ينظم فهيا املرشع املسائل
اليت خيتص بتنظميها بصورة انقصة أو تقترص فقط عىل حالت عد الزتامه حبدود
التفويض الترشيعي،أو حالت الإحاةل عىل السلطة التنفيذية لتوضيح وتمكةل
القوانني؟)ابجلياليل خادل ،ص(٨١
اإن الصل يف هذا الس ياق يس تلز رضورة قيا املؤسسة الترشيعية ابإستنفاذ
اإختصاصه الترشيعي عىل أمكل وجه ،عىل اإعتبار أنه أكرث الهيئات العامة يف ادلوةل قدرة
عىل اإس تجالء جوانب املصلحة العامة .وإاستنفاذ الربملان لختصاصه الترشيعي ،يتطلب
ابلرضورة التدخل ترشيعي ًا لكام اإس تدعت املصلحة العامة ذكل ،حبيث ل ينطوي النظا
القانوين عىل فراغ ترشيعي من أي نوع .كام يعين عد ختيل الربملان عن جزء من اإختصاصه
للسلطة التنفيذية حتت س تار التفويض الترشيعي اإل يف احلالت وابلرشوط املنصوص
علهيا يف دس تور ادلوةل )حيدر محمد حسن  ،ص. (٥٥٦
ولكن قد حيدث ،أن ل تكون هذه الترشيعات مالمئة للحياة الاجامتعية والس ياس ية
السائدة يف اجملمتع وقت تطبيقه .نظر ًا لعد تضمن النص القانوين ملا تقو احلاجة اليه من
أحاك تفصيلية أو جزئية يف ظل تغريات جوهرية شهدها اجملمتع  .وكام أن ظهور القصور
يف الترشيع يعرب عن تطور اجملمتع تطور ًا جوهر ًاي نظر ًا لعد قدرة النصوص القانونية اليت
وضعت يف زمن سابق عىل مواكبة هذا التطور ،فاإن الإمتناع عن سن الترشيعات يعرب
هو الخر عن تلكؤ املرشع الوطين يف جماراة هذه التطورات بقصد أو دون قصد.
عىل هذا الساس ميكن القول أن ظهور القصور يف الترشيع ميكن اإعتباره صورة من
صور ظهور الترشيعات السلبية ،مىت اكنت القاعدة اليت تعاجل مسأةل معينة أو تكل
املطروحة أما القايض أو اجملمتع موجودة ،ولكهنا غري عادةل أو قارصة أو غري منسجمة
مع الظروف الاجامتعية والس ياس ية السائدة  .وأن القصور يف الترشيع هذا مل يكن ليظهر
لول اإمتناع املرشع أو تعنته عن سن ترشيعات جديدة أو تعديل أو الغاء الترشيعات
القامئة )د .سعد جبار السوداين  ،ص.)٧٧
وميكن تسمية هذا القصور يف الترشيع عىل أنه قصور اإنتقادي ،لن القايض
ادلس توري ينتقد القانون القامئ لنه غري مالمئ  .ويسمى أيض ًا بقصور الغاية  ،لن للقانون
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غاية معينة ل تنسجم القاعدة املوجودة معها .ذلكل يس تحسن جتاهل تكل القاعدة وخلق
قاعدة جديدة أخرى حملها )فارس حامد عبدالكرمي،ص)٢
ل
اإن الساس القانوين لرقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات ا سلبية ،يستند اىل
فرضية الزتا مجيع السلطات العامة يف ادلوةل بواجبااها ادلس تورية وعد الإمتناع عن
أداء الواجب .ذلكل فاإن التخيل عن أحد الواجبات ادلس تورية ابلنس بة للسلطة
الترشيعية ،سواء أاكن ذكل ابلمتناع الرصحي والواحض عن القيا ابدلور الترشيعي يف
سن القواعد القانونية أو عند الامتناع عن القيا ابلوظيفة الرقابية عىل تشكيالت السلطة
التنفيذية بلك مس تواياها ،فاإن املسؤولية سوف تنشأ عن هذا الإمتناع ،واليت من شأهنا
أن تس توجب تدخل القضاء لضامن التقيد ابدلس تور ومببدأ الفصل بني السلطات ،اإذ
أنه من شأن الإمتناع هذا أن يؤدي اىل اإنهتاك النصوص ادلس تورية املنظمة لعمل واليات
ممارسة السلطات العامة لصالحيااها ادلس تورية ،ومن مث وجب عىل القايض ادلس توري
أن يراقب التطبيق العميل للقواعد ادلس تورية املتعلقة بتوزيع الاختصاصات ،لس امي عند
تطبيقها معلي ًا من قبل السلطة الترشيعية.
وملا اكنت قواعد الاختصاص تعد من النظا العا وتمتتع حبجية مطلقة يف مواهجة
لك السلطات العامة ،فال جيوز جتاهلها اإذن أو التجاوز علهيا  .وابلرمغ من أن الربملان
يمتتع مببدأ الانفراد الترشيعي يف ميدان سن القواعد القانونية ،بيد أنه من املتوقع أن تربز
بعض الإشاكليات هبذا اخلصوص ،ل س امي عند ختيل الربملان عن اختصاصه الترشيعي:
وميكن أن يكون التخيل بصورتني ،هام:
 الامتناع عن اإصدار الترشيعات املنظمة للسلطات العامة أو احلقوق واحلرايت،ما يشلك جفوة يف البناء القانوين لدلوةل  ،اكإمتناع جملس النواب العرايق عن ترشيع
القوانني اخلاصة ابحملمكة الاحتادية العليا أو جملس الاحتاد.
تفويض الاختصاص الترشيعي اإىل اإحدى السلطات العامة ،لس امي السلطة
التنفيذية )د.عالء اإبراهمي محمود احلسيين،ص( ٣
وقد نظمت بعض دساتري ادلول مسأةل الرقابة عىل اإمتناع املرشع عن القيا بواجبه
جتاه ترشيع القوانني .ويعد ادلس تور ادلس تور الربتغايل للعا  ١٩٧٦أول ادلساتري اليت
نصت رصاحة عىل رقابة الإمتناع الترشيعي و اإعتربته من أوجه عد ادلس تورية وفق ما
نصت عليه املادة ( )١٣٤عىل اإختصاص احملمكة ادلس تورية بتلقي الطلبات لإصدار
حمك بشأن عد دس تورية القواعد القانونية وكذكل التحقق من عد وقوع عد ادلس تورية
نتيجة الإغفال الترشيعي ( الرقابة اللحقة) )املادة (  )١٣٤من دس تور الربتغال لعا
 ، ).١٩٧٦وكذكل نصت املادة ( )٢٨٣من ادلس تور نفسه عىل موضوع عد دس تورية
الإغفال ابلنص عىل أنه :
 .1بناء عىل طلب من رئيس امجلهورية أو من أمني املظامل ،أو بناء عىل طلب رئيس
امجلعية الترشيعية املعنية يف حال وقوع اإنهتاك حلق أو أكرث من حقوق منطقيت
احلمك اذلايت ،تضطلع احملمكة ادلس تورية ابلرقابة والتحقق من أي حاةل عد اإمتثال
لهذا ادلس تور من خالل اإغفال اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ القواعد
ادلس تورية.
 .2ختطر احملمكة ادلس تورية الهيئة الترشيعية املعنية اإذا ما قررت احملمكة وجود عد
دس تورية نتيجة الإغفال.
ويف الإطار ذاته خلت بعض ادلساتري من نص مماثل ،ومهنا ادلس تور الفرنيس للعا
. ١٩٥٨بيد أن اجمللس ادلس توري الفرنيس راقب وبلك جرأة مسأةل ختيل املرشع عن
واجباته الترشيعية .اإذ يقو اجمللس ادلس توري مبراقبة الإغفال الترشيعي وتتسم س ياس ته
إازاءها ابلتوسع حيث مل يقترص عىل احلاةل اليت يكون فهيا خمالف ًا لنص دس توري بطريق

7

مبارش ،وإامنا مد رقابته اإىل حالت يكون فهيا الإغفال الترشيعي خمالف ًا لنص ترشيعي
سابق
وقد راقب اجمللس ادلس توري الفرنيس اإمتناع املرشع عن اإصدار قاعدة قانونية
واجبة ،مس تصحب ًا يف ذكل ما اإس تقر عليه قضاء جملس ادلوةل الفرنيس من مراقبة
القرارات الإدارية السلبية .وذهب الفقه الفرنيس اإىل أن اإمتناع املرشع هو عد
الاختصاص السليب ينطوي يف ذاته عىل جتاوز الربملان لسلطته ،وأن عد الاختصاص
السليب يش به متام ًا عد الاختصاص الإجيايب املمتثل يف اإصدار قواعد ترشيعية خارج
جمال اإختصاصه
وتطبيقا ذلكل ،فقد اإس تطاع اجمللس ادلس توري الفرنيس أن خيضع لرقابته حالت
اإمتناع املرشع عن ممارسة اإختصاصه الترشيعي اذلي أقره ادلس تور .واليت ميكن أن تكون
يف صورة الإمتناع الترشيعي اللكي أو اإفراط املرشع يف تفويض اإختصاصاته للسلطة
التنفيذية دون الإلزتا ابلضوابط ادلس تورية يف ذكل .وأصدر اجمللس يف سبيل ذكل
سلسةل من القرارات هبذا اخلصوص بد ًء من العا  ،١٩٦٧حني رفض اإحاةل املرشع
لالحئة مسأةل حتديد رشوط القضاة وعد قابليهتم للعزل ،وأقر رضورة تنظمي ذكل ابلقانون
وليس ابلالحئة )ابجليالين خادل ،املصدر السابق ،ص  ، (٨٢ويف العا  ١٩٨٤قرر
عد دس تورية القانون اذلي مل حيدد اجلرامئ بصورة واحضة ملنع السلطة التنفيذية من
التحمك فامي يعد أو ل يعد جرمية من نوع ما )د .عالء اإبراهمي ،ص .)٢و يف  ١٨يناير
من عا  ١٩٨٥قىض اجمللس بعد دس تورية أحد النصوص لن املرشع أغفل حتديد
اجلرمية بصورة حتول دون وقوع مثة تعسف من جانب السلطات العامة .كذكل قراره
اذلي انهتيى فيه اإىل عد حتديد املرشع للجرمية بصورة اكفية فامي يتعلق جبرامئ الإرهاب
واجلرامئ الصحفية وقراره الصادر بشأن حرية الصحافة حيث نظم املرشع بعض اجلرامئ
الصحفية بصورة غري حمددة مما يؤدي اإىل عد حتديد مرتكيب هذه اجلرامئ وابلتايل الإخالل
مببدأ املساواة الوارد ابدلس تور )د .عبدالعزيز ساملان،ص. (٥
ً
ويف اإيطاليا :فقد أصدرت احملمكة ادلس تورية الإيطالية حكام شهرياً س نة ١٩٧١
يتعلق حبق املدافع يف احلضور أثناء اس تجواب املهتم يف مرحةل التحقيق مؤكدة أن اإعالهنا
بعد دس تورية نص املادة ( ٣٠٤مكرراً) من قانون الإجراءات اجلنائية بصفة جزئية
قد أصدرته حبمك سلطهتا اليت أملت علهيا اإلغاء القواعد اخملالفة لدلس تور ،وذكل لن
اإغفال املرشع النص عىل هذا احلق يعترب خمالف ًا للمبادئ ادلس تورية  ،ابعتبار أن هذا
الإغفال ميس الضامانت اليت أكدها ادلس تور ويتضح من هذا احلمك أن احملمكة مارست
رقابهتا عىل نص ترشيعي فاس تخلصت معناه يف ضوء اإغفال الإشارة اإىل هذا احلق.
وقالت احملمكة اإن حمل احلمك هو القاعدة القانونية اليت حمك ابإعالن عد دس توريهتا جزئي ًا
وليس جمرد امتناع املرشع ويبني من اس تقراء الفقه والقضاء يف اإيطاليا أن املشلكة ل
تتعلق ابلرقابة عىل امتناع املرشع عن وضع قاعدة قانونية معينة أو اإمنا تتعلق حبدود
سلطهتا يف الرقابة .وقد التجأت احملمكة ادلس تورية الإيطالية اإىل عدة وسائل فنية يف
التفسري لمتكيهنا من الرقابة ادلس تورية للقواعد القانونية يف ضوء امتناع املرشع عن النص
عىل بعض الحاك (
وقد لوحظ أن احملمكة ادلس تورية الإيطالية تعلق عد دس تورية الترشيع يف اجلزء
اذلي مل ينص عليه الترشيع خالف ًا ملا اكن جيب عليه أن يتضمنه وقد اإس تخدمت أحاك
احملمكة عدة اإصطالحات خمتلفة ،مثل عد دس تورية النص اذلي شابه اإغفال ترشيعي
لمر معني ،أو النص اذلي مل يتضمن هذا المر ،أو النص اذلي مل ميتد اإىل هذا المر
أو مل يستبعــد هـذا المر ،أو مل يواهجه ،أو مل يضعه موضع الاعتبار أو مل يقيده ،أو مل
يالحظه )د .عبدالعزيز ساملان،ص.( ٤
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أما يف مرص ،فقد ذهبت احملمكة ادلس تورية العليا يف مرص اىل القول أن الإلزتا
املفروض عىل السلطة الترشيعية بعد اإغفال نص معني نص عليه ادلس تور ( أي الإغفال
اللكي – الترشيع السليب) يعد الزتام ًا س ياس ي ًا و ليس الزتام ًا قانوني ًا وابلتايل ل متتد اليه
رقابة القضاء .أما يف حاةل تنظمي املرشع ملوضوع ما ،ولكن بصورة قارصة ،اي عد تنظمي
اكفة جوانب املوضوع ( الإغفال اجلزيئ) ،فقد قررت احملمكة فرض رقابهتا عىل هذه
الصورة من صور الإغفال )د .عوض املر ،ص . (١٤٢١
ويف العراق يالحظ أن احملمكة الاحتادية العليا قد راعت اىل حد بعيد مبدأ الفصل
بني السلطات اذلي نص عليه دس تور عا  ٢٠٠٥يف املادة ( )٤٧منه  ،وجتنب
املساس ابإختصاص املرشع  ،ابإعتبار أن جملس النواب يعد صاحب الاختصاص
الاصيل ابلترشيع اإستناد ًا للامدة ( /٦١او ًل) من ادلس تور  ،مامل ترد قيود عىل سلطه
املرشع يف ادلس تور ،فالصل اإذن هو اإمتالك جملس النواب اإختصاص الترشيع،
والاس تثناء هو تقييد الاختصاص  ،وذلكل جند أن احملمكة الاحتادية العليا تنأى بنفسها
عن مراقبه مالمئة وبواعث الترشيع اليت دفعت املرشع لصداره ،وإامنا تراقب الغاية
الهنائية منه وهو حتقيق املصلحة العامة أو الهدف اذلي حدده ادلس تور .فاذا اس هتدف
املرشع غاايت وأهداف منبته عن الصاحل العا  ،اكن الترشيع معيب بعيب الاحنراف يف
اإس تعامل الاختصاص الترشيعي  ،وذلكل فأن حدود العالقه بني املرشع وبني احملمكة
الاحتادية العليا ابعتبارها الهيئة اليت تتوىل الرقابه عىل دس توريه القوانني والانظمة النافذه
حساسه جد ًا  ،لن هممة احملمكة الاحتادية العليا يه فرض رقابهتا عىل دس تورية القوانني
والانظمة وفق ضوابط موضوعية  ،ذلكل فهيي تتجنب الولوج اىل املنطقه اليت تبارش
فهيا السلطه الترشيعية اختصاصها الترشيعي و سلطهتا التقديرية.
ذلكل ميكن القول أن احملمكة الاحتادية العليا قد ختلت عن دورها يف رقابة الامتناع
الترشيعي نظر ًا لعد وجود نص دس توري متنح احملمكة اإختصاص النظر يف الطعون
اخلاصة ابإمتناع جملس النواب عن اإصدار ترشيع معني أو حالت الإغفال الترشيعي .إاذ
ورد يف العديد من الحاك عبارات ش ىت تفيد بأن القانون يعد خيار ًا ترشيعي ًا للربملان و
أن احملمكة ل شأن لها ابإلزا الربملان بترشيع قانون من عدمه  ،واترة أخرى تسامه بعض
قرارات احملمكة العليا يف تعطيل نصوص ادلس تور نفسه ،فقد ورد يف حمك احملمكة
الاحتادية العليا ابلقضية رمق (/١٠٥احتادية )٢٠١٩/حني مت الطعن بقانون التعديل
الول لقانون اإنتخاابت جمالس احملافظات والقضية رمق ( )١٢لس نة  ، ٢٠١٨واذلي
أهنيى معل جمالس احملافظات والقضية ،وبدل أن تلز الربملان بسن قانون يعاجل حاةل
تعطيل املادة ( )١٢٢من ادلس تور اخلاصة مبجالس احملافظات بوصفها تطبيق ًا من
تطبيقات ادلميقراطية احمللية ورضورة حمتية لرقابة احملافظ وتقدمي اخلدمات احمللية
للمواطنني ذهبت لتربر موقفها بأن ل اإختصاص لها يف رقابة تعارض قانون الانتخاابت
مع قانون احملافظات ،والصل أن النص حمل الطعن خالف ادلس تور وعطل أحاكمه )
دعوض املر،ص (١٤٢١س بق الطعن بعد دس توريه املادة ( )١١من قانون انتخاب
جملس النواب العرايق رمق ( )٤٥لس نة  ٢٠١٣طالبني تعديل املادة املذكورة ابضافة
عبارة (الكورد الفيلني) اىل هذه املادة ليكون لهذا املكون (كوات) خاصه هبم اسوة مبا
فعل املرشع العرايق عندما خصص هلم ( )٤مقاعد يف جمالس احملافظات معترب – اي
الطاعن – ان اغفال املرشع ذكر الكوات يف هذا القانون خمالف ملبدأي املساواة وتاكفؤ
الفرص املنصوص علهيام يف املواد ( )١٦،١٤من دس تور  ، ٢٠٠٥وقد طالب املدعي
وقف تطبيق هذه املادة واصدار ترشيع يتضمن (الكوات) اخلاصه مبكون (الكرد الفيلني)،
وقد ذهبت احملمكة الاحتادية العليا يف قرارها املرمق (/٢٠احتادية/اعال ) يف
 ٢٠١٤/٧/١٣اىل ان عد ذكر (كوات) الكرد الفيلني يف املادة سابقه اذلكر لجيعل من
هذه املادة غري دس تورية وان ذكل خيار ترشيعي يرجع اىل املرشع وان طلب تعديل
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هذه املادة ابضافة عبارة (الكورد الفيلني) الهيا لتكون (كوات) خاصه هبم يف جملس النواب
ليس من اختصاص احملمكة الاحتادية العليا  ،كام ان ليس من اختصاصها احلمك ابلزا
املدعى عليه (رئيس جملس النواب ) بتخصيص (كوات) معينه للكورد الفيلني وردت
ادلعوى لعد الاختصاص )أمحد طالل عبدامحليد،ص)٤
كام أن احملمكة الإحتادية بقيت صامتة خبصوص اإمتناع جملس النواب العرايق عن سن
قانون جديد للمحمكة الإحتادية يتطابق مع مضمون ادلس تور العرايق لعا ، ٢٠٠٥
وكذكل عد سن قانون جملس الإحتاد ابلإستناد اىل املادة  ٦٥من ادلس تور .و أخري ًا
ميكن القول أن رقابة احملمكة الإحتادية العليا للترشيعات السلبية يف العراق تبدو وكهنا
متارس من خالل اإصدار قرارات قضائية سلبية ،نظر ًا لإمتناع احملمكة عن اإصدار أي
قرار خبصوص الرقابة عىل حالت الإمتناع الترشيعي لغرض ملء الفراغ الترشيعي النامج
عن اإمتناع جملس النواب عن اإصدار قانون أو ترشيع اكن من الواجب عليه اإصداره .و
املرشع العرايق من خالل
أخري ًا ميكن القول أن التخوف هنا يمكن يف اإحامتلية همينة ّ
سلطته التقديرية عىل القضاء ادلس توري و ذكل من خالل تغيري وظائف احملمكة
الاحتادية العليا كهيئة قضائية مس تقةل عىل وفق حمك املادة ( /٩٢أول ) من ادلس تور
اىل هيئة ل متكل أية صالحيات جتاه الربملان ،لن ادلس تور قىض برتك أمر سن ترشيع
احملمكة الاحتادية جمللس النواب .فاحملمكة ستبقى مرهونة بيد الربملان.

اخلامتة
بعد الإنهتاء من هذه ادلراسة ،توصلنا اىل مجةل من ا إلس تنتاجات ،ميكن تلخيصها مبا
ييل:
 .1ميكن اإعتبار ختيل املرشع عن مبارشة اإختصاصاته ادلس تورية أو التنازل عن بعض
مهنا لإحدى السلطات الخرى خمالفة وخروجا عن قواعد توزيع الاختصاص اليت
حددها ادلس تور وتعديال لها ،وهذا يعين عد الإختصاص السليب للمرشع يمتثل
ابدلرجة الساس يف ختيل السلطة الترشيعة ممارسة اإختصاصااها ادلس تورية سواء
بعد ممارس هتا بصورة لكية أو بصورة جزئية أو التنازل عهنا لتبارشها السلطة
التنفيذية بد َل عهنا ؛ وهذا يعين أن الساس القانوين للترشيع السليب يمكن يف
اإنفراد املرشع وحده بتنظمي مسائل معينة تطبيقا ملبدأ الإنفراد الترشيعي للربملان.
أي أن الربملان وحده هو املفوض لسن الترشيع دون غريه  ،ورمغ ذكل ميتنع عن
س نه.
 .2اإن ختيل املرشع عن ممارسة اإختصاصاته ادلس تورية يف سن الترشيعات .كام حددها
ادلس تور ،قد يتخذ صورة اإمتناعه عن ممارسة اإختصاصه الترشيعي لتنظمي أو
تسوية املسائل اليت عهد ادلس تور أمر تنظميها اإىل املرشع اإما بصورة لكية،واليت
يرتتب علهيا الفراغ الترشيعي التا جتاه تكل املسائل،أو بصورة جزئية ،يف احلاةل
اليت يتدخل فهيا املرشع لتنظمي هذه املسائل بشلك منقوص ل حيقق الغرض
املطلوب،واذلي يرتتب عليه فراغ ترشيعي جزيئ بشأن تنظمي تكل املسائل.
ويتحقق عيب عد الإختصاص السليب للمرشع كذكل يف حاةل ختيل املرشع عن
اإختصاصاته الترشيعية لتنظمي أو تسوية مسائل معينة لسلطة أخرى،سواء من
خالل الإفراط يف معومية النص الترشيعي مبا حييل مضني ًا اإىل السلطة التنفيذية
لتوضيحها ووضع تفصيالاها أو جتاوز املرشع حدود تفويض بعض اإختصاصاته
الترشيعية اإىل السلطة التنفيذية مع ًال بأحاك ادلس تور،أو تضمني ما يصدر عنه

جمةل جامعة التمنية البرشية

.3

.4

.5

.6

من ترشيعات مبا مينح للسلطة التنفيذية الإضافة اإلهيا أو تعديل أحاكهما أو تعطيل
تنفيذها.
ابلرمغ من أن الإقرار مببدأ الإنفراد الترشيعي للربملان معرتف به يف جل دساتري
العامل تقريب ًا ،ا إل أنه مع ذكل ل ميكن جتاهل ادلور الترشيعي للقضاء ادلس توري
اذلي يسامه هو الخر يف تطوير الترشيعات و سد النواقص فهيا ليك تكون
الترشيعات أكرث تطابق ًا مع ادلس تور من جانب وأكرث مالمئة مع الظروف الإجامتعية
والإقتصادية والس ياس ية يف ادلوةل من جانب أخر .ولكن مع ذكل فقد خلت معظم
دساتري دول العامل من الإشارة رصاحة اىل اإختصاص القضاء ادلس توري ابلنظر
يف الطعون اخلاصة ابإمتناع املرشع عن اإصدار قانون ما اكن من الواجب عليه
اإصداره ،ولكن رمغ ذكل فاإن الرضورات العملية لواقع الترشيعات يف ادلول أثبتت
أحقية القضاء ادلس توري يف ممارسة رقابته عىل مجيع العامل القانونية للربملان،
الإجيابية مهنا أو السلبية ،أي أن اإختصاص القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل
الربملان جيب أن تشمل حالت القيا بعمل و الإمتناع عن القيا به مع ًا .سواء
أاكن هذا الإمتناع بصورة لكية أو جزئية.
ً
اإن السلطة التقديرية للمرشع حق مكفول دس توراي ل ميكن املساس به ،ولكن
هذا ل يعين بأي حال من الحوال أن الربملان يمتتع ابلسلطة املطلقة يف تنظمي
مسائل معينة دون غريها و تتحررمن الرقابة القضائية  ،اإذ لبد من وجود رقابة
فعاةل عىل مجيع أعامل الربملان معوم ًا و العامل اليت متارسه ابلإستناد اىل سلطته
التقديرية خصوص ًا ،حىت نمتكن من وضع تأطري دس توري مجليع ترصفاته ،الإجيابية
مهنا والسلبية.
اإن الصعوبة الكرب يف جمال السلطة التقديرية للمرشع و اإختصاصه يف القيا ببعض
العامل القانونية والإمتناع عن القيا ببعضها الخر ،يه يف نطاق سلطة التقدير
اليت يمتتع هبا الربملان فامي يقره من القوانني .خاصة عندما يفاضل املرشع بني فرضية
سن ترشيع معني من عدمه أو عندما يقارن وفق أسس معينة بني بدائل تزتامح
مجيعها عىل تقدمي حلول خمتلفة يف املوضوع الواحد ،فالتقدير هنا مبا أنه يستند
اإعامل حمك عقل املرشع وحده يف شأن حلول خمتلفة تتنازع مجيعها املوضوع حمل
التنظمي ،فاكن ل بد من وجود رقيب فعال لضامن عد جتاوز الربملان لسلطته
التقديرية.
اإن فرض الرقابة القضائية عىل دس تورية القوانني يف نطاق السلطة التقديرية
للمرشع ل يعين بأي حال من الحوال اإحالل للقايض ادلس توري حمل املرشع.
ذكل أن هجة الرقابة هذه ل تقد للمرشع بدي ًال تراه يه أكرث مالءمة أو أجدر
قبو ًل اإمنا حترص عىل حتديد الغراض الهنائية اليت توخاها املرشع من التنظمي
الترشيعي املطعون فيه ،وكذكل النظر يف الوسائل اليت اختطها املرشع لتحقيق
هذه الغراض.عىل هذا الساس ميكن القول أن فرضية حلول القايض ادلس توري
حمل املرشع الوطين أمر مردود دامئ ًا ابلرمغ من أن وجود دور ترشيعي حمدود
للقضاء ادلس توري يف هذا الس ياق أمر متوقع .ا إل أن هذا ادلور ل يعين ابي حال
من الحوال حلوهل حمل املرشع يف سن الترشيعات .وليس هذا فقط  ،بل أن
السلطة الترشيعية عندما تلزت بواجبااها ادلس تورية ،فاإن القضاء ادلس توري
س يغدو س ند ًا دس تور ًاي لها يف ممارس هتا لسلطته التقديرية  .لن السلطة التقديرية
للمرشع تتحدد أساس ًا حبسب طبيعة تدخل القايض ادلس توري وهو بصدد ممارسة
الرقابة ادلس تورية عىل القوانني الصادرة عن املرشع ،فاإذا اجته القايض ادلس توري
حنو تفسري النصوص ادلس تورية اليت تتضمن مبادئ عامة حتمل أكرث من تفسري
ابلشلك اذلي يقيد خيارات املرشع وحيرصه يف اإطار حمدد ،اكنت سلطة املرشع
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يف هذه احلاةل مقيدة  .أما اإذا اكتفى القايض ادلس توري بفحص مدى توافق احلل
اذلي اختاره املرشع مع النص أو املبدأ ادلس توري،حمرتما بذكل احلل اذلي اختاره
املرشع ،يعترب القضاء ادلس توري يف هذه احلاةل مكصدر للسلطة التقديرية للمرشع
دون أن يفرض عليه تفسريا معين ًا .اإن دور القايض ادلس توري يف فرض رقابته
ادلس تورية عىل حالت الإمتناع الترشيعي هيدف ابدلرجة الساس اىل حامية
سلطة الترشيع من نفسها ،لتصحيح مسار معلها أو سلوكها السليب اذلي لو إاس متر
عىل حاهل تكون بذكل قد خرقت قواعد الإختصاص ادلس توري .كام و يعد
سكوت املرشع وعد اإمتثاهل لإلزتاماته ادلس تورية بسن الترشيعات أمرا غري
دس تور ًاي يس تلز مساءةل املرشع عليه و اإبطال أعامهل غري ادلس تورية.

قامئة املصادر
 أولً  :الكتب :د .اإبراهمي محمد صاحل الرشفاين ،رقابة احملمكة ادلس تورية عىل السلطة التقديرية للمرشع ،منشورات
احلليب احلقوقية.٢٠١٦ ،
د .سعد جبار السوداين،القصور يف الصياغة الترشيعية ،جامعة املستنرصية.٢٠١٢،
د .عوض املر ،الرقابة القضائية عىل دس تورية القوانني يف مالحمها الرئيس ية ،مركز رينيه ،جان
ديوي للقانون والتمنية ،ماكن الطبع و س نة الطبع بال.
د .مازن ليلو رايض ،د .زاان رؤوف محه كرمي ،د .داان عبدالكرمي سعيد ،القضاء الإداري ،مطبعة
ايداكر ،السلامينية .٢٠٢٠،
د .محمد ماهر أبو العينني  :الاحنراف الترشيعي والرقابة عىل دس توريته  ،دراسة تطبيقية يف مرص
 ،ج -١ج ، ٢دار أبو اجملد  ،القاهرة .٢٠٠٦ ،

 اثني ًا  :البحوث وادلراسات :ابجليالييل خادل ،الإختصاص السليب للمرشع والرقابة ادلس تورية عليه ،جمةل الس تاذ الباحث
لدلراسات القانونية والس ياس ية ،العدد السادس.٢٠١٧،
حيدر محمد حسن ،معاجلة فشل الربملان يف ممارسة الاختصاص الترشيعي يف القانون الإجيايب ،جمةل
احملقق احليل للعلو القانونية والس ياس ية  ،العدد الرابع  ،الس نة السابعة.٢٠١٥ ،
د .زاان رؤوف محه كرمي ،رهاانت العداةل ادلس تورية يف العراق ،جمةل دراسات قانونية و س ياس ية،
جامعة السلامينية ،الس نة السابعة ،العدد .٢٠١٩ ،٢
د .صاحل عبد عايد ،وقف تنفيذ القرار الإداري السليب ،جمةل لكية احلقوق ،جامعة الهنرين ،اجملدل
 ١٩ن العدد.٢٠١٧ .١ A
د .محمد حسني اجملايل ،التحليل القانوين للقرار الإداري السليب ومدى جواز وقف تنفيذه ،جمةل
اجلامعة الإسالمية لدلراسات الرشعية والقانونية ،اجملدل  ، ٢٨العدد .٢٠٢٠ ،٢

 اثلث ًا :الرسائل اجلامعية:سامر عبد امحليد محمد العويض" ،أوجه عد دس تورية القوانني يف النظا المرييك واملاري ،دراسة
مقارنة" ،أطروحة دكتوراه ،لكية احلقوق ،جامعة الإسكندرية.٢٠٠٨ ،
شالو صباح عبدالرمحن ،تدرج القواعد ادلس تورية -دراسة حتليلية مقارنة لدلساتري العراقية،
أطروحة دكتوراه ،جامعة السلامينية.٢٠١٨ ،
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عيل العرادي ،مبدأ التناسب يف الترشيع والرقابة عىل دس توريته ،رساةل ماجس تري ،لكية احلقوق،
جامعة البحرين.٢٠١٤ ،
مرمي ماجد محد صاحل ،أثر القصور ادلس توري عىل حامية حقوق الإنسان ،رساةل ماجس تري،لكية
احلقوق  ،جامعة الهنرين.٢٠١٨،

 رابع ًا  :البحوث وادلراسات عىل املواقع الإلكرتونية :أمحد طالل عبدامحليد ،السلطة التقديرية للمرشع العرايق يف ضوء ادلس تور و قرارات احملمكة
الإحتادية العليا ،احلوار املمتدن ،متاح عىل الرابط الإلكرتوين اليت:
( تأرخي الزايرة -: )٢٠٢١/٩/١
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618
عيد امحد الغفلول ،فكرة عد الاختصاص السليب للمرشع (دراسة مقارنة) ،متاح عىل الرابط
الإلكرتوين اليت( :تأرخي الزايرة https://www.amazon.fr )٢٠٢١ / ٦ / ١
د .عالء اإبراهمي محمود احلسيين  ،رقابة احملمكة الإحتادية العليا لإمتناع املرشع يف العراق عن القيا
بواجباته ادلس تورية ،متاح عىل موقع ش بكة النبأ عىل الرابط الإلكرتوين اليت ( تأرخي
الزايرة .https://annabaa.org/arabic/rights/24857)2021/6/1
د .عصا سلامين ،العالقة بني القضاء ادلس توري والربملان ،حبث متاح عىل الرلبط الإلكرتوين
اليت:
https://constitutionnet.org/vl/item/allaqt-byn-alqda-aldstwrywalbrlman
د.عالء اإبراهمي محمود احلسيين ،رقابة احملمكة الاحتادية العليا لمتناع املرشع يف العراق عن القيا
بوجباته ادلس تورية ،ش بكة النبأ املعلوماتية ،متاح عىل الرابط الإلكرتوين اليت:
https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857
د .عبدالعزيز ساملان ،الرقابة القضائية عىل قصور التنظمي الترشيعي ،دراسة متاحة عىل الرابط
الإلكرتوين اليت ( تأرخي الزايرة ) ٢٠٢١/٩/١
https://manshurat.org/node/66837
فارس حامد عبدالكرمي ،القصور الترشيعي -حبث يف فلسفة القانون الوضعي ،مؤسسة النور للثقافة
اليت :
الإلكرتوين
الرابط
متاح عىل
والإعال ،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776
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If I Could But Choose Again, I Would Choose
Wisely: A Psychoanalytic Approach To Mark
Twain’s The Five Boons of Life
Ali Baram Mohammed
Department of Computer Science, Darbandikhan Technical Institute, Sulaimani Polytechnic University, Sulaimani, Kurdistan
Region – F.R. Iraq

Abstract—There are myriads of wants, wishes, and desires in
the minds of human beings. However, the fulfillment of these needs
is not always possible, for there are some internal and external
factors governing the satisfaction of each desire. Before gratifying
any needs and deciding whether or not to fulfill any request, it is
crucial to examine the nature of this specific demand and consider
the consequences that might eventually be brought about. The
paper aims to represent the theme of repentance in The Five Boons
of Life, which emerges from making wrong choices in life and the
bitter consequences that follow. Further, it claims that Freud’s
psychoanalytic theories can be applied to Mark Twain’s short
story, The Five Boons of Life. The study is important as it may give
some insights about where the regret comes from and how the
human psyche works.
Index Terms— Decision, Desires, Freud, Mark Twain,
Psychoanalysis, The five boons of life.

I. INTRODUCTION
The Five Boons of Life is a fable, which contains a sequence of
interactions between a young man and a fairy. The fairy brings
a basket full of gifts for the young man to choose from. The
gifts or the boons of life are Fame, Love, Riches, Pleasure and
Death. The fairy propounds that the man can only choose one
of the gifts and it; therefore, is significant that he chooses wisely
(Twain, 1885). Every time, the man follows his desires and
picks the wrong boon, which consequently brings about
desolation and regret. He is blinded by material and worldly
possessions and for the sake of temporary pleasures, he
eventually loses real and everlasting happiness, which is
portrayed as death in the story (Daniels, 2009). This story is of
massive significance for us because it concentrates upon the
fact that life is very precious and we have to be cautious not to
waste it in chasing minor things and fulfilling the short-lived
desires of our hearts. The story further focuses on the
importance of making wise decisions in life, as they inevitably
determine one’s final destination.
Nevertheless, Freud in his theories of psychoanalysis claims

that there are three main parts in the human psyche or
personality that determine the decisions and/or the choices of
the individuals. These three parts include the id (physical
pleasure and desire), the ego (reality and socially acceptable
behavior), and the superego (morals and right/wrong
judgments), each of which is driven by different principles and
functions accordingly (Sibi, 2020). However, Freud asserts that
these three parts of personality have to be combined and
balanced together to attain the multifarious behavior of human
beings. Since each of these agencies yearns for different things,
in turn, they require diverse decisions and choices. (Lapsley and
Stey, 2011). These three parts of the human psyche are thus
responsible for most of the decisions humans make on daily
basis. The man in Twain’s story invariably fails to make the
right choice as he seems to be more driven by his id rather than
ego and/or superego.
Much literature has been dedicated to critically analyze The
Five Boons of Life. Some of them are only concerned with the
genre and figurative language of the story. These critics seem
to engage with the aesthetic features of the story and celebrate
the highly metaphorical language of the story, which is quite
unprecedented to the poetic language of Mark Twain (Chavez,
2020). Mark Twain has acquainted his readers with simple and
vernacular language in his works. He mostly reflects the
everyday speech of the people in his works. For instance, his
well-reputed novel, The Adventures of Huckleberry Finn
(1885) has been written throughout in vernacular language and
it contains more than two hundred instances of the “nigger”
word. “Niggers is always talking about witches in the dark by
the kitchen fire; but whenever one was talking and letting on to
know all about such things, Jim would happen in and say, “Hm!
What you know ‘bout witches?” and that nigger was corked up
and had to take a back seat” (Twain, 1885).
However, the language of The Five Boons of Life is quite
figurative and rich in metaphors and/or allegories. For instance,
in the first chapter “the morning of life”, the author
metaphorically refers to the beginning of life, the time when
humans are young, active and have myriads of desires or aims
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to achieve. Another example of using metaphor is where the
writer says: “And last of all came pity, which is the funeral of
fame” (Twain, 1885). He uses pity to metaphorically represent
the end of fame. Personification is also used in the story when
the fairy advises the young man to choose warily as time is
flying.
Other scholars seem to focus solely on the literary movement
it represents. Accordingly, they attempt to describe it by placing
it within its literary movement, which is realism. For this school
of thought, The Five Boons of Life is a flawless representation
of realism, for it repudiates the essential ideas of idealism and
mainly focuses on everyday problems of life. The themes of the
realism movement are; hunger, exhaustion of man, poverty, the
inevitable challenges of this life and the idea of not reaching a
state of peacefulness and serenity in this life (Zarnigor, 2019).
These concepts are well depicted in the story, where the young
man chooses all the earthly pleasures of life and yet he is not
satisfied. After every choice he makes, he falls into a state of
anxiety and depression. At the end of the story, it is exposed to
the man that the only valuable and worth choosing boon was
death, for it is the only remedy for human problems and
sufferings in this world.
Although some scholars have studied the psychological
aspects of the story in general, to the researcher’s knowledge,
not any scholarly article seems to have tackled the story in terms
of Freud’s psychoanalytic theories of the mind. For instance,
why the man makes these choices in the first place? Or why he
cannot stop himself from following the worldly pleasures and
picking the wrong choices?
This paper; therefore, claims that Freud’s theories of
psychoanalysis can be applied to this story and the constant
battle between the id (human desires and pleasure based
principles) and the superego (human reason and morality
principles) is conspicuously reflected in the story. The man
himself stands for the id whereas the fairy is his superego. The
ego (reality driven principle) can be imagined in the real
accidents that happen to the man in the story after each choice
he makes. To prove the aforementioned statement, the three
instincts of personality will be thoroughly considered in this
paper, each chapter of the story will be critically and
meticulously studied and ultimately a connection between
Freud’s theories of psychoanalysis and the events of the story
will be drawn.

II. FREUD’S PSYCHOANALYTIC THEORIES
(ID, EGO AND SUPEREGO)
Sigmund Freud, who is considered the founder of modern
psychology, claims that the unconscious mind governs the
conscious mind (Sibi, 2020). There are, moreover different
layers in the human mind which are: unconscious,
preconscious, and conscious. These layers have specific
devices, which are the id, ego, and superego. Freud compares
the human mind to an iceberg. On the tip of the iceberg and
occupying only a tiny space is the conscious mind, which is
fully aware of the present feelings, thoughts, and perceptions.
Under the conscious mind, Freud claims, is the preconscious,

which too occupies small space and functions like a memory to
serve the conscious mind. However, these two parts of the mind
are far less important and functional than the unconscious mind,
which is the foundation of the iceberg and accounts for all the
things that are not easily retrievable in the conscious mind, such
as instincts, dreams, drives, feelings, etc. Hence, the
unconscious is the most important part of personality and
functions like storage for wishes and desires of human beings
(ibid).

III. THE ID
The Id is the unorganized part of the human psyche that
completely operates in the unconscious mind and it is the only
part of the mind that is present since birth. According to Freud,
Id is the main component of the human psyche, for it provides
all the psychic energy. The Id is a pleasure-driven principle and
yearns for immediate fulfillment of its wishes and desires,
otherwise, it will lead to a state of depression and anxiety. The
pleasure principles of the Id seek instantaneous fulfillment of
the desires, wishes, and human wants. However, the
gratification of these wishes is not always immediately
possible. Consequently, a psychological tension is mostly
brought about that requires to be somewhat discharged. The Id
itself attempts to solve this tension through, what Freud calls,
primary process. The primary process is a process, through
which the Id attempts to create a mental image, as a substitute
for the dangerous or impossible desires of the Id, to subdue the
urge. This imagination or mental production of the desired
objects and wishes is essential in relieving the anxiety and/or
psychological tension (Siegfried, 2014).
A very conspicuous example of this process is daydreaming.
Freud argues that the essence of daydreaming is to relive
pshychological tension. It initiates from a mental image for the
things we desperately want. The mental image functions as a
substitution for these things and gives psychological relief, even
though temporary. The same idea is true for other sexual
impulses in human beings. The desire for sexual intercourse is
very powerful in humans and, as Freud suggests, it is almost
always present. On the other hand, since it is not always
possible to gratify these sexual yearnings, humans resort to
masturbation (Zucker, 1979).

IV. THE EGO
According to Freud, the Ego develops from the Id and it is the
component of the psyche that ensures that the impulses of the
Id can be expressed in a manner acceptable in the real world.
The Ego functions in the conscious mind, but also plays a role
in the unconscious. It is the component of personality that is
responsible for dealing with reality. The Ego operates based on
the reality principle, which strives to satisfy the Id's desires in
realistic and socially appropriate ways. Freud compared the Id
to a horse and the Ego to the horse rider. The horse provides the
power and motion, while the rider provides direction and
guidance (Zucker, 1979). Without its rider, the horse may
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simply wander wherever it wishes. The rider gives the horse
directions and commands in order to control the direction and
the moves of the horse.
Furthermore, Freud defines the Ego as “a coherent
organization of mental processes” (Siegfried, 2014). The Ego
is, thus the section of the psyche that controls all the complex
processes in the mind, such as, controlling the ways the Id’s
wishes and desires are discharged in reality. It functions as
authority over the Id’s impulses and censors the dreams even
when the person is sleeping. It is through this censorship upon
one’s dreams that the Ego’s role in the unconscious is
manifested.
The Ego represses many aspects of mental thinking, not only
from the conscious but also from other manifested activities in
the unconscious mind. The Ego can distinguish between reality
and fantasy; what can be plausibly obtained and what has to be
avoided. It thus tries to reorganize human thoughts and reshape
their behaviors. Additionally, the Ego can be considered as
common sense or the reason of humans that attempt to make
sense of the world. The Ego’s fundamental role is to serve three
masters, which are; outside world, the Id, the Superego, and
keep a balance among them.

V. THE SUPEREGO
According to Freud, the Superego begins to emerge at around
age five and it holds the internalized moral standards and ideals
that we acquire from our parents and society (our sense of right
and wrong). The Superego tries to perfect and civilize our
behavior. It works to suppress all unacceptable urges of the Id
and struggles to make the Ego act upon idealistic standards
rather than upon realistic principles. The Superego is present in
the conscious, preconscious, and unconscious mind. As early
as the child is about five years of age, he or she learns their
sense of good and bad through their parent’s reactions to their
behavior. Since there is a reward for the good and a punishment
for the bad behavior, the child strives to do and follow what is
good and ideal. Through these small and local treatments and
considerations, the child develops their sense of internalization
of moral or parental standards(Zucker,1979).
As the child grows into adulthood, the Superego too
continues to develop and expand its horizon. This time, instead
of only recognizing with their parents and coping with their
rules and advice, the Superego attempts to cope with the
standards and morals of a larger community, the outside world.
The young adult in this stage of life commences to have more
role models in the society and tries to imitate as many of the
admired models as possible. As their boundaries of right or
wrong are pushed further, they inevitably have to oppress and
resist much of their wishes and desires. Particularly those,
which are not in accordance with the moral principles in their
mind. It is also in this stage that the feeling of guilt, and regret
emerges within the psyche of the individuals. Anytime they
violate any of the standards of their Superego, they will fall into
a state of anxiety and agitation (Norman, 2016). Therefore, the
Superego is not satisfied except when the person reaches
perfection. It contradicts with the impulses of Id, and stands
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against the fantasies, desires and every other want of the Id, as
they are not socially and morally acceptable.

VI. THE INTERACTION OF THE ID, EGO, AND/OR
SUPEREGO
When talking about the id, the ego, and the superego, it is
important to remember that these are not three separate entities
with clearly defined boundaries. These aspects are dynamic and
always interacting to influence an individual's overall
personality and behavior. However, as previously mentioned in
the paper, the Superego always contradicts the Id and this
disputation brings about a conflict between them. In this stage,
it is the responsibility of the Ego to intervene and mediate
between the two. Nevertheless, puzzled among three different
forces, which are the anxiety of the actual world, moral anxiety
created because of Superego, and internal anxiety as a result of
the too-powerful desires and demands of the Id, the Ego
sometimes breaks out in anxiety and fails in bringing about
harmony. To discharge this anxiety and reduce the tension, the
Ego resorts to what Freud calls Defense Mechanisms.
Among the Defense Mechanisms, Sublimation in particular
is quite prevalent and functions effectively (Dumitrescu, 2020).
Sublimation is the conscious transformation of unwanted
impulses and/or desires into less harmful activities. Everyone
experiences unwanted desires and wishes at some point in their
lives and as they cannot gratify these wishes in these given
times, they would have to search for a solution for them (Ken,
2009). These sudden requirements, which usually emerge from
the Id, are not socially acceptable, therefore the Ego employs
sublimation to delay or consciously convert these impulses into
socially accepted behaviors. Freud asserts that sublimation is a
trait of maturity. It occurs when one gives up their wishes
because of the cultural and societal norms and spends the
energy in attaining more important achievements (Siegfried).
To conclude, it is through analyzing these components of the
human psyche and their functions that we are able to understand
the overall behavior of humans both culturally and individually.
If we study these three drives of the mind, the Id, Ego, and
Superego and interpret their functions appropriately, we will
better understand why certain individuals behave in certain
ways. They will also help us understand our behaviors and
figure out the motifs of our actions. To better understand the
functions and positions of each of these components of the
mind, in the next section of the paper, these three parts of the
mind will be examined in Twain’s The Five Boons of Life.

VII. THE FIVE BOONS OF LIFE:
A PSYCHOANALYTIC STUDY
The Five Boons of Life consists of five chapters, which
metaphorically represent various stages of life. Each of the
chapters poses a new trial and difficulty for the young man as
he has to make the right choice to satisfy his desires on one hand
and find peace in his life, on the other. However, these two aims
do not seem to be attained at the same time. He cannot be
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following his Id and obtaining the approval of the Superego at
the same time. He is blinded by the too powerful desires of his
Id; therefore, cannot seem to take advantage of what the fairy
invariably tells him. The fairy stands for his Superego, as
mentioned previously in the claim of the paper.
In the first chapter, the fairy offers five gifts, which are:
Fame, Love, Riches, Pleasure and Death. She also warns him to
“choose wisely”. This notion of making the right choice is the
idea of learning to internalize parental standards of good and
bad, which is the function of the Superego and emerges when
the person is about five years of age. In this stage of the story,
the man is young and as he seems to be more driven by his
pleasure principles, without any consideration he picks the boon
of “pleasure”. “There is no need to consider; and he chose
Pleasure” (Twain, 1885). This immediate gratification of the
impulse is inarguably the function and the superiority of the Id
over the Superego, which inevitably brings about shame,
sadness and repentance. As Freud claims, the instantaneous
satisfaction of the Id’s urges, without considering the Ego and
Superego is always short-lived and leads to a state of depression
and pain (Cherry, 2020).
This fact is evidently reflected in the story where all the
pleasures in the world were only temporary and did not come
up with the young man’s expectations. “But each in its turn was
short-lived and disappointing, vain and empty; and each,
departing, mocked him.” (Twain, 1885). Additionally, Pleasure
is the first choice of the man, which is yet another confirmation
of Freud’s theories that most of the impulses of humans are
governed and generated by pleasure principles of the Id
(Cherry,2020).
In the second chapter, the fairy returns with her basket and
offering four of the remaining gifts to the man. The youth has
now grown into a man and considers long before choosing the
gift. However, as he is still governed by the impulses of his Id,
his considerations are of no avail and yet again he ignores the
fairy’s caveat and opts for the gratification of another temporary
wish. “The man considered long, then chose Love; and did not
mark the tears that rose in the fairy's eyes.” (Twain,1885). The
fairy is crying, this very sentence confirms Freud’s theories of
the tension between the Id and the Superego.
Each of these two drives relentlessly fights to win the battle
and overcome the other. The Id and the Superego are quite
opposite and the triumph of one, Freud states leads to the
anxiety and desperation in the other, it is the function of the Ego
to intervene in such tensions and mediate between these two
drives (Liang, 2011). However, in this instance of the story, the
Id wins the conflict again and the Superego causes destruction
and desperation in the psyche of the man. “Desolation after
desolation has swept over me; for each hour of happiness the
treacherous trader, Love, as sold me I have paid a thousand
hours of grief. Out of my heart of hearts I curse him.” Although
we often tend to regret the decisions made based on the
impulses of the Id, this recognition and repentance is mostly
realized when it is too late.
In chapters three and four, the fairy comes to the man again
and warns him that there still is some time to use his wisdom
and make the right choice. The remaining gifts in the basket are;
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Fame, Wealth and Death. Regrettably, and since he is still
governed by the instincts of his Id, the man only considers the
present situations and overlooks the long-term consequences of
his decisions, and chooses fame and wealth, respectively. Freud
stresses that disobeying the impulses of the Id and following the
rules of the Superego will ultimately result in a state of being
proud, valuable and accomplished. While disobeying the
Superego and going with the demands of the Id leads to a
feeling of guilt and long-term psychological stress (Cherry,
2020). The idea of short-lived satisfaction is also repeated here.
The realization of the desires of the Id might have temporary
joys, but in turn, bring about regret and sorrow. Consequently,
the fame changes to pity: “And last of all came pity, which is
the funeral of fame. Oh, the bitterness and misery of renown!”
(Twain, 1885). The desperation and feeling of guilt that arose
because of the Id are well presented and felt here.
The desperate realization of having spent one’s life in vain
and the bitter feeling of guilt that one falls into owing to
disobeying the Superego is very wisely embodied in the story.
The man sights for having disobeyed the fairy (superego) for so
long: “Curse all the world's gifts, for mockeries and gilded lies!
And miscalled, everyone. They are not gifts, but merely
lendings. Pleasure, Love, Fame, Riches: they are but temporary
disguises for lasting realities -- Pain, Grief, Shame,
Poverty.”(Twain, 1885). The man here admits that pleasure
meant pain, love only brought grief, fame resulted in shame and
eventually, riches caused poverty.
However, this awakening comes when it is too late and it is
of no avail now. Death, which in reality resembles life (as the
gifts are described in reverse in the story, one can deduce that
death stands for life), and the moral choices that one ought to
make based on the Superego drive, is no longer available. When
the man asks for Death in the final chapter the fairy replies: “ I
gave it to a mother's pet, a little child. It was ignorant, but
trusted me, asking me to choose for it. You did not ask me to
choose”. This last sentence is very important, the fairy
(superego) says you did not consider my opinion and instead
chose to follow the desires (id). And therefore you should live
all your life in desolation and insult of old age.
Twain’s The Five Boons of Life is a fascinating insight into
the significance of life and its priorities. Although it does not
have a joyful ending, yet there is a very profound lesson behind
the fable. The story stresses the importance of wise choices and
not squandering one’s life away. Analyzing the Five Boons of
Life is like asking the ubiquitous question, “if you were granted
one wish, what would that be?”. While the answer for that
question differs from an individual to another, it also changes
as one grows older and attains more wisdom (Swati, 2020). As
we are young, we tend to think of temporary happiness and
fulfillment of our momentary desires. However, the moment
these wishes are attained, they lose their value in our perception
and we either regret asking for them or want to make another
wish. Thus, there is no end to desire, obtaining one desire is
inevitably followed by the craving for the other and then
another. This long quest of attaining myriads of temporary
desires of our hearts inevitably leaves us unaware of the
permanent and more valuable goals of our lives, which is
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seeking the ultimate contentment of God, Almighty.
Consequently, we lead ourselves to a state of depression and
irreversible repentance (ibid). Therefore, it is extremely
significant for human beings not to allow their desires to gain
advantage over them and learn how to draw limits for their
wishes.
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Twain, M. (1885). The adventures of Huckleberry Finn. Glassbook
Classics.
Zarnigor, S. (2019) The Realistic Genre and its Development in
World Literature.International Journal of Recent
Technology and Engineering.

CONCLUSION
Freud claims that any imbalance among the drives of the mind;
the Id, the Ego, and the Superego, will inevitably lead to a state
of anxiety and depression. In our story, The Five Boons of Life,
the man always attempted to gratify the wishes and desires of
his Id and did not seem to consider what the fairy, his Superego
has been constantly telling him. Therefore, it is not surprising
that he eventually has fallen into this state of regret and selfguilt. Hence, Freud’s concepts of Psychoanalysis can be
evidently applied to the story. The more one feeds the desires
and impulses of the Id, the more they suffer the inevitable
desolation in the end. Analyzing The Five Boons of Life
through Freudian concepts of psychoanalysis helps in
understanding the factors influencing human beings’ decisions
in life.
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هێزی نەرم ەل س ياسەت و پرۆسەی چاکسازیی چیندا
()١٩٩٢-١٩٧٨
هيوا
2

عەزيز سەعيد 1و ئەيوب ظاهر توفیق2

 1بەیش مێژوو ،کۆلێجی زانس تەمرۆڤايەتییەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عریاق
خوێنداکری ماس تەر ،بەیش مێژوو ،کۆلێجی زانس تەمرۆڤايەتییەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عریاق

پوختە:

پێشەیک:

چنی يەک ەلو ئەزموونە جهيانییە دەگمەن و انوازانەيە ،کە مايەی سەرجن و تێڕاماین
زۆربەی وواڵاتین جهيانە ،ەلماوەيەیک زۆر دايريکراوو کورتدا توانییان ڕەویت
گەشەکردن و پەرەسەندین س يایس و ئابووریی و ئايديۆلۆژیی چنی ەلبناغەوە
دەس تاكریی بکەن ،چنی ەل وواڵتێکی دواکەوتوی کش تواکڵی ئاس تزنم ەلڕووی
خزمەتگوزاریی ژاين و تەندروستیی و خوێندن و اکرگێڕیی ەلسەر ئاس یت انوخۆ ،بۆ
وواڵتێکی تۆمکەو بەهێزی ئابووریی و زانستیی و تەکنەلۆژیی بەرزبکەنەوە.
ەلسەرئاس یت هەرێمی و نێودەوڵەتيیش ،چینيان ەلوواڵتێکی ئايديۆلۆژیی و
پەراوێزخراوو داخراوەوە ،کردە هێزێکی س ياس یی نێودەوڵەیت ئەژمارکراو ،کە
اکريگەریی ەلسەر زۆر ەل هاوکێشە س ياسییەاکین انوچەکەو دونيا هەبێت ،هاواکت
ملمالنێیی هێزە گەورەو خاوەن بەرژەوەندييەاکین جهيان باكت.
ئەم وەرچەرخان و گۆڕاناك رييە میتۆدو میاكنزیمی جۆراوجۆری بۆ دايريکرا ،کە
يەکێک ەلاکريگەرترينیان پەيڕەوکردین س ياسەیت هێزی نەرم بوو ەلپەيوەندييە س ياس یی
و نێودەوڵەتییەاکندا ،ەلو ڕێگەيەشەوە توانییان کەرەس تە بناغەييەاکین بونياتنان و
بەهێزکردین س ياسەیت انوخۆیی و چاکسازیی کۆمەاڵيەیت و زانس یت و سەرازیی و
تەکنەلۆژیی فەراهەمبکەن ،هاواکت بيکەنە لکيیل کردنەوەی کۆت و دەرگا داخراوەاکن
ەلسەر ئاس یت هەرێمی و نێودەوڵەیت و پەيوەندييەیک چڕی ديپلۆمایس ەلگەڵ
کیشوەرە جۆراوجۆرەاکندا دامبەزرێنن ،ەلو ڕێگەيەشە وە هەم ازاڕی ساخکردنەوەی
مشەک و اکاڵ بەرهەهمێرناوەاکنيان مسۆگەربکەن ،هاواکت سەرچاوەی ووزەی
پێویس یت ئەو پرۆسە پیشەسازیی و بونياتنانە گرەنتیبکەن کە دەستیانپێکردبوو.

