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 ثيَشةكى
كتَيبخانةةةى كةةوردى ئَيمةةة لةةةزؤر بةةوارء اليةنةةةوة كةةةلَينء كةةةمو      
كةةةورتى تَيدايةةةة، بةةةةجؤرَية رةنطةةةة هةَلةةةة نةةةةبا طةةةةر بَلةةةَيا هَيشةةةتا   

مةرؤظ  هةةروة   . لةقؤناغى ثَيطةيشةءء بونياتنةانء دروسةتكردنداية   
تةةةةاوةكو نةضةةةةَيتة كايةيةةةةةكى ئةةةةةكاداىء ناوةنةةةةدَيكى زانسةةةةتىء   
سةةةةةرقاَلى نوسةةةةاء توَيذينةةةةةوةء دةستخسةةةةتنى ثةةةةةرتو  نةةةةةبَي     
لةبوارة جياوازةكاندا، هةسة  ناكةات كةضةةندة كتَيبخانةةى كةوردى      
ثَيويسةةةتى بةثِركردنةةةةوةى كةلَينةةةةكانءء دةوَلةمةنةةةدكردنى هةيةةةة    

مانى رةسةةةنى كةةوردى يةةةك ار  بةتايبةةةت بةرهةةةمء ثةةةرتوكمان بةةةز  
لةاليةكيرتةوة بوارى زانستى زانكؤء ثةاانطةكان ئاتاجَيكى . كةمة

زؤريان بةسةرضاوةء ثةرتو  هةية لةهةموو بوارةكانةوة، بةتايبةةت  
كةئَيسةةتا خوَينةةةدن لةهةنةةةدَك بةشةةى كؤليةةةذء زانكؤكانةةةدا بةةةةزمانى   
كورديةةةةةةةة، وة   كؤليةةةةةةةذى زانسةةةةةةةتة مرؤظايةتيةةةةةةةةكانء زمةةةةةةةانء    

بؤيةةةة لةةةةكاتى ئامةةةادةكردنى راثةةةؤرتى زانسةةةتى . تةةةاد...بياتءئةةةدة 
رؤذانةء لةكاتى نوسةينى توَيذينةةوةى دةرضةوونء تَيةزى ماسةتةرء      
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دكتةةةؤرادا خوَينةةةدكاران دةكةونةةةة بةةةةردةم قةةةةيرانى سةرضةةةاوة لةةةةو   
 .  بوارانةى كةجؤرَية لةتايبةمتةندييان هةية

ذوو، ئةوكاتةةةةى كةخوَينةةةدكارى بةةةةكالؤريؤس بةةةووم لةبةشةةةى مَيةةة
يةةةكَية لةةةو مةةاددةء ميتؤدانةةةى كةبةنيسةةبةت ئَيمةةةوة سةرضةةاوةى    
زؤر لةسةةةرى كةةةمبوو، ثاشةةان بةةةزمانى كةةوردية شةةتَيكى ئةةةوتؤ       

فةلسةةفةى مَيةذوو،   )بةدى نةةدةكرا تائةةوكات بةريو بةوو لةةماددةى     
كةبؤخؤيشةةةى ماددةيةةةةكى بنةِرةتيةةةةء ثَيويسةةةتة    (زانسةةةتى مَيةةةذوو 

هيض شتَيكى تر لةمَيةذوو وةوَيَ     قوتابى يان خوَيندكار بةر لةوةى
جارَك خودى مَيةذوو خةؤى وةوَيَ ء توَيذينةةوةء طةةِرانى بةةدوادا       
بكات، ضونكة ناكرَك خوَيندكارَك بةشى مَيةذوو تةةواو بكةات، بةة م     
نةزانَي  ثَيشةوةخ  مَيةذوو خةؤى ضةية؟ ثَيناسةةكانى مَيةذوو ضةا؟        

ةى نوسةينةوةى  بريدؤزةكانى راظةكردنى مَيةذوويي كامانةةن؟ ثرؤسة   
مَيةةذوويي كةةةى دةسةةتى ثَيكةةردووةء ضةةؤن ئةةةم مَيةةذووة نوسةةراوةى  

تةةاد، لةاليةةةكيرتةوة زؤربةةةى  .......ئَيسةةتا طةيشةةتؤتة بةردةسةةتمان؟ 
قوتابيانى ئَيمة لةزانكؤء ثةاانطةكان تةنها زمانى كوردى دةزانةن،  
كةئةمةةةة بؤخةةةؤى طرفتَيكةةةى طةورةيةةةةء لةوالشةةةةوة ئةةةةو ماددانةةةةى   

نن يةان توَيذينةةوةء راثؤرتيةةان لةسةةر دةكةات بةةةزمانى     كةةدةياوويَ 
كوردى سةرضاوة دةربارةيان زؤر كةمة يان هةيةء دةطمةنةء بةشى 

 . ثَيداويستى زانستى قوتابي ناكات
بؤيةةةة وة  هةسةةةتكردنَية بةبةرثرسةةةيارَيتى بةبةامبةةةةر هاوكةةةارى   
كةةةةةردنء ثِركردنةةةةةةوةى كةلَينةةةةةةكانى كتَيبخانةةةةةةى كةةةةةوردىء وة    
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بةةةةةةةةقوتابيانء خوَينةةةةةةةدكارانى كةةةةةةةورد لةةةةةةةةزانكؤء    خزمةةةةةةةةتكردن
ئةطةر ئةم بةرهةمةم شياو بَي ء بيطومان )ثةاانطةكانى كوردستان

ثَيمخؤشةةبوو ثَيشكةشةةى كتَيبخانةةةى  (لةكةةةمو كةةورتية بةةةدةر نيةةة 
كةةةوردىء قوتابيةةةانى كةةةوردى بكةةةةم لةهةةةةر شةةةوَينَية هةةةةبن، بةةةةو        

رضةةةاوةء ئومَيةةةدةى بتةةةوانا لةةةةو بوارانةةةةى كةبةةةةزمانى كةةةوردى سة 
زانياراان كةمة لةسةريان دةستبارى كتَيبخانةى كوردى باء ئةةو  
قةةةةرزة نةتةةةةوةييء نيشةةةتمانييةى لةةةةم قؤناغةةةةدا لةسةةةةر شةةةا انة   

 . بيدةينةوةء لةئةركةكا ان كةمبكةينةوة
لةبنةِرةتةةةةدا ئةةةةةم كتَيبةةةةة بريتيةةةةة لةضةةةةةند وتةةةةارَيكى ث ةةةةِر ث ةةةةِر  

ردنء هةنةةةةةدَيكى كةهةنةةةةةدَيكيان نوسةةةةةيننء هةنةةةةةدَيكيان ئامةةةةةادةك 
طؤظارى )تريشيان وةرطَيِرانء لةرؤذنامةء طؤظارة كوردييةكانى وة 

ثةةةةةيرا، روونةةةةاكبري، رؤذنامةةةةةى كوردسةةةةتانى نةةةةوَك، رؤذنامةةةةةى      
رةنطة شَيوازى زجنةرية بةنةدكردنى بابةتةةكان زانسةتيانة     (. يةطرتوو

نةبَي ، بة م ئامانج لَيةي بةخشةينى كؤمةَلةة زانيارييةكةة دةربةارةى      
تى مَيةةةذوو، فةلسةةةةفةى مَيةةةذوو، بةةةةو هيوايةةةةى لةةةةداهاتوودا   زانسةةة

كةسةةانى بةةةتواناتر بتةةوانن لةةةم اليةونةةةوة خزمةةةتَية بةكتَيبخانةةةى    
دةمةةوَك ئةةوةب بَلةَيم كةلةبةةر     . كوردىء خوَيندكارانى كورد بكةةن 

سةةةرقاَلى نةةةمتوانيوة لةةةم بةرهةمةمةةدا باشةةرتء زانسةةتيانةتر كةةارى    
دةين لةةةةداهاتوودا طةةةةر خةةةودا دةرفةةةةتى تَيةةةدا بكةةةةم، بةةةة م هةوَلةةةدة

ثَيداين ئةم بةرهةمةة دةوَلةمةنةدتر بكةةين يةان هةيض نةةبَي  بةةِرَيزَية        
. بةسةةةةرنجء تَيبينةةةىء رةخنةةةةى زانسةةةتيانة رَيكةةةو ثةةةَيكرتى بكةةةات   
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لةكؤتاييةةةةدا ئةةةةةم بةرهةمةةةةة وة  دانةةةةةوةى قةةةةةرزَيكى نةتةةةةةوةييء    
مو ةرم لةكة نيشتمانى ثَيشكةشى كتَيبخانةى كوردى دةكةمء هيوادا

 .كورتى مببورن
 
 
 

 سةالم عةبدولكةريم
 خوَيندكارى دواقؤناغى ماستةر لةبوارى مَيذوودا

 زانكؤى سلَيمانى
Salam_80jornalist@yahoo.com 

5 /9/9002 
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 ضؤن لةمَيذوو تَيبطةين؟
(9) 

 "ةتى وتارى ميَذوويى ليَدوان دةربارةى ئيشكالي" 
   
يةكيَك لةدياردانةى وتارى رؤشنبريى كوردى لةئيَستتادا  ئيشتكالية ء     

طرفتتتتتى زانستتتتتىء بةئتتتتةكادريبوونى طوتتتتتارو نو تتتتينة متتتتة ري ىء    
رؤشنبريييةكانة  تةنانة  ليَكؤلَينةوةو تويَذينةوة زانستيةكانيش لةجمؤرة 

انةشتدا زيتاتر ئتةو وتتارو     لتةنيَو ئتةو طريوطرفت  . ئيشكاالنة دةربتاز نتةبوون  
بابةتانةيتتتة كةلة تتتةر بابةتتتتة ميَذووييتتتةكان دةنو تتتريَ    اوكتتتا  ئتتتةو 
طريوطرفتانتة  ؤتتؤرى  ةيتة  تةنانتتة  ئتةو كة تتانةى كتة لة تتةر ميَتتذوو     
دةنو تتته   يَشتتتتا بةتتتتةواوى لةذتتتةمكى ميَتتتذوو  فةلستتتةفةى ميَتتتذوو    

كة تى  تيَنةطةيشتوون بتةمانا زانستتيةكةى  ؤ تة لتةوةى كتةدوورو ن يتك       
نو تتةر ئاطاشتتى لتتةميتؤدى ليَكؤلَينتتةوةى ميَتتذوويى نييتتةو نتتةيتوانيوة      
" ثةيرِةوييان ليَبكا   بةطويَرةى ثيَنا تة كس تيكيةكان تارِادةيتةكى زؤر    
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ميَتذوو ويَنتةى ئتةو    " يتاوود  " ميَذوو نو ينةوةو تؤمارى رابردووى مرؤظتة 
ة ثيَنا تكردنةى  ديتارة ئتةش شتيَو   ". رووداوانةية كة لةرابردوودا روويانداوة

ميَذوو   اوشيَوةكانيان ؤ ة لةوةى دةاللةتى رة انيية لة تةر ؤةو تةرى   
ميَذوو  لةاليةكى تريشةوة بةتةنها ئةو ثيَنا انة بتة  نتب بؤئتةوةى بتةو     
ؤؤرة تيَ ةيشنت لةميَذوو ؤيَ ري بكةيه  ذتونكة ئةطتةر بنتينةوة الى ئتةو     

ميَتتذوو كتتة بتتة ولَىء  كة تتانةى تتتر لةميَذوونا تتانء فةينة تتوفانى بتتوارى 
بريكردنتتتةوةوة لتتتةدياردةو رووداوة ميَذووييتتتةكانيان روانيتتتوة دةطةينتتتة  
ذةنديه ثيَنا تةى ؤيتاوازترو طووتاوتر لةمتةِرم ذتةمكى مَيتذوو  لةوانتة         

ميَتتتتذوو طتتتتةرِانء ثشتتتتكنينة بتتتتةدواى را تتتتتى  :" دةلَيَتتتت ( تتتتريؤدؤ )
و لةروالَةتتدا  ميَتذو :" يتش دةلَيَت   (ئتي  وةلتدون  ) تةروة ا ". رووداوةكاندا

 ةوالَتتة دةربتتارةى رؤوطتتارو رووداوة ثيَشتتووةكان  لةناوةرِؤكتتدا روانتتبء    
وردبوونتتةوةو ليَكؤلَينةوةيتتة بؤبوونتتةوةرةكانء ثرةنستتيءةكانيانء زانستتتة 

بةمانايتتتتتةكى ". بةذتتتتتؤنيَتى رووداوةكتتتتتانء  ؤكتتتتتارة  ولَتتتتتةكانيان   
ووةى با تى  مانتاى ميَتذوو لةوةدايتة كتة ئتةو رابترد      :" دةلَيَ (كولينكود)تر

ليَوةدةكتتتا   رابردوويةكتتتة مردوونيتتتة  بتتتةلَكو رابردوويةكتتتة بةمانايتتتة   
ئةوةى ليَرةداطرن ة وةريب ريه ئةو اليةنةى ". لةماناكان لةئيَستادا دةويَ 

ميَذووة كةطةرِانء ثشكنبء ليَكؤلَينةوةو تويَذينةوةى ئةو رووداوانةيتة كتة   
اركردنى رووداوة لتتتتةرابردوودا روويانتتتتداوة  نتتتتة  نو تتتتينةوةو تؤمتتتتت    

ميَذووييةكان  ذونكة تائيَستا  ومارةى ئةو بابةتانةى كة لة ةر رووداوة 
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ميَذووييتتةكان دةنو تتريَ   زؤر كتتةش رةذتتاوى ئتتةش اليةنتتة ثتترِ بايةوتتةى    
نةبوونى ثسءؤرِىء تايبةمتةنديء شتارةزايى الى  . ذةمكى ميَذووى كردووة

وايكتتردووة كةئتتةو  بةشتتيَكى نو تتةرانى كتتورد لتتةبوارى ميَتتذوودا  ةميشتتة 
وتارانةى كة لة ةر ميَذوو دةنو تريَه زيتاتر شتة نَى طيَرِانةوةيتةكى ثيَتوة      
دياربيَتت   كةكتتةش تتتا زؤر بةشتتيَكيان لةطيَرِانتتةوةى ذتتريؤكى بتتةرطويَى       
ئاطردانء  سةى ئتةو ييكايةووانانتة بنتيَ  كتةدةن يان لتةنيَو تاريكتايى       

   تةموومان  تاودةن    ثيَدةذتيَ .  ةر تةوتةى شتانؤيةكةوة دةبيستَيَ   
بتتب لة تتةر ئتتةوةى كةثرؤ تتةى نو تتب بةشتتيَوةيةكى طشتتتى ثتترؤوةى    
ئاشتتكراكردنء كةشتت كردنى متتةؤهويء نادياريَكتتة  ئةمتتة  بتتةثيَى ؤتتؤرى 
بابةتةكة دةطؤِرَيت   بةمانايتةكى تتر  ةوَلدانتة بتة ؤى ذتةند زانراويَكتةوة        

ش يالَةتتتة بؤدؤزينتتةوةى نتتةزانراويَك يتتاوود زيتتاتر   تتةرةرِاى ئتتةوة  ئتتة 
لةنو تبء تويَذينةوةيتةكى  يا تىء كؤمةتيتتةتى يتان بتاينؤوىء زانستتتى      
رووتةوة بؤ يةكيَكى تر طؤرِانى بة ةردا ديَ    ةروةكو ثيَشَ بامستانكرد  
را تتتة رووى يةكتتةمى ميَتتذوو بريتيتتة لتتةتؤمارو نو تتينةوةى رووداوةكتتان  

اناو تيَ ةيشتتنة  بةتش ئةمة مانتاى ئةوةنيتة كتة  تةموو مَيتذوو داِرنتب لتةم       
را تتتة ينةو شتتياوةكةى وتتؤى  كةبريتيتتة لةتويَذينتتةوةء ليَكؤلَينتتةوةى     
رووداوة ميَذووييتتتةكان  كةئةمتتتة رووى دووةشء بةشتتتة تةواوكةرةكتتتةى    
ميَذووة  ذونكة ئةطةر وانةبيَ  ئةوكا  بةيةكجار نو ينةوةى ميَتذوو ئتيَ   

ذووة نو تراوة  ثيَويستمان بةنو ينةوةى دووبتارةو ؤتاريَكى تترى ئتةو ميَت     
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نيية  بةلَكو ثيَويستمان بةئاشنابوون بةو  ؤكارانة  ةيتة كتة لةثشتتةوةى    
رووداوة ميَذووييةكانتتتدا وؤيتتتان يةشتتتارداوةو كاري تتتةرى را تتتتةووؤو    
نارِا تةووؤيان لة ةر ميَذوو  رةوتى ميَذوويى رووداوةكتان  ةيتة  بةذتا     

وويى   وتةيتةكى  يان بةوراث  ثيَويستمان بة اغكردنةوةى را تيةكى ميَذ
مَيذوويى  رووداويَكتى مَيتذوويى  تةنانتة  كتا ء شتويَنى رووداوَيتك  ةيتة         
طومتتان لةوةشتتدا نيتتة كةئتتةش  تتاغكردنةوةو  تتةكاندنء ؤيَ ريكردنتتة      
بةنيستتبة  مة تتةلة ميَذووييةكانتتةوة بةطيَرِانتتةوةو نو تتينةوةى ميَتتذوو     

دبوونتتةوةو نابيَتت ء دة تتتناكةويَ   بتتةلَكو بةثشتتكنبء تويَذينتتةوةو ور    
ليَكؤلَينتتةوة دةبيَتت   رةن تتة ليَتترةوة ئةمتتة بة تتةولَى فةلستتةفةى ميَتتذوو    
دة تنيشتتان بكتتةيه  لة تتةرووى  ةمووشتتيانةوة ثيَدةذتتيَ  فةينة تتوفى  

لةثيَشَيه كة  بووبيَ  كتة لتةدةرطاى ئتةش    ( ظؤلَتيَر) بان ى فةرنسىوبةنا
ةخ بةؤتةن ء   ةنتد  لةميَذوونو تان بايت   :" با ةى دابيَت   كاتيَتك دةلَيَت    

ثةراننامتتةكان دةدةن  بتتةتش دواى ئتتةوةى كتتةمه دةةويَنمتتةوة ؤ تتة    
لةوة ت كردنى ئتةوةى كتة لتةنيَوان  تو تاذتوار  تةزار ؤتةن ء  تتةدة ا         
ثةراننامةداية  يض داناييةكى تيَدا نابينم   تيض ثيَويستتى بتةوة نتةدةكرد     

ا  دانتتايى لتتةش ثيَ ةيتتةوة ظتتؤلَتيَر  ةولَتتدةد ". كتتة لةورووداوانتتة تيَب تتةش 
بدؤزيَتتتتةوةء ئاشتتتكراى بكتتتا   كتتتة لةثشتتت  رووداوة ميَذووييةكانتتتةوة   
وة تتتاوةو رووداوةكتتان ئارا تتتة دةكتتا   بةمتتة  يةكتتةش كتتة  بتتوو       

ى بتةكار يَناوة   تةر ليَترةوة ؤتاريَكى تتر      (فةلسةفةى ميَتذوو )كةزاراوةى 
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تيَدةطةيه كةفةلسةفة كاري ةرييةكى طةورةى لة ةر تويَذينتةوةى ميَتذوو    
رووداوة ميَذووييتةكان  تتةبووةو  ةيتتة  ذتتونكة كاتيَتتك بتتا  لةميَذووييتتة   
دةكريَ  ئةركى فةلسةفة ثيَش  ةموو شتيَك ثر ياركردنة لةو ميَذووة  بتؤ  

  ليَترةدا  "ز رويتداوة 9112شؤرِشى فةرةنسى لة الَى :" منوونة دةوتريَ 
ى فةلسةفة دةثر و ذؤن ئةو شؤرِشة روويتدا  كتةى روويتدا   ؤكارةكتان    

كامانتتتةبوون  ئتتتةوامى شؤرِشتتتةكة بةذتتتى طةيشتتت   كتتتةوابوو ئامتتتان  
لةنو تتينى ميَتتذوويي  ليَكؤلَينتتةوةو ليَكدانتتةوةو تويَذينتتةوةى نتتاوةرِؤ ء    
 ؤكارء ما يةتى رووداوة ميَذووييةكانة نة  نو ينةوةو طوا تنةوةى ئتةو  

نامةو ميَذووة نو راوة بيَ  ؤاريَكى ترو بةزمانيَكى تر بؤ ةر رووثةرِى رؤو
طؤظارو تةنانة  كتيَبةكانيش  ذتونكة ئةطتةر اليتةنى تويَذينتةوة نةبووايتة      
لةميَذوودا  ئتةوا نةمانتدةتوانى زؤر بابتة ء ية يىتةتى ميَتذوويى يتةكسيى       
بكةينةوةو بةرِا تى لةبريو  ؤمشاندا ؤيَ رييتان بكتةيه  ديتارة ئيشتكايء     

ةو طرفتانتة كاتيَتك   طريوطرفتى نو ينى ميَذوويى زؤرن  بةتش يةكيَكى تتر لت  
كة تتيَك تةنانتتة  تويَتتذةريَك بابتتةتيَكى ميَتتذوويى دةنو تتيَ   زانيارييتتةكى 
ميَتتذوويى  برِطةيتتة  لة ةرذتتاوةكةيةوة وةردةطريَتت   بتتةتش بيَ تتةوةى      
تيَبينىء ثشكنينى وؤى  ةبيَ  لة ةر ئةو زانيارىء برِمطة ميَذووييتة بتةبو   

ا تيَدةثتةرِيَ   ئةمتة  بتووة    ئةوةى تيَرِامانء وويَندنةوةى وؤى بة ةريد
بةكيَشةيةكى طةورةو دريَذكراوة تارؤوطارى ئةمرِؤ   ةرئةمةيش وايكتردووة  
كةزؤريَك لةوانةى كةلةبوارى ميَذووييدا دةنو هء بةر ةمى ميَذووييان  ةية 
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 بة تتةر ئتتةو  ةلَتتة طتتةورة ميَذووييتتةدا تيَءتتةرِى كةكورد تتتان لة تتالَى      
لتتتةنيَوان  ومستتتانىء  تتتةفةوييةكاندا   لةشتتتةرِى ذتتتالَديَراندا  ( ز9590)

روويتتداوة لةكاتيَكتتدا بتتةطويَرةى بؤذتتوونة را تتتةكان يةكتتةش دابةشتتكردنى 
دابةشتتكراوة  ذتتونكة  ( ز9602)كورد تتتان لةثتتةرانى زة تتاوى  تتالَى   

دابةشتتكردن لةفؤرمتتة رةمسيةكةيتتدا لة تتةر ثةراننامتتةو برِطتتةى يا تتايى  
ه دةرئةوامى شةرِى ذتالَديَران  دةبيَ  نة  لة ةر بنةماى شةرِ  دةكريَ بنََ

دابةشبوونى ئاينىء مةز ةبى كورد تتان بتوو بؤ تةردوو ئتاين اى  توننةء      
شتتي،ة  بتتةؤؤريَك وتتاكى كورد تتتان بتتوو بتتةدوو شتتويَنى ن تتوزى ئتتةو دوو  

. بة تتةريايَ ذتتةنديه  ةلَتتةى ميَتتذوويى تتتريش بتتةدى دةكتتةيه  . مةز ةبتتة
ميَذووييتة تتاوةكو ئيَستتا     لة ةمان كاتدا تةشةنةكردنى ئةش  ةلَةو ديتاردة 

رةن ة كاري ةرى  ةبووبيَ  لة ةر ئةوةى كةالى ئيَمة ئةو ؤؤرة نو ةرانة 
ناثتتا ء ثياوورانتتان ليَبكتتةن بةثالَتتةوانء نيشتتتمان ثتتةروةر  تتةيرانء       
تةن ذةيةكى طةورة بتؤ بابةتتة مَيذووييتةكان َتولَىيَنهء كتار بكاتتة  تةر        

ؤياوازةكان بؤميَتذوو  لةكاتيَكتدا   داوستنى دةرطاى ليَدوانء تةفسريكردنة 
يتتةكيَك لتتةو وة تتنَةتة ؤوانانتتةى ميَتتذوو ئةوةيتتة كةميَتتذوو ثانتاييتتةكى      
بةرفراوانى  ةية بؤوويَندنتةوةى ؤيتاوازء تيَرِوانينتى دوور لةيتة   كتة يض      
يتتتةكيَك لتتتةو راظتتتةكردنء ديتتتدو تيَرِوانينتتتة ؤياوازانتتتة رةتنةكراوةتتتتةوة  

 تتتةكاندنء  يَنانتتتةوةى بةلَ تتتةو   بؤواوةنتتتةكانيان  مةطتتتةر تتتتةنها بة  
ثتتتةيرِةوكردنى ريَبتتتازى زانستتتتى نتتتةبيَ  كةمامةلَتتتةيان لةطةلَتتتدا كتتتراوةو 
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بتتةطويَرةى  تتة ةء متتةنتيكء ليَكدانتتةوةكان بؤذتتوونة ن يتتكء را تتتةكةيان 
بة ةنتتتد وةرطتتترياوةو ئامتتتاوى وتتتؤى ثيَكتتتاوة  لةكؤتاييتتتدا ئةطةرذتتتى  

ئةوةى لة تةرو بةنتدى ئتةش    . ئيشكاليةتى تر ماون لةمةرِ طوتارى ميَذوويى
ذةند ثةرةطرافةى كةثيَشكةمشان كرد  ذةند تيَبينىء ثيَشنياريَكة لة ةر 
اليةنى زانستى لتةبوارى ميَتذوودا   اوكتا  وتةدواردنيَكى ئةكادريتة بتؤ       
بنةبرِكردنى ئةو فةوزايةى كةلةبوارى نو ب بةطشتىء نو تينى ميَذووييتدا   

تؤتة ئاراوة  كة تةر كة تةو بتةطويَرةى    لةطؤرِةثانى رؤشنبريى كورديدا  ا
ئةوةنتدةى وتؤى كتتة لةميَتذوو تيَ ةيشتتووة  زؤرؤتتار بتةبو رةذتتاوكردنى      
ميتؤدى ليَكؤلَينةوةى ميَذوويى ديَ   سة لة ةر رووداوة ميَذوويىء بابةتتة  
ميَذووييتتةكان دةكتتا   ئتتةوكا  ؤ تتة لة تتةردء طيَرِانتتةوةو نو تتينةوةو     

و تراو نتةتوانو بةر تةميَكى شتياومان     بةرؤة تةكردنى  تةمان ميَتذووى ن  
لةليَكؤلَينتتةوةو تويَذينتتةوةو طتتةرِانء ثشتتكنب بتتةدواى رووداوو ية يىةتتتة  

 .ميَذوويىء  ؤكارو دةرةواشء ذؤنيَتى روودانيان ثيَشكة  بكا 
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 ئايا مَيذوو زانستة؟
(9)  
تمان بةثيَنا ةى زانس   ةيتة بؤئتةوةى   بؤ وةتمى ئةش ثر يارة ثيَويس

وؤمان يةكسيى بكةينةوةء بتوانب  سة لة تةر كؤمتةلَيَك شتتى تربكتةيه      
زؤريَك لةليَكؤلَةرةوان زانستتيان بتةوة ثيَنا تةكردووة بةثنةيتة  كورتيتان      
كردؤتةوة بة ةر زانستة  روشتيةكانء زانستة ريَكوثيَكةكاندا  بةوةى كة 

 تتتتىء ديتتتاردةى ريَكلتتتراوى لةيةكنتتتوو لة تتتةر  كؤمتتتةلَيَك را"بريتيةلتتتة
دةزطايةكى طشتتى يتان يا تاو ريَستايةكى طشتتى كتة بة ؤيتةوة بتتوانر          
ثيَشتتبينى دةربتتارةى رووداوةكتتان يتتان ديتتاردة لةيةكنتتووةكان بكريَتت       

ئةطتةر بتةش   ". لةبارودؤوة لةيةكنووة نا راوةكاندا لة تةر ئتةو يا تانةوة   
ئتتةوا نتتاتوانب ميَتتذوو ؤيَ تتة   شتتيَوةية ذتتةمكى زانستت  كتتور  بكةينتتةوة 

بكةينةوةو بةزانستى دابنيَب  تةنانة  زؤريَك لةزانستةكانى تتريش  بتةتش   
بتتتتةطويَرةى بؤذتتتتوونى ليَكؤلَتتتتةرةوة متمانتتتتة ثيَكراوةكتتتتان زانستتتتتيان 

كؤمتتةلَيَك را تتتى  "بةثيَنا تتةيةكى فتتراوانَ نا تتاندووة بتتةوةى بريتيةلتتة  
كى تايبةتتةوة لةطتةرِانء ثشتكنبء    ريَكوثيَك كةدةتوانر  بة ؤى ثرؤطراميَ
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تيَبينى كردن ب ةيه بةدةر يَنانى ذةند ريَساية  كتة برِيتار دةدا  بة تةر    
 ". ئةو شتةى كةليَكؤلَينةوةى لة ةركراوة

ديتتارة ميَتتذوو زانستتتيَكى مرؤييتتة  فةينة تتوفةكانى ريَبتتازى متتاددى       
 دا ئتةوةيان دةوو  كتة تتةنها يتة  زانست   ةيتة ئتةويش       (92)لة ةدةى 

ميَذووى ئادةمي ادو ميَذووى  روش   : زانستى ميَذووةء بريتية لةدووبة 
مةبة   لةيةكةميان ئةو لىانةى زانستة كة ئادةمي اد وؤى كةرة تتةيانة  

 ةرذى دووةميانتة بريتيتة لتةو    (. تاد...ميَذوو  ئابورى  كؤمةتيةتىء)وة 
يميتا   ك)زانستانةى كة كةرة تةيان لةناووودى  روش  وؤيدا  ةيتة وة  

ثتا   (9=9+9) اوكتا   تةموومان دةزانتب كتة    (. تاد...في يا  باينؤؤيا 
ذةند ةزار  الَى تريش  ةر ئةو ئةوامة دةكا   بةتش ناتوانب ئةش ريَستا  
زانستية بة ةر ميَذوودا ثراكتيك بكةيه  ذونكة كةرة تةى ئتةو طيانتدارة   

ميَتذوو   واوةن  ة ت ء  ؤشتة طتةليَك  ؤكتار كتارى تَيدةكتةن  بتةؤؤريَك       
ثرؤ تتةيةكة بتتةردةواش كارليَتتك دةكتتا ء وة تتتانى بؤنيتتةء  ةميشتتة بتتؤ    

بتةو  تةموو زةبترو زةن يتةوة نتةيتوانى كتارى       (  ؤالكؤ. )ثيَشةوة دةرِوا 
م طةرو زةرِةن ةرو ئا ن ةرى بةثنةى وويَندةوارى  يَرا يةكان ب يَرِيَتةوة 

لةطتتة    تتةروة ا وومتتتان ميَتتذوو. بؤ تتةردةمى رؤوطتتارى  تتؤمةرو ئةكتتةد
دةوروبةرةكةيدا كارلَيتك دةكتا  كتة بتةدوو شتيَوةية  كتارليَكى ئا تؤيىء        

 ةرذى كارليَكى  تونية ئةوةية كة لةناو وودى كؤمةلَدا . كارليَكى  تونى
روودةدا   كتتارليَكى ئا تتؤيش ئةوةيتتة كتتة لتتةنيَوان رووداوى ميَتتذوويى      

 . كؤمةلَى ؤياوازدا روودةدا 
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رِيَتت  بة تتةر كؤمتتةلَيَك ديتتاردةو  را تتتى  بابتتةتى زانستتتى ميَتتذوو دادةب
كتتتتردارىء  ةلَنتتتتوونةكان بةوةذتتتتةكانء كؤذتتتتكردووةكان لةروان تتتتةى  
رووداوةكانتتتتةوة   تتتتةروة ا طةشتتتتةكردنى ذتتتتينةكانء لةنيَوذتتتتوونى    

ئتتةركى ئيَمتتة كؤدةبيَتتتةوة  . شار تتتانيةتةكان لةكؤنتتةوة تتتاوةكو ئيَستتتا 
كةلتتةنيَوان ئتتةو  لةدةوروبتتةرى زانيتتارىء باوةرِمتتان بتتةو ثةيوةندييتتةى     

دياردانتتةدا  ةيتتة لة تتةر رِةوتتتى  تتةردةمةكانء ئتتةو يا تتايانةى كتتة        
 اوكتتتا  زانستتتتى ميَتتتذوو  ئتتتةوةى  . لةذوارذتتتيَوةى مرؤظتتتدا دةبتتت ويَه 

فةلستةفةى  )ناودةبريَ  مةبة   ئةوةية كةنا راوة بة(  ورِى ميَذوو)كةبة
و   تةروة ا  يان  ةولَدان بؤ ئاشكراكردنى فاكتةرةكانى ب وتنى ميَذو(ميَذوو

ئةو ئارا تةيةى كة طرتويةتية بةر  ؤ ة لةوة  ئةوةى كتةثيَى دةوتريَت    
 (.زانستى  ةيرورةى مرؤظ)

 :شيَخ حمةمةد مة دى شةمسةديه لةوستتنةرِووى ثيَنا تةكةيدا دةلَتو    
ب وتنى شتيَكة لةدةوروبةرةكةيتدا لتةماوةى زةمةنتداء بةئاماوةيتةكى تتر      "

لةيالَةتيَكتةوة بتؤ    (صيرورة) تنةوةيةثرؤ ةى طؤرِيهء طؤرِانكارىء طوا
يالَةتيَك  ئةوةى كةبةدة تتى دة يَنتو لةرةطتةزةكانى ئتةو دةوروبتةرةدا      

كةواتة ئتةركى زانستتى ميَتذوو طةرِانتة بتةدواى نهيَنتى       ". لةماوةى زةمةندا
بؤية داكؤكى كردمنتان بتةماناى يةكتةش بابتةتى     . طةشةكردنى رةوتى وياندا

ان ثيَتتتى بريتيتتتة لتتتة بةدة تتتتهيَنانى    زانستتتتى ميَتتتذووة كةبايةوتتتدامن  
كةرة تةيةكى زانستى كةوامان ليَبكا  ب ةيه بةيا ا طشتييةكان  ذونكة 
مةبة تمان لةثر تيارةكة زيندووكردنتةوةى وةتمةكةيتةتى كةيةكستامنان     
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دةكا  لةبنياتنانةوةى ناتيَرِوانينى تيَروتةواومان بؤطةردوونء ويان  ئةمتة  
 :                 كةية ذونكةزياتر وول ةى بايةوءيَدانة

 .                                                             ناتوانب ية  بةر ةش بةدة   بهيَنب-9 
 .                                       ثةيوة تة بةتايبةمتةنديةكانى مرؤظء بريوباوةرِةكةيةوة -9 
ذووة  دووةش ئةو فةلستةفانةية كتة   واتة مةبة تى يةكةش فةلسةفةى ميَ 

فةلستتةفة يتتان . ثةيوة تتنت بتتةتيَرِوانينى طشتتتييةوة بتتؤ طتتةردوونء ويتتان 
يا تتاكانى  تتةيرورةى ميَتتذوو  واتتتة لتتةو روان ةيتتةوة كةثةيوة تتتة بتتة     

بتتتؤ ئتتتةش مةبة تتتتة  زانايانءليَكؤلَتتتةرةوان  تتتةو ء  . بريوباوةرِمانتتتةوة
 . ىكؤششيَكى زؤريان كردووة بؤ ليَدوان لة ةر

