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ًيبصًاهللالرمحَالرض

تەشی یەوەَ

 پێشەوی

هووووكٙە ٙ ثەچەٓووول كۆٓوووبغێوی  كهٍٙوووذەٙهە ئوووێِەی ُوۆ وووی فوووٚای گ
ڕەٙآەی ٍوووەه ىەٙی هووووكٙیْ فوووٚكی ئەٙ ىەٙیەٙ ٗەُوووٚٙ ئەٙ ، آووولٙیْڕرێپە

ٗەه كۆٓبغێوووون ًەٙ كۆٓبغووووبٓەی ، گەهكٙٓەُ ثەچەٓوووول كۆٓبغێوووون رێپەڕیووووٚە
ٗوی  هوبرێویِ ، ئێِەی ُوۆ ی پێزێپەڕیٚە ُەؽوٍٚ ثوٚٙە ثەچەٓول یبٍوبیەم

ی ثووۆ ٗووی  هەٍووێن ٓەّوووبٓلٙە رەٓ٘ووب ًە هووبری ئەٙ یبٍووبیبٓە فووٚای گەٙهە
ئوووبگو  ٗەهٙەهوووٚ، ُوووٚعغیيە ثوووۆ پێەەُجەهەهوووبٓی ئەٙ یبٍوووبیبٓەی ّووووبٓلٙە

فوٚای ، ٓەٍوٚربٓل (٢ ْبٝٓا ٚعًٝ٘ ايصالة٠ ٚايطالةّ  عً))اثواٗیَ( پێەەُجەهی 
ٍُْسوَ}: گەٙهە كەفەهُو  ْصَخَلرٍََّتْرِيالظَّ ٍُ ِ اال َٓ َ اىَْهزِيازَِتْلاِدررَُذلِاَمل

ًِاىْهَ رَ(38)يِي ٍَ ْرَُاهُكََواىَْل َِازَِلدَّ ٌَ ًََِكىُْهرُْسٔنََِعدََضّتَّ َل(39)اىَْلِدر
ٍُْس ارَجَْتِغالظَّ َٓ َ نْل

َ
رَحُْدرِكَأ ٍَ ارَِشاةِقُاليَّيُْوَوَلاىَْل َٓ فَيَاٍمِفَوُكلانلَّ



ڕەشەبای مەرگ 6

واٙە رێیولا فوۆه كەڕٙا ثوۆ ئەٙ ّوٚێٔەی فەهُوبٓی پێوو .(0){(:3)يَْصَتُطٔنَ
كەهاه ثگوووووم ٙ ُووووبٓگیِ ٗەٓگووووبٙ ثەٗەٓگووووبٙ ُەٓي ێوووون عێوووولەٗێ   ثووووۆ 

ٓەفوۆه ثوۆی ٗەیە ثگوب ثەُبٓون ٙ ٓە ّوەٙیِ پوێِ ، ُەٓي ێوی رو ڕێلەهب
 كەهەٙم ٗەهٗەُٚٙ ًەٙ گەهكٙٙٓە كەفًٚێٔەٙە. ڕۆژ

: كەفەهُ  ڤئیٔغب كەهثبهەی ئێِەی ُوۆ

ارَ} َٓ حُّ
َ
ًْإِنْاُسانلَّاخ َََريٍْبِفُنُِْخ ًْفَإَُِّاااْْلَْهاِدٌِ َِااُز ََْخيَْل ٌِا
ًَّحَُراٍب َُْث ًَُّجْفَفثٌٍِ َُْث ًََّنيََلثٌٍِ َُْث ثٌٍِ ََ ُُمَيََّلاثٍوََداْ ُُِمَيََّلاثٍُمْؾا
َ ًْنِلُبَّيِ رَْضامِِفَوُُلِرُّىَُس

َ
ااْْل َسوٍإَِلنََظاءٌَُ

َ
ًًَُّْثاُمَصًّمأ ُُنْارُِسُس

ْفًل ًَّـِ ٔاُث َُ ًِِْلَتْيُ ُز ُطدَّ
َ
ًْأ ٌُِِْس ََْو ٌَ َّّ َٔ ًُْحَخا ٌِاُِْس ََْو ا إَِلرُاَردٌَُّ

ْرَذلِ
َ
رِأ ٍُ ًَىَِهيَْلاىُْه ََْحْهيَ رَْضَوحََرىَطحًْئاِنيْمٍَبْهدٌِِ

َ
ٌَِدةًاْْل ا فَإَِذاَْ

َُْزنْلَا
َ
اخ َٓ اءََنيَيْ ٍَ ْ ََتَّْتال ْْ ُْبََخْجَوَرَبْجا

َ
ََْوخ ٌِِ ِٓيٍزَزْوٍجُكّ  .(0){ (5)ةَ

: رعبًی كەفەهُ ٗەهٙەٗب ٍجؾبٖٓ ٙ

َِاىََلدْوَ} نَْصانََخيَْل َْاْْلِ َُْشَلىَثٌٍِ ًَّ(٬)ـِيٌٍِ َِااهُُث ُجْفَفاثًَسَهيْ
ِهيٍكََرارٍِف ًَّ(٭)ٌَ َِاُث َِااخَفََنيََلاثًانلُّْفَفثََخيَْل ثًاىَْهيََلاثَيَْل ََ ُمْؾا

(0) ٌٟ :83 – 02 
.5: اًؾظ (0)
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َِ ثَافََخيَْل ََ ْؾ ٍُ ْ اال ًٌ َُاِنَلا ْٔ ااىْهَِلامَفََهَص ًٍ ًَََّلْ َُاهُُث
ْ
نَْظاد

َ
آَخارََخيًْلااخ

َُذَخَتاَركَ َُاهللَّ ْضَص
َ
.(0){(ٮ)اْْلَاىِلِيَأ

ٗەُوووٚٙ ئەٙ ئبیەروووبٓە ئبُوووبژە ثەٙە كەهەّ هە ئوووێِەی ُووووۆڤ ثِوووبٓەٙم 
كا رێوپەڕیْ كەثو  ثەٙ كۆٓبغوبٓە، فۆُوبّٓەُبٓەٙم ثەكەه ًە ئیوواكەٙ ٙیَوزی 

ثوۆیە كەروٚآیْ ث وێْ ، هە فٚای گەٙهە عەٍزەی ئێِەی پ  ُەؽوٍٚ هووكٙە
ٓەی یەهەٍ( ثووووبىٓەیەم هە )ثووووبى ئووووێِەی ُوووووۆڤ ًە ژێووووو كٙٙ ثووووبىٓەكایْ

ثە ثّٚٙ ٙ ٓەثوٚٓی ئوێِە ٙ ٗبرِٔوبّ ثوۆ ٍوەه ئەٙ ىەٙیە ٙ كۆٓوبغی  پەیٚەٍزە
ئوبفوەد  یڕەؽِوعەٍزەیی هە پێی رێلەپەڕیْ ٗەه ًە پْزی پیوبٙەٙە روبٙەهٚ 

ٙ هۆهپەًە ثّٚٙ ٙ ٍبٙایی ٙ گەٓغێزی ٙ عٚاُێوی ٙ ثەرەُەّ ثّٚٙ ٙ ُوكّ 
ٙ ثەعێ٘ێْزٔی ئەٙ كٙٓیبیە ٗەه ٗەُٚی ُەؽوُٚی چەٓل یبٍوبیەهە ثەكەهّ 

ًێپێچیووؤەٙە  ٗەه ًەثەه ئەٙەّوووە فوووٚای گەٙهە، ًەرٚآوووبی ئوووێِەی ُووووۆڤ
ٙ ًە  ًەگەڵ ئێِەی ُوۆڤ ٓبهبد ًەٍەه ئەٙەی ًەثەه چی ٗبریٔەرە ثوّٚٙ

، ثەٙ كٙٓیوبیە ٗە ێٔوبٙە ُوبّئوبفوەد چبٙ فواڵٓە ڕەؽِیٓە هەً ٙ اڵپْزی ف
ەٓگی پێَوذ ٙ ّووو ٙ ڕد ًەٍەه فٚای گەٙهە ًێپێچیٔەٙەُبّ ًەگەڵ ٓبهب

چێوٚەی ئەٙ ثوبىٓەیەكاّ ًەثەه ئەٙەی ٗەُٚٙ ئەٙآە ًەچٚاهعەٍزەُبّ  ٍٙیِب
ثبٍوِبّ  ٗەُوٚٙ ئەٙآەی، هە ئێِەی ُوۆڤ رێلا ٗی  كەٍوەترێوِبّ ٓەثوٚە

 .ٓییەیواكەٙ ٙیَزی ئێِەی ثەٍەهكا هوك ئەٙ ثبىٓەیەیە هە ئ

00 – 00: اًِؤُّٔٚ (0)
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)ثوووبىٓەی كٙٙەٍ( ئەٙ ثوووبىٓەیەیە هە رێیووولا )ٗە جوووژاهكّ( ثەكەٍوووزقۆُبٓەٙ 
ثەرەٙاٙی ئووبىاكیْ فووٚای گەٙهە ًێپێچیوؤەٙە ًەگەڵ هەٍووێن كەهووب هە ىیووبّ 
ثەفۆی ثگەیەٓ  یبّ ىیبّ ثە هەٍێوی رو ثگەیەٓو  ًەثەهئەٙەی عەك ێووی 

ه گەٙهەی ثەٙ ُوۆ ە ثەفْیٚە ٓیعِەرێوی ٗەٓلە گەٙهەیە ئەگەه فووا  ىۆ
ثەرەُبی ئەٙ عەكو ە  ئیٔغب كیَبّ، ثەهبهی ثێٔی ًێپێچیٔەٙەد ًەگەڵ كەهب

ثە وووووٚ پێەەُجەهآیْووووی ڕەٙآە هوووووكٙە )ٙەؽووووی( ئەٙ ، عێوووو  ٓەٗێْووووزٚی
ٙەهوووٚ ریْووووی ئەٙ  (ٙ ٍوووە ُی فٚایوووبّ ًەٍوووەهث ٕوووەتد )پێەەُوووجەهآە 
ٙ رەٙاٙی  ژٙهی ربهیوون ڕٙٓوبم كەهووب ٙ روب چبٙەهووبّ ثەكهٍٙووزیچووایەیە هە 
)ٙەؽووی(  ئەٙ چوووایە ثووۆ عەكووو كەثیٔوو  ڕۆ وویٙەؽووی ، ثجیٔوویْ ڕەٓگەهووبّ
چٚاه چێٚەیبّ ثۆ عەكو  (ٙ ٍە ُی فٚایبّ ًەٍەهث  ٕەتد)پێەەُجەهاّ 
ئیٔغووب فووٚای گەٙهە چەٓوول ئووبُواىێوی ، یبّ هوووكٙەئبڕاٍووزەثە وووٚ ، كآەٓووبٙە

هە كەرووٚآیْ ًەڕێووی كهٍٙووذ ثەهبهٗێٔووبٓی ئەٙ ، ەفْوویٚەثەئووێِەی ُوووۆڤ ث
: ٓەىآویْ( ثوۆیە كەفەهُو  عيٙعوي، واىآە( فۆُبّ ثپبهێيیْ ًە )عەٗوي)ئبُ

ُوَ} ًْاهللَّ ْخرََسُس
َ
َْأ ًْٔنِفُبٌُِ احُِس َٓ مَّ

ُ
ٔنََلأ ٍُ ًُوََسَهَوَطحًْئاَتْهيَ ىَُسا

ٍْمَ ةَْػارَالصَّ
َ
فْهَِدةََواْْل

َ
 (0).{(78)تَْظُهُرونًَْىََهيَّسَُواْْل

ٙهكّ ثووۆ ڕەٙآوولٓەٙەی ثیٔوویْ ٙ عەكووو ٙ كڵ( ئووبُواىی ىۆه )ثیَووزْ ٙ 
 ًێی. پبهاٍزْعەٗي ٙ فۆ

83: أًؾي( 0)
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ری ّوەهیعە)كهٍٙذ ثەهبهٗێٔبٓی عەكوو( ثەثو  ٗوی  گُٚبٓێون ًەگەڵ 
ەثووْ ثەٙ كٙٙ د كّووەهیعەثە وووٚ عەكووو ٙ ، ٙٙ ٓووبثێزەٙەڕٙٙ ثەڕفووٚای گەٙهە 
فووووووٚای گەٙهە ٙ گەڕآەٙە ثووووووۆ ئەٙ  ەىاُەٓوووووولیڕثەهەٙ ّ ثووووووب ەی كەرووووووجە

 ثەٗەّزەی هە ٍەهەرب ًێی ٗبرٚییْ.
ثٚٙٓەٙی ئێِەی ُووۆڤ ًەٍوەه ئەٙ ىەٙیویە ًەڕێوی یبٍوبیەهە فوٚای ثاڵٙ

ٓە پیوووبٙ : ٙ ئوووبفوەرە ثەیەم( ٙارە گەٙهە كایٔوووبٙە ئەٙیوووِ گەیْوووزٔی )پیوووبٙ
ثە وووٚ كەثوو  ، ئووبفوەد ثەرەٓ٘ووب ٓووبرٚآْ ُوووۆڤ ث٘ێٔوؤە ثووّٚٙ ثەرەٓ٘ووب ٙە ٓە

ثە و  ، كٙهیبّ رێیلا ثەّلاه ثْ ئیٔغب ثٚٓی هەٍێوی رووی ًێولەهەٙێزەٙەٗەه
هووكٙە ٙەهوٚ )ئوبكەٍ( عٌیوٖ  فٚای گەٙهە ُوۆ ی ثەث  كاین ٙ ثبٙم كهٍٙذ

)ؽەٙا( عٌی٘ووب  ٗەهٙەٗووب ُوۆ ووی رەٓ٘ووب ًەپیووبٙ كهٍٙووزووكٙە ٙەهووٚ، اًَووالٍ
( ئووبفوەریِ كهٍٙووزووكٙە ٙەهووٚ )عیَووی ُوۆ ووی رەٓ٘ووب ًە، اًَووالٍ ٗەهٙەٗووب

ٌی ٓجیٔب ٙعٌیٖ اًٖالح ٙاًَالٍ ئەٙ ٍ  ؽب ەرەُ ثۆئەٙەیەهە ٗوی  هەً ع
ثە ووووٚ ، رٚآوووبٙ كوووٚكهەری فوووٚای گەٙهە ٍووؤٚه كاهەهە ثەفەیوووب ی كآەیووو  

ثەتٍ ، چۆٓی ئیواكەٙ ُەّیئەد ًەٍەه ث  ئبٙا فەهُبٓەهبٓی عێجەع  كەهب
ؽب ەری ئبٍبیی ثۆ ئێِەی ُوۆڤ ؽب ەری چٚاهەُە ٙارە ُوۆڤ ًە )كاین 

 ثبٙم( كهٍٙذ كەث  ٙ چبٙ ثەٙ كٙٓیبیە ٗە لێٔ  .ٙ 
فووووٚای گەٙهە هە ُوۆ ووووی كهٍٙووووذ هوووووكٙە ًە پێو٘ووووبرەی ئەٙ ُوووووۆ ە 
، ؽەىهوكٓی ژیبّ ٙ ئبٙەكاّ هووكٓەٙەی ئەٙ ىەٙیەی ًەگەڵ )ُووۆڤ( كآوبٙە
ثۆیە ٗی  چْزێن ًەٙ ثٚٙٓەٙەهە ٓبرٚآ  ًەكڵ ٙ فیووی ئێِەی )ُوۆڤ( 
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هەٍوووێن ثقووووێزە كٙهگەیەهوووی كٙٙه ئەگەه ، وێزەٙەگوووّوووٚێٔی )ُووووۆڤ( ث
ًەُوۆڤ ٗەهچی فۆّوی ٗەیە ثوۆی كاثویْ ثووەی ئەٙهەٍوە ٓوبرٚآ  كٙه 

ئیٔغوب هە ژّ ٙ پیوبٙ كەگەٓەیەم )فێوياّ( ، ًەهۆُە گەی ُوۆ بیەری ثوژی
پێوون كێوؤْ چەٓوول )فێوويآێویِ( پووێوەٙە هۆُە گووب پێوون كێوؤْ ٙ ئیٔغووب ئەٙ 

بٓی ئەٙ فە ووووە هۆُە گوووبیەُ پێٚیَوووذ ثە ٍیَوووزەٍ ٙ یبٍوووبیەم كەهوووب ژیووو
 ثپبهێيی ٙ )ئەُبٓی( ثۆكاثیْ ثوب ًەٙ كۆٓبغەٙەُ )كەٙ ەد( كٙهٍذ كەث .
چوووۆّ )ُووووۆڤ( ثەچەٓووول كۆٓبغێووون كا رێووولەپەڕم ثەٗەُوووبّ ّوووێٚە ئەٙ 
 كەٙ ەرەُ هە كێزە ثّٚٙ ثەچەٓل كۆٓبغێولا رێولەپەڕم )ٍوبٙایی ٙ گەٓغوی

ۆڤ ( ثەفوووۆٙە كەثیٔوووی ٙارە چوووۆّ ُووووٙ ثەرەُەّ ثوووّٚٙ ٙ  ٙاىی ٙ ُووووكّ
چوۆّ ُوووۆڤ ٓەٍووبێ كەثوو  ىۆه عووبه كەهك ، كەُووم ئووبٙا كەٙ ەروویِ كەُوووم

كەیگوم ئەگەه ىٙٙ چبهەی ٓەهبد كەیوٚژم ثەٗەُبّ ّوێٚە كەٙ ەرویِ كٙٙ 
چووبهی كەهك كەثوو  ئەگەه ىٙٙ چووبهەی ٓەهووب كەٙ ەرەهەُ ٙەهووٚ ئەٙ ُوووۆڤ 

 ئبٍبیە كەُوم.
عزەكەك ە )ُوٚكەٙ ەرویِ( ًۆڤ( ًە ژّ ٙ پیبٙەٙە كێوزە ثوّٚٙ )ثە ی )ُو

ٙارە ئەٙ هۆُە گوبیەی هە ، ( ٙ )كەٍوەتد( كێوزە ثوّٚٙیبّ ثبٙەڕ یوبّ یبٍوب
( ُوٚعزەكەك ٙ ثوبٙەڕ ٙ چەٓول یبٍوبیەمپێو٘برٚە ًە چەٓول فێيآێون ًەٍوەه )

ئیٔغوووب )كەٍوووەترێن( كهٍٙوووذ كەثووو  ئەٙ )ُوووٚعزەكەك ٙ یبٍوووبٙ  هوووۆكەثٔەٙە
 ثبٙەڕە( كەپبهێيم.
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ثوٚٙە ثوۆ یەهوالی هووكٓەٙەی ٗەه ًەٍەهەربی ُوۆ وبیەریەٙە كەٍوەترێن ٗە
ٙارە ُوۆ بیەری ثەفۆٙەی ٓەثیٔەٙە فە وبٓێن پێوەٙە ژیبثْ ثەثو  ، هێْەهبّ

ئەٙەی كەٍووەترێن ٗەثوو  ثگەڕێوؤەٙە  ی ٙ هێْووەهبٓیبّ یەهالیووی ثوووبرەٙە. 
ئەًێوەٙە ىآبیبٓی ئەٙ ئُِٚەرە ثبٍیبّ ًەٙە هوكٙە هە )ئیِبُەد( ئبیب عەكو 

كەُی پێەەُووجەهاّ ٍووە د ٙ ٍووە ُی ًەٍووەه ؟ّووەه ٙاعیجووی هوووكٙە یووبّ 
ٍوەههوكٙە هە ئەٙاّ ُەهعە  ثوٚیٔەٙ ئەٙ هێْوبٓەیبّ چبهە، فٚایبّ ًەٍوەه ثو 
رب ئەٙ هبرەی ٍەهاّ ٙ فە وبٓی روو ثەكەه هەٙروّٚ ، هوكٙە ڕٙی ًەهۆُە گب

یبٍوبٙ ، ی ئبٍوِبٓیبّ ًو  كاثویوٚەّوەهعثەتٍ ، ٙ كەٍەتریبّ گورۆرە كەٍوذ
 ی فٚا.ّەهع ٗەٙەٍی فۆیبّ هوكۆرە ثەكیٌی

 كەٙ ەد() یوووووووبّ )ؽووووووووُٚەد(ەٙا ثوووووووٚٙ ئەٙ كەٙاهەیەی ٓوووووووبٙ كەٓومه
 ٍووەترە( ئەٙ ٍوو  ثەّووەُ ٗەهٍووێویبّكە )فە وون ٙ فووبم ٙ پێو٘ووبرەهەی

ُەؽوووُْٚ ثە چەٓوول یبٍووبیەم هەفووٚای پەهٙەهكگووبه ًەٙ ثووٚٙٓەٙەهەی كآووبٙە 
كاه یووبّ هەٍووێوی یە ثەهەٍووێوی ثووبٙەڕیووفووٚكی ئەٙ یبٍووبیبٓەُ پەیٚەٍووذ ٓ

ڤ ٗەیە كٙه ًەٙ ثوووبٙەڕەی ە ووووٚ ئەٙ یبٍوووبیبٓە پەیٚەٓووولی ثەُووووۆث، هوووبفو
 )ٕووبێ ٙ ٓە كەهووومًەڕێووی ئەٙ یبٍووبیبٓە ٙ ثەپێووی ئەٙ یبٍووبیب، هەٗەیەرووی

كۆٓبغەی كیوبهی ثوووم  ّ رەُەّ ٙ ئەٙیب، ثقٚێٔلهیزەٙە ٓبٕبغی( كەٙ ەد
 هە پێی رێلەپەڕم.

،  كەٙ ەُەٓووول كەثووو، ٗەژاه كەثووو ،  ٙاى كەثووو ، )ٓەفوووۆُ كەثووو  كەٙ ەد
ٗەُووووٚٙ ، ُوووووۆ ە( ؽووووب ی ئەٙ ؽووووب ی پەهیْووووی كەهەٙم، ثەرەُەّ كەثوووو 
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 گووووٓگە ًێووووە ئبُوووبژەی پێوووجوەیْ ثەتٍ ئەٙەی ىۆه، ثەٍوووەهكا كمآەی ئەٙ
ڕۆؽوووووی  كەهوووووبرە ثەه ٙ ٗەه ئەٙیوووووِۆؽوووووی ڕفوووووٚای گەٙهە  )ُووووووۆڤ(
ثەتٍ كەٙ ەد )ٗۆّووویبهی فە ووون ٙ ؽیوِەروووی كەٍوووەتد( ، ًێلەٍوووەٓێزەٙە

ُوۆ وووی رەُەٓوووی  فوووٚای گەٙهە، اُوووی پێووولەكەّكەهەٓە ثەهٙ ثەهكەٙ ڕۆؽوووی
ێووپەڕ هووب كٙای ئەٙە ٗەه كەثوو  ٍووەك ٍووب ە ر كیووبهی هوووكٙە ئەگەه ىۆه ثووژی

، رەُەٓێوووی كیووبهی هووواٙی ثووۆ كآواثوو كەٙ ەد ٓیوویە ثەتٍ ُەهط ، ثِوووم
ثە ووووٚ ٗۆّووویبهی فە ووون ٙ )ؽیوِەروووی كەٍوووەترەهە( رەُەٓەهە كیوووبهی 

 كەهەّ.
 كەپووووبهێيم )كەٙ ەد( ەرەُەٓوووویگوٓگووووبٓەی ه ەیەهێوووون ًەٙ فووووب ە ٗەه

ًێولەهچی  ڕۆؽویچۆّ عەٍزەی ُووۆڤ ئەگەه ، كاك پەهٙەهیە )عەكاًەد(
ئووبثەٙ ّووێٚەیەُ  كەثوو گەٓووی  ٙهكە ٙهكەكەثێووزە عەٍووزەیەهی ٍووبهكٙ ٍووو ٙ 

كەٙ ەد ئەگەه عەكاًەرووووووی ٗەثووووووٚٙ ىیٔوووووولٙٙە ، كەٙ ەد عەكاًەرە ڕۆؽووووووی
ٙە ، ەّ كەثوو ثووۆگ ٙهكە ٙهكەكەثێووزە عەٍووزەیەهی ُوووكٙٙ ، عەكاًەرووی ٓەُووب

، ٍوووزەُووكٓە (یەهوووێوِ ًەٙ فوووب ە ٍوووەهەهیبٓەی كەٙ ەد كەهٙفێٔووو  )ىٙ وووَ
)ٗە گووی(   ٓیویە كەٙ ەد رب كاك پەهٙەهث  پبهێيهاٙە ًە ڕٙفبّ عبگوٓن 

ٓیْوووبٓەی ڕٙفوووبّ ٙ ًەٓبٙچٚٓیْوووی ٍوووزەٍ )ىٙ وووِە( ئەگەه ئەٙ ، ثوووبٙەڕێوە
ٌوون( ٗەه ثووۆیە )ٓمووبٍ اًِ، یْووی ٗەثوو كەٙ ەرە ثیوووٙ ثووۆ چووۆٓێوی ئیَالُ
ىآبیووبّ فەهُٚیووبٓە ُٚ وون ٙ كەٍووەتد : ًەهزێجووی )ٍوویو اًٌِووٚم( كەفەهُوو 

یجلی ُع  اًٌِن)ثەتٍ ًەگەڵ ٍزەٍ )ىٙ َ( ٓبُێٔ  ، ًەگەڵ هٚفو كەُێٔ 
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یَوووالٍ ٗەه ٗەُوووبّ ُبٓبّوووە هە ّوووێقی ئ(0).(اًوفوووو ٙ یجلوووی ُوووع اًمٌوووَ
ٙأُوٚه أًوبً رَوزل٠َ فوٞ اًول٠ٓب ُوع اًعولى : ئبُبژەی پێووكٙە ٙ كەفەهُ 

اًنٝ ف٠ٖ ا ّزوام فٞ أٓٚا  اإلصَ أهضو ُِب رَزل٠َ ُوع اًمٌوَ فوٞ اًؾلوٚ  
إّ اًٌوٖ ٟلو٠َ اًلًٙوخ اًعبكًوخ ٙإّ هبٓوذ : ًٙ٘ونا ك٠وي، ٙإّ ًَ رْزوم فوٞ إصوَ

اًوول٠ٓب روولٍٙ ُووع اًعوولى : ٙ  ٟلوو٠َ اًمبًِووخ ٙإّ هبٓووذ َُووٌِخ. ٟٙلووبى، هووبفوح
 . (0)ٙ  رلٍٙ ُع اًمٌَ ٙاإلٍالٍ، ٙاًوفو
 

ٙٙكاٙی ڕژێٔیْ ًەثەه ڕۆّٔبیی ئەٙ فوبتٓە چەٓل فب ێن ثٚهٙ ًێوە گوٓگە
 ٗێوّەهەی ُەغۆى ثۆ ٍەه عی٘بٓی ئیَالُی ثقٚێٔیٔەٙە.

ی  ٓی ثیوووكۆىٕ ًێجوو  فووبٕٙ ری فووٚای ؽِووٖ ەئیِووبٍ )اثووْ فٌوولّٙ( ڕ: ٍ هووٖ یٖ
ٙ  رب  ٙاىٕ هٕ ٙ ٍوٖ  یوٖ ٓی ٖٗ ُوٖ چوۆّ ُووۆڤ رٖ  ٙاروٖ،  رٖ ٙ ٖ ٓی كٕ ُٖ رٖ

هبّ  رووٖ ٙ ٖ ڕٙاد ئووبٙاُ كٕ ٙ  ٙاىی كٕ هٕ ٙ كیَووبّ ثووٖ ثوو  ٗێي كٕ كٙارووو ثووٖ
یْ ئبیوب  ثووٖ  ٙ پوٍویبهٕ ئوٖ  گوٓگوٖ، ڕّ پٖ رێلٕ  ٙ كۆٓبغبٖٓ ٓیبٓلا ثٖ ُٖ رٖ ًٖ
ّ ثجوٚٙ رٚآوبی فوۆڕاگورٔی  ُوٖ رٖ ری ئیَالُی ثٖ ٙ ٖ رٚآیْ ث ێیْ كٕ كٕ
ربی  هٕ ٙ ٍوٖٓظ  گٖ یرێو ٙ ٖ كٕ  ربه هٖ ی رٖ هٖ رٖ ٙ ٖ كٕ  ه ثٖ هاُجٖ ثٚٙ ثٖ ٖٓ

ی ٙ ٕ تُلآوٖ ثیٔی؟ ثۆ ٕٙ  فۆٕٙ  ی ثٖ ٙ ڕٙٙفبٖٓ ئٖ  ه ثۆیٖ ٗێيی ثٚٙ ٖٗ
یوی ٗۆهوبهی ڕٙٙفوبّ ٙ  ٍٖ ٙ ٕ ی كٚهئبٖٓ ڕٙآگٖ ثێذ ًٖ كٕ،  ٙ پوٍیبهٕ ئٖ

                                                            

 50( ٍیو اًٌِٚم / ٍیبٍەد ٓبُە .  پەڕە 0)
 .(09: ٓ) ر٠ِ٠خ  ثْ أًِوو عْ ٙأً٘ٞ ثبًِعوٙف ( األُو0)
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ڕٙفێؤْ ٙ  د كٕ ٙ وٖ كٕ هوٖ  ٙ ٕ ثقٚێٔیٖٔ  ٙ ٗۆهبهآٖ یْ ٙ ئٖ ٙرْ ثوٖ ههٖ ٍٖ
 ٙرْٔ. ههٖ ٗۆهبهی ثٚٓیبرٔبّ ٙ ٍٖ  كی هٖ  ٖٔفۆ ثێٔی ُ ًٖ ٙ فبتٖٓ ئٖ

اارَ}: هُٚم فٖ هكگبه ٍجؾبٖٓ ٙرعبًٜ كٕ هٕٙ فٚای پٖ َٓ حُّ
َ
ََخ ِر ُِٔااَّلَّ ٌَ آ

واإِنْ ََتُُِْصُ ًْاهللَّ ًَْوُيثَّتِْجَحُُِْصُْز ُس ٌَ كَْدا
َ
ََ(٧)أ ِر َواَّلَّ

ًَْذَخْهًصاَزَفُروا ُٓ َ ل َؽوَّ
َ
ًَْوأ ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
ِ(٨)أ ًَْمَذل ُٓ جَّ

َ
ٔاةِد ُْ اَنرِ ٌَ

َُْزَل
َ
ُخ ْضَتَؿاهللَّ

َ
ًْفَأ ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
ڕربّ  ی ئیِبّ ٙ ثبٕٙ ٙآٖ ی ئٖ ئٖ {(٩)أ

ٙا  ئٖ، ّ ی فٚا ثلٕ هٖ ری ئبییٖٔ یبهُٖ  ه ئێٕٚ گٖ ك ٔیب ثْ ئٖ  ٗێٔبٕٙ
، فبد هربّ ئٖ ه كٙژُٔزبٓلا ٍٖ ٍٖ ثٖ، كاٙ كٕ  ری ئێٕٚ یبهُٖ ثێگُٚبّ فٚا
، ٓگلا ثەٍەههەٙرْ ٙ رەُویْ عێگیو كەهبد عٖ  ەهبٓزبّ ًٖٙ ٗەٓگبٙ

ُ  ٓلٕٙ ٕ هفَزٔی ئیَالٍ ئٖ ٍٖ ًٖ  ی ئێِٖٙ ٕ پێی ٓيین ثٖٚٙٓ ثٖ: ٙارٖ
  ٙ ئیَالُٖ ِّبّ ًٖٙ ٕ ٙرٖٔ ك كٙٙههٖ كٖ ثٖ، ٙ ٕ ثیٖٔ ٙرْ ٓيین كٕ ههٖ ٍٖ ًٖ 
: هُٚم فٖ هكگبه كٕ هٕٙ . فٚای پٖٙ ٕ ثیٖٔ ٍذ ٓيین كٕ ّوٖ  ًٖ  ٓلٕٙ ٕ ئٖ
ْٔوَ} َ نَّل

َ
َوأ ْْ َ

ٔااىُْلَرىأ ُِ ٌَ ْٔاآ َل َِاَواتَّ ًْىََفَخْط ِٓ ََةََرََكٍتَنيَيْ ٌِ
اءِ ٍَ رِْضالصَّ

َ
ََْواْْل ٔاَوىَِس ةُ ًْفََنذَّ ُْ َخْذَُا

َ
اأ ٍَ ِ ٔاة رَْسِصُتٔنَََكُُ

فٚا  ڕیبّ ٗێٔبثبٙ ًٖ هبّ ثبٕٙ  وی گٚٓلٙ ّبهٕ ه فٖ گٖ ئٖ (0).{(٩٦)
ریبّ ثۆ  هٖ هٕ هوكّ ٙ ثٖ ڕٙٙ ٙات كٕ هگبی ئبٍِبِٓبّ ًٖ روٍبثبّ كٕ

ٓبٙیبِٓبّ  هبٓی فۆیبّ ًٖ فواپٖ ٙ ٕ هوكٕ تٍ هٚفویبّ هوك ثٖ ثٖ، ىی ثٖ كاكٕ
                                                            

 99ا عواف/( 0)
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ی ٍُٚ ِبٓە كٙا ڕۆژٙ ؽب ەری ئێَزبی كیبهی ٙ ٕ هوكٕ  ٙارٖ، ثوك
َلدْىَ}: هُٚم فٖ هب كٕ كٕ ثبٍی )ٍجأ(  هكگبه هٖ هٕٙ فٚای پٖ، كەهبد

ٍنََكَ ًِْفلَِصَتأ ِٓ ََِّخانِآرَثٌَمْصَهِِ ََْس ٍِيٍَخ الٍرَ ٍَ ٔاوَِط َُُْكُ رِْزقٌِِ
ًْ ةٌَلَُواْطُهُرواَرّبُِس ّيِتَةَْْلَ ثٌـَ ٔا(ٯ)َدُفٔرٌَوَربل ْنَرُؽ

َ
فَأ

َِا رَْشيْ
َ
ًْفَأ ِٓ ًْاىَْهرِمَِشيَْوَنيَيْ ُْ نْلَا ًَْوَبدَّ ِٓ َِّتَيْ َِّتَْيِِِبَ َواَتْذََس

ُزوٍ
ُ
ذْوٍََخٍْؿأ

َ
ءٍَوخ َْوَََشْ ًَْذلَِم(ٰ)كَيِيوٍِشْدرٌٍِ ُْ َِا اَسَزيْ ٍَ ِ ة

ْوَزَفُروا َْ ُُنَازِيَو ٓبىٙ  ًٖ   وی )ٍجأ( فٖ (0){(ٱ)اىَْهُفٔرَإِلَّ
ژیبٓێوی فۆُ ٙ ڕىكێوی ىۆهی ثۆ كاثیْ ، ژیبّ ری ىۆهكا كٕ ٓیعِٖ
كٙاكا ٗبد ٙ  ی ثٖ رۆ ٖ ٙپْززێووكٓەٖ ئ، كیْ هوك  پْزیبّ ًٖ، هوكثّٚٙ

ى ەڕ، ٙد ٙتریبّ ٓٚكِی ژێو ئبٙ هٖفۆّی ژیبٓیبّ ًێزێن چٚٙ فبم ٙ 
ا ثۆ كاهی كڕهلاه ٙ كههكاه گۆڕ فزی ثٖ كاهٙ كهٕ  بّ ًٖهبٓی ٙ ثبفٖ
یبّ ثٚٙ ًەڕەىاُەٓلی فٚای ٙ ٕ ٙرٖٔ ٙە ئبهبُی ربٙاّ ٙ كٙٙه هٖ ه ئٖ ثێجٖ

 گەٙهە.

  هُٚێزووٖ فٖ كٕ (ٜ ٓج٠ٔووب ٙع٠ٌووٖ اًٖووالح ٙاًَووالٍعٌوو)ه  ُجووٖ پێەٖ ٓووٚػ 
ًَُّثاا}: ی هووٖ ُٖٙ كٖ ْنيَِْااُجإِّنِ

َ
ًْأ اا ُٓ َ رُْتل ْْسَ

َ
ًَْوأ اا ُٓ َ اًرال (٩)إِْْسَ

َْفُِرواَذُليُْج ًْاْشاَخ َُّربَُّسا ااًراََكنَإَُِّا اءَرُرِْشاوِ(٪)َدفَّ ٍَ ا الصَّ
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ًْ ًْ(٫)ٌِْدَراًراَنيَيُْس ِدْدُز ٍْ ََٔوُي ْم
َ
ًَْوَيْشَهاوَْوَبجِيَالٍةِأ ىَُسا

َِّاااٍت ًَْوَيْشَهااْوَس اااًراىَُساا َٓ جْ
َ
ٓ٘ێٔی  بّوووواٙ ثووٖئ ثٖ (0).{(٬)خ

ّ فووووٚای  ثوووووٖ  ٙهٕ فٚای گووووٖ كاٙای ًێجووووٚهكّ ًووووٖ: ٙدی  هووووٖ ُٖٙ كٖ ثٖ
  فبروٖ د كٕ هٖ هٕ ٙ ثٖٙ ٕ هبرٖ هٙی ئبٍِبٓزبّ ثۆ كٕ كٕ،  یٖ هكگبه ًێجٚهكٕ هٕٙ پٖ

یووبّ  ٙ كٕٙ ٕ ئووٖ، ّ ثووبێ ٙ هبٓیووبٙ فبٕٙ رووبّ هووبد ثووٖٕ ُووبڵ ٙ ُٔب زووبّ ٙ ك
 ٙیَوذ هی فۆّٖ ُجوٖ هبٓی پێەٖ هُٚكٕ كٚهئبٓی پیوۆىٙ فٖ ی رو ًٖ  گٖ ثٖ
ئیَوالٍ ٙ   ٓول ثوّٚٙ ثوٖ پبثٖ  ی هٖٙ ٕ ه ئٖ ٍٖ ًٖ  ٗبرٕٚٙ، (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)
رْ ٙ ههٖ فۆّی ٙ ٍٖ، ی كٙاڕۆژٙٙٙ ٕ ی ثوكٖٓ ُبیٖ  ثێزٖ ٙ لاّ ثۆی كٕ ٖٗ
 وٚ ثوووۆ  ثوووٖ، ُ روووبیجەد ٓیووویە ثەٓەٙەیەم ٙ ُژكآوووٖ ئوووٖ،  ٙ كٙٓیبیوووٖ ًوووٖ

ی  چٚاهچێووٕٚ  ه ٗووبد ٙ ًووٖ ئیٔغووب گووٖ، رووب ڕۆژی كٙایووی  ٍُٚوو ِبٖٓ
 وی )ؽوبهَ  فوٖ، ئبها كاثوٚٙ ه  ًوٖ ؽوبُی ّٖ ئٖ ٓل ثّٚٙ ثٖ  د پبثٖ ٙ ٖ كٕ

ٙ  ٓی ئوٖ ُوٖ هكاثٚٙ ثێگُٚبّ رٖ ثٖ یبّ ًٖ ٙ ئیَالُٖ ؽوٍٚ( غەُی ئٖ ٙ ُٖ
، ثووو  ٓی كهێوووژ كٕ ُوووٖ ٙم ٙ ٓەٙە ثەٓەٙە رٖ هوووٖ ری رێلٕ هوووٖ هٕ ثٖ  روووٖ ٙ ٖ كٕ

تٍ  ثووٖ، ُوووّ ّ ٙ كٕ ثووٖ ه كٕ ٍووٖ ٓی فۆیووبّ ثٖ ُووٖ عیٌێووولا رٖ ًٖ ربهەهووبٓی
  ثۆیٖ، ٙاّ ٓی ٓەٙەی كٙای ئٖ ُٖ رٖ ثێذ ثٖ ٙاٍ كٕ هكٕ ثٖ  هٖ رٖ ٙ ٖ ٓی كٕ ُٖ رٖ
ڵ  گوٖ هاٙٙهك ثووێوذ ًٖ ٓبهوم ثٖ،  ث  یٖ ٙ ّێٕٚ ه ثٖ د گٖ ٙ ٖ ٓی كٕ ُٖ رٖ
هبد ٍُٚو ِبّ  ّ هوبهی رێولٕ ُوٖ ی ُووۆڤ ىٕ ٍوزٖ عٖ، ٓی ُوۆڤ ُٖ رٖ

 ٙ ٕ ّ ث  پێوٖه ٍُٚ ِب د گٖ ٙ ٖ تٍ كٕ ثٖ، ث  ثِوم ه كٕ ث  یب هبفو ٖٗ
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هی كهێووژ  گووٖ ث  ئٖ ٓێٚكا ٓووٖ ُیبّ ًووٖ ؾێْ ٙ ٍووزٖ ُٚٙ ثووۆ فووٚا ثٖووٚ ٗووٖ
  ٙ ڕێیوٖ ی ًوٖ ٙ هبروٖ روب ئوٖ  ئبها كایوٖ ًٖ  ٖ ر ٙ ٖ ٙ كٕ ٓی ئٖ ُٖ ی رٖٙ ٕ ثٖٚٙٓ
ٙرْ ٙ  ههٖ ٍوووٖ  ثێٔووو  ًوووٖ هی كٕ هٕ ڕۆ وووی ٍوووٖ  یبّ فب ێووووٖٙ ٕ ئوووٖ، ّ كٕ  كٕ
 ٍذ ٗێٔبّ.  ّوٖ

ٗێوّووی ، ه ٍووٖ  یٔووٖ هٚهری ریْوووی ثقٖ هوووم ثووٖ فووب ێوی رووویِ كٕ: ٍ كٕٙٙ
 ری ئیَووالُیبّ ٙ ووٖ  وٚ كٕ ثووٖ، ڕٙٙفبٓوول هبّ ژیووبهی ئیَووالُیبّ ٖٓ ربهٕ رووٖ

فیوووی  تٙی لٚ ٙ ٗوٖ  هبٖٓ كٖ فٚكی كٕ ٖ ژیبهی ئیَالُی ً، ڕٙٙفبٓل
 ُوجەهی هبٓی پێەوٖ هُٚٙكٕ وۆى ٙ فوٖهبٓی كٚهئوبٓی پیو كوٖ كٕ، ه ٓویْ ّٖ ثٖ

ِ ٝال عً هللص٢ً ا) ٙیَزِبّ فۆّٖ ٙاٙ  هبُوو ٙ روٖ  ٓولٕ هی ٖٗ یٖ ّوێٕٚ ثٖ (٘ ٚضالً
هووبٓی ثووۆ  هم ٙ ُبفووٖ ّ ٙ ئووٖ فووٖ هبٓی ٓێووٚاّ ُوووۆڤ ڕێوون كٕٖ یووٓلی یٕٚ پٖ

ه ٓبرٚآ   ّٖ  لٚتٙی فیووی ثٖ هی ٖٗ یٖ هٓبُٖ ٗی  ثٖ هٖ، هب كیبهی كٕ
ٍ ت ثوٖ، فو ٙری ئیَوالُی ثو ٙ وٖ هوم كٕ كٕ  یٖثۆ، ثپێو   فبٖٓ كٕ ٙ ٖٗ ئٖ

 ٙرٔی ىآَزی ٙ ه پێْوٖ یْ گٖ  ٖ ٖٗ د ٓبڕٙٙف . ژیبهی ئیَالُی كٖ
 ٙ ٕ ڕٙٙی ىآَووزییٖ ًووٖ وبٓێن  ّوو  فووٖ كٕ ٙ ٕ یٔووٖ هٖ م عٚكآٖ یووٖ ًٖ )ژیووبه(
ّو   هٚ كٕ هٕٙ ٖٗ، ٙ ٓبّبهٍزبٓی ثْ ُبّ هبرلا كڕٓلٕ ٖٗ ٙرٚٙثْ ًٖ پێِ هٖ

رێوی  ُ ثبثوٖٙ ٕ ئوٖ ىآَذ ثْ. هٖ  ٙرٚٙ ًٖ  وبٓێوی ّبهٍزبٓی كٙا هٖ فٖ
، ه ٍوٖ  یٔوٖ فٖ ریْوی كٕ  ٙهٕ پْزیٚآی فٚای گٖ ّٚێٔی رو ثٖ ًٖ  عٚكایٖ
، ەربهەهووبّ ژیووبهی ئیَووالُیبّ ڕٙٙفبٓوولٍووێن ث وو  ر هٖ  یووٖ  ٖ ٙاثٚٙ ٖٗ هووٖ
 ری ئیَالُی یبّ ڕٙٙفبٓل.  ٙ ٖ ٙاّ كٕ  وٚ ئٖ ثٖ
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ٙ  ئوٖ  ێٔیزٖ رگٖ ًێی كٕ ٙ ٕ ی ُێژٙٙی ئیَالُی ٙ ٙهكثٖٚٙٓٙ ٕ فٚێٔلٖٓ: ٍ ٍێیٖ
 یی ٙهٕ ی گووٖ هووٖ ٗۆهبهٕ  هط ٓییووٖ ُٚٙ ّوَووزێن ُووٖ ٗووٖ  ی هووٖ ڕاٍووزییٖ

  هی ًوٖ هٕ ٍوٖ ڕۆ ویِبّ هبٓ  وٚ ىۆهعوبه گٚٓبٗوٖ ثوٖ، ٗێيی كٙژُْ ثێذ
ثوو   روٍوؤبم رووو كٕ  ٙهٕ هُبٓی فووٚای گووٖ ثیوؤْ ٙ ثوو  فووٖ ّوَووز٘ێٔبّ كٕ

ٙ  ی ثوووٖ ەڕٙٙٓی ئبُوووبژ ئوووبٓی پیووووۆىیِ ىۆه ثوووٖٗێيی كٙژُوووْ. كٚه ًوووٖ
هووب  ٓگی ئٚؽووٚك كٕ ثبٍووی عووٖ  هكگبه هووٖ هٕٙ فووٚای پووٖ  هوووكٕٙٙ  ڕاٍووزییٖ

}: هُٚم فٖ كٕ
َ
اأ ٍَّ َ ًَْول َغاَبخُْس

َ
ًْكَدُْمِػيَتثٌأ َغتُْخ

َ
اأ َٓ ًٌِْرْيَيْ كُيُْخ نَّ

َ
خ

َذا َٔكُاْوَْ ا َُْْ ًِْنِْادٌِِا جُْفِصاُس
َ
َإِنَّخ اهللَّ ءٍُكََِّعَ كَاِدررٌََشْ

ی   ووٖ ه ٍُٚوو ِبٓبّ كاٗووبد ٖٗ ٍووٖ ی ثٖٙ ٕ ئووٖ:  .اى عِووواّ ٙارووٖ {(١٦٥)
هی  هبّ ٍوٖ  وٖ ٗبٕٙ ٓولێن ًوٖ  هوب ٖٗ كٕ ٙ ٕ ُ ثبً ًوٖ ٍیوٕ، ٍُٚ ِبٓبّ ثٚٙ

 (ٍٙووٌَەع٠ٌەاًٌی ٕووٌ)جەهیبُّ بٓی پێەووٖهُ یبّ چووۆ ووك ٙ فووٖ هٖ بفّٖوو
ٙ  ٙاىی فۆُوبّ(   وٖ ٙاثٚٙ )فْوبه ٙ پیالٓوی كٙژُوْ ٙ ٖٗ هٖ، ّوبٓل 

ُ ٍُٚو ِبّ  ڕاٍوزییٖٙ  ىآیٔوی ئوٖ، وَوذّ ثْ ًوٖ  ّلاه كٕ هكٙٙم ثٖ ٖٗ
ڵ ىۆهعووبه ٍووەهٓەهەٙرٔی فووۆی ثوولارە پووب  هكێٔوو  هووٖ كٕ  یوآووٖ ٙ كٖ ًووٖ

ٍوووبڵ ًەئوووبُێيی  00هزێجوووی ) عوووب ًێووووەكا كە ێووویْ، ُوووْپیالٓوووی كٙژ
ٙ هەٙرٔووی  ىچیوۆهووی )ٗووبرٔی ُەغووۆ( ثەرەٓ٘ووب گێوووآەٙەی غەفوو ەد
ثە ووٚ فٚێٔوولٓەٙەیەهی ٙاكیعوی عی٘وبٓی ئیَووالُی ئەٙ ، ٓیویەثەغولا( 

هووووبرە ٙ كَووووەهوكٓە ًەٍووووەه ٗۆهبهەهووووبٓی هەٙرووووْ ٙ رەٍووووٌیَ ثووووٚٙٓی 
 ىآیْ ٗبرٔی ُەغۆٙاكەى ىۆهثەُبّ، ٍب ەیە (522)كەٙ ەرێوی رەُەّ 
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ثەتٍ ! ەیەهی هوووٚهری چەٓووول ڕۆژێووون ثوووٚٙەٙ هەٙرٔوووی ثەغووولا ًەُوووبٙ
ثەفیعٌووی ٗووبرٔە هووۆچی  (900)ُەغۆًەهووبّ ًە ٓیوویە ئبگبُووبّ ًەٙە 
بّ ڕٙفبٓلٙ ثەغلایبّ یعەثجبٍیهۆچی كەٙ ەری  (959)ُەیلآەهەٙ ًە 

 00ٗە لآی ُەغوووۆى ٙ گورٔوووی )ثەووولا( ٙارە ٍوووەهەربی ٍوووەه، گوووود
ْ   غەف ەرێوون ثووٚٙ ئەٙ ئووُِٚەرە ثوويآێعووب گوووٓگە  ،ٍووب ی فبیبٓوولٙە
ثووٚە فەًوویفەٙ  ێنٍووبڵ ثەفووۆ ٓەٗووبرۆرەٙە؟   ٗەٙەٍوو 00رێیوەٙرووٚە ثە 

های ٗەٓگبٙەهوبٓی ُەغوۆڵ كەٍەتری ٍیبٍی ٍەهكبڵ هوكٙە ٙ ئبگبك
فەًووویفەٙ كەٍوووەتری ٍیبٍوووی ًەٙ هوووبرە فەهیووووی چوووی  ٓەثوووٚٙیٔە؟

ٍووەهثبىی ثەچووی ەهبٓی ثووٚٙیٔە؟ ىآبیووبٓی ئووُِٚەد ٙ گەٙهە ٍووەههوك
ّوووەكبُی ئیَوووالُی فە ووون( ًەٙ ىەُەٓە  ُووویٌٌەد؟ )فەهیووون ثوووٚٙیٔە

چۆّ ژیبّٙ؟ ٗەٙ ِبّ كاٙە ٙەتُی ئەٍ پوٍیبهآە ٙ چەٓل پوٍویبهێوی 
ٍووبڵ رێپەڕیووٚە ثەٍووەه ٗووبرٔی ُەغووۆڵ ٙ  (380)ثە ووی ، رووو ثوولەیٔەٙە

 ە ثەتٍ فٚێٔووووووولٓەٙەی ئەٙ ڕٙٙكاٙە ئەٙ ّوووووووەپۆ، هەٙرٔوووووووی ثەغووووووولا
ییەهوبّ ٗەٓولە ُێژًٙٙە ٍوەهچبٙە  ِەرەی كاپۆّویٍەهّێزەی ئەٙ ئُٚ

، ئووبىاه ثەفْووە ٗەُووبّ كَووەی )ئیِووبٍ اثووْ ا صیووو( كٙٙثووبهە كەهەیوؤەٙە
 ربُوبٙەیەمهوكٙیەروی ئیِوبٍ )اثوْ ا صیوو( هۆچی  (908)هەًە ٍب ی 

كەٍزی ًەكە ەٍ ٗە گوود ٙ ًەثەه گەٙهەیوی ربٙآەهوبّ ٓەیزوٚآی ٗوی  
چووبه كەثوو  كەٍووزلەهبد ثە رۆُووبه ثەتٍ كٙارووو ٓب، ًەٙثووٚاهە ثٍٔٚووێزەٙە

هوكٓی ربٙآەهوبٓی ُەغوۆى ئەٙە ًەهبرێون ئەٙ ئیِوبُە ثەڕێويە هەٙرٔوی 
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ٙەفوبری هووكٙە  هۆچی (982)ثەغلای ٓەثیٔیٚە ًەثەه ئەٙەی ًەٍب ی 
ئووووووبفۆ ئەٙهوووووبد چووووووی  یجوووووبئەی ئەگەه هەٙرٔوووووی ثەغوووووولای ثجیٔ

فۆىیوووب چبُٙوووبّ : ثوووۆیە ئوووێِەُ ٗەه ٙەهوووٚ ئەٙ كە ێووویْ (0)!كەفەهُوووٚٙ
 ..رب ەی ئەٙ هبرِبّ ٓەىآیجب. ٙٓیب ٗە ٔەٗێٔبثبٙ ئەٙ ٙاكیعەثەك

 

 هثبى ُؾِل ؽَْەٍ
 هۆچی 0002ی هٖ فٍە/ 08

 ثەهاُجەه ثە
 ىاییٔی 0/00/0203

 ٗەًٙێو

 : ێجٔیر
 : ڕەّەثبی ُەهگ پێو٘برٚە ًەكٙٙ ثەُ

ثەّی یەهەٍ ثبٍی ٗێوّی ُەغۆى كەهبد ثۆ ٍەه عی٘بٓی ئیَالُی 
 ٍبڵ ًەئبُێيی غەف ەد. 00ٙ 

ٍەهەربی كهٍٙذ ثوٚٓی كەٙ ەروی ئێٌیقبٓییەهوبّ ٙ  ثبٍی: ثەّی كٙٙەٍ
ٗێوّووی ُەغووۆى ثووۆ ٍووەه ٙترووی ّووبٍ ٙ عەٓگووی عەیووْ عووبًٚد ٙ 

 ّوەٍزەهبٓی ُەغۆى كەهبد.
  

                                                            

 .(888/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
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 گزٔگی خٛێٕذٔەٚەی ِێژٚٚ

 )ذاریخ( ِێژٚٚ یأی چی ؟

ُێژٙٙ : ٙە كە ێْٓییەربهیـ ًەڕٙی ىُبٓەٙا بیٗەٓلم ًەىآبیبّ ًەُبٓ
 ًێیُەثەٍذ ، ئەٙ ٓبٙە )ربهیـ( ٓبٙێوی عەهەثی ٓییە (هبرە)پێٔبٍەی 

كەرٚآیْ ث ێْ ُێژٙٙ گێوآەٙەی : ثەتٍ ُێژٙٙ ٙەهٚ ىاهاٙە(0)، پێٔبٍەی هبرە
عب ، چۆّ ژیبّٙ ٙ چیبّ كٙای فۆیبّ عێ٘ێْزٚە، ثەٍەه ٗبری ُوۆ ەهبٓە
یبّ )هۆُە گب( ثۆیە هزێجەهبٓی ُێژُٙٙ ًەئیَالٍ ، ُێژٙٙی )هەً( ثێذ

 ٍەهبٓە ٙەهٚ )ٍیو اعالٍ أًجالء(عۆهّ ٗەٓلێویبّ ثبٍی هە كٙٙ
ثەٍەه ٗبرەهبٓە ٙەهٚ ُێژٙٙەهەی  ٗەٓلێویْی ثبٍی هەً ٙ هۆُە گبٙ
 ٍەهچبٙەهبٓی رو. ٙاًجلایە ٙأً٘بیە( )ئیِبُی رەثەهی ٙ رغبهة ا َُ ٙ

ًێوە پێَ فۆّە ٍەهٓغی ثەڕێيربّ ثۆ فب ێن ڕاهێَْ  ٍ گوٓگە فٚێٔەه 
، هواٙە وبهیُێژٙٙ ىۆه عبه كەٍز: ئەٙەیە ِئەٙی، ومٙەهگثەٗەٓلی 

 ُێژٙٙ (Geschichte wird von Siegern geschrieben): ْكە ێ ەهبّئە ِبٓ
ٙ  ەدیئەٙەُ ثێگُٚبّ كەّ  ثۆ عەك ی، ە یەّ ٍەههەٙرٚەهبّ ٍٓٚواٙەرەٙەً

                                                            

 اًٖؾبػ ُقزبه (90/ 0) اًٌەخ ٙە ُلب٠ٌٟ (003/ 0) اًعوث٠خ ٕٙؾبػ اًٌەخ ربط ( )اًٖؾبػ0)
 .(0/ 8) اًعوة ٙە )ًَبّ (09: ٓ)



 ڕەشەبای مەرگ

 

22 

بٓە ُێژٙٙییىۆه ثەهەُی ُزِبٓە ثەٙ هزێجە  ثۆیە، ُێژٙٙی فۆهئبٙا ڕاٍزج 
ئەٙاّ ، فۆهٗەترٔبٍەهبّ كەهثبهەی ُێژٙٙی ئیَالٍ ٍٓٚیٚیبٓە كەهوم هە

ثە وٚ ، ُبُە ەیبّ ًەگەڵ )هەً ٙ ڕٙٙكاٙەهبّ( ٙەهٚ فۆی ٓەهوكٙە
ٙارە ٗبرّٚٙ رۆ ە ، ٍٓٚیٔەهبٓیبّ ثۆ ُێژٙٙ ٍٓٚیٔەٙەیەهی رۆ ەییە

، ثوەٓەٙە (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا) پێەەُجەهی فۆّەٙیَذًەئُِٚەی ئیَالُی ٙ 
ٗەه ثۆِٓٚٓە ، هەٙە كَەیبّ ًەٍەه ُێژٙٙی ئیَالٍ هوكٙەثە ڕكێوی ىۆ

( ِبّ ٙ گٚ ل رَی٘ەه ٙ عٚهعی ىێلاّئەگەه ٍەیوی ٍٓٚیٔی )هبهى ثوٙه
ىۆهی رو ثوەیْ كەىآی كە ەُی ئەٙاّ رەٓ٘ب ثەّێٚە كە ەٍ ثٚٙە ئەگەه ٓب 

ە پبم ٙ ٙٗەٙ یبّ رەٓ٘ب ثۆ ّێٚآلٓی ُێژٙچەكۆیەهی ژەٗواٙی ثٚٙە 
ەهەی )ئیِبٍ اثْ ُێژِٙٙٓٚٙٓە ًەثەهاُجەه ئەٙە ثۆ، ثٚٙە عٚآەهەی ئیَالٍ

ُٖٚٓیف ٙ  ێویهە كەیقٚێٔزەٙە ٗەٍزلەهەی هەٍ اًجلایخ ٙأً٘بیخ( هضیو
ارَ}ًەڕٙآگەی ئەٙ ئبیەرە پیوۆىە ، ڕٙٙكاٙەهبٓی رۆُبه هوكٙە ًەفٚاروً َٓ حُّ

َ
اخ

ََ ِر ُِٔااَّلَّ ٌَ ٔاآ ٌِيَُنُُٔ ا َّٔ ِكَ َداءَهلِلَّ َٓ ًَْوَلِؿةِاىْلِصُْط َُِّس ٌَ َِآنََُيْرِ َط
ْٔمٍ كَ ََعَ لَّ

َ
ٔاخ ُ ٔاَتْهِدل ُ َٔاْنِدل كَْرُبُْ

َ
َٔىأ ٔالِيخَّْل ُل ََواتَّ َإِنَّاهللَّ َختِ ٌاهللَّ

ا ٍَ ِ ئُنَة ٍَ وێوی رو كەد ثەهەٙ ڕ  ًێجٚٓەٙەربّ ًە فە . (0){(٨)َتْه
ثبٙ ٙ ًەٙربّ ٓيین بّ كەكاكٙەهی ثەهەٙ فٚار، كاك ٙەهثْ ٍزەُزبّ ٓەثبد

فۆه ٗەترٔبٍەهبّ ٗی  ٗەٍزێوی ًەفٚا روٍبٓیبّ ٓەثٚٙە ثۆ ، كەهبرەٙە

                                                            
 3: اًِبئلح( 0)
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ٍٓٚە ٍُٚ ِبٓەهبّ ُێژٙٙثەتٍ ، ڕاٍزییەهبّّێٚآلٓی  ئەٙەی ڕێگویبٓج  ًە
ەچبٙی ًەفٚا روٍبٓیبّ هوكٙە ًە هبری رۆُبه هوكٓی ڕٙٙكاٙەهبّ یبّ كَە ڕ

، ە چۆّ ثٚیٔە ئبٙا ثبٍیبّ ثوەّەهبّ هە ٗەٙ یبّ كاٙیهوكّ ًەٍەه هەٍبیەری
 .ٙەهگومئەٙەُ فب ێوی ىۆه گوٓگە فٚێٔەهی ُێژٙٙ كەث  ثەٗەٓلی 

 

 گزٔگی خٛێٕذٔەٚەی ِێژٚٚ ٌە چی دایە؟

كەرٚآیْ ث ێیْ گوٓگی فٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ ًە ٍەهچبٙە پبهەهبّ ًە چەٓول 
 فب ێن هۆثوەیٔەٙە.

ٚك ًە ئەىُوٚٓی گوٓگی فٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ ًەٙە كایە هەكەهوم ٍ: یەهەٍ
ٙەهثگیووم  ری ٙ ئبثٚهی ئُِٚەرە ڕاثوكٙٙەهبٍّیبٍی ٙ هۆُەتیە

 ئەگەهًە كٚهئوبٓی پیووۆى، ئبیٔولە ٙ ثووێٔە ىەفیووەیەم ثوۆ ئێَوزب ٙ
ثجیوؤەٙە یەم ًەٍووەه ٍووێی ثەّووەهبٓی ثەٍووەهٗبد ٙ چیوۆهووی  ٙهك

فووٚای ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)ئُِٚەرووبٓی پووێِ پێەەُووجەهی فووٚایە 
ًْاىَْلَػااَعاكُْػااِعفَ}: گەٙهە كەفەهُوو  اا ُٓ ااُرونَىََهيَّ َحَخَفهَّ

ثبٍووی ئەٙ ثەٍووەه ٗبربٓەیووبّ ثووۆثوە رووبٙەهٚ رێجفوووهْ هە  .(0){(176)
 ُەثەٍذ پەٓل ٙەهگورٔە ًە ثەٍەه ٗبرەهبّ .

                                                            
 089: األعواف( 0)
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َنَّإِ... }: ئەٙ ئبیەرەُبّ ثۆ كەهبد ڕا ەیفٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ : كٙٙەٍ اهللَّ
َُل ِ ّ ََ اُح ْٔمٌٍَ ةَِل واحَُضّتَّ ُ ِ ّ اََ ًٌَْ ِٓ جُْفِص

َ
فوٚای گەٙهە ًە  .(0){ةِد

عوووب ئەٙ ، ٗوووی  كەُٙێووون ٓوووبگۆڕم روووب ئەٙاّ فۆیوووبّ ٓەگوووۆڕڕێْ
ٙارە هەً ، ثەهەٙ فواپووووویگۆڕآووووووبهیە ثەهەٙ ثبّوووووی ثووووو  یوووووبّ 

یەم ًە ُوۆ وووووی ئبٍوووووبیی ٓەهوووووبد ثوووووۆ  )ُٚعغیيە(چوووووبٙەڕٙآی
ثە وووٚ فووٚای گەٙهە ، گووۆڕیٔی ؽووب ەرەهەی ًەفوووا  ثەهەٙ ثووبُ

ث٘ێٔوووم ثووۆ  یەهی پێجەفْوویٚی كەثوو  كهٍٙووذ ثەهووبهٚآووبٗێوويٙ ر
، رەٓ٘ووب ثەهەٍووێن ٓووبهوم گۆڕآوووبهیِ، گەیْووزْ ثە ئبُبٓغەهووبّ

 گۆڕآووبهیثە وٚ كەث  فە وی پێوەٙە ّبّ ثلەٓە یەم ٙ ٗەٙ وی 
 ثلەّ.

فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ ئەٙ فووبتٓەد پێلەٓبٍووێٔ  هە ُوویٌٌەد ثەهەٙ : ٍووێیەٍ
 كەثب. ًەٓبٙچُّٚیؾٔەد ٙ كەٍەتد ثەهەٙ 

ُوۆ ەهووبّ فووبٙەّ رٚآووبیەهی  كە وو فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ پێِووبّ : چووٚاهەٍ
ىەثە ؽوووووووی گەٙهەّ ىۆه عوووووووبه هەٍوووووووێن ٗوووووووبرٚەٙ ئوووووووُٚەرێوی 
ڕاٍووزووكۆرەٙە ًە ٓبفۆّووی كەهی هوووكّٙ ٗەه ٙەهووٚ ىۆه عووبهیِ 
ٗەثٚٙە هەٍێوی ٍیبٍی فۆپەهٍذ ٙ فۆٙیَذ ئوُِٚەرێوی ثەهەٙ 

 ٗە هەد ٙ گەًێوی ثەهەٙ فەٙربّ ثوكٙە.

                                                            
 00: اًوعل( 0)
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كەهوم  ثە  ئەٙ ئُِٚەرە ٓبُوم  كە  فٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ پێِبّ : پێٔغەٍ
ثەتٍ ئەٙ ، ٙ ُوویٌٌەد ثووبعێوی ىۆه گەٙهە ثوولا ثوٙفوو  كەٍووەتد

ئوووووُِٚەرە ًەثەه ئەٙەی فوووووبٙەٓی كٙا پەیوووووبُی ئبٍوووووِبٓییە كەد 
فووب ی ڕٙٙآەٙەٙ ثە وووٚ ٗەٓوولێن فووب ی ٗەّ ٗەه ٗەُووٚی ، ٓووبُوم

ًەروٍووووووی  ٍُٚوووووو ِبٓبّرەی ِٓووووووٚٓە ًەٙ هووووووبثۆ ثووووووٚٙژآەٙەّ ٗەه
ُەغۆًەهووووبّ ڕاكەهەّ ریوووووەیەم ًە رٚههەهووووبّ ڕٙٙ ًە ٓووووبٙ چەی 

( كەهەّ ٙ كٙارووووو كەكەهی فووووٚای گەٙهە ٙا كەثوووو  هە ئەٓووووبكۆڵ)
ٙ كەثێوزە  كەث ریوەیە كەٙ ەرێوی گەٙهە كهٍٙذ ًەٍەه كەٍزی ئەٙ 

چەروێوووون ثووووۆ رەٙاٙی ٍُٚوووو ِبٓبّ ٙ ثەهثەٍووووزێوی گەٙهە ثەڕٙی 
 .هبٓەكەٙ ەری عٍِٚبٓییە ئەٙیِ فبچپەهٍزەهبّ

، فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ پەهەثەرٚآووبی ڕا ەهوكٓووی ڕٙٙكاٙەهووبّ كەكا: ّەّووەٍ
ئەٙ رٚآووووبیە ثوووووەی ثە كەىگووووبیەهی  مثەّووووێٚەیەهی ئووووبٙا كەهووووو

ی ٗەٓگبٙەهوووبّ )ئبهوووبهی كەهەٓغبُەهبٓوووذ( ثوووۆ ێوووپێْوووجیٔی ٙ ًەڕ
 كەههەٙم.

ٙ كەهوبد  ثەژیبّ هە ُوۆڤ ؽەى  ەٙەی ُێژٙٙ پێِبّ كە فٚێٔلٓ: ؽەٙرەٍ
ٗبری هە ثەٍەه ًەٗەُبّ هبد، ئەٙ ژیبٓە عێج٘ێ  ٓییە پێی فۆُ 

یْ ئەٙآوویِ ؽەىیووبّ ئُِٚەرەهووبٓی پێْووەفۆُبّ كەفووٚێٔیٔەٙە كەىآوو
چووی عێْوویبّ ٗێْووذ ئووێِەُ ئووبٙا عێووی كەٗێ ووێْ ٙ ثەژیووبّ ثووٚٙ هە

 .ٔەٙاهٙ ٓبُٙبّ ثۆ ُبٙەیەم كەُێٔ رەٓ٘ب ّٚێ
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عیجوەروی ىۆهی رێولایە ثوۆ  ٙفٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ ىۆه عوبه پەٓول : ٗەّزەٍ
فێویبّ كەهوبد ٙ  یبكی)هبهثەكەٍزەهبّ( عب گەه كاكٙەهثْ فە وی 

 ٍوەهەڕای ٙەگەه ىا َ ٍزەُوبهیِ ثوْ ئەٙا، ثۆ كەٓێوی ڕەؽِەریبّ
ثٚٓی ئەٙ ىەُەٓە ىۆهە ًەٓێٚاّ ئوێِەٙ ئەٙاّ فە ووی ًەعٔەریوبّ ثوۆ 

 كەٓێوم.
، ٓیوویەیە ٓەگووۆڕ فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ پێِووبّ كە وو  هە ئەٙ كٙٓیووب: ٓووۆیەٍ

كٙٓیووووب  هی ثەٍووووەه كم ثووووۆیە گوووووٓگەگۆڕآوووووبهی ىۆ ثە وووووٚ
ثە وٚ ثیوەیٔە ئبُواىێن ٙ كیبُەری پو  ، ٓەگویْٙەه ثە)ُەثەٍذ(

 ئبٙەكاّ هەیٔەٙە.
فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ پێِووبّ كە وو  رەُەٓووی ڕاٍووزەكیٔەی ُوووۆڤ : كەیەٍ

ئبٍووووووەٙاهیەری ئەٙ )ّووووووٚێٔەٙاهەیە( هەعێووووووی كەٗێ وووووو  ٓەم ئەٙ 
ثووووۆیە ىۆه گوووووٓگە ٗەه ًەئێَووووزبٙە ، كەیجووووبرە ٍووووەه آەی هەڕۆژ

 عێی كەٗێ یْ . یەفەُی ئەٙ ّٚێٔەٙاهەُبّ ث  هە ًەٙ كٙٓیب
 ئەٌٗووی رووبعەد ٙ ًەفووٚا روٍووبّ  فٚێٔوولٓەٙەی ُێووژٙٙ پێِووبّ كە وو: يەٍیووبٓ

ەٙد ئێَوووووزب ٓبفۆّوووووی ٙ ٍوووووەفزی عیجبكەرەهبٓیوووووبّ ًەٍوووووەه  ه
ەروووی ٗەهٙەهوووٚ ئەٌٗوووی ُەعٖووویەد ًەى، چوووبٙەڕٙآی پبكاّوووزەهبْٓ

 . (0)ربٙآەهبٓیبّ ٓەُبٙ ئێَزب چبٙەڕٙآی ٍياهە كەهەّ

                                                            

 . (008/ 0) ٙاألَُ اًٌِٚم ربهٟـ فٞ )أًِزمَ، (00/ 0) زبهٟـاً فٞ ( اًوبُي0)
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 ؟وێٓ ِەغۆي ٚ ذەذار

پْذ ثەپوبُ هەٙروّٚ ىۆهێون ًەیەم  ُەغۆى ٙ رەربه ثە ڕەچە ەم یەهْ ٙ
یەهێوون ًە ، ەغووۆى ٙ رەرووبه ًە رووٚههە هۆٓەهووبُْٓ، ێٍْٓٚووەهبّ كە ووُێژًٙٙە 

ّ كەٓوو  ٙیووبفووبّ( عِوێوووی كەثوو  ٓبهووبد ثەٓووبٙی )ئەًیٔغبپبكّووبهبٓی ئەٙ
ئیٔغوووب كٙاروووو ئەٙ كٙٙ هوووٚڕە كەثوووْ ثەكٙٙ  (فوووبّ ٙ )ُەغوووۆى (فوووبّ)رەرەه

 هێْوووەهبّىۆهیوووبّ كەهەٙێوووزە ٓێوووٚاّ ٙ  هێْوووەیەهیثٔەُوووب ەی ىۆه گەٙهەٙ 
ًەىۆهثەی ّووووەڕەهبّ ، ّووووەڕی ٓێووووٚاّ ئەٙ كٙٙ ثٔەُووووب ەیەی ًێوووولەهەٙێزەٙە

ثەٙ ّووێٚەیە ُەغۆًەهووبّ كەهەٙٓە ، رەربهەهووبّ ىاڵ كەثووْ ثەٍووەه ُەغۆًەهووبّ
چەٙآە ێ( ٙ ٗبٙهێْووەهە پووعەٓگیيفووبّو كەٍووزی رەربهەهووبّ رووب ٗووبرٔی )ێووژ

، ْ ٍووەهەرب رەرووبه ٍووەهیبّ ٗە وولاٙە كٙارووو ُەغووۆىكە ووێٗەٓوولێویِ (0)ٙەكەثێووزە
ێووی ٙهكی ُێژٙٙىآیٔوی ، ثەٗەه ؽبڵ كیبهە ئەٙآە ثەڕەچە ەم ًێون ٓويیوْ

 ّبهٍووزبٓی( ىۆه ئەٙ ٗووۆى ٙ عەّوویوەربٓە هە كٙه ثووٚٙیٔە ًە )ّووبهٙ ژیووبهٙ
 ئەٍزەُە.

ّوبؿ ٙە )ئوبه( : ٙارە )روبد(: كٙٙ ثەّوە ْكە ێ)رەربه( ئەٙ ٓبٙە ُێژٍٙٙٓٚبّ 
 ثوووبهەی )ُەغوووۆى( ئەٙاّ ًە ُەٓەۆًیوووبكەه، ّوووبؿ ْٓووویْ: ٙارە، ْٓووویْ یوووبٓی

ئەٙ ٓوبٙەُ )ُەغوۆى( ىۆه ٓەٓبٍوواٙ ثوٚٙ روب ٗوبرٔی ، ًەثیبثبٓی عٚثی ژیبّٙ

                                                            

 .080ؽَْ اثواٗیَ ؽَْ  پەڕە  ٙا عزِبعٞ ( ربهیـ ا ٍالٍ ا٠ًَبٍٞ ٙاًلٟٔٞ ٙاًضلبف0ٞ)
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ڕۆژ  ێووزەهەكەهەٙهووبّ ىیووبرو ًە ُەٓەۆًیووب ُەغۆًە، عەٓگیيفووبّ)ریِووٚعیْ( 
چیْ ژیوبّٙ ثەپوێچەٙآەی رەربهەهوبّ هە ئەٙاّ ًە ثبّوٚهٙ  یثبهٚهٗەتد ٙ 

فۆهئبٙای ُەٓەۆًیب هەكەهبرە )رجذ( ٙ ٗەه ٙەٗوب ڕۆژ ئوبٙای ُەٓەۆًیوب روب 
 () (0).كەگبرە ڕٍٙیب

 

 )ذیّٛجیٓ(  جۀگیشخاْدەرتارەی  وٛرذەیەن

 هەٍووێن، یًەهۆرووبیی ٍووەكەی ّەّووی هووۆچی ٙارە ٍووەكەی كٙآوويەی ىایٔوو
)یَوووٚغبی( ًەثٔەُوووب ەیەهی كیوووبهی  ًەٓوووبٙ ُەغۆًەهوووبّ كەههەٙد ثەٓوووبٙی

، یەهێووون ثوووٚٙ ًەٍوووەههوكە ٍوووەهثبىییەهبٓی ثٔەُوووب ەهەی، ُەغۆًەهوووبّ ثوووٚٙ
كەُووووم ٙ چەٓووول ُٔب ێووون ثەعێووولەٗێ   هوووٚڕی هوووۆچی  (590)ًەٍوووب ی 

ئەٙ هووٚڕەی ، كەٓبٍوووم فووبّعەٓگیيگەٙهەی ٓووبٙی )ریِووٚعیْ( هە كٙارووو ثە
ىیبكەٙە ّٚێٔی ثبٙهی پوثووبرەٙەٙ كەرٚآ  ثە، اٙثەعەهگ كەث هەٍێوی ئبى

كٙاروو كەروٚآ  ، ثوبرەٙەٙهكە عەّیوەرەهبٓی ُەغۆى ًەكەٙهی فۆی هۆٙهكە 
كەٍوەتری فوۆی ٙ ڕۆژ ثەڕۆژ كەٍوەتری ًەىیوبك  وێژ رەربهەهبٓیِ ث٘ێٔێزە

كەروووٚآ  پوووبیزقەری چووویْ  هوووۆچی (900)ًەٍوووب ی  روووبٙەهٚ، ثوووّٚٙ كەثووو 
كەٙ ەرەهەی ، رەٙاٙی چوووویْ ثقووووبرە ژێووووو كٍووووەتریٙ )ثووووویْ( ثگوووووم 

                                                            

 .08 پەڕە  هؽٌخ اًِەٚى ُْ ا ٍزوجبه إًٜ ا ٖٓ٘به، اًِەٚى ٙاًؾضبهح اإلٍال٠ُخ( 0)
( )ٖٓ0  هٕژُبٙ  0  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا. 
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ًەٍوؤٚهی چوویْ ًەگەڵ یبثووبّ هە ُەغۆًەهووبّ  ًەفووۆه ٗەتد عەٓگیيفووبّ
ثەتٍ ثۆیوبّ ٓەگیووا ًەثبّوٚهیِ ، چەٓل عبهەهی ٗەٙ وی گورٔوی یبثبٓیوبّ كا

 ٗیٔوووول ٙ رەٙاٙی ئێووووواّ یثووووبهٚهٙەهٚ گەیْووووزٔە هۆهیووووبی ثبّووووٚه ٙ رووووب
ەهوووبّ ُ ٗێووويی ُەغۆًئەٙڕٙپوووبًە ىىەغەًەفۆهئوووبٙاُ ٗێيەهبٓیوووبّ گەیْوووزە 

فبّ كەُووم ٙ كەٙ ەرێووی فوواٙاّ عەٓگیي (900)ەٓلا. ًەٍب ی  گەیْزە پۆ
ژیووبٓی )عەٓگیيفووبّ( پێٚیَووذ ثەهزێجووی رووبیجەد ، ثووۆ هٚڕەهووبٓی عێوولەٗێ  

ئەٙەی ُەثەٍوووزی ئوووێِەیە ًەٙ هزێوووجە فٚێٔووولٓەٙەی هەٙرٔوووی  ثەتٍ، كەهوووب
ۆًەهوبٓە ئەٙ غەفو ەرەی هە یە ثە كەٍوذ ُەغیپبیزەفزی فیالفەری ئیَوالُ

  (0).عی٘بٓی ئیَالُی ئەٙ هبری كاپۆّی ثٚٙ
  

                                                            

ٙە هزێجی عٔویي ، هزێجی اًِەٚى ٙاًؾضبهح ا ٍالُیخ ٙە، ( ربهیـ اًزوم فی اٍیب اًٍٚطی0)
 فبّ اًؾیبح ٙاًِٚد ٙا ٓجعبس .
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 الِی ٚالیعی جیٙأی ئیس
 ٌەسەرذای سەدەی حەٚذی وۆچی 

ثۆیە ، ثیْگوٓگە ئبگبكهای ٙاكیعی عی٘بٓی ئیَالُی ئەٙ هبد 
 هەربی ٍەكەی ؽەٙری هۆچی ثەٙ عۆهەكەرٚآیْ عٚگوافیبی ٍیبٍی ٍە

، ٙ ّبٍ ٙؽیغبىٙ یەُەُّیَو، ًەثەغلا ییەهبّعەثجبٍ)فیالفەری ثٔەفْێٔیْ
 ُەٌُەهەریٙ  ئەٓبكۆڵ، فٚاهىٍ ٙ فبهً ٙ ٗیٔل، ئەٓلەًًٚ ُەغویت ٙ

 ٍە یجییەهبّٗەٓلم كەٙاهەی  هٚهط ٙ ئەهُیٔیب ٙ ئبىەهثبیغبّ ٙ
چەهە( ئەگەه ثەهٚهریِ ث  پێٔبٍەیەهی ئەٙ كەٙاهآە ثوەیْ هە ئەٙ ًەٓبٙ

 .ٗەثٚٙەهبد ثٚٓیبّ 

 . عەتثاسیفەذی خیال: یەوەَ

هووووۆچی ٗووووبرٔە ٍووووەهؽٚهَ ٙ رٚآیووووبّ  (080)ًەٍووووب ی  عەثجبٍووووییەهبّ
-082ڕەّووویل  ًەٍوووەهكەُی )ٗوووبهّٙ، ەهوووبّ ثَوووەٓٔەٙەكەٍوووەتد ًە ئُٚەٙی

كەگووبرە ًووٚروەی ثەٗێوويی ٙ ٍووەهكەُی  عەثجبٍوویكەٙ ەرووی  هووۆچی(098
ًەكٙای ، ی٘ووبّ ٓووبٙ كەثوووكمىێویٔووی ٙ ثەغوولای پبیزەفووذ ثە پووبیزەفزی ع

ٙ هوٚڕی )ئەُویْ ٙ ٓێوٚاّ ٗەهكٙ كەهەٙێوزەیل( ّەڕێوی گەٙهە ەّڕ ّٙڕ)ٗب
ثەیوبهُەری فوب ٚآی هەفوبهً ثوّٚٙ  هۆچی( 003-082 ُەئِّٚ( )ُەئِّٚ
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، ًووو  ثَوووەٓێزەٙە فە فەرووویروووٚآی ىاڵ ثووو  ثەٍوووەه ثوووواهەی)ئەُیْ( ٙ 
هە ، ەٙ كەٙ ەرە ئەٙ هوووبرە كەٍوووزی پێوووووكٍٓٚوووبّ كەفەهُوووّٚ  ٙاىی ئُێژٙٙ

ێوی ىۆهی ٗێٔبیە ثەغلا ٙ ٗەٙ وی كا پْوذ ثەٙآە فەًیفە )اًِعزَٖ( رٚهه
، ثەغووولا ٓییەثجەٍوووز  ًەثووووی ئەٙ فبهٍوووبٓەی )ُەئِوووٚٓی( ثووووای ٗێٔجٚیوووب

ّ ًەثەغوولا رووبٙەهٚ عێگبیووبّ ثەكآیْووزٚآی ثەغوولا رٚههەهووبّ ٗێٔوولە ىۆه ثجووٚ
رەٓگووك ٙ ٓبچبه )ُٚعزەٍیَ( ّبهی )ٍبُەها( كهٍٙذ كەهبد ٙ فوۆی ٙ 

یەم ەتًەٙ هبرەٙە رٚههەهبّ كەثؤە ث، چٔە ئەٙمرٚههبٓەی ٗێٔبٙیەری كە ئەٙ
روب كەگوبرە ئەٙ ڕاكەیەی فەًویفە رەٓ٘وب ٓوبٙی  عەثجبٍوییەهبّثەٍەه فەًویفە 

 عەثجبٍویفیالفەروی ، كەُێٔ  رەٙاٙی ثویبهەهبّ كەهەٙێزە كەٍوذ رٚههەهوبّ
أثٚ اًفضوي : هەٓبٙی (هۆچی 008-025، ثەهكەٙاٍ كەث  رب ٗبرٔی )ُزٚهي

هووٚڕی  اًوّوو٠ل ٗووبهّٙ هووٚڕی اًِعزٖووَ ًٌووٖ هووٚڕیعٌووٜ ا ععفووو اًِزٚهووي
زە ثەیعەروی پێولەكهم ٙ كەثێو (080)هەًەٍوب ی  ، ە هٚڕی أًِٖٚه اًِ٘لٝ
ثەٍەهربی ٍەهكەُی )كٙٙەُی ٍٓٚبّ فیالفەری )ُزەٙەهیي( ُێژٙٙ، فەًیفە

( ٗەژُوووبهكەهەّ ًەثەهئەٙەی ًەٙ ٍوووەهكەُە ٗەه ثەیەهغوووبهی عەثجبٍوووییەهبّ
 ڕٙهەّووووێنرٚههەهووووبّ كەٍووووەتد كاگیووووو كەهەّ ٙ فەًوووویفە رەٓ٘ووووب ٙەهووووٚ 

ثە وٚ كآبٓی فەًیفەٙ ، ٓەم رەٓ٘ب ثویبهی ٍیبٍی، ٙ ٗیچی روٓبكەُێٔێزەٙە
ی فوویالفەد ًەٍووب ی  كآیْووی ٗەهًەكەٍووذ رٚههەهووبّ كەُێٔوو  رووب هۆرووبی

 ُەغۆًەهبّ. هۆچی ثەكەٍزی (959)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A


 ڕەشەبای مەرگ

 

32 

ًەكەٍوذ ىگوبههوكٓی فویالفەد ڕ  )اًِزٚهي( ٗەٙ ێوی ىۆهی كا ثوۆ ثە 
ٍووووەه ٗەرووووب ٗەٙ ووووی كا فوووویالفەد ئەگەه ثەتٍ ثووووۆی ٓەچٚە، رٚههەهووووبّ

ثەتٍ رٚههەهووبّ ڕێیووبّ ثەٙە ٓەكا ٙ ، ثۆُووبٙەیەهی هووبریِ ثوو  ثجووبرە )ّووبٍ(
زی هووٚڕی فووۆی )أًِزٖووو( ثەیووبٙەهی ًەٍەهكەٍوو هووۆچی (008)ًەٍووب ی 

ٗەه ًەكٙای هّٚوووووزٔی  (0).چەٓووووول ٍوووووەههوكەیەهی ٍوووووەهثبىی كەهوووووٚژهم
)اًَِزعٖووَ ثبًٌووٖ( ؽووب ی  عەثجبٍووی)اًِزٚهووي( رووبٙەهٚ كٙایووْ فەًوویفەی 

فوویالفەد ثەٍ ّووێٚەیە ثەڕێووٚە كەچوو  ٗەه فەًوویفەیەم ثەعەك ووی ٍووەههوكە 
ە ثٔەُوووووب ەی رویوووووبّ ً هەٍوووووێویەهبّ ٓەثوووووٚایە  یوووووبّ كەكا ٙ یٍوووووەهثبىی

ًەىۆهثەی ؽب ەرەهوووبّ ، كەهووووكە فەًووویفە ٙ ثەیعەریوووبّ پێووولەكا عەثجبٍوووییەهبّ
ەهثبىیە رٚههەهوبّ ٍەههوكە ٍ عەثجبٍیًەفیالفەری  ڕاٍزەكیٔەی)ؽبهِی( 

ٗەهثۆِٓوٚٓە ًەٍوەهكەُی فەًویفە )اًِلزلهثبًٌوٖ( فبكوبٓی ، یٔەٙ ٙەىیوەهبّ ثٚ
ٙ  كآوی ثەكەٍوذ  ەهبّی گورجٚە كەٍوذ كآوبٓی ثەهپوٍورەٙاٙ كەٍەتر ٙەىیو

ئەٙ ثووٚٙ ىۆهثەی عووبهاّ ثەهپوٍووی ثە )ثەهریووي( كاكەٓووب هوو  پووبهەی ىیووبكی 
 :  هوكٙە كە   ثلاثبیە ئەٙی كەهوكە ثەهپوً ثۆیە ّبعیو ٙەٕفی ئەٙ ؽب ەری

 ّْ كَاِن ّْ...َوزِيٌركَْدحََساَمَوِفالرَّ َحْهزُِلَبْهَدَشاِن ًَّ ُث ّّلِ َٔ  رُ

ُوالرََُّش ْْ َ
رِّْإَِذاأ ٔاََلَ ُه ٍَ ّْ...اْسَخ ةَِؾاَن ًْ ُْ ْوفَُر

َ
اىَْلِْٔمأ فََخْ ُ

                                                            

 .(835/ 02) ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)
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ثە وووٚ ٗەرووب ، ثەٙ ّووێٚەیە ٙەىیووو فووۆی كەٙ ەُەٓوول هوووكٙە ٓەم ٗەه فووۆی
ًەٍووەه كآووبّ ٙ  ٚٙەٙ هووبهی ٙەىیووویِ هبهیگەهیووبّ ٗەثووهووٚڕٙ فێووياّ ٙ هەً 
  (0). كآی ثەهپوٍەهبّ

لا كٙه ًەٍوووووەههوكە لەرٚآی یەم ثویوووووبه ثوووووفەًووووویفە )اًَِوووووزعیْ( ٓەیووووو
 :  كە  ّبعیوێن ثبٍی ؽب ی فەًیفە كەهب ٙ ، ەهبّیٍەهثبىی

 ةيوغيفوبَا...خييفثفكفع

نٍاحلٔلاْلتَا...رلٔلٌاكالل
فەًیفە ًەكەفەً هواٙە ًەٓێٚاّ )ٙەٍیف ٙ ثٚغوب( هە كٙٙ )هەٍوی روٚهم( 

، ێووووزەٙەثووووّٚٙ ئەٙەی ئەٙآە ثی ووووێْ فەًوووویفەُ )رووووٚری( ئبٍووووب ٗەه ئەٙە كە 
عگە ًەٙەُ فەًیفە ڕێی پێلهاثٚٙ فەهیوی ٗەٙەٍوی فوۆی ثێوذ ٙ ثوۆیە (0)

هویٔووی هەٓیوويەٙ ٙ كهٍٙووزووكٓی هۆّوووی گەٙهەٙ گووٚێگورْ ًەگووۆهآی ٙ 
، بٓی فەًووویفەٍوووەُبٙ ٗە پەههووو  ٙ فوووٚاهكٓەٙەٙ ڕاثوووٚاهكّ ًەٓێوووٚ هۆّووووەه

ەد ىۆه عووبه ٓووبّ ٓەثووٚٙە ٌئەٙە ًەهبرێووولا هە ُوویٌ، ەٙؽووب ەرێوی ئبٍووبیی ثووٚ
ثەتٍ ٗێ ووی گْووزی ،  ێیْ ؽووب ی ٗەُووٚٙ فەًیفەهووبّ ٙاثووٚەئووێِە ٓووب، یقووۆّث

ی ئەٙ هوووبد ثەٙ ّوووێٚەیە ثووٚٙە عوووبه عوووبه هەٍوووێوی عەثجبٍوووییەهبٓؽووٚهِی 
ثەتٍ ٗەه ىٙٙ هّٚووووزٚیبٓەٙ ڕێگبیووووبّ ، ك َووووۆىی فووووٚا ٙیَووووذ كەههەٙرووووٚە

 (اًَِووووزوفی ثبًٌووووٖ)هووووۆچی ( 888)ًەٍووووب ی ، ەهبّ ٓەكاٙەیثەچبهَووووبىی
                                                            

 .(900/ 9) اًزبهٟـ فٞ اًوبُي (0)
 .(090: ٓ) اًقٌفبء ربهٟـ (0)
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 كەثێووزە. اًِعزضوول هووٚڕی اًِوزفووی ثبًٌووٖ عٌووی هووٚڕی عجلاًٌووٖ اثٚاًلبٍووَ
ثەغولا كاگیوو كەهوبد ئەٙ  )اؽِول اًجوٚی٘ی(هۆچی(880) ًەٍب ی ٙ فەًیفە

ەهوبّ( ئیٔغوب ی)ثٚەی٘ی كەهەٙێزە ژێو كەٍەتری عەثجبٍیعبهەیبّ فیالفەری 
 ثووٚەی٘ی( فەًوویفە ئەٙاّ ثەٗەٍٙووی فۆیووبّ )فەًوویفە( كیووبهی كەهەّ )اؽِوول

ێوێزەُب ەٙەٙ ُٚچەیەهی ُبٓگبٓەی ثۆ كیبهی كەهبد ( كەٓ)اًَِزوفی ثبًٌٖ
ەهوبّ ًەٍوەه یثٚەی٘ی، فیالفەری ئیَالُی ثەڕێٚە كەثبد ٙثبهیهٙ فۆّی هب

أؽِووول ثوووْ إٍوووؾب  ثوووْ ٔووؤەٙە روووب ٍوووەهكەُی )اًلوووبكه ثبًٌوووٖ كەٍوووەتد كەُێ
كێوْ ثەغولا كاگیوو كەهەّ  ٍوەًغٚكییەهبّهۆچی( ئەٙ هبرەی  000/اًِلزله

ثەٙ ّوێٚەیە  عەثجبٍویفیالفەروی (0).ەهوبّ كێؤْیٙ هۆربیی ثەؽٚهِی ثٚەی٘ی
هوۆچی  (959)رب ڕٙفبٓی ثەغلا ثەكەٍزی ُەغۆًەهبّ ًەٍب ی  كەُێٔێزەٙە

ثقەیوؤە ٍووەه ًەگەڵ ٗووبرٔی ثووۆیە ئەٙەی  ی ئووێِە ىۆه گوووٓگە ریْوووی 
أًبٕووًلیْ اًٌوٖ اثوٚ عەثوبً اؽِول )هۆچی ٙ ثەیوعەد كآە ثە(585)ٍب ی 

 ىەُەٓە ئەٙ ثبٍوی ثەكهێوژی كٙاروو ٗەهٙەهوٚ هٚڕی اًِزَزضیء ثأُو اًٌوٖ(
ەهەیوووووووووْ ًەثەه ئەٙەی ُەغۆًەهوووووووووبّ ًەٙ ٍوووووووووەهكەُەٙە كەهكەهەّٙ. ئەٙە ك

ثووٚٙ ًە ثەغوولا  عەثجبٍووییەهبّثبٍووی ؽووب ی فیالفەرووی  ثەّووێٚەیەهی هووٚهد
هە رەٓ٘وب  عەثجبٍویًە ٍٔٚهی فیالفەروی  ثيآ  رب ڕاكەیەمربٙەهٚ فٚێٔەه 

ًەگەڵ رێجیٔوووی ئەٙەی )كایووووی ، اٙ كەٙهٙ ثەهی ثوووٚٙە   گوووٚىەهاٙەثەغووول
 ًەٍوووەهكەُی، ٚآی( كەٍوووزیبّ ٙەهكاٙەرە كەٍوووەتدًووویفەٙ ٍوووٚ زبّ ٙ فوووب فە

                                                            

 . 38پەڕە   0. َُوٚیٖ ط (080/ 8) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ثیٔوووی  ٍوووەهەهیبّ ڕۆ وووی)ُەئِوووّٚ( هەكایووووی فٚهاٍوووبٓی ثوووٚٙ فبهٍوووەهبّ 
ٍوەهەهیبّ  ێووی ڕۆٙەٍەهكەُی )ُٚعزەٕیَ( كایووی روٚهم ثوٚٙ رٚههەهوبّ 

 ثیٔٚە.

 ٚ شاَ ٚ حیجاس ٚ یەِەْ . ِیسڕ: دٚٚەَ

 هووۆچی (539)فووٚای ًێجوو  ًەٍووب ی  ڕەؽِەرووی ئەییووٚثیٕووە ؽەكیٔی 
ئەٙ  (0)،هووٚڕٙ هچێوون عێوولێ   (09) ّووبىكًٕەكٙای فووۆی ، ٙەفووبد كەهووبد

هۆچی ًەژێو كەٍوزی ثوواٙ ٓەٙەهوبٓی  ربی ٍەكەی ؽەٙریٕ ًەٍەه یّٚێٔبٓە
ثەتٍ ثەكافەٙە ًە ىۆه ثبثەرووبّ ًەڕێجووبىی )ٕووالػ اًوولیْ( ، ٕووە ؽەكیْ ثووٚٙ

 یبٓووولاثٚٙ ٙ ٓەیوووبٓزٚآی ئەٙ ّوووٚێٔبٓە ثەیەهپوووبهچەیی ثپوووبهێيّ ٙ  ئەییوووٚثی
ِ ًە ّوبُی (ُیَو، یەُەّ ٙ، ؽیغبى ٙ)ؽٚهِی ّبٍ عٚكا ثٚٙ ًە ؽٚهِی 

كەٍوووەتری عیوووبٙاى ثوووّٚٙ ٗەه ًەٙ  ٙىۆه عوووبه ؽِووؤ ٙ ؽەًەة ًەژێوووو كٙ
 ئەییووٚثیی ّووٚێٔێن هە هووبری فووۆی )ٕووالػ اًوولیْ(هبرووبٓەُ ثووٚٙ چەٓوول 

 ثٚٙ كیَوووبّ هەٙرووؤەٙە ژێوووو كەٍوووەتریكەهی ٗێٔوووب ٍوووە یجییەهبًّەچٔگوووی 
 (. ٍە یجییەهبّ)

ًە هزێجێوووووی رووووبیجەد ثبٍووووی كەٙ ەرووووی ثێووووذ  فووووٚای گەٙهە پْووووزیٚاّ
 یِ كەهەیْ.ئەییٚثییەهبٓ

 

                                                            

 (05/ 00) األع٠بّ رٚاهٟـ فٞ اًيُبّ ( ُوآح0)
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 . سەڵیثییەواْ، سرەواْخاچپەر: سێیەَ

ثەهكەٙاٍ ، ثوووٚٙ ئەٙڕٙپوووبًە فۆهئوووبٙای  فبچپەهٍوووزەهبّثووؤوەی ٍوووەهەهی 
ی هبٓٓەٍووووآییە، فەهیووووی ٗێوّوووووكّ ثوووّٚٙ ثوووۆ ٍوووەه عی٘وووبٓی ئیَوووالُی

ٗێوّووی یەم ثەكٙای یەهیووبّ  (ئیزب یووب، ئە ِبٓیووبٙ، فەهەَٓووبٙ، ٙئیٔگٌووزەڕا)
پٚهرٚگوبى ، پبٓیب ٙئیَو)یهبٓٓەٍووآییەگە ًەٙە ع، ُیَوكەهوكە ٍەه ّبٍ ٙ 

ئیٔغوووب چەٓووول ، عبهعوووبه فەهەَٓوووبُ ٗەكەفوووی ٍوووەهەهیبّ ئەٓووولەًًٚ ثوووٚٙ (ٙ
ەهە كاُەىهاثووووٚٙ ٙەهووووٚ یٓووووبٙچە ئیَووووالُی ًەفبچپەهٍووووزەهبّ ئیِووووبهەرێوی 

ئەٙەی  ٍوەهەڕایث٠ووٙد(  ٕو٠لا ٙ طوواثٌٌ ٙ عووب ٙ )أٓطبه٠خ ٙ ئیِبڕەری
ًە ثووب ڕىگوبه فوٚای ًێجو  روٚآی كوٚكً  ڕەؽِەروی ئەییٚثیٕالػ اًلیْ 
ّٚ ٙ ثەتٍ ئەٙ ئیِبهەرووبٓە ثەرەٙاٙی ًەٓووبٙ ٓەچٚثوو، فبچپەهٍووزەهبّچٔگووی 

ەهبٓیبّ یكەٍزیبّ هوكەٙە ثەچب هی ئەییٚثیی ًەكٙای ٙەفبری )ٕالػ اًلیْ(
)ُەٌُەهەرووی  ىۆهیووبّ ثە عی٘ووبٓی ئیَووالُی گەیبٓوولٙ ىیووبٓێوی یەهغووبه 
ەٙآویِ ًە ئ، ئەٓوبكۆڵفبهً ٙ فۆهئبٙای  یثبهٚهٙێزە ٖ ئەهُیٔیب(ُ هەكەه

یبّ ىۆه هبٍٓووەًغٚكییەّ ٙ ثەرووبیجەد ٍُٚوو ِبٓەهبّ ثووٚعەٓگووی ثەهكەٙاُووی 
( ئێَوزب ُەٌُەهەری هوٚهط( هەكەهوبرە )عۆهعیوبیٗەهٙەٗب )، ٍەهكب ووكثٚٙ

 ٍەهعی٘بٓی ئیَالُی ثّٚٙ. ُیئەٙآیِ ًەٗێوّی ثەهكەٙا
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 ِەغزیة ٚ ئۀذەٌٛص.: چٛارەَ

ٗەه ًەٍەهەربی ، بّ(ثٚٙی )ُٚەؽیلەهكەٍەترُەغویت ٙ ئەٓلەًًٚ ًەژێو 
ٍەكەی ؽەٙری هۆچی ئەّٙٚێٔبٓە ٙارە فۆهئبٙای ئیَالُی ٙەهٚ فۆه 

چەٓل هێْەیەهی یەهغبه گەٙهە ثّٚٙ ٙ  ڕٙثەڕٙیٗەتری ئیَالُی 
ّوَزێوی ىۆه گەٙهە ثەه  (929)ًەٍب ی  كٙٙثەهەهی یەفەی گورجّٚٙ رب
بی )ؽْٖ اًعلبة( هە ثەٍەهەر عەٓگیًە د ٍٙٚپبی )ُٚؽیلەهبّ( هەٙ

 ًەكەٍزلآی ئەٓلەًًٚ ٗەژُبه كەهوم.
 