سەردەمی  ١٩٩٢-١٩٧٨قۆانغی چاکسازیی انوخۆیی و کرانەوەی چینە بەڕووی
جهياین دەرەوەدا ،ئەم قۆانغە هەمان سەردەمی فەرمانڕەوایی (دينگ ش ياوپینگ )ە،
کە ەلڕووانگەی تێگەیشنت و دونيا بیین خۆی ،تواین چنی باكتە ژمارەيەیک
ئەژمارکراوی ئابووری و س ياس یی ەل جهيان و انوچەکدا.
دينگ چاکسازیی انوخۆیی و پەرەپێداین بونيادیی ئابووری کردە تەوەرەی سەرەیک
اکرکردن ،ەلم پێناوەشدا س ياسەیت دەرگ ای کراوەو کرانەوە بەڕووی جهياین دەرەوە،
بووە پێویس تییەک ەل پێناو سەرخسنت و گرەنتیکردین چاکسازييە انوخۆييەاکن ،کە
يەک ەل میاكزيزمە سەرەکييەاکین ئەو س ياسەتە هەنگاوە دەس تپێک و بونيادييەاکین
هێزی نەرمبوو.
(هێزی نەرم) چەمکێکی نوێیی بواری پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکنە ،ەل وياليەتە
يەکگرتووەاکین ئەمرياكوە سەرهیەڵداوە ،ئەو جۆرە ەلهێزە کە بەێب بەاکرهێناین هێزی
سەرازیی و خۆسەپێین ،دەوڵەاتن ەلپێناو پاراستین بەرژەوەندييەاکنيان و فراوانکردین
هەژموونيان ەلسەر ئاس یت نێودەوڵەیت پەانی بۆ دەبەن .ەلسەر ئاس یت نێودەوڵەتیی
چنی ەل يەکێکە ەلو دەوڵەاتنەی سوودێکی زۆری ەلم چەمکە وەرگرتووە ،بەاتيبەت
ئەوەی پەيوەندیی بە خزمەتکردین س ياسەیت دەرەکيەوە هەيە.
ەلبەرئەوە توێژينەوەو دەرخستین اکريگەرييەاکین هێزی نەرم وەک میاكنزیمێک ەل
س ياسەیت دەرەیک چنی و ڕۆڵی ەلسەر بەجهيانيکردین چنی وەک هێزێکی ئابووریی و
س ياس یی ،ايەخێکی زۆری هەيە ،هاواکت دەکرێت ەلمیانەيدا سوودێکی زۆری
هەبێت بۆ وواڵاتین اتزەگەشەکردوو ،ايخود ئەوانەی بەدوای میتۆدێکی سەرکەوتوو
دەگەڕێن ەلاکيەی نيودەوڵەتيدا ،اتبتوانن بوارو مەودای جوڵەو چالکييەاکنيان
فراوانبکەن.
ەلم تێگەیشتنەوەو بە میتۆدیی ش ياكریی و مێژوویی ،هەوڵدراوە ابەتەکە
خبرێتەڕوو ،گرنگرتين لێکەوت و ئەجنامەاکین بەاکرهێناین هێزی نەرم وەک میاكنزیمی
سەرخستین پرۆسەی چاکسازیی و گرەنتیکردین سەرجاوەاکین بەردەوامی ئەو

لکيەل ووشە :چنی ،هێزی نەرم ،چاکسازیی ،پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن .

جمةل جامعة التنية البرشية
اجملدل  ،7العدد
ُ
ُ
َ
ن
ت
ُس
ورقة حبث منتظمة :أ تمل البحث يف  17أَاير 2021؛ قبل يف  13حزيران 2021؛ رشت يف  03رشين ألول 2021؛
الربيد الإلكرتوين للمؤلف ayubzahir9@gmail.com, hiwa.saeed@univsul.edu.iq
حقوق الطبع والنرش © 2021هيوا عەزيز سەعيد و ئەيوب ظاهر توفیق  .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة املشاع الإبداعي النسبیة CC BY-NC-ND 4.0 -
 )2021(4؛ عدد الصفحات ( )10؛ معرف الاكئن ال رمقي10.21928/juhd.v7n4y2021.pp16-23 :

جمةل جامعة التنية البرشية

17

پرۆسەيە ش يکراونەتەوەو ەلرووی مێژووی هەنگاوەاکین ئاماژەاين پێدراوە.
توێژينەوەکە ەلپێشەیک و ئەجنام و چەند تەوەرەيەک پێکهاتووە؛ ەلسەرەاتوە
چەمکی هێزو هێزی نەرم ڕوونکراوەتەوە ،پاشان ڕیشە مێژووييەاکین هێزی نەرم
ەلمێژووی چنی خراوەتەڕوو ،دواتر اسامن ەلهێزی نەرم وەک میاكنزیم ەلسەردەمی
دينگش ياوپینگ و پرۆسەی چاکسازیی کردووە ،ئینجا گرنگرتين ئاماجنەاکین
بەاکرهێناین هێزی نەرم ئاماژەی بۆکراوە.

يەکەم
چەمکی هێزو هێزی نەرم
(جوزيف انی) پێیوايە هێز "توانس یت دروس تکردین اکريگەرييە ەلسەر ڕەفتاری
کەسانيرت بۆ بەدەس هتێناین چەند دەرەجنامێکی دايريکراو" ( JOSEPH S. NYE,
 ، )Soft power, 2004, P5کە بە زۆرلێکردن و هەڕەشەکردن ،اين
سەرجنڕاکێشان ەل ڕێگەی قەرزپێدان اين هارياكريکردین ئەوانيرت بەرجەس تە دەبێت
( JOSEPH S. NYE, The Paradox of, 2002, p.2; JOSEPH S. NYE,
.)The Benefits, 2004, p1
واتە تواانی زاڵبوون بەسەر ڕەفتاری بەرانبەر بەجۆرێک ەلگەڵ ئاماجنی
کەسەکەدا بگوجنێت ،کە بەهاندان بۆ ئەجنامدان ايخود ڕێگريکردن ايخود
بەردەوامبوون ەلسەر ئەجنامداین اکرێک دەبێت .خاوەن هێز بە کرێ اين بەاکرهێناین
تەکنيک و هەوڵی ڕازيکردن و هاندان ،اتکو دەگاتە هەڕەشەو بەاکرهێناین هێزی
سەرازیی ەلبەرانبەر ،ەلهەوڵی جێبەجێکردین مەرامەاکنيدايە(مارتن غريفیش و تریي
أوالكهان،2008 ،ص.)٢٥٦
انی دەڵێت" :هێز وەک کەش و هەوا وايە ،هەموو کەس دەتوانن پش یت
پێببەسنت و قسەی ەلارەوە بکەن ،بەاڵم کەمرت لێيتێدەگەن" ،هەروەها "هێز وەک
خۆشەویس یت وايە ،ئەزمونکردین ئاسانرتە وەک ەل پێوان و پێناسەکردین
"(.)JOSEPH S. NYE, Soft Power, 2004, p1
ئرینست وڵسۆن نوس يويەیت :ەل س ياسەیت نيودەوڵەتيدا هێز واتە اکريگەریی و
ئاڕاس تەکردین هەڵسوکەویت بەرانبەر اتوەکو بە پێچەوانەی خاوەن هێزەوە
هەڵسوکەوت نەاکت (.) James R. hackbarth, 2009, P3
هێز ەل تێگە مێژووييەکەيەوە بە (تواانی چونە انو جەنگ) بەسرتاوەتەوە(جوزيف
انی ،2003- 2002 ،ص ،)٥٥٩- ٥٤٥هەندێ ڕەگەزی وەک :دانیش توان،
زەوی ،سەرچاوەی رسوش یت ،ئابوریی ،سەقامگرییی س يایس ،بونيادی سەرازیی،
بە ماان الكس يکیيەکەی پێکهاتەی سەرەیک چەمکی هێزن ،دەکرێت تواانی
زۆرلێکردن و انچارکردن ،تەاننەت بەرتيلپێدانیش بگرێتەوە و بەرانبەر ملکەچ بە
داوأاکریی و فەرمان و ویس تەاکین بنب ات ئاماجنەاکین بەديهبێنن ( James R.
Soft Power, 2004, P4-،hackbarth, 2009, P3; JOSEPH S. NYE,
) ، 5انی ئەو هێزانە بەپارادۆکس دەانس ێنێت ،چونکە بە ئەجنامی ویسرتاو انگەن ( S.
.)JOSEPH S. NYE, The Benefits ,2004, P1.
سەارەت بە هێزی نەرم ،جۆزێف انی يەکەجمار وەک چەمک بەاکرهیێنا،
ڕەگەزەاکین ئەو دەس تەواژەيەی بەڕووین ەل کتێیب (ازدان بەرەو سەرکردايەتيکردن -
 )bound to leadاسکردووە ،کە ەل ساڵی  ١٩٩٠باڵويکردۆتەوە ،پاشان ەلکتێیب
(پارادۆکیس هێزی ئەمريکی  )power the paradox of American-ەل ساڵی

 ٢٠٠٢دوارەيکردەوە (JOSEPH S. NYE, the paradox of, 2002, P8-
.)12
انی ەل کتێیب (هێزی نەرم ئامرازی سەرکەوتنە ەل س ياسەیت نێودەوڵەتيدا -
 )SOFT POWER The Means to Success in World Politicsەلساڵی
 ،٢٠٠٤زايتر ەل ماانو چەمکی هێزی نەرم قوڵبووەوە ،بەڕووین بەدوای ش ێواز و
هۆاکرگەلێکی ايرمەتيدەر بۆ وياليەتە يەکگرتووەاکن دەگەڕا ،اتوەکو ئەو ارە
انهەموارەی ئەمرياكی تێکەوتوەو بۆتە هۆی انرشينکردین ەل مەيداین نێودەوڵەتيدا،
چارەسەرباكت(.)JOSEPH S. NYE, Soft Power, 2004, P3
ئەو دوو فۆرمی ەلهێز جیاکردەوە :هێزی زبر و هێزی نەرم ،زۆرەملێکردن و
قايلکردن سەرچاوەی سەرەیک هێزی زبرن ،ەل اکتێکدا هێزی نەرم تواانی کێشمەندیی
و سەرجنڕاکێشانە نەک زۆرکردن و پارەپێدان ( Beston Husen Arif,
.)2017,P96
هێزی نەرم توانس یت بەدەس هتێناین خواسرتاوەاکنە ەل ڕێگەی سەرجنڕاکێشان ،نەک
زۆرلێکردن ايخود پارەپێدان ،واتە ەلبری انچارکردنيان بە هێزی سەرازیی ايخود
زسای ئابوریی ،میاكنزیمە کولتوریی و س ياسییەاکن بەاکردەبرێن( Joseph S. Nye,
.)The Future, 2011, Px
انی سرتاکچەری هێزی زبر و نەرم ڕووندەاکتەوەو پێیوايە :هێزی نەرم ئەوەيە کە
دەوڵەیت  Aبتوانێت سەرچاوە هەس تپێنەکراوەاکین بۆ سەرجنڕاکێشاین دەوڵەیت  Bبەێب
هەڕەشەکردن و زۆرلێکردن بەاکرهبێنێت ،بەاڵم هێزی زبر ئەوەيە دەوڵەیت  Aەل
ڕێگەی هەڕەشەکردن و زۆرلێکردن ەل دەوڵەیت  ،Bملکەچ بەخواس تەاکین خۆی
باكت ،سەرچاوەاکین هێزی زبر مەرج نییە هەموو اکت هێزی سەرازیی بن ،بەڵکو
هەندێکجار (ئابوریی و فشاری س يایس)ش دەگرێتەوە ( Beston Husen Arif,
 . )2017,P96-97بە ماانيەیک سادەتر (هێزی نەرم) تواانی بەدەس هتێناین
ویسرتاوەاکنە ەل ڕێگەی هاوسۆزييەوە(.)Kerry dumbaugh, july2008,P5.
دەتواننی هێزی نەرم ەل تواانی گرتنەخۆی شاراوەو ڕاکێشانێکی نەرم
کورتبکەينەوە ،بە جۆرێک ئەوانيرت خۆاين ئارەزوومەندانە ئەو اکرەبکەن کە هێزە
دەسەاڵتدارەکە دەيەوێت (رفیق عبدالسالم،2015 ،ص. )١٠
هێزی نەرم پشت بە سێ سەرچاوەی سەرەیک؛ کولتور (بەاتيبەیت زمان و
هونەر) ،بەها س ياسییەاکن (دمیوکرایس و مافەاکین مرۆڤ و هەڵژباردن) ،س ياسەیت
دەرەیک (مەرشوعيەت و ڕەوايەیت و دەسەاڵتێکی ئەخالیق) دەبەس تێت.
(.)JOSEPH S NYE, Soft Power, 2002,P11.
انی پێیوايە فەرهەنگ و بەها س ياس يەاکن اتکە سەرچاوەی دروس تکردین هێزی
نەرم ننی ،بەڵکو سەرچاوە ئابووريەاکنیش دەتوانن هێزی زبر و هێزی نەرمیش
دروستبکەن .ەلبەرئەوە ەل پەيوەندييە ئابووريەاکندا ،جیاکردنەوەی هێزی زبر و نەرم
اکرێکی دژوارە (.)JOSEPH S. NYE, The Future 2011, P85
بە تێڕوانیین انی کۆمپانيای هۆڵی هوود و بەرهەمە ڕاگەايندنەاکن و سینەماو
خوێنداکراین بياین و خوێنداکراین زانکۆو دامودەزگا پەروەردەييەاکن ،هەروەها تۆڕی
ئينتەرنێت و بەرانمەاکین ئاڵوگۆڕی نێودەوڵەیت و براندە ازرگانییەاکین وەک کۆاک کۆل
و ماکدۆانڵز  ...هتد ،گرنگرتين ئامرازەاکین هێزی نەرمی ئەمريکنی ەل جهياندا (توفیق
حکمیي،٢٠١٣ ،ص. )٩٩
واتە کولتور کە کۆمەڵێک بەهايەو ڕەنگدەرەوەی کۆمەڵگەيە ،ەل ڕێگەی
دەس تەبژێری هونەریی و ئەدەیب و کولتوریی میلليەوە ،ايخود ەل ڕێگەی دامەزراوەی
دەوڵەتەوە برەوی پێدەدرێت و دەخرێتەڕوو ،وەک ەل وياليەتە يەکگرتوەاکین ئەمرياك
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و واڵاتین يەکێیت ئەوروپا بەڕێوەدەچێت ( JOSEPH S. NYE, The paradox
.)of, 2002, P11
بەهای س يایس؛ سەرچاوەی دووەمی سەرچاوەاکین هێزی نەرمە ،بەهای
س ياسەیت دمیوکرایس پارێزگاريکردنە ەل مایف مرۆڤ و بەدهیێناین ئاش یت و
هارياكريکردن ەلگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتيەاکن ،ئەمانە وادەاکت دەوڵەت اکريگەریی
ەلسەر واڵاتین تر هەبێت( JOSEPH S. NYE, The paradox of, 2002,
.)P11
س ياسەیت دەرەوە؛ سەرچاوەی سێیەمی هێزی نەرمە ،چونکە پێوەرە شەرعی و
ئەخالقیەاکین دەوڵەتێکی دايريکراو اکريگەریی ەلسەر کولتوور و بەهای س ياس یی
هەيە (.)JOSEPH S. NYE, The paradox of, 2002, P13

دووەم
ڕەگ و ڕیشەی هێزی نەرم ەل چنی:
هێزی نەرم وەک میاكنزیم و انوەڕۆک بۆ زايتر ەل دوو هەزار ساڵ دەگەڕێتەوە ،کە
ەل ڕێیی کۆنفۆش يۆیس ايخود بریواوەڕی فەيەلسوف و بریمەندە کۆنەاکین چینەوە
بەاکربراوە ،بۆ منونە کۆنفۆش يۆس ئامۆژگاریی فەرمانڕەوا دەاکت کە عەقڵ و دڵ و
هەس تەاکین هاونیشتامینيان بە چاکەو خۆشەویس یت بەدەستهبێنێت نەک بەهێز (د.
كرمي أبو حالوة و نورا معي،2018 ،ص.)٥٨١
ئەوان ڕەتيدەکەنەوە بەهای دەوڵەتێک ايخود نەتەوەيەک بەسەر دەوڵەتێک ايخود
نەتەوەيەیک تردا بسەپێرنێت ،تەاننەت دوورترو ەل سەردەمی (سن تزوو)و کتێبە
سرتاتیييە بەان وانگەکەی بەانوی (هونەری جەنگ) ،ەل ایس چۆنێیت زاڵبوون
بەسەر دوژمندا ،ئاماژەی بۆ پێکهێنەرەاکین هێزی نەرم کردووە ،بۆ ڕێگرتن ەل
بەاکرهێناین هێزی الكس يکی و زبر ،بری و هزری بەرانبەر بەرەو بەاکرهێناین هێزی
نەرم بە ئاماجن بگريت (عيل حسنی محمود اكری ،2016 ،ص.)١٠٤
اکريگەریی بنەما کۆنفۆش يۆسییەاکن ەلسەر ديپلۆماسێیت چنی ،بريتیبووە ەل( :بە
ئاش یت ەلگەڵ دراوس ێاكنتدا بژی ،ايرمەیت گەشەسەندنيان بدە و سەلمەتییان
دابينبکە) ( ،)Young Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P471بۆيە ئەو
بەهااينەی دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت ئاس يا گرتواينەتەبەر ،اتڕادەيەیک زۆر ەل بنەمااکین
کۆنفۆش يۆیس دەچێت ،ئەمەش ئەوەيە کە کۆنفۆش يوس بە جهيانێکی هاوئاواز
(هارمۆین) انوی دەات ،کۆنفۆش يوس دەڵێت" :پێویس تە ەلگەڵ جیاوازييەاکن
هاوئاوازبیت ،مرۆڤە گەورەاکن ەلگەڵ خەڵاكین ديکە گوجناندن و هارمۆنێتیيان هەيە،
بەاڵم مرۆڤە چبوکەاکن ەل ڕوکەشدا ڕێکن و ەل انوەخندا گوجناندنيان نییە" ،ەلبەرئەوە
ەل کولتوری چیندا ،لێکتێگەشنت و گوجنان ڕەگ و ڕیشەی هەيە (گلناز نرمیاین و
ئەوانيرت،١٣٩٧ ،ص.)٢
فەلسەفەی کۆنفۆش يۆیس يەکێک ەل گرنگرتين سەرچاوەاکین فیکرو سرتاتیی
چیین پێکدەهێنێت ،ەل ديدی کۆنفۆش يوسییەوە رسوش یت جهيان پەيوەندیی مرۆڤانەيە
ەل سس متێکی قوچەیک و پەلبەندييدا ،ەلسەر ئەم بنەمااينەو وەکو ڕێزێک ەل سس متی
رسوشتیی ،پێویس تە دەسەاڵت ەل انوخۆدا حکومباكت ،ەلدەرەوەش بە جۆرێک
ڕەفتارباكت کە بەربەریی و هاوش ێوەاکنيان ملکەچی چنی بن ،بنەمااکین (سن تزوو)
کە دەڵێت اشرتين ئاماجن داب رنێت بۆ هەرجەنگێک ،اتوەکو سەرکەوتن بەێب جەنگ
و بەاکرهێناین هێزی ماددیی بەدەس تبێت ،ايخود ڕۆڵی سەرکردە ەل فەرمانڕەوايەتيدا
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بەدهیێناین هاوسەنگیی و هارمۆنێیت انوخۆی شانشنی و جهيانە ،تەواوی ئەو بونيادو
چەماكنەی ەلخۆگرتووە ،کە ەل چێوەی هێزی نەرمدا کۆدەبنەوە(عامد منصور،
،2016ص.)٣١
ژايری چنی ڕەگەزێکی ديکەی اکريگەری هێزی نەرمە ،مێژووی دورودرێژو
ڕەچەڵەیک قوڵی ئەم ژايرە ،وايکردووە چنی ەل پێش میلەلاتین تری ئاس يا بێت ،لێرەوە
بەها ئاس ياييەاکن ەلسەر بنەمای ژايری چیین خۆی بونيادانوەو دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت
ئاس ياش هەوڵيانداوە ەلسەر هەمان ئەو بەهااينە س ياسەت و حومکڕانیی بکەن ،کە
دايرترينییان ئەخالق و ڕێزگرتین خێزان و سس مت و خوێندن و گوجناندنە ( Young
.)Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P470
کولتوری چنی ڕەگەزێکی تری هێزی نەرمە ،چنی ئەم بونيادەی ەل دروس تکردین
پەيوەندیی ديپلۆمایس ەلگەڵ دەوڵەاتین تردا بەاکرهێناوە ،بۆ منونە زەخرەفەو بیناسازیی
و حەرير ەل دايرترين ڕەگەزەاکین کەەلپورو کولتوریی چینە ەل پەيوەنديەاکین ەلگەڵ
ڕۆژئاوادا ( ،)Jaime Otero Roth, 2007,P5هەروەها وەبەرهێناین چیین وەک
ئامرازێکی هێزی نەرم گرنگی و ايەخێکی زۆری پێدراوە ( Denise E. Zheng,
.)2009, P3
هەروەها پزیشکی نەريتیی و هونەری بەرگريکردین چیین کۆمەڵێ ليەنن کە
اکريگەرييان دروس تکردووە ،ئيرت ئەمە ەل ڕێگەی ازرگانیی و ديپلۆماس یی
گوازراوەتەوەو وەرگێڕدراوە بۆ زۆرێک ەل زمانە جهيانيەاکن( Jaime Otero Roth,
.)2007
گەشەسەندین ئابوریی چنی سەرجنی ڕۆژئاوای بەلی خۆيدا ڕاکێشا ،ئەزمونە
ئابورييە سەرکەوتوەکەی چنی بووە دەنگۆی انوەندە ئابورييە جهيانییەاکن ،ئەمە جگە
ەلليەین ئەدەب و هونەرو سینەمای چنی هەوڵی زۆری ەل پێناو تیشکخستنە سەر
گرنگرتين ڕەگەزەاکین سەرکەوتین جهياین چنی خەرجکردووە( Jaime Otero Roth,
.)P5,2007,
هێزی نەرم ەلنێوان دوو بریواوەڕی کۆندا بۆ ابەتێکی گرنگ ەلاتوتوێکردین
انوخۆی چنی گۆڕا ،بەاتيبەیت دوای (ماو تیس تۆنگ  )1976- 1893دامەزرێنەری
كۆماری چیین میلیل و ەل  ١٩٤٩بۆ  ١٩٥٨سەرۆک بووە ،سەرکردايەیت پاریت
کۆمۆنیست چاکسازاين ەل س ياسەیت دەرەوەی چیندا کرد ،زايتر ڕێگای بونياتناین
چینيان گرتەبەرو کەمرت ڕێگای ڕووبەڕووبونەوەاين ەل هەڵسوکەوتکردن ەلگەڵ
اکروارە انوچەیی و جهيانییەاکن هەڵژباردووە ،ەلسەرەاتی هەش تااکندا چنی اشکردین
پەيوەندييە دەرەکيەاکین ەل پێناو بەدەس هتێناین ژينگەيەیک ئاش یت نێودەوڵەیت پەيڕەوکرد،
بەکوریت پاریت کۆمۆنیست وەک پێویس تییەیک چاکسازیی انوخۆیی ،س ياسەیت دەرەیک
ەلسەر چەند پرەنس يپێک کە سیس متی جهياین دەخیواست داڕش تەوە ،ەلوانە:
 - ١هەموو دەوڵەتێک مایف هەڵژباردین سس متی ئابوریی و س ياس یی کۆمەڵگەی
خۆاين و ڕێگای گەشەکردین خۆاين هەيە ،هيچ دەوڵەتێک (بەاتيبەیت
زلهێزەاکن) مایف دەس توەرداین اکرواری انوخۆیی وواڵاتنيان نییە ،انبێت هيچ
بەها و ئايديۆلۆژاي و مۆدێلێکی گەشەکردنيان بەسەردا بسەپێرنێت.
 - ٢دەبێت ڕێز ەل سەروەرييان بگریێت.
- ٣پێویس تە کێشەو انکۆکييەاکن ڕێگەی دانوس تان و ەلسەر بنەمای دادپەروەرانە
چارەسەر بکرێت.
- ٤دەوڵەاتن مایف يەکسانيان هەيە ەل بەشداريکردن ەل هەماهەنگی پرسە جهيانییەاکن.
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- ٥چاکسازیی ەل سس متی ئابوری کۆن و بونيادانین سس متێکی ئابوریی نوێ ەلسەر
بنەمای دادپەروەریی و يەکساین و سودی دووليەنە بێت.
 - ٦دەبێت نەتەوە يەکگرتووەاکن ڕۆڵی سەرەیک ببینێت ەل دابینکردین ئاسایشی
نێودەوڵەیت ( ،)Chaudhry Saeed Ullah, 2015,P51-52واتە
فەراهەمکردین ئاش یت و پێکەوەژاين ،ڕێزگرتن ەل سەروەریی خایک يەکرتی،
دەستێوەرنەدان ەل اکرواری يەکرتی ،هەردول دژی اکری توندوتیی بن،
يەکساین و هارياكری و سودی دوليەنە ڕەچاوبکەن ( Lingmin Kong,
.)2019,P44
بە گوێرەی ئەم پرەنسیپانە چنی پەيوەندييە ديپلۆماسییەاکین ەلگەڵ واڵاتین
سۆس يالیس یت دەس تپێکردەوە ،بۆ بە هێزکردین پەيوەندييە ديپلۆماسییەاکن ەلگەڵ
وواڵتە پێشکەوتوەاکندا هەوڵێکی چڕاين دەس تپێکرد ( Lingmin Kong,
.)2019,P44

سێیەم
هێزی نەرم وەک ڕەهەندێکی سرتاتییی س ياسەیت دەرەوەی چنی ەلپێناو
چاکسازیی انوخۆييدا:
ەلسەردەمی ماودا س ياسەیت دەرەوەی چنی جێگەی مش تومڕبوو ،بە گش یت ەل نێوان
سااڵین  ١٩٤٩ات کۆاتیی  ،١٩٧٩ئايديۆلۆژاي ەل س ياسەیت دەرەیک چیندا فاکتەرێکی
سەرەیک بوو ،سەرکردە چینيەاکن ەل سەردەمی ماودا بڕوااينوابوو هێش تا جهيان
ەلدۆیخ ئمیپرايلیس یت و شۆڕیش پرۆليتاريدايە ،پێویس تە هەمو جبەنگنی ەل دژی
ئمیرايلیست بەاتيبەت ئەمەرياك ،پێداچونەوە بە پەيوەندييەاکن ەلگەڵ سۆڤیەت و
هەمو هێزە دژە شۆڕشەاکین جهيان بکرێتەوە ( .)Sheng Ding , 2006,P164
سەرەاتی گرنگیداین چنی بە (هێزی نەرم) بەتێگەیشتنە هاوچەرخەکەی ،کە
بەچڕوپڕی اکری ەلسەرکردبێت ،بۆ کۆاتیی هەش تااکن و سەرەاتی نەوەدەاکین
سەدەی ڕابردوو دەگەڕێتەوە ،هێزی چنی ەلهێزی زبر خۆی انبينێتەوە ،بەڵکو ەل
هێزی نەرمدا بەرجەس تەبووەو بنەمای سەرەیک ئەم هێزەش کولتورە ،بەاتيبەیت
کۆنفۆش يویس بەش ێوەيەیک بەرچاو اکريگەرە ەل هەموو ئەو دەس تکەوتە ئابوریی و
سەرازييانەی چنی بەدەستهيێناوە ،هەندێک بەهای وەک :اتک ەلپێناو کۆمەڵ ،بەرز
ڕاگرتین اکری قورس ەل پێناو کۆمەڵدا ،سوربون ەلسەر پاراستین بەهای مرۆڤانە ەل
پەيوەندیی اکردا ،وايکرد اتک بۆ پێشکەوتن هانبدات (فاطمة عوامر- ٢٠١٧ ،
 ،٢٠١٨ص.)٥٥-٥٤
چنی پەرۆش بوو ەل ئەزموین زلهێزەاکین پێشوو و ڕابردووە شکۆدارەکەی
پەندوەربگرێت ،ەل س ياسەیت دەرەوەدا چنی هەوڵيدەدا ەل ڕێگەی سودی هاوبەشەوە
بە دەوڵەتەاکنيرت بگات ،جیاواز ەل دەوڵەاتین ڕۆژئاوا ەل ڕێگەی هێزەوە دەگەیشنت بەو
ئەجنامانەی دەاينویست (.)Mikael Weissmann, 2016,P156
ەلگەڵ دەسپێکی چاکسازييەاکین چنی ەل کۆاتیی حەفتااکین سەدەی ڕابردوو،
حکومەیت چنی بەش ێوەيەیک بەرچاو گۆڕاناكریی بەسەر جهيانبینيدا هات ،ەلبری
ڕەتکردنەوەی سس متی نێودەوڵەیت ،دەرفەت و زەمینەی گوجناوی بۆ ڕەخسا ،کە
شايەین بەدواداچوون بوو ،ەل هەش تااکندا دەس یت ەل گواتری شۆڕشگێڕیی هەڵگرت
و زايتر ژينگەی نێودەوڵەیت و ئاش یت جهياین گرنگیپێدا ،گواتری س ياسەیت دەرەیک
چنی فۆکەیس خستبووە سەر ئاش یت و گەشەپێدان ،بەردەوام دژايەیت پێشبکێیی
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چەک و هاوپەمیانێتیيە سەرازييەاکن بوو (.)Jian Wang, 2011,P41
تێگەیشتین گش یت ەل هێزی نەرم ،ەلليەن سەرکردە و توێژەرە چینییەاکنەوە زايتر
ەلسەر بنەمای بریدۆزەاکین (انی) بونيادنرابوو ،بریۆکەاکین (انی) هەوێین لێکۆڵينەوە
و توێژينەوەاکنيان بوو ،ئەوان هەروەک انی ئامرازەاکین هێزی نەرم بە (کولتور،
س ياسەیت دەرەیک ،بەها س ياس يەاکن) دادەنێن ،ەلاکتێکدا بەش ێک ەل توێژەرە
چینيەاکن ڕۆڵی ماس میداي وەک سەرچاوەيەیک تری هێزی نەرم ئەژماردەکەن
(.)Beston Husen Arif, 2017,P97
چنی ەل ليەنە جۆراوجۆرەاکنەوە هێزی نەرمی بە ئامرازکرد ،بەاتيبەیت ەل انساندین
چنی وەک منونەيەیک ئابوریی ویسرتاو ،بەجۆرێک ەل ڕەویت گەشەپێداین ئابوریی
ئەفەريقا نزيکبێتەوە ،ەلم سەربەنەوەو بە پشتبەسنت بە پرەنسیپیی دەس توەرنەدان ەل
اکرواری انوخۆو هانداین ازرگانە هاوبەشە ئەفەريقیەاکن ەل گەشەپێداین ئابورييان ەل
بواری وەبەرهێنان و دروس تکرین ژێرخان و دامەزراوە کۆمەاڵيەتيەاکن ،بێئەوەی
مەریج س يایس اين چاکسازیی ئابوریی بسەپێنێت ،ئاڕاس تەی پەيوەندييەاکین داڕشت
(يس حماندشهيناز نور الهدى، ٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.) ١٠٧
ش ێوازێکی ديکەی بەاکرهێناین هێزی نەرم بۆ انگەشەی ديپلۆمایس و
تەندروس یت ەلگەڵ هاوبەشە ئەفەريقیەاکن ،ەل ڕێگەی پەيوەندیی ەلگەڵ پ زیشکە
چینيەاکن و مليۆنەها ئەفەريقی ئاسایی بوو ،چنی هارياكریی ەلگەڵ دەوڵەتە
ئەفەريقیەاکن ەل بواری تەندروس یت و ەلڕێگەی سەرداین وەزارەت و نوێنەرە
حکومیيەاکن هەبوو ،ەلپێناو ئاساناكریی ئاڵوگۆڕی ڕێکخراوو ڕاهێناین پزیشکی
ەلليەن پزیشکە لێهاتووە چینيەاکنەوە ،ئامێری پزیشکی ێب بەرانبەرو بەرانمەی
هاوبەیش چارەسەرکردین زۆرێک ەل نەخۆشەاکین بۆ دەانردن (يس حماندشهيناز نور
الهدى،٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.) ١٠٧
چنی زيرەاکنەو بەسودوەرگرتن ەل ڕیق ئەفريقیيەاکن ەل ڕۆژئاوا و بەاتيبەت
ئەمەرياك ،تواین وواڵاتین ئەفريقی باكتە ازاڕی اکاڵاکین و سود ەل هۆاکری ازرگاین
وەرگرێت بۆ چونە انو ئەفەريقا ،بەهۆی ئەوەی بەرهەمی چیین زۆرو نریخ کەمرتبوو
کە بۆ ئەفەريقا زۆر گوجناو بوو ،هەژمووین ئابووری چنی ەلو کیشوەرە برەویسەند
(يس حماندشهيناز نور الهدى، ٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.)١٠٨-١٠٧
سەرکەوتنە ئابوریی و ديپلۆماسییەاکین پەکنی ەلسەردەمی (دينگ ش ياو پینگ
 )1997 – 1904کە ەل اکنوین يەكەمی  1978ەوە ات ساڵی  1992سەرۆك بووە،
دەنگدانەوەيەیک زۆری ەل هەموو جهياندا هەبوو ( Toshi Yoshihara and
 ، )James R. Holmes, 2007ەلسااڵین  ١٩٨٠بەاکرهێناین ووزە بەرزبويەوە،
ەلبەرئەوە چنی بریی ەل هاوردەکردین نەوت کردەوە ( Dr. James Tang, 2005,
.)P2
چاکسازیی و کرانەوەی چنی ،هاواکرييەاکین چیین بۆ دەرەوە بردە قۆانغێکیرتەوە،
فراوانبوین هارياكرييە ئابوریی و جۆراوجۆرو فرەليەنەاکین چنی ەلگەڵ دەوڵەتە
گەشەسەندوەاکن ەلسەر بنەمای سودی هاوبەش بونيادنرا ،ەل چوارچێوەی ڕێاكرو
پێکهاتەی کەریت ايرمەتییە دەرەکييەاکن بەپێیی ارودۆیخ چنی دەس تاكریی و
گۆڕاناكریی کرا ،هاواکريەاکین بۆ ئەو وواڵاتنەی کەمرت گەشەسەندووبون زايدکرد ،ەل
پرۆژەاکین هاواکریی زۆرتر گرنگی بە اکريگەرييە ئابورييە مەودا درێژەاکن دەدا،
بەڕێگەی جۆراوجۆر زايتر ايرمەتییەاکین پیشکەشدەکرد (توفیق حکمیي،
،٢٠١٣ص.) ١١٣
دينگ ش ياو پینگ ەلکۆبوونەوەی کۆمیتەی انوەندیی ەل ئەيلویل  ١٩٨٩دا
بۆچونەاکین دەرارەی دۆیخ نێودەوڵەیت ەل سێ ڕس تەدا کورتکردەوە ،وویت" :يەکەم
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پێویس تە چنی بە هێمین چاودێریی دۆیخ نێودەوڵەیت باكت ،دووەم پێویس تە
دەستبگرين بەزەوی خۆمانەوە ،سێیەم پێویس تە بە هێمین هەڵسوکەوت بکەين ،بە
ئارامی و بێپشودان ،پێویس تە هێمن بنی ،هێمن بنی ،هێمن بنی ،دەبێت ئێمە ەل پێناو
بەدەس هتێناین شتێک ،شتێک بۆ چنی ،بەتەواوی خۆمان نومقی اکرکردن بکەين"
( Deng ;Bonnie S. Glaser and Melissa E. Murphy, 2009, P19
)Xiaoping, vol.3, P 321
ەل ئەجنامی گەشەی ئابوریی دينامیکی چنی و گۆڕاناكریی دۆیخ نێودەوڵەیت،
سەرەڕای ئەوەی چنی بووە انوەندی بزنیس جهياین ،هاواکت بووە انوچەيەیک
گەشتیاریی و ايەخپێداین کولتوریی ،ئەم گەشەسەندنەی چنی ەل هێزی نەرمدا
ڕەنگیدايەوەو چنی بووە انوەندێک بۆ ڕاکێشاین خوێنداکری دەرەیک ( Sheng
.)Ding, 2014,P14
حکومەیت چنی ەل ساڵی  ١٩٨٧نوسینگەيەیک نەتەوەیی بۆفێربوین زماین بێگانە
بەانوی (هان ان) ،واتە پەمیانگای کۆنفۆش يۆیس بۆ هەماهەنگی و برەودان بە
کولتورو زماین چیین ەل هەموو جهياندا دامەزراند ،ەل گرنگرتين بەرانمەاکین هان ان
پەمیانگای کۆنفۆش يۆیس و خوێندنگە کۆنفۆش يۆسییەاکن بوون ،ئەمانە ڕۆڵێکی
اکريگەراين ەل باڵوکردنەوەی زماین چیین و کولتوری چیین بیین ،ەلپاڵیشدا چنی
سودێکی زۆری ەل پەيوەندييە ازرگاین و پشەسازييەاکن وەرگرت ( Sheng Ding,
.)2014,P16
ەلسەردەمی دينگدا ديپلۆماسێیت کولتوریی ڕۆڵێکی گرنگی ەل سرتاتییی نێودەوڵەیت
فراواین چیندا هەبوو ،دينگ تەهنا کولتوری ترادیش ناڵی چیین بە سەر ديپلۆمایس
کولتوریی چیندا جێبەجێنەکرد ،بەڵکو ەل ئاس یت انوخۆدا داوای تێکەڵکردین کولتوری
ترادیش ناڵی چیین و کولتوری ڕۆژئاوایی دەکرد ،ەل ئەجنامدا سەرکردە س ياس يەاکین
دوای دينگ هەمان کولتوری ديپلۆماس يان پاراست و ەل گەشەی ئابوريدا گرنگیان
پێدا ( .)Lingmin Kong, Sep 2019, P44
هۆاکرەاکین ڕاگەايندن يەکێک ەل ئامرازە سەرەکيەاکین انگەشەکردین چنی بۆخۆی
بوو ،ەلساڵی  ١٩٧٩س ياسەیت کولتوریی و دەستپێشخەریی و چالکييە کولتوريەاکن
زايدبون ،بۆ منونە  China Dailyيەکێک ەل اکريگەرترين ئامرازەاکین ديپلۆمایس
کولتوری هاوچەریخ چیین و گەورەترين ڕۆژانمەی زماین ئینگلزیی بوو ەلچیندا ،کە
ەل ساڵی  ١٩٨١دامەزرا ،ساڵی  People’s Daily ١٩٨٥کە گەورەترين گروپیی
ڕۆژانمەی پاریت کۆمۆنیس یت چیین بوو  CCPەل واڵاتین دەرەوە بە هەردوو زماین
چیین و ئینگلزیی دەرکرا (.)Lingmin Kong, Sep 2019,P44
ەلسەرەاتی نەوەدەاکندا چنی هەوڵيدا کەانڵی تەەلفزيۆین ەلڕێگەی سەتەليتەوە
بگەيەنێتە جهيان ،ەل ساڵی  ١٩٩١انوەندی پەخشی دەرەوەی چیین دامەزراندو ەل
ئۆکتۆبەری  ١٩٩٢يەکەم کەانڵ () CCTV4ی چیین ەل سەتەليت کە بەرانمەاکین
بەزماین ئینگلزیی پەخشدەکرد ،کولتورو دۆیخ انوخۆی چیین بەدەرەوە انساند
(.)Jian Wang, 2011,P59
چنی ەل ڕێگەی ئەم کەانڵەوە بەخێرایی سەرچاوەاکین هێزی نەرمی خۆی فراوانکرد
( ،)Jian Wang, 2011, P.68بۆ جێگریکردین بوون و هەژمووین خۆی ەل
ئەفەريقادا پش یت بە هێزی نەرم بەست ،بنەمای دەستێوەرنەداین بۆ چارەسەرکردین
کێشەاکن بەش ێوەی ئاشتیانە گرتەبەر ،بۆ منونە ەل کێشەی دارفۆر سوداین هاندا
بەڕێگەی دانوس تان کێشەاکن چارەسەرباكت (يس حماندشهيناز نور الهدى- ٢٠١٨ ،
، ٢٠١٩ص.)١٠٧
زجنریەيەک دەستپێشخەریی جۆراوجۆر ەل بواری هونەریی و ئاڵوگۆڕی ئەاکدمیی و
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وەرزیش و کولتوری ترادیش ناڵی ئەجنامدران ،ەل کۆاتیی ساڵی  ١٩٨٩نزيکەی
( )١٧٢ڕێکەوتننامەی فرەليەین نێودەوڵەیت ئەجنامدا ( Lingmin Kong, Sep
.) 2019,P44
دينگ ەلاری س ياسەیت دەرەوەدا پراگامتيکیانە مامەڵەی دەکردو هەوڵيدا بە
پەلبەندیی بەربەس تە ئايديۆلۆژييەاکن وەلبنێت ،ەل ئەجنامدا ئاڵوگۆرە کولتورييەاکن
ەلگەڵ وواڵاتن قۆانغێکی نوێیی هێنايە ئاراوە ،پەيوەندييەاکن بوونە هۆی
کەمکردنەوەی فشارەاکن و ەلو ماوەيەدا ەلسەر نوێکردنەوەو بنەمای ديپلۆماسێیت
کولتوری جەختيانکردنەوە ( ،)Lingmin Kong, Sep 2019,P45چونکە
پێدراوی هێزی نەرم کە بريتنی ەل کولتورو بەها س ياس يەاکن و س ياسەیت دەرەوە،
هەس تیپێکرا کە چۆن ئەم فاکتەرانە ئەبنە بنەمای بنچينەیی و تواانی هانداین ش ێوەی
ڕەفتارو کرداراين هەيە (.)Carola McGiffert, 2009,P1
پاش دەس تپێکی س ياسەیت چاکسازیی و کرانەوە ەلليەن دينگ ش ياو پینگ،
میتۆدی س يایس چنی ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست ەل هەڵوێس یت ئايديۆلۆژايی
چەقبەس توو بۆ بژاردەی گەشەی ئابوریی و پاشەکشەکردن ەل ديدی ئايديۆلۆژیی
گۆڕاناكریی بەسەرداهات ،ەلم سۆنگەيەوە گرنگی ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست ەلڕووی
ئابووری بۆ چنی زايتر بوو ،بەاتيبەیت دەس تخستین ووزە ،ەلبەرئەوە پێویستیکرد
چنی پەيوەندیی نوێ ەلگەڵ دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست (ئیرسائيل و دەوڵەاتین
عەرەیب و دەوڵەاتین سوین اين ش يعی) بونيادبنێت (ط.د .فريدة العلمي ،مارس
، 2018ص.) ٢٠٤
هاواکت سرتاتیی هێزی نەرمی چنی ەل اشوری ئاس يا ەلسەر سێ پرەنسیپ
اکريدەکرد (:.)B. M. Jain, 2017 ,P17
 - ١ديپلۆمایس کولتوریی
 - ٢هاواکری ئابوریی
 - ٣وەبەرهێنان و ازرگاین
هەروەها ئاسایشی نەویت چنی ەلسەر چەند بنەمای سەرەیک وەس تابوو؛ يەکەمیان
بونيادانین سرتاتییی جۆراوجۆر کە گرەنتیی چەمکی هێزی نەرم دەاکت ،خۆی ەل
توندوتۆڵکردنەوەی بەرهەهمێنان و گەشەکردین ئاڵوگۆڕی ازرگاین ەلگەڵ دەوڵەتە
خاوەن نەوتەاکن دەبينیەوە ،دووەمیان پەرەسەندین تواان سەرازييەاکن بوو ەل ڕووی
هێرش و پارێزگاريکردنەوە ،اتوەکو ئاسایشی پرۆسەی گەیشتین نەوت ەل
سەرچاوەاکنەوە بۆ چنی مسۆگەرباكت (محمد محمود صربی صيدم، 2014 ،ص.)١١٣
ەلم ڕوانگەيەوە س ياسەیت دەرەوەی چنی بەرانبەر واڵاتین عەرەیب و ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست ەلسەر چەند بنەمايەک اکريدەکرد (محمد محمود صربی صيدم،
،2014ص:)٩٣
 - ١گرەنیت ئاسایش و سەقامگرییی هەرێمیی ەل انوچەکە ،ئەمەش بۆ ڕەخساندین
ارێکی گوجناوی هارياكريکردن ەل بواری وزەدا ەلگەڵ دەوڵەتە خاوەن
نەوتەاکن.
 - ٢هانداین وواڵاتین عەرەیب بەاتيبەیت ئەوەی پەيوەندی بە گەشەسەندین
دامەزراوەی ووزەو گەڕان و دەرهێناین نەویت خاو و پێشکەشکردین هەموو
هاواکرييەک ەلو بوارەدا هەيە.
 - ٣ڕەتکردنەوەی بەشداريکردن ەلهەر بڕايرێک اکرباكتە سەر دورخستنەوەی
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دەوڵەاتین انوچەکە اين اين سەپاندین زسا بەسەرايندا ،ايخود هەر هەوڵێک
قۆرخاكریی ازاڕی ووزە ەلانوچەکە ەلليەن وواڵاتین زلهێزەوە
بەرجەس تەباكت.
 - ٤پابەندبوون بە بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و لێکتەگەیشتین هاوبەش ەل نێوان
دەوڵەتە پەيوەنديدارەاکن بۆ دەس تەبەرکردین ڕێگەی وشاكین و دەرايیی
اتيبەت بە هەانردەکردین نەوت ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست.
ئەو س ياسەتە بێاليەنەی چنی ەل س ياسەیت دەرەوە بەرانبەر کەنداو پەيڕەويکرد ،
ەلسەرەاتی حومکڕاین دينگ ئاڕاس تەی وەرگرت.
ئاماجنی سەرکردە چینيەاکن ەلگەڵ هەموو انوچەاکین جهيان ،بەاتيبەیت واڵاتین
ئەفەريقاو ئەمەرياكی لتنی و ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست و اشوری ڕۆژئاوای ئاس يا،
دروس تکردین پەيوەندييەیک قوڵبوو ،ەلم پێناوەشدا ئامرازی جۆراوجۆری بۆ
زايدکردین اکريگەرييەاکین ەلڕێگەی پاڵنەری ئابوریی و هارياكری سەرازیی و انردین
نوێنەری مرۆڤدۆس یت و بەخشیین قەرز و ئاڵوگۆڕی کولتوریی و ئەاکدمیی پەيڕەوکرد (
.) Carola McGiffert, 2009,P2

چوارەم
چاکسازیی انوخۆیی وەک ئاماجنی س ياسەیت هێزی نەرم:
هێزی نەرم ەل گرنگرتين ڕەهەندە سرتاتیييەاکین س ياسەیت دەرەوەی چنی
ئەژماردەکرێت ،بەاتيبەیت:
ەل نیشانداین وێنەيەیک جوانرتی چنی و ڕاس تکردنەوەی پێگەی دەرەیک و
بەدرۆخستنەوەی (مەتریس و هەڕەشەی چنی).
گرەنیت ئاسایشی ووزە بۆ بەردەوامی بەرەو پێشربدین ئابوریی و هارياكريکردین
زايتری وواڵاتین اتزە پێگەیش توو ،دروس تکردین تۆڕێک ەل هاوپەمیانیی ،هەوڵدان بۆ
ڕاکبەرێیت پشت ئەس تور بە هێزی نەرم ەلگەڵ هێزە گەورەاکن ،ەل دورمەودادا ئەو
ئاماجنە گرنگانەبوون کە چنی هەوڵی بەدهیێناین دەدا (مرضيە السادات الوند و ابومحمد
عسگرخاین ،پايز و زمس تان ،١٣٩٣ص. ) ١
سەرکردەاکین دوای ماو هەستیان بەوە کرد کە شۆڕیش کولتوری نەک هەر تەهنا
وێنەی چیین ەل دەرەوە ەلکەدارکردوە ،بەڵکو دووچاری دابڕاین نێودەوڵەیت کردەوە،
بەاڵم دينگ ەل ڕێگەی س ياسەیت دەرگا کراوەاکن و هێزی نەرم ،هەوڵيدا ئەو وێنە
انرشينە بسڕێتەوە (.) B. M. Jain, 2017, P6
بەش ێوەيەک چنی ەل هێزی زبردا نێواین ەلگەڵ واڵاتین پێشکەوتوو زۆر فراوانبوو،
بۆ کەمکردنەوەی ئەم جیاوازييە پێویس یت بە هێزی نەرم بوو ،چونکە هاوتەريب
ەلگەڵ گەشەی خێراو بەردەوامی ئابوریی چنی هێزی زبری ئەو واڵتە بە خێرایی
گەشەيدەکرد ،ئەمەش هۆاکری فراوانبووین ڕەش بیین واڵاتین جهيان بوو ،دۆخێکی
نەخوازراوی هێنابووە اکيەوە ،چنی ەلليەکەوە ڕێژەيەیک زۆری دانیش تواین هەبوو،
ەلليەیک ديکەوە خاوەین سەرچاوەيەیک کەمبوو ،پێویستبوو هەوڵێکی فراوان بدات بۆ
ئەوەی ەلليەن دراوس ێاكین و وواڵاتین جهيانەوە بە ایش پێشوازی لێبکرێت (مرضيە
السادات الوند و ابومحمد عسگرخاین ،١٣٩٣ ،ص.)٢
ئاماجنی هێزی نەرم گۆڕاناكریی ديدی وواڵاتین جهيانە سەارەت بە چنی و
ڕازيبوون و پشتیوانيکردن ەل دەرکەوتین چنی .توێژەرەچینيەاکن جەختدەکەنەوە کە
هێزی نەرم ەل پێشکەوتنەاکین چنی جیاانکرێتەوە ،هەروەها پێیانوايە ماس میداي
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ڕۆڵێکی اکريگەریی بينیوە بۆ ئەوەی جهياین دەرەوە اشرت ەل چنی تێبگەن (مرضيە
السادات الوند و ابومحمد عسگرخاین ،١٣٩٣ ،ص.)٣
ئەو دمیانەيەی کە چنی ەل گەشەسەندنيدا هەموو جهيان دەگرێتەوە ،جهيانیش
پێویس یت بە چینە بۆ سەقامگرییی و گەشانەوە ،وايکرد چنی ئااڵی ئاش یت و
گەشەسەندن و هارياكریی بەرزباكتەوە ،هەروەها خۆی وەک اکراکتەرێکی ئاش یت و
گەشەسەندین جهيان وێناکردەوە.
چنی ەل س ياسەیت دەرەوەدا و ەلسەردەمی دينگ ش ياوپینگ سرتاتیی
(سەرکەوتین ئاشتیانەو گەشەسەندین ئابوریی) پەيڕەوکرد ،ەل ماوەيەیک کورتدا بووە
هێزێکی هەڵکشاو ،ئەزموین گەشەسەندین ئاشتیانەی چنی ،کە دواتر بووە
گرمیانەيەیک ئابوریی سەرجنڕاکێش و اکريگەر ،ب ريتیبوو ەل؛ گەشەسەندین ئاشتیانە اتکە
ڕێگەيە بۆ نوێبوونەوەی چنی ،بەردەوامی نوێبوونەوەی چنی ەل ڕەخساندین کەش ێکی
جهياین ئاشتیانە بەشداريدەاکت ،چنی ەلگەشەسەندنيدا پشت بە توااناکین خۆی و
گەشەکردین تەکنەلۆژیی دەبەس تێت ،بۆ بەدەس هتێناین سودی ئاڵوگۆڕ و گەشەکردنێکی
هاوبەش ەلگەڵ وواڵاتین تر ،هەوڵدەدات ەلگەڵ جهيانگرییی ئابورييدا خۆی
بگوجنێنێت ،دەس تگرتن بە بنەمااکین هارياكریی و ئاش یت و گەشەکردن و هەوڵدان بۆ
بونياتناین جهيانێکی يەک ئاواز (هارمۆین)و خۆشگوزەران و پڕ ئاش یت هەمیشەیی
(.)Young Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P468
بە پێیی ئەم گرمیانەيە چنی هەوڵدەدات کەش ێکی ئارام بۆ گەشەسەندین ئابوریی
دور بێت ەل ملمالێن و بەگژا چوون بڕەخس ێنێت و بەڕووی جهياندا بکرێتەوە ،ئەمە
سەرەڕای هەوڵداین بۆ ڕۆڵی ئەرێین ەل ئاس يادا ،هەروەها دروس تکردین هاوبەیش
ەلگەڵ وياليەتە يەکگرتوەاکین ئەمرياك ەلسەر ئاس یت جهيان و دروس تکردین پەيوەندیی
سرتاتییی ەلگەڵ ڕووس يا و يەکێیت ئەوروپا و ايان و ئۆپيک و ڕێکخراوی
شەنگەهای بۆ هارياكریی (.)Denise E. Zheng, March, P5, 2009
دوای جەنگی سارد گۆڕاناكریی ەل جیۆسرتاتییی پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن
ڕوويدا ،نەوت ەلپەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن و ازاڕی جهيانيدا خواس یت بەاکربردین
زۆربوو ،پێشرت بەش ێکی زۆری نەوت بەرەو ئەمەرياك و ايان و ئەوروپا دەنێردرا،
بەاڵم دوای جەنگی سارد چنی پشکی شێری ەل هاوردەکردین نەوت بەرکەوت ،ئەو
ازاڕە اتزانەی ەلچیندا دروستبوو ،بڕێکی زۆری ەلبە رهەمی نەویت جهياین بەاکردەبرد،
بەاتيبەیت ەل چارەیک کۆاتیی سەدەی ڕابردوو ،کە ڕۆژانە  ٦.٣مليۆن بەرمییل نەویت
بەاکردەهێنا (حارث حقطان عبدهللا ،مارس  ،201٨ص. )١٦٧
چنی ەل کیشوەری ئەفەريقا سرتاتیی بە مۆریک ئابوریی و ازرگاین پەيڕەوکرد،
بەاڵم ئاماجنی س يایس و ئابوریی و ديپلۆمایس ەل خۆگرتبوو:
 - ١ئەفەريقا سەرچاوەی بەردەوام و گرەنتیکراوی دابینکردین نەوت بوو ،ئەمەش
ەل چوارچێوەی پەيڕەوکردین جۆراوجۆریی سەرچاوەاکین بەدەس تدەهێناین
نەوت بوو.
 - ٢پەراوێزخستین اتيوان ەل ديپلۆمایس ئەفەريقا ،ئەم ڕەهەندە ەل گرنگرتين
ئاماجنەاکین چنی بوو ەل ئەفەريقا.
 - ٣بەدەس هتێناین پش تگریی ديپلۆمایس ئەفەريقی دەس تەی نەتەوە يەکگرتووەاکن
(رشيف عبداحلكمی، 2018- 2017 ،ص.)٥١-٥٠
چنی بووە ئەزموونێکی بەرچاو کە ەلمەيداین نێودەوڵەتيدا ئاماژەی پێدەکرا،
وەبەرهێنان ەل ئابووری چیندا بەپێیی سرتاتیی گرەنتیکردین گەشەسەندی ئابووری
بەردەوام و سەقامگری دامەزرا ،واتە (چنی وزە و ماددەی خاو ببات ەلپێناو
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وەبەرهێناین ئابوریی) بەاتيبەیت ەل ئاس يا و ئەفريقاو ئەمرياكی لتیین و ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست (.)Denise E. Zheng, March 2009, P3
ديپلۆماس یی گش یت چنی وەک ديوێکی ديکەی تەواوکەری هێزی نەرم و
ئامرازێکی گرنگ ،ەل ئينتەرنێت و هۆاکرەاکین ڕاگەايندن و ئاهەنگگێڕاین فەرمی و
باڵوکراوەی دەنگی و وێنەیی و انوچە گەشتیارييەاکن خۆی دەبينیيەوە
( ، )Hessarbani Anja Lejli, 2011,P5ئەمەش اکريگەریی ەلسەر بە
نێودەوڵەتيکردین پێگەی چنی هەبوو.