بؤيتتة دةتتتوانب بنَتتيَب ميَتتذوو زانستتتة   بتتةتش لةذوارذتتيَوةى زانستتتة    
مرؤييةكانتتتدا نتتتة  لةذوارذتتتيَوةى زانستتتتة ئتتتةزمونىء تةؤريبيةكانتتتدا   
 ةرذةندة زؤر كة  بةدريَذايي  ؤناغء  تةردةمة ميَذووييتةكان نكولَييتان    

                                           .                            لةتيؤرى زانس  بوونى ميَذوو كردووة
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سةرةتاى (ئيثؤس)طَيِرانةوةى زارةكى

 دةستثَيكردنى مَيذوو
(0)  

ط توطؤ دةربارةى  تةرةتاى دة تتءيَكردنى ميَتذوو  ناذتارمان دةكتا       
ب ةرِيَينتتةوة بؤ ةنتتديَك ثر تتيارى طتترن ء وردبوونتتةوةى زيتتاتر  ذتتونكة    

ةرب ريه وؤى بؤوؤى ميَذوويةكى  ةية  تتاوةكو   ةرشتيَك لةبوونةوةردا و
طةيشتؤةتة ئةش دؤوة ئا اييةى ئيَستاى  دةكريَ  ليَرةشةوة  سة لة ةر 
ئةوةبكةيه كة ميَذوو بؤوؤيشى ميَذوو رِابردوويةكى تايبة  بةوؤى  ةيتة   
بؤئةوةى بءر تب مَيذووكتةى دة تتى ثيَكتردوةو  تةرى  ةَلتداوة  ذتؤن        

ذوو دة تنيشتتان بكةيه بةمانايتتةكى تتتر ئتتةو  دةتتتوانب  تتةرةتاكانى ميَتت 
 ؤناغانتتتة زةمةنيانتتتة كامانتتتةن كةميَتتتذوو ثيَيتتتدا طتتتوزةرى كتتتردووة       
مةبة تيشتتمان لةميَتتذوو بريتيتتة لتتة دة تتة نو تتراوةكان دةربتتارةى ويتتانء 

لةنو تينيَكى  . بة ةر اتى  ةردةمة ديَرينةكان كتةمرؤظ بة تةرى بتردوون   
كردووة  بتتةوةى ميَتتذوو لةرِوالَةتتتدا تتتردا بامستتان لة تتةردوو اليتتةنى ميَتتذوو

بريتية لةطيَرِانةوةو تؤمارى رِابردوو  لةاليتةكى تترةوة ميَتذوو لةناوةرِؤكتدا     
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طةرِانء ثشكنبء ليَكؤلَينةوةية بةنيَو رِووداوةكانى رِابردووداو ديتاريكردنى  
لتتتةش با تتتةدا دةمانتتتةويَ  ذتتتةمكى . فاكتتتتةرةكانى ب ووتنتتتةوةى ويانتتتة

بنا تتيَنبء بتت انب  تتةرةتاو  تتتاينَى    ( ئيءتتؤ )دةشطيَرِانتتةوةى دةمتتاو 
ئةوطيَرِانةوةية ذؤن بتووةو كتةى دة تتى ثيَكتردووة  ئةطةرذتى  ةنتديَك       
لةميَذوونا ان  ةرةتاى دة تءيَكردنى ميَتذوو دةبة تتنةوة بةدؤزينتةوةو    
 تةر ةلَدانى نو تتينةوةو لتةش بارةشتتدا ذتاخء  تتةردةمة ميَذووييتتةكانيان    

 :ؤر  ئةوانيشدابةشكردؤتة  ةردوو ؤ
ذاوةكانى ثيَش ميَذوو  كةمةبة تيان ليَى ئةوةية  يَشتتا نو تب    -9 

 .نةدؤزراوةتةوة
ذتتتاوة ميَذووييتتتةكان  كةمةبة تتتتيان دؤزينتتتةوةو  تتتةر ةلَدانى   -9 

 .نو ينة  زياتريش نو ينى ب مارى  ؤمةريية
بة تتةرةتاى دة تتتءيَكردنى (ز. ث0900)بةطشتتتى دةوروبتتةرى  تتالَى 

ةكان دياريدةكتةن  بتتةتش بتةبرِواى ئيَمتة  تةرةتاى ميَتتذوو     ذتاوة ميَذووييت  
دةطةرِيَتتتةوة بتتؤ بتتوونى متترؤظ لتتةنيَو ئةشتتكةوتةكاندا  واتتتا  تتةرةتاى       
نو ينةوةى رِووداوة ميَذووييةكان دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو نو ينة ويَنةييانةى 
كةمرؤظ لة ةر ديوارى ئةشكةوتةكان ئةوامى داون  ذونكة كاتيَك مرؤظتى  

اوةلَيَكى رِاودةكتترد  ئتتةوا دة تتى ئتتةش رِووداوى رِاوكردنتتى ئاوةلَتتةى كتتؤن ئتت
بةويَنة لة ةر ديوارى ئةشكةوتةكان دةردةبترِى  بتوونى ذتةندة ا ويَنتةى     
ئاوةلَى كيَوىء بالَندةو تةنانة  ويَنةى ما ى لة ةر ديوارى ئةشكةوتةكان 

تءيَكردنى دةكريَ  بكريَنة بةلَ ةى ئةش يالَةتة  بةدةر لةش  ؤناغة   دة ت 
دابينيوةتةوة  واتتا  (ئيءؤ  –طيَرِانةوةى زارةكى )ميَذوو وؤى لةثرِؤ ةى 
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تتتاكو  تتةر ةلَدانى نو تتب  ميَتتذوو رِووداوة ميَذووييتتةكان دة تتى تيتتؤرىء  
بةرؤة تة نةكراوبوون  دواتربوون بةدة ي نو راو بةيارمةتى  ةر ةلَدانى 

وة ميَذوويتةكان لةرِيَ تةى   نو ب لةشار تتانييةتة ديَرينةكانتدا  واتتا رِوودا   
ئيءؤ ةوة لةنةوةيةكةوة طويَ راوةتةوة بؤنةوةيةكى ترء تارِادةيةكى بتا   
ثاريَ طارييتتتان ليَكتتتراوة  بةتايبتتتة  لتتتةرِووى مانتتتةوةيانء ثارا تتتتنيان    

ئيءتؤ  لةثرؤ تةى   :" بةمة  دةكريَت  بنَتيَب   . لةفةوتانء لةبريذوونةوة
يَكى يةكجار طةورةو طرن ى طيَترِاوةو  نو ينةوةى رِووداوة ميَذوويةكاندا رِؤلَ

بةرِةطتتةزيَكى  تتةرة بننتتينةيى دادةنريَتت  لتتةو بتتوارةدا  ذتتونكة  تتةموو     
ثرؤ ةيةكى نو ينةوة ثيَويستة بة ؤناغى طيَرِانةوةو ئيءؤ تدا تيَءتةرِبيَ     
بةمتتة  ئةطتتةر ئيءتتؤ  نةبوايتتة ئتتةوا نتتةدةتوانرا  ستتة لة تتةر ميَذوويتتة  

ديتتارة " .  تتراوو ئامادةيتتة لةبةردة تتتماندابكتتةيه كةئيَستتتا دة يَكتتى نوو
مَيذوو لةطتة   اتنتة دونيتاى مرؤظتداوؤودى  تةبووة  بتةتش  تةردةميَكى        

 .زؤريش  ةروا ماوةتةوةو لةشيَوةى طيَرِانةوةدا
ميَذوو بة رةيةكى  ادةو  اكاربووةو وتةلَكى وةكتو ئيءتؤ  دة تاته      

رِايتتتتةوةو رِووداوةكانيتتتتان لةوةذتتتتةيةكةوة بتتتتؤ وةذتتتتةيةكى تتتتتر دةطيَ 
دةطوا تةوة  بةتايبة  ئةش طيَرِانةوةية  لةشتيَوةى دا تتانء ئةفستانةو    
بة ةر اتدا بووة  بؤيتة دةتتوانب ليَترةوة بةمانايتةكى تتر دة تتءيَكردنى       
ميَتتذوو ببة تتتب بةذتتةمكى ئةفستتانةو دا تتتانةكانةوة  ذتتونكة رِةطتتةزى   

ان شتتى  وةيا  درو تتكةرى ميَتذوو بتووة لةبةرئتةوة دةبيتنب ئةفستانةك      
وايان تيَدا تؤمار دةكترا كةدةكةوتتة  تةروو شتةثؤلةكانى  ة نَةوةو تة ة      

دواتتر بتة ؤى طتؤرِانء    . بةئا انى نةيدةتوانى تة ةورو ثيَشتبينيان بكتا   
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طةشةكردنى ويانى مرؤظةوة   ؤناغةكانى دةركةوتنى نو ب  ةرى  ةلَتدا  
 كتتتتة ئتتتتةويش زيتتتتاتر نو تتتتينيَكى  يَمتتتتايى بتتتتووة  وتتتتةلَكى رِووداوو   
بة ةر اتةكانيان لة ةر ديوارى ئةشكةوتةكانء لة ةر بةردو متؤرء  تورِو   
شتتتى لتتةجمؤرة بةشتتيَوةى  يَمتتا دةنو تتيةوة  بةشتتيَكى  تتةرة طتتةورةى   
 ةردةشء رِووداوة ميَذووييةكان لة تةر بتةردو متؤرو  تورِ بؤميَذوونا تانء      
ى ليَكؤلَتتةرةوانى ئتتةش بتتوارة ئاشتتكرابوو   ذتتونكة  تتةر رِؤويَتتك ئا تتةواريَك 

ميَتتتذووى دةدؤزريَتتتتةوة  ئتتتةوا اليتتتةنيَك يتتتاوود  تتتةردةميَك لةميَتتتذووى  
شار تتتانية ء كؤمةلَتتة مرؤظيَتتك ئاشتتكرا دةبيَتت   ئيءتتؤ  وةكتتو  ؤكتتارء  
ئامرازيَكى طرن ى ثش  ثو بة تَاو رِؤلَتى بةرذتاوى  تةبووة لةثارا تتنى      

ى ثادشتتاى بنةمالَتتةى (طتتةل اميَش)بةشتتيَكى طتتةورةى ميَتتذوودا  دا تتتانى 
ئتتةليادةو )كتتاى  تتؤمةرييةكان لتتةدؤلَى نيَتتوان دوو رِووبتتارو دا تتتانى   وةر

ى  ؤمريؤ ى شا ريى يؤنتان لتةو شار تتانيَتيةدا تا تةردةميَكى     (ئؤديَسا
ئتةدةبى  . دوورو دريَذ ثاريَ راو بوون  تةنها بتة ؤى ئيءؤ تةوة نو ترانةوة   

فؤلكنتتتؤر كتتتة بناغةيتتتةكى  تتتةرة طرن تتتى كنتتتتورى نةتةوايتتتةتى طتتتةالن  
نيَ   بيَ ومتتان تائيَستتتا  بتتة ؤى ئيءتتؤ ء طيَرِانتتةوةوة الى     ثيَكتتدة يَ

وةكتتو ( خ.د)وتتةلَكى متتاون  تةنانتتة  زؤريَتتك لةفتتةرموودةكانى ثيَ ةمبتتةر 
بةشتتيَك لةميَتتذووى شار تتتانيةتى ئيستتسش بتتةماوةى ئيءتتؤ ء طيَرِانتتةوةى 
دةمتاودةشء زارةكيتدا رِؤيشتتوون  تتاوةكو ثتا   تةردةميَك نو تترانةوة        

ةى دة ةكانى  ورئانى ثريؤزيتش لةبتةركراون ثتيَش ئتةوةى     ئةمة ؤ ة لةو
بةش شيَوةية دةبيتنب ئيءتؤ    . بنو ريَنةوةلة ؤناغى نو ينةوةى ميَذوودا

 تتتتةرةتاى دة تتتتتءيَكردنى ميَتتتتذوو بتتتتووة  طيَرِانتتتتةوةى  تتتتةرزارةكى  
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ءة ينةيةكى ثش  ثوبة َاو بووة لةطوا تنةوةى  تةوا ء رِووداوةكتانى   
ى زمان مرؤظ لتةؤؤرى مرؤظتى تترء ويَت انء  ؤزةكتةى      رِابردوودا  بةيارمةت

تيَب ا    تةر بتة ؤى زمانتةوة مترؤظ دةيتتوانى  تةوا ء تا يكردنتةوةكان        
ب وازيَتتةوة بؤتاكتةكانى تتتر  بيَ ومتان  تتايةء شتتيَوازى ئيءتؤ  لةاليتتةن      
طةالنى ترةوة دة تيءيَكردو شتيَوةى ؤؤراوؤتؤرى وةرطتر  وة  رِؤمتانء     

انانء بةمتة  رِةطتةزى  ونتةرو ئةنديَشتة  اتتة نيَتو       ذريؤ  و كتارى ثالَتةو  
طيَرِانتتةوةى ميَذووييتتةوة  ئةمتتة  بتتوو بتتة ؤى طةشتتةكردنى طيَرِانتتةوةى   
ميَتتذوويىء  ونتتةرى ذتتريؤ   تتتاوةكو نو تتب دا تتا  متترؤظ  تتةر ا  بتتوو   
بةنو تتينةوةى بة تتةر ا ء رِووداوةكانتتةوة  بة تتةلَكؤلَب لة تتةر ديتتوار و 

ر  ئةمة  ئتةو ؤتؤرة ميَتذووة بتوو كتة بتةئيءؤ        بةردو  ورِو مؤرو شتى ت
ناودةبرا  ياوود باشَ واية بنَيَب ئيءؤ   ةرةتاية  بوو بتؤ نو تينةوةى   
رِووداوة ميَذووييتتتةكان كةثيَويستتت  بتتتوو بكريَتتتتة رِةطتتتةزيَكى بننتتتينةيى 
بؤثارا تنى  تةرؤةمى ئتةو رِووداوانتةى كةثيَشتَ الى مرؤظتى  تةردةمة       

بؤئتتةوةى لةئيَستتادا متترؤظ  توديان ليَوةرب ريَتت      ديَرينتةكان مابوونتةوة   
لةكؤتاييتتد ائيءتتؤ ء طيَرِانتتةوةى زارةكتتى   ؤنتتاغيَكى يتتةكجار طتترن ء       
بايةوتتتتدار بتتتتوون لةب ووتنتتتتةوةى نو تتتتبء  تتتتةر ةلَدانى ميَتتتتذووى     
شار تتتانيةتةكاندا لةميَتتذووى مرؤظايةتيتتدا كتتةتاوةكو ئيَستتتا  بايتتةوى    

 .وؤيان وون نةكردووة
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دامَيذوو لةنَيوان تاكةكةسء كؤمةَل ندنىئافرا  
(0)  

زؤريَتتتك لةبريمةنتتتدانء ليَكؤلَتتتةرةوانى بتتتوارى ميَتتتذوو ط توطؤيتتتان        
دةربتتتتارةى ذتتتتةمكى ميَتتتتذوو  بابةتتتتتة ثةيوةنديتتتتدارةكانى  رووداوو     
بة تتتةر اتة ميَذووييتتتةكان كتتتردووة   تتتةموو ئتتتةو بتتتا ء ووا تتتانةى    

لتتةش مةيدانتتةدا  ( ين تتةمتترؤظء و)كتتةدةربارةى فةلستتةفةى ميَتتذوو  رؤلَتتى   
تتتتاوتو  كتتتراوة  يتتتةكيَك لتتتةو تتتتةوةرة طرن انتتتة  بريتيتتتة لتتتةرؤلَى      
تاكةكتتة ء كؤمتتة  لةوولَىانتتدنى يتتةدة ء رووداوى ميَذووييتتدا  بتتةو      
مانايتتتتةى كةئتتتتةش بريؤكةيتتتتة تيتتتتؤرو بريدؤزيَكتتتتى تايبتتتتة  بتتتتةوؤى    
دارِشتتتتووة   اوكتتتا  ئتتتةو ؤةدةلتتتة فيكتتترىء فةلسةفيةشتتتى لةطتتتة      

كتتة ئتتاوؤ تاكةكتتة  دةتوانتتو ميَتتذوو درو تت  بكتتا         وؤيتتدا  يَنتتاوة 
 ياوود كؤمة  رؤلَى لةدرو   كردنى رووداوى ميَذوويدا  ةية  

بتتتةردى بناغتتتةى  تتتةموو رووداويَكتتتى  :" بة تتتةريا  دةكريَتتت  بنَتتتيَب
  ئةطتتتةر فتتتراوانَ بتتترِوانب باشتتتَ ئتتتةو را تتتتيةمان   "ميَتتتذوويى طةلتتتة

ةورةى  تتةموو بة تتةر ا ء  الئاشتتكرا دةبيَتت   لة ةمانكاتتتدا ئتتةركى طتت    
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رووداويَتتتك دةكةويَتتتتة ئة تتتتؤى كؤمتتتةتنى وتتتةلَك  را تتتتة كة تتتيَك       
 تتةركردايةتى شؤرِشتتيَك دةكتتا   بتتةتش ذتتينى رة ء رووتتتى كؤمتتة       
دةبنتتة  تتوتةمةنى ئتتةو شؤرِشتتة  ذتتونكة  تتةركردة بتتو طتتةي ناتوانيَتت     

( ؤةمالتتتتتةدينى ئتتتتتةف انى . ) تتتتتيض طؤرِانكارييتتتتتة  ئتتتتتةواش بتتتتتدا   
:" ى دةكتتا ء ثيَتتى دةلَيَتت  (نا تترةديه شتتا )ا كةئارا تتتةى لةنامةيةكيتتد

وتتتاوةن شتتتكؤ ؤوتيتتتارو كريَكتتتارو  تتتةن،ةتكار لةوتتتتتدا   كتتتةلَكيان       
لةؤتتةنابتانء مريةكانتتتان زيتتاترة  بيَ ومتتان ؤتتةنابى  تتولَتان بةذتتاوى     
وتتتؤ  ديوتتتتة يتتتان وويَندوتةتتتتةوة نةتةوةيتتتة  تتتتوانيبيَتى بتتتو ثاشتتتا  

بتتو نةتتتةوةو رة يتتة  تتتوانيبيَتى    بتتذى  بتتةتش ئايتتا ثاشتتايةك  ديتتوة    
ليَتترةوة  ة تت  دةكتتةيه ئتتةف انى زيتتاتر بةئارا تتتةى كؤمةلَتتدا   ". بتتذى 

دةرِوا ء ئتتتتتةركى درو تتتتتتكردنى رووداوى ميَتتتتتذوويىء  ةلَستتتتتورِاندنى  
رةورِةوةى ميَتتتذوو دةواتتتتة ئة تتتتؤى كؤمتتتةتنى وتتتةلَكء ثايةيتتتةكى      

ةية بتتتةش شتتتيَو . تاكةكتتتة  بةكؤمتتتة  دةبةوشتتتيَ   بتتتةرزتر لةثيَ تتتةى 
دةبيتتنب كؤمتتة  وةكتتو بناغةيتتة  وايتتة  بتتةتش ئةمتتة مانتتاى ئةوةنيتتة       
كةتاكةكتتتة   تتتيض رؤلَيَتتتك لتتتةو يالَةتتتتةدا نابينيَتتت   ذتتتونكة ئتتتريادةى  
طتتةي دة يَكتتى متتردووة بتتةبو بتتوونى  تتةركردةية  يتتان بتتةبو بتتوونى       
 يَ يَكتتتتتى ؤولَيَنتتتتتةر   تتتتتةرطي  كؤمتتتتتة  ناتوانيَتتتتت  ووا تتتتتتةكانى    

نتتايىء  ؤمشةنتتدى  تتةركردة وتتالَى  تتةرةكيية    بهيَنيَتتتةدى  ذتتونكة دا 
( نتتتتتتتاثنيؤن. )لةبتتتتتتةرةو ثتتتتتتيَش بتتتتتتردنء ب وانتتتتتتدنى ميَتتتتتتذوودا     

كة تتتةركردةيةكى ليَهتتتاتوو بتتتوو  رؤلَيَكتتتى طتتتةورةى لةميَتتتذوودا وةكتتتو   
تاكةكتتة  بينتتى  بتتةتش ثيَويستتتة ئاطامتتان لتتةوة  بَيتت  كتتةناثنيؤن        
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تمانتتةى  تتةر لة تتةرةتاوة كةفراوايوازييتتةكانى وتتؤى دة تت  ثيَكتترد م   
وتتتؤى وستتتتة  تتتةر طتتتةة فةرةنستتتى  ئةطتتتةر طتتتةليش نةبوايتتتة ئتتتةو   
 تتتتتةركةوتنةى بةدة تتتتت  نتتتتتةدة يَنا  يتتتتتاوود تيَبينتتتتتى دةكتتتتتةيه  
كةلةميَتتذووى وتتتتى بتتةريتانيادا بتتةزؤرى شتتةرِ لة تتةر وتتاكى ئتتةو وتتتتة    
رووى نتتةداوة  لةنيَوةنتتدى ئتتةو  تتةموو شتتةرِة ؤيهانيتتةى كتتة لةميَتتذووى   

ا تتتت ء دواتريشتتتتدا رويانتتتتداوة   ة تتتت  ئتتتتةوروثاى  تتتتةدةكانى ناوةرِ
دةكتتتتتةيه فاكتتتتتتةريَكى طتتتتترن  لتتتتتةش يالَةتتتتتتةدا بريتييتتتتتة لةثيَ تتتتتة 
ؤيؤثؤلةتيكيةكتتتتتتةى كةزؤربتتتتتتةى واكةكتتتتتتةى بتتتتتتةئاو دةورة دراوةو 
ئي،تيمتتادى  تتةرةكيان لة تتةر  يَتت ى دةريتتايى بتتووة  بتتةتش وؤنتتاكر      
رؤلَتتتى بةرذتتتتاوو  ميَتتتذوويى  تتتتةركردة  تتتةربازىء ديءنؤما تتتتيةكانى    

تانيا لتتةياد بكتتةيه كةبةرامبتتةر بة يَرشتتة يتتة  لتتةدواى يةكتتةكانى      بتتةري
نتتتاثنيؤن وة تتتتاوةنةتةوة  تتتتةنها بتتتةريتانيا متتتابوو داطتتتريى بكتتتا       
لةتةنيشتتت  رؤلَتتتى  تتتةركردةكانةوة كؤمتتتةتنى وتتتةلَكى بتتتةريتانيا       
توانيتتان ثيَ تتةى  يا تتىء  تتةربازى  تتةركردةكانيان ؤيَ ريتتتر بكتتةن      

ى ( يتنتتتتةر )تريشتتتتدا   اوكتتتتا    لةبتتتتةردةش  يَتتتتر ء شتتتتاتوةكانى  
ئتتةلَمانياى نتتازى را تتتة وةكتتو تاكةكتتة   تتةركردةيةكى نتتاودار بتتوو       
بتتتتةكرداريش  يَتتتت و ديءنؤما تتتتيةتىء  يَتتتت ى ئتتتتةو توانيتتتتان رؤلَتتتتى     
تاكةكة تتى لةميَتتذوودا تؤمتتار بكتتا   بتتةتش ئةطتتةر كؤمتتةتنى ئتتةلَمانيا       

ناوذتتةية  نةبوونايتتة ئتتةوا ئتتةو نةيتتدةتوانى  تتةروا بةئا تتانى ئتتةو  تتةموو  
داطريبكتتتا ء دواتتتتريش بان ةشتتتةى  ةرةنتتتةى  تتتةموو ؤيهتتتان بكتتتا    
يتتاوود ئةطتتةر ثشتتتى بة تتوثا نازييةكتتةى نةبة تتتاية  ئتتةوا  تتتةرطي         
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ئامادةنتتتةبوو ؤتتتةن ى دووةمتتتى ؤيهتتتانى  ةلَب ري تتتيَنيَ  ئةطةرذتتتى      
 تتةموو ئةمانتتة  . وؤيشتتىء وتتةكةيشتتى بتتوون بتتة وربانى ئتتةو ؤةن تتة    

كةكتتتتة ء كؤمتتتتة  دوو ديتتتتوى ثيَكتتتتةوة بةلَ تتتتةن لة تتتتةرئةوةى كةتا
طريَتتتدراوى يتتتةكءارةن ء  ينتتتيان بتتتةبو ئتتتةوى تريتتتان نتتتايكر   واتتتتة   
نة تتةركردة بتتةبو كؤمتتةتنى وتتةلَك دةتوانتتو رؤَلتتى وتتؤى لةمَيتتذوودا        
ب يَرِيَتت   بةئارا تتتةيةكى تتتريش طتتةيء كؤمتتة  بتتةبو بتتوونى تاكةكتتة    

ة بةشتتدارى توانتتاى بةرؤة تتتةكردنى ئاواتتتةكانى نيتتةو بتتةبو  تتةركرد    
بة تتتةزارة ا  تتتا  : لةوولَىانتتتدنى رووداوى ميَذوويتتتدا ناكتتتا   بؤمنونتتتة 

نةبوايتتتة ( تتتءارتاكؤ )بتتتةر لةئيَستتتتا ئةطتتتةر  تتتةركردةيةكى وةكتتتو    
بؤئتتةوةى رابةرايتتةتى كؤينتتةكان بكتتا  ئةواكؤينتتةكان مةطتتةر  تتةر بتتؤنى    
ئازادييتتان بكردايتتة  را تتتة دةبتتوو  تتةر كة تتيَك  ةلَبكتتةويَ ء ؤنَتتةوى      

ى كؤينتتتةكان ب ريَتتتتة دة تتت  بتتتةرةو ئتتتازادى  بتتتةتش ثيَدةذتتتوو ريَبتتتةر
 يَنانتتةدى ئتتةو وةونتتة  تتةردةميَكى دريَتتذترى َاياندايتتة تتتاوةكو ئتتةو     
 تتتةركردةية بيَتتتتة ئتتتاراوة  ئتتتةو يالَةتانتتتة  كتتتةوايانكردووة رؤلَتتتى      
تاكةكتتة  لةمَيتتذوودا َريَتتتة ثتتيَش رؤَلتتى كؤمتتةتنى وتتةلَكء دة تتتة        

ديَك لةفةينة تتتوشء شتتتيكةرةوانى بتتتوارى  ؤةم،ييتتتةوة ئةوةيتتتة كة ةنتتت 
ليَكؤلَينتتةوةى فةلستتةفةى ميَتتذوو برِوايتتان وايتتة كةئارا تتتةى ثالَتتةوانى       
لةراظتتتةكردنى ميَتتتذوودا لةثيَشتتتَينى ئتتتةو راظةكردنانةيتتتة كتتتةمرؤظ ثيَتتتى 
ئاشتتنابووة  بةواتايتتةكى تتتر كتتارو كتتردةوةى ثيتتاوة مةزنتتةكان  ؤكتتارى    

لتتتةش ؤيهانتتتةدا  لةكؤتاييتتتدا   درو تتت  كردنتتتى رووداوة ميَذووييتتتةكانه   
بِروامتتان وايتتة كتتةؤاريَكى تتتريش مَيتتذوو بةتتتةنها بةئتتةركى  تتةركردة        
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يتتتاوود كؤمتتتة  نايةتتتتة بتتتوون  بتتتةلَكو ئتتتةوكا  رووداويَكتتتى ميَتتتذوويى  
لتتتتتةدايك دةبيَتتتتت  كة تتتتتةموو فاكتتتتتتةرةكانى كؤمتتتتتةتنى وتتتتتةلَكء     
 تتةركردايةتى كردنتتتى تاكةكة تتيَك ثيَكدادةذتتتهء بتتة اوكارى ذتتتةنديه    

تتتتةرى يارمةتيتتتدةرى تتتترى وةكتتتو وين تتتةو بارودؤوتتتة كؤمةتيتتتةتىء فاك
ئابوريتتتتةكان  تيَكتتتترِا بةشتتتتدارى لةئافرانتتتتدنى يةدة تتتتى ميَذووييتتتتدا   
دةكتتتتةن  نتتتتة  بةتتتتتةنها  ةريةكتتتتةيان توانتتتتاى وولَىانتتتتدنى رووداوة   

 .ميَذووييةكةى  ةبيَ 
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 خوَيندنةوةى ئايينى بؤمَيذوو
"سالمجولةكة، مةسيحيةت، ئي"   

(5)  
ميَذوو وةكو بواريَكى  ةربةوؤ  واوةنى ذةنديه ليَكدانةوةو تةفسريى  

ؤيتتاوازة  ئتتةو  تتةموو راظةكردنتتة متتاددىء شار تتتانىء ئايدياليستتتىء      
يانةى كة بؤميَذوو كراوة  لةو والَتةوة    دة تتى ثيَكتردووة    (تاد...ئاينىء

كتان لةيتةكَى   كةتيَرِوانينى  ةر ؤيهانبينيتة  بؤطتةردونء مترؤظء رووداوة   
ؤياوازبووة   ةر ئايدؤلؤويايتة  بؤذتوونى وابتووة كةطتةردوون بتةطويَرةى      
ذتتةند يا تتاو ريَستتاية   بتتةرِيَوة دةرِوا    اوكتتا  ئايتتدؤلؤويا   ةيتتة      
 ةنا تتةتى وانيتتة كتتة يَ يَك  تتةبيََ  كارليَكتتة ؤتتؤراو ؤؤرةكتتانء ئارا تتتةى 

وايتة كةطتةردوون    طةردون ء رووداوةكان بكتا   بتةلَكو لةبؤذتوونيدا ثيَتى    
 .بؤوؤى بةرِيَوةدةذيَ 

بة ةريايَ ميَذوو لة ةرةتادا بةشيَوةى ئةفسانة  ةرى  ةلَتداوة  بؤيتة   
يةكةمب راظةى ئةفسانةيى بؤميَذوو لةدايكبوو  ئتةش راظةكردنتة  بؤئتةوة    
دةطةرِايةوة كةمرؤظى كؤن تواناى نا تينى دةوروبةرةكتةى وتؤى نتةبووة     
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دة تةو تان بتووة لةبتةردةش ئتةو  يَت ة       وةكو ئتةوةى كة تةبووة  مترؤظ   
ناديارو  روشتيانةى كة لتةئريادةو توانتاى وتؤى بتةدةربوون  بؤيتة مترؤظ       
بؤوؤطووانتتدن لةطتتة  رووداوو كارليَكتتة  روشتتتيةكانى طةردوونتتدا  تتا    
 يَماو ناوء راظةى بؤ ئةو يالَةتانة كترد  بةشتيَوةية  ؤيَ تةى رةزامةنتدى     

بتتةيوكمى ئتتةوةى زانيتتارى نتتةبووة     لةاليتتةكى تريشتتةوة . وتتؤى بيَتت  
بؤيتتة دةميَتتك  تتةورة برو تتكةى دةثةر تت  وةكتتو ئتتةوةى     . لة تتةريان

 (. تاد..وواوةنديَك بيَ  ياوود الفاوو ئة تيَرةو)
لةو ةردةمةدا ئةفسانة تةيةكومى كردووة بة ةر رةوتى ميَذوودا  ئةش 

بووة  وويَندنةوة ئةفسانةيية  بؤميَذوو واوةنى  يمايةكى ثا اودةرانة 
بةؤؤريَك  ةولَى داوة راظةى منكةذى مرؤظ بؤثادشاكان بؤ ئةوة ب يَرِيَتةوة 
كةئةوانتتتتة  تتتتةركردةبوون لةذوارذتتتتيَوةى يكومتتتتة ء فتتتتةرمانرِةوايى 

 تتةروة ا ئةفستتانة . وواوةنديتتدا بتتوون  يتتاوود لةوةذتتةى وواوةنتتدبوون 
ذريؤكيَكى ثتريؤزة ذتونكة ئةوكة تةى يتان ئتةو  َيت ةى رؤَلتى  تةرةكى         

دةكر  ئةوة  . يَرِيَ  وواوةنديَك بووة ياوود  اوشيَوةكانى وواوةنددةط
بنَيَب كة ةريةكة لةو  يَماو بةلَ تة دارِيَتذراوة وةيالَيانتةى كتة لةتةفستريى      

ثتا   . ئةفسانةييدا  اتوون لةدةوروبةرى وا ي،يَكى ميَذوويدا ووالونةتتةوة 
مرؤيتىء مة ري تةى    ئةوةى كا  تيَءةرِى زؤر طؤرِانكارى  اتتةئارا لة تة نَى  

ميَذووييدا  ئةمة  ةرى كيَشا بؤئةوةى كتةمرؤظ ئاشتناى زؤريَتك لتةماددةو     
كةرة تةو رووداوةكانى ناو ويان بيَ ء بتوانيَ  طؤرِانكارى بةرذاو لةويانى 

 تتة نَى متترؤظ بةشتتيَوةية  ثيَشتتكةو  كتتةبتوانيَ    . وؤيتتدا ئتتةواش بتتدا  
ئاينةكان لتةوةدا   .ئامسانيةكانئامادةبيَ  بؤ بولَكردنء وةرطرتنى ثةيامة 
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 تتتاتهء ثيَشتتتكةوته كتتتةوةتمى ذتتتةندة ا ثر تتتياريان لةطتتتة  وؤيانتتتدا  
ووردة ووردة راظتتةكردنى ئتتتاينى  (. بؤذتتى  ) تتةلَ رتبوو  وة  ثر تتيارى  

بةطؤرِانى شتتةكان بؤمَيتذوو وتؤى ذة تءاند   اوكتا  ئتةش وويَندنةوةيتة        
ؤئاينيَكى تتر ؤيتاوازبووة    بةدريَذايى  ةردةمة ميَذووييةكان لةئاينيَكةوة ب

ئةش ؤياوازيية  بؤئةوة دةطةرِيَتةوة كة  ةر ئاينيَتك بتةؤؤريَك تيَرِوانينتى    
بؤِرؤلَى مترؤظ لةطةردوونتدا  ةيتة   تةروة  ذتؤن ئامتاويش لةئاينيَكتةوة        

 .بؤئاينيَكى ترؤياوازة
 

 راظةى جولةكةيى بؤمَيذوو
ؤكةى  ةلَبتذاردنء  بؤميَتذوو لة تةربري  ( وةكو ئايب)ليَكدانةوةى ؤولةكة

بونيتتا  نتتراوة  بةشتتيَوةية    (االوتيتتار والو تتد اكىتتد   )بتتةلَيَنى ثتتريؤز  
ى ؤولةكتتة  (ال،هتتد الىتتديم  ا تت ار)نو تتةرانى بةشتتةكانى ثتتةرانى كتتؤن  

ميَتتذوويان لةذوارذتتيَوةيةكدا دارِشتتتووة كتتةبتوانر  راظتتةكردنى لتتةثيَناوى 
يدا نو تراوة ميَذووييتة   لةرا ت. ئاماوةكانى ئاينى ؤولةكةدا بةكاربهيَنريَ 

 يربيتتةكان ويَنتتاى  ؤنتتاغى تيَكتتةتوى فيكتترى ميَتتذووى بتتةفيكرى ئتتاينى    
دةكةن  بةؤؤريَك تؤمارة  يربية يةكةمينةكان طوزارش ء شيَوةية  بتوون  
لةروونكردنتتةوةى رؤلَتتى متترؤظ لةميَتتذووداو كةمكردنتتةوةى رؤلَتتى وواوةنتتد  

لةاليتةكى ديكتةوة   . ؤميَتذوو كةباتدة  ء زالَبوو لةتةفسريى ئةفسانةييدا ب
واتتتة بتتاوةرِى ؤولةكتتة بتتةوةى طتتةة  ةلَبتتذيَردراوى  )بريؤكتتةى  ةلَبتتذاردن