 () َ .یشدەٚڵەذی خەٚار: پێٕجەَ

 ئۆىثبهَوزبٓە( ّوبهێوە ٍوەه ثە فوبیەفە، xivaهە ئێَوزب ثەٓوبٙی ) فەٙاهیويٍ
ًەٍەهەربی ٍوەكەی ؽەٙروی هوۆچی ىۆهثەی ، ًٙۀٍٚهی روهِبَٓزبّ ٓيیوە
ٗەه  ّووبٕ ثووٚٙ فەٙاهیوويٍیەهبّ ًەژێووو كەٍووەتری یفووۆهٗەتری ٙترە ئیَووالُ

ٗەُوٚٙ ئەٙ ، ًۀٍٚهی چیٔەٙە ربٙەهٚ ثبّٚهی ئێواّ ٙ ربٙەهٚ ٍٔٚهی ٗیٔول
یەهی رەٙاٙی ثەفوووووۆٙە ثیٔوووووی ثوووووٚٙ ًەثەه ٍیبٍوووووەرە یٓبٙچوووووبٓە ٓبئوووووبهاُ
هۆربییوووبّ ثە كەٙ ەروووی  فەٙاهیيُییەهوووبّ، ّوووبٕ فەٙاهیووويٍٓبؽەهیِوووبٓەهەی 
ٗێٔووبٙ فۆیووبّ ٙەهووٚ رووبهە ٗێوويی كەٍووەترلاه ًەٙ ٓبٙچووبٓە  ٍووەًغٚكییەهبّ

                                                            

( )ٖٓ8  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا . 
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ٓبئوبهاُیِ ثوّٚٙ ًە  فبٙەّ پەیٚەٓلێوی، ٚهِیبّ هوك رب ٗبرٔی ُەغۆًەهبّؽ
 ًەثەغلا. عەثجبٍی گەڵ فیالفەری

 ٘یٕذ .: شەشەَ

ّبٕ( هۆربیی  فەٙاهیيٍ) ەهبّ ثّٚٙ كٙارویٗیٔل ًەژێو كەٍەتری غۆهی
 ()ثەكەٙ ەرەهەی ئەٙآیِ ٗێٔبٙ ئەٙێْی فَزە ژێو كەٍەتری فۆی.

 فارص .: حەٚذەَ

بهً ثەرەٙاٙی ًەژیو كەٍەتری فەٙاهیيٍ ّبٕ ثٚٙ رەٓ٘ب ثەّێوی ٓبٙچەی ف
 ٓەث  هەًە ژێو كەٍەتری )ئیَِبعیٌییەهبّ( ثٚٙ.

 ذٛرویای ئێسرا. ئۀادۆڵ: ٘ەشرەَ

 ٍوەًٚعٚكییە ڕۆُییەهوبّهە كەهب رٚههیبی ئێَزب ًەژێو كەٍەتری  ئەٓبكۆڵ
 غٚكییەهبٍّوەًەهی ىۆهیِ ًەٓێوٚاّ ٗێويی یثٚٙ ٌُِالٓێ ئەییٚثیٙ كەٙ ەری 

رب ٗوبرٔی ُەغۆًەهوبّ هەٓوبٙچەهە ًە كەٍوذ ٗەه ، ەهبّ كا ٗەثٚٙیئەییٚثیٙ 
 . ێٔە كەٙ ەری عٍِٚبٓی كهٍٙذ كەثێذكٙارو ًەٙ ّٚ، كٙٙ ٗێي كەهكێٔ 

ئبُبژەُووبّ پێووووك ، ئەٙە ثەهووٚهری ٙاكیعووی ٍیبٍووی عی٘ووبٓی ئیَووالُی ثووٚٙ
ەی رووبٙەهٚ ًەىی٘ٔوووی فوووٚێٔەه ٙێٔوووبیەهی عی٘وووبٓی ٍیبٍوووی ٍوووەهەربی ٍوووەك

                                                            

( )ٖٓ0  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا . 
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ؽەٙروووی هوووۆچی كهٍٙوووذ ثجووو  ٙ ثيآووو  هە ُەغۆًەهوووبّ كێوووْ ڕٙٙ ثە ڕٙٙ 
ثوووٚٙٓەٙەی   ٙاكیعێووووی  ٙاىی پوووو ًە هێْوووەٙ كٙٙثەهەهوووی ٓێوووٚ فوووۆیی 

ثگەیوْ گووٓگە  غەف ەرەهەئیٔغب ثۆئەٙەی ًەگەٙهەیی ، ثٚٓەرەٙە ٍُٚ ِبٓبّ
ی ٗەه ًەٍوەهەربی كهٍٙوذ فەٙاهیيُوثەكهێژی ریْن ثقەیٔە ٍەه كەٙ ەروی 

 هٚ ڕُبٓی ئەٙ كەٙ ەرە ثەكەٍذ ُەغۆًەهبّ.ثٚٙٓی ربٙە
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 درٚسد تٛٚٔی 
 ەواْیدەٚڵەذی خەٚاریشِی

ئەٙ ، كاُەىها هبٍّوووووەًغٚكییەًە ٗەٓوووووبٙی كەٙ ەروووووی  )فەٙاهیووووويٍ(كەٙ ەری
ٙچەیەهی ىۆهی فوووۆهٗەتری ثەٍوووەه ٓوووب كەٙ ەرەی هەفوووبّٙ كەٍوووەتد ثوووٚٙ

ٚٙ ٗەثووو فيُەرووووبهێوی(0)بٕ(ّوووُەًیووون ) ٍوووەًغٚكی ٍوووٚ زبٓی، ئیَوووالُی
، ٗووبرٚٙە(0)(ّٓٚووزەهیْ ثەٓووبٙی ەٓوولم ٍووەهچبٙەًُەٗ )ئەّٓٚووزەهیْ ثەٓووبٙی

ذ ثەكەٍوو ٍووەًغٚكیّووبٕ(ی  )ُەًیوون ٍووٚ زبُّزِووبٓەی  ئەٙ هەٍووە كەرووٚآ 
ثە ئەُیوووی ٓووبٙچەی  كەهووب)ّٓٚووزەهیْ( ثێٔوو  ٙ ٍووٚ زبّ فەهُووبّ كەهكەهبٙ

( كەهەٙێوووزە فۆهئوووبٙای ئۆىثبهَوووزبّ ٓوووبٙی ئێَوووزبی فەٙاهیووويٍ)، فەٙاهیووويٍ
 هووووووووۆچی(33)ًەٍووووووووب ی فەٙاهیوووووووويٍ، یە(Xiva، )فووووووووبیە ە يٍفەٙاهیوووووووو
ٙ ًەٍوەهكەُی فەًویفەی  (ٌٍُِٚی ثبٗیٌی هٚڕی زی)كٚرەیجەیًەٍەهكەٍ

ٙاهیوويٍ ئەٙ هووبد فە(8)، ( فەرووؼ كهووومعجوولاًٌِن هووٚڕیًیوولی ئووُٚەٙی )ٙە
: ٓبٍوبّ كەفەهُوُّٚٙێژٙٙ، ثە وٚ ٓوبٙی ٓوبٙچەیەم ثوٚٙە، ٓبٙی ّبهێن ٓەثٚٙ

برٚە هبری فۆی پبكّبی ئەٙ ٓبٙچەیە ًەٓويیوەی ( ًەٙەٙە ٗفەٙاهیيٍٓبٙی )
                                                            

 .035-095ٌُوْبٕ ثْ أًت أهٍالّ : ( ٍٚ زب0ّ)
 .092-082ّٓٚزەهیْ  (0)
 .(099/ 9) األع٠بّ رٚاهٟـ فٞ اًيُبّ ُوآح (8)
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ٓێووووێزە ّ كەیوووب، ٙ كٙهیوووبّ كەفوووبرەٙە ًەئوووبٙەكآی كەثووو هەً روووٚڕە ( 022)
، هیٌوۆُەرو كەثو  (522رب  022)وی كٙه هە ٓێٚاّ ئەٙاّ ٙ ئبٙەكآی ێّٚێٔ

ّٚێٔێن ثوٚٙە ، كاّ كەهەٓەٙەئبٙە ّٚێٔەئەٙ فە وە ًەٙم عێْٔیْ كەثْ ٙ ئەٙ 
)ڕاٙە ُبٍوویبّ( هوووكٙەٙ ثەكاهەهووبٓیِ ٍووٚهیبّ هوووكۆرەٙٙ  ٗەثووٚٙەكاهٙ ئووبٙی 
كٙای ُووبٙەیەم كەٍووەتد كەگەڕێووزەٙە ثووۆ ثیٔیٔووی ؽووب ی ئەٙ ، فٚاهكٙیووبٓە

ڕاٙە ) ًەٍووووەه هەیبّ ئووووبٙەكاّ هوووووكۆرەٙە ٙفە وووووە هە ٍووووەیو كەهەّ ّووووٚێٔە
ژیوووبّٙ ٙٓوووبٙچەهەُ كاهی ىۆه ثوووٚەٙ ئبگویوووبّ هووووكۆرەٙەٙ فۆیوووبّ  (ُبٍوووی

بٙی كەههوووكٙە ( ٓووفەٙاهیوويٍكە ووێْ ئەٙ ّووٚێٔە ثە) ٚە ثووۆیەڕاٍووزًەٍووەهُب پب
 (ثبّٙەكاه) یبٓی یبٓی )فٚاه(ٙ)هىٍ( (گۆّذ)ئەٙاّ  ًەثەهئەٙەی ثەىُبٓی

 .(0)ثۆرە فەٙاهیيٍ ٓبٙچەهە ٙ
 (092))ئەّٓٚوووزەهیْ( ًەٍوووەه ٙیالیەروووی فەٙاهیووويٍ كەُێٔێوووزەٙە ًەٍوووب ی 

چێوزە ئەٙ هوٚڕەی كە(0)هۆچی ٙەفبد كەهبٙ هٚڕێوی كەث  ثەٓبٙی )ُؾِل(
كآە ٍوبڵ  ٍویّٚێٔی ثوبٙهی ٙ ئەٙیوِ كەثێوزە ٙاًوی فەٙاهیويٍ ٙ ٓويیوەی 

ًەكٙای ٙەفوووبری ئەٙ ، ؽوووٚهِی ئەٙ ٓوووبٙچەیە كەهوووب ٍوووەًغٚكییەهبّثەٓوووبٙی 
 -092)ٍوؤغو  ٍووەًغٚكیئەٙ هووبد ٍووٚ زبٓی (8)(ەئووۆريهووٚڕەهەی هەٓووبٙی )

ٙ ثجێوووزە  ثگووووێزەٙەعێوووی ثوووبٙهی  )ئوووۆري(( ڕاىی كەثووو  هە هوووۆچی 550
 ٍوەًغٚكییەهبّ( هەٗەٍوزی هووك كەٙ ەروی ئۆري. ٍٚ زبّ )ٙاهیيٍفە ٍٚ زبٓی

                                                            

 .(895/ 0) اًجٌلاّ ُعغَ (0)
 ( هۆچی500 –090( ُؾِل هٚڕی ّٓٚزەهیْ )0)
 (.550-500ی هٚڕی ّٓٚزویْ )( ئۆري هٚڕی ُؾِل8)
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ثەهەٙ  ٙاىی كەڕٙا ٗەٙ وووووووی كا كەٙ ەرێووووووووی ٍوووووووەهثەفۆ كاثِەىهێٔووووووو  ٙ 
)ٍؤغو(  ٍوەًغٚكیثەتٍ ٍوٚ زبٓی ، ( كەهثچ ٍەًغٚكییەهبًّەكەٍەتری )

ثەٓبچووبهی ًەژێووو كەٍووەتری  عووٚكاثجێزەٙەًەٙ ثەٗێووي رووو ثووٚٙ ڕێووی پێوؤەكا 
ی فەٙاهیيُووو(ی ئوووۆري) ٍوووٚ زبًّەكٙای ٙەفوووبری ، یەٙەُوووب ٍوووەًغٚكییەهبّ

ٍوووٚ زبّ ، كەثێوووزە ٍوووٚ زبٓی فەٙاهیووويٍ(0)هوووٚڕەهەی ثەٓوووبٙی )ایوووي اهٍوووالّ(
 كەچێوزە فوبّ(كەهوبٙ هوٚڕەهەی ثەٓوبٙی )ُؾِٚكٙەفوبد  ٍوەًغٚكی)ٍٔغو( 
ًە  ٍوەًغٚكییەهبّكەروٚآیْ ث وێْ كەٍوەتری ، ٍەًغٚكییەهبّی كەٍەترٍەه 

)ٍؤغو( ثەرەٙاٙی هۆروبیی پێ٘وبد ٗەٓولم  ٓبٙچەی فبهً ًەگەڵ ُوكٓوی
ی ثەیەهەٍ ٍوٚ زبٓی ٍوەهثەفۆی فەٙاهیيُوٍٓٚبّ )ایوي اهٍوالّ(ی ًٙە ُێژٙ

هووۆچی  (593)ایووي اهٍووالّ هە ًە  (0).كەٙ ەرووی فەٙاهیيُووی ٗەژُووبه كەهەّ
یەهیووبّ ثەٓووبٙی ٍووٚ زبّ ّووبٕ ، كٙٙ هووٚڕ كٙای فووۆی عێوولێ  ، ٙەفووبد كەهووب

ئەٙ كٙٙ هٚڕە هێْەٙ ئیقزالفیبّ ، وُِؾِٚك ئەٙەی رو ٓبٙی عالء اًلیْ ر
هەٓبٙی )ّبٕ ُؾِوٚك( ثوٚٙ  هٚڕە ثچٚهەهە، ىۆه ثٚٙ كایویْیبّ عیبٙاى ثٚٙ

، ەهوبّیفەٙاهیيُی ثەیبهُەری كایوی رٚآی ثگوبرە ٍوەه ؽوٚهِی كەٍوەتری
ثەتٍ هوٚهە گەٙهەهەی هەٓووبٙی )عووالء اًوولیْ روووِ( ثووٚٙ ثەٙ پوویالٓە ڕاىی 

روووی )فیزوووب(ٙ روووٚآی ثەیوووبهُەری ئەٙاّ ٓەثوووٚٙ ثوووۆیە ٗبٓوووبی ثووووك ثوووۆ كەٙ ە
كەٍوووەتد ًەثوووواهەی ثَوووەٓێزەٙەٙ ثوووواهەی ٙارە )ّوووبٕ ُؾِوووٚك( فەٙاهیووويٍ 

                                                            

 (هۆچی.593 -550( ایي اهٍالٓی فەٙاهیيُی )0)
 ( اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى ؽبفظ اؽِل ؽِلٝ.0)
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)عوووالء اًووولیْ رووووِ(  هوووۆچی ٙەفوووبد كەهوووب (539)ًەٍوووب یعێووولەٗێ   ٙ 
 .   (0)ىڕكاهەهەی فۆی كەهٚژم

 

سٛڵراْ )عالء اٌذیٓ ذىش( چۆْ گەیشرە سەر ذەخری 
 دەسەاڵخ.

پێجوەیْ ٗەهٙەهٚ ًە چەٓل كێوێوی پێْزو  ًێوە ئەٙەی گوٓگە ئبُبژەی
 كەٙ ەریثەهٚهری ثبٍِبّ هوك هە ٍٚ زبّ )عالء اًلیْ روِ( ثەیبهُەری )

ثۆیە ، گەیْزۆرە ٍەهؽٚهَ (0)فیزب هە ًەُێژٙٙ ثەٓبٙی اًلًٙخ اًلوافطبئ٠خ(
ىۆه گوٓگە پێٔبٍەیەهی هٚهری ئەٙ كەٙ ەرە ٙ ئبیٔی ئەٙ كەٙ ەرە ثوەیْ 

ٍٚ زبّ عالء اًلیْ روِ ٗەُٚٙ ّزێوی هوكٙە ئەٙ هبد كەىآیْ هە 
 ثۆئەٙەی ثگبرە ٍەه هٚهٍی كەٍەتد.

  

                                                            

 .(880/ 9) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
 (50/ 8) غجو ُْ فجو فٞ ( اًعجو0)
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 () )خیرا(یەواْ وێیٓ ؟دەٚڵەذی

ًە ٓێووووٚاّ ، ەٙ ەرێوووون ثووووٚٙ( كفیزبئییەهووووبّكەها یووووبّ، كەٙ ەرووووی )فیزووووب
ەٌُەهەرووووی ُەغۆًەهووووبّ ًەفۆهئووووبٙاٙ ٙ ُ فەٙاهیيُییەهووووبّ ُەٌُەهەرووووی
ئێَووووزب  )اٙىثبهَووووزبّ(یەٙێزەّ( هەكەهۆیؾەٙثووووبهی )ٍووووڕ، ًەفووووۆهٗەتد
)فیزووب( چەٓوول ، ثووٚٙ ەهووبّ(یٙ )كەهافیزبئی فەٙاهیيُییەهووبٍّوؤٚهی ٓێووٚاّ 

، ٗە وْووبثّٚٙچیوؤەٙە ثەهەٙ ئەٙ ٓووبٙچەیە  یثووبهٚهریوووەٙ ٗۆىێوون ثووّٚٙ ًە 
فیزوووب( ئوووبیٔی فەهُوووی ئەٙ  كەٙ ەرووویثەٓوووبٙی ) كەٙ ەرێویوووبّ كهٍٙوووذ هووووك

ثەهكەٙاٍ  ڕێویفۆیبّ ًەّەًەٍەهكەُی  ٍەًغٚكییەهبّ، ثٚٙ كەٙ ەرە )ثٚىی(
ًەٗەُووووبّ هبروووولا ئەٙ كەٙ ەرە ًەٌُِالٓێیەهووووی ، كاثووووّٚٙ ًەگەڵ ئەٙ كەٙ ەرە

كە وێْ  ٍٓٚوبُّێژٙٙثەهكەٙاُیِ ثوٚٙ ًەگەڵ )ُەغۆًەهوبّ( ثوۆیە ىۆهێون ًە 
ٙ  كەٙ ەرووووی )فیزووووب( ٙەهووووٚ كیٚاهێوووون ثووووٚٙ ًەٓێووووٚاّ عی٘ووووبٓی ئیَووووالُی

ٙ كەٙ ەرە كەثووب ثووۆ پەٓووب ثووۆ ئە )عووالء اًوولیْ روووِ( ٍووٚ زبّ، ُەغۆًەهووبّ
 ثەىُوبٓی ئەٙڕۆ ئیَوزعبٓە ثەٗێيێووی، ئەٙەی ثگبرە ٍەه هٚهٍی كەٍەتد

ئەٙەی )عالء اًلیْ ، ەكەٍەتدثبًِْوهیْ( ثۆ گەیْزْ ث خهٚفوی)ا ٍزعبٓ
ًەثەه ئەٙەی ٙای هووك هە ئەٙ كەٙ ەرە ، ( هووكی روبٙآێوی گەٙهە ثوٚٙروِ

                                                            

( )ٖٓ5  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا . 
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ْ )عوالء كە وێەهچبٙەهبّ ٍ، ثجوێزە ٍەهٙەد ٙ ٍبُبٓی فەٙاهیيُییەهبّ چبٙ
ثووۆ ئەٙەی ، (پووبهەٙ ٍووەهٙەرێوی ىۆهی ثەٙ كەٙ ەرە ُّٚووویوە كااًوولیْ روِ

هە گەیْوزە ٍوەه هٚهٍوی ؽوٚهِیِ ، كەٍەتدكەگبرە پْزگیوی ثوبد رب 
ْ ێوویًێوووەٙە كەرووٚآیْ ث  (0)ثووبعێوی ٍووبتٓەی كیووبهی هووواٙی ثەٙ كەٙ ەرە كەكا

ٗەه ، چوووبم ٓەثوووٚٙ كەٍوووزپێوی )عوووالء اًووولیْ رووووِ( كەٍوووزپێوەهی پوووبم ٙ
پەیٚەٓولی ، هٚهٍوی ؽوٚهَ ثەفیوبٓەد ًەٙكیؤەٙە گەیْوزۆرە ٍوەهًەٍەهەربٙە 

هوۆچی ( 589)ًەٍوب ی، هوۆّ ثوٚٙ یەهبّ(ٙ)فیزب فەٙاهیيُییەهبّی ّەهعٓب
 فیزبئییەهوبّی (ی فەٙاهیيُی ثەیبهُەری ٍوٚ زبّ )هٚهفوبّ(ئۆري) ٍٚ زبّ

یٌوووُٚەرو ًە ه (89)هە ٓووويیوەی  )كطوووٚاّ( ًە ثیبثوووبٓی گەٙهە ّوووەڕێویًە
)ٍوؤغو( ثْوووێٔ  ٙ هۆرووبیی  ٍووەًغٚكیٍووەُەهكەٓل كٙهە رووٚآی ٍووٚ زبٓی 

ٍووووٚ زبّ ، ثێٔوووو  ًە فووووۆهٗەتری ئیَووووالُی ٍووووەًغٚكییەهبّثەكەٍووووەتری 
ەهووبّ( ؽووٚهِی ٓووبٙچەهە ی)فیزبیًەٍووێجەهی كەٙ ەری ی( فەٙاهیيُوویئووۆري)

كیٔبهی ئوب زٚٓی  (82222)ٗەىاهٍی كەگێوێزە كەٍذ ثەٙ ُەهعەی ٍبتٓە 
ٙ  ئووۆريئەٙ پەیِووبٓە ًەٍووەه كەُووی ٍووٚ زبّ )، ٚ )ثووبط( ثەٙ كەٙ ەرە ثوولادٙەهوو

، ثوٚٙ( ثەهكەٙاٍ ئەٙ یِ عالء اًولیْ رووِ هٚڕیهٚهەهەی ایي ئەهٍە ّ ٙ 
یەهوبّ( ییە ثٚىی)فیزوبئٓەی ثەكەٙ ەریتەٙاهیيُوی ثوبعی ٍوبكەٙ ەری ف ٙارە

لیْ ٚ زبّ )عوالء اًوكٙای ئەٙەی ٍو، ثِێؤْ كەٍوەتدكاٙە ثۆ ئەٙەی ًەٍوەه 
ئیٔغوب ٗەٓگوبٙ كەٓو  ، ٍەه كەهوبدفۆییەهبٓی كەٙ ەد چبهەروِ( هێْە ٓبٙ

                                                            

 / ؽبفظ اؽِل ؽِلٝ. 09اًلًٙخ اًقٚاهىُیە ٙاًِەٚى  پەهە  (0)
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( ٙ ٓەكآوی فیزبئییەهبّهوكٓەٙەی كەٙ ەری فەٙاهیيُی ًە ؽٚهِی )عٚكا ثٚ
هۆچی ٌُِالٓێی فیعٌی ٓێوٚاّ  (920) ٍب یًە ، ثەٙ كەٙ ەرە ٍبتٓەثبعی 

ٚ زبّ ئەٙ هووبرەی ٍوو، كەٍووزپێلەهبد (فیزبئییەهووبّكەٙ ەرووی )فەٙاهیيُووی ٙ 
عوالء اًولیْ روْوی  ٍوٚ زبّعٍِٚبٓی ؽبهِی )ٍوەُەهكەٓل( پەیٚەٓولی ثە 

ئووێِە ٍُٚوو ِبٓیْ یبهُەیزِووبّ ثوولە ٙ پووێوەٙە : فەٙاهیيُووی كەهووبد ٙ كە وو 
 ٍوووٚ زبٓیهۆهفوووبّ( ) ٍوووٚ زبّٗبٙهوووبه كەثووویْ ثوووۆ كەهچوووّٚ ًەكەٍوووەتری 

)ثٚىیوووبٓە(  هوكٓی ئەٙ ٓوووبٙچەیە ًەكەٍوووذ ئەٙڕىگوووبه (فیزبییەهوووبّكەٙ ەری)
پێْٔیبهەهەی ٍوٚ زبّ  كەىآ  ئەٙە ثٚٙ ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍی ّەهعههێوی ثەئە

عٍِٚبّ ٍٚ زبٓی ٍەُەهكەٓل كجٚڵ كەهبد ٙ ئەٙ هبرەی ٍوٚ زبّ هۆهفوبٓی 
ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ ، ٙەفوولێن كەٓێوووم ثووۆ ٙەهگورٔووی ثووبعی ٍووبتٓە، فیزووبیی

ثوووبعی ٍوووبتٓە ٓوووبكاٙ ٙەفووولەهە كەهوووٚژم ٙ ٍوووٚپبیەم پێووون كێٔووو  ًەگەڵ 
)عیؾوّٚ( كەپەڕٓەٙەٙ  ٙثوبهیٙڕەُەهكەٓل ٍوٚ زبّ عٍٚوِبّ ٙ ًە ٍٚ زبٓی ٍو

ثەٍٚپبیەهی گەٙهە ڕٙٙ كەهەٓە كٙژُٔی ٗبٙثەّوی ٗەهكٙهیوبّ هە كەٙ ەروی 
ێوی گەٙهەی ٓێوووٚاّ ٍوووٚپبی ٗبٙثەّوووی عٍٚوووِبٓی ّوووەڕە( ًەفیزبییەهوووبٓ)

ٍووووەُەهكەٓلی ٙ فەٙاهیوووويٍ ّووووب ًەگەڵ ٍووووٚپبی )فیزبییەهووووبّ( ٍووووٚپبی 
ٍٚ زبّ عالء اًولیْ روْوی فەٙاهیيُوی ثەكیوي ٍُٚ ِبٓبّ كەّوێی ٙفٚكی 

كیَووبّ ٍووٚ زبّ  هووۆچی (925)ًەٍووب ی ، كەگیوووم ٙ كٙارووو كەرووٚآ  ڕاثوووب
 (929)فەٙاهیوويٍ ثەفووۆ كەهەٙێووزەٙەٙ ٍووٚپبیەهی رووو ئبُووبكە كەهووبٙ ًەٍووب ی 

( ثْووووووێٔ  هە فیزبئییەهوووووبّئەٙ عبهەیوووووبّ كەروووووٚآ  ٍوووووٚپبی )هوووووۆچی 
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 (022)ٚ( رەُەٓوی ًەٍوەهٙی ثەٍەههوكایەری هەٍێن ثوٚٙ ثەٓوبٙی )طوبیٔو
ثەكیي كەگیوم ٙ كەهەٙێزە ثەهكەٍزی ، ٍب ەٙ ٓٚێٔەهی ٍٚ زبٓی ئەٙاّ كەث 

)ثووالك ُووب  ڕٙٙثووبهئەٙ هووبرە ُەٌُەهەرووی ئەٙ كیووٚی ، ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ
ئەٙیوووِ ئەٙ ٓوووبٙچەیە ، و كەٍوووزی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕێوووٙهاء أً٘وووو( كەهەٙێوووزە ژ

ەهووبد ٙ هووچەهەی فۆّووی رەٍووٌیَ ثە ٍووٚ زبّ عٍٚووِبٓی ٍووەُەهكەٓلی ك
ٍووزەُێوی  فەٙاهیيُییەهووبّكٙای ٓوويیوەی ٍووب ێن ٍووەهثبىە ، ًێِووبهە كەهووبد

ىۆه ًەفە وووی ئەٙ ٓووبٙچەیە كەهەّ ثەّووێٚەیەهی ئووبٙا هەفە وووی ٓووبٙچەهە 
( كەفووٚاىّ ئەٙە ثووٚٙ ٍووٚ زبّ فیزبئییەهووبّفووۆىگە ثە ٗووبرٔەٙەی ٗێيەهووبٓی )

ٗە لەگەڕێزەٙە  ّب(عٍِٚبٓی ٍەُەهكەٓلی ًەكەٍەتری ٍٚ زبّ )فەٙاهیيٍ 
( كەهووبد ٙ هچووی )ٍووٚ زبّ فیزبئییەهووبّٙثەٓ٘ێٔووی پەیٚەٓوولی ثە ٗێيەهووبٓی )

هٚهفبّ( كەفٚاىم ٙ ٗێيەهبٓی فەٙاهیيٍ ّب ًە ٓبٙچەهە كەهكەهوبد ٙ ٗێويی 
ٗەٙڵ كەكا فێويآەهەی ثووٚژم هە هچوی ٍوٚ زبّ ، زەٙەی( كێٔفیزبئییەهبّ)

ٙەٙ ڕێگوووی ًەهّٚووزٔی ثەتٍ فوويُەد هبهەهووبٓی كەپووبڕێٔە، فەٙاهیوويٍ ّووبیە
ئەٙیِ ثویبه كەكا هە هچەهەی فەٙاهیويٍ ّوب ثووبرە فويُەد هوبهی ، كەهەّ

ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ هەثەٙە  (0)، ژٓووی كٙٙەُووی هە هچووی )ٍووٚ زبّ هۆهفووبّ(ە
ٓووبٙچەهەٙ رەٙاٙی  كەگەڕێووزەٙەكەىآوو  ٗێيێوووی ىۆه گەٙهە ئبُووبكە كەهووبٙ 

كەهووبد ٙ  هڕىگووبٓووبٙچەهە ًە چەٓگووی ٍووٚ زبّ عٍٚووِبٓی ٍووەُەهكەٓلی 
ٍوووٚ زبّ عٍٚوووِبٓی ٍوووەُەهكەٓلی كەٍوووزگیو كەهوووبد ٙ ًەگەڵ ىۆهێووون ًە 

                                                            

 ( ربهیـ اًلًٙخ اًِەًٚیخ فی ایواّ/ عجلاًَالٍ عجلاًعيیي فِ٘ی.0)
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 . (0)ٍەههوكەهبٓی ٓبٙچەهە ًەگەهكەٓیبّ كەكهم
، ئەٍٙوەههەٙرٔە گەٙهەیە ثەكەٍوزلێٔ ، كٙای ئەٙەی ٍٚپبی فٚاهیيٍ ّوبٕ

ًەٙهووبرەٙە ، كەگەڕیوؤەٙە ّووٚێٔی فۆیووبّ فیزبئییەهووبٍّووٚپب رێوْوووبٙەهەی 
ٍوووەهەهی كەثیووؤْ ًە  ڕۆ ێوووویٓەهەٙ ئەٙآووویِ ٗێيێووووی روووو كێوووزە ُەیووولا

 ئەٙیِ ٗێيی )هٌْی فبّ(ٙ كەٙهٙ ثەهەهەیەری.، ڕٙٙكاٙەهبّ
  

                                                            

 .(053/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
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 ەی ئەٚ تیٕی ٌە ڕٚداٚەواْڵەٚ ڕۆ)وشٍی خاْ( ٚ ئ

، ە( ٙ ثەٓوبٙی ثوبٙهی هوواٙەهْوٌٚفبٓ)هوٚڕی هْوٌٚفبّ هْوٌی فوبّ( یوبّ(
ی ثووووبٙم هووووبری فووووۆی یەهێوووون ثووووٚٙە ًەٙ )فبٓووووبٓەی( ًەگەڵ هْووووٌٚفبٓ

ًە كەٍووووەتری فووووبٓی گەٙهەی ُەغووووۆى كەهكەچووووْ هەٓووووبٙی  گیيفووووبّعەٓ
)هٌّٚی فبٓی هٚڕ( ، كٙارو هٌّٚی فبٓی ثبٙم كەُوم، ( فبّ ثٚٙەئب زّٚ)

ثەهەُوووی ٍوووەیوی كەهوووبٙ ٗەٙ ووولەكا ، فوووبّعەٓگیيثەرەُەّ ُٔوووبڵ كەثووو  ٙ 
ی هوٚڕ هٌْی فبٓ، كەٍەتری فۆی ژێو ث٘ێٔێزەكەٍەترەهبٓی هەٍ هبرەٙەٙ 

ٍٔٚهەهبٓی كەٙ ەروی فەٙاهیويٍ  كەچێزەعێلەٗێ   ٙٓبٙچەهە  ئەٙە كجٚڵ ٓبهبٙ
ئەٙآەی  ِچە ئیِبهەرێوون كهٍٙووذ كەهووبد كٙاروووٙ )فیزبییەهووبّ(ٙ ًەٙم ٓووی

ڕٙٙ كەهەٓە ئەٙ ٓوبٙچەیە ٙ ًەٙ ّوٚێٔە كەٍوەترێوی  ّ)عەٓگیيفبّ)ًەكژی 
ئەٙەی عێووی  (0).كهٍٙووذ كەثوو  (عەٓگیيفووبّ) ٍیبٍووەریُەغووۆًی كژ ثە 
( فیزبییەهوبّێوی هۆٓیوبّ ًەگەڵ كەٙ ەروی )یكٙژُٔوبیەرئبُبژەیە هْوٌٚفبّ 

یوبّ فیزبییەهبٓەهوبّ كەٙ ەروی یثۆیە ئەٙ هوبرەی هەكەىآو  فەٙاهیيُی، ٗەثٚٙ
ٙ ٗبٙهوبهی فوۆی  ُەیەم كەٓێووم ثوۆ )فەٙاهیويٍ ّوب(هٌْٚفبّ ٓب، ّوبٓلٙە

ٍووٚ زبٓی ، (فیزبییەهووبّٓیْووبّ كەكا ثووۆ ًەٓووبٙثوكٓی یەهغووبهەهی كەٙ ەرووی )
ی هوووكٙە ثە )فەٙاهیوويٍ یثەٙە كەىآوو  هە )هْووٌٚفبّ( پەیٚەٓوول ە(هووبّی)فیزبی

                                                            

 اثْ ٙە ربهٟـ ،ُؾِل هٚڕی اؽِلی ٓەٍەٙی ،83( ٍیوح عالى اًلیْ ُٔوجوری /  پەڕە0)
 .(085/ 0) اًٚهكٝ
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 ومبٕ كەهوبد ٙ ئبُوبكەیی فوۆی كەهكەثوّبٕ( ئەٙیِ پەیٚەٓلی ثەفوٚاهیيٍ ّو
هە پەڕەیەهوووی روووبىە ٗە ووولەٓەٙە ًەثەه ئەٙەی كٙژُٔێووووی ئوووبٙا ٍەهٍوووەفذ 

ئەگەه ئەٙ كەٍوووەتری ٓوووبٙ ، ە(هْوووٌٚفبّٗوووبرۆرە ٓوووبٙچەهە هە ُەثەٍوووزی )
ٔیووب ثە كەٙ ەرەهەی ذ ٙ ثەٍووەه ئووێِە كا ىاڵ ثوو  ًەٙە ك چەهە ثگوووێزە كەٍوو

 (0).ڕٙفێٔ ئێٚەُ كە
ثۆیەهالهوكٓەٙەی ئەٙ ، ٗەه كٙٙ   كاٙای یبهُەری ًە فەٙاهیيٍ ّبٕ كەهەّ

اًولیْ ( ٍوٚ زبّ )عالءفیزبئییەهبّٙ  هٌْٚفبّ) كەهەٙێزە ٓێٚاّ هە عەٓگەی
ٗەه ، یبهی ثووبٗەهكٙٙ  ڕاىی كەهبٙ ُەثەٍزیەری ًەٙ ٓێٚەٓلە  یروِ( ك 

، هبُیبّ ثْوێْ كەثێزە ٗبٙپەیِوبٓی ئەٙەی روو ٙ پْوزی ٍوەههەٙرٚٙ كەگووم
ئەٙە ثووٚٙ )فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( ثەٍووٚپبیەهی گەٙهەٙە هەٙرەڕم ٓيیوون ثووٚٙیەٙە ًە 

( چووبٙەڕٙآی هْووٌٚفبّ( ٙ ٍووٚپبهەی )فیزبییەهووبّٗەهكٙٙ  ٙارە ٍووٚپبی )
( ًەّوووبٓەٙ ّفیزبییەهووبهەىآووی ٍووٚپبی )، كەهوووك ڕەهەیكەهەٓغووبُی ّووە

ئەٙیوووِ ٗوووبرە ٓبّٙوووەڕەهەٙ ًەگەڵ ، )هْوووٌٚفبّ( ٍوووەههەٙرْ ٙەكەٍوووزلێٔ 
( هْووٌٚفبّٙ )یووبّ ًەٓووبٙ ثوووك(فیزبییەهووبّ( ثەرەٙاٙی كەٙ ەرووی )هْووٌٚفبّ)

پەیٚەٓوووولی ثە  ًەكٙای ئەٙە فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ (0).ٓووووبٙچەهەی هەٙرە كەٍووووذ
ٓوولٙە هە ئووێِە پووێوەٙە ئەٙ كەٙ ەرەُووبّ ڕٙفب: ( كەهووبٙ پێووی كە وو هْووٌٚفبّ)

 )هْووٌٚفبّ( ٙەتُووی هِووبّ كاثەّووجوومكەثوو  ُیوارەهەّووی ًەٓێووٚاّ ٗەهكٙٙ

                                                            

 (092/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
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ٓیوویە هە ًەِّْووێو ىیووبرو ٗیچووذ  ی ُووْ  كەكارەٙە ثەٙەی (فەٙاهیوويٍ ّووبٕ)
 ڕاىیوِئەگەه ٓییە ثەٗێي رو ، یەهبّیكەٙ ەرەهەی ئێٚەُ ًە كەٙ ەری )فیزب(

ٙ هوبرە ٗەهكٙٙ ئەًە، ثەیوْٓەثْ چۆّ ئەٙآِبّ ًەٓبٙ ثوك ئوبٙاُ ئێوٚە ًەٓوبٙ كە
 ٙ )فەٙاهیوووووووويٍ ّووووووووبٕ( ٍووووووووٚپب ئبُووووووووبكە كەهەّ. (هْووووووووٌٚفبّ):   ٙارە

 ٕ(ٗەههبرێن)هْووٌٚفبّ(ثە هێْووەیەهی ٓووبٙفۆیی فەهیوون ثووٚٙایە)فەٙاهیيٍ ّووب
ٓووبُەی ثووۆ ٓووبهكٙ ئەٙەی )هْووٌٚفبّ(  رووب گەیْووزە، ٗێوّووی كەهوووكە ٍووەه
ئەٙەی رووۆ كەیوووەی ًە هووبهی كىٙ عەهكەهووبّ كەچوو  :  ًەٓووبُەهە پێووی كە وو

ثەتٍ ، كاٙای ًێووووووك ڕٙٙ ثەڕٙٙی ثێووووزەٙە ًە هووووبهی ٍووووٚ زبّ ثووووۆیە ٓەم
 . ڕاٍذئەٙاّ كەپب ڕی)فەٙاهیيٍ ّبٕ( فۆی ًەّە

 ڵٍؤٚهییەهبٓی ٓێوٚاّ فوۆی ئەٙاّ هوبّٙوبهە ٗەه ًەٙ هبریْلا ثویبهی كا 
( ئەٙ ّبهآەی ٗەُوٚٙ هوبٙ ووك )ّبُ ٙ فوغبٖٓ ٙ هبٍبّ ٙەهٚ ّبهی، ثوب

ئەٙەی گوٓگە ًێوە ٍەهٓغی ثوۆ ڕاهێْویْ  (0) .بّربٙەهٚ ٓەهەٙێزە ژێو كەٍزی
( كەڕٙفێٔووو  هچوووی فیزبییەهوووبّ)هْوووٌی فوووبّ( كٙای ئەٙەی كەٙ ەروووی )

ٍووەهەرب كە ووێْ )هْووٌی فووبّ( ، كەفووٚاىم فیزبییەهووبّ)هٚهفووبّ(ی پبكّووبی 
ثەتٍ كٙای ئەٙەی ئەٙ هووووچە كەفووووٚاىم كەهەٙێووووزە ژێووووو ، ٚٙثوووو ٓەٍوووووآی

ٙ وووولەكا فە وووووی ژێووووو هووووبهیگەهی فێوووويآەهەی ٙ كەثێووووزە )ثووووٚىی( ٙ ٗە
، ٗەه ًەثەه ئەٙەُ ثووٚٙ( 0)یەهووبّ(یْووی ث٘ێٔێووزە ٍووەه ئووبیٔی )ثٚىكەٍەتری

                                                            

 (090/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( )هٌْی فبّ( . اًوبُي0)
 .00 پەڕە  ،اًِەًٚیخ فی ایواّ ( ربهیـ اًلًٙخ0)
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ٍُٚ ِبٓبٓی ئەٙ ٓبٙ چەیە هەٙرٔە ؽب ەرێوی ىۆه ٓوبفۆُ ٙ )هْوٌی فوبّ( 
فْووبهی ىۆهی فَووزە ٍووەه فە وووە ٍُٚوو ِبٓەهە ثووۆ ئەٙەی ًەئیَووالُیبّ 

ّ كاثەُ هووك ٙ یەهوبٓی ثەٍوەه ُوب ە ٍُٚو ِبٓەهبیٍەهثبىە ثٚى، ٗە گێویزەٙە
، ًەگە یبّ ثژیثوبٙ  كەثٚایە ٗەهُب ێوی ٍُٚ ِبّ ٍەهثبىێوی ثٚىی كجٚڵ

 ّیٚعی كژ ثە ٍُٚ ِبٓبٓی )ئیەوٚه( َزب ٙتری چیٔیڕێن ٙەهٚ ئەٙەی ئێ
فە ووووە ٍُٚووو ِبٓەهەی ، یەهوووبٓەیكەیووووب ٗەُوووبّ ٍیبٍوووەری ئەٙ هوووبری ثٚى

ەٓولێن ًە ( ثوۆیە ٗٓەٍووآیٍەهپْوووك ًەٓێٚاّ )ئبیٔی ثوٚىی( ٙ ئوبیٔی )
ُيگەٙرەهووبّ كەكەغەهوووا ٗبُّٚووۆ ، ٗە جووژاهك ریبّٓەٍوووآییەٍُٚوو ِبٓەهبّ 

ثووووێْ ٙ ثبٓگوولاّ ڕاگیوووا ىۆه عووبه ىآبیووبٓی ئووبیٔی )ثووٚىی( كەٗێٔووب ثووۆ 
 ًەگەڵ ٍُٚ ِبٓەهبّ ٙ ثەگُٚبّ فَزٔیبّ ًە ئیَالٍ. گفزٚگۆ

)هٌْی فبّ( ثویبهی عەٓن كەكا ثەٍەه ئیَالٍ ٙ یەهێن ًە ثویبهەهوبٓی 
هوكّ ًەٍوووەه گفزٚگوووۆوكٓەٙەی فە وێووووی ىۆهە ًە كەهەٙەی ّوووبه ثوووۆ هوووۆه

ٔی یئەٙ پێوی ٙاثوٚٙ هەچەٓول ّوبهەىایەهی ٗێٔوبٙە ًە ئوبی، ەدیئیَالٍ ٙ ثٚىی
ئەٙە ثووٚٙ ، ٓیوویە ڕاٍووذیٔێوی یثووٚىی ٙ كەرووٚآ  ثیَووەًِێٔ  هە ئیَووالٍ ئووب

ٓوووب گەٙهەهوووبٓی ئەٙ ًەٍُٚووو ِبٓبّ هووووكٙ ىآوووبیەم ًە ىای گفزٚگوووۆكاٙای 
كەهەٙێوزە  ،یە ڕەؽِەروی فوٚای ًێجو اًقزٔوی( ُؾِول )عالءاًولیْئیَوالُە 
 ،هەٗی  ثە گەیبّ پێٔەُب، ( ٙ كاهٙ كەٍزەهەیفبّ ًەگەڵ)هٌْی گفزٚگۆ

كٙای ئەٙەی ثوۆ  ،ی كەههووكٙاًولیْ(گورٔوی )عالء )هٌْی فبّ( فەهُوبٓی
ئووووووبىاهێوی ىۆهی كەكەّ ثووووووۆ ئەٙەی  چەٓوووووول ڕۆژیوووووون ثوٍووووووی كەهەّ ٙ
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 ،اگورو كەثوو ڕفووٚای ًێجوو  فووۆ ڕەؽِەروویبٍ ئیِوو، ٗە گەڕێووزەٙە ًەئیَووالٍ
ثە چٚاه ثيُبه ًە ٍەه كەهگبی ُيگەٙد كەیوٚرْ رب ، ًەهۆرب ٗە ی كٙاٍْ
ّوووەٗیلی كجوووٚڵ هوووبد ٙ فیووووكەًٙ فوووٚای گەٙهە ثە، گیوووبٓی كەهكەچووو 

  (0).ث  عێگەی

ًێووووووەكا فەثەه كەگوووووبرە ، یەی( هوووووۆچ929 - 925ڕٙكاٙآە ًەٍوووووب ی) ئەٙ
ۆٓە كٙژُٔووی ثووۆرە فووبٙەّ كەٙ ەد ٙ ( هە )هْووٌی فووبّ(ی هووعەٓگیيفووبّ)

( ثەهەٙ ٓبٙچەهوبٓی عەٓگیيفوبّ)ثوۆیە ،فەهیوە كەثێزە فبٙەّ ٗێيێوی گەٙهە
كەٍوووەتری )هْوووٌی فوووبّ( ثە ٍوووٚپبیەهی گەٙهە كەهەٙێوووزە ڕم ٙ )هْوووٌی 

 ( كەث .عەٓگیيفبّفبّ( فەهیوی ّەڕی )
ًەٙە  (فەٙاهیيٍ ّوبٕ)ٓغی فٚیٔەه ثۆئەٙە ڕاهێْیْ ٗە ەیًێوە گوٓگە ٍەه

كەٙ ەروووووی  ٙارە ٓەكەثوووووٚٙ، كٙٙ كٙژُٔوووووی ٗەثوووووّٚٙ هووووووكی ثەیەم، اثوووووٚٙك
ئیٔغووب ، ی ًەٓووبٙ ثجووبٙ )هْووٌی فووبّ( ثوووبرە فووبٙەٓی ٓووبٙچەهەفیزبییەهووبٓ

چەهە ٗێويەهەی )هْوٌی ( ثوۆ ٓوبٙعەٓگیيفبّیەهێن ًەٗۆهبهەهبٓی ٗبرٔی )
كٙژُوؤەهەی ثجێووزە فووبٙەّ ٓیوویە ئەٙەی كجووٚڵ  (فووبّعەٓگیي)فووبّ(ثٚٙ ٙارە 
 ئەٙەی ثەٗەڕەّە كەىآی ًەٍەه كەٍەتری فۆی.، ٗێيێوی گەٙهە

  

                                                            

 .020( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ اًغيء ا ٙى ٓ 0)
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 َ شاٖ تەدەٚڵەذەوأی دەٚرٚ تەری پەیٛۀذی خەٚاریش

كٙای ًەٓبٙ ثوكٓی كەٙ ەری )فیزبییەهبّ( فٚاهیيٍ ّوبٕ پێْوزویِ هێْوەی 
هە پبیزەفزەهەیووبّ )غەىٓە( ثووٚٙ هە ، یەهووبّ( ٗەثووٚٙیغٚهًەگەڵ كەٙ ەرووی )

فەٙاهیيٍ ّوبٕ غەىٓە  هۆچی (908) ی ًەٍب، ەبَٓزبٓی ئێَزبئەف كەهەٙێزە
كاگیووو كەهووب ٙ هووٚهەهەی فووۆی هەٓووبٙی )عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی( یە كەهووب 

یەهوووبّ كەهەٙێوووزە ژێوووو یثەٍوووٚ زبّ ثەٍوووەه غەىٓەٙ رەٙاٙی ُەٌُەهەروووی غٚه
  كەثووو وە فوووب ێوی یەهغوووبه گوٓووون ٗەیەًێووو (0).كەٍوووەتری فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ

ٙفووو  ڕیەهوووبّ كەیروووی غٚهٓە كەگیووووم ٙ كەٙ ەهە غەى، ئبُوووبژەی پێوووجوەیْ
 هوی ثوۆ ئبّووووأییەیەهوبّ( چەٓول ٓ٘ێیٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ ًە فەىیؤەی )غٚه

هەهووبری فووۆی ، كەیبٓوولۆىێزەٙەچەٓوول ٓووبُەیەم  هە ثویزووی ثووّٚٙ ًە كەثوو 
یەهووبٓی ٓووبهكثٚٙ ًەٓبُەهووبّ فەًوویفە ی( ثووۆ ٍووٚ زبٓەهبٓی غٚهٓبٕووو)فەًوویفە 

ی فەٙاهیويٍ ثۆ كەٍەتریەهبّ هوكٙە ٍٔٚهێن یٓبٕیو كاٙای ًە ٍٚ زبٓی غٚه
یەهوووووبّ ٗێوّووووویبّ هوكثوووووٚٙە ٍوووووەه یغۆه عبهّوووووبٕ كاثٔوووووێْ ثوووووۆیە چەٓووووول

ٙ ئەٙە یەهوێوە ًە (ٓبٕوواهی ٙ كٙاهبهی فەًویفە )ثەئبگبك، فەٙاهیيُییەهبّ
ثویبه كەكاد ٗێوُ ثوبرە  هۆچی (900) ٗۆهبهآەی فەٙاهیيٍ ّبٕ ًەٍب ی

چێوٚەی ثبٍوووكٓی  ًە چٚاه، ٍەه ثەغلا ثۆ ئەٙەی رۆ ە ًە فەًیفە ثوبرەٙە
ؽووب ی ئەٙ ئووُِٚەرە ثەه ًەٗووبرٔی ُەغووۆى ىۆه گوووٓگە ثبٍووێوی فەًوویفە 

هووۆچی ثەیعەرووی پێوولەكهم ٙ  (585)هە ًەٍووب ی، ًوولیْ اًٌووٖ ثوەیووْ ٓبٕووو

                                                            

 .(552/ 0) فٌلّٙ اثْ ( ربهٟـ0)
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ٙەفوبد كەهوب ًەٙ ىەُەٓەُ ڕٙٙكاٙی ىۆهگوٓون ڕٙٙیولاٙە ٙ  (900)ًەٍب ی
 ٍبڵ ًەٍەه هٚهٍی فیالفەد ثٚٙە. (08)ٓيیوەی 

 ە ٔاصیزٔاٚی ذەٚاٚی خەٌیف

 )اًَِزضوووووویء ثووووووأُو اًٌووووووٖ(هٚڕی (اًقٌیفووووووخ أثووووووٚ اًعجووووووبً اؽِوووووول)
م٘وثبًٌٖ )اًَِوزهٚڕی )اًِلزفی ُؾِل(هٚڕی )اًَِزٔغل ثبًٌٖ یٍٚف(هٚڕی
( 558)ًەٍوووب ی یە)اًِلزووولٝ اً٘بّوووِٞ اًعجبٍوووٞ اًجەووولاكٝ(هٚڕی أؽِووول(
 هوۆچی (585)ٍوب ی ىیٌلەعولەی ُبٓگی ًەٍەهەربی، ثٚٙە ًەكاین هۆچی
 هووۆچی ٙەفووبری هوووكٙە. (900)ًەٍووب ی، ٙ هووواٙە ثەفەًوویفەەپێوولهاٙ ثەیعەرووی

فەًوویفە ٓبٕوویو ىۆهی ؽەى ًەهووۆهوكٓەٙەی پووبهەٙ ُووبڵ ثووٚٙ ثووۆیە چووب ەهی 
ٍوووەهكآی چوووب ەهەی  گەٙهەی ًەثوووبفچەی ُوووب ەهەی ٗە وەٓووولثٚٙ ڕۆژآە

چب ەهە ، رٚث ێی ثژیَ ربٙەهٚ ئەٙ چب ە پو ثوەٍ ًە ئب زّٚ: كەهوك ٙ كەیگٚد
ئیٔغوب ، ٙ كٙای رەُەٓێوی ىۆه ًەٍەه ؽٚهَ ٙەفبد كەهوبپو كەهب ًە ئب زّٚ 

ئەٙ فەًویفەیەُ ڕۆژآە ، هٚڕەهەی كەثێزە فەًیفە هەٓبٙی )اًَِزٖٔو( ثٚٙ
رۆ ث ێی ئەٙەٓلە : ەٙهەیە هە پوە ًەئب زّٚ ٙ كەیگٚدكەٗبرە ٍەه ئەٙ چب ە گ

ثژیَ ربٙەهٚ ئەٙ ٗەُٚٙ ئب زٚٓە فەهط ثووەٍ ئیٔغوب ئەٙیوِ ثەٍوەه كا ٙەفوبد 
ٙ چووب ە ئووب زٚٓەهە ٗەه رەٙاٙ ٓووبث  رووبٙهٚ ٗۆ هووۆ ثەغوولا كەگوووم ٙ كەهووب

   (0).هەكٙارو ثبٍی كەهەیْ، ئب زٚٓەهبّ كەثب
                                                            

: ََُٜٚكٍُٛ حَافَّتَِٗا ع٢ًََ َٜكِفُ َفَهإَ، اِيدًَِاَف١ِ داز يف بسن١ يف ايرٖب َٔ ٜتخصٌ َا جََُعَ َقِد ( ايٓاصس1)
ًَََِأَٖا حَت٢َّ َأعِٝؼُ َأتُس٣َ ِٓصِسُ ََٚنإَ، َأ  ُأِْفَِكَٗا حَت٢َّ َأعِٝؼُ َأتُس٣َ ََُٜٚكٍُٛ حَافَّتَِٗا ع٢ًََ َٜكِفُ اِيُُِطتَ
 (181/ 11) ثايرتا إحٝا٤ ٚايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ. ُنًََّٗا
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فەًیفە ٓبٕیو ٗەٙ ێوی ىۆهی كا فویالفەد ٙ ٍوەٓزەهی ثویوبه ًەكەٍوزی 
ٍووٚ زبٓەهبّ كەهث٘ێٔوو  ثووۆیە ٍووەهەرب ٓووبُەی ٓووبهك ثووۆ ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ هە 

كاٙای  (592) ڕىگوبه ثووب ًەٍوب ی هبٍّوەًغٚكییەفیالفەد ًە كەٍوەتری 
یبهُەری ًە ٍٚ زبّ )فەٙاهیويٍ ّوبٕ( كەهوب ثوۆ ڕىگوبه هوكٓوی ًە كەٍوەتری 

 ٍ ّبٕ كاٙاهبهیەهەی كجوٚڵ كەهوبد ٙئەٙەثٚٙ ٍٚ زبّ فەٙاهیي، ٍەًغٚكییەهبّ
ًەٓيین ّوبهی )ئەًووهەی(  فەٙاهیيُییەهبّٙ ٍٚپبی  ٍەًغٚكییەهبٍّٚپبی 

)طەوووووووووووى( كەهووووووووووٚژهم ٙ  كییەهبٍّووووووووووەًغٚكەگەٓە یەم ٙ ٍووووووووووٚ زبٓی 
ٍەهی ٍٚ زبّ )طەوى( كەٓێوّ ثۆ فەًویفە ٓبٕویو فەًویفەُ  فەٙاهیيُییەهبّ

فەهُووووبّ كەهووووب ٍووووەهی ٍووووٚ زبّ )طەوووووى( ثووووۆ چەٓوووول ڕۆژیوووون ًەثەغوووولا 
ًەكٙای ئەٙەی فوووویالفەد ڕىگووووبهی كەثوووو  ًە چٔگووووی  (0).ٗە جٚاٍوووووم

، فەٙاهیيُییەهوووبّئەٙ عوووبهەی كەهەٙێوووزە ژێوووو ٗەڕەّوووەی  ٍوووەًغٚكییەهبّ
اًلیْ فەٙاهیيٍ ّبٕ كاٙا كەهبد ًەٍەه ُیٔجەهەهبّ كٙعب ثۆ ئەٙ ٍٚ زبّ عالء

ٗەه ثوووۆ ئەٙ ، ثجیٔووو  ٍوووەًغٚكییەهبّٙ ٗەُوووبّ ڕۆ وووی ٍوووٚ زبٓی  ثووێوووذ
ٍوووەعلی  هوووٚڕیُەثەٍوووزەُ چەٓووول عوووبهەهی كوووبىی )ُغیواًووولیْ عِوووو 

ٓیویە ئەٙەی كجٚڵ  ٓبٕوثەتٍ فەًیفە ( 0)، فٚاهیيُی( ڕەٙآەی ثەغلا كەهب
 ٓبٕووزە ٗۆی كهٍٙزجٚٓی گووژی ٓێوٚاّ ٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ ٙ فەًویفە ٙ كەثێ

ٗەىاه هەٍی ئبُبكە كەهبد ٙ  (022) ٍ ّبٕ ٍٚپبیەهیثۆیە ٍٚ زبّ فەٙاهیي
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ثویوووبه كەكا ثەغووولا ثگووووم ٍوووٚپبیەهە ثەڕم كەهەٙم ربكەگوووبرە ٓوووبٙچەی 
ثەپێووی رٚآووب ، )ِٗووناّ( هەفەًوویفە ثەٗووبرٔی ئەٙ ٍووٚپبیە ىەثە ؽە كەىآوو 

كە كەهبد ٙ ٙەفلێن كەٓێوم ثەٍەه پەهّزی ئیِوبٍ )ّو٘بة اًولیْ فۆی ئبُب
هە چوٍٚ : اًَ٘وٙهكی( فبٙەٓی هزێجی )عوٚاهف اًِعوبهف( ئیِوبٍ كەفەهُو 

ىۆه  هەٍووووێویثیووؤَ ، ثوووۆ كیوووزْ ٙ كَوووەهوكّ ًە گەڵ ٍووووٚ زبّ فەٙاهیووويٍ
ڕێووی پێٔوولاٍ  ًەفۆثووبیی ثووٚٙ هەٍوواڵٍٙ هوووك ٙەتُووی ٍوواڵٙەهەی ٓەكاُەٙە ٙ

ەهەٍ ٙ ثبٍوی فەى وی ٓەٙەی ٙربهُٔیِ كەٍزَ هوك ثە:   ئیٔغب كە، كاثٔیَْ
هە ٓەٗووی هووواٙە ًە ئەىیەد ، ەیەم هوووكبٍووَ هوووك ٙ ئبُووبژەٍ ثەفەهُووٚكجعەث

ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ عەهەثی ٓەكەىآی ثۆیە هەٍوێن ًەٙم ، كآی ئەٙ ثٔەُب ەیە
ثٚٙ كَەهبٓی ُٔوی ٙەهكەگێووایە ٍوەه ىُوبٓی روٚههی ئیٔغوب هە ًەكَوەهبَٓ 

ئەٙ فەىتٓەی هە ئبُووبژەد : زبّ فەٙاهیوويٍ گووٚری پیووی ث ووێٍْووٚ ، ثووُٚٙەٙە
ثە ووووٚ ُوووْ ، هە روووۆ ثبٍوووی كەهەیٓیووویە پێوووووك فەى وووی ئەٙ فەًووویفەیە 

فەًیفەیەم كێَٔ فبٙەٓی ئەٙ فەى ە ثو  هەروۆ ثبٍوی كەهەی ئیٔغوب فەًویفە 
بً هووووكٙە ٙ ىۆهثەیوووبٓی جوووفوووۆی ٍوووزەُێوی ىۆهی ًە ٓەٙەی عەث ٓبٕوووو

 (0).فَزۆرە ىیٔلآەٙە
ٗەٙ ەهوبٓی ٓوٚێٔەهی فەًویفە ئیِوبٍ ٍوٚٗوەٙەهكی هۆروبیی پێولم ٙ  ًێوەكا

ثە ووٚ ، ئیٔغب ٓەم ٗەه ئەٙەٓولە، ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ثویبهی كاٙە ثەغلا ثگوم
كەهثێٔو  ٙ  عەثجوبًفەٙاهیيٍ ّبٕ ثویبهی كاثٚٙ فیالفەد ًە چٔن ٓەٙەی 
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 ُەثەٍووزەُ هەٍووێوی عەًەٙی ٗێٔووبثٚٙ ەهووبّ ثووۆ ئەٙیثیوولارە كەٍووذ عەًەٙی
( ثویووبهی كاثووٚٙ ئەٙ ثوووبرە ی )روُوون( ثووٚٙ ثەٓووبٙی )عووالء اًٌِوون وووهەفە

، فەًوویفە ٙ ّوویعەُ ك یووبّ ثەٙ ٗەٓگووبٙەی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ىۆه فووۆُ ثووٚٙ
ثەتٍ كەكەهی فووٚای ، ئُٚێوولیبّ كەهوووك پووالٓەهەی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٍووەهثگوم

گەٙهە ٍووەهُبٙ ثەفوێوووی ىۆه ڕٙٙی هوووكە ٓووبٙ چەهە ٙ ٍووٚپب گەٙهەهەی 
ی فوووۆڕاگورٔی ثەهاُوووجەه ثەٙ ثەفووووە ىۆهە ٓەُوووبٙ ىۆهێووون فەٙاهیووويٍ رٚآوووب

ًەٍووەهثبىەهبٓی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ًەٍووەهُبّ كەٍووذ ٙ كبچیووبّ ثوووایەٙەٙ ٍووٚپبهە 
ئیِبٍ )اثْ ، ّوَزێوی گەٙهەی ٗێٔبٙ فەٙاهیيٍ ّبٕ ٓەیزٚآی ثەغلا ثگوم

يٍ ّبٕ ثەّوَزێوی گەٙهە فەٙاهی: كە  هضیو( هەثبٍی ئەٙ ڕٙٙكاٙە كەهبد 
ٍِيَ...گەهایەٙە َ اىَْهااال َِرّبِ ٍْااُدهلِلَّ َخااانِتَِيَواَْلَ ُ اهللَّ ًُ ُْ  ڕٙٙكاٙە ئەٙ فَااَردَّ
عبًە ٗەُٚی ٍەیورو ئەٙ ٍوٚپبیەی فەٙاهیويٍ (0).ثٚٙ هۆچی( 900)ًەٍب ی

 (82) هەً ثٚٙ ٗەىاه (022) ثۆ گورٔی ثەغلا ژُبهەهەی ّبٕ هەٗبرجّٚٙ
هە ُّٚووویوبٓەی كٙژُٔووی ٙارە ئەٙ رەرووب(0)( ثووّٚٙفیزبئییەهووبّٗەىاهیووبّ ًە )
ئەٙفوب ەُ ىۆهگووٓگە  ی فوٚێٔەه ڕّٙٙ ثیوزەٙە هە  ی ، ثّٚٙعەٓگیيفبّ 

ێوٚەكەث   ی )فەٙاهیيٍ ّبٕ( رەٓ٘ب كەٍوەتد گووٓگە عوب چوۆّ ٙ ًەڕێوی ه
ئەگەه ٓب چوۆّ فە وێووی ثوذ پەهٍوذ كێٔو  ثوۆ ، ئەٙ ٗی  گوٓن ٓەثٚٙە

  ؟!.ەغلاٙ ڕٙفبٓلٓی فیالفەری ئیَالُیگورٔی ث
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 ەواْ یوأی خەٌیفە تۆ ڕٚخأذٔی دەٚڵەذی خەٚاریشِی٘ەٚڵە

ٗەه ًەٍووووەهەربٙە ٗەٙ ووووی كاٙە  ٓبٕوووووئبُبژەُووووبّ ثەٙە هوووووك هە فەًوووویفە 
ٍەٓزەهی ثویوبه ثگێوویزەٙە ٙفویالفەد ڕىگوبه ثووب ًەچٔگوی ٍوٚ زبٓەهبّ ٙ 

ثوۆیە یەهێون ، كٙٙثبهە ثجوزەٙەٍەًغٚكییەهبّ ٓەیە   چیزوئەىُٚٓی ٍٚ زبٓی 
ٙارە فبٓٚێوون ٗەثووٚٙ ، فووبٓٚی ٍووٚ زبّ ثووٚٙ ًە ثەغوولا یڕٙفبٓوولًٓەهبهەهووبٓی 

ًەثەغوووولا ثەٓووووبٙی )كاه اًَووووٌطٔخ( ٍووووٚ زبّ ًەٙێیووووب كاكەٓیْووووذ ٙ ٗەُووووٚٙ 
فەًوویفە ، گووۆڕیٔی فەًوویفەٗەرووب ، ثویبهەهووبٓی فَووزجٚە ژێووو كەٍووزی فووۆی

ثوۆیە ، ٍوەًغٚكییەهبّئەىُٚٓێوی ىۆه روب ی ٗەثوٚٙ ًەگەڵ ٍوٚ زبٓی  ٓبٕو
ٙ ثەٙەُ ٗەُٚٙ ئُٚێولێوی (0)اًٌَطٔخ(ثوٙفێٔ  ثویبه كەكا ئەٙ ثٔوەیە )كاه

ٙد ئەٙەی ثوۆ ٍوٚ زبٓە ۆ پێوی ًە ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّبٕ ثوی ٙ ٓبڕاٍوزەٙ فو
عوگە ًەٙە  ٓبٕوفەًیفە ،   ثۆ ئێٚە ثچێزە ٍەهچٚە ٍەه ٓبث ٍەًغٚكییەهبّ

چەٓوول ٗەٓگووبٙێوی رویْووی ٓووب ثووۆ هووۆهوٓەٙەی گەٓغەهووبّ ٙ گێوووآەٙەی 
ە كەىگووبیەهی كاُەىهآوول ثەٓووبٙی كەىگووبی ٗەیجەرووی فوویالفەد ٗەهثۆِٓووٚٓ

ثوٚٙ ثەگەٓغوبّ ٙ فێووی ٍوٚاه چوبهی ٙ ریوو ٗبٙێْوزٔی  ( هەربیجەدحاًفزٚ)
كەهوكّ ٙ رەٓبٓەد عوۆهە ثەهگێووی روبیجەری ثوۆ كآوبثّٚٙ هەٍوە ٓيیوەهوبٓی 

ًلیْ اًٌٖ ًێی كەگێوٓەٙە  ٓبٕو، فەًیفە كەثٚایە ئەٙ عۆهە ثەهگە ًەثەه ثوەّ
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، ی ثە ُٚ وون ٙ كەٙ ەد كەكا ٙ ثوو  ئبگووب ٓەثووٚٙهە هەٍووێن ثووٚٙ ىۆه گوٓگوو
ثە وٚ ٗەه ىٙٙ ئبگبكاهی ىۆهثەی ڕٙٙكاٙەهبّ كەثٚٙ كەىگبیەهی ٗەٙا گوی 

ٍٓٚووووەهبّ كەهثووووبهەی ُێژٙٙٙٙ ٗەٙا ووووی ثۆكەٗووووبد ىۆه عووووبه ى، ٙای ٗەثووووٚٙ
، ًەڕێووی ئەٙآەٙە فوويُەد هووواٙە ٙٗەثووٚٙەًلیْ اًٌووٖ( كە ووێْ عٔووۆهەی ٓبٕووو)

ثە وٚ كەىگبی ٗەٙا گوی ثەٗێي ثوٚٙ ٗەروب ، َبٓەثەتٍ ئەٙە عۆهێوە ًە ئەف
گەیْزجٚە ئەٙ ئبٍزەی ڕۆژآە ٗەٙا ی ثبىاهٙ گەهەهەهبٓی ٓبٙ ثەغلای ثوۆ 

فێوو ٙ پالٓوی ٙای ٗەثوٚٙ : بٍ ىەٗەثی كەفەهُ  ًێی كەگێووٓەٙەئیِ، كەٗبد
ىۆه عووبه ٓبفۆّووی كەفَووزە ٓێووٚ ُەًوویوە رەثبیەهووبّ ٙ ٓێووٚآی كٙٙ ُەًیوووی 

ئبّوووزی كەهووووكٓەٙە ثەّوووێٚاىێوی ئوووبٙا هە ٗەٍوووزی  ٓبرەثبّوووی چبهووولەهوك ٙ
اهیوووويٍ ّووووبٕ ثووووۆیە ئەٙ ثبٍووووە كێووووزە گووووۆڕم كٙای ئەٙەی فەٙ(0).پێوووؤەهەّ

ٓوبُە ثەٓ٘ێٔوی ثوۆ  ٓبٕووهوك ئبیب ڕاٍزەفەًیفە  ٓبٕوٗەڕەّەی ًە فەًیفە 
( كەٓێوووم ٙ كاٙای ًێوولەهبد ٗێوووُ ثوووبرە ٍووەه ُەٌُەهەرووی عەٓگیيفووبّ)

 فەٙاهیيٍ ّبٕ؟
ەد هزێجووی اًوبُووي فووی اًزووبهیـ ئیِووبٍ )اثووْ ا صیووو( ٍووەهرب كەچیوؤە فوويُ

، ٙەفوبری هووكٙە (982)ًە ٍوب ی هوۆچی ًەكایون ثوٚٙە ٙ (555)هەًەٍب   
ٙهكە ًە ی كۆٍوووذ ٙ كٙژُوووْ ٍوووەهچبٙەیەهی ىۆه ئەٙ ٍوووەهچبٙەیە ثەّوووبیەك
ی ٓەٍوووەٙی هە ُؾِووول ی هوووٚڕی اؽِووول، اكەیەیڕُێوووژٙٙ ربكەگوووبرە ئەٙ 

ٙاهیيٍ ّوبٕ ثوٚٙە هزێجێووی روبیجەری ٙەىیوی عالى اًلیْ ُٔوجوری هٚڕی فە
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ِوووبٍ )اثوووْ ا صیوووو( ٍٓٚووویٚە هەفوووۆی ًەٓێوووٚ ڕٙٙكاٙەهوووبّ ژیوووبٙە كەهثوووبهەی ئی
)اًوبُووي فووی اًزووبهیـ( : ای ئەٙەی هزێووجەهەیَ فٚێٔوولٙە ٙارەكٙ: كەفەهُوو 

ثۆیە ٍزبیْوی  هەثبٍی ڕٙٙكاٙەهبٓی رەربه كەهبد ٗە ەی ىۆه هەُی هوكٙە
ًْبٍ كعزٖ ِٗزٖ اًوی بوجظ ُبؽولس ُوْ ًٌٖ كه ُلیَ ثلیبه ا: كەهبٙ كە   

ڕەؽِەرووی فووٚا ًەٙ (0).اًٚكووبئع ثأعووبًی ثووالك اًٖوویْ ٙ أعِووب  كیووبه اً٘ٔوول
رەٙاٙی ثبٍوووی ثە عێٔیْووویٔە ٙ ٗیِەروووی ئەٙەٓووولە ثەهىەهەٍوووەی هە ًەّوووبٍ 
ئیِوبٍ )اثوْ ، تری چیْ ٙ كٚتیی ٙتری ٗیٔل كەهوبڕٙٙكاٙەهبٓی ٍەهٙی ٙ

ە فووا  ٙ ٍوزەُوبه ثوٚ هەٍێوی: ُ كەثبهەی فەًیفە ٓبٕیو كەفەه ا صیو(
ىۆه عبه هبهێوی كەهوك ٙ كٙارو پێچەٙآەی ئەٙ هوبهەی ئەٓغوبٍ كەكا عێووا  
ًەٍووەهكەُی ئەٙ هووبٙڵ ثووٚٙ فە وووەهەی كەهثەكەه ثووّٚٙ ٙ ُٚ وون ُٙووب ی ئەٙ 

 ڕەُەىاّفە وووەی كاگیووو هوووك فووبٓٚێوی كهٍٙووزووك ثووۆئەٙەی ًەُووبٓگی 
، ُبیەٙە كٙارو فوۆهاهی ًێجوویْفە وی ٗەژاه ڕۆژی رێلا ثوەٓەٙە ُبٙەیەم 

ئەٙ عووبهەی چەٓوول فووبٓٚێوی كهٍٙووزووك ثووۆ ؽبعیووبّ ُووبٙەیەم ُووبیەٙە كٙارووو 
ئەٙیْوووی كافَوووذ ٗەٓووولم ثبعیْوووی روووبىە هووووكەٙە ٙ ثەٍوووەه ئەٙ فە ووووەی 

ە ٗبٙێْوزٔی ثەهك ثوٚٙ)هُی اًجٔول ( عوۆهە ٗەُٚٙ فەُی ئەٙ پیوبٙ، ٍەپبٓل
ۆ ًەّێٚەی )هە ( ثٚٙ ّٙن هواٙە یبّ ثەهكێوی فو ثەىُبٓی ئەٙڕێوی ڕكٚ

، ثەعۆهە هەٙآێن كەٗبٙێْزوا ّێٚەی )كاه ٍزیوی( یبّ )ثەهكەكبٓی( ئەٙڕۆ
 ی فەهُی ٙ ٓبٙی ٓبئیٔغب كەىگبێوی ثۆ گەٓغبّ كآبٙ هوكی ثەكەىگبیەه
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گەٓغووی هووۆكەهوكٓەٙە فێوووە ئەٙ ثەهك ٗبٙێْووزٔەی كەهوووكّ ٙ  ٙارە )اًفزووٚح(
ەٓغووبٓە ثەّووێٚەیەهی ٙا ئبُووبكە ثەهگێوووی رووبیجەری ثووۆ ئبُووبكەهوكثّٚٙ ئەٙ گ

: ا صیوو كەفەهُو  اثوْئیٔغب ئیِوبٍ ، كەهواّ هە ٍیَزەُی فیالفەد ثپبهێيّ
یەهبٓی یعەعەُەهبّ كە ێْ هە ئەٙ ثٚٙ رەُوبعی كاگیوهوكٓوی ٙترە ئیَوالُ

گەٙهەیە هە  ئەگەه ئەٙە ڕاٍووذ ثوو  ئەٙە رووبٙآێوی ٗەٓوولە، كا ثە رەربهەهووبّ
  (0).ٙەكەثێزەم چی ربٙاّ ٗەیە ًە رەهیب ثچٚٗەه

گٚرەهوبٓی ئیِوبٍ اثوْ  هەٍیو ًەهزێجوی اًجلایوخ ٙأً٘بیوخ ئیِبٍ ئیجْ: كٙٙەٍ
عوب گووٓگە ًێووە ئەٙە (0)، ا صیو ٓەكي كەهبٙ ثەث  ئەٙەی ٗیچی ًەٍەه ث و 

ْ ٗەهكٙٙ ئیِوووبٍ )ئیوووجْ ئەٍووویوٙ ئیِوووبٍ ئیوووجْ هەٍووویو( ًە ٍوووەهكەُی یثووويآ
 بٍی ئەٙ ثبثەرە ثوەّ.زٚآیٚە ًەٙەىیبرو ثژیبّٙ ٓەیبٓ عەثجبٍییەهبّ

( أثوٚ ثووو هوٚڕی عجول 008/ 8هٔوي اًولهه ٙعوبُع اًەووه ) هزێجی: ٍێیەٍ
اًٌووٖ هووٚڕی أٟجوون اًوولٙاكاهٝ. كەهثووبهەی فەًوویفە ٓبٕوویو گووٚرەیەهی )اثووْ 

كە و  فە وێووی : فوبٙەٓی هزێجوی روبهیـ ثەولاك: ٙإي( ٓەكي كەهب هەكە و 
( ٓوبُەی ٓبٕووە كیبهی كەٙ ەری ثەغلاٍ ثیٔی ٗەُٚیوبّ كەیوبٓگٚد )فەًویف

ٕ كاٙای ًێوووووكّ كەٙ ەرەهەی ٍوووٚ زبّ فەٙاهیووويٍ ّوووب ٓوووبهك ٙثوووۆ رەربهەهوووبّ 
 ٍەًغٚكییەهبّثۆ ئەٙە ثٚٙ هە ئەىُٚٓی  ٓبٕوٗەٙ ەهبٓی فەًیفە ، ثوٙفێْٔ

                                                            

 .(022/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
 (028/ 08) اًفوو ٙأً٘بٟخ ٟخ( اًجلا0)
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ًەثەغوولا كٙثووبهە ٓەثێووزەٙە ٙ فوویالفەد عووبهێوی رووو ٓەهەٙێووزە ژێووو كەٍووەتری 
 ٍٚ زبٓەهبّ ٙ رەٓ٘ب ٓبٙێوی ثێٔبٙەڕۆم ٓەث .

ئیِووبٍ  (088/ 00) (ُوووآح اًيُووبّ فووٞ رووٚاهٟـ األع٠ووبّ) هزێجووی: هەٍچووٚا
ٞ قٌِِّ اًلْٟ أثٚ اًِمفو ٍٟٚوف هوٚڕی  ٍوواٙ ثە ٓب اًٌوٖ عجول هوٚڕی ِصُأٚغًال

: هووۆچی ٙەفووبری هوووكٙە كە وو  (950)ٍووب ی هە ًە (ٍووجظ اثووْ اًغووٚىٝ)
ی هوٚڕی ٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ ّوبٕ ٓوبُەی ثوۆ (عە ى اًلیْ) (900)ًەٍب ی 

 ٙەهە ٗێيەهبِٓوووبّ هوووۆثوەیٔەٙەٙ: َ( كەٓێووووم ٙ پێوووی كە ووو ُەًیووون )اًِعمووو
ٗۆهووبهی  ٓبٕوووًەثەه ئەٙەی فەًوویفە  ٓبٕوووفەًوویفە ثچیوؤە ٍووەه  ثووبپێوەٙە

 ثوۆئوێِە ٓوبُەی ئەُٙوبّ  یە هە، ئەٙە ثٚٙ هبفوەهبّ ڕٙٙ ثوەٓە ٙتری ئوێِە
ی ڕەٙآەهوووكٙە ٙ پووبهەی ثووۆ ٓووبهكّٙٙ رووبٙەهٚ ٗێوووُ ثوووبرە ٍووەه فیزبئییەهووبٓ
اٍ ًەىۆه لًەگە زوو: ثەتٍ )اًِعمووَ( ٙەتٍ كەكارەٙە كە وو ، ٙاهیوويٍكەٙ ەرووی فە

، ثەّوولاهی ٗێوّووێن ثوووەٍ ثۆٍووەه فەًوویفە ٓیوویەثەتٍ ٓووبهوم ٙ ثووۆٍ ، فووبتّ
كٙارویِ ًەثبٍی ٗێوّی عالى اًولیْ ، ًەثەه ئەٙەی ئەٙ ئیِبُی ٍُٚ ِبٓبٓە

 .(0)ُٔوجوری ثۆٍەه كاكٚ  ىیبرو ثبٍی ئەٙ ٓبُەیە كەهەیْ

                                                            

ًەهزێجوی )كًٙوخ اًِەوٚى ٙاًززوبه ثوویْ ا ٓزْوبه ٙا ٓوَوبه( ك.ُؾِول عٌوی ٕووە ثی : رێجیٔوی( 0)
:  ٕوە ثی كە و، هە فەًیفە ٓبٕوو پەیٚەٓولی ثە رەربهەهوبّ هوكثو ٓییە كاٗبرٚە هەئەٙەڕاٍذ 

كە   )اثْ ا صیوو(  ثبٍی ئەٙەی ٓەهوكٙە ٙ، عگە ًەُێژٙٙەهەی ئیِبٍ )اثْ ا صیو( هەٍی رو
پێِووبّ ٙایە )ٕووە ثی( ، كووی ًە فەًوویفە ٓبٕووو ثووۆرەٙەٙ ثووۆیە ئەٙ رووۆُەرەی كاٙەرە پووب یڕ

ٗی  ٍەهچبٙەی رو ثبٍی ٓەهوك ٙ ثۆِٓٚٓە ثبٍی : ًەٙفب ە ٓەیپێوبٙە ئەٙەی ٍەیوە ئەٙ كە  
ثەتٍ ، هزێجی )ُواءە اًيُبّ( ئیِبٍ )ٍجظ اثْ اًغٚىی( كەهبد كە   ئەٙآە ثبٍویبّ ٓەهووكٙە
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ەهووووبّ ثووووبثەرێوی یثە رەربهی ٓبٕووووویٚەٓوووولیووكٓی فەًوووویفە ەه ؽووووبڵ پەثەٗ
، هوواٙە ٓبٕووٙە ثەروۆُەد كەىآوْ ثە فەًویفە ٗەٍزیبهە گەهچوی ٗەٓولێن ئە

ئیٔغوووب ئەٙەی ىۆه ، ئەٙثوووبثەرە ٗوووی  ئەٕوووٌێوی ٓەثووو ٓیووویە ثەتٍ پێِوووبّ ٙا
( مكەهوو ڕاثە ئِٚە ىۆه ثبٍی )ٙە گوٓگە ئەٙەیە ئەٙڕۆ ًەٙ ٍەهكەُەی ئێ

ی ىۆه ًە ٓێووٚاّ ىآبیووبّ كهٍٙووذ ثووٚٙ ًەٍووەه ٗێٔووبٓی ٗێوويە ثۆِٓووٚٓە هێْووەیەه
ثەتٍ ، یەهووبّ ثووۆ كەههوكٓووی ٗێيەهووبٓی ؽوووُٚەری عێوووا  ًە هٚەیووذیئەُویو

ئەٙ هووبد ٙارە ثەه ًەٗووبرٔی رەرووبه ثۆٍووەه عی٘ووبٓی ئیَووالُی ئەٙ ؽووٚهِە 
 (ئەییوووٚثیی ٕوووالػ اًووولیٔ)هواثوووٚٙ رەٓوووبٓەد كٙای  ە ىۆه پێْوووێيییّوووەهع

ە یەّ ٗەٓوولم ًە ُەًیوەهووبّ پێْووجوه  كەهوووا ثووۆ فووٚای ًێجوو  ً ڕەؽِەرووی
، ٓوبٙچەهەٙ ّووبٓلٓی ٓوبؽەىآی فۆیوبّٗێٔبٓی ٗێيی فب  پەهەٍزەهبّ ثوۆ 

ٗەه ٙەٗب ئبُبژەُبّ پێووك ثەٙەی فٚكی ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ پەًوێْوی ٗێويی 
هەٙاثٚٙ ئەٙەی فەًویفە ، فیزبییەهبٓی هوك ثۆ گەیْزْ ثە هٚهٍی كەٍەتد

ئەٙ ًە چٚاه ٓییە ثەتٍ كٙه ، بٙآێوی ىۆه گەٙهەیەئەٙەی ر ٍەهەڕای ٓبٕو
چێووٚەی ئەٙ پالٓووبٓە ؽەىی هوووكٙە رەربهەهووبّ ٗێوووُ ثوووەٓە ٍووەه كەٙ ەرووی 

ی فووویالفەد ٙ ثەغووولا ًەٙەی پبهاٍوووزٔفەٙاهیووويٍ ّوووبٕ ثوووۆ  ٙاى هوكٓوووی ٙ 
ئەٙەی ًەؽیَبثلا  ٓبٕوفە فەًی، ٓەهەٙێزە ژێو چٔگی ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّبٕ

ڕٙٙیووووبّ ًە عی٘ووووبٓی ئیَووووالُی هوووووك عووووبهەهی رووووو  ٓەثووووٚٙە هە ئەٙ ٗێوووويە

                                                                                                                                                       

ثەكافەٙە ًەٙە ٓەیپێوبٙە ٙ )ٍجظ اثْ اًغٚىی( ثبٍوی ئەٙەی هووكٙە ٗەه ٙەهوٚ ًە گەُوبهۆی 
 كاكٚ  ىیبرو ثبٍی كەهەیْ .



 ڕەشەبای مەرگ

 

66 

ثەٗەه ، ٓبٙەٍووزْ فەٙاهیيُییەهووبّفووبٓی كەٙ ەرووی ڕٙ ٓووبگەڕێٔەٙە ٙ رەٓ٘ووب ثە
هبهەٍووبرێوی  ؽووبڵ ٗەه چووی ث ێوویْ كیفووب  ًە ٗە ٚێَووزی فەًوویفە ٓووبهەیْ ٙ

ی هٚهٍوی فیالفەروی فوۆی ڕٙٙ ڕاٍوزگەٙهەیە فەًیفەی ٍُٚو ِبٓبّ ثوۆ پب
 ُەغۆًەهبّ ثوبد. ًەٗێيێوی ٙەؽْی ٙەٍەٓی ٙەهٚ 

ئیٔغووب كەگەڕێیوؤەٙە ثۆٍووەهەربی ڕٙٙكاٙەهووبّ ُٙەغووۆى چووۆّ ٗووبرٔە ٍووەه 
ی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەّووو  ٙ كٙای ئەٙەی ٍووٚپب، ٙاهیوويٍەف كەٙ ەروویٍوؤٚهی 
ٗەروووب ىۆهێووون  كەگەڕێوووزەٙۀوووبگیوم ثەّوەٍوووزێوی گەٙهە ٙە ێثەغووولای پ
فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ گٚریووووبّ كٚهثووووبّ ئەٙە رووووۆ ەی فووووٚایە  ٚآیًەّووووٚێٔوەٙر

ثٔەُوب ەی ، ًەثەهئەٙەی ٓەكەثٚٙ ٗێووُ ثوەیوزە ٍوەه فیالفەروی ئیََوالُی
 ێْئەٙە ثیوووٙ ثووبٙەڕٙی ىۆهێوون ًەّووٚ، ثٔەُووب ەیەهی پیوووۆىّ عەثجبٍووییەهبّ

 هەٙرٚآی فەٙاهیيٍ ّبٕ ثٚٙ.
  