ئەجنام
ەلکۆاتیی ئەم توێژينەوەيەدا ،دەتواننی ئەم ئەجنامانە خبەينەڕوو:
ئەگەرچی هێزی نەرم چەمکێکی نوێیی بواری پەيوەندييە نيودەوڵەتییەاکنە ،بەاڵم
ڕیشەاکین ەلفیکری ئايیین و س ياس یی چیندا بووین هەيە ،کەوايکردووە ئاسانرت
دەسەاڵتدارو س ياسییەاکین چنی وەک میاكنزیمێکی گرنگ و قبوڵکراو بڕوای پێهبێنن.
ەلسەردەمی س ياسەیت چاکسازیی و کرانەوەی چینداو ەلسايەی دەسەاڵیت دينگ
ش ياوپینگدا ،هێزی نەرم میاكنزیمێکی گرنگی کرانەوەو س ياسەیت دەرگای کراوەی چنی
بوو ،لکيیل ڕزگاربووین چنی بوو ،ەل دابڕاوی س يایس و نيودەوڵەیت ،کە وايکرد وەک
ژمارەيەیک بەهێز ەل پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکندا مامەڵەی ەلگەڵبکرێت و
فەرامۆش نەکرێت.
هێزی نەرم ەل چەند ليەنەوە گرنگبوو؛ يەکەمیان تێپەڕاندین قۆانغی پەراوێزخراوی
نيودەوڵەتیبوو ،دووەمیان گرەنتیکردین سەرچاوەی ووزەی ڕەویت سەرپيخراوی
پیشەسازیی انوخۆیی بوو ،سێیەمیش يان دۆزينەوەی ازاڕی دەرەکيبوو بۆ بەرهەم و
مشەکە بەرهەهماتووەاکن.
چنی گرنگیەیک زۆری بە چەمکی ديپلۆمایس گش یت و هێزی نەرمدا ،ەل پێنج
ساڵی کۆاتیی دەسەاڵیت دينگ هەوڵيدا ارێکی گوجناو خبوڵقێنێت بۆ ئەوەی وەک
هێزێکی نێودەوڵەیت ڕۆڵببینێت ،ەلپێناو بەدەس هتێناین ئەم ئاماجنە ەلسەر ديپلۆمایس و
هێزی نەرم وەک هارياكریی و وەبەرهێنان و کولتور اکريکرد ،ئەم جووڵە
سەرجنڕاکێشەی چنی سەرکەوتین بەرچاوی بەخۆوەبیین ،بەاتيبەت ەل دەوڵەتە اتزە
پەرەسەندووەاکن ،چونکە کەرەس تەی خاوی بەدەس تدەهێنا و ازاڕێکی ایش
گەشەسەندنە ئابورييەکەی بوون ،ەلبەرئەوە چنی ەل هەوڵدابوو حکومەتەاکین ئەف ريقاو
ئاس ياو ئەمرياكی لتیین ەل ڕێگەی قەرزپێدان و هارياكريکردنيان بەلی خۆيدا
کێش باكت ،ەلم سۆنگەيەوە  ٢٠مليار دۆلری بۆ هارياكريکردین پرۆژەاکن واڵاتین
ئەفريقا دابینکردووە ،وێنەيەیک زەيین خۆشەویس یت دروس تکردووە ،کە ەلسەر نۆ
ش ێوە بونياترناوە ،ئەوانیش دەوڵەتێکە حەز بە ئاش یت دەاکت و قورانیی ئمیپرايلزیمە،
سۆس يالیس تییە ،دژی هەژموونگەراييە ،ەل واڵاتین جهياین س ێهەمە ،پش تگریی
جواڵنەوەی ئازادخیوازانەيە ،سەربەخۆييخوازە ،بەهێزە ،هارياكرە.
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التأصيل الرشعي والتأرخيي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس
ا إلسءايم
سوران فرج عبدهللا  1و إابراهمي صاحل
2

عبدهللا2

 1لكية العلوم الاسءامية ،جامعة السلامينيــــة ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
طالب ماجسرت ،لكية العلوم الاسءامية ،جامعة السلامينيــــة ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -إان وجود الانسان يف امجلاعة أمرطبيعي وحمتي  ،والانسان اجامتعي
ابلطبع  ،وهذا الاجامتع حيتاج إاىل سلطة تُنظمه  ،فمبرور الزمن تطورت هذه السلطة
حىت أصبحت دوةل  ،فالعقءا والفءاسفة طوروها إاىل دوةل مدنية  ،وا إلسءام حبمك
مشوليته مجليع نوايح احلياة شارك يف بنا هذه املدنية وحدد حقوق وواجبات املسلمني
وغري املسلمني يف دولته ،وخري دليل عىل ذكل نصوص القران الكرمي والس نة ووثيقة
املدينة وأقوال الفقها القداىم وتطبيقات اخللفا الراشدين.
اللكامت ادلاةل .-التأصيل ،التأرخی ،وثيقه املدينه املنورە ،اقوال الفقها القدامی.

 .1املقدمة
بسم هللا وامحلد هلل والصءاة والسءام عىل رسول هللا
ليس هناك مصطلح ادلوةل املدنية يف النظام الس يايس ا إلسءايم ،ألنه مل يكن
املصطلح موجوداً يومئذ ،ولكن هناك نصوص عدة يف القرأن والس نة وأرا الفقها القداىم
وتطبيقات اخللفا الراشدين تُظهر ما تدعيه ادلوةل املدنية احلديثة من احلرية واملواطنة
وادلميقراطية واملساواة والعدل  ،وان ادلوةل يف الاسءام نظاهما مدين  ،تقام عىل التعاقد
بني احلامك واحملكوم ،فءا متيزي بني املواطنني عىل أساس ادلين أو اجلنس أو القوم ،وخري
تأصيل عىل مدنية ادلوةل الاسءامية وثيقة املدينة املنورة .
 أمهية البحث وأس باب اختياره: .1ارتباط فكرة ادلوةل املدنية ابإدارة شؤون الناس ،ملا فيه اخلءاص من احلمك
املطلق وادلوةل ادلينية .
 .2التعرف عىل أن روح النصوص الرشعية أص ْ
لت مدنية ادلوةل ا إلسءامية.
 .3الإعءام بأَن هناك اتفاق بني ُمفكري وعلام ومؤريخ الفكر الس يايس
وادلس توري الإسءايم بأ َّن بنود وثيقة املدينة املنورة أثبتت مدنية ادلوةل يف
الإسءام

 أهداف البحث: .1الرد عىل ش هبات حول قيام ادلوةل املدنية عىل أساس ديين ورشعي.
 .2الاس تفادة من تراث الفقها السابقني يف القضااي املس تجدة.
 .3بيان موقف الرشيعة الإسءامية من ادلوةل املدنية.
 اإشاكلية البحث:تأيت اشاكلية البحث يف حماوةل لإاثرة بعض التساؤلت:
 .1هل ا إلسءام يس تطيع بنا ادلوةل املدنية يف األلفية الثالثة؟
 .2هل احلمك يف الإسءام ثيوقراطي أم مدين؟
 .3هل هناك تشاهبات بني املدنية احلديثة واملدنية مبرجعية اإسءامية؟
 مهنج البحث:أما املهنج اذلي أتبعته فهو:
 .1املهنج الاس تقرايئ :وذكل عن طريق اس تقرا النصوص وأرا الفقها .
 .2املهنج التحلييل :ويمتثل ذكل يف دراسة النصوص املتعلقة ابدلوةل املدنية .
 ادلراسات السابقة: .1ادلوةل املدنية مفاهمي وأحاكم ،ابو فهر السفي ،دار عامل النوادر ،ط1432 ،1هـ-
2011م.
عاجل الكتاب املواضع اخلءافية بني ادلوةل املدنية وادلوةل ادلينية وموقف ا إلسءام فهيام.
 .2ادلوةل املدنية ادلينية يف الس ياسة الرشعية ،سعد راشد العجمي ،رساةل
ماجس تري ،جامعة أل البيت،لكية الرشيعة.2019 -2018 ،
 .3وّض الاكتب مقومات ادلوةل املدنية وبني تأصيل ادلوةل ادلينية والاسءامية.
ادلوةل الاسءامية بني املدنية والسلطة ادلينية ،محمد عامرة ،دار الرشوق ،القاهرة،
ط1409 ،1هـ1988 -م.
فرق الباحث بني ادلوةل الاسءامية وادلوةل ادلينية الثيوقراطية ،وأضفنا يف حبثنا أن
الإسءام يقبل ادلوةل املدنية ولكن مبرجعيهتا.
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 خطة البحث:يتكون البحث من مقدمة ومبحثني ونتاجئ وخامتة  ،ففي املبحث الاول أوردْان
التأصيل الرشعي لدلوةل املدنية يف القرأن والسرية النبوية وأرا الفقها وبعض تطبيقات
اخللفا الراشدين ،ويف املبحث الثاين بينا اجلذور التأرخيية لدلوةل املدنية يف ا إلسءام
وعءاقهتا ابدلوةل املدنية احلديثة.

املبحث األول
التأصيل الرشعي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس ا إلسءايم
من املعلوم أن من امه صفات ادلوةل املدنية ادلميقراطية ،وأن الشعب هو اذلي مينح
ادلوةل رشعيهتا عرب صناديق الاقرتاعِ ،مفن أين تكتسب ادلوةل املدنية يف ا إلسءام
رشعيهتا؟
فادلوةل املدنية يف الاسءام تأخذ رشعيهتا من روح نصوص القرأن والس نة النبوية ،
هل تس متر ادلوةل رشعيهتا من أرا املفكرين و تطبيقات اخللفا الراشدين؟  ،ففامي ييل
ن ُورد أبرزالادةل :
أولً :القرأن الكرمي:
لقد أورد القرأن الكرمي يف مواضع عدة كثري ًا من األايت حول كيفية حمك الانبيا
السابقني مع أممهم وحمك الرسول -صىل هللا عليه وسمل -كخامت الانبيا مع ُأمته ،مفن هذه
األايت :-قوهل تعاىل ﴿:ولو شا ربك جلعل الناس أمة واحدة ول يزالون

خمتلفني﴾ هود  ،118واألية ﴿وذلكل خلقهم﴾هود .119
حول الاختءاف [ول يزالُون ُمخْت ِل ِفني] ِ
و[ذل ِكل خلقه ُْم] يقول العءامة محمد رش يد
رضا":يف لك يش حىت ادلين اذلي رشعه هللا يُمكل فطرهتم "..وحول األية الثانية
يقول ":أي وذلكل اذلي دل عليه الالكم من مش يئته تعاىل فهيم خلقهم مس تعدين
لءاختءاف والتفرق يف علوهمم ومعارفهم وأرا مه وشعورمه ،وما يتب ُع ذكل من إارادهتم
واختيارمه يف اعامهلم ،ومن ذكل ادلين و الإميان والطاعة والعصيان ،وحمكته أن يكونوا
مظهر ًا ألسار خلقه املادية واملعنوية يف األجسام واألرواح و سننه يف الإحيا وتعلق
قدرته ومش يئته خبلق مجيع املمكنات (،رضا1351،ه،1932/ج،12ص)161-160
واذلي يظهر يف األيتني أن ا إلسءام وفق تفسري العءامة رش يد رضا -يقر ابلختءاف
والاختءاف يكون ابلسامح مجليع اجلهات ابلتعبري عن نفسها ،وقد رشع الاسءام متثيل
اخملتلفني للتعبري عن أرا مه وتنظمي ذكل ليعارض الرشيعة ،ويف ذكل يقول ادلكتور عيل
الصءايب ":ميكن الاس تفادة من اخلربات املتعلقة ابلنظم ادلميقراطية ،ملهنج اإجرايئ
ووليست كعقيدة ،مبعىن أّنا مهنج القرارات العامة املتعلقة مبصاحل أفراد اجملمتع  ،مهنج
يشري اىل رضورة التعايش ما بني األفراد ولو اإختلفوا يف ادلين والعرق واللون ،وان
يركزوا عىل فوائد ادلميقراطية"( .الصءايب  ،2010 ،ص)151وكذكل قوهل تعاىل مؤكدا
ذكل﴿ :وشاورمه يف األمر﴾ أل معران 159
ويقول الاس تاذمحمد رش يد رضا ":احلمك يف ا إلسءام للمة ،ومشلكه شورى،
ورئيسه الإمام األعظم أو(اخلليفة) ُ ،منفذ لرشعه،والامة يه اليت متكل نصبه
وعزهل(.رضا ،1932،ج،12ص)217
ويقول ادلكتور الصءايب ":إان طبيعة احلمك ا إلسءايم عىل مدار العهد النبوي ومرور ًا،
خبري القرون اكن حكامً شور ًاي"(.الصءايب ،2010،ص )11ويقول ادلكتور محمد
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املسلامين ":ومن الواّض أن النص قد مع املسلمني ومل خيصص املبدأ -مبدأ الشورى-
ألحد بعينه أو فئة أو جامعة بعيهنا ،فاملطلق يظل عىل إاطءاقه ما مل يرد خاص
يقيده"(.املسلامين،2019،ص ،)671ويرى ادلكتور محمود عبابنة ان ا إلسءام قد شهد
نوع ًا من املناظرة واملفاضةل واملعارضة الس ياس ية املقبوةل واملسموعة من اخلليفتني أيب
بكر ومعر يف مشاروهتام مع الرسول وعند اختيارهام كخليفة تعترب البيعة هلام منهتى
الشفافية"(عبابنة2015،م،ص)68-67
خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم
,وقوهل تعاىل﴿ :ومن آايته ُ
إ ّن يف ذلك آلايت للعالِمني﴾ الروم  ،33فاألية الكرمية تدل أن اللغات واأل ْجناس
واألقوام واألفاكر لكها تعددية وتكل من عءامات قدرة هللا س بحانه.
وقوهل تعاىل﴿:وكذكل جعلنلمك أم ًة وسط ًا﴾ البقرة 143
ففي هذه األية الكرمية قال األس تاذ اإحسان طالب ،:ادلوةل املدنية وفق ًا لرؤية
اسءامية وسطية ،وأساس احلمك فهيا هو للمجمتع أي س يادة األمة عىل
نفسها"(.طالب)2013،
وهناك نصوص قرأنية كثرية حتدد حقوق املواطنني املسلمني وغرياملسلمني من
األقليات مهنا:
أ-حق الكرامة ا إلنسانية يف قوهل تعاىل﴿ :ولقد كرمنا بين أدم﴾ ا إلسا 70
ب  -ومن احلرية ادلينية قوهل تعاىل﴿ :ل اإكراه يف ادلين﴾ البقرة 256
ج -وحق العدل قوهل تعاىل﴿:وإان حمكت فاحمك بيهنم ابلقسط﴾ املائدة 42
د -اإس تقءالية القضا ،قوهل تعاىل﴿ :ول جيرمنمك ش نأن قوم عىل أل تعدلوا
اإعدلوا﴾ املائدة  ،8فا إلسءام هو دين العدل واحلق  ،والعدل أساس املكل
عنده ،وكذكل قوهل تعاىل﴿:وإاذا حمكمت بني الناس أن حتمكوا ابلعدل﴾
النسا 58
ج  -حق احلفاظ وامحلاية ورد احملسوبية واملنسوبية قوهل تعاىل﴿ :وإاذا قلمت فاعدلوا﴾
األنعام 152
د  -حق التعامل ابحلسن مع غري املسلمني ،قوهل تعاىل﴿ :ول جتادلوا أهل الكتاب
اإل بليت يه أحسن﴾ العنكبوت 46

وإاضافة إاىل ذكل أن ا إلسءام حافظ واحرتم خصوصيات الاقليات غري املسلمة مع ًءا
بتوجهيات ديهنم ورشيعهتم وحيرتمون حقوقهم يف شؤوّنم املالية وعءاقاهتم الاجامتعية،
ولك ما ذكرانه من مءامح ادلوةل املدنية.
اثني ًا :الس نة النبوية:
عن هدي الاسءام ان يؤسس احلمك عىل عقد مواطنة ونظام سلطان وأن تسود
للفراد حرمات وحرايت ومساواة أساس ية كيفام اإختلفوا أفراد ًا وجامعات ،وان حيفظ
الامن والاس تقرار ،وان يوفر الفرص للجميع بءا متيزي وحماابة( ،حمفوظ، )2020،
فالرسول-صىل هللا عليه وسمل  -اكن يقوم بتأمني لك هذه احلاجات يف جتربته التأرخيية
الفذة ،ففاميييل ن ُورد بعض أقواهل:-
 -1قوهل-صىل هللا عليه و سمل –  (:اإن دما مك وأموالمك عليمك حرا ٌم كحرمة يوممك
هذا يف شهرمك هذا يف بدلمك هذا ،أل وان لك يش من أهل اجلاهلية موضوع
حتت قدىم هاتني ،ودما اجلاهلية موضوعة ،وأول دم أض ُعه ِدما ان :دم ابن
ربيعة...وراب اجلاهلية موضوع وأول راب َأض ُعه ،رابان راب العباس بن عبداملطلب،
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فأنه موضوع لكه ،اتقوا هللا يف النسا )( ،ابن خزمية  ،بدون س نة الطبع،
ج،4ص ،251برمق )2809:
 -2قوهل -صىل هللا عليه وسمل  ": -لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته  ،فالمري
عىل الناس راع ،وهو مسؤول عن رعيته ”(مسمل ،بدون س نة الطبع ،
ج،2ص ،715برمق)1031:
فعىل هذا احلديث يقع عىل عاتق احلامك واجب ا إلرشاف املبارش حبدود طاقته عىل
قضا شؤون الناس وجيب ان يتصف ابلزناهة والامانة(.عبابنة)2015 ،
 -3وقوهل -صىل هللا عليه وسمل  ":-أل م ْن ظمل ُمعاهداً أو انتقصه أو لكفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغري طيب نفس فأان جحيج ُه يوم القيامة"(ابوداود،
2009م  ،ج،4ص،658برمق)3052:
يف ضو هذا احلديث الرشيف تكون ادلوةل يف ا إلسءام حصنا للقليات اليت تعيش
معها وبني مواطنهيا ،لس امي حيامن تكون هذه الاقليات أهل كتاب أو َأهل ذمة ،وان
ادلوةل الاسءامية مأمورة من هللا ومن رسوهل برعاية حرايهتم وحفظ حقوقهم وتركهم
احرار ًا يف العيش وفق معتقداهتم( .خادل،بدون الس نة).
 -4ومن وقائع تكرمي الإنسان َأن النيب -صىل هللا عليه وسمل  -قام عند مرور جنازة
هيودي ،فقيل هل :اإّنا جنازة هيودي ،فقال :أليس ْت نفس ًا؟ (.ابن بطال ،2003،
ج ،3ص.)295
 -5حديث أنس-ريض هللا عنه  -أن النيب -صىل هللا عليه وسمل  -مر بقوم يُلقحون،
فقال ":لو مل تفعلوا لصلُح ،خفرج ش يص ًا (الردي )  ،فمرهبم ،فقال "،مالنخ ِل ُمك؟"
قالوا :قُلْت كذا وكذا ،قال ":أنمت أع ُمل بأمر دينامك" (مسمل ،بدون الس نة،
ج،4ص،1836برمق .)2363:
مفن خءال تفكران من هذه الاحاديث ميكن الاس تدلل هبا يف األمور التالية:-
 -1أن مسائل ادلوةل وإادارة شؤون الناس مرتوكة لدلراية والاجهتاد ،حيث ان
النيب -صىل هللا عليه وسمل  -أمر بتحمل املسؤولية والعدل مع ا إلنسان ومل
حيدد طريقة معينة للحمك.
 -2أن ادلوةل ا إلسءامية نظاهما مدين ويه متوافقة مع مفهوم ادلوةل املدنية احلديثة
بدليل حامية حقوق املواطنني يف ممارسة حرية الرأي والتعبري واحلفاظ عىل
الكرامة الإنسانية واملساواة.
 -3أن ا إلسءام مل مينح ا إلمام أو الوزير أو النائب أي حصانة جفميعهم مسؤولون
أمام القضا ولكهم ُمراقبون من قبل الامة ،وكذكل يؤكد ا إلسءام عىل مبدأ املسا ةل
ابدئ ًا من أعىل خشص يف ادلوةل ،وهذا هو النيب-صىل هللا عليه وسمل  -حيذران هبءاك
األمم واحلضارات بقوهل انام أهكل اذلين قبلمك أّنم اكنوا اإذا سق فهيم الرشيف
تركوه ،وإاذا سق فهيم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وأمي هللا لو َأ َّن فاطمة بنت محمد
ُ
لقطعت يدها) ( البخاري  1422،ه ،ج، 5ص  ،101برمق)4304 :
سقت
اثلث ًا :أقوال الفقها القداىم املتضمنة مفاهمي ادلوةل املدنية
إان جوهر املدنية يف ا إلسءام أن تكون ادلوةل بلك مسؤوليهتا ومؤسساهتا ،نتاجئ
احلرية والشورى والعقد الاجامتعي املستند اىل حرية الاختيار ورضا امجلاعة ،وكذكل
يستند الاسءام يف لك ترشيعاته وأحاكمه اىل الرضا وحرية الاختيار ،فعىل هذا
لرشعية دلوةل أو لنظام حمك س يايس ،مل يصل اىل سدة احلمك ابختيار األمة( ،حمفوظ
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 ، )2020،فامي ييل نذكر أقوال بعض الفقها القداىم املتضمنة جوهر ادلوةل املدنية
احلديثة:-
 -1قال الإمام الشافعي ":وأكره ًللرجل ان يتوىل قوم ًا ومه هل اكرهون وان ولهيم واألكر
مهنم ليكرهونه واألقل مهنم يكرهونه مل أكره ذكل هل اإل وجه كراهي ِة الولية مجةل،
وذكل أنه لخيلو أح ٌد ويل قلي ًءا أو كثرياً أن يكون فهيم م ْن يكرهُه ،وأنام النظر
يف هذا اإىل العام األكر ل اإىل اخلاص األقل"(األم للشافعي  ،1990 ،ج،1
ص)187
ت
 -2وقال الش يخ ابن ميية حول وضع األحق واألصلح يف املناصب العامة ":فيجب
عىل لك م ْن ويل شيئ ًا من أمر املسلمني ان يس تعمل فامي حتت يده يف لك موضع
أصلح من يقدر عليه ،وليقدم الرجل لكونه طلب الولية ،أو س بق يف الطلب
بل يكون ذكل سبب ًا للمنع ..فا ْإن عدل عدة األحق األصلح اإىل غريه ،ألجل قرابة
بيهنام ،أو ول عتاقة أو صداقة ،أو مرافقة يف بدل أو مذهب أو طريقة أو جنب:
اكلعربية والفارس ية والرتكية و الرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو
غري ذكل من الاس باب ،أو لضغن يف قلبه عىل األحق أو عداوة بيهنام فقدْ خان
هللا ورسوهل واملؤمنون" (.ابن تميية 1418،ه ،ص)8
 -3و يقول الإمام اجلويين حول رضورة وجود ادلوةل وتنظمي شؤون الناس...":.
فاقتىض الرشع فيص ًءا بني احلءال واحلرام وانصاف ًا وانتصافا بني طبقات الاانم ..مث
جز معظم الناس عن الهوى ابلوعيد والوعد والرتغيب و الهتذيب فقيض
مل ين ِح ْ
هللا السءاطني وأويل األمر وازعني ليوفروا احلقوق عىل مس تحقهيا ،ويُبلغوا
احلظوظ ذوهيا ويكفوا املعتدين ،ويُعضدوا املقتصدين ،وي ُش يدوا مباين الرشاد،
ُوحيسموا معاين الغي والفساد ،فتنتظم أمور ادلنيا(.اجلويين ،ص )182وكذكل مل
يفصل الإمام يف ظيفة ادلوةل بني ادلين وادلنيا ،وحول ادلين يقول الإمام ":فأما
القول يف أصل ادلين فينقسم اإىل  :حفظ ادلين بأقىص الوسع عىل املؤمنني ،ودفع
ُش هبات الزائغني(.اجلويين ،ص)182
وحول همام ادلوةل يقول ":فأما ما يتعلق ابألمة من أحاكم ادلنيا فنُقدم فيه أولً ترتيب ًا
ضابط ًا عىل غرض لكي"(اجلويين،1431،ص )184فالغرض اللكي عند الامام يف طلب
ما مل حيصل .وظيفة ادلوةل ابدلعوة واجلهاد لزايدة املؤمنني والقيام بواجب الشهادة عىل
الناس ،ومقصوده يف (حفظ ما حصل ) ان واجب ادلوةل حفظ اجلهبة ادلاخلية حبفظ
أهل ادلوةل عن هتديد الكفار ،وحفظ اجلهبة اخلارجية حبفظ أهل ادلوةل عن التواثب
والتغالب والتدابر والتواصل ،واملقصود ابلتواصل هنا ادلعوات العنرصية ،والتواثب:
أخذ احلق ابلقوة والغلبة (،الكيءاين 1439،ه) وحول رعاية الفقرا وسد حاجاهتم يقول
دار
الإمام اجلويين  ":فا ْإن مل ي ْبلغهم نظر الإمام ،وجب عىل ذوي اليسار والاقتدار الب ُ
اىل رفع الرضار عهنم وان ضاع فقريٌ بني ظهراين ُموسين ,ح ِرجوا ِمن عند أخرمه واب وا
بأعظم املأمت ،واكن هللا طليهبم وحسيهبم ومعىن هذا الالكم أنه اإذا مل يس تطع ادلوةل ان
تصل" (اجلويين 1431ه،ص ، )234اإىل هذا الفقري  ،س تصبح املسؤولية عىل أغنيا
ادلوةل القادرين مهنم من األمة ألن التلكيف ابتدا ً اكن عىل األمة ،ورئيس ادلوةل وكيل
عهنم ومفوض ابمسهم(.الكيءاين 1439،ه).
 -4وأما ادلوةل عند املاوردي ،فقط حتدث فهيا عن الإمام ورشوطه ووظيفة القايض
وعزهلام ،حيث وضع الإمام رشوط ًا عديدة ل إءامام أو احلامك ليتوىل منصب ادلوةل
الاسءامية ويقول ":وأما أهل الإمامة فالرشوط املعتربة فهيم يه:
احدها :العداةل عىل ظروفها اجلامعة .
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والثاين :العمل املؤدى اإىل الاجهتاد يف النوازل واألحاكم
ِ
والثالث :سءامة احلواس من السمع والبرص واللسان؛ ليصح معها مبارشة ما يدرك هبا.
والرابع :سءامة األعضا من نقص مينع مكن استيفا احلركة و سعة الهنوض.
واخلامس :الرأي املفيض اإىل س ياسة الرعية وتدبري املصاحل
والسادس :الشجاعة والنجدة املؤدية اإىل حامية البيضة وهجاد العدو( .املاوردي  ،بدون
الس نة  ،ص ، )20ويقول يف ماكن أخر حول الإمامة ":عقد مراضاة واختيار ليدخهل
اإكراه اإجبار"(املاوردي ،بدون الس نة،ص ، )26فعىل هذا متنح ادلوةل املواطنني حق
الترصف ابإختيار  ،وهو عقد مابني احلامك واحملكومني ،ويمت بدميقراطية اتمة ،وهو جحر
الاساس يف بنا ادلوةل( .رسءان )1983 ،
وكذكل أورد الإمام املاوردي وظيفة القايض بأّنا فص ٌل يف املنازعات ،وقطع التشا ُجر
واخلصومات ،واستيفا احلقوق مفن مطل هبا ،وثبوت الولية عىل م ْن اكن ممنوع الترصف
جبنون أو ِصغر ،والنظر يف الاوقاف حبفظ أصولها وتمنية فروعها ،وتنفيذ الوصااي عىل
رشوط املويص فامي َأابحه الرشع ،وتزوجي الااييم ابلكفا اإذا عد من األوليا  ،وأقامة
احلدود عىل مس تحيقها ،والنظر يف مصاحل معهل من الكف عن التعدي يف الطرقات،
وتصفُّح شهوده وأمنائه ،واملنسوية يف احلمك بني القوة والضعيف والعدل يف القضا بني
املرشوف والرشيف(.املاوردي  ،بدون الس نة،ص ، )121وكذكل أكد املاوردي عىل
مبدأ هام هو مبدأ اس تقءال القضا وعزل القضاة وقال ":ولو مات الإمام مل تنعزل
قُضاته( "...املاوردي ،ص .)129
لك هذه األقوال تدل عىل واقعية ا إلسءام وواقعية أفاكر الفقها القداىم.
رابعا :مناذج تطبيقات ادلوةل املدنية يف عهد اخللفا الراشدين:
اإن وثيقة املدينة املنورة نصوص ًا وتطبيق ًا همدت وسهلت بنا ادلوةل ومدينهتا أمام
اخللفا الراشدين ،حيث ّنجوا ّنج رسول هللا يف املساواة بني املسلمني وغريمه يف
احلقوق املدينة والس ياس ية ،واصبحوا قدوة ملن هيتدي هبدهيم يف العداةل واملواطنة
والتعايش السلمي بني قاطين دولهتم ،فامي ييل ن ُظهر مايتعلق ببحثنا:
 -1احلامك يف الإسءام ليس وكيءا عن هللا ،بل هو وكيل األمة أو أجريها ،ولكته يف
اإدارة شؤوّنا ،أو اس تأجرته ذلكل(.القرضاوي 2001 ،م )  ،ومايدل عىل ذكل هو
أول خطاب أليب بكر بعد تويل اخلءافة يف السقيفة (الطربي  ،1387،ج3
ص )210وقال ":أما بعد :ايأهيا الناس  ،فأين قد ُوليت عليمك و ُ
لست خبريمك ،ف إا ْن
َأ ُ
حسنت فأعينوين ،وإا ْن أسأ ُت فقوموين ،الصدق أمانة والك ِذ ُب خيانة ،والضعيف
فيمك قوي عندي حىت ارحي عليه حق ا ْإن شا هللا ،والقوي منمك الضعيف عندي
حىت أ ُ
خذ منه احلق ا ْإن شا هللا" ،فاخلطاب فيه مفاهمي عديدة مهنا؛ أنه ل َأحد
فوق املسا ةل والشفافية يف ايصال احلقيقة واملعامةل املتساوية يف احلقوق والواجبات.
 -2حول الزتام اخللفا الراشدين بتطبيق الشفافية ابملراقبة والتحري ،فقد اكن معر
حيىص أموال العامل والولة قبل الولية ليحاس هبم عىل مازادوه بعد الولية ،كام ُجيري
رؤسا برملاانت اليوم اجرا ات عىل أموال وممتلاكت النواب والوزرا واملسؤولني
الكبار  ،فعىل هذا يقول ادلكتور أمحد شليب ":من املبادى اليت اهمت هبا املسلمون
أن احلامك واههل وأعوانه(الوزرا والولة والقضاة) ليس هلم أن يدخلوا الصفقات العامة
ابئعني أو مشرتين"(شليب  ،1983،ص ، )119خفري دليل عىل ذكل عزل معر بن
اخلطاب ااب موىس الاشعري عن البرصة وشاطره ماهل ،وعزل أاب هريرة عن البحرين
وشاطر ُه ماهل  ،وعزل املاكل كعب بن وهب وشاطره ماهل(.ابن عبد ربه ،1404،
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ج ،1ص ، )44وحول األخري مهنم ،روي أنه ملا ظهر عليه الرا دعاه معر بن
اخلطاب  ،فسأهل عن مصدر ثرائه فأجاب :خرجت بنفقة معي فت ْج ُ
رت فيه ،فقال
معر :أما وهللا ما بعثنامك لتتجروا يف أموال املسلمني ،أدها ،فقال احلارث :أما وهللا
ُ
لمعلت مع ًءا بعدها(.ابن عبد ربه1404 ،ه ،ج ،1ص.)45
 -3واما حول طبيعة دور السلطة وحق األمة يف اختيار احلامك بءا اإكراه ولاجبار،
وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ،فهناك تأكيدات من اخللفا
الراشدين عىل ان السلطة ل دخل لها يف الترشيع للحاكم ول يف سلطة القضا ،
وامنا مسؤوليهتا تنفيذها ،ومن هذه التأكيدات مارواه ابن سعد يف طبقاته يف اخلطاب
الاول لـ(معر بن عبدالعزيز) بعد تويل اخلءافة ... ":أل اإين ُ
لست بقاض ولكين
ُمنفذ،الا اإين ُ
لست مببتدع ولكين متبع  ،أل انه لس ألحد أ ْن يطاع يف معصية
هللا ،أل اإين ُ
غري ان هللا جعلين أثقلمك ِمح ًءا"(.ابن
لست خبريمك ولكين رجل منمك ُ
سعد1990 ،ه،ج،5ص)263،286
وخءاصة القول أن اخللفا الراشدين مل يُظهروا يوم ًا من األايم بأّنم حيمكون نياب ًة عن هللا
أو وكي ًءا عنه ،ومل يعتربوا أنفسهم بأّنم فوق بين برش ،بل أّنم ُعرفوا بشفافيهتم يف العمل
و مساواهتم يف املسائةل والعداةل يف عرصمه ،مك ْن نعجب هبم اليوم من رؤسا بعض
ادلول الغربية.

املبحث الثاين
التأصيل التأرخيي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس الاسءايم
أولً :بيعتا العقبة األوىل والثانية
تعترب الفرتة املكية متهيد ًا لقيام دوةل األسءام يف املدينة املنورة ،حيث تكونت نواة
اجملمتع املسمل وتأسيسه عقائد ًاي ،وتكل اكنت فرتة هممة لتحديد مهنج الاسءام وتقريره يف
النفوس قبل اخلوض من الناحية العملية) القادري  )2018،ويف هذه الفرتة لقي النيب-
صىل هللا عليه وسمل  -رهط ًا من اخلزرج فدعامه اإىل هللا وعرض علهيم الاسءام واكنوا
س بعة نفر ،فلام قدموا املدينة ذكروا لقوهمم النيب -صىل هللا عليه وسمل  -ودعومه اإىل
الاسءام حىت فىش فهيم ،وحىت اإذا اكن العام املقبل أوفد األنصار اثين عرش رج ًءا،
فلقوه ابلعقبة ويه العقبة الاوىل (ابن الثري  ، )1997،فلام فىش الاسءام يف األتصار
اتفق جامعة مهنم عىل املسري إاىل النيب -صىل هللا عليه وسمل  -ومه س بعون رج ًءا ،ومعهم
اإمرأاتن ،واجمتعوا مع الرسول يف العقبة يف مومس احلج ،فتلكم النيب وتءا القرأن ورغب
يف الاسءام وابيعوه يف اجامتع النقبا عىل حرب الامحر والاسود( ،ابن اثري)1997
فعند هذه املبايعة ذكرمه العباس بن عبادة بن نضةل تأكيد ًا للعهد والبيعة وقال هلم" :
ايمعرش اخلزرج ،هل تدرون عءام تبايعون رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل -؟ إانمك
تبايعونه عىل حرب األمحر واألسود -فاإن كنمت ترون أّنا اذا ّنكت أموالمك مصيبة
خزي يف ادلدنيا واألخرة ..
وأرشافمك قت ًءا اسلممتوهِ ،مفن األن ،فهو وهللا ،ان فعلمتٌ ،
وقالوا :مفا لنا بذكل ،اي رسول هللا إا ْن حنن وفينا؟ قال :اجلنة ،قالوا :ابسط يدك ،فبسط
يده فبايعوه"(.ابن الثري )1994فعىل هاتني البيعتني تعترب البيعة يف النظام الس يايس
الإسءايم عقداً رضائي ًا بني احلامك والامة ولس امي البيعة الثانية ،حيث ابيع فهيا ممثلوا
األوس واخلزرج رسول هللا اكنت يه الاساس لنشأة ادلوةل الاسءامية ،ومن هذا يبدو
أول دوةل اسءامية نشأت عن طريق تعاقد س يايس حصل بني طرفني :الرسول
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واألنصار(.البيايت .)2012،
ولقد أكد الاس تاذ محمد محيد هللا عىل نصوص ومضمون البيعتني وأشار إاىل أّنام
ليس تا مكتوبتني بل بيعة(.محيد هللا )1985،وحول مدى الالزتام هبا وأثرها عىل الطرفني
يقول العءامة املؤرخ ا إان خدلون ":أعمل ان البيعة يه العهدُ عىل الطاعة؛ اكن املبايع
يُعاهد أمريه أنه يسمل هل النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني لينازعه يف يش من ذكل،
ويطي ُعه فامي يلكفه به من الامر ،عىل املنشط واملكره واكنوا اإذا ابيعوا األمري وعقدوا
عهده ،جعلوا ايدهيم يف يده تأكيد ًا للعهد ،فأش به ذكل فعل البائع واملشرتي ،فسمي بيعة
(ابن خدلون  )2012،وبعد مرور فرتات طويةل عىل بيعيت العقبة وأفاكر ابن خدلون
يرى جان جاك روسو ان املواطنني مجيع ًا متساوون مبقتىض العقد الاجامتعي بني احلامك
والافراد وان هذا العقد يمت بني الشعب والزعام اذلين اإختارمه لنفسه؛ اكنت مبقتىض
هذه العملية حتديد بني الطرفني الرشوط اليت يلزتم هبا أحدهام ليحمك واألخر
للطاعة(.روسو.)1973 ،
اما حول الالزتام بأاثر البيعة واملصاوحة فهيا فيقول ادلكتور محمد عبابنة اس تاذ القانون
يف جامعة البرتا يف الاردن " :ان املصاوحة فرضهتا الظروف التأرخيية يف املدينة املنورة
عامصة ادلوةل الاسءامية وعدد الساكن احملدد لها ،ولكهنا ْان تعذرت فيكفي تزكية الإمام
يف املدن والقرى والولايت بواسطة ممثلهيم ..وان اليد يه املعرب الفعيل لإنتخاب اخلليفة
ومبايعته عىل الطاعة مقابل ما يقدمه اخلليفة من تعهد يقطعه عىل نفسه ابإعءا لكمة هللا
واحلمك ابلشورى وحتقيق املساواة و أهداف ادلوةل"(.عبابنة ،2015،ص.)70
وأضيف بأن هذه املبادى اليت دعت اإلهيا ادلوةل الإسءامية يف بداايهتا من األسس
واملرتكزات اليت بنيت علهيا ادلوةل املدنية احلديثة.
والهدف اذلي حدده الرسول صىل هللا عليه وسمل من خءال البيعة مع أهل يرب
هو اختيار اثين عرش نقيب ًا هلم للقيام بشؤوّنم ،وقد اس تطاع هبذا النظام أن حيافظ عىل
التقس اميت القبلية للبطون والاخفاذ يف املدينة (القادري )1981وكذكل حدد النيب-صىل
هللا عليه وسمل  -مسؤولته ومسؤوليهتم وقال هلم ":انمت كفءا عىل قوممك ككفاةل احلواريني
بعيىس بن مرمي وأان كفيل قويم"(.املتقي الهندي  ،1981،ج،12ص ،20برمق.)33778:
اثني ًا :وثيقة املدينة املنورة
اتفق فقها وعلام ومؤرخو الفكر الس يايس وادلس توري ا إلسءايم تقريب ًا عىل أن
وثيقة املدينة أوىل تأصيل لدلوةل ا إلسءامية ،وأن نصوصها جا ت يف كتب تأرخيية
وعرصية عدة  ،مفن أبرزها اليت أوردت الوثيقة بأمكلها هو كتاب األموال أليب عبيدة
(ابوعبيدة القامس ،بدون الس نة) ولقد كر اهامتم املؤرخني هبذه الوثيقة مهنم العءامة محيد
بن زجنوية يف كتاب األموال اذلي أورد كذكل نصوص الوثيقة (ابن زجنويه )1986 ،
وكذكل أورد ابن هشام نصوصها يف سريته (ابن هشام  )1955ويف العرص احلديث
يوجد علام ومفكرون كثريون اصلوا الوثيقة كسس لبنا ادلوةل الاسءامية وقسموها
بنود ًا  ،ابرزمه ادلكتور محمد محيد هللا اذلي قسمها اإىل 47بنداً(.محيدهللا ، )1985،
وادلكتور حسن حمي ادلين القادري اذلي قسمها اإىل 63بند ًا(.القادري  ، )2018 ،وغري
ذكل من تقس اميت ،وحنن يف حبثنا نأخذ مايتعلق بنا حسب التلخيص اذلي خلصه لك
من ادلكتور محمد محيد هللا(محيدهللا  )1985،وادلكتور وهبة الزحييل (الزحييل ،
 )2011وتكل يه بنودها:-
 -1هذا كتاب من محمد النيب بني املؤمنني واملسلمني من قريش ،وأهل يرب وم ْن
تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم.
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 -2اإّنم أمة واحدة من دون الناس.
 ) 12-3تبني املواد كيفية تضامن القبائل ،لتتعلق ببحثنا(
-13وان املؤمنني املتقني ايدهيم عىل من بغ مهنم ،أو ابتغ دس يعة أي:طبيعة ظمل.
 -14وليقتل مؤمن مؤمن ًا يف اكفر ،ولينرص اكفر ًا عىل مؤمن.
-15وان ذمة هللا واحدة جيري علهيم أدانمه ،وان املؤمنني بعضهم موايل.
-16وأنه م ْن تبعنا من هيود فاإن هل النرص والاسوة غري مظلومني ولمتنارص علهيم.
-17وان سمل املؤمنني واحدة ،ليسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا ،اإل
عىل سوا وعدل بيهنم.
 ) 21-18حتديد مبادي التضامن الاسءايم( ،لتتعلق ببحثنا  ،هذا هو سبب عدم
ايرادها.
 -22وأنه لحيل ملؤمن أقر هبا يف هذه الصحيفة وأمن ابهلل واليوم األخر أ ْن ينرص
حمد ًاث أو يؤويه..
 -22وانمك همام اإختلفمت فيه من يش  ،فاإن مرده اىل هللا واىل محمد.
اثلث ًا :ممزيات وأبعاد وثيقة املدينة املنورة وعءاقهتا ابدلوةل املدنية احلديثة
اإن وثيقة املدينة تشلك العقد الاجامتعي األوىل يف تأرخی البرشية ،واذلي يعترب أمه
املرتكزات للمواطنة يف دوةل املدينة ،واليت محلت السمل األهيل ،وقد يكون من املفيد
اليوم الالكم عن هذه الوثيقة ،ووضعها يف س ياقها التأرخيي املبكر ،وأمهيهتا كعقد اجامتعي
وس يايس واقتصادي ودفاعي ،واعطاهئا قميهتا ،والنظر الهيا من خءال زمهنا والصور اليت
تشلكت عىل أساسها الامة واجملمتع واملواطنة(.الشعييب 1426 ،ه )  ،وحول هذا املفهوم
يقول الاس تاذ زبري رسول أمحد ":أما ادللةل املعارصة لوثيقة املدينة يه قدرة الاسءام
املمثةل بشخص النيب-صىل هللا عليه وسمل -عىل اإدارة شؤون احلمك واجملمتع وادارة
التحالف والرصاع وفق صيغ وقوانني" (امحد.)2010 ،
وظهرت أمهية الوثيقة اكدلس تور من خءال خصائصها وسامهتا  ،أل ويه حتديد الهوية؛
مبعىن انه – صىل هللا عليه وسمل  -مل يلغ ِ خشصية أو هوية لك قبيةل ومل هيمل أي أقلية،
واقر الءامركزية بتوزيعه – صىل هللا عليه وسمل  -الواجبات عىل لك قبيةل وحتديده
كذكل أسس التعامل بني أفراد اجملمتع عىل أساس التعاون والاحرتام املتبادل واملعروف
وكف األذى عن بعضهم البعض وكذكل حدد-صىل هللا عليه وسمل -اإطاراً لتقوية العءاقة
بني أفراد امجلاعة والتسامح ادليين والشوري وإاقرار األمن(.القادري  ، )2018 ،وحنن
يف صدد و نفصيل و بيان هذه املمزيات من خءال األبعاد األتية:
 -1البعد الس يايس
اكن ميءاد ادلوةل الاسءامية حيامن وجد لها موطن ،بعد بيعيت العقبة الاوىل والثانية
اللتني أبرمتا بني الرسول ووفود املدينة،وما تءاها من الهجرة توفر للمسلمني وغريمه
اإقامة دوةل لها أراكّنا ومقوماهتا بعد اس تقرار الرسول -صىل هللا عليه وسمل  -يف املدينة
وأحصابه واختاذها وطن ًا هلم ومقام ًا دامئأً( ،الشعييب  )1426 ،وهذه ادلوةل اكن القرأن
والس نة يشريان اإىل وجوب قياهما وينطبق علهيا التعريف القانوين لدلوةل( ،موىس ،بدون
الس نة) ففي هذه الفرتة بدأ النيب-صىل هللا عليه وسمل -يكون أمة اسءامية يدخلها الناس
برصف النظر عن قبائلهم وأجناسهم ،وهبذا بدأ ادلور الاسايس من ادلعوة ،وأختذ النيب
النيب يف
فيه خشصية س ياس ية اىل جانب خشصيته ادلينية ،واكن نظام ادلوةل اليت أقاهما ُّ
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املدينة من نوع أصيل جديد( ،الرشيف  )1985واكن الرسول-صىل هللا عليه وسمل-
يمتثل يف خشصه ابعتباره حاكامً وقائداً لتكل ادلوةل ،يفصل يف اخلءافات منع ًا لقيام
اضطراابت يف ادلاخل ،وفق ًا ملانص عليه دس تور املدينة يف البند رمق( )23اذلي ورد
فيه" وأنمك همام اختلفمت فيه ،فاإن مرده اإىل هللا والرسول -صىل هللا عليه وسمل ، -وحول
املبدأ ادلس توري يف هذا البند يقول ادلكتور حسن حمي ادلين القادري ":يف هذا البند
النيب يعلن ان الإختءاف أمر طبيعي بني الناس حىت يف امجلاعة الواحدة فهو -صىل هللا
عليه وسمل -مل يرتك جمالً لءاختءاف ،فاإن ظهرت بوادر اختءاف فأنه يعمل عىل إازالته
من خءال وضع وحتديد املرجعية عند الإختءاف ،وهذه املرجعية يه كتاب هللا وس نة
رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل( -الرشيف  )1985،ووردت يف القرأن الكرمي ثءاث
أايت تؤكد هذا املعىن:
قوهل تعاىل﴿ :فاإن تنازعمت يف يش فردوه اإىل هللا والرسول﴾ النسا  59وقوهل
تعاىل ﴿:اإىل هللا مرجعمك مجيع ًا﴾ املائدة .48
 -3وقوهل تعاىل﴿ :وما اختلفمت فيه يف يش وحمكه اإىل هللا﴾ الشورى  ،10ففي هذه
األية يقول الإمام الطربي ":وما اختلفمت أهيا الناس فيه من يش فتنازعمت بينمك ،وحمكه
اإىل هللا يقول :فاإن هللا هو اذلي يقيض بينمك ويفصل فيه احلمك".
(الطربي،2001،ج ،20ص.)473
وحول حق املواطنة يف ادلوةل ورد يف البند الاول" هذا كتاب من محمد النيب بني
املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهًد معهم"( .ابن
هشام  ، )1955 ،فاملبدأ املس تفاد من هذا البند هو أثبات حق املواطنة للك م ْن
حتالف معهم أو جلأ اإلهيم ودافع معهم عن أهل املدينة ،والاعرتاف بلك الكياانت األخرى
املوجودة ابملدينة ومتثيلها ،وكذكل البند دليل لإثبات حق املواطنة للك من اس تقر يف
املدينة وأّنم هبذا الاس تقرار قد أصبحوا من رعاايها الءاجئني ومتساوين يف مجيع احلقوق
ووحدة املصري وكذكل يشهد البند أن ادلوةل اجلديدة ابملدينة أسست عىل أساس من
العقد وامليثاق املوقع بني رسول هللا كونه رئيس ًا لدلوةل والشعب من املسلمني واملؤمنني
من قريش وأهل يرب( القادري  )2018،ويؤكد ادلكتور أمحد قائد الشعييب َأ َّن يف
هذا البند مواطنة املسمل؛ فالول أن الرسول –صىل هللا عليه وسلـم -اعترب ان
اساس(املواطنة) والانامت لهذه ادلوةل هو الهجرة اإلهيا ،فعىل من يريد أن يكون مواطن ًا
يف جممتع املدينة أن هياجر اإلهيا ،جيمعهم رابطان ،الاميان والول لهذه ادلوةل ،أما ابلنس بة
لغري املسلمني فأساس املواطنة هو(الول )لدلوةل الاسءامية عن طريق العهد ألن حق
املواطنة ليس تلزم وحدة العقيدة ولوحدة العنرص (.الشعييب  )1426 ،وكذكل يظهر
من هذا البند ان النيب–صىل هللا عليه وسلـم -اكن يُعرف يف نس بة كتاابته اىل نفسه،
فهذا هو مسة الرؤسا يف اإدارة ادلوةل ،ويشري اإىل هذا الفهم املسترشق مونتغمري وات
بقوهل ":نفهم من مصطلح(محمد النيب) أنه يضع دس تور ادلوةل وأنه رئيس اجملمتع املدين"..
واملسترشق فرانتس بوهل اذلي يقول ":حنن نسميه دس تور محمد اذلي نقهل ابن احساق،
وثيقة مثينة يف ادلس تور(.القادري .)2018 ،
وحول حتديد هوية ادلوةل ،ورد يف البند الثاين :اإّنم أمة واحدة من دون الناس ،
اإن الوثيقة بصورة عامة تقمي مبادى التعارف والتعايش بني خمتلف الانامت ات والطوائف
والعقائد ،ومل يتجاهل النيب -صىل هللا عليه وسمل -السامت واملمزيات اخلاصة للك فئة
من هؤل  ،بل حرص-صىل هللا عليه وسمل -عىل إاقامة املشرتاكت بني من اكنوا أعدا
متناحرين يقتل بعضهم بعض ًا ويرتبص بعضهم بعض ًا .
فلك هذه اإشارات اىل َأ َّن البرش قادرون عىل الاجامتع حول املشرتاكت اليت تُقرهبم،
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وجتعلهم متعارفني متعايشني ،اإذا اإتفقوا عىل ذكل بصيغ توافقية تُراعي السامت واملمزيات
للك مهنم(،الرسجاين  )2018،ولقد اهمت ا إلسءام كثري ًا بأمر امجلاعة واحتاد اللكمة واكن
للمسجد يف املدينة اىل جانب وظائفه ادلينية وظائف اجامتعية  ،وقد رأى الرسول -
صىل هللا عليه وسمل -أل يكون ألحد من القبائل فضل التفرد ببنا املسجد ،أو متكل
ارضه ،وذلكل طلب من بين النجار َأن يثامنوه0معامةل) حبائطهم ،لبنا املسجد عليه،
ومل يقبل عرضهم ،يف أ ْن يعطوه احلائط بدون مثن(.ادريس.)1982 ،
فقد يرى الباحث أن هذه احلادثة أكرب دليل عىل مدنية ادلوةل الاسءامية ومسة هممة
من سامت ادلوةل املدنية اليت حتاول دولً اإنصهار القبائل واملسميات داخل ادلوةل.
ويرى ادلكتور اكرم ضيا العمري ان هذا البند يقرر أمة تربط أفرادها رابطة العقيدة
وليس ادلم ،فيتحد شعورمه وتتحد أفاكرمه وتتحد قبلهتم ووهجهتم ،وولؤمه هللا وليس
للقبيةل ،وإاحتاكهمم للرشع و ليس للعرف ،ومه يامتيزون بذكل لكه عىل بقية الناس  ،من
مصطلح" من دون الناس"(.العمري .)1983،
 -2البعد الاجامتعي
اكن الفرد قبل الإسءام ينتسب للقبيةل ،واكن يقرتف ا إلمث واجلرمية وتؤدي عنه القبيةل
فهو يدور يف حلقة من التابعية لها ،رشفه لها ووزره علهيا ،ومع بزوغ جفر الاسءام وقيام
دولته الاسءامية يف املدينة عىل اساس دس توري مكتوب حترر الفرد من سلطان القبيةل
وسلطان السادة والكربا  ،وهو الامر اذلي أدى اىل بروز ذاتية الفرد ومسؤوليته ،
والوثيقة نصت عىل "أنه ل يأمث حبليفه" و" أن اجلار اكلنفس غري مضار ول أمث"  ،هكذا
برزت ذاتية الفرد املسؤول امللكف(.العمري  )1983،فعىل هذا حدد النيب -صىل
هللا عليه وسمل -مسؤولية لك فرد عن أدا واجبه يف قوهل -صىل هللا عليه وسمل": -
لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته ،الإمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف
أههل وهو مسؤول عن رعيته .واملرأة راعية يف بيت زوهجا ومسؤوةل عن رعيهتا ،واخلادم
راع يف مال س يده ومسؤول عن رعيته"(.البخاري ،1311 ،ج ،2ص،5برمق.)893 :
ويف البند الثالث حىت الثاين عرش سن ادلس تور التاكفل والتضامن بني أههل همام
اإختلفت العقائد والانساب فذمة هللا واحدة،والزم مجيع الكياانت أو الطوائف بتنفيذ
اإجرا ات التعاقل وفدا الاسى وفق القانون الساري(.القادري ، )2018،ومن هذه
البنود اليت تدل عىل هذا املفهوم يه:
 -1املهاجرون من قريش عىل ربعهتم يتعاقلون بيهنم ومه يفدون عاينهتم ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -2وبنوعوف عىل ربعهتم يتعاقلوان معاقلهم األوىل لك طائفة تفدي عانيهتا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
والبنود( )12-3تشري اإىل تاكفل القبائل والطوائف ،وذكر العشائر هنا ليعين اعتبارها
األساس األول لءارتباط بني الناس ،وليعين الابقا عىل العصبية القبلية
والعشائرية(.الشعييب )1426،
فقد يرى الباحث أنه -صىل هللا عليه وسمل -مل يرتك جانب ًا من جوانب احلياة بدون
قانون،وانه مل يرتك القبائل يعيشون يف فراغ س يايس وقانوين،وذكره القبائل هنا من تدرج
القواعد القانونية حسب ارا القانونني املعارصين ،ودليلنا عىل ذكل انه- :صىل هللا عليه
وسمل -اخرج من دولته لك من دعا اإىل عصبية بقوهل ":ليس منا م ْن دعا اإىل عصبية".
(املنذري ،2010 ،ج،3ص ،414برمق .)4958:
ويؤكد عىل هذا املفهوم ادلكتور أكرم ضيا العمري يف قوهل ":وامنا ل إءاس تفادة يف
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التاكفل الاجامتعي وجعل الاسءام العقيدة يه الاصل الاول اذلي يربط بني أتباعه ،
لكنه الاعرتاف إابرتباطات أخرى تندرج حتت رابطة العقيدة وختدم اجملمتع وتسامه يف بنا
التاكفل الاجامتعي بني أبنائه"(.العمري .)1983،
 -3البعد األمين للوثيقة:
اس تطاعت الوثيقة القضا عىل الفنت والعداوات وصيانة اجملمتع املديين حيامن قررت يف
البند رمق( )21ان القصاص انزل ابمجليع وان القود من القاتل أمر لمفر منه وان احليلوةل
دون اجلرمية ا ًاي اكن نوعها واجب( ،الشعييب  )1426 ،وهذا هو نص البند ":وانه م ْن
اغتبط مؤمن ًا قت ًءا عن بينة فأنه قو ٌد به ،اإل أنه يرىض ويل املقتول (ابلعقل)ول حيل هلم
الا قيام عليه" ،ومنع ايوا اجملرمني يف البند( )22مانصه ":وانه لحيل املؤمن أقر مبا يف
هذه الصحيفة ،وأمن ابهلل واليوم األخر ان ينرص حمد ًاث أو يأويه ...
وجتدر ا إلشارة اىل أن هذا القانون مل ير النور اإل يف القرون املتأخرة يف الترشيعات
الوضعية ،حيث عرفته ادلوةل الاسءامية الاوىل قبل أربعة عرش قر ًان من الزمان مفنعت
ايوا اجملرمني وادلفاع عهنم وحاميهتم ابمس قرابة أو سلطان أو صداقة(.الشعييب
1426،ه).
ً
وكذكل وح ْ
دت الوثيقة بني أهل األداين واألجناس وجعلهتم مجيعا مواطنني ملكفني
ابدلفاع عن الوطن أمام أي اعتدا يفايج املدينة من اخلارج(.الشعييب 1426 ،ه).
وعىل هذا يقول ادلكتور محمد جربون ":وابلرمغ من همينة القضااي ادلاخلية عىل بنود
الصحيفة واحلاهحا يف طلب الامن والاس تقرار ادلاخيل ،واستناد ًا عىل مبدأ نبذ الظمل،
فأّنا مل تغفل قضااي األمن اخلاريج والهتديدات اليت اكن يشلكها الكفار املرتبصني ابملدينة
ويف مقدمهتم قريش ،وقد تكون هذه الهتديدات من اس باب وخليفات مسارعة الرسول
اإىل بنا اجلهبة ادلاخلية ،وتوحيدها ..فقد نصت الصحيفة عىل ان بني أهلها النرص عىل
من حارهبم ،وعىل لك من دمع يرب بغض النظر عن دايانهتم وأنساهبم( ".جربون ،
 ،2015ص.)21
وميكن القول أن السلطة الس ياس ية اليت ترصف فهيا رسول هللا -صىل هللا عليه
وسمل -ابملدينة استندت –أساس ًا -اإىل عهد الصحيفة بعد دخول معظم فرقا املدينة
فيه ،واكنت الغاية مهنا حفظ السمل والاس تقرار ادلاخليني للمدينة ،ومنع الظمل والعدوان
بني أهلها(.جربون .)2015 ،
 -4البعد احلضاري لوثيقة املدينة
مل يعرف الغرب احلرية ادلينية ول التسامح ادليين اإل منذ قرن ونصف ،ولكن بلك جءا
ووضوح يرصح دس تور وثيقة املدينة يف بنوده من رمق  )25( :اىل رمق( )35أن للك
طرف من األطراف املتعاقدة دينه ومعتقده ميارسه بلك حرية و يف ظل النظام اجلديد
لهذه ادلوةل الفتية(الشعييب  )1426 ،ومن هذه البنود:
 وان هيود بين عوف أمة مع املؤمنني  ،للهيود ديهنم واملسلمني ديهنم موالهيم وأنفسهماإل من ظمل أو أمث  ،فأن ُه يوتغ اإل نفسه وأهل بيته.
من ومن قعد أم ٌن ابملدينة اإل من ظمل أو امث.
 وأنه م ْن خرج أ ٌاملبدأ ادلس توري من هذين البندين هو املواطنة وحرية األداين والتنقل وتوفري األمن
للجميع ،وكذكل من حق الاقليات غري ا إلسءامية ممارسة اكفة حقوقها من ممارسة
طقوسها ادلينية وتس من مناصب ادارية ،ويؤكد الرسول -صىل هللا عليه وسمل -يف ّناية
الوثيقة ان لك فرد من افراد املدينة أم ٌن داخل املدينة وخارهجا وكذكل ُحر يف دخوهل
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وخروجه وقعوده اإل اذا اكن ظامل ًا أو أمث ًا فاإن عليه ذنبه(.القادري .)2018،
يرى الباحث أن املبادى اليت أوردهتا الوثيقة ليست لفئة أو زمن حمدد أو أرض
معينة ،ألن نصوص القرأن والس نة وروهحام وثقهتا ،وحول حق العدل واملساواة –
ذكرانها سالفا  -قال تعاىل﴿ :وإان حمكت ُ
فاحمك بيهنم ابلقسط﴾ املائدة 42
وكذكل قوهل تعاىل﴿ :اإن هللا يأمر ابلعدل﴾ النحل 90
وحول حرية العقيدة قوهل تعاىل﴿ :ل اإكراه يف ادلين﴾ البقرة 42
وحول حرية املسكن قوهل تعاىل﴿ :ولقد كرمنا بين أدم﴾ ا إلسا 70
وحول الاعرتاف ب إءاختءاف طبائع البرش وتفاوت العقول قول تعاىل﴿ :ولو شا