واى ليَكتتتردوون  لةكتيَبتتتة ثريؤزةكةيانتتتدا  تتتةولَيان دةربتتتارةى ( وتتتودان
تتتةدةوولكردنى ثتتةروةردطار كتتردووة لةئارا تتتةكردنى بتت وتهء ؤولَتتةى    
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ؤكتةى ميَتذوو الى ؤولةكتة    ميَذوودا لةبةروةوةندى وؤيان  لةبةرئتةوةى بري 
لةدةوروبتتتةرى فةلستتتتةفةيةكى مةبة تتتتدار دة تتتتورِيَتةوة كتتتتةئاماوى   

(. التكتتويه  تت ر)دلَنيتتاكردنى ؤولةكةيتتة لةبتتةلَيَنى ثتتريؤز لة تتةر زةويتتدا  
 ةروة ا وويَندنةوةى ؤولةكة بؤميَتذوو بةشتيَوةية  رووداوةكتانى ميَتذوو     

وونتتتةى ؤولةكايةتيتتتداو دادةرِيَتتتذيَ  كتتتة اورِيَكء طوواوبيَتتت  لةطتتتة  من 
لةذوارذتتتيَوةى فةلستتتةفةى ميَتتتذوويى ؤولةكتتتةدا كةؤتتتةو  دةكاتتتتةوة 
لة ةرئةوةى ثةروةردطار لةكؤتاييدا تةدةووي دةكا  بؤبةروةوةندى طةة 

(. شت،  النتة اكلتتار   ) ةلَبذيَردراوى وؤى  واتة طتةة  ةلَبتذيَردراوى وتودا   
ان واى دةبيتتتتنه ليَتتتترةدا ومارةيتتتتةكى طتتتتةورة لتتتتةزانايانء ليَكؤلَتتتتةرةو 

كةؤولةكايةتى ئايينيَك بووة طةشةى كتردووةو ثتةرةى  تةندووة بتة ؤى     
ى يةكتاثةر تتى  (ئتاتون )كولتورى رؤشنبريى ناوذةكةوة  لةوانةية ئتاينى  

لةميستترى كؤنتتدا ئتتةو ثالَنتتةرةى بةوشتتيبيَ  بةؤولةكتتة  واتتتة ثالَنتتةرى    
كاري ةرية  يةكةمينى طةشةكردنى ئاينى ؤولةكة بيَ   ثاشان دواتر بة ؤى

رؤشتتتنبريييةكانةوة لةناوذتتتة  ةرةبيةكانداطةشتتتةى كردبيَتتت   ئتتتةوة    
بتتتةروونى لتتتةناوةرِؤكى كتيَبتتتة ميَذووييتتتةكانى وةكتتتو تةوراتتتتدا  ة تتتتى  

ميَتذووى ؤولةكتة  تةروة  لةالثتةرِةكانى تةوراتتدا دةبينريَت        . ثيَدةكريَ 
بةؤتتتةن ء وويَنرِشتتتتندا تيَءتتتةرِيوة  بتتتةتش بةشتتتةكانى تتتتةورا  ئتتتةو     
رووداوانتتتةيان بةشتتتيَوةية  راظتتتةكردووة  كةئةوراظةكردنتتتة لتتتةثيَناوى     
مةبة تةكانى ئاينى ؤولةكةدا بةكار يَنراوة  ئتةش ئارا تتةية  بةتتةواوى    
لةطؤشتتةني اى بةشتتةكاندا دةبينريَتت  كةراظتتةكارانى ؤولةكتتة  ةولَيانتتداوة  
مَيذووى ؤيهان دابتة  بكتةن بتةطوَيرةى كتا ء بتةوة كؤتتايى ثتو بهَيتنه         
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ثةروةردطار تةدةووي دةكا  بؤرزطاركردنى طةة  ةلَبذيَردراوى وتؤى و  كة
  ر )لةاليةكى ترةوة بةشى ثاشاكان . لةناوبردنء روواندنى دووومنةكانى

ويَنتتاى بريؤكتتةى ميَتتذووالى ؤولةكتتة بةباشتتَيه منتتايش دةكتتا   ( اكنتتو 
بةؤؤريَك نو ةرى ئةو بةشتة  تةولَى رازى كردنتى ؤولةكتةى داوة بتةوةى      

لَستتتؤزى ئتتتاينى بتتتة اى وتتتؤى  ةيتتتة  ئتتتةوة  لةرِيَ تتتةى وولَىانتتتدنى  د
منوونةيتتتةكى ميَتتتذوويى كةنارِةيتتتةتيان بريَاتتتتةوة كاتيَتتتك كتتتةوازيان    
لةئاينةكتتةيان  يَنتتا ئتتةوةى رادةميَنتتو لةكةرة تتتة ميَتتذوويى  اتووةكتتان   
لتتتةثيَن  ثارذتتتةء بةشتتتةكانى تةوراتتتتدا لةبةشتتتةكانى ثتتتةرانى كؤنتتتدا    

 ة ت  بتةوة دةكريَت  كتةرِوانينى ؤولةكتة بؤميَتذوو       بةشيَوةيةكى طشتتى  
يتان  (غيار) ةرةتا ميَذووى نةوةى ئيسرائينى تيَدا دةبينه  ثاشان ميَذووى

 .ئومةميةكان  دواى ئةوة  ثامشاوةى مرؤظايةتى
بريؤكةى ميَذووى ؤولةكة باوةرِى ؤولةكةية بةوةى كتةئاماوى ميَتذوو    

ة تتةر زةوى بتتةلَيَه ثيَتتدراو   بآلوكردنتتةوةى مةمنةكتتةتى ثتتةروةردطارة ل  
يَتتك كتتة لتتةكؤتايى زةمانتتدا ديَتت  وويَندنتتةوةو راظتتةى  (دلَستتؤز)بةدة تتتى 

ؤولةكتتة بؤميَتتذوو  تتةموو رووداوة ميَذووييتتةكانى بةشتتيَوةية  تةفستتري      
 .كردووة كةراظةكردنيَكى طوواو بيَ  لةطة  ئةو بريؤكةيةدا

 
 خوَيندنةوةى مةسيحيةت بؤمَيذوو

حية  بؤميَتتتذوو وويَندنةوةيتتتةكى مةبة تتتتدارةو ليَكدانتتتةوةى مة تتتي 
واوةنى ئاماويَكى ثاشةرِؤوية  بةتش  يا ةكانى بةتةواوةتى ؤؤراو ؤؤرو 

متترؤظ لتتةتيَرِوانينى مة تتيحيةتدا  تتةلَ رى تتتاوانى  ةلَتتةى   . ليَتتك ؤيتتاوازن
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يةكةمينة لةويانى دونياييدا  كة ؤناغيَكى ناوةنديةء دةكريَ  مرؤظ كؤشش 
 اوكتا  راظتةى مة تيحية  بؤذتوونى     . تهيَنانى دلَستؤزى بكا  بؤ بةدة ت 

واية ويان  ؤناغيَكة دةكةويَتة ناوةرِا تى  اتنى مة يحى يةكةشء رووداوى 
لةواذتتدانةوة يالَتتةتى دووةشء  تتاتنى دووةمتتى لتتةكؤتايى زةماندايتتة       
كةلتتةناوبردنى مةمنةكتتةتى شتتةرِو وراثتتةو لتتةناوبردنء زالَبوونتتة بة تتةر     

بةرؤة تتةكردنى مةمنةكتةتى ثتةروةردطارة كة تةموو       تةروة ا . دةؤالدا
مو تتتولَمانان لتتتةوؤدةطريَ    اوكتتتا  مة تتتيد لتتتةثيَناوى دلَستتتؤزي بتتتؤ 
مرؤظايتتتةتى  تتتاتووة  بتتتةؤؤريَك مرؤظيَتتتك بةرؤة تتتتة بكتتتا  بةويستتت ء 
رةزامةنتتدى وتتؤى   تتةروة ا وتتؤى لتتةواي بتتدا  لتتةثيَناوى مرؤظايةتيتتدا   

ثرؤطرامةكتةى بكتةون لتة وربانى دان     لة ةر ئيماندارانة كةشويَه ثتةيرِةوو 
ثاشتتان . بةؤة تتتةو متتاددة بؤطةيشتتنت بةدلَستتؤزىء بةوتتتةوةرى طيتتانى  

وويَندنةوةى مة يحية  بؤميَذوو وادةبينيَ  كةميَذووى مرؤظايتةتى ثتيَش   
مة يد ريَ ة وؤشكةريَك بووة بؤ  اتنى  ميَذووى مرؤظايتةتى لتةدواى ئتةو    

ؤزىء ذاوةرِوانية بؤ تاتنى دووةمتى   كؤششء  ةولَدانة بؤدلَس(مة يد)واتة
وادةبينتتتو لةميَتتتذوودا  (وويَندنتتتةوةى مة تتتيحية  )ئةمتتتة  . مة تتتيد

كةكتيَبيَكة ثةروةردطار بةشةكانى نو يوةو مرؤظ  يض رؤلَيَكى ئيجابى تيدا 
نابينيَتت ء لة تتةرى ثيَويستتتة كةذتتاوةرِيَى  تتةر شتتتو بكتتا  كةلةاليتتةن     

 .ثةروةردطارةوة بة ةريدابيَ 
ى ئة تتىةفى (ايوزيبيتتو )ئتتةش ئارا تتتةية لةنو تتينةكانى لة تتةرةتاوة

ى مامؤ تاى مة يحيةتى كا تؤليكيدا دةركتةو     (ئؤطة تب) ةيسةريء 
ثاشتتان لةنو تتينةكانى ميَذوونو تتانى  تتةدةكانى ناوةرِا تت  لةئتتةوروثا    
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بريؤكتتتتتةى ميَتتتتتذوويى مة تتتتتيحيةتى كا تتتتتؤليكى . دةن تتتتتى دايتتتتتةوة
دةنوانتتد  كةبةمامؤ تتتاى  وتتؤى (ز344 – 453)لةنو راوةكانى ؤطة تتتب

يةكتتتةمى كةنيستتتةى كا تتتؤليكى دادةنريَتتت ء لةذوارذتتتيَوةى بةرطريتتتدا   
لةمة يحية  لةكاتى ئةو  يَرشةى كةلةاليةن زانتا بتءةر تتةكانةوة كرايتة    

 . ةرى
ئؤطة تب  يَنَةكانى بريؤكةى ميَذووى ؤيهانى دابةشكرد بؤشة  ذاخ  

رة ؤيهتانى تيَتدا درو ت     وة  ثيَوةريَك لة ةر ئةو رؤوانةى كتةوواى طتةو  
كرد لةالية   ثيَواندنيَك لة ةر تةمةنى مرؤظتى تتا  بةشتة   ؤناغتةكانى     
ويانيتتتةوة لةمندالَيتتتةوة تتتتاكو متتتردن ئتتتةو بريؤكةيتتتةى كةئؤطة تتتتب      

ئارا تةى كرد  تةموو وويَندنتةوةى مة تيحيةتى    (النة مدينة)لةكتيَبةكةيدا
انى ذتتتتاوة بؤميَتتتتذووى ؤيهتتتتان طرتتتتتةوة  بةشتتتتيَوةية  كةميَذوونو تتتت

ناوةرِا تتتةكانى ئتتةوروثاى منكتتةي كتترد لةنو تتراوةكانياندا بتتؤ ئةوشتتيَوة   
 ةروة ا كةوتنة ويَتر ؤؤريَكتةوة كةويَنةيتةكيان    . دابةشكردنةى ئؤطة تب

بؤمَيذووى مرؤظايتةتى كيَشتا كتة بة ةَلتةى طتةورةو دةركتردن لةبة ةشت         
وةى دة تت  ثيَتتدةكا   ئةمتتة  بتتةردةواش دةبيَتت  لتتةويانى دونيتتا لةشتتيَ  

نارِةية ء مةئساتى بةردةواش كةكؤتايى ديَت  بةدلَستؤزى لة تةر رةوتيَتك     
كةمة يد ديارى كردووةء بريتية لةوةى كة وربانى بةؤة تةى وؤى داوة 

 . بؤئةوةى دلَسؤزو طيان يدابيَ  بؤمرؤظايةتى
بيَ ومان ميَذوونو ة كا تؤليكيةكان دانراوةكانيتان لةذوارذتيَوةى ئتةش     

دارِشتتتووة  بتتة ؤى زالَبتتوونى بريؤكتتةى ميَتتذوويى    بيتتنشء تة تتةورةوة  
كا تتؤليكية  بة تتةر ميَذوونو تتةكانى ئتتةوروثاى  تتةدةكانى ناوةرِا تت    
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ئةوانتتةى كتتةووزةكانيان ئارا تتتة دةكتترد بةنو تتينيَك كتتةرةوتيَك بيَتت        
ئتةوان  (.  اوذةرخ ميَذووى)لةنو ينةوةى ميَذووييداء دةتوانب ناوى بنيَب

ى وؤيتتدا دةنو تتيةوة كةشتتا يدى بينراويتتان   رووداوةكانيتتان لة تتةردةم 
 ةبوو   اوكا   ةولَيان دةدا ئةو رووداوانتة لةذوارذتيَوةى وويَندنتةوةى    
كا ؤليكيةتةوة ليَكبدةنتةوة  لةئةوامتدا ئتةوان رووداوة ميَذووييتةكانيان     
نةدةنو تتيةوة  بتتةلَكو دة تتاتهء  تتةولَيان دةدا كتتةرووداوةكان ب تتوويَنه 

كتتةدا  واتتتة لةطتتة  وويَندنتتةوةى مة تتيحيةتةكةدا    لةطتتة  وويَندنةوةية
كةئتتةوكا  وويَندنتتةوةى كا تتؤليكى بتتوو لتتةثيَناوى ئةوةشتتدا  وربانيتتان  
بةرووداوة ميَذوويية وةز يةكان دةدا لتةثيَناوى ويَنتة كيَشتانى منونةيتةكى     
كا ؤليكى بؤميَذوو  ئةمة  ئتةوة نتةبووة كةنتةزان بته بتة رووداوةكتان        

 تتتةبوو لة ةلَ يَرِانتتتةوةى ميَتتتذوو لةذوارذتتتيَوةى    بتتتةلَكو ئارةزوويتتتان  
بريؤكتتةى ميَتتذووى  . وويَندنتتةوةى كا تتؤليكيةتدا كتتة ؤكاريَك بوولتتةوةدا  

كا ؤليكية  لة ةر بنةماى مرؤظ لةميَذوودا منكةذى دة ةتتيَكى لتةوؤي  
بتتةرزتر دادةمتتةزريَنيَ   ؤولَتتةو ب اوتتتى متترؤظ لةميَتتذوودا ؤيَبتتةؤو كردنتتى 

لةاليتةكى  . كةلة ةرةتاى ميَتذوو كؤتاييتدا دايرِشتتووة   ويستى وودايى نية 
تتترةوة طتترن َيه ميَذوونو تتانى  تتةدةكانى ناوةرِا تت  لتتة ئتتةوروثاى       
كا ؤليكية  بريتيى بوون لةرو بانء ثيتاوانى  كةنيستة  كة تةركردايةتى    

رو بانتتةكان بةشتتيَوةيةكى . ويتتانى فيكتترىء رؤشتتنبريى طشتتتيان دةكتترد  
اوة ميَذوويتتتةكانيان دةنو تتتى   تتتةدة  تايبتتتة  ئةوانتتتة بتتتوون كتتتةدانر  

رابردووةكتتان لةذتتاوةكانى ناوةرِا تتتدا متتاوةى دارِوووتتان بتتوون لتتةبوارى  
نو ينةوةى ميَذووييداء تيَ ةيشتنى ب اظتى مرؤظايتةتى كتة ئتةو ميَتذووةى      
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بة تةوة بةرةطةزة ناديارةكانتةوةء ؤيَ تةى رؤلَتة ية يىيةكتةى طرتتةوة      
كانتتتدا  ئةمتتتة  بةثرِوثاطةنتتتدةكردن  لةئارا تتتتةكردنى رووداوة ميَذوويية

بؤثاشتتاكان بتتوو كةئتتةوان كةنيستتةيان  ةروستتتووة لةذوارذتتيَوةى ئتتةو  
فاكتةرانةى كةفتةرمانرِةوايى نو تينةوةى ميَتذووييان دةكترد لةئتةوروثاى      

ثرِوثاطةنتدةيان لةبتة يَ تريه ويَنةيتدا توندوتيتذى     .  ةدةكانى ناوةرِا تتدا 
دةدا  لةوكاتةدا ئةطتةر ثادشتا وةكتو    لةويانى ثادشا ئةوروثيةكان ثيشان 

حيااا ة "ال تتتاييكردنةوةيةكى ئاشتتتكراى  ثتتتةرِاوى ويتتتانى  و تتتتةنتب     

داينتتا بؤبتتةرز راطتترتهء  تتةر بتتةرزكردنى     " كتتةئيوزيبيو " قسااطنطي 
ئيمءراتتتتتؤر كةنيستتتتةى مة تتتتيحيةتى  ةروستتتتتبوو  بتتتتةتش ئةطتتتتةر     

راوكردنى لةدووومنةكانى كةنيسة بوواية  ئةوا دانةر دةيكردة راوذتية  بتؤ  
 تتةموو ئتتةو وراثانتتةى كةثتتةروةردطار بة تتةر دوومنتتةكانى كةنيستتةدا      
دةيهيَناو توشى دةكردن  نةن ىء  ةيبتةكانى وويَندنتةوةى كا تؤليكية     
بؤميَذوو لةئتةوروثاى  تةدةكانى ناوةرِا تتدا وتؤى لةكتةمى  ؤكارةكتانى       

ى شتا يَدة  ليَكؤلَينةوةو نائامادةيى  ؤشيارىء باوةرِى كويَرانة بةطيَرِانةوة
بينراوةكان دةبينيةوة  لةاليةكى ترةوة ئةو وويَندنةوةيتة كةوتبوويتة نتاو    
رةطةز ناديارةكانةوة  كةنو ةرةكةى باوةرِى وابوو ئةوة لةناوةندييةكانى 
 ؤكاريَتية لةدياردةى ميَذوويدا  واتة ئةو رةطةزة ناديارو غةيبيانة  ؤكارى 

دةكتر  دادثةروةرانتة   . وةكانتدا يارمةتى دةرن لتةنيَوان ميَتذوونو ء روودا  
ئاماوة بةوة  بكةيه كةئةو نتةن ىء كةموكورِيانتة لةئتةوامى بتارودؤوى     
كؤمةلَ تتةى ئتتةوروثى بتتوو لةوكاتتتةدا  كتتةزانيارىء فيَركتتردن لةديَرةكانتتدا  
بةشتتيَوةية  كتتور  كرابوويتتةوة كةيالَتتةتيَكى رة تتايى بتتةوؤوةطرتبوو     
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نى ئتتتاينى لةثشتتتتى ئتتتةو ثاشتتتان اليتتتةن ريىء ثالَءشتتتتى كردنتتتى رو بتتتا
كةمتةروةمية ئاشكرايةوة لةوويَندنةوةكانيانتدا بؤميَتذوو بتةدى دةكريَت       
بةشتتيَوةية  دةتتتوانب ئتتةوة بنَتتيَب بةرا تتتى كة تتةرؤةش دانراوةكتتانى     
كولتتتتورى ميَتتتذووى ئتتتةوروثى لة تتتةدةكانى ناوةرِا تتتتدا لةبتتتةروبوشء     

 .ئةوامةكانى ديَرةكانةوة بوو
 

بؤمَيذوو خوَيندنةوةى ئيسالمى  
تةفستتريو ليَكدانتتةوةى ئيستتسمى بؤميَتتذوو ؤيتتاوازترة بةشتتيَوةيةكى      
بنتتةرِةتىء لةرِةطورِيشتتةوة لةطتتة   ةريةكتتة لةوويَندنتتةوةى ؤولةكتتةو      

بريؤكتةى ميَتذوو  تةروة     . بتؤ ميَتذووى مرؤظايتةتى    تةفسريى مة تيحية  
 ورئتتانى ثتتريؤز بةرؤة تتتةى كتتردووة  بةرؤة تتتة كردنيَكتتة بؤتة تتةورى 

ى دةربارةى ثةيامى مرؤظ لةويانء رؤلَى لةطةردووندا  بتةؤؤريَك مترؤظ   مرؤي
ؤيَنشتتينى وتتوداى طةورةيتتة لة تتتةر زةويدا ئةمتتة   اورِيَكتتة لةطتتتة       
تة ةورى ئيسسميدا  كةمرؤظ  ةلَ رى ئةمانةتى ئاوةدانكردنتةوةى زةوىء  
درو تكردنى شار تانية ء بآلوكردنةوةى را تتىء دادثةروةرييتة لة تةر    

.   بةشيَوةية  كةطوواوو  اوتابيَ  لةطة   وننةتى ثتةروةردطاردا زةويدا
بؤئةوةى مرؤظ بتوانيَ  ئةو ئةمانةتتة ؤيَبتةؤو بكتا   لة تةرى ثيَويستتة      
زانيتتارى  تتةبيَ  لةميَتتذووى شار تتتانيةتى متترؤظء طتتةرِان بةشتتويَنياندا       
بةمةبة تتتتى بةدة تتتتهيَنانى مة ري تتتةو زانيتتتارى دةربتتتارةى  تتتوننةتى  

 .ار كةبؤبةندةكانى با  كردووةثةروةردط
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لَيرةوة تَيدةطتةيه كةبريؤكتةى مَيتذوو لتة ورئانى ثتريؤزدا لة تةر ئتةو         
ميَذوو لةكؤتا شتيكردنةوةدا كردةيتةكى مرؤييتة     " بنةماية دادةمةزريَ  كة

  "لةئةوامى كتارليَكردنى مترؤظ لةطتة  وين ةيةكتدا لةذوارذتيَوةى كاتتدا      
وة باشتتتَيه  ؤكتتتارو ئتتتامرازة   تتتةروة  ذتتتؤن ميَتتتذوو لةاليتتتةكى تتتترة  

بؤدةروستتنتء ئاشتتكراكردنى ما يتتةتى متترؤظ  بتتةوة  كةرة تتتةيةكى      
ميَتتتذوويى لتتتة ورئانى ثتتتريؤزدا بتتتةدى دةكتتتةيه كةذتتتريؤكى نةتتتتةوةو     
شار تانيةكان دةطيَرِيَتةوةء ميَتذووى مترؤظ بةدريَتذايى زةمتان بةوؤيتةوة      

لتتو ء بينيتتوة  وةكتتو ذتتريؤ ء بة تتةر اتى طتتةة نتتوىلء  تتةمودو طتتةة    
مةديتتتةنء فري تتتةونء بتتتةنى ئيستتترائييء ؤ تتتة لتتتةوانيش بةمةبة تتتتى   
بآلوكردنةوةى فيكترى مرؤيتىء ثالَءيَوةنتانى بؤثر تياركردنء ليَكؤلَينتةوة      

بةئاماوةيتتةكى تتتر ثالَءيَوةنتتانى مرؤظتتة  . دةربتتارةى را تتتى بةبتتةردةوامى
 .بؤليَكؤلَينةوة دةربارةى  ؤكارة ميَذووييةكان كةروويانداوة

ميَتذووى ئيستسمى  تةرى كيَشتاوة بؤثةرة تةندنيَكى طترن         بريؤكةى 
لةوويَندنةوةى ميَذوونو ة ئيسسميةكانةوة دةربارةى ميَذووى مرؤظايةتى  
كاتيَك ثشتكنينيان لةذتريؤكى مترؤظ لة تةر زةويتدا ئةوامتداوة  مَيتذووى        
رووداوة وة  يةكان لةكردةوةى مرؤظهء ئةوان بةرثر يارن ليَى لةميانةى 

دةتتتوانب ذتتةند . ميَذووييتتة  اتووةكانتتةوة لتتة ورئانى ثتتريؤزدا كةرة تتتة
ئةواميَك دةربهيَنب لةتويَذينةوةى ميَذووي مرؤييدا  ورئان تة ةورى واية 
بةشتتيَوةيةكى زؤر روونء ئاشتتكرا كتتة لةرِا تتتيدا  يَ يَكتتى بتتةنرخ  ةيتتة     

 تةروة   . دارِووانء  تةرنةكةوته ذارةنو تى كتارى نارِةوايتة لةكؤتاييتدا     
متترؤظ ئتتارةزووى بةاليانتتدا  ةيتتة لةئتتةوامى ئتتةو رؤلَتتةى كة روشتت  ثيَتتى 
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بةوشراوةو مومارة ةى دةكا    ةروة  ذؤن طؤرِانكارى ميَذوويى كتوثرِ 
رونادا   بةلَكو ئةوامى كةلَةكةبوونيَكى  ولَتة بةدريَتذايى زةمتةن بتة ؤى     

ليَتترةدا  ؤكارةكانتتةوة كة ةردةكيَشتتيَ  بتتؤ ئتتةش طؤرِانكارييتتة ميَذووييتتة  
تيَبينتتى ئتتةوة دةكتتةيه كةبريؤكتتةى  ورئتتانى دةلَيَتت  ميَتتذوو لةوؤيتتةوة     
روونادا   ةروة  ذؤن ب وتنى ميَذوويى ؤولَةيتةكى  يشتوايى نيتة بتةلَكو     
مةيكومتتة بةذتتةند ريَستتاو يا تتاية  لةئةزةلتتةوة  تتتاوةكو رؤوى دوايتتي    

ؤظ نتب   ةروة ا ئةو يا او ريَسايانةى كةوواى طةورة داى ناون ريَ رى متر 
لةؤيَبتتةؤيَكردنى رؤلَتتى ميَذووييتتدا  بتتةلَكو دةيكاتتتة بةرثر تتياريَك لتتةكارو  
. كردةوةكانى  ذونكة وواى طةورة مرؤظى بة ة ةء ئازادى ؤياكردؤتتةوة 

لةمةشداذتتتةنديه ئايتتتةتى زؤر بتتتةدى دةكتتتةيه لة ورئانتتتدا كةؤتتتةو      
ارى لة ةرئةوة دةكاتةوة كةميَتذوو شتويَن ةيةكى ئارامتة بؤثةنتدو ئامؤوطت     

وةرطرتهء ثيَويستة لة ةر مرؤظ ليَكؤلَينةوة دةربارةى  ةوالَى نةتةوةكانى 
ليَرةدا را تية   ةية كةؤتةو  دةكاتتةوة لة تةر ئتةوةى     . رابردوو بكا 

كتتة ورئان دةلَيَتت  كتتردارى متترؤظ لةميَتتذوودا  ؤكاريَكتتة بؤئةوامتتةكانى      
وانينتة  كةذارةنو ى كؤمةلَى مرؤظايةتى دة ت  نيشتان دةكتا   ئتةش تيَرِ    

ثةروةردةيىء رةوشتية بؤ ميَذوو وؤى بة تةر ميَذوونو تة مو تنَمانةكان    
. فةرزكردووة كة وويَندنةوةى ميَذوويى ئيسسمى بةرؤة تة كردنيَكة بتؤى 

ثيَويستة ئةش تيَ ةيشتنة رةوشتىء ويَرووازية بؤميَتذوو لتةو وةل يةتتةوة    
رِوانينتةى  دا ئةو تيَبةناوبان ةكةي( المقدمة)ئي  وةلدون لة. تةماشا بكةيه

دةزامن كة ونتتتةرى ميَتتتذوو  ونتتتةريَكى ريَبتتتاز   :"با تتتكردووة كتتتةدةلَيَ  
وؤشةويستتتتة   تتتودى زؤرة  مةبة تتت ء ئامتتتاوى ثتتتريؤزة  كتتتةدةمان  
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وة تتتيَنو لة تتةر  تتةوالَى رابتتردوو لةطتتةيَء نةتتتةوةكانء رةوشتتتيان        
 ..".لةثيَ ةمبةرانء ويانيان   ثادشاكان لةدةولَة ء  يا ةتياندا

بة تتةريا  وويَندنتتةوةى ئيستتسمى بتتؤ ميَتتذوو تتتةركي  لة تتةر اليتتةنى   
ويَرووازى ء ثتةروةردةيى دةكاتتةوة ئةمتة  بةئاشتكرا الى ميَذوونو تة      
ئيستتسميةكان دةبينريَتت   بةدريَتتذايى  تتةردةمةكانى رؤشتتنبريى ئيستتسمى 
كةميَذوويان وابينيوةء  ةيركردووة ئاميَريَكة ثيَويستتة لةو متةتى اليتةنى    

 فوائتد )ةوشتىء ويَرووازى كؤمةلَ ةى ئيسسميدا بيَ   بةتش لةوانة  كتة ر
يان دابةشكردووة بتؤدوو بتة  يتةكيَكيان دونيتايىء ئتةوى تريتان       (التاريخ

رؤوى دوايية  بةشيَوةية  ئةش دابةشكردنة لةذوارذيَوةى ثةند ليَوةرطرنء 
يى ئامؤوطارى نةذووةتةدةر لةطتة  مانتاى رةوشتتىء متةغ اى ثتةروةردة     

لةثشتتتتتى رووداوة ميَذووييةكانتتتتةوة  كتتتتة  تتتتةر كة تتتتيَك لتتتتةدونيادا    
 تتةركةوتووبيَ  لةكؤتايشتتدا ثاداشتتتى ذتتا  وةردةطريَتت   ئتتةش اليةنتتة      
بريوباوةرِييتتتة كاري تتتةرى باشتتتى بةؤيَهيَشتتتتووة بة تتتةر وويَندنتتتةوةى   

ئتتتةش وويَندنةوةيتتتة ثيَتتتدادةطريَ  لة تتتةر    . ئيستتتسميةوة بتتتؤ ميَتتتذوو  
لتتةكردةى ميَتتذوويى لةاليتتة    تتةروة  كاري ةريشتتى بةرثر تتياريَتى متترؤظ 

بةؤيَهيَشتووة لة ةر ثةرة تةندنى ئيجتابى لةنو تينةوةى ميَذووييتدا الى     
 اوكا  ئةوةى ماوةتةوة بينَيَب ئةوةية كتة  . مو ولَمانان لةاليةكى ترةوة

مرؤظ لةوويَندنةوةى ئيستسميدا تتةوةريَكى مةيكومكراونيتة لة تةرئةوةى     
ووداويَك ئةوامى دةدا  لةدةرةوةى ويست ء دة تةتتى   كة ةركردةوةو ر

مرؤظةكة وؤى بيَ ء لةاليتةن ثتةروةردطارةوة بيَت   بتةلَكو وتواى طتةورة       
ثيَشَ زانيتارىء  ينمتى بتةوة  ةيتة كتةمرؤظ ي كارَيتك يتاوود رووداويَكتى         
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ميَذوويى ئةواش دةدا   نة  ئةوةى كةئايدؤلؤوياكانى ترى ناو فةلسةفةى 
 .ةنيَه كةمرؤظ  ةدةريَكى مةيكوش كراوبيَ ميَذوو واداد
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 رَيبازى لَيكؤَلينةوةى مَيذوويىء
شَيوازى ثةيِرةوكردنى لةثرؤسةى نوسينةوةى 

 مَيذوودا
(6) 

ئةطةرميَتتذوو بريتتتى بيَتت  لتتةتؤمارو نو تتراوى رووداوةكتتانى رابتتردووى   
متترؤظ  ئتتةوا زانينتتى ريَبتتازى ليَكؤلَينتتةوةو ميتتتؤدى ميَتتذوويىء زانستتتى      
لةثرؤ ةى نو ينةوةى ميَتذوودا كتاريَكى يتةكجارطرن ء بةنروتة  ذتونكة      

نيتابب  بتةبو   مةيالَة لةدرو تىء را تى  تةوا ء رووداويَكتى ميَتذوويى دلَ   
ثيَشتتوةو  زانينتتى ئتتةو ريَبتتازى ليَكؤلَينةوةيتتةى كتتة لتتةو ثرؤ تتةيةدا       

 تةروة  رةن تة كرؤكتى بايتةوى نو تراويَكى مَيتذوويى زيتاتر        . بةكاربراوة
وؤى لةوةدا بةرؤة تة بكا   كة تاذةند ريَبتازى ليَكؤلَينتةوةى زانستتىء    

ي تتتةرى ميَتتذوويى تيَتتدا ثيتتادةكراوة  ئةمتتة  بتتؤ دووروستتتنةوةى كار      
 .ئةفسانةو وةيالَة بة ةر نو راوة ميَذووييةكانةوة



 47 

ريَبتتتازى ليَكؤلَينتتتةوةى ميَتتتذوويى لةشار تتتتانيةتيَكةوة بؤيتتتةكيَكيَ    
ؤيتتاوازبووةو لة تتةر  تتةردةشء  ؤناغيَكيشتتدا لتتةويَر كاري تتةرى ئتتايبء     
ئايدؤلؤوياو بريو   رى مرؤظء تيؤرةكانتدا بتووة  لةبةرئتةوةى مترؤظ وتؤى      

رةكيية لةوولَىانتتتتدنى رووداوى ميَذووييتتتتدا بيَ ومتتتتان  كاراكتتتتتةرى  تتتتة
ثيَويستيشة بريكردنةوةى مترؤظ ؤيَ ايتةكى باشتى لتةش يالَةتتةدا  ةبيَتتت        

ذا  واية مرؤظ دواى را تى نةكتةويَ   مةطتةر   :" دةلَيَ (ديكار ) ةروة  
وردتر لةمبارةيتةوة  ( ثؤلَنسكى)ياوود". بيَ رتنةبةرى ريَباز  ةولَى بؤبدا 

ليَكؤلَينتتتةوة واتتتتة بةدواداذتتتونيَكى ريَكوثيَتتتك    :"  ء دةبيَتتتذيَ دةدويَتتت
بةمةبة تتتى دؤزينتتةوةى زانياريتتةكانء دلَنيتتابوون لةرا تتتىء درو تتتيان   

ثيَدةذتيَ  بتريورِاى ؤيتاوازى تتريش     ". بة ؤى تا يكردنةوةى زانستييةوة
. دةربارةى بريكردنةوةى مرؤظء ذةمكى ليَكؤلَينتةوةو  ؤناغتةكانى  تةبيَ    

ايَ ليَتترةوة  ةولَتتدةدةيه طؤشتتةني اية  َةينتتة  تتةر ريَبتتازى     بة تتةري
ليَكؤلَينةوةى ميَذوويىء مةوداى ثراكتي ةكردنتى لةذتةند شار تتانيةتيَكى    

 .ؤياوازدا
 

 رينةكاندانوسينةوةى مَيذوويى لةشارستانيةتة دَي
لتتةماوةى دةركتتةوتنى يةكتتةش شار تتتانيةتى مرؤيتتى لة تتةردوو دؤلَتتى    

ةوةى كاروبتتارة ؤؤربتتةؤؤرةكانى ويتتان دة تتتى  رافيتتدةيهء نيتتي  نو تتين
ثيَكتتردووة بةتايبتتة  رووداوةكتتانى رابتتردوو  ئتتةوة  ثتتا  دةركتتةوتنى   

بيَ ومتان ثرؤ تةكة  تايبتة  بتووة     . نو ينى بسمارىء  ريءطني ى ديَت  
يةكتتةمب شتتتيَك كتتةطرن ء ؤيَ تتاى بايةوءيَتتدان بتتوو    . بةميَتتذووى متترؤظ 
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ى دؤلَتتى رافيتتدةيه  كتتةدواتر بتتوو لةنو تتينةوةى ميَذووييتتدا لةشار تتتانيةت
– ة تتى ميَتذوويى   )بةبناغةية  بؤذةمكى ميَذوو  برييت بتوو لتةزاراوةى   