 ڕەشەبای مەرگ

 

67 

 

چۆْ  جۀگیشخاْوۆچی ٚ  (615)ڕٚٚداٚەوأی ساڵی 
 دەٚڵەذەوەی )وشٍی خاْ( ٌۀاٚ تثاذٛأی 

ٗەٙا وی ئەٙ  چەهەٙبّ كەثێزە ٗێيێووی گەٙهەی ٓوبٌٙی فكٙای ئەٙەی هْ
هەكٙژُٔێوووووی ٍەهٍووووەفزی  فووووبّعەٓگیي( عەٓگیيفووووبّٗێوووويە كەگووووبرە )

ە( ٙ ثەٗووی  عۆهێوون ڕاىی ٓەكەثووٚٙ ٓووبٙچەیەهی فووواٙاّ ثوەٙێووزە هْووٌٚفبٓ)
ژێووووو كەٍووووەتری )هْووووٌٚفبّ( ٙ ٗووووۆىٙ ریوەهووووبٓی ٓووووبڕاىی ثەٍیبٍووووەری 

ی( ثوۆ ثێؤْ ٙ هٌْٚفبٓەهی )ثۆیە فەهُبٓی هوك ٍ، هۆثوبرەٙە فبّعەٓگیي
ٗەىاه هەٍووی ثەٍووەههوكایەری )ّووپی( ثووۆ ئەٙ ُەثەٍووزە  ثیَووذٍووٚپبیەهی 

ی( ثوۆ ثێؤْ ثەىیٔولٙیی یوبّ هْوٌٚفبٓڕەٙآەی ٓبٙچەهە هوك ٙ كاٙای هوك )
ثویووبه كەكا ٗەههەٍووەٙ ئووبىاكە    )ّووپی( كەگووبرە ٓووبٙچەهە ٙ، ُوكٙیووی ثە

ثجوووّٚ ًەٍٙوووزەُەی  ه ثێوووياهفە ووووی ٓوووبٙچەهەُ ىۆ، ئبیٔێووون ٗە ووولەثژێوم
ەه ئەٙەی فْووووبهێوی ( ًێیوووولەهوكّ ثەرووووبیجەد ٍُٚوووو ِبٓەهبّ ًەث)هْووووٌٚفبّ

پەهٍوزی(  ثوذە ثەهەٙ )ٗەٙ ی كەكا ئەٙ ٍُٚ ِبٓبٓ هٌْٚفبّ ىۆهیبّ ًەٍەهثٚ
ك یوووبّ ىۆه فوووۆُ ثوووٚٙ ثەٗوووبرٔی  فە ووووی ٓوووبٙچەهە ٍوووەهەرب ئەٙەثوووٚ، ثجوووب

ی اپەڕیوووووْ ثەڕٙی ٗێيەهوووووبٓثوووووۆ ٓوووووبٙچەهە ٙ ڕ فوووووبّعەٓگیيٗێيەهوووووبٓی 
رەٙاٙی ٓوووبٙچەهە هەٙرە كەٍوووذ ٗێيەهوووبٓی  ثەُوووبٙەیەهی هەٍ (ٙهْوووٌٚفبّ)
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هْووٌٚفبّ هە كەٍووەتد ًەٙ ٓبٙچووبٓە ًەكەٍووذ كەكا فووۆی ٙ  (0).عەٓگیيفووبّ
چەٓووول هەٍوووێوی كەٙهٙثەهی كەگەٓە ٓوووبٙچەی )هبّوووەو( هەئێَوووزب ٍوووەه ثە 
رٚههَوووزبٓی فوووۆهٗەترە ٙ ًە چوووٚاه چێوووٚە )چووویْ( كایە ئوووبًەٙ ٓوووبٙچەیە 

ەهوووبٓیِ ییچێووون ٙ ثەكیوووي كەگیووووم ٙ ڕاٙیەٓووول ڕاٙچٍوووەی چكەهەٙێوووزە ثۆ
فبٓی كەهەّ ٙ ٗەه ئەٙ هبد ًەگەهكەٓوی كەكهم یيگڕاكەٍزی ٗێيەهبٓی عەٓ

چەهە ثەٙ ّووووێٚەیە رەٙاٙی ٓووووبٙ (0).عەٓگیيفووووبّٙ ٍووووەهەهەی كەثەٓەٙە ثووووۆ 
 فوووبّعەٓگیيٙ ٍووؤٚهی كەٙ ەروووی  فوووبّعەٓگیيكەهەٙێوووزە كەٍوووذ ٗێيەهوووبٓی 
 ری فەٙاهیيٍ ّبٕ.كەهەٙێزە ٍەه ٍٔٚهی كەٙ ە

  

                                                            

 . 32 پەهە  ،( اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى0)
 .93 پەهە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی0)
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تۆسەر دەٚڵەذی )خەٚاریشَ  جۀگیشخاْ٘ۆواری ٘ێزشەوەی 
 چیزۆوی وٛشرٕی تاسرگأەواْ شاٖ( ٚ

( كەگووبرە ٍووەه ٍوؤٚهی عەٓگیيفووبّئەٙەی ٍوؤٚهی كەٙ ەرەهەی ) كٙای
وی كەٙ ەرەهەی )فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ( ٙ روووب ڕاكەیەم ٓوووبٙچەهە ثەهەٙ ٍوووەكبُگی

رووب ، هوكثووٚٙی فووبّعەٓگیيپبهەی ٍووٚ ڕەیًەثەه ئەٙ ٗەُووٚٙ ّووە، ٙكەڕٙاد
، ڕاٙەٍوزبثٚٙٙە ثوۆ ّوٚێٔی روو ىۆه هبهٙآی ثبىهگبٓەهبّ ًە چیؤەڕاكەیەهی 
ثەروووبیجەد ًە ثوووٚاهی ، ێووووی ىۆه ڕٙی ًە چووویْ هوكثوووٚٙیگوآ ثەٙٗوووۆیەٙە

ئبًەٙ ، ( ًە ٗەٙ ی ثٚژآەٙەی ئبثٚهی كاثٚٙعەٓگیيفبّكُٚبُ ٙ ثەهگەٙە )
ٙ اثوْ ا ُیوو ؽَویْ ٙ ؽِول عٔولی اثبىهگبّ ی ٍُٚ ِبّ ثەٓبٙی ) 8رە هب

، عەٓگیيفووووبّ ّ ثچووووْ ثووووۆ ُەُووووٌەهەرەهەی( ثویووووبه كەكەٙاؽِوووول ثووووبًقظ
یِ ثەُەثەٍوووووزی ثوووووٚژآەٙەی ثوووووبهی ئوووووبثٚهی ًە ٍوووووەه ٗەه عەٓگیيفوووووبٓ

ەهووووبّ( چەٓوووول هەٍووووێوی كآووووبثٚٙ ثەٓووووبٙی یكۆٓووووبغێوی )ڕێگووووب ثبىهگبٓی
ۆ ی ڕێگووبهە ًە كىٙ چەرە ٙ ٗبٓوولەهێویِ ثوو  ثووپبهاٍووزٔ)كواكغیووبّ( ثووۆ 

ٗەه ٍوو  ، ثبىهگبٓەهووبّ روٍوویبّ ٓەُێٔوو  ٙ ڕٙٙ ًە ُەُووٌەهەرەهەی ثوووەّ
ثبىهگوووبّ هوووبتیەهی ىۆه گوووواّ ثەٗوووب كەثوووْ ثوووۆ چووویْ ٙ كەگەٓە كیوووٚآی 

، ( ٍووەهەرب یەهێوون ًەثبىهگبٓەهووبّ هەٓووبٙی )اؽِوول عٔوولی( ثووٚٙعەٓگیيفووبّ)
كاٙای ٓوفێوی یەهغوبه ىۆه كەهوب ثوۆ ئەٙ هبتیوبٓەی هە پێیەروی ثەروبیجەد 

ئیٔغب هە ئەٙ ٓووفە ، پێی عٚاّ ثٚٙ ٙیَزی ثیووم فبّعەٓگیيهە  ثەهگێن
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ئەٙآە پێیووبّ ٙایە ئووێِە : رووٚڕە كەثوو  ٙ كە وو  فووبّعەٓگیي، ىۆهە كەثیَووز 
ثووۆیە كاٙای ئەٙ ٓوووفە ىۆهە كەهووبد هە  ەهگووی ٙاگووواّ ثەٗبُووبّ ٓەثیٔیووٚە!ث
( كەگووّ )اؽِل عٔولی فەهُبّ كەهبد ثە گورٔی، ٓییەیَزەی ئەٙ ٓوفە ّب

قەٓە ثەٓوولیٔقبٓەٙ ئەٙەی پێْووی ثووٚٙ ٗەُووٚی كاثەّووی ٍووەه فۆیووبّ ٙ كەیوو
ئەٙاّ ، كٙٙ ثبىهگوووبٓەهەی روووو كەٓێووووم ثەكٙای فوووبّعەٓگیيئیٔغوووب ، كەهەّ
 ی گورٔی )اؽِل(ی ٗبٙڕێیبّ كەىآوْ كەروٍوْ ٙ كە وێْ كٚهثوبّ ئوێِە اهەٗەٙ

هبتهووبّ  فووبّعەٓگیيئیٔغووب ، ئەٙ هبتیبٓەُووبّ ٙەهووٚ كیووبهی ثووۆ ئێووٚە ٗێٔووبٙە
ٙ ًەثەه فووبروی ئەٙ كٙٙ ثبىهگووبٓەی )اؽِوول(ی ٗبٙڕێْوویبّ ئووبىاك  كەهوووم

ًەٍووٚپبهەی كەهووبد هەكەثوو  ئەٙ كەهووب ٙ پووبهەی هبتهبٓیْوویبّ پێوولەكاٙ كاٙا 
ئەٙ ٍووو  ثبىهگوووبٓە ثە ، ثەٍوووە ُەری ثوووگەٓەٙە ّوووٚێٔی فۆیوووبّ ثبىهگبٓوووبٓە

پبهێيگبهیووبّ  عەٓگیيفووبّٙ پیبٙەهووبٓی  فۆیووبٍّووە ُەری كەگەٓەٙە ّووٚێٔی 
ئیٔغوب (0)ٌەهەرەهەی ٍوٚ زبّ)فەٙاهیيٍ ّوبٕ(ربٙەهٚ كەگەڕێٔەٙە ُەُو ًێلەهەّ
 ٙەفووولێوی ثبىهگوووبٓی ڕەٙآەی  ی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ كەهوووبد ٙ فوووبّعەٓگیي
هە : كە ووو  یّوووبٕ كەٓێووووم پێووو ڵ ئەٙ ٙەفووولە ٓوووبُەیەم ثوووۆ فەٙاهىیوووًَەگە

ٙەفووووولەهە ، ثەٍوووووە ُەری گەیْوووووزٔەٙە  ی فۆروووووبّ ثبىهگبٓەهوووووبٓی ئێوووووٚە
 يُووی ٙعەًووی فەٙاعەی ثٚفووبهی ٙ یٍٚووفٚكی فەٙاهیُؾِووپێو٘ووبرجّٚٙ ًە)

 فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ ٙ ٓووووبُەهەی ی( ٙەفوووولەهە كەگەٓە  یئووووۆرواڕهەٓوووووبی 
 : ًەٓبُەهەی كە   عەٓگیيفبّفبٓی ثۆ كەفٚێٔٔەٙە ٓگیيعە

                                                            

 ْ عطب ٌُن اًغٚیٔی .عالء اًلی ،028  پەڕە 0ط  ،( ربهیـ فبرؼ اًعب0ًَ)
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ًٙلول عٌِوذ ثَوطخ ، ُٙبثٌەوذ ُوْ ٍوٌطبٓن، ٌٞ عم٠َ ّأٓن٠ًٌ ٟقفٜ ع
اهٛ َُبًِزن ُْ عٌِوخ ٙآب ، فٞ اهضو أكب٠ًَ ا هٗ، ٙآفبم ؽوِن، ٌُون

ٙغ٠ووو فووبف ع٠ٌوون اٟضووب أٓٔووٞ ، ٙآووذ عٔوولٝ ُضووي أعووي اٙ كٝ، اًٚاعجووبد
ٙآذ افجو ، ٙكل أمعٔذ ًٞ كجبئٌَ٘، ٌُوذ ا٠ًْٖ ُٙب ٠ٌٟ٘ب ُْ ثالك اًزوم
ٙأّ ف٠٘ووب ًە٠ٔووخ عووْ ، ُٙعووبكّ اًفضووخ، أًووبً ثووبّ ثووالكٝ ُضووبهاد اًعَووبهو

عِوذ ، ْ ٍوج٠ي اًزووككرفوزؼ ًٌزغوبه فوٞ اًغ٘زو٠ فبّ هأٟوذ اّ، طٌت غ٠وٗب
 . (0)أًِبفع ٙ ٌِّذ اًفٚائل 

ًەٙ ٓبُەیە چەٓل فب ێن كەٙهٙژێٔ  ٍەهەرب ثبٍی كەٍوەتد ٙ  عەٓگیيفبّ
، كەٙ ەرووی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەهووبد ٙ كاّ ثەٗێوويٙ رٚآووبی كەٙ ەرەهەی كەٓوو 

: كە و ًەٗەُبّ هبریْلا كٙٙ ٗەڕەّەی ٓبڕاٍزەٙ فۆی رێلایە یەهیوبّ پێوی 
ی چیْ ٙ كەٙهٙ ثەهیِە ٙ ٗەهٙەٗب فوۆی ثەفوبٙەٓی ٗوۆىٙ ُْ فبٙەٓی رەٙاٙ
روۆ ی ُوْ ٙەهوٚ : ًەگەڵ فب ێوی رو هەكە و ، كەىآ  عەّیوەرە رٚههەهبّ

هە ڕێگووبی  ٙای ئەٙ فووبتٓە ئیٔغووب كاٙا كەهووبدك، ثەڕێيرویٔووی هٚڕەهووبِٓی
ٓی ٓێوووووٚاّ ٗەهكٙٙ ٙتد ئوووووبٙەكاّ ثوووووووێزەٙە ٙكەهگبهوووووبّ ثەڕٙٙی گوووووبهىثب

 ووم .ٙات ث ثبىهگبٓەهبّ
ئەٙەی عێی ٍوەهٓغە ًێووە ئەٙ فوب ەیە ئبیوب روب چەٓول ًە عوٚهفی ٍیبٍوی 

؟ روۆ ٙەهوٚ هوٚڕی ُٔوی: ئەٙ هبد پبكّبیەم كەرٚآ  ثەپبكّبیەهی رو ث و 
پێیووبّ ٙاثووٚە ثەهبهٗێٔووبٓی ئەٙ عووۆهە كەٍووزەٙاژەیە ثووۆ ُەًیوون ٙ پبكّووبهبّ 

                                                            

 .820 پەڕە  ،. ربهیـ اًقٌفبء ًٌَیٚطی30 پەڕە  ،( ٍیوح اًٌَطبّ عالى اًلیْ ُٔوجوری0)
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 ئەٙە یەهوووێوە ًەٙفوووبتٓەی هە )فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ( ًەك وووی، ٍوووٚهبیەری ثوووٚٙە
ؾِوٚك گەٙهەی ىآیٚە ثوۆیە ّوەٙ ثەٓ٘ێٔوی ًەكٙایوی )ُ ثەثێوێيیێویگورٚەٙ 

( كەٓێوم هە یەهێن ثٚە ًەٙ ٍو  ثبىهگوبٓە ٙ پوٍویبهی ًێولەهبد فەٙاهیيُی
رووۆ یەهێوووی ًە ئوویِەی : كە وو ٍووٚپبهەی ٙ پێووی ٙ  عەٓگیيفووبّكەهثووبهەی 

فۆّەٙیَوزی ئویِەد ًەكڵ كاثو  ٙ چوبٙی ئوێِە ثوی ًە ، فەٙاهیيُی كەث 
ٍووووٚ زبّ )فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ( پووووبهەیەهی ىۆه ثەٙ هەٍووووە ، ەٓگیيفووووبّعٍووووەه 

( فوبٙەٓی ئەٙ عەٓگیيفوبّڕاٍوزە )، ث    ڕاٍزَ پ: كە  كەثەفْ  ٙ پێی 
ثە   كٚهثوبّ ئەٙە : ٙ ئەٙ ٍٚپب گەٙهەیەیە؟ ئەٙیِ كە   ٗەُٚٙ ُەٌُەهەد

روۆ كەىآوی ُوْ فوبٙەٓی : كە و ئیٔغب ٍٚ زبّ )فەٙاهیيٍ ّوبٕ( پێوی ، ڕاٍزە
ئەٙ ُەًعوووٚٓە ، چەٓووولە ثەٗێوووي ٙ ُەٌُەهەرێووووی چەٓووول فوووواٙآَ ٍوووٚپبیەهی
روووۆ ٙەهوووٚ : عوووٚهئەد كەهوووب ثەُوووْ ث ووو  ( چوووۆّعەٓگیيفوووبٓە)ُەثەٍوووزی 

 زبّ ئەٙ هوووبرە )ُؾِوووٚك فەٙاهیووويٍ( كەىآووو  ٍوووٚ ؟رویٔی هٚڕەهوووبِٓیئوووبىیي
ی ئەگەه ەروكٚهثبّ ئەٙ ٍٚپبیەی هە ئەٙ ٗەی:  فەٙاهیيٍ ىۆه رٚڕە ثٚٙە كە 
ئەٙا ٍووٚپبهەی ئەٙ ٙەهووٚ ، ئەٙ ٍووٚپب ىۆهەی عەٓبثووذ ثەهاٙهك ثووووم ًەگەڵ
، كایبّ ٙەهٚ ربهە ٍٚاهێوە ًەٓێٚ ٍوٚپبیەهی گەٙهە، كٙهە ێوە ًەربهیوە ّەٙ

ثە ك وی ٍوٚ زبّ )فوٚاهیيٍ ، ِٚك فەٙاهیيٍ( ٗەٙ ی فۆ ڕىگوبههوكّ كەكا)ُؾ
ئەٙە ثووووٚٙ ٍووووٚ زبّ ، ّووووبٕ( كَووووبّ كەهووووبد ٙ ىآیووووبهی ىۆه ٗە ەی پێوووولەكا

ثبىهگوووبٓی ٓێوووٚاّ  ڕێگوووبی ەیِوووبٓەهە كجوووٚڵ كەهوووبد ّٙوووبٕ( پ)فەٙاهیووويٍ 
، كەثێووووزەٙە (عەٓگیيفووووبّفووووٚاهیيٍ ّووووبٕ( ٙ ُەٌُەهەرووووی )ُەٌُەهەرووووی )
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ەٓل ثبىهگبٓێوی چیٔوی ثۆیە چ، ثەٙ پەیِبٓە ىۆه ك قۆُ كەث  عەٓگیيفبّ
ٗەتد كەهوبد ٙ كەگەٓە ُەٌُەهەروی )فەٙاهیويٍ ّوبٕ( ّوبهی ڕەٙآەی فۆه

هٚڕە فوب ی )فەٙاهیويٍ  ()ٙی )یەٓبى فبٓە(ؽبهِی ئەٙ ّبهە ٓب (0)(ئۆرواڕ)
ٙەفولەی ، فوب ی)فەٙاهیيٍ ّوبٕ(ثٚە: ٗەٓلێویِ ًەٍەهچبٙەهبّ كە وێْ، یەّب(
ؽەُوبًی  جّٚٙ ًە )عوُٚەه فەٙاعەی ئوۆروای ٙەهبٓی رەروبه پێو٘وبرگبٓهثبى

ەٙی( ُووبڵ ٙ ڕثٚفووبهی ٙ ئەُیٔەكیٔووی ٗە كەٓيهووی فەفوەكیٔووی ُەهاغووی ٙ
ٗێٔووووبثٚٙ ًەٙ ُەُەًەهەرە ثیفوۆّووووْ ٙ  هووووبتیەهی ىۆهیووووبّ ًەگەڵ فۆیووووبّ

 .عەٓگیيفبّە )چیْ( ُەٌُەهەرەهەی هبتی رو ثووّ ٙ ثیجەٓە ٙ
كەهثبهەی ژُوبهەی ثبىهگبٓەهوبّ ، فب ێوی گوٓن ٗەیە ئبُبژەی پێجوەیْ

 (0).هەً ثوٚٙیٔە (052)ژُوبهەی ثبىهگبٓەهوبّ : كە و عە ئەكیٔی عٚەیٔی 

ژُبهەیوبّ : كە و  829پەڕە ـ ُقزٖوو اًولٙى  ی)اثْ اًعجووی( ًەهزێجوی روبه
فوووۆی : ْیثوووۆ هوووۆهوكٓەٙەی ئەٙ ثوووۆ چٚٓوووبٓە كە ێووو، ثبىهگوووبّ ثوووٚٙە (052)

، ئەٙ ڕێویە هبهٙآێوی ثبىهگبٓی رەٓ٘ب ثە چٚاه هەً ثووەٙٓەٓییە ُەعلٚڵ 
 (522) هووبهٙآەهە پێو٘ووبرجٚٙ ًە: ْچبٙەهبّ كە ووێٍووەه ًەهبرێوون ٗەٓوولێن ًە

پووبهەیەهی  ثووۆ كآووبٙە هووبتٙ فووبّ پبٍووەٙآیئەٙ هووبهٙآە عەٓگیي (8)، ّٙووزو
                                                            

: ( ٓبٙی ّبهێن ثٚٙە هەكەهەٙێزە ٙتری هبىافَزبٓی ئێَزب ٗەٓلێن ثە ئۆطواه ٓبٙیبّ ثوكٙە 0)
 كوة ٠ٍؾّٚ ٘وٓ عٌٜ أً٘و ٙهاء ثِب اًزوم ؽلٙك أٙى فٞ ٙاٍعخ ٙٙ ٟخ ؽ٠ٖٔخ ُلٟٔخ اٍَ

 (.003/ 0) اًجٌلاّ أرواه ُعغَ: ٟلٚى ٙثعضَ٘، فبهاة
( )ٖٓ9  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا . 
 023( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی.  پەهە 0)
 35 پەڕە  ،( اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى ؽبفظ اؽِل ؽِل8ٝ)
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ثووۆیە كەهوووم ث ێوویْ ئەٙ ٍوو  هەٍووە ٍەهپەهّووزی ٙ گەٙهە ، ىۆهیووبّ پێجووٚە
ٗەٓووولێویبّ ٙەهوووٚ پبٍوووەٙاّ ٙ  ئەٙآەی روووو، ٙ هوووبهٙآە ثوووٚیٔەثبىهگوووبٓی ئە

 ثٚیٔە. گبٓە ثچٚهەهبّ ٙ فيُەروبهەهبّهٗەٓلێوی رویِ ًە ثبى
فووبّ(ی ؽووبهِی  )یەٓووبى ٙ (ئووۆرواڕگەیْووزٚٓەرە )، ٙآە پووێوەٙەئە ٗەُووٚٙ
هە چوبٙی ثە ، ٗەىاه هەٍوی ثوٚٙ ًەٙ ّوبهە ثیَوذ ٍٚپبیەهی فبٙەّ ئۆرواڕ

، پوووبهەٙ هوووبت گوووواّ ثەٗبهوووبٓی ئەٙ ثبىهگبٓوووبٓە كەهەٙم رەُوووبؽی رێووولەهبٙ
 عەٓگیيفوبّچەٓل ٍویقٚهەهی :  اهیيٍ ّبٕ( ٙ كە ٓبُەیەم كەٓێوم ثۆ )فەٙ

ە ثبىهگوبّ ٓیؤە ( ئەٙآئوۆرواڕًەثەهگی ثبىهگبّ ٗبرٚٓەرە ّوبهەهەی ئویِە )
كەیووبّ روٍووێْٔ ٙ پێیووبّ كە ووێْ ، ٍوویقٚهّ هەثەرەٓ٘ووب كەثووْ ًەگەڵ ئەٙ فە وووە

ێووە )ُەثەٍوذ پێوی فە ویٔە ئێٚە ٓبىآْ   ٍٚپبیەهی گەٙهە ثەڕێوٚەیە ثوۆ ئ
هەئەٙآە ، فبّ )فەٙاهیيٍ ّبٕ( ٙا ؽوب ی كەهوبیەٓبى  (گیيفبٓەٍٚپبهەی عەٓ

هی ًەٍووەه ُەُووٌەهەد ٙ ٗووبرّٚ رەٓ٘ووب ثووۆ روٍووبٓلٓی ئەٙ فە وووە ٙ ىآیووب
رە كیبهە هە ئەٙ ٓبُەیە كەگوب، كەٓێوّ عەٓگیيفبٍّٚپبی )فەٙاهىیَ ّبٕ( ثۆ 

یەٓوبى فوبّ ، ٍزگیو هوكٓوی ئەٙ ثبىهگبٓوبٓە كەكافەهُبٓی كە )فەٙاهیيٍ ّبٕ(
 ٚٙەٙ پبهەٙ هبتیبٓەی پێیوبّ ثوئ، ثبىهگبٓەهبّ كەهٚژیٙ ثەگورٔیبّ ٓبٙەٍز  

روم هبّ ىۆه عوووووووووبه كەگوووووووووًٚەٍوووووووووەهچبٙە (0).ٗەُوووووووووٚی ىەٙد كەهوووووووووب
ئەٙەی ًەگەڵ ئەٙ ٙارە ٗەه ٗەُووووووٚٙ  )هۆُە وووووووٚژیەهەی ثبىهگبٓەهووووووبّ(

ڕىگووووبهی كەثوووو  ٙ  ٚیووووبّ كەهووووٚژهێْ رەٓ٘ووووب یەم هەًٗەُ ٓە ثووووّٚٙهووووبهٙا
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ٗەٙا ووووی هّٚووووزٔی  عەٓگیيفووووبّهە، (عەٓگیيفووووبّٗەٙا ەهە كەگەیەٓێووووزە )
 ەٍووەهچبٙٙ ًەٗەٓوولێن   ەثیَووز  ىۆهی پێزێوون كەچوورەٙاٙی ثبىهگبٓەهووبّ ك

، ٓوبرٚآ  ثوقەٙم ڕۆژێنفەفەرەهەی ئەٙەٓلە گەٙهە كەث  ثۆ چەٓل ، ٗبرٚە
ثەهًەٙەی ٗووی  ثویبهێوون  فووبّعەٓگیي: ًێوووە ٗەٓوولین ًەٍووەه چبٙەهووبّ كە ووێْ

ئیٔغب ثویبه كەكا ٙ كیَبّ  كەُێٔێزەٙە ڕۆژٍەه گوكێن ٙ ٍ   كەچێزە ثلاد
 ٙەفووولێن، ی كەكا ثوووۆ هوووۆٓزوۆ ووكٓی ؽوووب ەرەهەٗەٙ ێووووی رووووی كثٌۆُبٍووو
ٍُٚو ِبّ ثوٚٙ  هەٍوێویثەهپوٍوی ٙەفولەهە ، (هە8ًكەٓێوم پێو٘برجّٚٙ ًە)

، ثبٙهی ٍٚ زبّ فەٙاهیويٍ ّوبٕ ثوٚٙە ٍەهثبىییەهبٓیهٚڕی یەهێن ًەٍەههوكە 
ٍی رەربهەهبّ ثٚٙە ثەٓبٙی)اثْ هفوط( ًەگەڵ كٙٙ هە ڕیيیٍُٚ ِبٓە ًەئەٙ 

 فووبّعەٓگیيیووبّ پێوویە ٓووبُەهەی (فووبّگیيعەٓ)روووی ُەغووۆًی هەٓووبُەی 
فطون ٟٙولم ثب ُوبّ  أٓن كل أعطیوذ: فەٙاهیيٍ ّبٕ كە  ەفٚێیٔٔەٙە ٙ ثە ك

ٙاًەووله كجوو٠ؼ ُٙووْ ، فەوولهد ٙٓوضووذ، ًٌزغووبه ٙاّ  رزعوووٗ اًووٜ اؽوول ُوؤَ٘
فبّ هٔذ ريعَ اّ اًنٝ اهروجٖ ٟٔبى فبّ هبّ ُْ غ٠وو ، ٌٍطبّ ا ٍالٍ اكجؼ

اُووو ٕووله ُٔوون فَووٌَ ٟٔووبى فووبّ اًووٞ  عبىٟووٖ عٌووٜ ُبفعووي ؽلٔووب ًٌوولُبء 
ٙا  فووأمّ ثؾوووة روووفٔ ف٠٘ووب غووٚاًٞ ا هٙاػ ٙرزعضوول ، رَووو٠ٔب ًٌوولِٗبءٙ

ێوی ئەٙ ٙەفولەٙە ٓیگەهآوی فوۆی ًەڕ عەٓگیيفوبّ(0) ُع٘ب عٚاُوي اًوُوبػ(
رۆثە ێٔذ كا هەكەٍذ ثۆ ئەٙ ثبىهگبٓبٓە : كە  ثە فەٙاهیيٍ ّبٕ  كەثوم ٙكەه

ٙ ىۆه  كهێووووژ ٓەهەی ٙ ٍووووە ُەری ئەٙاّ ثپووووبهێيی ثە ووووێْ ّوووووبٓلّ غەكهە
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ئەگەه ، ٍ ٗەه عەیجەیەهوووی یەهغوووبه گەٙهەیەٓبّوووویٔە ًە ٍوووٚ زبٓی ئیَوووال
)یٔوووبى فوووبّ(  ٓەثوووٚەڕاٍوووزە هّٚوووزٔی ئەٙ ئەٙ ثبىهگبٓوووبٓە ثەفەهُوووبٓی روووۆ 

ثووەٙ روۆ ەی ئەٙ  ڕاكەٍوذ ُوبّ(كٙیەروی ئەٙا )یٔوبى فوبّهو ئۆرواڕؽبهِی 
ىۆه  عەٓگێوویگەه ئەٙەُ ٓەهەی چبٙەڕٙآی ثبىهگبٓبٓەی ًێلەٍەٓیٔەٙە ئە

 .ڕۆؽەەثە ئەٙەی ٓوفی رێلا ٓەث  ەٙهگ
ئەٙ ٓوبرٚآ  ، ًێوەكا فەٙاهیيٍ ّبٕ كەهەٙێزە ٗە ٚێَوزێوی یەهغوبه ٓوبفۆُ

ثووووب ًەثەه ئەٙەی ىۆهثەی ٍوووەههوكە  فوووبّعەٓگیيیەٓوووبى فوووبّ رەٍوووٌیَ ثە 
ًە عەّوویوەری یٔووبى فووبّ ثووّٚٙ هەكەهەٓە فووب ٚآی فەٙاهیوويٍ  یەهبّیٍووەهثبى
ٙم ئەٙیووِ ٙ ٓبعووبكالٓەی رووو كەٗووب ثووۆیە ٗەٓگووبٙێوی ىۆه ٓووبؽەهیَ (0)ّووبٕ

هە ًەعٚهفی ٍیبٍی ئەٙ هوبریِ ٓێووكهاٙ ، فبٓەگیيهّٚزٔی ٙەفلەهەی عەٓ
ەی َُوویٌِەی ٙەفوولەه ٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً اٗەرووب پێەەُووجەهی فووٚا ، ٓووبهٚژهم

ِٛا َٚاهللِ: كهۆىٓووووی ٓەهّٚووووذ فەهُووووٚی َّ َيالالالال  َيضَالالالالسَِب ُ تُِكتَالالالالٌُ ا ايسُّضُالالالالٌَ َأ
ِ ٝالالال عً هللصالالال٢ً ا )جەهی فوووٚا پێەەُووو(0).َأِعَٓاَقُهَُالالالا  ٙەفووولٙ ٓوووٚێٔەهی  (٘ ٚضالالالً

فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ثە   ُبفێوون كەٍووذ ثووۆ ، ٍُٚووەیٌەُەی كهۆىٓووی ٓەهّٚووزٚە
ٙەفوولی كآٍٚووبٓلٓی ُەغووۆى كهێووژ كەهووبد ٙ كەیووبٓوٚژم؟ ثووۆیە ثەكافەٙە 

عێی ُەفبثٔە ثەٗبٓە ثۆ هّٚزٔی ئەٙ  یزەٙەٚێٔٗەٓلم هزێت ًەٙ ثٚاهەٙە كەف
ْ كە ووێٓە ثووۆ هّٚووزٔی ثبىهگبٓەهووبّ كەٗێٔوؤەٙە ٙ ٙەفوولە كێیٔوؤەٙە یووبّ ثەٗووب
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ئەٙ ڕٙٙكاٙآە كەثەٓە چوٚاه چێوٚەی ، فوبّگیيئەٙآە ٍیقٚهیبّ هوكٙە ثۆ عەٓ
زەٙە ًەفوووووٚكی یڕٙكاٙەهە كەفوووووٚێٔ ثەتٍ هە، ٌُِالٓێوووووی هوووووٚفو ٙ ئیِوووووبّ

هە ، اًٌَطبّ عالى اًلیْ ُٔوجوریەهزێجەهەی ٍیوح ٍەهچبٙەهبّ ثەربیجەد ً
ًەٙ هزێوجە كەهكەهەٙم ثە و  ، ٍٚ زبّ عە ًەكیْ ثوٚٙە رب كٙا ٓەفەً ًەگەڵ

 عەٓوووگەهەثەتٍ كەٍوووزپێووكٓی ، به ثوووٚٙە( روووبغٚد ٙ ٍوووزەُوعەٓگیيفوووبّ)
فوٚاهیيٍ )هەی ٓییەٗۆهبهەهەی ٍیبٍەرە ٓب ئیَوالُی ٙ ٓوبؽەهیَ ٙ ٓوبعەكال

 ٗێٔبەٙەی ثەٍەه عی٘بٓی ئیَالُی چەٓلە ربٙآجبهە ً فبّعەٓگیي، ثٚٙ (ّبٕ
يٍ ّوبٕ ربٙآجوبهە هە ئوُِٚەرێوی هووكە كٚهثوبٓی ّوەٗٚەد ٙ ئەٙەٓولەُ فوٚاهی
یەم ًەٍوووەه هزێوووجەهەی )هاغیجوووی گفزٚگوووۆهەكٙاروووویِ ًە ، ُوووب ی كٙٓیوووب

ٙ )فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ( هەٙاثوووٚ، ٍوووەهعبٓی( ىیوووبرو كهێوووژە ثەٙ ثوووبثەرە كەكەیوووْ
ثەٙ ، فبّ(ی هّٚووذ هە ثووۆ كآٍٚووبٓلّ ڕەٙآەی هوكثووٚٙگیيٙەفوولەهەی)عەٓ

وی ٓەٗێْوووذ ثوووۆ كۆىیووؤەٙەی كەهچەیەهوووی ٗە ٚێَزەّوووی ٗوووی  ٓەفەٍوووێ
ثە ووٚ ، هەكٙارو ٓەم ٗەه فوۆی ٙ ثٔەُوب ەهەی، ئبّزیبٓە ًەٙ هێْەگەٙهەیە

 ئەٙ ئُِٚەرە ثبعی ؽەُبكەری ئەٙ ؽبهِەیبّ كا.
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ذارەوأی راغة ٚ چۀذ ذێثیٕی ٚ سەرٔجێه ٌەسەر ورێة ٚ
 اٌسزجأی 

ربی  هٕ ّ ٙ ٍوٖ ُوٖٕ ثەكوٚتیی ى  هی كٚ وٖ یوُٖێژٙٙری ئیَوالٍ ٖ ِوُێژٙٙی ئُٚ
ِ ٝال عً هللصال٢ً ا ) ٙیَوزِبّ هی فۆّٖ ُجوٖ ڵ ٗوبرٔی پێەٖ گوٖ ًٖ  ٙ ُێوژٕٙٙ ئٖ ( ٘ ٚضالً
ٙاًَوالٍ  حٍ عٌٜ ٓجیٔب ٙعٌیوٖ اًٖوال ئبكٕ ڵ ٗبرٔی گٖ ًٖ  وٚ ثٖ، ٍزپێٔبهبد كٕ
م ٙ ٕ  هی ڕاٍووذ ٓیووٖ ّ ُێژٙٙیووٖ رێویِ فووبٕٙ ٗووی  ئُٚووٖ،  ٍووزی پێووووكٕٙٙ كٕ

هاّ  ُجوٖ هٗبری پێەٖ ٍوٖ ثبٍی ثٖ، هكگبه هٕٙ پٖ ری ئیَالٍ فٚای ُێژٙٙی ئُٖٚ
ٙ فووۆڕاگوی ثوٙاكاهآووی  د ی هووٚفوٙ ُیؾٔووٖ ی ژیووبهٙٙ عبكیجووٖٙ ڕٙٙفووبٓ
ٙاُی  هكٕ ی ثوٖ ُٚٙی ىاكٕ ٗوٖ  ٙآوٖ ثێگُٚوبّ ئٖ  هوٖ، كٚهئبٓی پیووۆى ًوٖ  هوكٕٙٙ
،  هبٖٓ ڕاٍوزٖ  ٓگبٕٙ ٗوٖ  هگوورْ ًوٖ هبّ ٙ ٍوٚٙك ٕٙ  وٖ ٖٗ د ًٖ ٓلٙ عیجووٕ ٙ پٖ ڕێیٖ
صال٢ً  ) ٙیَوزِبّ هی فۆّٖ ُجوٖ بری پێەٖف ىیٔی كٚهئبّ ٙ ٕٙ ٙاٙ كاثٖ كٙای رٖ ًٖ

هوبّ  ٙ ڕٙٙكإٙ یوٖ ٓلی فۆی ٖٗ رِٖ كیَبّ ُێژٙٙی ئیَالٍ ربیجٖ، (٘ ٚضًِٝعً هللا
ی  هوٖ ك ی هووكّٙٙ ُێژٕٙٙ ٓوٖ ٙ ٕ روٖ ُبٖٓ ئٖ  ڕ ثوٖ ثبٕٙ ٍزی پوبم ٙ ك وی پوو ًوٖ كٕ

اثووْ ، كویيی ٙ ُووٖ، اُووبٍ اثووْ ا صیووو ٙ، ٙئیِووبٍ اثووْ هەصیووو، ئیِووبٍ اًطجوووی ٙ
 . ٙ ڕاٍزییٖ ه ئٖ ٍٖ ی ىیٔلّٙٙ ًٖ  گٖ هبّ ٙ.. ثٖ فەًٖ
  ُێژٙٙی ئیَالُی رۆُبهی هووكٕٙٙ  ی هٖ ىێٔبٖٓ كڵ رٖ  ٙ ڕٙٙكإٙ هێن ًٖ یٖ

ه عی٘ووبٓی ئیَووالُی  ثووۆ ٍووٖ عەٓگیيفووبّٗێوّووی ،  عەٓگیيفووبٓەی  هٖ ٗێوّووٖ
عی٘بٓی  ٌٗی هوٚفو كژ ثوٖ ڕ  ٙ كیٔوی ئوٖ ڕای هٕ ثٚٙ ٍوٖ  ٙهٕ ٍبرێوی گٖ هبهٕ
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ثوٚٙ.   ٙ ٗێوّوٖ هی ئوٖ هیِیِ ڕێقۆّووٖ ی ؽبهِێوی ٓب ؽوٖ  ٖ ٖٗ، ئیَالُی
ٓول  ری فوٚای ًێجو  ثۆچٖ ؽِٖ ئیِبٍ اثْ ا ص٠و ڕٕ  ىێٖٔ ك زٖ  ٓلٕٙ ٕ ئٖ  هٖ ڕٙٙكإٙ
  ثۆیوووٖ، ثووووبد  ٙٙكإٙٙ ڕ ثبٍوووی ئوووٖ  یزٚآیٕٚ ٙ ٓوووٖ  ُی كآوووبٕٙ  وووٖ كٖ ٍوووب ێن

، هلالا  اضالتعااَاّ  احلادثال١  ٖالرٙ  ذنس عٔ يكد بكٝ  عد٠ ضٓني َعسضّا: ُٚمه فٖ كٕ
 ٜهتب إٔ عً٘ ٜطٌٗ ايرٟ فُٔ، أخس٣ ٚأؤخس زجّة إيٝ٘ أقدّ فأْا، يرنسٖا نازّٖا

ٞ ذ عًٝ٘ ٜٕٗٛ ايرٟ َٚٔ، ٚاملطًُني اإلضةّ ْعٞ ، نس ذيو؟ فٝا يٝ  أَٞ مل تًالدْ
ٞ  إا، َٓطالٝاّ  ٜٚا يٝتين َ  قبٌ حالدٚثٗا ٚنٓال  ْطالٝاّ    ٔ  مجاعال١  حالنين  أْال  َال

ِ ، َتٛقف ٚأْا تططريٖا ع٢ً األصدقا٤ ٟ  ا ذيالو  تالسى  إٔ زأٜال   ثال ، ْفعالاّ  صلالد
ٛ ، املطًُني ٚخص ، اخلة٥ل عُ : فٓكٍٛ ٌ  قالاٍ  فًال  اهلل خًالل  َالر  ايعالامل  إٕ: قا٥ال

ٕ ، مل ٜبتًٛا مبنًٗا؛ يهالإ صالادقاّ  ، اآلٕ ٚإىل، آدّ ٚتعاىل ضبخاْ٘  مل ايتالٛازٜذ  فالن
هە ، ئەٙە كَوەهبٓی ئیِوبٍ اثوْ ا صیووە(0) (ٜالداْٝٗا  َالا  ٚا ٜكازبٗا َا تتضُٔ

ٙارە هەٙرووْ ٙ ، هووۆچی ٙەفووبری هوووكٙە (982)ئەٙ ئیِووبُە ثەڕیوويە ًەٍووب ی 
ڕٙٙیوولا ئووبفۆ ئەگەه گورٔووی  (959)گورٔووی ثەغوولای ٓەكیووٚە هە ًەٍووب ی 
 ثەغلای ثلیزجب كەثب چی ثٚٙرجب؟! 

هیوووووی  ثْ فووووٖ ٍووووبٓێن ٗووووٖ هٖ  عێووووی ك قۆّووووی یووووٖ ڕۆژگبهەُبٓوووولاٙ  ًووووٖ
، ّ هبّ ثووٖ ڕٙٙكإٙ ثوبً ًوٖ ٙ ٕٖ ئیٖٔبف ثٖ ُێژٙٙی ئیَالُی ثْ یٙ ٕ ێوۆ یًٖٔ
 هبّ. ڕاٍزٖ  ٓگبٕٙ ٖٗ  ٓلیِ ثیْ ثٖ هگیوم ٙ ٍٚٙكُٖ هبّ ٕٙ  ٖ ٖٗ ٓل ًٖ پٖ

                                                            

 5/820اًوبُي فٞ اًزبهٟـ (0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

80 

 یربه ی رووٖ هووٖ ڕٙٙكإٙ ی ثبٍووی  هێيآووٖ ٙ ثٖ ًووٖ  هێوووٖٖ اًَوووعبٓٞ( ی )هاغووت
زبه ّی )كٖخ اًز هٖ هزێجٖ، ْهبٓی ٙربهٕی ىۆهیِ گٚێجیَزی  وێو فٖ،  هوكٕٙٙ

٘ب ٓ ُبڵ روٖ تٍ هوٖ ثوٖ،  یوٖ ٙاعێووی ىۆهی ٖٗ ەُْ اًجلاٟخ اًٜ ع٠ْ عبًٚد( ڕ
ٙ  ی ئووٖ هووٖ هزێجٖٓ٘ب  رووٖ  ٍووجؾبٖٓ ٙرعووبًٜ ٕٙ  هكگبهٕ هٕٙ ثووۆ هزێجووی فووٚای پووٖ

هبّ  ی هّٚوزٔی ثبىهگبٓوٖ هثوبهٕ ی كٕ هوٖ هزێجٖ ًٖ )هاغوت اًَووعبٓٞ(،  یٖ  ٖ ثێٖ٘
 :    كٕ ٓگیيفبّ عٖی  هٖ ی ٗۆهبهی ٗێوّٖ هثبهٕ ٙاهىٍ ّبٙ ٙ كٕ فّٖ   یٖ ًٖ

نإ جٓهٝصخإ يف غب٘ اتفام َع ًَالو خالٛازشّ )ذلُالد بالٔ خالٛازشّ غالاٙ( عًال٢        ٚ
، َٚع ذيو فًِ ٜهٔ جٓهٝصخإ َٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٜٗتُالٕٛ بعكالٛدِٖ  ، حطٔ اجلٛاز

َنٔ هٗالسٙ   ٚيهٓ٘ عكد ٖرا ااتفام َع ًَالو خالٛازشّ   ، أٚ ضلرتَٕٛ اتفاقٝاتِٗ يٝالم
أَالا ٚقالد اضالتكسأل األٚضالام يف َٓطكال١      ، إىل إٔ ٜطتتب ي٘ األَس يف غسم آضالٝا 

 (!..فكد حإ ٚق  ايتٛضالع غسبالّا يف أَالةى ايدٚيال١ اإلضالة١َٝ     ، ايصني َٚٓغٛيٝا
هچی  ٙاهىٍ ّوبٕ گوٖ ڵ فوٖ گوٖ ًٖ كاثوٚٙ یِبٓێن پوٖ  ٓیِچٖ  ًٖ ٓگیيفبّ عٖ: ٙارٖ
ی ثوۆ  یِبٓوٖ ٙ پٖ تٍ ئوٖ ثوٖ، یِبّ ثپوبهێيّ پٖ ٖ ثّٚٙ ه ٖٓ  ٍبٖٓ ٙ هٖ ًٖ گیيفبّٓ عٖ
هبٓی  هێْوٖ یٙ ٕ هالهوكٓوٖ كٙای یٖ چبهەٍوەههبدهبٓی رووی  ثوٚٙ ربهێْوٖ ٙ ٕ ئٖ

، هبّ یەئیَوالُی  ٙترٖ  ٗبد ڕٙٙ ثوبرٖ ٙ ٕ ٓەًٚیب هبری ئٖ ی چیْ ٙ ُٖ ٓبٙچٖ
  ٙترووٖه  ٍووٖ ەهوووكٓ ثووۆ ٗێوووُ   ڕإٙ م گووٖ یووٖ بٖٓٗ كٙای ثٖ ثووٖ ٓگیيفبّ عووٖ  ٙارووٖ

 ی ثْوێٔ . هٖ یِبٖٓ یەهبّ ٙ پٖیئیَالُ

ابالد َالٔ   ، ٚيهٔ.. حت٢ تهالٕٛ احلالسم َكٓعال١ يهالة ايطالسفني     :    ٗب كٕ هٕٙ ٖٗ
ٚقالد  ، ٚإىل اادعا٤ بإٔ ااتفاقٝاأل مل تعالد ضالاز١ٜ  ، ٚجٛد ضبب ٜدعٛ إىل احلسم
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 -ضالبخإ اهلل   -ٚيهٓ٘ مل صلالد... ٚيهالٔ   ، "جٓهٝصخإ " عٔ ضبب َٓاضب حبث
أَس َفاج٧ بغري إعداد َٔ جٓهٝصخإ!!.. ٖٚرا األَس املفاج٧ ٜصالً   يكد حدث 

   ِ يكالد جالا٤ ٖالرا ايطالبب َبهالسّا بايٓطالب١       ، إٔ ٜهٕٛ ضببّا َكٓعالّا يًخالسم.. ْعال
ٚا َاْع أٜضالّا َالٔ    .ٚيهٔ ا َاْع َٔ اضتغةي٘..، إلعداد جٓهٝصخإ ٚيسغبت٘

 تٍ ثوٖ ..(ٚتالأخري بعالض اخلطالٛاأل األخالس٣    ، تكدِٜ بعض اخلطٛاأل يف خط١ احلسم
ثێذ  ثوو  ٗۆهبهێوون ٗووٖ كٙٙ  ثوو  كٕه ٗووٖ ری ٓبعووٖ كٖ عێووی ٓن عووٖ یٙ ٕ ثۆئووٖ
ڕا  گووٖ ٓگیيفووبّ عووٖ،  ُبٕٙ ٗووی  ڕیيێوووی ٓووٖ هبّ یِبٓووٖ پٖ  ی هووٖٙ ٕ ه ئووٖ ٍووٖ ًٖ
چووبٙەڕٙاّ هووبهێوی  پوووٙ تٍ ًووٖ ... ثووٖٙ ٕ یلۆىیووٖ ٖٓ تٍ ثووٖ، كٙای ٗۆهبهێوون ثووٖ

  ٙ هوبهٕ ئوٖ، ث  ٍوزی ریوب ٗوٖ كٕ يفبّگیٓ ی عوٖٙ ٕ ث  ئوٖ ثوٖ پوێِ ٖ ٗبرو، ٓەهواٙ
ٙ     ئووٖ ُٚكٔیووع... ثووٖ ڕێوووی ی ّووٖ ُبیووٖ  ّوو  ثجێزووٖ كٕ چووبٙەڕٙاّ ٓەهووواٙە

، عەٓگیيفوبّی  هٖ ٗبٙهێْوٖ هچی ىٙٙ ثوٚٙ ًٖ گوٖ ٙ ٕ فۆی ٗێٔوب پێْوٖ  ٗۆهبهٕ
َالا  ):  و  . ئیٔغوب كٕٙ ٕ كۆىێزوٖ ٖٓ ٖ ًو ٙ ٖٗ ی ئوٖٙ ٕ ی ئوٖ ُبیٖ  ثٕٚٙ ٖٓ ٙ ٕ تٍ ئٖ ثٖ

"جٓهٝصخإ " أزض خٛازشّ غاٙ؟! يكد ذٖب  دلُٛع١  زٜع١ اييت دخٌ بٗاٖٞ اير
"أٚتساز " اإلضة١َٝ يف ممًه١ خٛازشّ غاٙ.. ٚملا زآٖالِ   َد١َٜٓٔ جتاز املغٍٛ إىل 

    ثوٚٙ هوٖ  یوٖ ٗبٖٓ ٙ ثٖ تٍ ئوٖ ( ثوٖ!...أَطو بٗالِ ٚقتًالِٗ  ، د١ٜٓ املطًِحانِ امل
غۆى  ل ثبىهگووبٓێوی ُووٖٓوو چٖ ، ٙاهىٍ ّووبٕ فووبهی فووٖ  پێووی ٗبرووٖ ٓگیيفبّ عووٖ

  ٙ ثبىهگبٓبٓووٖ چووبٙی ثووٖ  ٙ ّووبهٕ ؽووبهِی ئووٖ، (otrarأٙرووواه ) ّووبهی  ٗبرٔووٖ
أَا عٔ ضبب قتًِٗ.. فكد اختًف ):    ئیٔغب كٕ، گوریبٓی ٙ هّٚزٔیٙد  هٖ

إٕ ٖالالما٤ َالالا نالالاْٛا إا : فُالالِٓٗ َالالٔ ٜكالالٍٛ: املمزخالالٕٛ يف تفطالالري ٖالالرٙ احلادثالال١
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، عًال٢ ايدٚيال١ اإلضالة١َٝ أٚ اضالتفصاشٖا     جٛاضٝظ أزضًِٗ جٓهٝصخإ يًتحطظ
ی ٗۆهوووبهی هّٚوووزٔیبّ  هثوووبهٕ (. كٕ..ٚيالالالريو قتًالالالِٗ حالالالانِ َدٜٓالالال١ أٚتالالالساز 

ٓلێن  ٖٗ،  یٖ ٖٗ  كإٙٙ ڕٙ ی ئٖ هثبهٕ اىیبّ كٕٓل ثۆچٚٓێوی عیبٙ ُێژٍٙٙٓٚبّ چٖ
ه  ٍوٖ ًٖ ڕیثوۆ ٍویقٚ گیيفبّٓ ثّٚٙ ٙ عٖ ڕٍیقٚ  ٙآٖ  ێْ ئٖ ُێژٍٙٙٓٚبّ كٕ ًٖ
ُ ثوٚٙ ؽوبهِی ّوبهی ٙ ٕ ه ئوٖ ثوٖ ه ًٖ ی هوكثّٚٙ ٖٗ ٙآٖ ەئیَالُی ڕری  ٙ ٖ كٕ

ٕ  ٖالرا  إٕ: ٜكٍٛ َٔ َِٚٓٗ)هّٚزٔی.  ئۆرواه ٔ  نٓالٛم  عُالداّ  نالا  عًال٢  ايالسد  َال
ٞ ، ايٓٗالس  ٚزا٤ َالا  بالةد  يف ايتتالاز  بٗالا  قالاّ  ٚايٓٗالب  يًطالًب  عًُٝاأل  بالةد  ٖٚال

كىیْ  ٙ ٕ هوكٕ ٙ تُێوی ئٖ م ٕٙٙ ٕ ٙ ٕ ئٖ:  ێْ كٕ ٓلێویِ ٖٗ( ..َط١ًُ خٛازش١َٝ
 ٖالرا  إٕ: ٜكٍٛ َٔ ٍَِٚٓٗوزبّ...   لٕ هبّ پێی ٖٖٗ یربهی رٖ  ثٚٙ هٖ  هٗٚكیٖ ٙ فٖ
ٌ ، يًخسم ايتتاز اضتناز٠ بكصد َتعُدّا فعّة نإ  ذيالو  بعالد  غالاٙ  خالٛازشّ  يٝالدخ

 ايالالسأٟ ٖالالرا نالالإ ٚإٕ.. آْالالراى ايتتالالاز ًَالالو يف ٖالالٞ ٚايالاليت، تسنطالالتإ َٓطكالال١
.. تتالاز اي أزض يف ترنس أطُام ي٘ تهٔ مل"  اٙغ خٛازشّ بٔ ذلُد" ألٕ َطتبعدّا؛

هٚ  روبٕٙ، ڕ ٓێوٚ ّوٖ  هبّ ثوێْێزٖٖ یربهی رٖ ثٚٙٙ ٕ ثۆ ئٖ ٙ هبهٕ   ێْ ئٖ ٓلێوِ كٕ ٖٗ
تری  ٍوووٖ ژێو كٕ ٙهبد ًوووٖ ئوووٖ  ی رٚههَوووزبّ هوووٖ ٓبٙچوووٖ  ثچێزوووٖ  ٙاهىٍ ّوووبٕ فوووٖ
ٚاهىٍ فی )ُؾِوولٙ ٕ ه ئووٖ ثووٖ ًٖ  كٙٙهٕ  ٙ ثۆچٚٓووٖ هچی ئووٖ هبّ ثووٚٙ گووٖ ربهٕ رووٖ

ٌ ثٚٙ ..  هبّ ٓوٖ ربهٕ فبهی رٖ  ُبعێوی ًٖ ّبٕ(ٗی  رٖ ٕ  َالا  ٚنال ٛ  ٜسٜالدٙ  نالا  ٖال
 یٚیَوذ كٕ یٙ ٕ ئوٖ... اآلخالس  عًال٢  تعالدن  دٕٚ ممًهت٘ يف فسٜل نٌ بكا٤ ع٢ً ايعٗد
 ه ثۆٍووٖ هوووكّ ٍووزلهێژی كٕ ث  ثووٖ ٙ  هووٖ یِبٖٓ پٖ ثٖ  ثووٚٙ هكٙٙ ٗووٖ ٓوولثٚٙٓی پبثٖ
 اًزغوبه أُوٚاى فوٞ طِوع ّوبٕ فوٚاهىٍ إّ: كبى ُْ َُٙٔ٘.. رو یٙ ٕ ئٖ فبهی
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ًوْ اًَِ٘ فوٞ أً٘بٟوخ أّ اًزغوبه ، فلزٌَ٘ ألعٌ٘ب.. هي ٗنٕ اؽزِب د ٙاهكح
 ُب ی ًوٖ ُبعی روٖ ّوبٕ ٙاهىٍ فوٖ:    كٕ  ّٖ ٖٗ ٙ ٕ.. تلواق  )أٙ اًغٚا٠ٌٍ( كل 

 یٙ ٕ ئوٖ تٍ ثوٖ، ئبهاكایٖ ًٖ  هآٖ گٖ ئٖ ٙ ئٖ ُٚٙ ٖٗ، هّٚزٔی ٙ هوك هبّ ثبىهگبٖٓ
 هٚژهاّ. هبّ ٍیقٚهٕ یبّ هبّ ثبىهگبٖٓ  گٖگوٓ

ُبّ  ه ٗووٖ ّ كهزۆه)اًٖووالثٞ یووِ ٗووٖ هچبٕٙ ی ثوو  ٍووٖٙ ٕ هئووٖ ثٖ ًٖ  ٙ كَووبٖٓ ئووٖ
ی  ە وٚ ئبُوبژ ثوٖ،  هوكٕٙٙ م ٓوٖ یٖٕ هچبٙ ٗی  ٍوٖ ی ثٖەتٍ ئبُبژ ثٖ، به كَبّ كٕ

 .  (0)ی )هاغت اًَوعبٓٞ( هوكٕٙٙ هٖ ٍٓٚیٖٔ  ٓ٘ب ثٖ رٖ
فٚا روووً ٙ   وی ڕاٍووزگۆٙ ًووٖ ٍٓٚووبٓی ئیَووالٍ فووٖێژُٙٙ:  ێوویْ كا كٕ ًێوووٕ
هوٚ فوۆی  ٙ ٕٙ هبٓیبّ هووكٕٙ یوی ڕٙٙكإٙ د ٍٖ ُبٖٓ ئٖ  ثٖ  كیْ ثٚٙیٖٔ ىای ڕّٕب

ٙهی  ٍوووٖ ی فیوووووٙ رٖ چٚاهچێوووٕٚ  ٓوووٖ هوووبّ ثقٖ م ڕٙٙكإٙٙ ٕ ٓوووٖ ٙ ٕ روووٖ گێواٙیبٖٓ
  ٍووزبٕٙ ثٖ  ٔووٖ تٍ ثٚفزبٓیووبّ ثووۆ هووٚفو ٖٗ ثووٖ،  ٙاّ هٚفویووبّ ٓبٍوویٕٚ ئووٖ، فۆیووبّ
ارَا):  ُیْٖ ٖٗ َٓ حُّ

َ
ََخ ِر ٔااَّلَّ ُِ ٌَ ٔاآ ٌِيَُنُُٔ ا َّٔ ِكَا َداءَهلِلَّ َٓ َوَلةِاىْلِْصاِؿُطا

ًْ َُِّس ٌَ َِآنََُيْرِ ْٔمٍَط كَ ََعَ لَّ
َ
ٔاخ ُ ٔاَتْهِدل ُ َٔاْنِدل كَْرُبُْ

َ
َٔىأ ٔالِيخَّْلا ُلا َواتَّ

َ َإِنَّاهللَّ اَختِ ٌاهللَّ ٍَ ِ ئُنَة ٍَ رویْ  ٙهٕ ُ گوٖٙ ٕ ئوٖ. ه چبٙ ثٕٚٙ ثٖ ًٖ .(0)((٨) َتْه
ٙاهىٍ ّوبٕ ربٙآجوبه  فٖ:  ێْ هبّ كٕ هچبٕٙ ٍٖ،  ٓلی ُێژٙٙی ئیَالُییٖ رِٖ ربیجٖ
 گووٓگە  ثۆیوٖ  هوٖ  گیوٍوبٓی فیزٖٔ ٖٗ  ثٚٙ ًوٖٖ هی ٗ هٕ ٍزی ٍٖ ٙیِ كٕ ثٚٙ ئٖ
 هبٓلا. هچبٕٙ ٍٖ یْ ثٖ ّزێن ثوٖ گٖ

                                                            

 .38  پەڕە، ا ٓزْبه ٙاإلٓوَبه اًِەٚى)اًززبه(ث٠ْ: ( ثوٙآە هزێجی 0)
 .3: اًِبئلح( 0)
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 : ٚإٌٙايحاٌثذايح : َ وٗ یٗ

...ٍٙجت كفًَٚ٘ ٓ٘و ع٠ؾّٚ أّ عٔويفبّ ثعش رغبها ًوٖ ُٙع٘وَ أُوٚاى )
فوزوت ٓبئج٘وب إًوٜ ، هض٠وح إًٜ ثالك فٚاهىٍ ّوبٕ ٟجزضوعّٚ ًوٖ ص٠بثوب ًٌوَوٚح

فأهٍوي إ٠ًوٖ ثوأّ ٟلوزٌَ٘ ، فٚاهىٍ ّبٕ ٟونهو ًوٖ ُوب ُع٘وَ ُوْ هضووح ا ُوٚاى
فوٚاهىٍ  فٌِب ثٌغ عٔويفبّ فجوَٗ أهٍي ٟز٘لك، ففعي مًن، ٟٙأفن ُب ُعَ٘

فٌِوب ر٘ولكٕ أّوبه ُوْ أّوبه ، ًَٙ ٟوْ ُب فعٌٖ فٚاهىٍ ّبٕ فعال ع٠لا، ّبٕ
ٙٗوَ فوٞ ّوەي ّوبغي ثلزوبى  فَوبه إًو٠َ٘، عٌٜ فٚاهىٍ ّوبٕ ثبًَِو٠و إًو٠َ٘

 .  (هٌْٞ فبّ

ٓول  چٖ گیيفبّٓ ثٚٙ عوٖٙ ٕ ٙثبهی عیؾّٚ ئٖڕٙ یبّ ًٖٙ ٕ هیٖٔ ٗۆهبهی پٖ:  ٙارٖ
، ٙاهىٍ ّوبٕ هوكثوٚٙ ی ٙتری فوٖ ٙآٖ ەىۆه ڕهغبه  هی یٖ یٖ پبهٕ ێوی ثٖثبىهگبٓ

م  یوٖ هبٓیوبّ ٓبُٖ پبهٕ  ثوێزوٖ ٙاهىٍ ّوبٕ چوبٙ كٕ هبٓی فوٖ ؽبهِی ٙترٖ هێن ًٖ یٖ
،   یبٓووٖ گٖ ًٖ  هووبد هووٖ كٕ ٙ ُب ووٖ  ٙاهىٍ ّووبٕ ثبٍووی ىۆهی ئووٖ ٓێوووم ثووۆ فووٖ كٕ
هبّ  ثٚٙ ثبىهگبٓووووٖٙ ٕ ّ ئووووٖ هبٓیْوووویبّ ثجووووٖ ثیووووبٓوٚژّ ٙ ُب ٖ:  وووو  ٙیِ كٕ ئووووٖ
ٙاهىٍ   ی فوٖ  ٓێوێزوٖ  وێن كٕ فوٖ ٓگیيفبّ عوٖ  هبرٖ كٕ  هٖ ٙا ٖ ٖٗ  هٖ، هٚژهێْٕ ك

ری فوووٚای ًێجووو   ؽِوووٖ ەئیِوووبٍ )اثوووْ هض٠وووو( ڕ، هب ی ًێووولٕٖ ّووو ەڕ ّوووبٕ ٙ ٖٗ
ٙاهىٍ ّبٕ  ی فٖٙ ٕ ئٖ (ًَٙ ٟوْ ُب فعٌٖ فٚاهىٍ ّبٕ فعال ع٠لا): هُٚم فٖ كٕ

 ثٚٙ.  هوكی ّزێوی ثبُ ٖٓ

هیوی  فووٖ ٓگیيفبّ عووٖی  ٙهبرووٖ ٍووز  ًٖ ٓبٕٙ  ٓوولٕٙ ٕ ثٖٙاهىٍ ّووبٕ  ئیٔغووب فووٖ
ێووی ڕ ّوٖ هیبّ ٙ ًٖ ٍوٖ  هبروٖ ٗێوُ كٕ ٙاهىٍ ّبٕ ثٚٙ فٖ (ی )هٌْٞ فبّڕ ّٖ
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هووووێْ ٙ كٙٙ  ٗیل كٕ ٍُٚووو ِبّ ّوووٖ (02222)ی  ٓيیووووٖ چوووٚاه ڕۆژیووولا هوووٖ 
ٍوووپ  ئٖ، فٚێٔوووبٙی ثووٚٙ  ٓوولٕ ٖٗ  هٖ ەڕ هوووٚژهێْ ٙ ّووٖ هبّ كٕ ربهٕ ُ رووٖ ٓوولٕٙ ٕ ئٖ
هكٙٙ  ٍوٚپبی ٗوٖ،  چٚاه ڕۆژییٖ ٕ  ڕ ٙ ّٖ كٙای ئٖ، ه فٚێْ ٍٖ وب ًٖفٌیَ  لٕ ٖٗ
  هب. ٓل كبیَ كٕ هكٖ ُٖ ثٚفبها ٙ ٍٖ  ٙاهىٍ ّبٕ فۆی ًٖ ٙ فٖٙ ٕ هْێٖٔ   كٕ
هوبٙ  كٕ  هوٖٕ ڕ ٗۆهوبهی ّوٖ ڕاّوبٙی ثبٍی كا ئیِبٍ )اثْ هض٠و( ىۆه ثٖ ًێوٕ

پووووبڵ هّٚووووزٔی   كارووووٖ كٕ ٓگیيفبّ عووووٖی  ی ٍووووٚپبهٖٙ ٕ ڕیٔووووٖ پٖ ٗۆهووووبهی
 هبّ. ثبىهگبٖٓ

  كێزوٖ  ی ًێجو  هوٖ ٙهٕ ری فوٚای گوٖ ؽِوٖ ەىاٙ ڕ ەهض٠وو( ڕئٔغب ئیِبٍ )اثْ 
ًٙووْ هوبّ اًجولاءح ُوْ فوٚاهىٍ : هُٚم فوٖ كٕ ٓگیيفبّ عٖی ُوكٓی ه ثبٍ ٍٖ
فئٓوٖ ًِوب أهٍوي عٔو٠يفوبّ رغوبها ُوْ ع٘زوٖ ُع٘وَ ثضوبئع هض٠ووح ُوْ ، ّبٕ

ٙٗوٚ ٙاًول ىٙعوخ ، َ ٓبئج٘ب ُْ ع٘خ فٚاهىٍ ّبٕثالكٕ فبٓز٘ٚا إًٜ إٟواّ فلزٌ٘
فأهٍوي عٔو٠يفوبّ إًوٜ فوٚاهىٍ ّوبٕ ، ٙأفن ع٠ِع ُب هبّ ُع٘وَ، هٌْٞ فبّ

فوأٓووٕ ٙكوبى ، َٟزعٌِٖ ٗي ٙكع ٗنا ا ُو عْ هبٜ ُٖٔ أٙ أٖٓ   ٟعٌوَ ثوٖ
ُووْ اًِع٘ووٚك ُووْ اًٌِووٚم أّ اًزغووبه   ٟلزٌووّٚ  ٓ٘ووَ : ًووٖ ف٠ِووب أهٍووي إ٠ًووٖ

َ اًوونْٟ ٟؾٌِووّٚ إًووٜ اًٌِووٚم ُووب ف٠ووٖ اًزؾووف ٙا ّوو٠بء ٙٗوو، عِووبهح ا كووب٠ًَ
فئّ هوبّ أُووا ، صَ إّ ٗؤ ء اًزغبه هبٓٚا عٌٜ كٟٔن فلزٌَ٘ ٓبئجن، أًف٠َخ

 .ٙإ  فأٓذ رٔووٕ ٙرلزٔ ُْ ٓبئجن، أُود ثٖ طٌجٔب ثلُبئَ٘
فٌِب ٍِع فٚاهىٍ ّبٕ مًن ُْ هٍٚى عٔو٠يفبّ ًَ ٟوْ ًٖ عٚاة ٍوٚٛ )

ٙكول ٙهك ، ّ فووف ٙهجوود ٍؤٖٙكول هوب، ء اًزلث٠وأٖٓ أُو ثضوة عٔلٖ فأٍب
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" فٌِب ثٌوغ مًون عٔو٠يفوبّ رغ٘وي ًلزبًوٖ  ُب روهٚهَ" اروهٚا اًزوم  اًؾلٟش
فوبّ ثلله اًٌٖ رعبًٜ ُب هبّ ُْ ا ُٚه اًزٞ ًَ َٟوِع ثوأغوة ، ٙأفن ثالكٕ

 گیيفبّٓ عووٖ  ٙاهىٍ ّووبٕ ثووٚٙ هووٖ فووٖ  ٍووزپێن ًووٖ كٕ:  .ٙارووٖ(0) (ُٔ٘ووب ٙ  أثْووع
  ٓووٖ گٖ ُب ێوی ىۆه كٕ هووب ثووٖ كٕ ی ٙترووی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٙآووٖ ەهبّ ڕ ٓووٖثبهىگب
)هْوٌی  ثوبٙهی فێيآوی  ٙ ٙتروٖ یبٓوٚژم ٙاًی ئوٖ كٕ  ٙ ٙترٖ ٙاًی ئٖ، ئێواّ

ُٚٙ  ٗوووٖ عەٓگیيفوووبّثوووٚٙ ًە كٙژُٔەهوووبٓی  ێووونهْوووٌٞ فوووبّ ٟەه فوووبّ( ثوووٚٙ
كاٙا  ٙاهىٍ ّووبٕ  ی فووٖ  ٓێوێزووٖ هاٙ كٕٓێووو ٓگیيفبّ عووٖثووب. ئیٔغووب  هبٓیبّ كٕ ُب ووٖ
یووب ًێووی   ٙ ثووٕٚٙ ٓوولی ئووٖ ىاُٖ هٕ ٓغبٍ كها ثٖ ی ئووٖٙ ٕ ٙم ثيآوو  ئووٖ یووٖ هووبٙ كٕ كٕ

ه  ثوٖ ًٖ ّثبىهگوبّ ٓوبهٚژ  هبّ هوٖ ًیووٖ ُٖری  عبكٕ ًوٖ:  و  ٙ پێوی كٕ  ثێئبگبثٕٚٙ
  یٔوٖ گٖ ٓوؿ كٕ ٗبٙ ثوٖ ٙآیْْ ّزی ثٖ ٙ ئٖ ٙتد ئبٙەكاّ كەهەٓەٙەٙاّ  ی ئٖٙ ٕ ئٖ
ی روۆ  هوٖ ثوّٚٙ عێگوٕ  ه ئوبیٔی ئێوٕٚ ٍوٖ ًٖ  ٙ ثبىهگبٓبٓوٖ ئیٔغب ئٖ ،هبّ ًیوٖ ُٖ
، یْ هوٖ بّ كٕی هوٖ ٙا كاٙای فٚێٖٔ ئٖ  هُبٓی رۆ ثٕٚٙ فٖ ه ثٖ گٖ،  ٙآی هّٚزٕٚٙ ئٖ
 . هگوٕ د ٕٙ هٖ عێگوٕ ًٖ  ٙ رۆ ٖ ەهثو ىایی فۆد كٕ ەٙا ٓبڕ ه ٓب ئٖ گٖ

ی  هووووٖ ُٖتٕ ثوووو  ٙ كٕ  ٙ كَووووبٖٓ ٙاهىٍ ّووووبٕ گووووٚم ثیَووووزی ئووووٖ فووووٖ  هووووٖ
 .ٓگیيفبّ عٖی  هٖ ٓێوهإٙ هّٚزٔی فەهُبٓووكٓجٚٙ ثە

ٚٚصٌ ايٓبالأ  :    هب ٙ كٕ هی رو كٕ یٖ  ٖ ٖٗ ُ )هاغت اًَوعبٓٞ( ئیٔغب ًێوٕ
فأزضٌ زضاي١ إىل "ذلُد بٔ خٛازشّ غالاٙ " ٜطًالب َٓال٘ تطالًِٝ     ، إىل جٓهٝصخإ

ٔ ، ايكت١ً إيٝ٘ حت٢ ضلانُِٗ بٓفط٘ اعتال  ذيالو   "ذلُالد بالٔ خالٛازشّ غالاٙ "      ٚيهال
                                                            

 .08/089 خاًجلاٟخ ٙأً٘بٟ( 0)
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يٝخالانِ يف بًالد٠    َطالًُاّ  ع٢ً ضٝاد٠ ايبةد املط١ًُ؛ فٗالٛ ا ٜطالًِ دلسَالاّ    تعدّٜا
إْال٘ ضالٝخانُِٗ يف بالةدٙ.. فالنٕ ثبال  بعالد       : أخس٣ بػسٜع١ أخالس٣..غري أْال٘ قالاٍ   

ايتخكٝل أْٗالِ رلط٦الٕٛ عالاقبِٗ يف بالةدٙ بايكالإْٛ ايطالا٥د فٝٗالا ٖٚالٛ ايػالسٜع١          
 (..اإلضة١َٝ

يف نٌ بكام األزض إا أْ٘ بالايطبع مل   َٚكبّٛا ٓطكّٝاٖٚرا ايهةّ ٚإٕ نإ َ) 
إٕ جٓهٝصخإ مل ٜهٔ ٜسغب يف ااقتٓام؛ فًٝظ : جلٓهٝصخإ.. أٚ قٌ ٜهٔ َكٓعّا

اجملاٍ دلاٍ حح١ أٚبسٖإ أٚ ديٌٝ.. حكٝك١ األَس إٔ جٓهٝصخإ قد أعد يغصٚ بالةد  
عالٔ عًال١   املطًُني خططا َطبك١.. ٚئ ٜعطًٗا غ٤ٞ.. ٚإمنالا نالإ ٜبخالث فكال      

 (...ٚقد ٚجد يف ٖرا األَس ايع١ً اييت نإ ٜسٜدٖا، أٚ غب٘ َٓاضب١، َٓاضب١
 عەٓگیيفووبّ  گبرووٖ هبّ كٕ ٙا ی هّٚووزٔی ثبىهگبٓووٖ ی ٗووٖٙ ٕ كٙای ئووٖ:  ٙارووٖ
هب روب  ٌٍیَ هوكٓی ثوٚژاّ كٕ ٙاهىٍ ّبٕ ٙ كاٙای رٖ  ی فٖ  ٓێوێزٖ هی كٕ ٓٚێٖٔ

ه  ٍووٖ  كەٍووزلهێژی هوكٓووٖ ثٖ ٙ ٕ ٕ ئووٖٙاهىٍ ّووب تٍ فووٖ ثووٖ، فووۆی كاكگبییووبّ ثوووب
ٍووٌیَ ٓبهووب  ٙ ربٙآجووبهێوی ٍُٚوو ِبّ رٖ ئووٖ، كەىآوو هی ٙترووی ئیَووالٍ  هٕٙ ٍووٖ
 ٙرویٙ  تٍ ئوٖ ثوٖ، رێوی روو كاكگوبی ثوووم هیعٖ ّوٖ ٙترێوی روٙ ثٖ هٚ ًٖ ربٕٙ

 یبّ ٙ  گوووٖ ًٖ ٙ ٕ كٙای ًێوۆ یٔوووٖ، هوووب ٙتری فوووۆی كاكگبییوووبّ كٕ فوووۆی ًوووٖ
یبٍوبی  هوب ثٖ ٙتری فوۆی كاكگبیوبّ كٕ ٙ هوبد ًوٖ ٙا ئوٖ هّ ئوٖٙد ربٙآجب ههٖ كٕ
 .   ری ئیَالُٖ هیعٖ ّٖ هٖ   ٙ ٙترٖ ئٖ

  هٚم ٗێٔوبٕٙ ی ًوٖ ٙ كَوبٖٓ هاغوت اًَووعبٓٞ( ئوٖكا ) ًێووٕ  یوٕ ی ٍٖٙ ٕ عب ئٖ
: هُٚم فوووٖ ڕاّووووبٙی كٕ ( ىۆه ثٖئوووبفو ئیِوووبٍ )اثوووْ هض٠وووو  هچبٕٙ هبٍ ٍوووٖ ًوووٖ
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 وووو  هّٚووووزٔی  ٙاهىٍ ّووووبٕ كٕ فووووٖ ثٖ ٙ ٕ یووووٖ هٖٕ ه ڕێی ٓٚێٖٔ ًووووٖ ٓگیيفبّ )عووووٖ
ه  ٍ گوٖ هوٖ یبّ كٕ هوٖ ٙا كاٙای فٚێٖٔ ئوٖ  هُبٓی روۆ ثوٕٚٙ فٖ ه ثٖ هبّ گٖ ثبىهگبٖٓ

... ٙ ٕ ٖٓ د ثَووٖ هووٖ عێگوٕ  یبّ ًووٖ هووٖ ٙا فووۆد رۆ ٖ ئووٖ  ثٕٚٙ هُبٓی رووۆُ ٓووٖ فووٖ ثٖ
ٙإ  فأٓووذ رٔووووٕ ٙرلووزٔ ُووْ ، فووئّ هووبّ أُوووا أُووود ثووٖ طٌجٔووب ثوولُبئَ٘

ث   ٓووٖ ئبُبكٕ  هووٖ  ثٕٚٙ ٓووٖ  ٍووٖ ٙ هٖ ڕاٍووزی ئووٖ ٙاهىٍ ّووبٕ ثٖ بئجوون... ئیٔغووب فووٖٓ
، كاثٔو  ه ٍوٖ ٍُٚو ِبّ ثووبٙ ُوٚ وی فوۆی ًٖ  یوٕ غٖ  ٌٍیَ ثٖ ٍُٚ ِبٓێن رٖ
ٙاُی  هكٕ ڕاگورْ ٙ ثٖ پێٔبٙ هّٚزٔی ٍُٚ ِبّ ًٖ ًٖ ەٙاهىٍ ّبٕ پو ُێژٙٙی فٖ

ٗێيێوی  ثوٚٙ ثوٖ  ٙاهىٍ ّبٕ فٖ ەٙ ئٖئبفو ، ی هٖ رٖ ٙ ٖ ٙ فواٙآووكٓی ؽٚهَ ٙ كٕ
ٙ ؽووٚهِی فووۆی  ری ئیَووالُی د ثووۆ ڕٙفبٓوولٓی فیالفووٖ ڕێوووٖ ثٖ ٙ ٕ ٙهٕ گووٖ
فوٙ  ثووبهیٔی ثووٖ ٙاٙ ُ ٙ ٗووٖ فزی هووٖ ٗۆی ٍووٖ تٍ ثووٖ ثووٖ، غوولا ثٖ  یٔێزووٖ ثگٖ

ی رێوْوووب ٙ  كی ٙ ٍووٚپبهٖ  ی ث٘ێٔێزووٖ هووٖ یزٚآی پیالٖٓ ثووبهآێوی ىۆه ٓووٖ
یٔغووب فەٙاهیوويٍ ّووبٕ فووٚكی فووۆی ثە ٗێيێوووی ئ، ّووٚێٔی فووۆی ٙ ٕ ڕایووٖ گٖ

گەیْوووزە ٍوووەه ؽوووٚهَ ٙارە ئەٙەی هاغجوووی ٍووووعبٓی  فیزبئییەهوووبّٙەٍوووەٓی 
 ڕٙٙكاٙەی ئەٙ ثەٓەفەٍووووووێوی ثووووووبٓگقٚاىآە ڕاٍووووووزىۆه كٙهە ًە : كە وووووو 
  ًوووٖ  ٙهٕ ری فوووٚای گوووٖ عٔوووٖ ٗەهٙەٗوووب كە ێووویْ ًٖ، ەهە كەفوووٚێٔێزەٙەُێوووژٙٙیی

ری  ىاها ئوووبفوٕ ٓی ڕّوووذ ٙ ٗوووٖىاها ٍُٚووو ِب ثێوووذ فوووٚێٔی ٗوووٖ ٓگیيفبّ عوووٖ
، ٍُٚو ِبٓبٓی هوبٙڵ هووك ىاهاّ ّوبهٙ گٚٓولی ثووكٙ ٗوٖ  ٓیيٕ هٖ  ٍُٚ ِبٓی ثٖ

ٙم ُێووژٙٙی  یْ ٙ ٓبُبٓووٍٖووز  ٔبثٖ ُ ٗووی  ثٚفزووبٓی ثووۆ ٖٗٙ ٕ ئووٖ ڕای هٕ ٍووٖ
هبّ چوووۆّ ثبٍوووی  ٍوووذ ثووولاد ٙ ئیِبُوووٖ كٕ ری فوووۆی ًٖ ٓبیٖ ٍوووٖ ەئیَوووالُی ڕ

 ٓیْ. یٖ گٖ كُٕ ٙای  ئێِٖ  هبٓیبّ هوكٕٙٙ ڕٙٙكإٙ
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 : ذاريخ اإلسالَ ٌإلِاَ اٌذ٘ثي: َ دٖٚٚ

 : خإ جٓهٝص ٚزُضٌ غاٙ خٛازشّ

 بًغال٘  ٚقالد  َالد٠  بٗا ٚأقاّ، ْٝطابٛز إىل ذلُد غاٙ خٛازشّ ايطًطإ عاد ٚفٝٗا
ٔ  ٚجالا٤ٙ ، ايٓٗالس  ٚزا٤ َالا  ممًه١ قاصدٕٚ تعاىل اهلل خرهلِ ايتتاز إٔ  جالٓهظ  َال

ٌٌ خإ  ٖداٜا طسف َٔ َٚعِٗ، ايبدازٟ عًٞ اٚخٛاج، اخلٛازشَٞ ذلُٛد ٖٚٛ زض
ٌ  ٚايسضالاي١ ، ٚغريٙ املطو َٔ ايرتى ، غالاٙ  خالٛازشّ  بطالة١َ  ايت٦ٓٗال١  عًال٢  تػالتُ

ٕ  إٕ: ٚقاٍ، ٚاهلد١ْ املطامل١ َٓ٘ ٜٚطًب ِ  اخلالا ِ  األعاال  يالٝظ : ٜٚكالٍٛ  عًٝالو  ٜطالً
، األقالايِٝ  عًال٢  حهُالو  ْٚفالٛذ ، ضُالًطاْو  َٔ بًغ  َٚا، غأْو عاِ عًٞ طلف٢
 خالاف  ٚغالري ، أٚادٟ أعالص  َنٌ عٓدٟ ٚأْ ، ايٛاجباأل ١ًمج َٔ َطاملتو ٚأز٣
ٟ  ايٓالاع  أخال ُ  أْال  ، ايصني ًَه  أْين عٓو  ايعطالانس  َنالازاأل  ٚإْٗالا ، بالبةد

ٕ ، غريٖالا  طًالب  عٔ نفا١ٜ ٚفٝٗا، ٚايفض١ ايرٖب َٚعادٕ، ٚاخلٍٝٛ  إٔ زأٜال   فالن
كٙای :  ٙاروٖ (فعًال   املصالًختني  يالتعِ  بايطالفس  ايتحالاز  ٚتأَس، املٛد٠ بٝٓٓا ْعكد
ٙا ی  ثێوذ ٗووٖ ٙم كٕ م ًوٖ یووٖ یَوبثٚٙه ُبٕٙ ٖٓ ٙ ٕ هێزوٖ گٖ ٙاهىٍ ّووبٕ كٕ ی فوٖٙ ٕ ئوٖ
ٙ  كیبّ ٙترووی ئووٖ فَووٖ ُٖ -فووٚا ڕیَووٚایبّ هووبد -هبّ  ربهٕ گب رووٖ پێوولٕ یٙ ٕ ئووٖ

ؽِٚك  ٓبٙیووبّ )ُووٖ  ی هووٖ   یِ كێٔووٖٓگیيفبٓ عووٖهی  ٙ ٓٚێٔووٖ كیووٚی ڕٙثووبهٕ
عۆهاٙعۆهیووبّ پێجووٚٙ ٙ  ٙاعب عٌووی اًجقووبهی( ثوّٚٙ كیووبهی اًقوٚاهىُی ٙ فووٖ

: هبد ٙ كە و  ٙاهىٍ ّبٕ كٕ ی فٖٙ ٕ فێوٗبرٖٔ یبّ پێجٚٙ ثٖٓگیيفبٓ عٖهی  یٖ ٓبُٖ
هد  ٙهٙثٖ ه كٕ ٍٖ ترذ ثٖ ٍٖ یی رۆ ٙ فواٙآی كٕ ٙهٕ گٖ  ٓییٖ   ی ُْ ّبهكهإٙ

ىیيرویْ  هوووٚ عوووٖ روووۆُ  ی ُوووْ ٕٙ  ڵ روووۆ ٙاعیجوووٖ گوووٖ ثیووؤَ ئبّوووزی ًٖ ٙا كٕ
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رۆُ  ٓی چویْ ئوٖ فبٕٙ ُوْ ثوٍٚٙ ثوٖ  هٖ  ٓیٖ  ۆُ ّبهكهإٙ ی ر، هبِٓی ُٔب ٖ
،  ٍووپ ٙ هووبٓياٙ ئووب زّٚ ٙىیووٕٚ هثبى ٙ ئٖ ٙترووی ُٔووی هبٓگووبی ٍووٖ ىای ڕّٕووب

ه پێوذ چوبهج   گوٖ، ٙتری روو  ُٖ هٖ ڕٖٙٙٓ  هٖ  ی ریبیٖٙ ٕ ٙتری ُْ ثبیی ئٖ
یْ روب  ّ ثولٕهب ثبىهگبٓوٖ ٖ ٍزیْ ٙ ڕم ثو ٓێٚآِبّ ثجٖ  ثبیی ًٖ ٓلی رٖ یٕٚ ثب پٖ كٕ
 .ٙ ٕ هكٙٙ ُبّ ثگوێزٖ ٓلی ٖٗٙ ٕ ەهژ ثٖ

، ثووو  كٕ ٓگیيفبّ عوووٖی  ٙ كَوووبٖٓ گوووٚم ثیَوووزی ئوووٖ  ٙاهىٍ ّوووبٕ هوووٖ فوووٖ
 هووب ٙ ُ كٕ ٓوفی پێْوووٖ هووبٙ كیووبهیەهی ثووٖ ٙاهىُی ثبٓوون كٕ ؽِٚكی فووٖ ُووٖ

هبد  كاٙای ًێولٕ، ی ثێوذ پْوزگیویِبّ ًێجووٖ ی ٙ كٕ ئێِٖ  رۆ ًٖ ئٖ:    پێی كٕ
أعٔووي  إولكٔٞ):  و  ئیٔغوب پێوی كٕ ٓگیيفبّ عوٖه  ٍوٖ ٙ ثٖ ئٖ چبٙی ثج  ثٖ

ُووب روووٛ فووٞ اًِٖووٌؾخ كووبى : ٓعووَ. فلووبى: فووبّ ٌُوون طِەووبط اًٖوو٠ْ كووبى
ٙیِ  ٍوذ؟ ئوٖ كٕ  ُوٚ وی چیٔوی گوروٖ ٓگیيفبّ عٖ َ  گٖ ًٖ  ڕاٍزجٖ (ا رفب 

 ووو   ٙیِ كٕ ىآوووی؟ ئوووٖ ثبُ كٕ چوووی ثوووٖ:  ووو  ٙاهىٍ ّوووبٕ كٕ فوووٖ،     ووو  ثوووٖ كٕ
یِ ك وی ٓگیيفبٓ عٍٖزْ ٙ  ثٖ یِبّ كٕ ث  ٙ پٖ ٙاهىٍ ّبٕ ڕاىی كٕ فٖ، پێو٘برْ

هبٓی  هٚ ثبىهگبٓووٖ ُێٔوو  رووبٕٙ ٙاكٕ  هووٖ رٖ ثوو  ٙ ؽب ٖ فووۆُ كٕ   ٚێَووزٖ ٙ ٖٗ ثووٖ
 ٙاهىٍ ّبٕ. ٙتری فٖ  ٖٓ گٖ كٕ ٓگیيفبّ عٖ

ٙ  ٓووولی ئوووٖ یٕٚ هبّ ٙ پٖ ی ثبىهگبٓوووٖ ه ژُوووبهٕ ٍوووٖ هبّ ًٖ ُێوووژٙٙ ٍٓٚٙوووٖ  ًێووووٕ
  ًێووٕ  یوٖ ٓل ثۆچٚٓێوی عیبٙاىیبّ ٖٗ هٚژم چٖ كٕ  ٙ ثبىهگبٓبٖٓ ئٖ  ی هٖ ؽبهِٖ

ٚنإ خاٍ ايطًطإ خٛازشّ غاٙ ٜٓٛم ع٢ً بالةد  ): هُٚم فوٖ ئیِبٍ )اًنٗجٞ( كٕ
فػالسٖ  ْفطال٘ إىل أَالٛاٍ ايتحالاز     ، َٚع٘ عػالسٕٚ أيالف فالازع   ، َا ٚزا٤ ايٓٗس
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ا قصالدِٖ إا  َٚال ، إٕ ٖما٤ ايكّٛ قد جاؤٚا بالصٟ ايتحالاز  : ٚناتب ايطًطإ ٜكٍٛ
فنٕ أذْ  يٞ فالِٝٗ. فالأذٕ يال٘ بااحتٝالاي عًٝال٘.      ، إفطاد احلاٍ ٚإٔ صلطٛا ايبةد

  .(ٚاصطف٢ أَٛاهلِ، ٚقبض عًِٝٗ
ٙ كیوٚی ڕٙٙثوبه ثوٚٙ  ٙاهىٍ ّوبٕ ؽوبهِی ٙتروی ئوٖ فٖ ٍٚ زبّی  فب: ٙارٖ

هبّ ٙ ثوووۆ  ُوووب ی ثبىهگبٓوووٖ  چوووبٙی ثوییوووٖ، ثٚٙ ٍوووٚاهچبهی ٗوووٖ( 02222)
ڕاٍوزیلا  تٍ ًٖ ثوٖ، هگی ثبىهگوبٓی ٗوبرّٚٙ ثٖ ثٖ  ٙآٖ ئٖ ٙاهىٍ ّبٗی ٍٓٚی فٖ
كاٙ ؽوووبهَ  ٙاهىٍ ّوووبٕ ڕێوووی پێووولٕ ه ٙتد. فوووٖ ٍوووٖ ثٖ  ٍوووزیبّ ٍووویقٚهیٖ ثٖ ُٖ

 ٚێَوزێوی  ُ ٖٗٙ ٕ ثێگُٚوبّ ئوٖ، ثوب هبٓیْویبّ كٕ هٚژم ٙ ُب ٖ هبّ كٕ ثبىهگبٖٓ
هبرێن  ًٖ  هبٖٓ هٕ هّٚزٔی ٓٚێٖٔ، رو  هیِبٖٓ ُ ٓبؽٖٙ ٕ ئیٔغب ًٖ،  ثٕٚٙ  هیِبٖٓ ٓبؽٖ
 -ََِطالعُٛد   ِٔاِبال  -ه ٓوبهٚژهێْ ٓٚێٔوٖ  هٖ  هٕ ٍٖ هی فٚای ًٖ ُجٖ ی پێەٖ هُٚٙكٕ فٖ
اّ هعٌیْ اریب هٍٚى اًٌوٖ : هُٚم فٖ ی ًێج  كٕ ٙهٕ ری فٚای گٖ ؽِٖ ەىاٙ ڕ ەڕ

ارْوو٘لاّ آووی هٍووٚى : لووبى ًِ٘ووبف، ٕووٌی اًٌووٖ عٌیووٖ ٍٙووٌَ هٍووًٚیْ ًَِوویٌِخ
ًٚهٔوذ كوبرال هٍوٚ  ًضووثذ : فلبى، ِخ هٍٚى اًٌٖ؟ فلب  ْٓ٘ل اّ َُیٌاًٌٖ

  (0) أعٔبكوِب( فغود أًَخ ا  رلزي اًوٍي.
 ی ُٖ یٌٖ ٍُٚووٖ ه ٓٚێٔووٖ هی فووٚا ُجووٖ د پێەٖ فيُووٖ  ً كێٔووٖ كٙٙ هووٖ: ٙارووٖ
: هُٚم فوووٖ كٕ (٘ ٚضالالالًِٝالالالعً هللصالالال٢ً ا)ٙیَوووذ ّٖفۆ هی ُجوووٖ پێەٖ، ثوووّٚٙ كهۆىّ
 ٙآیِ ئووٖ (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)فووٚاٍ؟ هی ُجووٖ پێەٖ ُووْ  هووٖ ّ كٕ كٕ رِبٓی ّووبیٖ
 ئیٔغوب،  فٚایوٖ هی ُجوٖ پێەٖ  ُٖ یٌٖ ٍُٖٚ  هٖ یْ كٕ كٕ ری ّبیٖ: ٙریبّ تُلاٙ ٕ ًٖ

                                                            

 092/ 5 اًوجیو اًوافعی اؽبكیش رقویظ فی اًؾجیو ( اًزٌقی0ٔ)
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ِ ٝالالالعً هللصالال٢ً ا )ٙیَووزِبّ فۆّٖ هی ُجووٖ پێەٖ ه  ه ٓٚێٔوووٖ گووٖ: ٚٙیهُ فووٖ (٘ ٚضالالً
: هُٚم فوٖ كٕ، ىای فٚای ًێجێوذ ەڕاثْ َُعٚك  ؛ ثۆیٖ، ّٚزُْو ثوٚژهاثبّ كٕ

 هٚژهێْ. ه ٖٓ ٓٚێٖٔ  د ٙایٖ ٍٖٚٓ

:  ووێْ ٙاهىٍ ّووبٕ پێووی كٕ  ی فووٖ  كێٔووٖ عەٓگیيفووبّهی  هؽبڵ ٓٚێٔووٖ ٗووٖ ثٖ
كههوكٓیِ ّووزێوی  غووٖ، كهد هوووك هبّ ٙ غووٖ ثبىهگبٓووٖ  ُبٓذ كا ثووٖ رووۆ ئووٖ هووٖ 

 ٓگیيفبّ عووٖ  رووٖ ٙ ڕیٚایٖ . ًووٖ ٍووٚ زبٓی ٍُٚوو ِبٓبّ ىۆه ٓبّووویٔزوٕ  ًووٖ  ٓبّووویٖٔ
 فنٕ: ٙ ثووم ٌٍیَ ثٖ رٖ  بٓی هّٚزٕٚٙه ثبىهگبٖٓ  ی هٖ ٙ ؽبهِٖ هبد ئٖ كاٙا كٕ
 َالين  تػالاٖد  فطالٛف  ٚإا، إيٝٓا فطًُ٘، أَسى بغري خاي  فعًُ٘ ايرٟ إٔ شعُ 

 یِووبٍئ ٖ ثۆیوو، هووٚژم كٕ هبٓیِ هٕ ێٔووٖٚٓ ّووبٕ ٙاهىٍ فووٖ  ٍ ثووٖ (بالال٘ تعالالسفين َالالا
ٔ  غالاٙ  خالٛازشّ  عٓد فخصٌ): مهُٚ فٖ كٕ اًنٗجی ، عكًالُ٘  خالاَس  َالا  ايسعالب  َال

ٔ  ٖالدزأل  ملا حسن١ هلا فٝا، فكتًٛا، ايسضٌ بكتٌ ٚأَس، حًدفت ، ّاإلضالة  دَالا٤  َال
ه ك ووۆپ   ٗووٖ ثٖ  ی هووٖ ٙ هووبهٕ ٙای ًووٖ (0)(ايالالدّ. َالالٔ ضالالّٝة ْكطالال١ بهالالٌ أجالالسأل
 ی  فٚێٔی ٍُٚ ِبٓبٓی ڕّذ. عۆگٖ

هٚ ئیِوووبٍ )اًووونٗجٞ(  هٕٙ هبد ٙ ٗوووٖ ٍوووزپێلٕ هوووبّ كٕ ڕٙٙكإٙ  یٖ ٍ ّوووێٕٚ ئبثوووٖ
ٗەهٙەٗووب ، لٍووزبٓ ٙاهىٍ ّووبٕ  فووبٙی فووٚێٔی ٗووٖ فووٖ ی ٙ هووبهٕ ئووٖ: هُٚٙی فووٖ

 هووٚڕیًەهزێجووی )رووبهیـ اًقِوویٌ فووی اؽووٚاى آفووٌ ٓفوویٌ( ئیِووبٍ ؽَوویْ 
: كەفەهُوو ، 000 پەڕە  0ثەهگووی ی كیووبهثەهوؽەٍووەٓی  هووٚڕیُؾِوولی 

، هوووبرەی ثبىهگبٓەهوووبٓی رەروووبه گەیْوووزٔە ُەٌُەهەروووی فوووٚاهىٍ ّوووبٕ ئەٙ
                                                            

 .08/ 00ربهٟـ اإلٍالٍ ًإلُبٍ اًنٗجٞ ( 0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

93 

ەٙ ثبىهگبٓوبٓەی هّٚوذ ٙ پوبهەٙ ّبٕ ٍوزەُی ًێوووكّ ٙ ئ فەٙاهیيٍٓٚێٔەهی 
ٓوٚیٔەهی فوۆی ٓوبهكٙ ٗەڕەّوەی ًە  فوبّعەٓگیيئەٙە ثوٚٙ ، ُب ەهەی ثووكّ

ثەهوی ٚێٔەهەهبٓیْی هّٚذ ...ئیٔغب كیبهفەٙاهیيٍ ّبٕ ٓ، فەٙاهیيٍ ّبٕ هوك
وح ُوْ كُوبء اًوٍوي یبً٘ب ُْ فعٌخ ُب هبّ اكجؾ٘ب أعود هي كط: كەفەهُ 

ًەثوی ٗەه ك ۆپێوی  ێوی ٓبّویْ ثٚٙثەڕاٍزی هبه: . ٙارەٍیال ُْ اًلُبء
 .ە فٚێٔەهی ٍُٚ ِبٓبّ ڕژاڕٙٙثبهفٚێٔی ئەٙ ٓٚێٔەهآە 

جووبهە ٙەهووٚ هزێجووی )رووبهٟـ ًە ٗەُووٚٙ ئەٙ ٍووەهچبٙآە فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ربٙآ
عوٚاًٞ فوٞ أٓجوبء ی ئیِبٍ )ا٠ًَٚطٞ(ی ٙ هزێجی )ٍِظ أًغوٍٚ اًاًقٌفبء(

ی  ٙ هوبهٕ ثٚٙ ًوٖ  وٖ هىٍ ّوبٕ ٖٗٙا ه ؽوبڵ فوٖ ٗوٖ ثٖ اًعٖبُٞ(، األٙائي ٙاًزٚاًٞ
ٙڵ  )هاغوت اًَووعبٓٞ( ٗوٖ هچی ثێذ كآی پێجٔێویْ گوٖ ُ كٕٙ ٕ ئٖ، هوكی  هٖ
  ثلاد. ٙاهىٍ ّب ه فٖ ٍٖ ًٖ  ٙ گُٚبٖٓ كاد ئٖ كٕ

ُێووووژٙٙ رۆُووووبه ٓەهووووواٙە ثووووۆئەٙەی ثەٗووووبٓە ثووووۆ ربٙآەهووووبٓی كەٍووووەتد 
ٙەم ُێووژٙٙ ، ٍووەهعبٓی ثەئیٖٔووبفەٙە ثبٍووی ڕٙٙكاٙەهووبّ ٓبهووبد، ث٘ێٔیوووێزەٙە
ئوێِە ًەثەه چوی كەٍوذ ، ث ی ٙەهوٚ فوۆی رۆُوبههوكڕاٍزییەهبٓهە ٍٓٚێن 

ًەٍووەه ثویٔەهووبّ كآەٓووێْ ٙ رووبٙآی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٓەفوووێزە ڕٙٙ ثەٌُِالٓێووی 
ثە و  ئوێِە كەثو  كاّ ، )هٚفو ٙ ئیِبّ( ربٙآەهبٓی فەٙاهیيٍ ّوبٕ ثْوبهیٔەٙە

ە ئبڕاٍوزەی ڕٙٙكاٙەهوبّ ی ئەٙ ئُِٚەرُێژٙٙثەٙە ثٔێیْ هە كۆٓبێ ٗەثٚٙە ًە
 رەٓ٘ب ثە ٗەٙەٍی ؽبهَ هواٙە ٓەهە ثەُەّٚهەری پیبٙی عبكو ٙ ؽەهیَ .
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 023ًەهزێجوی روبهیـ فوبرؼ اًعوبًَ عوالء اًولیْ اًغوٚیٔی  پەڕە : رێجیٔی
هە كوبف ەی  كە و ئەٙ : وكٙە پێَ چبم ثٚٙ ًێوە ثبٍی ثووەٍثبٍی فب ێوی ه

ەڵ ئەٙ كوبف ەیە كەثو  ئەٙ ًەگ هەٍوێن، ئوۆرواڕثبىهگبٓەهبّ كەگبرە ّبهی 
ی پێْوزو ٓبٍویٚە ثوۆیە ٗەه ثەٓوبٙی ئوۆرواڕؽوبهِی ، هەٍە )ٗیٔولی( ثوٚٙە

یِ ٓبىٓووبٙی ئووۆرواڕفووۆی ثەثوو  ٓبىٓووبٙ ثووبٓگیووكٙە )ئیٔووبى عووٚ ( ؽووبهِی 
ٓبٙ ٓبٙی ئەٙ ؽوبهِە ەث  ٓبى)غبیوفبّ(ی ًەفۆ ٓبٙە هە ئەٙ هەٍە ٗیٔلیە ث

هوكٓوی رەٙاٙی كوبف ەهە  كەٗێٔ  ؽبهِەهە غوٙه كەیگوم ثویبهی كەٍوزگیو
كٙارووووو ٗەٙاڵ كەٓێوووووم ثووووۆ فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ ئەٙیووووِ فەهُووووبّ كەهووووب ، كەكاٙ

ثەٗەه ؽووووبڵ ٗەه چووووۆٓەم ثوووو  هّٚووووزٔی ئەٙ ، ثەهّٚووووزٔی ثبىهگبٓەهووووبّ
ثبىهگبٓووبٓە ٗە ەیەهووی یەهغووبه گەٙهەثووٚٙ ٗەه ًەثەه ئەٙەّووە )عووالء اًوولیْ 

د ثؾووبه ٙعووو: ّٚووزٔی ئەٙ ثبىهگبٓووبٓە كەهووبد كە وو اًغووٚیٔی( هەثبٍووی ه
ٕٙووبه كٖووبٓ هووي ، كُووبئَ٘ عٚبووب عووْ هووي كطوووح اهیلووذ ُوؤَ٘ هضیوووح ُووْ

ّووعوح ٙاؽوولح ُووْ هئٍووَ٘ ُئووبد ا ًووٚف ُووْ اًوووئً ٕوووعٜ ُجعضوووح عٌووٜ 
وی ٗەه ك وۆپ  فوٚێٔی ( ًەثُفبه  اًطو  ٙكفع فٞ ُلبثي هي كٟٔبه كٔطبه

ًەعێوووی رووب ە ُووٚێوی ٍوووەهی ئەٙ ، ئەٙ ثبىهگبٓووبٓە كەهیووبیەم ًەفووٚێْ ڕژا
ە ٍەكاّ ٗەىاه هەً هوٚژهاّ ٙ ًەثووی ٗەه كیٔبهێون كٓیوبیەم پوبهە ثبىهگبٓبٓ

  ٙەهگیوا ... ٗزل .
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 ڕٚٚداٚەوأی دٚای 
  جۀگیشخاْوٛشرٕی ٔٛێٕەرەوأی 

ًەٙ هەٍبٓەی ًەگەڵ ثبىهگبٓەهبّ ثوّٚٙ رەٓ٘وب یەم هەً ڕىگوبهی كەثو  
وەیەم  كەچێزەٍەه رەپوۆ عەٓگیيفبّ( عەٓگیيفبّٙ ٗەٙا ەهەی كەگەیەٓێزە)

ئیٔغب كاكەثەىم ٙ ثویبهی ٗێوّووكٓە ٍوەه ، كەُێٔێزەٙە ثەرەٓ٘ب ڕۆژ ٍ ٙ 
ٍووٚپبیەهی ٓوويیوەی  عەٓگیيفووبٍّووەهەرب ، كەٙ ەرووی )فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( كەكاد

كیووبهە ، ( كەهەٙٓە ڕمئووۆرواڕ) ثەهەٙ، هەٍووی ئبُووبكە كەهووبد ٗەىاه (022)
 عالئەكیٔوی،  ولەثژێومٗە ارویْ ٙ ّوبهەىارویٔی ٍوەهثبىەهبٓیچبهزویْ ٙ ئوبى
، ىۆه ئووووبىاٙ ًێ٘ووووبرٚ ثووووّٚٙ عەٓگیيفووووبّئەٙ ٍووووٚپبیەی : عووووٚەیٔی كە وووو 

ریوٗبٙێژی ٙایبّ ًەگەڵ ثٚٙ ثب ٔلەیبّ ًەئبٍِبّ ثەریو كەفَذ ٙ ُبٍویبّ ًە 
ىۆهیوِ ثەپەهۆُ ثوّٚٙ ثوۆ ئەٙ عەٓوگە پەهۆّوی ، ٓبٙ ئوبٙ ثەریوو ڕاٙ كەهووك

كیوبهە ئەٙ ٍوٚپبیە ، ئەٙ گەٓغەی هە ثەیوبٓی فۆّەٙیَوزەهەی كەگوٚاىێزەٙە
فووٚاهیيٍ ّووبٕ پەیٚەٓوولی ثە ، كٍٙٙووەههوكەی ئووۆرواڕٗەه هەكەگووبرە ٍوؤٚهی 

ئووبًەٙ هووبرە )یٔووبى فووبّ( فووۆی ، يەهووبٓی ئەٙیڕكەهەّ ٙ كەچوؤە  فووبّعەٓگیي
ئبُبكە كەهبد ٙ كیٚاهی ّبهەهە كوبیَ كەهوبد ٙ كەهگەهوبٓی كە هە كاكەفەّ 

بى عەٓن كەثْ ٗەٓلێن ًەٍەه چبٙەهبّ كە وێْ ئەٙەی ثوۆ )یٔو، ٙ چبٙەڕٙآی
ٗەىاه هەً ثوووٚٙیٔەٙ  ّەٍوووذٓووويیوەی  ئوووۆرواڕفوووبّ( هۆثجوووٚەٙە ًە ّوووبهی 
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( كواعەفبّی فۆی هەٓبٙی )ەٙاهیيٍ ّبٕ كەهگەٙآەهەی )ؽبعت(ٍٚ زبّ ف
، ّوبهەهە گەُوبهۆ كەكاٙ عەٓگیيفوبّ، بهُەری )یٔوبى فوبّ( كەٓێوومثٚٙ ثۆ ی

( گەُووبهۆ ئووۆرواڕٗەُووٚٙ ٍٚپبهەّووی رەٍووٌیَ ثەٗەهكٙٙ هووٚڕی كەهووبد ٙ )
ەٙهە ثەڕێووووووولەهەٙم ثۆّوووووووبهی ٙ فۆّوووووووی ًەگەڵ ٍوووووووٚپبیەهی گكەكەّ 

 .  (0))ثٚفبها(
ٙارە ٗووی  ًەٍووەههوكە ٙ ، ُەغۆًەهووبّ ٍووەٓزەهی ثویبهیووبّ ىۆه ثەٗێووي ثووٚٙ

ێووووويی ڕیەهێزوووووی ، كەهٓەكەچوووووّٚ عەٓگیيفوووووبٍّوووووەهثبىەهبّ ًە فەهُوووووبٓی 
ًەٗەُووبّ هبروولا ٍووٚپبهەی ُەغووۆى ٍووٚپبیەهی ، ُەغۆًەهووبّ ىۆه ثەٗێووي ثووٚٙ

، ( كەهەٙێووووزە ڕمئووووۆرواڕهە ثەهەٙ ) فووووبّعەٓگیي، ثووووٚٙثەئەىُووووٚٓی ثەٗێي
 : ٍٚپبهەی كەهبرە چٚاه فیوكە

ئەٙآە كاٙایوبّ ، ەً كەثوّٚٙٗەىاه ه كەژُبهەیوبّ ٓويیوەی : فیوكەی یەهەٍ
 فوووووبّعەٓگیيكٙٙ ًەهٚڕەهوووووبٓی ، ( ثگووووووّئوووووۆرواڕّوووووبهی ) ًێوووووووا

 ئەكزبی(. ، ٍەهپەهّزی ئەٙ فیوكەیەیبّ كەهوك )عەزبی ٙ ئەٙعلای
رّٚوی( ، پەهّزی هٚڕێوی رووی ثەٓوبٙی )عوٚعی ثەٍەه: كٙٙەٍ فیوكەی

ی )ٍووەیؾۆٓی( فوووا ڕٙٙثووبهئەٙەُ كاگیووو هوكٓووی ّووبهەهبٓی كەهاێ 
 ثەربیجەری ّبهی )عەٓل( .، ئەٍزۆ

ٗەىاه هەً كەثووّٚٙ ئووبىاك هوكٓووی ّووبهی  پێوؤظ ٓوويیوەی: فیوووكەی ٍووێیەٍ
 )فٚعەٓل ٙ ثٔبهذ(یبّ فوایە ئەٍزۆ.