ربك جلعل الناس أم ًة واحد ًة ول يزالون خمتلفني اإل من رمح ربك وذلكل
خلقهم﴾ هود119 ،118 ،
وحول احرتام عقائد األخرين قوهل تعاىل يف الاس تفهام الاناكري﴿ :أفأنت تكره
الناس حىت يكونوا مؤمنني﴾ يونس 99

مفن خءال نظرتنا الرسيعة يف بنود هذه الوثيقة توصلنا اىل احلقائق األتية:
 -1عندما قدم الرسول -صىل هللا عليه وسمل -املدينة املنورة واس تقر هبا ،وضع
دس تور ًا لتنظمي احلياة العامة للمسلمني وغري املسلمني ،وكام قال ادلكتور عبدهللا
النفيس ":ويدل هذا ادلس تور عىل قدرة فائقة من الناحية الترشيعية الس ياس ية
وعىل عمل بأحوال الناس وفهم ظروفهم وقد عُرف هذا ادلس تور ابلصحيفة أو
دس تور املدينة"( النفييس  ، 2013،ص)14
 -2اإن هذه الوثيقة نقلت ا إلنسانية من اإطار العشرية والقبيةل والقومية الضيقة اىل
ا إلنسانية العاملية واس تطاعت أن حتقق التعايش املشرتك بني مجيع األطياف يف
املدينة املنورة.
 -3قامت التجربة التأسيس ية لدلوةل يف ا إلسءام عىل أساس التعاقد الاجامتعي وأن
انئب ووكيل عن الامة ،وعىل هذا يقول عبداجلبار زين العابدين
الرئيس فهيا ٌ
خلق ":وبذكل أصبح الرسول -صىل هللا عليه وسمل -رئيس ادلوةل ،ويف الوقت
نفسه رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والترشيعية  ،فقد توىل رسول هللا -صىل
هللا عليه وسمل -السلطات الثءاث بصفته رسول هللا امللكف بتبليغ رشع هللا
واملفرس لالكم هللا،والسلطة التنفيذية بصفته الرسول احلامك ،ورئيس ادلوةل ،فقد
توىل رئاسة ادلوةل وفق نصوص الصحيفة وابإتقان الطوائف اخملتلفة املوجودة يف
املدينة"(.خلف .)2014،
 -4إان الوثيقة – يف عرصان  -تُثبت دميقراطية ادلوةل الاسءامية  ،وينبذ الثيوقراطية
يف احلمك  ،ويرتك صورة النظام وتسمياته للمة ،فعىل هذا يرى ادلكتور سعد
ادلين ابراهمي أن الوثيقة والقرأن مل ينصا صورة حمددة لنظام ادلوةل أو النظام
الس يايس ،ومل يعينا خليفة
يتوىل أمور الناس من بعده -صىل هللا عليه وسمل -ويقوي رأيه بأن الوثيقة أ ْ
رست
اخلطوط العريضة اليت أثرت عىل معظم الفكر الس يايس الاسءايم الءاحق وأرشكت
من خءال مبادهئا غري املسلمني يف العملية الس ياس ية مهنا:
_املؤمنون وذوهيم أمة واحدة.
_لك عشرية أو قسم من الامة يكون مسؤو ًل عن سلوك اعضائه جنائي ًا وتعويضي ًا.
_تتضامن األمة كلك يف سبيل القضا عىل اجلرامئ واملعصيات ،حىت اإذا اكن الامث
من الاقارب ،وذكل حفاظ ًا عىل امجلاعة كلك.
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_ينمتي الهيود إاىل امجلاعة وحيتفظون بديهنم ،ويتعاونون مع املسلمني يف حامية
امجلاعة(.ابراهمي1988،م) وتوجد فهيا الاقرار املتبادل بوجود الاخر والتعاهد عىل
عدم الاعتدا من قبل احد(.امحد)2010 ،
 -5ومما لشك فيه ان ادلوةل من منظور اسءايم دوةل برشية قانونية وان أول م ْن سن
القوانني لدلوةل ووضع ادلس تور ابلوثيقة هو الرسول  ،اذلي كتهبا يف املدينة املعروفة
" ابلصحيفة "وفهيا مواد جامعة ولكيات حاوية ملفاهمي لضبط العءاقات بني
املسلمني يف جممتع املدينة وبني الناس(.الطواين .)2017،

اخلامتة
من خءال هذا البحث املتواضع عرفنا أن ادلوةل املدنية لختالف النصوص الرشعية،
وأن وثيقة املدينة املنورة تتبىن مقومات ادلوةل املدنية احلديثة من حرية ومساواة وعدل
وتعددية ،ومن حق األمة أو الشعب اإختيار احلامك بءا اإكراه ول اجبار  ،وان اخللفا
الراشدين مل يُظهروا يوم ًا من الاايم بأّنم حيمكون نيابة عن هللا ،بل أّنم ُمحاس بون
وموقوفون أمام ُمسا ةل الشعب كفرد اعتيادي.

الاس تنتاجات
بعد كتابة هذا البحث املتواضع من مصادلها اس تخلصت مجةل من النتاجئ ويه :
 -1اإن ا إلسءام مل مينح أي خشص يف ادلوةل حق احلصانة ،فامجليع مسؤولون وموقوفون
أمام القضا  ،وأن اخلليفة منفذ لرشعه.
 -2اإن ادلوةل املدنية لختالف أحاكم الرشيعة الاسءامية  ،فالرشيعة تتبناها ولكن
مبرجعيهتا .أى :أن النظام الس يايس الاسءايم يقبل ادلوةل املدنية برشوطها
 -3ان ادلوةل املدنية من منظور إاسءايم دوةل برشية قانونية وان وثيقة املدينة املنورة
أثبتت دميقراطيهتا.
 -4أقوال الفقها يف احلمك والس ياسة تُثبت وعهيم حبقوق املواطنني.
 -5تعترب وثيقة املدينة املنورة لبِنة أساس ية يف مدنية ادلوةل يف النظام الس يايس
الإسءايم ،وتشمل مجيع األبعاد.
 -6اإن نظام احلمك يف ا إلسءام يرد ادلوةل ادلينية وا إلستبدادية.
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ەەمکی فەلسەفە پڕایاموزیم ەل پەروهرده هەرێمی
کوردس تاددا – دێویي وهك منوودە
بەختيار ئيرباهمی فەاتح
کمگژژ پەروهرده بنەڕهت ،زانکم سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی كوردس تان ،عژراق

پوختە :بەدرێژایي مژژوو ۆممەگاا مرییي وو ی ەەددهها یورویرفت و ئاراششە
جوراوجور بموەوه ،هەددێكيان شاايین ەارهسەركرددێكی هەدوۆەین ،بەاڵم هەددێكيان
بەردهوام شان بەشاین ۆممەگاا دهڕوات بە فمڕم و ش ێوه جياواز ەل ڕوو ەەددێیت
و چمدێتييەوه.
يەۆێكیش ەلو ۆژشە سەرهكيادە بەردهوام ڕوودهدهن ەل هەرێمی
كوردس تاددا،ۆژشە پریسەى پەروهردهو فژركرددە ،وهك ئەوه  ،ۆە ئەم ۆژشەيە بە
اباڵيدا بڕابژت .ەلم ۆممەگاايەدا ،هەردهم بە بەردهوامی هەرساگە و بە جمرو ش ێوهيەك
خم دووابره و ەەددابره دهاكوەوه ،بە ێب ئەوه ەارهسەرێكی زانس یت و یوجناو
ڕششەیي ەل ابر ۆە باوجنێت ەلیەڵ دا ۆەوت و ئاوێتە بژت بە ڕهوڕهوه پژشكەووین
یەلددا.
ووێژهر وهك پەروهردهاكرێك بم نزیكە چواردهيە يە ئایاداره ەل نزیكەوه بە ڕهو ی
پەروهرده و فژركردددا .ساڵ بە ساڵ ۆژشەو دەهامەویيەاكن ڕوو ەل زايدبوددايە،هماكرهاكن
زیر و هەمەەەشنن ،ەل سەروو هەمووايدەوه سااڵدە هەموو انوهددهاكین خوێندن بە
زانكمشەوه ژمارهيەۆی بژشومار ەل فژرخوازدهردهچوێنن بە ێب ئەوه ئەم فژرخوازهادە
بتوانن بنب بە ئەددامێكی اكرا ئەم ۆممەگاايەيە و بتوانن وواانو اكرامەیي و لێهاووو
خماين ەل اكيە زانس یت و ماريفييەاكددا ئەزموون بكەن  .هماكرهۆەش دايره چونكە
سیس تەمی انوهددهاكین خوێندین هەرێم زايتر یرنای بە ليەین ويمر (زارهۆی)
دهدرێت زايتر ەل كردارهۆی (پراۆتيكی) دايره هيچ بوریۆەيەك ماانو بەهاى انبژت،
ئەیەر وابەس تە دەبژت بە ئەزمون و اتقيكرددەوهى كردارهىك ەل ژايین فژرخوازان دا.
ئەم ووێژينەوهيە بە هەوگدادێىك زانس یت ،ۆە ئاماجنى دهستنیشانكردین ليەدەاكین
پریسەى پەروهردهو فژركردن ،بە یەرادەوه بم یرنايدان بە فەلسەفەى پرایامویشم.
(پراۆاموزیم جەختكرددەوهيە ەلسەر بەهاى اكركردن و هەوگدان بم بەدهس هتێناین زاديارى)
واات هزرێك ۆە شاشس تە پراۆتزیهكردن بژت ،چونكە پریسە پەروهردهو فژركردن
دەك ئامادهاكرييە بم ژاين ،بەگكو خود پریسە ژايدە ،جەختكرددەوهيە ەلسەر بەها
اكركردن و هەوگدان ی بەدهس هتێناین زاديار .

ئەم ووێژينەوهيە دابەشكراوه بم سێ وەوهرى سەرهىك وەوهرى يەۆەم ۆژشەو یرناى
و ئاماجن و بوارهاكین ووێژينەوهۆەو پژناىس ەەمكەاكین ەلخمى یرووه ،وەوهرى دوهم
وەرخانكراوه بم ش يكرددەوهى پرایاموزیم و ووێژينەوهاكین پژشوتر ،وەوهرى س ێهەم
پێكهاووه ەل سێ خاگى سەرهىك ۆە بريتني ەل (پەروهردهاكر ،فژرخواز و پرییرام) ەل
ۆماتيدا ئەجنامەاكن و لیس یت سەرەاوهاكن خراوهوە روو.
لكيەل وشەاكن :پرایاموزیم ،پەروهرده ،جمن دێوى ،خوێندن ،سیس تەىم پەروهرده.
 -1پژشەىك
ابشرت وايە اتىك كورد هەگوێس تەيەك باكت ،بم دارشتنەوهو سەرەلدوێكرددەوهى اتىك
پەروهردهى وەددروست ،هەرەەدد ئەم پریسە دور مەوداو اتقەت پریۆژن و بەئەرۆە،
بەاڵم موژه بەخشە بەداهاوووى یەل و دیش امتن ،پێموايە پریسەى ەاوپێداخشادەوهو
وهرەەرخاددین پەهروهردهى هيچى ۆەمرت ديە ەل دارشتنەوهى رژێمى راميارى ،ەلم
هەلومەرجە دژوارهدا ،بم ئەوه پەروهرده بكرێتە پریسە ژاين ،ئەوا پێوشست
دهاكت ،ۆە یرێدراو مەسەەلاكین ژاين بژت ،ئەوا پێوشس تە وش يار و ئایادار بژت و
مەرجەاكین یەشەسەددن و فژركردن و بەدهس هتێناین شارهزاييەاكن ،وه بم ئەوه
پریسەيەۆی ۆممەاڵيەىت بژت ئەوا دهخوازێت ئاوێتە بوون و اكرلێكی ۆممەاڵيەویيادە ەل
خمبارێت ەل ۆەشوهەوايەۆی دمیوكراسیيادە وەددروستيدا (ئەحلاج ،2008،ل .)162
ەل هەموو بەشەاكین فەلسەفە دێویي ەل ويمر پەروهردهو فژراكر دمیوكراويكدا ەل
پاڵ يەۆرتدا دادهنرێن ،ئەیەر پراۆتزیهبووین پرییرامی اكر ۆممەاڵيەویيەۆە
پەيوهدد بە ڕاس یت و دروس یت ئەو ويمرهييەوه هەيە.خواس یت دێویي ش ياكرييەۆی
ورايييادە دامەزراوهاكن بوو ەل ليەن ئەو پياو ئافرهاتدە ۆە وادە ويور ووێژينەوه،
اين خوێنددەوه (لينكس تەر،2007،ل .) 569
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 1-1کژشە ووێژينەوهکە :يەکێك ەلو کژشە و یرفتە فره ڕههەددادە بەدرێژایي مژژوو
بەرهوڕوو هەموو کممەگاايەك دهبژتەوه کژشە پەروهرده و فژرکرددە .یمڕین و
دايریکردین سیس متی پەروهرده پێوشس تە بە بەردهوامی ەل یمڕان دا بژت ،بم یوجناددین
ەلیەڵ داهاووو کممەگاايەىك ممدێرن دا.
ئەیەر هاووو پەروهرده اببەویيادە و هاوەەرخادە دەبوو ەلیەڵ سەردهمی (ئژس تا) و
(ئاينده) قواتیب دا ئەوه ماان وايە دشسادەوه پەروهرده ەلسەر بناغەيەىك ويمر و
خەايگی پەىت يە و انچێتە چوارچێوه ژايین کردار و پڕاکتيکەوه ،وەهنا فەلسەفەيەىك
دورساو سەر لپەڕه کتژبە مەهنەجييەاكن دهبژت (ئالین ،٢٠١٥ ،ل .)١١٥
دێویي جەخت ەلوه دهاكوەوه ،کە پێوشس تە ەلسەر دەماششکردین چمديەىت کژشەکە،
کژشە ئەیەر بە اب ی مناشش بکرێت دهبژتە هم ەارهسەرکردین ديوه کژشەکە
(الزهرة ،٢٠٠٥ ،ل .)١٢٩
دێویي وايدهبينێت ،کە پێوشس تە کژشەاكن دايريبکرێن ،چونکە يەکێك ەل مەریج
بووین کژشەکە ،ش يکرددەوه و دايریکردديەىت ،ئێمە بەێب بووین کژشە دايریکراو و
وهك ئەوه وايە دروومان بکەین ەل اتریکيدا (الزهرة ،٢٠٠٥ ،ل .)١٢٩
 2-1یرنای ووێژينەوهۆە :پریسە پەروهرده و فژرکردن پریسەيەکە درێژخايەدە و
بەردهوامە ەلیەڵ وەمەین مریڤ دا ،کردارێكی کممەاڵيەىت و ئابوور و س ياسیيە،
ابشرتین هماكره بم پەروهردهکردین اتکێکی سوودبەخش بە مریڤايەىت ،وەاددن و
ەەس پکردین چييەىت بەها و ممڕاگی منوودەیي ەل دەوهاكین داهاووودا.
أ .ئەو ڕووداو یەەل ەلم دواييەدا ڕووايددا ەل جهيان بە یش یت و هەرێمی
کوردس تان بەاتيبەىت ،پەروهرده و فژرکرددیش بەش ێك بووه ەلو یمڕاناكرييە،
ئژس تا بەڕون و ئاشکرا دهردهکەوێت کە بەو لژشاوه فژرخوازادە کە انووانن ەل
ابزاڕ اكردا وهك پێوشست اكر بدیزدەوه ،چونکە ەل کوردس تان دا هيچ یرنای
دەدراوه بە یرنای فەلسەفە پڕایاموزیم ەل پەروهردهدا ،ئەوشش بەستنەوه
فژریەيە بە ژايین فژرخوازادەوه.
ب .فەلسەفە پەروهرده پڕایاموزیم پێامن دهگێت یرنگ دیيە سااڵدە بەلژشاوو
فژرخوازان دهرچبێنیت وەهنا ەلڕوو ويمرييەوه دوور ەل پڕایاموزیم (ڕێباز
کردارهىك) اين (ڕێباز سوودخواز).
ت .یرنای دان و پياداچوودەوه بە داڕشتین فەلسەفەيەىك ممدێرن و دوور ەل هەموو
دییاميەىك هزر ەەقبەس توو.
ث .یرنای دهرخسنت و بەیەڕخسنت و پيادهکردین ەەمکی پەروهرده ل دێویي ەل
هەرێمی کوردس تان دا.
 3-1ئاماجنى ووێژينەوهۆە :ئەم ووێژينەوهيە هەوگدادێکە بم وێاەششتین فەلسەفە
پەروهردهیي ل زاان جمن دێویي ،ئەوشش ەلم خااڵدەدا خم دهبينێتەوه:
أ .انساددین بوروڕا پەروهردهييەاكین دێویي و زاان و ڕیش نبوراین پەروهردهیي بە
کممەگاا کورد .
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ب .انسیین انوهڕیك و ەەمکی (پڕایاموزیم) بە هاوزماانین کورد بە یش یت و
پەروهردهاكر بەاتيبەىت.
ت .خستنەڕوو کەمووکورویيەاكین پەروهرده کە خميدهبينێتەوه ەل پەروهردهيەىك
سودەىت و هەنااوانن بەرهو فەلسەفەيەىك پەروهردهیي ئەزموناەرایي.
ث .یمڕيین سیس تەم و پرییرامی پەروهردهیي ەل هەرێمی کوردس تان دا ،چونکە
جهياین ئێمە بەردهوام ەل یمراددايە و ئەددێشەاكین ئێمە بەردهوام ەل یمڕاددان (
ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٣٣
 4-1بوار ووێژينەوهۆە:
أ .بوار مرییي :ووهژينەوهکە هەموو دامەزراوهاكین پەروهرده دهیرێتەوه.
ب .بوار شوێین :پەروهرده هەرێمی کوردس تان.
ت .بوار اكت)٢٠٢٠ – ٩ – ١( )٢٠٢٠ – ٢ – ١( :
 5-1ش يکرددەوه ەەمکەاكن:
پەروهرده
جمن دێویي :پریسە پەروهرده ئامادهکردن دیيە بم دواڕیژ ،بەگکو پریسەيەکە
بەردهوام ەلیەڵ ژايددا درێژه هەيە (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٢٠
پژناسە ئالین :پەروهدهاكر یوجناددن و اكرلێکی فژرخاواز و ئەو ژيناەيەيە کە
ئەو فژرخوازه وێدا دهژ  ،ايخود پەروهرده کردار یوجنادددە ەلیەڵ ژيناە
دهروربەردا (ئالین ،٢٠١٥ ،ل )٢٤٨
پژناسە کممەاڵيەىت :ابيەخ بە بوژادددەوه وواانيە جمربەجمرهاكین مریڤ دهدات،
بە ئاماجنی وەواکردین ليەدەاكین کەسايەویيەکە (پەىت ،٢٠٠٠ ،ل .)٢٠٢
پژناسە حەمەدهمني :بريتیيە ەل پریسەيەىك سیس تەماويکی یش تاور و مەبەس تدار
ئاماجنی ڕاهێنان و پەرهپێداین ووااناكین اتکە ەلڕوو (جەس تەیي ،ئەقڵیی ،دهرووین،
مەعريفی ڕهفتار  ،سمزدار و کممەاڵيەىت) ،بەپێیی ئاماجن و پالین دايریکراو ،بم
ئەوه اتك ەل کماتييدا سود بم خم و کممەگاەکە هەبژت (حەمەدئەمني،
 ،٢٠١٨ل .)١٢
پژناسە ڕێاكر  :پریسەيەىك فژراكرييە بەدرێژا وەمەین مریڤ بەردهوامە،
بەئاماجنی پێاەايددین اتکێکی بەسود بم ڕاژه خم و مریڤايەىت.
پڕایاموزیم Pragmatism
پڕایاموزیم وهك ەەمكك پژناسەيەىك یش تاور و دامەزراو بم دەکراوه ،ئەمەش بم ئەو
جمراوجمرييە دهیەرێتەوه کە ەل بنەڕهوە فيکرييەاكین ئەم ئايداييەدا هەيە ،بميە هەوگدان
بم دیزينەوه پژناس ێك ،کە هەموو ليەدەاكین ئەم ئايداييە خباوەڕوو اكرێكی سەختە،
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ابشرتین بەگاە و منوودەش ئەو اكرهيە کە (ئارسەر لوجفو ) ەل ساگی ()١٩٠٨دا
ئەجناميداوه و وواین س يازده ماان جياواز بم پڕایاموزیم بدیزێتەوه .کە هەددێکيان دژ
و پێچەوادە هەددێکی تراين بوون (عزیز ،٢٠٠٨ ،ل .)١٢٣

ئەم واڵوە ژيناە و ئامادهاب ی وێدابوو بم بەرجەس تەکردین ئەم ڕێبازه هزريە اتزهيە.
دوا ئەزمون کردن و وابەس تەبوون ەل زیربە واڵاتین جهياددا بموە پەیڕهو و پڕییرام
ەل ژايدياددا.

پژناسە حمەمەد :فەلسەفەيەىك زانس تیيە و ەل کریىك ماترايلزیمەکە سەده بیس تەمدا
سەر هەگدا ،پڕایاموزیم بە ڕهوت سەرمايەداره و ەل ئەمریاك پەيدابووه ،بە پەرهسەددین
ڕێرهوهاكین پشکنيین زانس یت و ڕوادینە ڕايلزیمەاكین هاوەەرخەوه بەددبوو .واات اكر
سوودبەخش اين ئیشکردین بەسوود دهبەخشێ ،مەبەست ەل پڕایاموزیم ڕێڕهوێكی
زانس تیيە زايتر ەلوه فەلسەفەيەىك ميتافزییکی بژت (حمەمەد ،٢٠٠١ ،ل – ٢٩
.)٣٠

وشە پڕایاموزیم بە سێ قمانغدا وژپەڕيوه:
هەريەك ەلم فەيەلسوفادە ەل یمشنياااييەىك اتيبەوەوه وژڕوادينيان هەبووه بم ئەم ڕێچکە
فەلسەفييە.
 -١تشارلز بێورس :اكر بەرهەمدار پێوهر ڕاس یت و دروس یت ڕأاكن دهرابره
سود ئەو ڕاس تیيەن.
 -٢ويليەم جمیس :ئاراس تە بورکرددەوه خم ڕوو ەل (اكر و داهاووو) کردبوو.
ئەو وا بم دهچوو پێوهر ڕاس تەقينە یوتراو ئەو دهرئەجنامادەيە کە ەل هەگسوکەوت
و ابشرتکردین ژايین یشتامیددا بەدهس یت دهێنني.
 -٣جمن دێویي :دوو زاراوه بەاكردههێنا.
أ( .ڕێباز ئامڕاز ) ،ايخود هماكر  ،مەبەس یت ەلم زاراوهيەش بەها
ئەرکدارێیت ژمژرييە.
ب .ڕێباز ئەزموناەر  ،مەبەس یت ئەو شارهزایي و لژزادینەيە بم وهدهس هتێناین
زاديار و ەارهسەر ئەو کژشادە دێنەسەر ڕێاە اتك و کممەڵ
(ئەحلاج ،٢٠٠٨ ،ل .)١٦٠ – ١٥٩
ابشرته ئەم پرس ياره سەرهکيە دهێب بە بنەمايەىك ئەخالیق دايريبکەین (چمن
وابکەین هزر و بورمان ڕوون بژت؟) هەمیشە ەل پڕایاموزیمدا اكيەاكن بە ئەجنامەاكديان
دهپێورێن .ئەیەرچی فەلسەفە اكر هەردهم بەرژهوهدد خاوهن اكر ەل دەزهردهیرێ
بەاڵم ئازاد جووگە اكرکەر جمرێك ەل یرهوه ەلسەر ئەوه ات ەەدد کەسەاكن بم
یەششنت بە ئەجنامی ابش ڕهفتار جوان و هاوسەنگ دهیردەبەر (حوسني،٢٠١٨ ،
ل .)٢٨٥
بەل زیرينە بورمەددادەوه ،جمن دێویي دادهنرێت بە لوتکە هزر فەلسەیف
و پەروهردهیي و کممەاڵيەىت ەلسەده بیس تەمدا ،بەاتيبەىت ەل هزر فەلسەفە
پەروهردهیي و ریژئاوادا ،ئەمەش جەخت کرددەوهيە ەلوه  ،کە دێو ەل لووتکە
هزر پەروهردهیي جهيادیيە (سلطان ،١٩٨٣ ،ل .)١٩٣
بم نزیکە حەوت دهيەيە دێویي فەيەلسوف و زاان دهروودناىس و پەروهردهاكر
کە بەاتسەوه وهك پێوشس تیيەك وواڵاتن ەلسەر ئاس یت جهياددا بەدوا بوروڕا و ئاماجنە
پرایامویيەاكديدا وێڵن .یرنای ئەم فەلسەفەيە ەل سێ ەەمکدا خم دهبينێتەوه ،ئەوادیش
بريتیني ەل دمیوکراىس و پەروهرده و زانست .ئەم اكرهششی ەل پژناو دروس تکردین
پڕویرامێكدا بوو کە یرنای دهدات بە بەها ەالکييەاكین اتك ەلانو کممەگاەدا.
هەروهها پڕایاموزیم ش ێوازێکی اكرکردن و فەرمان بەجێاەايدددە دەك بەرانمەيەىك
ڕووىت عەقڵی ،جا نریخ بوروڕأاكن ەلخود و رسوش یت خماين ترازاوه و چووهوە قاگیب
ئەو ئااكمە کردارهکييادە لێيان دهکەوێتەوه ،هەروهها ڕاس تەقينە (احلقيقة) بە ڕاده
یوجناویي ەل هم ی ئاوهزماددا بەدد دیيە ،بەگکو ڕاس تەقينە بوریکە بەوه دهردهکەوێ
کە ات چ ڕادهيەك بەرهو هەوگی کردارهکامین دهابت ،هەروهها بە ڕاده ئەو سووده
پێامین دهیەيەدژت (حمەمەد ،٢٠٠١ ،ل .)٣٠
جمن دێویي وايدهبينێت کە پاگنەر اكراناكت بم دامەزراددین کممەڵ ،بەاڵم ڕێخراو
کممەاڵيەویيە کە پاگنەر دروست دهاكت ،دهگێت کە منداڵ هەمەکييەىك ئوریادیيە،
هزر و کممەاڵيەىت و ممڕاگی و فزییکييە .پێوشس تە ەلسەر منداڵ ەل دووووێیی کردار
پەروهرده ڕووبەڕوو ژاين ببژتەوه ەل کممەگاا یەورهکەدا ،ئەمەش ەل دهستپژشخەر

پژناسە احلاج :انوابنای ئەم فەلسەفەيە سەراتسەر جهياین یروەوه ،وەاندەت ببووه
فەلسەفە سەرهىك و بنەڕهىت ەل بوار پەروهردهدا دەك ەل ئەمریاك ،بەگکوو ەل زیرێك
ەل واڵاتین دیکە جهيان (احلاج ،٢٠٠٨ ،ل .)١٥٩
پژناسە حمەمەد :بەش ێوهيەىك یش یت بريتیيە ەلوه کە ئەزموین مریڤ و
دهرهاوشش تەاكین یەشتنە بە ڕاس تەقينەیي ،واات ئەو ش تادە کە ەل ڕێاە هەس تەاكدەوه
هەستيان پێدهکەین .انماناەيەدنە ئەجنامەاكن بەێب یرونەبەر ليەین پراکتيک (حمەمەد،
 ،٢٠١٢ل .)٦٠
پژناسە قەرهەەاتین :ئەم فەلسەفەيە وا ەل ئەمریکييەاكن کرد کە یرناييەىك زیر بە
ئەزموون و ژايین پڕاکتيکی بدهن و وەهنا بڕوااين بە ئەو بوروابوهڕادەوه هەبژت ەل دوا
پڕاکتزیهکردديان ەل ژايین واقيعيدا ،سوود و قازاجنيان بماين هەيە .ئەم جمره کەسادە
بەردهوام ەل ملمالدێدا بوون ەلیەڵ رسوشت و بەردهوام ەل هەوگی ئەوهدا بوون ،کە
بەهژز و وواان دهست و ابزواين ،ئەو رسوش تە خبەدە ژێر کمدرتیگی خماين بم خزمەىت
خماين و کممەگەکەاين بەاكر هبێنن (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل .)٦٥
پژناسە ڕێاكر  :ميتمد ووێژينەوه زانس تیيە ،کە یرنای دهدت بە بەشەاكین
زانس یت فەلسەفە و پریسە پەروهرده و دمیوکراىس ،هەر هزرێك یوزارشت ەل
داکەوت دەاكت بەها دیيە ،پێوشس تە ژيناە فژریە ببەسرتێتەوه بە ژيناە داکەوىت
کممەاڵيەىت و پڕایتزیه بکرێت بەسەريدا.

 -2لێكدادەوهى ماانى پرایاموزیم و ووێژينەوهاكین پژشرت
 1-2ماان پڕایاموزیم:
انوێکە وهیوراوه ەل بژژه يمانین پڕایام ( )Pragmaبە ماان اكر ،هماكر هەگژباردین
ئەم وشەيە دهیەرێتەوه بم ( )Prttipnبەماان (دروس تکردن) دێت .دهکرێت بەم
وااتيەدەش بژت وهك (ەالك ،پریسە ،دهس تەبەرکردن ،پەيوهست بە بنچينە
اببەت )،واات انوهڕیکیش ،اكرایي و اكرکردین یش تیيە ،پڕایاموزیم وهك زانس تە ،و
دهووادژت بەاكرهبێرنێت و وهاڵمبداوەوه ،ئەیەر وهاڵمنەداوەوه و اكریاەر دەبژت،
وهل دهدژت (رهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٤٨
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دێو دیشان دهدات ەل بەاكرهێناین وشە کەسژیت ەلجياىت (پاگنەر) (رشوان،١٩٨٥ ،
ل .)١٩٨
ابوهڕ دێویي جمرێکە ەل پڕایاموزیم ،داوا دهکرد , Fonctionalis
 Instrumentalismبە ماان زانس یت ئامڕاز اين کردار ەل داوأاكرييەاكین ژايدە.
دێویي يەکێك بوو ەل ابناەشەاكراین اكریاەر زیر بە بڕاو هزر و ڕییح دمیوکراىت
(يوسف کرم ،١٩٦٢ ،ل .)٤٢٥
لژرهدا ابوهڕ دێویي (ئامڕازیەر ) ماان وهریروین هزر و وێناکردن و یرمیادە و
ش یت تر ەل ئامڕازهاكن بم یەششنت بە ئاماجنی دايریکراو ،بەاكربردین پێاەاكن بە ئاماجنی
ەارهسەرکردین کژشەاكن .زانست ل دێویي ئامڕازیەراييە ،دەك ڕاس یت ەەس پاو
هەبوو پژشاكت ،ئەکرێت زانس امتن دهستبکەوێت ئەیەر بڕیین بە دوا ڕێاااكین
ووێژينەوهدا (دێویي ،٢٠١٥ ،ل .)١٧
دێویي بەوەمان هێنادە ئارا سیس متێکی فژراكرييە ،کە ويايدا پرىس اتيبەت دەبژتە
هم هاونە ئارا جمرێك ەل مریڤ ،کە ئەو بە (پس پمراین خمبەزلزان) انودێراين
دهکت ،واوە مریڤاەلێك دەهێنژتە ئاراوه ،کە ەل بوارێكی س نوورداردا وواانيەىك
درهوشاوهاين هەيە ،بەاڵم بم ئەوه کە بوودەوهریەلێکی اب ی کممەاڵيەىت بن ئەزمووین
زيندواين دیيە ،ئاماجنی بمچودە ەاکسازادەاكین ئەو ەلمەڕ سیس متی فژراكر ئەوهيە يەکەم
دوو ئەرکە هاوسەنایی هبێننە ئاراوه (ليدمەن ،٢٠١٤ ،ل .)٦٨٦
ديد و وژڕوادیین فەلسەفە پڕایامىت اكریکرده سەر ويمره پەروهردهييەاكن،
ەلبەرئەوه پڕایامویيەاكن جەخت دهکەدە سەر یمڕان و پەرهسەددین بەردهوام،
هەروهها مریڤ ەل ڕێاا بەاكرهێناین ئەزموون و شارهزاييەاكین دهووادژت کمدرتیگی
ژيناە باكت ،بڕاير ەلسەر داهاووو خم بدات ،ەل ديد پڕایامویيەاكن ،پریسە
پەروهرده دهووادژت ايرمەىت مریڤ بدات ،اكرامەیي و شارهزاييەاكین خم بزادژت،
هاواكت ئەزموون و شارهزاييەاكین بم یمڕین و هەموارکرددەوه جهيان و ابرودییخ
ژايین بەاكرهبێنژت (قادر ،٢٠٢٠ ،ل .)١١٠ – ١٠٩
 2-2ووێژينەوهاكین پژشوو:
بەەاو پياداخشادددەوه مژژوو مریڤايەويدا بممان دردهکەوێت ،کە اكرلێكی
کممەاڵيەىت و ڕیشەدبور جمراوجمر هەبووه ەلدێوان یشت کممەگاااكددا ،پریسە
پەروهرده و فژرکردن هەریزی ەل کممەگاە دادەبڕاوه ،هەر واڵوێكیش خاوهن فەلسەفە و
بوروڕا اتيبەت بەخم هەيە ،بميە دهکرێت هەر واڵوێك ديد و وژڕوادیین جياواز
هەبژت ەل پەروهرده و فژرکردددا.
لژرهدا ەەدد ووێژينەوهيەك دهخەينە ڕوو ،کە پەيوهدديدار و نزیکن ەل ووێژينەوهکە
ئێمەوه.
 -١ووێژينەوه (البارعبد احلفيظ)( ،)٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ،فلسفة الرتبية عند جون
ديوي) ،لكية النسادية و العلوم الجامتعية – جامعة منتورى قس نطينة اجلزائرية.
ئاماجنی ووێژهر ەلم ووێژينەوهيەدا خستنەڕوو مش تومڕ ەەمکی فەلسەفە
پەروهرده و بنچينەاكديەىت ،چ ەل وێاە ەەمکی فەلسەفە پەروهرده و فژرکردن و
بناواین (مەدطقی) فەلسەفە و ڕیگی ويور زانس یت ەل هزر پڕایاموزیمدا .هەروهها
ووێژهر یرنای داوه بەوژڕوادیین پڕایاموزیمی فەلسەفە پەروهرده اتزه ئەوشش
ەلڕێاە هێڵاكر ڕاس تەوخم هزر پەروهرده پژشکەووووخواز ،کە باوجنێت
ەلیەڵ ڕهوىت دوێخواز ژايین کممەاڵيەىت و ئااكر س ياس يەوه.
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ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە ش يکرددەوه دوور مەودا فەلسەفە پەروهردهیي
دێویي ەل یرنارتین پاشاموهاكین و اكریاەر ەلسەر داهاووو پەروهرده هەر واڵويكی
دوێخوازدا.
 -٢ووێژينەوه (صفاء عبيد)( ،)٢٠١٦ – ٢٠١٥( ،فلسفة الرتبية عند جون
ديوي) ،لكية العلوم النساديە و الجامتعية – جامعة قاصدي مرابح ورقةل.
ووێژهر هەس تاوه بە دايریکردن و ش يکرددەوه انوهڕیىك ووێژينەوهکە  ،کە
خميدهبينێتەوه ەل ماان و ەەمکك و بنەەە ژيناە فەلسەفە زانس یت پڕایاموزیم.
هەروهها هەس تاوه بە اتوووێكردین فەلسەفە و بوروبمچوودە پەروهرده و فژراكرييەاكین
دێویي.
ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە دايریکردین پەيوهدد پرییرامی فەلسەفە پەروهرده
و فژرکردن بە پڕایاموزیمەوه ،و چمديەىت ەارهسەرکردین ەەمکی قواتخبادە و پەیڕهوکردین
رسوش یت اببەىت زانس یت ل دێویي.
 -٣ووێژينەوه (وورس حبيبة)( ،)٢٠١٢ -٢٠١١( ،فلسفة الرتبية عند جون ديوي)،
دراسة حتليلية لعالقة املدرسة ابجملمتع ،العلوم الجامتعية – قسم الفلسفة – جامعة
وهران.
ئاماجنی ووێژهر ەلم ووێژينەوهيە بريتیيە ەل وێاەششنێکی مژژوو بم ەەمکی مژژوو
پەروهرده و خوێندناا وهك خاگی دهس پكێك بم چوودە انو فەلسەفە پەروهرده ل
دێویي ،هەروهها ش يکرددەوه ش ێوه یش یت پڕایاموزیم ەل بنەما و دامەزرێنەراديدا،
و پەيوهدد فەلسەفە پەروهرده بە قواتخبادە ترادشش ناگەوه.
ەل کماتييدا ووێژهر هەس تاوه بە یرنايدان بە بنەما سەرهکييەاكین قواتخبادە
ئەزموناەر کە ديویي اكر ەلسەر کردووه .وه یرناياددان بە ەاکساز و
اتزهکرددەوه ەەمکی پەروهرده و فژرکردن و بەستنەوه بە پژشکەووین کممەگااوه.

 -3پەروهرده و فژرکردین پڕایاموزیم:
پەروهرده و فژرکردن مژژووييەىك دێريین هەيە ،ەل ئژس تادا بووه بە يەکێك ەل هەره خاگە
یرناەاكین دامەزراددن و داهاووو کممەگاا ،ئەیەر هەر اتکێكی انو کممەڵ باريت
پێوشس تیيەىك دەبڕاوه هەيە بەو پەروهردهييە  ،کە بم دهڕهخسژت .يەکێك ەل بنەما
سەرهکييەاكین پەروهرده بريتیيە ەل هەر سێ ڕهیەز (ماممس تا ،فژرخواز ،پرییرام)،
کەواوە یەر اكوێك ئەم ڕهیەزه سەرهکيادە فەراهەم بژت .پریسە پەروهرده بەردهوام
دهبژت ،لژرهدا دێینە سەر ابسکردین ئەم ڕهیەزادە:
 1-3ماممس تا (پەروهردهاكر):
پێوشس تە ماممس تا خاوهین هەموو خەسڵەوێكی مریڤادە بژت ،وواان هەبژت ،خم
باوجنێنژت ەلیەڵ هەموو ژيناە و مریڤێكدا ،بە اتيبەىت ەلیەڵ فژرخوازاددا ،پەروهرده
باكوە پریژه و ئاماجنی ژاين.
بە بڕوا دێویي ڕیگی ماممس تااين بريتیيە ەل ايرمەويداین فژرخوازان ،بەمەبەس یت
یەشە عەقاڵین و فژرکردن ،ەلبەر ئەوه ئەرىك ماممس تايە ،کە ايرمەىت فژرخاوازن
بدات بە ئەزمودەاكدياددا چبنەوه و ئەزموین دوێ وهربارن (ڕهئوف و ئەواین تر،٢٠١٧ ،
ل .)٤٤
ەل ڕواناە ديويدا خوێندن ەلسەر بنەما ڕێکەووین دێوان ماممس تا و قواتبیيان
ڕێك خراابيە (ليدمەن ،٢٠١٤ ،ل .)٦٩
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دايره ماممس تااين ەەدد بە سەليقە و اكرامە بژت ەل بواره پەروهردهييەاكديدا ،ئەیەر
هاواكر پەروهرده کممەاڵيەىت (خژزان – ژيناە) دەبژت ،پێموايە بەرهەمێکی ئەوووو
انبژت .ەلم وژڕوادینە بەرپرس ياريەوەوه ،کە دێویي سەدتەر و وەوهره سەرهىك ەل
ماممس تاوه بم منداڵ یواس تەوه و یەشش تە ئەو بڕوايە کە منداڵ (خوێنداكر)
وەوهره سەرهىك پریسە پەروهرده و فژربوودە دەك ماممس تا .دێویي ئەو بمچوودە
ڕهتکردهوه کە پێیی وابووه (منداڵ بم قواتخبادە وەرخانکراوه) بە پێچەوادەوه دێویي ئەو
بڕوايە ل دروست بوو کە (قواتخبادە بم منداڵ وەرخانکراوه) (قەرهەەاتین،٢٠١٤ ،
ل .)٦٨
دهکرێت بڵێني پەروهرده ئاماجنی سەرهىك و ابيەیخ یرنارت هەبژت ەل فژرکردن،
ئەوشش بەخمیەجناددین دێت ەلو ژيناە کممەاڵيەویيە فەراهەم بووه ،کە اتك (منداڵ)
بوو بە ەەقو داينەمم هەگسوڕاین پەروهرده ،بە ڕهەاوکردین ليەین کممەاڵيەىت ،لژرهدا
اتك سەرپشکە ەل هەگژباردین هەر اببەوێك و پرییرامێكی خوێندن ،کە شاشس تە
خم بژت ،بێاومان ئەم کردارهش پێوشس یت بە ڕێامنیي و شارهزاايین بوارهاكین پەروهرده
هەيە.
ەل قواتخبادەاكین کوردس تاددا بەداخەوه یوێارتن ەل قواتیب و خوێنداكر زیر کەمە،
ڕوونکرددەوه بەاب ی اندرێ ،زاديار بە هەژار و لواز پژشکەش بە قواتیب و
خوێنداكر دهکرێت .دەداین زاديار و ڕوونکرددەوه ،پش تاوێخسنت و یوێ لێنەیرتن
ش ێوهيەکە ەل ش ێوهاكین سەرکوتکردن و ەەوسادەوه ،کە بموە هم ئەوه سیس تەمەکە
هەموو س تەمێكی ڕهقە و دوور ەل ئارهزوو و خمشەوشس یت قواتیب و خوێنداكر بم
فژربوون و یەشەکردن (قەرهداغى ،٢٠١١ ،ل .)١٩٦-١٩٥
جمن ديویي ل وايە ،کە ماممس تا ڕاست ئەو کەسەيە ،کە ریحێکی بەهژز
هەبژت بم پرس يارکردن و هەواڵ پرسني ،پرس يارێك دهاكت ،کە دهبژتە مايە
بورکرددەوه ،ڕێباز و ڕێاايەك دهدیزێتەوه بم بورکرددەوه ەلو دايردادە  ،کە دهيبینني و
ەلو ڕووداوادەدا کە ڕوودهدهن (عەدهس ،٢٠٠٥ ،ل .)٣٧
سیس متی پەروهرده ئێمە ماممس تا کورد وێڵ کردووه و دەهیژش تووه اكرهاكین
خم بە اب ی ئەجنام بدات .هەموو ئازادييەىك بڕايیرداین لژسەددیوەوه و وەهنا ڕیگی
ڕاپەڕادددێكی مەرجدار داوهێت ،واوە ماممس تا دهێب ئەم کتژبادە ،ئەوهدده لپەڕهيە،
بەو ش ێوهيە بڵێتەوه .بوار ئازاد داهێنان ەلم جمره پەيوهددييە انممدێردەدا انبیمن.
ماممس تا کورد ديیل وهزارهوێك و سیس متێكی بژتواانيە ،کە بە عەقڵێكی حزیبيادە
اندمیوکراويك بوردهاكوەوه (سەعيد ،٢٠٠٤ ،ل .)١٦
دێویي یرنای و ابيەیخ بەاكرداوه وهك پریسەيەىك پەروهردهیي ،اكر دهستیی و
پیشەیي ەل بەرانمە فژریەدا بە پێوشست داانوه بەجمرێك ،کە انکرێت و انبژت بە
کەم وەماشا بکرێت ،ئەم ديدیا و بمچوودە داوأاكره جمن دێویي ،ئەوهيە یرنای
بدرێت بە ئژس تا فژرخواز و ببژت بە ئاماجنی پەروهرده ەلمڕی و س بەينێدا ،دێویي
یرنای دهدات بە بنەما ەژژ و ئارهزوو فژرخواز ( )Interestەل ايريەاكديدا وهك
بنەمايەىك پریسە پەروهردهیي و فژربوون (دێویي ،٢٠١٩ ،ل .)٢٣-٢٢
دايریکردن و دهستنیشانکردین جمر اببەىت خوێندن ەل پریسە پەروهرده و
فژرکردددا داهاووو فژرخوازان ەل کممەگاەدا داير دهاكت .چونکە ئەیەر پەروهردهاكر
ەلسەر هەردوو اببەىت ويمر و پڕاکتيکی دەاكت ،ئەوا پریسەکە لسەنگ دهبژت دايره
ئەوه داير و ئاشکرايە ەل پرییرامی پەروهرده کوردس تاددا هەيە بە یش یت یرنای
بە ليەین ويمر دهدرێت دەك بەليەین پراکتيکی .ەلم حاگەوەدا فژرخواز (ووىت ئاسا)
زايتر بەرهەمناهێنژت ،بەمە فژرخواز ەل خوێندن و فژربون دا دهبڕێت ،هەرچی یياین
داهێنان و ڕهخنەیرتن و بەدواداچوددا ەل انوودهچێت ،بەداخەوه ئەم حاگەىت دەهامەویيە
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هەات ئژس تاش ەل کوردس تاددا دهیوزهرێت ،بەوه فژرخواز وەهنایرنای زايتر بەليەین
ويمر دهدات و (کتژب اين مەلزهمە)کە ئەز بەردهاكت و ەل کماتیي دهرچووديان ەل
ئامادهیي فژرخواز دهبژت بە دهيە يەکەمی پژشکەوووان ەلدوا ئەوهش بم وەواوکردین
خوێندین اباڵ و درێژه پێداین ئەم دەهامەویيە بەردهوام دهبژت.
یرناە لژرهدا ئاماژه بە فژرکردین ابنکیی بدهین ،ڕهناە زیربە فژرخوازان ئایادار
دەبن دهرهەق بەم پرسە .ئەم جمره ەل فژرکردن ،وەهنا بريتیيە ەل ڕیش نبورکردین فژرخوازان
و بەس ،چونکە ەلم ڕیش نبوريەدا پێداین زاديارييەاكدە بە فژرخوازان بەێب هيچ مش توومڕ
و یفتوویميەك دهخزرێرنێتە مژشکی فژرخوازان  .واوە وهاڵمەاكن پژشوهخت
ئامادهکراوهن.
بەیوێره مێنتەلێتیی (ابنکی) وهك ڕێبازێك بم فژرکردن ،دهور ڕاهێنەر اين
ماممس تا ،ڕێکخستین ڕێچکە و ڕێبازێکە بم انردین هەموو ش تەاكین دهوروپش امتن بم
(دێو) مژشکی فژرخواز ،لژرهدا ئەرىك ڕاهێنەر/ماممس تا ،ئمومماويکييادە ڕێکخستین
پڕیسژیس انرددە بم (پڕکرددەوه) مژشکی قواتیب بەو ش تادە کە بە مەعريفەيەىك
ڕاس تەقينەاين دادهدژت (فرێر  ،٢٠١٥ ،ل .)١١٧
ئەیەر ەاوێك خبش ێنينەوه بە مژژوو پەروهرده و فژرکردن ەل کوردس تاددا بە زهیق
ئەم حاگەوە ەل فژربوین ابنکی بوین هەيە و اكر پێدهکرێت چ ەلليەن بەرپرساین
پەروهردهیي و چ ەلليەن زیربە پەروهردهاكرادیشەوه ،وا سەیر فژرخوازان دهکرێت
وهك اكاڵ و ئامژرێكی بێايان (وهریر) کە داماگدراوه ەل هەموو هەست و سمزێك بم
وواان و هژز هزرین و داهێنان و بودياد ڕاس تەقينە فژرخوازان.
ماممس تاايین فژرخواز و فژرخوازه ماممس تااكن (املعمل الطالب مع الطالب املعلمني).
بە یوێره ئەم زاراوه دوێيە ،کە بنەماکە دايلمیکردن و ڕایمڕينەوهيە .ماممس تا،
ماممس تا بەو فژرخوازششە ،قواتیب ،قواتبیيە و ماممس تاشە ،واوە هەردوو جەمسەرهکە،
هەردوو ئەرکەکە دهبينن و دهبژت بە خەسڵەويان (فرێر  ،٢٠١٥ ،ل .)١٢٦
بەاڵم ئەوه جێاە سەرجنە ئااي ماممس تاايین ئێمە ەلو پێاە و ئاس تەدان ،کە
ئەوهدده خاکەڕابن بتوانن خماين خبەدە ئاس یت فژرخوازان ،بەوه  ،کە یوێ ەل
بوروبمچوون و ڕا و سەرجنی فژرخوازان بەهەدد وهربارن ،و هەگوێس یت اتيبەویيان
هەبژت بەرامبەر خواست و ئارهزوهاكديان ،دهکرێت لژرهدا ئاماژه بە بمچووین زاان
کممەگناىس عژرایق عەیل ئەلوهرد بکەین کە دهگێت :پرس يار هژزه و ڕوونکرددەوه
لوازه ،ەل پرس ياردا ايدهوهر دهبزوێنژت ،و ش تە شاراوهاكن دهکەودە بەردهست،
بەاڵم ەل ڕوونکرددەوهدا وم قواتبیت دەك ماممس تا واوە دەك مژژوودووس (شەماع،
 ،٢٠١٨ل .)٤٨
ماممس تاايین ئێمە زايتر یرنای دهدهن بە فژربوون و فژریە و ليەدەاكین تر
پەروهردهیي وهك ليەین ویژداین و دهرووین و جوگە ئەفریز دهکەن ،ئەوه جێاەیي
ڕهخنەيە ئەوهيە ،زیرينەیي پەروهردهاكر و ماممس تااين پریسە پەروهرده و فژرکردن
ەلوهدا دهبيینەوه ،کە فژربوون وهك ئامڕازێكی انن پەيداکردن دهبينن.
بميە ئەو خژزااندە منداگەاكديان دهدژردە فژریە و پریسەيەىك قورىس خەریج و
ئەرکيان ەل پژناودا دهکژشن بم ئەوهيە ەل پاشەریژدا خوێندن و فژربوودەکە ببژت بە
ئامڕازێك ،کە بە هميەوه بتوانن بە ئاساین بژین و ەل وەناادە و وەناەژه ژاين
دووربکەودەوه ،واوە مەبەس تەکەاين زايتر جمرێكە ەل بورکرددەوه اكسپيکەرادە و
قازاجنکردین مادیي (دێویي ،٢٠١٩ ،ل .)٧٨
هەددێك ەل ماممس تاايین کوردس تان ،بوریکەاين ەلسەر پەروهرده ەلو وێاەششتنە ابوه
وژنەپەڕيوه کە ەل خژزادەوه دههیێنن بم قواتخبادە ،ئەخالقياىت پەروهرده ەل ئەخالقياىت ابو
کممەگاا جيادەبموەوه (عەیل ،٢٠٠٦ ،ل .)٢٠٦
JUHD | https://doi.org/ 10.21928/juhd.v7n4y2021.pp33-42