ئةمة  بة ؤى ئةوةوةبوو كةدانيشتوانى ثيَشتووى  يَترا    (احلس التارةى
طرن يتتان داوة بتتةرووداوةكانى رابتتردوو   ة تتتاون بةنو تتينةوةى ئتتةو      

َ   . رووداوانة يه رةطتةزةكانى شار تتانية    ئةش  ة تتى ميَذووييتة بتةطرن 
 تةروة ا زانيتارىء   . لةكولتورو ويتارى دؤلَتى نيَتوان دوو رووبتار دادةنريَت      

شارةزايى رابردوو  تا يكردنةوةكان لةوشتانة بتوون كتةؤؤرى مرؤظتى ثتو     
ؤيادةكرايةوة لةكولتورو ثامشاوة ؤؤراوؤؤرةكان  ئةمة  ليَرةدا مايتةى  

كؤلَينتةوةى ميَتذوويى كتةثيَى دةوتترا     طرن يدان بوو بتةؤؤريَك لتةريَبازى ليَ  
دةكريَ  ليَترةوة  . ثيَش دةركةوتنى نو ب(ئيءؤ )طيَرِانةوةى  ةرزارةكى

ئاماوة بةئاماوةكانى نو ينةوةى ميَذوويى بدةيه لةشار تتانيةتى نيَتوان   
دوو رووباردا  ئةويش بريتى بوو لةبايةودانى مرؤظ لةشويَنكةوتنى شيَوازى 

طةشتتتةكردنى  دواتتتتر  ةلَستتتةن اندنى رووداوة   يستتتتمى كؤمةتيتتتةتىء 
ليَتتترةوة ئتتتيَ يةكتتتةمب  ةولَتتتدانى متتترؤظ . ميَذووييتتتةكانء راظتتتةكردنيان

بؤنو بء ويَذة  ةرى  ةلَدا لةوشار تتانيةتةدا بؤشتيكردنةوةى بنةذتةى    
شتتتتتةكانء رةذتتتتةلَةكى متتتترؤظء ويتتتتانء ثةرة تتتتةندنى شار تتتتتانية   

 .بةشيَوةيةكى طشتى
نب بنَتتتيَب رووداوة ميَذووييتتتةكان تيَكتتتة   لتتتةش  تتتةردةمةدا دةتتتتوا  

بةئةفستتانةكان دةكتترانء ميتتتؤدى ليَكؤلَينتتةوةى ميَتتذوويى بتتةدةر نتتةبوو   
لةتتتةرزةكانى وتتةيا ء لةويَشتتةوة تتتةوزي كردنى رةطتتةزةكانى وتتةيا ء      
ئةنديَشةى مرؤظ لةثرؤ ةى طيَرِانتةوةى رووداوة ميَذووييةكانتداو دواتتريش    
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لةوذتريؤكة  . ةيالَىء ئةفسانةيى بؤ ئتةو روداوانتة  راظةكردنء ليَكدانةوةى و
ؤؤراوؤؤرانتتةى كةطوا تتَاونةتةوة بؤشار تتتانيةتةكانى ديكتتة  لةوانتتة     
شار تتتتانيةتى يؤنتتتان  دةبيتتتنب ئةفستتتانةكان كةرة تتتتةى يةكتتتةمه     
كتتتتةبرييارةكانى يؤنتتتتان  شتتتتيكردنةوةو بؤذتتتتوونة فةلستتتتةفيةكانيان     

رةن تة  . بونيتادكردووة  كةثةيوة تبوون بةرةذةلَةكى شتتةكانةوة لة تةر  
ليَكدانتتةوةى ئةفستتانةيى  ) ةلَةنتتةبب ئةطتتةر برِوامتتان وابيَتت  كتتةليَرةوة    

 ةرى  ةلَدابيَ ء ريَبازى ليَكؤلَينتةوةى ميَتذوويى كتةمَ تتوونى     ( بؤميَذوو
رةطةزى  ة ة كةوتؤتةوة   ةش لةنو ينةوةى رووداوة ميَذووييةكانء  ةش 

ئاماويَكى ترى ميَذوونو تان لتةماوة    اوكا  . لةتةفسريو راظةكردنيشياندا
 ةرةتاييةكانى ميَذوودا بريتى بووة لةثةيوة تكردنى رابردوو بةئيَستاوة  
ئةمة  بتؤ زيتاتر تيَ ةيشتنت بتووة لةئيَستتا  ذتونكة ئيَستتا لتةدايكبووى         
رابتتتردووة   ةروةكنتتتؤن دوارؤوو ئاينتتتدة  لتتتةدايكبوو  بةر تتتةمهاتووى  

يَذوونو تتة  يَرا يتتة ديَرينتتةكان بةتايبتتة   ئتتةش ئاماوانتتة الى م. ئيَستتتاية
نو تتتراوة ئاشتتتورييةكان  تتتةروة  لةنو تتتراوة رةمسيتتتةكانى ثادشتتتادا   
دةردةكتتةويَ  زيتتاتر ثيَكهتتاتووة لة تتةر تؤمتتاركردنى كتتارى ثادشتتاكان      
لةتةالر ازىء ذاككرنةوةو  ةلَمةتة ؤةن ييةكان  بتةتش ئةمانتة زؤربتةيان    

ونء با تى رابردوويتان تيَتداكردووةو    بةشيَوةى ديباؤياتى  ميَذوويى نو را
ئتتةو نو تتراوة . ثةيوة تتتكردنى ئتتةو كارانتتةى كةثادشتتا ثيَتتى  ة تتتاوة  

ميَذووييانتتةى كةلتتة يَرا ى ديَرينتتةوة بؤمتتان ماوةتتتةوة تايبتتة  نتتةكراوة   
لة تتةر نو تتينةوةى رووداوةكتتانى دةولَتتة ء ثادشتتاية  بةتتتةنها  بتتةلَكو   

نةوةى  ميَتتتذووى ؤيهتتتانء نو تتتةرة ثيَشتتتووةكان  ةولَيانتتتداوة بةنو تتتي
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تةفستتريكردنى بتتةطويَرةي بتتريورِاو بؤذتتوونةكانيان ثتتيَش درو تت  بتتوون    
  وة   ةنتتتديَك لتتتةو ذتتتريؤكانةى كةثةيوة تتتنت بتتتةرووداوى   (الخليقاااة)

 .و  يستمى فةرمانرِةوايىء رةذةلَةكى شتةكانةوة(الطوف ن)تؤفانةكة
 

 نوسينةوةى مَيذوويى لةشارستانيةتى يؤنانىء رؤمانيدا
( ز. ث)ار تتتتتتانيةتى يؤنتتتتتانى لتتتتتةماوةى  تتتتتةدةى شةشتتتتتةمى ش 

لةزانستةكانء مة ري تةدا دة تتى بةبوواندنتةوة كترد  بةتايبتة  لتةوتتى       
رةطورِيشتةى  (. كةنارةكانى وؤرئاواو دوورطة ن يكةكان لةئتةنادؤ  )ئةيؤنيا

ئتةو  )شار تانيةتى يؤنان دةطةرِيَتةوة بؤرةطةزةكانى شار تتانيةتى ئيجتة  
و كة لةكري ء دوورطتةى ئيجتة لتةنيَوان  تةزارةى  تيَيةشء      شار تانيةتةبو

برييارةكتتانى وتتتتى يؤنتتان زيتتاتر  تتةر الَبوون (ز طةشةيستتةند.دووةمتتى ث
بةتويَذينةوةوطتتةرِنانء شتتيكردنةوة لةرِةذتتةلَةكى شتتتةكان  را تتتَ بنَتتيَب  

 تتتةروة ا لةمتتتةوداى . فةلستتتةفة يتتتةكيَكبوو لتتتةدا يَنراوة فيكريتتتةكانيان
ةتيةكانةوة  ةيرى رةذةلَةكى طةردوونيان دةكترد  زيتاتريش   ئةفسانة تايب

 تتةر الَبوون بةووردبوونتتةوة لة تتةوالَى رابتتردوو  ثشتتكنينيان  واتتتا ئتتةو    
يةكتتةمب ميَتتذوونو ء  . ى بة تتةردابرِاوة(historya)بابةتتتةى كتتةزاراوةى 

ؤوطرافيانتتتتتتتا  لتتتتتتتةوتتى يؤنتتتتتتتان كةميَتتتتتتتذووى ثارا تتتتتتتتبيَ      
لَكى ناوذةى مةتتية بووة لةمةمنةكتةتى  بووبيَ   كةوة( يكاتيو )رةن ة

ئتتةش كة تتايةتية زيتتاتر دةربتتارةى   (. لتتةدايك بتتووة  -ز.ث 534)ئتتةيؤنيا 
رةذتتةلَةكى يؤنتتانء نتتةوادو كؤذتتكردنةكانيان شتتتى نو تتيوةو بتتةوة      
بةناوبان تتة يةكتتةمب ؤوطرافينتتا  بتتووة كتتة ويَنتتةى نةوشتتةى زةوى       
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زانستتى نةوشة تازىء   ليَرةوة تيَدةطتةيه كة توود وةرطترته لة   . كيَشاوة
ؤوطرافيتتا تتتوانراوة لتتةش شار تتتانيةتةدا  تتودى ليَوةرب رييَتت  بتتؤ زيتتاتر   
وردبوونةوة لةشويَهء ناوذةكانء زيتاتر تتةوزي كردنى زانيتارى لةثرؤ تةى     

 . نو ينةوةى ميَذووييدا
ى دوانتتدةرى بةناوبان تتةوة (شيشتترؤن)كةلةاليتتةن ( تتريؤدؤ ) تتةروة ا

راوة  زيتاتر زانيتارى دةربتارةى ؤةن تةكانى     ى ليَنت (باوكى ميَتذوو )نازناوى 
نيَوان يؤنانء فار  نو يوة  ؤيتا لتةوة  زانيتارى زؤرى لة تةر طتةالنء      
نةتةوةكانى ترى وتتى ميسرء بابيء ئاشورو بتاكورى ئتةفريىيا ثيَشتكة     

نا ترابووة   (ليبيتا )كردووة  الى يؤنانيةكان بةشيَكى بتاكورى ئتةفريىيا بتة   
كؤلَينتةوةى ميَذووييتةوة نتاتوانب متمانتةى تتةواو      بةتش لةرووى ريَبتازى ليَ 

َةينة  ةر زانيارييةكانى  ريؤدؤ   ذونكة ذتريؤكى ئةفستانةيى تيَكتة     
كتتردووة  بؤمنوونتتة كاتيَتتك با تتى ميستتؤثؤتاميا دةكتتا  لة تتتةردةمى       
 ةوامةنشتتيةكانء وة تت ى ثةر تتت اكانى شتتارى بابتتيء دا ء نتتةريتى      

ورتيتتةكان زيتتاتر لةوةشتتدا وتتؤى    تتةروة ا كةموك. وةلَكةكتتةى كتتردووة 
دةبينيَتتتةوة زؤريَتتك لتتةو زانياريانتتةى كتتة ريؤدؤ  بؤمتتان دةطيَرِيَتتتةوة       
زياترطويَى ليَبووةو بؤيان طيَرِاوةتةوةو بؤى با كراوةء ئتةويش الى وتؤى   
تؤمارى كردووة  نة  وؤى لتةنيَو رووداوو  ةوالَةكانتدا ويابيَت   بةتايبتة      

دووة كةوتؤتتتة  ةلَتتةوة لتتةزؤر زانياريتتدا  كاتيَتتك با تتى لتتةوتتى ميستتر كتتر
ذونكة وة  ى  ةنديَك شويَنى وتتى ميسرى كردووة  بةبو ئتةوةى وتؤى   

 . ةروة   ةنديَك شتى لة ةر ميسر وتووة لةكاتيَكدا وانةبووة. بينيبيَتى
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 342 – 372 توكيدايدز  )لةدواى  ريؤدؤ  ميَذوونو يَكيَديَ  بتةناوى   
. كردة  ةربازييةكانى دةولَةتتة شتارى ئة تينا   كةيةكيَك بووة لة ةر( ز.ث

كاتيَك  وكيدايدز شكستيهيَنا لةيتةكيَك لةؤةن ةكانتدا  ئتيَ كتةنارطريكراو     
ثنةوثايةكتتتةىء دواكتتتاتى ويتتتانى تتتتةروانكرد بؤنو تتتينةوةى ميَتتتذوويىء 
نو ينةوةى رووداوةكانى ئةو ؤةن ةى كةدريَذةى كيَشتا لتةنيَوان  تةردوو    

ئةوؤةن تتة  . و  اوثةرانتتةكانيان(ئة تتءارتةئة تتيناو )دةولَةتتتة شتتارى
(. ث ز343–342ثينؤثؤنيستيا   )لةميَذووى وتتتى يؤنانيتدا ثيَتى دةوترييَت     

بابةتى ميَذوو نو ينةكةى  وكيدايدز زياتر ميَذووييتةكى  اوذتةرخ بتووةو    
بةثنةى يةكةش تؤماركردنى ئةو رووداوانة بووة كة لة تةردةمةكةى وؤيتدا   

 اوكا  طيَرِانةوةكانى . ب وؤى تيَيدا بةشدارى كردووةروويانداوة  يان بنَيَ
بة ةلَويَستتتتتةكردنء رةونتتتتةو شتتتتيكردنةوة ؤيادةكريَتتتتتةوةء ؤتتتتؤرى   
ميَذوونو تتتينةكةى بةيتتتةكيَك لتتتةؤؤرةكانى ميَتتتذووى  يا تتتى ؤتتتةن ى   

ئةطةر  ةروى ميتؤدى ليَكؤلَينةوةى ميَذوويى الى  توكيدايدز  . دادةنريَ 
ةيةكى با  ئامادةيى  ةيةو رووداوو نو تراوة  بدةيه  ة   دةكةيه تارِاد

ميَذووييةكانى ؤيَ اى ئةوةن متمانةيان ثيَبكريَ   ذونكة وتؤى بةشتدارى   
 ةنديَك لةو رووداوة ميَذووييانةى كردووة كةتيايتدا ويتاوةو ئتةوانى تتريش     
لة تتةردةمى ويتتانى وؤيتتدا روويانتتداوةء وةكوشتتا يد  تتةيانيَك ئاطاداريتتان 

كى طرن تتتة لةروان تتتةى ميتتتتؤدى ليَكؤلَينتتتةوةى بتتتووة  ئةمتتتة  متتتةرؤيَ
ميَذووييةوةو بؤ ئتةو كة تانة  كةدةيانتةويَ  ميَتذوو بنو تنةوة  ذتونكة       
رووداويَكى ميَذوويى ميَذوونو يَك كةوؤى تيَيدا ويابيَ ء لةن يكتةوة ئاطتاى   
ليَبووبيَ  يتاوود بةشتدارى تيَتداكردبيَ  كتةدواتر دةينو تيَتةوةو ؤيَ تاى       
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رة  وة  ئتتةو رووداوة ميَذووييتتةى كةذتتةند ماوةيتتةكى    وةرطرتنتتى زيتتات 
 .زةمةنى لة ةردةمى ميَذوونو ةكةوة دوورة

يةكيَكيَ لةو ميَذوونو انةى يؤنتان كةلة تةردةمى كؤمتارى رؤمانيتادا      
ة  كةرؤمانيتتةكان بتتةدينى طرتيتتانء   (ث ز204 – 045/ثوليبيتتو )ويتتاوة 

تتوانى  تود لتةو ماوةيتة     ثوليبيو  (. ز. ث 247)نارديان بؤ ئيتاليا  الَى 
وةرب ريَتتتت  كةلتتتتةرؤما متتتتابووةو دة تتتتتيكرد بةنو تتتتينةوةى رووداوة  
ميَذووييةكان بةزمانى يؤنانىء زياتر بايةوى بةنو ينةوةى ميَتذووى وتتتى   
رؤمتتان داوةن بةتايبتتة  ميَتتذووى دة تتتورىء  يستتتةمى فتتةرمانرِةوايىء  

وة  يةكتةمب  وستنةرِووى بةشيَكى ؤتةن ىء  ةلَمةتتة رؤمانيتةكان   تةر    
ى بتتةكار يَناوة بؤبةشتتى ناوةرِا تت ء (ميستتؤثؤتاميا)كة تتة كتتة زاراوةى 

دةربارةى نو ينةوةى ميَذوويى لةشار تانيةتى رؤمانيتداو  . باكورى  يَرا 
شتتيَوازى ثيتتادةكردنى ميتتتؤدى ليَكؤلَينتتةوةى ميَتتذوويى لةنو تتينةوةى      

 -ث ز34/نوتتارخ ث)رووداوةكاندا ذةند ميَذوونو يَكمان  ةية  طرن َينيان 
ى ئيمءراتتتؤرى رؤمانيتتدا ويتتاوةو زيتتاتر (تراؤتتان)ة  كةلة تتةردةمى (ز 204

بةزمانى يؤنانى ميَذووى نو يوةتةوة   ةرذتةندة وتؤى بةرةطتةز رؤمتانى     
بووة  ئةش ميَذوونو ة لةشارى رؤما وياوةو لةو  دة تيكردووة بةنو ينى 

كار يَنانى ريَبتتازى شتتيَوازى بتتة. ؤؤرةكتتانى وياننامتتةو ميَتتذووى وةرطيَتترِان
ليَكؤلَينتتتةوةى ميَتتتذوويى بتتتةؤؤريَك بووةكتتتةويانء رووداوةكتتتانى يتتتةكيَك 
لةثادشاو كة ايةتية بةناوبان ةكانى يؤنتانى با تكردووة  لةبةرامبةريشتدا    
. با تتى ويتتانء رووداوةكتتانى كة تتايةتييةكى نتتاودارى رؤمتتانى كتتردووة     

ردووة  ى كتتت(ز.ث 400 – 454/ئة تتتكةندةرى طتتتةورة)بؤمنوونتتتة با تتتى
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. ى كتتتردووة(ث ز30 –240/يؤليتتتؤ   ةيستتتةر )لةبةرامبةريشتتتدا با تتتى  
يةكةمينى ئةو نو راوة ميَذووييانةى كةالى رؤمانييةكان دةركةوته  بريتى 
بتتوو لةميَتتذووى ؤةن تتة  تتةركةوتووةكانى يؤليتتؤ   ةيستتةر  نو تتراوة     
ميَذووييتتتتةكانيش ؤيادةكريَنتتتتةوة بتتتتةروونى شتتتتيَوازةكةيء راكيَشتتتتانى 

ئتتةو ميَتتذووة   ةشتت   ةلَمتتةتى ؤتتةن ى لتتةوؤطرتووة   . وودالةوستتتنةرِ
 تةروة ا يؤليتؤ    . كةبةرفراوان بتووة لة تنورى ئيمءراتؤريتةتى رؤمانيتدا    

–64/ الو تتى ) ةيسةر  اوذتةروى  تةركردةو ميَذوونو تى بتةناوبان      

ئةورووداوة ميَذووييانةشى نو يوةتةوة كة لة تةردةمةكةى  . بووة(ث ز43
يستتان  تتةوالَى ئتتةو ؤةن انةشتتى نو تتيوةتةوة  كتتة  د. وؤيتتدا روويانتتداوة

 .لةميَذوودا نا راون(يوطريتة)بةؤةن ى 
ديَت   كةميَتذووى   (ز27 -ث ز/59/ليظتى )لةميَذوونو ةكانى ترى رؤمتان   

رؤمتتانى لة تتةردوو  تتةردةمى كؤمتتارىء ئيمءراتؤرييةتتتدا نو تتيوةتةوة     
بة تتتتتتتةدةية  دواى ئتتتتتتتةويش ميَذوونو تتتتتتتيَكى يؤنتتتتتتتانى ديَتتتتتتت    

ئتتةش ميَذوونو تتة ئةطةرذتتى بةرةذتتةلَة   (. ز227–55/ا تتيتؤ ت)بتتةناوى
يؤنتتانى بتتووة  بتتةتش بتتة ؤى  تتةر الَبوونى بةثنةوثايتتةى بالَويَ ييتتةوة      
لةرؤمان  زيتاتر دةربتارةى مَيتذووى وتتتى رؤمتان زانيتارى تؤمتاركردووة         

ريَبتازى ليَكؤلَينتةوةى   . بةشيَوةية  بةكؤتا ميَذوونو ةكانى رؤمان دانتراوة 
يى لةنو تتتينةكانى تا يتؤ تتتدا دةبينريَتتت ء زيتتتاتر بةشتتتيَوازى    ميَتتتذوو

 تةروة ا نو تبء   . زمانةوانىء رةوانبيَذى دةردةكتةويَ ء ؤيادةكريَتتةوة  
بتتووة  واتتتا رووداوة  (يوليتتا )دانتتراوة ميَذووييتتةكانى لة تتةر شتتيَوةى    

. ميَذووييتتةكانى ئيمءراتؤرييتتةتى رؤمتتانى  تتا  لتتةدواى  تتا  نو تتيوة      
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ةكانيشتتى با تتى ويَرانكتتارىء  تتةي ء  تتارى  تتةردوو      نتتاوةرِؤكى نو ين
كتتردووة  ؤ تتة (ز46 – 53/نتتريؤن)و (ز47 –23/ثادشتتا تةبتتةريؤ )وتتتتى

. لتتةوةى كة تتةوالَى طرن تتى دةربتتارةى  تتؤزة ؤةرمانيتتةكان وستتتؤتةرِوو  
شتتيَوازى وستتتنةرِنووى رووداوة ميَذووييتتةكان الى تا تتيتؤ  زيتتاتر بتتةوة   

 تةر لتةو ميَتذووةدا    . يتةوة ( ى ئةوس ىوة )ؤيادةكريَتةوة كةن يكبووةلة
كةتا تتتيتؤ  با تتتى ليَتتتوة دةكتتتا   بةتايبتتتة  دةربتتتارةى  تتتةردةمى  

نتتتتاوى مة تتتتيحىء مة تتتتيحيةكان  (نتتتتريؤن)ئيمءراتؤرييتتتتةتى رؤمتتتتانى 
دةوويَنريَنةوة  كةذؤن نريؤن كةماييةتية مة يحية رؤمانيتةكانى تاوانبتار   

ثتا   . ؤمانى ثايتةو دةكرد بة وتاندنى يةكيَك لةمةزنَيه تةالرةكانى ر
بآلوبوونتتةوةى ئتتايينى مة تتيحية  لتتةرؤمانء لتتةنيَوان  تتةدةى  تتيَيةشء  
ذوارةمى زاينيداو بوونى بةئايينى رةمسى ئيمءراتؤريةتى رؤمانى  لةاليتةن  

ةوة  ومارةيتتتتةكى زؤر (ز447 – 444/  و تتتتتةنتينى يةكتتتتةش)ئيمءراتتتتتؤر
 – 045/بؤ يو تتي)لةنو تتةرو ميَذوونو تتة رؤمانيتتةكان دةركتتةوته  وة   

كةبةناوبان تتة بتتةوةرطيَرِانى كتيَبتتى (ز304- 434/  تةديس ؤتتريؤش )و (ز434
ليَرة بتةدواوة دةتتوانب بنَتيَب نو تينةوةى     . تةورا  بؤ  ةر زمانى التينى

ميَذوويى ثيَيناية  ةردةشء  ؤناغيَكى ترةوة كة ةردةمى كنَيَستاو ئتايينى   
ذوو ؤؤريَتك لةتةفستريى   لةش  ةردةمةدا وويَندنةوة بؤميَ. مة يحية  بوو

رة اى بةوؤوة بينى  بةشيَوةيةكى طشتى راظةكردنى تاكسيةنانةى كنَيَستا  
بؤ رووداوةكانى ميَذوو   يَ ة  ةلَسورِيَنةرةكانى بوو بتةوالَى ذة بة تتنى   
  رى كنَيَسا لةو  ةردةمةدا  بةشيَوةية  ثياوانى كنَيَسا  ةموو ئتةو بتريو   

ردةوة كتتتة لتتتةدةرةوةى تيَتتترِوانبء  بؤذتتتوونء ئايدؤلؤويانتتتةيان رةتكتتت 
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ؤيهتتانبينى وؤيتتان بتتوون  ذتتونكة بتتةالى كنَيَستتاوة نةوتتةلَكء نةكؤمتتة ء  
نةئالَوطؤرِةكانى ويان  يض رؤلَيَكيان لةدرو تكردنى رووداوة ميَذووييةكانتدا  
. نيتتتةو برِيتتتارى بة تتتةر اتةكانى ميَتتتذوو لةثشتتت  ئامسانتتتةوة دةدريَتتته  

كةبةطتتةورةتريه دانتتةرى ميتتتؤدى  (ز344 – 453/ئؤطة تتتينؤ )بؤمنوونتتة
تة كبينى ليَكؤلَينةوةى ميَتذوويى  تةدة ناوةندييتةكان دادةنريَت  بترِواى      

". لةئا تتتى ئامسانتتدا  تتةموو بةر تتةميَكى  تتة ة ثتتووي دةبيَتتتةوة"وابتتوو
ليَتترةوة  تتةرةتاى  تتؤرغكردنء دة تت  بة تتةرداطرتنى ميَتتذوو لةاليتتةن     

دو  ةر لةنو ينةوةيةى رووداوة ثياوانى مة يحية ء كنَيَساوة دة تيءيَكر
ميَذووييةكانء تيَرِوانب بؤيانء دواتر شتيكردنةوةو راظةكردنيشتيان دةبتوو    
لتتةويَر تيَتت و تيتتؤرو ئايتتدؤلؤوياى فيكتترى ئتتايينى مة تتيحييةتدا بووايتتةو     

بؤيتة  . مةيالَبوو بؤذونيَكيَ  بو  بكريَ  لةدةرةوةى ئايتدؤلؤوياى كنَيَستا  
ؤلَينتتةوةى ميَتتذوويى لةنو تتينةوةى رووداوة  ة تت  دةكتتةيه ميتتتؤدى ليَك

ميَذووييةكانتتتدا لتتتةويَر كاري تتتةرى ئتتتايينى مة تتتيحيةتدا بتتتووةو ئتتتاينى   
ديتارتريه  تيماى   . مة يحيية  شيَوازى ميَذوو نو ينةكةى ديارى دةكترد 

ئتتةو ريَبتتازى ليَكؤلَينتتةوةى مَيذووييتتةى كتتةثيادة دةكتترا  بريتتتى بتتتوو        
ري تتةرى متترؤظ لةوولَىانتتدنى رووداوة لةدووركةوتنتتةوةى  تتة نَى متترؤظء كا

لةبةرئتةوة زؤرؤتار ميَتذوونو ء    . ميَذووييةكانء دواتتر شيكردنةوةشتياندا  
 تةدة  )ليَكؤلَةرةوان كاتيَك با ى  ةدة ناوةندييةكان دةكةن  دةبينب بة

 اوكتا   تةر نو تراويَكى ميَتذوويى     . نتاوى دةبتةن  (تاريكةكانى مرؤظايةتى
 تت  دةكتتةيه زؤربتتةيان  ستتةكردنيَكى   دواى ئتتةو  تتةردةمة ببيتتنب   ة 

رةونتتتةيب بؤرزطتتتاركردنى ميَتتتذوو لتتتةويَر ذتتتةثؤ ء  تتتةومونى ئتتتايينى   
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ئةوةى لةثيَشتةوة ليَتى دوايته  طؤشتةني اية  بوودةربتارةى      . مة يحية 
نو ينةوةى ميَذوويىء شيَوازى ريَبازى ليَكؤلَينةوةى ميَتذوويى لة ةريةكتة   

ء دواتتر لةشار تتانييةتى يؤنتانىء    لةشار تانييةتة ديَرينةكانى مرؤظايةتى
دةكريَتتتتتت  شتتتتتتيَوازى ثيتتتتتتادةكردنى ئتتتتتتةش ميتتتتتتتؤدة   . رؤمانيتتتتتتدا

 . لةشار تانيةتةكانيَدا ؤياوازبووبيَ 
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 مَيذوو قورئانيى بؤ ضةمكيي
(7) 

ميذوو ئةو زاراوةيةية كةزؤر ثةيوة تة ثيَمانةوةو  ةطي  دارِنراوو تةنها  
ء واتايتة   كةكؤمتةلَيَك ثةيوةنتدى متة ري ى ثيَتك      نةبووة لةذةند متةدلوي 

دة يَتتنهء ثةيوة تتنت بةذتتةند شتتة نَيَكةوةء لةطتتة  شتتتةكانيَدا كارليَتتك  
دةكةن  لةثيَناو تيَ ةيشتنى ذةند اليتةنيَكى طرن تى ب اظتى ئتةش بوونتةداو      
كؤمتتةلَو ثةيوةنتتدى مة ري يتتة كةلتتةدواتردا بتتةتيؤرةكانى شتتيكردنةوةى    

و  ةند  ؤتار  تةركةوتوو بتووة لةدةروستتنى نهيَنتى      ميَذوو ناوى دةركرد
لةدةروستتتنى ذتتةند   رووداوةكتتانء  ةنتتد  ؤتتاريش شكستتتى  يَنتتاوة    

 .نهيَنيةكيَدا
 

 مةبةستمان لةمَيذوو ضيية؟
يةكتتةش واتتتا كتتة لةميَشتتكماندا بةرامبتتةر وشتتةى ميَتتذوو طةتلَتتة دةبيَتت   

انى مرؤظ  ةبووة  ويَنةى ئةو رووداوانةية كة كاري ةريان لة ةر مةؤراى وي
. بةتايبة  ويانى ثالَةوانانء طةورة ناودارانء دة تتكةوتة ميَذووييتةكانيان  
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 يض واتاييةكيَ بؤئةش زاراوةية الى وتةلَك نيتة بةطشتتى  بتةتش ثستءؤرِان      
بةشيَوةيةكى ورد بؤى دةذهء دةزانه ئةش ويَنةية درو    نية  ةرذةندة 

نكة ميَتذوو ئةطتةر مانتاى تؤمتارى     زؤر ن يكة لةواتا ئةكادريةكةيتةوة  ذتو  
ديتتتاردةو درةنتتتةكانء رووداوةكتتتانى ويتتتانى متتترؤظ بيَتتت   ئتتتةوة تتتتةنها  
لةرووداوةكاري ةرو بةدةن ةكاندا  ةلَناوميَريَ   بةلَكودةبيَ  باوةشيَك بيَ  
. بؤتؤمارى  ةموو رووداوةكتان بتو ؤيتاوازى لتةنيَوان كاري تةرء ثتةراويَ دا      

داش ء تؤماركردنتة   ةرذتةندة ئتةش كتارة       ةموو رووداويَك شايانى ياد
مومكب نيية  ذونكة ويانى كؤمةلَ تة بريتيتة لتةويانى دةيتة اء  تةدة اء      
 ةزارة او منيؤنتة امرؤظء  ةريتة  لتةش مرؤظانتة  درو تتكةرى ذتةنديه       
رووداوو بة تتةر اته  ئتتيَ را تتتةووؤبيَ  يتتاوود نارِا تتتةووؤ لةرِيَ تتةى   

ةرةوثيَشربدنى وا يع  وة  طةورة نتاودارانء  يارمةتيدانى مرؤظةوة بيَ  بؤب
ئةش كتارة   .  ةركردةى شؤرِشةكانء  ةركردةى طؤرِانة كؤمةتيةتيةكان

 ةنتديَك دةيتةو    . وؤى لةوؤيتدا ثيَ تةى نتاكؤكى نيَتوان ئتةركى ميَتذووة      
طشتتتت ريىء ريَستتتاية  دةربهيَتتتنهء طرن تتتى تتتتةواو بةتاكةكتتتة  بتتتدةن  

ةلَ تةكان بةوولَىيَنتةرى رووداوةكتان     ةندةكةى تر دةيانةو  كؤمة ء كؤم
: ليَرةوة بةرةن ارى دوو ذتةمكى ميَتذوويى دةبينتةوة  يةكتةميان    . بنا يَه

 .طرن ى بةريَساو يا او طشت ريى دةدا 
دةدا   واتة لةميَذوودا ( ئةبسَاك )طرن ى بةرووداوى روو : دووةميان

. ستتى ميَتذووة  دوو ذةمك  ةية  يةكيَكيان بابةتى ميَذووةو ئةوى تريان زان
زانستى ميَذوو بةكؤمةلَيَك ديتاردةو را تتىء كاري تةرى دةوتريَت   متردنء      
لتتةدايك بتتوون لةئتتةوامى رووداوةكانتتةوةء طةشتتةكردنى ذتتةند ذتتينيَكء    
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 تةموو ديتاردةو   . دةركةوتهء ثوكانةوةى شار تانيةتةكانء كؤمةلَ تةكان 
دووةمتتيش رووداوة تايبةتيتةكان بتتةمرؤظء ثةيوةنتدى بة روشتتتةوة والَى   

زانستتت ء شتتتارةزايىء بتتتاوةرِى ئيَمةيتتتة بتتتةو رِيَ ةيتتتةى كةمرؤظايتتتةتى    
طرتويةتيةبةر بةدريَذايى ذاوةكانء ئةو ريَسايةى كتةمرؤظ لةذوارذتيَوةيدا   

زانستى ميَذوودا دادةبرِيَ ء بتةرؤلَى  )ئةش ثيَنا ةية  بة ةر. دةووليَتةوة
بتة  لةكاتيَكتدا   ؤياكردنةوة  طتران نيتة بةتاي  (. وؤى بةميَذوو دةنا ريَ 

كتتةطرن ى دان بةطشتتت ريةكان ئاشتتكرايةو بؤشتتايى وتتؤى داطريكتتردووة     
 يتاوود  ةولَتةكانى دةروستتنى    (فةلستةفةى ميَتذوو  )لةوةى كةنا راوة بتة 

فاكتتتتةرةكانى ب اظتتتى ميَتتتذوو  ئارا تتتتةى ريَرِةوةكتتتةىء ئتتتةو شتتتتانة  
ودا يتتةكيَك لتتةزانايان لةثيَنا تتةكردنى ميَتتذو . كةدةكةونتتة ئتتةو بازنةيتتةوة 

بتتت اظء ؤولَتتتةى شتتتتيَكة لةذوارذتتتيَوةى وتتتؤي لتتتةكاتيَكى   :" دةبيَتتتذيَ 
ديتتتتتاريكراودا  بةمانايتتتتتةكيَطؤرِانء طوا تتتتتتنةوةية لةيالَةتيَكتتتتتةوة    
بؤيالَةتيَكيَ كةبةدة   ديَ  لةميانةى ثيَوةنتداريَتى بةرةطتةزةكانى نتاو    

  ةرذؤن ئاماوة دةكريَ  كةبابةتى زانستى ميَذوو  تةرومان ". زةمةنةوة
رادةكيَشو لةش طؤشةيةوة  واتة ئةو متاددة زانستتيانةمان بؤكؤدةكاتتةوة    
كةدةمان ةيةنيَتتتتة طشتتتت ريةكان  لة ةمانكاتتتتدا اليةنةكتتتةيَ بتتتةطرن ى  
دةميَنيَتةوة  ذونكة وةتمى ثر ياريَك ديَنيَتةكايةوة كةئةوثتةرِى طرن تةو   

ء ويتتانء ياريتتدةمان دةدا  لتتةبونياتنانى تيَرِوانينتتى طشتتتى ئيَمتتة بؤبتتوون 
لةبةرئةوة ئيَمتة دووةاتان كردؤتتة وول تةى طرن تى ثيَتدامنان       . طةردوون

لةبةرذةند  ؤيتة   ذتونكة يتة  دةرئتةوامى نييتةو بتةوردى ثةيوة تتة        
مةبة تتمان لةيةكتةش ئةوةيتة    . بةتايبةمتةنديَتيةكانى ويانء بريوبتاوةرِةوة 
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ى ميَتتذوو  ةيتتتةء دووةميشتتيان ئتتتةو فةلستتتةفانة   كةذتتةند فةلستتتةفةيةك 
فةلستةفةو يا تاكانى   . ثةيوة نت بتةتيَرِوانينى طشتتييةوة بؤبتوونء ويتان    