                                                            

 ثەهگی یەهەٍ. 000 پەڕە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی0)
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 ثووووٚٙ ًەگەڵ (فووووبّعەٓگیي)ی فووووٚكی فیوووووكەی چووووٚاهەٍ ثەٍەهپەهّووووز 
 .  (0)هەٙرٔە ڕم، )رٚ ٚی( هٚڕی ثەهەٙ ّبهی ثٚفبها

 وۆچی  (616-615)( ساڵیOtrar، ئۆذڕاڕوەٚذٕی )

 ئەّٙووبهە كەهەٙێووزە ٙترووی )هبىافَووزبٓی( ٓيیوون ّووبهی فووبهاة( ئووۆرواڕ)
( ئوۆرواڕثوگەٓە كەٙهٙثەهی ّوبهی ) فوبّعەٓگیيًەٙەی ٗێيەهبٓی ثەه، ئێَزب

پەیٚەٓولی ، ەههوكەهبٓی فەٙاهیيٍ ّبٕ ثەٓوبٙی )ثلهاًولیْ عِیول(یەهێن ًە ٍ
ئیٔغوب ًەٙێووٚە ، فووۆی ڕاكەٍوزی ئەٙاّ كەهوبد ثەٗێيەهوبٓی ُەغوۆى كەهوبد ٙ

، ثۆ ىۆهێن ًەٍوەههوكەهبٓی فەٙاهیويٍ ّوبٕ كەٓێووم فبّعەٓگیيٓبُە ثەٓبٙی 
ثەكهەكیْ عەُیل كەرٚآ  هبهیگەهی ثوبرە چەٓل ٍوەههوكەیەهی كەٙهٙثەهی 

ثەتٍ ، ن كاكەٓوووێْ ثۆهّٚوووزٔی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕثوووۆیە پیالٓێووو، یووويٍ ّوووبٕفەٙاه
فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ ثەٙ پووویالٓە كەىآووو  ٙ ئەٙ ٍوووەههوكآەی كەٍوووزیبّ ٗەثوووٚٙ ًە 

، عەٓگیيفوووبّڕاكەهەّ ثەهەٙ ٗێيەهوووبٓی ، پیالٓوووی هّٚوووزٔی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ
( كەكەّ ٙ ًەّووێٚەی چەٓوول ئووۆرواڕگەُووبهۆی ّووبهی )ُەغووۆى ٗێيەهووبٓی 
( ثەرەٙاٙی ًە كەهەٙەی كاكەثووّ ٙ ئەٙ ّوبهە ٓەفەً ثوو ئوۆرواڕثبىٓەیەم ٙ )

ثەڕٙی  ئووبهاٍ ثگووومئووۆرواڕ رووٚآی ٓوويیوەی پیوؤ  ُبٓوون ّووبهی ، كەهەّ
، ٗێوّووەهبٓی ُەغووۆى ثووۆ ٍووەه ّووبهەهە ٗەٓوولە ىۆهثووٚٙ، ُەغووۆىٗێوّووەهبٓی 

ثەهەٙ  ٙاىی كەڕۆیْووزْ ٙ رٚآووبی ثەهەٓگووبه  ئووۆرواڕڕۆژ ثەڕۆژ ٗێيەهووبٓی 
                                                            

( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویيفبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ. عجبً اكجبى ٙەهگێوآی 0)
 .99 پەڕە  ،جلاًٚٗبة عٌٚةع
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فووبّ( پێْوؤیبهی هوووك ٙ رووب گەیْووزە ئەٙ ئبٍووزەی )كەهاعە بثٚٙٓەٙەیووبّ ٓەُوو
فۆیوووبّ ، )كآٍٚووبٓلّ( ئەٙ ّووبهە رەٍووٌیَ ثەٗێيەهوووبٓی ُەغووۆى ثووووم هەثە

، ثۆیەكاٙای ئەٙی هوكٙە  عەٓگیيفبّ)یٔبى فبّ( كەیيآی  ثەتٍ، ڕىگبههەّ
ثەهكەٙاٍ ثوووووٚٙ ًە ثەهەٓگوووووبه ، ەك هووووووكەٙەٙڕپێْووووؤیبهەهەی )كەهاعەفوووووبٓی( 

ٗوووی  ئُٚێووولی ثەثەهٓگوووبه  (فوووبّكەهاعە)، هوووبٓی ُەغوووۆىثوووٚٙٓەٙەی ٗێيە
ثٚٙٓەٙەی ٗێيەهبٓی ُەغۆى ٓەُوبٙ كەیيآوی ٓوبرٚآْ ثەهكەٙاٍ ثوْ ٙ ئەٙ ّوبهە 
رٚآوووبی ثەهەٓگوووبهثٚٙٓەٙەی ٗێيەهوووبٓی ُەغوووۆًی ٓەُوووبٙەٙ كەهەٙێوووزە كەٍوووذ 

ەٓ٘ێٔوی ٙ كٙه ٙ ثثەّوەٙ، ۆی ٙ چەٓل ٍەههوكەیەهی رووثۆیە ف، عەٓگیيفبّ
یەهێن ًەكەهگبهبٓی كەتهە هەٓبٙی كەهگبی)ٕوٚفی  ّ(ًەئبگبی )یٔبى فب

ثەتٍ ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى ٗەه ، ئەٙ كەهگووبیە كەهەٓەٙە هەڕاثوووەّ، فووبٓە( ثووٚٙ
، ئوووۆرواڕٗەُٚیوووبّ ثەكیوووي كەگووووّ ٙ ًەٙ كەهگوووبیەٙە كەچووؤە ٓێوووٚ ّوووبهی 

وێٔە كەهاعەفووووبّ ٙ ئەٙآەی ًەگە ووووی ثووووّٚٙ ثەكیووووي كەگیوووووێْ ٙ كەگەیەٓوووو
ُەغۆًەهوبّ كە وێْ ئێوٚە ٙەفبروبّ ٓەثوٚٙ ثوۆ ، غۆىثەهكەٍزی ٍەههوكەهبٓی ُە

، چووۆّ ثەٙەفووب كەثووْ ثووۆ ئووێِە، ربّفۆرووبّ هەفووبٙەّ چووبهەیە ثەٍووەه ٍووٚ زبٓی
فووبّ( ٙ ٗبٙە ەهووبٓی ٗەُٚیووبّ ثوووٚژّ ٗەه ًەٙم )كەهاعە ثووۆیە ثویووبه كەكەّ

)یٔووبى فووبّ( ٙ ٗێيێوووی  ێيەهووبٓی ُەغووۆى كەگەٓە ٓێووٚ ّووبهەهەٗ، كەهووٚژهێْ
 ثیَووذئەٙ ، تیەهووی ّووبهەهە فۆیووبّ كووبیَ كەهەّٗەىاه هەٍووی ًە كە ثیَووذ

ٗەىاه هەٍووە رووب هۆرووب ىۆه ئبىایووبٓە ثەهەٓگووبهی ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى كەثوؤەٙە 
هەً ًەفۆی  پەٓغبئیٔغب كاثەُ كەثْ ثەٍەه چەٓل ثبىٓەیەم ٗەه ثبىٓەیەم 
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رووبٙەهٚ ، كەگوووم ٙ ثەٙ عووۆهە كەرووٚآْ ىۆهێوون ًەٍووەهثبىآی ُەغووۆى ثوووٚژّ
یەٓووبى فووبّ فووۆی ٙ چەٓوول ، كەهووٚژهێْ اه هەٍوویبّٗەى ثیَووذثەرەٙاٙی ٗەه 
روب كەگوبرە ئەٙەی ، ەّكەٙه كەُێٔ  ٙ ّەڕی ُبّ ٙ ٓەُوبّ كەههەٍێوی ثە 

فەهُوبٓی هوكثوٚٙ هە )یەٓوبى فوبّ(  فوبّعەٓگیي، ًەفبٓٚێولا گەُبهۆكەكهم
ٗوی  ریووی  (یەٓوبى فوبّ)ٚە ثوۆیە ًەٙ فوبٓ، ە ووٚ ثەكەٍوذ ثیگووّث، ٓەهٚژّ

ٗەٓوولم ئووبفوەری ًەگەڵ ، ی ًەكەٍووذ كەهەٙمپیٔووبُێٔ  ڕٍ ٙ ِّْێوەهەّوو
ی ڕیەٓوووبى فوووبّ( ئەٙیوووِ ثەٙ ثەهكآە ّوووەثوووّٚٙ ثەهكەیوووبّ كەكایە كەٍوووذ )

ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى ّووبهی ، ثەكەٍووذ كەیگوووّ رووبٙەهٚ، ُەغۆًەهووبٓی كەهوووك
ٗەه چی پیبٙ ُٔبڵ ٗەیە كەیووٚژّ ٙ ئبفوەرەهوبٓیِ  رەفذ كەهەّ ٙ ئۆرواڕ

ٙەهووٚ ، )ٕووەٓعەروبهەهبّ( كەٗێ وؤەٙە هبّرەٓ٘ووب فووبٙەّ پیْووە، ثە هەٓیوويە كەثەّ
ثوۆ  لەهّٚوذٓئبٍٔگەه ٙ كاهربُ ٙ ٗەه هەٍێن ٗەهپێْوەیەهی ٗەثوٚایە ٓەیب

، ٓی عەٓووون ثەهبهیوووبّ كەٗێٔوووبّیەهبیكهٍٙوووزووكٓی ُەٓغەٓیوووق ٙ پێلاٙیَوووز
 فەهُوبّ كەهوب فبّعەٓگیي، عەٓگیيفبّفبّ( كەثەٓە ثەهكەٍزی  )یەٓبى ئیٔغب
  (0))یەٓبى فبّ( ثەٙ ئبىاهەٙە كەهٚژّرٚاٙە ثقٔە چبٙ ٙ گٚێی  (َُی)
 

                                                            

ثەهگی  ،ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی، 089( اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى  پەڕە 0)
 .008یەهەٍ  پەڕە 
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 )سمٕاق( وەٚذٕی

( ٍوووٚپبیەهی ُەغۆًەهوووبّ ثوووۆ ّوووبهی )ٍووولٔب ( ئوووۆرواڕكٙای گورٔوووی )
ثەتٍ ٍەهەرب ٍٚپبهەی ُەغۆى هەٍێن كەٓێوّ ثۆئەٙەی كَە ، كەهەٙێزە ڕم

هەٍە ٓوبٙی  ئەٙ، ڕەهە ثوب ٙ فۆٙەكەٍذ ثلەّ ثەث  ّەًەگەڵ فە وی ّبه
ن ثووٚٙە ًەٙ ثبىهگبٓووبٓەی ٗبُّٚووۆی چیٔووی یەهێوو، )ؽَووْ ؽووبعی( كەثوو 

)عٚعی( هٚڕی ، ٓٚێٔەهەهە كەهٚژّ گفزٚگۆفە وی ّبهەهە ًەثوی ، كەهوك
ثوووووۆ گورٔوووووی ئەٙ ّوووووبهە كەهەٙێوووووزە ڕم ٙ ، ثەٍوووووٚپبیەهەٙە عەٓگیيفوووووبّ

( هوٚژهاٙ ٓ  ّوبهەهە ثگووم ٙ هوٚڕی )ؽَوْ ؽوبعیًەُبٙەیەهی هەٍ كەروٚا
 . (0)كەهبرە ؽبهِی ّبهەهە

 ذ( وەٚذٕی شاری )جۀ

ەفەٙاهیوويٍ ً ڕۆژكە ثووٚٙ رەٓ٘ووب  ٍُٚوو ِبٓبّ گەٙهەی ّووبهێوی (0)()عەٓوول
ثەتٍ ، ُووووبٙە( ئەٙ ّووووبهە ٓەٍووووەیؾۆّٙثووووبهی )ڕٓيیوووون ثووووٚە ًە، كٙٙه ثووووٚە

، هە ًەژیوووو كەٍوووەتری چیووؤە ئێَوووزبههَوووزبٓی ٚر كەهەٙێوووزۀەٙاهی ێّوووٚ
ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى ٓيیوون كەثوؤەٙە ًەٙ ّووبهە )ُەٓغەٓیووق( ٙ هەهٍووزەیەهی (8)

ؽووبهِی ّووبهەهە ٗەه هەكەىآوو  ُەغۆًەهووبّ ٓيیوون ، هثبىیبّ پێوویەىۆهی ٍووە
فە ووی ّوبهەهە كەثوْ ثە ، ّەٙ ڕاكەهبٙ ّوبهەهە ثەعو  كەٗێ و ثە، ثٚٙٓەرەٙە

                                                            

 .000 پەڕە ، ( اًِەٚى فی اًزبهیـ / اًلهزٚه فؤاك عجل اًِعطی اًٖیبك0)
 .ايطهٕٛ ثِ بايفت : دِٓجَ (0)
 (093/ 0) اًجٌلاّ ( ُعغ8َ)



 ڕەشەبای مەرگ

 

101 

كە ووووێْ ثووووب ثەهەٓگووووبهی ٗێيەهووووبٓی ُەغووووۆى ثجیوووؤەٙە  ثەّووووێویبّكٙٙ ثەُ 
 ثوب ّوبهەهە رەٍوٌیَ ٙٓیویە ٗوی  ٍوٚكی ْ ثەهەٓگبهثٚٙٓەٙە كە ێثەّەهەی رو 
ُەغۆًەهووبّ كیووٚاهی ّووبهەهە كەڕٙفێوؤْ ٙ ّووبهەهە ثەثوو  ، ەیووْثەُەغووۆى ثو

ئەٙآەی ڕٙٙ ، ٗووی  ثەهەٓگووبه ثووٚٙٓەٙەیەم فۆیووبّ ڕاكەٍووزی ُەغووۆى كەهەّ
 زووووویٙە ٗەه ٗەُٚیووووبّ كەهووووٚژهێْ ئەٙآثەڕٙی ٍووووٚپبهەی ُەغووووۆى ثووووٚٓەرە

هەٍووێن ثەٓووبٙی )عٌووی فووٚاعە اًجقووبهی( كەهەّ  كٙارووو(0).ٍووە ُەد كەثووْ
 . (0) ثەؽبهِی )عەٓل(

 ( ُخَجْنَدة، وەٚذٕی شاری )خٛجۀذە

ٍووەه ّووبهێوی گەٙهەیەٙ ًە، ٗووبرٚە (8)فٚعەٓوولە ٗەهٙەهووٚ ًە ُعغووَ اًجٌوولاّ
ڕٙٙ ًەٙ ّوووبهە ، ُەغۆًەهوووبّگەٙهەی  ٍوووٚپبیەهی، ڕٙٙثوووبهی )ٍوووەیؾۆٓە(

 ثووٚٙ ٓووبٙی )ریِووٚه ٙ ثەعەهگ بهِی ئەٙ ّووبهە هەٍووێوی ئووبىاٙكەهەّ ٙ ؽوو
ثٚٙٓەٙەی ئەٙ ٗێويەی ُەغوۆى ثەٙ ّوێٚەیە  پێی ٙاثٚٙە ثەهەٓگبه، ن( ثٚٙەیٌُ
كٙهگەیەم ، هەً كەچؤە(0222) ثوۆیە ّوبهەهە عێولەٗێ   ٙ فوۆی، هومٓب

یبّ كەهووكە ٍوەه ٗێيەهوبٓی ًەٙێوٚە ٗێوّو، هە ًە ٓێٚ ڕٙثبهی ٍوەیؾۆّ كاثوٚٙە
، ى ثووّٚٙیەهێوون ًە ئووبىارویْ هەریجەهووبٓی ثەهەٓگووبهثٚٙٓەٙەی ُەغووۆ، ُەغووۆى

، ن( چەٓوول ثەًەُێوووی ثچٚهیووبّ كهٍٙووزووكثٚٙیووئەٙ هەریوجەیەی )رەیِٚهُەً
                                                            

 .002 پەڕە  ،اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى (0)
 .000 پەڕە  ،( هزێجی اًِەٚى ٍٓٚیٔی اًَیل اًجبى اًعویٔی0)
 (808/ 0ُعغَ اًجٌلاّ ) (8)
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ثەّوووێٚەیەهی ئوووبٙا هە ریوووو هوووبهی ، ئەٙ ثەًەُبٓەیوووبّ ثە پێَوووذ كاپۆّووویجٚٙ
یبّ ٗێْووزجٚەٙە هە رێوولا ریووو ًەٙ ثەًەُە ثچٚهووبٓە ّووٚێٔی ئەٙەٓوولە، رێٔەگووبد
ثوۆیە ئەٙ هوبرەی هە ًە ٗێيەهوبٓی ُەغوۆى ٓيیون كەثوٚٙٓەٙە ًەئوبٙەٙە ، ث٘بٙێْ

ریوووی ُەغۆًەهووبٓیِ ، ریویووبّ كەٗبٙێْووزە ُەغۆًەهووبّ ٙ ىۆهیووبّ ًێوّٚووزْ
ٗی  هبهی ًەٙاّ ٓەكەهوك ًەثەه ئەٙەی ثەًەُەهوبّ ٗەهٙەهوٚ ثبٍوِبّ هووك ثە 

، ٓەیبّ كەرٚآی ًەئبٙەهە ٓيیون ثجؤەٙە ُەغۆًەهبّ، پێَزی ئبژەڵ كاپۆّواثٚٙ
روووب كەگوووبرە ئەٙەی ، ثەٍ ّوووێٚەیە ىیوووبٓێوی ىۆه ثە ُەغۆًەهوووبّ كەگەیەٓوووْ

ٙ  (نیوئەٙ هبد )رەیِوٚه ُەً، هٍٙذ كەهەُّەغۆًەهبٓیِ چەٓل ثەًەُێن ك
ٗبٙە ەهبٓی ئەٙ ثەًەُبٓە ثەع  كەٗێ ْ كەچٔە ٍەه ّٙٙوبیی ٙ ًەٙێٚە ڕێی 

جەهەی )رەیِوووووٚه ُەًیووووون( روووووب كەگەٓە هەریووووو، ٓە ثەه)فەٙاهیووووويٍ( كەگوووووو
 هەٍووێن)رەیِووٚه( فووۆیی ٙ چەٓوول ، ( ىۆهثەیووبّ ّووەٗیل كەهوووێْ)فەٙاهیوويٍ
كآە ریووی  ٍو  رەٓوبٓەد رەیِوٚه، ریوێوی ىۆه هەُیوبّ پێِوبثٚٙ، كەُێٔٔەٙە

یەهیبّ ریوێوی ث  ٍەهە ٙارە ٍەهی ریوەهە ّووبٙە ثوۆیە ، ثەكەٍذ كەُێٔ 
پووێِ )رەیِووٚه ُەًیوون( ثەریوووە  ئەٙ هووبرەی چەٓوول ُەغووۆًەم ًێیووبّ كێوؤە

ثگەڕێؤەٙە ئەگەه : ّوبٙەهە چبٙی یەهیبّ هۆه كەهب ٙ ثەٙآی رویِ كە و 
ئەٙ هووبد ُەغۆًەهووبّ كەروٍووْ ٙاى ًە رەیِٚهُەًیوون ، ٓووب ئێووٚەُ كەهووٚژهێْ

فەٙاهیوووويٍ كٙای ثەهەٓگووووبه ثووووٚٙٓەٙەیەهی ىۆه هە كەچێزەئەٙیووووِ ، كەٗێوووؤْ
رەیِووٚه ، ٍووە ُەری كەهووب فووٚای گەٙهە، ەهبّ كەهووبّووەڕثەّوولاهی ىۆهثەی 
 كٙاروو، كەُێٔێوزەٙە ّوبٍ ٙ چەٓول ٍوب ێوی ًەٙم كەچێزەُەًین ثۆ ُبٙەیەم 
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ثەّوێٚەیەهی  زەٙەێورەهەی فۆی )فٚعەٓولە( كەهوبٙ كەگەڕغەهیجی ُەٌُەهە
ٙە ئەٙ هووبرە رەیِووٚه ُەًیوون ئەٙ ّووٚێٔبٓەی ثەعێ٘ێْووذ هووٚڕێوی ، ٓ٘ێٔووی
رەیِوٚه( كەگەڕێوزەٙە ثوۆیە ئەٙ هوبرەی )، ثوٚٙ هوٚڕەهەی ّویوە فوۆهە ٗەثٚٙ

ئەگەه ، ٍەیو كەهب هٚڕەهەی گەٙهە ثٚٙەٙ كەچێزە  ی ٙ پوٍیبهی ًێولەهبد
ێِە عێ٘ێْوزجٚٙ ئەٙ هوبرەی ئو: ئەٙیِ كە  ، ثبٙهی فۆد ثجیٔی كەیٔبٍیەٙە

ثەتٍ پیبٙێن ٗەیە ئەٙ هبری فۆی ثبٙهی ُٔی ثیٔی ، ُْ ّیوە فۆهە ثٍٚٙ
ەهە چوبٙی كەهەٙم ثە)رەیِوٚه ئەٙە ثوٚٙ پیوبٙ، ثٚٙ ئەگەهثیجٔ  كەیٔبٍویزەٙە

ٗەٙا وی گەهآەٙەی ، ُەًین( كە   ثە   روۆ )رەیِوٚه(ی ثوبٙهی ئەٙ هوٚڕە
كەگوبرەٙە ُەغۆًەهوبّ ٙ رەیِوٚه كەٍوزگیو كەهووم ٙ كٙاروو كەیووٚژّ  رەیِٚه

 ئەٙ چیوووۆهەی )رەیِووٚه ُەًیوون(، فووٚای گەٙهە ثەّووەٗیلی كجووٚ ی هووبد
بىایەری فە وبٓێوون هە ثەهەٓگووبه ثووٚٙٓەٙەٙ ئوو چیوووۆهێوە ًەٗەىاها چیوۆهووی

ثەتٍ ، ٓە ٍوەهەی ُەغوۆى ثوجكەٍوەترژیبٓی ىیٌٌەد ًەژێو ، ئبُبكە ٓەثٚٙیٔە
كەٙ ەرێون ٓەثوٚٙ رٚآوبی ئەٙ فە ووە ئوبىایە ًەفوۆ ، هێْەی گەٙهە ئەٙە ثوٚٙە

  (0).ثگوم ٙ ثەهەٓگبه ثٚٙٓەٙەی ُەغۆًیبّ پێجوبد
 

                                                            

 .000ثەهگی یەهەٍ  پەڕە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی0)
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 وەٚذٕی شاری )تٛخارا(

كە وو  گەڕاٍ ثەكٙای ئەٙەی ، هەثبٍووی ثٚفووبها كەهووب (0)یووبكٚری ؽەُەٙی
ثەتٍ ٗوووی  ٗۆهوووبهێوَ ًەٙ ثوووٚاهەٙە ، ًەثەه چوووی ئەٙ ّوووبهە ٓوووبٙٓواٙە ثٚفوووبها

ڕۆژە ڕم ًە ٍوووەُەهكەٓل ئەٙ ّوووبهە ؽەٙد : ئیٔغوووب كە ووو ، كەٍوووذ ٓەهەٙد
 (0).كٙهە

ثەتٍ عٚەیٔی فبٙەٓی هزێجی ربهیـ فبرؼ اًعوبًَ ع٘وبّ گْوبی هەًەٍوب ی 
ٓووبٙی : كەهثووبهەی ّووبهی ثٚفووبها كە وو ، وكٙەی هووۆچی ٙەفووبری هوو(938)

ئەٙهوووبد ُبٓوووبهەی  ثٚفوووبها ًە ثٚفوووبه ٗوووبرٚٙە ثەىُوووبٓی فە ووووی ٓوووبٙچەی
هبٓیِ پەهٍوزگبهبٓی پەهٍوزە ثوذٗەروب فیزبئییەهوبّ ٙ ، ىآَذ ثٚٙە ێٔیّٚ

 .  (8)فۆیبّ ثە )ثٚفبه( ٓبٙ كەثوك
ٍووووٚپبیەهی روووووی گەٙهەی ، ٙ فٚعەٓوووولەئووووۆرواڕكٙای هەٙرٔووووی ّووووبهی 

، یرًٚووٚی( هووٚڕ) ٙ( عەٓگیيفووبُّەغۆًەهووبّ هەثەٍووەه پەهّووزی فووٚكی )
)ئۆىثبهَوزبّ(  هەئێَزبكەهەٙێزە ٙتروی، ڕمثەهەٙ ّبهی )ثٚفبها( هەٙرجٚٓە

)ٓوووٚه( ٍوووٚپبیەهە هبرێووون  كەتیٙ  ٓوووٚ (ەهەرب كەگەٓە ٍوووەه كەتی )ىهٍووو
یبٓە ثەّێٚەیەهی تثەّێن ًەفە وی ئەٙ كە، كەتیبٓە كەگبرە كەٙهٙثەهی ئەٙ

ی ٍووٚپبهە هە ثەهی ئبٍووِبٓی ٙا غبفووي ٙ ثێئبگووبثّٚٙ ًەگەڵ رە  ٙ رووۆى
                                                            

( 909) یٍب ەً، عجل اًٌٖ اًوُٙٞ اًؾِٚٝ ڕیعجل اًٌٖ ٟبكٚد هٚ یّ٘بة اًلْٟ ثبٙه (0)
 .ە)ُعغَ اًجٌلاّ( یجێهز یٓەفبٙ ٙەهوكٙ یفبرەٙ یچۆه

 .(858/ 0) اًجٌلاّ ( ُعغ0َ)
 .000ثەهگی یەهەٍ  پەڕە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی8)
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 ٓووٚه( كەهگووبی كەتهە ٙ فە وووی كەتی )ىهٓووٚ ، گووب ٗووبرٔەٙەثەئب گورجووٚٙ
ّ ثوووۆ فە ووووی كەتهە كەٓێووووم ٍُٚووو ِبفوووبّ ٓوووٚێٔەهێوی عەٓگیي، كاكەفەّ
ٓووٚێٔەهەهە ًە كیووٚاهٙ كەهگووبی كەتهە ٓيیوون ، )كآْوؤِل(ی ؽبعووت ثەٓووبٙی

ئەٙە ، ُوووْ ٍُٚووو ِبَٓ ٗوووبرٍٚٙ ثوووۆ ئەٙەی ڕىگبهروووبّ هەٍ: كە ووو كەثێوووزەٙە ٙ 
ە عەٓگیيفوووبٍٓوووٚپبیەهی گەٙهەی ُەغۆًەهوووبّ هە ثەٍەهپەهّوووزی فوووٚكی 

 عەٓگیيفوبّهە رەٍوٌیَ ثە كەت، كەٙهی ّبهەهەی ئێوٚەی كاٙە ثوۆیە ٙاچوبهە
هەً ثەهەٓگووووبهی ئەٙ ٍووووٚپبیە ٓەثێووووزەٙە ًەثەه ئەٙەی رٚآووووبی ، ثوووووەّ ٙ

ك ٔیوووبثْ ، ئەگەه كەتهە رەٍوووٌیَ ٓەهەّ، ٓیووویەثەهەٓگوووبهی ئەٙ ٍوووٚپبیەربّ 
)ىهٓوووٚ  ٙ ٓوووٚه( كەتی ٗەهكٙٙ ، ًەٙەی ئەٙ كەتیە كەثێوووزە گوووۆُی فوووٚێْ

ٔووبهی ئووب زٚٓی ٗەُووبّ كی (0522)ٓووٚه  كەتی، لەثْعەٓگیيفبٓوورەٍووٌیَ ثە 
ٙ كەتهەی  عەٓگیيفووبّئەٙ پووبهەیەی كەیبٓوولایە )فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( كەیوولەّ ثە 

 .(0)ڕىگبه كەهەّ ّەڕفۆیبّ ثەث  
، ی كەٙهٙ ثەهی ثٚفبها كاگیوو كەهوبٗەهكٙٙ كەت فبّعەٓگیيكٙای ئەٙەی 

ٗەٓوولێن ٍووەهچبٙە ، ژا ثوٚٙ ەاٙ ّووّووبهی ثٚفوبها رەٙ، كەگوبرە ّووبهی ثٚفوبها
ٍوی ٗەىاه روبٙەهٚ  كٙاىكەًەٙ ّوبهە ًەٓێوٚاّ ، ٙاهیويٍ ّوبٕەەی فكە ێْ ٍوٚپبه

ٗەىاه ٍووٚپبی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ثٚثێووذ ٙ  كٙاىكەكٙه ٓیوویە ، ٗەىاه هەً كەثووّٚٙ
ثەٍوەه پەهّوزی ، فە وی ّبهەهەٙ فۆثەفْەهبّ ثْئەٙەی رو چەهلاهەهبٓی 

                                                            

. عجبً اكجبى  98( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویي فبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙە اًزیِٚهیخ. پەڕە 0)
ثەهگی  ،ٚٗبة عٌٚة. ٙە هزێجی ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔیٙەهگێوآی ك. عجلاً

 .009یەهەٍ  پەڕە 
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( ٙ )ئیٔووبط )افزیووبه اًوولیْ هْووٌٚگەٙهە ٍووەههوكەهبٓی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٙەهووٚ 
كٙای ، ّوبهی ثٚفوبها گەُوبهۆ كەكەّ فوبّعەٓگیيٍٚپبهەی ، ؽبعت( فبٓی
ڕۆژ ًەٙ گەُبهۆیە ٍوٚپبیەهی فە ووی ثٚفوبها ثەٍوەه پەهّوزی)ئیٔبط ٍ  

ثەتٍ ، فووبّ( ًەّووبهەهە كێوؤەكەهەٙە ٙ ٗێوووُ كەهەٓە ٍووەه ٍووٚپبهەی ُەغووۆى
 ٍو كٙای ، رەٓ٘ب )ئیٔبط فوبّ( ٓەثو ، ئەٙ ٍٚپبیە ٗیچیبّ ڕىگبهیبّ ٓبث 

ثویوبه كەكەّ ّوبهەهە رەٍوٌیَ  گەٙهە پیبٙآی ثٚفبها، ەٓگبه ثٚٙٓەٙەڕۆژ ًەثەه
ئەٙە ثوٚٙ كوبىی )ثەكهەكیوْ( ٙ چەٓول ڕیوِ ٍوپییەهی ، ثوەّ عەٓگیيفبّثە 

 كەهەّ. رەٌٍیَ یٙ ّبهەهە عەٓگیيفبّّبهەهە كەچٔە  ی 
كەگوبرە  ئیٔغب، ( كەچێزە ٓێٚ ّبهی ثٚفبها ثەٍٚاهی ئەٍپەٙەعەٓگیيفبّ)

ئەٙە هۆّوووی ٍووٚ زبٓە ؟ ئەٙآوویِ كە ووێْ : د ٙ كە وو ثەهكەهگووبی ُوويگەٙ
( ًەٍوەه ئەٍوپەهەی عەٓگیيفوبّئەٙ هوبرە )، ٓەفێو كٚهثبّ ئەٙە ُب ی فٚایە

ئەٙ : ٗووبٙاه كەهووب ٙ كە وو ، هی ُوويگەٙرەهەكاكەثەىم ٙ كەچێووزە ٍووەه ُیٔووجە
ئیَزب ثووۆّ فۆروبّ ٙ ئەٍوپەهبٓزبّ رێوو ، ثیبثبٓەی ثویِبّ ًەٙەڕی رێلا ٓەثٚٙ

هە ئەٙە ڕێپێوولآە ثووۆ فەهٗووٚك هوكٓووی  رێوولەگەّ عەٓگیيفووبّی ٍووٚپبهە، هەّ
ئیٔغب چەٓلیْ ٍٔٚكی كاه كێْٔ هە پوو ثوٚٙ ًەكٚهئوبّ ٙ ٍؤٚكەهبّ ، ّبهەهە

ەهبّ ٗە لەكەٓە ژێو كبچی ئەٍپ ٙ كٚهئبٓ، ًەؽەّٙەی ُيگەٙد ٗە لەڕێژّ
ٙتغەهبٓیبّ )ٙ ؽٚى ٙ كٚح ا  ثبًٌوٖ اًعٌوی اًعمو٠َ( عەهە  ٙ ُەی كێٔؤە 

ەی ُووويگەٙرەهە ٙ كەٍوووذ كەهەّ ثەفوووٚاهكٓەٙەی عەهە  ٙ ُەیوووی ٙ ؽەّٙووو
ىآوبٙ ّویقەهبّ ٙ ، ٍەُبیبّ ثوۆ كەهەّ ئبفوەریِ كێْٔ گۆهآیبّ ثۆ كە ێْ ٙ
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، گەٙهە پیووبٙآی ئەٙ ّووبهەُ ثەكیبهیووبّ ٙەٍووزبثّٚٙ ٙ ٗیچیووبّ ثووۆ ٓەكەهوووا
پب ەٙآی رێلا ثوٚٙ ٓويیوەی  (022)كەتیەم ًەٓبٙ ّبهی )ثٚفبها( ٓيیوەی 

یووبّ هوووك ٙ ىیووبٓێوی ىۆهیووبّ  (عەٓگیيفووبّ)ڕۆژ ّووەڕی ٍووٚپبهەی  ىكەكٙا
كٙارووو ٗەه ٗەُٚٙیووبّ كەهووٚژهێْ فووٚای ، گەیبٓوول عەٓگیيفووبّثەٍووٚپبهەی 

( فە وووی ّووبهەهە عەٓگیيفووبًّەكٙای ئەٙە )، گەٙهە ثەّووەٗیلیبّ كجٚ وووبد
ئەٙەی ثەٍوووەه ئێوووٚە ٗوووبرٚە : ەٙ ٙربهیوووبّ ثوووۆ كەكاد ٙپێیوووبّ كە ووو هۆكەهوووبرەٙ
ئیٔغب ، ربٙآەهبٓی ئێٚەیە فٚای گەٙهە ُٔی ثەٍيا ثۆئێٚە ٓبهكٙە كەهەٓغبُی

ئەٙەی ، كاٙا ًەكەٙ ەُەٓوولەهبٓی ثٚفووبها كەهووب ٗەهچووی ُووب ە ٗەیووبٓە ثی٘ێوؤْ
: كە و  فوبّعەٓگیي(0)، پبهەی ٗەیە ٙ ّبهكیزیەٙە پبهەهە ثەُۀُوٚٓی كێٔو 

زۆرەٙە فەٙاهیيٍ ّبٕ هبتهبٓی ثەئێٚە فوۆّ، ئەٙ هبرەی ثبىهگبٓەهبّ هٚژهاّ
ئەٙەثٚٙ ئەٙەی هبتهبٓی هویجٚٙ ، ه  ئەٙ هبتیبٓەی  یە ثبثۆُی ث٘ێٔێزەٙە

( ّووووبهەهە كەٍووووٚرێْٔ ٙ عەٓگیيفووووبًّەكٙای ئەٙە ثەفەهُووووبٓی )، ٗێٔووووبیەٙە
ٗەه ٗەُٚیووووبّ  یوووويە كەگوووووّ ٙ پەهوووووەٙرەٙ پیوووووٙ گەٓووووظئبفوەرەهووووبّ ثە هەٓ

ٙرٔووی ثبٍووی هەئ٠ِووبٍ )اثووْ ا ص٠ووو( ڕەؽِەرووی فووٚای ًێجوو  هە .كەهووٚژهێْ
ثەٍوووەه ، ئوووبىاه ثوووٚٙێووووی ىۆه ٍوووەفذ ٙ پوڕۆژ: ثٚفوووبها كەهوووب كەفەهُووو 

، گویووبٓی ژّ ٙ ُٔووبڵ ٙ پیووبٙ ٓووبٙچەهەی كاپۆّوویجٚٙ، ٍُٚوو ِبٓبّ كاٗووبد
ًەثەه چووبٙی هەً ٙ ، ئبفوەرەهووبّ ثەٍووەه ٍووەهثبىە ُەغۆًەهووبّ كاثەّوووواّ

ی پیبٙەهبٓیبّ هە ئەٙ كیِەٓەیبّ ثیٔو، بّ هوا ٍەههبهی ئبفوەرەهبّ كەٍزلهێژی

                                                            

 .009ثەهگی یەهەٍ  پەڕە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی0)
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رووبٙەهٚ ّووەٗیلهواّ ًەٙ پب ەٙآووبٓە ئیِووبٍ ، ربٙیووبّ كایە ِّْووێوٙ ّووەڕیبٓووك
ّوەڕیبٓووك ، هٚڕەهەی ٙ ٗەهٙەٗوب كوبىی ٕوەكهەكیْیْ ئیِبٍ ىاكەٙ كٙهٔەكڕ

، ئەٙآەی هووٚژهاّ هووٚژهاّ، رووبٙەهٚ ّووەٗیل هووواّ ڕەؽِەرووی فٚایووبّ ًێجوو 
رٔە ٓەٙە فَووزیبٓە پێْووی ٍووٚپبٙ ثووۆ گورٔووی )ٍووەُەهكەٓل(هەٙئەٙآەی ُووبثٚ

ٗەىاه هەً رەٓ٘وب ًە ثٚفوبها هوٚژهاّ فوٚای گەٙهە ثە  ٍویىیبرو ًە (0).ڕم
ٍیبٍوووەری ، ذ. رەٓ٘وووب ٕوووەٓعەروبهەهبٓیبّ ٓەهّٚووو(0)ّوووەٗیلیبّ كجٚ ووووبد

ئەٙەی فوووبٙەّ ٕوووەٓعەد ثوووٚایە ، ەهبّ ٙاثوووٚٙەڕُەغۆًەهوووبّ ًەىۆهثەی ّوووە
 . (8)كەیبٓ٘ێْزٔەٙە

  وەٚذٕی سەِەرلۀذ

آزویْ ّبهەهبٓی ئەٙ كیٚی ڕٙثبه)ُوبٙهاء یەهێن ثٚٙ ًەئبٙەك (0)ەُەهكەٓلٍ
ثەهەٙ ئەٙ ّووووبهە ، كٙای ئەٙەی ُەغۆًەهووووبّ ثٚفبهایووووبّ فووووبپٚههوك، أً٘ووووو(

ثەٍووەه  ُەغۆًەهووبّ كیٌەهبٓیووبّ ڕاپووێ  هوووك ٙ كاثەّوویبّ هوكثووٚٙ، هەٙرؤەڕم
ی ئەٙآەی رٚآووب، ٗەه گوووٙپەٙ ئبتیەهیووبّ ثووۆ ٗە ووكثووّٚٙ، چەٓوول گوٙپێوون

، هەگەیْوزٔە ٓيیون ّوبهی ٍوەُەهكەٓل، هوٚژهاّ ًەڕێگوب ڕێووكٓیبّ ٓەُبثٚٙ
رٚآبی ثەهەٓگبه ثوٚٙٓەٙەی ، ّهەهە ىآیبّ ٍٚپبیەم ڕٙٙی رێووكٙفە وی ّب

                                                            

 .(802/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
 .080ثەهگی یەهەٍ  پەڕە  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ عالء اًلیْ اًغٚیٔی0)
 ٙەهگێوآی ؽَْ عجلاًعيیي عٚیضخ. عّٚ ُبّ 038 پەڕە  ،ح ٙا ٓجعبس( اًؾیب8)
 ( هەئێَزب كەهەٙێزەٙتری )ئۆىثبهَبّ(.0)
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 ()ئەٙ ّووبهە ثەّووبهێوی ٍووزواریژی ثبىهگووبٓی، ٓیوویەئەٙ ٍووٚپب گەٙهەیووبّ 

 (00)ئەٙ كیوووٚاهە ، ثوووۆیە ثەكیوووٚاهێوی گەٙهە كەٙهكها ثوووٚٙ، گەٙهە كاكەٓووووا
ثوۆ  ِٙ چەٓول كوًٌٚەیەهی ثەهى ٗە چٔواثوٚكیٚاهەهبٓیًەٍەه ، كەهگبی ٗەثٚٙ
ٗەىاه  ّەٍووووذ ٍووووەُەهكەٓلٍووووەهچبٙەهبّ كە ووووێْ ، ّووووبهەهەثەهگویووووووكّ ًە

ٗەٓوووولم ، ٙٗەىاه ٍووووەهثبىی فبهٍووووی رێوووولاثٚ پەٓغووووبٙ ٍووووەهثبىی رووووٚهم 
ثەٗەه ؽووبڵ عیووبٙاىی ئەٙ ، ٍووەهچبٙەی رووویِ ثووبً ًەژُووبهەی رووو كەهەّ

، ە ّووٚیٔەهبٓی روووەٙە ڕایووبٓووكثٚٙهە ئەٙفە وووەی ً، ژُووبهآە ًەٙەٙە ٗووبرٚە
ٗەهٙەٗووب ، فۆیووبّ گەیبٓوولثٚٙە ئەٙ ّووبهە ثەٙ ؽیَووبثەی هەّووٚێٔێوی كووبیِە

، ّ ًەٙ ّوبهەئەٙ ٍٚپبیە ثٚٙ ثۆ ثەهگوی هووك ڕیيیفیٌی گەٙهەُ ًە ثیَذ
 ثەتٍ فە ووەهە، كەٓل ّوبهێوی عبٍو  ٙ كوبیَ ثوٚٙئەٙەی ٍوەُەه ٍەهەڕای

ٍووووٚپبهەی ، یووووبّ ڕٙٙفووووب ثووووٚٙٙٙهە، ٍووووەههوكە ٍووووەهثبىییەهبٓی فەٙاهیوووويٍ
، ڕۆژی یەهەٍ ٙ كٙٙەٍ، ثەرەٙاٙی گەُووبهۆی ّووبهەهەی كاثووٚٙ عەٓگیيفووبّ

ثوۆ ، ىۆه كًێوآە ثەهەٓگبهی ُەغۆًەهبّ ثٚٓەٙەٍٚپبهەی ٍەُەهكەٓل رٚآی 
ًەّبهەهە ٗبرٔە كەهٙٙ ٗێوّیبّ  ٗێيێوی گەٙهە، ٍەهیبّّوبٓلٓی ئبثٌۆكەی 

ەرب ثەڕٙٙی ٗێوّووووی ُەغۆًەهووووبّ ٍووووەه، هوووووكە ٍووووەه ٍووووٚپبهەی ُەغووووۆى
ٍووەهُەكەٓلییەهبّ ٙایووبّ ٓیْووبٓلا هەّوووبّٙ ثووۆیە ُەیوولآیبّ ثەڕٙی ٍووٚپبی 

ٍوووووەُەهكەٓلییەهبّ ٓەیوووووبّ ىآوووووی ئەٙە ثۆٍوووووەیەهی ، ٗێوّوووووجەه چوووووۆ ووك
ئەٙەثوووووٚٙ ٗێيێووووووی ، ئەٙ ٗێووووويە رەٙاٙ ًەكەتهە كٙٙههەٙرەٙە، ُەغۆًەهوووووبٓە

                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ8  ی ژُبهٕ ف . 
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ێووويی گەٙهەی رووووی ُەغۆًەهوووبّ ٗوووبرْ ٙ هەٙرووؤە ٓێوووٚاّ كەتٙ پْوووزی ٗ
ُەغوووۆى هە ٙایوووبّ ٓیْوووبٓلاثٚٙ ئیٔغوووب ٗێووويەهەی رووووی ، ٍوووەُەهكەٓلییەهبّ

ئەٙآیِ گەڕآەٙەٙ ًەكٙٙ ٙە ٗێوّێوی ىۆه گەٙهە هووایە ٍوەه ئەٙ ، ّوبّٙ
ٙاٙی ّوووبّ رەٓ٘ووب ًەٙ ّووەڕە ەًەّووووە ٗێوّووجەهەی ٍُٚوو ِبٓبّ ثەكافەٙە ثەر

هوواّ ٗەىاه ٍُٚو ِبّ ّوەٗیل  پەٓغوبٗەٓلێن ًەٍوەهچبٙەهبّ كە وێْ ٓويیوەی 
هە ، ًەٓوبٙ چوٚٙثەعبهێن ٓيیوەی ٓیٚەی رەٙاٙی ٍٚپبی ٍوەُەهكەٓلییەهبّ 

ڕۆژی ٍێیەٍ ٙ ، ثوٙف  ٙهەی فە وی ّبهەهە ی ئەٙەیئەٙەُ ثٚٙە ٗۆهبه
هوك  (عەٓگیيفبّچٚاهەٍ كەثیٌە رٚههەهبٓی ئەٙ ّبهە ثەٓ٘ێٔی پەیٚەٓلیبّ ثە)

  ەهەٙەڕەچەهە ئووێِەی رووٚهم ًە گەڵ ُەغۆًەهووبّ ًە یەم ، ٙ پێیووبّ گووٚد
پێِوبّ فۆّوە كجٚ ِوبّ هەی ٙ ئوێِە ّوبهەهە عێولەٗێ یْ ًەٗەٓولێن ، ٗبرٚٙیْ

ەٙە هوووك (عەٓگیيفووبّ)ٍووەهچبٙە ٗووبرٚٙە ئەٙ كەثوویٌە رٚههووبٓەی پەیٚەٓوولیبّ ثە
ثەٍەههوكایەری )رٚغوبی فوبّ( ثوٚٙ هە كەهوبرە ثووای )روهوبّ فوبرّٚٙ( ٙارە 

، جوووٚ ووكّپێْووؤیبهەهەی ك عەٓگیيفوووبّئەٙە ثوووٚٙ (0)فوووب ی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ
ئیٔغووب ئەٙ ، ُەغۆًەهووبّ یوويیفۆیووبّ ٙ ثٔەُب ەهبٓیٔووبّ چووٚٓە ڕرٚههەهووبّ 

ٙ  فوووبّعەٓگیيفە ووووەی رووووی ّوووبهەهە ئەٙآووویِ ٓٚێٔەهیوووبّ ٓوووبهك ثوووۆ  ی 
ثوووەّ  فووبّگیيعەٓئبُووبكەیی فۆیووبّ كەڕثوووی ثەٙەی هەّووبهەهە رەٍووٌیَ ثە

 ،پێْٔیبهەهە كجوٚڵ كەهوبٙ فبّعەٓگیي، ثەُەهعی ٍە ُەری فە وی ّبهەهە
ٙ ُەغۆًەهووبّ ىۆهثەی  فووبّعەٓگیيثەتٍ ، ّووبهەهەٗێوويی ُەغووۆى كەچێووزە 

                                                            

 .80 پەڕە ، عجبً اكجبى، ربهیـ اًِەٚى (0)
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ثۆیە كەٍوزلەهەّ ثەهّٚوزٔی ئەٙآەی ، عبهاّ فبٙەّ پەیِبٓی فۆیبّ ٓەثٚٙیٔە
ثەهەٓگبهی ٗێيەهبٓیبّ ثجٚٓەٙەٙ ًەٙ ثەیٔە فە وێووی یەهغوبه ىۆهی ّوبهەهە 

ەهثبىە كەهوووٚژّ ٙ ئبفوەرەهوووبّ ثەهەٓیووويە كەثەّ ٙ كاثەّووویبّ كەهەّ ثەٍوووەه ٍووو
.هەٙرٔووی ئەٙ ّووبهە (ٙ ؽووٚى ٙ  كووٚح ا  ثبًٌووٖ اًعٌووی اًعموو٠َ)ُەغۆًەهووبّ 

فوٚای  ڕەؽِەرویئیِبٍ اثْ ا صیو (0).هۆچی كەث  (908)ًەٍەهربی ٍب ی 
كٙاروو (0).ٗەىاه هەً هوٚژها ؽەفزوبًێج  كەفەهُ  رەٓ٘ب ًەٙ ّبهە ٓويیوەی 

ثەٙ  ۆیوبّٚێٔی فٙ فە وەی هەُبّٙ ثگەڕێٔەٙە ّئە ڕم كەكاد فبّعەٓگیي
ٗەهٙەٗووب ، ٗەىاه كیٔووبه ثووٚٙەٍووی ُەهعەی ثووبعی ٍووبتٓە ثوولەّ هە ثوووەهەی 

ثوۆ  هەكوٚهٍ(ەٕوەٓعەد هوبهێوی ىۆهیوِ ًەٙ ّوبهەٙە كەثوب ثوۆ )ك فبّعەٓگیي
، كهٍٙزووكٓی هۆّن ٙ پەهەپێلآی ٕەٓعەد ًە پبیزەفزی كەٙ ەری ُەغوۆى

 وەكوٍوٚكی ًەع عەٓگیيفبّهە  ۆى ئبُبژەیە ثۆ ئەٙەیئەٙ ٗەٓگبٙەی ُەغ
ٙ ئەىُووٚٓە پیْەٍووبىییەهبٓی ئەٙ ّووٚێٔبٓە ٙەهكەگووود هە كاگیوووی كەهوووكّ 
ئەٌٗووی ٕووەٓعەری ٓەكەهّٚووذ ٙ ثووۆ ئووبٙەكاّ هوووكٓەٙەی ّووبهەهبٓی فۆیووبّ ٙ 

ە ثەهەٙرٔوی هثەٙ عوۆ، پەهەپێلآی هەهەٍزەی ٍوەهثبىی ٍوٚكی ًێوٚەهكەگورْ
زە كەهەٙێوو(8)ٙثووبه )ُووبٙهاء أً٘ووو(ڕ هبٓی ئەٙكیووٚیٍووەُەهكەٓل رەٙاٙی ّووبهە

                                                            

 .008 پەڕە  ،ا ٍالُیخ ٙاًِەٚى ( اًلًٙخ0)
 .(800/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
أُٚه كاهٟب( ثەٍذ ًە )ُبٙهاء أً٘و( ٗەهكٙٙ ڕٙٙثبهی عەیؾّٚ هە ڕٍٙٙەهبّ ٓبٙیبّ ٓبٙە)( ُە8)

ٙە ڕٙثبهی )ٍبهكاهیب( هە ُجەٍذ پێی )ٍەیؾۆٓە( ئەٙ ّبهآەی كەهەٙێزە ٓێٚاّ ئەٙ كٙٙ 
ٗەهٙەٗب ثەٙ ٓبٙچەیەگٚرواٙە )اًٖەل( هە ئێَزب ، ڕٙٙثبهە پێی گٚرواٙە ثالك ُب ٙهاء أً٘و

 هَزبّ ثەّێوی كەهەٙێزە ٙتری )طبعیوَزبّ( .عگە ًە ئٚىثب
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ثویبهێون كەهكەهوب  عەٓگیيفوبّكٙای گورٔی ٍوەُەهكەٓل ، كەٍذ ُەغۆًەهبّ
ٔووی )ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( كاٙا ًەكٙٙ ٍووەههوكەی ٍووەهثبىی فووۆی ثەگور

كەهب یەهیوبّ ثەٓوبٙی )ّوپی( ئەٙەی روو ثەٓوبٙی )ٍوٚثٚربی( كە و  ثەكٙای 
پێیوبّ كە و  ئەگەه ، فەٙاهیيٍ ّبٕ ثگەڕێْ ٙ ثۆُی ث٘ێؤْ ًەٗەه هوٚم ثو 

ێوووی گەیْوووزْ ٍوووٚپبیەهی گەٙهەی پێجوووٚٙ ٗەٙا وووَ ثوووۆ ثٔێووووّ فوووۆٍ ثوووۆ پ
، ئەگەه ىآیْوووزبّ ڕاكەهوووب ڕٙٙی ًەٗەههوووٚم هووووك، ڕٙٙثەڕٙٙثوووٚٓەٙەی كێوووَ

ە ئبُووبكە ًەٗەُووبّ هبروولا ٍووٚپبیەهی گەٙه، ثچووّٚ ثەّووٚێٔی رووبٙەهٚ كەیگوووّ
كٙٙ هٚڕی )عەزوبی( ٙ )ئەكزوبی( ٙ ثەهەٙ ّوبهی هكەهب ثەٍەههوكایەری ٗە

ئەٙ ، هە پوبیزەفزی ُەٌُەهەروی فەٙاهیويٍ ّوبٕ ثوٚٙ، كەیوبٓێوم( ٓییە)عٚهعب
هەٙرووْ )فەٙاهیوويٍ  ٙ ثٚفووبهاٙ ٍووەُەهكەٓل یەم ثەكٙای یەمئووۆرواڕهووبرەی 

 ّوبهیٓيیون ئەفەبَٓوزبٓی ئێَوزب ٙ  كەهەٙێزەّبٕ( ًە ّبهی )ثەًـ( ثٚٙ هە
 یف(.هّە)ُەىاهی 

ًەگەڵ ٍووووەههوكە ٍووووەهثبىییەهبٓی فووووۆی ، (عە ئەكیووووْ فووووٚاهیيٍ ّووووبٕ)
 (فەٙاهیيٍ ّوبٕ)، ۆثٚیەٙە ٍەههوكە ٍەهثبىییەهبّ ٗەٓلێویبّ پێیبّ ثبُ ثٚٙه

ثچێزە ّبهی )غەىٓە( ًەٙێٚە كیَبّ ٍوٚپبهەی ڕێوجقوبرەٙە ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙی 
ئەگەه ًە )غەىٓە( ّوووبّ ئەٙا كەرووٚآْ ثەئبٍووبٓی ثووگەٓە ، ُەغووۆى ثجوؤەٙە

ەىیوەهوبٓی ثەتٍ ًەثەه فێوایی ڕٙٙكاٙەهبّ ٙ ُەّٚهەری یەهێون ًە ٙ، )ٗیٔل(
( هە ؽبهِی عێواكی عەعەٍ ثٚٙ ئەٙ ٙەىیوە ڕٙهٔەكیْهٚڕی فەٙاهیيٍ ّبٕ )
ٓوبٙچەهەی  ێوزەكەهبد هەث ەد ثە فەٙاهیيٍ ّبٕكەٓبع، ٓبٙی )عِبك اًٌِن(ە
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 . (0)ئەٙاّ ٙ ئەٙە ثٚٙ ثەهەٙ عێواكی عەعەٍ هەٙرەڕم
پێی ٙاثٚٙ ّوەٍزی ئەٙ عوبهەی ىۆه ، ٙهەی ىۆه ڕٙٙفب ثٚٙفەٙاهیيٍ ّبٕ 

ری فۆی ئەٙ ّٚێٔبٓە ثگێویزەٙە ژێو كەٍەت، ەٙهەیە ٙ ٓبرٚآ  عبهەهی روگ
، ثوووۆیە ًە ٗوووی  ّوووٚێٔێن ئوووۆكوە ٓوووبگوم، هە هەٙروووٚٓەرە كەٍوووذ ُەغوووۆى
ئیٔغوب ثەهەٙ ٓوبٙچەی )ثەٍوزبٍ( ، (0)كەُێٔێوزەٙە ُبٙەیەهی هەٍ ًە ٓەیَبثٚٙه
  ٙلٔكە ٍوًەهبری ڕاهوكٓی ًەڕٙٙی ُەغۆًەهبّ  بٕكەهەٙێزەڕم فەٙاهیيٍ ّ

 كەًە ٓووبٙچەی )ثەٍووزبٍ( ٗەه ، )ئووب زّٚ ٙ كڕی( ىۆه گووواّ ثەٗووبی پێجووٚٙ
كە ووو  ئەٙ ، رەٍوووٌیَ ثەپێیوووبٙێوی ىۆه ٓيیووووی فوووۆی كەهوووب ٙ  ئوووب زّٚلٍووؤ

ٙ ، یەم ثوووٚٙە ٓيیووووی ُبىەٓووولەهاّتبٓە ثوووجە كەتی )ئەهكەٗەّ( هە كەٍووؤٚك
بٙە ٓبرٚآ  ثەتٍ ئەٙ پی، ( كٙه ثٚٙە)ڕەیی ُبٙەی ٍ  ڕۆژە ڕم ًە ّبهی

ٙ ئەٙآوویِ ثووۆ ُەغووۆى ٗەُووٚی كەهەٙێووزە كەٍووذ  ٍوؤٚكەهبّ ڕىگووبه ثوووبٙ

                                                            

ثەتٍ عێواكی ، ( ُێژٍٙٙٓٚبّ هبری فۆی )هٚفە(ٙ )ثەٍوا(یبّ ثەعواكەیْ )عواكیْ( ٓبٙ كەثوك0)
ڕٙٙثبهی )عەیؾۆّ(یبّ  عەعەٍ ُەثەٍذ پێی ئێواّ ثٚٙە رب كەگبرە فٚهاٍبّ ٗەٓلێویِ

اّ ئێواّ ٙ ٙتری رٚههە هە ثە هوكۆرە كٙا ٍٔٚهی عێواكی عەعەٍ گٚرٚیبٓە ئەٙە ٍٔٚهی ٓێٚ
ئەٙ ، ئیلٌیِی )رۆهاّ( ٓبٙیبّ ثوكٙە. ٗەهٙەٗب ىۆه عبه ثە )اكٌیَ اًغجبى( یِ ٓبٙیبّ ثوكٙە

 فٞ اًِعطبه اًوٙٗ، 080/ 5، اًجٌلاّ ُعغَ)هبد رەٙاٙی )هٚهكٍزبّ(یْی گورۆرەٙە. 
 ّوػ عٌٜ هاًعطب ؽب٠ّخ (.000، 009 ٓ، اًْوك٠خ اًقالفخ ثٌلاّ، 599 ٓ، األكطبه فجو

 .(099/ 0) اًغٚاُع عِع عٌٜ اًِؾٌٞ اًغالى
( ٓەیَبثٚٙه یبّ )ٓەیْبثٚٙه( ئەٙ هبد ثە پبیزەفزی فٚهاٍبّ ٗەژُبه كەهوا ئێَزب كەهەٙێزە 0)

 .ئێواّ ًە ٓێٚاّ ّبهی ُەّ٘ەك ٙ ٍەثيٙاه كایە
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چەیە ىۆهێوووووون ًە ٍووووووەههوكە ٗەه ًەٙ ٓووووووبٙ (0).ڕەٙآە كەهەّ عەٓگیيفووووووبٓی
فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٗەٙ وولەكەّ كەٓووبعەری پێووجوەّ هە ثبّووزویْ  ٍووەهثبىییەهبٓی
، عێواكووی عەعەُە ەیٙ ثەڕٙٙثووٚٓەٙەی ٍووٚپبی ُەغووۆى ٓووبٙچّووٚێْ ثووۆڕٙ

ئەٙە ، ّوووووبٕ كەٓوووووبعەد ٓبهوووووبٙ ثەرەٙاٙی ٙهەی ڕٙفوووووبثٚٙ ثەتٍ فەٙاهیووووويٍ
ًەهبرێولا ٗێيەهبٓی ُەغۆى ثەهكەٙاٍ ثّٚٙ ًە هوبٙ ووكٓی ئەٙ ّوٚێٔبٓەی هە 

ٗێيەهوبٓی ، كەگەڕاّ (فەٙاهیويٍ ّوبٕ)كەیبٓگود ٙ ّٚێْ ثەّوٚێٔیِ ثەكٙای 
ُەغووۆى كەگەٓە ٓووبٙچەی )ڕەی( ٙ )ئبُووي( ٙ رەٙاٙی ئەٙ ّووٚێٔبٓە كاگیووو 

َ ّووب ثەهەٙ )ُبىەٓوولەهاّ( كەهەٙێووزە ڕم. ًەڕێووی ڕاهوكٓووی فەٙاهىیوو، كەهەّ
ثەتٍ ، ٗەىاه هەٍی ًەگە لا ثوٚٙ ثیَذٍٚپبیەهی ٓيیوەی  (فەٙاهیيٍ ّبٕ)

ٍوووٚپبهەی ٗەُوووٚی ًەٓبٙچەهوووبّ پەهد ثجوووّٚ ٙ چەٓووول عوووبهەهیِ هەٙرووؤە 
، ثۆٍووەی ُەغۆًەهووبّ رووب ىۆهێوون ًەٍووەههوكەهبٓی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەهووٚژهێْ

فەٙاهىیووَ ّووبٕ هەكەهووٚژهم )عِووبك اًٌِوون( ثووٚٙ  یەهێوون ًەٙ ٍووەههوكآەی
ێن ریووەم ّوەڕی( هٚڕی فەٙاهیيٍ ّوبٕ ٙ ٗەروب ًەڕٙهٔەكیٔگەٙهە ٙەىیوی )

فەٙاهیيٍ ّبٕ فۆی ٙ چەٓل هەٍێوی ، ثەه ئەٍپەهەی فەٙاهیي ّبٕ كەهەٙم
ُەغۆًەهوووبّ ، كەٙهٙه ثەهی ڕىگبهیوووبّ كەثووو  ثەهەٙ ُبىەٓووولەهاّ كەهەٙٓە ڕم

ێیەهووی ثچووٚم ًەٍووەه ًەٙێووِ ثەهەٙ ك (ەٙاهیوويٍ ّووبٕف)ثەٙە كەىآووْ ٙ ئیٔغووب 
، (ەفەىەه( عێگیوووو كەثووو  ئەٙ كێووویە ٓوووبٙی )ئبثەٍووووّٚ، )كەهیوووبی كەىٙیوووْ

                                                            

عجبً  ربهیـ اًِەٚى . ٗەهٙەٗب هزێجی038  پەڕە ،( اًزبهیـ اًَیبٍی ًٌلًٙخ اًقٚاهىُیخ0)
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ُووبٙەیەم كەُێٔێووزەٙە ٙ ًەُوويگەٙد ًەگەڵ  فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ًەٙ كێوویە ثچووٚهە
فە وی كێیەهە ٓٚێژكەهب ٙ ىۆه عبه ًەفٚا كەپبڕایەٙە ئەگەه ئەٙ عبهەی ًەٙ 

ەٙا ثە ووووووێْ ثوووووو  ؽووووووٚهِێوی كاكٙەهآە ًە ُیؾوووووؤەرە ڕىگووووووبهی ثوووووو  ئ
ئووبًەٙ هووبرە هە فووۆی ًەٙ كێوویە ثچووٚهە ؽەّووبه ، ُەُووٌەهەرەهەی ثگێوووم

یەهێن ، ٗەٓلێن ًە پیبٙەهبٓی ثەٓ٘ێٔی پەیٚەٓلی ثە ُەغۆًەهبّ كەهەّ، كاٙە
هوبری فوۆی هە ، ًەٙهەٍبٓە ٍەههوكەیەم ثەٓبٙی )ههْ اًلیْ هجٚكفبّ( ثٚٙ

، ُبٍ ٙ هٚڕە ُبُی ئەٙ هەٍە كەهٚژمگوی ُبىەٓلەهاّ كە، (فەٙاهیيٍ ّبٕ)
ٙاهیوويٍ ّووبٕ( ئەٙیووِ ئەٙە ثەٗەى كەىآوو  ٙ ٗەٙ وولەكا رووۆ ەی فووۆی ًە )فە

ٗێووُ كەهەٓە ٍوەه ئەٙ  ُەغۆًەهبّ ٙ ًەگەڵ ئەٙاّ یيیثوبرەٙەٙ كەچێزە ڕ
ثە  فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ، ثەتٍ فەٙاهیوووويٍ ّووووبیبّ ثووووۆ ٓووووبگیوم، كێوووویە ثچووووٚهە

ثچوٚم كەهوبد ثەٓوبٙی )ئبثەٍووّٚ( هەّزیێوی ثچٚم ڕٙٙ ًە كٙهگەیەهوی 
ُەغۆًەهووبّ ، هە ئێَووزب پیووی كەگووٚروم )ئبّووٚهاكە( كەهەٙێووزە ٙترووی ئیووواّ

كەىآووووْ ئەٙ هەّووووزیە ثچووووٚهە فەٙاهیوووويٍ ّووووبٗی رێوووولایە ىۆه ٗەٙ وووولەكەّ 
ثەتٍ ٓوووبیگەٓ  ٙ فەٙاهیووويٍ ّوووبیبّ ًووو  ّٙٙ كەثووو  ٙ ، كەٍوووزگیوی ثووووەّ

ەٙ هبرەّوە فەٙاهیويٍ ً، عەٓگیيفوبٍّٚپبهەی ُەغوۆى كەگەڕێؤەٙە ثوۆ  ی 
ٙ كایووون ٙ فێيآەهوووبٓی  ّوووبٕ ثەٙەُ كەىآووو  هە رەٙاٙی ُوووبڵ ٙ هچەهوووبٓی

ًەُبىەٓلەهاّ هەٙرٚٓەرە كەٍذ ُەغۆًەهوبّ فەفەروی ئەٙ ّوەٍوزە گەٙهەیەٙ 
ًەكەٍزلآی رەٙاٙی ثٔەُب ەهەی ًە )فەٙاهیويٍ ّوبٕ( هوۆكەثٔەٙە ٙ ًەٗەُوبّ 

هگە( ثچوٚهە ٙەفوبد هبرلا رّٚی ٓەفۆّیەهی ٍەفذ كەثو  ٙ ٗەه ًەٙ )كٙ
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ی پوو  هفووْ ثوووەّ رەٓ٘ووب (فەٙاهیوويٍ ّووب)كەهووبٙ ٗیچیووبّ كەٍووذ ٓووبهەٙم 
ثەهگێوی هۆٓی هەٍێن ٓەث  ثەٓبٙی )ٌِّ اًلیْ ُؾِٚك اًغبٙیِ( ٗەه 
ئەٙ هەٍە فەٙاهیيٍ ّبٕ كەّٚاد ٙ ًەٙ كٙهگە ثچٚهە كەیٔێوژّ ئەٙە ًەٍوب ی 

اًولیْ ى ئیٔغوب )ٓەٍوەٙی( ًەهزێوجەهەی )ٍویوح عوال (0).هۆچی ثٚٙ (908)
 ّبٕ هە ىآی ئەعەًوی ٓيیون ثوۆرەٙە فەٙاهیيٍ: كە   002أًِوجوری  پەڕە 

ى ێ ٙ ّبٙ ئب  ّب( هٚڕەهبٓی ثبٓن كەهب ٙارە )عالى اًلیْ ُٔوجوری ٙ ئە
اّ عوووی اًَووٌطٔخ كوول آفٖووِذ ٙاًلًٙووخ كوول ٙٗووذ كٚاعوولٗب : ٙەپێیووبّ كە وو 

أظفوبهٕ ٙ رعٌلوذ ٙ ٗنا اًعلٙ كل رأهلد أٍجبثٖ ٙ رْوجضذ ثبًٌِون ، ٙر٘لُذ
ٙٗووب آوووب ما ٠ًُٚووٖ اًع٘ووول ، ُٔوجوروووٞ أ٠ٓبثووٖ ًٙووو٠ٌ ٟبفوون صوووأهٝ ا  ًٙوولٝ

ٙا ٓقواط فٞ ٌٍن رجبعزٖ ٙ ّول ٍو٠فٖ ث٠ولٕ عٌوٜ ٍٙوظ ، فع٠ٌوِب ثطبعزٖ
 عالى اًلْٟ . 

گوێووووی كەٍووووەتد ٙ ُەٌُەهەرووووی ئووووێِە هوووووآەٙە ثٔچیوووؤە ٙ ثٔەڕەرووووی 
كایە رۆ ەی ُٔیِ رەٓ٘وب ئەٙ كٙژُٔەُ ًە ىیبك ٙ ثەٗێي ثّٚٙ ، ٗە ٚەّبیەٙە

ثووۆیە ئەٙە ئەٙ كەهەٍ ثە عێْٔوویٔی ، )ُووٚٓوەثوری( هووٚڕٍ ًییووبّ كەٍووەٓێزەٙە
ٙە كاٙا ًەٗەهكٙٙ هوٚڕەهەی رووی كەهوبد ًە گوٚێوایە ی ، فۆٍ كٙای ُووكَٓ

)عوووالى اًووولیْ(ی ثوایوووبّ كەهٓەچوووْ ٙ ئیٔغوووب ثەفوووۆی ِّْوووێوەهەی ًە كەك 
ٙكەٍوووەتری  ن  ئەٙەُ ٓیْوووبٓەی گٚاٍوووزٔەٙەی ُٚ وووهوووٚڕەهەی كەثەٍوووز

، ٗەه ًەٙ كٙهگەیە ٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ كەٓێوژهم، فەٙاهیيُە ًەثوبٙهەٙە ثۆهوٚڕ

                                                            

 .039 پەڕە  ،( اًزبهیـ اًَیبٍی ًٌلًٙخ اًقٚاهىُیە0)
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 (گٚاىێزەٙە ثۆ كەتی )كٌعخ أىكٗوْارو عالى اًلیٔی هٚڕی گۆڕەهەی كەكٙ
ثەتٍ ئەٙ هوبرەی ُەغۆًەهوبّ رەٙاٙی ، هە ٗەه ًە ٓبٙچەی ُبىەٓولەهاّ ثوٚٙ

، اهیوووويٍ كەىآووووْگووووۆڕەهەی ٍووووٚ زبّ فەٙ و كەهەّ ثە ّووووٚێٔیئێووووواّ كاگیوووو
ثەٍ عۆهە هۆروبیی ، گۆڕەهەی ٗە لەكەٓەٙەٙ ئیَن ٙ پوٍٙوەهەی كەٍٚرێْٔ

كۆٓبغێوی روبىە كەٍوزپێلەهبد ئیٔغب ، ثە ژیبٓی )ُؾِل فەٙاهیيٍ ّبٕ( ٗبد
ی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ڕٙەی ُەغۆًەهووبّ ثەٍووەههوكایەری هووٚهەٓگووبه ثووٚٙٓەًە ثە

ە ٍوووەه ثبٍوووی ثەتٍ ثەه ًەٙەی ثچیووؤ، ٍوووٚ زبّ عە ًەكیٔوووی ُوووٚٓوەثوری
ثەهەٓگبه ثٚٙٓەٙەٙ ژیبٓی )ُٚٓوەثوری( گوٓگە ثبٍی ثەٍوەه ٗوبری كایووی 

 ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّبٕ ثوەیْ )روهبّ فبرّٚٙ(.
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 ذْٛ( تەسەر ٘اذی )ذزواْ خا
 دایىی سٛڵراْ خەٚاریشَ شاٖ 

ەیەهێون هچوی )فوبّ عەٓوْوییە( ه، )روهبّ فبرّٚ( ًە ٗۆىی )ثیبٙٙد(ە
كەهووب هووٚڕی  (رەهووِ هووٚڕی ئیووي)ّووٚٙ ثە ، ّثووٚٙە ًە پبكاّووبی رٚههەهووب

هچە پبكّبیەٙ ّوٚٙ  ٙارە، هە كەهبرە ثبٙهی ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّبٕ، ئەهٍە ّ
ەٍوذ پیوبٙەهەی ٙارە كٙای ئەٙەی كەٍوەتد كەهەٙێوزە ك، ثەهٚڕ پبكّب كەهوب
ىۆهێوون ًە عەّوویوەد ٙ ثٔەُووب ەی روهووبّ ، ی فەٙاهیيُوویٍووٚ زبّ )رەهووِ(

ثْ ٙ گەٙهەٍەههوكەٙ پیبٙە گەٙهەهبٓی كەٙ ەد رێوەڵ ثەكەٍەتد كە، فبرّٚٙ
ٗەه ًەثەهئەٙەُ ثوووٚٙ )روهوووبّ فوووبرّٚ( ، ًە عەّووویوەری ئەٙ ئوووبفوەرە ثوووّٚٙ

كَووەی ىۆه كەڕۆیووی ٙ عەَُووەهێوی ثەٗێوويی كەٍووەتد ثووٚٙ ًە كەٙ ەرووی 
فەٙاهیيُی ٗەرب كٙای ُوكٓی ٍوٚ زبّ )رەهوِ( ٙ گٚاٍوزٔەٙەی كەٍوەتد 

روهووبّ فووبرّٚٙ ثەٗووۆی ئەٙ ، ّووبٕثووۆ هووٚهەهەی ٍووٚ زبّ ُؾِوول فەٙاهیوويٍ 
ٓبىٓووبٙی )فلاٙەٓوولی عی٘ووبّ( ًێٔوووا ثووٚٙ ٙارە ، كەٍووەترە ثەٗێوويەی ٗەیجووٚ

ئبفوەرێن ثٚٙ فوبٙەّ هەٍوبیەرێوی ثەٗێوي ثوٚٙ ًەگەڵ ئەٙەُ ، فبٙەٓی عی٘بّ
هەً  كئەٙەی ؽەىی ٓەكەهووو ٍووەهەڕای، ثوووٚژٙ فووٚێٔوێژیوی گەٙهەُ ثووٚٙ

كەٍووذ ٙەهكآووی ، ەٙهە ثووٚٙثەتٍ فووۆی ٍووزەُوبهێوی گ، ٍووزەٍ ًەهەً ثوووب
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 ثوۆیە، ّ فەٙاهیيُی ٓیگەهاّ كەهووكئەٙ ئبفوەرە ًە كەٍەتد ىۆه عبه ٍٚ زب
كٙای ، فەٙاهیيُی هوٚڕی ٚە ٓێٚاّ )روهبّ فبرّٚ( ٙ ٍٚ زبّهێْەیەم هەٙرج

گەهچووی ، (گیوا ٙ ثوووای روهووبّ فووبرّٚ )یٔووبى فووبّ( هووٚژهائووۆرواڕئەٙەی )
( ثوواىای )رٚههوبّ فوبّ( ثوٚە ٓەم ْ )یەٓبى فوبّكە ێٗەٓلێن ًەٍەه چبٙەهبّ 

هەٍێن ثەٓبٙی )ثله اًلیْ اًعِیل( هەیەهێن ثوٚٙ ًە پیبٙەگەٙهەهوبٓی ، ثوای
: كە و  عەٓگیيفوبّ( ٙ ثەعەٓگیيفوبّئەٙ پیبٙە كەچێزە  ی )، فەٙاهیيٍ ّبٕ

ىۆهی ثٔەُوب ەهەُی  هەٍوێویٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ثبٙم ٙ ُبٍ ٙ هٚڕە ُوبٍ ٙ 
ثۆروۆ ە ، ّوبیە فەٙاهیويٍكوَ ًە ڕەً ىیوبرو ئێَزبُ ُْ ًە ٗەُٚٙه، ەهّٚزٚ

 عەٓگیيفوبٍّەٓلٓەٙە ًە فەٙاهیيٍ ئبُوبكەٍ ٗەُوٚٙ هبهێون ئەٓغوبٍ ثولەٍ ٙ ثە 
یەهی ڕاكەگەیەٓوووو  هە فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ فووووبٙەّ ٗێيێوووووی گەٙهەیە ٙ هێْووووە

ڕێَ پێجلە ثب ًەٙ ثەیٔە ُْ ، ی كایوی ٗەیەىۆهیْی ًەگەڵ )روهبّ فبرّٚ(
ٚاّ )روهووبّ فووبرّٚ( ٙ )فەٙاهیوويٍ ّووبی( فووۆٍ ثجیوؤَ ٙ هێْووەی ٓێوو ڕۆ ووی

)فەٙاهیووويٍ( ثگوووویْ هە  ڕثەٙ ئُٚێووولەی ثەثووو  ّوووە، هوووٚڕی گەٙهە روووو هەٍ
ثەكهەكیووْ ، ڕێووی پێوولەكاٙ عەٓگیيفووبّ، ەٍووەتری فەٙاهیوويٍ ّووبیەپووبیزەفزی ك

عەُیوول چەٓوول ٓووبُەیەم ًەٍووەه ىاهی گەٙهە پیووبٙآی كەٍووەتری كەٙ ەرووی 
ئەٙە ، ًەٓبُەهبٓوولا ٗووبرٚە فووبّ( كەٍٓٚوو  ٙ كەیٔێوووم ثووۆ )روهووبّ فەٙاهیوويٍ

ٍٚ زبّ فەٙاهیيُی هٚڕد ثەرەٓ٘ب عێی ٗێْوزٚی ٙ ثوب ئوێِە ثەكٙای ڕێوگە 
چبهەیەهی رو ثگەڕێْ كەٍوەتری روۆ ثِێٔو  ٙ ڕێوِ ٓەكەیوْ ّوەڕ ثوەٙێوزە 

 ( ؽووووبعجەهەی فووووۆیعەٓگیيفووووبّٗەه ًەٙ هووووبرەُ )، ٓووووبٙچەهەی ئووووێِە
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ەٓوووووبٙی ه ۆی ثوووووۆ  ی )رٚههوووووبّ فوووووبرّٚ( كەٓێوووووومكەهگەٙآەهەی فووووو
ثە)رٚههوووبّ فوووبرّٚ( ، عەٓگیيفوووبّكآْوووِەٓل ًەٍوووەه ىاهی ، )كآْووؤِل(ثٚٙ

ڕاكەگەیەٓوووو  ئەٙە هووووٚڕەهەد ًە فەهُووووبٓی رووووۆ كەهچووووٚەٙ رووووۆی ثەرەٓ٘ووووب 
كەٙهٙثەی ٙثە ێٔوووی ئەٙەد پێووولەكەیْ هە فەٙاهیووويٍ ٙ فٚهاٍوووبّ ، عێ٘ێْوووزٚە

، رەٍوٌیَ ثووەّ ثەٙ ُەهعەی ثەث  ّوەڕ فەٙاهیيُِوبّ، رەٌٍیَ ثەرۆ كەهەیْ
فۆی ٙ هەٍە ٓيیوەهبٓی ، ( ٓبهبٙعەٓگیيفبّٚههبّ ُزِبٓە ثەثە ێٔەهەی )ر

چەی ُبىەٓوولەهاّ ّ ّووبهەهە ثەعوو  ث٘ووێ ْ ٙ ثەهەٙ ٓووبٙكەٙهٙ ثەهی ثویووبه كەكە
 ثوەٙٓە ڕم.

 ذاٚأە گەٚرەوەی)ذٛرواْ خاذْٛ(

ئەٙ ثوووووبهٙٙكۆفەی ڕٙی ًەكەٍوووووەتری ، رٚههوووووبّ فوووووبرّٚٙ پێوووووی ٙاثوووووٚٙ
هوبری ، هبرییە ٙ ثەٙ ىٙٙآە هۆروبیی پێولم )فەٙاهیيٍ( هوكٙە ثبهٙٙكۆفێوی

فۆّووی پیووبٙەهەی ٙارە ٍووٚ زبّ )رەهووِ( هە ٓووبٙچەهەی ًەژێووو كەٍووەتری 
پبكّوووبٙ گەٙهە  هوووٚڕە ًە ىۆهی هەٍوووێویچەٓووول ، كەهٗێٔوووب ٍوووەًغٚكییەهبّ

( كەٍزگیوهوكثٚٙ ًە )فەٙاهیويٍ( ىیٔولآی هواثوّٚٙ ٙەهوٚ ٍەًغٚكیپیبٙآی )
 ٙ )عِووبك اًوولیْ( ٙاًووی ثەًووـ ٙ ٚكیٍووەًغٗەهكٙٙ هووٚڕی ٍووٚ زبّ )طەوووى( 

هٚهەهەی عِبك اًلیْ هە ٙاًی )روُن(ثٚٙ ٙە ٙاًی )ثبُیبّ( هەٓوبٙی عوالء 
ٙە ٗەهكٙٙ هووووٚڕی ٙاًووووی )ٍوووولٔب ( ٙ ىۆه ًەهووووٚڕە پبكّووووبٙ ، اًوووولیْ ثووووٚٙ

رٚههووووبّ فووووبرّٚ ثەهًەٙەی فەٙاهیوووويٍ ، ٍووووەًغٚكیپٌەكاهەهووووبٓی كەٙ ەرووووی 
ی  هە ىۆهثەیوووبّ ٗووو، آەزٔی ٗەُوووٚٙ ئەٙثەعێج٘ێ ووو  فەهُوووبّ كەهوووب ثەهّٚووو
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كٙه ، ثەتٍ رٚههوبّ فوبرّٚ گوٚری ئەگەه ئەٙآە ئوبىاك ثوووێْ، ربٙآیبّ ٓەثٚٙ
( ٍووەًغٚكیىیٔوولٙٙهوكٓەٙەی كەٍووەتری ) ًەگەڵ ُەغۆًەهووبّ ٗەٙ وویٓیوویە 
 .(0)كەهٚژم یبّثۆیە ٗەه ٗەُٚٙ، ثلەّ

ًێوووەكا ئەٙەُووبّ ثووۆ ڕّٙٙ كەثێووزەٙە هە ئەٙ ثٔەُووب ەیە ثٔەُووب ەی كەٍووەتد 
ئەٙ ، ٓەم ثٔەُوووب ەیەم ًەفەُوووی ثووواڵٙ هووووكٓەٙەی ئەٙ ئیَوووالُە ثووو ، ەثوووٚٙ

ثٔەُوب ەی فەٙاهیويٍ هوكیوبّ ًە ٗوی  ّووٚێٔێوی ئەٙ  هّٚوزْ ٙ هبٙ ووبهیەی
، ێووی ڕەّوەُێژُٙٙێژٙٙی ئەٙ ثٔەُوبتٓە  ثەكافەٙە، ئیَالُە عێی ٓبثێزەٙە

ئەٙەٓوولەی فەهیوووی هّٚووزْ ٙ ٓەٗێْووزٔی یەهزووو ثووٚٙیٔەٙ ئەٙەٓوولە فەهیوووی 
كەٙ ەروی ، ٗەه ًەثەهئەٙەیە كەروٚآیْ ث وێْ، لٓی ئەٙ ئیَوالُە ٓەثوٚٙیٔەگەیبٓ
هەفزووووبهٙ  ثەتٍ رووووبٙآێوی گەٙهەیە، ٍ ثووووٚٙەە ثەٓووووبٙی ئیَووووالڕاٍووووزئەٙآە 

كەٍووەتری ئەٙآە ، ٗە َووٚهەٙری ئەٙ عووۆهە ثٔەُووب ەیە ثوولهێزە پووبڵ ئیَووالٍ
ن ًە ٓەم كەٍوەترێ، كەٍەتری ثاڵٙ ثٚٙٓەٙەٙ ُٚ وولاهی ٙ فۆٍوەپبٓلّ ثوٚٙە

 ری فٚا.ّەهیعەفيُەد ئیَالٍ ٙ 
رەٙاٙی ُٔب ەهوووبٓی ، ثەٙ عوووۆهە )رٚههوووبّ فوووبرّٚ( فەٙاهیووويٍ عێووولەٗێ  

ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ًە ه  ٙ هٚڕی ًەگەڵ فۆی كەثب ٗەهچی ئوب زّٚ ٙ كڕٙ 
چەٓول ، ُەهعبٓی ٗەثٚٙ ٗەهٗەُٚٙ ًەگەڵ فۆی ثوكٙ فەٙاهیيُی عێ٘ێْوذ

ئووبفوەد ٙ ُٔووبتٓەٙ ّووبهەىای ی ئەٙ پبهاٍووزٔپبٍووەٙآێوی ًەگەڵ ثووّٚٙ ثووۆ 
بّ فوبرّٚ( هەٍوێن یەهێن ًەٗەُٚٙاّ ك َۆى رو ثوۆ )روهو، ڕێگبیەهەُ ثّٚٙ

                                                            

 .90 پەڕە  ،( ٍیوح عالى اًلیْ ُٔوجوری0)
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عوُٚەه فوبّ ىۆه ، فبّ( هٚڕی ٙاًوی ٓوبٙچەی )یوبىه(ثٚٙثٚٙ ثەٓبٙی )عِو
، كّووووبهەىای ڕێگووووبیەهە ثووووٚٙ )روهووووبّ فووووبرّٚ(یِ ىۆه ُزِووووبٓەی پێوووولەهو

كەچێووزە ، هی كەُووومبٙە هەثووبٙئەٙپیوو، فبّ( ثووٚٙعُٚەهفووبّ ٓبىٓووبٙی )ٕووجٚه
ثەتٍ كٙارووو ثووواهەی ، ثووبٙهی ٙ كەثێووزە فووبٙەٓەی ٓووبٙ چەی )یووبىه( ێٔیّووٚ

هەٓووبٙی )ٗٔوولۆفبٓە( ثەپیالٓێوون عووُٚەه فووبّ ًە كەٍووەتد  كەكا ٙ فووۆی 
هە)ٗٔووولۆفبّ( كەگوووبرە ٍوووەه هٚهٍوووی ، كەچێوووزە ٍوووەه هٚهٍوووی كەٍوووەتد

ئەٙ ، فووبّ(ی ثوووای هووۆهە ثوووەّچووبٙی )عُٚەه، فەهُووبّ كەهووب كەٍووەتد
، هەٍووەی ثەفەهُووبٓەهە ٗە لەٍووز  عُٚەهفووبٓی فووۆُ كەٙم ثووۆیە كەیووجەّ

یوووِ ٙا ٓیْوووبّ كەكا هە چوووبٙی (فوووبّعُٚەه)ثەتٍ چوووبٙی هوووۆه ٓوووبهەّ ٙ 
فووۆی ، ئەٙەثووٚٙ یووبٓيە ٍووب ی ڕێوون عُٚەهفووبّ ًە روٍووی ثووواهەی، هووۆههواٙە

 ئیٔغب)رٚههوووبّ فوووبرّٚ(، ٙەفوووبد كەهوووبفبّ( روووب )ٗیٔووولۆ، ثەهۆهٓیْوووبّ كەكا
ثەثەٗوووبٓەی ، فبّ(یِ كەفوووبرە ژێوووو كەٍوووەتری فوووۆیۆٓوووبٙچەهەی )ٗیٔووول

ئەٙەی هە فێيآوووی )ٗیٔووولۆفبّ( ئبفوەرێووون ثوووٚٙە ًە عەّووویوەری )رٚههوووبّ 
ئەٙ هووبد عُٚەهفووبّ چووبٙی فووۆی كەهووبرەٙە ٙ ثەٙ ئُٚێوولەی هە ، فووبرّٚ(

ثەتٍ رٚههوبّ فوبرّٚٙ ، )رٚههبّ فوبرّٚ( ثیگێوویزەٙە ٍوەه هٚهٍوی كەٍوەتد
، فبٓی پێلەثەفْو  ٙ ٓوبٙی كەٓو  )ٕوجٚهفبّ(ٓبىٓبٙی  ئەٙە ٓبهبد ٙ رەٓ٘ب

ئەٙ هووبرەی ّووبهی ، ئەٙپیووبٙە ىۆه ك َووۆىآە ًەگەڵ رٚههووبّ فووبرّٚ كەثوو 
بّ فوووبرّٚ رٚههووو، )فەٙاهیووويٍ( عێووولەٗێ ْ ٙ ًە ٍووؤٚهی )یبىه(ٓيیووون كەثووؤەٙە

فبّ( ٓەثبكا ثەعێی ث٘ێ   ثوۆیە فەهُوبّ كەهوب ٙ روٍی ئەٙەی ٗەیە )عُٚەه
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ەٙم كەهوووٚژّ ثەثووو  ئەٙەی ٗوووی  فوووبّ ًعُٚەه، ًەگەهكەٓوووی ثووولەّ: كە ووو 
ثەٙەُ رٚههووبّ فووبرّٚ رووبٙآێوی رووویِ كەفووبرە ٍووەه ئەٙ ، وی هوكثوو ێرووبٙآ

ٙ ُٔب ەهوبٓی )رٚههبّ فوبرّٚ(  كٙارو، ٗەُٚٙ ربٙآبٓەی هە ئەٓغبُی كاثّٚٙ
( )ٓوبٙ چەی )ُبىەٓولەهاّ( زی ى( كەتیەهوی ٍوەف، كەگەٓە كەتی )ئیالى

ُەغۆًەهووووبّ كەگەٓە  (0)ًەئێووووواّ ئێَووووزبثوووو  هە كەهەٙێووووزە ) هیغووووبّ(ی كە
ّووووٚێٔەهە ٙ كەتهە گەُووووبهۆ كەكەّ ئەٙ كەتیە كەرووووٚآ  چووووٚاه ُبٓوووون 

 (0)ئەٙەی هە ىۆه ٍوەیوە ٗەهٙەهوٚ ٓەٍوەٙی، ثەهەٓگبهی ُەغۆًەهبّ ثجێزەٙە
ئەٙ ٓووبٙ چەیەُ ، ئەٙ كەتیە ًەّووٚیٔێوی عبٍوو  ثووٚٙ: ەگێووویزەٙە ٙ كە وو ك

ثوۆیە فە ووی ٓوبٙچەهە ىۆه فەُوی ئبٙیوبّ ، ثەٓبٙ ثبٓن ثٚٙ ثەثوبهآی ىۆه
روووبٙەهٚ رٚههوووبّ فوووبّ كەگوووبرە ئەٙ ، ٓەثوووٚٙ ٙ ئوووبٙی ىۆهیوووبّ گوووي ٓەكەكایەٙە

ٓگەی ُەغۆًەهوبّ كەتهەیوبّ ثەكەكهی فٚای گەٙهە ئەٙ چەٓول ُوب، كەتیە
فە وووی كەتهە ڕۆژ ثەڕۆژ  ٙاىٙ ، گەُووبهۆ كاثووٚٙ ك ۆپێوون ثووبهاّ ٓەثووبهی

ثوو  ئووبٙی ریٔیووبّ ثووۆ كێٔوو  ٙ ثەٓبچووبهی  ڕاكەیەیثێ٘ێووي روكەثووّٚٙ رووبئەٙ 
ئەٙ ڕۆژەی هە )رٚههووبّ فووبرّٚ( ، فۆیووبّ ثەكەٍووذ ٗێوويەهەی ُەغووۆى كەكەّ

ثوووبهآێوی ىۆه  ەژٗەه ئەٙ ڕۆ، فوووۆی ڕاكەٍوووزی ٗێووويەهەی ُەغوووۆى كەهوووب
ثەگووٚڕ كەثووبهم. ٍووجؾبّ اًٌووٖ فووٚای گەٙهە ٍووزەُی ًەفووۆ ؽەهاُووووكٙە 

ىۆهعوبه ٍوزەُوبهاّ كٙاڕۆژیووی ربهیون ٙ ٓوبفۆُ ، ًەهەٍیْی كجٚڵ ٓبهوب
                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ3  ی ژُبهٕ ف . 
 . 38 پەڕە  ،( ربهیـ اًِەٚى0)
 .99 پەڕە  ،هزێجی ٍیوح عالى اًلیْ ُٔوجوری (0)
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ئەٙ هوبرەی ُەعوبىی  (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)پێەەُجەهی فٚا ، چبٙەڕٙآیبّ كەهب
ٖ ًو٠ٌ ث٠ٔوٖ ٙثو٠ْ ٙارق كعٚح اًِمٌوٍٚ فبٓو ...: ٓبهك ثۆ یەُەّ پێی فەهُٚٙ

ًەثەه ، هە ٓەهەّ ٍووزەٍ ثوووەّ: ُبٓووبی ئەٙ فەهُووٚكە ئەٙەیە (0).ؽغووبة ٖاًٌوو
ی گەٙهە ٗووی  فووٚاٙ واٙ ًێووو ەٓێووٚاّ ٓووياٙ پووبڕآەٙەی هەٍووی ٍووزەٍئەٙەی ً
 .فٚای گەٙهە ٓياهەی كجٚڵ كەهب، ٓییەپەهكەیەم 

)رٚههووووبّ فووووبرّٚ( ٙ هچەهووووبّ ٙ ُٔووووب ە ثچٚهەهووووبٓی )فەٙاهیوووويٍ ّووووبٕ( 
ًەكەٙهٙثەهی ّبهی  هە ئەٙ هبد، هیْ ثۆ ی عەٓگیيفبّٗەهٗەُٚیبّ كەٓێوك
( فەهُووبٓی هّٚووزٔی كەٍووذ ثەعێووی ٗەُووٚٙ عەٓگیيفووبّ)، )طبًلووبّ( ثووٚٙ

یەهێون ًەٙآەی ًەگە وی ، ( ثوّٚٙ)رٚههوبّ فوبرّٚەگەڵ ئەٙآە كەهكەهب هە ً
ٗەه ٗەُٚٙیبّ ، ٕبًؼ( هٚڕیُؾِل ، ٙەىیوێن ثٚٙ ثەٓبٙی )ٓمبٍ اًٌِنثٚٙ 

ًەٙم كەهووٚژهێْ ٗەرووب ُٔووبًە ثچٚهەهووبٓی )فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( رەٓ٘ووب رٚههووبّ 
ٗەُٚیوبّ ، فبرّٚ ٙ هچەهبٓی ٙ هٚڕێوی ثچٚهی )فەٙاهیيٍ ّبٕ( ٓبهٚژهێْ

 ێؤەهچەهوبٓی ٍوٚ زبّ كەكه، زی ُەغوۆىهاكووٍٙ(ی پوبیزەفْ ثوۆ )كەكهێكەٓێو
رەٓ٘ب هچێوی ثەٓوبٙی ، ئەٙ ٍەههوكە ٍُٚ ِبٓبٓەی چٚٓەرە ڕیي ُەغۆًەهبّ

ئەٙ ئوبفوەرە ، )عوٚعی( ثۆفوۆی كەیجوب عەٓگیيفبّ)فبّ ٍٚ زبّ( هٚڕەهەی 
ی عووووالى اًوووولیْ ُٔوجورووووی چەٓوووول ُٔووووب ەه ٍووووٚ زبّهە كەهووووبرە فّٚوووووی 

  ٙ ٓووبُە ثووۆ ثووواهەی ٙارە ثووۆ عووالى اًوولیْ كەثوو (عەٓگیيفووبًّەهووٚڕەهەی )
كەٓێوم هە ُٔب ەهبٓی ٍُٚ ِبْٓ ٙ عٚعی كەكەغەی ٓەهوكّٙ ًەٙەی فێووی 

                                                            

 .هٙإ اًجقبهٝ (0)
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( ثبٍوووی ئەٙ ویِ ًە ثبٍوووی )عوووالى اًووولیْ ُٔوجورووویكٙارووو، كٚهئوووبّ ثوووجْ
 .(0)فّٚوەی كەهەیْ

ٗە َوٚهەٙرەهبٓی یەهێون ثوٚٙ ، ّ فبرّٚ( ئوبفوەرێوی ٍوزەُوبه ثوٚٙ)رٚههب
هبری فۆی ٗەهّٚێٔێن ، ٙفبٓلٓی كەٙ ەری فەٙاهیيُەهبًّەٙ ٗۆهبهەهبٓی ڕ

رٚههوبّ فوبرّٚ ، ی فۆیوبّكەٍوەتر وێژ فَزجب ثیبّ (فٚاهیيٍ ّبٕ)ٗێيەهبٓی 
هەٍووێوی ًە عەّوویوەرەهەی فووۆی كەٓووبهكە ئەٙم ثووۆ ئەٙەی ٍەهپەهّووزی 

ئیٔغوووب ىۆه عوووبه ئەٙ كیوووالٓەی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ كەیگوووورْ ٙ ، ٓوووبٙچەهە ثووووب
ٍ( رٚههوبّ فوبرّٚ ثەّوەٙ پبٍوەٙآەهبٓی فوۆی كەٓوبهكٙ كەی٘ێٔبّ ثۆ )فەٙاهیي

 هەٍوووێنثوووۆ ئەٙەی ٗوووی  ، كیٌەهبٓیوووبّ كەهّٚوووذ ٙ فوێوووی كەكآە ڕٙثوووبهەٙە
رٚههوبّ فوبرّٚ ثجوٚە ، ٓەرٚآ  ڕٙٙ ثەڕٙٙی كەٍەتری فەٙاهیيُەهبّ ثجێوزەٙە

عەَُووەهێوی گەٙهەی كەٍووەتد ثەرووبیجەد ًە ٍوؤٚهی ّووبهی )فەٙاهیوويٍ( 
ثوۆیە فْوبهی فَوزە ٍوەه ، يُییەهبّ ٗەژُبه كەهوواهە ثە پبیزەفزی فەٙاهی

ُؾِوولی هووٚڕی هەكەثوو  )ئووۆى ێ ّووبٕ( هووٚڕی ثوووبرە عێْٔوویْ ٙ ٙەًووی 
ئەٙەی ٍٚ زبّ ُؾِول فەٙاهیويٍ ّوبٕ ٍو  هوٚڕی  ٍەهەڕای، عەٗلی فۆی

)ئووۆى ێ ّووبٕ( ًە ٗەهٍوو  ، ٙهوؤەكیْ ٙ اٙى ێ ّووبٕڕٗەثووّٚٙ عووالى اًوولیْ ٙ 
هچوی گەٙهە ، وی ئوۆى ێ ّوبٕی كایثەتٍ ًەثەه ئەٙە، هٚڕی ثچٚم رو ثٚٙ

ثۆیە ئەٙی هوك ثەٙەًوی عەٗولی ، عەّیوەری )رٚههبّ فبرّٚ( ثٚٙ یبٙێویپ
ە ( هفوبرّٚ ًەگەڵ )عوالى اًولیْ ُٔوجورویئیٔغوب رٚههوبّ ، )فەٙاهیيٍ ّبٕ(
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)ٓەٍەٙی( هە ٍٓٚەهی هزیێجی ژیبٓٔبُەی ، كەهب هٚڕی هٚڕی ٓبهۆم ثٚٙ
ًەفيُەد هبهەهبٓی )رٚههوبّ فوبرّٚ( یەهێن : كە  ، ٓوەثوریەٚعالى اًلیْ ُ

ٍ گوٚد گٚری ثە )روهبّ فوبرّٚ(، ی )ثله اًلیْ ٗالى( ثۆی گێواُەٙەثەٓبٙ
ثووووۆ ثبفۆُوووبّ ثگەیەٓیووؤە هوووٚڕی هوووٚڕد )عوووالى اًووویْ ُٔوجوروووی( ئەٙ 
ٍوووەههوكەیەهی ئوووبىایەٙ ئوووێِە ٗەٙا ِوووبّ پێگەیْوووزٚە هە ئەٙ پیوووبٙە فەهیووووە 

، ثەڕٙٙی ُەغۆًەهووبّ ثجێووزەٙەٍووٚپبیەهی گەٙهە هۆكەهووبرەٙەٙ كەرووٚآ  ڕٙٙ 
پوێَ فۆّوە ثووەُٙە ثەهكەٍوزی : كە   رٚههبّ فبرّٚ ٙەتُی كاُەٙە گوٚری

ٓەچِە ٍوێجەهی هوٚڕی )عیغوبم( عیغوبم كایووی عوالى ، ثەً فبّعەٓگیي
ە كەثێوزەٙىۆهی ًەثوٚهەهەی  ڕكویٙارە )رٚههوبّ فوبرّٚ( ، ٓوەثوریەٚاًلیْ ُ

ەكهەكیووْ(ی فيُەروووبه ثووۆیە )ث، هە كەهووبرە كایوووی عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی
فووۆٍ كىیەٙەٙ رووٚآیَ ًەكەٍووزی ڕاثوووەٍ ٙ فووۆٍ گەیبٓوولە ٍووٚپبهەی : كە وو 

ئیٔغوب )ٓەٍوەٙی( ًەهزێوجەهەی ژیبٓٔوبُەی ، ٍٚ زبّ عالى اًولیْ ُٔوجوروی
رٚههوووبّ فوووبرّٚ ئەٙ : كە ووو كەگێوووویزەٙە  98عوووالى اًووولیْ ُٔوجوروووی  پەڕە 

فوەهەی هووووبرەی ثوووووكها )كەهاكوووووٍٙ( ىۆه عووووبه ًەثوٍووووب كەچووووٚە ٍووووەه ٍوووو
ًەٙ غوٚهثەرە رەٓ٘وب : كە و ، ( ٙ فٚاهكٓی چەٓل ڕۆژیوی كەثوكعەٓگیيفبّ)

هٚڕێوی ثچٚهی ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّوبٗی ًەگەڵ ثوٚٙ ُٔب ێون ثوٚٙ ثەٓوبٙی 
ثووۆیە ىۆه عووبه كووژی ئەٙ ، ك ووی ىۆه ثەٙ ُٔووب ە فووۆُ ثووٚٙ، )هِوبفی ّووبٕ(

َبٙ ڕۆژیویبّ ًەفەٙ ٗە ، ُٔب ەی ّبٓە كەهوكٙ ٍێجٚهێوی گەٙهە ثٚٙ ثۆی
كژی ئەٙ ُٔبًە ثچٚهەی ّبٓە كەهوك ًەپێْە فۆی گوٚری ٓوبىآَ ٗۆهوبهی 
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چەٓووول ، ٙكە ووو  فەهیووووی ئەٙ كَوووبٓە ثوووٚ، چیووویە ئەٙ ڕۆ ك وووَ ىۆه رٚٓووولە
(ی ًێووجەكەههەٙد ٙ گٚریووبّ فەهُبِٓووبّ پیوووواٙە ئەٙ عەٓگیيفووبّپیووبٙێوی )

ُٔب ەهەیوووبّ گوووود ٙ ًەثەه چوووبٙی )رٚههوووبّ فوووبرّٚ( ، ُٔوووب ە ثقٔوێٔووویْ
)رٚههووبّ فووبرّٚ( ثووبعی ٍووزەُەهبٓی كەكا ٙ ئووبٙا ثەىەًیٌووی ًە ، ّفٔوبٓوولیب
 ٗەه ًەٙم ٙەفبد كەهب. (982)ژیبّ كەثبرە ٍەه ربًەٍب ی  ()كەهاكٚهٍ

 واٚڵىزدٔی پایرەخرەوەی ٚوەٚذٕی ئیمٍیّی )خەٚاریشَ(
 () .)ئۆرگۀج( یاْ )گزگأج( ٔاسزاٚە ( وە تەیە)جٛرجأی

)ئۆرَوي فەٙاهیويٍ ّوبٕ(  ًەٍوەهكەُی ٗەه (ٓییەفەٙاهیويٍ )عٚهعوب پبیزەفزی
ثەیەهێوون ًەگەٙهەرووویْ ٙ گوٓگزووویْ ّووبهەهبٓی ئەٙ ٍووەهكەٍ ٙ ثەٍووەٓزەهی 

ئەٙ ّوبهە كەیوبّ ، ىآَذ ٙ ئەكەة ٙ ثەكٙا كاچّٚ ٙ ًێوۆ یٔەٙە ٗەژُوبهكەهوا
ىآبیووبّ ًە عیوووا  ٙ فٚهاٍووبّ ٙ ثووبكی ، هزێجقووبٓەی گەٙهەی ًەفووۆ گورجووٚٙ
عووگە ، ثووۆ ىآَووذ ڕٙٙیووبّ ًەٙ ّووبهەكەهو ،ّووبهەهبٓی روووی ئەٙ كیووٚی ڕٙثووبڕ

ًەٙەُ ڕێگبی ثبىهگبٓەهبّ ثٚٙ ًە ثیبثبٓی كەفلبٍەٙە ثۆ ثبّٚهی ڕٍٙیبی 
 ًەگەڵئەّٙبهە ًەگەٙهەیوی ٙ چوب هی ًەٗەُوٚٙ ثٚاهەهوبّ هێجوهێوی ، ئێَزب

اًٌووٖ ُؾِووٚكی  ٙثۆِٓووٚٓە هەٍووێوی ٙەهووٚ ئیِووبٍ عووبه، ّووبهی )ُەڕٙ(كەهوووك
، ( ًەٙ ّووبهە كەژیووب583-098ی )ڕْووەهووٚڕی عووُٚەهی فەٙاهیيُووی ىەُەف

)ُفوبرؼ  عُٚەهی ڕاىی فبٙەٓی رەفَیوی هٚڕیٗەهٙەٗب ئیِبٍ ُؾِل ی 
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  ییبّ ىآبی رو هە ثەٗە گووی ُەّوقەٍەكاّ ٙ كە، اًەیت( ًەٙ ّبهە كەژیب
كٙای ئەٙەی )رٚههووبّ ، ىآَووذ ٗەژُووبه كەهووواّ عێْٔوویٔی ئەٙ ّووبهە ثووّٚٙ
یوويٍ ثەّووێٚەیەهی گْووزی فووبرّٚ( فەٙاهیيُووی ثەعێ٘ێْووذ ٙ فە وووی فەٙاه

ڕٙٙیووبّ ، ( ثەثوو  ٍووەه كەُێٔوؤەٙەٓییەٙفە وووی پووبیزەفزی فەٙاهیوويٍ )عٚهعووب
ثەٓووبٙی )عٌووی هووٚە كهۆفووبّ( ئەٙ پیووبٙە هەٍووێوی ٗەٙەً ، هوووكە هەٍووێن
هەٍوووووێوی ىۆه كهۆىّ ثوووووٚٙ ًەثەه ئەٙەُ ٓوووووبٙی ثە كهۆىّ ، ٙیَوووووذ ثوووووٚٙ
كەٍووزی ، ئەُٙووبٙەیەی هە كەٍووەتری فەٙاهیيُووی هەٙرە كەٍووذ، كەههوكثووٚٙ