38

ماممس تا بەقەویل ڕيتشارد ڕیرىت (پوریزييەکە لێ داماگدراوه)...ئەم داماگيین
قودس يەوە ەل ماممس تا وهلانین ،اين لێ کەمکرددەوه دیيە بەقەد ئەوه ڕزیارکردديەىت
ەل هاەليەىك بەسرتاو قاگب ڕێژکراو ،کە هەریزی دەيدهوواین بێب بە هاوڕێیی قواتیب باره
بە هاوڕێیی خم ی و وا لێهاوبوو ئيد ئەو دهبژت پوریز ڕاباورێ و ببژت بە وومخێكی
سەرهىك کمدرتیگی پەروهردهیي و وەاندەت کممەاڵيەویش (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل ١٧٧
– .)١٧٨
بە داخ و کەسەرێكی زیرهوه ،زیرن ئەو کەسادە  ،کە پیشە پەروهردهاكر
هەگدهبژێرن و شاشس تە ئەو پیشەيە ديني ،بەەەدد هماكرێكی اببەىت و خود و
کممەاڵيەىت ،ەلسەر ئەم خااڵدەشەوه ئەو کەسادە  ،کە پریسە پەروهرده هەگدهبژێرن
اكریاەرن بە ابکاراوددێك و ژيناەيەىك خژزاین و ممڕاگی ابو انو کممەگاا ،بميە
ئەس تەمە بتوانن خماين باوجنێنن اين ڕاهبێنن ەلسەر ژيناە پەروهرده شارس تاین و
ممدێردە.
ماممس تا الکس يك پژيوابوو وهزيفە ئەو وەديا وژئاخنيین ەەدد زادياريەکە ەل
مژشکی قواتیب و ئەم اتك ڕههەدد و بينيین يەك ڕوو یەشە مریڤەاكن
دەخوێنددەوه اتىك ئادهميە وهك :بوودێكی عەقڵی – جەس تەیي – دهرووین کممەاڵيەىت
– ئابوور – س ياىس – کولتوور  ،ئەمادە هەموواين ديناميکيادە ەلیەڵ يەك
هەگدهسووڕێن و بە وەديا (مژشك بم مژشك) وهك وەگقينێكی مەعريفيادە چی وا لێ
شني انبژت (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٩
دێویي ،ڕاهێناین هەس یت مندااڵن ەل فژریەدا ەل پژناو ڕاهێنادێكی ڕووودا دیيە ،کە
مژشکيان پڕ بکەينەوه بەوه دهمادەوێت ،بەگکوو بم ڕاهێناديادە ەلسەر یەشە ژاين
و وێاەششنت ەل ژاين .ژاين ،ەل چييەوه هاوووه و چمن یەشە کردووه (حمەمەد،
 ،٢٠١٩ل .)٤٨
کتوومت مەبەس تەکە دێوو ڕاس تە و پڕاکتزیه دهبژت ەل هەرێمەکە خمشامددا
اكوێك زیربە خژزادەاكن منداگەاكديان دهدژردە خوێندناا ،وەهنا ئاماجنييان ئەوهيە ئەو
منداگە ەل دواریژدا اكرێكی دهستبکەوێت و خم پژبەخێوباكت .ابشرتوايە خژزادەاكن
ەلوه ابش وژباەن ،کە فژربوون ماان ژايدە و انبژت وەهنا کورت بکرێتەوه ەلوه وهك
ئامڕازێك بم انن پەيداکردن بژت.
ووددووژی مژژوويەىك دێريین هەيە ،سەریکژشاوه بم هەموو اكيەاكین ژايین
مریڤايەىت بەاتيبەویش ەل پریسە پەروهرده و فژرکردددا ،ووددووژی ەل فژریەاكددا
بەهەموو جمرهاكدیيەوه ەل ئژس تادا پياده دهکرێت.
بەداخەوه ووددووژی بەهەموو جمرهاكدیيەوه ەل کممەگاە ئێمەدا ڕیژ بە ڕیژ ەل
هەگچووددايە ،هەر هەموو ەني و ووێژه جياوازهاكن دهیرێتەوه بەێب هەاڵوێردن،
پریسە پەروهرده و فژرکرددیش بژبەش دیيە ەلم دايده ترس ناکە.
ووددووژی ەلم حاگەاتدەدا بەرجەس تە دهبن وهك :کممەاڵيەىت – زارهىك – س ياىس –
ماترايگی – جەس تەیي – دهروین).
ووددووژی ەل پەروهردهدا جمر زیره ،یرنارتین حاگەوەاكن ەلم خااڵدەدا خم
دهبينێتەوه( ،ووددووژی پەروهردهاكر دژ فژرخواز  -ووددووژی ابوان دژ
پەروهردهاكر  -ووددووژی فژرخواز بەرامبەر فژرخواز  -ووددووژی فژرخواز ەل
وێكشاكددین کەلووپەیل فژریە ).هەر يەکێك ەلم خااڵدە سەرهوه کەم ات زیر بەشدارن
ەل باڵوکرددەوه ووددووژی ەل پریسە پەروهرده و فژرکردددا.
یرفتێکی یەوره کممەگاا ریژهەاڵویيەاكن ئەوهيە ،کە ڕاده س نافراواین و
وملژرانیس ەلدێوان ئەددامەاكین کممەگاادا زیر کەمە .کممەگاااكین ئاس يا هەر ەل کمدەوه
ەلسەر دەريیت ووددووژی ڕیش توون و کتژبەاكین مژژووش یەواهی ئەمە دهدهن.
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ش ێوه بەرهەهمێناین ئاس يا يەکێکە ەلو قمانغە مژژووييادە ەلسەر بنەما زهبروزهنگ
و ووددووژی بەڕێوهچووه (سەعيد ،٢٠٠٤ ،ل .)٢٢٦
حەيف و خمابن هەددێك ەل ماممس تااين دەك هەر ەلم ئاسەوەدا دني ،باره خماين
سەرەاوه دروس تکردین ئاژاوه و ووددووژیین ،ايخود وواان کمدرتیگکردین پمليان دیيە
و کەسايەویيەىك سەرجنڕاکژش يان دیيە ،اتکو بتوانن جڵەو اكرهاكن بەدهس تەوه بارن و
بەش ێوهيەىك زانس یت و پەروهردهیي قواتبيان ئاراس تە بکەن ،هەروهها ئەو جمره
ماممس تاايدە ش ياین ئەوه دني ەارهسەر بم کژشەاكن بدیزدەوه و ڕێار وەشەدە بووین
کژشەاكن بکەن (پژند رییي ٢٠١٢ ،ل .)٧٩
اكيە پەروهرده ەل واڵىت ئێمەدا ،دەك هەر دەيتواديوه ببژتە شوێێن بم مادەوه
لێبوردهیي ،بەگکو ڕاس تەوخمش زهمينەساز کردووه بم بەرهەهمێنادەوه ئەو پەيوهدديە
انيەکساديە کە ويايدا ئاگویمرکرد ( )Communicationدادهبەزێتە سەرجمرێك ەل
فەرمان دهرکردین پەروهردهیي (س يوهيیل ،٢٠٠٩ ،ل .)١٢٨
هزر لێبوردهیي ەل فەرهەنای س ياىس و کولتوور کورديدا ڕهیی دادەکواتوه،
ەلبەرئەوه هزر کوردیي ات ئەم ساوەش هزرێكی بکەر و اكرا دیيە .ئەوه لێبورده
دەبژت بەرامبەر بە ئەويرتێكی جياواز ،لێبورده و کراوهش دیيە بەرامبەر بە خود خم .
ئاش یت و وەابیي پژش ئەوه بم ئەويرت بژت ،دیخێکی انخەىك مریڤە .کەس ێك ەلیەڵ
خميدا وەاب و ساز بژت ،بە ئاسادیش دهووادژت ەلیەڵ هەموو کەس ێكدا وابژت .جا
ئەمە ەلسەر ئاس یت پەروهرده و خوێندن ،کە پەيوهدد ماممس تا و قواتبیيە اين ەلسەر
ئاس یت فەرمانڕهوا و هاواڵويان بژت اين هەر بوارێكی تر (س يوهيیل و ئەواین تر،
 ،٢٠٠٩ل .)٩٧ – ٩٥
بمخم سس تەم پەروهرده ەل قواتخبادەاكن بەش ێکە ەل کممەڵ ،کممەڵ بەش ێك دیيە
ەل پەروهرده ،ئەو ش تادە  ،کە ابون ەلانو کممەڵ اكریاەرێتيان ەلسەر پەروهرده ،ەلسەر
قواتخبادە هەيە ،هەددێ دابوودەريیت دێاەويڤ هەن ،کە ەلانو کممەڵ پەسەدده ،ئەو
ماممس تايەش ،کە بەش ێوهيەىك دوێ و ممدێرن پەروهرده دەکراوه ،ەلژێر اكریاەر
هەمان دەريتە دێاەويڤەاكین کممەگە ،کە دهچێتە قواتخبادەش ئەو دەريتە دێاەويڤادە ەلیەڵ
خميدا دهابت ،ەلمەشدا بەش ێوهيەىك دێاەويڤادە ڕهفتار ەلیەڵ قواتیب دهاكت (یودد ،
 ،٢٠٠٦ل .)١٨٠
 2-3فژرخواز:
بەو پژيە پریسە پەروهرده و فژرکردن ئاماجنی دروس تکردن و یمڕيین مریڤێکی
ابيملمیج بم مریڤێكی کممەاڵيەىت .بەجمرێك کە یرنای بە کەسايەىت و شارهزایي و
وواان و لێهاووو فژرخوازان بدات .ئەوشش بە ڕایروین هاوسەنای دێوان ژيناە
رسوش یت و ژيناە کممەاڵيەىت فژرخوازان .ئەم اكرهش ئامادهساز بم دهکرێت
ەلڕێاە بەدهس هتێناین خزمەتاوزار و ەاودێر کممەاڵيەىت و دهرووین فژرخوازان
بم بەدهیێنان و بنیياوناین کممەگاەيەۆی مەدهین.
دێویي بە وودد بەرهناار بەاكرهێناین دگڕهیق و ووددووژیييە ەل مامەگە فژرخوازان
ەل فژریە پڕایاموزیمدا .چونکە هيچ جێاەيەك دیيە بم سیس تەمی ووددووژی  ،فژرخواز
خاوهن ممڕاڵ ئەو فژرخوازهيە ،کە وەهنا باەڕێت بەدوا ئەرکەاكديدا ،دەك شتێكی تر
(فرحان ،١٩٨٩ ،ل .)١١٨
هيچ واڵوێك دیيە ،سااڵدە بەسەدان و هەزاران منداڵ بەهم جمراوجمرهوه دەبنە
قورابین شەڕهناژز و ووددووژی  ،جا ئەو ووددووژیيەیي ،کە دژ منداڵ دهکرێت فره
جمره ،دهکرێ ەلانو خژزاددا ەلليەن دايك و ابوك و خوشك و برايەاكدیيەوه بژت ،اين
ەل قواتخبادە و ابخچە ساوااين بژت ەلليەن ماممس تاايدیشەوه ،ايخود ەل شەقام و
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کماڵدەاكن و یەڕهکەاكن و یمڕهپاین اير و شوێنە یش تیيەاكن بژت ەلليەن کەساین
ەلخم یەورهتر ،ايخو هاوڕێيادیيەوه (پژند رییي ،٢٠١٢ ،ل .)٤٤
بەداخەوه پەروهرده ئێمە ەلسەر ئەو ڕێچکەيە دهڕوات بەڕێوه ،کە دهبژت فژریە
وەواوکەر خژزان بژت ،وه ببژتە ئامڕازێك بم یواستنەوه کولتور پواكوه بەسەرچوو
بم دەوهاكین داهاووو .داير و ئاشکرايە ،کە پەروهرده خژزادیی کورد انهەموار و
ووددووژیه ،وابەس تەيە بەو کولتووره کمدە سودەویيە کە ەل دێر زمادەوه بەسەرماددا
ەەس پژرناوه ،لژرهدا خەسڵەووو و بەها دژرسالر و ابوك سالر دهیوێزرێتەوه بم
ماممس تا ووددووژی ەلوێشەوه بم س ياسەمتەدار وماتليتار.
ئەوه پێوشس امتدە ،پژشکەشکردین بەرانمەيەکە ،کە ويايدا منداڵ بتوادژت ڕزیار
بژت ەل ئەفسادەاكن و ەلیەڵ ئەواین تردا ،کە خاوهین ئەزموونن ،ئاگمیمڕ بڕیوڕااين
بکەن ،بم ڕاس تکرددەوه و شارهزایي و زادینەاكین پژشووتراين ،بم ئەوه داگغە و
خەايگەاكین باوێزرێتەوه بم ڕاس تیيەاكن و ئاسم بورکرددەوه فراوادرتبژت (موحەمەد،
 ،٢٠١٩ل .)٢٢٧
بە بڕیوڕا ڕیگی ماممس تااين بريتیيە ەل ايرمەويداین فژرخاوازن ،بەمەبەس یت یەشە
عەقاڵین و فژرکردن ،ەلبەرئەوه ئەرىك ماممس تايە ،کە ايرمەىت فژرخوازان بدات بە
ئەزمودەاكدياددا چبنەوه و ئەزموین دوێ وهربارن (ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل
.)٤٤
اكوێك پەروهردهاكر و خژزان ئەو هەاڵدە ەەدد ابره دهکەدەوه بەوه  ،کە بە مورات
ەل ابوان و خێڵەوه بماين ماوهوەوه ،بەهەمان پێودانگ منداگەاكديان یمش دهکەن ،ئيرت
چ ابسووخواز ئەفسادە و خەايڵ پاڵو اين ەاددین بەها همز ەل پيادهکردین
ووددووژی دوور ەل هەموو پرنسیپەاكین مریڤايەىت.
ميتمد پڕایامويك بەش ێوهيەك خم دهخاوە ڕوو و خميامین پێدهانس ێنێت ،کە
انبژت وەهنا ەلڕێاە ڕیش نبور کممەاڵيەىت میسالييەوه پەروهرده مناگەاكن بکرێت
و بەس ،بەگکوو دهبژت پەيوهددييەىك ڕاس تەوخم ەلدێوان پێداوشس تیيەاكین مناڵ و ئەو
ليەدە ئەزمودیيە بکرێت کە ژايین کردهیي بەمناڵ بنارسێت و بزادژت پەروهرده
ژاينکردن چمن هەر ەل مناگييەوه ،ەلبەرئەوه ئەم مەهنەجە یرنای بەریگی ەالکييەاكین
اتك دهدات ەل کممەگاەدا (حمەمەد ،٢٠١٢ ،ل .)٦٠
ميتمدهاكین خوێندن ەل واڵىت ئێمەدا ،ئەو ميتمده مردووادەن ،کە ئارهزوو فژربوون
ەل خوێنداكردا دهکوژن .ئەو دابڕادە قووگە ەلدێوان ويمره و پراکتيکدا هەيە ،هميەىك
یرنای مردین خەايگی زانس تیيە ،ئەوه  ،کە قواتبيان ات دهچنە قمانغی زانکم هيچ
شتێك ەلماان پڕاکتيکی ئەو زانس تادە انزانن ،کە فژريبوون (عەیل ،٢٠٠٦ ،ل .)٢٠٩
اتکە ڕێاايەك بم کممەگاا ئێمە ئامادهاب ی و لێوه فژربژت و ئاراس تە ژاين و
کەسەاكین تر باكت ،بريتیيە ەل پەروهرده کردارهىك ،ئەمەش وامان لێدهاكت ،کە
یرنای بدهین بە اكر دهس یت و پیشەیي مندااڵن ،کە دهبژتە هاوبەش يکردین کردهیي
بەژايین کممەاڵيەىت و دهبژتە ئامرازێکی اكر و ەالك و و ئاش نابوديان بە ژاين .ەلم
حاگەوەدا ژيناە و ژايین فژریە دهبژتە چبووکراوه کممەگاە فراوادەکە.
بە بڕوا دێویي قواتیب ەل ڕێاا ەالکييەوه ( طريقة النشاط) فژردهبژت دەك ەل
ڕێاا پێداین زاديار و وەگقينکرددەوه (طريقة التلقني) (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل
.)٧١
ەل ش ێواز پەروهرده هەرێمدا یرنای دەدراوه بە ليەدەاكین پەروهرده مندااڵن
(جەس تەیي ،دهرووین ،ڕهفتار ) ات پڕاکتزیه پەروهرده پژباكت بە ش ێوهيەىك
یوجناو ،دەك پڕکردین مژشکی مندااڵن بە جەجناگی ەلبەرکردن و دوابرهکرددەوه اببەوە
پواكو بەسەرچووهاكن بەش ێوه وەگقني کردن ،بەگکوو ابشرته یرنای بدرێت بەوه ،
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کە مندااڵن بزانن چمن اكر و پیشەيەك ،کە باوجنێت ەلیەڵ زهوق و سەليقەاين و
ببژتە سەرەاوهيەىك داهات بم خم و کممەگااکە ەل داهاووودا.
زیربە ئاماژهاكن ەل پەروهرده هاوەەرخدا بەو ئاراس تەيەدا دهڕوات ،کە اتك
(فژرخواز) ببژتە سەدتەر و ەەق و کم یش یت پریسەکەش یەششتنە بە ئاماجنی
دروس تکردین هاواڵویيەىك بەسوود بم یشت مریڤايەىت .پەروهرده ش ێوازێكە بم ژاين
ەلسەر بنەما اكرلێك ەلدێوان اتك و ژيناە یمراوهکە بنياد دهنرێت و پەيوهددييەىك
بەهژز ەلدێوان ژاين وهك ئەزمون و اكرامەیي بنياد دهنرێت ،ەلیەڵ پەروهردهدا ،ئەمەش
دهبژتە هم یمڕان ەل یەشە رسوش یت مریڤ (ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل
.)٥٥
منداڵ ەل پەروهرده دوێدا ،ەەیق اكر پەروهردهييە و اببەىت خوێندن ،انبژت وەهنا
لكتوور بژت ،بەگکوو اكرامەیي ڕابردووه و دهبژت ەل واقيعی اكردا پڕاکتزیه بکرێت
(ڕهئوف و ئەواین تر ،٢٠١٧ ،ل .)٥٥
دوو جمر ئاماجن ەل پەروهردهدا هەيە ،يەکێکيان یرنای دهدات بە اتاكيەىت مریڤ،
ئەو تراين یرنای دهدات بە کممەگە کەسیيەاكن .بەاڵم ئەوه ئژس تا زايتر ەلبەرەاوه
و اكر پێدهکرێت و ەلبەرهودايە ەلانوهددهاكین خوێندددا یرنای زايتردادە بە
اتکەکەسەاكن و کردديادە بە ەەق و سەدتەر اكروکرده پەروهردهیي ،ەلپژناو
ئامادهکردین اتکێکی یوجناو بم ژيناە خژزاین و کممەگاا.
دێویي پەان دهابت بم ڕێاا ڕاست بم پەروهرده ئەوهيە ،کە ايرمەىت ئایامەدد
هژز و وواان فژرخوازان دهدات ،هەروهها ئامادهاب ی هزر بم ڕاهێناین سەربەخميو
پشتبەسنت بە خوود خم و بورکرددەوه مەدتقی و خمشەوشس یت و ايرمەويدان و
هەگناديان بم داهێنان (أحالم ،٢٠١٧ ،ل .)٧٤
ئەرىك فژریە سەرهاتیي و دهسپێك ،ڕاهێناین منااڵن ەلسەر ژايین هەرهوهزیي بم
ئەوه ئایایي و همش يارييان زايد باكت ،و ئەم اكره هەرهوهزييادە ببژت بە خمراك بم
یەشە مژشکيان ،اتبتوانن بەم یەشەکرددە بە کردهیي و هاوسەنای ەل جێبەجێكردین
ئەم اكره هەرهوهزييادە و اكر و فەرمادەاكددا بدیزدەوه (حمەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)١٨٥
ئەوه جێاە سەرجن و وژڕامادە ل ئێمە پەروهرده وهك پێوشست اكر ەلسەر
دەکراوه ،یرنای دەدادە بە جەس تە و دهرووین فژرخواز ،کە بتوادژت هژز و وواان
شاراوهاكین انیخ دهرخبا و بژتە خاوهین اكر و سەربەخم و پریژهاكین ،کە خم
مەبەس تیيە  .ترساددن و ەەپاددین فژرخواز دهرفەويان ەلبەردهم وااڵانکەن ات بتوانن ببنە
خاوهن (داهێنان) .وه دەبووین هەمئاهەنای و ڕییح هاواكريوو هەرهوهز ەل خژزاین
پەروهردهيدا بەیش یت ،ئەوشش ەلوه سەرەاوه دهیرێت ،کە ڕهمەىك مریڤ بە رسوشت
خەسڵەوەاكین شەڕهناژز ەل انوخودئایا و دهروديدا اكرايە .بميە خەسڵەىت پێکەوه
هەگکردن و ژاين ل ئێمە دەبووه بە لكتوور هەردهم ئەو تر ( )Theathersبە
انممو و دەاير وەماشادهکەین.
ەل کممەگاا داخراو و دەريتە دێاەويڤەاكددا ،ئێمە منداڵ بە بووێکی کەم وەماشا
دهکەین ،بە بووێك کە هەست و دەس یت دەبژت ،ەل اكوێك ،کە منداڵ ەل دوديايەۆی
اتيبەىت بەخميدا دهژێت ،ەلوادەشە هەس یت بەزیر شت بشکێت ،بەاڵم ەلبەرئەوه ات
ئژس تا پەروهرده ئێمە همش ياريەىك وا دیيە بەەەشنێك ڕهفتار ەلیەڵ منداگەاكن باكت
(یودد  ،٢٠٠٦ ،ل .)١٨٧
ل دێویي خوێنداكر يەکسادە و هيچ کەس ەلو تر وەمەگرت دیيە و پەجنەاكین
دهست هەموواين وهك يەك ديني و دهس تیش دروست دهکەن بم بەجياکرددەوه
زیرهك و وەمەڵ ،کوشتین پەروهرده و کممەگاە يەکسادە (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل
.)٢٦
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ەل پڕهنسیپەاكین دێویي ەل پەروهردهدا بووین ڕهەاوکردین جياواز پەروهردهييە ەل
دێوان فژرخوازاددا ،و هەگناديان بم ەالىك خود  ،پێوشس تە ەلسەر ماممس تا کرداره
پەروهردهييەاكن بقمزێتەوه بم جواڵن و ەالىك و یەمەکردن (أحالم ،٢٠١٧ ،ل .)٧٤
هەددێ بورو بمچووین دەريیت کمن ەلانو کممەگاادا بنجوو بناواین ەەسپيون ،کە بە
ئاساین کممەڵ و پەروهرده انووانن بەربەس یت بکەن .ئەو خەسڵەوەش ڕهەاوکردین
جياواز اتاكيەویيە ،کە ئامادهاب ی هەيە ەل هەموو اكيە کممەاڵيەویيەاكددا ،بەاتيبەىت ەل
فژریەاكددا ڕهەاوه (جياواز اتککەسیيەاكن) ەلسەر بنەمايەىك زانس یت
ڕهەاوانکرێت .بەگکوو ئەو ڕهوشە ەلسەر جياواز چينايەىت و کممەاڵيەىت و ئابور
و جێندهر ئەجنام دهدرێت  .دهکرێت پەروهردهاكر ڕهەاو ئەوه باكت ،کە هيچ
مریڤێك ەل مریڤێكی تر انچێت ئەیەر دوادەش بن ،لژرهدا پەروهردهاكر بەسەليقە
ڕهەاو جياواز اتاكيەىت باكت ەلسەر بنەمايەىك زانس یت ەل مامەگە و ش ێواز اتيبەىت
هەر فژرخوازێك ەلسەر بنچينە ئەرك و مافدا.
سیس متە پەروهردهیي ،و وێاەششتین ئێمە ەل پەروهردهکردین منداڵ ،وێاەششنت و
سیس تەمێكە ەلسەر بنەما وهبەرهێناین منداگە وه بەو جمره  ،کە دهمادەوێ
ئیشدهاكت (س يوهيیل ،٢٠٠٨ ،ل .)١٠١
دێویي ،ئەو بمچوودە ڕهتکردهوه ،کە پێیی وابوو (منداڵ بم قواتخبادە
وەرخانکراوه) ،بەپێچەوادەوه دێویي ئەو بڕوايە ل دروست بوو کە (قواتخبادە بم منداڵ
وەرخانکراوه) هەر ەلبەر ئەوهشە دێویي قواتخبادەيەىك دامەزرادد بەانو (قواتخبادە
اكریە) (قەرهەەاتین ،٢٠١٤ ،ل .)٦٩ – ٦٨
دێویي جەغیت دهکردهوه ەلسەر ئەوه (فژریە ەلپژناو فژرخوازادايە) دەك (فژرخواز
ەل پژناو فژریەدا) (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٨
مەبەس یت دێویي ەلم بمچوودەيدا یرنايدا بە فژرخوازان ئاماجنی رسهىك پریسە
پەروهرده و فژرکرددە ،وه انبژت بم یەششنت بەم ئاماجنە هيچ پاساو و هەجنەوێك
هبێرنێتەوه بم دهس تەبەردەکردین ئەم ئاماجنە.
جێاا خميەىت ،کە ئاماژه بم ئەو خاگە سەرهکييە بکەین ،کە ات ئژس تاش
پەروهرده ئێمە بەو پرهنسیپادە پڕایاموزیم انکرێت .وەهنا یرنای دهدرێت بە
پەروهردهاكر ەلسەر ئەو ووەزايە  ،کە پێامن دهگێت (املعمل س يد الصف) واوە
پەروهردهاكر یەوره پمەل و بم هيچ کەس و ليەدێك دیيە بەرپەچی بداوەوه .دايره ئەم
دەماششەش ەلشکرێك ەل فژرخواز شکست خواردوو بەرهەم دههێنژت .کە دواجار
فژرخواز ەل داهاووودا دهبژت بە ابریراین بە سەرخم و کممەگەوه.
 3-3پرییرام
پرییرام خستنەڕوو سرتاوژی پەروهردهيە ،هەوگدادە بم یەششنت بە (ئاماجنەاكن)
و دواترشش بە (مەبەس تەاكن) ەلڕوو ەەددێیت و چمديەویيەوه (ئالین ،٢٠١٥ ،ل
.)١٧٤٩
هەروهها پالدێكی داڕێژراوه ەلليەن لژیدەى اباڵ پەروهردهوه بم ئاراس تەکردین
فژربوون و فژرکردن ،کە ەل انوهڕیکدا هەگار هەموو خوێندن و ەالىك و شارهزایي
و اكرامەييە ،کە فژرخواز بەدهس یت دههێنژت ەل ژايديدا.
ەل ژيناە فژریەدا پێوشس تە ڕهەاو دهرفەىت يەکساین بەێب جياواز فەراهەم
بکرێت بم یشت فژرخوازان بم بەدهس هتێناین وواان هزرييەاكن و دهرکەوونیيان و
پێاەشش تنيان.
پرییرامی پەروهردهیي ەل عژراقدا وەواو سیس متێكی وەگقيین وماتليتار و ئەس پارىت
بووه و ئەوهدده مریڤەاكن بم ڕووبەڕووبوودەوه هەمیشەیي ڕووداوه پژش بینکراو و
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جمةل جامعة التمنية البرشية
دەکراوهاكن ئاماده دهاك و فژراين دهاك دهروون و عەقڵ و ليەین کممەاڵيەىت و ش یت
ترهوه سەرقاڵ دەبوون ،ئەم جمره پرییرامەيە (پيژر بمرديم) سمس يملمیی فەڕهنیس
انو ووددووژی ڕهمز لێنا (حوس ێني ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٤
بورکرددەوه ەل دوێکرددەوه پرییرامی پەروهردهیي پێوشس تە بم درێژه پێداین ژايین
ئژس تا بەهم یمڕاناكر بەردهوامە ،ئاماجنەاكین پەروهرده جمراوجمرن ،و دەوهس تاوه
ەلسەر يەك ليەن ،ەل پەروهرده کردین مندااڵددا ،حاگەوەکە ئژس تا جياوازه ،دايره
پرییرامی سودەىت کمن ،کە وەهنا یرنای دهدات بەليەین بور ماممس تااين ،ەلبەرئەوه
پێوشس تە پەرده لبربێت ەلسەر هەموو ليەدەاكین دەشومناکردن ،پرییرامی اتزه
زايدهڕییي دهاكت ەل بەدهس هتێناین ماريفی بم یەشەکردین ليەین ەلشوولر و وژداین و
ممڕاگی و کممەاڵيەىت ،ئەو پڕییرامە ،کە یرنای دهدات بە مندااڵن ات وهاڵمدهرهوه بن
بم فژربوون ەل دێوان ەالکييەاكن و اببەوەاكین خوێندن (عبداحلفيظ ،٢٠١٠ ،ل دیيە).
ل دێویي ئەیەر پەروهرده بکرێت بە ئاينده ،ئەوه ئاينده خوێنداكر دهکوژێت،
بەێب ئایا ەلوه پەروهرده بم خم ئژس تا و ئايیندهيە و خوود ژايدە .ەل دديا ئێمەدا
سااڵدە بەسەدان هەزار فژرخواز پرییرامێكی وشکيان پیێ ەلبەردهکرێت و ئاماده دهکرێن
بم ئاينده ،کە خوێندن وەواودهکەن ئايندهاين اندايره ،ئەمە بمخم کوشتین خەوین
خوود فژرخوازه ەل ئژس تا و خەودە جهيادیيەاكديان (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل .)٢٥
دێویي داوا دهکرد خوێندناا ببەس تژتەوه بە کممەگااوه ،بەش ێوهيەك ،کە ئاماجنی
و پرییرامەکە هەگێنجێ ەل کممەگاا ئژس تا و داهاووودا .هەروهها ەل ڕیشەدبور
بزیز یمڕاودا ،کە کممەگاا بەدهس یت هبێنژت ەل پەرهسەدددێكی بەردهوامدا (سلطان،
 ،١٩٨٢ل .)١٩٦
پێم وايە ەل قەگمڕهو دهسەاڵىت کورديدا هێنده یرنايان دەداوه بە پرییرامی
پەروهردهیي ،بەڕێبەر ئەوه  ،کە ئەو پڕییرامادە کە دادهنرێت بم پەروهرده وەهنا
هەدوکەييە و ئاماژه بە داهاووو و ئاينده پەروهرده اندات .دايره یمڕيین سیس متی
پەروهرده ،وەديا اتزهکرددەوه پرییرامی خوێندن دیيە .بەگکو یمريین هزر و ماريفی
مریڤەاكدە ەل دديابينيان بم داهاووو و ئاينده کممەگاا .ئەس تەمە یمڕيین پرییرام بەێب
یمڕيین هەگسووکەووو ممراگی اتکەاكین کممەگاا بەرهو پەروهرده ممدێرن بەرن.
اكرهساىت پەروهرده ئێمە هەر وەهنا ەل سیس تەم و پرییرمدا دیيە بەقەد ئەوه
ئاوڕدادەوهيە ەلو قمانغە بنچينەييە بەژێرخان انوم برد و وژيدا پریژه جمراوجمرهاكین
دهوگەت و دەوەوه ماانيەکيان انێب ،ئەیەر ئەم قمانغە ەلبەرەاو دەیرن و سرتاوژیايدە ئیشی
وێدا دەکەن (حوسژن ،٢٠١٢ ،ل .)١٧٠
هەر دوێکرددەوهيەىك مەهنەجەاكین خوێندن دهبژت ئەوه ڕهەاوباكت ،کە دهبژت
دوێکرددەوهيەك بژت ڕههەدد پڕاکتيکی زانس تەاكن ەلبەرەاو بارێت و ات ئەددازهيەىك
زیرشش ەل سەرهاتوه خوێنداكر ەل سوود پڕاکتيکی ئەو زانس تادە ئایادار باكوەوه ،کە
فژراين دهبژت( .عەیل ،٢٠٠٦ ،ل )٢٠٩
جارێکی تر ئەوهمان بم ڕوون و ئاشکرا دهبژت ،کە پێوشس تە بەردهوام فژریە و
ماممس تا ئامادهبن بم یوێارتن ەل پژشنيازهاكن ،هەوگی ئەوه بدهن بەردهوام بە یوێره
ووێژينەوه زانس تیيەاكن یمڕاناكر بکەن ەلو وااندە  ،کە دادهنرێت و بەرانمە ڕێژ
بم دهکرێت ،واوە بەرانمەاكن بەرانمەيەىك هەات هەاتیي دەبن (موحەمەد ،٢٠١٩ ،ل
.)١٦٦ – ١٦٥
دێویي ڕایاەايدد ،کە حەقيقەىت یش یت بووین دیيە .ئەوه  ،کە ەل ديد يەکێکەوه
ڕاست بژت ڕهناە ەل پژش ەاو ئەوه تر ڕاست دەبژت ئەوه  ،کە دوێێن ڕاست
بوو ڕهناە ئەمڕی چيرت ڕاست دەبژت .چونکە ژاين بريتیيە ەل پەردهيەىك پڕ دەخش و
دياار ،کە بەردهوام ەلابر یمڕاددايە (ووماس ،٢٠٠٦ ،ل .)٣٤٧
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ئامژریەرایي دێویي ،بڕوا بە یمڕاناكر بەردهوام و ساىت بوو ،هەروهها بە
ووێژينەوه اتوووێکردین بوار ڕیژ ەل دوا ڕیژ بەو جمره  ،کە سەرايهنەگدهدات
ڕهزامەدد دهردهبڕ ( .ووێژينەوه)يەىك سەرکەوووو ،ئەو وااتيە دیزييەوه ،کە
اكروابر پەيوهدديدار بە (دیخێکی ەل جمر ئەو پرسە ،کەابوه) بەجمرێك
شیباكوەوه ،کە بتوادژت ڕێاا ەارهيەىك یوجناو بم ەارهسەر یرفتەاكن خباوەڕوو
(لينكس تەر ،٢٠٠٧ ،ل .)٥٧٠
ئەیەر یمڕان بەرمەبنا ژاين بژت ،پێوشس تە یمڕيین پرییرامی ژاين و پەروهرده
هەردهم ەل یمڕادێكی بەردهوام دا بژت ،کە باوجنێت ەلیەڵ انەارهىك مژژوو ەل ژايددا،
ئەو یمڕادە یەورادە  ،کە ەل ریژهەاڵت بە یش یت و کوردس تان بە اتيبەىت ڕوودهدهن
پێوشس تە ەاوێك باژڕينەوه بە اببەىت پڕییرامی خوێندددا بەاتيبەىت وادە ئايني .دهکرێت
خوێندین مژژویي ئايینەاكن ببژت بە بەش ێك ەل وادە ئايني .دايره شارهزابوون ەل
مژژوو ئايینەاكددا مژشك و هزر فژرخواز زايتر ڕیشن دهاكوەوه ەل بودیيان بە اتکێکی
دوديابني و مریڤێكی دروست و لێبورده.
ئاماجنی دێویي یەڕادەوه بم بنياوناین ابشرتین فەلسەفە پڕایاموزیم ،وژڕوادينێکی
فەلسەفە هەبووه بم پەروهرده ،ئەوهشش بە پەردهلدان ەلسەر ئەفەریزکردین
فەلسەفە پەروهردهیي ابوو ،ئەمەش وایکردووه فەلسەفە پەروهردهکە جياواز بژت
ەلواین تر ،ئەوشش بەهم یمڕان و دايریکراو بەردهوامە ،مامەگە کردووه ەلیەڵ
پڕایاموزیمی ئامڕازیەر بم ايرمەويدان و بنياوناین مەشخەگی پەروهردهیي دوێ ،کە
باوجنێت ەلیەڵ رسوش یت اتك و کممەگاا وابەس تەدا (مسيە ،٢٠١٦ ،ل .)٧٦
بم یرنای پرییرام و اكریاەر ەلسەر داهاووو فژرخاواز دهیەرێتەوه بم زاان
(ڕاسل) و پژيوايە کە پڕییرام بە یش یت اكریاەر ەل پژشرت هەيە ەلم قمانغەدا ،کە
پێوشس تە هەمەەەشن و جمراوجمر بژت ،پێوشس تە ەلسەر هار اتکێك ،کە بزادژت اك
ايرمەويدهره بم دیزينەوه ئاراس تە و خواس تەاكن (ڕاسل،ێب ساڵ ،ل .)٢٢
دێویي پێامن دهگێت خوێندن کولتور دیيە بەگکو قاگبوودەوه ڕابردووه ،کە دهووادني
ئیشووکردار ئژس تا ی پژڕاپەڕێنني ،بم ئەوه فژرخواز ەل کردار دەشوودەما کرددەوه
ئامادهبکەین بم داهاووو (عبيد ،٢٠١٦ ،ل )٦٠
فەلسەفە پەروهرده وەددروست انووانرێت بینابکرێت ەلسەر دهس تەواژه
بريقەدار ،وه دە بە درومشێك قورس بژت وێاەششنت و پيادهکردین هەات ەلسەر کەسەکە
خم ی .بەاڵم پەروهرده يەکەم جار وه ەل پژش هەموو شتێك دادهمەزرێت ەل
وێاەشش تنێكی ڕاس توودروست ەل رسوش یت مریڤايەىت ئەو رسوش تە  ،کە
پەروهردهايران پياده دهکەن ەل ڕێامنيەاكديدا (ديو  ،١٩٦٣ ،ل .)١٨
ئیشکردن ەل سیس تەمی پەروهرده ڕشسکێکی یەورهيە و عەقلێكی ئازا دهوێت ئەم
ڕشسکە باكت .چوون ڕيفمرم هەر بە وەهنا یمڕيین ەەدد لپەڕهيەك ەل کتژیب مژژوو اين
جویرافيا اين زايدکردین وادەيەك دیيە ،وەاندەت ئاگوویمڕکردین اببەوەاكن و وێكەگکردین
قوانغەاكن و زايدکردین پشووهاكن و دەهژشتین اتقيکرددەوهاكین ديوه ساگیش دیيە،
ئەم ش ێوازه ەل یمڕيین موراوێكی س ياس يە و ەل سمناە پێداوشستيە مەعريفی و فيکر
و ئابوور و کولتووريەاكدەوه دیيە بەقەد ئەوه یمڕادێكە ەلپژناو (یمرین) دەوهك ەلپژناو
دوێبوودەوه (حوسژن ،٢٠١٣ ،ل .)٩٤
پژشنيارهاكین ووێژينەوه:
 -١ئەجنامداین ووێژينەوه زانس یت زايتر و یرنای دان بە پریسە پەروهرده و فژرکردن
و ەەس پاددن و جێاریربووین فەلسەفە پڕایاموزیم ەل ڕوو پڕاکتيکيەوه ەل هەموو
ماريفييەاكددا.
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 -٢بەستین کمڕ و کمناره زانس یت وهرز اين سااڵدە ەلليەن زانکم و پەمیاناا و
دهس تاا پەيوهددارهاكن بم هەوگدان بەیمرین و پياداچوودەوه پەیڕهو و پرییرامەاكین
پەروهرده و فژرکردن ەل هەرێمدا.
 -٣ابشرتوايە ووێژهران و پس پمڕان هەوگەاكديان خبەدە یەڕ بم ئەجنامداین ووێژينەوه
زانس یت ەل هەر اببەوێك ،کە پەيوهدد هەبژت بە کژشە و ئارششەاكین بوارهاكین
پریسە پەروهرده و فژرکردن.

سەرەاوهاكن
سەرەاوه کوردييەاكن:
پژندرییي ،حمەمەد ساگح (  )٢٠١٢ڕیگی خژزان و قواتخبادە ەل ڕششەکژشکردین ووددووژیاي ،چ ،١
ەاپخادە ریژهەاڵت ،هەولژر.
پەىت ،عومەر ( )٢٠٠٠سایکملمژاي پەروهردهیي ،یمڤار ڕامان ،ژماره .٤٥
ووماس ،هێرن و ووماس ،داانیل ( )2006بەسەرهاوە دەمرهاكن ەل فەلسەفەدا ،و :دگشاد و اكزم،
ەاپخادە وهزارهىت پەروهرده ،هەولژر.
حوسژن ،محمد وەها ( )٢٠١٨سایكملمژايى عەقڵى كوردى ،چ ،١ەاپخادەى انوهددى فژربون،
هەولژر.
حوسژن ،حمەمەد وەها ( )٢٠١٢دهناە دەبیسرتاوهاكن ،چ  ،١ەاپخادە شەهاب ،هەولژر.
خاوەمی ،مەمحوود ( )٢٠١٣سەرهاتاكین فەلسەفە هاوەەرخ ،و :سەعيداكىك ،ەاپخادە
ریژهەاڵت ،هەولژر.
دێویي ،جمن ( )٢٠١٩فژریە و کممەگاە ،و :جهياد موحەمەد ،چ  ،١ەاپخادە اكری ،سلێامین.
ڕهئوف ،لومقان و ئەمحەد ،ئارام محمود (  )٢٠١٧فەلسەفە جمن ديو  ،یمڤار ئايداي ،ژماره
.٦١ – ٦٠
س يوهيیل ،ڕێبوار(  )٢٠٠٨ترسان ەل فەلسەفە ،چ  ،١ەاپخادە خاین ،دهمك.
س يوهيیل ،ڕێبوار ،دێلێویي ،هيوا حایج ،جەمال ،دەوزاد ( )٢٠٠٩لێبووردهیي و فەلسەفە ،چ
 ،١ەاپخادە هاوسەر ،هەولژر.
سەعيد ،فايەق ( )٢٠٠٤وێكشاكین بەهااكین خوێنداكر ،ەاپخادە ڕهجن.
شەماع ،سەلم( )٢٠١٨هنێنيەاكین ژايین عەیل وهرد  ،و :ئارام ئەمني شواین ،چ  ،١ەاپخادە
ریژهەاڵت ،هەولژر.
عەدهس ،حمەمەد عەبدوڕهحمی (  )٢٠٠٥هودەر وادەیوونەوه ،و :حمەمەدساگح مەل حەسەن
همرێین ،وهزارهىت ڕیش نبور .
عەزیز ،هيوا ( )٢٠٠٨پرایاموزیم ،یمڤارى دوێبون ،ژ.٢
عەیل ،بەختيار ( )٢٠٠٦هەددێك سەرجن دهرابره سیس متی پەروهرده و سرتاوژی یمڕاناكر
ەلم سیس تەمەدا ،یمڤار سەردهمی ڕهخنە ،دهزیا ەاپ و پەخشی سەردهم،
ژماره .٥
فرێر  ،پاولم ( )٢٠١٥پێدایمییی س تەملێکراوان ،و:جهياد حمەمەد ،ەاپخادە سەردهم،
سلێامین.
قادر ،ڕهمەزان حەمەدهمني ( )٢٠٢٠بنەمااكین پەروهرده سەردهم ،چ  ،١ەاپخادە سايە،
سلێامین.
قەرهەەاتین کەرمی شەريف (  )٢٠١٤سایکملمژاي و ڕێاااكین وادەوونەوه ،ەاپخادە پورهمژرد،
سلێامین.
قەرهدایخ ،هممەر (  )٢٠١١سیس متی فژراكر  ،چ  ،١ەاپخادە سەردهم.
یودد  ،کرماجن (  )٢٠٠٦پەروهرده و لێدان ،یمڤار وشست ،هەولژر ،ژماره .٢
ليدمەن ،سڤژن ئەريك ( )2014بەردهاكین ریح ،و :فەرش يد شەريفی ،ەاپخادە سەردهم،
سلێامین.
لني و .لينکس تەر ( )٢٠٠٧خواوهدد هزر س ياىس ،و :اكمەران حمەمەد پور ،چ  ،١ەاپخادە
ڕیژهەاڵت ،هەولژر.
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حمەمەد ،سەماح رافع ( )٢٠٠١ڕێبازه هاوەەرخەاكین فەلسەفە ،و :اتريق اكرێز  ،چ  ،١هەولژر.
حمەمەد ،هيوا (  )٢٠١٢فەلسەفە پڕایامويك ،یمڤار ئايداي ،ژماره .٣٦
ئالین ،عەزیز ( )٢٠١٥فەلسەفە پەروهرده ،چ  ،٢ەاپخادە چوارچرا ،سلێامین.
ئەحلاج ،ئەمحەد عەیل ( )2008فەلسەفەى پەروهرده ،و :وەها محمد ئەمني ،دهزیاى ەاپ و
پەخىش سەردهم ،چ  ،1سلێامین.

سەرەاوه عەرهبیيەاكن:
ديو  ،جون (  )١٩٦٢الطبيعة البرشية و السلوك الانساین ،ت :محمد لبیب النجيحي ،مؤسسة
اخلاجنی ،القاهرة.
ديو  ،جون ( )٢٠١٥البحث عن اليقني ،و :أمحد فؤاد الهواين ،املرکز القويم للرتمجة ،القاهرة.
رسل ،برترادد ( بدون وارخی) يف الرتبية ،ت :مسور عبده ،بوروت.
رشوان ،حسني عبدامحليد أمحد ( )١٩٨٥الفلسفة الجامتعية و الاجتاهات النظرية يف عمل
الجامتع ،ط  ،١املکتب اجلامعی احلديث .اسکندرية.
سلطان ،محمود الس يد (  )١٩٨٢میرسة الفکر الرتبوي عرب التارخی ،ط  ،١دار الرشوق ،جدة.
عبداحلفيظ ،البار ( )٢٠١٠فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،جامعة منتور قس نطينە ،اجلزائر.
کرم ،يوسف (  )١٩٦٢واارخی الفلسفە احلديثة ،دار املعارف مبرص ،القاهرة.
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ماس تەرانمەاكن:
البارعبد احلفيظ ،٢٠١٠ – ٢٠٠٩ ،فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،رساةل املاجس تور ،لكية
العلوم النسادية و العلوم الجامتعية ،جامعةمنتوري قس نطينة اجلزائور.
بن سالمة أحالم ،٢٠١٧ – ٢٠١٦ ،أصول فلسفة الرتبية عند جون ديوي ،رساةل املاجس تور،
وزارة التعلمی العايل ،اجلزائر.
وورس حبيبة ،٢٠١٢ – ٢٠١١ ،فلسفة الرتبية عند جون ديو  ،دراسة حتليلية لعالقة املدرسة
ابجملمتع( ،العلوم الجامتعية – قسم الفلسفة – جامعة وهران).
خثور مسية،٢٠١٦ – ٢٠١٥ ،الفلسفة العمليةعند جون ديوي ،رساةل املاجس تور ،وزارة التعلمی
العايل و البحث العلمي ،اجلزائور.
صفاء عبيد ،٢٠١٦ – ٢٠١٥ ،فلسفة الرتبية عند جون ديوي ،رساةل ماجس تور ،جامعة قاصد
مرابح – ورقةل.
فالح عبد الزهرة لزم جور الکعيب ،٢٠٠٥ ،منطق البحث العلمي عند جون ديو  ،املاجس تور
فلسفة ،لكية الداب اجلامعة املستنرصية.
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هۆاكرەاكىن گەش ىت زانس ىت زاانایىن ئەندەلوس
بۆ خۆرهەاڵىت ئیسالىم
ەل سەدەاكىن(8-7كۆچى14-13/زايیىن)
كەيوان ئازاد ئەنوەر  ١و اكمەران عباس أمحد

2

 1بەىش مێژوو ،كۆلێجى زانس تەمرۆڤايەتیيەاكن ،زانكۆى سلێامىن ،سلێامىن ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.
 2خوێنداكری ماس تەر ،بەىش مێژوو ،كۆلێجى زانس تەمرۆڤايەتیيەاكن ،زانكۆى سلێامىن ،سلێامىن ،هەرێمی کوردس تان ،عێ راق.

پوختە  --:بووىن پەيوەندى ەل نێو بەشە جياجيااكىن كۆمەڵگاى ئیسالىم ەل سەدەاكىن
انوەڕاست بە چەندين ش ێوە و ڕێگەى جۆراوجۆر بووە ،يەكێك ەل ڕێگا بەهێزەاكىن
دروس تكردىن پەيوەندى ەلو سەردەمەدا پەيوەندييە ڕۆش نبریييەاكن بوو ،كە ەل نێو
موسڵامن ابيەخێىك گەورەى پێدراوە هۆاكرێىك گرنگى دروس تكردىن تێكەلآوى
كۆمەلآيەىت و زانس ىت و مەعريفى بوو ،بۆيە گەش ىت زانس ىت بلآوترين ش ێوازى
دروس تكردىن پەيوەندى ەل سەردەمەدا كە گریابێتە بەر نەك تەهنا ەل نێو و ێرخوازاندا،
بەڵكو ەل نێو تەواوى زانس تخوازان و موسڵامانن بە گرنگيەوە لێىى ڕوانراوە و ئەجنامداوە،
بۆيە ەل ليەن مێژوونوسان و ژایننامەنوسە موسڵامنەاكنیشەوە سەرجنى گەورە خراوەتە
سەر ژایىن زااناین و ڕێگااكىن بەدەس هتێناىن زانست ەل ماوە مێژووييەدا.
ەلم توێژينەوەدا تیشكامن خس تۆتە سەر ماوەيەىك مێژووى دایرى كراو وەك
توێژەرێك هۆاكرەاكىن گەش ىت زانس ىت ەل نێوان دوو انوچەى دایريكراوى جهياىن
ئیسالىم ەل سەدەاكىن (حەوتەم و هەش تەىم كۆچى/س يازدەهەم و چواردەهەىم
زايیىن)كەەل ئەندەلوسەوە بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم ەلليەن زانس تخوازانە ئەجنامدراوە،
ەل چوارچێوە ئەم توێژينەوەدا هۆاكر و پاڵنەرەاكىن ئەو زااناینەمان ئاماژە پێكردووە كە
ئەم گەش تە زانس تیيانەاین ئەجنامداوە بۆ بەانوابنگرتين انوەندە زانس تیيەاكىن جهياىن
ئیسالىم ەلو سەردەمەدا.
لكيىل وشەاكن -:گەش ىت زانس ىت ،زاانایىن ئەندەلوس ،خۆرهەلآىت ئیس الىم.

پێشەىك
گەشەى زانس ىت پەيوەندييەىك زانس ىت و مەعريفى بەهێزى دروست كردبوو ەل نێو
موسڵامانن ەل سەرجەم انوچەاكىن كۆمەڵگاى ئیسالميدا ،ئەمەش ڕۆڵێىك ئەرێىن و
گەورەی هەبوو ەل گەشەكردىن هزر و ڕۆش نبریى و شارس تانيەىت ئیسالم ،بۆيە انكۆكييە
س ياس يەاكن اكريگەرى وەهاى دروست نەكردبوو ەل سەر ليەىن هزرى و زانس ىت
بەهۆى گەش ىت زانس تیيەوە ،بەڵكو ئەم پەيوەندييە جياوازيەاكىن گۆڕيبوو بۆ دووابرە
پەيوەستبوونەوەى ڕۆش نبریى نێوان نەتەوە موسڵامنەاكن ەل خۆرهەلآتەوە بۆ خۆرئاوا.
يەكێك ەلو ڕێگا اكريگەرانەش ڕۆڵى ەل ئاڵوگۆڕى زانست و زانيارى هەبوو
ئەجنامداىن گەشت بوو ،كە ابوترين جۆرى پەيوەندى بووە زانس تخوازان ئەجناميان
داوە ،بە ئاماجنى بە دەس هتێناىن زانست ەل انوەندە گرنگە زانستيەاكن جهياىن ئیسالىم،
ەل بەرئەوەى رسوش ىت بوو كە ئەمە ەل نێوان سەرجەم بەشەاكىن كۆمەڵگاى ئیسال ىم
ئەو پەيوەندييە دروست بێت ،يەكێك ەلو انوچانەش (ئەندەلوس) بوو ،كە سەرەڕای
دورييە جوگرا ييەكەى و سەربەخۆييە س ياس يەكەى ،پەيوەندى ڕۆش نبریى ەلگەڵ
خۆرهەلآىت ئیسالىم بەردەوام بووە و نەپچڕاوە ،كە هەر ەل سەرەاتوە وەك
سەرچاوەيەىك گرنگى هزرى و زانس ىت بوو بۆ ئەندەلوسیيەاكن ،بەردەوام بۆ ئەركە
ئايينيەاكنيان گەشتيان كردووە بۆ ئەو انوەندانەى ەل ڕووى ئايیىن و زانستيەوە گرنگ
بوون ،بۆيە اكريگەرى ئەم پەيوەندييە ڕەنگدانەوەى هەبوو ەل نمیچەى دورگەى ئيبریای،
كە ەل ڕووى زانست و ڕوش نبریيەوە گەشەسەندوو تربوو بەراورد بە انوچەاكىن ديكەى
ئەوروپا ،گەش ىت ئەندەلوسیيەاكن ەل سەرەاتى پرۆسەی چوونە انوەى موسڵامانن
بۆ(ئەندەلوس) دەست پى كرد ،بەردەوامیىش هەبوو ات كەوتىن شانشیىن غەرانتە ،وەك
چۆن ڕووگەى ئايينييان بوو ئاواش ڕووگەى زانس تیيان بوو ،لێكۆڵينەوەكە پێكهاتووە
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ەل پوختەى توێژينەوەكە بە هەردوو زماىن(عەرەىب و ئینگلزیى)ەلگەڵ س ابسدا ،اب ىس
يەكەم هۆاكرە ئايینەييەاكىن پشت گەش تەاكمنان كردووە ئاماژە پێكردووە ەل ئەرىك حەج
و سۆ يگەرى و ڕێبازە يقهيەاكندا ،ەل ابىس دووەم هۆاكرى زانس تیامین ڕوونكردووەتەوە
ەل بەدەس هتێنان و مۆڵەىت زانس ىت ،ابىس س ێهەم هۆاكرى ڕاميارييە كە چ ەل ئەندەلوس
چ ەل خۆرهەلآت اكريگەرى كردووە ،ەل كۆاتيدا بە چەند خاڵێك ئەجنامە
بەدەس هتاتووەاكىن توێژينەوەكە ئاماژەى بۆ كراوە ەلگەڵ لیس ىت سەرچاوە سودل
وەرگریاوەاكن.
هۆاكرى هەڵژباردىن انونیشان:
ليەىن ڕاميارى و ڕووداوە گرنگەاكىن پەيوەست بە ەرمانڕەوا و كەسايەتيە س ياسیيەاكن
زایتر گرنگى پێدراوە ،تەاننەت ژایىن ڕۆش نبریى و زانس ىت كە ليەنێىك گرنگى
پێشكەوتىن كۆمەڵگا شارس تانیيەاكن بوو ،گرنگى پێدراوە ،بەلآم يەكێك ەلو ليەنە
گرنگانە پشت گەشەى زانس ىت ئەجنامداىن گەشت بوو بۆ بەدەس هتێناىن زانست ،ئەم
ليەنە ابيەخدارە ەل ليەن توێژەراىن نوێوە كەمرتين گرنگى پێدراوە ،بەاتيبەىت بە زماىن
كوردى توێژينەوە ەلسەرنەكراوە.
ڕێبازى توێژينەوەكە:
بەهۆى رسوش ىت اببەتەكەوە ڕێبازى (مێژوویی-ش ياكرى)مان بە ش ياو زانيوە بۆ
ئەجنامداىن توێژينەوەكە.
گرنگى توێژينەوەكە:
اكرێكی زانس ىت اببەتیيە سەابرەت بە ليەنێىك مێژوویی كە(پەيوەنديە زانس ىت و
مەعريفيەاكنە) ،كە ەلم ليەنەوە اكرێكی گرنگء كەم قسە ەلسەركراوە ،ئەمەش ەلو
ڕووەوە كە دەتوانرێت بە دەرخسنتء رشۆڤەاكریی ليەنێكی شاراوەو دەس تلێنەدراوی
مێژوو و شارس تانێىت ئیسالمی ئەژمار بكرێت.