طؤرِانى ميَذوويى مرؤظ  تةرومان رادةكيَشتو  ذتونكة ثةيوة تتة بتةبريو      
ئتةوةى  . باوةرِمانةوة  لةبةر ئةمة  زانانويَيةكان لة ةولَى طةرِانتدان بتؤى  

ثيَنا تتةى ميَتتذووة بتتةثيَى ريَتترِةوى  ورئتتان  ئةطتتةر ئيَمتتة  مةبة تتتمانة 
مبانةو  بةوردى  ةيرى دة ةكانى  ورئان بكةيه ئتةوة بتة يض شتيَوةية     

نابينب بتةو دةربترِيهء شتيَوةى زاراوةى    ( تاريخ)بةكار يَنانى وشةى ميَذوو
ثيَشتتووة لتتةدوتويَى دة ةكانتتدا  بتتةلَكو طتتةر مبانتتةو  لتتةزاراوةى ميَتتذوو    

 .ا ثيَويستةو دةبيَ  لةناوةرِؤكى دة ة  ورئانيةكان بدويَببدويَب  ئةو
 ورئان بةشيَوةيةكى فراوان با ى لةميَذووكردووةو ثانتاييةكى فراوانى  

ثيَداوة لةبونيادى تيؤريدا  لةبةرئةوة ثيَشبينى ئةوة دةكةيه كتة اوماناى  
ة  اوكتا   ورئتان بة تةر ا ء روداو   . ميَذوو بدؤزينةوة لةش دةروازةيتةوة 

ميَذووييتتةكان دةطيَرِيَتتتةوةء ثاشتتان دةذتتيَتة دةرةوةى ذتتةند ريَستتايةكى  
 ةنتتد  ؤتتار تتتةنها بتتةوة رادةوة تتتو كتتةبان مان دةكتتا      . طشتتتييةوة

بؤئتتةوةى وؤمتتان ئتتةوامى دةربهيَتتنبء  تتود لتتةو را تتتيانة ببيتتنبء      
ئي،تيبتتاراتى ليَتتدةربهيَنب  بةلَ تتةمشان بؤئةمتتة ئةوةيتتة كتتةوواى طتتةورة  

افلم يسيروا في االرض فينظروا كيف ك ن ع قبة الايي  :] دةفةرمو 

خلا  ما  قابلسم سان   قاد]   يان 60ئايةتى/ ورةتى غافر ...[م  قبلهم

افلم ]  ياوود247ئايةتى (ال عمران)سورةتى  [فسيروا في االرض

يسيروا في االرض فينظروا كيف كا ن ع قباة الايي  ما  قابلهم دمار 

قا  سايروا فاي ]  تةروة ا .  24تى سورةتى حممد، ئايةة  [اللة عليهم

سةةورةتى االنعةةام،  [االرض ثاام ارظااروا كيااف كاا ن ع قبااة المساايبي 
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ذةند ئايةتيَكى ترى  ورئتان بان متان دةكتا  بؤدةر يَنتانى        22ئايةةتى  
] وةكتو دةفتةرمو   . ريَسا طشتييةكان لةميانةى رووداوة ميَذووييةكانتةوة 

 تةروة ا  . 50ئايةةتى  سةورةتى  ة ،    [فتلك بيوتهم خ وية بم  ظلموا
فتلااك مساا كنهم لاام تسااس  ماا  بعااد م اال ] لةشتتويَنيَكيَدا دةفتتةرمو 

  لةاليتتةكيَةوة وتتواى طتتةورة 56سةةورةتى الص،ةةا، ئايةةةتى  [قلاايا
ئامتتتاوةى بةثةرِاوةكتتتةى وتتتؤى كتتتردووةو زاراوةى ميَتتتذووى بةشتتتيَوةى  

يساا لورك عاا  ذ  ] نتتاوى بتتردووة   تتةروةكو دةفتتةرمويَ (ذكاار)وشتتةى

 .64سةورةتى الكهة ، ئايةةتى     [  ق  س تلو عليسم مناة ذكارىالقرري
نتاوبردووة  ذتتونكة  (ذكاار)كورتةكتةى ئةوةيتة كتتة ورئان رووداوةكتانى بتة    

دةكريَت   . لةميانةى بريكردنةوةوة ديَنةوة يادى مرؤظء لةكؤندا روويانتداوة 
. بكريَتة  اوماناى ميَذوو كةواتاى تؤمارى رووداوةكانى رابردوو دةطةيةنيَ 

وة ا ئامتتتاوةى بؤذتتتةند ريَستتتايةكى طشتتتت ريكردووة  كتتتةدةكريَ    تتتةر
 ةنتتد  ؤتتار بةراشتتكاوى . ثيَيانب تتةيه لةميانتتةى وا ي،تتة ميَذووييةكانتتةوة

نتاوى  (اؤتي )لةليَدوانيدا لة ةر  الَةكانء كتاتيَكى بؤؤياكردوونةتتةوةء بتة   
بتتردووةو ئاويَتتتةى وشتتةى ميَتتذوو بتتووة  بؤئتتةوةى تايبةمتةنديتتةكى تيَتتدا  

تة بكا  بةذةمكى  ورئانيانةى ميَذووةوة  ئتةويش لةوؤنتةطرتنى   بةرؤة 
دا بريتيتتتة (الكهتتت )زةمةنتتتة بةتتتتةنها ئتتتةوةى دةردةكتتتةو  لة تتتورةتى 

لةطوا تنةوةيةكى دوورء دريَذى  ةنتديَك وا ي،تى ميَتذوويى كةلة تةرةتاى     
 ورةتةكةدا  ورئان مةبة تةكةى لةبا تكردنيان ديتارى دةكتا   لتةثيَش     

ةوة  رووداوى طةيشتتنى ثيَ ةمبتةر   (كهت  )ئةشتكةوتى  با كردنى رووداوى
(. ذى القاارري )و با تتكردنى ذتتة نَيَك لتتةويانى (خضاار)بتتة( .ع)مو تتى

 [ذكارى منةة  سا تلوا علايسم:]وواى طةورة لتةش يالَةتانتةدا دةفتةرمو    
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  دةبينب لتةو رووداوة ثيَشتينةية  ورئتان     64سورةتى الكه ، ئايةةتى  
طوزارشتتتى (ميَتتذوو)ة  ئيَمتتة بتتة تتتة بريو طوزارشتتتى كتتردوو (ذكاارى)بتتة

(.  تةوا ء ذتريؤ   )واتتة ( ذكار)ليَدةكةيهء  ةنديَك بريورِاى وايتة كةوشتةى  
ئةى حمةمةد  تةوا ء ذتريؤكيَكيان بتؤ بتا      :]ثاشان  ورئان دةفةرمويَ 

بكتةيهء تيشتكيَك   (اؤتي )بؤية ليَرةوة ثيَويستة بتا  لةذتةمكى   . [دةكةش
 .َةينة  ةرى

 ئةجةل ضى ية؟  
ي لةن يكةى ثيَن  ئايةتى  ورئاندا  اتووة  وةكو دةاللةتيَك وشةى ئةؤة

 تتةروة ا رة ةنتتدى كتتاتى . لة تتةر زةمتتةنيَكى ديتتاريكراوو كؤتتتايى  تتاتوو
ويانى مرؤظ دةطريَتةوؤ  لةزؤرينةى ئتةو ئايةتانتةداء لة ةنتديَك ئايةتيشتدا     

وتاوةنى  . دةاللةتة لة ةر رة ةنديَكى زةمةنى طةردوون بةواتا فراوانةكةى
 او الايى خلقسام ما   اي  ] لةميانةى راظةى ئايةتى( اكي ان)ةفسريىت

سةةةورةتى  [بماا كنتم تمتاارون عنةةةدة ثاام قضاا  اااااا واااا  مساام 
ئتتةش ئايةتتتة ئاماوةيتتة بؤدرو تتتكردنى    :"دةبيَتتذيَ   0االنعةةام، ئايةةةتى  

ؤيهانى مرؤظ ثا  ئاماوةكردن  بؤدرو تكردنى ؤيهانى طةورة  ئاشتكراية  
لك كردووةو ئةؤةة بؤداناوةو مانتةوةى دونياشتى   وواى طةورة مرؤظى وة

لةطةلَتتدا بؤدانتتاوة  ئتتةويش ديتتاريكراوة بتتةبوونى لتتةنيَوان طتتة كتتةليَوةى    
درو تتتتتبووة   ةرذتتتتةندة وةذةكةشتتتتى لةريَ تتتتةى ونء ويوازييتتتتةوة  

ثاام قضاا  )ليَتترةدا وشتتةى ئةؤتتةي بةنتتةزانراوى  تتاتووة   ". دةميَنيَتتتةوة

كةئةؤةي نةزانراوةو  يض  ؤكاريَكيش  كةبةلَ ةو دةلينة لة ةرئةوةى(ااا
 اااا  مساام :]نييتتة دةرى َتتا   وتتتةى وتتواى طةورةكتتة دةفتتةرمويَ   

ناوبردنء دياريكردنى ئةؤةي بريتية لةكاتى ثةران بة نتء  تةرزو  [ ندة
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ليَتترةوة وشتتةى ئةؤتتةي بتتةواتاى زةمتتةنيَكى دياريكراوديَتت     . شتتتةكانيَ
ميَتتذوودا ؤتتودا دةكاتتتةوة  كتتةمرؤظ تيَيتتدا دةؤولَيَتت   ئةمتتة  ئةؤتتةي لة 

ذتتةمكى  ورئتتان بؤميَتتذوو ديتتاريكردنى كتتاتيَكى زةمةنييتتة  كتتةمرؤظ تيَيتتدا 
 ورئتان  . دةوى  ئةمة  ثيَويستى بتةدياريكردنى  تةرةتاو كؤتتايى  ةيتة    

لَيرةدا  تيض بتوارو دةرفتةتيَك بؤطومتان نا َينَيَتتةوة  بتةلَكو زؤر بةئا تانى        
ةوةء لة تةموو  (البقارة) تورةتى  ةرةتا ديارى دةكا    ةر لة تةرةتاى  

 ورةتةكانى تريشدا  ةر بةو شيَوةية   ورئان  يَر  دةكاتة  ةر ئةو رِاو 
بؤذوونانةى كةؤتةو  لة تةر بتةردةوامى ويتان دةكتةن  بتةلَكو لةديتدى        
 ورئاندا ويان لةكاتيَكى دياريكراوى وؤيدا كؤتايى ثيَديَ  كةئةويش  اتنى 

 .-روةرطيَ -(يوم القي مة)رؤوى دوايية
ليَرةداذتتةمكى ئيستتسمى بؤميَتتذوو دةتتتوانب كتتور  بكةينتتةوة لةذتتةند  

 :والَيَكدا كةطرن َينيان
 .طؤرِاوو دياريكراوة بةكاتيَكى زةمةنى دياريكراوو دة تنيشانكراو .2

 (.اؤي)كا  دياريكراوة بة .0
 .نةفيكردنى  ةبة ية ء ؤةوتكردنةوة لة ةر ئاماودارى .4
ديكتتةى  ورئانيانتتة  تتاتوون لةمتتةرِ  ذتتةمكء متتةفهومى لةرا تتتيدا زؤر  

 راظةكردنى ميَذوو  بةتش لةش وتارةد ائةوةندةى ليَلراوةتة روو

 
 :سةرضاوة

 (.المفهوم القرار  للت ريخ)وتارى ،ى ضاثى تاران(التوحيد)طؤظارى  
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نوسينةوةء تؤماركردنى مَيذوو الى عةرةبء 
 مسوَلمانان

(1) 
 
 

م نوسةةةةينةدا هةسةةةة  بةهةناسةةةةةيةكى  هةرضةةةةةندة لةةةةة.. خوَينةةةةةرى بةةةةةِرَيز
دةمةةةةارطريىء نةتةةةةةوةخوازى عةةةةةرةبى دةكرَيةةةة ، بةةةةة م لةبةةةةةربوونى اليةةةةةنى  
ئةةةكاداىء طرنطةةى بابةتةكةةة بةثَيويسةةتمان زانةةى وةريبطَيِرينةةة سةةةر زمةةانى      
كوردى، تةنها لةبةرئةوةى لةم بوارةدا زانياراان بةزمانة رةسةةنةكةى خؤمةان   

كؤء ثةاانطةةةكان ئاتةةاجى مةعريزةةةء زانيةةارين   كةمةةةء خوَينةةدكارا ان لةةةزان 
لةسةر زانستى مَيذوو فةلسةفةى مَيذوو، تؤماركردنء نوسينةوةى مَيةذوويي،  

 ... بةو ئومَيدةى كةلَينَية طةر هةبَي  ثِر بكاتةوة
 

ميَتتذوو ؤيَ ةيتتةكى طرن تتى لتتةنيَوان  تتةرؤةش لىتتةكانى مة ري تتةى        
ذاوة ميَذووييةكانةوة بايتةوى   مرؤظايةتى داطريكردووة  مرؤظ لة ةرةتاى

ثيَداوة بؤية ميَتذوو ؤيَ ةيتةكى ؤيتاوازى لةنيَوةنتدى زانستتة مرؤييةكانتدا       
داطريكردووة  ذونكة ئةو ويانى نةتتةوةكانء ئتةزمونء شتارةزاييةكانيانى    
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 ةرة  لةماوةى  ةردةمة كؤنةكانةوة بايتةوى  . لةرابردوودا تؤماركردووة
انستتيَكى رة تةنة   تةرة   واى رِوانيتوة     بةميَذوو داوة  ذتونكة ميَتذوو ز  

بؤميَذوو كة ونةريَك بيَ  لةنيَو  ونةرةكان  نةتةوةو نتةوةكان ئالَوطؤرِيتان   
ثيَكتتردووة  ميَتتذوو دةربتتارةى رووداوةكتتانى رؤوطتتار دةكؤلَيَتتتةوة لتتةرِووى 
 ة تى دياريكردنء كاتةوة  ئيَستا ويانى مرؤظايتةتى طرتؤتتةوة بة تةموو    

ة يستمة ئابورىء ثةيوةندية كؤمةتيتةتىء دا ء نتةريتى   دياردةكانيةوة ل
ئتتاينىء مةز تتةبى وتتةلىىء  ؤكتتارى ئتتةدةبىء  ونةريتتةوة  ئةمتتة  واتتتة 
ميَذوو دةبيَتة زوريةى رِووداوةكانى رابردوو   ةروة ا ذتؤنيَتى  كةتيايتدا   

 .ئةورِووداوانة  دةطيَرِدريَتةوة
 

 مَيذوو لةسةردةمى نةفاميدا
نةفاميتتدا  كتتةبريتى بتتوو لة تتةردةميَكى ثيَشتتوو  تتةرة  لة تتةردةمى  

بؤدةركةوتنى ئيستسش بةتايبتةتى  تةرةبى بتاكور  واتتة  تةرةبى ييجتاز         
 ةوالَتتةكانى وؤيتتانء  تتةوالَى وواوةنتتدو ويتتانى كؤمةتيتتةتىء  تتةروةرىء 
ؤةن ةكانيانء رؤوطارة بةناوبان ةكانيان  ئالَوطؤرِ ثيَدةكردو دةطوا تتةوة  

ى زارةكتتىء لة تتةر شتتيَوةى شتتي،رو ذتتريؤ ء  تتةوالَى لةريَ تتةى طيَرِانتتةوة
ثنرِثنتتترِ  لةوةشتتتدا ثشتتتتيان بتتتة يَ ى يتتتادةوةرى دةبة تتت   ئتتتةوة  
لةبةرذاوثؤشتتب بتتوو لتتةو نةوويَندةواريتتةى كةلةنيَوانيانتتدا  تتةبوو  بتتةتش 
 ةرةبى باشتورو بةتايبتة  وتةلَكى يةمتةنء يترية  بةشتيَوةيةكى باشتَ        

. ء دةن وبا تتتتةكانى وؤيتتتتان دةدا بايتتتتةويان بتتتتةتؤماركردنى  تتتتةوا  
 ةرةبتتتةكانى وتتتتتى يةمتتتةن زؤريَتتتك لة تتتةوا ء دةن وبا تتتى ثادشتتتاو    
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دةولَةتتتةكانيانء كاروبتتارى طشتتتىء  ةنتتد  لتتةو رِووداوانتتةى كةلتتةنيَوان    
 تتةردوو  تتةدةى دوازدةيتتةمى ثتتيَش زايتتهء شةشتتةمى زاينيتتدا روويتتداوة   

كانيان دةنو ىء بةوةتى ب مارى لة ةر ديوارى ثةر ت ةو كؤشكء تةالرة
 ةلَتتدةكؤلَى  تتتوانراوة ثتتةى بتتةزؤريَك لتتةو نو تتراوة ميَذووييانتتة بربيَتت      
كةدةطةرِيَنةوة بؤدةولَةتةكانى  ةرةبى باشورء ئةو نو راوانة دةطةرِيَنةوة 
بؤماوةى نيَوان  ةردوو  تةدةى  ةشتتةمى ثتيَش زايتبء يةوتتةمى دواى      

ء تؤمتتارى دةولَتتةتى  زايتتب  ئتتةو نو تتراوانة  بةلَ ةنامتتةى ثادشتتايةتى   
يةميدى يةكتةشء دووةمتى لتةوؤطرتووة  بتةتش  تةرةبى يترية بةوتة ء        
نو تتتينى وؤيتتتان دةن وبا تتتى مةمنةكةتةكتتتةيان و ديَرةكتتتانى يتتتريةو   

 . كةنيسةكانيان نو يوةتةوةو تؤماركردووة
بايةوتتتتدانى  تتتتةرةبى  باشتتتتور بتتتتةتؤماركردنى دةن وبا تتتتةكانيان    

نةوويَندةوارى لةنيَويانداو بةثيَنتةوانةوة  دةطةرِيَتةوة  بؤبآلو نةبوونةوةى 
لةنيَو  ةرةبى باكوردا بةربآلوبووة ئةمة  لةئةوامى طوا تتنةوةيان بتوو   
لتتةويانى ويَنَتتةكىء رِةوةندييتتةوة بؤويتتانى شارنشتتينىء  تتة ام ريبوون    
لةدةوروبتتةرى نيمنتتة دوورطتتةى  تتةرةبىء بةتايبتتة  لةشتتارةكانى يتتريةو 

دةن وبا ء  ةوالَةكانى وؤيان بةناوى  الَى   ةرةبة ثيَشووةكان. يةمةندا
 .فييء ئاطرى ئيربا يمء رؤوطارة بةناوبان ةكانى  ةرةبةوة تؤمار دةكرد

 
 مَيذوو دواى دةركةوتنى ئاينى ئيسالم

بتتةماناى متترؤظء كتتا ء  تتةروة ا بتتارودؤوى مرؤظتتى ( ميَتتذوو)زاراوةى 
تووة  تتةنها  لةوؤطرتبو لةذوارذيَوةى طؤرِانكاريتةكانى كاتتدا دةرنةكتةو   
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. خ)دا نتةبيَ   ( ومتةرى كتورِى وتةتتا    )لة ةردةمى وةلي ةى راشيديه 
ئةش زاراوةية بؤ يةكةجمار  ا   لةوكاتةوة كة ومةرى كورِى وةتتا  (. ر

وستية رؤوميَرى كؤذيةوة ئةوة  كةميَذووةكتةى دةطةرِيَتتةوة بؤ تالَى    
( خ.د) ومتتتتةرى كتتتتورِى وتتتتةتتا  كؤذتتتتكردنى ثيَ ةمبتتتتةرى (.  99)
مةككتتةوة بؤمةدينتتة كتترد بة تتةرةتاى ميَتتذووى دةولَتتةتى ئيستتسمى     لة

ئتتتةوة  بتتتةثر ء راويَتتتذكردن بتتتوو لةطتتتة  ثيَشتتتينةكانى زانستتت        
لةمستتولَمانان  ذتتونكة كتتاتى كؤذتتكردن  تتيض يتتةكيَك ؤيتتاوازى نتتةبوو     
لة ةرى  لةكاتيَكدا كاتى نيَردراويَتتى ثيَ ةمبتةر وة  ثةيامبتةرى وتوداو     

اوازىء نتاكؤكى تيَتدا  تةبوو  بتةوة  ريَكتةوته      كاتى لةدايكبوونيشى ؤي
 .لة ةرئةوةى كةمان ى مويةرِةش  ةرةتا بو بؤ الَى كؤذى

 
هؤكارى بايةخدانى عةرةب بةنوسينةوةو تؤماركردنى مَيذوو 

 دواى دةركةوتنى ئيسالم
ئتتارةزووى مستتولَمانان بةطشتتتىء  تتةرة  بةتايبتتة ء بايةوتتدانيان * 

 تتوربوونيان لة تتةر وة تتتان لة تتةر  بةراظتتة كردنتتى  ورئتتانى ثتتريؤزو  
مستتتولَمانان لة ورئانتتتدا .  ؤكارةكتتتانى دابتتتةزينى ئايةتتتتةكانى  ورئتتتان

شتتةري،ة ء يا تتاو  تتةوا ء دةن وبا تتيان دؤزييتتةوةو  تتوربوون لة تتةر 
وويَندنتتتتةوةىء تيَ ةيشتتتتتنى ئةيكامتتتتةكانى كةليَيتتتتةوة ريَستتتتاكانى   

 . ةلَسوكةوتى دونياييان وةرطر 

وربوونيان لة تتتتةر زانينتتتتى ميَتتتتذووى بايةوتتتتدانى  تتتتةرة ء  تتتت* 
نةتةوةكتتتتةيانء باوباثريانيتتتتانء وة تتتتتان لة تتتتةر ئتتتتةو  ةواتنتتتتةى  
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كةثةيوة تتتتة بتتتةداطريكارىء واتكارييتتتة ئيستتتسميةكانةوةو  تتتةروة ا   
ئةوانة  كةثةيوةنديان بةكاروبارى كارطيَرِىء دارايىء ؤ ة لةوانيشتةوة  

 . ةبووة
نتةوادو كة تة ديارةكانيتان    ئارةزووى  ةرة  لةزانينى رةذةلَة ء *  

 .لة ةرؤةش  بوارو طؤرِةثانةكاندا
 انتتتتدانى ثيتتتتاوانى دةولَتتتتة  لةوةلي تتتتةو واةء فتتتتةرمانرِةواكان *  

. بؤنو ةرانء ميَذوونو تان لة تةرؤةش تؤمتاركردنء نو تينةوةى ميَتذوو     
 تتةروة ا لة تتةر تؤمتتاركردنى رِووداوةكتتانى  تتةردةمةكةيان   تتةرةرِاى 

وةلي ةكان بؤزانينى دةن وبا ى نةتةوةكانى تترو   ة تكردنى  ةنديَك لة
 .بؤزانينى  ؤكارو ئامرازةكانيان لةفةرمانرِةوايى كردنء كارطيَرِيدا

منمسنيَى  يا ى ياوود ؤياوازى  يا تىء بريوبتاوةرِى كةلتةنيَوان    * 
 ةنتتديَك لةطروثتتةكانى مستتولَماناندا بةدة تت   تتا   بةشتتيَوةية  ئتتةش    

كرد  ةر طروثيَك  ةولَبدا  ثا اوى طؤشةني اى ؤياوازىء منمسنيَيانة واي
 .وؤى بهيَنيَتةوة لةريَ ةى طةرِانةوة بؤرِووداوة ميَذووييةكان

بايةودانء ئارةزوو لتةزانينى دةن وبتا ء  ةوالَتةكانى  تةردةمى     *  
نةفامى   ةروة ا ثةيوةنديان بة ةنديَك لةئايةتة  اتووةكتان لتة ورئانى   

 . ى  ادو  ةمودو  ةبةئو ؤ ةلةوانيشثريؤزدا وة   ةوا ء دةن وبا
زؤريَتتك لةميَذوونو تتان ثالَيتتان ثيَتتوةنراوة بؤنو تتينةوةى ميَتتذوو      *  

 ةرةرِاى ئةوةى وؤشيان ئارةزوويان تيايدا  ةبووةو مةبة تيَكى زانستى 
 .ذا  بووة
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 نوسينةوة مَيذووييةكان شَيوةىفرةيى 
ميَتتذوو . بتتووة ويَنتتةى نو تتينةوة ميَذووييتتةكان الى  تتةرة   ةمتتةؤؤر 

لةبوارة فيكرية  ةرةكيةكاندا كة ةرة  ثا  دةركةوتنى ئيسسش بايتةوى  
ثيَتتداو بةشتتيَوةيةكى تايبتتةتيش لة تتةردةمى  ةبا تتيةكاندا  ئاكتتامى ئتتةش 
بايتتةخ ثيَدانتتة بةر تتةمهيَنانى  تتةدان كتيَبتتى ميَتتذوويى بتتوو كتتةدةربارةى  

ء مسولَمانةكان   ةرؤةش بوارةكان دواوة  ومارةية  لةميَذوونو ة  ةرة 
ئةوانةى كتةكاريان كتردووة لةدرو تتكردنى ميَتذوودا  بةطشتتى بواريَكيتان       

 .ؤيَنة يَشتووة  بةلَكو  ةولَيانداوة تيايدا بنو ه
ئةش طروثتة  (: ةكانيدةن وبا ي)ميَذوونو انى  ةردةمى نةفامى -9

كتتة بى : بايتتةويان داوة بةميَتتذووى  تتةرة  لة تتةردةمى نةفاميتتدا وة   
 تالَى  )   وبةيدى كتورِى شتةريةى ؤور تومى   (  مردووة09ى  الَ)ئةيبار
   ةوانتةى كتورِى   (  متردووة 990)  وة بى كتورِى مةنبتة  (  مردووة 10

  ئتي  تتائيكى   (  مردووة900)   يشامى كةلبى(  مردووة901)يةكةش
 (.  مردووة000) ةمةدانى

ئةش طروثتةى تتر بايتةويان    :  ميَذوونو انى وياننامةو ؤةن ةكان -9
 تروةى كتورِى   : وة ( خ.د)ميَذووى وياننامةو ؤةن ةكانى ثيَ ةمبةرداوة بة
  905)  ئتتةبانى كتتورِى  ومستتانى كتتورِى  تتةف ان (  متتردووة29)زوبيَتتر

  ئتتي  شتتة ابى (  متتردووة990)  شتتةرةيبينى كتتورِى  تتة د (متتردووة
  (  متتردووة959)  حمةمتتةدى كتتورِى ئيستتحا (  متتردووة990)زو تترى 

 .مردووة( 901)دى ةمةدى كورِى  ومةرى وا يحم
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ئتةش دة تتةيةى ديكتةى ميَذوونو تان     : ميَذوونو انى ذتينةكان  -0
بايةويان بةطيَرِةرةوةى فةرموودةء دةن وبا تةكانيان داوة  بةشتيَوةية    
ري بةنديان كتردوون لةذتينةكاندا  ئتةوة  بتةطويَرةى بايتةوى زانستتيان       
: ثاشتتتان بتتتةطويَرةى ئتتتةو شتتتارةى كةتيايتتتدا نيشتتتتةؤو بتتتوون  وة     

 (.  مردووة661)  ئي  ئةبى ئةصيب،ة(  مردووة901)يدىوا 
ئتةش ميَذوونو تانة   : ميَذوونو انى واتكتارىء داطريكتارى وتتتان    -0

بايتتتتةويان داوة بتتتتةتؤماركردنى دةن وبا تتتتى داطريكتتتتارىء واتكاريتتتتة  
واوةنى كتيَبى (  مردووة901)وا يدى: ئيسسميةكانء لةبةناوبان َينيان

ميَتذووى  )  لةكتيَبةكانى(  مردووة060)ةغدادى  وةتيبى ب(فتوىل البندان)
ميَتذووى  )  لةكتيَبتةكانى  (  مردووة519)   ةروة ا ئي   ة اكر(بةغداد

  (وفيتا  اال يتان  )لةكتيَبتةكانى  (  مردووة619)  ئي  وةلةكان(درةشك
 (.م،جم البندان)لةكتيَبةكانى(  مردووة696)يا وتى يةمةوى

ئةمانتتتة بايتتتةويان داوة  : ميَذوونو تتتانى ميَتتتذووة طشتتتتيةكان  -5
بةميَتتذووى  تتةرة ء ئيستتسش بةشتتيَوةيةكى تايبتتة ء بةميَتتذووى ؤيهتتان    
: لتتتةماوةى دة تتتتءيَكردنى درو تتتتبوونةوة بةشتتتيَوةيةكى طشتتتتى وة   

  090)  تةبتةرى (التاريخ الكتبري )واوةنى كتيَبى (  مردووة901)وا يدى
  006)  مة تت،ودى(ءاكنتتو  تتتاريخ الر تتي )وتتاوةنى كتيَبتتى  (متتردووة
  ئتتتي  (مااارول الاااي د ومعااا دن ال اااو ر)  لةكتيَبتتتةكانى (متتتردووة
  ئتتي  (الس ماا  فاا  تاا ريخ)وتتاوةنى كتيَبتتى  (   متتردووة006)ئة تتري
 ...(.ديوان المبتداء  والخبر)واوةنى كتيَبى (   مردووة101)وةلدون 
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 تايبةمتةندَيتى بريكردنةوةو دانانى مَيذوويى الى عةرةب
طةشتتةيةكى  روشتتتى  تتةربةوؤى    زانستتتى ميَتتذوو الى  تتةرة   * 

كردووةء ميَذوو لةوبابةتة لةثيَشتينانة بتووة كة تةرة  بايتةويَكى زؤرى     
ثيَتتداوة  بةر تتةمى ئتتةو بايةوءيَدانتتة  دةركتتةوتنى زؤريَتتك لتتةدانراوة     
ميَذووييةكانتتتة كة تتتةرؤةش بابةتتتتةكانى لةميَتتتذووى لؤكتتتالَىء طشتتتتىء  

 .ؤيهانىء وياننامة طرتؤتةوة
ونو تتانى  تتةرة  تتتةنها لة تتةر اليةنتتة  يا تتيةكان بايةوتتدانى ميَذو* 

كور  نةكراوةتةوة  بةلَكو دةية ا كتيَ  دةركةوته كةثةيوةنديان بةاليةنة 
شار تانيةكانةوة  تةبوو  بةتايبتة  ئةوانتةى كةثةيوةنتديان بتةكاروبارى      
كؤمةتيتتةتىء فيكريتتةوة  تتةبوو  منونتتةى ئتتةوة  كتيَبتتى تايبتتة  بتتوو     

 .ادوةرةكانء ؤ ةلةوة  بةزانايانء ئةديبانء د
بايةوتتدانى ميَذوونو تتة  ةرةبتتةكان تتتاوةكو كؤتاييتتةكانى  تتةدةى   * 

 :دووةمى كؤذى ئةش كاروبارانةى ووارةوةى تيَنةثةرِاند
 .و ؤةن ةكانى(خ.د)وياننامةى ثيَ ةمبةر -9
 .دةن وبا ء داطريكارىو واتكارية ئيسسميةكان -9
 .يَشوودةن وبا ء رِووداوةكانى نةتةوةكانى ث -0
متتاوةى  تتةدةى  تتويةمى كؤذتتى تتتاوةكو  تتةرةتاكانى  تتةدةى     * 

ذوارةش زياديية  لةماوةى ميَذووييدا رِوويتدا  ئتةوة  ثتا  ؤيَ ريبتوونى     
دةولَتتةتى  ةببا تتى بتتوو  ميَذوونو تتان  تتوديان وةرطتتر  لتتةتؤمارةكانى  
دةولَةتى  ةببا ىء ئةوةى كةتيايدا بوو لة ةردةشء ئامار  ئةو زياديية  

ش  تتاتبوو لتتةئاكامى ثيَشتتكةوتنى ب ووتنتتةوةى وةرطيَتترِانء رةونتتة  بةر تتة
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 اوكتا  ئا تانى  اتووذتؤكردنء طوا تتنةوة لتةنيَوان      . لةزمانة بيانيةكان
ثارذتتتةو بةشتتتةكانى دةولَتتتةتى ئيستتتسمى ئتتتةو  تتتةردةمدا يارمتتتةتى      

 .ميَذوونو انى داوة لةدةولَةمةندكردنى زانيارية ميَذووييةكانيان
ةى  تةرةكى طرتؤتةبتةر بؤنو تينةوةو تؤماركردنتة      ةرة  دوو رِيَ ت * 

ميَذووييةكان  يةكةميان دانانى ميَذوويى بةطويَرةى  ا  يتان ئتةوةى ثيَتى    
دةوتر  ميتؤدى يتةوة  ئتةش وويَندن ةيتة   ةريةكتة لةتةبتةرىء ئتي        
ئة ريو ؤ ةلةوانيش نويَنةرايتةتى دةكتةن   تةروة ا ريَ تةى دانتان  ةيتة       

كةزؤريَك لةميَذوونو انى  ةرة  شويَنى ئةش ميتتؤدة   بةطويَرةى بابةتةكان
نو تتينةوةو . كتتةوتوون  لةمنونتتةى يتتة ىوبىء مة تت،ودىء ئتتي  وةلتتدون

تؤمتتاركردن بتتةطويَرةى ئتتةش ميتتتؤدة تايبتتة  بتتووة بةوةلي تتةكان يتتان      
 .ثادشاكان  وياننامة ياوود شارو دةولَةتةكانء ؤ ة لةوانيش

 تتوربوون لة تتةر وةرطرتنتتى   ميَذوونو تتة  تتةرة ء مستتولَمانةكان   * 
طيَرِانتتتتتةوةو رِووداوة ميَذووييتتتتتةكان لة ةرذتتتتتاوة رِة تتتتتةنةكانيانةوة  
 ةنديَكيشيان شتويَنى ئتةو وةرطرتنانتة كتةوتوون بؤدلَنيتابوون لةرا تتىء       

 .تةندرو تيَتى  ةوالَةكان  وة  تةبةرى ميَذوونو 
ء الوازى دةولَةتى  ةببا ى  ةرى كيَشتا بتؤ المةركةزييتةتى  يا تى    * 

ئةمتتة  بتتةرؤلَى وتتؤى  تتةرى كيَشتتا بتتؤ المةركتتةزيَتى ئتتةدةبى  بتتةوة   
رؤشتتتنبريى ئيستتتتسمى دابةشتتتبوو بة تتتتةر شتتتارو ناوذتتتتةكانداء ئتتتتةش    
دابةشتتبوونة  بتتوو بتتة ؤى دةركتتةوتنى زانتتاو ميَذوونو تتان لةوشتتارو       
ناوذانةداء كاريان كرد لةنو ينةوةى وياننامةو ميَتذوو ؤ ةلتةوانيش  ئتةش    

 .كردنى نيوةى  ةدةى  يَيةمى كؤذييةوة  بوو ةولَة  لةدة تءيَ
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دواى دارِووانى وةالفةتى  ةببا تى ميَذوونو تان لةنو تراوةكانياندا    * 
روويتتانكردة شتتيكردنةوةى  ؤكارةكتتانى دامتتةزرانى دةولَةتتتةكانء دواتتتر    
 ؤكارى كةوتهء دياردةكانى شارنشينى تيايدا  بتةوة  ذتةنديه كتيَبيتان    

وو   تودةكانىء فةلستةفةى ميَتذوو  منونتةى     دانا دةربارةى  روشتى ميَذ
االعاان با لتوبيخ )كةى ئي  وةلتدونء  (المقدماة)ئةوكتيَ ء دانراوانة  