هوك ثەكىیْ ٙ پبهەی كەٙ ەری رەفْبّ ٙ پەفْبّ هوك روب ئەٙ هوبرەی )عوالى 
عەٓگیيفووبّ كەیيآووی فووٚاهیيٍ ٙ  (0).اًوولیْ ُٔوجورووی( كەگەڕێووزەٙە فەٙاهیوويٍ

ەُ ( ثٔوەی كەٍوەتری فەٙاهیويٍ ّوبیەٙ ًەٙ ّوبهٓییەپبیزەفەرەهەی )عوعب
رْ ٙ گورٔوی فوبٙەّ كەٍوەت، )كٔلٌی( یە ٗۆىەهەی )روهبّ فبرّٚ( هەٓبٙی

ئەٙ ّووبهە ئەٙەٓوولە ئبٍووبّ ٓووبث  ثووۆیە ٗەه ًەٍووەهەربٙە ٙ ثەه ًەٙەی )رٚههووبّ 
فووبرّٚ( ّووبهەهە عێج٘ێ وو  ٗەٙ ووی گورٔووی ئبّووزیبٓە ٙ ثەثوو  ّووەڕی ئەٙ 
ّووبهەی كا ٙ ثە ێٔیْووی ثە )رٚههووبّ فووبرّٚ( كا هە كەٍووەتری ئەٙ ٓووبٙچەیە 

ەهوووووبٓی ثەتٍ )رٚههوووووبّ فوووووبرّٚ( ُزِوووووبٓەی ثە ثە ێٔ، رەٍوووووٌیَ ثەٙ ثووووووب
ئەٙەثٚٙ كٙارو )رٚههوبّ فوبرّٚ( ، ( ٓەهوك ٙ ّبهەهەی ثەعێ٘ێْذعەٓگیيفبّ)

 ٗەهەٙەهٚ ثبٍِبّ هوك. فبّعەٓگیيكەهەٙێزە كەٍذ ٍٚپبهەی 
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ی فەٙاهیوويٍ( ثەه ًەٙەی ٙەفووبد ثوووب ٗەٙا ووی ٓووبهكثٚٙ ثووۆ ٍووٚ زبّ )ُؾِوول
ثجؤەٙە ًەثەه  عەٓگیيفوبّفە وی فەٙاهیويٍ هە ٓەهەّ ثەهەٓگوبهی ٗێيەهوبٓی 

كٙای ئەٙەی ٍٚ زبّ ُؾِل ، ٙەی ئەٙ ّەڕە ىۆه ًەرٚآبی ئەٙاّ گەٙهەروەئە
الى ٙ هوٚڕە گەٙهەهەی )عو، فەٙاهیيٍ ّبٕ ٙەفبد كەهب ٗەهٙەهوٚ ثبٍوِبّ هووك

، ٍوٚ زبّ ُؾِول فەٙاهیويٍ ّوبٕهٚڕەهوبٓی ، ەێزەٙ( ّٚێٔی ثبٙهی كەگوواًلیْ
ەهەی فە وو، ( كەگەڕێٔەٙە ئیلٌیِوی )فەٙاهیويٍ(پەهّزی )عالى اًلیْثەٍەه

برٔەٙەی فەٙاهیووويٍ هەكىآوووْ ٍوووٚ زبّ )عوووالى اًووولیْ( گەڕاٙەرەٙە ك یوووبّ ثەٗووو
هەیووووبّ ثەهى كەثێووووزەٙەٙ ٍووووٚپبیەهی گەٙهە ٍووووٚ زبّ ىۆه فووووۆُ كەثوووو  ٙ ٙ

ثەتٍ ئەٙەی ئەٙ ؽووب ەرەی رێووولا ، ثەٗووبرٔەٙەی )عووالى اًوولیْ( ٍووبى كەثوو 
( یەٓیپبیزەفوذ )عوعوب، گەٙهە ٍەههوكەهبٓی ئیلٌیِی فەٙاهیيٍ ٙ ثەروبیجەری

ئەٙاّ  فوووبرّٚ( ثوووّٚٙ ٙ هوووبهی )روهوووبًّەكەثووویٌەی )كٔلٌی(ثوووّٚٙ هە هەً 
)عووالى اًوولیْ( ثچێووزە ّووٚێٔی ثووبٙهی ٙ كەثوو  ٓیوویە ئووێِە كجٚ ِووبّ ، گٚریووبّ

ًەثەه ئەٙەی هوبری فوۆی )روهوبّ فوبرّٚ( ، ثەیعەد ثە )ئۆى ێ ّبٕ( ثلهم
، كجوووووٚ ی ٓەثوووووٚٙە )عوووووالى اًووووولیْ( ثجێوووووزە ُیوارگووووووی هٚهٍوووووی ٍوووووٚ زبّ

ئووۆى ێ ّووبٕ( كەهەٓەٙە ثە ٍووٚ زبّ ٙ ُیوارگوووی )فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( ٙ ئەٙەثٚٙ)
ٍووٚ زبّ عە ًەكیووْ هەثەٙەی ، ٗەٙ ووی گورٔووی ٍووٚ زبّ )عووالى اًوولیْ(یبّ كا

ًەگەڵ ، ( ثٚٙن( هە هبری فۆی ؽبهِی )عەٓلیىآی فۆی ٙ )ریِٚه ُەً
ئیلٌیِوووووی فەٙاهیيُیوووووبّ ثەعێ٘ێْوووووذ ٙ ثەهەٙ )ٓەیَوووووبثٚه( ، هەً (822)

عووٚعی ٙ ( ٗەه ٍوو  هووٚڕی )عەٓگیيفووبًّەٙ هووبرەُ ) ٗەه، هەٙروؤەڕم
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كەٓێووووم ثەٗەهٍووو  هوووٚڕی  ٓییەعەزوووبی ٙ ئۆفزوووبی( ثەهەٙ ّوووبهی عٚهعوووب
ٗەىاه هەً  (022) كە ثووووەّ ژُوووبهەهەی ٓووويیوەیرٚآیوووبّ ٍوووٚپبیەم ئبُوووب

هەٍەی ًەگەڵ ٍٚ زبّ عالى  (822)ئەٙ ، ًەڕێگبی ثەهەٙ ٓەیَبثٚٙه(0).ثٚٙ
)ٓەٍووووب( هە كەهەٙێووووزە ٙترووووی گەیْووووزٔە ٓيیوووون ّووووبهی ، اًوووولیْ ثووووّٚٙ

رٚههِبَٓووزبٓی ئێَووزب ٙ ٓوويیوە ًە پووبیزەفەرەهەی )عیْووق ئبثووبك( ٍووٚ زبّ 
ًەٙ كەٙهٙ ثەهە ، )عالى اًلیْ ُٔوجوری( ٙ ئەٙ ٗێيە ثچٚهەی ًەگە ی ثوّٚٙ

ٗەه ٗەُٚیبّ ، هەٍی ُەغۆًەهبّ (822)ثۆٍەیەم كاكەٓێٔەٙە ثۆ هەهرێوی 
ەٓی هزێجوی )ٍویوح عوالى ٓەٍوەٙی فوبٙ اؽِولی( هوٚڕی)ُؾِلی ، كەهٚژّ

یەهەٍ رۆ ەٍٙووەههەٙرْ ئەٙ رۆ ەیەثووٚٙ ثەهّٚووزٔی : اًوولیْ ُٔوجورووی( كە وو 
ئیٔغووب ٗێوويەهەی عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی ، هەٍووە ًە ُەغۆًەهووبّ (822)ئەٙ 

كەگەٓە ئەٙ ّبهە ٙارە ّبهی )ٓەٍب( ًەٙم ٙەهوٚ ٙیَوزگەیەم ًەٙ ّوبهە ثوۆ 
 ەیْبثٚه( كەهەٙٓەڕم.ٓ، ؽەٍێٔەٙەٙ كٙارو ثەهەٙ )ٓەیَبثٚهُبٙەیەم كە

 اوأی سٛڵراْ جالي اٌذیٓ ِٕىثزذیوٛشرٕی تز

، فەٙاهیوويٍ عێوولەٗێ   ن كٙای ئەٙەی عووالى اًوولیْ ُٔوجوروویێووڕۆژثەچەٓوول 
، ئووب  ّووبٕ( ڕاكەهەّ ٙ ّووبهەهە ثەعوو  كەٗووێ ْ اهبٓیْووی )ئووۆى ێ ّووبٕ ٙثو

، كەثٔەٙە ٍوەهەرب ًەكەٙهٙ ثەهی ّبهی )ٓەٍب( ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٗێيێوی ُەغۆى
كٙاروو ٗێيێووی رووی ، ُەغۆًەهە كەّوێْٔ ٙ ٍُٚو ِبٓەهبّ ٍوەهكەهەّٙٗێيە 
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ُەغۆى كەگبرە ٓبٙچەهە ٙ ٗەهكٙٙ هوٚڕی فەٙاهیويٍ ّوبٕ كەهوٚژّ ٙ ٍوەهیبّ 
ًێووە كا ئەگەه ، پەى كەكەّ ٙ كەیقەٓە ٍەه ڕُێن ٙ ًەّوبهەهبٓی روو كەیگێووّ

ٍووەهٓظ ثوولەیزە ئەٙ ٗە ە گەٙهەیەی هٚڕەهووبٓی فەٙاهىیووَ ّووبٕ هوكیووبّ فووۆ 
گەه ًەٙەٍیەری ثبٙهیبّ كەهٓەچٚثبّ ٙ )عالى اًلیْ ُٔوجوری( یوبّ كجوٚڵ ئە

، ئەٙا ثێگُٚووبّ ڕٙٙكاٙەهووبّ ثەئبڕاٍووزەیەهی روووكا كەڕۆیووی، ثووٚایە ثە ٍووٚ زبّ
ٗە ەی ثٔەُوب ەی فەٙاهیويٍ ّوبٕ ڕۆ ێووی ، (كله اًٌوٖ ُٙبّوبء فعوي)ثەتٍ 

 (0).ىۆه ٍەهەهی كیذ ًەٙ ُیؾٔەرەی ڕٙی ًە عی٘بٓی ئیَالُی هوك

 پایرەخری خەٚاریشَ (ٔییەاری )جٛرجاەٚذٕی شو

فە ووەهەی ، ثەعێولەٗێ ْ ٓییەكٙای ئەٙەی هٚڕەهبٓی فەٙاهیيٍ ّبٕ عٚهعب
ئەٙ ّوووبهە هەٍوووێن ثەٍوووەههوكە ٗە ووولەثژێوّ ثەٓبٙی)فِوووبهرویْ( ئەٙ پیوووبٙە 
یەهێوون ثووٚٙ ًە فوويٍ ٙ ٍووەههوكە ىۆه ٓيیوەهووبٓی رٚههووبّ فووبرّٚ ٙە كەرووٚآی 

ەىاه هەٍی ئبُبكە ثوب عوگە ًەٙ فۆثەفْوبٓەی ٗ ٓۆٙەكٍٚپبیەهی ٓيیوەی 
ٗێيەهوبٓی  (0).ئبُبكەی فۆیبّ ٓیْبٓلاثٚٙ ثۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثٚٓەٙەی ُەغۆًەهبّ

، ٗەىاه هەً كەثووووّٚٙ (022)وەی ُەغووووۆى ٗەهٙەهووووٚ ثبٍووووِبّ هوووووك ٓوووويی
بیزەفزی فەٙاهیيُیوبّ كا گەُبهۆی پ، عەٓگیيفبّپەهّزی هٚڕەهبٓی ثەٍەه

ئەٙ ّووووبهە ، ە ثەّووووێٚەیەهی ئووووبٙا ثووووٚٙئٚهعەٓوووولە( گەُووووبهۆه، )عوعبٓیووووخ
گەٙهەیەیووووبّ ٓەفەً ثووووو هوووووك ٙ ًە عی٘ووووبٓی كەهەٙەیووووبّ ثەرەٙاٙی كاثوووووی 
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ئیٔغوووووب ، ٓووووويیوەی ؽەٙد ُبٓووووون ثەٙ عوووووۆهە ئەٙ ّوووووبهەیبّ گەُوووووبهۆ كا
ئەٙ ، كێووووی ىۆهیوووبّ ًە كیوووٚاهی ّوووبهەهە كاُەغۆًەهوووبّ ثەُەٓغەٓیوووق ثەه

ّ ٙ ثویووبٓەٙەٙ هووۆ وە رووٚٙە گەٙهەهووبی ثەهكیْوویبّ ٓەُووب ڕٙٙیووبٓووكە كاههووبرە
كاهەهبٓیووبّ كەفَووزە ٓووبٙ ئووبٙ ثووۆئەٙەی ئووبٙ ثوێْوو  ٙ كووٚهً ثوو  ٙ ئیٔغووب 

روووبٙەهٚ رٚآیٔوووبّ كیوووٚاهی ّوووبهەهە ثووووٙفێْٔ ، ڕایبٓلەٙەّوووبٓلە ٍوووەه ّوووبهەهە
رەٓ٘وب ًەیەم  ّبهەهە ئوبىایەرێوی ىۆهیوبّ ٓٚآول فە وی، ٙثگەٓە ٓبٙ ّبهەهە
ڕەم ثەگەڕەهووی ی گەّووەڕُەغۆًیووبّ هّٚووذ ٙ  (8222)ّووەڕ ٓوويیوەی 
 بّ هوووك ًەٙ ثەیوؤە ئەٙ ٍووەههوكەیەی فۆیووبّ ٗە یووبّ ثژاهكثووُٚٙەغۆًەهبٓیوو

)فِوووبهرویْ( ژێوووو ثەژێووووی پەیٚەٓووولی ثە ُەغۆًەهوووبّ كەهوووبد ٙ ّوووبهەهە 
ثەتٍ فە وووووی ّووووبهەهە ثەهكەٙاٍ كەثووووْ ًە ثەهەٓگووووبهثٚٙٓەٙەی ، عێوووولەٗێ  
هێوون ٍووێن كەهەّ یەەٍووەهچبٙەهبّ ثبٍووی پووب ەٙآێزی چەٓوول ه، ُەغۆًەهووبّ

ّێـ ٓغَ اًولیْ هجووی( ی ثەٓبٙ ثبٓگی ٕۆفی ثٚٙە ثەٓبٙی)ىآبیەه، ًەٙآە
، كٙای ئەٙەی كاٙای ًێوووولەهوم فووووۆی ڕىگووووبه ثوووووبٙ ّووووبهەهە عێج٘ێ وووو 

چەٓووول ، ُوووْ فوووۆٍ ئبُوووبكەهوكٙە ثوووۆ ّوووەٗیلی، ٓەفێوووو كە ووو ًەٙەتُووولا 
ّەڕ  (0).كٚربثیەهیْی ًەگە ی كەُێٔٔەٙەٙ ّەڕكەهەّ ربٙەهٚ ّەٗیل كەهوێْ

هە ثەهكەٙاٍ كەث  ربٙەهٚ رەٓ٘ب ٍ  گەڕەم ثەكەٍزی فە وی ّوبهەهە ثەٙ عۆ
فە وووی ، ُووبیەٙە گەڕەهەهووبٓی رووو ٗەه ٗەُووٚی هەٙرە كەٍووذ ُەغۆًەهووبّ

ّبهەهە هەىآیوبّ روبىە ٓوبرٚآْ ثەهكەٙاٍ ثوْ ًەٙ ّوەڕە ثویبهیوبّ كا كآٍٚوبٓلّ 
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)عووبًی اًوولیْ  ٓٚێٔەهێویووبّ ٓووبهك ثەٓووبٙی، ۆًەهووبّثوووەّ ًەگەڵ ٗێوويی ُەغ
 ()عووبًی اًوولیْ، ًەىآبهووبٓی فەٙاهیوويٍقیووبطی( ئەٙ هەٍووە یەهێوون ثووٚٙ اً

ّوووبهەهەربّ : كە ووو كاكەٓیْووو  ٙ  عەٓگیيفوووبّ، ی هوووٚڕیًەگەڵ )عوووٚعی(
ئیٔغووب ، رەٍووٌیَ كەهەیووْ ًەثەهاُووجەهئەٙەی فە وووی ّووبهەهە ٍووە ُەد ثووْ

ئوێِەی فە ووی فەٙاهیويٍ : ًولیْ( ًە كَوەهبٓی ثە )عوٚعی( كە و )عبًی ا
ئێَوووزب هوووبری ئەٙەیە ٍوووۆىٙ ثەىەیوووی ، ۆُوووبّ ثیٔووویٗەیجەروووی ٍوووٚپبهەی ر

هوبُە ٗەیوجەد ئێوٚە روبهوا ًە : )عٚعی( ًەٙەتٍ كا كە و ، ثجیٔیْ ٍٚپبهەد
ثوۆیە ، ێچەٙآەٙە ُوْ ٗەیجەروی ئێوٚەٍ ثیٔویٍەهثبىەهبٓی ُٔزبّ هّٚذ ٙ ثەپ

ٚ  وئیٔغوب فە ووی ّوبهەهە كەر، ٗەیجەری ٍوٚپبهەٍ ثجیؤْ، كەث  ًێوە ثەكٙاٙە
ٙآەی ثەكیوووي گیواثوووّٚٙ ٗەه ٗەُٚیوووبّ كەثوووبرە كەهەٙەی عوووبٍ كەهوووب ٗەروووب ئە

روووب كەگوووبرە ئەٙ ئبٍوووزەی ٗەه ٍوووەهثبىێوی ، ّوووبهەهە ًەگەهكەٓیوووبّ كەكهم
هّٚوزبهی ، فەٙاهیيُی پێلەٍوپێوكمثیَذ ٙ چٚاه ُەغۆى ئەههی هّٚزٔی 

ٗەٓلە ىۆه كەث  ُێژٙٙ ٍٓٚێوی ٙەهوٚ )عوٚەیٔی( ًەهزێجوی  فەٙاهیيُییەهبّ
هّٚوزبه ٗەٓولە ىۆه : كە و  050یەهەٍ  پەڕە  ەهگویث ()ربهیـ فوبرؼ اًعوبًَ
، ٙٙثوبهی عیؾوّٚ ثوٚعگە ًەٙەُ ثەٓولاٙێن ًەٍوەه ڕ، ثّٚٙ ثەژُبه ٓەكەٗبرْ

ٙفێووؤْ ئەٙ فە ووووەی ًەّوووبهەهە ًەژێوووو ىەُیٔەهوووبّ فۆیوووبّ ڕئەٙ ثەٓووولاٙە كە
یە( هەّووبهی عوویٌَ یّووبهی )عٚهعووبٓ، ؽەّووبهكاثٚٙ ٗەه ٗەُٚیووبّ كەفٔوووێْ

رەٓ٘وب ، ئەٙآەی ًەٙ ّوبهە ڕىگبهیوبّ كەثو ، كەهەٙمثەرەٙاٙی ژێو ئبٙ ، ثٚٙ
پیْووووەٙەهەهبّ ثووووّٚٙ ئەٙآەی عۆهێوووون ًە عۆهەهووووبٓی ٕووووەٓعەریبّ كەىآووووی 
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ٗەٓووولێویبّ كٓێووووكهێٔە پوووبیزەفزی ُەغۆًەهوووبّ ثوووۆ ئوووبٙەكاّ ، هوووۆكەهوێٔەٙە
ئەٙآووووی رووووو ًەٍووووٚپبهبٓی ُەغووووۆى ثووووۆ كهٍٙووووزووكٓی ، هوووووكٓەٙەی ئەٙم

ثەٍ ّووێٚەیە ّووزێن ٓووبُێٔ  ثەٓووبٙی  ،هەهٍووزەی ٍووەهثبىی ثەهووبه كەٗێٔوووێْ
 عەٓگیيفوبّە ٙ رەٙاٙی فەٙاهیيٍ كەثێزە ُٚ وی )عوٚعی( هوٚڕی یعٚهعبٓی

ٙ ٗەه كٙٙ هوووووٚڕەهەی رووووووی )عەزوووووبی ٙ ئۆهزوووووبی( كەگەڕێووووؤەٙە  ی 
گەُووووبهۆی ، ەٙ هووووبد گەُووووبهۆی )طبًلووووبّ(ی كاثووووٚٙهە ئ عەٓگیيفووووبّ

هٚ ەروووبٙ (908)ی ٍوووب ی ەٙ هەٙرٔوووی ًە ُوووبٓگی )می اًلعووولحیٓیعٚهعوووب
 . (0)ٓلب( فبی903ٍب ی ەفەهی ٍُبٓگی 
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 وەٚذٕی )شاری ٔەیساتٛر( سٛڵراْ جالي اٌذیٓ ٚ
 وۆچی(618)ٌەساڵی 

ە ٙیالیەرووی ٓەیْووبثٚه( یەهووێوە ًەٙ چووٚاه ّووبهەی ه، ّووبهی )ٓەیَووبثٚه
ٗووواد( ًەٍووەهكەُی ، ثەًووـ، ُەهٙ، ٙارە )ٓەیَووبثٚه، كەٗێٔووب ێوونفٚهاٍووبٓی پ

ٙ ّبهە ثؤوەی ٍوەهثبىی ٍوٚ زبٓەهبٓی ئەٙ ٍبُبٓییەهبّ ٙ غەىٓەٙییەهبّ ئە
، ٍوووەهەرب ئەٙ ّوووبهە رەٍوووٌیَ ثە ٗێيەهوووبٓی ُەغوووۆى ثجوووّٚ، ثٔەُوووبتٓە ثوووّٚٙ

ئەٙە ثەه ًەٙەی ٍوٚ زبّ ، ثەفەهُبٓی ُەغۆًەهبّ كەتی ّبهەهەیبّ ڕٙٙفبٓل
كٙای كەههەٙرٔووی ٍووٚ زبّ )عووالى اًوولیْ( فە وووی ، )عە ًەكیووْ( كەهثوووەٙم

ّ ٙ ثویوبڕی ّوەڕی چوبهووكٓەٙەی كەتهبٓیوب ئەٙ ٓبٙچبٓە كەٍوزیبّ هووك ثە
یەم ، ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ كەگوبرە ٓەیَوبثٚه، ًەٙ ثەیؤەُ ُەغۆًەهبٓیبّ كا

ُبٓووووون ًەٙم كەُێٔیوووووزەٙە ًەٙ ُوووووبٓگە كەروووووٚآ  پەیٚەٓووووولی ثەىۆهثەی 
ٙە ئەٙ فە وەی ًەڕٙی ٗێوّەهبٓی رەربه ڕایوبّ هوكثوٚٙ ، ٍەههوكەهبٓی ثوب

ئووبًەٙ ، ی فۆهووۆهوكٓەٙەی ٗێيەهبٓیووبّ كەثووْفەهیووو، ًەٙێوولا هۆیووبّ كەهووبرەٙە
ٍووٚپبیەهی گەٙهە ، هووبرە ُەغۆًەهووبّ ثە ّووٚێٔی ٍووٚ زبّ عە ًەكیووْ كەىآووْ

ٓەیَووبثٚه ، كەكا ٍووٚ زبّ )عووالى اًولیْ( ثویووبه، كەٓێووٓە ٍووەه ّووبهی ٓەیَوبثٚه
ٍەهەرب فە ووی ٓەیَوبثٚه رٚآیوبّ ، ( ثوەٙێزەڕمٙ ثەهەٙ )غەىٓە ثەعێج٘ێ ی
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كٙارووو ٗێيێوووی ُەغۆًەهووبّ ، ەغۆًەهووبّ ثْوووێْٔچەٓوول ٗێيێوووی ثچووٚهی ُ
ثووووووٚٙ گەیْووووووزە  فووووووبّعەٓگیيثەٍووووووەههوكایەری )رەبعبهٓٚیووووووبّ( هەىاٙای 

ی ٍوووب ی ڕەُەىآوووئەٙە ًەُوووبٓگی ، )ٓەیَوووبثٚه( ٙ ئەٙ ّوووبهەیبّ گەُوووبهۆكا
ریوێووون ثە )رەبعوووبه ، ەُوووبهۆهەًەڕۆژی ٍوووێەُی گ، هوووۆچی ثوووٚٙ (908)

ەرب ًە ٓەیَووووبثٚه هٍووووٚپبهەی ُەغووووۆى ٍووووە، ( كەهەٙم ٙ كەهووووٚژهمٓٚیووووبّ
ٍووووەههوكەیەهی روووووی ُەغۆًەهووووبّ ثەٓووووبٙی )رٚههووووبی ٓٚیووووبّ( ، كەّوووووێْ

، ەهەی ُەغووۆى كەهووب ثە كٙٙ ثەُٗێووي ٍووەههوكایەری ئەٙ ٍووٚپبیە كەهووبد ٙ
كەهەٓە ّوووبهی )طوووًٚ( ثەّوووەهەی روووو ڕٙٙ كەهەٓە ّوووبهی  ڕٙٙویبّ ێثەّووو

، )ٍوووجيٙاه( كٙای ّوووەڕێوی ٍووو  ڕۆژە كەروووٚآْ ّوووبهی )ٍوووەثيٙاه( ثگووووّ
ٗەىاه هەً  (82)عووبُی فە وووەهە كەهەّ رەٓ٘ووب ًەٙ ّووبهە ٓوويیوەی كەرٌٚ

ثەٍ ّووێٚەیە ٗەهكٙٙ  ی ّووبهی ٓەیَووبثٚٙه )طووًٚ( ٙ )ٍووجيٙاه( ، كەهووٚژّ
)رًٚی( فەهیوی عەٓگیيفبًّەٙ هبرە هٚڕەهەی (0)، كەهەٙێزە كەٍذ ُەغۆى

 ٙای گورٔووی ّووبهی )ُەهٙ( ثە ٗێيێووویك، ّووبهی )ُەهٙ( كەثوو گورٔووی 
ّووبهە گەُووبهۆ  ثەهەٙ ّووبهی )ٓەیَووبثٚه( كم ٙ ئەٙ (903)گەٙهە ًەٍووب ی 

ثەتٍ كٙارووو ىآیووبّ هە ، ێوی ثێٚێٔەیووبّ ٓٚآوولیئووبىایەر ّووبهی ٓەیَووبثٚه، كەكا
، ّەڕەهە ىۆه ًەٗێيٙ رٚآبی ئەٙاّ گەٙهە روەٙ ثویوبهی فوۆ ثەكەٍوزلآیبّ كا

ٓوٚێٔەهەهە ٓوبٙی ، هووك عەٓگیيفوبّٓٚێٔەهێویبّ ڕەٙآی  ی)رًٚی( هوٚڕی 
ٓٚێٔەه ئبُبكەی ئەٙەثوٚٙ ، هْ اًلیْ عٌی ثْ اثواٗیَ اًِەیْی( ثٚٙ)كبىی ه

                                                            

 ّ كایە.( ٗەهٍ  ّبه ئیَزب ًۀٍٚهی ئێوا0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

137 

فۆرەٍووٌیَ  عەٓگیيفووبّثەتٍ هووٚڕەهەی ، ّووبهەهە رەٍووٌیَ ثە )رًٚی(ثوووبد
هوكٓەهەی ئەٙآی كجٚڵ ٓەهوك ٙ ٓٚێٔەهەهەی  ی فۆی گێوایەٙەٙ ثەهكەٙاٍ 

 (822)ّووووبهی ٓەیَووووبثٚه ٓوووويیوەی ، ثووووٚٙ ًە ٗێوّووووووكٓە ٍووووەه ّووووبهەهە
ثەتٍ  (0)، ٗەىاه ئبُێوی ٙەّبٓلٓی ریویوبّ ٗەثوٍٚٙ   ىیبرو ًە ُەٓغەٓیق ٙ

، كٙای ٍوو  ڕۆژ ًە ّووەڕ رەٙاٙی ٓەیَووبثٚه كەهەٙێووزە كەٍووذ ُەغۆًەهووبّ
ٗەه ٗەُٚیوووبّ ، فە ووووەهەی ثەكیوووي كەگووووّ ٙ كەیوووبٓجەٓە كەهەٙەی ّوووبهەهە

كەهووٚژّ كٙارووو ٗەٓوولم ًەثویٔوولاهەهبّ فۆیووبّ ًەٓووبٙ هٚژهاٙەهووبّ ّووبهكثٚەٙە 
 ثەٙە كە ىآْ ئیٔؾب ثویبه كەكەّ ُەغۆًەهبّ، ۆًەهبّ پێیبّ ٓەىآْربٙەهٚ ُەغ

ڕۆژین ًەٙ ّبهە ثِێٔٔەٙە ٙ ثویبهیبٓلا ئەٙآەی هّٚوزٚیبٓە ٍوەهیبّ ًە  پبىكە
،  ّەیبّ عٚكا ثووێزەٙە ٓەٙەم ثویٔلاهێن ٓەُوكث  ٙ ئەٙاّ پێیبّ ٓەىآی ث 

هوووچەهەی ئیٔغوووب ، ئەٙەثوووٚٙ ٍوووەهی ٗەه ٗەُٚیوووبّ ًە  ّوووە عوووٚكاهوایەٙە
ًەثەه ئەٙەی پیووبٙەهەی ًە ٓەیَووبثٚه ، هەفێيآووی )رەووبعو( ثووٚٙ عەٓگیيفووبّ

هٚژهاثٚٙ كٙٙپبری هوكەٙە هە ٓبث  ٗی  هەً ًەٙ ّوبهە ثەىیٔولٙیی كەهچوی 
ثە وووٚ فەهُووبٓی هوووك ، ٗەرووب ئبژە ەهبٓیْوویبّ هّٚووذ ٙ ٓەم ٗەه ُوۆ ەهووبّ

ی ئیٔغووب فەهُووبٓی كاٙ رەٙاٙ، ّەرووب ٍووەگ ٙ پْوویٌەی ّووبهەهەُ ثوووٚژٗ
 (0).ّبهەهەیبّ رەفذ هوك

 

                                                            

 .090 پەڕە  0ط  ،( ربهیـ فبرؼ اًعبًَ اًغٚیٔی0)
 .90  پەڕە ،( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویي فبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ عجبً اكجبى0)
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 وۆچی (618)وەٚذٕی )٘یزاخ( ساڵی 

ثەهەٙ  عەٓگیيفووووبًّەكٙای هۆُە وووووٚژیەهەی ٓەیْووووبثٚه)رًٚی( هووووٚڕی 
هە ئێَزب كەهەٙێزە ٙتروی ئەفەبَٓوزبّ ٙ ًەٍؤٚهی ، )ٗیواد( كەهەٙێزەڕم

ٍووەهەرب )رووًٚی( ٓووٚێٔەهێوی فووۆی كەٓێوووم ثووۆ ّووبهەهە ٙ ، ئێوووآەٙە ٓوويیوە
ّوٌِ  ەًیونُ) ثەتٍ ٙاًوی )ٗیوواد(، ٍذ ثولەّد فۆیبّ ثەكەكاٙایبّ ًێلەهب

، ئەٙە كجوووٚڵ ٓبهوووبد ٙ ٓوووٚێٔەهەهەی ُەغوووۆى كەهوووٚژم (اًووولیْ اًغٚىعوووبٓی
ّەڕێوی گەٙهە كەهەٙێزە ٓێٚاّ فە وی ٗیواد ٙ ٍوٚپبهەی ُەغوۆى ؽەٙد 

ڕۆژی ٗەّووووزەٍ ، ٚژهێْڕۆژی یەهەٍ ىۆه ًە ٍووووەهثبىەهبٓی ُەغووووۆى كەهوووو
ثەٍوووەفزی ثویٔووولاه ، اًغٚىعوووبٓی كەهەٙمّوووٌِ اًووولیْ  ەًیووونریووووەم ثەه ُ

ی هوبهیگەهێوی ىۆهی كٙاروو كەُووم ُوكٓوی ّوٌِ اًولیْ اًغٚىعوبٓ، كەث 
، یە ثویووبهی فووۆ ثەكەٍووزلآیبّ كاهەی فە وووی ّووبهەهە ثووۆٗەثووٚٙ ًەٍووەه ٙ

ٗەىاه هەً  كٙاىكەرەٓ٘وب ًەٙ ّوبهە ، واد هەٙرە كەٍذ ٍوٚپبهەی ُەغوۆىیٗ
ێوولەهوا ٍەهثەٍووٚپبهەی ٍووٚ زبّ كەهووٚژهم ًەثەه ئەٙەی گُٚووبٓی ئەٙەیووبّ ً

ثەهەٙرٔووی ٗیووواد رەٙاٙی فٚهاٍووبّ كەهەٙێووزە ، عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی ثووْ
 ثەهكەٍزی ٗێيەهبٓی ُەغۆى.

ئەٙەی ّووووبیەٓی ثبٍووووە ًێوووووە ئبُووووبژەی پێووووجوەیْ كٙای ئەٙەی رەٙاٙی 
ٗۆىێوووون ًە ٗووووۆىە ، فٚهاٍووووبّ كەهەٙێووووزە ثەهكەٍووووزی ٗێيەهووووبٓی ُەغووووۆى

ًەروٍوووی ، ٙ ثەهی ّوووبهی )ُەهٙ(ثوووّٚٙهوووبّ هە عێْٔووویٔی كەٙهٓییەرٚههِب
ٗێيەهووووبٓی ُەغووووۆى ّووووٚیْ ٙ عێگووووبی فۆیووووبّ ثەعوووو  كەٗووووێ ْ ٙ كەگەٓە 
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، هەً ثوّٚٙ(522روب 022)كەٙهٙثەهی )ئەٓلەڕە( ژُبهەی ئەٙ ٗۆىە ٓيیوەی
 ٍووەًغٚكییە( ًەٍوؤٚهی ٓێووٚاّ ئٚهرٚغوىثووٚٙ ثەٓووبٙی) هەٍووێنگەٙهەهەّوویبّ 

ەرێوون كاكەُەىهێوؤْ ثەٓووبٙی كٙارووو ئەٙآەّ كەٙ ، ەهووبّ ٙ ثێيەٓزییەهووبّیۆُیڕ
 (0).كەٙ ەری عٍِٚبٓی ٓبٙثبٓن كەهكەهب

فووۆی كەگەیەٓێووزە  فووبّعەٓگیيكٙای هەٙرٔووی )ٗیووواد( رووًٚی هووٚڕی  
كٙای  (0)، ّووبهی )طبًلووبّ(ی گەُووبهۆكاثٚٙ عەٓگیيفووبّئەٙ هووبد ، ثووبٙهی

، كەگووبرە  ی ٗێيەهووبٓی ثووبٙهی عەٓگیيفووبّئەٙەی ٗێيەهووبٓی رووًٚی هووٚڕی 
ٓی )طبًلووووبّ ٙ ثبُیووووبّ ٙ ەیەهی هەٍ كەرووووٚآْ ّووووبهەهبٗەهكٙٙ ٗێووووي ثەُووووبٙ

ئەٙ ّوووبهآە یەم ثەكٙای یەم هەٙرووؤە ثەهكەٍوووزی ، كاگیووووهەّ طقبهٍوووزبّ(
ثەرووبیجەد ّووبهی )ثبُیووبّ( ٗەه ، ُەغووۆى ٙ كەرٌٚعووبُی فە وووەهە كەهوووم

 یهەكەهووووب هووووٚڕ )ُووووٚرغْ( ٙەی ًەٙ ّووووەڕەثەرەٙاٙی هبٙ وووولەهوم ًەثەهئە
 عەٓگیيفبّ، ی ثەهكەهەٙم ٙ كەهٚژهمریوێو، )عەزبی( هٚڕی عەٓگیيفبّ

هە ٗوی  ، فەهُوبّ كەهوب، ًەرۆ ەی هٚڕی هٚڕەهەی هە ىۆهی فۆّٚیَوزٚە
هّٚوزٔی ژّ ٙ ُٔوبڵ ٙ پیوبٙ پیووٙ  هەً ٓبث  ًەّٙبهە ڕىگوبهی ثو  كٙای

بُیووووووبّ ث، ٍووووووەگ ٙ پْوووووویٌەهبٓی ئەٙ ّبهەّوووووویبّ ٓەٗێْووووووذ، پەم هەٙرە
                                                            

. ٙە هزێجی اعٖبه ُْ اًْو  083 پەڕە  ،( اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى /ؽبفظ أؽِل ؽِل0ٝ)
 .009 پەڕە  ،صوٙد عوبّخ

طبًلبٓە( ًە )ُوٙ اًوٙم( ٓيین ثٚٙە هەكەهەٙێزە ٓێٚاّ ثبهٚهی ئەفەبَٓزبّ ٙ ثبّٚهی ( ئەٙ )0)
، كٙٙ)طبًلبّ(ی رویِ ٗەّ یەهیبّ كەهەٙێزە ئێواّ ًەٓيین ربهآی پبیزەفزە، رٚههِبَٓزبّ

ئەٙەی رو )طبًلبّ طقبهٍزبّ(ە هەكەهەٙێزە ئەفەبَٓزبٓی ئێَزب ٓيین ّبهی )كٚٓلٙى(. 
 . 029 پەڕە  ،خ عٔویي فبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِ



 ڕەشەبای مەرگ

 

140 

ٙەُ هە وی عێٔیْؤی ٍبڵ كٙای ئەٙڕٙٙكا پێٔظثەّێٚەیەهی ٙا هبٙ وواثٚٙ 
 ٓەُبثٚٙ.

هە عوووالى اًووولیْ ُٔوجوروووی چەٓووول  عەٓگیيفوووبًّەٙ هوووبرە ٗەٙاڵ كەگوووبرە 
ٍووەههەٙرٔێوی گەٙهەی ثەكەٍووذ ٗێٔوووبٙە ثەرووبیجەری ًەٓوووبٙ چەی )غەىٓە( 

 ثۆیە ثویبه كەكا ثەهەٙ )غەىٓە( ثوەٙێزە ڕم.

 (0) شاری غەسٔە ٚ شەڕی )پزٚاْ(

فە ووی غەىٓە ، ّبهی غەىٓە ٍٚ زبّ عالى اًلیْ كەگبرە (903) ًەٍب ی
ىۆهثەی ، پێْوووٚاىێوی گەهُوووی ًێووولەهەّ ٙ ثەٗوووبرٔی ىۆه ك قوووۆُ كەثوووْ

ًەكەٙهی  ًەغەىٓە، ٍووەههوكەٙ ٍووٚپب ّوووبٙەهبٓی ٓبٙچەهووبٓی پێْووبٙهٙ هبثووي
ٗەٓولم  ژُوبهەی ٍوٚپبی عوالى اًولیْ ثەپێوی، ٍٚ زبّ عالى اًلیْ هۆكەثٔەٙە

، ەىاه ٍووٚاه چووبمٗ ؽەفزووبٗەىاه هەٍووی پیووبكەٙ  ّەٍووذٍووەهچبٙە كەگووبرە 
ەهووبّ هٚڕەفووب ی ٍووٚ زبّ ییەهێوون ًەٍووەههوكە ئووبىاٙ ثەعەهگەهووبٓی فەٙاهیيُی

ٗەىاه هەً كەگەٓە ی كە ن(فۆی ٙ یوًەعالى اًولیْ ثوٚٙ ثەٓوبٙی )اُویْ ُ
ئەٙ هوووبد ّوووبهی )كەٓووولەٗبه( ًە یەّ ُەغۆًەهوووبّ ، ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ

هۆی ٍووەه یەهەٍ ٗەٓگووبٙی عووالى اًوولیْ ّوووبٓلٓی گەُووب، گەُووبهۆ كهاثووٚٙ
ُەغۆًەهووبّ ثەهگەی ٗێوّووەهبٓی ٍووٚپبهەی عووالى ، ّووبهی كەٓوولەٗبه ثووٚٙ

، اًلیْ ٓبگوّ ٙ كەّوێْ ٙ ّبهەهە عێلەٗێ ْ ٙ كەگەڕیێٔەٙە  ی عەٓگیيفبّ
                                                            

 ثبُیبّ. ( پەڕٙاّ ّبهێن ثٚٙە هەٙرۆرە ٓێٚاّ غەىٓە 0ٙ)
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اه هەٍووی ڕەٙآە ٗەى چووي ٙ پێوؤظرووب  ٍوویٍووٚپبیەهی ٓوويیوەی  عەٓگیيفووبّ
هوكایەری ٍووووەههوكەیەهی ٍووووەهثبىی ُەغووووۆى ثەٓووووبٙی غەىٓە كەهووووب ثەٍووووەه

هەی ٍوووٚپبی ٙ هّووووبٓلٓی گەُوووبهۆهەی ٍوووەه كەٓووولەٗب، رٚكوووٚ ٓٚیوووبّ()كٚ
یْ ثەربیجەد پب ەٙآێوی ٙەهٚ )ٍویف اًول، فەٙاهیيُەهبٓی ىۆه ثەهى هوكثٚەٙە

ٍووٚپبهەی عووالى اًوولیْ هوكثووٚٙ هە پووب ەٙآێوی ثەٓووبٙ  أغوووا ( پەیٚەٓوولی ثە
 ەهووووبّییٍووووٚپبی ُەغووووۆى ٙ ٍووووٚپبی فەٙاهیيُ، ثووووبٓگی ٓووووبٙچەهە ثووووٚٙ

 زبّ )عالى اًولیْ( ٍوٚپبهەی فوۆی هوكثوٚە ٍو  ثەُ  ی ٍٚ، كەگەٓەیەم
 ی چەپووووی ، ( هوكثووووٚٙئەُوووویْ ُەًیوووونڕاٍووووزی ٍووووٚپبهەی رەٍووووٌیَ ثە )

فۆّووی ًەٓبٙەڕاٍووزی ، ( هوكثووٍٚٙووەیفەككیْ ئەغوووا ٍووٚپبهەی رەٍووٌیَ ثە )
ٓوووويیوەی كٙٙ ڕۆژ ، ّوووەڕێوی ىۆه گەٙهە كەٍووووزی پێوووووك، ٍوووٚپبهە ثووووٚٙ

فەهُووبٓی هوووك ثووب ، عووالى اًوولیْ ّرووب گەیْووزە ئەٙەی ٍووٚ زب، هیووبّ كاًەیە
ٍەهثبىەهبّ ًە ئەٍوپەهبٓیبّ كاثويّ ٙ ٗێوّوێوی رٚٓول ثوۆ ٍوەه ٍوەههوكایەری 

فووۆی ثەّوولاهی ٗێوّووە  (ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ)، ٍووٚپبهەی ُەغووۆى ثوووەّ
ٙهەی رەٙاٙی ٍووووٚپبهە هوووووك هە ثووووٚٙە ُووووبیەی ثەهىثووووٚٙٓەٙەی گەٙهەهەی 

، ەغووووۆى ثْوووووێْٔئەٙەثووووٚٙ ثەفەى ووووی فووووٚای گەٙهە رٚآیووووبّ ٍووووٚپبهەی ُ
، ُەغۆًەهووبّ كاكەٓوووم زەی ُەغووۆى ثەیەهەٍ ّوەٍووزی گەٙهەیئەّٙوەٍوو

هە فە وووی ّووٚێٔەهبٓی رووویِ ثەٙ ّوەٍووزەی ُەغۆًیووبّ ىآووی ئەٙآوویِ 
، ُەغۆًەهوووبّ ًەرەٙاٙی ٓوووبٙچەهە ّوووٌەژاّ، ثەڕٙی ُەغۆًەهوووبّ ڕاپەڕیوووْ

ئەٙ ، )كٚروووٚ ٓٚیوووبّ( ثەّوەٍوووزێوی گەٙهەٙە كەگەڕێوووزەٙە  ی عەٓگیيفوووبّ
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ثووۆیە ٍووٚپبیەم ئبُووبكە كەهووبٙ ، ە ئووبىاهێوی ىۆهی عەٓگیيفووبّ كەكاّوەٍووز
 () ثەهەٙ غەىٓە كەهەٙێزەڕم.، ٍەهپەهّزی كەهبفۆی 

، ٍُٚووو ِبٓەهبّ ثەكافەٙە ٓەیوووبٓزٚآی ئەٙ ٍوووەههەٙرٔە گەٙهەیە ثلوووۆىٓەٙەٙ
، ێوی ىۆه گەٙهە هەٙرە ٓێوٚاّیثە ووٚ ٓوبهۆه، یەهویيی فۆیبّ پزەٙ رووثوەّ
)عوووووالى اًووووولیْ( ًەٍوووووەه ئەٙ)غەٓووووویِەیەی(  ٍوووووەههوكەهبٓی ٍوووووٚپبهەی
 هێْوەهەیبّ( ٍەیفەككیْ ئەغووا ( ٙ )ئەُیْ ُەًینًەُەغۆًەهبّ گیواثٚٙ )

ٍوپێن ثوٚٙە هە ًەُەغۆًەهوبّ ْ هێْوەهە ًەٍوەه ئەكە ێٗەٓلێن ، گەٙهە كەث 
 ًەٍوەهی كەُچویەم ًە، ( ثە كەُچویەهەی كەٍوزیئەُیْ ُەًین)، گیواٙە

ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ ، افەٙە ئەٙ هوووبدهە ثەك، ( كەكاٍوووەیفەككیْ ئەغووووا )
ئەٙە ، كەٓٚێٔ  هە كەهبرە هٚڕە فب ی (ئەُیْ ُەًینثێلەٓگی ثەهاُجەه ثە )
( ك وی ثْوو  ٙ فوۆی ٙ ئەٙآەی ٍەیفەككیْ ئەغوا كەثێزە ٗۆی ئەٙەی )

 ٍوٚ زبّ عوالى، ًەگە ی ثّٚٙ ٍٚپبهە عێج٘ێ ْ ٙكەگەڕێٔەٙە ٓبٙچەی پێْوبٙه
ّ ڕاىی ثوب ٙ ثیبٓگێویزەٙە ثەتٍ ٗی  ٍٚكی اًلیْ كٙارو ىۆه ٗەٙ یلا ك یب

)ٍوجؾبّ اًٌوٖ( ئەٙ ٍوٚپبیەی ثەٍوەههوكایەری  ٍوٚپبهەیبّ ثەعێ٘ێْوذ، ٓەثٚٙ
ًەكەٙهٙثەهی پێْووبٙه ئەٙآوویِ هێْووەیەهی ٓووبٙ  ( ثووٍٚٙووەیفەككیْ ئەغوووا )

فۆیووبّ ثووۆ كهٍٙووذ كەثوو  ّووەڕێوی ىۆه گەٙهە كەهەٙێووزە ٓێٚآیووبّ ٙ چەٓوول 
ٍٚپبهەیبّ ىۆه  ٙاى كەث  ٙ كٙای ٍ  ُبٓن ، ٍەههوكەیەم یەهزو كەهٚژّ

ٍووٚپبی ُەغووۆى كەگووبرە ٍووەهیبّ ئەٙآەی ُووبّٙ ًەّووەڕێولا ٗەه ٗەُٚیووبّ 

                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ02  ی ژُبهٕ ف . 
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ٗەههبرێوون كٙٙثەهەگووی ٍووەهی  ئەٙەُ ثە ێٔووی فووٚای گەٙهەیە (0).كەهووٚژّ
رووبهیوە چبٙەڕٙآیووبّ  ی ٍُٚوو ِبٓبّ رێوون چووٚٙ ئەٙ كٙاڕۆژەٗە وولاٙ یەهویووي

ٔاوَ}: كەهوب يُه ـِ
َ
َأ ٔاَوَلُشَٔلَُورَاهللَّ َِازَُن ٔاَت َبَذَخْفَظيُ َْ ًَْوحَاْذ رِيُطُسا
وا ُ ُِ َإِنََّواْغاا اامَاهللَّ ٌَََ اااةِرِي كٙای  ٙاىثووٚٙٓی ٍووٚپبی  (0){(46)الػَّ

ثوۆ ٓوبٙچەهە ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ  عەٓگیيفوبٍُّٚ ِبٓبّ ٙ ٗوبرٔی ٍوٚپبی 
 كەگەڕێزەٙە )غەىٓە(.

 وۆچی (618)ی ِأگی شەٚاٌی ساڵی 8ە شەڕی )سٕذ( ٌ

ٍووووٚ زبّ عووووالى اًوووولیْ كەىآوووو  رٚآووووبی ڕٙٙ ثەڕٙٙثووووٚٓەٙەی ٍووووٚپبهەی 
ثۆیە ثویبڕ كەكا )غەىٓە( ثەعێج٘ێ   ٙ ثچێزە ئەٙ ثەهی ، ی ٓییەعەٓگیيفبٓ

، ڕٙثووبهی )ٍوؤل( ٙارە ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ ُەثەٍووزیەری ثەهەٙ ٗیٔوول ثوووٙا
ٚ زبّ عوالى هە ثەٙە كەىآ  هەریجەیەم كەٓێوی ثۆ ڕێگورْ ًە ٍ عەٓگیيفبّ

عالى ، كەگبرە ٍٚپبهەی عالى اًلیْ (8) هەریجەهە ًەٓبٙچەی )عوكیي(، اًلیْ
اًووولیْ كەروووٚآ  ئەٙ هەریوووجەیە ثْووووێٔ  ٙ ثەهەٙ كەڕاغوووی ڕٙثوووبڕی ٍووؤل 

كەگووبرە ٓووبٙچەی )غوويٓیْ( هە  ڕۆژ پووبىكەكٙای  عەٓگیيفووبّ، كەهەٙێووزەڕم
، ەهبّییەٙاهیيُف یٔغب ىۆه پەًە كەهەّ ثگەٓە ٍٚپبٓيین ثٚٙە ًە)عوكیي( ئی

                                                            

  .99 پەڕە  ،( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔگیي فبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ0)
 .09: ( األٓفبى0)
 .بٓی ئێَزب ٙ ًەٓيین ٍٔٚهی پبهَزبٓە( كەهەٙێزە ٙتری ئەفەبَٓز8)
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هە هەّووزی ثووۆ ئبُووبكە ، ٍووٚ زبّ گەهچووی فە وێوووی ىٙٙرووو ڕەٙآەهوووك ثووٚٙ
رەٓ٘وب ، هبریوبّ ىۆه هەٍ ثەكەٍوذ ُوبثٚٙ، ثوەّ ٙ ًە ڕٙثبهەهە ثوپەڕٓەٙە ثەتٍ
گەیْوزٔە ٍوٚپبهەی  عەٓگیيفوبٍّوٚپبهەی  یەم هەّزیبّ ثۆ ئبُوبكە هووا ٙ

ۆكا ثەّوێٚەیەهی ٍٚپبهەی ُەغۆى ٍٚپبی ٍُٚ ِبٓبٓی گەُوبه، عالى اًلیْ
، ەغۆى ٙ پْزیبّ ثٚٙ ثەڕٙٙثبهی ٍؤلئبٙا ٓیِچە ثبىٓەیی هەپێْیبّ ثٚٙ ثەُ

، ٍٚ زبّ عالى اًولیْ فێوياّ ٙ كایووی ٙ ُٔب ەهوبٓی ٍوٚاهی هەّوزیەهە هووك
كایوی ٍٚ زبّ عوالى اًولیْ ٙ فێوياّ ٙ هەً ، ثەتٍ پێوا ٓەگەیْزْ ثپەڕٓەٙە

ٓەهەٙیٔە كەٍوذ )عەٓگیيفوبّ( ثب ثەكیي  ٙ هبهەهەی ٗبٙاهیبّ هوك ثِبٓوٚژّ
هەّووزیەهە ، لەهب ٙ فەهُووبّ كەهووبئیٔغووب ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ ُب ئبٙایووبّ ًێوو

ەه ٗەُٚیووبّ ًە ِی ئووبٙ ثوووەّ ٙ كایوووی ٙ فێووياّ ٙ هەً ٙ هووبهەهەی ٗكٚٓوو
 ؽەفووذرەُەّ  هووٚڕێویٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ  (0)ْێوووڕٙثووبهی )ٍوؤل( كەفٔ

ذ ُەغۆًەهووووبّ ٙ ەهەٙێووووزە كەٍووووئەٙ هووووٚڕەی ك، ٍووووب ەی ًەگەڵ كەُێٔوووو 
 ئەٙ ُٔووب ە رەُەّ، ًەگەهكەٓووی ثوولەّٗەه ًەٙم ، فەهُووبّ كەهووب فووبّعەٓگیي
ٍەهەرب ٍٚ زبّ عالى اًولیْ ئوبىایەرێوی ىۆه ، ٍب ەّیبّ ًەٙم هّٚذ ؽەفذ

 ( هەئەُویْ ُەًیونروب ئەٙ هوبرەی )، ٓٚآول ٙ ّوەڕێوی ىۆه كًێووآەی هووك
ڕا  ٙ پێْووبٙهكەّووو  ٙ ثەهە، هەی كەهوووكٍووەه هوكایەرووی  ی ڕاٍووزی ٍووٚپب

كەهووووبٙ گۆڕەپووووبٓی عەٓوووون عێوووولەٗێ   ًەپێْووووبٙه كەهەٙێووووزە ثەهكەٍووووزی 
فبّ ىۆه ًە ٍٚ زبّ عالى اًولیْ ٓيیون عەٓگیي، ەغۆًەهبّ ٙ ًەٙم كەیوٚژُّ

                                                            

 .059  پەڕە ،( ٍیوح عالى اًلیْ ُٔوجوری0)
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: كە وو كەثێووزەٙە ٙ فووۆی ٍووەیوی كەهووب هە چەّ ئبىایووبٓە ّووەڕ كەهووب ثووۆیە 
، فەهیوون كەثوو  كەٙهی ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ ثوولەّ، كەُەٙم ثەكەٍووذ ثیگوووّ

ثجێووزەٙە  فووبّعەٓگیيثەتٍ هە كەىآوو  ٓووبرٚآ  چیزووو ثەهەٓگووبهی ٗێوويەهەی 
كەهەٓە ٍەه پێْەٙەی ٍٚپبهەی  فۆی ٙ ٍەهثبىەهبٓی كٙا ٗێوّی ىۆه رٚٓل

ٙ رۆىێویوبّ كٙه كەفەٓەٙە ئیٔغوب ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ ثەٍوٚاهی  عەٓگیيفبّ
هیبّ ؽەٍٙەك هەً ڕىگب كەكا ٙ ًەگەڵ ٓيیوەی (ئەٍپەٙە ًە ڕٙثبهی )ٍٔل

كەث  ٙ كەگەٓە ئەٙ ثەهی ڕٙٙثبهەهە كٙارو ٗەٓلێوی روویِ ًە ٍوەهثبىەهبٓی 
، ٗەىاه هەً ڕىگبهیووبّ كەثوو  چووٚاه ٙٙثووبهەهە كەكەّ ثەٗەُٚیووبّ ٓوويیوەیًەڕ

ٍٚ زبّ عوالى اًولیْ ئەٙ ئەٍوپەی ىۆه فوۆُ ٙیَوزٚە ٗەه ًەگە وی ثوٚٙە روب 
ى اًوولیْ ىۆه ٍەهٍووبٍ كەثوو  ثەئووبىایەری عووال عەٓگیيفووبّ (0)ُووبٙەیەهی ىۆه

 (0).كەث  هٚڕی ٙاُبّ ٗەثو  ثزوٚآ  ّوٚێٔی ثوبٙهی ثگووێزەٙە: كە  ثۆیە 

ٍٚ زبّ عالى اًلیْ ثەهًەٙەی فۆی ًەڕٙٙثبهەهە ثلا ٗەهچی ئوب زّٚ )كڕٙ ٙ 
 عەٓگیيفبّ، ُەهعبٓی گواّ( ثەٗبی   ثٚٙ ٗەهٗەُٚی ٗە لایە ٓبٙ ڕٙٙثبه

ثووۆ ئەٙەی ثگەڕیووْ  ثەٙە كەىآوو  ٙ چەٓوول ُەًەٙاّ ىآێوون كەٓێوووێزە ڕٙثووبهەهە
ئەٙآەی ٓەیوووبٓزٚآی ًەڕٙثوووبهەهە ثووولەّ ، ثەكٙای ئەٙ ئوووب زّٚ كڕٙ ُەهعبٓوووبٓە

 (8)ٗەه ٗەُٚیبّ هەٙرٔە ثەهكەٍزی عەٓگیيفبّ ٙ ًەگەهكٓی ٗەُٚآی كا. 

                                                            

  .092 پەڕە  ،( ٍیوح ٌٍطبّ عالى اًلیْ ُٔوجوری0)
 .058 پەڕە  ،ًٌغٚیٔی (ربهیـ فبرؼ اًعب0ًَ)
 .98  پەڕە ،ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ ( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویي فب8ّ)
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هەً ًەٍوەهثبىەهبٓی ڕىگبهیوبّ  ٗەىاه چوٚاهٍٚ زبّ عالى اًولیْ ٙ ٓويیوەی 
ٓی ٗیٔوول ٙەهووٚ ؽووبهِی ؽووبهِی ٙیالیەرەهووب، ٙ كەگەٓە ٙترووی ٗیٔوول  كەثوو

اًووولیْ كەىآوووْ  )هوارْوووی ٙ  ٗوووٚه ٙ كٌٗوووی( هە ثەٗوووبرٔی ٍوووٚ زبّ عوووالى
ثەتٍ پێْی ڕاكەگەیەْٓ هە ٗوبرٔی روۆ ثوۆئێوە ّوزێوی ، یبهُەری ثۆ كەٓێوّ

ٍٚ زبّ عالى اًلیْ ثەكَوەی ئەٙ ؽبهِوبٓە ، ٙ ًێوە ٍەههەٙرٚ ٓبثیٓییە ثبُ 
فووبّ كٙٙ ًەٍووەههوكەهبٓی عەٓگیي، كەُێٔێووزەٙە (ٍوؤل)كەهووبٙ ًە كەٙهٙثەهی 

عالى اًولیْ كەٓێووم ئەٙآویِ ًە ، فۆی ثەٓبٙی )ثیال( ٙ )رٚهربی( ثەكٙای
ثەتٍ ثەثووووو  ئەٙەی ٗوووووی  ٙەكەٍوووووذ ثێووووؤْ ٙ ، ڕٙثوووووبهی ٍووووؤل كەپەڕٓەٙە

یِ ٓەثووٚٙ ٗێوووُ عەٓگیيفووبٓكەگەڕێوؤەٙە ی عەٓگیيفووبّ ٙ ًە ثەهٓووبُەی 
یە هەٍ ٗیٔووول ثوووۆیە روٍوووی ُەغۆًەهوووبّ ًەٙ ٓوووبٙچە ٙترووویثووووبرە ٍوووەه 

عەٓگیيفوبّ ًەعٔەروی فوٚای ًێجو  ثویوبڕ كەكا  (902)ًەٍوب ی  (0).كەثێزەٙە
ثگەڕێزەٙە )ُەٓەۆًیب( ٙ كەرٚآیْ ث وێْ ٍؤٚهی ڕٙثوبهی )ٍؤل( كٙا ّوٚێْ 

ەڕێوی ٍەهەرب عەٓگیيفبّ ٙیَوزی ً، ثٚٙ هە ٍٚپبی ُەغۆًەهبٓی پێگەیْذ
زە ثووۆیە ىۆه ٍووەف ىآووی ڕێگووبیەهیهەثەتٍ ، ٗیٔوولەٙە ثگەڕێووزەٙە ُەٓەۆًیووب

ٍوب ی ، گەڕایەٙە گوبیەُرە ثەه هە پێی ٗوبرجٚٙ ٗەه ثەٙ ڕێٗەُبّ ڕم گو
ًەڕم گەڕآەٙە كەثوووو  ثووووۆ )ُەٓەۆًیووووب( ًەڕێگووووب كا  عەٓگیيفووووبّ (900)

یەهیوووبّ ثەٓوووبٙی )هوووۆثالی( ٗەهكٙٙ هوووٚڕی هٚڕەهوووبٓی كەچووؤە پێْوووٚاىی 
ٍوبڵ  ٓۆگەڵ )ٗۆ هۆ( هە ئەٙ هبد رەُەٓی ٍبڵ ثٚٙ ًە یبىكە هەرەُەٓی

                                                            

 .090 پەڕە  ،هىُیخ/ ؽبفظ أؽِل ؽِلٝ( اًلًٙخ اًقٚا0)
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ٗێوّی یەهەُی ، ثۆ ُەٓەۆًیب كەرٚآیْ ث ێْ عەٓگیيفبّثەگەڕآەٙەی ، ثٚٙ
 (900)ًەٍووب ی ، ُەغۆًەهووبّ ثۆٍووەه عی٘ووبٓی ئیَووالُی هۆرووبیی پێوولم

، ی فوووٚای ًێجووو ٍوووب یلا كەُووووم ًەعٔەرووو (80)ًەرەُەٓوووی  عەٓگیيفوووبّ
 عەٓگیيفوبًّەكٙای ُوكٓوی ، ٍەه هٚڕەهوبٓی كەهوب یُەٌُەهەرەهەی كاثەّ

یيفووبّ )عووٚعی( كەُوووم ٗەٓوولێن ٙهەهەی عەٓگثە ّووەُ ُبٓوون هووٚڕە گە
 عووووٚعی ٙ، ەهووووبّ كە ووووێْ هێْووووەیەم ٗەثووووٚٙ ًەٓێووووٚاُّێژٙٙییچبٙە ًەٍووووەه

 عەٓگیيفوبّی ثبٙهی ٙثواهبٓی روی ثوۆیە ئەٙ ٍوەهچبٙآە كە وێْ عەٓگیيفبٓ
ًە ژەٗووو فووٚاهكهوكٓی )عووٚعی( هە هووبهیگەهیەهەی كٙای  ٗەثووٚٙەكەٍووزی 

چبٙەهوبّ كە وێْ )عوٚعی( ثەه ٗەٓلێویِ ًەٍوەه  (0).ّەُ ُبٓن كەههەٙد
ثەتٍ  (0)، ثوبرٚ()ًەثبٙهی ُوكٙە ٙ ُٚ وەهەّوی كەكهێوزە هوٚڕەهەی ثەٓوبٙی

ٙاًٌٖ أعٌَ( ًەثەه ئەٙەی ىۆهثەی ٍەه چبٙەهبّ ثوبً ٗە ەیە )ئەٙ ثۆ چٚٓە 
كٙای ُوكٓووی )عەٓگیيفووبّ(  (8)ًەُوكٓووی ئەٙ هووٚڕەی كەهەّ كٙای ثووبٙهی

ُێٔو  ٙ كٙای ئەٙ كٙٙ ٍوب ە ثەروبڵ كە عەٓگیيفوبّ هٚهٍویكٙٙ ٍب ی ڕێن 
ثچێووزە ّووٚێْ  عەٓگیيفووبّزووبی( هكەكەّ )ئۆ ڕثویووب فووبّعەٓگیيثٔەُووب ەی 

-900)فە ًەٍب ی ئەٙەی ًێوە عێی ئەٍە، ثبٙهی ٙ ثج  ثە )فبٓی( گەٙهە
، كآبٓی عێگوەهەی فەهین كەثوُْەغۆًەهبّ ثەُوكٓی عەٓگیيفبّ ٙ ( 909
، ثەئبگوب ٓەٗوبرٚٓەرەٙە ەیوبّغەف ەر ًەثەغلا ًەٙ چی فیالفەری ئیَالُیهە

                                                            

 .082 پەڕە  ،( ربهیـ اًِەٚى0)
 .090 پەڕە  ،( اًلًٙخ اًقٚاهىُیە ٙاًِەٚى0)
 ( اًِەٚى فی اًزبهیـ فؤاك عجلاًِعطی اًٖیبك.8)
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فەًووویفە ٗەه فەهیووووی ڕاثوووٚاهكّ ٙ فۆّوووگٚىەهآی فوووۆیەری ٙ ٍوووٚ زبّ ٙ 
 ٙێؤەیەمٗەهثۆِٓوٚٓە ، ؽبهِەهبٓیِ ثە كٙٙثەههی ٓێٚ فۆییلا فەهین ثٚٙیٔە

ای ُەعٌووُٚە كٙ: ئەٙ غەفوو ەرەی ئەٙ ئووُِٚەرە رێووی هەٙرجووٚٙ ٙێٔەهووبٓیًە 
ای گەٙهەی فووووٚ ڕەؽِەروووویەىاٙ ڕ ئەییووووٚثیٙەفووووبری )ٕووووالػ اًوووولیْ(ی 

ًەٍووەهث  هٚڕەهووبٓی ٓووبرٚآْ ٙتد ثەڕێووٚە ثووجەّ ٙ ؽووٚهَ كەهەٙێووزە كەٍووذ 
هٚڕی ّبكی( ٓبٍواٙە  عبكى ٍیف اًلیْ اؽِل هٚڕی ایٚة ثواهەی )اًٌِن

یِ ثەه ًەُوكٓی ٍٔٚهی كەٍوەتری كاثەُ  )اًٌِن عبكى( ُەًین عبكى ثە
ٙتروی  )اًٌِون اًوبُوي( كەهوبد ٙ رەٍوٌیَ ثەُیَو، كەهبرە ٍەه هٚڕەهوبٓی
)اًِعمووووَ( ٙ ، ٗەهكٙٙ هووووٚڕەهەی روووووی كاثەُ كەهووووبدّووووبُیِ ثەٍووووەه 

ئیٔغووب ئەٙ ، (فوویاڵدا ّوووف( كٙارووو ُەًیوون ئەّوووەف كەثێووزە فووبٙەٓی ))
هٚڕآەُ كٙای ثبٙهیبّ ئیقزالف ٙ هێْەی ىۆهیبّ كەهەٙێزە ٓێوٚاّ ًەٍوب ی 

ُەًیووون هبُوووي روٍوووی ، اٙی رێووون كەچووو ٙٓێووٚاّ ٗەهٍووو  ثووووا ثەرە (900)
گب هە ثواهەی )اًِعمَ( پەیٚەٓلی ثە ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ ثووبٙ ئەٙەی پێلە

ۆهی روٙەفولێن كەٓێووم ثوۆ ئیِپوا ثوۆیە، ّبٍ رەٍوٌیَ ثەفەٙاهیيُەهوبّ ثووبد
ّوووبٍ  كەڕاغووویئبُوووبكەٍ چەٓووول ٓبٙچەیەهوووذ ًە  كە ووو ٙ پێوووی  ٍوووە یجییەهبّ
ئەٙ ٗەٓگبٙەی رەٓ٘ب ثوۆ ئەٙە ثوٚٙە هە ثوواهەی ٍوەهكب ی ئەٙ ، رەٌٍیَ ثوەٍ

ٗێيەهووبٓی ، هووبدذ ٙ ّووبٍ رەٍووٌیَ ثە عووالى اًوولیٔی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٓەٗێوويە ثێوو
 ئیِپوارووووۆڕئیٔغووووب ئەٙەی ىۆه ٍووووەیوە  كەهاێچەی كەگەٓە ٓووووبٙ ٍووووەًیجی

كەثووٚایە ٍُٚوو ِبٓبّ : كە وو ٙ پێووی  (ُەًیوون عووبكى)ٓووبُەیەم كەٓێوووم ثووۆ 
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هێْەی فۆیبّ ثەفۆیبّ چبهەٍوەه ثووەّ ٓەم پەٓوب ثوۆ ُوْ ثێؤْ ئێَوزب ئەٙە 
كەهوووم ٙ  ٍووە یجییەهبّثە  هی ٓووبٙچەی )ٕووەیلا( رەٍووٌیَثەٓبچووب ٗووبرٍٚٙ

ئوبٙایە ثەكەٍووذ ؽبهِەهبٓیووبّ ًەٙ  ُیَوووؽووب ی ّوبٍ ٙئەٙە ، ًەٙم كەُێٔؤەٙە
هەٙرووۆرە كەٍووذ ُەغۆًەهووبّ  ەتری ئیَووالُی ٗەهٗەُووٚیهووبرەی فووۆهٗ

هەچی ٌُِالٓێوی ٓێوٚاّ كٙٙ ثووا كەگوبرە ئەٙ ئبٍوزەی هە ٗبٓوب ثوۆ ٗێيێووی 
 (909) یثە ووٚ ًەٍوب ، ۆڕ ثەٙەٓلەُ ٓەٙەٍزبئیِوارئیٔغب  (0).ثجەّ ٍەًیجی

پەیِبٓێن  ێی)فویلهین( كەهبد ثەپ ئیِپوارۆهەي كٚكً رەٌٍیَ ثیُەًین هبُ
ثوٚٙ ٙ  ٍُٚو ِبٓبّثە و  ُويگەٙرەهە ًەكەٍوذ ،   ٙاژۆ كەهویًەٓێٚاّ ٗەهكٙ
ّوووووبهێوی ، ۆهیوووووِ ثەرەٙاٙی هوووووبٙ وواثٚٙ ٙارە ئیِوارووووو(كوووووٚكً)ّوووووبهی 

ُووويگەٙرەهەُ ًە یەّ ٍُٚووو ِبٓبّ ٍەهپەهّوووزی  هوووبٙ وواٙی هەٙرە كەٍوووذ
ٍوەههەٙرٔێوی گەٙهە ثوٚٙ ثەكەٍوزی ، ثەتٍ ئەٙ پەیِوبٓە ثوۆ ئیِواروۆه، كەهوا

 (0).ٍووە یجییەهبّ ثوواڵٙ ثووٚٙیەٙە هە كووٚكً هەٙرەٙە كەٍووذ ئەٙڕٙپووبٗێٔووبٙ ًە 

، ٓیووویە ڕۆ ێوووویًەگەهُەی ئەٙ ٗەُوووٚٙ ڕٙكاٙآە فەًووویفە ًە ثەغووولا ٗوووی  
 كبیَ هوكٓی هٚهٍی فیالفەرە. ثە وٚ فەهیوی ىیبرو فۆ

 

                                                            

 .805 پەڕە 0ط  ،( اًٌَٚم ًِعوفخ كٙى اًٌِٚم اًِلویيی0)
 .830 پەڕە  9ط  ،( اًوبُي فی اًزبهیـ0)
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 (619) ٌەساڵیسٛڵراْ جەالٌەدیٓ دەگاذە )وزِاْ( 

، كٙای ّووەڕی )ٍوؤل( ٍووٚ زبّ عالًەكیووْ ٙ ئەٙ ٍووٚپبیەی پێوووی ٗیٔووبثٚٙ
هەكەهەٙێووووزە  ثەهەٙ ٓووووبٙچەی )هوُووووبّ( كەهەٙٓە ڕم)ٗیٔوووول( ثەعێوووولەٗێ ْ 
ەٓ٘وب رب كەگەٓە )هوُبّ( ر ەىۆه ٍەفذ ثٚٙڕیگبهە ، ثبّٚهی ئیَزبی ئێواّ

ؽبهِی ئەٙ هبری )هوُبّ( هەٍوێن ثوٚٙ ، ٗەىاه هەً ڕىگبهیبّ كەث  چٚاه
ثەٓبٙی )ثوا  اًؾبعت( كٙای ُوبٓەٙەیەهی هەٍ ًە )هوُوبّ( ثەهەٙ ٓوبٙچەی 

( ئەٙ ؽووبهِە )ا ربثوون ٍووعل ؽووبهِی ّوویواى ٓووبٙی، ى( كەهەٙێووزەڕم)ّوویوا
ی  ی ٍٚ زبّ عوالى اًولیْ ٙ كەچێوزە ژێوو فەهُوبٓ ێزەهٚڕەهەی فۆی كەٓێو

ًەژیووو ، ڕەیوی ٙ عیواكوی عەعەٍ ئەٙە ًەهبرێون ٓبٙچەهوبٓی ّویواىٙ، ٍوٚ زبّ
ٍوٚ زبّ )غیوبس ، كەٍەتری ٍٚ زبّ غیبس اًولیٔی ثووای ٍوٚ زبّ عالًەكیؤە

اًلیْ( هە ٗەٙا ی ئەٙەی پێولەگب ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ ی ثووای گەڕاٙەرەٙە 
ْ اًوولی ئبُووبكە كەهووب ثووۆئەٙەی ڕم ًە عووالى ٗەىاه هەٍووی(82)ٍووٚپبیەهی 
 زبّ یەهبّ ُزِبٓەیووبّ ثە ٍووٚیثەتٍ ىۆهثەی ٍووەههوكە ٍووەهثبى، ثوووای ثگوووم

 ٍٚ زبّ غیبس اًلیْ ثەعێلەٗێ ْ ٙ كەچٔە ڕێوي عالى اًلیْ ٗەثٚٙ ثۆیە ڕیيی
ئەٙ ٓبٙچوووبٓە  ثەٓبچوووبهی )غیووبس اًووولیْ(، ٍووٚپبهەی ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ

ٍوٚ زبّ ئیٔغب ، ی ثوای ڕاكەهب(عالى اًلیْ)ٍٚپبهەی  ًٙەڕٙ، ثەعێلە ٗێ  
 ڕۆؽویٙ عالى اًلیْ ٓٚێٔەه كەٓێوم ٙ ثە ێْ ثەثواهەی كەكەّ هە ثگەڕێوزەٙە 

 زەٙە  ی ٍوووووووٚ زبّئەٙە ثوووووووٚٙ )غیوووووووبس اًووووووولیْ( كەگەڕێووووووو، پوووووووبهێيهاٙە
رووووبٙەهٚ ، ًٙەٓووووبٙچەی)ئەًوەی(كەُێٔێزەٙە ًەهۆّوووووێن ژیووووبّ ثەٍووووەه كەثووووب
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، عبهێویبّ ٍەهفۆُ كەث  ٙ هەٍێوی ٓيیوی ٍٚ زبّ عوالى اًولیْ كەهوٚژم
ٓبٙچەهە ثەعێلەٗێ   ٙ ًەگەڵ كایوی  (عالى اًلیْ)غب ًەروٍی ٍٚ زبّ ئیٔ

كەچوؤە ٓووبٙچەی )هوُووبّ( ٙارە ٍووٚ زبّ غیووبس اًوولیْ ًەگەڵ ٍووٚ زبّ عووالى 
رووب ، هەكەگەٓە هوُووبّ ُٙووبٙەیەم ًەٙم كەُێٔوؤەٙە، اًوولیْ كایویووبّ عیووبٙاىە

غیووبس اًوولیْ ٙ  هوُووبّ ئەٙ هووبرەی )ثوووا  اًؾبعووت( ؽووبهِی (905) ٍووب ی
ٙ پەیٚەٓلی ثەُەغۆًەهبّ كەهبٙ ثٔەُب ەی )ثوا  اًؾبعوت(  مكەهٚژ كایوی

ًەٍوب ی  (0)، ثەڕەىاُەٓلی ُەغۆًەهوبّ ًەٍوەه ؽوٚهِی )هوُوبّ( كەُێٔؤەٙە
، ٍٚ زبّ عالى اًلیْ فەهیوی ڕێوقَزٔەٙەی ٍٚپبهەی كەثو  (909-900)

ثەربیجەد ئەٙ هبرەی كەچێزە فٚىٍزبّ هە ئێَزب ًەٙتری ئێوآە ٙ ثەٙ ّوبهە 
گووٚروم )عوثَووزبّ( عجووبكاّ ٙ ئەٗووٚاى ٙ كیيفووٚى ی ًێٔوويیوەٙ ٓوويیوە ًە كە

ًەّووبهی )ّّٚووزو( ٓيیوون كەثێووزەٙە ٙ  ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ، هەٓوولاٙی فووبهً
ؽبهِی ئەٙ ّوبهە هەٍوێوە ثە ٓوبٙی )ُمفواًولْٟ ، گەُبهۆی ئەٙ ّبهە كەكا

، ەٙە هوواٙەرە ؽوبهِی ئەٙ ّوبهەیعەثجبٍویٙعٖ اًَوجع( هە ًە یەّ فەًویفەی 
 هی )ّّٚووزو( ثەڕٙی ٍووٚپبهەی عووالى اًوولیْ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەٙەٍووێز ّووب

ثەتٍ فەٙاهیيٍ ّبٕ ٓبرٚآ  ئەٙ ّوبهە ، ٓيیوەی كٙٙ ُبٓن گەُبهۆ كەكهی
ئیٔغب ٍٚپبهەی عالى اًلّ فەٙاهیيٍ ّوبٕ كەگەٓە كەٙهٙثەهی ّوبهی ، ثگوم

 )ثەٕوە(ٙ روبتٓی كەٙهٙ ثەهٙ ٗەٓولێوی ئەٙ ّوبهە كەهەّ كٙاروو ٍوٚپبیەم ًە

                                                            

 پەڕە  ،بهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویيفبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ عجبً اكجبى(هزێجی ر0)
000. 
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ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ  (0)فە وووی ّووبهی )ثەٕوووە( فەٙاهیيُییەهووبّ كەّوووێْٔ
ىۆه  ڕۆ ێووی عەثجبٍیفەًیفەی  ی ٙاثٚٙپێ، ٓیبىی گورٔی ثەغلای كەث 

ثۆیە ًەپو فەهُبّ كەكا هەثەهەٙ ثەغولا ثووەٙٓە ، ًەٙ ڕٙٙكاٙآە واٙەٌٍجی گێ
بّ فەًیفە ًەثەغلاٙە ٍٚپبیەم كەٓێوم ثوۆئەٙەی ثەهی ٍوٚپبهەی ٍوٚ ز، ڕم

ّٙ ٙ ٗەىاه هەً كەثوٚ ثیَوذٍٚپبهەی فەًیفە ٓويیوەی ، عالى اًلیْ ثگوم
عِبى اًلیْ كْزِو( ًەٗەُوبّ هبرولا فەًویفە ثەٍەهپەهّزی هەٍێن ثەٓبٙی )

ٓووبُەیەم كەٓێوووی ثووۆ ؽووبهِی ٗەًٙێووو )ٍووٚ زبّ ُوويەفەه( كاٙای ًێوولەهبد 
ڕم ًە ٍوٚپبهەی عوالى  ٗەىاه هەٍی ئبُبكە ثوبد ٙ ثزوٚآ  كەٍٚپبیەهی 

ًەیەهێووون ًە ڕٙٙثەهٙٙ ثوووٚٓەٙەی ٍوووٚپبی  (0)ًووولیْ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ ثگووووما
ٍووەههوكەی ٍووٚپبهەی فەًوویفە )عِووبى ، فەٙاهیوويٍ ّووبٙٙ ٍووٚپبهەی فەًوویفە

كەگەٓە كەٙهٙ  فەٙاهیيُییەهوووبّئیٔغوووب ٍوووٚپبی ، اًووولیْ كْوووزِو( كەهوووٚژهم
هە ىآووی  عووالى اًوولیْ، ثەغوولای كووبیَ هوكثووٚٙ فەًوویفە، ثەهی ّووبهی ثەغوولا

هەٙرە كآٍٚووبٓلّ ًەگەڵ  ثەٓبچووبهی، ّووزێوی ئبٍووبّ ٓیوویە ورٔووی ثەغوولاگ
 ثەتٍ فەٙاهیيُییەهبّ گەیْوزجٚٓە، فەًیفە ٙ ثویبهی كا ًە ثەغلا ثوْێزەٙە

ًێوە ىۆه گوٓگە ئبُبژە ثەچەٓل فب ین ، ّبهی ثەعلٚثەٙ ًەٙێٚەُ ثۆ كاكٚ 
 ثوەیْ.

                                                            

 (839/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
 .029 پەڕە  ،اًلًٙخ اًقٚاهىُیخ ٙاًِەٚى / ؽبفظ ٙٗجخ (0)
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ذاٚأە گەٚرەوەی سٛڵراْ جالي اٌذیٓ تەواٚڵىزدٔی : یەوەَ
 ق(. شاری )دالٛ

ّووووبهی كاكٚكیووووبّ گەُووووبهۆكاثٚٙ فە وووووەهە  فەٙاهیيُییەهووووبّئەٙ هووووبرەی 
ًەٍەهثبّ ٙ ّٚهەی ّبهەهەٙە ثەهەٓگبهی ٗێيەهبٓی عالى اًلیْ فەٙاهیيٍ ّبٕ 

ٍووٚپبهەی ٚ ٗەهووبٓەٙە عٔێٚێیووبّ ثە فەٙاهیوويٍ ّووبثووٚٙٓەٙە ٙ ًەٙ كیووٚی كیٚاه
، ە َووبفە وووی ئەٙ ّووبهە ٗ كێوووی ىۆهی ًەٍووەهڕثووۆیە فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ، كەكا

، ٗێيەهبٓی فەٙاهیيٍ ّوبٕ، هۆچی (900)ەثیعی یەهەُی ٍب ی ڕًەُبٓگی 
كٙارو رٚآیبّ ثچؤە ّوبهەهەٙ گەٙهەروویْ ، ٍەهەرب ّبهی كاكٚكیبّ گەُبهۆكا

، ىۆهثەی ىۆهی فە ووووووووی ئەّٙوووووووبهەیبّ هّٚوووووووذ، ربٙآیوووووووبّ ئەٓغوووووووبٍ كا
كەٍوووزلهێژی ، ُب ەهبٓییْووویبّ روووبتٓووك ٙ ئبفوەرەهبٓیْووویبّ ثەهەٓیووويە گوووود

هوایە ٍەه ٗەىاهاّ ئبفوەری ئەٙ ّبهە پیوُٙٔوبڵ ٙ پەهووەٙرەی ئەٙ ّوبهەیبّ 
كیووووٚاهی ّبهەهەّوووویبّ ثەرەٙاٙی ڕٙفبٓوووول ٙ ، هّٚووووذ ٙ كٙارووووو ٍووووٚربٓلیبّ

ئەٙەی ٍووٚپبهەی عووالى اًوولیْ ثە ّووبهی كاكووٚكی هوووك ، كاكٚكیووبّ هووبٙ ووك
ئیٔغوووب ئیِوووبٍ )ٍوووجظ اثوووْ ، ُەگەه ُەغۆًەهوووبٓیِ ٗەه ئەٙەٓووولەیبّ هوكثووو 

( 088/ 00) األع٠ووبّ رووٚاهٟـ فووٞ اًيُووبّ ُوووآحٝ( فووبٙەٓی هزێجووی )اًغووٚى
أًَخ اًضب٠ٓخ ٙاًعْووّٙ ٍٙوذ ُئوخ فوٞ هث٠وع : كەفەهُ  ٙكاٙەئەٙڕ كەهثبهەی

ٙاٙكوع اًَو٠ف ، ففزؾ٘ب عٔٚح، ا ٙى ٕٙي فٚاهىٍ ّبٕ عالى اًلْٟ اًٜ ككٚكب
لٍ ٙٗ، ٙأؽو  اًجٌل، ٙٗزن َٓبءَٗ، ٙٓ٘ت أُٚاًَ٘ ٍٙجٜ ؽوَِٟ٘، فٞ أٌٗ٘ب

 ٍٚهٕ ٙهبٓٚا كل عٖٚا ع٠ٌٖ ٍٙجٕٚ ُْ ا ٍٚاه.
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ُووٚعەىەٍ )اًِعمووَ ع٠َووٜ هووٚڕی أؽِوول هووٚڕی : ًەكٙای ئەٙە كەفەهُوو 
د ؽوبهِی كیِەّوق ( ئەٙ هوبئەییوٚثیأٟٚة( هەكەهب ثوواىای )ٕوالػ اًولیْ 

ٙەهە ثووب پووێوەٙە ًەگەڵ : فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ثووۆی ٍٓٚوویَ ، ثووٚٙ ثووۆی گێووواُەٙە
ٗێوُ ثوەیٔە ٍوەه فەًویفە ، ُْ هۆثجیٔەٙەٙ ئەٙآەی فبٙەّ پەیِبْٓ ًەگەڵ

ٚٙ هە ثەٍوووەه ًەثەه ئەٙەی فەًووویفە ٗۆهوووبهی ئەٙ هبهەٍوووبرە ثووو، ًە ثەغووولا
فەًیفە ثٚٙ ٓبُەی ثۆ هبفوەهبّ ٍٓٚویجٚٙ هە ٗێووُ ، ثٔەُب ەی ئێِە كاٗبد

ٓبُەهووبٓی فەًوویفە ثە ٙاژۆی فووۆی ًەثەه ، ثوووەٓە ٍووەه ُەٌُەهەرووی ئووێِە
ەكارەٙەٙ ثوۆ فەٙاهیويٍ ەتُوی ٓوبُەهەی كیوِ ٙ( ُوٚعەىەٍ)، كەٍزی ئوێِەیە
ِّ أحد  : ّبٕ كەٍٓٚو   ُوْ. فاْ٘ اَاّ املطالًُني ، ع٢ً اخلًٝف١ ااأْا َعو ع٢ً ن

 ئیِبُی فەًیفە ئەٙەی ًەثەه ًەفەًیفە عگە هەٍێن ٗەُٚٙ ًەٍەه ًەگە زَ
 ثٔەُوووب ەی ًە هە ثوووٚٙە( ُوووٚعەىەٍ) ُەًیووون ٗە ٚێَوووزی ئەٙە، ٍُٚووو ِبٓبٓە

ٖووووووالثی( اً عٌووووووی) كهزووووووۆه ٓە ثەكافەٙە هە، كەهووووووٚه ٙ یەهووووووبٓەئەییٚثی
ثەٙ ٗە ٚێَزە عٚآوبٓەی  بُبژەًەهزێجەهەی ٙە ٓە )هاغت اًَوعبٓی( ٗی  ئ

ٗووی  ئبُووبژەُ ثە رووبٙآی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ٓووبهەّ هە ، ئەٙ ثٔەُووب ەیە ٓووبهەّ
، چۆّ ّبهی كاكٚكی هبٙ ووكٙ ئبفوەری ٍُٚو ِبٓی ثەعوبهیە ٙ هەٓیيەگوروٚە

ى اًوولیْ یٍٚووف هووٚڕی رەغوووی ثەهكی ئەرووبثوی( ثووۆیە )أثووٚ اًِؾبٍووْ عِووب
فی ّو٘و هثیوع : كە   090 پەڕە  9 ثەهگیًەهزیجەهەی )أًغٍٚ اًياٗوح( 

ا ٙى ٕٙوووي اًَوووٌطبّ عوووالى اًووولیْ ثوووْ فوووٚاهىٍ ّوووبٕ اًوووی ككٚكوووب فبفزؾ٘وووب 
ٙفعوي فی٘وب ُوب  رفعٌوٖ اًوفوبه ًووَٚٓ٘ ، ٙأؽو  اًجٌل ٙٓ٘ت أٌٗ٘وب، ثبًَیف
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( ّبهەهەی هوبٙ ووك ٙ ٍوٚربٓلی ٙ ٍوەهٙ ُوب ی ّزِٕٚ ًٙعٕٔٚ عٌی ا ٍٚاه
ئەٙ فە وەی ربتٓووك ٙ هوبهێوی ثەفە ووی ئەٙ ّوبهە هووك هبفوەهوبّ پێیوبّ 

رەٓ٘وووب ًەثەه ئەٙەی فە ووووی ّوووبهەهە ًەهوووبری گەُوووبهۆكآەهەی ، ٓەهوكثووو 
ٗەهٙەٗوب ًەهزێجوی )ّونهاد ، عٔێٚیبّ ثە ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ فوٚاهیيٍ كاثوٚٙ

هۆچی  (900)هەثبٍی ڕٙٙكاٙەهبٓی ٍب ی  080 پەڕە  8 ثەهگی (اًنٗت
 رفعٌوٖ اًوفووح ٙاؽوو   فجنى اًَیف فی ككٚكب ٙفعي ُوب: كەهبد كەفەهُ 

 . هبهێوی ثەٙ ّبهەهوك هبفوەهبّ ئەٙ عۆهە هبهە ئەٓغبٍ ٓبكەّ .ككٚكب
اكجوبى ًەهزێوجەهەی )روبهیـ اًِەوٚى ُٔون ؽٌِوخ عٔویيفوبّ  عەثجبً: كٙٙەٍ

ّبهی )ّّٚوزو( كەهەٙێوزە : كە  . 008 پەڕە ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ( 
كەٍذ ٍٚ زبّ فەٙاهیيٍ ّبٕ ٙ كٙارو ٍٚپبهەی ؽبهِی ٗەًٙێوویِ كەّووێٔ  
ٙ ؽوووبهِٞ ٗەًٙێوووو )ُمفوووو( كیوووي كەهووووم ًە یەّ ٍوووٚپبهەی عوووالى اًووولیْ 

كیٌووكٓوی ٍوٚ زبّ ، كٙاروو ٍوٚ زبّ عە ًەكیوْ ئوبىاكی كەهوبد، فەٙاهیيٍ ّبٕ
ەّ فەٙاهیيُییەهووبّ ًە ٗووی  ٍووەهچبٙەیەم ًە ی ُوويەفەهی ؽووبهِی ٗەًٙێووو

 فەٙاهیيُییەهوبّثگوە ٗەرب ّبهی )ّّٚزو(یِ ٓەهەٙرە ثەهكەٍزی ، ٓەٗبرٚە
ٙە كٙای ثەهەٓگووبهثٚٓەٙەی ّووبهەهەٙ ٗەهٙەهووٚ ًەٍووەهچبٙەهبّ ئبُووبژەی پێووووا

ەثە  گەُووبهۆكها كٙارووو فەٙاهیيُییەهووبّ ّووبهەهەیبّ ڕُووبٓگی  0ٓوويیوەی 
ئەٍوووەف  ئیلجوووبى عەثجوووبًئیٔغوووب ، رووؤە ڕمثەعێ٘ێْوووذ ثەهەٙ ثەعلوووٚثە هەٙ

... ا  آٖ ثول  ُوْ اّ یقٌؤ ثەولاك ُوْ ٍوطٚح اًق٠ٌفوخ : كەهێْ  ٙ كە  
ُضٜ اًوٜ ككٚكوب ، اًؾلٚك ٟٙضأه ًٌوٚاهس اًزٞ ؽبكذ ثغلٕ ٙ اث٠ٖ عٌٜ ٟلٟٖ
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 ٙؽبٕوٗب ٙاٍزًٜٚ ع٠ٌ٘ب .
فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ًە ثوووی ئەٙەی ثەغوولا ڕىگووبه ثوووب ًە ٍووزەُی فەًوویفە ٙ  

ئەٙ ٗەُووٚٙ كەهكەٍووەهیەی ًێجەٍووەٓێزەٙە هە فەًوویفە ثەٍووەه ثووبٙم ٙ  رووۆ ەی
، ئەٙێی كاگیوهوك بی ٗێٔبثٚٙ هەچی ڕٙٙی هوكە كاكٚ ثبپیوی فەٙاهیيٍ ّ

ًەٍوووەه ڕٙٙكاٙە  پوووێَ ٙایە )عجوووبً اكجوووبى( ثەٓەفەٍوووێوی ّووویعی كَوووەی
ثووۆیە ئەٍووەف ًەٙە كەهێْوو  هە چووۆّ ٍووٚ زبّ فووٚاهىٍ ، ەهووبّ هوووكٙەُێژٙٙیی

ٓەگوروووٚەٙ روووۆ ەی ًە فەًووویفە ٓەٍوووەٓلۆرەٙە ًەثەه ئەٙەی ّوووبهی ثەغووولای 
كەیيآووووی ئەگەه فووووٚاهىٍ ّووووبٕ ثەغوووولای ثگورجووووب فوووویالفەی ئیَالُیْووووی 

ی كەٍووووەٓلەٙەٙ كەیوووولایە كەٍووووذ عەثجبٍووووییەهبٓكەگووووۆڕی ٙ ًە ثٔەُووووب ەی 
 عەًەٙییەهبّ.

ئەٙ ربٙآوووبٓەی فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ ٙ ٍوووٚپبهەی ئەٓغبُیوووبّ كا كٙاروووو : ٍوووێیەٍ
هەٍووووی ثەكەٙه ٓەُێٔوووو  ٙ ٗەهٗەُووووٚٙ ٍووووٚ زبّ ٙ ، یكەثێووووزە ٗووووۆی ئەٙە

ٓبٙچەهە ثجْ ثەكٙژُٔی ٙ ًەهوبری رەٓگوبٓە ثەٗبٓوبیەٙە ٓەچوْ ٙ  پبكّبهبٓی
 ًەثەه ئەٙەی عگە ًە، هیيٍ ّبٕثەّلاهی ٗی  پەیِبٓێن ٓەهەّ ًەگەڵ فەٙا

فٚآەٓوووبً ٙ ٍوووزەُوبه ثوووٚٙ ىۆهثەی ٍوووەههوكەهبٓی  هەٍوووێوی هە فوووۆی
ثووّٚٙ هە ثووٚٙٓە ٗۆهووبهی ڕٙفووبٓی كەٙ ەرووی  ٍٚپبهەّووی ٗەه ًەٙ ثٔەُووب ەیە

فەٙاهیيُی ٗەه ًەهّٚزٔی ثبىهگوبٓە ُەغۆًەهوبٓەٙە روبٙەهٚ هّٚوزٔی عوالى 
 عوووبًێوە ىۆهٍ پووو  ٍوووەیوە )ُؾِووول عٌوووی اًٖوووالثی(، اًووولیْ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ

: كە   000)كًٙخ اًِەٚى ٙاًززبه ثیْ ا ٓزْبه ٙا ٓوَبه( ًە پەڕە  ًەهزێجی
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فیو )ُەثەٍزی فٚاهیيٍ ّبیە( هغوَ اًقوالف اًوی ...ٍوعبّ ُبثبكه ٗنا ا )
ْووق ٙاًٌِوون ا ّوووف ا ٟووٚثٞ ٕووبؽت كِٟ ُوبرجووخ اًق٠ٌفووخ َُزٖٔووو ثبًٌووٖ
ُووْ  ه٠لجووبم ٍووٌطبّ ٍووالعلخ اًوووٍٙ ٙغ٠وووَٗ ٙاًغيٟوووح ٙاًَووٌطبّ عووالء اًوولْٟ

ؽوبٍ ٠ُبفوبهك٠ْ ُٙوبهكْٟ ٙاُول اٍوزٔغل ث٘وَ هوٞ ٟوٍوٌٚا ، اُواء ا٠ًٌَِِْ
بٙٓووٖ عٌووٜ ُغبث٘ووخ ٗوونا اًقطووو اًوونٝ ٟز٘وولك ا٠ًووٖ ع٠ّٚووب ُووْ عٔوولَٗ رع

ئەٙ  ٍووەهەڕای( ٙارە رٖٔبٕووواًَِوو٠ٌِْ ع٠ِعووب فووبؽغَ ٗووؤ ء هٌ٘ووَ عووْ ُ
ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ ٓوووبهكی ثەكٙای ، ٗەُوووٚٙ كٙٙثەهەهیووویە

فەًوووویفە ٙ ىۆهثەی ُەًیوووون ٙ پبكّووووبهبّ ثووووۆئەٙەی ٍووووٚپبی ثووووۆ ثٔێوووووّ ٙ 
ُەغۆًەهوبّ هە ٗەڕەّوەّ ثۆٍوەه ، ڕٙٙثەڕٙی ئەٙ ٗەڕەّە گەٙهەییە ثجؤەٙە

رەٙاٙی ٍُٚووووو ِبٓبّ هەچوووووی ٗەه ٗەُٚیوووووبّ پْوووووزیبّ ًێوووووووك ٙ ٗوووووی  
ُؾِوول عٌووی اًٖووالثی ئەٙ كەكەی ًەهزێجووی )ا روووام ، پْووزیٚآێویبّ ٓەهوووك

ًە هوۆًێژی  ك. ٕجوی ٌٍیَ هەٍٓٚەهەهەی ٓبٙی اًقٚاهىُیّٚ( ٓەكي هوكٙە
ئەٙ كهزۆهەُ كە   ، )كاه اًعٌٍٚ(ی كبٗیوە ٍەه ثەىآوۆی )عیْ اًٌِْ(ە

 39 پەڕە  0 ثەهگووی رووبهیـ اًغووٚیٔی ك ووووكٙە یەهیووبًّەكٙٙ ٍووەهچبٙەٍ ٓە
ڕآەٙە ثووۆ ٍووەه ئەٙ . ثەگە090 پەڕە  08هة ط األ خ٘بیووٍووەهچبٙەهەی رووو ٓ
ٗوووی  ًەٙ ٍوووەهچبٙآە ٙایوووبّ ثوووبً ٓەهووووكٙە ٙەهوووٚ ئەٙەی ، كٙٙ ٍوووەهچبٙەیە

ئەٙەُ كیَوبّ ًەگەڵ ، فبٙەٓی هزێجی )ا روام اًقٚاهىُیّٚ( ٓەكٌوی هووكٙە
ثبثەرێوون ٓەكووو هەی ًە ، ئەُووبٓەری ىآَووزی عووٚد ٓووبیەرەٙە چووۆّ كەهوووم

ثە ووووی ، ٍووووەهچبٙەیەم هە ئەٙ ٍووووەه چووووبٙەیە ثەّٙووووێٚەیە ثبٍووووی ٓەهوووووكٙە
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ٍەهچبٙەهبّ ثوبً ًەٓوبُەهەی عوالى اًولیْ فەٙاهیويٍ ّوبٕ كەهەّ ثوۆ )اًٌِون 
فەًووویفە ثۆًێووولآی  ٗبٙپەیِوووبٓی ثووو ، ا فضوووي( ٓوووبهكٙە ٙ كاٙای ًێوووووكٙە

 )اًٌِوووون ا فضووووي( ٙەتُووووی كەكارەٙە هە ئەٙ ئبُووووبكەی ٗەُووووٚٙ، ًەثەغووولا
ثەتٍ ٓەم كژ ثەفیالفەروووووی ئیَوووووالُی ٙ ًەثەه ئەٙەی ، ێوەیووووو یوووووبهُەری

هە ئەٙەُ ، فەًیفە  ی ئەٙ ئیِبُی ٍُٚ ِبٓبٓەٙ ٓبهوم فیبٓەری ًێجوووم
 ٗە ٚێَووزێوی كًێوووآەیە ٙ ٍووەهٙەهێوی گەٙهەیە ُێووژٙٙ ثووۆ ُەًیوون ئەفيە ووی

ئیٔغب عبهێوی رویِ عالى اًولیْ كاٙای یوبهُەری ًە ٍوٌغٚكە ، رۆُبههوكٙە
، ی ُەغوۆىّوەڕثەتٍ ٓەم ثۆ، ٙ ُەًین ٙ پبكّبهبٓی ّبٍ هووك ڕۆُییەهبّ
هعەهبّ( هە كەهوبرە ٙتروی )ئبىەهثبیغوبّ ٙعۆهعیوب(ی ٚی )هّەڕثە وٚ ثۆ 

بّ ثووّٚٙ ٙ ىآیوو ٓەٍوووآیئێَووزب ًەثەهئەٙەی فە وووی ئەٙ ٓبٙچووبٓە ىۆهثەیووبّ 
ٍٚ زبّ عالى اًلیْ ٍەهكب ی ّەڕی فیالفەیە ٙ ٗەٙ ی گورٔی ثەغولا كەكا 

، كەٙ ەرووووی فەٙاهیيُییەهووووبّ ثووووۆیە ئەٙاّ ٗێوّوووویبّ هوووووكە ٍووووەه ٍوووؤٚهی
ثووۆ ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ فەٙاهیوويٍ  وكەهبٓی ٍووٚپبی فەٙاهیوويٍ ٗەٙا یووبٍّووەهه

هە ئەگەه ىٙٙ ٓەگەیوووووووووووزە ٓوووووووووووبٙ چەهەُوووووووووووبّ ئەٙا ، ّوووووووووووبٕ ٓوووووووووووبهك
ەهی ىۆهی كەٍووەتری كەٙ ەرووی فەٙاهیوويٍ كاگیووو كەهەّ ٓووبٙچەیٚهعەهبّ()ه

ئیٔغوب پێیوبّ ، ُەڕاغەثەربیجەری ُبىەٓلەهاّ ٙ كەٙهٙثەهی رب كەگبرە رەثویيٙ 
( ثەهەٙ هٚهعەهوبّكەرٚآی كٙای ّوبٓلٓی )، گٚد هە )ثەغلا( ٗەهكەُێٔ 

)عوووالى اًووولیْ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ( ثەٓبچوووبهی كٙای  ثوووۆیە، ێوووزەٙەثەغووولا ثگەڕ
ە كەهوبرە )ئبىەهثبیغوبّ هەٙرە ڕم ه هط(ٚی )هّەڕكٚ  ثەهەٙ هبٙ ووكٓی كا
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كٙای ّووووووەڕێوی ىۆه گەٙهە رووووووٚآی ٍووووووٚپبی ، ی ئێَووووووزبٙ عۆهعیووووووب(
هە پوبیزەفزی ئەٙ هوبری ، فٌیٌ( كاگیوو ثووبدەهعەهبّ( ثْوێٔ  ٙ )رٚ)ه
ٍووٚ زبّ عوووالى اًوولیْ روووٚآی ٍوووەههەٙرٔێوی ىۆه گەٙهە  (0).هعەهووبّ ثوووٚٙٚه

، ّفۆییەهوووبٓی ئبىەهثبیغوووبهێْوووە ٓبٙهەهوووبٓی یەهێووون ًەٗۆهب، ثەكەٍوووذ ثێٔووو 
ی پبهاٍوووووووزٔئبگووووووبیی ؽوووووووبهِی ئەٙ ٓووووووبٙچەیە ثوووووووٚٙ ًە ٍیبٍووووووەد ٙ ثێ

ٓوبٙی )ئەربثون ؽبهِی )ئبىەهثبیغبٓی فۆهئوبٙا( ئەٙ هوبد ، ُەٌُەهەرەهەی
ٍوەهچبٙەهبّ كە وێْ ىیوبرو ، ثەرەُەّ هەٍێوی، ( ثٚٙئٚىثەم هٚڕی ثەٌٗەٙاّ

ئەٙ  ثوكٓیئبگوووبی ًەثەڕێوووٚ، فەهیووووی فوووٚاهكٓەٙەی ُەی ٙ ڕاثوووٚاهكّ ثوووٚٙ
ی (طەوووى)فێوويآەهەی هبهەهووبٓی ڕاپەكەپەڕآوول هە هچووی ، ئیلٌوویِە ٓەُووبثٚٙ

هە ًەٍووب ی ، ەٍووەًغٚكییەهبٓطەوووى كٙا ٍووٚ زبٓی كەٙ ەرووی ، ثووٚٙ ٍووەًغٚكی
 ٓەٍووآیئیٔغب ئبىەهثبیغبّ ٙ عۆهعیب فە ووەهەی ىۆهثەی ، هٚژها (592)

ی ٓوووبٙچەی )ُوووواغە( ٙ ثوووّٚٙ ٙ ىۆه عوووبه ٗێوّوووەهبٓیبّ كەگەیْوووزە ٍووؤٚه
ثەگورٔوی ،  ِبٓەهبٓی ئەٙ ٓوبٙچەیەٚٗەڕەّەیەهی ثەهكەٙاٍ ثّٚٙ ًەٍەه ٍُٚو

چەیە هەٍ ًەٍووەه ئەٙ ٓووبٙ هبّٓەٍوووآییەڕەّووەی )رەفٌوویٌ( رووب ڕاكەیەم ٗە
فوبٙەٓی هزێجوی ا رووام  ٙ (ُؾِول عٌوی اًٖوالثی)اثٚٙ ٗەٍ هەٙ (0).ثٚٙیەٙە

ٍزبیْوووێوی ثەٓوووبٗەكی ، ەاًقٚاهىُیوووّٚ ثەٗە ە ثبٍوووی ئەٙ ثبثەرەیوووبّ هووووكٙ
ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ كاٙای یووبهُەری ًە ، ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ یووبّ هوووكٙە

                                                            

 .000 پەڕە  ،ربهیـ اًِەٚى (088/ 00) األع٠بّ رٚاهٟـ فٞ اًيُبّ ( ُوآح0)
 .000 پەڕە  ،ە ٙاًِەٚى ؽبفظ أؽِل ؽِلٝ(اًلًٙخ اًقٚاهىُی0)
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 هی)هە ؽبهِی كیِەّق ٙ عەىیوە ثٚٙ ٗەهٙەٗب  ئەییٚثی)ُەًین ئەّوەفی 
ُبهكیْ  ؽبهِی ُیبفبهكیْ ٙ ثٚٙ ٙە ڕۆُییەهبّ ٍەًغٚكییەٍٚ زبٓی  (كجبم
ّٙٙ ثوووۆ ئەٙەی پْوووزگیوی ثەتٍ كاٙای یوووبهُەری ًێوووووك، ك( هووووكٙەەٙ ئوووبُ
ئبىەهثبیغووبّ ٙ عۆهعیووب( ثووۆئەٙەی كەٍووزی ثەرووبڵ ثوو  ٙ ) ًەّووەڕیثوووەّ 

ٗەه ًەثەه ئەٙەُ ثٚٙ ٗی  ًەٙ پبكّبیبٓەی ثبٍِبّ هوكّ ، ثگەڕێزەٙە ثەغلا
 ئبُبكەی ئەٙە ٓەثّٚٙ یبهُەری ٍٚ زبّ عالى اًلیْ ثلەّ.