هۆاكر و پاڵنەرەاكىن گەش ىت زانس ىت ئەندەلوس يەاكن
بۆ خۆرهەلآىت ئیسالمی
ابىس يەكەم :هۆاكر و پاڵنەرى ئايیىن
گەش ىت زانس ىت زاانایىن ئەندەلوس چەندين و هۆاكر و پاڵنەرى ەل پشت بووە بە ئاستێك
هاىن ئەو زااناینەى داوە گەشت بۆ انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم ئەجنام بدەن و
هەموو انڕەحەىت و ئازار و قورس يەاكىن ئەو ڕێگا سەخت و دوور و درێژە سارداین
نەاكتەوە ەل گرتنە بەرى ئاماجنەاكنيان .ێب گومان يەكێك ەلو هۆاكرانەش ڕۆڵى اكريگەر
و قوڵى بیىن ليەىن ئايیىن بوو ،كە پشىك شێرى بەركەوت ەل هانداىن ئەو زااناینە
بۆئەجنامداىن گەشت بۆ خۆرهەل آىت ئیسالىم (أ رخاس اندية محمد صديق ،بالس نة،
صفحة  . )12ئەم هۆاكرانەش:
تەوەرى يەكەم  :ئەرىك حەج
حەج بۆنە و پايەيەىك گەورەى موسڵاماننە و يەكێكە ەل (پێنج)پايە و ئەركە
سەرەكييەاكىن ئايیىن ئیسالم خوداوەند ەل سەر موسڵامانىن ەرزكردووە ،ات ئەجناىم بدەن
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بە اتيبەت بۆ ئەوانەى كە توااناین هەيە ،وەك ەل قورئاىن پریۆزدا هاتووە َ {:و ر ه رّلِل عَ َىل
الن ه راس رح ُّج الْ َبی رْت َم رن ْاس َت َطا َع الَيْ رە َسب اريال } (ال معران ،صفحة الآية ،)97وااتكەى:
ِ
(حەجكردىن ماڵى خودا واجبە ەلسەر خەڵك ئەوەى تواانی هەيە ئەتواێن بيگاێت،
سەرداىن باكت) (محمد امنی ،1999 ،صفحة ،)62هەروەها وەلآمدانەوەى ابنگەوازى
خودايە وەك ەل ئايەتێىك تردا هاتووە َ {:وأَ رلذ ْن ريف الن ه راس رابلْ َح ل رج يَاْتُوكَ رر َج اال َوعَ َىل ُ ر ل
ك
ضَ ا رم ٍر يَاْتر َنی رم ْن ُ ر ل
يق} (احلج ،صفحة الآية ،)27وااتكەى (:جاڕبدە بە انو
ك َ ل ٍج َ رمع ٍ
خەڵكدا بێن بۆ حەجكردن ئەوانیش دێن بۆ لت بە پيادە و بە سەر پش ىت هەموو
وشرتێىك لوازەوە و ەل هەموو ڕێگايەىك دورەوە) (محمد امنی ،1999 ،صفحة .)335
ئەویش سەردانكردىن ماڵى خودايە ەل شارى (مەككە) وبەجێهێناىن(تەواف) سوڕانەوە
بە دەورى (كەعبە) و هەموو ئەو كردە و پەرستشانەى ترى كە بۆ ئەو مەراس می و
ڕێوڕەمسە ئايينييانەيە پەيوەست كراوە ( السنيدي  ،2005 ،صفحة .)3
دایرە بە بۆنەى حەجەوە موسڵامانن ەل سەرجەم انوچەاكىن جهياىن ئیسالمييەوە بۆ
بەجێهێناىن ئەو ئەركە ئايينييە ڕوواین ەل شارى (مەككە)كردووە ،بۆيە بەش ێىك زۆرى
موسڵامانىن(ئەندەلوس) ڕوواین ەل(حيجاز) كردووە ەل اكىت وەرزى حەجدا و ەل شارەاكىن
(مەككە و مەدينە) ماونەتەوە (قامس ،2018-2017 ،صفحة  ،)24سەرداىن شوێنە
پریۆزەاكن و گۆڕى پەایمبەر(د.خ) و ایراىن ەل شارى (مەدينە) كردووە ،ەلگەڵ سەرداىن
شارى(قودس) وەك (يەكەم) ڕووگە و(س ێهەم) شوێىن پریۆزى موسڵامانن ەلو
شوێنانەبوون ئەندەلوسیيەاكن اتمەزرۆى بيننی و سەرداىن كردىن بوون ( عباس د،.
 ،1997صفحة  ،) 240هەروەها سەرداىن انوەندە زانستيەاكىن شارەاكىن(بەغداد،
دمیەشق ،قاهریە) و شارەاكىن تر ( املزروع ،2005 ،صفحة .)68
هەر بۆيە زااناین ەل هەموو جهياىن ئیسالميەوە ەل نێویش ياندا زااناكىن(ئەندەلوس)
ئەو ئەركەاین كردبوو بە دەر ەتێك بۆ سەرداىن زاان و ش ێخە ئايیىن و انوەندە
زانس تیيەاكن و گوێ گرتن ل این ،ەلو سەردااننەش چاواین بە زااناكىن انوەندە
زانس تیيەاكىن ئەو انوچانە كەوتووە ،ەلو كۆڕە زانس تیيانە بەشداراین كردووە و وەك
سەرچاوەی ڕەسەن و بنچينەیی ئايیىن ئیسالم زانستيان ل وەرگرتوون ،ئەمەش
وايكردبوو هەندێكيان ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم ئارەزووى مانەوە بكەن ،بۆ چەند ساڵ
مبێننەوە خزمەتێىك گەورە بەزانس ىت ئەو انوچانە بكەن ( ذنون طە ،2005 ،صفحة.)15
بۆنەى حەج ەل بەهێزترين هۆاكر و پاڵنەرە هاندەرەاكىن گەش ىت زاان ئەندەلوس يەاكن
بوو بۆ خۆرهەلآت ،ەل گرنگرتين هۆاكرى پەيوەندی بووە بۆ بەهێزكردىن يەكێىت لكتورى
و ڕۆش نبریى موسڵامانن ەل جهياىن ئیسالمدا ،بۆيە ئەو ڕووبەرە راوانە كە ەل نێوان
(ئەندەلوس) و (حيجاز)دا هەبوو ،سەرەڕایی ئاس تەنگەاكىن ڕێگا نەبۆتە هۆی ئەوەی
ئەم زااناینە دڕدۆنگ بن ەل ئەجنامداىن گەش تەكەاین بۆ انوچە پریۆزەاكىن خۆرهەلآت
(قامس ،2018-2017 ،صفحة  ،)24ئەمەو ەل اكىت گەش تنيان بۆ ئەوێ هەستيان بە
خۆىش و ئاسودەیی كردووە ،ئەمەش بە ڕووىن ەل دەربڕين و نوسینەاكنيان دەركەوتووە
وەك چۆن(ابن جبری) ەل گەش تەكەيدا اكتێك سەرداىن شارى (مەدينە)كردووە (ابن
الابر ،1995 ،الصفحات  ،)110-109هەس ىت خۆىش و شادی دەربڕيووە
نوس يويەىت (:ئەى پەایمبەرى ڕێنوێنياكر بۆ خزمەتت سەرجەم دەرای و بياابمن بڕيوە،
هاواكت منەتیىش تێدا نيە ەلو پێناوەدا ماڵ و مناڵامن جێهێش تووە ،بۆ هەندێ قسە و
گو تار پۆزشت دێنینەوە) (ابن اخلطيب ،الإحاطة يف أ خبار الغرانطة ،2003 ،صفحة
 .)150/2ئەمە نیشاىن دەدات مەبەس ىت سەرەىك (ابن جبری) ەل گەش ىت يەكەميدا بۆ
خۆرهەلآت بۆ ئەجنامداىن ئەرىك حەج بووە كە چەند جارێك ئەجناىم داوە (الشوابكە،
 ،2008صفحە  ،)28هەروەها ژمارەيەك ەلو ئەندەلوس يانەى سەرداىن شارى(مەككە)و
(حيجاز)این كردووە تێيدا ماونەتەوە ،ەلوانەش(حمی ادلين ابن العرىب638/ك 1240/ز)

جمةل جامعة التمنية البرشية
كە بۆ ماوەیی (پێنج) ساڵ ەل شارى (مەككە و مەدينە)ماوەتەوە سؤ ييةىك دایر بووة
(ابن الابر ،1995 ،الصفحات 146-145/2؛ املراكيش ،اذليل و التمكةل لكتاب املوصل
و الصةل ،2012 ،الصفحات  ، )543-539/4این زاانى ديكە زایتریش ماوەتەوە وەك
(محمد بن عبدەللا بن محمد املرىس السلمی655/ك 1257/ز)كە بۆ ئەجنامداىن ئەرىك
حەج هاتووە و ەرموودەانس بووە (أيب شامة ،2002 ،صفحة  ،)300بەلآم (عىل بن
محمد بن محمد بن ابراهمی الشبيىل احلصار 1214/611/ز) بۆ ئەجنامداىن حەج گەش ىت
كردووە بۆ ماوەيەىك زۆر ماوەتەوە ەقهيێىك دایر بووە ەل شارى (مەدينە) كۆچى دوایی
كردووە( .اذلهيب ،اترخي الإسالم وو يات و املشاهر و العالم ،2003 ،صفحة
.)319/13
تەوەرى دووەم  :سۆ يگەرى
سۆ يگەرى ئەو ڕێبازە ئايينييە بوو كە ەل كۆاتیی سەدەى(دووەىم كۆچى/هەش ىت
زايیىن) ەل انو موسڵامانن سەرى هەڵدا ،ڕێبازەكەش بريىت بوو ەلو ئەزموونە كەسیيەى
كە بە ڕۆیح هەموو ئەو مرۆڤانەدا تێدەپەڕێ كە بە خوداپەرس ىت و پش تكردن ەل دونيا
و خۆش يەاكىن ژاین و گرنگيدان بە ئاينی و ئاماجنەاكىن ەل پێناو ڕەزامەندى خودا اكرى
دەكرد ،دایرە جهياىن دڵ و گيان و خوداپەرس ىت كرۆىك سۆ يگەرى بوو (ابن خدلون،
املقدمة ،2001 ،صفحة  ،) 611بەلآم ەل سەدەاكىن دواتردا گۆڕاناكرى بە سەرداهات
و وەك بۆ بزوتنەوەيەىك كۆمەلآيەىت دەركەوت ،ات ڕێبازێىك ئايىن ڕووت ،ەلم بوارەدا
سۆ ييەاكن مزگەوت وخانەقا و دامەزراوە ئايينييەاكنيان بۆ بلآوكردنەوەى
ابنگەوازەكەاین بەاكرهێناوە ( يس عبدالقادر ،2016 ،صفحة .)166
سۆ يگەرى ەل ڕێگەى كۆچەرە خۆرهەلآتیيەاكن و حاىج و گەشتيارە
ئەندەلوس يەاكنەوە بۆ (ئەندەلوس)گوازرايەوە ،دوایی شارەزابونيان ەل بزوتنەوەى
سۆ يگەرى ،هەندێ ەل دانراوەاكىن ئەم ڕێبازەاین گواس تەوە ،كە ەل سەدەى(حەوىت
كۆچی/س يازدەى زايىن) گەیش تە (ئەندەلوس) و بلآوبوويەوە ( كتورة،1980 ،
الصفحات  ،)74-65بەلآم بە ش ێوەيەىك راوان سۆ يگەرى وەك بزوتنەوە ئايیىن پاش
لوازبووىن(دەوڵەىت موەحدينی)و سەرهەڵداىن دەوڵەىت(بەىن نەرص)بە ش ێوەيەىك
راوانرت بلآوبوويەوە ،ئەوەش پاش زایدبووىن پەيڕەواىن كە سۆ ييەاكنيان پێدەوترا،
دایرە ئەوەش پاش ئەوەى هەندێ ەل ەرمانڕەوأاكن هەوڵى نزيبوونەوە و پشگریيكردن
دان ئەمەش دەر ەتێك بۆ باڵوكردنەوەى بریوابوەڕەاكنيان ( يس عبدالقادر،2016 ،
صفحة .)166
لێرەوە بەش ێىك ئەندەلوسیيەاكن بە گش ىت و سۆ يەاكن بە اتيبەىت هەوڵياندا سەرداىن
انوچەاكىن خۆرهەلآت بكەن ،بە هۆیی بووىن دەاین انوەند و خانەقا و مەزارگەى
ش ێخەاكىن تەسەوف تێيدا مبێننەوە ،بە اتيبەىت ەل (میرس) كە ڕێبازە سەرەكيەاكىن
سۆ يگەرى تێدا بلآوبوويەوە ئەوەش هاىن ئەندەلوس يەاكىن دا گەش ىت بۆ بكەن ،كە
دایرترين ئەو ڕێبازانەش ەل (میرس)هەبوون ئەمانە بوون :
أ)ڕێبازى قادری :ئەم ڕێبازە بۆ(عبدالقادراجليالىن) دەگەڕێتەوە ،سەرەات ەل (بەغداد)
و دواتریش بە انوچەاكىن كۆمەڵگاى ئیسالميدا بلآوبوويەوە (ابن الثری ،1987 ،صفحة
.)121/11
ب) ڕێبازى ڕو اعى :ئەم ڕێبازە بۆ ش ێخ (أمحد الر اعی) دەگەڕێتەوە ەل (بەغداد)
دەركەوت ،كە دواى سەرداىن(میرس) و ڕێبازەكەى بلآوبويەوە ئەوەش سەردەىم
مەماليكدا (الشعراين ،2005 ،الصفحات . )257-250/1
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ج)ڕێبازى بەدەوى  :ئەم ڕێبازەش بۆ(الس يد أمحد البدوی) ەل (مەغ ريب) دەگەڕێتەوە
 ،پاش چووىن بۆ (میرس) ڕێبازەكەى بلآوبۆتەوە ( ابن تغري بردي ،بال س نة ،صفحة
252/7؛ الزرلكي ،2002 ،صفحة .)175/1
د)ڕێبازى شازیل :بۆش ێخ( أىب احلسن الشازیل) دەگەڕێتەوە كە ەل (مەغريب)ە ،بەل آم
بەهۆی ئەوەى ەل شارى (ئەسكەندەريە)ى (میرس) نیش تەج بووە ڕێبازەكەى تێدا
بلآوبۆتەوە ( الزرلكي ،2002 ،صفحة ،)305/4ئەم ڕێبازە ەلانو ئەندەلوس يەاكن
ليەنگرێىك زۆرى بۆ پەيدابوو و گرنگى پێدرا ،لێرەوەش بلآوبوونەوەى سۆ يگەرى ەل
(میرس) و بووىن گەورە ش ێخەاكىن سۆیف تێيدا وايكرد بەش ێىك زۆرى ئەندەلوس يەاكن
وە بە اتيبەىت سۆ يەاكن حەزاین بە سەرداىن كردووە تيايدا نیش تەج بوون ( عاشور،
 ،1996صفحة .)340
ەل بەانوابنگرتين ئەو زااناینەىش بە مەبەس ىت سۆ يگەرى سەرداىن خۆرهەلآتيان
كردووە(حمى ادلين ابن عرىب638/ك1240/ز) بوو (بالثيوس ،بال س نة ،صفحة ،) 5
كە مەبەس ىت سەرەىك سەردانەكەى بۆخۆرهەلآىت ئیسالىم ،بە اتيبەىت سەرداىن بۆ
شارى(قودس) بۆ لێكۆڵينەوە بوو ەل سەر پياواىن سۆیف ،كە ژایىن خۆاین بۆ عری ان و
تەسەوف تەرخانكرد (بالثيوس ،بال س نة ،الصفحات 69-62؛ الشوابكة،2008 ،
صفحة  ،)32وەك چۆن خۆی ڕوىن كردۆتەوە گەشت و گەڕاىن سۆ ييەاكن ەل پێناو
دۆزينەوەى هێز و دەسەلآىت خودا بوو ،ژيرى دەرىك پێنااكت ئەوەش عری اىن ئيالهيە،
ئەو پێىى وابوو گەشتياران دوو گروپ بوون ،گروپێكيان ئەوانەن بە هزرو عەقڵيان
گەشتيان كردووە ەل پێناو دۆزينەوەى ڕاس ىت هەوڵياندا ،بەش ێىك كەش يان بە دڵ
گەشتيان كرد ،بۆ دۆزينەوەى ڕاس ىت و بووىن خودا كە سۆیف و پياوچاكەاكن بوون،
هاوش ێوەى نێردراواىن خودا بەرەو عری اىن خودا گەشتيان كرد (اإبن عريب،1948 ،
صفحة  ،))7/2بۆيە(ابن العرىب)ەل گەش تەكەيدا تواىن هەنگاوى گەورە بنێت ەل
انساندىن سۆ يگەرى و ليەنێىك راوان ەل ژایىن ئايىن و مەعريفى ەل خۆرهەل آىت
ئیسالميدا ببینێت (الشوابكة ،2008 ،صفحة .)33
ەل ليەىك ديكەوە چەندين زاانی ترى ئەندەلوىس گەشتيان كردووە بۆ خۆرهەلآىت
ئیسالىم كە ڕۆڵى گەورەاین گێڕا ەل بوارى تەسەوف ەل خۆرهەلآت ،ەلوانەش (عىل
بن أمحد بن حديدە الندلیس) كە يەكێك بووە ەل سۆ يەاكن و دوای وەرگرتىن تەسەوف
ەل (ئەندەلوس) گەش ىت خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە ،تێيدا ماوەتەوە ات ئەواكتەى ەل
ساڵى(719ك 1319/ز)ەل شارى(قودس)كۆچى دوایی كرد (العسقالين ،1972 ،صفحة
( ،) 13/4أبو العباس املرىس(686ك1288/ز) خوێناكرى(أىب احلسن شازیل) يەكێىك
تر بوو ەل سۆ يە بەانوابنگەاكىن (ئەندەلوس) ەل ولآىت (میرس) (العسقالين،1972 ،
صفحة  ،)273/1ەلگەڵ (ابن س بعنی1269/669/ز) كە خەڵىك (مەرس يە)بووە ،ەل
سۆ يە بەانوابنگەاكىن ئەندەلوس بوو ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم ( ابن تغري بردي ،بال
س نة ،الصفحات 233-232/7؛ املقري ،1968 ،صفحة  ،)198/2هەروەها(أبو احلسن
الشش تریى668/ك 1269/ز) هاوسەردەميان بووە سۆ يەىك ديكە بوو (املقری،
 ،1968صفحە  ، )185/2دایرە ئەوان و چەندان سۆیف تر ڕۆڵى گەورەاین گێڕاوە ەل
بوارى سۆ يگەريدا و هۆاكرێىك بەهێزبوون ەل نزيكبوونەوە و پتەوبووىن پەيوەندى
مەعريفى و سۆ يگەرى ەل نێوان و ئەندەلوس و خۆرهەلآىت ئیسالمدا ( يس عبدالقادر،
 ،2016صفحة  ،) )168بە جۆرێك اكريگەرى ەل سەر ەرمانڕەوأاكنیش هەبووە ات
ڕێزاین بگرن و گرنگى بە دروس تكردىن خانەقا و شوێىن خەڵوەتگا اتيبەت بە سۆ يەاكن
بدەن .وەك ئەوەیی(سوڵتان قلآوون) كردى ەل دروس تكردىن خانەقای (رسایقوس)دا
تەاننەت مزگەوت و گەرماویىش بۆ دروست كرد ،كە شوێىن زایتر(سەد) سۆیف تێدا
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دەبوويەوە بۆ خەڵوەتكردن ،ئەمە ەل ئەندەلوسیش اكريگەرى ەل سەر ەرمانڕەوأاكن
هەبوو ،بەوەى اكتێك (سوڵتان محمدى يەكەم) داوای ەل سۆیف(ابن مروان الياجنیس)
كرد ەل (وادی أآش) ات هاواكرى باكت ەل ڕووبەڕووبونەوەى خاچيەاكندا (الطويخ،
 ،1997صفحة 344؛ يس عبدالقادر ،2016 ،الصفحات  ،)168-167بەم هۆاینەش
ڕوون دەبێتەوە كە تەسەوف اكريگەرى هەبوو ەل سەر بەهێزبووىن پەيوەندى ڕۆیح و
ئايیىن ەل نێوان خۆرهەلآىت ئیسالىم و ئەندەلوس بە ش ێوەيەىك راوان يەكێك بووە ەل
پاڵنەرەوە ئاينيە اكريگەرەاكن ەل گەش ىت زاانایىن ئەندەلوس بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم .
تەوەرى س ێهەم :دەركەوتىن ڕێبازە يقهييەاكن ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم
سەرچاوە سەرەكيەاكىن شەريعەىت ئیسالىم ەل سەرەاتوە قورئاىن پریۆز و سوننە
بوو ،ەل سەر ئەم دوو بنەمايە ئايیىن ئیسالم ایسا سەرەكيەاكىن داڕێژراو بوون ،كرابوونە
بنەمای ایسا سەرەكيەاكىن شەريعەت و دەوڵەت ،بەلآم دوای راوانبووىن س نورى
خيال ەىت ئیسالىم بەهۆى پرۆسەى توحاتەوە ەل(سەمەرقەند)ەوە
بۆ(ئەندەلوس)چەندين اببەىت اتزە هێنا بوويە پێشەوە بۆ موسڵامانن ،كە چارەسەرى
خێرای ەل قورئان و سوننەدا ابس نەكرا بوو ،بۆيە پێویس ىت بە وەرگرتىن بریوبۆچووىن
زاان و وقەهاى ئیسالم هەبوو ،ئەویش ەل ڕێگەى پێوانەى شەرعى و كۆدەنگى زااناین
بە پێىى قورئان و سوننە (قامس ،2018-2017 ،صفحة  ، ) 49لێرەوە جياوازى ەل
بریوبۆچوونە يقهيەاكندا سەرى هەڵدا ،كە ئەمەش ئاسایی بوو ەلسەراین بە مەرجێك
لداىن تێدا نەبێت ،ئەم جياوازاینە بوو بە هۆاكرى دەركەوتىن ێرگە يقهيەاكن ەل جهياىن
ئیسالميدا.
ەل (ئەندەلوس) ێرگە يقهييەاكن ەل ژێر اكريگەرى خۆرهەلآىت ئیسالىم سەراین
هەڵدا ،هەرچەند ئايیىن ئیسالم تێيدا بەراورد بە انوچەاكىن تر اتزە بوو ،بۆيە
بریوبۆچوون و اببەتە يقهييەاكنیش اتزە و جياواز بوو ،ەل ژێر اكريگەرى ئەو گۆڕاناكريە
ئاييزناييانەدا بوو ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم سەرى هەڵدا ،بە ئاستێك زۆرينەى ئەو
ێرگەئايينييانەى ەل (ئەندەلوس) دەركەوتن ەل خۆرهەلآت سەراین هەڵدا بوو ،سەرەات
يەكەم ێرگەى يقهىى كە دەركەوت ڕێبازى(الوزاعى) بوو ەل ساڵى (157ك774/ز)
 ،بەلآم بەردەواىم زۆرنەبوو ،دواتر ڕێبازى(ماليىك)لیی ئەندەلوسیيەاكن برەوى پەيدا
كرد بوو بە ئاييزنای يەكەىم خەڵك ،هەرچەند دواتر (شا عى) و (الظاهری) ەل
(ئەندەلوس)دەركەوتن ،بەلآم هيچ يەكێك ەلو ڕێبازانە وەك(ماليىك)ەل ليەن
موسڵامىن(ئەندەلوس)ەوە گرنگى پى نەدرا ،ەل سەردەىم(احلمك بن هشام بن عبدالرمحن
داخل206-180/ك821-796/ز)بوو بە ڕێبازى ەرىم دەوڵەىت ئومەوى ەل ئەندەلوس
(املقري ،1968 ،صفحة 60/4؛ يس عبدالقادر ،2016 ،الصفحات 164-163؛ قامس،
 ،2018-2017صفحة .)54
ڕێبازى(ماليىك) بۆ (ماليك بن أنس179/ك795/ز) دەگەڕێتەوە (الشعراين،
 ،2005الصفحات  ، )99-98/1اكريگەرى گەورەى ەل سەر (ئەندەلوس) و بەهێزكردىن
پەيوەندى ەلگەڵ خۆرهەلآىت ئیسالىم هەبوو ،ئەم پەيوەندييەش سەرەاتكەى
دەگەڕێتەوە بۆ دەركەوتىن ڕێبازەكە ەل(ئەندەلوس) ،چەندين بۆچوون هەبوو ەل سەر
دەركەوتىن ئەم ڕێبازە ەل (ئەندەلوس)( ،أخنيل ابلنثيا) پێىى وابوو سەرەاتى
دەركەوتىن(ماليىك)ەل ئەندەلوس انڕوونە ودایر نيە ( ابلنثيا ،1955 ،صفحة  ،) 417بەلآم
بۆچوونێىك تر سەرەاتى دەركەوتىن دەگەڕێنێتەوە بۆ (حیی بن حیی
الليیث234/ك848/ز) ،دوایی ئەوەى سەرداىن خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە و چۆتە
شارى(مەدينە) سەرداىن(ماليك بن أنس) كرد و ڕێبازەكەى ل وەرگرتووە گەڕاوەتەوە،
يەكەم كەسايەىت بوو كە ڕێبازى (ماليىك) گەایندۆتە (ئەندەلوس)( .ابن الفرچی،
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 ،1989الصفحات ( 898/2ابن الفريض ،1989 ،الصفحات ،)900)900-898/2
بەلآم بۆچوونێىك ديكە پێىى وابوو ەل ڕێگەى (زاید بن عبدالرمحن) انرساو بە (ش بطون)
گوازرايەوە بۆ (ئەندەلوس) ،چونكە يەكەم كەس بوو(املوطا)ى (ماكل بن أنس) بردۆتە
ئەو ولآتە و بلآوى كردۆتەوە (امحليدي ،2008 ،صفحة .)314
ئەمەش بوو بە سەرەاتيەىك ابش و ژمارەيەىك زۆرى زاان و ێرخوازى ئەندەلوىس
ڕوواین ەل انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە ،بە اتيبەىت(حيجاز) و شارى
(مەدينە) بۆ وەرگرتىن زانس ىت ڕێبازەكە و وەرگرتىن مۆڵەىت زانس ىت ەل زاانایىن(ماليىك)،
ئەمەش بەردەوام بوو ەل سەدەى(حەوتەم و هەش تەىم كۆچی/س يازدەيەم و چواردەيەىم
زايیىن)شدا ،چەندين زاان و ێرخوازى (ماليىك) ڕوواین ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە
بە مەبەس ىت وەرگرتىن زانست يقهىی ەل زاانایىن(ماليىك) ،هەروەها وەرگرتىن مۆڵەىت
زانس ىت وايكردبوو ژمارەيەىك زۆراین ڕوو ەل خۆرهەل آت بكە لێىى مبێننەوە ،تەاننەت
هەندێكيان بوون بە گەورە زاانی(ماليىك)ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم قازى و مو ىت
ڕێبازەكە ەلو شوێنانەى ماونەتەوە (قامس ،2018-2017 ،صفحة  .)62ەلو زاان
ئەندەلوس يانەى ڕوواین ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم كرد (محمد بن معر بن يوسف الامام
عبدەللا الانصارى القرطیب631/ك1233/ز) يەكێكە بوو ەل ەقهيەاكىن (ماليىك) و
سەرداىن شارەاكىن(مەككە و مەدينە)ى بۆ وەرگرتىن زانس ىت ڕێبازەكە كرد (الس يوطي،
 ،1965صفحة  ، )201/1هەروەها يەكێىك تر ەل زاان ئەندەلوس يەاكن(جامل ادلين ابوبكر
الوائىل البكرى الاندلیس الرشیىش685/ك1287/ز) كە سەرداىن (شام و عێراق و
میرس)ى كردووە بۆ وەرگتىن زانس ىت شەرعى ڕێبازى ماليىك (الس يوطي،1965 ،
الصفحات  ، )45-44/1تەاننەت هەندێكيان ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم بوون بە قازى و
مفىت ڕێبازەكە ،وەك(عبدەللا بن الهاىنء اللخمى الغرانطى771/ك1369/ز) كە
سەرداىن (میرس و شا م)ى كردووە ،كە ئەوەندە ەل (شام) ماوەتەوە ات بووە بە قازى و
مو ىت(ماليىك) ەل شارەاكىن(دمیەشق و حەما) و ەل ساڵى (767ك1365/ز) بوو بە
قازى وانوچەاكىن (شام) (العسقالين ،1972 ،صفحة 453/1؛ الس يوطي،1965 ،
صفحة  ،)456/1ئەمە چەندين زاانی ترى ئەندەلوس بۆ شارەزابووىن زایتر ەل
ڕێبازى(ماليىك) سەرداىن خۆرهەلآىت ئیسالميان كردووە بۆ ئەوەی خۆاین ڕاس تەوخۆ
شارەزایی ڕێبازەكە بن ئەو زانس تە ەل زااناكىن وەربگرن.
هەرچەند (ماليىك) ڕێبازى سەرەىك خەڵىك (ئەندەلوس) بوو ،بەلآم (شا عی)ش
يەكێىك ديكە بوو ەلو ڕێبازانەى بلآوبوويەوە و ژمارەيەك پەيڕەواكرى هەبووە ،بەش ێىك
ئەو زااناینەى گەش ىت خۆرهەلآتيان كردووە ەل ڕێگەایندا سەرداىن ێرگەاكىن
(شا عى)این كردووە ،ەل (میرس و شام) ماونەتەوە و زانست و مۆڵەىت زانستيان
وەرگرتووە ،هەندێكیش يان ەلو ێرگانەدا ماونەتەوە بوون بە زاان و مامۆس تاى گەورەى
ڕێبازەكە ،يەكێك ەلو زااناینەش (شهاب ادلين ابوالعباس اللخمی الاشبيىل
الشا عی699/ك 1299/ز) دوای ئەوەی ەل دەس ىت( ەرەجن و خاچيەاكن)ڕزگارى بوو
بە مەبەس ىت حەجكردن سەرداىن خۆرهەلآت كردووە ،پاشان چووە (شام و میرس)،
يەكێكە بووە ەل پێشەوا دایرەاكىن (شا عى) ەل زانس ىت ەرموودەشدا انوابنگى هەبووە
(اذلهيب ،تذكرة احلفاظ ،بال س نة ،صفحة  ،) 1486/4هەروەها (أبو جعفر القرطیب
الفنكی الشا عی597/ك1200/ز)يەكێىك تر بوو ەل زاان ئەندەلوس يەاكىن تر ،كە هاتۆتە
خۆرهەلآىت ئیسالىم دوایی ڕێوڕەمسى حەج گەش ىت بۆ (دمیشق و موسڵ)كرد ،زانس ىت
ەل زااناكىن وەرگرتووە ەلوێش مايەوە ات ەل ولآىت (شام) كۆچى دوایی كرد (الصديف،
 ،2000صفحة .)205/7
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ابىس دووەم  :هۆاكرى زانس ىت
زانس تخوازى يەكێك بوو ەل خەسڵت و خوليااینەى مرۆڤ كە بەردەوام هەوڵى بۆ داوە،
ەلم بوارەدا ئايیىن ئيتسالم گرنگى ابىش بەم ليەنە داوە و ابنگەشەی بۆ كردووە،
هەروەها موسڵامانىن هانداوە ێربووىن زانست و گرنگى دان بە بلآوكردنەوەى زانست
وەك ئەركێىك ئايىن سەير بكەن و تەاننەت پاداش ىت گەورەى بۆ داانون ،بەسەرچاوەى
ڕێنوێىن بۆ سەر ڕێگاى ڕاست دەستنیشاىن كردووە ( القرضاوي ،1985 ،صفحة .)3
ئەمە و جگە ەلوەى ئیسالم شوێن و پێگەى زانست و زاانایىن بەرز نرخاندووە بە
گرنگييەوە ابىس كردوون ،بۆيە ەل قورئان و ەرموودەشدا پێداگرى زۆركراوە ەل سەر
ێربووىن زانست و بلآوكردنەوەى و بەڕێگایی گەشنت بە خودا دانراوە ،بە جۆرێك
وشەی داانیی (احلكمی) كە ئاماژەيە بۆ زانست(هەش تا) جار ەل قورئاندا هاتووە
(عبدالبايق  ،1954 ،الصفحات  ،) 481-469ئەمە جگە ەلوە كە يەكەم ئايەىت قورئان
مس َرب ل َرك
كە دابەزيووە بە وشەی خبوێنە(اقرا)دەست پى كردووە وەك دە ەرم  {:اقْ َرأْ راب ْ ر
ه راذلي َخلَ َق} (العلق ،صفحة الآية) وااتكەى(:خبوێنە بە انوى خودایی دروس تكەرەوە)
(محمد امنی ،1999 ،صفحة  ،)597تێيدا ەرمان بە پەایمبەر كراوە خبوێنێتەوە و ێربێت،
چونكە لكيىل مەعريفە و داانييە ،هەروەها پەایمبەر(د.خ) ەل چەندين شوێندا ئاماژەی
بە گرنگى زانست كردووە ،وەك ەرموويەىت{ :من سكل ط ريقا يطلب يە علام سهل
ەللا بە طريقا ایل اجلنة} وااتى ەرموودەكەش( :هەركەس ێك ڕێگەى بە دەس هتێناىن
زانست بگرێتە بەر ئەوا خوداوەند ڕێگاى بەهەش ىت بۆ ئاسان دەاكت .ات كۆاتیی
ەرموودەكە ( )....مسمل ،بال س نة ،صفحة 2074/4؛ ابن ماجة ،بال س نة ،الصفحات
 ،)146-145/1این زانست وەك ئەركێىك ئايیىن بووە ەرموويەىت{:طلب العمل ريضة
عىل ك مسمل ومسلمة } وااتى ەرموودەكەش  (:بەدەس هتێناىن زانست ەرزە و ئەركە
ەل سەر هەموو موسڵامنێك) (ابن ماجة ،بال س نة ،صفحة  ،) 146/1ەلم ئايەت و
ەرموودانەوە ڕووندەبێتەوە كە ات چەند ئايیىن ئیسالم گرنگى داوە بە زانست و ێربووىن
مەعريفە و هاىن موسڵامانىن داوە بەردەوام بەدواى زانس تدا بگەڕێن ،يەكێك ەلو
ڕێگايەنەش بۆ بەدەست هێناىن زانست بەاكرهێرناوە گەش ىت زانس ىت بووە ،بە پێویس ىت
و گرنگى ژایىن زانس ىت دانراوە ،ەلم بوارەدا(ابن خدلون) ئاماژەی بەوە كردووە و
نوس يويەىت (:ئەجنام داىن گەشت ەل پێناو زانست و ديدارى زاان و ش ێخەاكن بۆ بە
دەس هتێناىن زانست ،بە مەرىج سەرەىك زانست و ێربوون دانراوە) (ابن خدلون،
املقدمة ،2001 ،صفحة  ،)541لێرەوەش بەدەس هتێناىن زانس تیش ەل كۆمەڵگاى
ئیسالميدا بوو بە هۆاكر و رێگەيەىك سەرەىك بۆ بلآوبوونەوەى زایترى مەعريفەى
زانس ىت ەل نێو گەلىن موسڵامندا ، ،بۆيە ەل دوایی گەیشتىن ئیسالم بە (ئەندەلوس) ئيرت
انوچەاكىن خۆرهەل آىت ئیسالىم بوو بە سەرچاوەی وەرگرتىن زانست و انوەندى
سەرەىك زانس ىت شەرعی بۆاین ،بە دوو مەبەس ىت سەرەىك ئەندەلوس يەاكن گەشتيان
بە هۆاكر و پاڵنەرى زانس ىت ئەجنام داوە بۆ خۆرهەلآىت ئیس الىم كە ەل دوو تەوەردا
ئاماژەیی پى دەكەين .
تەوەرى يەكەم  :بەدەست هێناىن زانست
خواس ىت زانست هاىن مرۆڤى داوە بەردەوام سەركەىش باكت و گەش تكردن باكتە
هۆاكرى بە دەس هتێناىن ئەو خواس تە ،دایرە گەشت بۆ بە دەس هتێناىن زانس تیش يەكێك
بووە ەلو ليەاننەى كە پەيوەندييە ڕۆش نبریييەاكىن نێو جهياىن ئیسالمی ەل سەدەاكىن
انوەڕاست پەرەپێداوە و بەهێزى كردووە ،ەلم ڕوانگەيەوە هەمیشە زااناین و ێرخوازاىن
زانست هەموو ڕێگەيەكيان گرتۆتە بەر بۆ وەرگرتن و زایدكردىن زانست و انڕەحەىت و
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ئاس تەنگەاكنيان ەل پێناويدا وەل انوە ،بۆيە گەشت ەل پێناوى زانس تدا ەلو اكرانە بووە،
كە ەل سەر ێرخواز پێویست بووە  ،گرنگى پى بدات و ەل پێناو اكمڵكردىن ئاس ىت
مەعريفى خۆیی و پس پۆڕبوون تێيدا هەموو هەوڵەاكىن خباتەاكر (ابن خدلون ،املقدمة،
 ،2001صفحة  ،)544هەروەها ەلو ڕێگايەوە زایتر شارەزایی ولآاتن و لكتور و
ڕۆش نبریی ميەلاتن بوون وە هۆاكر بووە بۆ ئاڵوگۆڕى ڕۆش نبریى نێوان كۆمەڵگااكن،
ئەویش بە تێكەڵ بوون بە ێرخوازاىن نەتەوە جياوازەاكن كە هەموواین ەل پێناو زانس تدا
ەل انوەندە زانس ىت و ڕۆش نبریيەاكن كۆدەبوونەوە (ابن مرمي ،1908 ،صفحة . )217
ەلليەىك ترەوە يەكێك ەلو اتيبەەمەنداینەى ئەندەلوسیيەاكن پێىى انرسابوون حەزى
زۆراین بووە بۆ ێربووىن زانست و زانيارى ،بۆيە ئەجنامداىن گەشت بۆ خۆرهەل آىت
ئیسالىم وەك ڕێگایی سەرەىك بەدەس هتێناىن زانستيان داانوە ،ەل بەرئەوەی انوەند و
سەرچاوەی زانس تە شەرعيەاكن و شوێىن ەلدايكبووىن رسوش و پەایم و سەرچاوەیی
زانس تەاكىن تر بووە بۆ موسڵامانن ،هەروەها توانيواینە بۆ دەوڵەمەندكردىن ئاس ىت
ڕۆش نبریى و بەهێزى پەيوەندى ژایرى ەلگەڵ خۆرهەلآىت ئیسالىم گەشت بكەن بۆ
بە دەس هتێناىن زانست  ،بۆ ئەوەش هەزاران ميل بڕبن بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم و
انوەندە زانس تیيەاك ن ،ێب گودانە انڕەحەىت و مەترسیيەاكن ديدارى زااناین ئەجنام بدەن
(البرشي ،1986 ،الصفحات .)185-184
آ
ەلم بوارەدا هەرچەند ئەرىك حەج ڕێوڕەمسێىك ئايیىن بووە ،بەلم ەلگەڵ ئەوەشدا
كۆڕبەندێىك زانس ىت و ڕۆش نبریى بووە ،كە تێيدا ژمارەيەىك زۆرى حاجيان بە
دەر ەتێكيان زانيووە ،ات بەشدارى ەل ئەلقە و دانیشتىن شارەزابوون ەل ەرموودەاكن و
رسوىت ئايیىن و كۆڕى زانست و ئەدەب و ديدارى زااناین ەل شارەاكىن (مەككە و
مەدينە)بكەن (الشوابكة ،2008 ،صفحة  ،)34ئەمەش وایی كردبوو حەج سەرەڕای
ليەنە ئايينييەكەى ببوو بە كۆڕبەندێىك ڕۆش نبریى تێيدا زاان و ێرخوازان ەل جهياىن
ئیسالىم و(ئەندەلوس)یشەوە بۆ بە دەس هتێناىن زانست و مەعريفە بەشداراین دەكرد
( غنمیة ،1953 ،صفحة  ،)212ەلم بوارەشدا بۆ زانس ىت شەرعی و ئايیىن
ئەندەلوس يەاكن ڕوواین ەل شارى(مەدينە)كردووە ،بەهۆیی بووىن زاانى گەورە ەلم
شارەدا ،تێيدا دەمانەوە بۆ وەرگرتىن زانست بە اتيبەىت زانس ىت ڕێبازى(ماليىك) كە
بەش ێىك زۆرى قواتىب و زااناكن تێدا بووە ،وەك (ابن خدلون) ئاماژەى پى كردووە كە
(مەدينە) سەرچاوەى زانس ىت ئەندەلوسیيەاكن بووە (ابن خدلون ،املقدمة،2001 ،
صفحة .)449
هەروەها شوێنێىك ديكە ێرخوازاىن (ئەندەلوس)گەشتيان بۆ كردووە (عێراق) بوو،
بە اتيبەىت شارى (بەغداد) كە ەلو سەردەمدا سەرابرى ئەوەى پێگە و پايتەخىت
(خيال ەى عەابىس)بوو ات ساڵى (656ك1258/ز) ،انوەندى هزرى و شارس تانیيەىت
ئیسالمیش بوو ،شوێىن كۆبوونەوەى زاان و پزیشاكن و ەيەلسوف و ئەديبان بوو ەل
هەموو جهياىن ئیسالميدا (البرشي ،1986 ،صفحة 186؛ ذنون طە ،2005 ،صفحة
 ،)42بۆ زانس ىت زمان و ئەدەب و ڕێزماىن عەرەىب دواى شارى (بەغداد) بۆ دوو
شارى ديكە گەشتيان بۆ كردووە ئەوانیش(كو ە و بەرسە)بوون ،وەك دوو انوەندى
گرنگى زمانەواىن ەلو سەردەمەدا انرساون و بۆ ئەو زااناینە گرنگى اتيبەىت خۆیی هەبووە
(البرشي ،1986 ،صفحة  ،) 187هەروەها شارەاكىن (موسڵ ،دمیەشق ،قاهریە ،
نیسابوور)چەند شارێىك تر انوەندى زانس ىت گرنگ بوون ،بۆ ئەو زااناینەى كە
ئارەزومەندى زانس تەاكىن(بریاكرى و ەەلكناىس و پزیشىك و مێژوو و ەلسە ە)و
زانس تەاكن ت ر بوون گەشتيان بۆ ئەجنامداوە ( ذنون طە ،2005 ،صفحة .)42
بەىش زۆرى ئەم زااناینە پاش وەرگرتىن زانست ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم گەڕاونەتەوە
بۆ زێدى خۆاین بە زانس تەكەاین خزمەتيان كردووە ،بەلآم بەش ێىك ديكە ئەم زااناینە
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دوای ئەوەی بە مەبەس ىت زانست گەشتيان ئەجنام داوە و ماونەتەوە خزمەتيان كردووە،
منونەى ئەو زااناینەى ەل (ئەندەلوس)ەوە ڕووى ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە(محمد بن
عىل البياىس الغرانطی703/ك 1303/ز)بوو ،دوایی ئەجنامداىن حەج ڕووى ەل شارى
(قاهریە)كردووە بە مەبەس ىت وەرگرتىن زانس ىت ەرموودە ەل زاان ەرموودەانسەاكن ،ەل
(میرس)ماوەتەوە ،ات بۆتە يەكێك ەل زاان بەانوابنگەاكىن ەرموودە ژمارەيەىك زۆرى
ێرخواز سوداین ل وەرگرتووە و ات مردىن ەل (قاهریە)ماوەتەوە ،زاانيەىك ترى
ئەندەلوىس (محمد بن عبدەللا بن محمد بن أ ىب الفضل السلمی
املرىس655/ك1257/ز)يە ،كە بۆ بەدەس هتێناىن زانست وەك ێرخواز ڕووى ەل
خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە ،سەرەات گەش ىت بۆ(خۆراسان و مەروى) كردووە ،پاشان
چۆتە(بەغداد)و دواتریش بۆ(شام) بە مەبەس ىت وەرگرتىن زانست ،پاش ئەجنامداىن
حەج دەر ەىت وەرگرتووە ەل(مەدينە)زانست بەدەست هبێنێت ،بۆ زانست چۆتە
(میرس)و ەلوێيەوە چۆتە شارى(دمیەشق) و ماوەتەوە ،يەكێك بووە ەلو زاان دایر و
لێهاتوانەى ەل زۆر بوارى زانستيدا خزمەىت كردووە ەلبوارەاكىن (ئەدەب و نەحو و
ەرموودە و تە سری) ەل اكىت گەڕانەوە بۆ (دمیەشق) كۆچى دوایی كردووە (الصديف،
 ،2000صفحة 144/1؛ املقريزي ،1991 ،صفحة  ، )121/6زاانيەىك ترى ئەندەلوىس
ەل بوارى زانس ىت پزیشكيدا ەل انوچەاكىن خۆرهەل آىت ئیسالىم ڕۆلێىك گەورە هەبوو(ابن
البيطار646/ك )1248/ە ،پزیشكێىك بەانوابنگ بوو كە بە مەبەس ىت بەدەس هتێناىن
زانس ىت پزیشىك و ڕووەكناىس سەرداىن ولآىت (ڕۆم و میرس و شام)ى كردووە،
ماوەيەىك زۆر ماوەتەوە خزمەىت كردووە چەندين كتێیب هەيە ەل بوارى پزیشكيدا (اإبن
أيب أ صبعة ،بال س نة ،صفحة 601؛ املقري ،1968 ،الصفحات .)692-691/2
تەوەرى دووەم :مۆڵەىت زانس ىت و ديدارى زااناین
يەكێك ەلو پاڵنەر و هۆاكرە زانستيانەى ڕۆڵى اكريگەرى هەبووە ەل هانداىن
ئەندەلوسیيەاكن بۆ ئەجنامداىن گەشت بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم ،وەرگرتىن مۆڵەىت
زانس ىت بووە ەل زااناین ەلو سەردەمەشدا سەرچاوە و لنكەى زانست خۆرهەلآت بووە
بەاتيبەىت زانس تە شەرعيەاكن ،بۆيە بەدەس هتێناىن مۆڵەىت زانس ىت ەل گرنگرتين هۆاكرەاك ىن
ئەجنامداىن گەش تانە و بەرەوپێشچوون و گەشەكردىن ژایىن زانس ىت و بەهێزبووىن
پەيوەندى ڕۆش نبریى ەل نێوان خۆرئاوا و خۆرهەلآىت ئیسالىم بووە ،هەروەها يەكێك
بووە ەل هۆاكرە گرنگەاكىن دەركەوتىن پێشكەتىن زانس ىت ەل ئەندەلوس (العامري و أرجي
كرمي محد العتايب ،2014 ،صفحة .)86
(مۆڵەىت زانس ىت) ەل ڕووى زمانەوانيەوە واتە (مۆڵەت پێدان و ڕێگەپێدان) ەلليەن
زااناینەوە (ابن منظور ،بالس نة ،صفحة ،) 326/5بەلآم ەل ڕووى چەمكەوە واتە(:مۆڵەت
و ڕێگە پێدان بۆ گێڕانەى ئەو زانس تەى مەبەس تە) ( ياض ،1967 ،صفحة  ،) 21این
بەوااتيەىك تر( ێرخواز داوا ەل زاان دەاكت كە مۆڵەىت زانس تەكەى پى بدات ،ئەویش
مۆڵەىت پى دەدات بەم ش ێوەيە ێرخواز مۆڵەتدراوە و زاان مۆڵەت پى دەرە) (
البغدادي ،بالس نة ،صفحة  ، )312بۆيە ێرخوازان بە مەبەس ىت وەرگرتىن زانست
گەشتيان ئەجنام داوە ،ەل سەرەاتوە وەرگرتىن مۆڵەت تەهنا ەل ەرموودەانسان بوو بە
مەبەس ىت گێڕانەوە ەرموودە بە زمان این بە نورساو ،بەلآم دواتر بۆ هەموو زانس تەاكن
ئەمە بوو بە پێوس ىت زانس ىت (شاوش ،1995 ،صفحة  ،)405ئەم مۆڵەتە وەك
بڕواانمەى شایس تەیی بوو ،كە ێرخواز ەل زاان و مامۆس تاكەی وەريگرتووە ،دوایی
ئەوەیی زانس تەكەى وەردەگرت و دەخیوێند ەل ماوەيەىك دایركراودا بە مانگ این ساڵ
این زایتر ( زكري ،2010-2009 ،صفحة  ،) 35بۆيە هەمیشە هەوڵيان داوە (مۆڵەىت
زانس ىت) ەل ژماەيەىك زۆر زاان وەربگرن بۆ ئەوەیی زانست و مۆڵەتەكەى مامتنە پى كراو
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جمةل جامعة التمنية البرشية
بێت ،مۆڵەتەكەش بە(دوو)جۆر بوو ،این نورساوێك بووە بۆ ێرخوازەكە بە نورساوى
زاان و ش ێخەكە مۆڵەىت ل وەرگرتووە این بە زارەىك مۆڵەىت پى دراوە (رس مت،2009 ،
صفحة .)14
آ
وەرگرتىن (مۆڵەىت زانس ىت)یش وەك چۆن ەل خۆرهەلت گرنگى پى درا ەل
(ئەندەلوس)یش بەهەمان ش ێوە بوو ،واتە ئەم ش ێوازە بۆ ئەندەلوسیش گوازراوەتەوە،
ەل ڕێگەى ئەو ێرخوازانەى گەشتيان ئەجنامداوە ،این ئەو زاان خۆرهەلآتيانە چوونەتە
(ئەندەلوس) مۆڵەتيان داوە بە ێرخوازان ،وە شتێىك بلآو بوو ەل كۆمەڵگەى
(ئەندەلوس)يدا بە اتيبەىت لى زانس تخوازان ،دایرە ئەندەلوسیيەاكن ەل ڕێگەى ئەو
گەش تانەى ئەجناميان داوە بۆ مەڵبەندە گرنگە زانس تیيەاكن بۆ ديدارى زااناین و وەرگرتىن
مۆڵەىت زانس ىت و تۆماركردىن انوى ش ێخەاكنيان  ،ئەمەش وايكردبوو ببووە پێویستيەىك
گرنگ و زانس ىت انوەندە ڕۆش نبریيەاكن زااناكن پێداگراین ەلسەر دەكرد بۆ
بلآوكردنەوەى زانس تەكەاین بە ش ێوازێىك دروست و پارێزراو ەل لدان و خراپ
بەاكرهێنان (عبدالعزيز ،1987 ،صفحة  ،)36بۆيە ێرخوازانیش سوربوون و پێداگراین
بۆ بەدەس هتێناىن دەكرد ەل سەرچاوەيەىك دروست و زاانيەىك ابوەڕپێكراوەوە ،وە ئەمە
اكرێىك اتكەكەىس بوو چ ەل ليەن ێرخوازەوە چ ەلليەن زااناكنەوە پەيوەندى بە
دامەزراوە و انوەندە زانستيەاكنەوە نەبووە ،ات گەشەكردن و سەرهەڵداىن بریۆكەى
بڕواانمەی پیشەیی زانس ىت ەل جهياىن ئیسالميدا ەل سەدەى(نۆيەمی كۆچى/پازدەيەىم
زايیىن) (القلشقندي ،1919 ،صفحة  ،)322/14بۆيە مۆڵەت وەك بڕواانمەيەىك زانس ىت
و ڕێگپێداىن ل هات بە ێرخواز بۆ اببەتێىك دایرى كراو این بە گێڕانەوەى زانستێك
ەل زانس تەاكن (عبدالعزيز ،1987 ،صفحة . )36
ەلم ابرەيەوە سەرچاوە مێژووييەاكن ئاماژەاین بەو زاان ئەندەلوس يانە كردووە بە
مەبەس ىت وەرگرتىن (مۆڵەىت زانس ىت)سەرداىن خۆرهەلآتيان كردووە ،منونەى ئەو
زااناینەش(ابن الروميە637/ك1239/ز) كە زاانی ەرموودە و پزیشىك بوو (ابن ألابر،
 ،1985صفحة 107/1؛ اإبن أيب أصبعة ،بال س نة ،صفحة 538؛ املراكيش ،اذليل و
التمكةل لكتاب املوصل و الصةل ،2012 ،الصفحات  ، )653-652/1دوای ئەجنامداىن
حەج ،گەش ىت بۆ انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم كردووە چەند شارێك گەڕاوە بۆ
وەرگرتىن(مۆڵەىت زانس ىت)ەل پس پۆڕيەكەى خۆيدا ،ەلوانە ەل شارى(موسڵ)ەل
(پازدە)زاان مۆڵەىت وەرگرتووە ،ەل ماوەی گەش تەكەيدا ەل نێوان سااڵىن(606ك1209/ز)
ات (610ك1213/ز)دا (ابن الابر ،1995 ،صفحة 107/1؛ املراكيش ،اذليل و التمكةل
لكتاب املوصل و الصةل ،2012 ،الصفحات ،)680-655/1ئەم زاانيە ڕۆڵێىك گەورەی
گێرا ەل هاند اىن ژمارەيەك ەل ئەندەلوسیيەاكن كە سەرداىن شارى (موسڵ) بكەن بە
مەبەس ىت وەرگرتىن (مۆڵەىت زانس ىت)ەل زاانایىن ئەو شارە  ،هەر ئەمە هاندەر بوو بۆ
زاانيەىك ديكەى ئەندەلوىس ڕوو ەل خۆرهەلآت باكت ،بە اتيبەىت شارى(موسڵ)ئەویش
(ابن اليتمی621/ك 1224/ز)ە (املنذري ،1984 ،الصفحات 135-134/3؛ ابن الابر،
 ،1995الصفحات  ، )132-122/2وە مۆڵەىت زانس ىت ەل سەرجەم ئەو زااناینە
وەرگرتووە كە زانس ىت ل وەرگرتوون ،وە چەندين ێرخواز و زاان ئەندەلوىس
بەمەبەس ىت وەرگرتىن (مۆڵەىت زانس ىت)ەل زاان ەرموودەانس(أبوطاهر
السلفی578/ك 1182/ز)  ،سەرداىن شارى(ئەسكەندەريە)این كردووە ،ەلوانەش (محمد
بن عبداملكل بن يوسف بن رين بن عبدەللا610/ك1213/ز) (ابن الابر،1995 ،
صفحة  ،)104/2هەروەها (أسامە بن سلامین بن محمد بن غالب ادلاىن606/ك1209/ز)
(ابن ألابر ،1985 ،صفحة  ،)174/1كە مۆڵەىت گێڕانەى ەرموودەى پى بەخش يون)،
ەلگەڵ چەندين زاانى ئەندەلوىس تر بۆ وەرگرتىن مۆڵەىت زانس ىت ئەم گەش تەاین
ئەجنامداوە (رس مت ،2009 ،الصفحات .)15-14

جمةل جامعة التمنية البرشية
ئەندەلوسیيەاكن ئاماجنێىك ديكەى زانس ىت ەل ماوەی گەش تەكەایندا مەبەستيان بووە
ديدارى زانس ىت و زااناین بوو ،لێرەدا مۆڵەت مەبەس ىت سەرەىك ئەو زااناینە نەبووە،
وەك (ابن خدلون) ئاماژەی پێكردووە و نووس يويەىت(:گەشت بۆ مەبەس ىت زانست و
ديدارى زااناین منونەى تەواواكرى زانست و ێربوون بووە)  ،وە ەل شوێنێىك تردا
نوس يويەىت (گەشت بۆ بەدەس هتێناىن زانست پێویس ىت بە ديدارى ڕاس تەوخۆی زااناین
هەبوو) (ابن خدلون ،املقدمة ،2001 ،الصفحات ، )745-744ەلگەڵ زااناین ديدارى
ئەديبان و شاعریان و پياوچاك و ش ێخە سۆ يەاكنیش هەر ەلم جۆرە گەش تانەدا ئەجنام
دراوە ،چونكە زۆرينەى ئەم كەسايەتيە انودار و بەانوابنگانە ەل شارانەدا دەژاین كە
انوەندى زانس ىت بوون وەك شارەاكىن (قاهریە ،مەدينە ،بەغداد ،دمیەشق ،قودس،
هەرێمى خۆراسان ...اتد) ،ئەم جۆرە ديدارانە جياوازيەكەى ئەوە بوو كە ئاڵوگۆڕ و
سودمەندى زانيارى دوو ليەنەى تێدا بوو ،هەروەها ئەم جۆرە گەش تانە تەهنا
ئەجنامداىن ديدار نەبوو ،بەڵكو بەشداراین دەكرد ەل دانیشتنەاكىن ئەو زاان و كەسايەتيانە
كە دانیشتىن ایدخستنەوە این گفتوگۆ و ڕاگۆڕينەوە و تۆماركردن بوون (عربيد،2013 ،
صفحة  ،) 13وەك (ابن جبری) ئاماژەی بۆ كردووە بەوەى ەل ێرگەى(النظامية)ەل كۆڕى
زاانایندا دانیش تووە كە كۆڕى رسوىت ئايىن و ایدخستنەوە و گفتوگۆی زانس ىت بوو ەل
نێوان مامۆس تا و ەقيە و ێرخوازاندا (ابن جبری ،بالس نة ،الصفحات  ،) 205-195هەر
بۆيە ديدارى زااناین و ئامادەبوون ەل كۆڕە زانس ىت و ئايينييەاكنياندا لی ئەندەلوسیيەاكن
وەك شاانزيەك وابوو ەل اكىت گەڕانەوە بۆ ولآىت خۆاین ئاماژەاین پێداوە (عباس اإ،.
 ،1978صفحة  ،) 38منونەى ئەو زااناینەش (أبو عبدەللا محمد بن عبدالرمحن
التجيیب610/ك1213/ز)  ،كە دوای ئەجنامداىن گەشت بۆ خۆرهەلآىت ئیسالمی
بەمەبەس ىت حەج زایتر ماوەتەوە ديدارى ەلگەڵ زۆرينەى زاانایىن ئەو سەردەمە
ئەجنامداوە كە ژمارەاین گەیش تۆتە زایتر ەل( )130زاان و مامۆس تا كە زانس ىت ل
وەرگرتوون انواین تۆماركردووە (ابن الابر ،1995 ،صفحة 103/2؛ املراكيش ،اذليل و
التمكةل لكتاب املوصل و الصةل ،2012 ،الصفحات 390-384/4؛ املقري،1968 ،
الصفحات  ، )161-160/2هەروەها يەكێىك ديكە ەلو زااناینە (أثریادلين أبو حيان
الندلیس745/ك1344/ز) كە يەكێكە ەل زاان بە انوابنگەاكىن(ڕێزمان/النحو) دوایی
ئەجنامداىن گەشت ديدارى ەلگەڵ ژمارەيەىك زۆر زاان و كەسايەىت ئەجنامداوە كە بە
زایتر ەل ( )400زاان ئەژماركراوە كە ئەم زاانيە بە ديداراین گەش تووە و زانس ىت ل
وەرگرتوون ەلخۆرهەلآىت ئیسالىم (العسقالين ،1972 ،صفحة ، ) 58/6ئەمەش
نیشاىن دەدات كە ئەندەلوسیيەاكن چەند اتمەزرۆی ديدارى زاانایىن انوچەاكىن
خۆرهەلآت بوون ،جا بە وەرگرتىن (مۆڵەىت زانس ىت) این ديدارى زانس ىت بێت هەمیشە
هەوڵيان داوە نەك تەهنا وەك ڕووگەيەىك ئايیىن ئیسالم سەيرى بكەن ،بەڵكو ڕووگەی
زانس تیش يان بوو ،زۆرينەى زااناكنيان زانس تە جۆراو جۆرەاكنيان ل بە دەس هتێناوە و
(مۆڵەىت زانس ىت)این وەرگرتووە.