 .ى ئةلسةواوى بوون( لم  ذم الت ريخ
زؤريَك لةميَذوونو انى  ةرة   تةربةوؤبوون لةبريكردنةوةكانيانتداو   * 

دةطووتان    ئةوشتانةيان دةنو تى كةلةطتة  بريكردنتةوةو بريوباوةرِيانتدا    
 .نة  ئةوشتانةى كةثادشاو واةء فةرمانرِةواكان دةيانويس 

 
 مَيذوونوسانى عةرةب لةسةردةمة نوَييةكاندا.. مَيذوو 
زانستى ميَذوو الى  ةرة  لة ةردةمة نويَيةكاندا ئتةو بايتةخ ثيَدانتةى     

لةوؤنةطر  وة  ئةو بايةوءيَدانتةى كةلتةرابردوودا ثيَيتان دابتوو  ئةمتة       
ةيةكى بنةرِةتى دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو  ؤناغة نارِةيةتانةى كةوتتانى بةشيَو

 ةرة  توشى بوو لتةماوةى كتةوتنى ثايتتةوتى وةالفتةتى  ةببا تيةوة       
بةشيَوةية  وتتانى  ةرةبى ثتيَش كؤتتايى  تاتنى  تةدةكانى ناوةرِا ت       
رِووبتتةرِووى ؤتتةن يَكى دةرةكتتى بوويتتةوةء  ةريةكتتة لةواذءةر تتتةكانء  

تتتةتارةكان ثيَتتى  ة تتتان   تتةرةرِاى داطريكتتارى  ومسانيتتةكان متتةغؤيء 
لة ةرةتاى  ةردةمة نويَيةكان  ثاشان داطريكارى ئتةوروثى لة تةردةمى   
دواتتتتردا  ئتتتامرازو  ؤكارةكتتتانى نو تتتينةوةى ميَتتتذوويى كاري تتتةربووة    
بتتةبارودؤخء رِةوشتتى ئتتةو دوو  ؤناغتتةى كةدة تتةتتى  ومستتانى ثيايتتدا   



 75 

كتتارطيَرِىء )دةنا تتريَ  بتتة ؤناغى ثتتيَش تتتةن را    يةكتتةميان. تيَءتتةرِبوو
ء بةكؤتايى  ةدةى  ةودةيةش ئتةش  ؤناغتة    (دارايىء دادوةرىء  يا ى

كؤتتتايى  تتا ء ئتتةش  ؤناغتتة بةراوة تتتانء متبتتوونء داكشتتانةوة شتترؤظة   
 ةرذتتتى  ؤنتتتاغى دووةش  ةيتتتة . دةكريَتتت  لتتتةويانى زانستتتتىء  ة نَيتتتدا

ء لةطتتتة   تتتةرةتاى  تتتةدةى   دةنا تتتريَ  بتتتة ؤناغى دواى تتتتةن را   
يةظدةيةمتتتدا دة تتت  ثيَتتتدةكا ء ئتتتةش  ؤناغتتتة بتتتةؤؤريَك لةدنيايتتتة     

 اوكتا   . كاري ةربوون بتةئامرازو  ؤكتارة وؤرئاواييتةكان شترؤظةدةكريَ     
ثيَويستة ئةوة  بوتريَ  كةتةنها داطريكارى  ومستانى بةرثر تيار نتةبوو    

كو ذتةند فاكتتةريَكى   لةو راوة تانء متبوونةى ويانى زانستىء  ة نَى  بةلَ
تر يارمةتى ئةو يالَةتى متبونةيانتدا  لةوانتة  كورتبوونتةوةى  اتووذتؤو     
طوا تنةوةء ونكردنى طيانى دا يَنانء بآلوبوونةوةى ريَبتازى  تؤفي ةرىء   

 ةروة ا تتةركي  وستتنة  تةر    . ترازانى لة ةر ويانى  ة نَىء كؤمةتيةتى
يبتتة  بتتةبو زانستتتة  ة نَيتتة  زانستتتة  ة نَيتتة ئاينيتتةكان بةشتتيَوةيةكى تا 

دونياييتتتةكان  ؤ ةلةمانتتتة  بايتتتةخ نتتتةدانى تايبتتتة  بةنو تتتينةوةو      
تويَذينةوةى ميَذوو   ةرةرِاى ريَ و ثيَ انب دانةنانى تايبتة  بؤئتةش ؤتؤرة    
لةمة ري ة  ئةمة   ةرى كيَشا بتؤ ن يكبوونتةوةى شتيَوازى نو تينةوةى     

ميَذوويتةكان بتؤ ليَكنتتوون    ميَتذوويى لةطشتتيَتىء طتؤرِانى زؤربتةى دانتراوة     
لةراظةكردنة ثةراويَ يةكانء ئةو  ستة لة تةركردنء ليَدوانانتةى كةشتتيَكى     
نويَيتتتان لةطتتتة  وؤيتتتدا نتتتةدة يَناء دواؤتتتار ئتتتةوة  كةبةثوكانتتتةوةى  
بريورِاكانء نةبوونى تةنسيكء ثةيوةندى لةنيَوانياندا شرؤظة دةكريَ   لتةو  

ريكتارى  ومسانيتدا دةركتةوته    ميَذوونو انةى  تةرة  كةلة تةردةمى داط  
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)   ئتتةلبورينى   (ز متتردووة9505)بتتريتب لتتة ئتتي  تولتتونى درةشتتىى   
  ئيتتتتتربا يم ئتتتتتةل،ودة  لتتتتتةدايكبوو لةفةلة تتتتتتب (ز متتتتتردووة9695

لةكؤتاييتتتةكانى  تتتةدةى  ةودةيتتتةش  يةيتتتدةر ئةىتتتةد ئةلشتتتة ابى    
  حمةمتةد  (ز متردووة 9290)  ؤورؤى زةيتدان (ز مردووة9105)لةلوبنان

ز 9600)لةميستتريةلةبى  تتا ريى دةركتتةو (ز متتردووة9250) تتةةكتترد 
  ئتتي  ئيتتا ء (ز متتردووة9600)  لةميستتر  تتا ريةى دةركتةو  (متردووة 

ؤيربتى  كة او ةردةمى  ةلَمةتى فةرةنسى بوون بؤ تةر ميستر  لةطتة     
 تةروة ا ومارةيتةكى تترى    (. ز متردووة 9110)رةفا ة رافيع ئةلتتة تاوى 

 يَرا ء نيتتوة دوورطتتةى  تتةرة ء لتتةليبياو    ميَذوونو تتان دةركتتةوته لتتة  
 . ودانء مةغريبى  ةرةبى

لة تتةدةى بيستةميشتتدا ميَتتذوو شتتويَنى ثةرة تتةندنى وتتؤى كتتةو ء    
وويَنتدن  بآلوبويتةوة لة تتةرؤةش  ؤناغتةكانى وويَنتتدنى ئا تايىء بتتاتدا      
ؤؤرةكتتتتانى زؤربتتتتوونء بةشتتتتةكانى فرةبتتتتوون   تتتتةروة ا ومارةيتتتتة  

تةفةروغ بوون بؤوويَندن  لةكاتيَكدا ئةوانةى تتر   لةميَذوونو انء ثسءؤرِان
رِوويتتان كتتردة نو تتراوة ميَذووييتتة لىتتدارةكان بتتةطويَرةى لتتكء بةشتتةكانى 
ميَذووة ؤياوازةكان  ةروة  ومارةية  يةوليا ء دانراوء طؤظارو دةورياتى 
 ةمتتةؤؤرى ميَتتتذوويىء دةركتتتراو دةركتتتةوته لة تتتةرؤةش دةولَةتتتتةكانى  

 .ؤيهاندا
 :سةرضاوة 



 77 

ى (الفيص )طؤظارى , لمسلمي واالعرب  كت بة الت ريخ عند: فيص  محمد شقير  
 -995)ز،الثةرِة9229، سالَى شازدةيةم، تشرينى دووةمى (929)ذمارة, ضاثى سعودى

992.) 

 
 
 
 

 مَيذوو الى عةرةب
(2) 

ميَذوو تؤمارى نةتةوةو شار تانيةتةكانة   تةر نةتةوةيتة  بةشتيَوازيَك    
ميسرية ثيَشتووةكان  . اوةو رابردووى وؤى نو يوةتةوةبايةوى بةميَذوو د

ء لة تتةر كاغتتةزى بتتةرديه  (صتتوان)رووداوةكتتانى وؤيتتان لة تتةر بتتةردى 
ى ميستتترى ميَتتتذووى ميستتترى كتتتؤنى  (متتتانتيؤن)نو تتتيوةتةوة  كاتيَتتتك 

لة ةرةتاكانى  ةردةمى بةتاليمتةكان نو تيوة  ئتةو نو تراوة بةردينانتة      
غتتةزى بتتةرديه   تتةنةدةكةىء  لة تتةر ديتتوارى ثةر تتت ةكانء لة تتةر كا 

مةرؤة ةكتتةى لةطةلَيتتدا تؤمتتار دةكتترا  كتتاتيَكيش بةشتتى بنةمالَتتةكان       
ئةوانةى كةفةرمانرِةوايى ميستريان كتردووة  بريتتى بتوون لة تو ويَت انء       

 :بنةمالَة  ويَ انةكانيش بؤ  و دةولَة  دابةشبوون
 . ةردةمى كؤن -9
 . ةردةمى ناوةرِا   -9
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 . ةردةمى نو  -0

ة لة ةر ة تتى ميَتذوويى ء  ة تتكردن بتةكا ء دةر      ئةمة  بةلَ ةي 
مانتيؤن ميَذووى بةتايبة  بؤكة انى تايبتة ء  . كردنى رةوتى رووداوةكان

ثادشاكان نو يوة  بةتش  ريؤدؤ  ميَذووى بؤوةلَك نو يوة لةويَر  تايةى  
 تتريؤدؤ  زيتتاتر ن يتتك بتتووة  . دروكرا تتيةتى شتتارة دةولَتتةتى ئة تتينادا 

  وة  لتتتةوةى ميَتتتذوونو  بيَتتت   تةنانتتتة    (راوىالااا)لتتتةطيَرِةرةوةوة
ميَذووةكتتتةى زؤر ذتتتريؤ ء بة تتتةر اتى تيَدايتتتة   تتتةموو ئتتتةو شتتتتانةى 
تؤمتتاركردووة كتتتةطويَى ليَبتتتووة بتتتةبيَ رِةونتتتةو شتتتيكردنةوةو ديرؤكتتتى  
رووداوةكان  بةتش  ة تى ميَذوويى بةبة يَ ىء ديتارى ماوةتتةوة  لةطتة     

لتةوؤبايى بتوونى   .  ةلَستةن اندنانةبووة دةر  كردنى بؤميتؤديى ميَذوويى 
بتان كردووة  بتةتش   (بتاوكى ميَتذوو  ) ريؤدؤتى بة( شيشرون)تيَدانية كاتيَك 

ئيَمة ناتوانب  تريؤدؤ  بتةباوكى مَيتذوو بتان  بكتةيه  ذتونكة لةرا تتيدا        
باوكى ميَذوو بريتية لةو ثياوو كة انةى كةلةئةشكةوتةكاندا وياون  كاتيَتك  

ان ذتتتتريؤكى ويتتتتانى وؤيانيتتتتان نو تتتتيوةتةوة و  لة تتتتةر ديوارةكانيتتتت
تؤمتتتتاركردووة  لتتتتةو  ةلَكؤلَينتتتتةوة  تتتتةرةتاييةوة يةكتتتتةش تؤماريتتتتان 
لةتؤماركردنةكانى ميَتذوو بؤؤيَهيَشتتوويه  ئةطتةر طيَرِانتةوةى تؤمتاركردن      
ثيَشتتكةوتبيَ   كتتة نتتةوة دواى نتتةوة طوا تتتويةتيةوة  ئتتةوا زؤريَتتك لتتةو    

ؤى زؤرى طيَرِانةوةيانتتةوة طؤرِانكاريتتان   تتةوا ء رووداوانتتةى ميَتتذوو بتتة    
بة ةردا  اتووة   ةروة ا را تى تياياندا شيَواوةء  ينى تيَدانةماوةتةوة 
ؤ تتتتة لةويَنةيتتتتةكى طشتتتتتى كةدريَتتتتذكراوةكان  تيايتتتتدا ثيَكداذتتتتوونء 

 .را تيةكانيش تيايدا تيَكةتو دةبهء روون دةبنةوة
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 ميتؤد الى عةرةب
رةوةكتتتانى فتتتةرمودة يةكتتتةش كة تتته  ميَذوونو تتتانى  تتتةرةبىء طيَرِة

كةطيَرِانةوةو  تةنةديان وةرطرتتووة  وة  ئتةوةى ئتةوان شتا يَدى بتدةن       
لة تتةر ئةوانتتةى كتتةدةربارةيان طيَرِدراوةتتتةوة   تتةنةد بريتيتتة لةريَستتاى  
ميتؤديى زانستى نو  بؤميَتذوو  ميَتذوو  زانستتة  بتةتش ناذتيَتة وانتةى       

يتتة لةزانستتتى طتتةرِانء ثشتتكنب    زانستتتة ئةزمونيةكانتتةوة  بتتةلَكو بريتي 
 ةروة ا ميَتذوو طةرِانتة بتةدواى را تتيةكاندا لةميانتةى رووداوو يةدة تة       

ميَذوونو  تةنها رووداوةكان تؤمار ناكا   بةلَكو كؤشش . ميَذووييةكانةوة
دةكا  لةثشتى ئةو منمسنوء ثالَنةرانةوة كةرووداوةكانى درو تتكردووةء  

ونى مرؤيىء ميَذوونو  كاردةكا  لةكؤتاييدا بريتيية لةرا تى ئةزةة دةرو
ئتةو  . ئةو منمسنو مرؤييانة ئاشكرا بكا  كة وةلَكى ناذار دةكا  كاربكا 

منمسنيَيانةى كة لتةوزةى طتةورةى نَيتو  توتيى مترؤظء لتةرؤوى رؤييتةوة        
بؤية ميَذوو ئةطتةر رووداوطتةليَك بيَت  كةروويتدا بيَت        .  ةرذاوة دةطريَ 
بريتيية لةوستنةرِووى ئيَستتاو  تةروة ا ئاشتكراكردنى     ئةوا مةبة تةكةى

 .را تيةكةى
 

 ماهيةتى مَيذوو

ميَتتذوو تةنانتتة  لتتةمانا زانستتتية رووتةكةشتتيدا   تتيض شتتتيَك ناطةيتتةنو  
بةرة ايى مةطةر ئةوة نةبيَ  كةبريتيية لةتويَذينةوةو طةرِان ياوود ريَ ةى 

ء وردو دة تنيشتانكراو  مانايتةكى زؤر فتراوان  ( التاريخ)تويَذينةوة  وشةى 
ى (ا تتتوريا)زيتتاتر الى ئةوروثيتتةكان وشتتةى  . لتتةوؤدةطريَ  الى  تتةرة 
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زانينتى  تةموو ئتةو شتتانةى كةؤيَ تةى مة ري تةو زانيتنه        " يؤنانى واتتة  
كاتيَتتتك ئةوروثيتتتةكان ئتتتةو وشتتتةيةيان بتتتةكار يَناوةو    ". بتتتةكار اتووة

يشتتووة لتةمانادا    وستويانةتة زمانةكانيانةوة  زياتر بتةالى طشتتاندندا رؤ  
وة  لةوةى بةالى دياريكردندا برِوا   تتاوةكو راظةكردنتةكانيان بتؤ مانتاى     
ميَتتتذوو  بابةتتتتةكانى روون بؤتتتتةوة  بتتتةتش  تتتةرة  زيتتتاتر وشتتتةكةيان   
دياريكردووةو ماناكةيان لةدةاللةتةكةيتةوة كةمةبة ت  ثيَتى كتا  بتووة       

"   بريتيتتة  الى  تتةرة( تتتاريخ)تيَكتتةتو كتتردووة  بةشتتيَوةية  وشتتةى   
  بتتةتش لتتةرِووى  "لتتةئاماوةدان بؤذتتةند كاتيَتتك لةكاتتتذميَرو رؤوو متتان     

لتةو زانستتةى كتة لتةرووداوةكانى  تةردةش لتةرووى       " زاراوةييةوة بريتيتة 
". كاتةكةيء بابةتى مرؤظيةوة لةثةيوةندى بةشويَهء كاتةوة دةكؤلَيَتتةوة 

نو تيويانةو  (تتاريخ التتاريخ  ) ةرةبةكان يةكةش كتة  بتوون كتةدةربارةى    
 تةروة   . لة  رو ناوى وؤياندا بريؤكتةى كتا ء شتويَنيان روونكردؤتتةوة    

ذتتاخء  تتةردةمةكانيان ثتتؤليَنكردووةء طيَرِاويانةتتتةوة بؤواوةنةكتتتةىء     
طرن يانتتتداوة بتتتةكاتى رووداوة  . بةناوةكانيانتتتةوة ناوديَريتتتان كتتتردوون  

ةنديَتيتة  ميَذووييةكان بةرؤوو متان ء  تالَةكانيانةوة  ئةمتة  ئتةو تايبةمت    
ميَذوونو تتتانى  تتتةرة  . كةميَذوونو تتتانى يؤنتتتانء رؤمتتتان نتتتةيان انيوة 

لةطيَرِانتتةوة ميَذووييةكانتتدا ثشتتتيان بة تتةنةد بة تتتووة  ئتتةوة  بريتيتتة 
لة تتتونةتيَكى  وثا تتتكراو كةلةطيَرِانتتتةوةى فتتتةرموودةو  تتتوننةتدا بتتتؤ  

ئتةش   ثاشتان . ثاريَ طاريكردن لةدة ء ئازادكردنى ية يىتة  بتةكار يَنراوة  
 تتةنةدة بريتتتى بتتووة لتتةئامرازيَك لتتةئامرازةكانى ؤيَ ريبتتوونء يتتة ب      
لةزانينى رووداوة ميَذووييةكاندا  ئةمتة  ئتةو شتتةية كتةميتؤدى زانستتى      
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نو  لةنو ينةوةى ميَتذوودا وةري رتتووة  ثاشتان طتةورةى ميَذوونو تانى      
ى تونستى  تةروة  ميَذوونو تى    ( ةبدو رةىانى كتورِى وةلتدون  ) ةرة 

شرؤظةى كردووة ثيَشةكيةكى بؤميَذووى طشتى نو يوةو ( رنشو)ن ني ىئي
زؤر بتتتتةفراوانى ثتتتتةى بةثيَشتتتتربدنى تيَءةرِانتتتتدووة  لةطتتتتة  را تتتتتىء   
تةندرو تتتتيَتى روانتتتبء  تتتوتيى فةلستتتةفةكةى  ئةمتتتة  وايكتتتردووة     

لةئا تتى ئتةو زانتا تونستية طتةورةدا      (مننت  )را ت ؤيية  بيَ  لتةوةى كتة  
ئتي  وةلتدون   ". وةلتدون دانتةرى زانستتى ميَتذووة    ئتي   :"وتوويةتى كتة 

ثةيوةندىء طريَدراويتةكى لتةنيَوان تاكةكتة ء كؤمتة ء رووداو و وين تةدا      
 .درو تكردووة  ةروة  بنةماكانى رةونةى ميَذوويشى داناوة

 
 شيعر تؤمارى عةرةب بووة

شار تتتانيةتةكان ليَكتتدى ؤيتتاوازن  بتتةؤؤريَك ويَنتتةو شتتيَوةكانى روون  
وين ةو دةوروبةرى شار تانيةتةكان كاري ةريان لة تةرثيَكهاتةى   بؤتةوة 

نةتةوةكان  ةبووة  مرؤظ درو تكةرى شار تانيةتى يةكةمة  لةناوةرِؤكتدا  
ؤياوازنب  لةشويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ترو لةوين ةيةكةوة بتؤ وين ةيتةكى   

ء  ةريةكة لةئايهء ويَتذةو دةولَتة ء  ونتةرو شتي،رو مؤ تيىاو زانست       . تر
روانينتتى  تتة نَى   تتةموو ئةمانتتة بتتريتب لةتايبةمتةنتتديَتى شار تتتانية     

ئةطتةر شتي،ر يةكتةش ئامرازبيَت      . لة ةموو شتويَهء لة تةموو نةتةوةيةكتدا   
كةمرؤظ بة ؤيتةوة طوزارشتتى لةوتةونء  ة ت ء دانتايىء  ةلَستوكةوتىء       

شتتي،ر ثتتيَش  :"مةبة تتتةكانى كردبيَتت ء  تتةروة  ئةر تتتؤ  وتويتتةتى    
  ئتتةوا بةمانايتتةكى تتتر شتتي،ر يةكتتةش  ةرذتتاوةية    "ووةثةوشتتان كتتةوت 
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 اوكا  دا تانة شي،ريةكان ئةطتةر ئةفستانة    . لة ةرذاوةكانى مة ري ة
ئيَمتتةدةتوانب . طيَرِابيَتنيتتةوة  ئتتةوة يةكتتةش ذتتنراوة بؤميَتتذووى متترؤظ     

دا  ويَنةيةكى  تةروةريةكانى  (بننا ور)لةشي،رةكانى شا ريى ميسرى كؤن
ري ةونةكاندا ببينينةوة   تةرةرِاى ئتةوةى كتةميَك    ميسرى كؤن لةذاوى ف

ئةطةر برِؤينة الى يؤنانيةكان  ئةوا دا تانى . لةشي،رةكامنان ثيَ ةيشتووة
دةبيتتتتنب كتتتتةثرِة لةويَنتتتتةى ويتتتتانى يؤنتتتتانى  لتتتتةرووى  ( تتتتؤمريؤ )

الى ( مهابهاراتتتتتاو رامايانتتتتا) تتتتةروة  دا تتتتتانةكانى . طةشتتتتةكردنيةوة
ويَنتتةى ميَتتذوويى تيَدايتتة كةتيَكتتةتو بتتووة  ينديتتةكان   تتةرةرِاى ئتتةوةى 

   تةروة ا  (وتوة ميَتذوو  )بؤ بةئةفسانة  بةتش لةاليةكيَةوة ئاماوةدةكةن
دةربتتارةى  تتةروةريةكانى رؤمتتاو ( ظرؤيتتي)ى شتتا ري(ئتتةنيادة)دا تتتانى 

ثةيامةكةى بؤ ؤيهان دةدو   كاتيَتك ويَنتاى فيكترى رؤمتانىء رؤشتنبريى      
كةلةروان تتةى نةمريتتدا دةميَننتتةوةو داطتتريى ئتتاينى رؤمانتتةكانى كتتردووة  

دةربارةى منكةذكردنى رؤمتا  (بوليبيو )دةكا  دوورتر لةوةى كةميَذووى 
بؤية دا تان ئةطةرذى ثرِبيَ  لةوةيا  ن يتك تتر   . بؤؤيهان داطريى دةكا 

لةمتتةزاؤى متترؤظ لةرا تتتتيةكانى وا ي،تتى روون  ئتتتةوا شتتي،ر بتتتة يَ ترة     
لةطةيَ ثةوشاندا  ئةطةر برِوانينة رؤلَى شي،ر لةيادةوةرى وؤى  بةبةراورد 

الى  تتةرة   ئتتةوا  يَ يَكتتى طتتةورةى يادةوةريتتان  تتةبووةو لةشتتي،رى      
 .  دةركةوتووة(خ.د)نةفامىء فةرموودةكانى ثيَ ةمبةردا

 ةرةبتتةكان لةشتتي،رةكانياندا كاريتتان لة تتةر دةمتتارطريى كتتتردووةو      
تيمتتا  بةشتتيَوةية  ئتتةو  ةولَيانتتداوة ئتتةو دةمارطرييتتة ب ويَ نتتةوة بتتؤ ئين 

تةنانتتة  . ئينتيمايتتة   ةربكيَشتتو بؤ ة تتتكردن بتتةئارامىء ئا تتايش   
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ووازيتتارى ئتتةش ئتتارامىء ئا ايشتتة  بتتوون نتتة   بؤوؤيتتان  بتتةلَكو بتتؤ     
ذووى كؤنتة  ى لةميَت ديتارة ليَترةدا مةبة تت   )طيانةوةرو مةرِو ماتتةكانيشيان

ياى مرؤيتي طتةورة   نة  ميَذووى نويَء  اوذةرخ كةثرِة لةكارة ا ء تراويد
كةبةدة تى  ةرة  وولىيَنراوة لةمنوونةى ئةن ايء كيميابارانكردنى كورد 

تةنانة  زؤريَك لتةو شتةرِانةى كتة لتةنيَوان ويَنَتة      (. -ئامادةكار-لة يَرا دا
 ةرةبيةكانتتتدا روويانتتتداوة بتتتة ؤى ئاوةلَيَكتتتةوة بتتتووة يتتتان بتتتة ؤى      

ى نيَوان تريةى بةكرو (بة و )شةرِى : وؤش وزةرانيةوة بووة  بؤمنوونة
بةش  ؤيةوةشةوة بؤئةش شةرِة ويآَليةتيانة . تريةى تةغةلوبى كورِى وائيي
 تتةروة ا شتتةرِى دايتتسء غتتةبرا لتتةنيَوان   . زؤر شتتويَنيان تتتةروانكردووة

 ةبة ء زوبيانى كورِى بةغيصى كورِى ريسى كورِى غةتةفانتدا كةبتة ؤى   
ى ئة ث بتوونء ثيَشتربِكو   طرةويَك بوو لة ةر دايسء غةبرا  كةدووانةيةك

بووة لتةوةدا كاميتان ثيَشتى ئتةويَيان دةكتةويَ   ئتةش شتةرِة ذتي  تا           
شتي،رى  (  تةنَةى  ةبستى  )دريَذةى كيَشا  دةربارةى ئتةش شتةرِة شتا ري   

 تتتتتةروة ا شتتتتتا ريانى . وتتتتتتووة لتتتتتةبارةى  وارذتتتتتاكى  ةرةبتتتتتةوة
 تةرة   مةبة   لتةو  ؤنراوانتةبوو كةشتا ريانى    (اك،نىا ) ةلَوا راوةكان

بةدريَتذايى   -ئامادةكار–دةياننو ى ء بةديوارى كة بةدا  ةلَيان دةوا ى 
 ةردةش بةنةمرى ماونةتةوةء ئتةو شتي،رانة ثالَتةوانى زؤرى تيَدايتةء ثترِة      

 :لةشي،رةكانى  ةنتةرةدا  تيايدا  اتووة. لةذريؤ 
 عين  م  راى مث  م لك فننة

 عقيدة قوم ان ارى فرس ن

 غلوة فليتهم  لم ي ري  قيد
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 وليتهم  لم يرسا لر  ن

لةشتتتتتةرِى دايتتتتتيسء غتتتتتةبرادا زؤر شتتتتتي،رى  تتتتتةرة   تتتتتاتووة   
( زو تةيرى كتورِى  تنمى   .)لةبان ةشةكةرانى ئاشتى نيَوان  ةردوو  ؤزةكة

 تةرةمى  )كة يةكيَكة لةشا ريانى  ةلَوا راوةكان  لةشتي،ريَكيدا  تايشتى   
ن كتردووة  دةكتا   كاتيَتك كؤششتيا   (كورِى  نانء ياريسى كتورِى  تةوش  

 :زو ةيرلةشي،رةكةدا دةلَو: بؤئاشتةوايى نيَوانيان
 يولةف قسم  ب لبي  اليى   ف 

 م  قريش وار م بنوةرا ل 

 يمين  لنعم السيدان وادتم 

 .تاكؤتايى شي،رةكة .................عل  ك  م ل م  سحي  وارم
بؤية شتي،ر تؤمتارى  تةرة  بتووة لة تةردةمى نةفاميتداء تؤماركتةرى        

ارو ميَتتذووةكانيان بتتوون  لةويانيانتتدا وتتةيايَء  تتؤزيان ورووانتتدووة  رؤوطتت
لةدةمارطريىء دةمارطريبوونياندا شانازى  ةلَ رتووة  بةتش ئةمانتة نابيَتتة   
تويَشتتووية  بؤية يىتتةتى ميَتتذوويى كةميَتتذوونو  بان ةشتتةى بؤدةكتتا    

   ئةطتةر  بةشيَوةية  رووداوةكان لةنيَوان  ةموو طيَرِانةوةكاندا وون دةبيَ
لتتةدةن وبا ء  ةوالَةكانيانتتدا  ةنتتد  وردةكتتارى  تتةبووبيَ  ئتتةوا وتتالَى   
نةبووة لةووديَتىء اليةن ريى كةبريتب لةلةناوبةرى ية يىتةتى ميَتذوويى    
بتتةتش لةنتتةوادو رةذتتةلَةكياندا ية يىتتةتيان  ةربة تت  كتتردووة  ذتتونكة  

تى دةمارطرييتان  ثةناطةيان بووة لة يَمهءئا ايشيانداء بريتيش بووة لتةئا 
كتتاتيَكيش  تتةردةمى ئيستتسش  تتا   ئتتةوا ئتتةش دةمارطريييتتة تارِادةيتتة     
لةميَشكياندا مايةوة  بةتايبة  لةؤةن ةكانتدا  ةنتد  ؤتار بةدةردةكتةو      
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بةتايبتتتة  بان تتتةوازى  تتتةرة  لةشتتتةرِى  اد تتتيةدا  تتتاواركردن بتتتوو     
 تةر  بؤئةوةى وةلَكى ذاكةو ثيَ تةى  ( وا شريتاة)بؤ ةشرية ء  ؤزةكةى

 .  ؤزو تريةية  لةكوشتاردا ب انيَ 
بة تتةريا  تائيَستتتا  شتتي،رى  تتةردةمى نتتةفامى بة ةرذتتاوةية       
دادةنريَ   لة ةرذتاوةكانى ميَتذووى  تةرة   كتة يض تويَتذةريَك ناتوانتو       

 .لةناوى بدا ء  يض ميَذوونو يَكيش ناتوانو ثشت ويَي َا 
 

 عةرةبء نوسينةوةى مَيذوو
دياردةيتتةكى شار تتتانية  بتتةؤؤريَك ثيَكنايتتة   نو تتينةوةى ميَتتذوويى 

يؤنانيةكان دة تتيان  . تةنها كاتيَك نةبو كةشار تانية  تيَروتةواو دةبيَ 
نتتتتةكردووة بةنو تتتتينى ميَتتتتذووى وؤيتتتتان  تتتتتةنها دواى ئةوةنتتتتةبيَ    

ثةوشان ؤيَ ةى شي،رى طرتؤتتةوة  . كةشار تانيةتةكةيان  ة ام ريبووة
نو ينةوةى ميَذوويى ؤيَ ةى دا تتانة  بؤ طوزارش  كردن لةوود  بةوة  

 يكاتيؤ  دواى  ؤمريؤ   تا  بؤئتةوةى ميَتذووى    . شي،ريةكانى طرتةوة
يؤنان لة ةدةى شةشةمى ثيَش زايندا بنو يَتةوة  ثاشان  تريؤدؤ   تا    

ز دا  دواى ئةويش ميَذوونو تة مةزنتةكانى يؤنتان    . لة ةدةى ثيَنجةمى ث
 . ميَذوويى دانا اتهء بنةماو ميتؤديان بؤنو ينةوةى 

 ةروة ا مَيتذووى رؤمتان  اتتة ثيَشتةوةء نو تينةوةى ئتةش مَيتذووة         
زالَبوو بة ةر ميَذوونو ةكانى يؤناندا تاوةكو ناوةرِا تى  ةدةى دووةمتى  

 كتيَبةكتتتتتتةى بتتتتتتةناوى(كتتتتتتاتو)ز  كاتيَتتتتتتك وتاربيَتتتتتتذى رؤمتتتتتتانى.ث
ى كؤتتتا ميَذوونو تتى يؤنتتانى متتةزن  (بوليبيتتو )بآلوكتتردةوةو (االصتتوي)
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ز . يَبيَكتتى دةربتتارةى ميَتتذووى كؤمتتارى رؤمانيتتا لة تتةدةى دووةمتتى ث كت
نو ى  ئةو لةرؤما دةوياو دوورورابتؤوة  ثتا  تيَكشتكانء  ةرة تهيَنانى     

كتاتيَكيش ميَذوونو تانى   (. ز. ث961)مةكدؤنيا لةبةرامبةر رؤمانتدا  تالَى  
رؤمان ؤيَ ريبوون بةنو ينةوةى ميَذووى وؤيان  ئتةوا شتتيَكى ئتةوتؤيان    

يتتاد نتتةكرد لة تتةر ميتتتؤدى يؤنانيتتةكان لةنو تتينةوةى ميَتتذوودا  كاتيَتتك  ز
 ةرةبةكانيش  اته  توانيان لةو شتويَنةوة دة ت  ثيَبكتةن كةيؤنانتةكان     

نو تتتتينةوةى ميَتتتتذوويش الى  تتتتةرة  زيتتتتاتر  . كؤتاييتتتتان ثيَهيَنتتتتابوو
بة تتة ام ريبوونى دةولَتتة ء  تتةر ةلَدانء طةشتتةكردنى شار تتتانيةتى     

 ةرةتا بةشيَوةى طيَرِانةوةو دةماودةش   ةوا ء . ثيَكرد ئيسسمى دة تى
دةن وبا ى رابردووى وؤيانء باو باثريانيانء شانازيةكانيان دةطيَرِايتةوة   

ء ثاريَ طتتاريكردن (خ.د)دواتتتر ثيَويستتتيان  اتة تتةر وياننامتتةى ثيَ ةمبتتةر 
بؤيتتة نو تتينةوةى وياننامتتة يةكتتةش كتتارى كارةكتتانى     . لةفتتةرموودةكان

وةى ميَتتذوويى بتتوو كة تتةرة  ثيَتتى  ة تتتا  بتتةوة  رووداوى     نو تتينة
ميَتتتذوويى لتتتةبوارى طيَرِانتتتةوةو دةن وبا تتتةوة طوا تتتَايةوة بؤبتتتوارى    
نو ينةوة   ةروة  طيَرِةرةوةو فةرمودةوانء  ةوالَدةرةكان بريتتى بتوون   

بتتريورِا  وايتتة ميَذوونو تتانى  تتةرة     . لةميَذوونو تتانى ذتتةروى نتتو   
ى  تولَتانء دة تةتتى دةولَةتتةوة  طوايتة ئتازادىء      دووربووبه لةكاري تةر 

بتةتش ئتةش بريورِايتة    ) ةربةوؤيى وؤيتان  تةبووة لةنو تينةوةى ميَتذوودا    
لةطةيَ را تية ميَذووييةكاندا يةكنايةتةوةء ذةنديه ميَذوونوو ء شتا ريى  
 تتةرة   تتةبوون كتتة بؤدة تتةتتدارء ثادشتتاكانيان نو تتيوةء طويَشتتيان    

  لةطتتة  بايةوتتدانى  (-ئامادةكتتار-ةكتتة بشتتيَويَنه لةوةنتتةبووة كةميَذوو
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 تتةولَيان نتتةداوة . وةلي تتةكان بة تتةوا ء دةن وبا تتى رابتتردوو ئيَستتتايان 
بةطشتتتى بؤنو تتينةوةى ئةودةن وبا تتانةو داواشتتيان لتتةطيَرِةرةوةكانيان  

ئةطةر دةوتر  مو اويةى كورِى ئةبو وفيان . نةكردووة ئةوان بينو نةوة
بيستتتى دةن وبا تتى  تتةرة ء رؤوطتتارو ميَتتذووى      تتةر ا  بتتووة بةطويَ 