ٍووٚ زبّ  (900)ٍووب   ، هووۆچی ثووٚٙ (908)گورٔووی رەفٌوویٌ ًەٍووب ی  
رەثویيٙ ُواغەٙ كەٙهٙ ثەهی كەُێٔێزەٙە  عالى اًلیْ ًەٓبٙچەی ئبىەهثبیغبّ ٙ

لەگب هە ٗێيێووووی گەٙهەی ًەٙ ٍوووب ە ٗەٙا وووی ئەٙەی پێووو (905)ربٍوووب ی 
ثەٍوووەه پەهّوووزی پێووؤ  ٍوووەههوكەی گەٙهیوووی ُەغوووۆى ثەڕم  ُەغۆًەهوووبّ

ٍووووٚ زبّ ًە رەٙهێوووويەٙە ثەهەٙ عێوووووا  هەٙرە ڕم ٙ ، هەٙرووووٚٓە ثەهەٙ عێوووووا 
چٚاه ٗەىاه ٍەهثبىی ًە ٓێٚاّ )ڕەی( ٙ )كاُەوبّ( ثەعێ٘ێْوذ ثوۆ ٓيیوەی 

 ًەگەڵفۆّوووی ، ئەٙەی ئبگوووبكاهی هەٓەٙەی ًە ًەّووهێْوووی ُەغۆًەهوووبّ
ٗێوويەهەی ، ىۆهێوون ًەٍووەههوكەهبٓی ًە ٓووبٙچەی )ئەٕووفەٗبّ( عێگیووو كەثوو 

عوالى اًولیْ  كەگەٓە كەٙهٙ ثەهی كێویەم ًە كێیەهوبٓی )ئەٕوفەٗبّ( ُەغۆى
ێوی ًەگەڵ ٍووەههوكەهبٓی ٍووٚپبهەی هوووك ٙ ثەهووۆُەڵ فەٙاهیوويٍ كآیْووزٔ

ثەیعەریبّ ًەٍوەه ُووكّ كا ٙ گٚریوبّ ثەٗوێ  عۆهێون ٙ ٗوی  هەً ٓوبث  ٙ 
 ٍوووٚ زبّ عە ًەكیوووْ كاٙای، ثوووۆی ٓیووویە گۆڕەپوووبٓی عەٓووون ثەعێج٘ێ ووو 

هە كاٙا ًەٙ فە ووە ثووب ثوب فۆثەفْوبٓە ، یبهُەری ًە كبىی ئەٍوفەٗبّ هووك
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فوب چی( ًە ّوبهەهە ثوّٚٙ ) زێوە ٓوبًئەٍوٗەٓولم ، ی ُەغوۆىّوەڕثێْ ثوۆ 
كاٙایوووبّ ًە ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ هووووك هە ٍووو  ڕۆژ ڕٙٙ ثە ڕٙٙ ثوووٚٓەٙەی 

ُەغۆى كٙا ثقب ًەثەه ئەٙەی ثەپێوی ىآیوبهی ئەٙاّ ٙا چوبهە كٙای  ًەگەڵ
ئیٔغووب ٗەه ئەٙ ئەٍووزێوە ، ئەٙ ٍوو  ڕۆژە ّووەڕ ًەگەڵ ُەغۆًەهووبّ ثووووم

بّ كیبهی هووكٙ گٚریوبّ ًەٙ هوبرە ٓبٍبٓە ًەڕۆژی چٚاهەٍ هبرێویبّ ثۆ ٍٚ ز
ٍوجؾبّ اًٌوٖ ئەٙەی ٍوەیوە ثويآْ ًەٙ هوبد ، ڕٙٙ ثەڕٙٙی ُەغۆًەهبّ ثجٔەٙە

فە ووووی ئەٙ  ٍوووەههوكەٙ عەك یەرووویفوووٚڕافە روووب چەٓووول ىاڵ ثوووٚٙە ثەٍوووەه 
)ُٚعزەٍووویَ( ئەٙ هوووبرەی  عەثجبٍووویًەٍوووەه كەُوووی فەًووویفەی ، ٍوووەهكەُە
ٙ فوووب چی ٙ ٗەٓووولێن ًە، ثوووۆ ّوووەڕی )عەُوووٚهیە( ثوەٙێوووزە ڕم ٙیَوووزی

ئەٍزێوە ٓبٍبٓە گٚریبّ ثەپێی ىآیوبهی ئوێِە هوبرێوی فوواپەٙ ُەڕۆ ثوۆ ئەٙ 
ئیٔغب )اثٚ رِبٍ( ّبعیو هە ئەٙەی ثیَذ ڕٙٙی هوكە ُٚعزەٍیَ ًە ، ّەڕە

ٗەٙا وی ِّْوێو ڕاٍوزوە ًەٗەٙا وی ، پێوی گوٚد هكاٗۆٓواٙەیەهی ىۆههبهیگە
 ئەٙ فب چیبٓە.

الصيفاغدقاُتاءٌاَالهخاب
لشٔدوالػطائفةيؼالػفائص

واىهيًفطٓبالرٌاا لٌهاث


فضدهاَلدةايادادواليهاب
فٌخَُٔٓسالءالظاموالرياب
ةياْلٍحصيلفالصتهثالظٓب






)ُٚعزەٍیَ( ثەهەٙ )عەُوٚهیە( هەٙرە ڕێوی  عەثجبٍیئەٙە ثٚٙ فەًیفەی 
ثەٗەڕ ؽوبڵ ، ەهەُ ٍەههەٙد ٙ رٚآی ّبهی عەُوٚهیە فەروؼ ثووبّەڕٙ ًە

عووالى اًوولیْ فەٙاهیوويٍ ثەكَووەی ئەٙ )فووب چی ٙ ئەٍزێوەٓبٍووبٓە( ٍوو  ڕۆژ 
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ًەڕۆژی چوووٚاهەٍ ًەٙ هوووبرەی هە )فب چییەهوووبّ( ، ّوووەڕەهەی روووبفیو هووووك
 ُەغۆًەهوووووبّ، یوووووبّ هوكثوووووٚٙ كەٍوووووزی ثەّوووووەڕی ُەغۆًەهوووووبّ هووووووكیكیبه

ڕٍوووووزبّ(هوك ثوووووۆ ئەٙەی ٚهەریجەیەهوووووی گەٙهەیوووووبّ ڕەٙآەی ٓوووووبٙچەی )ً
ئەٙەی كەیووووبٓيآی گەُووووبهۆكآی ّووووبهی هۆثوەٓەٙەٙ ًەثەئبىٙكەیووووبّ ثووووۆ هوووو

ثەتٍ ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ ٗێيێووووی ، )ئەٕوووفەٗبّ( هوووبرێوی ىۆهی كەٙم
ٓووووويیوەی ٍووووو  ٗەىاه هەٍوووووی ثەكٙای ئەٙ هەریوووووجەیە ٓوووووبهك ٙ رٚآیوووووبّ 

بّ ًێوولیي هوووكٙ یووئەٙ ٗێوويەی ُەغووۆى رێوجْوووێْٔ ٙ ىۆه ًەُووبٙەیەهی هەٍ
ُوووبٓگی ڕەُەىآوووی  00ًە ، ٓیوووبّ كهاٗێٔبیووبٓە ئەٕوووفەٗبّ ٙ ًەٙم ًەگەهكە

ثەّوی ، ٗێويەهەی هووكە ٍو  ثەُ ٍٚ زبّ عالًەكیوْ، هۆچی (905)ٍب ی 
)غیوووبس اًووولیْ( فۆّوووی ًە  ڕاٍوووزی ٍوووٚپبهەی رەٍوووٌیَ ثەثووووایەهەی هووووك

، چەپی ٍٚپبهەّوی رەٍوٌیَ ثەٍوەههوكەیەهی روهووك، ٓبٙەڕاٍزی ٍٚپبهە ثٚٙ
یْ )غیووبس اًووولیْ( ٗەه ًەٍووەهەربی ّوووەڕەهەٙە ثووواهەی ٍوووٚ زبّ عووالى اًووول

كەٙهٙثەهی ڕایووبّ  هەٍووێویگۆڕەپووبٓی عەٓگووی عێ٘ێْووذ ٙ فووۆی ٙ چەٓوول 
ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ هەثەٙەی ىآوووی فوووۆی گەیبٓووولە  ی ڕاٍوووزی ، هووووك

ٍوووٚپبهەٙ ّوووەڕێوی ىۆه گەٙهە ًەٓێوووٚاّ ٍُٚووو ِبٓبّ ٙ ُەغۆًەهوووبّ ڕٙٙیووولا 
ٍُٚووووو ِبٓەهبّ رٚآیوووووبّ  ی چەپوووووی ٍوووووٚپبی ُەغۆًەهوووووبّ ثْووووووێْٔ ٙ 

بّ پێووووكّ رووب گەیْووزٔە ٓووبٙچەی )هبّووبّ( ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ پبّەهْووەی
ًەٙ هوووبرە چەپوووی ٍوووٚپبی ٍُٚووو ِبٓبّ ، كەگەڕێوووزەٙە ٓبٙەڕاٍوووزی ٍوووٚپبهە

ثەكەٍووووزی ُەغۆًەهووووبّ كەّووووو  كٙارووووو ثەّووووی كەٍووووزە ڕاٍووووزی ٍووووٚپبی 
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ٍُٚ ِبٓبّ ئەٙیِ كەّو  ٍٚ زبّ عالى اًلیْ فۆی ٙچەٓل ٍوەههوكەیەم ًە 
ئبگبیوووبّ ًە ڕاٍوووذ ٙ چەپوووی ٍوووٚپبهەیبّ ٓبٙەڕاٍوووزی ٍوووٚپبهە كەُێووؤْ ٙ 

، ی ٍوووٚپبی عوووالى اًووولیْ ّوووەٗیل كەهووووێْىۆهێووون ًەٍوووەههوكەهبٓ، ٓوووبُێٔ 
ٓووووووبٙچەی )فووووووبهً( ٙ )هوُووووووبّ(  فە وێوووووووی ىۆهیووووووِ ڕاكەهەّ ثەهەٙ

ثەتٍ ًەثەه ئەٙەی ٍووووووٚپبهەی ، ٗەٓلێویْوووووویبّ ڕٙٙ ًەئبىەهثبیغووووووبّ كەهەّ
ثەثوو  ئەٙەی  ُەغووۆى ىۆه ُبٓوولٙٙ ّووەهەد ثووّٚٙ ٙ ىۆهیْوویبّ ًێوٚژاهثووٚٙ

، ٓووووبٙچەی ئەٙكیووووٚی ڕٙٙثووووبه، كەٍووووزوەٙری گەٙهە ثەكەٍووووزجێْٔ گەڕآەٙە
فە وی ئەٕوفەٗبٓیِ ًە ؽوب ەرێوی ىۆه ٓوبفۆُ كەژیوبّ  یوبّ ڕّٙٙ ٓەثوٚٙ 

كٙای ، ٍٚ زبّ چی ثەٍەه ٗبرٚە ٙ كٙاڕۆژی ّبهەهەیبّ ثەهەٙ هٚم كەڕٙاد
بّ( ٙ ەٙە ّوبهی )ئەٕوفەٗێوزڕۆژ ٍٚ زبّ عە ًەكیْ كەگەڕ ٗەّذی ٓيیوە

ًەٙ هوووبرەُ ، ئیٔغوووب كیَوووبّ فەهیووووی ڕێووون فَوووزٔەٙەی ٍوووٚپبهەی كەثووو 
هعەهوووبّ( ٙارە فە ووووی عۆهعیوووب ًەكەٙهی ٚٗەٙا وووی ئەٙەی پێووولەگب هە )ه

ٍەههوكەیەهیبّ هۆثٚٓەرەٙە ثەٓوبٙی )ئیاوبّ( ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ ثەٓبچوبهی 
ی عۆهعییەهووبّ كەهەٙێووزە ڕم ٙ ًەّووەڕێوی گەٙهە ّووەڕئەٙ عووبهەی ثووۆ 

 یەهووبّ ثْوووێٔ  ٙ )ئیاووبّ(ی ٍووەههوكەٙ ٗەهٍوو یٚپبی عۆهعكەرووٚآ  ٍوو
ٍووٚ زبّ عووالى )، ٍووبڵ كەفووبیەٓ  كٙٙئەٙ ؽووب ەرە ٓوويیوەی ، هووٚڕی ثوووٚژم

 ٙەهوی فەهیون كەثو  روب كەگوبرە  ێویّوەڕًەٙٓوبٙچەیە ٗەهعوبهەٙ ثە (اًلیْ
   (0).( كاگیو ٙ هبٙ لەهبفیاڵدهە كٙای هّٚزبهێوی ىۆه ) (908)ٍب ی 

                                                            

 .055  پەڕە ،( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔویيفبّ ؽزی كیبٍ اًلًٙخ اًزیِٚهیخ عجبً اكجبى0)
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 () وۆچی(627)اڵی ( ٌەسطخیاڵگزذٕی )

چەٓل ڕٙٙكاٙێوی عۆهاٙ عۆه ًەژیبٓی (908)ربٙەهٚ ٍب ی (908)ًەٍب ی
ەهثبیغوبّ ًە عالى اًلیْ ُٔوجوری ڕٙٙیلا گوٓگزویٔیبّ گورٔوی عۆهعیوبٙ ئبى

ًەٙ ُوبٙەیە ٍوٚ زبّ عوالى اًولیْ ، ٙ هوُوبّ ًەثبّوٚه ثبهٚه ٙ ٓبٙچەی فبهً
 زبّ ًەٓووبٙچەهە ثووٚٙٓی فووۆی كیَووبّ ٙەهووٚ رووبهە ٍووٚ ٗەٙ ێوووی ىۆهی كا

ڕاٍووزە هەٍووێوی ئووبىاٙ  ًەٗەُووُٚٙ گوٓگزووو ئەٙەثووٚٙ هەثە وو ، ثَووەًِێٔ 
ئەٙە ، ثەتٍ ڕۆژ ثەڕۆژ كٙژُٔی ىیبروی ثۆ فۆی پەیلا كەهووك، ثەرٚآب ثٚٙ

ٙارە روٍوی ئەٙە ٗەثوٚٙ ، ًٚٙەهبرێن ٗەڕەّەی ُەغۆًەهبٓی ٗەه ًەٍەه ُبث
، ی ئیَووالُیُەغۆًەهووبّ ثووۆ عووبهێوی رووو ٗێوووُ ثوووەٓەٙە ٍووەه عی٘ووبٓ هە

اًلیْ ًەثوی ئەٙەی ٗەٙ ی ڕێوقَوزٔەٙەی ڕیويی ٍُٚو ِبٓبّ  ٍٚ زبّ عالى
یەهبٓی ًەگەڵ فەًوویفە چبهجوووبرەٙەٙ كاٙای یووبهُەری ثوووب یثولاد ٙ پەیٚەٓوول

ًەثووووی ئەٙە ، ًە عی٘وووبٓی ئیَوووالُی ثوووۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙثوووٚٓەٙەی ُەغۆًەهوووبّ
ێووی رووی ربٙآێوی گەٙهەی ئەٓغبٍ كەكاٙ چەٓل ٍٚ زبّ ٙ ُەًیو ٗەهعبهەٙ

یەهێووون ًەٙ روووبٙآەی ئەٓغوووبُی كا ، ٓوووبٙچەهەی كەهووووكە كٙژُٔوووی فوووۆی
د ًەٍووەه كەهیووبچەی اڵفوویاڵد یووبّ ئەفوو، ( ثووٚٙفوویاڵدگورٔووی ّووبهی )

                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ00  ی ژُبهٕ ف . 
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)ٙاّ(ی رووٚههیە ٙ كەهەٙێووزە فۆهئووبٙای ئەٙ كەهیووبچەیە ٙ ٓوويیوە ًەٍوؤٚهی 
هووووبری فۆّووووی ٍووووەه ثەئلٌیِووووی ، عۆهعیووووبٙ ئەهُیٔیووووب ٙ ئووووبىەه ثبیغووووبّ

ٓبٍوویٔی ّووٚێٔی ئەٙ ّووبهآە  (0)، الُی ٗەژُووبه كەهوووا)ئەهُیٔیووب(ی ئیَوو
ثەپێوووی عٚگوافیوووبی ئەٙ هوووبد ىۆه عیوووبٙاىە ًەگەڵ ٓبٍووویٔی ّوووٚێٔی ئەٙ 

كەگووٚروا )ٓیٔووٚی  ثِٚٓووٚٓە هووبری فووۆی، گوافیووبی ئێَووزبّووبهآە ثەپێووی عٚ
ە ٍوەهەهییەهبّ اهثیي ّ٘وىٙ اهُٙیە( ٙ ئبثەٍ ّوێٚە ٓوبٙچەٙ ّوٚێْ ٙ ٙێَوزگ

( ٙێَووزگەیەهی ٍووەهەهی ثووٚٙ ًەٍووەه ڕێووی دفوویاڵ) ثووۆیە، كیووبهی كەهوووا
ٗەٙ وی كەكا ئەٙ ٓبٙچوبٓە  ٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ، هثبیغوبّ عۆهعیوبئەهُیٔیبٙ ئبىە
ثەٙ ئُٚێولەٙە ًەٙێووٚە ثەهەٙ ّوبٍ ثوەٙێووزە ڕم ٙ  ٙ هوۆٓزوۆڵ هووبدٗەه ٗەُوٚ

ئەٙ  فویاڵدُەًیووی ، ًەٙێٚەُ ثزٚآ  فْبهێوی رەٙاٙ ثقوبرە ٍوەه ثەغولا
یەهووێوە ًە ، ُەًیوون عبكیووي ئەیووٚة( ثووٚٙئەّوووەفی هووٚڕی هووبد ٓووبٙی )

ًە یەّ ٍو  ثوواٙە  ئەییوٚثیهەُەٌُەهەروی ، ئەییٚثیُەًیوەهبٓی كەٙ ەری 
 ٙ عەىیووە پبكّوبیەٍ( ئەّووەف ىئەّوەف ٙ هبُیي ٙ ُوٚعەى) ثەڕێٚە كەچٚٙ

ەُیِ( ىثٚٙ)ُٚعەىُیَووو ٙ ُیبفووبهكیْ ثووٚٙ )هبُیووي(یِ فووبٙەٓی فوویاڵد
ەهٚ ثبكی ثٔەُب ەهبٓی رو هێْوەیەهی ئەٙ ثٔەُب ەیەُ ٙ، فبٙەٓی )ّبٍ( ثٚٙ

كەهەٙێزە ڕم ثووۆ ُیَوووەٙە ثەهەٙراڵفوویئەّوووەف ًە ، ىۆهیووبّ ًەٓێووٚاّ كاثووٚٙ
هە ُووووٚعەىەٍ ، ( ثووووُٚٙیَوووووٍووووەهكآی ثووووواهەی )هبُیووووي( هە فووووبٙەٓی )

ثەٙەكەىآوو  ٙ ٙاؽووب ی كەهوووم هە ٗەهكٙٙ ثوووا فەهیوووی پالٓووێوْ ثووۆ ئەٙەی 

                                                            

 .003 پەڕە  ،( ثٌلاّ اًقالفخ اًْوكیخ0)
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ێْزویِ ثبٍوی ئەٙەُوبّ هووك هە ّبٍ  ثلەّ پ ُٚعەىىەُی ثوایبّ ًە ؽٚهِی
ئەٙ ثوایوووبٓە هێْوووەی ٓێٚآیوووبّ ىۆه گەٙهە ثوووٚٙ هوووبه گەیْوووزە ئەٙ ئبٍوووزەی 

ثجب ثۆ ئەٙەی ثێٔە ّوبٍ  ٍە یجییەهبّپەٓب ثۆ فبٙەٓی ُیَوُەًین )هبُیي( 
  (0).ّبٍ رەٌٍیَ ثە )فەٙاهیيٍ ّبٕ( ثوبد ٓەثبكا ُٚعەىىەٍ

رەُوبعی  ەٙاهیيٍ( كەهوبٙپەیٚٓلی ثە )عالى اًلیْ فئەٙە ثٚٙ )ُٚعەىىەٍ( 
( كاگیوو ثووب ٙ ثبٍوی پێو٘ێٔوبٓی ثەهەیەم كەهوب فویاڵدئەٙەی كەكار  هە )

ًەٓێٚاّ فۆی ٙفەٙاهیيٍ ّبٕ ثەربیجەد ًەٙهبرە هە فەٙاهیيٍ ّبٕ ئبىەهثبیغوبّ 
ٙ ئەهُیٔبٙ عۆهعیب كاگیو كەهوبٙ ٍؤٚهی كەٍوەتری كەهەٙێوزە ٍوەه ّوبهی 

ّێٚەیەُ ُەًین ئەّوەف هەٙرە  ثەٍ، هە كەٍەتری ُەًین ئەّوەفە فیاڵد
ٓێووٚاّ كٙٙ ٓووبؽەىی فووۆی یەهیووبّ ثواهەیەرووی هە فووبٙەٓی ّووبُە ئەٙەی رووو 

، هعیوبیەعالى اًلیْ فەٙاهیيٍ ّوبیە هە فوبٙەٓی ئبىەهثبیغوبّ ٙ ئەهُیٔیوبٙ عۆ
ٗەٙ وووی گورٔوووی  فەٙاهیيُییەهوووبّ( 908 ی )ئەٙەی عێوووی ئبُوووبژەیە ًەٍوووب

ٚٓوووولی ثەهەٓگووووبهی ٗێوووويی ثەتٍ فە وووووەهە ىۆه ثەر، لایبٓووووفیاڵرّووووبهی 
، ەهوووووووبّ ثوووووووٚٙٓەٙەٙ ٍوووووووەهُبی ىٍزبٓیْوووووووی ثەٍوووووووەه ٗوووووووبدییفەٙاهیيُ

ثگووووّ گەهچوووی گٚٓووولٙ  فووویاڵدفەٙاههیيُییەهوووبّ ٓەیوووبّ روووٚآی ّوووبهی 
ًەٙ ثەیوؤە ٓێووٚاّ ثواهووبّ چووبم ، یووبّ رووبتٓووكفیاڵركێ٘برەهووبٓی كەٙهٙ ثەهی 

)هبُیووووي ٙ ئەّوووووەف ٙ ُووووٚعەىىەٍ( ثووووۆیە ئەٙ عووووبهەی هە : كەثێووووزەٙە ٙارە
ُٚعەىىەٍ ىۆهی ٗەٙ ولا كەٓوبعەد ثە ، ی كافیاڵرفەٙاهیيٍ ّبٕ گەُبهۆی 
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كەٍوذ ًەگەُوبهۆی ئەٙ ّوبهە  ثێٔو  ٙ فویاڵدهە ٙاى ًە، فەٙاهیيٍ ّبٕ ثووب
، ثگیوووم فوویاڵد، ثەتٍ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ثویووبهی كاثووٚٙ هە كەثوو ، ٗە گوووم
ٗەه ًەٙ كیوووٚی ڕٙثوووبهەٙە روووبٙەهٚ  فەٙاهیيُییەهوووبّ ثوووٚە عەك یەرووویئەٙەُ 
كٙژُٔووی ە هی ّووبٍ كەٙهٙثەهی ثەغوولا ٗەهچووی ٗێووي ٗەثووٚٙ هوكثٚیووبٍٓوؤٚ
فەٙاهیيُییەهبّ ٙاثٚٙهەٓبث  ٗی  عەَُەهی ٗێوي عوگە  عەك یەری، فۆیبّ

ثەٗەه ؽبڵ ئەٙ عبهەی فەٙاهیيٍ ّبٕ ىۆه ثەرٚٓلی گەُبهۆی ، ًەٙاّ ٗەث 
ثەتٍ ٗێيەهووبٓی ًەكەٙهٙثەهی ، ٍووەفزەی ىٍووزبّ ٍووەهەڕای(ی كا فوویاڵد)

فە وووی ّووبهەهە ، گەُووبهۆهە ّووەُ ُووبٓگی فبیبٓوول، ْووبٓلەٙەئەّٙووبهە ٓەه
ثەهەٓگبهثٚٙٓەٙەیەهی ىۆهی فەٙاهیيُەهبٓیبّ هوك ٙ فۆهاهیبّ ٓەُب ٗەهچی 

ًەهۆروووووووبیی ، ثوووووووٚٙ فٚاهكیوووووووبٍّوووووووەگ ٙ پْووووووویٌەی ئەٙ ّوووووووبهەُ ٗە
( رەٍووٌیَ كەثوو  ٙ ٗێيەهووبٓی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەچوؤە ٓێووٚ فوویاڵد)ثەٓبچووبهی
ثەٍوەكاّ ، ؽەتڵ كەهووم هیيُییەهوبّفەٙا( ٍو  ڕۆژ ثوۆ فیاڵدّبهەهەٙ )

ئبفوەریووبّ هوووكە عووبهیەٙ ثەكەیووبّ ُٔب یووبّ ڕفبٓوول ٍووەكاّ هەٍوویبّ هّٚووذ ٙ 
هبفوەهووووووبٓی ئەهُەٓووووووی ٙ ، یووووووبّ هوووووووكفیاڵرثە فەٙاهیيُییەهووووووبّئەٙەی 

، یِ ًەٙەیوووبّ ىیوووبرو ثەفە ووووی ٍُٚووو ِبٓی ئەٙ ّوووبهە ٓەكەهووووكٍوووە یجییەهبٓ
ی ُێووووژًٙٙەپەڕاٙی  ٙ كاكووووٚ ( كٙٙپە ەی ڕەّووووی ىۆه گەٙهەّ فوووویاڵد)

روبتّ ٙ فەهٗوٚكی ٙ ، فەٙاهیيُییەهبّ هەثەكافەٙە هەٍ ریْوی كەفوێزەٍەه
چۆّ  ثەهەٓیيە هوكٓی ئبفوەد  ی ئەٙاّ ىۆه ئبٍبیی ثٚٙ ڕفبٓلٓی ُٔبڵ ٙ

ئیٔغووب ، عٚهئەرێوون ثووٚٙە هووبهێوی ئووبٙا ثەف وووی ٍُٚوو ِبٓی ئەٙ ّووبهە ثوووەّ
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هە فەٙاهیويٍ ، كەگیوومًەٗەُٚی ٍەیو رو فێيآی )ُەًین ئەّوەف( ثەكیي 
، ژٓەهە كەثبٙ ٗەه ٗەُبّ ّەٙ ُوبهەی كەهوبٙ كەیگوٚاىێزەٙە، ّبٕ ثەٙە كەىآ 

ئەٙەُ كیَبّ ئبُبژەیەهی ىۆه گەٙهەیە ثەروبٙآی عوالى اًولیْ فەٙاهیويٍ  (0)
ثەروبٙآێوی ىۆه گەٙهەی ، عی فوٚای گەٙهەهّوەّبٕ ٙ پبثەٓل ٓەثٚٓیەری ثە

ێوی ٍُٚو ِبّ ی ٍوٚ زبُٓێوژّٙٙوبٕ ثەلیْ فەٙاهیويٍ ی عالى اًوُێژٙٙكەىآَ 
ئێِەثبٍووی ئووبىایەری ٙ  هەّووەڕی هووٚفو ٙ ئیِووبٓی هوكثوو !، مٗەژُووبهثوو

ْ هە ئەٙ عوۆهە ثويآێثەتٍ كەثو  ئەٙە ، ًێ٘برٚیی ٍٚ زبّ عالى اًولیْ ٓوبهەیْ
ی ئیَوالُی روبٙآێوی گەٙهەیە ًەٍوەه ئیَوالٍ ُێژٍٙٙٚ زبّ ٙ ُەًیوبٓە ًە

 ٗەژُبه ثووێْ.
ًە  ی ثەهەیەم كەهوووب( ٍوووٚ زبّ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ كاٙادفووویاڵكٙای گورٔوووی )

هە ئەٙهوووبد  ڕۆُییەهوووبّ ٍوووەًغٚكییە( ٍوووٚ زبٓی ىكجوووب یەاًووولیْ ه)عالء
، اٍووذكەهاێ كەهیووبی ٓبٙەڕ ٓەبی ئیَووزب ثووٚٙ كەهەٙفووبٙەٓی ئب ٓیووبٙ ئەٓزب یوو

 ( ڕاىی كەث  ثەٙەی ثەهەیەم كهٍٙذ ثوەّىكٚثب یەه عە ئەككیٍْٚ زبّ )
ٙەفولێن كەٓێووی  ئەٙ ُەثەٍزەُثۆ، ٗێيەهبٓی ُەغۆىەڕٙٙثٚٓەٙەی ثۆ ڕٙٙ ث

ثووۆ ی فەٙاهىیووَ ّووبٕ ٙ چەٓوولیْ كیووبهی ثەٓوووؿ ثووۆ ٍووٚ زبّ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ 
ٙ كیبهیوووووبٓە ْ ئەكە وووووێثەتٍ كەٙهٙ ثەهەهەی ٍوووووٚ زبّ فەٙاهىیوووووَ ، كەٓێووووووم

 هەی عە ئەككیْٙ ثێوێيی ثەهاُجەه ثە ٙەفلەهەی )ّبیەٍزەی ٍٚ زبّ ٓیٔە
  ە یەهێوە ًەٙ ٗۆهبهآەی ئەٙ ثەهەیە كآبُەىهم.هەئەٙ، كەهەّ (ىكٚثب
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ی فیاڵرووٙكاٙێوووی رووویِ ًەٙ هووبرە ڕٙٙیوولا هە عووالى اًوولیْ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ڕ
ٓووبُەیەهی ثووۆ ٗووبد ًە فّٚوووە گەٙهەهەی ثەٓووبٙی )فووبّ ، گەُووبهۆكاثٚٙ

هوووبری فوووۆی ئەٙ هوووچە ًە ی ُەغۆًەهوووبّ ثەكیوووي كەگیووووم ٙ  (ٍوووٚ زبّ
ئیٔغوووب چەٓووول ، ۆ فوووۆی كەثوووبٙ هوووچە ثوووئە عەٓگیيفوووبّهوووٚڕی  (كّٙوووی)
پیوبٙەهەٍ : كە و  پێویثواهەی كەٓێووم  ب ێوی ًێلەث  ٙ ئەٙ هچە ٓبُە ثۆُٔ

ڕێی پێلاٍٙ ُٔب ەهبَٓ فێوی كٚهئبّ ثوەٍ ٙ ئێَزبُ پێی فۆّوە ئەگەه روۆ 
ٍەه كەٍەتری  ێزەٙە( ثوەی كەگەڕن ًەگەڵ )كّٙیؽەى ثوەی كآٍٚبٓلێ
يٍ ّوووووبٕ ٙەتٍ ٓوووووبُەی ثەتٍ عوووووالى اًووووولیْ فەٙاهیووووو، فوووووۆد ًە فەٙاهیووووويٍ

فّٚوووووەهەی ٓووووبكارەٙە. كیووووبهە ئەٙ ٗە ٚێَووووزەی عووووالى اًوووولیْ ُٔوجورووووی 
ی ًەگەڵ عووالى هووبهیگەهی ىۆه ٓەهێٔووی ًەٍووەه )ٓەٍووەٙی( كەثوو  هەفووۆ

تٍ ەٙ ثووووۆیە ًەهزێووووجەهەی كٙای ئەٙەی ثبٍووووی، اًوووولیْ ُٔوجورووووی ثووووٚٙە
ٓەكآەٙەی عووالى اًوولیْ ثووۆ فّٚوووەهەی كەهووبد ٙ ئیٔغووب ثەیووزە ّووویعوێن 

گێٌووی ٙ  )اثووْ ٗوووُە(یە هەثبٍووی ٙ كێوووە ّوویعوە ّوویعویزەٙە ٙ هە ئەكێٔیوو
ئەٙ ثب ٔوولەیە هەٗووێٌوەهەی فووۆی : كە وو ٙ  گەُژەیووی )ٓەعووبُە( كەهووبد

ثەعێلەٗێ ی ثۆ گەهاّ ثەكٙای فۆهام ًەڕێی گەهاّ ثەكٙای فۆهام چبٙی 
كەهەٙم ثەٗێٌوەیەهووی رووو ئیزووو ئەٙەی فووۆی ًەثیووو كەچوو  ٙ ثووب ی ثەٍووەه 

 : كەهێْ   ٗێٌوە كۆىهاٙەهە
سِاضاىؼاخريوميبصثةؾٓاةاىهراءينخاركثة



 ڕەشەبای مەرگ

 

170 

ثوری ًەثوی ئەٙەی ئەٙ ٗە ە ثلوۆىێزەٙە ًەگەڵ )كّٙوی( ەٓوٚعالى اًلیْ ُ
بیەٙە هەچوووی ثوووۆ كەٙ ەرەهەی فوووۆی ثووولۆىیج كآیْوووزجبٙ ڕێگوووب چوووبهەیەهی

)اثووْ ا صیووو( هە ثبٍووی ڕٙٙكاٙی  ئیِووبٍ(0) ە(فوویاڵر) فەهیوووی هووبٙ ووكٓی
ٙفوثوٚا فوالد ٙاهضووٙا اًلزوي ف٠٘وب ُٙوْ ٍوٌَ ٗووة : فەهُ كەهب كە فیاڵد

فٞ اًجالك ٍٙجٚا اًؾوَٟ ٙاٍوزوكٚا ا ٙ ك ٙثوبعٚا اًغ٠ِوع فزِوي  هوي ُِوي  
ٙرفوكووٚا فووٞ اًووجالك ٙٓ٘جووٚا ا ُووٚاى ٙعوووٛ عٌووٜ أٌٗ٘ووب ُووبًَ َٟووِع ثِضٌووٖ 

ەهچووی .فە وووی ّووبهەهەیبّ هّٚووذ ئبفوەرەهبٓیووبّ ثە هەٓیوويە گووود ٗ(0)اؽوول.
ئەٙ فە وە ٗەثٚٙ ثوكیبّ ّزێوی ئبٙایوبّ ثەٍوەه ئەٙ فە ووە   ویُبڵ ٙ ُٚ

ئیٔغووب ئەٙەی  ی ُووْ ، ٗێٔووب ثەٍووەه فە وووی ٗووی  ّووٚێٔی رووو ٓەٗووبرج 
: كە و  800ى اًولیْ ُٔوجوروی  پەڕەٍەیوە )ٓەٍەٙی( ًەهزێجی )ٍیوح عوال

ثەتٍ فە وێووی ىۆه ، ثوبً كەهووم ثەٙ ّوێٚەیە ٓیویە فویاڵدئەٙەی ًەٍەه 
ەٓغە ُوكّ. كیبهە )ٓەٍەٙی( ثەؽٚهِی ئەٙەی ًە عوالى ًەژێو ٍياٙ ٙ ئەّو

هٚ ث ێی ٙەتُوی كَوەهبٓی ٙە زەٙەیاًلیْ ُٔوجوری ٓيیوەٙ ثەٗبٓەی ثۆ كێٔ
هەچی عٚىهی ًە كەثوبؽەرەهە ، و كەكارەٙە هە ثەّٙێٚەیە ٓییەئیِبٍ اثْ ا صی
ؽزووٜ  ٙاًوونٝ ّووب  عٔوول أًووبً آووٖ اُووو ثلزووي ُووْ ث٘ووب: كە وو گەٙهە روووە ٙ 
. فە وێووی ًوْ عِبعخ هض٠وح ٌٗوٚا ثبًعلٚثبد٘ب فە٠و ٕؾ٠ؼ اٍزًٜٚ ع٠ٌ

ٙەهووٚ ث ێووی ثبٍووی هووۆُە ە ئبژە ێوون كەهووب ٙ گیبٓیووبّ ، ىۆه ثە ٍوويا ُوووكّ
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گوووی ثووۆیە ئەگەه ڕٙٙكاٙەهووبّ ًەچەٓوول ٍووەهچبٙەیەهەٙە ٙەهٓە، ًەكەٍووذ كاٙە
یوی فۆ عبهعوبهە گٌە)ٓەٍوەٙی( ٓبڕاٍوزەٙ  ثەهەٙ ٗە ەی گەٙهەد كەثب ثە و

ثەتٍ ثەؽووٚهِی ئەٙەی ىۆه ًێووی ٓيیوون ، یْ ُٔوجورووی( كەهووبًە )عووالى اًوول
 (عیويەكیْ ئەیوجەمٔغوب )یئ، ٍٚ زبّ ىۆه ثەكٚ ی ٓبچێزە ٓێٚ ربٙآەهبٓی ثٚٙە

ثووٚٙ كەگیوووم ٙ كەٗێٔوووێزە ثەه  فوویاڵدًەثوووی )ُەًیوون ئەّوووەف( ؽووبهِی 
ٗەٙ ێوی ىۆه كەكا هە ٍوٚ زبّ ڕاىی ثو   (عە ًەكیْ ُٚٓوەثیوریكەٍزی )

ٙ كٙای  ڕاىی ٓوووبث  ثەتٍ ٍوووٚ زبّ، بد ٙ ًێوووی ثجوووٚهمكەٍوووزی ُوووب  ثوووو
ٙ ًێووی فووۆُ ثوو  ًەثەه ! ٗەٙ ێوووی ىۆه ڕاىی كەثوو  كووبچی ُووب  ثوووبد

( ًەٙە ىۆه ثچوٚهزوە ثگوبرە ُەكوبُی عیيەكیْ ئەیجەمئەٙەی پێی ٙاثٚە هە )
 كەٍذ ُبچووكٓی ٍٚ زبّ.

ئەٙەد ثوۆ كەهكەفوب هە  فٚێٔلٓەٙەی ُێوژٙٙی ئەٙ عوۆهە كەٙ ەد ٙ ٍوٚ زبٓبٓە
یعەد هّوووەئەٙ عوووۆهە ٍوووٚ زبٓە ٗوووی  پەیٚەٓووولیبّ ثە ئیَوووالٍ ٙ ئەؽووووبُی 

ئەٙەی ، ەهووكەٙە ًە ئیَوالٍ كاثوواّٙرەٓ٘ب ثەٓبٙ ٍُٚو ِبّ ثوٚٙیٔە ٙ ث، ٓەُبٙە
ٍوووەیوە عوووۆهە ٍٓٚوووەهێن هەثبٍوووی ئەٙ هەٍوووبٓە كەهەّ رەٓ٘وووب ّوووەڕەهبٓیبّ 
كەفوووٚێٔٔەٙە كژ ثە هبفوەهوووبٓی ئەهُەٓوووی ٙ عوووۆهعی  ی ئەٙاّ رەٓ٘وووب ئەٙە 

كەگووووّ ًەٙ ی ئەٙ عوووۆهە هەٍوووە كەهەّ فوووۆ ثە كٙههەثبٍووو، وٓووون ثوووٚٙەگ
رووی كڵ ٙ گووٚرەی ٓییەثٔەُووبیەی ئەٌٗووی )ٍووٚٓٔەٙ عەُووبعەد( هە ئیِووبّ 

عییە رەٓ٘ب ًەٍوەه فە ووی ثو  كەٍوەتد ٙ هّەئەٙ ثٔەُب، ىٙثبّ ٙ هوكەٙەیە
 پبكّبثەتٍ هەثبٍی ٍٚ زبّ ئەُیوٙ ؽبهَ ٙ ، عەٙاُی ئەٙ فە وە كەٍەپێْٔ
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ٙ ؽٚى ٙ كٚح ا  ثبًٌٖ اًعٌی ، یبّ ثەكٙه كەگوّ ًەٙ عۆهە ثٔەُبیەكەهەّ فۆ
 اًعم٠َ .

عە ًەككیوووووووْ ٙ هّٚوووووووزٔی فە ووووووووەهەی ) فووووووویاڵدكٙای هوووووووبٙ ووكٓی 
ٙٙفبٙەهووبٓی ّووبهی ڕ( فەهُووبّ كەهووب ثە چووبهووكٓەٙەی كیووٚاهە ُووٚٓوەثیوری

ٙ كیَووبّ ئووبٙەكاّ هوووكٓەٙەی ئەٙ ّووبهە ئیٔغووب )ٓەٍووەٙی( ًەهزێجووی  فوویاڵد
 كٙای هوبٙ ووكٓی ئەٙ ّوبهە: كە و  805الى اًلیْ ُٔوجوروی  پەڕە ٍیوح ع

)ُٔوجوری(پەّووویِبّ كەثێوووزەٙە ًەٙەی ثەٙ ّوووبهەی هووووك. ٍوووەیوە پەّووویِبّ 
ثوووووووٚٙٓەٙە   ٍوووووووٚكێوی ٗەیە كٙای هّٚوووووووزٔی ئەٙ ٗەُوووووووٚٙ فە ووووووووەٙ 
ثەهەٓیيەهوكٓووووی ئووووبفوەری ٍُٚووووٌِبّ ٙ ڕفبٓوووولی ُٔووووب ە ٍُٚوووو ِبٓەهبّ ٙ 

، ریِ ًەٙ ثوٚاهەٙە ٗەهٓوبهومّوەهیعەهِی ثبٍی كیٖبٓ ٙ ؽوٚ، فوۆّزٔیبّ
ثەكەه ثووٚٙیٔە ًە پبثەٓوول ثووّٚٙ ثەئەؽوووبُی  ٙەهووٚ ث ێووی ئەٙ عووۆهە ٍووٚ زبٓە

 .یعەد!هّە
ئیِووبٍ )ٍووجظ اثووْ اًغووٚىی( ًەهزێجووی ُوووآح اًيُووبّ فووٞ رووٚاهٟـ األع٠ووبّ 

فب َ اثٚ ُؾِل یٍٚف ُؾی اًلیْ اثْ : كەفەهُ   800 پەڕە  00 ثەهگی
 عە ًەككیوْ ُوٚٓوەثیوریبُەی فەًویفەٍ ثووك ثوۆ اًغٚىی ثۆی گێوواُەٙە ٓو

كەفٚێٔیزەٙە ٙ  چُٚە  ی ثیٔیَ كٚهئبّ، ی گەُبهۆ كاثٚٙفیاڵرئەٙ هبرەی 
پووووێَ گووووٚد ئەٙە فەهیوووووی كٚهئووووبّ فٚێٔوووولٓەٙەی ٙ ئەٙ هووووبهە ، كەگویوووو 

ٗەىاه هەٍووووذ ًە كاكووووٚ  هّٚووووذ  ثیَووووذٓیوووویە ثەٍُٚوووو ِبٓبّ كەهەی ثەً 
ئەٙیوووِ ، ٗەُوووٚٙ روووبٙآەد ئەٓغوووبٍ كافێيآەهبٓیبٓوووذ ثە عوووبهیە ثووووك ٙ ئەٙ 
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ٙەتُی كاُەٙەٙ گٚری ٍٚپبیەهەٍ ٍٚپبیەهی گەٙهەیە ٙ پێٔ  ڕۆژە ڕێیویە 
بٓە ُێژٙٙییوو ڕیووٚایەرەئەٙ ، ه عووبه ًە فەهُووبَٓ كەهكەچووْثەكَووەٍ ٓووبهەّ ٙ ىۆ

عی٘وووووبك ٙ ئەٙەد ثوووووۆ كەهكەفوووووب فەٙاهیيُییەهوووووبّ ٙ ٍوووووٚپبهبٓیبّ ٍوووووٚپبی 
ٙهووووكٓەٙەی ئیَوووالٍ ٙفزٚؽوووبری فەُوووی گەٙهەیوووبّ ثاڵ، ُٚعبٗیووولاّ ٓەثوووٚٙە
گوووٙ چەرە ٙ كى ٙ عەهكە ثە وووٚ ٍووٚپبیەهی گەٙهەی ڕێ، ئیَووالُی ٓەثووٚٙە

ٗەهّوبهێویبّ گوروٚە ٍوەهەرب فەهٗٚكیوبّ هووكٙە ٙكەٍوزلهێژیبّ هووكۆرە ، ثٚٙە
 ٍەه ٓبًُٚ ٙ ُب ی فە وە ٍُٚ ِبٓەهە.
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 ٚ  جەالٌەددیٓ ِٛٔىەتیزذیٔێٛاْ سٛڵراْ 
 عەتثاسیخیالفەذی 

 ئەٙ ؽوٚهِی ُوبٙەی، كەهوب ٙەفبد)اًمبٗوثأُواًٌوٖ(فەًیفە (908)ًەٍب ی 
 ًەٙ ثووٚٙ یەهێوون فەًوویفەیە ئەٙ، ثووٚٙ ڕۆژ 00 ٙ ُبٓوون 9 رەٓ٘ووب فەًوویفەیە
 ئیِووبٍ ثووۆیە ثووٚٙ ثووبُ ىۆه هەٍووێوی كەكاٙ چبهَووبىی ٗەٙ ووی فەًیفووبٓەی

ًَٙ أىى عٌَ اًٌٖ ٍوجؾبٖٓ ُٔون ًٙوٞ اًقالفوخ أفوبف : كەفەهُ ( ا صیو اثْ)
ُٙوب : ًِلح ًقجش اًيُبّ ٙفَبك اٌٖٗ ٙاكٚى ًوض٠و ُْ إٔلكبئٔبع٠ٌٖ كٖو ا

فووبّ ، افٚفٔٞ اّ رلٖوو ُولح فالفزوٖ  ّ ىُبٓٔبٙأٌٗوٖ  َٟوزؾلّٚ فالفزوٖ
ٗەه ًەٙ هووبرەی ثووٚٙ ثەفەًوویفە ىۆهی ًێلەروٍووبٍ هەُووبٙەی : ٙارە (0)ًن.هوون

هەٍ ثێذ ًەثەهئەٙەی هەٍێوی ىۆه ثبُ ثٚٙ فە وی ئەٙ ىەُەٓەی ئێَوزبی 
ًەكٙای ئەٙ ، ّبیَوزەی ئەٙ فەًویفە ثبّوە ٓەثوّٚٙ، ەٙەٓلە فوا  ثّٚٙئێِە ئ

ئەٙیوِ ثەٗەُوبّ ّویٚە ٗەٙ وی ، هٚڕەهەی )اًَِزٖٔو ثبًٌٖ( كەثێزە فەًویفە
چبهَوووبىی كا یەهێووون ًەٗەٙ ەهوووبٓی ٓەٗێْوووزٔی ئەٙ گووووژیە ثوووٚٙ ًەگەڵ 

گەُبهۆی ّوبهی  فەٙاهیيُییەهبّثۆیە ئەٙ هبرەی ٗێيی ، فەٙاهیيُییەهبّ
فەًویفە ٙەفولێن ثەٍوەه پەهّوزی )ٍوعلاًلیْ اًؾبعوت( ، بّ كاثوٚٙ(یفیاڵد)

                                                            

 .(008/ 02) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
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 چوووووبهووكٓەٙەی كاٙای، ی عوووووالى اًووووولیْ ُٔوجورووووویڕەٙآە كەهوووووب ثوووووۆ  
، ەمًەثەهاُوجەه چەٓول كاٙاهوبهی یەهوبّیەهبٓی هوك ًەگەڵ فەٙاهیيُیپەیٚەٓلی

هبهیوووبٓە كجوووٚڵ ثووووەّ ئوووێِە ًەثەغووولا كاّ ٙەفووولەهە گوووٚری ئەگەه ئەٙ كاٙا
كٙاهووبهی ، ٓێوویْ ٙ ئبُووبكەیْ پێْووٚاىی ًە ٓٚێٔەهرووبّ ثوەیووْثەكەٍووەتربّ كە

 فەًیفە كەرٚآیْ ث ێیْ ًەكٙٙفبڵ هٚهد هواثٚەٙە.
فەٙاهیيٍ ّبٕ كەٍزلهێژی ٓەهبرە ٍەه ٍؤٚهی كەٍوەتری ٗەٓولێن : یەهەٍ

پبكّوووبٙ ُەًیووون هە ىۆه ٓووويیوْ ًە فەًووویفە ٙەهوووٚ ثۆِٓوووٚٓە ثلهاًووولیْ ًؤًوووؤ 
 فبٙەٓی ٗەًٙێو.فبٙەٓی ُٕٚي ٙ ُمفو اًلْٟ هٚهجوٝ 

ٗەیٔی ٓبٙی فەًویفە ث٘ێٔووم ًە رەٙاٙی ُيگەٙرەهوبٓی  ٙربهی ًە: كٙٙەٍ
 ژێو كەٍەتری كەٙ ەری فەٙاهیيُی.

ئەٙ ُەهعووبٓەی كجووٚڵ هوووك ٙ ٙەفوولێوی  عە ًەككیووْ ُووٚٓوەثیوریٍووٚ زبّ 
ڕەٙآەی ثەغوولا هوووك ثەٍووەه پەهّووزی )ُؾِوول أًَووٚی( فووبٙەٓی هزێجووی 

ثبٍووی ٍووەهكآەهەی  یٔغووب ٓەٍووەٙی فووۆی)ٍوویوح عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی( ئ
: پوبیزەفزی فیالفەروی ئیَوالُی ٙ ثبٍوی ئەٙە كەهوب كە و  هوكٙە ثۆ ثەغولا

ّوەٙ ئەٙەٓولە ُوۆُە ٗە گیوٍوبثٚٙ ٙەهوٚ ، هە گەیْزیٔە هۆّووی فویالفەد
ئیٔغووب ثبٍووی ئەٙە ، ٙێوؤەی ئبٍووِبٓێوی پووو ئەٍووزێوە ًەئووبٙكا ٗووبرە ثەهچووبٍٙ

ٙەی ٍووەه ثەهىهووبرەٙە عەهىی ثەه كەهووب هە كەگووبرە فوويُەد فەًوویفە ثەه ًە
كٙارو فەًیفە هزێجێوی پێلەكا ٙ هزێجەهە كەفوبرە ، پێی فەًیفەی ُب  هوكٙە

ٍەهٍەهی ٙ كیَبّ ىەٙی ثەهپێی فەًیفە ُب  كەهبٙ كٙای چەٓول كَوەیەم 
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فەًووویفە ٙەفووولێوی روووو ، اًووولیْ ٍوووەٙی( كەگەڕێوووزەٙە ی ٍوووٚ زبّ عوووالى)ٓە
چەٓوول كیووبهیەهی ثەٓوووؿ ، یوریعە ًەككیووْ ُووٚٓوەثكەٓێوووم ثووۆ ی ٍووٚ زبّ 

هیووبٓە چەٓوول ِّْووێوێن ثەئووب زّٚ ٙ ًەٙ كیب، ًەگەڵ فۆیووبّ كەثووْ ثووۆ ٍووٚ زبّ
چەٓولیْ  چەٓل ئەٍوپێوی عەهەثوی ىۆه چوبم ٙ، ٓەكْبٓلهاثّٚٙٙ ُەهعبّ ڕك

ًە ئبٙهیَْ چٔواثٚٙ ئەٙآە كیبهی فەًیفەیە ثوۆ  هبهٙ چەٓل ثەهگێن فيُەد
هە  ا ًە ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ كەهووبئیٔغووب فەًوویفە كاٙ، ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ

ثەتٍ ٍووٚ زبّ عە ًەكیووْ ثەكَووەی ، ( ٗە گووومفوویاڵدٍووەه ) یگەُووبهۆ
 (ی كاگیوهوك ٙ ئەٙ ّبهەی هبٙ ووك.فیاڵدفەًیفە ٓبهب ٙ )

 – 627)شىەسرە گەٚرەوەٚ وٛشرٕی سٛڵراْ جەالٌەدیٓ
 (وۆچی628

ە بّ ًەٙ ّوووبهەهوویٙ ئەٙ روووبٙآەی ٍووٚپبی فەٙاهیيُی فوویاڵدكٙای گورٔووی 
رب كەگبرە ُٕٚوي  (فیاڵد)ٍٚ زبٓەهبٓی كەٙهٙثەهی  پبكّبٙ، ئەٓغبُیبّ كا

ثەهەیەهیوووبّ ، فەٙاهیيُییەهوووبّثیویوووبّ ًەثەهەیەم هووووكەٙە ثوووۆ ٙەٍوووزبّ ثەڕٙی 
 (كجووبم هووی)كهٍٙووزووك ٙ ٍووٚپبیەهی گەٙهەیووبّ ئبُووبكەهوك ٙ عووالء اًوولیْ 

ثەهەهە ، ئەٙیِ ثەّلاهی ئەٙ ثەهەیەی هوك ڕۆُییەهبّیە ٍەًغٚكیٍٚ زبٓی 
: )اثْ هضیوو( كەگێوویزەٙە ٙ كەفەهُو ئیِبٍ ، ثە ٍەهپەهّزی )ئەّوەف( ثٚٙ

صال٢ً  )ی ًەفەٙ ثیٔوی ئەّوەف پێەەُجەهی فوٚا ٍُٚب ەهە ُەًینّەڕثەه ًە
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ِٓصٌُٛز َأِْ َ َُٛض٢َ َٜا: ٙ ُژكەی ٍەههەٙرٔی پێلا (٘ ٚضًِٝعً هللا ََ ِِ ِِٗٝ .ئەٙ (0)عًََ
( ًەكەٍوووووذ فووووویاڵد)ٍوووووٚپبیە ثەڕێووووووەٙد ثۆڕىگوووووبه هوكٓوووووی ّوووووبهی 

بّ ّوەٍووزێوی گەٙهە یوو( رٚآیفوویاڵدٙ ًەٓيیوون ّووبهی ) فەٙاهیيُییەهووبّ
ئیِبٍ ّوٌِ اًولیْ ٓبٍوواٙ ثە)ٍوجظ اثوْ ، ثەٍەه ٍٚپبی فەٙاهیيُەهبّ ثیْٔ

 825 پەڕە  00األع٠ووبّ ط اًغووٚىی( ًەهزێجووی ُوووآح اًيُووبّ فووٞ رووٚاهٟـ 
پبی ئەٙڕۆژەی هە ٍوووٚپبی ُەًیووون ئەّووووەف ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٍوووٚ: كەفەهُووو 

ٍ ًە كآیْوووزجٚ، عوووالى اًووولیْ فەٙاهیيُوووی ثوووٚیەٙە ڕۆژیووووی رەُوووبٙی ثوووٚٙ
ُيگەٙرووی كیِەّووق ٓووٚێٔەهی ُەًیوون ئەّوووەف ٗووبرە ُوويگەٙرەهەٙ كاٙای 

كٙعوبیەهی ىۆهُوبّ هووك  ئوێِەُ، ب ثوەیْ ثۆ ُەًیون ئەّووەفًێووكیْ كٙع
اًؾِلًٌووووٖ فووووٚای گەٙهە ٍووووٚپبی ُەًیوووون ئەّوووووەفی ٍەهفَووووذ ثەٍووووەه 

زبّ عە ًەكیوووْ ًەّوووەڕەهە ڕایوووووكٙ فوووۆی گەیبٓووولە ٍوووٚ ، فەٙاهیيُییەهوووبّ
( ٙ فە ووووی فووویاڵدئبىەهثبیغوووبّ ٙ ُەًیووون ئەّووووەفیِ گەڕایەٙە ّوووبهی )

ئەّوووەف( ٙ ّووبهەهە ئووبٗەٓگی گەٙهەیووبّ گێوووا ثەٍووەه هەٙرٔووی )ُەًیوون 
 فەٙاهیيُییەهووبّكٙای ئەٙ ّوەٍووزەی ثەٍووەه ، ّوەٍووزی فەٙاهیيُییەهووبّ

هیويٍ هەئەٙ هوب ًەگەڵ ٍوٚ زبّ فەٙاُەًین ئەّووەف پەیِبٓێون ٙاژۆ كە، ٗبد
ٙ كەٙهٙ ثەهی  فویاڵد( ثِێٔێوزەٙەٙ ڕٙٙ ًە ٓوبٙچەی ًۀٍٚهی )ئبىەهثبیغوبّ

ُەًیون ئەّووەف ٓەیٚیَووزٚە ٍوٚ زبّ عە ًەكیوْ فەٙاهیويٍ ثەعووبهەهی ، ٓەهوبد
كیوٚاهێوی گەٙهەّ ًەٓێوٚاّ  فەٙاهیيُییەهوبًّەثەه ئەٙەی پێی ٙاثٚٙ  ٓەُێٔ 
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ٙ ڕٙفوووبٓی كەٙ ەروووی فەٙاهیيُوووی ٗەڕەّوووەی ئەٙاّ ٙ رەربهەهوووبّ ثەٓەُوووبّ 
ٙ ثوووبكی كەٙ ەرەهوووبٓی رووووی  فووویاڵدُەغۆًەهوووبّ ڕاٍوووزەٙفۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙی 

ٍووٚپبی فەٙاهیيُییەهووبّ كٙای ئەٙ ّوەٍووزە ، عی٘ووبٓی ئیَووالُی كەثێووزەٙە
ئووبًەٙ ، ىۆهثە ٙاىی ًە ئبىەهثبیغووبّ ُووبیەٙە ٍووٚ زبّ عووالى اًوولیْ، پەهد ثووٚٙ

ثەگەٙهەیوووی كێووؤەٙە ُەیووولاّ ٙ  هوووبرە ُەغۆًەهوووبّ ثوووۆ عوووبهێوی روووو ىۆه
یەهبّ( ی)ئیَوووِبعیٌ، ٍوووٚپبیەهی گەٙهە كەٓێووووّ ثۆٍوووەه عی٘وووبٓی ئیَوووالُی

ٗەٙاڵ ثوووۆ رەربهەهوووبّ كەٓێووووّ هە عوووالى اًووولیْ ی فەٙاهیيُوووی ّوَوووزێوی 
ٍوٚ زبّ عالًەكیوْ ىۆه  ئێَوزبگەٙهەی ٗێٔبٙە ثەكەٍذ )ُەًیون ئەّووەف( ٙ 

ٙ كەٙهٙثەهەهەّووووی ًە ەەهەی پەهرەیووووبّ ًێووووووكٙی ٙاى ثووووٚٙەٙ ٗێيەٍووووەهثبىی
ُەغۆًەهوووووبّ ، ٓوووووبٙچەهە ٗەه ٗەُوووووٚی ثوووووٚٙٓەرە كٙژُٔوووووی هبٓیپبكّوووووب

ٗەه (0).ثەهەٙ عی٘وووووووبٓی ئیَوووووووالُی هەٙرووووووؤە ڕم ثەٍوووووووٚپبیەهی گەٙهە
ٙ ، ًەُووووبٙەیەهی ىۆه هەٍ كەرووووٚآْ )ڕەیووووی( ٙ )ٗەُەكاّ( كاگیووووو ثوووووەّ

هووۆچی رٚآیووبّ ثووگەٓە  (903)ثەُووبٙەیەهی ىۆه هەٍ ٙ ًەٍووەهربی ٍووب ی 
ئبُووبٓغی ٍووەهەهی ُەغۆًەهووبّ گورٔووی ٍووٚ زبّ ، هی ئبىەهثبیغووبٍّووەه ٍوؤٚ

ثۆیە ٍٚ زبّ ًە ئبىەهثبیغبٓەٙە كەچێزە )رەثوێوي( ُەغۆًەهوبّ ، عە ًەكیْ ثٚٙ
ثەكٙای ٍووٚ زبّ عە ًەكیووْ فۆیووبّ كەگەیەٓوؤە )رەثوێووي( ٍووٚ زبّ عالًەكیووْ 

ووبرەٙە ثەٓبچبهی ئەٙێِ ثەعێلەٗێ   ٙ ثەٙە ڕآبگبد ٗی  ًەٗێيەهوبٓی هۆث
به ثووبد ٙ كە وێْ پێوآبگوب فێيآەهبٓیْوی ڕىگو ٗەرب ٗەٓولم ًەڕیٚایەرەهوبّ

                                                            

 .(052/ 08) ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

179 

كەّووزی )ُٚكووبّ( هەكەهەٙێووزە  كەچێووزەعێوولەٗێ   ٙ ٗەُٚیووبّ ًە )رەثویووي( 
عوالى ، ثەتٍ ُەغۆًەهبّ كەچٔە ئەٙ ّوٚێٔەُ، فۆهئبٙای كەهیبی )كەىٙیْ(

 اًوولیْ ثەٓبچووبهی كەگەڕێوووزەٙە ئبىەهثبیغووبّ ٙ ًەٙێوووٚەُ فووۆی كەگەیەٓێوووزە
ٓبٙچەی )ئبُەك( ئبًەٙ هبرە ٍٚ زبّ عالى اًلیْ كاٙای یبهُەری ًەفەًویفەٙ 

ثەتٍ ٗوی  یەهێون ًەٙآە ، عەىیووە( كەهوبد ٙكیوبهثەهوٓبٙچەی ) پبكّبهبٓی
ثەٗبٓووبی ٓووبیەّ ًەثەه ئەٙەی ًەٙ چەٓوول ٍووب ەی ڕاثوووكٙٙ ٍووٚ زبّ عە ًەكیووْ 

 وووی ئەٙ رەٓ٘ووب ٓبٙچەهەیووبّ هووبٙ ووكٙەٙ ٍووزەُێوی ىۆهیووبّ ًەفە ٍووٚپبهەی
كٙای ئەٙەی ٍٚ زبّ كەگبرە ٓبٙچەی )ئبُەك( ُەغۆًەهوبّ ، ٓبٙچەیە هوكٙە

ێولا ٍٚپبی فەٙاهىیَ ّبٕ رێولەّووێْٔ ّەڕٗەه ىٙٙ كەگەٓە ٍٚپبهەی ٙ ًە
ٙ فەٙاهیووويٍ ّوووبٕ فوووۆی ٙ چەٓووول هەٍوووێوی كەٙهٙثەهی ڕاكەهەّ ٙ كەگەٓە 
وح ٓبٙچەیەهی ّبفبٙی ًە )ئوبُەك( ًێووە )ٓەٍوەٙی( ٍٓٚوەهی هزێجوی )ٍوی

ئەٙ ّەٙە فەهیوی ٍٓٚویٔەٙە ثوٍٚٙ : كە  عالى اًلیْ ُٔوجوری( كەگێویزەٙە 
ًەپو ثبٓگیبّ هوكٍ گٚریبّ ٗە َە كیوبُەد ، فەٍٙ ًێوەٙد ىۆه ُبٓلٙٙ ثٍٚٙ

فووۆٍ : كە وو ئیٔغووب )ٓەٍووەٙی( ، ٗە َووبٙ ُەغۆًەهووبّ گەیْووزٔە ٍووەهُبّ
ۆٓێن ٗەه چ، گەیبٓلە ئەٍپەهەٙ ٍەیوُبّ هوك ٍٚ زبّ عالى اًلیْ ٍەهفۆّە

ث  ئەٍپِبّ ئبُوبكەهوك ثوۆی ٙ ٍوٚ زبّ ثەیەهێون ًەٍوەههوكەهبٓی گوٚد هە 
( ثووٚٙ ئەٙ فە وووە ًەگەڵ فووۆد ثووجەٙ ثەهەٙ ئبڕاٍووزەیەم ئەٙروفووبّٓووبٙی )

ڕاثوەّ ثب ُەغۆًەهبّ ٙا ؽب ی ثوجْ هە ُؤَ ثەٙ ئبڕاٍوزەیە ڕاُوووكٙە ئەٙە 
ّٙ ثووٚٙ فووۆی ثەرەٓ٘ووب ثەهەٙ ّووٚێٔێوی رووو ڕایووووك ٙ ئەٙآەی ًەگە ووی ثووٚ
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 ارو كەگەٓە ّبهی ٗەًٙێوو ٙ ٓويیوەیئەٙآە كٙ، ثەهەٙ ّٚێٔێوی رو ڕایبٓووك
ەٗبّ ٙ ًەٙێوٚە ثەهەٙ فكەچٔە ّبهی ئەٕو ئیٔغبٗەىاه هەً هۆكەثٔەٙە چٚاه 

( كەهەٙٓە ڕم كەچٔە ی ّ٘بة اًلیْ غبىی هە ئەٙ هبد ئەٙ ُەیبفبهكیْ)
ئەٙ هوبرەی كەُێٔو   (989)ئەٙ پیوبٙە ربٍوب ی ، ( ثوٚەُەیبفبهكیْفبٙەٓی )

 .ەه ژیبٓٔبُەی عالى اًلیْ ُٔوجوری)أًَٚی( هزێجەهەی كەٍٓٚ  ًەٍ
فوووۆٍ گەیبٓووولە  ڕاُوووووكٙ، )ٓەٍوووەٙی( كە ووو  ُٔووویِ ثەهەٙ ّوووٚێٔێوی روووو

كٙاروووو ثەهەٙ ٗەًٙێوووو هەٙروووِە ڕم ، ئەّووووەٙرێن ٍووو  ڕۆژ فوووۆٍ ؽەّوووبهكا
ُبٙەیەم ًەٗەًٙێو ُبُەٙە ًەٙێٚەُ فۆٍ گەیبٓلە ئبىەهثبیغبّ ٙ كٙارو چوُٚە 

ڕۆژ  یثوووبهٚهپێووولە ێْ كەهەٙێوووزە  ی( هە ئیێَوووزب )ٍوووەًٚاّ(ُەیبفوووبهكیْ)
، ٍووٚ زبٓیِ ثەرەٓ٘ووب ًەٙ ّووبفە كەُێٔێووزەٙە ٙ ڕم ّٙ كەهووب، ٗەترووی )ٙاّ(

ُوووْ ٍوووٚ زبّ عە ًەكیووؤَ ئەگەه : كە ووو ، ڕێوووی ثەُوووب ە هٚهكێووون كەهەٙم
چبهوذ  پێولەكەٍ پبكاّوزێوییبهُەریَ ثلەی ربكەگەُەٙە ّٚێٔی فۆٍ ثە ێٔذ 

ٙ ُوب ەٙە  ی فێويآەهەی ثەعێوی كەٗێ و   ٍوٚ زبّ كەثوبرە هٚهكەهەُ، ثوەٍ
، ٍٚ زبّ عالًەكیوْ ثٔێووێزەٙە ئەٕوفەٗبّ ٙثەڕم كەهەٙم هەهٍزە ئبُبكە ثوب

ئوووبًەٙ هوووبرە فيُێووووی ئەٙ پیوووبٙە كێوووزە ُب ەهەیوووبّ ٙ هەكەثیٔوووی هەٍوووێوی 
ئەٙ فەٙاهیوويُییە چووی كەهووب ًێوووە؟ ئووبفوەرەهەُ : غەهیووت ًەٙ ُووب ەیە كە وو 

چوۆّ ثوبٙەڕی : كە  ئەٙیِ ، ئەٙە ٍٚ زبٓە ٙ پیبٙەهەٍ ئەُبٓی پێلاٙە :كە  
( ثوایەهووی ُٔیووبّ فوویاڵدًە ) فەٙاهیيُییەهووبّ، پێوولەهەّ ئەٙە ٍووٚ زبّ ثوو 

هەی ًە ٍٚ زبّ عە ًەكیْ ثۆیە ثەڕُە، هّٚذ ىۆه ًەٙە ثبّزو ٙ چبهزو ثٚٙ



 ڕەشەبای مەرگ

 

181 

ثەٗەٓوولم گەه چووی ًەٗەٓوولم ٍووەهچبٙە  (0).ٗەه ًەٙم كەیوووٚژم كەكاد ٙ
ثەتٍ ئووێِە گێوووآەٙەهەی )ٓەٍووەٙی(یِبّ ٗە جووژاهك ، وآەٙەی رووو ٗووبرٚەگێوو

ثەهّٚووزٔی ٍووٚ زبّ ، زٔیًەثەه ئەٙەی ئەٙ ًەگە ووی ثووٚٙە رووب كٙاٍووبری هّٚوو
هەٗەٙا ووی هّٚووزٔی ، ( هۆرووبیی ثەكەٙ ەرووی فەٙاهیيُووی كێووذ)عووالى اًوولیْ

ْ كە وێٍٚ زبّ ثواڵٙ كەثێوزەٙە ٗەٓولێن ًەپبكّوبهبّ ىۆهیوبّ پێٔوبفۆُ كەثو  ٙ 
 ٙ كیٚاهەی ٓێٚاّ ئیِە ٙ ُەغۆًەهبّ ثٚٙ كیٚاهەهە ڕٙفب.ئە

: كە و عە ًەكیْ  ٍٚ زبّئیِبٍ )اثْ هضیو( ڕەؽِەری فٚای ًێج  كەهثبهەی 
ثۆِٓوٚٓە فيُەرووبهێوی ، ٗەٓلم هوكەٙەی كەهوك ثە گەی هەٍ عەك وی ثوٚٙە

كٙای ئەٙەی ئەٙ فيُەروووووبهەی ، ىۆه فووووۆُ كەٙیَووووذ ٓووووبٙی )كٌووووظ( ثووووٚ
ڕێووی ٓەكەكا ثیٔێووژّ هەٍووێن  ُوووكٙە ێْٓبهووب ث وو جووٚڵًەٗووی  هەً ك، كەُوووم
ەه فەهُوبّ كەهوب ٍوٚ زبّ ٗەٓولە روٚڕە كەثو  یەهَو، كٚهثبّ ئەٙە ُوكٙە: كە  

فەهُوووٚم ئەٙە ەئیِوووبٍ )اثوووْ هضیوووو( ك، ٙ ٗەه ًەٙێیوووب كەیووووٚژّثەهّٚوووزٔی 
ئیِووبٍ ٍووجظ اثووْ (0) ثە ووگەی هەٍ كیٔووی ٙ هەٍ عەك ووی ثووٚە )كجؾووٖ اًٌووٖ(

ٔ  ٚقتٌ فتو ٚنِ: عالى اًلیْ ُٔوجوری كە و  ثبهەی هّٚزٔیاًغٚىی كەه  َال
 ەعطالهسُ  أًٖالو ، ايفطالاد  نالنريَ  ٚنإ، آثاَ٘ ٚبكٝ  أٜاَ٘ ٚشاي ، ٚضب٢ املطًُني

، .چەٓول ٍُٚو ِبٓی هّٚوذ ٙ چەٓول ئوبفوەری هووك ثەعوبهیە(8)ٚايعبالاد  ايبةدَ
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فەٍوووبكێوی ىۆهی ، ڕۆژەهوووبٓی رێوووپەڕیْ ٙ گٚٓبٗەهوووبٓی ًە ئەٍوووزۆ ُوووبّٙ
كٙای  .وبهیوووبّ ثەٍوووەه فە ووون ٙ ٙتد كاٗێٔووووبهبٙ  ثاڵٙهووووكەٙە ٍوووٚپبهەی

 ٗێيێووووی ُەغۆًەهوووبّ گەیْوووزٔە رەٙهێووويٙ، هّٚوووزٔی ٍوووٚ زبّ عوووالى اًووولیْ
ئەٙ هوووبد ، رەٙهێيیوووبّ كاگیوووو هووووك ًەٙێوووٚە ثەهەٙ ئبىەهثبیغوووبّ هەٙرووؤە ڕم
رەربهەهوووبّ ، فوووبٙەٓی ئبىەهثبیغوووبّ )ُمفوووو اًووولیْ هوووٚڕی ثەٗوووٌەٙاّ( ثوووٚٙ

گوٚد ئەگەه ًەگەڵ ئوێِەی ئەٙا ٗەه چوی ٓٚێٔەهێوبّ ٓوبهكە  ی ٙ پێیوبّ 
فەٙاهیيُووی ٗەیەكەثوو  رەٍووٌیَ ثەئووێِەی هەی ٙ ٓووبث  ٗووی  فەٙاهیوويُیەم 

ُەهعەهووبٓی رەرووبه كجووٚڵ كەهووبٙ ٗەه  ئەٙیووِ، ًەٍووەههوكەی ٍووٚپبهەد ثوو 
چوووی فەٙاهیيُوووی ٗەیە ًەٍووؤٚهی كەٍوووەتری فوووۆی كەٍوووزگیویبّ كەهوووب 

ەٓێووم ئەٙآوی روو ك ٗەٓلێویبّ كەهٚژم ٙ ٍوەهەهبٓیبّ ثەكیوبهی ثوۆ ُەغوۆى
ئەٙەی عێووی ئبُووبژەیە ، رەٍووٌیَ ثەُەغۆًەهبٓیووبّ كەهووبد كەٍووزگیو كەهووبد ٙ

كاٙای رەٍوووووووٌیَ هوكٓوووووووی  ئەٙ ٍوووووووٚپبیەی ٗوووووووبرە ئبىەهثبیغوووووووبّ، ەًێوووووووو
ٗەىاه  هی هوٚڕی ثەٗوٌەٙاّ ژُبهەیوبّ رەٓ٘وبی هوك ًە ُويەفەفەٙاهیيُییەهبٓ

ٗەىاه هەً  ەك ثەرەٓ٘ووب ٓوويیوەی ئەٙە ًەهبرێوون فەٙاهیيُییەهووبّ، ّهەً ثووٚٙ
ثووّٚٙ ٙ ٍووٚپبهەی )ُمفووو اًوولیْ هووٚڕی ثەٗووٌەٙاّ( ًە ئبىەهثبیغووبّ ٓوويیوەی 

ُەغۆًەهووبّ گۆڕەپبٓەهەیوووبّ ًەثەهكەٍ چوووۆڵ  (0).ٗەىاه هەً كەثوووّٚٙ ثیَووذ
ئەٙ ، هووۆچی ٗەٓوولێن ًە رەربهەهووبّ كەگەٓە ّووبهەىٙه (909)كەثوو  ًەٍووب ی 

ٙٙ ثەڕٙٙی هوبد فەًویفە كاٙا ًەٍوٚ زبّ ُويەفەهی فوبٙەٓی ٗەًٙێوو كەهووبد ڕ

                                                            

 .55 پەڕە  ،( ربهیـ ُغِٚ  أًٚاكه ُِب عوی ًالٙائي ٙا ٙافو0)
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ٍوٚ زبّ ُويەفەه ، ًەثەغولاٙە ثوۆ كەٓێووم رەربهەهبّ ثێزەٙەٙ فۆّی ٍٚپبیەهی
رەربهەهوبّ هەثەٙ ٗێويە ، چەٓل ُبٓگێوی ًەٙێیوب كەُێٔێوزەٙە ّبهەىٙهٙ كەچێزە

كٙارو ٍوٚ زبّ ، كەىآْ ٗێيەهبٓیبّ كەهْێٔٔەٙەٙ كەگەڕێٔەٙە ّٚێٔەهبٓی فۆیبّ
ٗۆهووووبهی ئەٙ ، ٙە ٗەًٙێوووووُوووويەفەه ٙآیْووووبّ كەكا هەٓەٍووووبغە ٙ كەگەڕێووووزە

، ٗە ٚێَزەی ٍٚ زبّ ُيفەه ٓبكیبهە ًەثەه چی ٙای ٓیْوبّ كاٙە هە ٓەٍوبغە
ٗەُووٚٙ ئەٙآەی ثبٍووی ٍووٚ زبّ ُيەفەهیووبّ هوووكٙە ثەهەٍووێوی ئووبىاٙ چووبٙ 

ثەتٍ ئیِوووبٍ )اثوووْ ا صیوووو( ثبٍوووی ڕٙٙكاٙێووون كەهوووبد ، ٓەروٍووویبّ ٓبٍوووبٓلٙە
هە ئەٙ ، يەفەه كەگەیثەىآیٔوووی ئەٙ ڕٙٙكاٙە ًەٙ ٗە ٚێَوووزەی ٍوووٚ زبّ ُووو

فەًیفە ٓەیزٚآیٚە ٍٚپبیەهی گەٙهەی ثۆ ئبُبكە ، ثەرەٓ٘ب ًە ُەیلآەهە ثٚٙە
ثوووبٙ پْووزگیوی ئەٙ ٍووەههوكە گەٙهەیە ثوووبد ٙ ٓەیزٚآیووٚە چووۆّ رٚآووبی 

ئیِوبٍ اثوْ ، ٍەههوكەهبٓی ثلۆىێزەٙەٙ ٍٔٚهێن ثۆ ٗێوّەهبٓی ُەغۆى كاثٔو 
: كەفەهُوو  995 پەڕە  9 یثەهگووا صیووو ًەهزێجووی اًوبُووي فووی اًزووبهیـ 

ٗەٓوولێن  ًێووو ٗووبرْ ئووێِە ًە ُٕٚووٌەٙە روٍووبیْرەربهەهووبّ ثەهەٙ ّووبهی ٗەٙ
ثوۆ  ٍوٚ زبّ ُويەفەه ٓوبُەی، ثەعێج٘وێ ْ ًەفە وی فۆیبّ ئبُبكەهوك ُٕٚوي

، ٓووبهك هەفووبٙەٓی ُٕٚووي ثووٚٙ ٙ كاٙای یووبهُەری ًێووووك )ثەكهەكیووْ ًؤًووؤ(
 زبّ ُوويەفەه كٙارووو ئەٙەثووٚٙ ٍووٚپبیەم ًەُٕٚووٌەٙە ثەڕێوووەٙد ثووۆ  ی ٍووٚ

فەًیفەی ٓبُەی ٓوبهك ثوۆ ٍوٚ زبّ ُويفەه ٙ ثلهاًولیْ ًؤًوؤ فوبٙەٓی ُٕٚوي 
رەروبهەهە فۆیوبّ ًە ٓیویە گٚری ٍٚپبهبٓزبّ ثێْٔ ٙ ًە)كاكٚ ( هۆثجٔەٙە كٙه 

ڕاٍوووزەٙ فوووۆ ثەهە ٙ ، ّوووبفەهبٓی كەٙهٙثەهی ٓەكەّ ًەثەه ٍوووەفزی ٗەًٙێوووو
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ثەتٍ ، (یْوووی ٓوووبهكفەًووویفە ًەكٙای ُەًیووون )ئەّوەف، ثەغووولا ثووووەٙٓە ڕم
فۆیبّ ئبُوبكە هووكٙە  ٍە یجییەهبُّەًین ئەّوەف ٙەتُی كایەٙە گٚری هە 

( ثوواٍ ًەّوبُەٙە ُوٚعەىىەُیەثو  ُوْ ٙ )ك( ُیَووثۆ ٗێوُ هوكٓە ٍوەه )
ئەٙە ثوٚٙ ٍوٚ زبّ ُويەفەه ٙ ، ثگوویْ ٍە یجییەهبّثەه ًەٗێيی ُیَوثچیْ ثۆ

ثەتٍ ، هۆثٚٓەٙەٍٚپبهەی ُٕٚي ٙ فە وێوی ىۆهی فۆثەفِ ًە )كاكٚ ( 
هەٍوی  (322) ثەغولاٙە رەٓ٘وب رٚآوبی هوۆهوكٓەٙەیئەٙەی ٍەیوە فەًیفە ًە

ٍٚ زبّ ُيەفەه ٙەتُی ٓوبهك ، ههوكەی ٗەُٚاّ ٍٚ زبّ ُيەفەه ثٚٙٗەثٚٙ ٍە
ثوووۆ فەًووویفەٙ گوووٚری كٚهثوووبّ ٍوووٚپبیەهەٍ ثەژُوووبه ىۆه هەُوووْ هەٍوووِبّ ثوووۆ 

، هەی رەروبه ثجیؤەٙەهۆٓەثۆرەٙە ئێِە ثەٙ ٍٚپبیە ٓوبرٚآیْ ڕٙٙثەڕٙٙی ٍوٚپب
هە  كەگێووُەٙەٗەىاه هەٍَ ثۆهۆ ثجێوزەٙە ٗەُوٚٙ ئەٙ فبهوبٓە  كەفۆ ئەگەه 

ًە كاكوووٚ  ی ئەٙ ٍوووٚپبیە ثچوووٚهە ٍوووەهەڕای، كٙەرەربهەهوووبّ كاگیویوووبّ هوووو
هەٍووووٚپبی فەًوووویفە ًە كاكووووٚ  هۆثووووٚٓەرەٙە ٗەٙاڵ كەگووووبرە ُەغۆًەهووووبّ 

ی عوب ئەٙە، ۆیوبّگەڕێؤەٙە ّوٚێٔی فرەٙە ئەٙآیِ هە ثەٙە كەىآْ كەٚٓەهۆث
 ٗیچیووبّ بّپبكّووبهبّ ٗەه هەً ًەّووٚێٔی فۆیوو ٙ ٍووەیوە فەًوویفە ًەثەغوولا

فەُی رەربهٙ ُەغۆًیوبّ ٓەثوٚٙە روب روٍوەهە گەیْوزۆرە ٍؤٚهی كەٍوەتری 
 ثوووۆئەٙ ئەٙەُ ئبُوووبژەیە، هووووكٙەئەٙاّ ئیٔغوووب ٗەٍوووزیبّ ثەروٍووؤبهی رەروووبه 

ەگەڵ هەٙرٔوی كەثوٚایە ٗەه ً، هە عی٘بٓی ئیَالُی گورجٚەٙەپەهرەٙاىەیەی 
پبكّووبهبّ ًەرەٙاٙی  ثە وووٚ رەٙاٙی، ٗەه فەًوویفە ٓەم ٙ)ثٚفووبها(( ئووۆرواڕ)

ثووۆ گێوووآەٙەی ّووبهەهبٓی ئەٙ كیووٚی  فۆئبُووبكە ثوووەّعی٘ووبٓی ئیَووالُی 
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ُی ئەٙ هووبد ٙاكیعووی عی٘ووبٓی ئیَووال ەهووٚ ثبٍووِبّ هوووكثەتٍ ٗەهٙ، ڕٙثووبه
هەً ئبگوبی ٙ  جوّٚفە وەهە ثەرەٙاٙی پەهرەٙاىە ث، ەٙاكیعێوی ىۆه ربڵ ثٚ

ەٙ ٗەه پبكّووبیەم هە ُەغۆًەهووبّ ًێووی ٓيیوون كەثووٚٙٓەٙە ئ، ًەٙەی رووو ٓەثووٚٙە
هەثەكافەٙە ئەٙ كهەٓون ، فۆروبّ ئبُوبكە ثووەّ هبد كاٙایبّ ًەٙفە وە هوكٙە

رەربهەهوووبّ ًەٙ ُوووبٙەیە ىۆه ، ثەفوووۆ هەٙرووؤە ٗوووی  ٍوووٚكی ثۆیوووبّ ٓەثوووٚٙە
ثەثوو  ، اكووٚ ٙ ٗەًٙێووو ٙ ك فوویاڵدٙ كیووبهثەهوثەئبٍووبٓی كەگەٓە ثەكًوویٌ ٙ 

فوٚای  ڕەؽِەرویئیِوبٍ )اثوْ ا صیوو( ، ئەٙەی ٗی  ٗێيێن ثەه ثەٍزیبّ ثو 
: كەفەهُووو  802 پەڕە  9 ثەهگووویًێجووو  ًەهزێجوووی اًوبُوووي فوووی اًزوووبهیـ 

ٓوووووبُەی ثبىهگوووووبٓێوَ هەٙرە ثەهچوووووبٙ ئەٙ ثبىهگوووووبٓە فە ووووووی ٓوووووبٙچەی 
ّووبهەهەی فووۆی  كەگەڕێووزەٙە(ثووٚٙ كٙارووو كێووزە ُٕٚووي ٙ ئیٔغووب ئەًوەی)
( كٙای ئەٙەی رەربهەهوبّ ئەٙ ٓبٙچوبٓە كاگیوو كەهەٓەٙە ئەٙ ًەگەڵ ئەًوەی)

)رەثوێوووي( ٙ ًەٙێوووٚە ٓوووبُەیەم ثوووۆ كۆٍوووذ ٙ ثواكەهآوووی  كەچێوووزەرەربهەهوووبّ 
ٗێوويەی ُووْ ثیٔویَ ٗێيێوووی یەهغووبه  ئەٙ: كە و ٙ پێیووبّ ، ًەُٕٚوي كەٍٓٚوو 
ثەتٍ ئەٙە ثوويآْ ئەٙ ، ٍووزَ روٍووبٓلٓی ٍُٚوو ِبٓبّ ٓیوویەەىۆهٙ گەٙهەیە ُەث

 (كاكوووٚ ، ٗەًٙێوووو ٙ، ثەكًووویٌ ٙ، ٙ فووویاڵد)جوووبٓەی گەیْوووزٚٓەرە ٓوووبٙ هەری
ثە وووووووٚ ئەٙآە گەڕآەٙە  ی ، ئەٙآە رەٓ٘ووووووب ثۆرووووووبتّ ٙ كىی ٓەٗووووووبرّٚٙ

هەٗووی  ثەهثەٍووزبّ ًەپووێِ ، ٍووەههوكەگەٙهەهبٓی فۆیووبّ پێیووبّ ڕاگەیبٓوولّٙٙ
ێگوووی ًە ٍووٚپبی ڕفووبٙەّ ٗووی  ٗێيێوووی ٙا ٓوویْ ثزووٚآْ ٓیوویەٙ ٍُٚوو ِبٓبّ 

ّ ثووۆیە چووبٙەڕٙاّ ثووْ ٙ ًەثەٗووبهی ئەٍٙووبڵ ٗێوّووێوی گەٙهە ُەغووۆى ثوووە
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، ئەٙ ٓبُەیەی هە فٚكی ئیِبٍ )اثْ ا صیو( فٚێٔلٙیەریەٙە، كەهویزە ٍەهربّ
، ىآیبهێوی ىۆه رؤٍبهە ًەٍەه ئەٙ ئبُبكە ثبّییەی هە رەربهەهبّ هوكٙیبٓە

 ثەتٍ كیوبهە هەً ٓە، ٍُٚو ِبٓبّثۆ گورٔی ثەغلاٙ گورٔی رەٙاٙی ٙتروی 
ثەكافەٙە ٍُٚ ِبٓەهبّ ٗەه فەهیووی ، ثٚٙە ٍٚك ًەىآیبهی گوٓن ٙەهگوم

ئیِووبٍ اثووْ ا صیووو ڕەؽەرووی فووٚای ًێجوو  ًەٍووب ی ، هووبهی  ٙەهووی ثووٚٙیٔە
ثبٍوی ئەٙ ٓوبُەیە  (903)ًەڕٙٙكاٙەهبٓی هۆروب ٍوب ی ، ٙەفبد كەهب (982)

ە ثەٍوووٚكآە یٍوووٚك ًەٙ ىآیوووبهی، ثەتٍ هەً ٓەثوووٚٙە گوووٚێی ًێجگووووم، كەهوووب
رە كٙٙ ٍبڵ ثەه ًەٙەفوبری ئیٔغب ئیِبٍ اثْ ا صیو ٗەه ًەٙ ٍب ە ٙا، ومٙەهگ

ٙاّزل فٚف أًبً ُؤَ٘ ثبمهث٠غوبّ فبًٌوٖ رعوبًٜ ٟٖٔوو ا ٍوالٍ : كەفەهُ 
ٙا٠ًٌَِِْ ٖٓوا ُوْ عٔولٕ فِوب ٓووٛ فوٞ ٌُوٚم ا ٍوالٍ ُوْ ًوٖ هغجوخ فوٞ 

ثووي هووي ُوؤَ٘ ُلجووي عٌووٜ ً٘ووٕٚ ًٙعجووٖ ٙظٌووَ ، ٙ فووٞ ٖٓوووح اًوولْٟ، اًغ٘ووبك
َِاًثَل}: ٠زٖ ٙٗنا أفوٚف عٔولٝ ُوْ اًعولٙ ٙكوبى اًٌوٖ رعوبًٜهع ٔافِخْ َواتَُّلا

ثً َخاغَّ ًْ ٌُِِْس ٔا ٍُ َكيَ ََ ِر اَّلَّ ثبٍی روٍی ئەٙ فە وە كەهوب  (0).(0){حُِػيََبَّ
، فبًەرەربهەهووووبّ ٙ كەفەهُوووو  فووووٚای گەٙهە ئیَووووالٍ ٙ ٍُٚوووو ِبٓبّ ٍووووەه

روووی عی٘وووبكٙ یەٓیپبكّوووبهبٓی ئیَوووالٍ ٗوووی   ئەٙەٓووولەی ىەیٔوووی كەكەیٔووو 
ٗەه یەم ًەٙآە فەهیووووووووووی ٗەٙەً ٙ ، ٍەهفَوووووووووزٔی كیٔیوووووووووبّ ٓیووووووووویە
، ٍوزەُووكْٓ ًە فە ووی ژێوو كەٍوزیبّ فۆّگٚىەهآی فوۆیەری ٙ فەهیووی
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ٔا}: هزوە ًەكٙژُْ فٚای گەٙهە كەفەهُ ئەٙەُ  ی ُْ رؤٍب ُل َِثًَواتَّ فِخْ
ََحُِػيََبََّل ِر ٔااَّلَّ ا ٍُ ًَْكيَ اثًٌِاُِْس  كیَوبّ (980) ٍوب ی ًە (0).{َخاغَّ

ەرٚآْ كیٚاهی ّوبهەهە ثجووّ ٙ ك، ٗەًٙێو ّبهی ٍەه كەهەٓە ٗێوُ رەربهەهبّ
هەٙ ًەٙێوووٚە تفە ووووی ّوووبهەهە كەچووؤە ٍوووەه كەثەتٍ ، ثوووگەٓە ٓوووبٙ ّوووبهەهە

یووبكٚری ؽەُەٙی كەهثووبهەی ٗەٙ یووو ، ثەهەٓگووبهی ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى كەثوؤەٙە
گەٙهەی رێووولایە ًەٙ ّوووبهێوی گەٙهەیە ًە كەّوووزبیەهە ٙ كەتیەهوووی : كە ووو 

كەتیەُ ثەكٚتیی فەٓلەكێوی گەٙهەی رێلایە كەتیەهە كەهەٙێوزە  یەهوی 
ٙەٍوووفەی یوووبكٚری ؽەُەٙی فە ووووەهەی ٗەًٙیوووو  ثەپێوووی ئەٙ (0).ّوووبهەهە

ٍٚكێوی ىۆهیبّ ًەٙ هێگوب كوٚ ە ثیٔیوٚە هە ًەٍوەهٙی كەتهەٙە ثوۆ فوٚاهەٙە 
فە وووە هە ًەڕێووی  ،ثەرووبیجەری ًەهووبری گەُووبهۆكآی ّووبهەهە، ٗە وەٓوولهاٙە

ئەٙ فەٓلەكەٙە رٚآیٚیوبٓە ثوگەٓە كەهەٙەی ّوبهەهە ٙارە پْوزی ئەٙ ٍوٚپبیەی 
 گەُبهۆی كاّٙ.