ابىس س ێهەم  :هۆاكر و پاڵنەرى ڕاميارى
زۆرينەى ڕووداوە مێژووييەاكن هەمیشە بەش ێوەيەك ەل ش ێوەاكن اكريگەرى ڕاميارى ەل
سەرە و ڕۆڵێىك ورد و زيندوواین ەل ئاراس تەكردنيدا بينيووە ،دایرە ئەوەش پاڵنەرێىك
ابش بوو هاىن ئەندەلوسیيەاكن داوە گەشت بۆ انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم بكەن،
بەاتيبەىت ئەو انوچانەى سەرچاوەی سەرهەڵداىن ئايىن ئیسالم و انوەندى گرنگى
زانس ىت بوون این ئاراىم وجێگریى س ياىس تێدا بوو هەڕەشەى سەرابزى تێدا كەم
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بووە این هەر نەبووە ،ەلم نێوەدەدا انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم ئەم ابردۆخەى تێدا
بوو كە ئەو زااناینە بە دوايدا گەڕاون.
پاڵنەرى ڕاميارى ەل سەر دوو ئاس ىت سەرەىك اكريگەرى ەل سەر ئەندەلوسیيەاكن بۆ
ئەجنامداىن گەش ىت زانس ىت دروست كردووە ئەوانیش:
تەوەرى يەكەم  :هۆاكرە ڕاميارييەاكىن ئەندەلوس
هەرچەند ات كۆاتیی خيال ەت ەل (ئەندەلوس) ابرودۆىخ س ياىس جێگر و سەقامگری
بوو ،بەلآم بە كەوتن و كۆاتیی خيال ەت ەل ساڵى(422ك1030/ز) سەرەاتیی قۆانغى
ئەو ئاڵۆزيە س ياس يە سەرى هەڵدا ،ئەو قۆانغەش بە سەردەىم(دەسەلآىت
بنەماڵەاكن/ملوك الطوائف)دەس ىت پێكرد كە بەتەواوى دەس تكەوتەاكىن سەردەىم
خيال ەىت قۆانغ بە قۆانغ ەل ڕووى س ياىس و ئايیىن و كۆمەلآىت و زانستيەوە ەل
دەس تدا ،بە جۆرێك)انواین انوە (سەردەىم دەسەلآتداراىن كێشە و ئاژاوە) (ابن
عذارى ،2013 ،صفحة .)187/3
هۆيەكەش ئەوە بوو س ياسەىت خراپەاكرى و گەندەڵى و دووبەرەىك و
دەس تدرێژكردنە سەر يەكرتى بنەماڵە و خێڵەاكن دانیش تواىن(ئەندەلوس)ى انچار كرد
بۆ ڕزگاربوون ەلدەست ئەم خێاڵنە پەان ببەنە هێزى دەرەىك ،ئەمەش دەسپێىك ئەو
قۆانغە بوو پشت ەل هێزى بەرگريكرىن انوخۆیی كرا ،ەلليەن ەرمانڕەوااین و
دانیش تواىن (ئەندەلوس)ەوە بەرامبەر هەر مەترس يەىك دەرەىك بكرێتە سەراین ەل ليەن
شانشینە مەس يحيەاكىن ابكورى ولآتەوە ،كە بە چاوى تەماحاكرييەوە هەوڵى دەست
بەسەرداگرتىن ئەندەلوس يان داوە ،هەر لێرەوەش ەل سەردەىم(خێڵەاكن)دا بوو كە
شارى (تليتەل)ەلليەن (شانشیىن قش تاەل)وە ەل ساڵى(478ك1087/ز)داگریكرا (اإبن
الكردبوس ،1971 ،صفحة 85؛ طقوش ،2009 ،صفحة  ،)294ئەمەش سەرەاتيەك
بوو بۆ دەست بەسەرداگرتىن شارەاكىن ديكەى (ئەندەلوس) ەل ليەن شانشینە
مەس يحيەاكنەوە ،ات دواتر يەك ەل دوایی يەك كەوتنە دەست ئەو شانشینانەوە (حتامەل،
 ،2000صفحة .)486
ئەمانە هەمووى ئەجناىم ئەو لوازيە بوو ەل ليەىن س ياسیيەوە ڕووى ەل (ئەندەلوس)
كردبوو بە هۆی هاتىن هێزێىك نوێوە كە ئەوانیش(مەرابیتەاكن)  ،وەك هێزێىك ئیسالىم
ەل ولآىت (مەغريب) ،ەل سەر داوایی دانیش تواىن(ئەندەلوس)و هەندێ ەل ەرمانڕەوأاكىن
بۆ ڕزگاربوونيان ەل دەست ەرمانڕەوای خێڵەاكن و پاراس تنيان ەل هێرىش دەرەىك
خاچيەاكن ڕوواین ەلو ولآتە كرد و بۆ ماوەيەك ەرمانڕەوایی (ئەندەلوس)بكەن (اإبن
الكردبوس ،1971 ،الصفحات  ، )90-89بەم ش ێوەيە ئەمە بوو بە سەرەات كۆاتیی
حومكى خۆبەڕێوبەرى ئەندەلوسیيەاكن بۆ ماوەی (دوو)سەدە زایتر ،بەلآم ئەمانیش
اتسەر نەاین تواىن ەرمانڕەواى(ئەندەلوس) بكەن ،هەر ەل سەردەىم(مورابیتەاكن) بوو
شارى(سەرەقەس تە) بە هەمان ش ێوەى شارى(تليتەل)ەلساڵى(512ك1118/ز) ەل
ليەن (شانشیىن ئەراگۆن)ەوە داگری كرا (اإبن الكردبوس ،1971 ،الصفحات -117
120؛ ابن الابر ،1995 ،صفحة .)248/2
كەوتىن(سەرەقەس تە)سەرەاتی كۆاتیی هاتىن ەرمانڕەوايەىت(مەرابیتەاكن)بوو،
ئەوەش بە هۆی دەركەوتىن هێزێىك نوێ بە انوى(موەحيدينی) ،ئەم دەسەلآتە نوێيەش
هەر ەل ولآىت (مەغريب)ەوە سەرى هەڵدا ،ەل ئەجناىم لوازى ئەندەلوسیش مەترىس
شانشینە خاچييەاكن ڕوواین ەلو ولآتە كرد ،هەرچەند دەسەلآتێىك بياىن بوون بۆ
دانیش تواىن (ئەندەلوس) ،بەلآم توانيان ەل ماوەیی دەسەلآتياندا پارێزگارى ەلو ولآتە
بكەن ،بە ئاستێك ەل سەرەاتی دەسەلآتیش ياندا زۆر بە بەهێزى ڕووبەڕووى مەترىس
هێزە خاچيەاكن بوونەوە ،كە چاواین بڕى بوويە خاىك (ئەندەلوس) وەك هەمیشە ،ئەم
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ملمالنێيە جەنگى ئەلئەرەك(الرك)ى مێژوویی ل كەوتەوە ەل
ساڵى(591ك1195/ز)دا ،ەل نێوان سوپای خاچييەاكن بە سەركردايەىت (ئەلفۆنسۆی
هەش تەم611-550/ك1214-1155/ز) پادشای شانشیىن(قش تاەل وليۆن) ،ەلگەڵ
سوپای(موەحيدينی)بە سەركردايەىت خەليفە(أبو يعقوب املنصور595-580/ك-1184/
1198ز) ،كە ئەجنامەكەى شكستێىك گەورە و چاوەڕوانەكراوى خاچيەاكن بوو كە
ژمارەيەىك زۆرى سوپاكەاین ەلو جەنگەدا ەل انوچوو (املقري ،1968 ،صفحة 443/1؛
عنان ،1997 ،الصفحات ،)208-197/2/3بەلآم ئەم سەركەوتنەش زۆر درێژەی
نەكێشا و دواى كۆچى دوایی(املنصور)هاتىن (النارص ابهل610/ك 1213/ز)ەل
ساڵى(595ك1198-ز) شانشینە مەس يحيەاكىن(قش تاەل و ئاراگۆن و ان ار) بە
سەركردايەىت (ئەلفۆنسۆی هەش تەم) و پاڵپش ىت هێزە ئەورپيەاكىن( ەرەنیس و ئەڵامىن
و پورتوگال)ى و پاپای مەس يحييەاكن بۆاین ،هێرش ێىك نوێ بۆسەر (ئەندەلوس)
دەس ىت پێكردەوە كە جەنگى(العقاب) ەل ساڵى(609ك 1212/ز)دا ل كەوتەوە ،كە بە
شكس ىت (موەحيدينی) و موسڵامانىن ئەندەلوس و هەڵهاتىن(النارصابهل) كۆاتیی هات،
كە بەهۆيەوە ژمارەيەىك زۆرى سوپاكەی ەلانوچوون (املراكيش ،املعجب يف تلخيص
أ خبار املغرب ،1949 ،الصفحات  ،)322-321ئەمەش سەرەاتی كۆاتیی
دەسەلآىت(موەحيدين)وكەوتىن بەش ێك ەل شارەاكىن ولآىت ئەندەلوس بوو ،هاوپەمیاىن
شانشینە خاچيەاكن بەم سەركەوتنە ابنگەوازى جەنگى گێڕانەوە(الاسرتدادLA -
 )Reconquuisteڕاگەایند ،يەك ەل دوای يەك ەل سەردەس ىت هێزە خاچييەاكن كۆاتیی
بە شارە ئەندەلوس يەاكن هێنا ( الفالیح ،2013 ،صفحة  ، )201دوای ئەم شكس تەش
بە تەواوى هێزى بەرگرى موسڵامانن ەل ئەندەلوس تێك شاك و هيچ شتێك نەبووە ڕێگر
ەل بەردەم هاتىن هێزى هاوبەىش خاچييەاكن ،بە اتيبەىت پاش پاشەكش ێىى خەليفەی
موەحيدی بۆ (ئیشبيليە) و دواتریش گەڕانەوەى بۆ (مەغريب)كە تەهنا يەك ساڵ دوای
ئەم ڕووداوە ژای ەل(610ك1213/ز) كۆچی دوایی كرد (ابن عذارى ،2013 ،صفحة
269/3؛ ابن خدلون ،اترخي ابن خدلون ،2001 ،صفحة .)338/6
ئەجنامەاكىن جەنگى (ألعقاب)بە كۆاتیی كردارى دەوڵەىت موەحيدى و شارە
موسڵامنشینەاكىن ئەندەلوس دانرا ،جگە ەل شانشیىن(غەرانتە) و بەىش ابشورى
ڕۆژهەلآىت نمیچە دوورگەى(ئيربای)كە نزيكەی (س )سەدە دواتر كۆاتیی هات ،بۆيە
هێزە خاچيەاكن پاش ئەم سەركەوتنە گەورە دەستيان گرت بەسەر(بەس تە و ابغۆ)و
بە تەواوى وێرانيان كرد (املغريب  ،1993 ،الصفحات 156-154/1؛ عنان،1997 ،
صفحة  ،)320/2/3پاشان (ئەلفۆنسۆیی هەش تەم) پاشای(قش تاەل)بەرەو
شارەاكىن(بياسە  ،ئەبدە) كشا و داگریكرد ،لێرەوە بریۆكەى گەڕاندنەوەى تەواوى
خاىك(ئەندەلوس) لاین سەرهەڵدا ،دایرە ئەگەر نەخۆىش ەل انوهێزەاكنيان تەشەنەى
نەسەندايە كە پاشەكشەی پى كردن بۆ (تليتەل) پايتەخىت (قش تاەل) ،ئەوا درێژەاین بە
سەركەوتنەاكنيان دەدا بۆ گرتىن شارەاكىن تر (املراكيش ،املعجب يف تلخيص أ خبار
املغرب ،1949 ،صفحة 322؛ عنان ،1997 ،صفحة . )320/2/3
ئەجناىم ئەم هێرشانە انئاراميەىك ئەمىن و س ياىس گەورەی دروس تكرد ەل
ئەندەلوسدا ،بە جۆرێك ئاژاوەی انوخۆی بە دوايدا هات ،ئەوەش يتنە و
ڕاپەڕينەكەى(البياىس)ل كەوتەوە ،كە ماوەی(دوو)ساڵى خاایند و بەتەواوى دەسەلآىت
موەحيدييەاكىن لوازكرد ،هەروەها هاىن خاچييەاكىن دا پەلمار و هێرشەاكنيان بۆدەست
بكەنەوە ،دەس تپێك
بەسەرداگرتىن شارەاكىن تر دەست پى
خۆرهەلآىت(ئەندەلوس)كەوتە بەر ئەو هێرشانە(دورگەاكىن ئەلبەليار)سەرەاتی ئەو
شالآوە بوو ( الشطشاط ،2001 ،صفحة  ،)61پادشای ئەراگۆن(خامیى يەكەم-610/
675ك)1276-1213/تواىن ەل ساڵى(627ك 1230/ز)يەكەم دورگە داگریباكت كە
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جمةل جامعة التمنية البرشية
(دورگەى مریوقە) بوو ،دواترەل ساڵى(632ك1235/ز)دورگەى(ایبیسە)داگریكرا،
دورگ ەى(مرنوقە) ەل انوەڕاست بە گوێڕايەڵى پاشای(ئەراگۆن)مايەوە ات ساڵى
(686ك1287/ز) داگری كرا ( الفالیح ،2013 ،صفحة .)203
ئەم سەركەوتنانە ڕێكەوتنێىك نوێىى هێنايە اكيەوە ەل نێوان شانشینەاكىن (ئەراگۆن
و قش تاەلو پورتوگال)دا ەل ساڵى(628ك1230/ز) كە هەموو شارەاكىن (ئەندەلوس)
دەست بەسەردا بگرن و ەل نێوان خۆاین دابەىش بكەن ،يەكەم شار كە دوای ئەم
ڕێكەوتنە داگریكرا شارى(قورتبە)بوو ەل ساڵى(633ك1236/ز) (ابن عذارى،2013 ،
صفحة 459/3؛ ابن خدلون ،اترخي ابن خدلون ،2001 ،صفحة  ،)419/4دووەم شار
كە(بەەلنس يە)بوو ەل ساڵى(636ك1238/ز)دا ،وە شارى (دانيە)ەل
ساڵى(641ك1242/ز)و شارى(جيان)ەل (644ك1245/ز)داگریكران (ابن الابر،
 ،1995صفحة 303/3؛ عنان ،1997 ،صفحة ()459،463/2/3؛ الفالیح،2013 ،
صفحة  ،) 203پاش كەوتىن شارەاكىن خۆرهەلآت دایرە خاچييەاكن مەبەستيان بوو
گرنگرتين شارى خۆرئاوای ئەندەلوس داگریبكەن ،ئەوە بووشارى(ئیشبيليە)ەل
ساڵى(646ك1248/ز)بە ڕێكەوتن شارەكە خۆيدا بە دەس تەوە ،شارى(شاتبيە)ەل
ساڵى(644ك1246/ز)و شارى(مەرس يە)ەل ساڵى(664ك1265/ز) ئەو شارانە بوون
يەك ەل دوایی يەك داگریكران (ابن خدلون ،اترخي ابن خدلون ،2001 ،صفحة ،) 219/4
بەم ش ێوەيە ەل نێوان سالآىن(665-627ك1266 -1229/ز) زۆرينەى
شارەاكىن(ئەندەلوس) ەل خۆرهەلآت و انوەند و خۆرئاوای(ئەندەلوس)بەتەواوى
ەلليەن خاچيەاكنەوە دەستيان بەسەردا گریا،جگە ەل(شانشیىن غەرانتە)نەبێت كە
مايەوە داگری نەكرا ،هەرچەند ەل كۆاتی سەدەى (حەوتەم وسەرەات سەدەی هەش تەىم
كۆچى/س يازدە و چواردەى زايیىن) چەند جارێك كەوتە بەر هێرىش شانشینە
خاچيەاكن ،بەلآم بۆ ماوەی (دوو) سەدە و نيو تواىن خۆڕاگر بێت ات كەوتىن ەل ساڵى
(897ك1492/ز) دا (املقري ،1968 ،الصفحات 526-524/4؛ حتامەل،2000 ،
الصفحات . )621-619
هێرش وداگریاكرى خاچييەاكن بۆ شارەاكىن(ئەندەلوس)كوش تارى دانیش توانەكەى و
وێرانكردىن شارەاكن و گۆڕيىن سەرجەم س امی ئیسالمييەاكىن بۆ س امیی مەس يحى
لێكەوتەوە ،ەل نێویش ياندا سەرجەم مزگەوتەاكن كران بە كەنیسە ،ەلوانە مزگەوىت
بەانوابنگى شارى(قورتبە)كرا بە كەنیسە و سەرجەم س امیاكىن بەگش ىت گۆڕان ( عنان،
 ،1997صفحة ،)424/2/3هەموو ئەم كردارانە خاچييەاكن ەل جەنگى(العقاب)ەوە ات
كەوتىن ئەندەلوىس گەورە ،وايكرد ژمارەيەىك زۆرى خەڵك ەل شارەاكندا بكوژرێن این
ڕووبەڕووى گریان و ئاوارە بوون بوونەوە ،بە اتيبەىت زاانایىن (ئەندەلوس) بەش ێىك
دایرى ئەو قورابنيانە بوون ەل اكىت جەنگەاكندا ژمارەيەكيان كوژران این ڕووبەڕووى
زيندانيكردن بوونەوە ،بەش ێكیش يان ڕوواین ەل (غەرانتە)كرد ،كە تەهنا شوێىن
داگرینەكراوى ئەندەلوس بوو ،بەش ێىك تراین ڕوواین ەل(مەغرب)كرد ،هەندێكیش يان
گەشتيان بۆ انوچەاكىن خۆرهەل آىت ئیسالىم كرد وبۆ وەرگرتىن زانست مانەوە ،بۆيە
ليەىن س ياىس و ابردۆىخ انوخۆیی(ئەندەلوس) كە تێكچوو بوو ەل ڕووى ئەمىن و
س ياىس يەكێك بوو ەلو ليەنە اكريگەرانەى كە هاىن بەش ێك ەل زااناین و
ئەندەلوسیيەاكىن داوە گەش ىت انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم بكەن اكريگەرێىك راوان
دروست بكەن و خزمەتێىك گەورە ئەجنام ئەجنام بدەن.
تەوەرى دووەم  :هۆاكرە ڕاميارييەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم
هەمیشە انوچەاكىن خۆرهەلآىت ئیسالىم بۆ دانیش تواىن خۆرئاوای ئیسالىم و
(ئەندەلوس) گرنگ و جێگایی سەرجن بووە ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێگە ئايينييە
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گرنگەى ئەم انوچەيە هەيبوو ەل بووىن شوێنە پریۆزەاكن و انوەندەاكىن زانس ىت ئايیىن
تێيدا كردبووى بە سەرچاوەی سەرەىك ئايیىن ئیسالم بۆ انوچەاكىن ديكەى جهياىن
ئیسالىم ،جگە ەل گرنگييە ئايیىن و زانس تیيەكەى پێگە س ياس يەكەىش ئەوەندەى تر
سەرجنى ئەندەلوسیيەاكىن بۆ ئەجنام داىن گەشت ڕاكێشابوو.
آ
سەرەڕای ئەو هۆاكرانەى سەرەوە ڕووداوە س ياس يەاكىن خۆرهەلىت ئیسالىم ەلو
قۆانغەدا بەتەواوى سەرجنى گەشتياراىن ەل هەمو ليەكەوە ڕاكێشا بوو ەل نێویش ياندا
ئەندەلوسیيەاكن ،بۆ ڕوونكردنەوەى ئەم دۆخەش پۆلێىن ئەو ڕووداوە س ياس يانە
دەكەين كە پاڵنەرى گەش ىت ئەندەلوس يەاكن بووە بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم :
 كۆاتیی هێنان بە (خيال ەىت اەمى) ەل ولآىت(میرس)ەل ساڵى(567ك1171/ز) ەلسەردەس ىت(صالح ادلين الايوىب) ،تواىن بە يەكجارى ئەو دەسەلآتە ش يعەيە ەل انوچەاكىن
ابكورى ئە ريقا نەهێڵێت ئەوەش دواى ئەوەى واترى ئايیىن بۆ خەليفەى اەمى
قەدەغەكرد و بەانوى خەليفەى عەابس يەوە واتر خوێندرايەوە (ابن شداد،1994 ،
صفحة 86؛ ابن واصل ،1957 ،صفحة  ،)201/1ئەم هەنگاوەى ئەيوبیيەاكن
گۆڕاناكرييەىك بەرچاو بوو كە تواىن كۆاتیی بە خيال ەتێىك دوو سەدە و نيوى ئاييزنا
ش يعە هبێنێت (بەدلییس ،2010 ،صفحة ،) 85كە هەموو س امی و ڕێوڕەمسە ئايينييەاكىن
ئاييزناى سوننەى قەدەغەكرد ،هەروەها ئاس تەنگيان ەل بەردەم پەيڕەواىن سوننە
دروست كرد بوو ،بەوانەىش ەل (ئەندەلوس)ەوە دەهاتن ،هەر بۆيە بە نەماىن
( اەمييەاكن) و بەربەست و ڕێگريەاكنيان هاتوچۆ ەل نێوان خۆرهەلآت و خۆرئاوای
ئیسالىم بۆ ئەند ەلوس يەاكن ئاسان بوو ،دەر تێك بوو بۆ ئەجنامداىن حەج و وەرگرتىن
زانست ەل انوەندە زانس تیيەاكن ڕوو ەل خۆرهەلآت بكەن ( اكشف ،1986 ،صفحة
 ،)41هەروەها دابینكردىن ژاینێىك ئاسودە ،كە بەهۆی سەقامگریى س ياىس و
گەشەكردىن ابزرگانيەوە ەل (میرس و شام)دا كە ئەيوبیيەاكن دابينيان كردبوو ،ئەمەش
يەكێك بوو ەلو پاڵنەرە سەرەكيانە كە ەل ڕوو ڕامياريەوە اكريگەرى گەورەی هەبوو بۆ
ئەجنامداىن گەشت بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم ( هاملتون  ،1996 ،صفحة .)204
 سەردەىم(ئەيوبيەاكن)بۆ(ئەندەلوس)و دانیش توانەكە زۆراكريگەربوو ،چونكە(صالحادلين) و جێگرەاكىن ئاييزناى سوننەاین كرد بە ئاييزناى ەرىم دەوڵەت ،بۆ سڕينەوە
شوێنەوارى دەسەلآىت ( اەمييەاكن)و كۆاتیی هێنان بە ئاييزناى ش يعە ەل(میرس)دا ،بۆ
ئەم مەبەس تەش سەرەڕایی قەدەغەكردن مەزهەبەكەاین و لبردىن سەرجەم س امی و
شوێنەوارەاكنيان ،هەس تان بە بلآوكردنەوەى ئاييزناى سوننە ەل انوچەاكىن ژێر
دەسەلآتيان ەل (میرس و شام)دا ،بۆ ئەوە مەبەس تەش كردنەوەى قواتخبانەاكن ابشرتين
هەنگاواین بوو ،سەرەڕای ئەوەی سەرجەم زانس تە شەرعی و ئايينييەاكن زانس ىت
(چوار) ڕێبازە سەرەكييەكەى سوننەاین تێدا دەخوێرنا ،ئەم قواتخبااننە ڕۆڵێىك
گەورەاین گێڕا ەل بلآوبوونەوە ئەو ڕێبازانەدا ،ئەمەش هاندەرێىك ابش بوو رێگا
خۆشكەر بوو ەل انوچەاكىن ترى جهياىن ئیسالميەوە ڕوو ەلو قواتخبااننە بۆ وەرگرتىن
زانس تە شەرعى و جۆراوجۆرەاكن بكەن (الصاليب ،2008 ،الصفحات (230-222
 ،))287-281،ەل نێوایندا ئەندەلوسیيەاكن بۆ وەرگرتىن زانست گەش ىت بۆ
خۆرهەلآىت ئیسالىم بكەن ەلو قواتخبااننە مبێننەوە و زانست وەربگرن ،تەاننەت
هەندێكيان بوون بە زاان و مامۆس تا گەورە ەلو قواتخبااننەدا سەدان ێرخوازاین
هەبووە ،ەلوانەش(زكی ادلين الربزایل636/ك1238/ز) يەكێك بوو ەلو زاان
ئەندەلوس يانەى ەرموودە زاان و مامۆس تاى ێرگەى(مشهدە عروە) بوو و ێرخوازێىك
زۆرى هەبوو (اذلهيب ،سریأعالم النبالء  ،1985 ،الصفحات  ،)57-55/23هەروەها
(أاب بكر النصارى الشاطیب املالكی662/ك1264/ز) زاانى ێرگەى(دار احلديث
الهبائية) بوو ەل ولآىت( شام) ،پاشان بووە بە زاان و ش ێخى (دار احلديث الاكملية)ەل
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ولآىت (میرس) (املقري ،1968 ،صفحة ،)64/2ەلگەڵ چەندين زاانی تر كە ڕۆڵى
گەورەاین هەبووە ەل خۆرهەلآىت ئیسالميدا.
 پاڵنەرێىك ديكەى گەشت(جەنگى خاچييەاكن) بوو ،كە ەل سەردەىم ئەيوبیيەاكندابەتەواوى زيندووبويەوە ( طقوش ،2009 ،صفحة  ، )223ئەوەش بەهۆیی ئازادكردىن
شارى(قودس)ەوە بوو ەلليەن(صالح ادليىن اليوىب)يەوە (ابن كثری ،1988 ،صفحة
 ،)323/12ئەم سەركەوتنە خۆشیيەىك گەورەی ەل انو جهياىن ئیسالميدا هێنايە ئاراوە
بە اتيبەىت لی ئەندەلوسیيەاكن ،بەجۆرێك(ابن جبری) ئاماژە بەم خۆش يە كردووە كە
هۆاكرى گەش ىت (دووەم)ى بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم بۆ سەردان و بينيىن شارى
(قودس) بووە (ابن اخلطيب ،الإحاطة يف أ خبار الغرانطة ،2003 ،صفحة ،)232/2
بۆيە (جەنگى خاچيەاكن) هۆاكرێىك بەهێز بوو ،كە وايكرد ژمارەيەىك زۆرى
دانیش تواىن ئەندەلوس گەش ىت خۆرهەلآت بكەن بۆ بەشدارى كردن تێيدا ،ئەوەش
بە چەند ش ێوازێك بەش ێكيان ەل ڕووى سەرابزيەوە بەشدارى ئەم جەنگەاین كردووە
 ،بە جۆرێك ژمارەيەىك زۆراین ەل گەمارۆداىن شارى(عەاك)دا ەل
ساڵى(583ك1187/ز) بەشداراین كردووە (امحد ،211-2010 ،صفحة ،)131
هەروەها ەل سەر ئاس ىت اتكەكەسیش ئەندەلوسیيەاكن بەشدارى جەنگى خاچي ەاكنيان
كردووە ،ەلوانەش(أبو احلسن عىل بن عبدەللا الندلیس) كە ەل ئەندەلوسەوە بۆ
خۆرهەلآىت ئیسالىم هاتووە ،بۆ بەشداريكردن ەل جەنگى خاچييەاكن ەل ساڵى
(621ك1224/ز)دواتر ەل ليەن خاچيەاكنەوە دەس تگریكراوە ،بەلآم ڕزگارى بووە ەل
شارى(دمیەشق) ماوەتەوە (أيب شامة ،2002 ،صفحة  ،)186هەروەها (أبو احلسن
الشش تریى668/ك1270/ز)يەكێك بوو ەلو كەسايەتیيە ئەندەلوس يانەى كە بەشدارى
ەل(جەنگى خاچييەاكن) ەل ساڵى (647ك1249/ز) ەلگەڵ ئەيوبیيەاكن كردووە ( يس
عبدالقادر ،2016 ،صفحة  ، )168ئەم بەشدارييە تەهنا ەل ڕووى سەرابزيەوە نەبوو،
بەڵكو ليەىن ديكەىش وەك پزیشىك گرتەوە كە گرنگيەكەى كەمرت نەبوو ەل بەشدارى
سەرابزى ،ئەو هاواكرى و كۆمەكی پزیشكيەی ئەندەلوسیيەاكن خزمەتێىك گەورە بوو
ەل اكىت جەنگەاكندا (امحد ،211-2010 ،صفحة  ،)136ەلگەڵ سوپادا بەشدارى
شەڕەاكنيان دەكرد بۆ تامیركردىن بريندارەاكن پێشكەشكردىن خزمەتگوزارى خێرای
پزیشىك ەل اكىت پێویس تدا ،يەكێك ەلو پزیشكە دایرانەش(عبداملنعم
اجللياىن603/ك) 1206/بوو ،كە ەل اكىت جەنگى خاچيەاكن ەل(بەغداد)بوو ،بۆ
بەدەس هتێناىن زانست ،بەلآم دوای ئەوەى هەواڵى جەنگ دەبیس ێت ڕاس تەخۆ چۆتە
شارى(دمیەشق) ،ەل اكىت جەنگدا خزمەتێىك ابىش پێشكەش بە(صالح ادلين) و
سوپای ئەيوىب كرد (اإبن أ يب أصبعة ،بال س نة ،صفحة 630؛ اذلهيب ،اترخي الإسالم
وو يات و املشاهر و العالم ،2003 ،صفحة  ،)78/13ەلو پزیشكە ئەندەلوس يانەى
تر كە ڕۆڵيان ەلو بوارەدا گێڕا(حیىی البياىس)بوو كە ەل ولآىت (شام) زانس ىت پزیشىك
خوێندووە (صالح ادليىن اليوىب) پش ىت پى بەس توە ەل زۆربەی جەنگەاكندا ەلگەڵ
سوپاكەيدا ایوەر بووە و ات كۆاتی ژایىن ەل (دمیەشق)مايەوە (امحد،211-2010 ،
صفحة .)138
بۆ خۆرهەلآىت ئیسالىم بەردەوام بووە ،سەرەڕای بووىن مەترىس نوێىى سەرابزى ەل
سەر ئەم انوچانە كە ئەوەش شالآوى(مەغۆەلاكن)بوو (الصياد ،2008 ،صفحة ،)25
اكتێك توانيان بەش ێىك گەورەی جهياىن ئیسالىم داگری بكەن  ،كۆاتیی بە چەند
دەسەلآتێىك ئیسالىم هبێنن كە بەانوابنگرتينيان(خيال ەىت عەابىس)بوو ،بە داگریكردىن
شارى (بەغداد)ەل ساڵى (656ك 1258/ز)دا ،هەروەها پاشاموەی ئەيوبیيەاكن ەل
ولآىت(شام) (ابن الفوطى ،2005 ،الصفحات ()360-373،354-370؛ ابن الوردي،
 ،1997الصفحات ()200-190،196-189/2؛ الصياد ،2008 ،صفحة  ،)307بەلآم
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مەماليك توانيان بنب بە اتكە هێز كە پێشڕەويەاكنيان بوەس تێنن ،ئەوەش دوایی
سەركەوتنە بەانوابنگەكەاین ەل جەنگى(عنی جالوت)دا (ابن الفوطى ،2005 ،صفحة
374؛ ابن كثری ،1988 ،الصفحات  ،)221-220/13بەم سەركەوتنە توانيان
انوچەاكىن(شام و میرس) ەل دەس ىت مەغۆل ڕزگار بكەن دەسەلآتێىك بەهێز
دامبەزرێنن(،مەماليك) دوایی كوژراىن كۆات خەليفەی عەابىس و بۆ ئەوەی شەرعيەت
بە دەسەلآتەكەاین ببەخشن هەس تان بە زيندوكردنەوەى خيال ەت ،ئەوەش بەهێناىن
يەكێك ەل ئەنداماىن (بنەماڵەى عەابىس) بۆ(میرس)ەل ليەن (الظاهر بيربس-658/
678ك1279-1259/ز)ەوە (ابن كثری ،1988 ،صفحة ،)231/13بەم ش ێوەيە
(قاهریە)بوو بە پايتەخىت(مەماليك) و انوەندى دەسەلآىت جهياىن ئیسالىم ،ئەم
هۆاكرە ڕامياراینە پاڵنەرێىك گەورە بوو بۆ ڕاكێشاىن سەرجنى موسڵامانىن ئەندەلوس بۆ
خۆرهەلآىت ئیسالىم ،بەاتيبەىت بەهۆی ئەو پاڵپشتيە گەورەی كە سوڵتانەاكنيان بۆ
زانست ئەجنامياندا ،ەل گرنگى دان بە زانست و زااناین و دابینكردىن شوێن و
پێداویس ىت بۆ ێرخوازان و ابيەخيان بۆ ێرگە زانستيەاكن ،وايكرد ژمارەيەىك زۆرى
زاان و ێرخواز گەشت بۆ انوچەاكىن ژێر دەسەلآتيان بكەن (عربيد،2013 ،
صفحة.)4
ئەو پەيوەندييە زانس ىت و مەعريفييە بەهێز بوو ەل سەردەىم مەماليك هاواكت بوو بە
سەردەمێىك نوێ كە بە(ئەندەلوىس چبوك) این (شانشیىن غەرانتە)انرساوە ،ئەمەش
زایتر هاندەر بوو بۆ ئەو هاولآتياىن (ئەندەلوس) ئەو شارانەى كە ەل ليەن خاچيەاكنەوە
داگریكرا بوو ڕوو ەل خۆرهەلآىت ئیسالىم بكەن ،بە اتيبەىت ەل انوەندە زانستيەاكىن
(میرس و شام)دا ڕۆڵى دایر و بەرچاواین هەێب ،ەل منونەى ئەو زااناینەش(محمد بن
احلسن بن محمد املالقى771/ك1369/ز) كە يەكێك بوو ەلو ئەندەلوس يانەى گەش ىت بۆ
خۆرهەلآىت ئیسالىم كرد و ەل شارى(دمیەشق) ەل(شام) نیش تەج بوو ،هەروەها
يەكێك بوو ەل ش ێخە گەورەاكىن(ماليىك)و ش ێخى گەورەى ێرگەى(التجيبيە) و ات
مردىن ەل (شام)مايەوە (العسقالين ،1972 ،صفحة 164/5؛ الس يوطي ،1965 ،صفحة
 ،) 87/1ئەديب(أبو جعفر الندلیس779/ك1377/ز)يەكێىك تر بوو ەلو زااناینەى ەل
سەردەىم (مەماليك)ەل ساڵى(738ك1338/ز)سەرداىن خۆهەلآىت كرد و دوایی
ئەجنامداىن حەج گەش ىت كرد بۆ شارى(قاهریە) بۆ وەرگرتىن زانست ،پاشان چۆتە
ولآىت (شام)بۆ ماوەی(ىس)ساڵ تێيدا مايەوە ،يەكێك بوو ەل زاان دایرەاكىن
ڕێزمان/نەحو و زمانەواىن چەندين بەرهەىم ەلم بوارەدا هەبوو (العسقالين،1972 ،
الصفحات 404-403/1؛ الس يوطي ،1965 ،صفحة .)403/1

ئەجنام
ەلم كؤاتيي ئەم توێژينەوەيە گەش تینە ئەم ئەجنامانەى كە خوارەوە:
 )1هەرچەند ئەندەلوس ەل ڕووى س ياس يەوە تەواو سەربەخۆ بوون ەل خۆرهەلآىت
ئیسالىم ،بەلآم پەيوەندى بەهێزی ڕۆش نبریى و زانستيان بەردەوام بووە
پەيوەس ىت كردونەتەوە بەو انوچانەوە.
 )2ئەجنامداىن ئەرىك حەج يەكێك بووە ەل هۆاكرە بەهێزەاكىن ئەو پەيوەنديە
ڕۆش نبریيە بووە كە سالآنە ئەجنامدراوە بۆ بەجێهێناىن يەكێك ەل ئەركە
سەرەكيەاكىن ئايیىن ئیسالم ،ئەمەش حيجازى كردبوو بە انوەندێىك ئەو
پەيوەنديە بە پێگە ڕۆیح و مەعنەويەكەيەوە.
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 )3بووىن چەندين انوەندى گرنگە زانس ىت ەلگەڵ ژمارەيەك ەل زاانى لێهاتوو تێياندا،
هۆاكرێىك گرنگى ڕاكێشاىن زانس تخوازان بوو بۆ ئەو انوەندە گرنگانەى
خۆرهەلآت بۆ وەرگرتىن زانست.
 )4ڕووداوە س ياس يە انوخۆیی و دەرەكييەاكن ەل سەر ئاس ىت ئەندەلوس و
خۆرهەلآىت ئیسالىم ،پاڵنەرێىك بەهێز و هاندەرى ئەندەلوس يەاكن بوو بۆ
ئەجنامداىن گەش تەاكنيان ،بە هۆى ئەو شارە گەورەى كە دروست ببوو
ەلسەراین.
 )5مانەوە ەل انوەندە زانس ىت و ڕۆحييەاكن س يامەيەىك دایرى ژایىن ئەندەلوس يەاكن
بوو ەلو انوچانەدا ،بەهۆیی دروستبووىن ئەواتمەزرۆييەى بە هۆی
گەش تەاكنيانەوە بۆاین دروست ببوو.
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Abstract— There have been various approaches to the definition
of the elusive term ‘intelligence’ from the perspectives of
psychologists, computer language experts, natural scientists,
linguists, philosophers, and others. However, no unanimous
definition has so far been made for the term. On the contrary, new
readings and understandings arise as the outcome of theoretical
and experimental studies. This paper is an attempt to introduce
the term ‘pragmatic intelligence’ as a prerequisite and a basic
requirement for pragmatic competence to avoid pragmatic failure
and secure a felicitous communication among interlocutors. The
paper hypothesizes that ‘pragmatic intelligence’ is a prerequisite
for ‘pragmatic competence’. In order to verify the hypothesis, the
researcher theoretically analyzed the necessity of associating
pragmatic competence with a mother concept of the same origin
rather than connecting it to either Chomsky’s grammatical
competence or Hymes’ communicative competence. The paper
concluded that ‘pragmatic intelligence’ encompasses innate
factors that human beings are born with, which could be shaped
in the form of pragmatic competence depending on the quantity
and quality of the obtained knowledge. Nonetheless, the paper also
proposes for researchers to study the universal characteristics of
‘pragmatic intelligence’ and its pedagogical implications on first
and second language acquisition.
Index Terms— Pragmatic intelligence, pragmatic competence,
intelligence, communication, pragmatic failure.

I. INTRODUCTION
Exploring human beings’ innate capacities has been partially
achievable due to the abstract nature of the concept and the
quest for their application in real life based on the available
research and experimental resources. ‘Intelligence’ has been a
subject of mutual interest and demand by philosophers and
scientists. Philosophers, mainly in the field of psychology,
focus on the conceptual and abstract aspect of intelligence,
whereas scientists and mathematicians have been seeking for

the empirical application of the reflection of intelligence in
technological advancements. In this paper, the researcher
initiates, introduces and defines a new type of intelligence,
namely ‘pragmatic intelligence’ to complete our understanding
of ‘pragmatic competence’ and where it comes from.
Throughout the paper, the terms intelligence, intelligence
categories, knowledge, pragmatic competence, pragmatic
failure and other major concepts are identified and discussed,
but only to the extent they serve the specific objective of this
research. Hence, unnecessary and irrelevant elaborations and
analyses are spared.

II. WHAT IS INTELLIGENCE?
Legg and Hutter (2007) survey seventy definitions made for the
term ‘intelligence’ which were categorized into three major
groups: collective definitions made by groups or organizations,
definitions from psychologists, and definitions from artificial
intelligence researchers.
Referring to definitions of ‘intelligence’ from groups and
organizations, the first of two definitions of ‘intelligence’ by
Merriam-Webster Dictionary states that intelligence is ‘the
ability to learn or understand or to deal with new or trying
situations’. Additionally, the first of two definitions of
‘intelligence’ by Oxford Learner’s Dictionary defines
intelligence as ‘the ability to learn, understand and think in a
logical way about things; the ability to do this well’.
Intelligence has always been a significant and essential
concept for psychologists. In their survey, Legg and Hutter
(2007) state thirty-five definitions for ‘intelligence’ by
psychologists, for example, Gardner’s definition which states
that “An intelligence is the ability to solve problems, or to create
products, that are valued within one or more cultural settings”.
They also refer to Wechler’s definition for intelligence as, “A
global concept that involves an individual’s ability to act
purposefully, think rationally, and deal effectively with the
environment”. They also mention Boring’s definition which
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seems to be noticeably weasel as he states that “Intelligence is
what is measured by intelligence tests.” (ibid)
The third group of definitions surveyed by Legg and Hutter
(2007) contains eighteen definitions for intelligence from
artificial intelligence researchers. Albus, for example, defines
‘intelligence’ as “. . . the ability of a system to act appropriately
in an uncertain environment, where appropriate action is that
which increases the probability of success, and success is the
achievement of behavioral subgoals that support the system’s
ultimate goal.” Additionally, McCarthy points out that
“Intelligence is the computational part of the ability to achieve
goals in the world. Varying kinds and degrees of intelligence
occur in people, many animals and some machines” (ibid).
This huge number of definitions for a seemingly simple
single word projects the fact that explaining what ‘intelligence’
means is outstandingly controversial. However, none of the
definitions deny the significance of being intelligent as a
foundation of knowledge acquisition.

Figure 1. Gardner’s Eight Type of Intelligence
The
Credit
goes
to
‘Thrive
Global,
2019’
(https://fairborndigital.us/2020/03/11/8-types-of-intelligence-howardgardners-theory-of-multiple-intelligences/)

III. MAJOR INTELLIGENCE CATEGORIES
2) Emotional Intelligence
1) Theory of Multiple Intelligences and Linguistic Intelligence
In 1983, Howard Gardner introduced the Theory of Multiple
Intelligences. Inspired by his belief that people have different
kinds of intelligences, he identifies eight main types of
intelligence, namely linguistic-verbal intelligence, logicalmathematical intelligence, spatial intelligence, bodilykinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal
intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalist
intelligence. One of the eight types of intelligence is
‘Linguistic-Verbal Intelligence’ which refers to the ability of
using written and spoken words. This means that the
interlocutors have a lot in common depending on the types and
modes of communication they might be involved in. They may
adapt the use of certain types of intelligences, but still find it
difficult to communicate. Gardner’s use of the term ‘linguisticverbal intelligence’ mainly refers to the selection of using
words by interlocutors, authors, journalists, lawyers, educators
in their field of work, and everyday communication. Gardner
(2011, p. 103) revisits his theory of multiple intelligences, and
states that poets’ language may represent an excellent level of
linguistic intelligence.
Linguistic-verbal intelligence cannot be an identical
representative of the initiated concept of ‘pragmatic
intelligence’ in this paper, since the former is restricted to the
selection of words based on the interlocutors’ occupational
background, whereas the latter stands for the overall capacity
people have as their main innate tool for pragmatic competence.

Watson (2016, p.16) defines ‘emotional intelligence’ as our
ability to determine and manage our emotions properly. It also
includes managing the emotions of others around us. The term
‘emotional intelligence’ was first introduced by Peter Salovey
and John Mayer (ibid, p.17). Golerman (2009, p. 80ff) expands
those abilities into five main domains, as follow:






Knowing one’s emotions (Self-awareness)
Managing emotions
Motivating oneself
Recognizing emotions in others
Handling relationships

Though a very versatile area of study and research, emotional
intelligence remains an umbrella term for lots of social and
applied sciences, including the study of language. However, the
linguistic aspect of communication may be located within the
periphery of emotional intelligence and its five domains.
3) Artificial Intelligence
Russell and Norvig (2016, p.1f) state that the term
‘artificial intelligence’ was first coined in 1956. They refer to
the four approaches that have been historically followed to
define ‘artificial intelligence’, as follows:
-

Thinking humanly
Acting humanly
Thinking rationally
Acting rationally

Linguistics is considered the eighth of the total of eight
foundations of artificial intelligence, preceded by philosophy,
mathematics, economics, neuroscience, psychology, computer
engineering, and control theory and cybernetics (2016, p.15f).
Russell and Norvig refer to the connection between language
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and thought, and denounce Skinner’s behavioristic approach to
language in favor of Chomsky’s idea of creativity in language,
particularly child language acquisition. This represents the birth
of ‘Modern Linguistics’ at approximately the same time
‘Artificial Intelligence’ was coined. The resulting
interdisciplinary field of both concepts was ‘Computational
Linguistics’ or ‘Natural Language Processing’ (ibid: 15f).
A possible connection between computational linguistics and
pragmatics could be in the form of the changes that occur in
pragmatic competence during the child language development
process. There is no explicit or even implicit reference under
artificial intelligence to the source of knowledge that constitutes
pragmatic competence.

IV. INTELLIGENCE AND PRAGMATIC COMPETENCE
Intelligence describes the status of mental and cognitive
capacity. It describes a good thinker. Perumal (2015) finds out
that intelligence is related to knowledge, whereas competence
refers to the ability to put that knowledge into practice.
Competence refers to the possession of adequate skill,
knowledge, experience, and capacity, which describes a good
doer.
Nonaka and Takeuchi (1995, p.87), cited in Bolisani and
Bratianu (2018), define ‘knowledge’ as ‘justified true belief’.
Therefore, intelligence requires having knowledge. Knowledge
comes first to shape someone’s intelligence which represents
their competence.
Pragmatic Competence was introduced by Chomsky to refer
to the “knowledge of how language is related to the situation in
which it is used” (Cook and Newson, 2007; p.16). Chomsky
(1980, p.225) says, “Pragmatic competence places language in
the institutional setting of its use, relating intentions and
purposes to the linguistic means at hand”. Taguchi (2014, p.1)
defines pragmatic competence as “the ability to use language
appropriately in a social context”. She refers to the
interdisciplinary nature of pragmatic competence with various
other disciplines, namely ‘linguistics, applied linguistics,
anthropology, sociology, psychology, communication research,
and cross-cultural studies’ (ibid).
Concerning the distinction between grammatical competence
and pragmatic competence, Chomsky (1980, p.224) points out
that ‘grammatical competence’ is restricted to the knowledge of
form and meaning, whereas ‘pragmatic competence’ is
manifested in the knowledge of conditions and manner of
appropriate use in accordance with the various purposes behind
the communication process. Ifantidou (2014, p.1ff) studies the
interrelation between pragmatic competence and linguistic
competence/performance. She states that linguistic competence
is required for pragmatic competence during communication,
but linguistic performance requires both linguistic competence
and pragmatic competence.
From the sociolinguistic perspective, pragmatic competence
was seen as a component of ‘communicative competence’
(ibid).
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V. V. PRAGMATIC FAILURE
The term ‘pragmatic failure’ was originally introduced by
Thomas to refer to the mismatch between what is meant (the
speaker’s conversational implicature) and what is said (the
hearer’s
originated
inferences)
in
cross-cultural
communication. Thomas (1983), cited in Shen (2013, p. 132),
defines pragmatic failure as “the inability to understand what is
meant by what is said”. Shen thinks that the term pragmatic
failure is used instead of pragmatic error, because one cannot
judge over the truthfulness or falsehood of the pragmatic force
of an utterance. The pragmatic force may not help the speaker
achieve the intended purpose behind his/her utterance.
Pragmatic Failure can be categorized into two types of failure:
pragmalinguistic failure and sociopragmatic failure (ibid).
As a case in point, here is a real situation that the researcher
has experienced, which may explain what is meant by
pragmatic failure, specifically sociopragmatic failure.
I had a friend. He was from the UK, but was living in
Slemani, Kurdistan Region of Iraq. One day he said, “I have a
big problem. Whenever I pay visits to places, and they offer me
water to drink, I say ‘supas’ (Kurdish word for ‘Thank you’),
and the person immediately leaves without waiting for me to
pick the glass of water. Why does that happen to me? What is
wrong with the word ‘supas’? In the UK, we say ‘thank you’
and drink the water.” I told him that the problem was indeed in
saying the word ‘supas’ alone, because that means ‘Thank you,
I am not thirsty.’. “Instead, you should say ‘Ay supasisht akam’,
which means ‘Oh, I do thank you’ or say ‘Ay dastxosh’, which
means ‘Oh, well-done’, and then the person will wait until you
pick the glass.” When I saw him months later, he thanked me
and said that he was happy with ‘Ay supasisht akam’.
In order to avoid pragmatic failure, a high level of pragmatic
competence led by pragmatic intelligence is necessary. In crosscultural communication, which is not the subject matter of this
paper, pragmatic intelligence might be considered the
foundation of pragmatic competence in L1 and L2. This may
also encourage researchers to explore the existence of a
universal pragmatic intelligence, i.e. human beings are born
with pragmatic intelligence, and they only acquire pragmatic
competence alongside language acquisition process, which may
exceed the territory of first language, and trespass to the domain
of bilingualism and multilingualism. The evident existence of
pragmatic failure could support that hypothesis.
VI. VI. INTRODUCING ‘PRAGMATIC INTELLIGENCE’
The word ‘ability’ is repeated in almost all the definitions for
‘intelligence’. The definition of pragmatics, on the other hand,
is equated with ‘the language use in context’ (Birner, 2013, p.
2), and ‘speaker’s meaning’ and ‘utterance interpretation’
(Thomas, 1995, p. 2). Blending both terms ‘pragmatics’ and
‘intelligence’ generates the new term ‘pragmatic intelligence’.
As a term, ‘Pragmatic Intelligence’ does not sound less resonant
than ‘linguistic intelligence’ or ‘emotional intelligence’.
However, it needs to be placed in its appropriate position in the
entire communication process.
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The term ‘Pragmatic Intelligence’ is introduced in this paper,
since neither Goleman’s ‘Emotional Intelligence’ nor
Gardner’s ‘Linguistic-Verbal Intelligence’ explicitly and
meticulously elaborates the connection between pragmatic For
communication to be felicitous, it requires to have
pragmatically-competent interlocutors, i.e. interlocutors who
possess the ability to use language appropriately in a given
context, based on the knowledge (justified true belief) they
have.
As mentioned earlier, Ifantidou (2014, p.1) postulates that
pragmatic competence is a prerequisite for linguistic
performance, which, to Chomsky, refers to the actual use of
language in concrete situations (Cook and Newson, 2007, p.
19). In other words, performance could stand for
‘communication’ in its more explicit and generalized reading.
Pragmatic Competence, however, represents accumulated
knowledge of using language in actual situations, which
requires a more substantiated and robust base for that
knowledge, which the researcher names ‘pragmatic
intelligence’.

Figure 2: From Pragmatic Intelligence to Communication

Initially, ‘pragmatic intelligence’ is defined by the researcher
as ‘a set of innate factors that shape pragmatic competence for
communication’. This definition could be a primitive attempt
for a newly coined term. Researchers, interested in
interdisciplinary studies particularly linguistics, psychology,
communication and sociology, may develop the definition and
give it a more robust and inclusive shape.

VII. WHO IS ‘PRAGMATICALLY INTELLIGENT’?
Every individual is assumed to be pragmatically intelligent,
that’s enjoying certain factors that shape their pragmatic
competence. However, there could be a huge difference among
people regarding the actual size of their pragmatic intelligence.
The term is new and initiated for the first time. Therefore,
experimental studies, research and investigations are needed to
find out measuring criteria for ‘pragmatic intelligence’. The
researcher assumes that the typical measuring criteria to
roughly identify the level of an individual’s pragmatic
intelligence is to observe the manifestation of their pragmatic
competence during the communication process. So,
understanding pragmatic intelligence could be in the reversed
orders. That’s, we first observe the communication process,
then we associate that process with the acquired pragmatic
competence, which depends on pragmatic intelligence.

VIII. MANIFESTATION OF PRAGMATIC INTELLIGENCE IN
COMMUNICATION
Chapman (2011, p. 132ff) identifies five key applications of
pragmatics in the real world, namely politeness, literature,
language acquisition, clinical linguistics, and experimental
pragmatics. Additionally, Birner (2013, p. 296ff) proposes
another list of applications of pragmatics, which are
communication and miscommunication, technology and
artificial intelligence, language and the law, and other practical
applications of pragmatics. With this last one, she leaves the
space open for many other applications of pragmatics as the
outcome of research and experiments. More than a decade
earlier, Verschueren (1999, p. 202ff) points out that
Macropragmatic implications and applications can be
broadened depending on research interest, and he suggests three
areas of macro-processes in language use, namely intercultural
and international communication, discourse and ideology, and
the pragmatics of wide societal debates.
Application of pragmatics highly depends on the pragmatic
competence of the interlocutors. For example, when two people
or groups of people discuss the impact of artificial intelligence
on technological advancement, the need for a moderated
approach for religious and political ideologies, or the role of
context in treating certain speech disorders, they are actually
practicing their level of pragmatic competence which is the
concrete version of their abstract pragmatic intelligence. To
briefly elaborate the proposition, the following analysis is made
for an ordinary utterance with reference to politeness.
In 1987, the notion of Politeness was initiated by Brown and
Levinson based on Goffman’s account of face in the society.
However, as Leech (2014, p. 26) maintains, Brown and
Levinson’s conception of politeness refers to the protection of
face from face-threatening acts. Such a face protection act
might be manifested in replacing a direct speech act with an
indirect one in communication. Someone might prefer saying
‘Would you mind paying a visit to my office tomorrow?’ to
‘Pay me a visit in my office tomorrow.’, because, to Leech, the
latter frees the hearer from a direct imposition. However, the
indirect speech act may still give no other option to the hearer
than paying a visit to the office, if, for example, the request
comes from the boss, particularly in case some urgency or
serious issue has happened. This depends on the speaker’s
conversational implicature and the hearer’s generated
inferences, termed ‘imference’ by Mahmood (2015) when both
turn identical.
In order that both the speaker and the hearer could negotiate
the intended meaning behind the direct or the indirect speech
acts, they need to be pragmatically competent, that’s to have
shared knowledge of the environment in which the speech is
made, consider the nature of the relationship between the
speaker and the hearer, and cooperate for the sake of achieving
a successful communication by observing or non-observing
Grice’s Cooperative Principle and its founding maxims.
Realizing those major factors depends on the knowledge both
the speaker and the hearer separately acquired and gained.
The question is ‘How do the interlocutors know about the
subconscious need for politeness as a strategy, not a pragmatic
principle in the first place?’ The only possible answer that the
researcher might provide is the existence of an inbuilt abstract
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factor called ‘pragmatic intelligence’ from which the
knowledge is accumulated to form pragmatic competence, and
make the communication process felicitous. Similar analysis
and detailed discussion could be the topic of further research on
the realization of pragmatic intelligence via pragmatic
competence in communication with reference to other
pragmatic concepts, such as presupposition, deictic
expressions, face-threatening and face-saving acts,
performative verbs and the speech act theory.