ثادشتتتتتاكانى  ةؤتتتتتةشء  يا تتتتتةتةكانيان لةبةرامبتتتتتةر ويَردة تتتتتتةو  
 وبيتدوتى كتورِى   )رة يةتةكانياندا  ئةوا طيَترِةرةوةو  تةوا ء دةن وبتا    

لة تتةن،اوة ديَتت  بؤدرةشتتك بتتؤالى م،اويتتة بؤئتتةوةى ( شتتةريةى يةمتتةنى
ثادشتتاكانيان بتتؤ ب يَرِيَتتتةوة  دةن وبا تتى  ةرةبةثيَشتتينةكانء وياننامتتةى

  فتتتةرمان دةكتتتا  بةنو تتتينةوةوتؤماركردنى دةن وبتتتا ء   (م،اويتتتة)
يةكتتتةميان . طيَرِانتتتةوةكانى لتتتةدوو نامتتتةداو دوو كتيَبتتتى ليَءيَكهتتتاتوون   

ثادشتتتتتتاكانء دةن وبا تتتتتتةكانى رابردوويتتتتتتان لةطتتتتتتة  كتيَبيَكتتتتتتى   
ى  ةبدوكتتةليكى كتتورِ ) تتةروة ا ئتتي  شتتةرية تا تتةردةمى   .(االمثاا ل)

بتوو كتة لتةو     متردووة  نتاوبراو يةكتةش كتة     ( 61)وياوةو  تالَى  (مةروان
بآلوبوونتةوةى وويَندنتةوةو   . طيَرِانةوةدا رووسارى ميَتذووى زيتاد كتردووة   

نو تتينةوة لتتةنيَوان  ةرةبتتدا  كاري تتةرى وتتؤى  تتةبووة لةثيَشتتوازيكردن  
بؤيتتتة نو تتتينةوةى وياننامتتتة بةيةكتتتةش كتتتارى   . لةميَتتتذوو تؤمتتتاركردنى

يةكةش كة تيَك كةتيايتدا نو تيوة    : ركردنى ميَذوويي دادةنريَ   دةلَيَهتؤما
ئتةبانى كتورِى   )متردووة  لةطتة   ( 20)ة  كةلة تالَى ( روةى كورِى زوبيَر)

 ةبتتدورةىانى )متتردووة  (  905)كةئتتةويش  تتالَى(  ومستتانى  تتةف ان
ى وويَنتتدكارى ئتتةبان  ة تتتاوة بةكؤكردنتتةوةى ثتتةرِاوى  (كتتورِى متتوغرية

بة تتتةريا  لةثيَشتتتَينى . كةى لةوياننامتتتةى ثيَ ةمبةرايةتيتتتدامامؤ تتتتا
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كتتةثيَمان طةيشتتتبيَ  بريتيةلتتةوةى  ( خ.د)وياننامتتة دةربتتارةى ثيَ ةمبتتةر 
متردووة   ( 959)نو يويَتىء وؤشتى  تالَى  (حمةمةدى كورِى ئيسحا )كة

ئةبو حمةمةدى  ةبدولآَلى كورِى  يشامى كورِى )دواتريش وويَندكارةكةى 
ء  تالَى  (ئتي   يشتاش  )بتووةو نا تراو بتووة بتة     ( رى ىيتدى ئةيوبى م،اف

مردووة   ة تاوة  بةثاككردنء ريَكلستنى كتيَبى مامؤ تتاكةى  ( 991)
كةئيَستتتا ثشتتتمان ثيَبة تتتووة لةوياننامتتةى ثيَ ةمبةرايةتيتتداو نا تتراوة    

ثتةرِاوى وياننامتةى   )بةوياننامةى ئتي   يشتاشء ناونيشتانةكةى بريتيتة لتة     
حمةمةدى )لةنو ينةوةى ميَذووى ؤةن ةكانيشدا (. خ.د()اثةيامبةرى وود

متردووة  ثتيَش   (  999)كة تالَى (كورِى مو نيمى كورِى شة ابى زو ترى 
ى لةنو تينى  (السايرة)دةكةو ء يةكةش كة  بووة كة دةربرِينى وياننامة 

بتتةكار يَناوة   تتةروة  بةرابتتةرى وويَندن تتةى مةدينتتة  ( خ.د)ثةيامبتتةردا
دادةنريَ    ةرذةندة وتؤى بةرةذتةلَة  وتةلَكى مةككتة     لةبوارى ميَذوودا 

شارى مةدينة لةو  ةردةمةدا شتويَنى كتؤرِو كؤبوونتةوةى زانايتانء     . بووة
كة تتيَكى زؤر يتتادةوةرى  ( زو تترى. )شتتةر  انانء طيَرةرِةوةكتتان بتتووة  

بتتتة يَ بوو  زؤر لةبةركتتتةربووة ئتتتةو بتتتة لةثيَشتتتينةكان دادةنريَتتت  لتتتةش  
 تيض كة تيَك   :" ربارةى وتؤى دةدويَت ء وتويتةتى   ميتؤدةدا  بةؤؤريَك دة

لةوتتةلَكى ئتتةش زانستتتةى بآلونةكردؤتتتةوة لتتةوةى متته   تتةروة ا  تتيض      
كة تتيَكيش ئةوكؤشتتشء توانايتتةى بة تتةر نتتةبردووة  يَنتتدةى كؤشتتشء   

لةنو تتتينةوةيةكدا بؤوياننامتتتةو ديتتتارتريه زانياريتتتةكانى (. توانتتتاى متتته 
ةكانء شتتةرِةكانء فتتة ى  وياننامتتةى ثيَ ةمبةرايتتةتىء  تتريةو متتةفرةز  

بتتؤالى ثادشتتاكانء  ( خ.د)مةككتتةو  ةنتتديَك لتتةنيَردراوةكانى ثيَ ةمبتتةرى  
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لةتةنيشتتتتى زو تتترى  . ئةونويَنةرانتتتة   تتتاتوون بتتتؤالى لتتتةوؤطرتووة   
دةوة تتتتيَ   طتتتةورةى زوبيَريتتتةكان   (مو تتتاى كتتتورِى  ة ةبتتتة  )يتتتةوة
  تروةى )متردووة  ئتةش ميَذوونو تة زانيتارى ميَتذوويى لتة      ( 909)كة الَى

ئتتي  )وةرطرتتتووة  كةلتتةطيَرِةرةوةكانى ؤةن تتةكان بتتووةو (كتتورِى زوبيَتتر
 ةوالَى  تةبةرىو (الطبق ت)ى ميَذوونو  لةكتيَبةكةميَذووييةكةيدا ( ة د

( ئتتتتةبو فتتتتةرةؤى ئة تتتت ة انى) تتتتةروة . ميَتتتتذوويان ليَ وا تتتتتؤتةوة
دةن وبا تتى زةيتتدى كتتورِى  تتةمرى كتتورِة متتامى  (االغتتانى) لةكتيَبةكةيتتدا

 . راوى مو ولَمانان  ومةرى كورِى وةتتا  ليَ يَرِاوةتةوةليَءر 
دةربتتارةى مو تتاى كتتورِى  ة ةبتتة  لةنو تتينةوةى ميَتتذوودا ئيمتتامى  

لة تتتةرتانة ثشتتت  ببة تتتنت ميَتتتذووى  :" ماليتتتك دةربتتتارةى وتوويتتتةتى 
  زؤربتةى  "ؤةن ةكانى ئي   ة ةبة  ذونكة را تَيه ميَذووى ؤةن ةكانة

. ن ةكان ئينتيمايان بؤوويَندن ةى مةدةنى  ةيتة ثةرِاوةكانى وياننامةو ؤة
دواؤتتار  تتةرة  طؤرِةثانيَكيتتان ؤيَنة يَشتتتووة بؤوياننامتتةو طيَرِانتتةوة      

كتاااا ب الااااوالة وكتاااا ب )لتتتتةمرِووةوة . ئةطتتتتةرنا ثتتتتةنايان بتتتتؤبردووة

متتردووة  لةطتتة  ثتتةرِاوى ( 050)متتان  ةيتتة كة تتالَى( كنتتدى)ى(القضاا ة
 كة تتتتالَى( وتتتتةتيبى بةغتتتتدادى )ى (ميَتتتتذووى بةغتتتتدادو نتتتتاودارانى  )
( ميَتتتذووى درةشتتتكء نتتتاودارانى )متتتردووة   تتتةروة ا ثتتتةرِاوى ( 060)

م،جتتم )متتردووة  ثتتةرِاوى  ( 519)كة تتالَى(ئتتي   ة تتاكر )ميَتتذوونو 
ى يتتا وتى يتتةموى  (ارشاا د االريااد الاا  معريفااة االديااد)ء (البنتتدان
ئتتي  )ميَتتذوونو  (وفيتتا  اال يتتان )متتردووةو ثتتةرِاوى ( 691)كة تتاة

(  ة تىةالنى )ى (الدر الكافيتة )مردووةو ثةرِاوى( 619)كة الَى( ةكانوةل
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كةميَتتذووى بؤنتتاودارانى  تتةدةى  ةشتتتةمى كؤذتتى دانتتاوةء بريتيتتة لتتةء   
 الَةى  تةرة  تتةروانيكردووة بؤنو تينى زانيتارى دةربتارةى نتاودارانى       

لتةمرِووةوة ميَتذووى نتاودارانى ذتاوةكان دةبيتنب دواى      .  ةردةمةكةيان
الضااوء )كتتةوة طريَتتدةدريَه  تتةدة دواى  تتةدة بتتةوة  ثتتةرِاوىئتتةوة ثيَ

دةردةكةويَ  لةميَتذووى نتاودارانى  تةدةى نؤيتةمى     (  ةواوى)ى(الامع
لةميَذووى ثيتاوانى  تةدةى   ( غ ى)ى (السواكد الس ئرة)كؤذيداو ثةرِاوى

لةميَتتذووى ( حمبتتى)ى (خاصااة االثاار)دةيتتةمى كؤذتتيدا لةطتتة  ثتتةرِاوى
لةميَتذووى  ( متورادى )ى ( تنك التدر  )ثتةرِاوى .  ةيةمتدا ثياوانى  تةدةى يان 

تاراام االعيا ن )ثياوانى  تةدةى دوان ةيتةمى كؤذتيداو دواؤتار ثتةرِاوى     

 (.ئةىةد تيمور)ى (القرن الث لث عشر و اوائ  الرابع عشر
 

 عةرةبء مَيذووى طشتى
 تتةرة  تتتةنها لتتةبوارى ميَتتذووى وياننامتتةء بة تتةر اتةكاندا ميَتتذووى    

ة  بتتةلَكو لتتةبوارى ميَتتذووى طشتتتيدا توانيويتتةتى بايتتةوى    نةنو تتيوةتةو
. ثيَبتتتدا ء ذتتتةنديه بةر تتتةمى ميَتتتذوويى لتتتةمبارةوة بةؤيَهيَشتتتتووة     

لة ةردةمى  ةببا يةكاندا فيكرى  تةرةبى ثةيوةنتدى كتردووة بتةفيكرى     
ئةوروثيتتةوة  بةشتتيَوةية   تتةرة  ثامشتتاوةو فةلستتةفةى يؤنانتتةكانيان    

  كتتاتيَكيش ئةوروثيتتةكان لةميانتتةى   طوا تتتةوة بتتؤ زمانةكتتةى وؤيتتان   
شةرِةكانى واذءةر تيةوة ثةيوةنديان لةطة   ةرةبةكاندا ثةيتداكرد  زؤر  

ميَذوونو تى نتاودارى ئين نيت     . شتى نو ء زانس ء  ونتةريان ليَتوةرطرته  
وادةبينتتو ( زانستتتى ميَتتذوو )لتتة كتيَبةكةيتتدا بةناونيشتتانى  (  رينشتتو. ج)
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تيةكان الى ئةوروثيتتةكان دوور كةكاري تتةرى فيكتترى ؤةن تتة واذءةر تت   
 .مةودايانة بوونى  ةبووة

 – 209)لتتةبوارى ميَتتذوودا  مة تت،ودى ميَتتذوونو  بتتةدى دةكتتةيه      
وة  شارةزايةكى ليهتاتوو ميَتذوو   ( مرول الي د)كةلةكتيَبةكةيدا (ز256

ئتتةتنؤطرافياى رؤوئتتاواى ئا تتياو بتتاكورى ئتتةفريىياو رؤو تتةتتى ئا تتياى    
توانيويتتةتى ( 9919 – 9999)  وةلتتةكان تتةروة ا ئتتي . وستتتؤتةرِوو

مو جتتةميَك لةبة تتةر اتة ميَذووييتتةكان دابنتتو  بةشتتيَوةية  كةبتتةراورد    
ثاشتان طتةورةى   . دةكريَ  بة بة ةر اتةكةى ميَذوونو ى رؤمتان بنوتتار   

ئتي   )ميَذوونو انى  ةرة  ديَ    ةبدو رةىانى كورِى وةلدونى تونستى 
ةكى بؤميَذووى طشتتى نو تيوةو   كةثيَشةكي(ز9006 – 9009( )وةلدون

فراوانى طرتنتةوةو تةندرو تتى روانتبء  توتيى فةلستةفةى تيَءةرِانتدووة        
بةؤؤريَك بووة بةرا ت ؤيية  كةميَذوونو ة ئةوروثيةكان لةذةروى نويَتدا  
.  تتاودةن ه لة تتةر ئتتةوةى كتتةئي  وةلتتدون دارِيَتتذةرى زانستتتى ميَتتذووة 

ري تتةرى ئتتةو رؤشتتنبرييية  ةرةبيتتة كا:" دةبيَذيَتتتةوة(  رينشتتو) تتةروة ا 
طوا َايةوة بؤئةوروثاى مة تيحى لةريَ تةى وويَندن تةكانى ئةنتدةلو ء     

 تتةروة ا فاكتتتةريَكى بتتة يَ بوون بؤكؤتتتايى  يَنتتانى  . باشتتورى ئيتاليتتاوة
 ".  ةدةكانى ناوةرِا  ء دة تءيَكردنى  ةرةتاى ذاوة نويَيةكان

وكردبيَ  كةيؤنانء رؤمانةكان بريورِا واية كة ةرة  ئةو  ةرةتايةى تةوا
بتتسزةرى : لتتةبونيادنانى فيكتترى ميَذوويتتدا دة تتتيان ثيَكردبتتوو  بؤمنونتتة 

ئةىتتتتتتةدى كتتتتتتورِى يتتتتتتةيياى ؤتتتتتتابرة و )ميَتتتتتتذونو  كتتتتتتةناوى 
يةكةش كة  بتووة كةذتووةتة طؤرِةثتانى ميَتذووى     . مردووة( 912) الَى
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يخ تتتتار) تتتةروة  (. فتتتتوىل البنتتتدان)طشتتتتيةوة لةكتيَبةكةيتتتدا بتتتةناوى  
ى ميَذونو  (ية ىوبى) ةرذاوةيةكى طةورةية بؤميَذوو   ةروة ا(الي،ىو 

وؤى يةكيَكة لةكة ايةتية شي،يةكان كةثامشاوةو كاري ةرييةكى طةورةى 
 تتتةردوو ( يتتتة ىوبىء بتتتسزةرى)لة او تتتةردةمةكانى . لةميَتتتذوودا  ةيتتتة

متتردووة  لةطتتة  ( 916ئتتي   وتةيبتتةى دينتتةوةرى كة تتالَى)دينتتةوةرى 
مردووة يةكتةميان كتيَبيَكتى   ( 919ويةني ةى دينةوةرييتة كة تالَى   ئةب)

(. الطااوال االخباا ر)و دووةميتتان ( يتتون االوبتتار)طتتةورةى  ةيتتة بتتةناوى
بةكتيَبتتتة (  متتتردووة090)ى ميَتتتذونو  كة تتتالَى (تةبتتتةرى) تتتةروة ا 

تتوانى  ؤنتاغيَكى نتويَ    ( تاريخ االمم واكنتو  )ئةنسكنؤثيدياييةكةى بةناوى
ميَتذوويى دة ت  ثيَبكتا   تةبتةرى زؤرتتر لةميَذوونو تانى        لةنو ينةوةى

ثتتتيَش وتتتؤى تتتتةيىيىى كتتتردووة   تتتةروة  بتتتؤ رووداوةكتتتان تؤمتتتارى   
. ئةوامداوة  بةشيَوةية   تيض ميَذوونو تيَكى تتر ئتةش كتارةى نتةكردووة      

تةبتتةرى ميَذووةكةشتتى بة تتةرةتاي درو تتتبوون دة تتتءيَكردووة تتتاوةكو 
نى بةغتتدادو بة تترةو كوفتتةو ميستترو  بؤوؤيشتتى  تتةردا(.  009) تتالَى 

 ورياى كردووة   اوكا   ةموو ئةو شتانةشى ؤيَ ريكردووة كتة لةتتةنها   
رووداويَكدا طويَى ليَبتووةو برِيتار لة تةر دانيشتى بؤوويَنتةر ؤيَهيَشتتووة        

ئةوةى را تتة الى ئيَمتة ئةوةيتة يتاوود مته طومتان دةكتةش        :" وة  دةلَو
ييتتةكانى بتتةطويَرةى  تتالَى روودانيتتان    تتةروة  رووداوة ميَذوو". لتتةوةدا

ريَكلستووة  لة تةر وويَنةريشتة كةشتويَنى رووداوة يتة  بةدوايةكتةكانى      
بكةويَ  بتةطويَرةى دريَذبوونتةوةى  تالَةكانيان ثتا  تةبتةرى ميَتذوونو        

  066)ديَتتتتت  كة تتتتتالَى (  تتتتتةرةبى كتتتتتورِى  تتتتتة يدى  ورتتتتتتوبى)
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ى  تةردةمى وةلي تة   طةيشتووة بتةرووداوةكانى تةبتةرى بؤكؤتتاي   (مردووة
صالة تا ريخ )لةكتيَبةكةيتدا  بتةناوى  (  090)مو تةدرى  ةببا ى  تالَى 

 تتتتتتةروة ا لة تتتتتتةرميتؤدى تةبتتتتتتةرى ميَتتتتتتتذوونو     (.  الطباااااارى
متتتتردووة رؤيشتتتتتووة  لةكتيَبةكةيتتتتدا   ( 099)كة تتتتالَى(مة تتتتكوية)

لة ةنديَكيدا طةيشتووة بتةو ميَتذووةى كةتةبتةرى الى    (جتار  االمم)بةناوى
مة تتكوية ئتتةوةى لةتةبتتةرى زيتتاترة    (.  062)ؤ  تتالَى راوة تتتاوة بتت 

كةدةربارةى كاروبارى وةلَكىء طوزةرانيان دواوة   اوكا  ئتي  ئة تريى   
الكامتي فتى   )مردووةو واوةنى كتيَبى ( 600)ميَذوونومسان  ةية كة الَى

ة  كتتتتةواوةنى وتتتتوديَتىء  تتتةربةوؤيى وؤيتتتتةتى لتتتتةبوارى  (التتتتاريخ 
:" نؤثيدياى ئيستتسمى لةبارةيتتةوة دةلَتتو ئةنستتك. نو تتينةوةى ميَذووييتتدا

ميَذوونو يَكة كةؤيادةكريَتةوة بةتوندى ؤيَ ريكردن  لةوانتةى كتةزانيارى   
ليَوةرطرتوون ء ليَيانةوة طوا تويةتيةوة   ةروة  ذؤن راظةكردنيشتى بتؤ   

ميَتذووى  )لةكتيَبةكةيتدا بةناونيشتانى  ( روبةر  فنن ". )رووداوةكان وابووة
تايشتتتى ئتتتي  ئة تتتري دةكتتتا  كتتتة لةذتتتينى      ( فةلستتتةفةى ميَتتتذوو 
تةنها بةطيَرِانتةوةى رووداوةكتان وازى نتة يَناوة     :" تؤماركةرةكانةو دةلَو

بتتةلَكو  ةولَيتتداوة ثيَشتتةكى رووداوةكتتان ئاشتتكرا بكتتا ء ئةوامتتةكانى     
 ".َاتةرِوو

لة اوةتنى ترى ميَذووى طشتى  ديسان مة ،ودى ميَذوونومسان  ةيتة   
تيايانتدا لة تةر   ( الي د ومع دن ال و رمروج )يشانىثةرِاوةكةى بةناون

ريَبتتازى تةبتتةرى رؤيشتتتووة  لة تتةرةتاى درو تتتبوونةوة تتتاثيَش مردنتتى  
ئةويش  وة  تةبةرى وابووةو  ةوالَى بةبينب بتةراورد كتردووة   تةروة ا    
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 تتةردانى شتتويَنى رووداوةكتتانى كتتردووةء بةناوذتتةكانى وتتتتى فتتار ء     
رندي ء مةدةغةشىةردا طةرِاوةء بةوتتى ثش  كرمانء  يندو دوورطةى  ة

رووبتتارو ئازةربانتتانء ؤورؤتتانء شتتامدا  تتورِاوةتةوة  لتتةوتتى ميستتردا  
ئتتةش طةرِانتتة رووى . نيشتتتةؤو بتتووةو لةفو تتتا  كؤذتتى دوايتتى كتتردووة 

بينبء توانتاى لة تةر كؤكردنتةوةو ليَوردبوونتةوةو زانينتى را تتى ذتن         
نة طرن تى ثيَبةوشتيوة لة تةر ئتةوةى     بؤية بينينى ئتةو شتويَنا  . وستووة

دةزانتر  كتة مة ت،ودى    . كةلةطة  ئتةبى  ومستانى ؤتايي دا ؤياوازبيَت     
زانياريةكى طةورةو مة ري ةيةكى فراوانى  تةبووة دةربتارةى  ةنتديَك لتةو     

ؤتتتايي  :" را تتتتيانةى كتتتة لة ةنتتتد  كتيَبةكانيتتتدا با تتتكراوةو دةلَيَتتت  
رووبارى متة ران كةبريتيتة   بان ةشةى ئتةوةى دةكتردو ثيَتى دادةطتر  كتة     

لةرووبارى  تند  لةنينتة  بتةتش دواتتر مة ت،ودى ئةمتة بة ةَلتة دادةنتوء         
يتتان نازانتتو  :"  ةلَةكةشتتى بةمشتتيَوةية بتتؤ را تت  دةكاتتتةوة و دةلَيَتت    

كةرووبارى مة رانى  ند لةذاوطء كانى طةليَكى ناودارةوة لةبةرزاييةكانى 
ةو زةوى كشمريو  ةفةنتدار و  وتتى  ندا لةزةوى كراوةى مةمنةكةتى بورد

تافرةوة   ةلَدة ولَو تاوةكو بؤ وتتى مولَتان كؤتايى ديَ   ئا لةويَدا ثيَتى  
 ".دةوتر  رووبارى مة ران

 
 ميتؤدى لَيكؤَلينةوةى مَيذوويى الى عةرةب

ميتتتؤد ريَ ةيةكتتة بؤتويَذينتتةوة  را تتت ؤيى روداوو لةميَتتذوودا بريتيتتة    
لَينةوةى ميَتذوويى دةةاتتةرِوو  بؤيتة ئةطتةر     لةيةكةش شتو كةريَبازى ليَكؤ

يؤنتان  تةولَيان دابتو كة تتة نَى مرؤيتى لةدة تةتتى وورافتة ئازادبكتتةنء       
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ؤيتاوازي كترد لتةنيَوان    ( يكاتيو )ئازاديان كردبيَ   كاتيَك كةميَذوونو  
را تتتتىء ئةفستتتانة لةميَذووةكةيتتتدا بتتتؤ ثةرة تتتةندنى يؤنتتتان  ئتتتةوا       

بتتةيالَى وؤيتتان  َاكنتتةرى ميتتتؤدى     ةرةبتتةكانيش توانيويانتتة بتتة  
زانستى به بتؤ توَيذينتةوةكانى مَيتذوو  بةشتيَوةية  كتة لتةبريو  ؤشتياندا        
بريؤكةى كا ء شويَه ذةكةرةى كردو ذاوةكانيان ثؤليَه كردو بايةويانتدا  

ثيَشتتتَ . بتتتةكاتى رووداوة ميَذووييتتتةكان بتتتةرؤوو متتتان ء  تتتالَةكانةوة  
يتؤدةيتتتان ثتتتةيرِةو نتتتةكردووةو  ميَذوونو تتتانى يؤنتتتانء رؤمتتتان ئتتتةش م 
ثتتةييان ثيَنتتةبردبوو  ( ز9521)ميَذوونو تتانى ئتتةوروثا  تتتاثيَش  تتالَى 

 .دةلَيَه(باكةء مارطنيو ) ةروة  
 ةرةبتتةكان ثشتتتيان بة تتةنةدو طيَرِةرةوةكتتان بة تت  لةطيَرِانتتةوةى    
فتتةرموودةدا بؤثاريَ طتتاريكردن لتتةدة  كةئتتةش ميتتتؤدة زيتتاتر لةميَتتذووى    

( يتة ىوبى : ) ةمبةرايةتىء ؤةن ةكاندا ثيادةكراوة  بؤمنوونةوياننامةى ثيَ
ميَذوونو  با ى  ةرذاوةى زانياريةكانىء ناوى طيَرِةرةوةكتان  ئةوانتةى   

كتردووةو  ( تاريخ الي،ىوبى)كةزانيارى ليَوةرطرتوون لة ةرةتاى كتيَبةكةيدا
يش يةكيَكى ترة لتةو ميَذونو تانةى   (مة ،ودى.)دة ةكةشى تؤماركردووة

رووداوةكانى بةبو  ةنةد يتاوود دانتةثايَ لةدة تدا طيَرِاوةتتةوة  بتةتش      كة
 ةرذاوةكانى لةطيَرِةرةوةو ثؤليَنكةرانء ميَذوونو ان لةثيَشتةكى كتيَبتى   

دا با تيكردووةء وردةكتارى ئةوامتداوة لةوطيَرِانةوانتةدا     (مرول الاي د)
شتيانى رةفت    بؤية  ةنديَكيانى وةرطرتووةو  ةنديَكي. كةليَيانى وةرطرتووة

 اوكتتتا   تتتةموو ميَذوونو تتتيَك را تتتت ؤيى و وردةكتتتارى     . كردؤتتتتةوة
طيَرِانةوةكةىء ميتؤدى لةتويَذينةوةدا ثيَوانة دةكريَ   بؤية ئةطتةر  تاتوو   
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ميَتتذوونو   او تتةردةمى رووداوةكتتان بتتوو  ئتتةوا ئامادةباشتتى دةكتتا     
بتتتتتؤبينبء كؤشتتتتتش لةثشتتتتتتةوةى ية يىتتتتتة  لةطيَرِانتتتتتةوةدا  وة    

لةثسنةكةيتداء ميَتذوونو    (  متردووة 105)كة تالَى (متة ري ى )و ميَذوون
لةكتيَبةكةيتتتتدا (  متتتتردووة110)كة تتتتالَى(ئتتتتي  تتتتتةغرى بتتتتةردى  )

لةطتتتة  ( الن اااوم الرا ااارة فااا  ملاااور مصااار والقااا  رة)بةناونيشتتتانى
  299)كة تتتتتتتتالَى (اااااااااال الاااااااادي  الساااااااايو  )ميَتتتتتتتتذوونو 

(. القا  رةحس  المح ضرة ف  اخبا ر مصار و)لةثةرِاوةكةيدا (مردووة
متتتتردووة (  200)كة تتتتالَى( ئتتتتي  ئيتتتتا ) تتتتةروة ا ميَتتتتذوونوو  

كة لةوويَندكارةكانى (بدائع ال  ور فى و ائع الد ور)لةثةرِاوةكةيدا بةناوى 
بووة و ميَذووى بؤ ميسر داناوة تاثيَش مردنى وتؤى بةدوو تا      سيو  

=  9900)كة تالَى ( ةبتدو رةىتان ؤربتتى   )ؤ ةلةوة  ميَذوونوو تان  
ع  ئاد االثا ر فا  )مردووة لة ةردوو كتيَبةكةيدا بةناونيشانى( ز9195

مظهاااااااار التقاااااااادي  بااااااااي  ب دولااااااااة )و (التااااااااراام واالخباااااااا ر

 ومستانى  )كةميَذوونو ى  اوذتةروى شتارى نةؤتدى  ت،ودى    (الفررسي 
 نتوان ادتد فتى    )لةثةرِاوةكةيتدا بتةناوى   ( كورِى  ةبدولآَلى كورِى بةشتر 

 .تى رؤيشتووةلة ةر ريَبازى ؤرب(تاريخ ود
بة تتةريا  بيتتنب  ةرذتتاوةيةكى ني تتا بةوشتتبووة لة ةرذتتاوةكانى    

ميَتتذووى رابتتردوو   تتةروة ا  ةرذتتاوةية  بتتووة بتتؤ روانتتب لةميَتتذووى     
 تتةردانى (حمةمتتةد  ةبتتدولَآل  تتةنان ) اوذتتةرخ  ميَذوونو تتى  اوذتتةرخ  

شتتويَنةكانى ئةندةلو تتى كتتؤنى كتتردووة لةئيستتءانياو متتةغري ء دواتتتر      
. ؤثيديا ذتتتتتتاكةكةى نو تتتتتتيوة لةميَتتتتتتذووى ئةندةلو تتتتتتدائةنستتتتتتكن
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حياا ة )ثةرِاوةكتتةى  بةناونيشتتانى( حمةمتتةد يستتنب  ةيكتتةي.د)كتتاتيَكيش

نو تى  راى وابتتوو بتةبينب تتتةواوى بكتا   بؤيتتة  تةردانى شتتارى     (محماد
مةككتتةو مةدينتتةى كتترد بتتؤبينينى درةنتتةكانى ثيَ ةمبةرايتتةتى ء بتتوو       

و لتةنيَوان رابتردوو   (فا  منارل الاوح )بةبابةتى كتيَبةكةى بةناونيشتانى  
ئيَستادا لةذوارذيَوةيةكى ؤواندا لةرا تىء شترؤظة لة تةر شتانؤيى كتا      

 تتتتتتةروة ا ئتتتتتتي  وةلتتتتتتدون   . ثةيوةنتتتتتتدى درو تتتتتت  كتتتتتتردووة  
توانيويتةتى دةربتارةى روانينتى طشتتى بتؤ ميَتذوو        (المقدمة)لةكتيَبةكةيدا

امشتاوةو ئا تةوارى   دةرككردنى  و  بؤكرؤكى ميَذوو ئاشكرا بكا   بؤية ث
ئتي  وةلتدون لة تةرى زانستتتى ميَتذوو ئةوةيتة كتةرووداوى لةذوارذتتيَوة       
ؤوزئيةكةيةوة  ةلَ رتووة بؤ ذوارذيَوة طشتيةكةى   ةروة ا رووداويشى 
طوا تؤتةوة بؤذوارذيَوةى كتا ء شتويَه  بةشتيَوةية  كؤمةلَتة  ؤكاريَتك      

ةو كؤمةلَتتة تةيتتةكوش بتتةرةوتى مرؤظتتةوة لة تتةر زةوى دةكتتةن  ئتتيَ ئتت  
 ؤكارة مرؤظ وؤى درو تى كردبو يتان لة تةرةوةى توانتاو لة تةرةوةى     

 تةروة ا ئتي  وةلتدون بتريورِاى وايتة كةميَتذوونو        . دةرككردنيةوة بيَ 
وؤى  ةَلدة تتو بةراظتةكردنىء  تةر وؤيشتى  تؤو  ؤكتاريَتى ثيَشتكة         
دةكتتتا  لتتتةوا ي،ى روانينتتتة طشتتتتيةكةيةوة بتتتؤرةوتى ميَتتتذوو  ثاشتتتان   

رككردنيةوة بؤ كرؤكى رووداوةكان  ئةطةر اتوو ميَذوونو  لةميانتةى  لةدة
با كردنى رووداوة ميَذووييةكاندا  ؤكارو  ؤى ئاشكرا نةكردبوو   ةروة ا 
بةبينينى وؤيشى ئةو  ؤو  ؤكارانةى ؤيَبةؤو نةكردبوو بؤكرؤكى ميَتذوو   

ذوونو تانى  ئةوا ميَذووةكةى والَى دةبو لةزيندويَتى  لةش طؤرِةثانةشتدا ميَ 
 تتةرة  رؤشتتناييان وستؤتة تتةر ئتتي  وةلتتدون بتتةوةى كتتةن يك نتتةبووة 
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لتتةثيَش دةركتتةوتنى ؤتتؤرج ظيكتتؤى ميَتتذوونو  و فةينة تتوش ثتتيَش  تتو 
بؤيتتة ئةطتتةر ميَذوونو تتانى  تتةرة  متتادةى ميَتتذوويان ثيَشتتكة  .  تتةدة

كردبو  ئةوا ئي  وةلدون بةتةنها وؤى زانيويَتى ذؤن ئةو مادة ميَذوويية 
 .و   بكا ء ذؤنيش  ودى ليَوةرب ريَ در
 

 عةرةبء ميتؤدى ذياننامةى مَيذوويي
 تتةرة  ميتتتؤديَكى تايبتتةتيان لةنو تتينةوةى وياننامتتةء بة تتةر اتدا    
 تتةبووة  ئةمتتة  بريتيتتى بتتووة لةيةكتتةش  تتةن او  تتةلَهيَنانء ثسنتتدانان    
ى لةبوارى ميَذوودا  كاتيك نو ينةوةى ميَذووييان بةنو تينةوةى وياننامتة  

ثيَ ةمةرايةتيتتةوة دة تتتءيكردووةء ذتتوونةتة طؤرِةثانةكتتةوةء ميَتتذوويان   
بؤناودارةكان داناوة   ةروة  ميَذوو يان بؤ شارء ناوذةكان داناوة  بةتش 
نو ينةوةى ميَذوويي وياننامتة الى  تةرة  ثترِ نتةبووة لتةتيؤرى ثالَتةوان       

ة ةر ئةش تيؤرة لةميَذوودا  وةكنؤن ميَذوونوو انى يؤنانء رؤمان كاريان ل
ذتونكة  . كردووةء  ةموو رةوتى ميَذووشيان بؤوودى ثالَةوان طيَرِاوةتتةوة 

ثالَةوان لةميَذووى ئيسسمدا ؤ ة لةدياردةيتةكى كؤمةتيتةتى بؤجوؤتولَى    
 .كا ء شويَه شتيَكى تر نةبووة

ثريؤزكردنتتى ثالَتتةوانء كتتارة نائا تتاييء متتو جي ةء بنيمةتيتتةكانيان     
وة بة تتةر  ة تت ء  تتؤزى ميَذوونوو تتانى يؤنتتانء   كةماوةتتتةوةء زالَبتتو 

رؤمانتتدا لةكاري تتةرى ئةفستتانة كؤنتتةكان بتتووةء  تتةلَيان طرتتتووة لة تتةر   
 اوكتا   . ثريؤزكردنى ثالَةوانيَتىء رؤلَى ثياوى مةزن بةثالَتةوان ذتويَنراوة  

ثالَةوان لةميَذوويي وياننامةى  ةرةبتدا نويَنةرايتةتى  تةردةشء وين ةكتةى     
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 تتةروة ا . بتتارودؤوى  تتةردةمةكةيدا كارليَتتك دةكتتا   دةكتتا ء لةطتتةيَ  
ميَذوونوو تتانى  تتةرة  لةنو تتينةوةى ميَتتذوودا ثشتتتيان بة تتةنةدةكان   
بة تووة  بةتايبة  لةنو تينةوةى ميَتذوويي وياننامتةداء زيتاتر زانياريتان      