  

                                                            

 .05: األٓفبى( 0)
 .(083/ 0) اًجٌلاّ ( ُعغ0َ)
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 ۆدأی شاری ٘ەٌٚێز گەِار
 وۆچی (634)ساڵی 

هە ، ٗەٙاڵ كەگوووبرە ثەغووولا (980)ًەؽەفووولەی ُوووبٓگی ّوووەٙاًی ٍوووب ی 
فە وووی ّووبهەهە چووٚٓە ، ٍووٚپبی ُەغووۆى گەُووبهۆی ّووبهی ٗەًٙێوووی كاٙە

 ٍو ٗەُوبّ ُبٓون ٗێيێووی  (ی02)ًە ، ه كەتیەهەٙ فۆیبّ كبیَ هوكٍە
ی ثەهەٙ ٔبٕوووٗەىاه هەٍووەی ثەٍەهپەهّووزی ّووٌِ اًوولیْ إووالّ رووویْ اً

هووو ا هثیٌووی ٙ ُغبٗوول اًوولیْ  اثووْ، ًەكٙای ئەٙ ٗێوويەُ، هەٙرە ڕمٗەًٙێووو 
، أیجووون اًلٙیووولاه ئەٙآووویِ ثەٗێيێووووی ثچوووٚهەٙە ثەهەٙ ٗەًٙێوووو هەٙرووؤە ڕم

، ّ )ّووووف اًووولیْ اًْوووواثی( ئەٙیوووِ ثەهەٙ ٗەًٙێوووو هەٙرە ڕمًەكٙای ئەٙا
ٔبٍوووەهبّ هۆثوووٚٓەٙەٙ فەرٚایوووبّ كا هەً ئەٙ ٍوووبڵ ّەهعًەثەغووولاُ ىآوووبٙ 

چەٓوووووول ، ًەؽەطعی٘ووووووبك فەهى روووووووە ًەٙهووووووبرە  ٓەچێووووووزە ؽەط ًەثەهئەٙەی
ٍوووەهثبىگەیەهیبّ هووووكەٙە ُبُۆٍوووزبیبٓی ئوووبیٔی ُەّوووق پێووووواّ ثوووۆ ڕٙٙ 

، ئەٙ ٗێيآە كەگەٓە ٗبٓبی فە وی ٗەًٙیوورب ، ثەڕٙٙثٚٓەٙەی ٗێيی ُەغۆى
، ّوبهەهە ثْووێْٔ ٙ كەگەٓە ٓوبٙ ّوبهی ٗەًٙێوو كیوٚاهیُەغۆًەهبّ كەرٚآْ 

ُەغۆًەهووبّ ُەٓغەٓیلیووبّ ، فە وووەهە ىۆهثەیووبّ ڕٙٙیووبّ هوكثووٚە ٍووەهكەتهە
، فە وێوووی ىۆه ّووەٗیل هووواّ، یووبّ پوو  ثەهك ثووبهاّ كەهوووك كآووبثٚٙ ٗەًٙێووو
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ە وووووەهەی ّووووەهەد هوووووكٙ ثەرەُەّ ٙ هەُووووی فووووۆهام ٙئووووبٙیِ ىیووووبرو ف
ژُوبهەی ، ٓەفۆّێوی ىۆهیِ ثەٗوۆی ٓەثوٚٓی ئوبٙ ٙ فوۆهام ٙەفبریوبّ هووك

، ًەٍەه كەت ثٔێژّٓەرٚآوا ٗەُٚیبّ ، ئەٙآەی ٙەفبریبّ هوك ئەٙەٓلە ىۆه ثٚٙ
ثەتٍ كەتهە ، عەٓبىەیەهی ىۆه ٍوٚرێٔوا، ثَٚرێْٔلا عەٓبىەهبّ ثۆیە فەرٚایبٓ

ثلهاًووولیْ ًؤًوووؤ فوووبٙەٓی ُٕٚوووو چەم ٙ ، ەهووووارەٍوووٌیَ ثە ُەغۆًەهوووبّ ٓ
ثووۆ ئەٙەی ثزووٚآْ ًەگەُووبهۆی ، یووبهُەری كەٓووبهك ثووۆ ٗیيەهووبٓی ُەغووۆى

 08اة اًَوووٌطبٓیخ(  پەڕە ًەهزێجوووی )اًفقووووی ًوووالك، ٗەًٙێوووو ٍوووەههەٙرٚثْ
فەًیفە ٍُٚزەعٖیَ یەهێن ثوٚٙە ًەٙ فەًیفوبٓەی ٓوٚكِی ڕاثوٚاهكّ : كاٗبرٚە

ثۆِٓووٚٓە ئەٙ ، ٗەُووٚی ًەٙعووۆهە ثووّٚٙ كەٙهٙ ثەهەهەّووی، ٙ گووۆهآی ثجووٚٙ
ٓووٚێٔەهی ، هووبرەی ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى گەُووبهۆی ّووبهی ٗەًٙێویووبّ كاثووٚٙ

فەًیفە ٗبرجٚە ُٕٚي ٙ ثە )ثەكهەكیْ(ی گٚد فەًیفە كاٙای هووكٙە چەٓول 
ٗەه ًەٗەُووبّ هبروولا ٓووٚێٔەهی ٗۆ هووۆ ، گووۆهآی ثێژێوون ثووۆ ثەغوولا ثٔێوووی

ی ثوۆ ثٔێووی ثوۆ ٓغەٓیوق ٙ چەهوٗبرجٚٙ كاٙای ًە )ثەكهەكیْ( كەهووك هە ُە
كٙای ئەٙەی ىیووبٓێوی ىۆه ثەّووبهی ٗەًٙێووو هەٙد ، گورٔووی ّووبهی ٗەًٙێووو

 ُەغۆًەهبّ ٓەیبٓزٚآی ٗەًٙێو ثگوّ ٙ گەڕآەٙە ثٔەهەهبٓی فۆیبّ.
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 یەواْئەییٛتیٚ  سەٌجٛلیٍِّالٔێی ٔێٛاْ 

 ڕۆُییەهبّ هێیْ؟ ٍەًغٚكییەْ ثيآێٍەهەرب گوٓگە 
هە  كوزٌِِ( هوٚڕیرە هەٍێن ثٚٙ ثەٓبٙی )ٍوٌێِبّ كاُەىهێٔەهی ئەٙ كەٙ ە

ئەٙ كەٙ ەرەی  (082)ًەٍوووووب ی ، كەهوووووٚژهمهوووووۆچی ( 089)ًە ٍوووووب ی 
كٙاروو ، ٍوەًغٚكیئەٙ هەٍە یەهێن ثٚٙ ًەٍەههوكەهبٓی كەٙ ەری ، كاُەىاهٓل

هە ، كەروووٚآ  ًەٓوووبٙچەی )اٍووویب اًٖوووەوی( هە ئەٓبىۆه یْوووی پێووولەگٚروم
ەرٚآ  كەٙ ەرێوی ثچوٚم كاثِەىهێٔو  ٙ كەهبرە رٚههیبی ئێَزب ًەٙ ّٚێٔە ك

 كٙارو ٍٔٚهی ئەٙ كەٙ ەرە فواٙاّ كەث  ربٙەهٚ كەگبرە ٍەه كەهیوبی )ئویغە(
 ٍووەًغٚكییە، ًە ڕۆژٗەتریْووەٙە كەگووبرە ٓيیوون ٍوؤٚهی عۆهعیووبی ئێَووزب

ثەهەیەهیبّ پێو٘ێٔبٙ رٚآیبّ ، ەهبّ ٗەهٙەهٚ ثبٍِبٓووكیئەییٚثیڕۆُییەهبّ ٙ 
كٙای هووٚژهآی عووالى اًوولیْ ُٔوجورووی ، ثْوووێٍْٔووٚپبی فەٙاهیيُییەهووبّ 

پەهد كەثووووْ ٙ ثوووو  فووووبٙەٓی ئەٙ  فەٙاهیيُییەهووووبّ ًەٙٓووووبٙچەیە كەُێٔوووؤەٙە
كەروووٚآ  ٍوووٚكیبّ  ٍوووەًغٚكیی هەی كجوووبمٍوووٚ زبّ ، ٓوووبٙچەیە كەكوووۆىٓەٙە

ُەغۆًەهوبٓیِ ًەٙ  ٙە ثەثو  ، ثۆ پبهٍزٔی ٍٔٚهی كەٙ ەرەهەی ًێٚەهگوم
ثووو  ٙ رٚآیوووبّ عۆهعیوووبی ئێَوووزب ٙ  ئەٙەی ٗوووی  ثەهثەٍوووزێویبّ ًەثەهكەٍ

ئەهُیٔیووب ٙ ئبىەهثبیغووبّ ثەرەٙاٙی هووۆٓزوۆى ثوووەّ ٙ ئیٔغووب چبٙیووبّ ثووویە 
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ًغٚكە ڕۆُییەهووبّ ٙ ٗێوّووێویبّ هوووكە ٍووەه ّووبهی )ٍوویٚاً( ەكەٙ ەرووی ٍوو
هەی ئەٙ هوبد ٍوٚ زبّ )، ٓيیون ئەٓولەهە كەهەٙێوزە ەٙ(Sivasهەئێَزب ٓوبٙی )

 ٍوووەهثبىییەهبٓیًەٍوووەههوكە فەهُوووبّ كەهوووبرە یەهێووون  ٍوووەًغٚكی(ی كجوووبم
، ثووۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثووٚٓەٙەی ٍووٚپبهەی ُەغووۆى، ثەٓووبٙی هِووبى اًوولیْ هبُیووبه

ُەغۆًەهووبّ ئەٙ ، ثەتٍهِووبى اًوولیْ ثەٍووٚپبیەم گەیْووزە ّبهی)ٍوویٚاً( 
ی ئەٓووبكۆ ئەٙ ثوو  فووبٙەٓیەی ، گەڕاثووٚٙٓەٙە ئەهُیٔیووب، ّووبهەیبّ عێ٘ێْووزجٚٙ

ثەرووبیجەد ُەًیوون ، ثووٚٙ ٍووەًغٚكییەهبّگورجووٚەٙە عێووی ٓیگەهآووی كەٙ ەرووی 
، فەهیون ثوٚٙ ئەییٚثییەهوبّی ثٔەُوب ەی یئەّوەف ثەچەٓل هێْەیەهی ٓبٙفۆ
ٗەه ٗەُووٚی ٍووەه ثە كەٍووەتری  فوویاڵدئبگووبی ًەٙ ٍوؤٚهە ٓەُووبثٚٙ هەرووب 

ٍوووٚپبیەهی گەٙهەیوووبّ ئبُوووبكەهوك  ٍوووەًغٚكییەهبّثوووۆیە ، ثوووٚٙ ئەییٚثییەهوووبّ
ٙ ثەكًوویٌ ٙ  فوویاڵد ًەُووبٙەیەهی هەٍ رٚآیووبّ، ڕەٙآووی ئەٙ ٓبٙچەیووبّ هوووك

 ٍووەًغٚكیی (هەی كجووبمئیٔغووب )، رەفٌوویٌ ثووقەٓە ژێووو كەٍووەتری فۆیووبّ
روووٚآی ٍوووٚك ًە ، چەٓووول ٓوووبٙچەیەهی كاثەّوووووك ثەٍوووەه فەٙاهیيُییەهوووبّ

ثەهبهیوووبّ  ی ٍووؤٚهی كەٙ ەرەهەیپبهاٍوووزٔثوووۆ ، ٙەهگووووم فەٙاهیيُییەهوووبّ
ثوووووٚە عێوووووی ٓیگەهآوووووی  ٍوووووەًغٚكیئەٙ ٗەٓگوووووبٙآەی ٍوووووٚ زبٓی ، ێٔووووو ث

ەٙە ثەڕم هەٙد ٙ ُیَوووًە ئەییووٚثیثووۆیە ُەًیوون هووبُیٌی ، یەهووبّثیئەییٚ
ًەّبٍ ٙ ٓبٙچەی عەىیوە هۆهوكەٙەٙ ثوۆ ڕٙٙ  ئەییٚثیپبكاّبهبٓی ثٔەُب ەی 
 ّبىكەي رٚآی ٓيیوەی ُەًین هبُی، یەهبٍّەًغٚكیثە ڕٙٙ ثٚٓەٙەی ٗێيی 

ئەگەه ُوٚ وی : كە و ُەًیون هبُوي ًەڕێگوب ، ٓبٙچەهە هۆثوبرەٙە یپبكّب
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ّوبٍ كەًوێٔویْ  ە ٍوەههەٙیْ ئەٙ هوبدّوەڕّ ثوەٙێزە ثەهكەٍوذ ٙ ًەٙ ڕۆُِب
ٓی ّوبٍ هبرەٌٍیَ ثە پبكّب ٍەًغٚكییەهبّٙ ًەثوی ّبٍ ُەٌُەهەری ُیَوثە

ْ ُەًیوون هبُیووي كە ووێكَووەیە كەگووبرە ُەًیوون ئەّوووەف ٙ پێووی  ئەٙ، كەهەیووْ
ثۆیە ئیقزالفێووی ىۆه گەٙهە كەهەٙێوزە ٓێوٚ ، ثەٓیبىە ّبٍ ًە ئێِە ثَەٓێزەٙە

ٙ ُەًین ئەّوەف ٙ چەٓل ُەًیوێوی رو ًەٙ ثەهەیە  ئەییٚثییەهبّثٔەُب ەی 
ئەٙە ٗۆهبهێوی ٍەهەهی ثٚٙ هە ٗێيی ئەیجٚثیەهبّ ٓەرٚآْ ڕٙٙ ، كەهْێٔەٙە
ُەًیون هبُیوي ًەٓيیون )كیوبه ثووو( ، ثجؤەٙە ڕۆُییەهبّ ٍەًغٚكییەثەڕٙی 

ّ( ٙ كەروٚآْ )ؽووا ٍوەًغٚكییەهبّرّٚی ّوەٍزێوی گەٙهە كەث  ٙ ٗێويی 
ئەٙ ، یەهوووووبّ كەگەڕێوووووزەٙە ّوووووبٍئەییٚثیٗێووووويی ، ثوەّثەهی كاگیووووووكەٙهٙ 

 كٙٙ ٍبڵ كٙای ئەٙە ٙارە ًەٍوب ی، هۆچی كەث  (980)ڕٙٙكاٙآە ًەٍب ی 
كیَوووبّ كەگەڕیووؤەٙە ٓوووبٙچەهە ٙئەٙ عوووبهەی ُەًیووون  ئەییٚثییەهوووبّ (988)

 ٍوەًغٚكیهبُیي كەرٚآ  ئەٙ ٓبٙچوبٓە ثگێوویزەٙەٙ ىۆهێون ًەٍوەههوكەهبٓی 
ٓووبٙچەهە ثەٙ ّووێٚەیە كەُێٔوو  ٙ ٗەه ، ُیَوووجووبرە كەیبٓ ەكیووي كەگیوووێْ ٙث

عووووبهەٙ كەهەٙێووووزە كەٍووووذ ٗێيێوووون فەٙاهیيُییەهووووبٓیِ چەٓوووول گوووووٙ  ٙ 
ٗەه ًەٍوب ی  (0).عەُبعەرێن پێن كێْٔ كەثٔە ٍوەهچبٙەی ئوبژاٙە ًەٓوبٙچەهە

: ثلهاًلیْ ًؤًوؤ ٓوبُەیەم كەٓێووم ثوۆ ُەًیون ئەّووەف ٙ پێوی كە و ( 988)
، گەیْزٚٓەرە ٍٔٚهی ٍٔغبه ٙ فە وێوی ىۆهیوبّ ًەٙێیوب هّٚوزٚە رەربهەهبّ
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ًەٍووب ی  (0).ُەًیوون ئەّوووەف ٍووٚپبیەم ئبُووبكە كەهووبٙ رەربهەهووبّ كەگەڕێوؤەٙە
كاگیو كەهەّ ٙ فە وێووی ىۆه ًەّوبهی  رەربهەهبّ كەگەٓە ٗەًٙێو ٙ (980)

 ئەٙ ٗێوّە پچو پچوآەی رەربه ثۆ، ٗەًٙێو كەهٚژّ كٙارو ٗەًٙێو ثەعێلەٗێ ْ
ٍەه ٓبٙچەهە ٗەه ٗەُٚٙی ثۆ ىآیٔی رٚآوبی ٍوەهثبىی ٓوبٙچەهەیە كٙاروو 

ٍووەههوكەهبٓی فۆیووبّ هە ڕێگووبی ثەغوولا ٙاتیە ٙ ئیٔغووب ۆ ٗەٙاڵ كەٓێوووّ ثوو
ُەًین ئەّووەف  (985)ًەٍب ی ، ثەٗێيێوی گەٙهە ثەهەٙ ثەغلا كەهەٙٓەڕم
ثەچەٓل ُبٓگێن ٗەه ًەٗەُبّ ُیَو ٙەفبد كەهبٙ ُەًین هبُیي یِ فبٙٓی

اغەی ئەٙاّ ثەعێیوبّ ڕُوكٓوی ئەٙ كٙٙ ُەًویوە ٙ ئەٙ فە، ٍبڵ ٙەفبد كەهب
كەروٚآیْ ث ێویْ ثەُوكٓوی ئەٙ كٙٙە ثوۆیە ، ٗێْذ ثە هٚڕەهبٓیبّ پو ٓەهووایەٙە

ٍوەثبهەد ، كەٍزی پێوووك ئەییٚثییەهبٍّەهەربی هۆربیی ؽٚهِی ثٔەُب ەی 
ثەٓبٙی  ثٚٙ هەٍێنیەهبّ ٍەًغٚكییِ ئەٙ هبد ٍٚ زبٓی ٍەًغٚكییەهبّ ثە 
ٙی كٙٙەٍ( ئەٙ ٍووووٚ زبٓە ثوووو  فووووبٙەٓی ٓووووبٙچەهەی كووووۆىرەٙەٙ ەٍوووووٚیقە)ه

 ٍوەًغٚكیثەٙەُ كەٙ ەروی  ٙكیوبهثەهوەك ٙ ٗێيەهبٓی گەیْزە ٓوبٙچەی ئوبُ
ٗەیٔووی  ٙرووبهیًەٓووبٙچەهە ثووٚٙ ثەٗێيرووویْ كەٙ ەد ٙ ًەّووبهی كیِەّووق ًە 

ئووبًەٙ هووبرە ٓووبُەی ، كەهوووا ٍووەًغٚكیكٙعووب ثووۆ )هەیقٍٚوووەٙی كٙٙەُووی( 
فە ًەثەغوولاٙە كەگووبرە ٗەُووٚٙ ئەٙ  یەٓووبٓەی ًەٙ ٓووبٙچەیە ٓووبهۆهْ ٙ فەًووی

هە ُەغوۆى ًەٍؤٚهەهە ىۆه ٗوبرٚٓەرە : كە و كاٙای رەثبییبّ ًێولەهبد پێیوبّ 
ىیووبرو  یِثەغوولا كەهەّ. فەٙاهیيُییەهووبٓ پووێِ ٙ ئێَووزب ٗەڕەّووەی گورٔووی

                                                            

 .9ثەهگی  099 پەڕە  ،( أًغٍٚ اًياٗوح0)
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 ٙاُووووب: هزێجووووی أًغووووٍٚ اًياٗوووووح كا ٗووووبرٚەٓبٙچەهەیووووبّ ٙێووووواّ هوكثووووٚٙ ًە
اهىُییخ فبَٓ٘ رەٌجٚا عٌی علە كال  ٙعوبصٚا ٙفوثوٚا اًوجالك ٙهوبٓٚا ّووا اًقٚ

 (0).ُوووْ اًززوووبه  یعفوووّٚ عوووْ كزوووي ٙ  عوووْ ٍوووجی ٙ  فوووی كٌوووٚثَ٘ هؽِوووخ

فەٙاهیيُییەهبّ چەٓل كەتیەهیبّ ًەٓبٙچەهە كاگیوو هووك ٙ ئەٙ ٓبٙچەیەیوبّ 
ٙ  ًە هّٚووزْ ڕاٍووذكەپبكەٍووزیبّ ٓە، ربهەهووبّ فواپزووو ثووّٚٙهووبٙ ووك ٙ ًە رە
 ٗی  ٍۆىێویبّ ًەكڵ ٓەثٚٙ.، ڕفبٓلٓی ئبفوەد

ٔێٛاْ ِەغۆي ٚ  وۆچی(641)ی )وٛسی داغ( ساڵی شەڕ
 ()یەواْسەٌجٛلی

( ٍوووٚپبی ُەغۆًەهوووبّ ثەٍوووەههوكایەری )ثوووبیغۆ ٓوووٚیْ (902)ًەٍوووب ی 
ثووۆ ُووبٙەی كٙٙ ُووبٓگی ، هٍٙ( ئەهىەهٍٙٗێوّوویبّ هوووكە ٍووەه ّووبهی )اهىّ 
ثە  بّٙٙ ُوووبٓگە ثەهكەٙاٍ ّوووبهەهەیًەٙ ك، ڕێووون گەُوووبهۆی ئەٙ ّوووبهەیبّ كا

یەهبّ ًەٙ ّووبهە ٍووەهەرب رٚآیووبّ ىۆه ٍووەًغٚكی، ُەٓغەٓیووق ثۆهكُٙووبّ هوووك
 ٍوووەًغٚكییەهبٍّوووٚپبی ، كًێووووآە ثەهەٓگوووبهی ٗێوّوووەهەی ُەغوووۆى ثجووؤەٙە

ٗێوووويی ، پەهّووووزی هەٍووووێن ثووووٚٙ ثەٓووووبٙی )ٍوووؤبّ اًوووولیْ یووووبكٚد(ثەٍەه
ّوووی ُەغۆًەهوووبّ كەهەٙەی ّوووبهەهەٙ كەروووٚآ  ٗێو كەچێوووزە ٍوووەًغٚكییەهبّ

ًەٙ هوووبریِ ثوووبهآێوی ىۆه ، ٗەىاه هەً ثوووّٚٙ ٍووویڕاثگووووم هە ٓووويیوەی 
                                                            

. عِبى اًلیْ اثی اًِؾبٍْ یٍٚف ثْ رەوی ثوكی 800 پەڕە  9ثەهگی ، (أًغٍٚ اًياٗوح0)
 .380-308ا ربثوی 
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كٙاروو ثەفیوبٓەد ، یەهبّ ثوٍٚٙوەًغٚكیثبهی هەُ ٙ ٗەٙایەهە ًەثەهژەٙەٓلی 
ئەٙ ّووبهە رەٍووٌیَ ثە ُەغۆًەهووبّ كەهوووم ٙ ٗێوويی ُەغۆًەهووبّ كەگووبرە ٓێووٚ 

هی ەهەٓگووووبفە وووووی ّووووبهەهە ًە گەهەم ٙ ٍووووٚچەٙ هۆتٓەهووووبّ ث، ّووووبهەهە
ُەغۆًەهووبّ ّووبهەهە كەگوووّ ٙ  ثەتٍ كەهەٓغووبٍ، ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى كەثوؤەٙە

ٍؤبّ اًولیْ یوبكٚد ٙ هوٚڕەهەی ثەكیوي ، عبُی فە وی ّبهەهە كەهەّكەرٌٚ
كەگیوووووێْ ٙ ٗەهكٙهیووووبّ ًەگەهكەٓیووووبّ كەكهم. كٙای هووووبٙ ووكٓی رەٙاٙی 
ّوووبهەهە ٙ هّٚوووزٔی فە ووووەهە ٍوووٚپبهەی ُەغوووۆى كەگەڕێووؤەٙە كەّوووزی 

ئبىەهثبیغبّ هە ثؤوەی ٍوەهەهی ٗێيەهوبٓی ُەغوۆى ًەٙ كەّوزە  )ُۆكبّ( ًە
 (0).ثٚ

ٗێوّوووووی ُەغۆًەهوووووبّ ثۆٍوووووەه ّوووووبهەهە ٍوووووٚ زبّ  ًەهوووووبری ثیَوووووزٔی
ٍ ثەكهەٓوگەٙە ثەت، )هەیقٍٚوەٙی كٙٙ( ٍٚپبیەهی ٓبهك ثۆ یبهُەری ّبهەهە

ٗەٙا ووووی هەٙرٔووووی ّووووبهەهەیبّ ، ۆٍڕهىەئەگەیْووووزٔە )اهىٓغووووبّ(ی ٓيیوووون 
)هەیقٍٚووووەٙ( هە  ٍوووٚ زبّ، ایەٙە ّوووٚێٔی فوووۆیپێگەیْوووذ ٙ ٗێووويەهە گەڕ

ثەٙەی ىآووی كاٙای هۆثووٚٓەٙەی هوووك ًەرەٙاٙی ٍووەههوكە ٍووەهثبىی ٙ پیووبٙە 
 ًەهۆثٚٙٓەٙەهە ثویبه ًەٍەه كٙٙ فبڵ كها.، ٍەًغٚكیگەٙهەهبٓی كەٙ ەری 

ی ٍوەههوكەی (ٓٚیْبُەیەهی ٗەڕەّوە ئوبُێيی ثوۆ )ثوبیغۆٍٚ زبّ ٓو: یەهەٍ
 ُەغۆى ٓبهك.

                                                            

 . 030ڕە  پە ،( ربهیـ ٍالعلخ اًو0ٍٙ)
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پبكّوووووبهبٓی ٓوووووبٙچەی عەىیووووووە ٙ ؽەًەة ٙ  ثوووووۆ رەٙاٙیٓوووووبُەی : كٙٙەٍ
پێیواگەیبٓولّ هە هوبری ئەٙە ٗوبرٚە ئوێِە ٓوبهۆهی ٓێٚآِوبّ ، ئەهُیٔیب ٓوبهكٙ
ًەثەه ئەٙەی كٙژُٔێوون هەفووبٙەّ ٗێيێوووی گەٙهەی هبٙ وووبهە ، ًەیووبك هەیووْ

ثووۆیە كاٙای ًێجووٚهكٓی ًە ُيەفەهغووبىی ، چووبٙی ثویووٚەرە ُەٌُەهەرووی ئووێِە
هە ، (ی ثوۆ گێووایەٙەفویاڵدٙەّوبهی )، ( ثٚٙیبفبهكیُْەهوك هە فبٙەٓی )
ٗەهٙەٗوب پوبهەیەهی ىۆهیْوی ، كاگیویوبّ هوكثوٚٙ ٍوەًغٚكیپێْزو ٗێيەهوبٓی 

ٓبهك ثۆ ئەهُیٔیب ٙ ؽەًەة ٙ كاٙای ًێوووكّ ٍوٚپب ئبُوبكە ثووەّ ٙ ڕەٙآەی 
یەهبّ رٚآیووبّ ٍووٚپبیەم ئبُووبكە ثوووەّ ژُووبهەی ٍووەًغٚكی، ٓووبٙچەهە ثوووەّ

ئەٙ ٍوووٚپبیە چەٓووول پێو٘وووبرەیەهی ، ٗەىاه هەً (32)گەیْوووزە ٓووويیوەی 
، عەهەة ٙ، هوووووٚهك ٙ، فەٙاهیووووويٍ ٙ، عوووووٚكای ًەفوووووۆ گورجوووووٚٙ )ئەهُەّ ٙ

ب ئەٙ ٍٚپبیە ثەڕێوەٙد رب گەیْزە ٓيین ەهبّ( ئیٔغییُیَو، هبّ ٙٓییەیٚٓب
 ُەغۆًەهووووبٓیِ، ّووووبفە ڕٙٙرە( )اًغجووووي ا كووووو (، ّووووبفی )هٍٚووووی كاێ

، ٗەىاه هەً كەثوووووّٚٙ ٍووووویی گەٙهەیوووووبّ پێو٘ێٔوووووب ٓووووويیوە ٍوووووٚپبیەهی
فۆثەفْووێوی ىۆهیووِ ًە هٚهعەهووبّ ٙارە فە وووی عۆهعیووبٙ ئەهُەٓییەهووبّ 

ٙ ئەٙ پێی چبم ثٚ ٍەًغٚكیٍەهەرب ٍٚ زبٓی ، چٚٓە ڕیي ٍٚپبهەی ُەغۆى
ثەتٍ گەٓغێووی ىۆه ، ( عێگیوو ثو sivac، ٍٚپبیە ًەٓيین ّوبهی )ٍویٚاً

ٙٙی ٍوٚپبی ُەغوۆى ڕٍٚ زبّ ٙ كاٙایبّ هوك ىٙٙ ڕٙٙثە فْبهیبّ فَزە ٍەه
ًەثوْ فْوبهی ئەٙ گەٓغوبٓە ٍوٚپبهە ، ثجٔەٙەٙ رۆ ەی ربٙآەهبٓیبّ ًێوجوەٓەٙە
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ثەڕم هەٙد رب گەیْزە ّبفە ڕٙٙرە هە كەهەٙێزە ٓێوٚاّ ّوبهی ئەهىەڕٍٙ ٙ 
ُەغۆًەهووبٓیِ گەیْووزٔە ٓووبٙچەهە ٙ ثەهاُووجەه ثە ٗێوويی  ٗێوويی، ئەهىٓغووبّ

 ٍووووەًغٚكییەهبّی ٗەه ًەٍووووەهربٙە فووووب ی  ٙاى، ٙەٍووووزبّ ٍّووووەًغٚكییەهب
ثەربیجەد ئەٙ ثەّوەی ، هە ثویزی ثٚٙ ًە ٙاىی ٍەٓزەهی ثویبه، ثەكەههەٙد

هە گەٓغەهبّ پێویبّ ٗێٔبثٚٙ ثەٍەههوكایەری هەٍوێن ثەٓوبٙی )ٓموبٍ اًولیْ 
ٍووو٘واة( ئەٙ ٍوووەههوكەیە ثەپێوووی ئەٙ پوووالٓە كەڕۆیوووی هە فوووۆی ثۆفوووۆی 

ۆّ ثوووووۆیە كایٔوووووبثٚٙ ٓەم ئەٙ پوووووالٓەی هە رەٙاٙی ٍوووووٚپبهە ًەٍوووووەهی كەڕ
ئەٙآە ، ٍووەهەربی كەهچووّٚ ًەٍووەٓزەهی ثویوووبه ًەٙ هەٍووەٙە كەٍووزی پێوووووك

ُەغۆًەهوووبّ ًەثەه كەٍ ٗێوّوووەهە ، ٗێوّووویبّ هووووكە ٍوووەه ٍوووٚپبهەی ُەغوووۆى
ثەتٍ ٓەیوبّ ىآوی ئەٙە ، رب ٙایبّ ىآی ّووبٓی ٗێيەهوبٓی ُەغوۆًە، هْبٓەٙە

رٚآیوبّ ىۆهثەیوبّ هەٙرؤە ٓێوٚ ثۆٍوەهەٙ ُەغۆًەهوبّ ، ثۆٍەیەهی گەٙهە ثٚٙ
هە ثٚٙە ٗۆی ئەٙەی ، ىگبهیبّ ثٚٙهەٍ ڕ هەٍێویىۆهثەیبّ ثوٚژّ ٙ چەٓل 

ثوووۆیە ٗێووويی ّوووبُییەهبّ ثەٍوووەههوكایەری ، ٙهەی رەٙاٙی ٍوووٚپبهە ثوٙفووو 
ئیٔغووووب یەم ثەكٙای یەم ، ەهە هْووووبیەٙەّووووەڕًە، ٓبٕووووؼ اًوووولیْ اًفبهٍووووی

ٍوووەههوكەهبّ گۆڕەپوووبٓی عەٓگیوووبّ ثەعێ٘ێْوووذ ٙ كٙاروووو فوووٚكی ٍوووٚ زبٓیِ 
ىگووووبههوكٙ ٍووووٚپبی ڕثەهەهەی ێْووووذ ٙ فووووۆی ٙ كەٙهٙثەعێ٘ٓەهەی ُەیوووولا

ثوو  ٍووەههوكایەری ُووبٓەٙە ٙ كٙچووبهی ّوەٍووزێوی گەٙهە  ٍووەًغٚكییەهبّ
ٗێيەهووبٓی ، ی رێوولاثٚٙیْ( گەیْووزە ئەٙ ڕەّووِبًی هەٍووٚ زبٓثووّٚٙ )ثووبیغٚ ٓووٚ

ُەغۆى ثەٙە ٓلە ٓەٙەٍزبّ ٙ ٓەگەڕآەٙە روبٙەهٚ گەیْوزٔە ّوبهی )ٍویٚاً( 
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، فە وی فەٙاهیيٍ ثٚٙ، ەٓبٙی )ٓغَ اًلیْ كیوّ٘وًی( ثٚٙكبىی ئەٙ ّبهە ه
هە ٗێيەهووبٓی ، ٙەهگورجووٚٙ عەٓگیيفووبّهووبری فووۆی )ٓووبُەی ئەُووبٓی( ًە 

چوٚە ، ی ثووكٙٙعەٓگیيفوبٓئەٙ پیوبٙە ٓوبُەهەی  ە ئەٙ ّوبهۀُەغۆى گەیْوز
 ی )ثووبیغٚ ٓووٚیْ( ئەٙیووِ هە چووبٙی ثەٓووبُەهە هەٙد ئەُووبٓی ثەفە وووی 

كەهگبی ّوبهەهە ثەهواٙەیوی ثِێٔوزەٙە ٙ ٗەههبرێون  ثەٙ ُەهعەی، ّبهەهە كا
ئیٔغووب ثەٙ ّووێٚەیە ، هێْووە ثووگەٓە ٓووبٙ ّووبهەهە ُەغۆًەهووبّ ٙیَووزیبّ ثەثوو 

كٙارووو ّووبهی )كەیٖووەهیە( كەهەٙێووزە ، )ٍوویٚاً( رەٍووٌیَ ثەُەغووۆى كەثوو 
كەٍوووذ ُەغۆًەهوووبّ كٙاروووو یەم ثەیەهوووی ّوووبهەهبٓی ئەٓوووبىۆى كەهەّٙ ٙەهوووٚ 

رووب كەگەٓە ٍوؤٚهی ، ئووبُەك ٙ، ڕٙٗووبٙ، ٙ ُەیبفووبهكیْ، ٙ فوویاڵد)ّووبهی 
یەهبّ ّوَووزێوی ىۆه گەٙهە ثووٚٙ ثووۆ رەٙاٙی ٍووەًغٚكیّوەٍووزی ، (ّووبٍ

ئێواّ ٙ ئبىەهثبیغبّ  ًە ثٚفبهاٙ ٍەُەهكەٓل ٙ فەٙاهیيٍُەغۆًەهبّ ، ٓبٙچەهە
ٗوی  ٗێيێویوبّ ًەثەه كەٍ ٓەُوب ّبیَوزەی  ئەٓوبكۆڵٙ ئەهُیٔیبٙ عۆهعیب ٙ 

فیالفەی ئیَالُی ثەرەٙاٙی  یثبهٚهٙ ثبً هوكّ ث  ثەٙەُ ڕۆژ ٗەتد 
كٙای ئەٙە كۆٓوبغی چوّٚ ثەهەٙ پوبیزەفزی فویالفەد ، هەٙرە كەٍذ ُەغۆى

  (0).كەٍزپێلەهب
 یثوووووبهٚهٙارە هەٙرٔوووووی رەٙاٙی فوووووۆهٗەتد ٙ ، ئەٙە ٙێووووؤە گەٙهەهەیە
ٓە  ثەتٍ ثەكافەٙە رووب ئەٙ ٍووب ەُ ٓەفەًوویفە ًەثەغوولا، فیالفەرووی ئیَووالُی

                                                            

. 90 پەڕە  ،.ربهیـ ُغِٚ  أًٚاكه033 پەڕە  ،ربهیـ ٍالعلخ اًوٍٙ، 000 پەڕە  ،( اثْ ثیجی0)
 .090 پەڕە  ،عبُع اًزٚاهیـ
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ّووٚێْ  ثەفووۆ ٓەٗووبرٚٓەرەٙە ثگوووە ىۆه، ئیَووالُی روووی عی٘ووبٓی هبٓیپبكّووب
هەٙروووٚەرە كەٍوووذ ُەغوووۆى ّوووٚێٔەهەی روووو پێوووی فوووۆُ ثوووٚٙە ًەثەه ئەٙەی 

ئەٙەی ُووبٙەرەٙە رەٓ٘ووب چەٓوول ، ٌُِالٓوو  ًە ٓێووٚاّ ٗەهكٙٙ پبكّووب كاٗەثووٚٙە
 ٗێيێوی ثچٚم ثٚٙیٔەٙ ًەرٚآبی ئەٙاّ ٓەثٚٙە ّەپۆ ی ُەغۆى ڕاثگوّ.
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 ٚ  (اٌّسرٕصزتاٌٍٗ)ِزدٔی خەٌیفە ( 646) ساڵی
 ، (اٌّسعرصُ تاٌٍٗ)٘اذٕی خەٌیفە 

 یەوأە عەتثاسیخەٌیفەی  دٚا

ئەٙ فەًووویفەیە ، فەًووویفە اًَِزٖٔوووو ثبًٌوووٖ ٙەفوووبد كەهوووب (902)ًەٍوووب ی 
ٍوب ی  (50)ؽوٚهِی هووك ٙ ًەرەُەٓوی  (ُبٓن 02ٍبڵ ٙ  09)ٓيیوەی 

ی ثوۆیە هوبری فوۆی ثوبپیو، ثٚٙە هبثوایەهی ٍەفی رەثیعبد، ٙەفبری هوكٙە
چووب ێوی ٗە وەٓوولثٚٙ ًەثووبفچەی ُووب ەهەی پوووی ئووب زٚٓی  ٓبٕوووفەًوویفە 

ٍووزبٙ كەیگووٚد رووٚٙ ث ێووی رەُەّ هوكثووٚٙ ىۆه عووبه ًە كەهاغووی چووب ەهە كەٙە
كٙارووو فەًوویفە اًَِزٖٔووو ، رووب ثەرەٙاٙی ئەٙ چووب ە پووو ئووب زّٚ ثوووەٍ ثوووەٍ

كەٗبرە ٍەه چب ەهەٙ كەیگٚد رٚٙ ث ێی رەُەّ ثووەٍ روب رەٙای ئەٙ ئوب زٚٓە 
فەًوووویفە )اًَِزٖٔووووو( یەهێوووون ًە هبهەهووووبٓی كهٍٙووووزووكٓی  ەهط ثوووووەٍ.ف

هە ثەكەٍووووزوەٙرێوی گەٙهەی ئەٙ هووووبد ، كٚربثقووووبٓەی َُزەٖٓووووویە ثووووٚٙ
ثەّووی ثووۆ ، پێْووزو ًەّووێٚەی ئەٙ ىآوووۆ گەٙهەیە كهٍٙووذ ٓەهواثووٚٙ، كاكەٓوووا

یعە كەهُبٓياٍوووی ٙ هّوووەعوووگە ًەىآَوووزی ، ٗەه چوووٚاه ُەىٗەة هوكثوووٚەٙە
گی ڕەُەىاّ ٗەه گەڕەهێوون ًە ٓئیٔغووب ًە ُووب، ٚێٔواپيیْویْووی رێوولا كەفوو

گەهەهەهبٓی ثەغلا چێْزقبٓەیەهی ربیجەری فوۆی ٗەثوٚٙ ٗەژاهەهوبٓی ئەٙ 
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كەگێووووٓەٙە هەعبهەهیوووبّ فەًووویفە ، گەڕەهە ًەٙ چێْوووزقبٓەیە ٓبٓیوووبّ پێووولەكها
، ًەگەڕەهێووووی ثەغوووولا كەگەڕا، ًەُوووبٓگی ڕەُەىاّ ٙ ثەه ًە فزووووبههوكٓەٙە

ّ ًە چێْزقبٓەی گەهەهێوی رو فوٚاهكّ كێٔو  ٙ ٓوب ثیٔی پیبٙێوی ثەرەُە
فەًووویفەُ پوٍووویبهی ًێووولەهبد ٙ ، ێْوووزقبٓەی گەهەهەهەی فوووۆیچ چێوووزە
ًەثەه چوووی فوووٚاهكّ ًەچێْوووزقبٓەی گەهەهوووی فوووۆد ٙەهٓوووبگوی؟ : كە ووو 

ُوْ هوبثوایەهی ٗەثوٚٙ ثوٍٚٙ ٙ كٙاروو : پیبٙەهەُ ٓبىآ  ئەٙە فەًیفەیە كە  
ەم ڕُە فە ووی گەهّوەئێَوزب پوێَ ، ثبهٙ كۆفێوَ ثەٍەه ٗوبد ٗویچَ ٓەُوب

فەًیفە ٍووی ، ە گویبّثِجیْٔ ًەٙچێْزقبٓەیە فٚاهكّ كەفۆٍ ٙ كەٍزی هوك
كٙای چەٓل ڕۆژیون فەثەهی ُوكٓوی ، كیٔبهی پێلەكا (0222) پێلەٍٚر  ٙ

كیٔوبهە ( 0222)ئەٙ پیبٙە ثۆ فەًیفە كێٔٔەٙەٙ پیبٙێوی ث  هەً ثٚٙەٙ ًەٙ 
فەًویفە فەهُوبّ ، ُیوارگووی ٓەثوٚٙە هوكٙە ٙ ٗی  فەهطرەٓ٘ب یەم كیٔبهی 

كەهبد پبهەهەی ثۆ ثووێزە ٕەكەكە ٙ ثەٍوەه فە ووی ٗەژاهی گەهەهەهەی 
كە ووێْ  ٍٓٚووبُّێژٙٙثەٗەه فووبڵ ئیِووبٍ اثووْ هضیووو ٙ ىۆهثەی  (0).كاثەّووجووم

ثەتٍ ، كەهووم ٙەهوٚ فێوفٚاىێون هوبهی چوبهی هوكثو ، پیبٙەهی چوبم ثوٚٙە
 ٓەثوٚٙە ثوۆ ڕاگورٔوی ّوەپۆ یۆژەیەم ًەرەُەٓی ؽوٚهِی فوبٙەٓی ٗوی  پوو

ًەرەٙاٙی عی٘وووبٓی ەّوووەی ڕٙ  كآوووی ئەٙ روٍوووە گەٙهەیە هە ٗەرەربهەهوووبّ 
فەًویفە كێوزە  كەثێوزەئەٙهبرەی )اًَِزعَٖ ثبًٌوٖ( هوٚڕی ، ئیَالُی هوكٙە

                                                            

 .088 پەڕە 05ثەهگی  ،( اًجلایخ ٙأً٘بیخ0)
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ٗەتد ٗەهٙەهوٚ ثبٍوِبّ هووك رەٙاٙی ڕۆژ، ٍەه ُٚ وێوی ٙێوآی هوبٙ وواٙ
 ُەغۆًەهبّ.فیالفەری ئیَالُی هەٙرجٚە كەٍذ  یثبهٚهٙ 

 خاڵێىی گزٔگ تا ئاِاژەی پێثىەیٓ

پێوؤغەٍ  پەڕە  ثەهگوویُفوووط اًووووٙة( فووی أفجووبه ثٔووی أیووٚة ًەهزێجی)
 (900)ًەٍوووب ی : كەفەهُووو  إوووي( ڕەؽِەروووی فوووٚای ًێجووو )اثوووْ ٙ 800

ی ٓووبهك ثووۆ ی ّووبهی )ؽەُووب( كووبىی )ّوو٘بة اًوولیْ(ُەًیوون ُوويەفەه فووبٙەٓ
ٗەهەٙەٗووب ، فەًیفووبیەری ەٍ ثووۆ پیوۆىثووبیی ثەثووۆٓەیی ی فەًوویفە َُزەعٖوو

ئیٔغووب كەفەهُوو  كاٙای ، ٙەفووبری ثووبٙهی ٍەهەفۆّیْووی ًێجوووبد ثەثووۆٓەی
كە و  ئەٙ هوبرەی ئوێِە ، ًۀُیِ هوك ًەگەڵ ئەٙ ٙەفلە ثچِە  ی فەًویفە

: بّبهی )ؽەٍەهە(ی ٍوٚهیبی ئێَوزگەیْزیٔە )هأً اًعیْ( هە كەهەٙێزە 
روی ڕۆٍ هەُەثەٍوذ ًەٙم ثیَزِبّ هە رەربهەهبّ ٗێوّیبّ هووكۆرە ٍوەه ٙت

ئیٔغووب كەفەهُوو  هە گەیْووزیٔە ُووبهكیْ ٙ كٙارووو ، ە(ٍووەًغٚكییەهبٓ)ڕۆُە 
ئەٙ ّووووووبهە هەٙرجووووووٚە ثەهكەٍووووووزی ، گەیْووووووزیٔە ّووووووبهی )ٕٓٚووووووەیجیْ(

ئووووێِە ًەژێووووو رووووبعەد ٙ : گٚديُییەهووووبّ ٙ فەٙاهیيُییەهووووبّ كەیووووبٓفەٙاهی
ًەٙێوٚە : كە و ، ( كایوُْیَووٓی )ایە ی ُەًین ٕبًؼ ٓەعِەكیوْ فوبٙەوگٚێ
ُؾووی ) پەهّووزیُٕٚووي ٙەفوولی فەًیفەُووبّ ثیٔووی ثەٍەهٚیٔە ُٕٚووي ًەچوو
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ئیٔغووب ، هەٙرجووٚٓە ڕم ٍووەًغٚكییە ڕۆُییەهووبّثەهەٙ (0).(اًوولیْ ثووْ اًغووٚىی
فبٙەٓی ُٕٚو : كە  ئەٙەی گوٓگە ئەًێوە ئبُبژەی پێجوەیْ )اثْ ٙإي( 

ًەگوٚێوایە ی ئەٙاّ  ُەغۆًەهوبّ)ثلهاًلیْ ًؤًؤ( فوبٙەّ پەیِوبّ ثوٚٙ ًەگەڵ 
ٙارە یەهێون ًە گەٙهە ، ٓبُەیبّ ًە ٓێٚآولا ٗەثوٚٙ ٙ كیوبهی ثوۆ كەٓوبهكّ، ثٚٙ

چوۆرە  كەهچوٚەٙ عەثجبٍویٍەههوكەهبّ ئبٙا ثەئبّووا ًەكەٍەتری فەًیفەی 
، مچوی فەًویفە ًە ثەغولاٙە ٗیچوی ثوۆ ٓوبهوژێو گوٚێوایە ی )ٗۆ هوٚ( هە

ثەتٍ ٓە فوویالفە ٓەعی٘ووبٓی ، ثووۆ ثەغوولا ئەٙە ىەٓگێوووی ىۆه روٍوؤبم ثووٚٙە
ئەٙەی هوبه ثەكەٍوذ ، ٓەثٚٙە ێویالُی ئەٙهبد ثەكافەٙە ٗی  فەُقۆهیَئ

ثٚٙە فەُقوۆه ٓەثوٚٙە ئەٙەی فەُقوۆهیِ ثوٚٙە ٗیچوی ثەكەٍوذ ٓەثوٚە ثوۆیە 
فووٚای گەٙهە ئیَووالٍ ٙ : هەٍووێوی ٙەهووٚ ئیِووبٍ )اثووْ ا صیووو(. هەكەیفەهُووٚٙ

پبكّوبهبٓی ئیَوالٍ ٗوی  ، ٙهك ثوُٚەرەٙەئەٙەٓلەی ًێی ٙ، ٍُٚ ِبٓبّ ٍەهفب
ٗەهیەم ًەٙآە فەهیووی ٗەٙەً ٙ ، یەری عی٘بكٙ ٍەهفَزٔی كیٔیبّ ٓیویەٓ

، ٍوزەُووكْٓ ًە فە ووی ژێوو كەٍوزیبّ فۆّگٚىەهآی فوۆیەری ٙ فەهیووی
ٔاوَ): هزوە ًەكٙژُْ فٚای گەٙهە كەفەهُو ئەٙەُ  ی ُْ رؤٍب ُل َِثًاتَّ فِخْ

ََحُِػيََبََّل ِر ٔااَّلَّ ٍُ ثًًْسٌَُِِْكيَ    (8).(0)(َخاغَّ
                                                            

( 959اًغٚىیە ًەٍب ی ) ُؾی اًلیْ ثْ اًغٚىی هٚڕی ئیِبٍ اثٚ اًفوط اثْ: ( رێجیٔی0)
كەهەٙێزە كەٍذ رەربهەهبّ ٙ ثەفەهُبٓی ٗۆ هۆ فۆی ٙ چەٓل گەٙهە پیبٙێوی فەًیفە ًە 

 گەهكەٓیبّ كەكهم.
 .05: األٓفبى( 0)
 .(008/ 02) اًزبهٟـ فٞ (اًوبُي8)
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  ٚ سەڵیثییەواْذەسٍیُ وزدٔی لٛدص تە 
 )جۀگی غەسسە(

ىۆهێوون ًەپبكّووبٙ ، ًە ثەغوولا ٓيیوون كەثوؤەٙە ٙهكە ٙهكە ًەهبرێووولا رەربهەهووبّ
ثۆٍەهفَوزٔی ٗەٙەً ٙ ، ثەهەهوی ثوُّٚٙەًیوەهبٓی ٓبٙچەهە فەهیووی كٙٙ

هەكەثو  كَوە ًەٍوەه ئەٙەثوووم ثەٙ ، كی فۆیبّ هبهی ئبٙایبّ ئەٓغبُولاٙەڕ
ئبفۆ كەث    ٗۆهبهێن ثەهەٙ ، چەٓل پەیٚەٓلیبّ ثەئیَالُەٙە ُبٙەهبهآە رب 
هبّ ثووەی؟ ٓەٍووآییەكیوجٌەی یەهەُوی ٍُٚو ِبٓبّ رەٍوٌیَ ثە ، ئەٙەد ثجب

هٚهٍی ٙ كەٍەتد ٙ ٌُِالٓ  ٙ ٓبهۆهی ئەٙە كەٗێٔو  ئەٙفیوبٓەرە ًەگەڵ 
ُەغووۆى ثووۆ ٍووەه عی٘ووبٓی  ٗووبرٔی، ی؟ ثوو  گُٚووبّ ٓەفێوووكیوؤەهەد ثوووە
ثٚٓی ئەٙ پبكّوبیبٓەُ ًە ٍوەه ، ە رؤٍبم ٙ ىیبّ ثەفِ ثٚٙئیَالُی چەٓل

 رەفزی ؽٚهَ ثەكەك ئەٙاّ ىیبّ ثەفِ ثّٚٙ.
ُەًیون ٕوبًؼ فوبٙەٓی كیوِەُ ٙ ُەًیون ُەٖٓوٚه  هوۆچی (900)ًەٍب ی 

م( هەكەهەٙێزە ئەهكەٓوی ئیَوزب ڕبٙەٓی )هەف ٓبٕوفبٙەٓی ؽِٔ ٙ ُەًین 
یە ڕەٙەی كوٚكً ٙ رەثەپێو٘وبرْ ًەٍوەه ئ ٍوە یجییەهبّٗەه ٍێویبّ ًەگەڵ 

ثەٙ ُەهعەی ، ثووووووەّ ٍوووووە یجییەهبّرەٍوووووٌیَ ثە )طجویوووووخ( ٙ عەٍووووولە ّ
ّووووبٓی ٗێووويی ُەًیووون ٕوووبًؼ  ۆثووویەهبّ یوووبهُەری ئەٙآە ثووولەّ ٍوووەًیجی
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هە ثەٙ ثەهەیە  ُیَوووو یُەًیووون ٕوووبًؼ فوووبٙەٓ، ُیَووووفوووبٙەٓی  ٓەعِەكیوووْ
ئەٙیووِ ٗەٍووزب ثەٓبچووبهی ، ٙ ئەٙ كیٔفوۆّووبٓە( ٓەٍوووآیثەهەی )، كەىآوو 

ٗەُوووٚٙ ، یوووبٓەی ًەٓووبٙچەهە ُووبثٚٙٓەٙەیپەیٚەٓوولی هوووك ثەٙ ٗێوويە فەٙاهیيُ
 ثەڕٙٙو٘ێٔوبٙ هەٙرە ڕم ثوۆ ڕٙٙێێوی گەٙهەی پیئەٙآەی هۆهوكەٙە ٙ ٍٚپب

ئەٙەثوووٚٙ كوووٚكً رەٍوووٌیَ ، پبكّوووب فبئیٔەهوووبّ ٙ ٍوووەًیجیثوووٚٙٓەٙەی ثەهەی 
 هبٍّوە یجییەئیٔغوب ٍوٚپبی ، (ٙ  ؽٚى ٙ كٚح ا  ثبًٌوٖ)هوا  ٍە یجییەهبّثە

، ٗوووبرٔە ٓێوووٚ كوووٚكً ٙ ًەٍوووەه ثەهكەهە كەٍوووزیبّ هووووك ثەعەهە  فوووٚاهكٓەٙە
ثە ێٔوی ئەٙەّویبّ ثە ئەٙ پبكّب كیٔفوۆّبٓە ، ٙ هوكەٙەفەٍبكێوی ىۆهیبّ ثاڵ

 ُیَوووو یەهبّ كا ئەگەه ٗوووبد ٙ ٍوووٚپبی ُەًیووون ٕوووبًؼ فوووبٙەٓییٕوووەًەیج
 ُیَووو ٙەعوول ثوو  ثەّووێوی ىۆهرووبّ ًەفووبهی، یبّ گووودُیَوووّوووێٔوا ٙ 
: ەٓی هزێجووی )ُفوووط اًووووٙة( كەفەهُوو )اثووْ ٙإووي( فووبٙ، وەیووْرەٍووٌیَ ث

، ُیَووووًەّوووبُەٙە ثەڕم هەٙروووَ ثوووۆ  (هوووۆچی900)ًەهۆروووبیی ئەٍٙوووب ە 
ثیووذ ًەٍوەه ثەهكەهەی ) ە كوٚكً ثەچووبٙی فوۆٍ ثیٔویَ كەّووەهبّهەگەیْوزِ

ئیٔغوب چوُٚە ، ی ٙ عەهەكوی ًەٍوەه ثوٚٙاًِللً( هۆثجوٚٓەٙەٙ ّّٚوەی ُە
ەیوولەرٚآی ثبٓگجوولا ٙ ڕاگیواثووٚٙ ٙ هەً ُٓيگەٙرووی ثیووذ اًِلوولً ثبٓگوولاّ 

ە ٍووٚپبی ئەٙ پبكّووبیبٓەٙ ىهەگەیْووزِە غەى، عالّ هواثووٚٙئوویهووٚفوی رێوولا 
كٙای ، ُیَووَ ثیٔی فۆیوبّ ئبُوبكە كەهووك ثوۆ گورٔوی ٍە یجییەهبٍٓٚپبی 
ٓوووبهك ٙ كاٙای ًێوووووكّ  فەٙاهیيُییەهوووبّٓبُەی ثوووۆ فوووبٙەٓی ُیَووووئەٙەی 

ٍوٚپبی ، ّ ٙ ّووبٓلٓی ثەهەی هوٚفوثوۆ ًێولا، ثوەُّیَو پْزیٚآی ٍٚپبی
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ثەٍووەههوكایەری )ؽَووبٍ اًوولیْ ثوهەفووبّ( ٙ )فووبّ ثوووكی(ٙ  فەٙاهیيُییەهووبّ
فە وێوووووی ، ٗەىاه هەً كەثوووّٚٙ كە)ٕوووبهٙفبّ( ٙ )هْوووٌٚفبّ( ٓوووويیوەی 

ثەتٍ ، ُیَووىۆهیْیبّ ثەگەه هەٙد ٙ هەٙرؤە ڕم ثوۆ پْوزیٚآی ٍوٚپبی 
ێوووون یزجبٓە ٗەه ئبٙەكآًەڕێگووووب ثگەیْوووو فەٙاهیيُییەهووووبّثەكافەٙە ٍووووٚپبی 

، یوبّ ىآویفەٙاهیيُییەهبُٓەًیوە كیٔفوۆّوەهبّ هەثەٗوبرٔی ، هبٙ یبّ كەهوك
ٙ ُەیلآی عەٓگیبّ ، یبّ ثەرەٓ٘ب ثەعێ٘ێْذٍە یجییەهبٓ، ًەثەهەهە هْبٓەٙەٙ

ٍٚپبی فەٙاهیيُییەهبّ گەیْزٔە كٚكً ٙ كٚكٍویبّ ئوبىاك هووك ٙ ، چۆ ووك
ّ ٗەرووب گۆڕەهبٓیْوویبّ ٗە زەهبٓوولٙ ٗەه ٓەٕوووآێن ٗەثووٚٙ ًەّٙووبهە هّٚووزیب

( ًەٙ غەىىەئیٔغووب گەیْووزٔە )، یبّ ٍووٚربٓلهبٓٓەٍوووآییەئێَوون ٙ پوٍٙوووی 
یەهبّ ثەٍووەه پەهّووزی هەٍووێن ثەٓووبٙی )ههووْ اًوولیْ یُیَووو ٙەُ ٍووٚپبی 

ی )عوویْ عووبًٚد( ّووەڕئەٙ هەٍووە ٓیوویە هەكٙارووو  ثەتٍ ئەٙە، ( ثووٚٙثێجوووً
كیَووبّ ٍووٚپبهبٓیبّ ڕێوون  مڕئیٔغووب ُەًیوووی كیِەّووق ٙ ُەًیوووی هە، كەهووب

ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٍووووووووووووٚپبی  (غەىىەًە )، ٍووووووووووووە یجییەهبّكەفەٓەٙەٙ ًەگەڵ 
ٍوەهكەفبد ٙ ًەگەڵ ّووبٓی  ٍُٚو ِبٓبّەهبّ كەثٔەٙە فٚای گەٙهە ییُیَو

ثەّوێوی ، ثەه ًەٙە فۆیوبّ ًە ٓوبٙ ثچوْ، فبچپەهٍزەهبّهەیەٗێيەهبٓی ئەٙ ثە
ۆه ٍووووەیوە ى اًٌووووٍٖووووجؾبّ ، ىۆهی ٍووووٚپبی )كیِەّووووق ٙ هەهم( كەهووووٚژّ

ثچیووزە ژێووو ئووبتی ٕووەًیت ثۆًەٓووبٙثوكٓی ، كٙٙثەهەهووی ثگووبرە ئەٙ ئبٍووزەی
ی ٍُٚووو ِبٓبّ ٙتروووٓوووبؽەىەهەد هەثووووای كیٔیوووزەٙ ٗێووووُ ثوەیوووزە ٍوووەه 

ئەٙە ٍەهّوۆڕی كٙٓیوبیە ثەه ًەٍوەه ّوۆڕی ٙ ، ٍوە یجییەهبّثەٗبٙپەیِبٓی 
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ە فەٙاهیيُییەهووووووووبّ كەٙهی ٗێوووووووويی ّووووووووەڕًەٙ ، كۆڕآوووووووولٓی كیووووووووبُەد
هٚژهاّ ٙ كوٚكً ثوۆ  ٍە یجییەهبّىۆهثەی ٗەهە ىۆهی ، یبّ كاٍٙە یجییەهبٓ

گەٙهەرووویْ  غەىىەعەٓگووی  (0).گەهاٙە ثەهكەٍووزی ٍُٚوو ِبٓبّ وی روووێعووبه
ىیووووبٓی ثە فبچپەهٍووووزەهبّ گەیبٓوووول ٙ كەرووووٚآیْ ث ووووێْ ًە كٙای ّووووەڕی 

 .ٓەهەٙرجٚٙ فبچپەهٍزەهبّهۆچی ىیبٓی ئبٙا گەٙهە ثە  (538)ؽەریْ
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 ەرسرەواْ ذەِی خاچپ٘ێزشی حەٚ
 وۆچی (647)ساڵی 

ًەٙ هوبرەی فووۆهٗەتری عی٘ووبٓی ئیَوالُی هەٙرجووٚە ثەهّووبتٙی ٗێوّووی 
الّ ٙ یثەهكەٙاٍ ثوووووّٚٙ ًەپووووو ٍوووووە یجییەهبًّەٗەُوووووبّ هبرووووولا ، ُەغۆًەهوووووبّ

ىۆه چووبم  ٍووە یجییەهبّ، ٗێوّووەهبٓیبّ كژ ثەفۆهئووبٙای عی٘ووبٓی ئیَووالُی
، كً( كاگیوو ثووەّٓوبهوم )كوٚ( ثەٗێوي ثو  ٓوبرٚآْ ٙ ُیَووكەیبٓيآی روب )

ثوۆئەٙەی ، چٚاه( پەیٚەٓلی ثە )فوبٓی ُەغوۆى( كەهوب ئەَٓٚٓزیپبپب ) ثۆیە
پبپووب  (ُیَوووٓی كووٚكً ٙ رێوْووبٓلٓی ٗێوويی )ثووۆكاگیوهوك، یووبهُەری ثوولا

چووٚاه ٓبىٓووبٙی كوولیٌ كەكا ثە ُەًیوووی فەهەَٓووب )ًووٚیٌ ٓووۆ( ٙ  ئەَٓٚٓووذ
ی )كوٚكً( كاٙای ًێلەهبد ًەّووێوی گەٙهە ئبُبكە ثوبد ثۆ ڕىگبه هوكٓ

ًٚیَووی چووٚاه ُەًیوووی فەهَٓووب پیووبٙەهی كیٔوولاه ثووٚٙ ، ًەكەٍووذ ٍُٚوو ِبٓبّ
هە ، د ثوٚٙ پێوی ٙاثوٚٙ ئوبیٔەهەی ًەٍوەهی كەهوبدٓەٍووآییەٙارە ك َۆىی 

ًەثەه ئەٙەی ئەٙاّ ، هبّٓەٍوووآییەكەثوو  كووٚكً ثگێووویزەٙە ژێووو كەٍووەتری 
ەی ثووۆئەٙ ُەثەٍووزە ٍووٚپبیەهی گەٙه، فۆیووبّ ثەفووبٙەٓی )كووٚكً( كەىآووی

ثەهەٙ ئوووبىاكهوكٓی كوووٚكً هەٙرە ڕم ٙ ٍوووەهەرب گەیْوووزٔە  فبچپەهٍوووزەهبّ
( ٙ ئەٙ ّوووووبهەیبّ كاگیوهووووووك كُٙیوووووبد ثەكافەٙە ٗەه كُٙیوووووبد، )كُیوووووبط

ثەثووو  ّوووەڕ  فبچپەهٍوووزەهبّثەثیَوووزٔی ٗوووبرٔی ئەٙ ًەّوووووە چوووۆ ووا ٙ 
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گەیْوزٔە ٓێوٚ ّوبهەهە ٙ چەم ٙ رفووبكەهی ىۆهیْویبّ هەٙرە كەٍوذ فە وووی 
ڕاهوكٓوووی ٍوووٚپبی ٍُٚووو ِبٓبّ ًە ّوووبهی ، ٗیوە ڕایوووبٓووكّوووبهەهە ثەهەٙ كوووب

)كُٙیبد( ٙ ثەث  ئەٙەی ٗی  ّوەڕین ثووەّ ثەفیوبٓەرێوی گەٙهە ًەكە ەٍ 
كها ثوووووۆیە ٗەٓووووولم ًەىآبیوووووبّ فەرٚایوووووبّ كا هە كەثووووو  ئەٙ ٍوووووەههوكآەی 
ڕایبٓووكٙە ًە ٍوێلاهە ثولهێْ ٙ ٗەٓولێن ًەٍوەههوكەهبّ ثە فەروٚای ىآبیوبّ ٙ 

ئیٔغوووب ُەًیووووی فەهەَٓوووب  (0)ٕوووبًؼ( ًەٍوووێلاهە كهاّثەفەهُوووبٓی )ُەًیووون 
یوٚة( ُەًیووی ی)ًٚیٌ( ٓبُەیەم كەٓێوم ثۆ )ُەًین ٕبًؼ ٓەعَ اًولیْ ئە

ٔووبٙە )ًووٚیٌ( ثەُەًیوون ُەكویوويی ًەهزێووجەهەی كەكووی ٓووبُەهەی ٗێ، ُیَووو
ِٓو طلف مل َفنَُِّْ٘ بعد أَا:)ٕبًؼ( كە   ٞ  َنَُالا  ايعٝطال١ٜٛ  اِيأَال١  َأَِالني  أَِّْٞ عَ  أَِّْال

ِٓالو  خَالافَ  غالري  َٚإَّْالُ٘ . احملُدٜال١  اِيأَال١  َأَِني أََّْو ُقٍَٛأ ٌ  َإٔ عَ  األْالديظ  جصا٥الس  أٖال
َِٝٓا ضلًُٕٛ ََِٛاٍ إَِي ُِِٓٗ ٚيكتٌ اِيبَكس ضٛم ْطٛقِٗ َٚسلٔ ٚاهلداٜا اِيَأ ٌ  ايسجٌ َِ  ْٚسَال
ِّطَا٤ ُِِٓٗ ٚشلًٞ َٚايصبٝإ اِيبََٓاأل ْٚطتأضس اي  فِٝالِ٘  ََالا  َيالو  أبالدٜ   َٚقالد  ايدٜاز َِ
َِّٗا١َٜ إَِي٢ ايٓص  َيو ٚزلً  اِيهَِفا١َٜ ٕ  بُِهٌ يٞ حًََف  فًََٛ اي  عًال٢  َٚدخًال   اِيَأَُِٜالا

ٞ  ٚمحًال   ٚايسٖبإ ايكطٛع ٕ  َطاعَال١  ايػالُع  قالداَ ٞ  ََالا  يًصالًبا ٔ  ذَيِالو  زدْال  عَال
ِٝو اِيُٛصٍُٛ ِٝو اِيبَِكام أعص فِٞ ٚقتًو إَِي  حصً  َٖد١َِّٜ فٝا يٞ اِيبًَِاد َناَْ  َفنِٕ عًََ

ٞن َٚاِيغًََب١َ َيو اِيبًَِاد َناَْ  َٚإِٕ َٜدٟ فِٞ ٞن  ممتد٠ اِيعًٝا فٝدى عًَ  عسفتالو  َٚقالد . إَِيال

                                                            

 اًؾضبهح كٖخ .089 پەڕە  ،هزێجی اًٌَٚم ًِعوفخ كٙى اًٌِٚم( ثەهگی یەهەُی 0)
(05/58). 
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ٌ  ايطٌٗ متأل َطاعَيت فِٞ حضسأل قد عَطَانِس َٔ ٚحرزتو  نعالدد  ٚعالددِٖ  ٚاجلبال
ِٝو َسضًٕٛ ِٖٚ اِيخَص٢َ  .  (1)ايكضا بأضٝاف إَِي

ەهووووٚ رووووۆ رَ ٗەه ٙٓییەٓەٍووووواهە ُووووْ ئەُیٔوووولاهی ٓیوووویە ) د ّووووبههاٙە 
هە فە ووی ئەٓولەًًٚ ثوبط ٙ ٓیویە  ّوذ ّوبههاٙە ، ئەُیٔلاهی ٍُٚ ِبٓبٓی
ڕیْ پیبٙەهبٓیووبّ ٚثەتٍ ئووێِە ٙەهووٚ ُبٓگووب ًێیووبّ كەفوو، كیبهیِووبّ ثووۆ كێوؤْ

، یبّ ثەكیي كەگوویْكەهٚژیْ ٙ ئبفوەرەهبٓیبّ ثێٚە ژّ كەهەیْ ٙ ه  ٙهٚڕەهبٓ
بُۆژگووبهی رووۆٍ ُٔوویِ ىۆه عووبه ئ، لەژیْ كەهیووبّ كەهەیووْێیووًەٙ ّووٚێٔەی ً

ٔلٍ ثۆ ثقوۆی ٙ ئەگەه ثەٗەُٚٙ عۆهم ٍٚێ، هوكٙە ٙ ئێَزب هۆربیی پێ٘بد
ثوووۆئەٙەی ، اٗیجەهبِٓوووبّ ُوووۆَُ ًەپوووێِ ٗە گوووویڕثێووویە فووويُەد كەّوووەٙ 

ثیَووووەًِێٔی هە گووووٚیوایە ی فووووب  كەهەی ًێزووووی كجووووٚڵ ٓووووبهەٍ ٙ رووووبىە 
، ٓووبگەڕێِەٙە ًەفۆّەٙیَووزویْ ّووٚێْ هەرووۆ پێووذ فۆّووە ئەًەٙم كەروووٚژٍ

ئەگەه روۆُ ، یەە ئەٙە ثۆ ُْ كیبهێوی گەٙهەٙترثُٚٙە فبٙەّ ئەٙ ئەگەه 
ىۆهیْوَ ئبگوبكه هووكیەٙە هەٍوٚپبیەهَ ، كەهوم ثویوە ێذٍەههەٙری ئەٙەی پ

ًەگە ە پوی كەّذ ٙ ّبفْ ژُبهەیبّ ٗەٓولە ىۆهە ٗەهٗەُٚیوبّ ثەِّْوێوەٙە 
  ثۆرۆ ٗبرّٚٙ(

ؽوٚى ٙ كوٚح  : هەٓبُەهە گەیْزە ُەًین ٕبًؼ ٙ ثۆی فٚیٔلهایەٙە گوٚری
ىٙٗەیوی هٚڕی ُؾِول(ی هووكٙ  ئیٔغب ثبٓگی كبىی)ثەٗب ئەكیْ، ا  ثبًٌٖ

كٙای ؽەُووول ٙ ٍوووەٓبی فوووٚای گەٙهەٙ ٕوووەًەٙاد ًە : پێوووی گوووٚد ثٍٔٚوووە
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 (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)گیبٓی پبهی پێەەُجەهی فٚا 
ِخٔ أَا بعد َفنَُِّْ٘ ٚصٌ نتابو ََٚأْ  تٗدد فِِٝ٘ بَِهِنس٠َ جٝٛغو َٚعدد أبطايو. َفٓ

َأِزبَام ايطٝٛف َََٚا قتٌ َٓا قسٕ إِيَّا جددْاٙ ََٚيا بغ٢ عًٝٓا بَاغ إِيَّا دَسْاٙ. فًََالٛ  
َِٝٓاى  ُِٓهِ اِيخُصُٕٛ  -َأَٜٗا اِيَُِغسُٚز  -زََأأِل عَ حد ضُُٝٛفَٓا َٚعاِ حسٚبٓا ٚفتخٓا َِ

ُِٓهِ دٜاز اِيَأَٚاخِس ٚاألٚا٥ٌ َيَهإَ َيو َإٔ تعض  ع٢ً أْاًَالو  ٚايطٛاحٌ ٚأخسابٓا َِ
ِٝو. فٗٓايالو تطال٤ٞ بالو     ِّٛ َأٚي٘ يٓا َٚآخسٙ عًََ بايٓدّ ٚابد َإٔ تصٍ بو اِيكدَّ فِٞ َٜ
َِٓكًِبُٕٛ( َفنِذا َقسَأأل نتالابٞ َٖالرَا َفُهالٔ     َِٓكًب َٜ ايإٓٛ )َٚضَٝعًَُِِ ايَّرٜٔ هًُُٛا َأٟ َُ

َِّخٌ : ٢ً آخس ضُالٛز٠َ   َأت٢َ َأَس اهلل فًََا تطتعحًٛٙ َٚنٔ ع: فِِٝ٘ ع٢ً أٍٚ ضُٛز٠َ اي
نالِ  : ٚيتعًُٔ ْبأٙ بعد حِني ْٚعٛد إَِي٢ َقٍٛ اهلل تبَازى َٚتَعَاَي٢ ََُٖٚٛ أصدم اِيَكا٥ًِني

: َٔ ف١َ٦ِ َق١ًًَٝ غًب  ف١َ٦ِ َننِري٠َ بِنِذٕ اهلل َٚاهلل ََعَ ايصابسٜٔ َٚإَِي٢ َقالٍٛ اِيخَُهَُالا٤  
 ٜكًبو َٚايطًََّاّ.إِٕ اِيبَاغِٞ َيُ٘ َصسم ٚبغٝو ٜصسعو َٚإَِي٢ اِيبًَا٤ 

چوبم ، ٓبُەهەرَ پێگەیْوذ ٗەڕەّوە كەهەی ثەىۆهی ٍوٚپب ٙ پب ەٙآەهبٓوذ)
ٗەهچەٓوولُبّ ًێجوووٚژهم كەثێووزە ُووبیەی رووبىە ، ثوويآە ئووێِە پیووبٙی ِّْووێویْ

، ٗەههەٍووێویِ كەٍووزی ثووۆ ئووێِە كهێژهوكثوو  ًەٓبُٙووبّ ثوووكٙە، ثٚٙٓەٙەُووبّ
چووۆّ كەت ٗەی ًەفووۆ ثووبٙی ئەگەه عەٓوون ٙ ِّْووێوی ئووێِەد ثوولیزجب 

ٙە ئەٙهوووبد پەٓوووغەی پەّووویِبٓیذ ثەكەت ٙ ّوووٚێْ ثەّوووٚێِٔبّ ًێزوووبّ ٍوووەٓلە
ئەٙ هوبد ، ثوۆ ئوێِەیە ەهەیٍەهەرب ٙ هۆربیی ڕۆژێویًە كەهەٙیذ، دىكەگە

ًُوَثۆد كەهكەهەٙم چەٓل ٗە ەثوٚٙی ) اَشايْهيَ ٔاراََّلَّ ا ٍُ يكي
َ
َِْليابأ ٌُ

 ثوٚٙٓی عێجەعو  ٓیچبٙەڕٙا فٚێٔلەٙە ُٔذ ٓبُەیەی ئەٙ ئەگەه( َحَِْليُِتٔن
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} ثە فووٚا ثە ێوؤەی ئەٙ
َ
ْماارَُتخ

َ
ِأ ٔهُفَااَلاهللَّ  ٙەچووبٙەڕٙآی، (0){تَْصااَخْهِشيُ

ََّ}: ٓ( ثە) ٍٚهەری هۆربیی ٍُ َوَِلَْهيَ
َ
ب ئوێِە ئیٔغو (0){ِضايٍَبْهادَهَُجَتاأ

ِاََزاً}:ُٚكەی فوٚای گەٙهە ٍوجؾبٖٓ ٙرعوبًیكەگەڕێیٔەٙە ٍەهفەه ٌّ
َغيَتَكَيِييَثٍفَِئث  ِهٱنِبِاإِذ َنرَِ ةَ فَِئث ج  ُٱوَهللَّ امَهللَّ ََىصَّ اٱٌَ ِي  ىآوبٙ ٙ {ُِ

 .هّٚزٔی فۆی كەچێزە فۆی ٍزەُوبه: گٚرٚیبٓە كآبهبٓیِ
ًەِّْووێو ىیووبرو ٗیچووی  ٙەتُەهەی )ُەًیوون ٕووبًؼ( ٙەتُێوووی ثووٚێوآەیەٙ

كٙٙثەهەهوووی ٓێوووٚ ُوووب ی  ٍوووەهەڕای، ثوووۆ فوووب  پەهٍوووزەهبّٔیووویە رووووی پێ
، ( ٙ ئەٙ ّوووپوىەییەی ڕٙٙی ًە ٙتروووبٓی ئیَوووالُی هووووكٙەهوووبّئەییٚثییە)

ُەًیوون ٕووبًؼ  ُەًیوون ٕووبًؼ ثویووبهی عی٘ووبكی كا ٙ فۆثەفْووێوی ىۆه ًە
فۆثەفْووەهبّ ٓووبٙە ، ٙهەی ٍُٚوو ِبٓبّ ىۆه ثەهى ثووٚٙهۆثووٚٓەٙە عووگە ًەٙەُ 

ٙ چەٓووول  فبچپەهٍوووزەهبّٓوووبٙە ٗێوّووویوی فێوایوووبّ كەهووووكە ٍوووەه ًەّوووووی 
ٙ كەیبّ ٗێٔب ثۆ ٓبٙ فە وی ٙ پێیبّ كەگٚرْ هە  ٍەهثبىێویبّ ثەكیي كەگود

ُەًیووون ٕوووبًؼ ثووؤەهەی ٍوووەهثبىی كەگوووٚاىێزەٙە ، یبّ پێٔوووبهومّوووەڕئەٙآە 
ّوووبهی )ُەٖٓوووٚهە( هەثەهاُوووجەه ثە )كُیوووبط( ًەٙ هوووبرەی ُەًیووون ٕوووبًؼ 
فەهیوووی كاهّووزٔی پالٓووی ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثووٚٓەٙەی فووب  پەهٍووزەهبٓە ًەگەڵ 

ٍووب ی  (00)ەعجبّ ٙە ًەرەُەٓووی ًەُووبٓگی ّوو، ٍووەههوكە ٍووەهثبىییەهبٓی
ثەتٍ فێيآەهەی )ّغوح اًله( هە ثەكایوی فەًیي ، ثەٓەفۆّی ٙەفبد كەهب
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، ٓەٙەم ٗەٙاڵ ثگوبرە فوب  پەهٍوزەهبّ، ٙەفبری ٍٚ زبّ كەّبهێزەٙە، ٓبٍواٙە
( هوٚڕی رۆڕآْوبٕئیٔغب فۆی ئیلاهەی ئەٙ فە وە كەهب ٙكەٓێووم ثەكٙای )

آْووبٕ( ًە ڕ)رۆ، ًە)كیووبهثوو( ثووٚٙ فووب(یەتی)هٍووٚ زبّ هە ئەٙ هووبد ًە كە
یەهبّ رٚآیوبّ یُیَوفۆثەفْە  ًەٙ ثەیٔە، ُیَوڕێوەٙد ربگەیْزە ٙێٚە ثە

ًەٗەُبّ هبریْلا فوب  ، ىیبٓێوی ىۆه ثە ًەّووی فبچپەهٍزەهبّ ثگەیەْٓ
پەهەٍووزەهبّ ٗێوّوویوی گەٙهەیووبّ هوووكە ٍووەه ثوؤوەی ٍووەهثبىی ٍُٚوو ِبٓبّ 

ەهبّ ییُیَوووٍووەهەرب رٚآیووبّ  هٍووزەهبّفبچپە، هەًە ّووبهی )ُەٖٓووٚهە( ثووٚٙ
كٙارووو هەریووجەیەم ثەٍووەه ، ٍووٚ زبّ ڕەّووِب یثْوووێْٔ رووب ٓيیوون ثووٚٙٓەٙە ًە 

اًجٔلكوووولاهی( كێوووؤە ُەیوووولآەهەٙ فووووب   ثێجوووووًپەهّووووزی )ڕهووووْ اًوووولیْ 
پەهەٍوووزەهبّ كەّووووێْٔ ٙ ئەٙ ٗێووويەی فبچپەهٍوووزەهبّ هە گەیْوووزجٚٓە ٓێوووٚ 

یبّ ٓەثو  ڕایوبٓووك هەُێوّبهی )ُەٖٓٚهە( ثەرەٙاٙی ًە ٓبٙ چّٚ ُەگەه 
ەهبّ رٚآیوبّ ییُیَوو( ًەٗەُبّ هبرلا هەّزی كەهیبیی دآەٙە )كُیبڕٙ گە

ٙ گەُبهۆیوبّ فَوزە ٍوەه ىیبٓێوی ىۆه ثەهەّزی فبچپەهٍزەهبّ ثگەیەٓوْ 
 () .(دّبهی )كُیب

ثەفەهُی ٙەفبری ُەًین ٕوبًؼ ڕاكەگەیەٓووم ُیَوٍٚ زبّ رۆهآْبٕ كەگبرە
فە وی ك یبّ ىۆه فۆُ كەثو  ثەٗوبرٔی ، بهكەث ٙ ٍٚ زبٓی ربىە كەٍذ ثەه

یِ كێوؤە ُیَوووٙەفوولی ىآبیووبٓی ، ٍووٚ زبّ )رۆهآْووبٕ( ًەكەٙهی هووۆكەثٔەٙە
پیوووۆى ثووبیی ٍووٚ زبّ ئەٙ ٙەفوولە پێو٘ووبرجّٚٙ ًەگەٙەهە ىٓبیووبّ ثۆِٓووٚٓە ٙەهووٚ 

                                                            

( )ٖٓ00  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا. 
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، واط اًوولیْ ئەهُەٙی( ٙ ىۆهی رووو)ئیِووبٍ عياًوولیْ هووٚڕی عجلاًَووالٍ ٙ ٍوو
ەهبّ ًەٙ  ٙەُ ٍوٚپبی فبچپەهٍوز، ثەهى كەثێوزەٙە رەٙاُٙیَو هەی ٍٚپبیٙ

، ّٙوووبریِ ٗێوّووی ثەهكەٙاُیووبّ كەهوووێزە ٍووەهًەكەهیووبٙە گەُووبهۆ كهاّٙ ًە 
ثووۆیە ریٔیووبّ ثووۆ ٗووبد ٙ ثەفەهُووی كاٙای ئووبگو ثەٍووزیبّ هوووك ًەٍووٚ زبٓی 

( كەهْووێٔەٙە ثەٙ دپێْوؤیبهیبّ هوووك هە ًە ّووبهی )كُیووبٍُٚوو ِبٓبّ كٙارووو 
ٍووٚ زبّ ثەٓەفێووو ٙەتُووی ، كً(یووبّ رەٍووٌیَ ثوووەُّەهعەی ٍُٚوو ِبٓبّ )كٚ

ٗێيی فبچپەهٍوزەهبّ هۆچی  (903) ًە ُبٓگی ُٚؽەهەُی ٍب ی، كآەٙە
ًە ٓووبٙچەی )فبهٍوووٚه( هەٍووەه ثەّووبهی )كُٙیووبرە( ثەرەٙاٙی گەُووبهۆ 
كەكهم ٙ ٍُٚوووو ِبٓبّ كەرووووٚآْ ىیووووبٓێوی یەهغووووبه ىۆه ثە فبچپەهٍووووزەهبّ 

ًٚیَووی ٓووۆ( پبكّووبی فەهەَٓووبٙ ًە ئبهووبُی ئەٙ ّووەڕە فووٚكی )، ثگەیەٓووْ
كٙای ، ٍەههوكەی گْزی فبچپەهٍزەهبّ ثەكیي كەهەٙێزە كەٍذ ٍُٚو ِبٓبّ

ەی ٍوٚپبهەد چەٓول ثوٚٙ؟ ثەكیي كەگیوم پێوی كە وێْ ژُوبه ئەٙەی )ًٚیٌ(
، ٗەىاه ٍوووەهثبى (082)ٗەىاه ٍوووٚاه چوووبم ٙ  كەٓووويیوەی : ئەٙیوووِ كە ووو 

، بّ كەهوووٚژهمفبچپەهٍوووزەه یٗەىاه ٍووویىیوووبك ًە  ٗەُوووٚٙ ئەٙآەًەهوووۆی 
ًەگەڵ ٗەىاها كیوي هە ، عگەًەٙآەی فۆیبّ ٗە لاٙەرە كەهیبٙ ًەٙم فٔووبّ

)ًووٚیٌ( ثەپووبهەیەهی  ٗەهٙەهووٚ فووٚكی، كٙارووو ىۆهثەیووبّ ثە پووبهە ئووبىاك هووواّ
ٙ  ئەٙڕٙپووب كەگەڕێووزەٙەیەهغووبه ىۆه ئووبىاك كەهوووم ٙثە ّوَووزێوی گەٙهە 

ڕەّوووووەٙ ئەٙ ٗە (0)هۆروووووبیی ثە ٗێوّوووووی ؽەٙرەُوووووی فبچپەهٍوووووزەهبّ كم.
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فبچپەهٍزەهبّ كەهوایە ٍەه عی٘وبٓی ئیَوالُی فەًویفەٙ  ٗێوّبٓەی ًە یەّ
هوووبهیگەه  ڕۆ ێوووویثەغووولا ًێوووی ثێئبگوووبّ ٙ ٓەیوووبٓزٚآیٚە ثەٗوووی  عۆهێووون 

ئیٔغب ژیبٓی پو ًەهەفوبٗیەد ٙ ٓوبى ٙ ، ًەڕاگورٔی ئەٙ عۆهە ٗێوّبٓە ثجیْٔ
 ًەٍووب ی، فۆّووی ثەرەٙاٙی عەٓوون ٙ ّووەڕٙ ٗەڕەّووەی ثیووو ثوكثووٚٓەرەٙە

ٙ  ُەیبفوووووبهكیْچەی عيیووووووە كیوووووبهثەهو ٙ رەربهەهوووووبّ كەگەٓە ٓوووووبٙ (952)
كەٙهٙثەهی ؽەٍەهە ٗەه ٗەُٚی ربتّ كەهەّ ژّ ٙ ُٔب ەهبّ ثەروبتّ كەثەّ 

ٗەٙاڵ ثواڵٙ ( 950)ًەٍب ی ، ٗەىاه هەً ًەٙ ٓبٙچبٓە كەهٚژّ كەٙ ىیبك ًە 
ّوبٍ ثەڕم ًەٙێوٚە ثەٓیوبىە ثەهەٙ  هە ٗۆ هۆ گەیْزۆرە ئبىەهثبیغوبّ كەثێزەٙە

ئبّوزیەم كەهەٙێوزە ٓێوٚاّ فە ووی  هەٙم ًەگەڵ ثاڵٙ ثوٚٙٓەٙەی ئەٙ ٗەٙا ە
بُووبكە كەهەّ ثووۆ ڕٙٙثەڕٙٙ رووب ڕاكەیەم فۆیووبّ ئ ئەٙ كٙٙ ّووٚێٔەُیَوووّووبٍ ٙ
   (0).ٗۆ هۆ ثٚٓەٙەی

  

                                                            

 .05 پەڕە  8ثەهگی  ،( أًغٍٚ اًياٗوح0)
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  654ساڵی 
 ٚذٕی ئاگزێىی گەٚرە ٌەخاوی حیجاسدەروە

 : هُ كەفە (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)پێەەُجەهی فۆّەٙیَزِبّ 
اَنثَُتُلٔمُلَ} الصَّ ََُْارٌََتُْرجََضّتَّ رِْضٌِ

َ
َِاَقحُِِضءُاَلَِشازِأ ْخ

َ
أ

ىاِْلةِوِ ربٙەهٚ ئبگوێن كەهٓەهەٙم ، كیبُەد كآبی : ٙارە (0){ةُِتُْصَ
 ٌُی ّٙٙزوەهبّ هٙٙٓبم كەهبرەٙە ًە ّبهی )ثٍٚوا(.، ًەفبهی ؽیغبى

( 950)كٙە ًە ٍوب ی ثبٍوی هوو (ٚضًِ٘ ٝعً هللص٢ً ا)ئەٙەی پێەەُجەهی فٚا 
ٍووەهەربی ئەٙ ئووبگوە ثە  ەهووبّ كە ووێُْێژٙٙیییووٚایەرە ڕ، ٗووبرە كی، هووۆچی

ًەهىآە ئیٔغووب كٙای ئەٙ ثووُٚە، ی پێووووكًەهىەیەهی گەٙهە كەٍووزچەٓوول ثووُٚە
رەكیٔەٙەیەهی گەٙهە ڕٙٙیولا ئەٙ چوایوبٓەی ًە ُيگەٙروی پێەەُوجەهی فوٚا 

كیٚاهەهووبّ  هّٙ ٗەه ٗەُووٚی ًەهىیووْ ٙ كاٗە ٚاٍووواثٚٙ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)
ّووبؿ ٙ ثەهكەهووبٓی ، ًەّووبهی ُەكیوؤە ئیٔغووب ئبگوێوون ثەكەههەٙد، ٗەژایەٙە

هە ثەثیٔیٔوی ئەٙ ئوبگوە فە ووە، رٚآلەٙە ٙ كۆ ێوی پووًە ئوبگو ڕێوی كەهووك
ُب ەهبٓی فۆیبّ ثەعو  ٗێْوذ ٙ ڕٙٙیوبّ هووكە ُيگەٙروی پێەەُوجەهی فوٚا 

ٙاىیووبّ ًە ، یبّ هوووك ثەپووبڕآەٙە ًەفووٚای گەٙهەٙە كەٍووز، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)
                                                            

 اًجقبهٝ. هٙإ (0)
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 (0)، هووبٓەهە كاكەُوهوو ڕیەٙەٙ ثٚٙكٙای ئەٙە ئووبگوەهە هووپ ثووٚ، گۆٓووبٕ ٗێٔووب
، هووبٓە كٙٙ ٍووبڵ ثەه ًەٗووبرٔی ُەغۆًەهووبٓە ثووۆ ثەغوولاڕئەٙ ثٍٚووجؾبّ اًٌووٖ 

ًەفەٙی  هە ئەٙ ئوُِٚەرە، هبرەە ثٚٙە ًەٙٙەهٚ ث ێی روٍێٔەهێوی ىۆه گەٙه
 ئەگەه ٓب هبهەٍبری گەٙهەرو ثەڕێٚەیە.، ٙەغەف ەد ثەفۆ ثێٔە

 ڕێىی ٘ۆالوۆ دەگۀە شاری )تەغذا(چۀذ سیخٛ (655)ساڵی 

ُەغۆًەهووبّ رەٓ٘ووب ، یٔەؽووب ی ثووٚ فە وێوووی ىۆه ثەٗە ە ًە ُەغۆًەهووبّ
ثە وووووٚ فووووبٙەّ پووووالّ ٙ ، ّووووەپۆ ێوی ٍەهّووووێزبٓەی ثێجەهٓووووبُە ٓەثووووٚییٔە

ًە ٗێوووُ هوووكٓە ٍووەه ثووۆیە ثەه ، ٕووەٓعەرێوی ٍووەهثبىی ىۆه گەٙهە ثووٚٙیٔە
ٗەه ًە ئێوواّ روبٙەهٚ ، كەٙهٙ ثەهی ثەغلایبّ ثەرەٙاٙی هۆٓزوۆڵ هووك، ثەغلا

ئەٙ ّوٚیٔبٓەیبّ ، ئەهُیٔب ٙ ئبىەهثبیغبّ ٙ رٚههیبی ئێَوزب ٙ روبٙەهٚ ُٕٚوو
ئیٔغووب ُەٓغەٓیلیوووبّ ثەّوووێٚەیەهی ٙا ، ٗەُووٚٙ فَوووزە ژێووو كەٍوووزی فۆیوووبّ
ٓووول پوووبهچەیەم ٙ ًێویوووبّ كەیوووبٓووكە چە، كهٍٙوووزووكثٚٙ ٍوووٚم ثگوووٚاىهێزەٙە

ئەٙ  ٍووەهەڕای، ًێویووبّ كەثەٍووزٔەٙە كەهوووكٓەٙە كٙارووو ًە ُەیوولآی عەٓوون
 ثەثوو  ثەهٓووبُە ٗێوّوویبّ ٗێْووزب، ەٙرٔەی ثەكەٍووزیبّ ٗێٔووبثٚٙٗەُووٚٙ ٍووەهه

رٚآیووبّ  هووۆچی 955ثە وووٚ ًەٍٙووب ە ٙارە ، ٓەهوووكە ٍووەه پووبیزەفزی فوویالفە
، ًەكەٍوووذ كەهث٘ێووؤْ یەهبّ( ٓەٗوووێ ْ ٙ كەتهبٓیوووبّیكەٍوووەتری )ئیَوووِبعیٌ

 ( رێوولا كەٍووذٓەٍوویوەكیٔی رٍٚووی، ًەیەهێوون ًەكەتهووبّ )ٖٓوویواًلیْ طٍٚووی

                                                            

 .(033/ 08) اًفوو ط ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)
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كٙای گورٔوووی ُەغوووۆى ثوووۆ كەتهە )طٍٚوووی( كەثێوووزە گەٙهە ، ثەٍوووەه ثوووٚٙ
ئەٍ ، ثەغوولا ثووٚٙپیووبٙی ٗۆ هووۆ ًەٙ ٍووٚپبیە كەثوو  هەُەثەٍووزیبّ گورٔووی 

عی٘ووبٓی ٍووبڵ ثووٚٙ ثجووّٚ ثەهێْووەیەهی یەهغووبه گەٙهە ثووۆ كەتیووبٓە چەٓوولیْ 
لیْ روۆڕی ئیٔغوب پەٓبیوبّ ثووك ثوۆ چەٓو، كٙای ًەٓبٙثوكٓی ئەٙآە، ئیَالُی

 (0).ٙیبّ هەٙد ثە ٙەىیوو)اثْ اًعٌلِوی(ثەغلا ٙ چب ٍیقٚڕی ٙ رب گەیْزٔە
فیبٓەری ، ثێگُٚبّ ًەٙچبٙ پێوەٙرٔە ثبً ًە چۆٓیەری گورٔی ثەغلا هواٙە

ی ُؾِول ی ُؾِول هوٚڕ، ًەگەڵ ىآبی ٓبٙكاهی ّیعە )طٍٚی ئەٙ ٙەىیوە
ی ُوووكٙە( ٗووی  گُٚووبٓهووۆچی  980هووٚڕی ؽەٍووەٓی طٍٚووی ًەٍووب ی 

ئبیٔییەهوبٓی ّویعە ثە فەفووەٙە ثوبً ًەٙ  ٙ ثوۆیە ٍوەهچبٙە ُێوژٙٙ، ٓییەرێلا
ٓوٚه اًٌوٖ اًِوعْوٞ اًزَوزوٝ ، ًەهزێجوی )ُغوبًٌ اًِوؤ٠ُْٔ، كەهەّ فیبٓەرە

ثبٍووی پەیٚەٓوولی : 559 پەڕە  8 ثەهگوویًە  (ُوووكٙە 0209هە ًە ٍووب ی 
كٙای ئەٙەی هێْوووە : هوووۆ ٙ )اثوووْ اًعٌلِوووی( كەهوووبد ٙ كە ووو ّ ٗۆ ٓێوووٚا

ڵ كەهەٙێوزە ٓێووٚاّ ٍووٚٓٔەٙ ّویعە ًە ثەغوولا )اثووٚ ثووو( هووٚڕی فەًوویفە ًەگە
)هەهؿ( هە ىۆهثەی كآیْووزٚآەهەی  چەٓوول ٍووەهثبىێن ٗێوووُ كەهەٓە ٍووەه

)اثْ اًعٌلِی( هەثەٙەی ىآی ىۆهی  ّیعەیەهی ىۆهیبّ هّٚذ، ّیعە ثّٚٙ
گەهچووووی ٙەىیووووو ثووووٚٙ  ی ، ًەثەه ئەٙەی ئەٙ ّوووویعە ثووووٚٙفەفەد فووووٚاهك 

آووٞ : پەیٚەٓوولی ثەٗۆ هووۆ هوووك ٙ پێووی گووٚدثووۆیە ، فەًیفەێوووی ٍووٚٓٔی

                                                            

ُوكٙە. ربهیـ  (959( ُؤٟل اًلْٟ أثٚ طبًت ُؾِل ثْ عٌٞ ثْ ُؾِل اًعٌلِٞ . ًەٍب ی )0)
 .000 پەڕە  ،ُغِٚ  أًٚاكه ُِب عوی ًالٙائي ٙا ٙافو
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 اًٖبًؾخ ٙع٠ِع ا ُواء ُْ اًغو٠ِ اثعلد أٗي اًعلي اًواعؼ ٙمٙٝ ا٠ًَبٍخ
فبًعغوووي اًعغوووي ٌِٙٗوووٚا اًوووٜ ٗووونا اًغٔوووبة ، عوووْ اًق٠ٌفوووخ ثؾَوووْ رووولث٠وٝ
... ٙاطٌع اًوبب عبعال ٙرٌِوٖٚٓ ثبٟلٟوَ بًّٚاًق٠ٖت ًزمفوٙا ثٖ فَٚف رٔ

..( ٍووەیوی ئەٙ پوویالٓە .ع٠ٌووخ اًؾووبى ثبًزفٖوو٠ي ٙا عِووبى ٗالهٚفووبّ عٌووٜ
ٗەهچوووی پیوووبٙی عبكوووو ٙ ٍیبٍوووەد ىآە ًەكەٙهی : كە ووو ثوووۆگەٓە ثووووەّ 

ڕەفَوبٙە ثوۆگورٔی ثەغولا. كۆفەهە ىۆه پەًە ثووەٙ ثوبهٙ، ەًیفەٍ ٓەٗێْزٚەف
٠ُووىا ُؾِول ثوبكو ، ٚاى اًعٌِوبء ٙاًَوبكادؽوهٙببد اًغٔبّ فٞ أ: ًەهزێجی

ثبٍی فەٙاعە ٓەٕویوەكیٔی  553 پەڕە  9 ثەهگیًە ، اًٍِٚٚٝ ا ٕج٘بٓی
ثەٍوەه ٗوبرە ىآواٙەهوبٓی ئەٙ  ٙ ًە چیووۆهە ٓبٍوواٙ: كە و ٙ طٍٚی كەهبد 

ىآووب گەٙهەیە ئەٙە ثووٚٙ هە ًەفوويُەد ٗۆ هووۆ ثووٚٙ ثووۆ گورٔووی ثەغوولا ثووۆ 
ٙ ٍووزەُی ٓەٙەی عەثجووبً ٙ هّٚووزٔی  لە  چبهَووبىی ٙ ٓەٗێْووزٔی گەٓوو

هّٚووزبهێوی ئووبٙا هوووا ، گْووزی ئەٙ فە وووە هەُەثەٍووزی فە وووی ثەغوولایە
، ثەڕٙٙثوبهی كیغوٌە ثوٚٙ، فٚێٔە پیَەهبٓی ئەٙ فە وە ٙەهٚ ڕٙثبهێن رێوەڵ

 ًەٙێِ ثۆ كۆىەؿ.
ئەُووبٓەٙ كەیووبّ ٍووەهچبٙەی روووی ّوویعە هە ثەفەفوووەٙە ثووبً ًە ٗبٙهووبهی 

هبٓیِ ثەٗەُوبّ ّوێٚە ٔییەٍوەهچبٙە ٍوٚٓ، لاٗۆ هۆ كەهەّ ثوۆ گورٔوی ثەغو
ێجووی )ُووواح ًەهز، ثووبً ًەفیووبٓەری )طٍٚووی ٙ ٙەىیووو اثووْ اًعٌلِووی( كەهەّ

( هووٚڕی عەًووی اًیووبفعی ئەٍووعەكیُؾِوول هووٚڕی ، ٙعجوووح ا٠ًلمووبّ اًغٔووبّ
ٗۆهبهی ئەٙەی ُەغۆًەهبّ ثەهەٙ ثەغلا ثوێْ : ٗبرٚە 025 پەڕە  0 ثەهگی

بُەی ثۆٓوبهكّ ٙ ٗوبٓی كاّ ٙ كەٓوبعەری ئەٙە ثٚٙ هە ٙەىیو)اثْ اًعٌلِوی( ٓو
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ًەٗەُووبّ هبروولا كەٙهی فەًوویفەی كاثووٚٙ ، پێووووكّ هە گورٔووی ثەغوولا ئبٍووبٓە
چوٚٓی عوٚاّ ی فەًویفە یوبّ ڕاٙثۆڕێی ٓەكەكا هەٍوە ك َوۆىە هوبّ ثوگەٓە  

 ثگبرە فەًیفە.
هەثبٍوووی  80 پەڕە  3 ثەهگووویًەهزێجوووی )هٔوووي اًووولهه ٙ عوووبُع اًەووووه( 

ًەٙ ٍوب ە ٗۆ هوۆ ثەغولای گوود : كە  كەهبد  (959)ڕٙٙكاٙەهبٓی ٍب ی 
اًلیْ ثْ اًعٌلِی( ًعٖٔ اًٌٖ . كٌذ ا ًٙوی اّ یووّٚ  ُؤیلثە پالٓی ٙەىیو )
 اٍِٖ فبیْ اًلیْ .