CONCLUSIONS
The main conclusions that could be drawn from this paper
include the following.
1. Pragmatic intelligence exists as an abstract collection of
factors that govern pragmatic competence. Analogically,
pragmatic intelligence and pragmatic competence could
be compared to principles and parameters in language as
postulated in Chomsky’s Universal Grammar.
2. Pragmatic intelligence is a new term, and could be a
versatile subject of studies in language and the
interdisciplinary topics associated with language and
communication.
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3. The existence of intelligence categories and multiple
intelligences do not substitute for pragmatic intelligence
as a new term introduced in this paper.
4. The best method to cultivate pragmatic intelligence could
be through pragmatic applications, rather than isolated
and pure linguistic terms and concepts.
5. In case of expanding Gardner’s Theory of Multiple
Intelligences, the researcher suggests adding ‘pragmatic
intelligence’ to the list as a separate type of intelligence.
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الثر القانوين جلاحئة کوروان عىل أجال تقدمي الاوراق التاارية
احلواةل امنوذجا-هەردی توفیق مصطفی
قسم القانون ،لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
املس تخلص -أن جاحئة كوروان اليت يعيشها العامل يف هذه ألونة ألخرية تعد من أبرز
الكوارث العاملية يف يومنا احلارض ،وأصبحت حمل اهامتم ابلغ من اكفة دول العامل ،لس امي
وأن أاثرها مل تقترص عىل اجلانب الصحي حفسب وإامنا امتدت اإىل اجلانب الاقتصادي
والس يايس والاجامتعي يف حیاة ألفراد ،ألمر اذلي ترتب عنە دخول ادلول يف رصاع
مع هذه اجلاحئة ابختاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية ملاكحفة انتشاره ،ولعل أمه هذه
القرارات اكن فرض احلجر الصحي املزنيل عىل املواطنني وإالزاهمم ابلتباعد الاجامتعي،
اإضافة اإىل توقف العديد من ألنشطة التاارية ،ممـا يفيض اإلـى جعـل تنفیـذ التامات
مرهقا وعسريا ،اإن لـم يكـن مسـتحيل ،ومن هنا جاء هذا البحث لغـرض املسامهة يف
حتديـد الطبيعـة القانونية جلاحئة كوروان ،وعام اإذا اكنت من قبيل القـوة القاهرة ،أم أهنا
من الظروف الطارئة؟ وما تأثیـر ذكل عىل أجال تقدمي الاوراق التاارية للقبول والوفاء؟
فهل يعترب حامل القانوين للحواةل التاارية اذلي مل يس تطيع تقديها للقبول ام الوفاء داخل
الجال القانونية حامل هممل؟ أم تنطبق عليە حاةل القوة القاهرة؟
اللكمـات املفتاحیة :جاحئـة كوروان ،القوة القاهرة ،الظروف الطارئة ،القانون التااري،
الاوراق التاارية.

املقدمة :
شهدت البرشية منذ قدم كوارث عديدة مهنا الطبيعية اكلمراض والوبئة ،ويف الس نوات
ألخرية مهنا وابء سارس ) (Sarsعام ( ،)2003ووابء اإنفلونزا اخلنازير ( )H1N1عام
( ،)2009و وابء اإيبول ( )Ebolaعام ( ،)2014ويف أواخر س نة ( )2019انترش
فريوس كوروان أو ما يسمى بــ ( )Covid 19كنوع من أنواع الفريوسات املس تادة
العاملية اليت تصيب اإلنسان ،واذلي ظهر مبدينة ووهان الصينیة ،وقد مس هذا الوابء
جل ادلول ،حیث خلف الالف من املصايب واملئات من الوفیات ،مما زرع الهلع واخلوف
يف نفوس الشخاص يف خمتلف بقاع العامل ،اليت دفع مبنظمة الصحة العاملية إاىل اإعلن

حاةل الطوارئ الصحية يف ( 30يناير  )2020وصنفتە لحقا ابجلاحئة يف ( 11مارس
 ،)2020وأمام هذا الواقع ،ما اكن عىل دول العامل اإل رسعة الاس تاابة والتحرك من
خلل اختاذ سلسةل من القرارات والتدابريالصارمة ،وقد وصل ألم إراىل اإعلن احلجر
الصحي ،وفرض حظر التجوال الاكمل أواجلزيئ يف بعض من ادلول واختاذ لك ما يلزم
من تدابري للتصدي لعدوى اإلصابة وحرص مناطق الوابء ،واكنت ول يزال العراق من
ادلول اليت تعرض مواطنوها لإلصابة .فاختذ حكومة اقلمي كردس تان عدة القرارات
والتدابري هبذا الصدد منذ البيداية ،فقد اصدر وزارة ادلاخلية عدة بياانت هبذا
اخلصوص ،ومن تكل التدابري الىت اختذهتا يه احلجر الصحي ومنع التجوال بشلك اللكي،
ففي بيان رمق 18لس نة 2020تعلن احلجر الصحي ملدة ( )72ساعة من يوم /3/15
 2020ومنع التجوال بني احملافظات والاقضية ،ويف بيان رمق  20تعلن احلجر الصحي
من متام ساعة ( )12مساء يوم  2020/3/18ايل متام ساعة ( )12مساء يوم /3/23
 ، 2020ويف بيان رمق  21يتد مدة احلجر الصحي اىل يوم  .2020/4/1ويف بيان رمق
 25احلجر الصحي يكون بشلك جزيئ اي يف متام ساعة ( )12مساء اىل ( )6صباحا
من اترخي  ،2020/4/7ويف بيان رمق  26يتد مدة احلجر الصحي بشلك لكي من
 2020/4/10اىل  ، 2020/4/16ويف بيان رمق  27يتد مدة احلجر الصحي ومنع
التجوال اىل يوم  . 2020/4/23و ايضا يف بيان رمق  31تعلن احلجر الصحي ومنع
التجوال بشلك لكي من يوم  2020/5/2اىل  ...2020/5/10اخل  ،كام وايضا اختذ
احلكومة الفدرالية يف العراق عدة التدابري ومن مضهنا احلجر الصحي واملنع التجوال بشلك
اللكي واجلزيئ.
مل يقترص أثر هذا الفريوس عىل اجملال الصحي والقتصادي للنسان فقط ،بل جتاوزه
اإىل ابيق اجملالت الخرى سواء الجامتعية أو الس ياس ية وحىت القانونية مهنا مبا فهيا
اجلانب القانوين للمعاملت التاارية ،حیث دفعت عدد من املؤسسات والرشاكت
العاملية خاصة الصينیة والمريكیة مهنا املتخصصة يف جمالت خمتلفة مثل صناعات
الس يارات والنقل اجلوي واملعلومات واملواد الربتولية والغازية ،بوجود حاةل (القوة القاهرة)
من أجل التحلل من التاماهتا التعاقدية جتاه زابئهنا وعدم أداء غرامات التأخري أو
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حقوق الطبع والنرش © 2021هەردی توفیق مصطفی .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة املشاع الإبداعي النسبیة CC BY-NC-ND 4.0 -

جمةل جامعة التمنية البرشية
التعويض عن التأخري يف التنفیذ أو عن اس تحالتە.
ويف ظل هذه الزمة ،فاإن عددا من الالتامات قد تقف دون تطبيق ،المر اذلي
جيعلنا أمام مسأةل تنفیذ الالتامات الناش ئة عن بعض التعاقدات ،هتدف هذه ادلراسة
لمه هذه الالتامات اليت يطرهحا املوضوع تكل اليت تتعلق بأجال تقدمي احلواةل للقبول
والوفاء؟
وتبدو اشاكلية البحث من خلل ما يرتتبە انتشار جاحئة كوروان والاجراءات املتخذة
من السلطة العامة ،نسعى يف هذا البحث اإىل الاجابة عن مجةل من التساؤلت ،ما هو
التكیيف القانوين جلاحئة كوروان؟ وهل اجلاحئة كوروان القوة القاهرة ام الظرف الطارئ؟
اإىل أي مدى أثر ظهور وانتشار جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول و الوفاء؟
فهل يعترب حامل احلواةل اذلي مل يس تطيع تقديها للوفاء داخل الجال القانونية حامل
هممل؟ ودلراسة هذه اإلشاكلية وإالجابة عهنا ،سيمت اإتباع املهنج التحلييل الوصفي
وقسمنا موضوع ادلراسة اإىل مبحثني:
املبحث ألول مت ختصيصە لثر القانوين جلاحئة كوروان بني القوة القاهرة والظرف
الطارئ ،حیث بينا من خلهل مدى اعتبار ألثر املرتتب عن جاحئة ّ كوروان قوة قاهرة
أم ظرفا طارئا وذكل يف مطلبني ،ففي املطلب الول تطرقنا اىل تعريف القوة القاهرة
والظروف الطارئة وبيان رشوطهام ويف املطلب الثاين تلكمنا عن أاثر القوة القاهرة
والظروف الطارئة.
ويف املبحث الثاين تناولنا فیە اثر جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول والوفاء،
وذكل من خلل مطلبني ،ففي املطلب الاول تلكمنا عن اجال القبول والوفاء يف احلواةل
التاارية ،ويف املطلب الثاين تطرقنا اىل الإعفاء من تقدمي الاحتاا بسب جاحئة كوروان.

املبحث الاول
أثر القانوين جلاحئة كوروان بني القوة القاهرة والظرف الطارئ
تعين اجلاحئة يف اللغة العربية وعند الفقهاء الوابء املتفيش من هجة الاشرتاك يف معوم
املعىن ،ففي اللغة يه مصيبة مذهبة ،أو متلفة للامل ،أو النفس (الرازي،1981 ،ص
 ،)90وعىل صعيد الترشيع ،ليس من مثة تعريف ترشيعي للااحئة ،ل بل اإن الترشيعات
مل تتفق عىل اس تعامل مصطلح واحد لدللةل عىل احلدث املكون للااحئة .ويف الاصطلح
الفقهيي :فاجلاحئة تصيب الامثر والموال  ..فاختلف العلامء يف تعريفها ،فعرفها احلنابةل" :
ان اجلاحئة لك أفة ل صنع للديم فهيا اكلر ح والربد و اجلراد " (عويضات،
،2003ص) 46
وأخذ املرشع العرايق رصاحة بفكرة اجلاحئة ابعتبارها اإحدى صور السبب الاجنيب
اذلي تنقطع بە علقة الس ببیة ما بني ركين اخلطأ والرضر ،ويه عنارص املسؤولية املدنية
موضوعيا بنوعهيا العقدية والتقصريية ،و ذكل يف القانون املدين يف املادة ( )211منە،
واليت تنص عىل أنە" :اإذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنيب ،ل يد هل
فیە كفة ساموية ،أو حادث جفايئ ،أو قوة قاهرة ،أو فعل الغري أو خطأ املترضر ،اكن
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غري ملزم ر ابلضامن ما مل يوجد نص أو اتفاق عىل غري ذكل" ،وكام هو احلال يف نصوص
القانون املقارن ؛ املادة ( )165من القانون املدين املرصي ،واملادة ( )233من القانون
املدين الكوييت ،واملادة ( )287من قانون املعاملت املدنية الامارايت ،واملادة ()1148
من القانون املدين الفرنيس.
ان أحاكم اجلاحئة الواردة يف القانون املدين ليست من النظام العام ،وابلتايل جيوز
التفاق بني املتعاقدين عىل ما خيالفها وفق نص املادة ( )2/259من القانون املدين العرايق:
" جيوز التفاق عىل أن يتحمل املدين تبعة احلادث الفاايئ أو القوة القاهرة" ،وتقابل
هذا النص الفقرة الاوىل من املادة ( )247من القانون املدين املرصي.
ذلا تعترب القوة القاهرة اإحدى وسائل دفع املسؤولية املدنية عن طريق اإثبات السبب
ألجنيب اذلي يقطع العلقة الس ببیة بني فعل الشخص والرضر اللحق ابلغري ،سواء
أاكن خطأ عقداي أم تقصرياي .ويظهر جبانب مصطلح القوة القاهرة مصطلح احلادث
الفاايئ ،وقد اختلف الفقهاء يف التفرقة بني املصطلحني ،اإل أن الراحج هو أنە ل فرق
بني املصطلحني(.مرقس)1956 ،
كام جند يف العقود أحیاان تتغري الظروف اليت أبرم فهيا العقد بسبب أحداث مل تكن
متوقعة وقت اإبرامە مما يؤثر عىل تنفیذ العقد ويرهق املدين اإىل حد قد يصل بە ل إلفلس
أو يلحق بە رضرا شديدا ،ولكن دون أن يؤدي ذكل اإىل جعل تنفیذ الالتام مس تحيل.
وهو ما جيعل ادلائن عادة يمتسك ابلتنفیذ واملدين يدفع ذكل بعدم قدرتە عىل الوفاء
ابللتام بذات الرشوط .وهو ما دفع ابلقوانني احلديثة بعد نقاش طويل اإىل تبين نظرية
الظروف الطارئة وإالقرار برضورة تعديل أحاكم العقد اإذا حتققت هذه الظروف.
يف هذا املطلب حناول ان نبني التكیف القانوين جلاحئة كوروان هل هو القوة قاهرة ام
الظرف طارئ؟ وذكل من خلل المتيزي بني القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة،
وبدءا بتعريفهام وبيان رشوطهام وأاثرهام ،وذكل عىل النحو التايل :
املطلب الاول
تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة وبيان رشوطهام
الفرع الول :تعريف القوة القاهرة ورشوطها
مل يعرف املرشع العرايق شأنە يف ذكل شأن املرشع املرصي و عىل غرار ما ذهب
اإليە املرشع الفرنيس يف القانون املدين القوة القاهرة ،كام فعل املرشع املغريب حني نص
يف الفصل ( )269من قانون الالتامات والعقود عىل أن " :القوة القاهـرة يه لك أمر
ل يس تطيع الإنسان أن يتوقعە ،اكلظواهر الطبيعية (الفیضاانت واجلفـاف والعواصف
واحلرائق واجلراد) وغارات العدو وفعل السلطة ،ويكون من شأنە أن جيعل تنفیذ االلتام
مس تحيل ،".وإامنا املرشع العرايق أشار اإلهيا كسبب أجنيب معفي من املسؤولية.
ولقد عرفها بعض الفقهاء عىل أهنا لك فعل ل شأن للمدين فیە ومل يكن متوقعا حبيث
يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل ،كام عرفت أيضا عىل أهنا أمر ل يس تطيع الإنسان أن
يتوقعە اكلظواهر الطبيعية والفیضاانت واجلفاف واحلرائق وغريها من الظواهر ويكون
من شأنە أن جيعل تنفیذ الالتام مس تحيل(الس هنوري ،)1966،فقد عرفها الفقهاء
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الفرنسني عىل أهنا '':لك حادث عام لحق عىل تكوين العقد غري متوقع احلصول عند
التعاقد وينجم عنە اختلل بني املنافع املتودلة عن عقد يرتاىخ تنفیذه اإىل أجل ويصبح
تنفیذ املدين للتاماتە مس تحيل" ،وقد عرف الفقیە اإلبيون القوة القاهرة بأهنا" لك ما
مل يكن يف وسع الادراك الديم أن يتوقعە ،وإاذا أمكن توقعە فاإنە ل يكن مقاومتە"
(عامر ،1979 ،ص )391ولبد من التذكري بأنە ليس ابلرضورة أن ينتج عن لك اكرثة
حصية أو طبيعية قوة قاهرة فالمر لكە متوقف يف احلقیقة عىل الظروف احمليطة ابلزناع.
ول شك أن الزمة الصحية والإجراءات احلكومیة الرامیة ملعاجلهتا قد اكن لها تأثري
مبارش عىل عدد كبري من الالتامات العقدية اليت مل يس تطع أحصاهبا الوفاء هبا .وغين عن
القول أن انتشار فريوس كوروان املس تاد جاحئة ساموية ل دخل لحصاب الالتام العقدية
فهيا ،كام أهنا ل يكن دفعها او خمالفة الاجـراءات احلكومیة اليت اختذت ملاكحفهتا من قبل
خمتلف حكومات العامل.
تطبيقا لحاكم املادة  211من القانون املدين العرايق ل يكفي مبجرد وقوع جاحئة
كوروان املس تاد ،بصفهتا قـــوة قاهـــرة ،لتخلص املدين من التاماتە العقدية ،بل لبد هل
من اإثبات أثر تكل اجلاحئة ،وما صاحهبا من اإجراءات حكومیة ،يف جعل التامە
مسـتحيل؛ بصفة لكية أو يف جزء منە عىل القل ،دون اإخلل منە ابلتاماتە العقدية
ول تقصري منە يف اختاذ التدابري اللزمة للوفاء بتكل الالتامات .فرمغ أن حاجئة كوروان
يف ذاهتا قابةل للتكیيف بصفهتا قوة قاهرة لكوهنا جاحئة غري متوقعة ول ممكنة ادلفع ،يبقى
عىل املدين اإثبات اس تحاةل التامە العقدي بسبهبا اسـتحاةل ل دخل هل فهيا .
من خلل التعريف اذلي ذكرانه للقوة القاهرة يتضح لنا أن رشوطها يه عدم التوقع
وعدم القدرة عىل مواهجهتا أو التصدي لها ،وأهنا تؤدي اإىل جعل تنفیذ العقد مس تحيل.
-1عدم اإماكنية التوقع:
ويقصد بە يف نطاق العقود أن لك الطرفني مل يكن يتوقع وقت اإبرام العقد أن يقع حادث
مفاجئ أو حتل بە قوة قاهرة وأن يكون عدم التوقع ابلنس بة مجليع الناس وليس املدين
فقط(.اتنغو ،)1975،اإن فايروس كوروان مل يكون ابلإماكن توقعە هنائيا نظرا اإىل الرسعة
اليت ظهر هبا وانتشاره بصورة رسيعة جعزت ّخمتلف دول العامل عن التصدي هل ،ذلكل
يعترب رشط عدم التوقع يف هذه اجلاحئة متوفرا.
-2عدم اإماكنية ادلفع:
أي أن يكون احلادث املفاجئ مانعا من لك مقاومة ول يكن التصدي هل أوالتخلص من
أاثره ،لنە لو اس تطعنا مواهجتە ملا أصبح قوة قاهرة .ويف الرشطني السابقني يكون
املعياراملتبع يف حتديدهام معيارا موضوعيا غري ذايت ،فل يؤخذ بعني الاعتبار الظروف
الشخصية للمتعاقد بل يعمتد القايض عىل معيار الرجل العادي يف النظر :هل اكنت القوة
القاهرة متوقعة أو غري متوقعة وهل اكن ابلإماكن دفعها والتصدي لاثرها أم ل؟
(أبوسعد.)1983 ،
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-3أن يكون المر خارجا عن إارادة الطراف:
وهذا الرشط مرتبط ارتباطا وثيقا ابلرشطني السابقني لن عمل أحد العاقدين ابحامتل
وقوع القوة القاهرة أو تأكده مهنا مكن اكن يعمل بقرارات حكومیة معينة س توقف نشاطا
معينا أو متنعە أو علمە بنشوب حرب يف منطقة أو أي قوة قاهرة أخرى تؤثر عىل تنفیذ
العقد وأقبل عىل التعاقد دون عمل املتعاقد ألخر ،جيعهل مقرصا ومسؤول عن التعويض
لن العمل ينفي رشط اإماكن التوقع ومن اكن هل التوقع أمكن هل دفع احلادث(.الس هنورى،
)1966
-4أن يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل:
وهذا الرشط امتداد للرشط الثاين املتعلق بعدم اإماكنية دفع القوة القاهرة ،ذكل أن عدم
القدرة عىل التصدي للقوة القاهرة يعين جعز املدين عن القیام ابلتامە بصفة هنائية وهو
ما يعرب عنە ابس تحاةل تنفیذ الالتام اس تحاةل مطلقة ،لن الاس تحاةل النسبیة أو املؤقتة
جتعل القوة القاهرة ممكنة ادلفع(.زيك)1968 ،
من مث ،فاإن جاحئة كوروان يف ذاهتا قابةل لتكیيفها بأهنا قوة قاهرة؛ لكوهنا جاحئة ساموية
غري متوقعة ول ممكنة ادلفع .وابلنظر اإىل كوهنا واقعة مادية فاإن املدين ل حيتا لإثباهتا.
الفرع الثاين :تعريف الظروف الطارئة ورشوطها
من الاصل ان "العقد رشيعة املتعاقدين" ،حبيث يكون العقد هو احملدد للتامات
طريف التعاقد اليت مت الرتايض بشأهنا ،فل جيوز لي مهنام الاخلل هبا ،فان التفاق
مبثابة القانون الواجب التطبيق عىل الطرفني ،اإل أنە قد تطرأ ظروف بعد توقیع العقد
تؤدي اإىل اإرهاق أحد أطراف العقد ،حینئذ توجب اعتبارات العداةل إلعادة النظر يف
مدى التام ذكل املتعاقد بأحاكم العقد اليت مت التفاق علهيا عند اإبرامە ،فالعداةل ل تتعلق
فقط بوقت اإبرام العقد وإامنا متتد اإىل تنفیذه ايضا (.رسحان وخاطر)2008 ،
يعرف الظرف الطارئ بأنە" :لك حادث عام لحق عىل تكوين العقد ،غري متوقع
احلصول وقـت اإبرامە ،ينجم عنە اختلل بني املنافع املتودلة عن عقـد يرتاىخ تنفیذه اإىل
أجل أو أجال ،ويصبح تنفیذ املدين للتامە كام أوجبە العقـد يرهقە اإرهاقا شديدا ويهتدده
خبسارة فادحة ختر عن حد املالوف يف خسائر التاار ،وذلا جاز للقايض أن يوزع
تبعة احلادث بني طريف العقد ،وذكل برد الالتام املرهق اإىل احلد املعقول" (أبو س تيت،
، 1954ص  )316ويعرف بأنە  ":حاةل عامة غري مألوفة أو غري طبيعية ،أو واقعة مادية
عامة أيضا ،مل تكن يف حس بان املتعاقدين وقت التعاقد ،ومل يكن يف وسعهام ترتيب
حدوهثا بعد التعاقد ويرتتب علهيا أن يكون تنفیذ الالتازم التعاقدي مرهقا للمدين حبيث
هيدده خبسارة فادحة وأن مل يصبح مس تحيل" (عنرب ،1987 ،ص ،)19وأول من
اعرتف بنظرية الظروف الطارئة يف الوطن العريب هو القانون املرصي ،وذكل يف اكفة
العقود املدنية والإدارية ،مث أخذت بە بعد ذكل بقیة القوانني العربية .
تنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق عىل أنە" :اإذا طرأت حوادث
اس تثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها ،وترتب عىل حدوهثا أن تنفیذ الالتام التعاقدي،
وإان مل يصبح مس تحيل صار مرهقا للمدين ،حبيث هيدده خبسارة فادحة ،جاز للمحمكة
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بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن تنقص الالتام املرهق اإىل احلد املعقول اإن اقتضت
العداةل ذكل ،ويقع ابطال رّ لك اتفاق خيالف ذكل" .و يقابهل نص املادة ( )2/147من
القانون املدين املرصي ،واملادة ( )198من القانون املدين الكوييت ،واملادة ( )154من
قانون املعاملت املدنية الامارايت .وهذا النص يعترب اس تثناء من الاصل العام واذلي
وضعە املرشع العرايق يف نص املادة ( )1/146من القانون املدين العرايق ،وهو أن العقد
رشيعة املتعاقدين .
وخلصة نظرية الظروف الطارئة ،أن العقد اإذا اكن من العقود املس مترة التنفیذ أو
الفورية التنفیذ ولكن تنفیذه مؤجل (عقد مرتايخ التنفیذ) وطرأت ظروف اقتصادية،
مل يتوقعها املتعاقدان عند اإبرام العقد ،أدت اإىل اختلل التوازن الاقتصادي بني طرفیە
اختلل خطريا ،حبيث جعلت تنفیذ املدين الالتامە هيدده خبسارة فادحة ختر عن
احلد املألوف يف املعاملت ،فاملدين ل جيربعىل تنفیذ الالتام كام هو وارد يف العقد ،بل
ينقص هذا الالتام اإىل احلد املعقول( .الس هنوري)1966 ،
أن تكیيف أزمة كوروان املس تاد يف ذاهتا حاداث اس تثنائيا ليكفي جمردا للسـتناد
اإلهيا يف مطالبة املديـن بتعديـل التاماتە العقدية ،بل جيب عليە اإثبات أن تكل الزمة
قد أثرت عىل التوازن اقتصادي للعقد ،حبيث أصبح تنفیذه للتامە العقدي هيدده خبسارة
مرهقة غري معهودة دلى التاار ،وأن ذكل عائد ابللكية اإىل أثر أزمة كوروان املس تاد وما
صاحهبا من اإجراءات اإدارية وانعاكسات اقتصادية سلبية ،دون خطأ منە ،فرغـم قابةل
اجلاحئة الصحية لتكیيفها كظرف طارئ ،يبقى عىل املدين عـبء اإثبات أثرها عىل التامە
العقدي ،مبا هيده خبسارة غري معهودة.
من خلل التعريف املذكور سابقا للظروف الطارئة وأيضا يفهم من نص املادة
( )2/146من القانون املدين أنە يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن تتوافر أربعة رشوط،
ويه أن يكون العقد مرتايخ التنفیذ ،وأن تطرأ حوادث اس تثنائية بعد اإبرام العقد ،وأن
تكون هذه احلوادث عامة غري متوقعة ،وأن جتعل تنفیذ املدين للتامە مرهقا.
(الس هنوري)1966 ،
-1أن نكون أمام عقد مرتايخ التنفیذ:
ذكران يف بداية أن نظرية الظروف الطارئة جاءت اس تثناء من مبدأ القوة امللزمة
للعقد ،وأهنا جاءت حلل اإلشاكل النامج عن وقوع حادث اس تثنايئ أثناء تنفیذ العقد
يؤدي اإىل جعل تنفیذ العقد مرهقا للمدين وهيدده خبسارة فادحة ،وهو ما يتناىف مع
العقود الفورية اليت تنفذ فور اإبراهما ،ذلكل وكام بينا يف عنرص تعريف الظروف الطارئة
من أن نطاق تطبيقها هو العقود الزمنية أو العقود الفورية مرتاخیة التنفیذ ،ولكن جيب
أن ليكون ترايخ التنفیذ انجام عن متاطل املدين وخطئە(.احلكمي و اخرون.)1980 ،
 -2أن يكون الظرف اس تثنائيا:
يقصد ابلظرف الاس تثنايئ احلادث غري املألوف اذلي ل يقع عادة ،بيامن يرى البعض
أن صفة الاس تثنائية تكون يف أاثر احلادث وليس فقط يف احلادث نفسە ،والك ألمرين
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حصيح ،فالعربة تكون يف ألاثر الاس تثنائية للحادث كام قد تكون ابحلادث نفسە اإذا
اكن اس تثنائيا (.الصويعي)2007 ،
-3أن يكون الظرف عاما ل يكن توقعە وقت العقد:
يقصد بعمومیة الظرف الطارئ أن ل يكون احلادث الاس تثنايئ خاصا ابملدين بل
جيب أن يشمل معوم الناس،أو عىل ألقل مجيع أفراد طائفة معينة اكلطباء أو
املقاولني..اخل .اإضافة اإىل ذكل جيب أن ليكون أطراف العقد يتوقعون هذا احلادث
وقت اإبرام العقد ،ويتثبت القايض من ذكل وفق قاعدة موضوعية ل ذاتية يه اإماكنية
التوقع وقت اإبرام العقد مبعيار الرجل العادي( .مرقس)1956،
-4أن يكون تنفیذ املدين للتامە مرهقا ل مس تحيل:
وهو رشط نص عليە املرشع يف املادة ( )2/146من القانون املدين العرايق ،ويرتتب
عليە ان يصبح الالتام مرهقا للمدين ،واملقصود هنا ابلرهاق تسبب الظروف الطارئة
خبسارة وقد أورد الفقیە عبد الرزاق الس هنوري معيار الارهاق فقال" :والإرهاق فادحة
اذلي يقع فیە املدين من جراء احلادث الطارئ معيار مرن ليس هل مقدار اثبت ،بل
يتغري بتغري الظروف ،مفا يكون مرهقا ملدين قد ل يكون مرهقا ملدين أخر ،وما يكون
مرهق ملدين يف ظروف معينة قد ل يكون مرهقا لنفس املدين يف ظروف أخرى ،واملهم
أن تنفیذ الالتام يكون حبيث هيدد املدين خبسارة فادحة ،فاخلسارة املألوفة يف التعامل
ل تكفي ،فاإن التعامل مكسب وخسارة( .الس هنوري)1966 ،
ومن خلل تناولنا للرشوط املطلوبة يف القوة القاهرة والظروف الطارئة جند أهنا تتفق
يف أمه رشطني وهام اعتبار المر اذلي حدث عاما غري متوقع احلدوث مع عدم اإماكنية
دفعە الا أن هناك رشطا يف القوة القاهرة غري وارد يف الظروف الطارئة وهو أن الظروف
الطارئة ليشرتط فهيا أن يصبح الالتام مس تحيل ،بل عىل العكس جيب أن تؤدي
فقط اإىل اإرهاق املدين.
املطلب الثاين
ااثر القوة القاهرة والظروف الطارئة
من خلل هذا املطلب نتناول ااثر القوة القاهرة وااثر الظروف الطارئة حىت يتبني لنا
الفرق بيهنام:
الفرع الاول  :ااثر تطبيق نظرية القوة القاهرة
طبقا لنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق ،اإذا ثبت للقايض أن قوة
قاهرة جعلت تنفیذ الالتامات التعاقدية مس تحيةل حمك ابنفساخ العقد وإارجاع الطرفني
اإىل ما اكان عليە قبل التعاقد ،ولكن املدين يعفى من تعويض ادلائن بسبب عدم تنفیذ
الالتام التعاقدي وذكل لنتفاء اخلطأ العقدي يف حقە لنقطاع العلقة الس ببیة ،اي أن
الالتام ينقيض اإذا أثبت املدين أن الوفاء بە أصبح مس تحيل لسبب أجنيب عن إارادتە.
ولكن هذا اإلعفاء من املسؤولية ل يتد اإىل التقصري احلاصل من املدين قبل حدوث
القوة القاهرة ،فاملدين املتأخر عن تنفیذ التامە رمغ أعذاره اإذا حلت بە قوة قاهرة مل يعفە
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ذكل من التعويض عن تقصريه لنە لو نفذ التامە يف موعده ملا أدركتە القوة القاهرة.
(احلكمي والبكري و البشري)1980،
الفرع الثاين  :ااثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة
طبقا لنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق ،اإذا ثبت للقايض توفررشوط
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يقوم برد الالتام املرهق اإىل احلد املعقول ،وللقايض بذكل
سلطة تعديل أحاكم العقد ،حیث هل أن حيمك ابلإنقاص من التامات املدين أو يزيد من
التامات ادلائن املقابةل للتام املدين وقد يكتفي القايض بوقف تنفیذ العقد حىت يزول
الظرف الطارئ .ويرى جانب من الفقە أن القايض يس تطيع أن حيمك بفسخ العقد فامي
تبقى منە اإذا تبني هل أن الاس مترار يف التنفیذ غري جمد أو أن حتقیق التوازن العقدي
غريممكن( .زيك)1968 ،
س بق وان بينا ان الاجراءات اليت اتبعهتا احلكومة يف مواهجة جاحئة كوروان والنصوص
التنظميية اليت صدرت هبذا اخلصوص وأن أمهها اكن توقیف العديد من الانشطة ،وهذا
اإلجراء حني النظر اإليە بصفة جمردة ل يكن أن نعتربه بصفة مطلقة قوة قاهرة أو ظرفا
طارئا ( المتميي ،)2020،و السوأل اليت يطرح نفسە؛ هل تلحق جاحئة كوروان بنظرية
الظروف الطارئة أم بنظرية القوة القاهرة؟ واجلواب :عند التأمل يف ذكل جند من الصعب
اإحلاق جاحئة كوروان بأحد النظريتني دون النظر اإىل نوع العقد وتنفیذ الالتامات اذلي
نريد مناقشة أثرها عليە ،فقد جيعل الوابء اداء بعض الالتامات مس تحيةل التنفیذ،
فیكون أش بە بنظرية القوة القاهرة ،وقد جيعل تنفیذ بعضها الخر مرهقا لكنە ليس
مس تحيل ،فیكون أش بە بنظرية الظروف الطارئة .اي توجد حالت تعترب فهيا هذه
اجلاحئة من قبيل الظروف الطارئة اليت تؤدي اإىل تعديل الالتامات ،وتوجد حالت
أخرى تعترب فهيا من قبيل القوة القاهرة.
ويف العراق اجتهت حممكة المتيزي الاحتادية يف قرارها املرمق  /٢١٠٤الهيئة الاس تئنافیة
عقار ٢٠٢٠ /و املؤرخ يف  ٢٠٢٠ /٧ /٢٢اىل تبين مبدأ اعتربت فیە أن تفيش وابء
كوروان قوة قاهرة متنع من رساين ُمدد الطعن ،حیث جاء يف حیثيات القرار أن حظر
التجوال بسبب مواهجة تفيش الوابء يعترب قوة قاهرة ويس تتبع ذكل عدم احتساب اايم
احلظر مضن املدد القانونية للطعن ابلحاكم و القرارات.
()https://www.hjc.iq/qview.2538/
اما خبصوص اجال التقدمي احلواةل سواءا للقبول ام الوفاء بقميهتا او اجراء معل
الاحتاا بعدم قبول او عدم وفاء ،فان احلامل القانوين اذلي مل يمتكن يف تقديها يف
اجالها القانونية بسبب وجود فريوس كوروان املس تاد او مل يقوم ابجراء معل الاحتاا
عند عدم قبول او عدم وفاء احلواةل من قبل املسحوب عليە ،فميكن القول ان هذه
احلالت تعترب القوة القاهرة بسبب عدم توقع الوابء من قبل بل ظهر جفأة ،واس تحال
دفعە بسبب رسعة انتشاره الواسع يف لك العامل ،وليس للحامل يد يف عدم تقدمي احلواةل
يف اجالها القانونية او اجراء معل الاحتاا بسبب احلجر الصحي ومنع التجوال ،ومما ل
شك فیە ان القرارات املتخذة من قبل السلطة احمللية يعد سببا أجنبيا ل علقة للحامل
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بە وظهور فريوس كوروان غري متوقع ومس تحيل ادلفع ،مع انعدام أي اإهامل أو تقصري
من قبل احلامل.

املبحث الثاين
اثر جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول و للوفاء
نتناول هذا املبحث يف مطلبني ،خنصص املطلب الول لجال القبول والوفاء يف احلواةل
التاارية ،واملطلب الثاين ل إلعفاء من تقدمي الاحتاا بسبب جاحئة كوروان.
املطلب الاول
أجال القبول والوفاء يف احلواةل التاارية
تناول القانون التاارة العرايق رمق  30لس نة  1984أحاكم الوراق التاارية ويه
احلواةل التاارية(السفتاة) والس ند للمر(المكبياةل) والش يك(الصك) يف الباب الثالث
وقـد جـاء يف املواد من  185-٣9وذكل يف فصول الثلثة ،تناول أولها احلواةل مـن
حیـث اإنشاهئا وتظهريها ومقابل الوفاء هبا وقبولها والضامهنـا واس تحقاقها والوفاء بقميهتا
وأحاكم الرجوع عىل املظهرين والساحب وغیـرمه مـن امللتمني هبا ،مث عرض لحاكم
التدخل ،مث القواعد املنظمـة لتعدد نسخ احلواةل وصورها وما قد يقع فهيا من حتريف مث
تقادم دعاوهيا وذكل يف املواد من  ،132-٣9كام تضمنت املواد التالية من 136-133
القواعد والحاكم اخلاصة ابلس ند لمر ،وايضا تضمنت املواد التالية من 185-137
القواعد والحاكم اخلاصة ابلش يك.
وموضوع حبثنا يه احلواةل التاارية واليت تعترب من اقدم انواع الاوراق التاارية،
وان اختلف فقھاء القانون يف اترخي ظھورھا ،مفنھم من يقول أنھا ظھرت يف اإيطاليا بني
القرنني  11و  ،12و من قال أنھا ظھرت يف الصني استنادا اإىل مذكرات الرحاةل "ماركو
بولو" ذكل يف القرن  ،7مث وصلت اإىل أورواب يف س نة  1607و انترش اس تعاملھا .
(بلل)2013،
والوارق التاارية لها عدة وظائف مهنا تس تخدم اكداة لنقل النقود ولتسوية ادليون
(الوفاء) و الئامتن(.العكیيل ،)1996،ويف قانون الرصف اذلي حيمك الوراق التاارية
توجد عدة ضامانت للوفاء بقمية احلواةل ليك يطمنئ احلامل للحصول عىل حقە ،وحىت
تؤدي ھذه الورقة التاارية وظائفھا الاقتصادية كداة للوفاء(.طە)1997،
ذلكل سنتطرق يف هذا املطلب عن أجال القبول والوفاء يف احلوةل التاارية يف فرعني،
وذكل عىل حنو التايل:
الفرع الاول :تقدمي احلواةل للقبول
ليك يصبح املسحوب عليە ملتما ابحلواةل فلبد من ورود توقیعە عليھا ،فتوقیع
املسحوب عليە ھذا ھو ما يسمى ابلقبول ،مفناط الالتام الرصيف للمسحوب عليە ھو
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التوقیع عىل احلواةل ،ويكن تعريف القبول بأنە " :التعھد من املسحوب عليە بتنفیذ طلب
الساحب يف دفع قمية احلواةل اإىل احلامل عند الاس تحقاق(".سايم و
الشامع،1992،ص)205
وليس ھناك ما يلزم املسحوب عليە عىل قبول احلواةل حىت وإان اكن مدينا فعل
للساحب ،لنە يكن للمسحوب عليە أن يفضل تسوية دينە بطريقة عادية ول يريد
ادلخول يف نطاق الالتامات الرصفیة ،ولكن مىت قبل ھذا املسحوب عليە احلواةل ابلتوقیع
عليھا يلتم بأداء مبلغھا حلاملھا ،حیث يصبح املسحوب عليە القابل املدين الصيل جتاه
احلامل وحيل حمل الساحب اذلي اكن املدين الرئييس مببلغ احلواةل(.القليويب)1987،
الاصل أن تقدمي احلواةل للمسحوب عليە للقبول مسأةل اختيارية ،حبيث من حق
احلامل أن يقدمھا للقبول أو ينتظر حلول میعاد الاس تحقاق للمطالبة ابلوفاء ( البارودي،
 ،)1985وان املرشع العرايق نص (م  )84من القانون التاارة عيل صور میعاد
الاس تحقاق ،ففي حاةل احلواةل املس تحقة دلى الإطلع؛ مبجرد تقديها للقبول تكون
مس تحقة الوفاء وجيب ان تقدم للوفاء خلل س نة ابتداء من اترخي حتريرھا(م 85فق،)1
اإل أن تقدمي احلواةل للقبول يصبح أمرا اإلزامیا يف حالت التالية:
اول /يف حاةل احلواةل املس تحقة دلى الإطلع ،جيب أن يقدمھا للقبول واس تحقاق
خلل س نة ابتداء من اترخي حتريرھا.
اثنيا /يف حاةل احلواةل املس تحقة بعد مدة من الإطلع  ،اإذ نص القانون التاارة العرايق
عىل ذكل ،حبيث يكون واجبا عىل احلامل أن يقدمھا للقبول خلل س نة ابتداء من اترخي
حتريرھا (م 72فق .)1وان تقدمي احلواةل للقبول يف ھذه احلاةل أمر رضوري لن من اترخي
تقديھا للقبول يبدأ احتساب املدة ملعرفة میعاد الاس تحقاق.
اثلثا /يف حاةل احلواةل املس تحقة ادلفع عند خشص غري املسحوب عليە او يف حمل
اخر"حمل خمتار" غري مقام املسحوب عليە(م 71فق.)2
رابعا /يف حاةل اشرتط الساحب بتقدمي احلواةل للقبول ،فیلتم احلامل اإذا اشرتط
الساحب بتقدمي احلواةل للقبول يف موعد حمدد او بغري موعد(م 71فق.)1
أما اإذا مل حيدد أي مدة فاإن احلواةل يكن تقديھا للقبول يف املدة اليت متتد من اترخي
اإنشائھا اإىل حني حلول میعاد اس تحقاقھا اإذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء يف اترخي معني
أو بعد مدة من اإنشائھا .كام أن رشط التقدمي للقبول يكن أن يوضع من قبل أحد املظھرين
ما مل يكن الساحب قد منع تقديھا للقبول(م 71فق .)4أما اإذا مل يقوم احلامل بتقدمي
احلواةل للقبول وأھمل رشط التقدمي للقبول فاإنە يفقد حقە يف الرجوع عىل ابيق امللتمني
بضامن الوفاء وضامن القبول ( .الشامع)1987 ،
الفرع الثاين :تقدمي احلواةل للوفاء
ان الالتام الثابت يف احلواةل التاارية ينقيض عن طريق الوفاء بە ،فهذا الوفاء يعترب
الطريقة الطبيعية للمهمة اليت يقوم علهيا احلوةل كوس يةل للداء حیث تنقيض حیاتە وتنهتيي
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هممتە بأن يتسلمە املسحوب عليە وتربأ ذمة الساحب وابيق املدينني فیە(.مؤمن)2013،
ان وفاء قمية احلواةل يعين دفع مبلغ النقود املعني فهيا اىل حاملها القانوين ،ذلا جيب
عىل حامل تقديها اىل املسحوب عليە مطالبا وفاء قميهتا داخل الجال اليت حددها املرشع
يف املادة ( )89من قانون التاارة واملمتثةل يف يوم اس تحقاقها او يف احد يويم العمل
التاليني لهذا اليوم.
وعند تقدمي جيب ان يراعي احلامل ماجاء يف املادة ( )182من قانون التاارة واليت
نص عىل ان احلامل ل يكن تقدمي احلواةل للداء إال يف يوم معل ،أما اذا صادف
اس تحقاق الورقة التاارية يوم عطةل رمسية ،فميتد هذا الجل اإىل يوم معل التايل.
والعطلت املعتربة يف هذا الشان؛ يه اليت نص علهيا املرشع العرايق يف املادة ()2-1
من القانون رمق ( )١١٠لس نة (.)١٩٧٢
ففي مجيع الاحوال للحامل القانوين فرتة ثلثة اايم من اايم العمل للتقدمي احلواةل
مطالبا بوفاء قميهتا ،ولكن قد يتعذر عىل احلامل تقدمي احلواةل يف الجال املذكورة لس باب
قاهرة لدخل لرادتە فهيا ،وقد عاجلت املادة ( )12من قانون التاارة هذه احلاةل فوضعت
لها قواعد جيب عىل احلامل اتباعها.
فاذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي احلواةل او معل الاحتاا يف املواعيد املقررة فمتتد
هذه املواعيد (رشقاوي ،)1984،وعىل احلامل القانوين أن يوجە بدون تأخري اإخطارا
اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة قاهرة وأن يثبت هذا الاخطار ويؤرخە ويوقعە عىل
احلواةل ذاتە أو عىل الورقة املتصةل هبا (الوصةل) ويف تسلسل الاخطارات جيب عىل
احلامل ان يرعي املادة ( )104من قانون التاارة ،وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل
احلامل أن يقدم احلوةل فورا للوفاء وأن يقمي الاحتاا عند الاقتضاء ،أما اإذا اس مترت
القوة القاهرة أكرث من( )30يوما حمسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع عىل امللتمني
دون حاجة اىل تقدمي احلواةل او معل احتاا الا اذا اكن حق الرجوع موقوفا اطول من
ذكل مبقتىض قانون.
واذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء دلى الاطلع علهيا او بعد مدة معينة من الاطلع
علهيا رسى میعاد الثلثني يوما من اترخي اذلي أخطر فیە احلامل من ظهر هل احلواةل
ابلقوة القاهرة ولو وقع هذا التارخي قبل انهتاء مواعيد تقدمي احلواةل .وتزداد مدة الاطلع
عىل میعاد الثلثني يوما اذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلع
علهيا.
ول يعترب من القوة القاهرة الامور املتصةل بشخص حامل احلواةل او مبن لكفە بتقديها
او بعمل الاحتاا .
وإاذا مل تقدمي احلواةل للوفاء ،فل يرتتب عليە بطلن احلواةل أو فقدان احلامل أو
املس تفید حلقە فهيا ،وإامنا يرتتب عليە سقوط دعوى الرجوع اليت يه للحامل جتاه املظهرين
وامللتمني ابحلواةل ،أما الساحب فیظل ملتما جتاه احلامل بضامن وفاء احلواةل ولو مل يقدم
احلامل للوفاء خلل مدة التقدمي(.الس باعي)٢٠٠٩ ،
وان الوفاء اما ان يكون لكيا او جزئيا ،فالوفاء اللكي يعين قیام املسحوب عليە ابلداء
اللكي للمبلغ املذكور يف احلواةل واليت تربأ ذمة اكفة املوقعني علهيا.
كام جيوز وفاء احلواةل وفاء جزئيا ول يكن للحامل أو املس تفید أن يرفض اإذا ما
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عرض عليە حتت طائةل حتمل وحده املسؤولية ،أي سقوط حقە يف الرجوع عىل ابيق
امللتمني ابملبلغ اجلزيئ املعروض واذلي رفض من طرفە ،لن الداء اجلزيئ يربئ ذمهتم
يف حدود املبلغ اذلي رفض احلامل استیفاءها(.العبيدي)1973،
املطلب الثاين
الإعفاء من تقدمي الاحتاا بسب جاحئة كوروان
ان بناء عىل التكیيف القانوين لكون جاحئة كوروان قوة قاهرة ذلكل قد يمت اعفاء
احلامل يف معل الاحتاا اكليت:
اإذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي احلواةل يف الجال املذكورة ،مددت هذه الجال
وعىل احلامل أن يوجە بدون تأخري اإخطارا اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة قاهرة وأن
يقید هذا الاخطار ويؤرخ ويوقع عىل احلواةل ذاهتا أو عىل وصةل .
وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل احلامل أن تقدم احلواةل فورا للقبول او للوفاء وأن
يقمي الاحتاا عند الاقتضاء .ويكن تعريف الاحتاا بأنە وثيقة رمسية ينظم دلى
الاكتب العدل ،ومعل الاحتاا اجراء لثبات امتناع املسحوب عليە عن قبول احلواةل
اوعن وفاء قميهتا طبقا لنص املادة ( )103من قانون التاارة العرايق ،ويعترب هذا
الاحتاا أمرا اإلزامیا للحامل اذلي يريد الرجوع عىل امللتمني ،وليقوم مقامە أي اإجراء
أخر يصدر عن احلامل احلواةل( .سايم و الشامع)1992،
اما عن املدة اليت جيب ان يمت من خللها حسب الاحتاا  ،فتختلف مدة تنظمي
الاحتاا عدم قبول عن مدة تنظمي احتاا عدم الوفاء من حیث طول هذه املدة او
قرصها.
اإن تنظمي الاحتاا لعدم القبول يكن أن يمت يف أي وقت من اترخي الامتناع عن
القبول حىت اترخي اس تحقاق احلواةل ،لن همةل تقدمي احلواةل للقبول متتد منذ اترخي حسهبا
حىت اترخي اس تحقاقها  .لكن احلامل يلزم أحیاان بتقدمي احلواةل للقبول خلل فرتة معينة،
كام هو احلال يف احلوالات اليت تس تحق بعد فرتة من الاطلع علهيا ،أو احلوالات اليت
تتضمن رشطا بتقديها للقبول خلل فرتة معينة من الزمن( .حداد 1407 ،ه)
كام ان املرشع العرايق يف (مادة/103فق )2الزم معل احتاا عدم القبول يف املواعيد
احملددة لتقدمي احلواةل للقبول ،وذكل اذا وقع التقدمي الاول للقبول وفقا للفقرة الاوىل من
املادة ( )73من قانون التاارة يف اليوم الاخري من امليعاد احملدد للتقدمي ،جفاز معل
الاحتاا يف اليوم التايل.
ويف حاةل عدم اإجراء الاحتاا رمغ حصول عدم القبول فان ذكل ل يؤدي اإىل
سقوط حق احلامل يف تقدمي احلواةل للوفاء عند اترخي اس تحقاقها ،ولكن يسقط حقە يف
ممارسة الرجوع املبكر أو الفوري ضد امللتمني .
اما تنظمي الاحتاا لعدم الوفاء فقد نص علهيا املادة (/103فق  )3واليت مبوجهبا
جيب معل الاحتاا ابلنس بة للحوةل املس تحقة الوفاء يف يوم معني او بعد مدة معينة
من( اترخي انشاهئا او من اترخي الاطلع علهيا) ،يف احد يويم العمل التاليني ليوم
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الاس تحقاق .و ابلنس بة للحوةل املس تحقة الوفاء عند الاطلع جيب معل احتاا وفاهئا
وفقا ملواعيد معل احتاا عدم قبول ،وعليە تكون مدة حسب احتاا عدم وفاهئا خلل
املدة اليت جيب تقديها فهيا للوفاء ويه س نة واحدة من اترخي انشاهئا الا اذا اشرتط
الساحب مدة اطول او اقرص او اذا اشرتط احد املظهرين تقصري مدة الس نة فرتاعى
املدة املذكورة يف الرشوط وتكون يه املدة اليت من خللها يسحب الاحتاا  ،فاذا
قدم احلوةل للوفاء يف يوم الاخري من املدة فعندئذ جيب حسب الاحتاا يف يوم التايل
ليوم التقدمي.
الاصل ،كام ذكران سابقا ،أنە جيب عىل احلامل تنظمي احتاا عدم الوفاء يف موعده
ملامرسة حقە يف الرجوع عىل ضامين وفاء احلواةل ،وإال فاإنە يعترب حامل هممل .ومع ذكل
جيوز للحامل يف حالت اس تثنائية ممارسة حقە يف الرجوع دون أن يكون قد نظم
الاحتاا املذكور ،وهذه احلالت يه:
أ -اإذا س بق هل أن نظم احتااجا لعدم القبول ،فعمل هذا الاحتاا  ،يغين عن
احتاا عدم الوفاء وفق ( مادة /103فق.)4
ب -اإذا أصدر احلمك ابعسار املسحوب عليە ،سواء اكن قابل للحواةل او غري
قابل ،او اعسار الساحب يف حواةل غري ممكنة القبول ،ذكل لن حمك
الاعسار يغين عن حسب الاحتاا وفق (مادة /103فق.)6
ت -اذا ادر رشط يف احلواةل ،ينص عىل عدم حسب الاحتاا  ،وهو ما يسمى
برشط الرجوع بدون املصاريف .
ث -اذا اس مترت القوة القاهرة اكرث من ثلثني يوما حمسوبة من يوم الاس تحقاق،
جاز الرجوع عىل امللتمني دون حاجة اىل تقدمي احلواةل او معل الاحتاا .
(مادة /112فق)4
فاإذا حالت قوة قاهرة كنشوب حرب أو ثورة أو فیضان او جاحئة أو غري ذكل،
دون تقدمي الاحتاا لعدم القبول أو لعدم الوفاء يف املواعيد احملددة ذلكل ،فاإن هذه
املواعيد متتد حىت انهتاء القوة القاهرة حیث يتوجب تنظمي الاحتاا دون اإبطاء.
وان تعليق العمل بعدد من القطاعات بسبب جاحئة فريوس كوروان فرض عىل
حامل احلواةل الالتام بقرارات السلطات اخملتصة ،وابلتايل أجیل اإجراء معل الاحتاا
اإىل ما بعد اإقرار السلطة لنهتاء من احلجر الصحي ،ولكن اإذا اس مترت القوة القاهرة أكرث
من ثلثني يوما من اترخي الاس تحقاق فاإن احلامل يعفی من تنظمي الاحتاا وحيق هل
الرجوع مبارشة عىل مللتمني ابحلواةل .ويف هذه احلاةل عىل حامل احلواةل أن خيطر من
ظهرها هل حبصول احلادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار ،مؤرخا وموقعة عليە ،يف
احلواةل أو يف الورقة املتصةل هبا .وعىل املظهر أن خيطر بدوره املظهر السابق وهكذا
تتسلل الإخطارات حىت نصل اإىل الساحب .وعىل احلامل ان يقوم بذكل خلل()4
اايم تبداء من اليوم التايل لسحب الاحتاا وفق (مادة  )104من قانون التاارة ،كام
أنە ل يعترب من قبيل احلادث القهري المور املتصةل بشخص حامل احلواةل أو من لكفە
بتقديها أو بعمل الاحتاا .
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اخلامتة
من خلل دراستنا ملوضوع تأثري جاحئة كوروان عىل اجال تقدمي يف الاوراق التاارية،
حاولنا قدر املس تطاع احاطة ابجلوانب الساس ية للموضوع من خلل حتديد التكیيف
القانوين جلاحئة فريوس كوروان بني القوة القاهرة و الظروف الطارئة ،وذكل انطلقا من
القواعد العامة املنظمة حلاةل الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،وإاعطاء تطبيق جلاحئة كوروان
عىل هذه الخرية وحتديد العنارص اليت مت الاستناد علهيا لعتبارها حاةل من حالت القوة
القاهرة  .كام معلنا عىل حتديد أثر القوة القاهرة املمتثةل يف جاحئة كوروان عىل قبول احلواةل
والوفاء بقميهتا ،خاصة وأن الوضع حتت احلجر الصحي قد حيول دون تقدمي احلواةل للقبول
وللوفاء داخل الجال القانونية ،وما قد يرتتب عليە من أحاكم الوفاء سواء اكن لكيا أو
جزئيا ،اإىل جانب ذكل تطرقنا اإىل الاعفاء احلامل من اإجراء الاحتاا عدم القبول
والاحتاا عدم الوفاء يف ظل جاحئة كوروان ابعتبارها حاةل من حالت القوة القاهرة،
برشط أن يوجە احلامل القانوين بدون تأخري اإخطارا اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة
قاهرة وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل احلامل أن يقدم احلوةل فورا للقبول وللوفاء
وأن يقمي الاحتاا عند الاقتضاء ،أما اإذا اس مترت القوة القاهرة أكرث من( )30يوما
حمسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع عىل امللتمني دون اجراء معل الاحتجاج،
ويف هذه احلاةل احلامل القانوين ل يعترب حامل هممل ،ول يسقط حقە يف الرجوع عىل
امللتمني مطالبا بوفاء قمیة احلواةل التجاریة.
النتاجئ:
أ -اإن جاحئة فريوس كوروان ل ختر عن كوهنا صورة من صور السبب الجنيب،
سواء أطلقنا علهيا لفظ الفة الساموية أو احلادث الفاايئ أو لفظ القوة القاهرة،
فهيي لكها من صور السبب الجنيب .
ب -ان الانشطة التاارية املوقوفة بسبب جاحئة كوروان تطبق علهيا أحاكم القوة
القاهرة وفقا للقانون املدين لس تحاةل تنفیذها ،بيامن النشطة غري املوقوفة واملس مترة
تطبق علهيا نظرية الظروف الطارئة وفقا للقانون املدين ،حیث تنفیذ الالتام ل
يكون مس تحيل و امنا تكون مرهقا .
ت -تبني لنا من خلل موضوع البحث أن لفكرة جاحئة فريوس كوروان وجودا حقیقي
ومؤكد يف نص مادة ( )112من قانون التاارة خبصوص اجال تقدمي الاوراق
التاارية.
ث -عدم تقدمي الاوراق جتارية سواء للقبول ام الوفاء يف مواعيده بسبب وجود
فريوس كوروان ل يعترب احلامل القانوين حامل هممل  ،وبذكل ل يسقط حقە يف
الرجوع عىل امللتمني مطالبا بوفاء قمية احلواةل التاارية .كام ايضا عدم اجراء معل
الاحتاا سواء للقبول ام الوفاء بسبب وجود فريوس كوروان ل يعترب احلامل
القانوين حامل هممل.

التوصية :
كام نويص املرشع العرايق ببیان حكام بشأن المراض املعدية اليت تعترب قوة قاهرة أو
حاةل طارئة .وايضا ان تعرف القوة القاهرة مثل ما اجتە اليە القوانني احلديثة ،ليك نكون
امام تكیيف قانوين حصيح للحالت اليت حتدث يف املس تقبل.
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اثنيا :رسائل اجلامعية
بلل ،عرسلن( )2013السفتاة يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة مع احاكم قانون التاارة املرصي
 ،رساةل ماجس تري ،جامعة اجلزائر ،1لكية احلقوق بنعكنون ،اجلزائر.
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اثلثا :القوانني
 قانون الالتامات والعقود املغريب -الظهري الرشيف الصادر يف  9رمضان12(1331اغسطس)1913
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