ئةطتةر ميَتذوو   . لةو طيَرِةرةوانة وةرطرتووة كةزؤر ن يكبتوون لةكة تةكةوة  
ردةمى ئتةو كة تة بووبيَت  كةميَتذووى بؤنو تيوة       نوو ةكة وؤى  او ة

ئتتتةوا ثةيوةنتتتدى ثيتتتوةكردووةء را تتتتةووؤ زانياريتتتةكانى لةوؤيتتتةوة    
دواؤتتار وياننامتتة بتتواريَكى بةثيتتتة بؤذتتريؤكى ميننتتى  وة    . وةرطرتتتووة
 ةنتةرةى شا ريء  تةي ى كتورِى زى يتةزنء وياننامتةى زا تر      )وياننامةى 

 (.برب ء وياننامةى بةنى  يسي
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 :سةرضاوة
( ز9/9210)  متان ى (002)ى ذاثى  ،ودى  ومارة(ال يصي)طؤظارى 

 (. 95-91) الَى  يَيةش ال
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 بريدؤزةكانى راظةكردنى مَيذوو
(90) 

 
ميَذوو ثيَ ةيةكى طرن ى لةنيَوان لىةكانى مة ري ةى مرؤظايةتيدا 

ة بايةوى داطريكردووة  مرؤظ لةماوةى  ةردةمة ديَرينةكانى ميَذووةو
ثيَداوة  لةميسرى كؤندا  نو راوة ميَذووييةكان لة ةر طةتى بةردى 

  (ميسؤثؤتاميا)دةنو رانةوة  بةتش لةوتتى نيَوان دوو روباردا 
نو راوةكان لة ةر تابنؤى  ورِيه يان تاتةبةردى  ورِيه دةنو رانةوة  

ةكانء بةوة  زؤر دانراوى ميَذوويى طرن  كة لة ةردةمة ميَذوويية كؤن
 .ناوةرِا  ء نويَدا دةركةوته زيادى كرد

لة ةدةى يةظدةيةمدا  ةرؤةش بريدؤزةكانى راظةى ميَذوويى ثةرةيان 
 ةند  لةكاتيَكدا زانراوة كة ومارةية  لةو بريدؤزانة رةطوريشةكةيان 
دةطةرِيَتةوة بؤ  ةردةمة ميَذوويية كؤنةكان  منوونة  وة  راظةى 

ى ئاينى بؤ ميَذوو   ةروة ا راظةى ؤوطرافى بؤ ثالَةوانى بؤ ميَذوو  راظة
 .ميَذوو  لةطة  راظةى ووة بؤ ميَذوو

 
 راظةى ثاَلةوانى بؤ مَيذوو
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ئارِا تتتتتةى ثالَتتتتةوانى لةراظتتتتةكردنى ميَتتتتذوودا بةلةثيَشتتتتَينى ئتتتتةو 
راظةكردنانتتتة دادةنريَتتت   كتتتة متتترؤظ نا تتتيبيَتى  واتتتتة كتتتارو كتتتردةوةى 

نى رووداوة ميَذووييتتتةكان لتتتةش  مةزنتتتةكان دةبيَتتتتة  تتتؤى درو تتتتكرد   
ئتتتتتتةش ئارِا تتتتتتتةية  لة تتتتتتةردةمى يؤنانيةكانتتتتتتةوة   . ؤيهانتتتتتتةدا

ى شتتتا ريى (ئتتتةليازةو ئؤديَستتتة)دة تتتتيءيَكردووة   تتتةردوو دا تتتتانى  
بتتةثاراداريَك دادةنريَتت  بتتؤ متتةزنكردنى ثالَتتةوانء    (  تتؤمريؤ )يؤنتتانى 

 .ثالَةوانيَتى
 010) تتتريؤدؤ  لةثيَشتتتةكى نتتتؤ ثةرِاوةكتتتةى ميَذوونو تتتى يؤنتتتانى  

  ميَتتتتذووى (التتتتتواريخ)دا  تتتتاتووة  كتتتتة نا تتتتراوة بتتتتة  (ز.ث 095 –
تؤمتتتاركردووة بؤئتتتةوةى  تتتةردةش كتتتارو كتتتردةوةى ثيتتتاوة مةزنتتتةكان  
لةبرينتتتتةكا    تتتتتةروة ا بؤئتتتتتةوةى دة تتتتكةوتة ذتتتتتاكةكان بتتتتتةبو   

دواى  تتتتتتريؤدؤ   (9).متتتتتتةزنكردن يتتتتتتان  ةر تتتتتتورِمان نةميَننتتتتتتةوة
ئتتتتتةو ( ز.ث 009 – 065)ميَذوونو تتتتى يؤنتتتتانى توكيتتتتتديس ديَتتتت     

بةر ةمتتتتتديَنوء تيايتتتتتدا ئتتتتتةو رؤلَتتتتتة  ( ثيتتتتتاوى متتتتتةزن)بتتتتتريدؤزى 
رووندةكاتتتتةوة كتتتة ثالَةوانتتتةكان لةدرو تتتتكردنى ميَتتتذوودا دةي يَتتترِن     
ذتتتتتتونكة كتتتتتتارو كتتتتتتردةوةى ثالَةوانتتتتتتةكان لةمنونتتتتتتةى ثادشتتتتتتاو  

ئتتتتةو  (9) . تتتتةركردةكانء ئازايةتيتتتتةكانيان ميَتتتتذووى درو تتتتتكردووة  
يةكتتتةمى بتتتؤ ويتتتانى ئتتتةو تاكةكة تتتانة بتتتوو كتتتة  بتتتريدؤزة بايةوتتتدانى 

 .يارمةتيان داوة لةطؤرِينى رةوتى ميَذوودا
 – 995)ثاشتتتان ميَذوونو تتتى رؤمتتتانى بتتتةناوبان  ثنوتتتتار  ديَتتت      

كتتتتة لتتتتة كة تتتتايةتى وؤيتتتتدا  كة تتتتيَتى ثتتتتةروةردةكارو     ( ز.ث 06
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ويتتتتانى )كة تتتيَتى ميَذوونو تتتى كؤكردبوويتتتةوة لةكتيَبيَكتتتدا بتتتةناوى      
ؤةوتكردنةوةيتتتة  لة تتةر ئتتتةو شتتتانةى كتتتة ثيَشتتتَ    وة ( مةزنتتةكان 

توكيتتتتتتديس لتتتتتتةبارةى تيتتتتتتؤرى ثيتتتتتتاوى مةزنتتتتتتةوة ؤتتتتتتةوتى      
ثنوتتتتتار  ثشتتتتتى بةشتتتتيكردنةوةو متتتتةزنرِاطرتنى  . لة تتتتةركردبوويةوة

كة تتتايةتيةكان بة تتتتبوو كتتتة بةشتتتداريان كتتتردووة لةدرو تتتتكردنى      
 (0).ميَذووى ؤيهاندا

اوةى تيتتتتتتؤرى ثيتتتتتتاوى متتتتتتةزن لةراظتتتتتتةكردنى ميَتتتتتتذوودا لتتتتتتةم 
 تتتتةردةمةكانى ناوةرِا تتتت ء نويَشتتتتدا بتتتتةردةواش بتتتتوو  بةشتتتتيَوةية   

( ز 9200 – 9190)فةينة تتتتتتوفى ئين نيتتتتتت ى  ربتتتتتتر   ءنستتتتتتر  
ثادشتتتتتا لة تتتتتةردةمة :"ئامتتتتتاوةى بؤدةكتتتتتا   بتتتتتةؤؤريَك دةلَيَتتتتت  

رابردووةكانتتتتدا نويَنةرايتتتتةتى  تتتتةموو شتتتتتيَكى دةكتتتترد  لةكاتيَكتتتتدا    
كيان نتتتةدةكرد  بؤيتتتة ثامشتتتاوةى تاكتتتةكانى طتتتةي نويَنةرايتتتةتى شتتتتيَ 

كتتارو كردةوةكتتانى ثادشتتا  تتةموو ويَنةكتتةى دةوستتتةرِوو  لةكاتيَكتتدا       
شتتتتيَوازةكانى ويتتتتانى طتتتتةي باك راونتتتتديَكى نارِؤشتتتتهء تةمومتتتتذاوى      

 (0) ". ةبوو
لتتتتتةناودارترينى ئةوكة تتتتتانةى بتتتتتةرطرى لتتتتتةتيؤرى راظتتتتتةكردنى    

ى فةينة تتتتوشء (تؤمتتتتا  كارليتتتتي)ثالَتتتتةوانى بتتتتؤ ميَتتتتذوو كتتتتردووة  
 – 9125) تتتتى ئو تتتتكوتنةندى بتتتتوو كتتتتة لتتتتةنيوان  تتتتاتنى   ميَذونو
( ثالَةوانتتتتةكان)دا ويتتتتاوة  ئتتتتةوة  لةكتيَبةكةيتتتتدا بتتتتةناوى (ز 9115

ئتتةو ميَتتذووةى   –لتتةبريوباوةرِى منتتدا ميَتتذووى طشتتتى   :"كاتيَتتك دةلَيَتت  
ئتتتةو ميَذووةيتتتة كتتتة لةاليتتتةن   –كتتتة متتترؤظ لتتتةش ؤيهانتتتةدا دايهيَنتتتاوة  
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وة  ئتتتتةوان ثيَشتتتتةوانء ئتتتتةوان  مةزنةكانتتتتةوة لتتتتةدونيادا دةركتتتتةوتو 
را تتءيَراون بتتؤ كاروبارةكتتان  ئتتةوان ثيَشتترِةو و  ةرمةشتتىه   تتةروة ا     
ئتتتةوان دا يَنتتتةرى  تتتةموو ئتتتةو شتتتتانةن كتتتة وتتتةلَكى دونيتتتا لة تتتةرى 
ريَكتتتةوتوون   تتتةموو ئتتتةو شتتتتانة  كتتتة ؤيهتتتان ثيَتتتى طةيشتتتتووة      

 (5) ". ةروة ا  ةموو ئةوشتانة  كة لةش بوونةدا ؤيهان دةيبينيَ 
تويَذينةوةيةكى دريَذى ( در دريك ئةدام  وود)بةتش زاناى ئةمريكى 

 و  ةدو  ةشتاو شة  ثادشا لةئةوروثاى وؤرئاوا ( 016)دةربارةى 
نو يوة  ئةو لةئاكامى تويَذينةوةكانيدا وادةبينو كة ثالَةوانى ميَذووى لة 

 ئةدام   ةولَدةدا  بناغةيةكى. ثنةوثايةى يةكةمدا بريتية لةثادشا
ئةزمونى ببةوشيَتة بريدؤزةكةى   اوكا  بةزؤرتريه بان ةشةكار 
دادةنريَ  دواى كارليي كة زيادةرِةوى كردبيَ  لةتةئوينى ثالَةوانيدا بؤ 

 (6) .ميَذوو
ئةو رةونة طةورةيةى كة نةيارانى تيؤرى ثياوى مةزن ئارِا تةى 

ابورى دةكةن ئةوةية كة ئةش تيؤرة رؤلَى وين ةى كؤمةتيةتىء رةوشى ئ
فةرامؤ  دةكا  كة لةميانةيدا ئةو تاكةكة ة  ةركةوتووانة 

وين ةكةياندا دةكةن  )دةردةكةونء مومارة ةى ذاالكيةكانى وؤيان لة
ذونكة  ةر تاكةكة يَك كة ميَذووية  درو تدةكا   ئةوا ئةو رؤشنبريىء 

مرؤظيش ناتوانو كاريَك . شار تانيةتةى كة ئينتماى بؤى  ةية  نوردارة
 (1) (.مةطةر شار تانيةتةكةى ريَ ةى ثيَبدا  بكا 

بةتش ئارِا تةى ثالَةوانى لةراظةكردنى ميَذوودا تائيَستا  اليةن رانى 
لةزاناو فةينة وشء ميَذوونو ةكان ماون كةوا دةبينه كاروكردةوةى 
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ثياوة مةزنةكان ئارِا تةى رووداوة ميَذووييةكان دةكا ء يارمةتيدةدا  
 ةروة  . ؤيهان لةكاتيَكةوة بؤ كاتيَكى تر لة ةر طؤرِينى رووى

تائيَستا  وياننامةو بة ةر اتى ثياوة مةزنء ثالَةوانةكان بةلىيَك 
 .لةلىةكانى ميَذووى  يا ى دادةنريَ 

 
 راظةكردنى ئاينيى بؤ مَيذوو

ئةش راظةكردنة لة ةردةمة كؤنةكانةوة دؤزراوةتةوة  لةو يالَةتانةدا كة 
ةيانتوانيبيَ   ةند  راظةكردنى ثالَةوانى ببةوشنة تيايدا ميَذوونو ةكان ن

ميَذوو   ة تاون بةثيَشكةشكردنى راظةكردنى ئاينى لةئاكامى 
بريوباوةرِيان بةبوونى  يَ يَكى باتدة   كة زا ء بة ةوموونة لة ةر 

 .ؤيهانء دونيا ئارِا تة دةكا   ئةو  يَ ةشيان ناوناوة وواوةند
كؤن لةوتتى ميسؤثؤتامياو وتتى شاشء  الى يؤنانيةكانء الى طةالنى

ميسر  با ى ئةو وواوةندة كراوة   ةمووكا  ثادشايان بةوواوةند يان 
نويَنةرى وواوةند لة ةر رِووى زةوى داناوةو ئةو رووداوة ميَذووييانةشيان 
بؤ ئةو طيَرِاوةتةوةو بريورِاشيان وابووة كة ؤولَةى ميَذوو  يض نية ؤ ة لة 

بؤ كؤتاييهيَنانى ؤيهانء ئةو ذركة اتة  لة يَنَكارية  ثسنى وواوةندى
. طشتيةكةيدا برِيارى ليَدراوة لة ةرةتاى درو تبوونةوة تا رؤوى دوايى

ئةش راظةكردنة ميَذووى تةوراتى طرتؤتةوة   ةروة  لةطة  ميتؤدى 
ميَذوويى كةنيسةى مة يحيةتيشدا دةطووو  بةتش بةشيَوةيةكى  ولََ  

سسمى بؤ ميَذوو  ديسان بان ةشة دةكا  بؤ برِوابوون راظةكردنى ئي
ياوود ئةو  (1)بةبوونى وودايةكى باتدة   لة ةرةوةى  ةموو شتيَك 
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ئارِا تةكةرة بؤ  ةموو شتيَك  بةطويَرةى ئةش طؤرِانكارية  ؤولَةى ميَذوو 
كة بةفراوانى طةردوون دةطريَتةوة ية  ؤولَة دةبيَ  لةو رؤوةوة 

كة وودا ئامسانةكانء زةوى درو تكردووةو دةرِوا  دة تءيَدةكا   
 (2) .بةرةو رؤوى دوايى

ليَرةدا طروثيَك لةميَذوونو ان كة واوةنى بريدؤزة ئاينيةكانه لةكا ء 
ميَذوودا  ئةوان كا  دةبة تنةوة بةدرو تكردنى يةكةمةوةو لةذارةنو ى 

دةن  مرؤظ لةدونياو بةكؤتاييةوة يسا ء   او ثاداشتى ثيَوة طريَدة
( ز 50 –ز .ث 95فنيون )لةديارترينى نويَنةرانى ئةش ئارِا تةية  

 000 – 050)بةنيسبةتى ئاينى ؤولةكةوة   ةروة ا  ةشة ئؤطة تب 
مردووة (   101كة  الَى )بةنيسبة  ئاينى مة يحىء ئي  وةلدون ( ز

 (90) .بةنيسبة  ئاينى ئيسسمةوة
وا دةبينه كة ويستى وودا  بةمة  دةبينب اليةن رانى ئةش راظةكردنة

بريتية لةئارِا تةكةر بؤ  ةموو شتيَكء  ةر ئةويش ئارِا تةى رووداوة 
ميَذووييةكان دةكا  بة اوكارى ئارِا تةكردنى كاروكردةوةكانى مرؤظ  

 .ئيَ تاكةكة  بيَ  يان كؤمة 
 
 راظةكردنى جوطرافى بؤ مَيذوو

يارةكتتتانى يؤنتتتان رةطوريشتتتةى ئتتتةش راظةكردنتتتة دةطةرِيَتتتتةوة بتتتؤ بري
كتتتة وايانتتتدةبينى راظتتتةكردنى ميَتتتذوو  طتتتةرِان بتتتةدواى  ةرذتتتاوةكانى   
طؤرِانكاريتتتتدا لتتتتةروداوة ميَذووييةكانتتتتدا دةكتتتتر  لةريَ تتتتةى تيَبينتتتتى    

 (99) .بارودؤوة ؤوطرافىء ئاوو ةواييةكانةوة ئةوامبدريَ 
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لةاليتتةن رانى ئتتةش راظةكردنتتة لة تتةردةمة نويَيةكانتتدا ئةوانتتةن كتتة        
نتتداوة راظتتةى ديتتاردة مَيذووييتتة فرةكتتان لتتةوَير رؤشتتنايى يتتة          ةولَيا

لةوانتتة   (99) فاكتتتةردا بكتتةن كتتة ئتتةويش فاكتتتةرى ؤتتوطرافى بتتووة      
 – 9612)ميَتتتتتتذوونو ء فةينة تتتتتتوفى فةرةنستتتتتتى مونتستتتتتتكيؤية  

  كتتتتة بايةودانتتتتةكانى ذتتتترِكردةوة لة تتتتةر شتتتتيكردنةوةى   (ز 9155
ئاوو تتةواو بتتارودؤوى  ميَتتذوويى بتتة ؤى  ؤكتتارة في ياييةكانتتةوة  وة     

 تتةروة ا يتتةكيَكى تتتر لتتةوان فةينة تتوفى ئتتةلَمانى       (90)ؤتتوطرافى تتتر  
  كتتتتة طةشتتتتةكردنى مرؤيتتتتى لةريَ تتتتةى  (ز 9100 – 9100) تتتتردرة 

طتتتتتةرِان لةما يتتتتتةتى ثةيوةنتتتتتدى متتتتترؤظ بةوين تتتتتةى  روشتتتتتتيةوة  
 (90).راظةكردووة

 – 9116)ى ئةمريكيتتتة ( نتن تتتتؤن) تتتةروة ا يتتتةكيَكى تتتتر برييتتتار 
كتتتتتة ثيَشتتتتتكةوتنى شار تتتتتتانيةتة مرؤييتتتتتةكانى لة ةنتتتتتد    (9201

 تتةروة   ؤكارةكتتانى  . ناوذتتةدا ثيَشلستتتووة بتتةبو شار تتتانيةتى تتتر   
 ةلَوةشتتانةوةو دواكةوتنيشتتى طةرِاندؤتتتتةوة بتتؤ فاكتتتةرة ئاوو ةواييتتتة     

 (95) .ؤوطرافيةكان
 

 راظةى خوىل بؤ مَيذوو
دةركةوتووة  راظةكردنى ووة بؤ ميَذوو لةماوةى  ةردةمى يؤنانةوة 

ئةش راظةكردنة لةدةوروبةرى مانايةكى  ةرةكى دة ورِيَتةوة كة بريتية 
ميَذووى ؤيهان لةووة ية  بةدواى ية ء ليَكنوودا دةرِوا ء : لةوةى

 001 – 091)فةينة وفى يؤنانى بةناوبان  ئةفستؤن . دة ورِيَتةوة
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ا دادةنريَ   لةنويَنةرانى راظةكردنى ووة بؤ ميَذوو لةو  ةردةمةد( ز.ث
ئةفستؤن وايدةبينى كة ميَذوو طوزارشتة لةكؤمةلَيَك ووي و دةوران  كة 
بيَ ومان بة ةلَسانةوةو شيبوونةوةو رووداوة  روشتيةكان كؤتايى 

 ةروة ا لةاليةن رى ديكةى ئةش راظةكردنة ميَذوونو ى  ةرةبى  (96)ديَ  
يستة بةومارةية  ة كة وا دةبينو  ةموو دةولَةتيَك ثيَو(ئي  وةلدون)

وولدا برِوا   كة بريتب لةوويء  ةردةمى  يمرانء شارنشينى  ثاشان 
وويء  ةردةمى  يَ و ثةرة ةندن  ثاشان وويء  ؤناغى الوازبونء 

 . ةلَوةشانةوة
 ةروة ا اليةن ريَكى ترى ئةش بريدؤزةمان  ةية لة ةردةمى نويَدا كة 

ظيكؤ بريدؤزيَكى ( ز 9100 – 9661)ئةويش ميَذوونو ى ئيتاة ظيكؤية 
. لةثةرة ةندنى طةالندا داناوةو ناوى ليَناوة بريدؤزى وويء  ؤناغةكان

بةطويَرةى ئةش بريدؤزة  ةموو نةتةوةية  لةنةتةوةكان بة  و وويء 
 ؤناغء  ةردةمدا تيَدةثةرِيَ  كة دواؤار بة ةردةمى بةربةرى بوونء 

 . ةلَوةشانةوةى كؤتايى ديَ 
 ؤناغى وواوةندى  تيايدا : )ةردةمانة  بريتب لةئةو وويء  ؤناغء  

وةلَك برِوايان واية كة وواوةند  ةموو شتيَك بةرِيَوةدةبا    ؤناغى 
ثالَةوانى  كة  ؤناغى كة ايةتية طرن ة بة يَ ةكانة   ؤناغى مرؤيى  كة 
بريتية لة ةردةمى شار تانيةتى را تة ينة كة تيايدا يةكسانى  روشتى 

يدا بآلودةبيَتةوة   ةروة ا ئةو يا ايانة  بآلودةبيَتةوة كة لةنيَوان وةلَك
تيايدا  ةمووكة  يةكسانه  دواى ئةو  ؤناغء  ةردةمانة  
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شار تانيةتةكة تووشى  ةرة ء شكستى دةبيَتةوةو دةطةرِيَتةوة بؤ 
 (91) (.بةربةريةتى نو 

 – 9110)مان  ةية (شءن نر) اوكا  ليَرةدا ميَذوونو ى ئةلَمانى 
كة بةطويَرةى بريوباوةرِى وؤى ثيَى واية ميَذوو بريتية ( ز 9206

لةشانؤية  بؤ ومارةيةكى طةورة لةشار تانيةتةكان  ميَذووى  ةموو 
شار تانيةتيَكيش وة  ميَذووى بونةوةريَكى ئؤرطانية  واتة  ةوز دةبيَ ء 

 ةروة  ثيَى وابوو كة ذوارذيَوةى . ثيَدةطا  ثاشان تيادةذيَ ء دةمريَ 
ن يةكيَكة بةنيسبة  بونةوةرة زيندووةكانةوة  بؤية  ةموو ويا

بؤية . شار تانيةتةكانيش ية  ذوارذيَوةيان  ةية كة لة ةرى دةرِؤن
ميَذوو بريتية لةكؤمةلَيَك  ؤناغء وويء  ةردةمى ويانى شار تانيانة  
 ةموو شار تانيةتيَكيش وويء  ؤناغء  ةردةميَكى ويانى داوراوى  ةية 

 (91) .نديَتى تايبة  بةوؤيشى  ةيةكة تايبةمتة
لةاليتتتتةكى تتتتترةوة فةينة تتتتوشء ميَذوونو تتتتى ئين نيتتتت ى ئارنولَتتتتد 

 ةر تتاش بتتتووة بتتة بتتريدؤزى ثيَشتتتووى    ( ز 9261 – 9112)تتتؤينبى  
ى دانتتاوة كتتة تيايتتدا   (التحتتدى)شتتءن نر  تتتؤينبى بتتريدؤزى مةيتتدانبازى   

وا ء  تتتةموو شار تتتتانيةتيَك بتتتة  تتتو  ؤنتتتاغء بازنتتتةدا دةرِ  :"دةلَيَتتت 
ديستتتتتان تتتتتتؤينبى  ". تيَدةثتتتتتةرِيَ ء لةكؤتاييةكةيتتتتتدا الوازدةبيَتتتتت   

وادةبينتتتو كتتتة شار تتتتانية  بةمةيدانبازييتتتةوة دادةمتتتةزر   كاتيَتتتك     
رووبتتتةرِووى بتتتارودؤوى كؤمةلَ ةكتتتة دةبيَتتتتةوةو كةمينتتتةكى دا يَنتتتةر    
دادةمتتتتةزريَنو كتتتتة ئتتتتةركى وةتمدانتتتتةوة لة تتتتةر ئتتتتةش مةيدانبازيتتتتة  

ى  ة تتتتان بةوةتمدانتتتةوةى ثيَويستتت  بتتتةو  دةطرنتتتة ئة تتتتؤ لةرِيَ تتتة 
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مةيدانبازيتتتةوة  واتتتتة دامتتتةزرانى شار تتتتانية  بريتيتتتة لةثرؤ تتتةيةكى  
مةيتتدانبازىء روبةرِوبوونتتةوةو وةتمدانتتةوة  ميَتتذووى متترؤظيش بريتتتى       

بةمتتتة   (92) .دةبتتتو لةزوريةيتتتة  لتتتةو مةيتتتدانبازىء وةتمدانةوانتتتة   
ن برِوايتتتتتتان دةبيتتتتتتنب ومارةيتتتتتتة  لةفةينة تتتتتتوفة  اوذتتتتتتةروةكا  

بةطةشتتتةكردنى شار تتتتانيةتةكانء ثةرة تتتةندنىء ثاشتتتان الوازبتتتوونء  
 . ةلَوةشانةوةشى  ةبووة

 
 راظةى ئايدياَلى بؤ مَيذوو

( ز 9109 – 9110)فةينة وفى ئةلَمانى ؤؤرج وينيةش فردريك  ي ة 
بة ةرؤكى وويَندن ةى ئايديالي ش لةراظةكردنى ميَذوودا  دادةنريَ   كة 

فةلسةفةكةى . يكر يان  ة ة بنةماى  ةموو شتيَكة لةبوونداوايدادةنا ف
 ي ة  ةدةى  ةودةى تةواوكردو ذووة نيَو  ةدةى نؤزدةشةوة  
 .بةوة  كةوتة نيَو دوو  ةدةو والَى طؤرِانةوة لةنيَوان دوو  ةردةمدا

بةدلَنياييةوة فةلسةفةى ميَذوو بةشيَكى زؤرترى داطريكردووة الى  (90)
تر  ئةطةر را   بو بنَيَب  ئةوا زؤرتريه ن وزى  ةبوو  ي ة لةوانى 

لةكارى  ي نَدا  لةرا تيدا  ة ة لةتيَرِوانينى  ي نَدا بريتية لةؤةو ةرو 
كرؤكى ميَذوو   ةموو شتيَك لةميَذوودا   ةروة  لةبوارةكانى تريشدا 

 (99) .بةشيَوةيةكى  ة آلنى دةرِوا 
 -ويَرةى تة ةورى  ي ةبةط -فةلسةفةى ميَذوو بةدلَنياييةوة 

لة ةرية  رةوتى را   دةرِوا  بةدريَذايى كا   ئةش رةوتة  بةمرؤظدا 
تيَدةثةرِيَ   كة لةرةوشى بةربةريبوونى  روشتيةوة دةطوازيَتةوة بؤ 
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ئا تى يا ايىء  يستةمى   ةروة ا ميَذووى مرؤظايةتى دةكر  وا شرؤظة 
وانيويةتى لةميانةيدا بكر  كة ثرؤ ةيةكى دوورودريَذةو مرؤظايةتى ت

ثيَشكةوتنيَكى رؤيىء مؤرالَى بةدة تبهيَنىء ئةش ثيَشكةوتنة  لةريَ ةى 
 (99) . ة نَى مرؤييةوة بةدة تديَ 

ئةمةو  ي ة وايدةبينى كة ويستيَكى ثسن بؤدارِيَذراو و  يستماتيكى 
لةثشتى رووداوة ميَذووييةكانةوة ئامادةيى  ةية  ذونكة ئةو رووداوانة 

 .ة يَنَراون بؤ ريَكةو ؤيَن
 

 راظةى ماترياَلى بؤ مَيذوو
لةاليةكى ترةوة ومارةية  لةفةينة وشء ميَذوونوو ةكان روويان 
كردؤتة ئارِا تةيةكى مادىء ماتريالي ميانة بؤ راظةكردنى ميَذوو  

كة ( ز 9110 – 9191)ى فةينة وفة (كاري ماركس)لةناودارترينيان 
لةميَذوودا كردووةو طريَيداوة بان ةشةى تيؤرى ماتريالي مى 

بةثةرة ةندنى ئابورييةوة لةكؤمةلَ ةدا  لةئاكامى ئةش ثةيوة تكردنةوة 
راظةى ميَذووى لة ةر بناغةية  كردووة كة مادة برِيارى ليَبدا   واتة 
كؤنَؤلَكردنى ريَ ةكانى بةر ةمهيَنان كة  ةر ذينيَك يان  ةر ثاراداريَكى 

دةكر  لةماوةيةكدا بآلوبووبيَ  بةشيَوةية   .فيكرى برِيارى ليَدةدا 
منمسنيَى بةردةواش لةنيَوان ذينة كؤمةتيةتية ؤياوازةكاندا لةكؤتاييدا 

 (90) . ةردةكيَشو بؤ  ةركةوتنى ذينى ثرؤليتاريا  واتة ذينى كريَكاران
بةمة  بةطويَرةى ئارِا تةى ماركسي مى ميَذوو لةريَ ةى فاكتةرى 

ة راظةدةكريَ  كة وؤى لةمنمسنيَى نيَوان ذينةكانى ئابورىء ماترياليةو
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كؤمةلَ ةدا بةدريَذى  ةردةمةكان دةبينيَتةوة  كة لة يستمى كؤمؤنةى 
 ةرةتاييةوة ثةرةدة يَنى بؤ  يستةمى منمسنيَى نيَوان ذينة 
ؤياوازةكان كة دواؤار وؤى دةبينيَتةوة لةمنمسنيَى نيَوان طةورةو كؤينةدا 

انء  ةروة ا فيودالَةكانء ويَردة تةكانيان لة ةدة لة ةردةمة كؤنةك
ناوةرِا تةكانء  ةروة ا لةنيَوان كةثيتالي شء بةشةكان لة ةردةمة 

 . اوذةروةكاندا
بيَ ومان دةبو ئاماوة بكةيه بةبرييارى شؤرِش يَرِو زاناى ئابورى 

كة لةريَ ةوؤشكةران بوون ( ز9195 – 9160)فةرةنسى  ان  يمؤن 
ميَذوو لةمنمسنيَيةكى :"كسي مى بؤ ميَذوو  ئةو دةلَيَ بؤ راظةى مار

ثةيوة تداية لةنيَوان دوو فاكتةردا  ؤوتيارو ثيشة از لةالية ء لةنيَوان 
 (90) ".وانةدانةكانء فيودالَةكانء ثياوانى ئاينى لةاليةكى ترةوة

دواؤار لةميانةى ئارِا تة ؤؤراوؤؤرةكانةوة لةراظةكردنى ميَذوودا كة 
نؤزدةدا ثةرةيان  ةندو دةركةوته  زانيارران دة تكةو   لة ةدةى

لة ةر ناودارترينى ئةو راظةكردنانةو ناودارترينى فةينة وفانى ميَذوو  
ئةمة  بةلَ ةية . ميَذوونوو انيش كة ئةو راظةكردنانةيان بةر ةمهيَناوة

لة ةر ثةرة ةندنى دانانء بريكردنةوةى ميَذوويى لةماوةى ئةو 
 . ةنديَك كة  بة ةدةى ميَذووى دادةنيَه  ةدةيةدا  كة
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بؤوويَندكارانى بةشى ميَذوو   ؤنتاغى دووةش  لةكؤليتذى   (ليَكؤلَينةوةى ميَذوويى

 .9000 – 9222زانستة مرؤظايةتيةكانى زانكؤى  نيَمانى بؤ الَى وويَندنى 
دةدةيتته  نو تتينى ئيتتربا يم  ذتتؤن تويَذينةوةيتتةكى زانستتتى ئتتةواش  -0
 . الَد
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مرؤظايةتى  بؤ وتابيانى يةكةمى بةشى ميَذوو  لةكؤليذى زانستى (  يا ى
  .(9222 – 9221)زانكؤى  نيَمانى بؤ الَى وويَندنى 
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 بةرهةمة بآلوكراوةكان
 
 لةميَةوووى ييالةدم، ه كارةاةى هةةةكةلء،        (ى ناعةةةة  طةالن)بزوتنةوةى شعوبيةت

راةيطةةييةةةرانىه ليَلالءينةةةوةى ميَةةووويىه ةةةا،ى يةرةةةوه  بةةةيَوةبةة يةةةتى ط ةة ى ةةةا   
 .ز9000بآلورردنةوةه وةز ةةتى ةؤشنبرييىه هليَمانىه 

      عومسانييةةةرا ه لةةةعومسانى رةةوةةى يةةتوةرولةةةوة تاهةةولء ا  عةب،وةة،يةة،ى دووةوه
بآلورر وةرةةانى نانةةةى ةةةا    دووةوه يةرةةةو  ةةةا،ى وةةطيَةةرة  ه اننامةةة  ،ةنطةةةرا ه،ةمي

 .ز9001،ةن ى ةيَنماه هليَمانىه 

    ميَوووى ،يَلهاتن  ،ةةةهةن،نى بريى تاة نيزوه ليَلالءينةوةى ميَووويىه ةةا،ى يةرةةوه
ييَلبةةطى  ه بةشةى ةوونةاربرييى هةةن ةةى ةوونةاربرييى     (رةا  )بآلورر وةرانى ،رؤذةى ر يَبةى 

 .ز9001،افه هليَمانىه 

 س  رول ةةةوةه يي ةةةلاليةتى بةةيةرلةةةةوتنى نيَةةةو   ييالةةةدو  ةؤذيةةةاو ه   ةموقةةةةدد
ليَلالءينةةةوةى كيلةةرىه ةةةا،ى يةرةةةوه بآلورر وةرةةانى دةزطةةاى ةةةا   ،ةن ةةى هةةةةدةوه    

 .ز9001هليَمانىه 

 وةةطيَةر   ز نال ى ميَوووه رامةلءة وتاةه يامةادةررد    ... دةةباةةى كةلالةكةى ميَووو. 
 .9002   ،ةن ى ةيَنماه هليَمانىه ةا،ى يةرةوه لةبآلورر وةرانى دةزطاى ةا
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 ئةو بةرهةمانةى ئامادةن بؤضاث
 

    طوتةةاةى ييالةةدمى رةةوةدى  طرك ةةى يا،ازيالةةيانى هياهةةىه ليَلالءينةةةوةى كيلةةرى
 .هياهى

   نىه طوتةةةاةى دةهةةةة ئو زى ييالةةةدمى  طرك ةةةى بةةكةةةةمهيَنانى تون، تيةةةوى يةةةاي
 .ليَلالءينةوةى كيلرى

 ياز دى ة دةبرين لةنيَو   يايني  ياز دي، ه ليَلالءينةوةى كيلريى. 

  لةباةةى ةؤذكة تناهيى  روةدناهييةوةه يامادةررد. 

    ه (هةةوي،ه نةةويةةوه د نيمةةاة   )هيالةة مى ،ةةةةوةةدةيى لةدةولءةةةتانى يةهةةلةن،ةناكيا
 .وةةطيَرة  

   (.حةهة  حاليَن)بةكاوبةشى لةطةلَ هيال مى دميورر هيى يةمريلىه وةةطيَر 

   لةنيَو   ياز دى ة دةةبرةين و هورايةتيلرد  بةموقةدةه، ه وةةطيَرة. 
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