ًەڕٙٙكاٙەهووبٓی ٍووب ی  039 پەڕە  0 ثەهگوویًە رووبهیقی )اثووْ اًووٚهكی( 
ەی ٓێٚاّ ّیعەٙ ّەڕٙەىیو )اثْ اًعٌلِی( كٙای ئەٙ : ٗبرٚە هۆچی (959)
ُؾِل ثْ ٕالیب اًعٌوٚی( ٓبُەیەم كەٓێوم ثۆ ٙاًی ٗەًٙێو)، ٓٔە ًەثەغلاٍٚ

ٗێووُ هووایە ٍوەه )هەهؿ( ٙ  كە و ٙ گٌەیی ٙ گبىآلەیەهی ىۆه كەهبد ٙ 
هووواٙ ؽووٚهُەری ئووبًٚ ثەیووذ ّوووێٔوا ٙ فەهیوووە ّووٚێٔەهبٓی رووویِ  رووبتّ

 فٌٔووأریَٔ٘ ثغٔووٚك  كجووي ً٘ووَ ث٘ووب: ٗێوّوویبّ كەهوووێزە ٍووەه. ئیٔغووب كە وو 
 عَٔ٘ ُٔ٘ب امًخ َٙٗ ٕبغوّٙ.ًٙٔقو

ىۆه ثەٙ ، افیيی ٓییەڕثەتٍ ، چی ّیعەیە)اثْ ٕالیب( ٙاًی ٗەًٙێو گەه
ًەٗەُووبّ ، ٓووبُەیە كەّوو ەژم ٙ ثەرٚٓوولی ٙەتُووی )اثووْ اًعٌلِووی( كەكارەٙە

هبریْوولا ئبگووبكهای ثووۆ فەًوویفە كەٓێوووم ثەتٍ فەًوویفە ئەٙ كەٓووبعەری ًووۆ 
 (0).ٔ  ثەٍییەریئەگەه رەٓ٘ب ثەغلای ثۆ ثِێ، كهٍٙذ ثجٚٙ

                                                            

 ُٖو ٌُٚم فٜ اًياٗوح ٙە هزێجی )أًغٍٚ (52/ 5) أٟٚة ثٔٞ أفجبه فٞ اًووٙة ( ُفوط0)
 .(095/ 3) ًٌَجوٞ اًوجوٛ اًْبفع٠خ ٙە هزێجی طجلبد (03/ 8) بٗوحٙاًل
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( حٛساِّەدیٓ عەوىە، پێشٕیارەوەی )حساَ اٌذیٓ عىە
خأمیٓ( ٚ پشرگٛێخسرٕی ، حٍٛاْ، دەرەذۀه، حاوّی )درذٕگ

 خەٌیفە

ٙ روووبٙەهٚ  ٍوووەهثیي ىەٗوووبةٙ  ئێَوووزبٓوووبٙچەی )ؽٌوووٚاّ( كٖوووو ّووویویٔی 
ٙثبهەی ثەٙ ٓبٙچوبٓەُ رێپەڕیوٚە ڕئەٙ ، ْ ٗەُٚی پێی گٚرواٙە ؽٌٚاّفبٓەكی

َووووزب پێووووی كەگووووٚروم ڕٙثووووبهی هە ئێ (ؽٌووووٚاّ)ە ڕٙثووووبهیپێووووی گووووٚرواٙ
 (0)(.)ئەًٚەٓل

هە ، عەهوووە ٙاًووی ئەٙ ٓووبچەیە كەثوو  ؽٍٚووبُەكیْئەٙٓبٙچووبٓە هٚهكٍووزبٓە 
هوٚڕێوی ٗەثوٚٙ ثەٓوبٙی ، ٗێيەهبٓی ُەغۆى كەگەٓە كەٙهٙثەهی ئەٙ ٓوبچەیە

ٙ كەچێوزە  ی ٗۆ هوۆ   ثەعێولە ٗێ و ًە عێی فۆی ی)ٍەعیل( ئەٙ هٚڕە
ڕىگوبه  ّەڕفۆی پێْوەُ ثەٗۆ هۆ كەهبد ٙٓبٙچەهەی ًە  ٙ گٚێوایە ی

ثووۆیە ، ؽَووبٍ اًوولیْ عەهوووە پێْووزو هێْووەی ٗەثووٚٙە ًەگەڵ فەًوویفە، كەهووب
اثوْ ژێو ثەژیوویِ ٓوبُەیەم كەٓێووم ثوۆ )ًەٍەهڕا گٚێوایە ی ٗۆ هۆ كەهبٙ 

فەثەه ثولارە فەًویفە ثوب هێْوەی ًەگەڵ  كە و ٕالیب( ؽبهِی ٗەًێوٙ پێوی 
ئیَزب ُوْ كەىآوَ ٗۆ هوۆ   ، چبم ثیزەٙە ًەئبٍزە ُْێٔ  ٙ ك ی ُْ ٓەُ

ثەتٍ ئەگەه فەًیفە یوبهُەری كەهٍ ثو  ئەٙا ، ٗێيێوی ًەگەڵ فۆی ٗێٔبٙە
ٗەىاه هەً هووۆثوەُەٙەٙ  (022)كەرووٚآَ ٓوويیوەی  ٗە ێوِووبّ ًەثەه كەٍووزەٙ

ؽوبهِی ٗەًٙێوو ٓوبُەهە كەٓێووم ثوۆ )اثوْ ، ڕم ًەٙ ٍٚپبیەی ٗۆ هۆ ثگوٍ
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فەًویفە ٓوبُەهە پْوزگٚم كەفوبد ٙ كیوبهە ، ٙە ثوۆ فەًویفەاًعٌلِی( ٙ ًەٙیە
ٗێْووزب )اثووْ ٕووالیب( ٍەككەهٍووەك ك یٔووب ٓەثووٚٙە ًەفیووبٓەری )اثووْ اًعٌلِووی( 

ٗۆ هوۆ ثەٙە كەىآو  هە )ؽَوبٍ ، ثۆیە ٓ٘ێٔی ئەٙ ٓبُەیە كەگبرەٙە ٗۆ هوۆ
ٗەىاه هەٍوی كەٓێووم ٍوی ثوۆیە ٗێيێووی ، اًلیْ عەهوە( ثەرەُوبی چیویە

ٓوبكەّ هە  یْوبّئەٙ ٗێويە ٙآ، ی ؽَوبٍ اًولیْ عەهووە كەهوبثۆ )ؽٌوٚاّ( كاٙا
،  ُبّ ٙ ثوۆ ُەّوٚهەدەْ ٙەهكە ێ، یبّ ىآیٚەؽَبٍ اًلیْ ، ئەٙاّ ثەٓبُەهەی

ئیٔغب هە )ؽَبٍ اًلیْ( كەچێزە  یبّ كەٍزگیو كەهوم كٙارو كەٓێوّ ثەكٙای 
رەٙاٙی ثٔەُب ەهەی ًە فێياّ ٙثواٙ هٚڕ ٙهچەهبٓی ٗەه ٗەُٚیبّ كەٍزگیو 

ڕىگووبهی كەثوو  ٙ فووۆی ، كەهوووێْ ٙ ًەگەهكەٓیووبّ كەكهم رەٓ٘ووب هٚڕێویووبّ
ئووێِە هە  (0).ی ثەغوولا كەهووٚژهمّووەڕكٙارووو ئەٙیووِ ًە ، كەگەیەٓێووزە ثەغوولا

ثەتٍ ثەه ًە ، ُێووژٙٙ كەفووٚێٔیٔەٙە گٌەیووی ىۆه كەهوووم ًە )اثووْ اًعٌلِووی(
فەًویفە ، ی فەًویفە ثووومئبڕاٍوزەٗەُٚٙ ّوزێن كەثو  فوٚكی گٌەییەهوبّ 

فەُی گەٙهەی رەٓ٘ب فۆّی ژیوبٓی فوۆی ، ُِٚەری ًەثەه ٓەثٚٙەفەُی ئ
ەهووبّ هووۆڕاّ ًەٍووەه ئەٙەی ُێژٙٙییكەرووٚآیْ ث ێوویْ ٗەُووٚٙ ٍووەهچبٙە ، ثووٚٙە

فۆی ثەفوبٙەٓی ثەغولا ، ڕەىیي ثٚٙە ٙ فەًیفە هەٍێوی  ٙاىی كٙٓیب ٙیَذ
ًٙووْ : كەهثوبهەی كەفەهُو  ِوبٍ )اثوْ هضیوو(ئی، ىآیٚە ٙ ىیوبرو ٗیچوی روٓوب

ًون آوٖ اٍوزؾي ظ ُٙؾجخ ًٌِوبى ٙعِعوٖ ُٙوْ عٌِوخ مٖ ًیْ ٙعلٍ ریلهبّ فی
اًٚكٟعخ اًزٞ اٍزٚكعٖ اٟبٗب أًبٕو كاٙك ثْ اًِعمَ ٙهبٓذ ك٠ِز٘ب ٓؾٚا ُْ 
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ُبئخ اًف كٟٔبهفبٍزلجؼ ٗنا ُْ ُضي اًق٠ٌفخ ٙٗوٚ َُوزلجؼ ُِوْ ٗوٚ كٙٓوٖ 
 ثي ُْ أٗي اًوزبة ُوْ اّ ربُٔوٖ ثلٔطوبه ٟوؤكٕ ا٠ًون هِوب كوبى اًٌوٖ، ثوض٠و
ُٙووْ أٗووي اًوزووبة ُووْ اّ ربُٔووٖ ثلٔطووبه ٟووؤكٕ ا٠ًوون ُٙوؤَ٘ ُووْ اّ : رعووبًٜ

ئەٙەٓوولە پووبهە ٙیَووذ ثووٚٙە هووبری  (0) 85: عِووواّربُٔووٖ ثوولٟٔبه  ٟووؤكٕ ا٠ًوون .
ٍووٚ زبّ كاٙك هووٚڕی ُووٚعەىىەٍ ئەُووبٓەرێوی  ی فەًوویفە كآووبثٚٙ ، فووۆی

فەًوویفە چووبٙی ثووویە ئەٙ ئەُووبٓەرەٙ ، ٗەىاه كیٔووبه كەثووٚٙ(022)ٓوووفەهەی 
ئەٙە ڕەفزووبهی ، كٙارووو ئیٔوووبهی هوووك ٙ ئەُووبٓەرەهەی ٓەكایەٙە ٙ فووٚاهكی

فەًیفەی ٍُٚ ِبٓبّ ث  كەثو    ئُٚێولێوذ پێوی ٗەثو  ٙ چوۆّ كەروٚآی 
ئەٙە ٙ كەیووبّ فووب ی روووی  ٙاىی ، ڕٙٙ ثە ڕٙٙی ّووەپۆ ی ُەغووۆى ثجێووزەٙە

  .ئبُبژەی پیلەهەیْفەًیفە هە ًە ّٚێٔی فۆی پْزیٚاّ ثەفٚا 
  

                                                            

 .(025/ 08)ٙأً٘بٟخ (اًجلاٟخ0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

224 

 

 دٔی ٘ۆالوۆ اِادەوزخۆئ
 تۆگزذٕی تەغذا

پبكّووووبٙ ، هاكووووٚهٍ(ی پووووبیزەفزی ثەعێ٘ێْووووذە)ك 950 ٗۆ هوووۆ ًەٍووووب ی
گەیْوزە  (958) ًەٍوب یُەًیوەهبٓی ٓبٙچەهە ڕێگبیبّ ثۆ فوۆُ هوكثوٚٙ 

كٙارو گەیْوزە ئێوواّ ٙ ًە ئێوواّ ٓوبُەی ثوۆ ىۆهثەی پبكّوبهبّ ، ٍەُەهكەٓل
یەهبٓە( یی ئیَوِبعیٌگورٔوی )كەت ٓبهك پێی گٚرْ هە یەهێن ًەهبهەهبِٓبّ

روووووٚآی رەٙاٙی كەتی  (950)ًەٍوووووب ی ، ًەٓوووووبٙ ثوكٓوووووی ٗێووووويی ئەٙآە
ًەٙهوبرەی ، یەهبّ رێون ثْووێٔ ییەهبّ ثگوم ٙ ٗێيی ئیَِبعیٌیئیَِبعیٌ

چەٓووول عوووبهەهی ، هە ٗۆ هوووۆ گەُوووبهۆی كەتی ئیَوووِبعیٌییەهبٓی كاثوووٚٙ
 كاٙای یوووبهُەری ًە فەًووویفە )َُزعٖوووَ(هوك هە ٗێيێووووی ثوووۆ ثٔێووووی ثوووۆ
ًەٓبٙثوكٓی )ئیَِبعیٌییەهبّ( ثەتٍ ًە ثەغلا ثجوّٚ ثە كٙٙ ثەُ ًەٍوەه ئەٙ 

ٗەٓووولێویبّ گٚریوووبّ ئەٙە پیالٓوووی ٗۆ هوووۆیە ثوووۆ ، كاٙاهوووبهییەی ٗۆ هوووۆ
: چۆ ووكٓی ثەغولا ًە ٗێويی ٍوەهثبىی هەئەٙە ثۆچوٚٓی )اًلٙیولاه اًٖوەیو

 )اثوْ اًعٌلِوی(یِ گوٚری ثوب ٗێويی ثوۆ ثٔێوویْ ٙە، ثوٚٙ(ُغبٗل اًلیْ ایجن
ًەگەڵ كیبهییەهی ىۆه ٙ ك ی ٗۆ هۆ ڕاثگویْ ًەثەه ئەٙەی ٗێويەهەی ئەٙ 
ثەئێِە ٓبّو  ئەٙە ًەهبرێن ئەٙ ٙەىیوە ًە پیالٓەهەی ثجٚەٙە ًەگەڵ ٗۆ هۆ 

ُێژٍٙٙٓٚووبّ ثبٍووی ٗەهكٙٙ ثووۆ چٚٓیووبّ ، ًەٍووەه ٗەُووٚٙ ّووذ پێوون ٗووبرجّٚ
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ە هە ثەتٍ ئووێِە ئەٙەُووبّ ًەیووبك ٓەچوو  هە ٗۆ هووۆ ٗەه ًەٍووەهەربٙ، هوووكٙە
فَووزٔی فیالفەرووی  ثەعێ٘ێْووذ ثە ٓیووبىی گورٔووی ثەغوولاٙ هاكووٚهٍ(یە)ك

ثووووۆیە ئەٙ پێٚیَووووزی ثەٗێووووي ٓەثووووٚٙ ثووووۆ گورٔووووی كەتی ، ئیَووووالُی ثووووٚٙ
ئەٙ ، یەهبّ( هە ثەكەتی )ًُٚؾیووووولەهبّ( ٓبٍوووووواٙە ًە ُێوووووژٙٙی)ئَوووووِبعیٌ

ثەفەًووویفەی ، پێٍٚوووزی ثەٗوووی  یبهُەرییەهوووبّ ٓەثوووٚ رەٓ٘وووب ثەٗوووبٓەیەم ثوووٚٙ
ئیٔغوب ىآیوبهی رەٙاٙیْوی ٗەثوٚٙ ًەٍوەه ثوبهٙكۆفی ، روٓب كەگود ٙ ٗیچی

ثەغوولاٙ كەیيآووی هەٗووی  ٗێيێوووی هووبهیگەه ًەثەغوولا ثووٚٓی ٓیوویە ٙ فەًوویفە 
 )ٗەُەكاّ(. بّ( ٗبرەیەهیًەٓبٙثوكٓی )ئیَِبعیٌ كٙای، ثێلەٍەترە

ڕاٙ ثۆچووٚٓی ڕاٙێووژ ، ًە)ٗەُەكاّ( ٗۆ هووۆ ثەه ًەٙەی ڕٙٙ ًە ثەغوولا ثوووب
، ود ًە ٍوەه ئەٙ ٓیوبىەی هەٗەیەروی ًەگورٔوی ثەغولاهبهەهبٓی فۆی ٙەهگو

یەهێن ًە ڕاٙێژ هبهەهبٓی هبثوایەهی ئەٍزێوەٓبً ثٚٙ ثەٓوبٙی )ؽَوبٍ اًولیْ 
ٗۆ هۆ ثەغلا ثگووم ، أًِغَ( كیبهە ئەٙ هەٍە ٍٚٓٔی ثٚەٙ ؽەىی ٓەهوكٙە

ثەپێوی ئەٙ  كە و ثەٗۆ هوۆ ، یەهبّ ًەٍوەه ؽوٚهَ  ثولاعەثجبٍیٙ ثٔەُب ەی 
ٗەه هەٍووووێن ٓیووووبىی ٗێوّووووووكٓە ٍووووەهفەًیفەٙ ، ْ ٗەُەىآیووووبهیەی ُوووو
، ئەٙا ًُٚوون ٙ رەُەٓووی ًەكەٍووذ كەكا، ذێووی ٗەثعەثجبٍووییەهبٓثٔەُووب ەی 

ئەگەه ٗێوووُ ثوەیووزە ٍووەه ثەغوولاٙ ثٔەُووب ەی فەًوویفە ئەٙا چووبٙەڕٙآی ئەٙ 
ٗەه چی ئەٍپذ ٗەیە ٗەُٚی كەُووم ٙ فوۆه ٗە ٔوبیە ٙثوبهاّ ) ّزبٓە ثوە

ٓووبڕٙم ٙ ٗەه ًەٙ ل ٗە وولەهب ٙ ٗووی  ڕٙٙەهێوون ٓبثووبهم ٙ ثووبیەهی ىۆه رٚٓوو
، ؽٍٚووبُەكیٔی ئەٍووزێوە ٓووبً ئەٙە ثووۆ چٚٓەهووبٓی ثووٚٙ ٍووب ەُ رووۆ كەُوووی(
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كیوووبهە ًەكَوووەهبٓی ٙیَوووزٚیەری )ٗۆ هوووۆ( ثزوٍوووێٔ  ٙ پەّووویِبٓی هوووبرەٙە 
ئیٔغب ٗۆ هۆ كەٓێوی ثەكٙای )ٖٓیو اًلیْ اًطٍٚی( ڕاٙ ، ًەگورٔی ثەغلا

:  كە وو )رٍٚووی( ثەٗۆ هووۆ ، ەٙ كَووبٓەثۆچووٚٓی ئەٙ ٙەهكەهگوووم ًەٍووەه ئ
  كٚهثبّ ٗی  ًەٙ فبتٓە ڕٙٙٓبكەّ هە ئەٙ پیبٙە ثبٍی كەهب.

 ئەی چی ڕٙٙ كەكا ؟: ٗۆ هۆُ كە   
ّٚێٔی فەًیفەٙ ٗی  ّزێویِ ڕٙٙ ٓوبكا  كەچێزەكٚهثبّ رۆ : كە  رٍٚی 

 (٘ ٚضالالالًِٝالالالعً هللصالالال٢ً ا)ًەثەهئەٙەی ىۆهێووون ًە ٗوووبٙەتٓی پیەەُوووجەهی فوووٚا 
ًەٓێوووٚ فۆیوووبّ  عەثجوووبًئیٔغوووب ٓەٙەی ، ٙ ٗیچووویِ ڕٙٙی ٓەكاٙەهوووٚژهاّٙ 

ٗۆ هووووۆ كەٓووووبعەد ثە ، ىۆهیووووبّ ًەیەم هّٚووووزٚە ٙ ٗیچوووویِ ڕٙی ٓەكاٙە
  (0).كَەهەی )رٍٚی( كەهبٙ ثەهەٙ گورٔی ثەغلا كەهەٙێزەڕم

ڕۆژ ثەڕۆژ ، ٍووووبڵ رێووووپەڕی ثەٍووووەه فیالفەرووووی ٍُٚزەعٖوووویَ ّووووبىكە
فەًویفە فەُوی هەٙرٔوی یەم ، ُەغۆًەهبّ ًە ٍٔٚهی ثەغلا ٓيین كەثٚٙٓەٙە

ئەٙ پێی ٙاثٚٙ ًەثٔەُوب ەیەهی ، یەهبٓی ٓەثٚٙیثەیەهی ٙتد ٙ ّبهە ئیَالُ
پیوۆى كایەٙ ئەٙەی ٓیبىی فووا  ثو  ًەگەڵ فویالفەد ئەٙا فوٚای گەٙهە 

ثەتٍ ٗوی  ًەٙ ، پێی ٙاثٚٙ ىۆه عوبه ٗەڕەّوە ًە ثەغولا هوواٙە، ًەٓبٙی كەثب
ٗەڕەّوەهبٓی ُەغوۆى ، ٚە ثەغولا ثگووّٗەڕەّبٓە ٓەچۆرە ٍەه ٙ ٓەیبّ رٚآی

، رێلەگەیْذ ًەٍەه فیالفەد ٙ گورٔی ثەغلا فەٙاهیيُییەهبّثەٗەڕەّەی 
ًەٗەُبّ هبرلا پێوی ٙاثوٚٙ ئەگەه ُەغوۆى ٗەٙ وی گورٔوی ثەغولا ثولەّ ئەٙا 
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فە وووووەهە ٗێوووويی ُەغووووۆى رەٙاٙی عی٘ووووبٓی ئیَووووالُی كێوووؤە كەٓوووون ٙ 
رە ثەفووۆ كێووزەٙە هە ئەٙ هووب، ەرووی فەًوویفە ىۆه كووٚڵ ثووٚٙ غەف، كەّوووێْٔ

ئبفوەرێووووون ًەثەه كەٍ فەًووووویفە ٍوووووەُب كەهوووووب ثەٓوووووبٙی )عەهەفە( ریوێووووووی 
ُەغۆًەهووووبّ ًە پەٓووووغەهەی هۆّوووووی فەًوووویفە كێووووزە ژٙٙهەٙەٙ ثە عەهەفە 

فەًوووویفە ٓووووب ڕەؽەد كەثوووو  ٙ فەهُووووبّ كەهووووب كەهگووووبٙ ، كەهەٙم ئەٙ هووووبد
 پەٓچەهەی هۆّن كبیَ ثوەّ.

ف وی عێووا  كەثو  فەهُوبٓیِ ٗۆ هۆ ًەڕێگبی )ؽٌوٚاّ( فوبٓەكیٔەٙە كا 
ثەىٙٙروویْ هوبد ، كەٓێوم ثوۆ )ثوبیغٚ( هە ئەٙ هوبد ًە رٚههیوبی ئێَوزب ثوٚٙ

ٍووەهەرب )ثووبیغٚ( ٙیَووزی ئەٙ فەهُووبٓە ، فووۆی ٙ ٗێوويەهەی ثووگەٓە ثەغوولا
كٙٙ ٍوەههوكەی ثۆیە پوٍی ثە، ثەّلاه ٓەث  ًەگورٔی ثەغلا عێجەع  ٓەهبٙ

ٗەهكٙٙهیووبّ ، ْ( ثووٚٙاهٍووالّ عٚیووبّ ٙ ٕوووُّٚ ٓووٚیفووۆی هوووك هەٓبٙیووبّ )
گٚریبّ كەث  فەهُوبٓەهەی ٗۆ هوۆ عو  ثەعو  ثوەیوْ ثوەٙیؤە ڕی ثەهەٙ 

ٗەٙا وی ٓوبهك ثوۆ ٗۆ هوٚ ، ئیٔغب )ثوبیغٚ( ثەكٙای ثەٗوبٓەیەم گەڕا، ثەغلا
هٚهكەهووبّ ڕیگووبی )كیووبهثەهو( یووبّ گورووٚە ٙ ٗێوويەهەی ئەٙ ٓووبرٚآ  ئەٙ  هە

)فیوووكەی( ٍووەهثبىی كٙٙ  )ٗۆ هووٚ(، لاڕێگووب ىۆهە ثجوووی رووب كەگووبرە ثەغوو
فووۆی ٓووبهك ثەٍووەههوكایەری )كوولغبّ ٙ هزجەووب ٓووٚیْ( ئەٙاّ چووٚٓە ٍوؤٚهی 

ٙ ڕیگبیبّ فۆُ هوك ثوۆ ٗوبرٔی ٗێويەهەی )ثوبیغٚ( ئەٙە ثوٚٙ ٗێويە كیبهثەهو
كەگووبرە  ەٍُٚووو ٙ ًەٙێووٚ كەچێووزەگەٙهەهەی ثووبیغٚ كاف ووی عیوووا  كەثوو  ٙ 
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 () (0).فۆه ئبٙای ثەغلا
ثەهًەٙەی ٗۆ هووۆ ، ەتری ّووبهی ثەغوولاٗۆ هووۆُ ًەٙ ٙە كەگووبرە فووۆڕٗ

رێووولەپەڕم ًەٙم ُەغۆًەهوووبّ یەهێووون ّوووبهی )ثەعلٚثە( ثگوووبرە ثەغووولا ثە
ًەپیووبٙآی فەًوویفە كەٍووزگیو كەهەّ ثەٓووبٙی )ئەیجەهووی ؽەًەثووی( ئەٙ پیووبٙە 

ثووی ًەگە ِووبّ ٓووبد  ڕاٍووذئەگەه  كە وو ٗۆ هووۆُ ، كەثە ٓە  ی ٗۆ هووۆ
ٔیْوبٓلەهی ێڕی كەثێوزەەٙم ٙ )ئەیجەم( ًەگەڵ )ٗۆ هۆ( ڕێون كەه، هٚژیْ

: ُەغوووۆى ٙ ٓوووبُە ثوووۆ پیوووبٙآی فەًووویفە كەٓێووووم ًەثەغووولا ٙ پێیوووبّ كە ووو 
ٚەیە ٙئێووٚە ٓووبرٚآْ ثەهەٓگووبهی ئەٙ ٍووٚپبیەهی ىۆه گەٙهەی ُەغووۆى ثەڕێوو

ٗەٓوولین ًە پیووبٙآی فەًوویفە ٙەتُووی ٓووبُەهەی ئەیووجەم ، ٍووٚپبیە ثجوؤەٙە
ئەٙە ، بهی فووویالفەدە ثزوووٚآ  پێجٔێوووزە فوووێووویٗۆ هوووۆ ه: ْكە وووێكەكەٓەٙەٙ 

ئُٚێوووول كەهەیووووْ ثەٗۆ هووووۆ ث ێووووی ، فەًوووویفەیەٙ فووووٚای گەٙهە كەیپووووبهێيم
ًەٙ ٗە ە ، ًە فەًوووویفە كەهەیووووْ اثگەڕێووووزەٙە ٗەُەكاّ ٙ ئووووێِەُ ًێوووووە كاٙ

ئیٔغوب هە ئەٙ ٓوبُەیە كەكەٓە كەٍوذ ٗۆ هوۆ ، گەٙهەیەی ٗۆ هۆ فۆُ ث 
ەغووولا ىۆه ێوووزەٙە هە گورٔوووی ثثەٓوووبُە هە پێووولەهەٓی ىیوووبرو ثوووۆی ڕّٙٙ كەث

  (0)ئبٍبٓە

                                                            

زێجی ىثلح اًفووح فی ( ٗەهٙەٗب ثوٙآە ه950ڕٙٙكاٙەهبٓی ٍب ی) 089 پەڕە  ،( علل اًغِب0ّ)
 ربهیـ اً٘غوح ههْ اًلیْ ثیجوً أًِٖٚهی اًلٙاكاه

( )ٖٓ05  ژُبهٕ ی فْٖ ٖٓ:  ثوٙا. 
 ،.عبُع اًزٚاهیـ009 پەڕە  ،اًؾٚاكس اًغبُعخ . 088 پەڕە  ،(هزێجی ربهیـ ُقزٖو اًلٙى0)

 .038 پەڕە 
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 حەسی ٔەوزد  )تایجٛ( ٌەتەر چی
 تەشذاری گزذٕی تەغذا تىا؟

ٙ  088 پەڕە  08 ثەهگووویًەهزێجوووی )ٓ٘بیوووخ ا هة فوووی فٔوووّٚ ا كة(  
 055ًەهزێجی )علل اًغِبّ فی ربهیـ أٗي اًيُبّ( ئیِوبُی عیٔوی  پەڕە 

ای ثووۆیە كٙ، كەهەّ بری ئیَووالٍ ثووٚٙٓی فێيآووی )ثووبیغٚ(ثبٍووی ثەٍووەه ٗوو
ٗەٓوولێن ًەٍووەه ، ئەٙەی ٗۆ هووۆ رەٙاٙی عێوووا  كەگوووم )ثووبیغٚ( كەهووٚژم

ْ ٗۆهووبهی هّٚووزٔی )ثووبیغٚ( ئەٙە ثووٚٙ هە ٗۆ هووۆ ىآیجووٚی كە ووێچبٙەهووبّ 
ْ ًەثەه ئەٙەی ٍَووزی هوووك ًە ٗووبرٔی ثووۆ كە ووێثووۆرە ٍُٚوو ِبّ ٗەٓوولێویِ 

ًفووووح فووی ىثوولح اهووۆ( ثووبیغۆی هّٚووذ ثوووٙآە هزێجووی )عێوووا  ثووۆیە )ٗۆ 
( ثەٗەه ؽووبڵ ٍووەهچبٙەهبّ ثووبً ًە ئیَووالٍ ثووٚٙٓی 00 ً٘غوووح  پەڕەرووبهیـ ا

( ٗێووويی ٍوووٌغٚكە كٙای ئەٙەی )ثوووبیغٚ: ْكە وووێفێيآوووی )ثوووبیغٚ( كەهەّ ٙ 
ٓيین كەثێزەٙە ًە ّبهی )كوٚٓییە( فە ووی ئەٙ ّوبهە ، ڕۆُییەهبّ كەّوێٔ 

ثۆُوووووبٙەیەهی ىۆهیوووووِ )ثوووووبیغٚ( ًەٙ ٓوووووبٙە ، كەهگوووووبی ّوووووبهەهە كاكەفەّ
هە ثێژی ّووبهی )كوٚٓییە( ڕٙٙ ًەفە وووە ٙروبهٚێژی ٗەیٔووی ًەٓو، كەُێٔێوزەٙە

ٗووی  ، ُووٚثزە  ثووٚیٔە ثەٙ كٙژُوؤە ئووێِە  ِبٓیٔەئەی ٍُٚوو: كەهووبد ٙ كە وو 
ثوۆیە ئەٙە ئەُوْ ُوب ی فوۆٍ ، ثزٚآیْ ثەهەٓگوبهی ثجیؤەٙەٓییە ٗێيێویِْبّ 



 ڕەشەبای مەرگ

 

230 

ٗێٔبٙە ئێٚەُ ُب ی فۆربّ ثیْٔ ٙ ثب فۆُبّ ُبڵ ٙ ُٔب ەهبِٓبّ ثپوبهێيیْ ٙ 
ثێوژەهە كەٍوذ كەهوبرە  ٙربهئیٔغب ، ٙ ُب ە ثەٗێيەهەی ُەغۆى ثلەیْثچیْ ئە

ًەكٙای ، گویوووبّ ٙ فە ووووی ُووويگەٙرەهە ٗەُٚیوووبّ كەٍوووذ كەهەٓە گویوووبّ
ّوووبهی )كوووٚٓیە( كەهگوووبی  ثێژیٙروووبه، ەهە پوووبهەیەهی ىۆه هوووۆكەهەٓەٙەٙرووبه

هی ىۆهی پێیە ٙ ثەهەٙ ٍەهثبىگەی )ثبیغٚ( ثەڕم ەّبهەهە كەهبرەٙەٙ پبهەی
ڕٙٙكەهوبرە ُوب ی )ثوبیغٚ( كیوبهە ئەٙ ، ە كەگبرە ٓێٚ ٍەهثبىگەهەه، كەهەٙم

ئیٔغوب ىۆهثەی ئەٙ ، فێيآوی )ثوبیغۆ( ًەٙێولەث ، هبد )ثوبیغۆ( چوۆرە ڕاٙ
 )ثوووبیغٚ( فێيآوووی، ثوووٚە عەٓگیيفوووبٍّوووەههوكآە فێيآەهبٓیوووبّ ًەثٔەُوووب ەی 

ثێووووژەهە كەهووووبٙ ًەگەڵ ئەٙ پبٍووووەٙآبٓەی هە ًەُووووب ی  ٙرووووبهپێْووووٚاىی ًە 
ئیٔغوب فێوويآەهەی ثوبیغٚ فووٚاهكّ ، ثێووژەهە كەكەّ ٙروبهەثووْ كەٙهی ك )ثوبیغٚ(

ەهەیوووبّ ًەگەڵ كەفوووٚا كٙاروووو ثێوووژەهە ٓبٓ ٙروووبه، كێٔووو  ٙ فەهُوووٚی ًێووولەهب
فێيآووی )ثووبیغٚ( ، ئەٙیووِ عووبهەكەهە ٓووبفٚارەٙە، ُەی( ثووۆ كێوؤْ، )عووبهە 
ًەثەه ئەٙەی : كە و ثێوژەهە  ٙروبهًەثەه چی عەهەكەهەد ٓەفٚاهكەٙە؟ : كە  
هو  ؽەهاُوی : كە و فێيآوی ثوبیغٚ ، ەٙەی عەهە   ی ئێِە ؽەهاُەفٚاهكٓ

ئەی : كە و ٓەهەی ثوبیغٚ افێوي، فوٚا ؽەهاُوی هووكٙە: كە و هوكٙە؟ ئەٙیِ 
فێيآوی ثوبیغۆ ، ًەثەهئەٙەی ئێٚە هوبفوّ: كە  ثۆ ئێِە كەیقۆیٔەٙە؟ ئەٙیِ 

ثێووژەهە  ٙرووبهئەگەه ئووێِە هووبفو ثوویْ چووۆّ ىاڵ ثووٚٙیٔە ثەٍووەه ئێووٚە؟ : كە وو 
وی فێيآی ثبیغۆ كەهب هواٍێوی ىۆه گواّ ثەٗوبی ًەثەه كایەٙ ثە كڕٙ ٍەی

ئەگەه  ًەثەهرە ئەٙ هواٍوەی: كە و ًێی پوٍیبه كەهبٙ  ٓەكْبٓلهاٙەُٙەهعبّ 
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وەیوزە كیووبهی كەیوولەرە هەٍوێن فۆّووذ ثووٚم یوبّ ڕكووذ ًێجێووزەٙە؟ فێيآووی یث
ئەی : كە وو ثێووژەهە  ٙرووبه، كەیوولەُە هەٍووێن هەفۆّووَ ثووٚم:  كە وو ثووبیغۆ 

گەه ئەٙ هەٍەی فۆّذ كەٙم ٙ هواٍەگواّ ثەٗبیەهەد پێوی ثەفْوی ٙ ئە
ثەتٍ ئەٙ هەٍووە ٓوفووی ئەٙ هواٍووەی ٓەگووود ٙ فەٙربٓوولی چووی ًێوولەهەی؟ 

: كە و ثێوژەهە  ٙروبهئیٔغوب ، ٍويای كەكەٍ یوبّ كەیووٚژٍ: كە  فێيآی ثبیغۆ 
فٚای گەٙهە ئیَالُی ثەكیبهی ثۆئێِە ٓوبهك ثەتٍ ئویِە ٓوفوی ئەٙ كیوبهیە 

یەُووبّ ٓەىآووی ٙ ئێَووزب ئەٙە فووٚای گەٙهە ثەِّْووێوی ئێووٚە ٍووياُبّ گەٙهە
روبىە روۆ ٓوبث  : فێيآی )ثبیغٚ( كَوەهبٓی ىۆه كەهەٙێوزە كڵ ٙ كە و ، كەكا

ئبفو ئەٙە ٓوبث  روب ٓەثیوزە : ثێژەهە كە   ٙربه، ثوۆی ٙ ُْ كەثِە هچی رۆ
ئیٔغووب هە ثووبیغۆ ، ٙ فێيآووی )ثووبیغٚ( كەثێووزە ٍُٚوو ِبّئەٙە ثووٚ، ٍُٚوو ِبّ

 ِبّ ًەُوووب یزی ٙ فێووويآەهەی ثێژێوی ٍُٚوووٙروووبهٍوووەیو كەهوووب ، ەگەڕێوووزەٙەك
ُوْ ثە یؤَ ثەفوٚا كاٙە ئەگەه : ثبیغۆ كە و ، ٗبرەهەی ثۆ كەگێوێزەٙەثەٍەه

، ٙارە ثووۆ فێوويآەهەی، ّووبهی )كووٚٓیە( كاگیووو ثوووەٍ ثوویوەُە كیووبهی ثۆرووۆ
ئەٙە ُٔویِ ئەٙ ّوبهەٍ هووكە كیوبهی ئەٙ ثوبٙهەٍ : كە  فێيآی )ثبیغۆ( ُ 

ئیٔغوووب كەهگوووبی ّوووبهەهە كەهەٓەٙەٙ )ثوووبیغۆ( ، ثێژەهەیەٙروووبهەُەثەٍوووزی ه
ئیْێویْویبّ ، ثویبهێن كەهكەهب ٓبث  ُەغۆًەهبّ ثچٔە ٓوبٙ ئەٙ ّوبهە ئەگەه
ًەٙ ژُبهەیە ىیوبرو ثەٙ ّبهەهەٙد كەث  پەٓغب هەً پیوەٙە ثچْ ثۆ ّبهەهە 

فوووٚای گەٙهە ڕەؽِوووی ثەّٙوووبهەهوك ٙ ، ٓوووبث  ٗوووی  هەً ثچێوووزە ّوووبهەهە
كیوووبهە ، ثەپیووی ئەٙ هیٚایەروووبٓە ثوو ، یە( ڕىگوووبهی كەثوو  ًەهوووبٙ ووكّ)كووٚٓ
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)ثووبیغۆ( ئەگەه ٓەثووٚثێزە ٍُٚوو ِبٓیِ فێوويآەهەی هووبهیگەهێوی ئەهێٔووی 
ًەكٙای ، ٍَووزی كەهووب ًە ڕۆیْووزْ ثەهەٙ ثەغوولا، ٗەثووٚٙە ثەٍووەهییەٙە ثووۆیە

 هوۆ فەهُوبّ كەهوب ٗۆ (959)گورٔی ثەغولاٙ رەٙاٙی عێووا  ٗەه ًەٍوب ی 
ٗووبرٚە :  8 ثەهگووی 52ًەهزێجووی )أًغووٍٚ اًياٗوووح  پەڕە  بیغۆثەهّٚووزٔی ثوو

ثووبیغٚ پەیٚەٓوولی ژێووو ثەژێوووی : هە ٙەىیووو )اثووْ اًعٌلِووی( ثەٗۆ هووۆ كە وو 
ئەٙهوبرەی ٗێيەهوبٓی )ثوبیغۆ( فۆهئوبٙای ثەغولایبّ ، ًەگەڵ فەًیفە ٗەثٚٙە

ْ ژەٗوو فوٚاهك هووا ٗەٓولێویِ كە وێهّٚزٔەهەّوی ٗەٓولێن ، گەُبهۆ كاثوٚٙ
ًەهزێجی )روبهیـ  ٗبٗەهٙە، هۆ فەهُبٓی كەههوك ٙ ًەگەهكەٓی كهاْ ٗۆ كە ێ

( ثبٍووی ٗەُووبّ ٗۆهووبهی 009 اًقِوویٌ فووی اؽووٚاى آفووٌ أًفوویٌ  پەڕە
 ثەٗەه ؽبڵ كەگەڕێیٔەٙە ٍەه ثبثەرەهەُبّ . هوكٙە ًە هّٚزٔی )ثبیغٚ(

ئەٙ هبرەی فەًیفە ثۆی ڕّٙٙ كەثێزەٙە هە ٗۆ هۆ ربىە ٓبگەڕیزەٙەٙ ٓیوبىی 
كاٙا ًەٙ ٍوەهثبىٙ ٍوەههوكەهبٓی كەهوبد هە فۆیوبّ ئبُوبكە ، غولایەگورٔی ثە

ثەتٍ فە ووەهە ثەروبیجەد ثوب ی ٍوەهثبىی فویالفەد ىۆه ، ثوەّ ثۆ عەٓن
ووی یرەٓوبٓەد ٗەٓولێن ًەٍوەهثبىەهبّ فەه، كەُێن ثٚٙ پوبهەٙ پٚ یوبّ ًێجواثوٚٙ

ئەٙە ًەهبرێووولا هە فەًوویفەٙ ٙەىیوووٙ ، هووبٓی ثەغوولاڕەٍووٚا ووكّ ثووّٚٙ ًە ثبىا
 كاهٙ كەٍزەی كەٍەتد ًەٙ پەڕی فۆّی ٙ ڕاثٚاهكّ كەژیبّ.
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 ٚادار( ئەیثەن د اٌذیٓ٘ەٚڵی )ِجا٘ذ
 تۆ گۆڕیٕی خەٌیفە

چبٙە ٗەٓوووولێن ًەٍووووەه، ە ئبُووووبژەی پێووووجوەیْفووووب ێوی ىۆه گوٓوووون ًێووووو
)هّیل اًلیْ فضي اًٌٖ اًِ٘نآٞ( ثبً  ەهبّ ثۆِٓٚٓە عبُع اًزٚاهیـُێژٙٙیی
ه گەٙهە كەهەٙێزە ٓێٚاّ )ُغبٗلاًلیْ ئەیوجەم( هە هێْەیەهی ىۆ، ًەٙە كەهب

ٙەىیووو)اثْ اًعٌلِووی( ، ٙ ٙەىیووو )اثووْ اًعٌلِووی( ٗۆهووبهی هێْووەهەی ئەٙەیە
ُغبٗلاًوولیْ ئەیووجەم ُەثەٍووزیەری عەٓبثووذ : كە وو كەچێووزە  ی فەًوویفەٙ 

ئەٙ  (0)ًەٍووەه رەفزووی فوویالفە  ثوولا ٙ )اثووٚثوو(ی هووٚڕد ثوووبرە فەًوویفە
، عەثجبٍووییەهبّه ثووّٚٙ ًەفەًوویفەٙ ؽووٚهِی هووبریِ فە وووی ثەغوولا ىۆه ثێوويا

ثوبً ًەٙە كەهوب هە  088ًەهزێجەهەی )عوبُع اًزوٚاهیـ( ًە پەڕە  ڕەّیلەكیْ
ىۆه عووبه ٍووەههوكەهبّ ٙەهووٚ )ٍووٌیِبّ هووٚڕی پەهچەٍ ٙ فووزؼ اًوولیْ هووٚڕی 
هەڕ ٙ ُغبٗووووول اًووووولیْ هوووووٚڕی ئەیوووووجەم( ًە ی ٙەىیوووووو)اثْ اًعٌلِوووووی( 

هە ئەٙ پیووبٙێوە رەٓ٘ووب ٗووبٙەتیەری  هۆكەثووٚٙٓەٙەٙ گٌەییووبّ ًەفەًوویفە كەهوووك
هەچووی ئووێِەی ٍووەههوكەی ٍووەهثبىی ، گووۆهآی ثێووژٙ ٗەٙەٍووجبىەهبّ كەهووب

ئەٙ كَبٓەی ٗەُٚی ًەڕێی ٙەىیو )اثْ اًعٌلِی( كەگبرەٙە ، پْزگٚێقَزٚە

                                                            

 .028 پەڕە  0ثەهگی  ،( طجلبد ٓبٕوی0)
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ثووۆیە فەًوویفە ثەكٙای )ُغبٗوول اًوولیْ هووٚڕی ئەیووجەم( كەٓێوووم ٙ ، فەًوویفە
ُوْ ثوبٙەڕٍ ثەكَوەهەی ، ٍٚ ثەتٍٙەىیو )اثوْ اًعٌلِوی( ئوبٙای پێگٚرو: كە  

( ثەٗوبٓە ثپوٍَ؟ )ُغبٗلاًلیْ هٚڕی ئەیوجەم ٙەىیو ٓەهوكٙە ٙیَزَ ًە فۆد
ئەٙە یەهوێوە ًەكهۆهوبٓی )اثوْ اًعٌلِوی( رەٓ٘وب ُەثەٍوزی : كە و كێٔێزەٙەٙ 

رێوووولآی ٓێوووٚآی ُوووْ ٙ روووۆیە ًەثەه ئەٙەی )اثوووْ اًعٌلِوووی( ژێوووو ثەژێوووو 
ئیٔغووب ، ٙ ٍوویقٚڕی ثووۆ ئەٙ كەهووبكهٍٙووزووكٙە پەیٚەٓوولی ًەگەڵ )ٗۆ هووۆ(

ًەثەغوولا  فەًوویفە كَووەهبٓی )ُغبٗوولاًیْ هووٚڕی ئەیووجەم( كجووٚڵ كەهووبد ٙ
ٗەٙاڵ ثاڵٙ كەهەٓەٙە هە )هٚڕی ئەیجەم( فبٙەّ ڕیيێووی ىۆه روبیجەرە  ی 

ٗەیٔوی كٙای ئەٙەی  ٙربهیًە ، واپی پێججبفەًیفە ٙ هەً ٓەهب گُٚبٓی ف
 لیْ هٚڕی ئەیجەم(یِ كەهوا.كٙعب ثۆ فەًیفە كەهوا كٙعب ثۆ )ُغبٗل اً

عب ئێِە كەرٚآیْ كەهثبهەی ئەٙ ڕیٚایەرە كَوە ًەچەٓول ئەگەهێون ثوەیوْ هە 
 ٗەه ٗەُٚی ًە ثەهژەٙەٓلی )ُغبٗل اًلیْ ی هٚڕی ئەیجەهە(.

ئەگەه ئەٙە ثٚٗزبٓێووون ثووو  ٙەىیوووو )اثوووْ اًعٌلِوووی( ثە )ُغبٗوووول : یەهەٍ
یفەٙ گەٙهە ثوو  گُٚووبّ ُەثەٍووزی رێووولآی ٓێووٚاّ فەًوو، اًوولیْ(ی هوكثوو 
ثۆئەٙەی عۆهێن ًە ٓبُزِبٓەیی ثوەٙێزە ٓێوٚاّ فەًویفەٙ ، ٍەههوكەهبٓی ثٚٙە

، ئیزووو ٗەه پێْوؤیبهێوی ثەٍووٚك ثووۆ فەًوویفە ثووووم، گەٙهە ٍووەههوكەهبٓی
ًەٗەُووبّ ، ٗەژُووبهی ثوووب ئەٙٓووی الّ ثووۆ  كایفەًوویفە ًە چووٚاه چێووٚەی پوو

)اثوووْ  ّیەهبیهبریْووولا ثەهێْوووە فَوووزٔە ٓێوووٚاّ فەًووویفەٙ ٍوووەههوكە ٍوووەهثبى
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الٓەهەی ًەگەڵ یاًعٌلِی(چووووبهزو كەرووووٚآ  یووووبهییەهەی فووووۆی ثوووووبٙ پوووو
 )ٗۆ هۆ( چبهزو ٍەهكەگوم.

هووٚڕی ئەیووجەم( ٗەٙ ووی  گەه ئەٙە ڕاٍووذ ثوو  هە )ُغبٗلاًوولیْئە: كٙٙەٍ
ئەٙە كیَوووبّ ، كە ووو ٗەهٙەهوووٚ )اثوووْ اًعٌلِوووی( ، گوووۆهێٔی فەًووویفەی كاٙە

ٚیەری ئەگەه ًەكٙا ٙیَوز ك َۆىی )ُغبٗول اًولیْ( ًەثەهئەٙەیّبیەكییە ثە
ٍبریِ ث  ثەغلا ًە كەٍذ فەًیفەیەهی كٙٓیوب ٙیَوزی  ٙاى ڕىگوبه ثووب ٙ 

هە فەُووی ئووُِٚەری ًەثەه ثوو  ٓەم رەٓ٘ووب ، هەٍووێوی ثەٗێووي ث٘ێٔێووزە عێووی
ُووبّ ثیوكەفووبرەٙە هە ًەٍووب   ُ ئەٙەئەٙە، فەُووی هۆّوون ٙ رە هی فووۆی

بیجەد ًەٙ چووبهزو ٗەثووٚٙ ثەروو ٍُٚزەعٖوویَ هوووا ثەفەًوویفە هووۆچی (902)
ثەتٍ ، ثوووواهەی ٍُٚزەعٖووویَ ثەٓوووبٙی )فٚفوووبعی( هەپیوووبٙێوی ئوووبىا ثوووٚٙە

ٍەههوكە ٍەهثبىی ٙ ٙەىیوەهبٓی ثەغلای ئەٙ هبد ٍُٚزەعٖیِبّ ٗە جژاهك 
ئبٍوبّ كەیوبّ روٚآی ثەٙ ٍوٚم ٙ ، ًەثەه ئەٙەی فبٙەّ هەٍبیەرێوی  ٙاى ثٚٙ

ًلهه ٙعبُع ًە هزێجی )هٔي ا، اٍزەی ثوەّ هە ئەٙاّ ُەثەٍزیبٓەڕّێٚەیە ئب
ب اؿ یعوووف ثبًقفووبعی ًِ٘وو ٙهووبّ: كا ٗووبرٚٙە 809 پەڕە  8 ثەهگوویاًەوووه( 

ٙهوبّ ٟلوٚى )اّ ٌُؤوٞ اًٌوٖ ، اًَِزٖٔو ثبًٌوٖ فوی اًْو٘بُخ هبّ یيیل عٌی
( فببووة ه ع٠ِع ُبٌُوٕٚ ُْ ثالك اًَِو٠ٌِْأُو ا ُخ  ٍزٔلنّ ُْ اًززب
٠ًوٚٓٚا اًؾوبٍ ع٠ٌٖ ٠ًٌٖٔ ٙ، ُٙبًٚا ًٌَِزعَٖ، عٖٔ أهثبة اًلًٙخ ًْ٘بُزٖ

ٗٚط ٙط٠ِ ٙظٌَ ُع ثٌوٖ ٙبوعف ٙآل٠وبك  ٙهبّ مًن  ُو كل كله ٙهبّ ف٠ٖ
اًٜ إؾبة اًَقف ٌٟعت ثط٠ٚه اًؾِبٍ ٟٙوهوت اًؾ٠ِوو اًِٖووٟخ اًفووٕ غ٠وو 
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ٓووبظو اًووٜ اُووو ُٖووبًؼ اًَِوو٠ٌِْ ٙ  ُفوووو فووٞ عٚاكووت اًيُووبّ ٙٗووٚ افووو 
 فٌفبء ثٔٞ اًعجبً ثجەلاك .
ٙی )ففوبعی( ثوٚٙ كەیگوٚد ئەگەه ثوجَ ثە فەًویفەٙ ٙارە ئەٙ ثوایەی هەٓب

ئەُوی ئەٙ ئوُِٚەرەٍ ثوەٙێوزە كەٍوذ ئەٙا ٗەُوٚٙ ئەٙ ّوٚێٔبٓە كەگێووُەٙە 
كاهٙكەٍوزەی كەٍوەتد هەئەٙاّ فووبٙەّ ثەتٍ ، هە رەربهەهوبّ كاگیویوبّ هوووكٙە

ثویبه ثوّٚٙ ٗەروب ًەكآوبٓی فەًویفە ئەٙاّ )ٍُٚزەعٖویِبّ( ٗە جوژاهك ًەثەه 
 ئبڕاٍووزە ّووێٚەیەثەٙ ، یَ( فووبٙەّ هەٍووبیەریێوی  ٙاى ثوٚٙئەٙەی)ٍُٚزەعٖو

 كەهووووا هە ٍوووەههوكەٙ ٙەىیووووٙ فوووبٙەّ كەٍوووەترەهبٓی )هۆّووووی فووویالفەد(
 ٗەٙەٍیبّ كەهوك.
ئەٙ ٗەٙ ەی )ُغبٗلاًلیْ ی هوٚڕی ئەیوجەم( ثوۆ ئەٙە ٓییە هەٙاثٚٙ كٙه 

ثٚث  هە فیالفەد ڕىگوبه ثووب ٙ هەٍوێوی ثوٚێوٙ ئوبىا ثجوبرە ٍوەه هٚهٍوی 
 ڕۆ ێوویٙەىیو )اثْ اًعٌلِوی(   ، ثەتٍ ًە ٗەهكٙٙ ئەگەه كیبهە، دفەفیال

 .  (0)پیَی گێواٙە ٙ ڕێی ٓەكاٙە ؽب ەرەهە ثەهەٙثبّی ثوٙاد
  

                                                            

 .909 پەڕە  ،ٚە ٍەه هزێجی اًعَغل اًَِجٚم( ثۆ ئەٙ ثبثەرە ثگەڕێ0)
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٘ەٌٚێزی ٚ  گفرٛگۆی ٔێٛاْ )فەذح اٌذیٓ ی وٛرد(ی
 خەٌیفە ِٛسرەعصیُ 

 : كا ٗبرٚە 058ًەهزێجی )ربهیـ ُغِٚ  أًٚاكه( كا  پەڕە 
ٗەه ٍووەههوكەیەم ، ّەهثبىی گەٙهە ًە ثەغوولا ٗەثووٚهوكەی ٍووؽەٙد ٍووەه
ٗەىاه  ؽەفزووووبفەًوووویفەُ ثەرەٓ٘ووووب ، هثبىی ٗەثووووٍٚٙووووە ٗەىاه كەٓوووويیوەی 

ٗەىاه هەً  (002)یوەی هۆی گْزی ٍٚپب ًەثەغولا ٓوي، ٍەهثبىی ٗەثٚٙ
ئیٔغووب فەًوویفە كاٙای ٍووەههوكەهبٓی كەهووبٙ هۆثووٚٓەٙەیەهی ٍووەهثبىی ، كەثووٚٙ
كاهەهووبٓی ٍووەهثبىی ئەٙ هووبد هەٍووێن ثووٚٙ یەهێوون ًە ٍووەههوكە ٓووبٙ ، كەهەّ

ثەٓوووبٙی )فوووزؼ اًووولیْ ؽَوووْ ثوووْ هوووو اًوووووكی ا هثیٌوووی( هە ٓبٍوووواٙ ثوووٚٙ 
 908ًەٍوووب ی ، ٙەئەٙ پیوووبٙە ىۆه ئوووبىاٙ ڕەّووویل ثوووٚ (0)ثەپوووب ەٙآی فووویالفەد

فەًیفە كیبهی ربیجەری پێلەثەفْ  هە ِّْێوێن ثٚٙثە ئوب زّٚ ڕاىآولهاثٚەٙە 
  (0).ی فیالفەری پێلەثەفْومعگە ًەٙەُ چەٓلیْ ئبتٙ كهِّٙ
 چی ثوەیْ ؟ كە  ٍەهەرب فەًیفە ڕٙٙ ًەٙ كەهبد 

                                                            

 .023 پەڕە  0ثەهگی  ،( طجلبد ٓبٕوی0)
 .588 پەڕە  ،( اًعَغل اًَِجٚم0)
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 : )فزؼ اًلیْ( كە  
ئوێِەُ پێٚیَوزِبّ ، كٚهثبّ ٍٚپبهەی ُەغۆى ٍٚپبیەهی گەٙهە ٙ ثەٗێويە

، ەٙەثەٗێيێووووی گەٙهە ٗەیە ثزوووٚآیْ ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٗێووويەهەی ُەغوووۆى ثجیووؤ
ثٔەُوب ەیەهی ىۆه ٗەّ هوبری ًە ثەغولا چەٓول : ثۆیە پێْیٔبه كەهەٍ ٙ كە وێَ

ئیَووزب ژُبهەیووبّ كەگووبرە ٓوويیوەی ، فووۆی فوويُەد هووبهی فەًوویفە ثووٚٙیٔە
 _022)ٗەه یەم ًەٙ فيُەرووووبهآە ثەرەٓ٘وووب ٓووويیوەی ، ٗەىاه هەً ثیَوووذ
ُٔویِ ئەٙ ، هثگویْثب ئەٙ ئەٍپبٓە ًەٙ فيُەروبهآە ٙە، ئەٍپی ٗەیە (522

ئەٙ ئەٍوپبٓە ثەٍوەه ئەٙ ٗەىاه هوٚهكد ثوۆ ئبُوبكە كەهەٍ  چويڕۆ رب ثەیبٓی 
ٙارە ، كهٗەُووی كەكەیٔوو  (0222)فە وووە كاثەُ كەهەیووْ ٗەه هووٚهكێویِ 

ئیٔغوب ، ٗەىاه كهٗەُی كەكەیٔو  (0222)ٗەه ٍەهثبىێوی هٚهك ئەٍپێن ٙ 
ئەگەه ٍوووەههەٙریْ ئەٍوووپەهبّ ، ٍوووٚپبهەی ٗۆ هوووۆ كەگوووویْ ْ ثەهیكەچوووی

ەٍوپ ٙ ُوب ەی كەكەیٔەٙە فبٙەٓەهبٓیبّ فۆ ئەگەه ٗۆ هوۆ ٍوەههەٙم ئەٙ ئ
 ئەٙ فيُەروبهآبٓە ٗەه كەثب.
ئبفو ئەٙآە هبری فوۆی فيُەروی ثوبٙ ثوبپیوآی : فەًیفە ًەٙەتُلا كە  
: كە و )فزؼ اًلیْ(  كەهوم ئەٙ ُب ەیبّ ًێجَەٓیٔەٙە!ئێِەیبّ هوكٙە ٙ چۆّ 

ثەتٍ ئەگەه ، ٙاڕٗەه كەكٚهثبّ فٚا ٓەفٚاٍزە فۆ ئەگەه ثْوێیْ ئەٙ ُب ە 
 كەیٔەٙە. ٍەههەٙریْ كەیبّ
ٓەفێو چبهەیەهی رو؟ ئوێِە ٓوبهوم ًەٙ هوبد ٙ ٍوبرە ك وی : فەًیفە كە  

 ئەٙآە ثْوێٔیْ هە فيُەری ئێِەیبّ هوكٙە.
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ئووێِە ٗەُووٚٙ ، كٚهثووبّ ڕێگووبیەهی روووٍ ٗەیە: كە وو فووزؼ اًوولیْ( ئیٔغووب )
كەچیوووؤە كەهەٙەی ثەغوووولا ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٗۆ هووووۆ كەثیوووؤەٙە فۆّووووذ ٙەهە 

هەیوبّ ە فەًویفە فوۆی ٗوبرۆرە عەٓون ئەٙا ْٙ ئەًٙەگە ِبّ ٍُٚ ِبٓبّ ثويآ
ِ ٝال عً هللص٢ً ا)ٙە ٙەهٚ پێەەُجەهی فٚا كەثێزەثەهى  ، ٗبٙە ەهوبٓی ًەگەڵ (٘ ٚضالً

ثە وویْ ثوو  ، عەٓبثیْووذ ئووبٙا ثوووە ئەٙ فە وووە ٗەُووٚی ًەكەٙهد هووۆكەثێزەٙە
 فۆٍ ٙ ٍەهثبىەهبَٓ ًەثەه كەٍذ ٙ پێی رۆ كا ثوٚژهێیْ.

كٚهثوبّ  كە و )فوزؼ اًولیْ( ، ە ثوبری ُوْثب هٚڕەهەٍ ث  ً: فەًیفە كە  
، كەی رووۆ ًەثووبری ُووْ ثە: كە وو فەًوویفە ، هووٚڕەهەد ّووٚێٔی رووۆ ٓووبگویزەٙە

: كە وو ئیٔغووب فەًوویفە ، كٚهثووبّ ُٔوویِ عێووی رووۆ ٓووبگوُەٙە: كە وو ئەٙیووِ 
ٙاًٌٖ : ئەٙەُ ٍەفزە چبهەیەهی رو ڕێگبیەهی رو ثلۆىەٙە)فزؼ اًلیْ( كە  

 ًەٙە ىیبروٍ ٓییە پێیزی ث ێَ .
ًووویفە فەهیووووی ئەٙ كآیْوووزٔبٓەیە ُەغۆًەهوووبّ ًە كەٙهٙثەهی ثەغووولا فە

 (959)ًە ڕۆژی پێٔ  ّوەُەی چوٚاهی ُوبٓگی ُوٚؽەهەٍ ، ثەكەه كەهەّٙ
فە ووی ، رە  ٙ رۆىەهی ىۆه گەٙهە ًەئبٍوِبٓی ثەغولا ثەكەههەٙدهۆچی 

ثەغوولا ٗەُووٚٙی چووٚٓە ٍووەهثبّ ٙ ّووٚێٔە ثەهىەهووبّ هەٍووەیویبّ هوووك كەٙهی 
 (0)گەُبهۆ كهاٙە. ەهبُّەغۆً ە یەًّثەغلا ثەرەٙاٙی 

ثوۆ ُٕٚوي ًەٙێوٚە ، ثەڕم هەٙد ٗێيەهەی )ثبیغٚ( ًە رٚههیبی ئێَوزبٙە
ُغبٗلاًلیْ ئەیجەم ڕٙٙ ثە ڕٙٙی ٗێيەهەی )ثوبیغۆ( ، ثۆ فۆهئبٙای ثەغلا

                                                            

 .889 پەڕە  ،( اًفقوی ًالكاة اًٌَطبٓیخ0)
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هە ّوووبّٙ ٙثەڕٙی ٗێوويەهەی ٙایووبّ ٓیْووبٓلا ٍووەهەرب ُەغۆًەهووبّ ، ێووزەٙەكەث
ەهەٙٓە كٙایووبّ ٙ ىۆهیووبّ ٍوو ِبٓەهبٓیِ كُٚ، ُغبٗلاًوولیْ ئەیووجەم كەهْووێٔەٙە

ثەكٙای ٗێيەهووبّ ُەهەّٙ ًەثەه : كە وو )فووزؼ اًوولیْ(ی ٗەًٙێوووی ، ًێوولەهٚژّ
ئەٙەی ئەٙە پوووالٓە ثووووۆ ڕاهێْووووبٓی ٗێيەهوووبٓی ئووووێِە ثووووۆ ئەٙ ّووووٚیٔەی هە 

( ثەكَوووەی ثەتٍ )ُغبٗلاًووولیْ هوووٚڕی ئەیوووجەم، ەُەغۆًەهوووبّ ُەثەٍوووزیبٓ
كٙای ٗێيەهبٓی ُەغۆى روب گەیْوزە  )فزؼ اًلیْ( ٓبهب ئەٙە ثٚٙ ٍەهی ٓبیە

ئیٔغووب هەّووەٙیبّ ثەٍووەه كاٗووبد ڕێگبیووبّ گیوووا ، كەٙهٙ ثەهی ّووبهی ئەٓجووبه
ًەثەه ئەٙەی رەربهەهوووووووبّ ثەٓووووووولاٙێوییبّ ًە ٙم ّووووووووبٓلٙٙ ئوووووووبٙ ڕێوووووووی 

كەٙهٙ ثەهی ثەغووووولا ٙ ٍُٚووووو ِبٓەهبٓی گوووووود ٙ ٓەیوووووبٓزٚآی ثگەڕیووووؤەٙە 
رٚٓوووول ثووووۆ ٍووووەه  آەٙە ٙ كەٍووووزیبّ هوووووكە ٗێوّووووێوی ىۆهڕُەغۆًەهووووبّ گە

ٍُٚو ِبٓبّ ًەٙ ٍووەههوكآەی ًەٙم كەهووٚژهێْ )فووزؼ اًوولیْ( ی ٗەًٙێوووی ٙ 
)ُغبٗلاًووولیْ  (0).)كواٍووؤلو( ثوووّٚٙ فوووٚای گەٙهە ثەّوووەٗیلیبّ كجٚ ووووبد

ٙ چەٓل هەٍێوی رو ڕاكە هەّ ٙ كەگەڕیٔەٙە ثەغولا ٙ رەٓ٘وب (هٚڕی ئەیجەم
گەٙهە  ّوووەٗیل كەهووووێْ فوووٚای ٗەىاه ٍُٚوووٌِبّ كٙاىكەًەٙ ّوووەڕە ٓووويیوەی 

پێْؤیبهكەهب  كٙای ئەٙ ّوەٍوزە )ُغبٗول اًولیْ(، ثەّەٗیلیبّ كجوٚڵ هوبد
ٗێووويی ٗۆ هوووۆ ٗێيێووووی ىۆه گەٙهەیە ٓووويیوەی : ثوووۆفەًیفەٙ پێوووی كە ووو 

پووێَ ٙایە ئەٙ ّووەڕە ثەٙ ؽووب ەٙە ثەئووێِە ٓووبهوی ثووۆیە ، ٗەىاه هەٍووە (022)
ٓوذ ًەگەڵ پوبهەٙ پٚ ەهب بٓذێن ئبُبكە كەهەیْ فۆد ٙ ثٔەُب ەهچەٓل هەّزی

ثەهەّزی ڕىگبه كەهەیْ ئوێِەُ ثەهەّوزیێوی روو ثەكٙاد كاكێوْ ٙ كەچیؤە 
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فەًویفە پووً ثە )اثوْ ، ەیْثەٕوە ربٙەهٚ ًەٙێٚٙە فۆُبّ ثەچبهی ئبُبكە ثو
 ( كەهووبد ٙ ئەٙ ٙەىیوووەُ كیَووبّ فیووبٓەرێوی رووو كەهووبد ٙ فەًوویفەاًعٌلِووی

ٙە ٓبهوب ەپێٚیَوذ ث، كەٓبعەد پێلەهب هە ثب كآٍٚبٓلّ ًەگەڵ ٗۆ هۆ ثوەیْ
فەًویفە ثەكَوەی ٙەىیوو )اثوْ اًعٌلِوی( هووكٙ ، عەٓبثذ ثەغلا چوۆڵ ثووەی

ئەٙە ًەهبرێوون ثەهك ثووبهاّ  (0)كجووٚڵ ٓەهوووك ٍووەهثبىییەهبٓیثۆچووٚٓی ٍووەههوكە 
هوكٓوووووی ّوووووبهی ثەغووووولا ثەُەٓغەٓیوووووق ثەهكەٙاُەُٙەغۆًەهوووووبّ ثەهكیوووووبّ 

ْ ثۆیە كەٗبرْ ًەّبفی ؽەُووی، كەٍزٔەكەهەٙد ًە كەٙهٙ ثەهی ّبهی ثەغلا
ٙ عەًەٙ ٙە ثەهكیووووبّ كەگٚاٍووووزەٙە ثووووۆ ئەٙەی ڕایٚەّووووێٔٔە ٍووووەه ثەغوووولا ٙ 
كاهفۆهُووبیەهی ىۆهی ّووبهی ثەعلٚثەّوویبّ ثوووییەٙە ٙ هووۆ وە كاهەهبٓیووبّ 

  (0).ثەُەٓغەٓیق ڕاكەٙەّبٓلە ٍەه ثەغلا
چووَ كآٍٚووبٓلّ ًەگەڵ ٗۆ هووۆ كە: )اثووْ اًعٌلِووی( كە وو  ئیٔغووب ٙەىیووو

، ٙەی ثەغولا ٙ چوبٙی ثەٗۆ هوۆ كەهەٙمكەچێوزە كەهە (اًعٌلِی اثْ) كەهەٍ
ًەگە ی پێن كم هە كەٓبعەد ثەفٌیفە ثووبٙ فەًویفە ثٔێوویزە  ی ٗۆ هوۆ 

ْ كە ووێەهووبّ ُێژٙٙییٗەٓوولێن ًەٍووەهچبٙە ، ٙ )ئەُووبّ( ثووۆ فووۆی ٙەهكەگوووم
ٍەهەرب ٗۆ هۆ كەٓبعەری هوكثٚٙ هە كاٗبری عێوا  ثووێزە ٓیوٚە ٓیوٚەی ثوۆ 

( )اثوْ اًعٌلِوی ٙ ٖٓویو اًولیْ طٍٚوی ٍثەت، فەًیفە ٙ ٓیوٚەی ثوۆ ئەٙ ثو 

                                                            

 .002 پەڕە  0ثەهگی  ،( طجلبد ٓبٕوی0)
/ ا٠ًْـ ظ٠٘واًلْٟ  030  پەڕە ،ُقزٖو ربهیـ .020 پەڕە  ،( ربهیـ اًِەٚى/ عجبً اكجبى0)

 998ًەكاین ثٚە  900عٌٞ هٚڕی ُؾِلی ثەغلاكی ٓبٍواٙ ثە )اثْ اًوبىهٙٓٞ( ًەٍب ی 
 .038 پەڕە  ،. عبُع اًزٚاهیـ ٙەفبری هوكٙە
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ئەگەه ئەٙە ثووەی ٗەه ٍوب ێن یووبّ : ْكە وێٗۆ هوۆ پەّویِبّ كەهەٓەٙە پیوی 
كٙٙ ٍوووبڵ كەفوووبیەٓ  ٙ ٗێووويٙ پبكّوووبهبّ ًەكەٙهی فەًووویفە هوووۆكەثٔەٙە ٙ ًە 

)اثووْ عٌلِووی(  (0)، گٚێوایە یووذ كەهكەچووْ ثووۆیە ٙاچووبهە فەًوویفە ثوووٚژی
ئەثووٚثەهوی هووٚڕی ، مٙەفوولێن كەٓێووو هووۆ كەهووب هە ٍووەهەربكەٓووبعەد ثە ٗۆ 

ثۆ ئەٙەی هوٚڕی ، یومفەًیفە ًەگەڵ ئەٙ ٙەفلە كایەٙ ثب ڕیي ًەٙ ٙەفلە ثگ
ایەٙە ثەثوووبٙهی ث ووو  ٗۆ هوووۆ ڕیووويی ًێگووووریْ ٙ فەًووویفە ڕفەًووویفە هە گە

 ی كەچێزەئەثٚثەهوی هٚڕی فەًیفە ، كەٓبعەد ثوب هەثچێزە  ی ٗۆ هۆ
ەهبّ ٗۆ هۆ پێی كە   )ثەهەهە(ی ٗۆ هۆ كیبهە ڕیيی ًێلەگیوی ٙ ًە كَ

ٙ كیوبهە ثەّویٚاىێوی ٙا كَوەی ًەگەڵ كەهوب هە  (0)ٍُٚو ِبّثۆرە ُبُیَْ 
ًەٙ ، ثگەڕیووزەٙە ی ثووبٙهی ٙ كەٓووبعەد ثەثووبٙهی ثوووب فووۆی ثەكەٍووذ ثوولا

)اثوْ ، ی كەهووك ًەٓێوٚاّ فەًویفەٙ ٗۆ هوۆثەیٔەُ )اثْ اًعٌلِی( ٗبرٚ چوۆ
هوۆ فەًویفەٙ گوٚری كٚهثوبّ ٗۆ   ی كەگەڕێوزەٙە( هە ثوۆ كٙا عوبه عٌلِی

ُەثەٍووزیەری هووچەهەی فووۆی ًە هووٚڕەهەد ُووبهە ثوووبد ٙ رووۆُ ًەٍووەه 
ثوبٙ  پەیٚٓلی ٗۆ هۆ ٙ عەٓبثزبّ ٙەهٚ پەیٚەٓلی ٓێٚاّ، زەٙەیكەُێٔفیالفەد 

ٙ فەٙاهیيُییەهووووبّ كەثێووووذ ثەٍ ّووووێٚەیە  ٍووووەًغٚكیثبپیوآووووذ ٙ ٍووووٚ زبٓی 
ئوبًەٙ هوبرە ٗێيەهوبٓی ، (8)كەٓبعەری ثە فەًیفە هوك هە ثچیزە  ی ٗۆ هوۆ

ثەتٍ ، هە ٙ ُەٓغەٓیلەهووبّ ئبُووبكە كەهەّثەغوولا كەچوؤە ٍووەه كیووٚاهی ّووبهە

                                                            

 (.959. هٙٙكاٙەهبٓی ٍب ی ) 088 ( ثوٙآە علل اًغِبّ فی ربهیـ أٗي اًيُبّ  پەهە0)
 .002 پەڕە  0ثەهگی  ،ی( طجلبد ٓبٕو0)
 .029  پەڕە 0ثەهگی  ،( ُواە اًغٔبّ ٙعجوە اًیلمب8ّ)
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ًەثەهاُجەه ئەٙەُ ، ڕایلەٙەّێْٔ ٗیچیبّ ٗەكەفەهبّ ٓبپێوْ ئەٙثەهكآەی هە
ٗۆهووبهە ، ُەٓغەٓیلووی ُەغۆًەهووبّ ٗەكەفەهووبٓی فۆیووبّ ىۆه چووبم كەپووێوْ

چەٓولیْ ٍوبڵ ٙەهوٚ پێْوەٓگب  هەّی ئەٙ چەهبٓە ًەثەغولا ثوّٚٙ ثوۆ ُوبٙەی
ثەه ًەٙەی ، ٗی  فيُەرێوی ٍەهثبىی ئەٙ چەهوبٓەُ ٓەهووا ثوٚٙ، كآواثّٚٙ

ؽوووب ی ٗێووويە ٍوووەهثبىییەهەی ثەغووولا ، ُەغۆًەهوووبٓیِ ڕٙٙ ًە ثەغووولا ثووووەّ
ىۆه عوووبه ٍوووەهثبىەهبٓی ٍوووٚپبی فەًووویفە ، ئەٙەٓووولە ّوووو ٙ ثووو  پوووبهە ثوووّٚٙ

 یؤەٙە ٍوەه روبٙآی ٙەىیووًەثبىاڕەهبٓی ثەغلا ٍٚا یبّ كەهووك ثوۆیە كیَوبّ كێ
)اثووْ اًعٌلِووی( هە ًەٙ هووبرەی پەیٚەٓوولی ًەگەڵ ٗۆ هووۆ پەیوولاهوك یەهێوون 

یەهبٓی ٗۆ هۆ ًەٙ ٙەىیوە ئەٙە ثٚٙ هە ثەپێی رٚآوب ٍوٚپبی ثەغولا یًەكٙاهبه
پووبهەیەهی یەهغووبه ىۆه فەهط : هەٍ هووبرەٙە )اثووْ اًعٌلِووی( ثەفٌوویفە كە وو 
ٓبٙی ىۆه ًەٍوەه ثبىەهوبّ ًە ٓییە ّ كەهوم ثۆ ئەٙ ٍەهثبىآە ٙٗی  هبهیْیب

كیووٚاّ هەٍ كەهووبرەٙە ٙارە ُووٚچەی ىۆهێوون ًەٍووەهثبىەهبّ كەثوووی ٙ ئەٙەّووە 
ئەٙ عۆهە ٗێويە  (0)ٗۆهبهی ئەٙەی هە ىۆه ًەٙ ٍەهثبىآە ثوەٙٓە ٍٚاڵ هوكّ

جێزەٙە هە ثڕٙٙ ثەڕٙٙی ٍٚپبیەهی ٙەهٚ ٍٚپبی ٗۆ هۆ ، چۆّ پێی كەهوم
ئیٔغب ، ُّٚ ٙ چەهی ربىەیبّ كەٍذ كەهەٙدڕۆژآە ًەگورٔی ّٚێٔەهبّ ئەى

هە ڕٍوووبٙی ثەه ٍووەُبی ، یەهبّ ٙ ثەفووٚكی فەًوویفەُیٍووەههوكە ٍووەهثبى
بّ كەهووم ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٗۆ هوۆ یوئبفوەد ٙ ٍێجەهی رە هەهبّ ثّٚٙ چۆّ پێ
هە ئەىُوٚٓی عەٓون گەٙهەی ، ٙ ٍەههوكەهبٓی كەٙهٙ ثەهی ٗۆ هۆ ثجٔەٙە

 هوكثّٚٙ. 
                                                            

 ( 009  پەڕە ،( ثوٙآە )ربهیـ اًقِیٌ فی اؽٚاى آفٌ أًفی0ٌ)
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ه كەٍْٓٚ ٙ ثەریو كەی٘بٙێژّ ثۆ فە ووی ثەغولا ٓبُەیەهی ىۆ ُەغۆًەهبّ
ثەُەُ ، (0)ئەٙەی ّوووەڕی ئوووێِە ٓەهوووب ئەٙا گیوووبٓی پوووبهێيهاٙە : ْكە وووێ ٙ

ٗوووبرٔە ٍوووەه فەد ٙ رٚآیوووبّ ٙهەی ىۆهێووون ًەٙ  ُەغۆًەهوووبّ ڕاٍوووزەٙ فوووۆ
فە وووووە ثوووووٙفێْٔ ٙ ٗووووی  ئُٚێوووولێویبّ ثە ثەهٓگووووبه ثووووٚٙٓەٙەٙ ّووووەڕی 

بّ ڕاكەهەّ ثەهەّٙبهی )ؽٌە ٙ فە وی ثەغلا ٗەٓلێوی، ُەغۆًەهبّ ٓەُێٔ 
ُووبٓگی  00هووٚفە( كٙارووو ڕێووی ڕاهوووكٓیِ ثەرەٙاٙی كەگیوووم ٙ ثەغوولا ًە 

ُووٚؽەڕڕەٍ ثەرەٙاٙی ٓەفەً ثووو كەهوووم ثەّووێٚەیەهی ٙا هە هەً ٓەرووٚآ  
ًێی كەهچو  رەٓوبٓەد ًەڕێوی ڕٙثوبهی كیغوٌەٙەُ ثە ثەًەُوی ثچوٚم ٗوی  

  (0).هەً ٓەیزٚآی فۆی ڕىگبه ثوبد
ثەرٚٓوولی ثەهكەٙاٍ كەثوو  ثۆٍووەه ّووبهٙ ثەرٚٓوولی كیووٚاهی ٗێوّووەهبّ ىۆه 

ثەهك ثوبهاّ كەهووم ٙ یەم ثەكٙای یەم  ٍەهكیٚاهەهبّ یثٚهع )كًٌٚە(ّبه ٙ 
 كەگیوم ٙ ًە، گەٙهە كًٌٚەیەم هەٓبٍواٙ ثٚٙ ثەكًٌٚەی عەعەٍ، كەڕٙفێٔوم

فە ووەهەی ، ُبٓگی ُٚؽەهەٍ رەربهەهبّ كەگەٓەٍوەه كیٚاهەهوبٓی ثەغولا 05
ثەٙ  ٗەٓووولێویبّ كەچووؤە ٍوووەهثبٓەهبّ هەّكەٍوووذ ثەڕاهووووكّ كە ثەغووولا ئیزوووو

ئُٚێوولەی ًەٙێووٚە ثزووٚآْ ثەهەٓگووبهی ٗێيەهووبّ ثجوؤەٙە ٗەٓوولێوی رووو ڕاكەهەٓە 
ژێوىەُیْ ٙ ئەٙ چبڵ ٙ ثیوآەی ثەُەثەٍزی فۆّوبهكٓەٙە ٗە یوبّ هەٓولثّٚٙ 
ٗەٓوولێوی رووو ڕٙٙ كەهەٓە ٓێووٚ كەثوٍووزبٓەهبّ ٙ هٚ قووبٓی ؽەُبُەهووبّ ًەٙم 

 0ٙ ًە )، ٗێيەهوووبٓی ثەغووولا ثە رەٙاٙی كەّووووێٔلهم، ەّوووبه كەكەّفۆیوووبّ ؽ
                                                            

 .038 پەڕە  ،( عبُع اًزٚاهیـ0)
 . 039  پەڕە ،( عبُع اًزٚاهیـ0)
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ُووبٓگی ٕووەفەه( فەًوویفە رەٍووٌیَ ثە ٗۆ هووۆ كەثوو  یەهەٍ كاٙای ٗۆ هووۆ 
ًەفەًیفە ئەٙەیە هە كاٙا ًەٙ فە وە ثوەّ چەم كآێْ ٙچیزو ٓەعەٓگوْ ئەٙە 
ثوووٚٙ ٓوووٚێٔەهی فەًووویفە كاٙای ًەفە ووووی ثەغووولا هووووك هە چەم كاثٔوووێْ ٙ 

ەفەه كەگەٓە ٍُبٓگی  8ئیٔغب ٍٚپبی ٗۆ هۆ ًە ، بّ كآبفە وەهە چەهی
كەٍوذ ٓبپوبهێيّ ًە گەٓوظ ، ّٙن ٙ رەڕ پێوەٙە كەٍٚرێْٔ (0)ٓبٙ ّبهی ثەغلا

ٙ پیوٙ پەهوەٙرەٙ ژّ ٙ ُٔبڵ ٗەه ٗەُٚی كەهٚژّ ُەگەه ئەٙ ئبفوەربٓەی 
عەك یوووبّ گورجوووب ٙ پێیوووبّ عوووٚاّ ثوووب كەیوووبٓجوكّ ٙ ئەٙەی رویوووبّ ٗەه ٗەُوووٚٙ 

ٔغوووب ڕٙٙیوووبّ هووووكە ٍوووەهثبٓەهبّ ئەٙآەی چٚٙثوووٚٓە ٍوووەهثبٓەهبّ ئی، هّٚوووذ
هوووووٚژهاّ ٙ ىۆهثەهی  ثەئُٚێووووولی ثەهەٓگوووووبه ثوووووٚٙٓەٙە ٗەه ًەٍوووووەهثبهٓەهبّ

گەڕەهەهووبٓی ثەغوولا ٗەُووٚی ، ٍووٚ ٙهەی ُب ەهووبّ فٚێٔیووبّ ًێوولەچۆڕایەٙە
گووُٚەىی ُيگەٙرەهبٓیووبّ ٗە زەهبٓوول ثووۆ ، فووٚێْ رێیوولا گووۆُەی هوكثووٚٙ

ئب زٚٓەی هەرێلاثٚٙ ُبڵ ثەُبڵ گەڕاّ ٙ هبٙ یوبٓووك ًێووكٓەٙەی ئەٙ ثەّە 
ُەغۆًەهوبّ ًەثووی ئەٙەی فْوذ ٙ ثەهك ثێؤْ ثوۆ ، ئەٙەی ثەٓوؿ ثٚٙ ثوكیبّ
یبّ ثۆ ئبژە ەهبّ ئبفٚڕ بٓیبّ كهٍٙذ ثوەّ ثە هزێتئەٙەی ئبفٚڕ ثۆ ئبژە ەه

ثەغلا ثەگْزی ٍٚرێٔوا ٗەىاها هزێجی ثەٓووؿ فووایە ڕٙٙثوبهٙ ، كهٍٙذ كەهوك
غلا ڕێی ٗبرٚ چۆی ٓەُب گەڕەهەهبٓی ثە، و ٗەه ٗەُٚی ٍٚرێٔوائەٙەی ر
كڕٓووولایەری ُەغوووۆى گەیْوووزجٚە ئەٙ ئبٍوووزەی ًە ، ی هٚژهاٙەهوووبًّەثەه ىۆه

ُٔووووبڵ هۆهواثووووٚٙٓەٙە كایوووون ٙ ثبٙهیووووبّ  چوووويچەٓوووول گەڕەهێوووون ٓوووويیوەی 
ئەٙ ُٔوووبتٓە  كە ووو ُٔب ەهوووبٓیِ كەگویوووبّ یەهێووون ًەرەربهەهوووبّ ، هٚژهاثوووّٚٙ

                                                            

 .090 پەڕە  ،. اًِەٚى فی اًزبهیـ090 پەڕە  ،( عبُع اًزٚاهیـ0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

246 

 (0)ثوووبٙم ُوووبٙٓەرەٙە ٗەه ٗەُٚیوووبّ ًەٙێیوووب كەهوووٚژمگٚٓوووبْٗ ثووو  كایووون ٙ 

ٗەىاه هەً رووبٙەهٚ یەم ٌُیووۆّ  (322)ژُووبهەی هٚژهاٙەهووبّ ًە ثەغوولا ًە 
، هبّ ٍووە ُەد كەثوو  ٓووبهەٙێزە ثەهٗێوّووی رەرووبهٓەٍوووآییەُووب ی ، كەثوو 

ُبًی ٗەٓولێن ثبىهگوبٓی ، ئەٙەی چٚثٚە ئەُٙبتٓە ئەٙآیِ ٍە ُەد ثّٚٙ
ًە ٗۆ هووۆ ٙەهگورجووٚٙ ئەٙآوویِ ٍووە ُەد كەثووْ  گەٙهە هەپێْووزو ئەُبٓیووبّ

، )اثوووْ اًعٌلِوووی( ئەٙەی روووو ٗەُوووٚی هوووبٙڵ كەهووووم ُوووب ی ٙەىیوووو ًەگەڵ
 ّەهبّ ىۆهثەی ثۆگەّ كەثو  ئەٙەی ثە ، ّ كەثبهماًەكٙای ئەٙهّٚزبهە ثبه

ثووۆٓی  ّووەهبّ ئەٙەٓوولە ، كەٍووزی ُەغۆًەهووبّ ٓەهووٚژها ثە ٓەفۆّووی كەُوووم
چێوزە ٚآی ًەثەغلا ثِێٔوزەٙە ٙ ثویوبهی كا ثىۆه ثٚٙ هە فٚكی ٗۆ هۆ ٓەیز

ەفەه ٗۆ هوۆ ثەغولا عێولەٗێ   ٙ كەچێوزە ٍوُبٓگی  00كەهەٙەی ثەغلا ًە 
ئیٔغووب ٓەفۆّوویەهی ىۆه ثوواڵٙ ثووٚیەٙە ًەثەه ئەٙەی )ُووێِ ٙ ، كەهٙەی ّووبه

ُەگەى( ًەٍوووەه  ّوووە گەٓیوووٚە هوووبّ كەٓیْوووزْ كٙاروووو ثٔیْوووزجبٓە ٍوووەه ٗەه 
هەٍووبیەرێوی ىۆهی ( 0)ثوواڵٙ كەهوووكەٙە فۆهاهێوون ٓەفۆّوویبّ ًەگەڵ فۆیووبّ 

ثێوووژ ٙ كوووبىیە ٓوووبٙ كاهەهوووبّ یەم ثەیەم ثبٓووون كەهوووواّ ٙ  ٙروووبهئوووبیٔی ٙ 
ًەگەهكەٓیووبّ كەكها ًەٙآەی هە ٓبٙیووبّ ٗەثووٚٙ  ی )ٗۆ هووۆ( ُغبٗلاًوولیْ 

ویبّ ًەگەهكەٓیووب هوٚڕی ئەیوجەم ٙ هوٚڕەهەی ٙ ٍوٌیِبّ ّوبٕ ئەٙآە ٗەه ٍوێ
ٍوووەهەهبٓیبّ كەٓێووووكهكهم ثوووۆ ، ویزەٙەًٙە ّوووە عوووٚكا كەهووو كەكهم ٙ ٍووەهەیبّ

ؽوبهِی ُٕٚوي هە ئەٙ ٍوەهآە  ُٕٚو ٙ كاٙا كەهووم ًە )ثەكهەكیوْ ًؤًوؤ(
                                                            

 .099  پەڕە ،( اًِەٚى فی اًزبهیـ0)
 .088 پەڕە  ،( اًؾٚاكس اًغبُعخ اثْ اًفٚطی0)
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ئەٙیوِ گەهچوی ىۆه ثوواكەهی ، ًە ثەه كەهگبی ّوبهی ُٕٚوو ٗە جٚاٍوی
، ثەتٍ ًەروٍوووی ٗۆ هوووۆ ٍوووەهەهبٓیبّ ٗە لەٙاٍووو ، )ٍوووٌیِبّ ّوووبٕ( كەثووو 

ئیِوبٍ اثوٚ اًفووط اثوْ  یهوٚڕٗەهٙەٗب ّیـ )ُؾی اًلیْ هٚڕی ّیـ یٍٚف 
اًغٚىی( ئەٙیِ كەهٚژهم ًە گەڵ ٗەهٍ  هٚڕی )عجلاًٌٖ ٙ عجلاًوؽِْ 
ٙ عجوولاًوویَ( گەٙهە پیووبٙآی كەٙ ەد یەم ثەیەم كەٗێٔووواّ ٙ ًەگەهكەٓیووبّ 

ًەُوووبٍ ٙ ئوووبُۆىا ثەفێووويآە ٙە كەثووووكهآە  ٔەُوووب ەی فەًووویفەئیٔغوووب ث، كەكها
، ثەیەم ًەگەهكەٓیووبّ كەكهاكەهەٙەی ّووبه ًەٍووەه گۆهٍووزبٓێن پیبٙەهووبّ یەم 

( كەرووٚآیْ ث وویْ عەثجووبًثٔەُووب ەی )، ژٓەهبٓیْوویبّ ثە هەٓیوويەم كەگیووواّ
ثەكەٍذ ٗۆ هوۆ رەٓ٘وب چەٓول هەٍوێویبّ ٓەثو  هە ىٙٙ ثەهەٙ ئەٓجوبه  كوهواّ

 كٖوخ ًەهزێجوی اُاجوييياامسايٍسدرٔرَ (0).ًەٙێٚە ثەهەٙ ّبٍ ڕایبٓووك
 : كە  ( 832/ 08) اًؾضبهح

ؽضوبهح ُوْ اًؾضوبهاد فوٞ اًزوبهٟـ هٌوٖ كول عبٓوذ ُوْ  ًَٙٔب ٓعووف أّ
اًزل٠ُو اًفغوبئٞ ُوب عبٓزوٖ اًؾضوبهح اإلٍوال٠ُخ عٌوٜ أٟولٝ اًِەوٚى. ٓەُوبّ 
ىآیووٚە ٗووی  ژیبهێوون ًەپووو هووبٙ وواث  ٙەهووٚ ئەٙ هبٙ وووبهیەی ُەغۆًەهووبّ 

 ثەٍەه ژیبهی ئیَالُیبّ كاٗێٔب.
  

                                                            

 .(028/ 08) اًفوو ط ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)
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 ۆٔیەذی وٛشرٕی خەٌیفە ِٛسرەعصیُ چ

فووۆیی ٙ ، ە كەٓووبعەد كەهووب هەثچوو  ثووۆ  ی ٗۆ هووٚكٙای ئەٙەی فەًوویف
هەً پوووێوەٙە ثەڕم كەهەّٙ ثوووۆ  ی )ٗۆ هوووٚ( ئەٙآەی ًەگە وووی  (822)

ٙەهٚ ٙەىیوٙ كوبىی ، ىۆهثەیبّ هەٍی كیبهٙ كاهٙ كەٍزەی كەٙ ەد ثّٚٙ، ثّٚٙ
ثەه ًەٙەی ثووگەٓە ی ٗۆ هووۆ ڕێیووبّ پێوولەگیوم ٙ ، ثێژەهووبّ ٙرووبهٙ ىآووبٙ 
ثگەٓە  ی ٗۆ هۆ ئەٙآی روو ٗەه ٗەُوٚی  ێپێلەكەّهەٍیبّ ڕ ؽە لەرەٓ٘ب 

ئیٔغووب فەًوویفە ٙ ئەٙآەی ، عووٚكا كەهەٓەٙە ٙ ٗەه ًەٙم ًەگەهكەٓیووبّ كەكەّ
ًەگە ی كەثوْ كەٍزجەٍوەه كەهووێْ ٙ فەًویفە ثەرەٓ٘وب كەهووێزە ڕەّوِب ێوەٙەٙ 

 9ًە  (0)، ٓەی رووو پێووی كەگووٚرْ كٙعووبٍ ثووۆ ثوووەّعبهعووبه كەٗووبرە  ی ئەٙا
فەًوویفەٍ ثووۆ : كە وو ٗۆ هووۆ كەچێووزە هۆّوووی فەًوویفە ٙ  ،ُووبٓگی ٕووەفەه

روۆ فوبّٙ ُوبڵ ٙ ئوێِەُ ُیوٚاّ : كە  هە فەًیفە كێْٔ ٗۆ هۆ پێی ، ثێْٔ
 كەی ثيآَ چیِبّ ثۆ كێٔی  یە  ثەئێِە ثێذ.

كەًەهىی ًەروٍووبّ ئووبٙا ّووێٚا ثووٚٙ ٓەیيآووی هٌیٌووی فەىێٔەهووبٓی : فەًوویفە
، كەیلارە ٗۆ هوۆ ەٙەی رێلایزیىێٔەهبّ كەّوێْٔ ٙ ئثۆیە فە، ًەهٚم كآبٙە

ئەٙەی ًەٙ فەىێٔەكاثّٚٙ پوبهچە ئوب زّٚ ثەهكی ىۆه گوواّ ثەٗوبثّٚٙ ًەگەڵ 

                                                            

 .85 پەڕە  3ثەهگی  ،( هٔي اًلهه ٙ عبُع اًەوه0)
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ثەهگوووووی فەًووووویفە هە ٗەُوووووٚی ًەكُٚبّوووووی ىۆه گوووووواّ ثەٗوووووب  (0222)
ٗۆ هۆُ ٗەه ٗەُٚی كاثەّوی ٍوەه ٍوەههوكە ٍوەهثبىی ٙ ، كهٍٙزوواثّٚٙ

ی هە ًەٍووەه ىەٙیوویە ئەٙ ُووب ە: ئیٔغووب ثەفەًوویفە كە وو ، ئبُووبكە ثووٚاّ كەهووبد
ئەٙەی ّبهكٙرەەٙە هوٚا : ثەتٍ پێَ ث ی، ئەٙە ًُٚوی فيُەروبهەهبٓی ئێِەیە
 كەٓووو  هە چوووب ێوی پوووواٙ پوووو ئوووب زٚٓی ًەهوووٚێیە؟ ئیٔغوووب فەًووویفە كاّ ثەٙە

، ّووٚێٔی چب ەهەیووبّ ٓیْووبّ كەكا ٙ ئب ۆرەٓەهووبّ كەهكێوؤْ، ًەثووبفچەهە ٗەیە
زّٚ ٗەه پووبهچە ئب زٚٓێوون چووب ێوی گەٙهە ثووٚٙ پووواٙ پووو ثووٚٙ ًە پووبهچە ئووب 

 َُلبى ثٚٙ. (022)كٚهٍبییەهەی 
ئووبفوەد  (822)، ئبفوەرەهووبٓی ُووب ی فەًوویفەٍ ثووۆ ثژُێوووّ: كە وو ٗۆ هووۆ 

ًەُوووب ی فەًووویفە كەهكێووؤْ ًەهووو  ٙ فّٚووون ٙ هەٍوووە ٓيیوەهوووبٓی فوووۆی ٙ 
فەًووویفە ، ئوووبفوەری فيُەرووووبهیِ ًەٙ هۆّووووە كاثوووّٚٙ (0222)ٓووويیوەی 

ٗۆ هۆ پێی ، يیوەهبٓی فۆُْێویبّ هەٍە ٓئبفوەرە ٗەٓل(822)ًەٙ : كە  
ئبفوەد (022)فەًیفە ، ئبفوەد ٗە جژێوە ٙ ٙاى ًەٙآی رو ثێٔە(022): كە  

 عەثجبٍوییەهبّثەٍ ّێٚەیە ئەٙەی فەًویفە ، ٗە لەثژێوی ًە ٓيیوەهبٓی فۆی
ًە  (0)ٍب ە ٗۆ هۆ ٗەه ٗەُٚی كەثوب. (522)هۆیبّ هوكثٚەٙە ًەُبٙەی ئەٙ 

ٍووەهەرب ،  هووۆ فەهُووبّ كەهووب ثەهّٚووزٔی فەًوویفەُووبٓگی ٕووەفەه ٗۆ 00
ٗەٓلێن ًەٙآەی ًەكەٙهٙ ثەهی ٗۆ هۆثوّٚ گٚریوبّ ئەگەه فەًویفە ثووٚژی 
ٙ فٚێٔی فەًیفە ثووژیزە ٍوەه ىەٙی ئەٙا ٓەگجەریەهوی گەٙهە ڕٙٙ ًەفوۆد 
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، ُەثەٍزیبّ ٙاثٚٙ ٗۆ هۆ ثزوٍێْٔ ًە هّٚوزٔی فەًویفە، ٙ ًەٍٚپبهەد كەهب
، یفە هووٚژهاٙە ٙ ٗیچوویِ ڕٙٙی ٓەكاٙەْ كەیووبّ فەًووكە ووێثەتٍ ٗەٓوولێوی رووو 

ٙەئەگەه فەًوووویفە ٓەهووووٚژهم ئەٙا كٙای ُووووبٙەیەهی هەٍ كیَووووبّ فە وووووی 
ثوووۆیە  ی ٗۆ هوووۆ یەهوووالی كەثێوووزەٙە هە هّٚوووزٔی ، ًەكەٙهی هوووۆكەثٔەٙە

 فەًیفە ثەهژەٙەٓلێوی گەٙهەی رێلایە ٙ فەهُبّ كەهب ثەهّٚزٔی.
یوووٚایەرێوی عیوووبٙاىی ڕل ئەٙە چەٓووو، هّٚوووزٔەهەی چوووۆّ ثوووٚٙە ّوووێٚاىی
ثەتٍ ىۆهثەی ٍوووەهچبٙەهبّ كە وووێْ فەًیفەیوووبّ فَوووزە ًجبكێووون ٙ ، ًەٍوووەهە

ئەٙەُ ٓەهیزێووووی ُەغۆًەهوووبّ ثوووٚٙە هە ُەًیوەهبٓیوووبّ ، ثەًەكوووبّ هّٚوووزیبّ
ئیٔغب فۆّیبّ كەیْبهٓەٙەٙ هەً ٓبىآ  كەثوی فەًیفە  (0)ثەّٙێٚەیە هّٚزٚە

ٍوبڵ  (09)ها رەُەٓوی ٍُٚزەعٖیَ ًەهٚێیە ٍُٚزەعٖیَ ئەٙ هبرەی هوٚژ
كٙای ئەٙە هوٚڕە گەٙهەهەی اثوٚ اًعجوبً اؽِول كەهوٚژهم هە رەُەٓوی ، ثٚٙ
ٍووبڵ ثووٚٙ. كٙای ئەٙیووِ هووٚڕە ٓبٙەٓوولیەهەی اثووٚ اًفضووي عجوولاًوؽِْ  (05)

هٚڕە ثچٚهەهەُ )اثٚأًِبكت ُجبهم( ، ٍبڵ ثٚٙ 08كەهٚژهم هە رەُەٓی 
 (0)فووبد كەهووبٙە(988)ثەكیووي كەگیوووم كٙارووو ًە ّووبهی )ُووواغە( ًەٍووب ی 

( ئەٙآوویِ ثەكیووي ەًوویفە )فووبریِە ٙ فەكیووغە ٙ ُەهیەٍٗەهٍوو  فّٚوووی ف
  (8).كەگیوێْ
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ثەتٍ )هەرجەوب ٓوٚیْ( ، ئیٔغب ٗۆ هۆ ثەٓیبى ثوٚٙ رەٙاٙی ثەغولا ثَوٚرێٔ 
: كە  كەهبرەٙەٙ  یٗۆ هۆ پەّیِبٓ، هە یەهێن ثٚٙ ًەٍەههوكە ٍەهثبىییەهبّ

كاٗووبرێوی  ئووبٙەكآی هەیووزەٙە ئەگەهٓییە ثەغوولا ّووبهێوی گەٙهەی ثبىهگووب
ثەغوولا  ۆیە ٗۆ هووۆ ڕم ثەٙ فە وووە كەكا هەثوو، ىۆهی كەثوو  ثووۆ عەٓبثزووبّ

ًەكٙای ئەٙە ٗۆ هۆ ٗێيێوی گەٙهە كەٓێویزە ٍەه ّوبهی  (0)ئبٙەكاّ ثوەٓەٙە
ثەتٍ ، ٗەًٙێووو ٗێوويەهە ّووبهی ٗەًٙێووو گەُووبهۆ كەكا ٓوويیوەی ّووەُ ُبٓوون

: كە وو ؤًووؤ ثە ٗێوويەهەی ُەغووۆى ئیٔغووب ثەكهەكیووْ ً، ٓووبرٚآْ ٗەًٙێووو ثگوووّ
چبٙەڕٙاّ ثوەّ ربٙەهٚ گەهُب كاكم ئەٙهوبد فە ووەهە ًەكەتیەهە كاكەثەىّ 

ثوووۆیە رەربهەهوووبّ گورٔوووی ّوووبهی ٗەًٙێوووو كەفەٓە ، ٙ گورٔوووی ئبٍوووبّ كەثووو 
، ئەٍزۆی ثەكهەكیْ ئەٙە ثٚٙ ًەڕیی فیبٓەرەٙە روٚآی ّوبهی ٗەًٙێوو ثگووم

ًووی ثبٍوی فەە كا ه (08 پەڕە  روبهیـ اً٘غووح ًەهزێجی )ىثلح اًفووح فی
فووبٓٚا أكوٚی رٌون اًوجالك عيیِوخ ٙأّولَٗ فوی اًِٖوبثو : ٗەًٙێو كەهب كە  

ّووویِخ. ٙارە فە وووی ٗەًٙێووو ًەٗەُووٚٙ فە وووی ٓووبٙچەهە ئووبىاٙ فووۆڕاگورو 
فە وووی ثبّووٚهی عێووواكیِ ثەرووبیجەری )ؽوویٌەٙ هووٚفە( ڕایووبٓووكثٚٙە ، ثووّٚٙ

ُغلاًولیْ ثووْ طوبًٙ اًعٌووٚی ٙ  ثیبثوبّ كٙاروو گەٙهە پیبٙەهووبٓی ّویعە ٙەهووٚ
یەهبّ یىۆهی روووو كەچووؤە  ی ٗۆ هوووۆ ٙ ئەُوووبّ ثوووۆ فە ووووی ّوووبهە ّووویع

ٙەهكەگوّ ٙ ثەگەهُی پێْٚاىیبّ ًە ٗێيەهوبٓی ُەغوۆى هووكٙ ٙ ئەٙ ٓبٙچوبٓە 
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كٙای ئەٙ ڕٙٙكاٙە فوٚاهكّ ًەثەغولا ٓەُوب ثوٚٙ  (0)ثەٍە ُەری ڕىگبهیبّ ثوٚٙ
ثەهاُوجەه ئەٙەُ ئەٙەی هزێجوی ًە، فە وی )هٚفەٙ ؽوٌە( فٚاهكٓیوبّ كەٗێٔوب

ّووبهی )ٙاٍوویذ(  .ٙەهكەگووود ٗەثووٚایە هزێجەهبٓیووبّ ًەثوووی فووۆهامٓبیووبثی 
ئەٙآویِ ثەٗەُوبّ ثەتٍ ، ئەٙآیِ كەٍزیبّ ٓەكا ّەڕی ُەغۆًەهبٓیوبّ هووك

، ّوووێٚە ّوَوووزی گەٙهەیوووبّ ٗێٔوووبٙ ىۆهیوووبّ هوووٚژهاّ ٙ ّوووبهەهەیبّ هوووبٙ ووا
گوبهی ُەغۆًەهوبّ ثوٚیەٙە رەٓ٘وب كەرٚآیْ ث یْ ئەٙەی ًەعێواكی ئێَزب ثەهەٓ

 یەهبّ ثووووٚٙ )ٗەًٙێووووو ٙ ثەغوووولا ٙ ٙاٍوووویذ ٙ ثەٍوووووە( كٙارووووویّووووبهە ٍووووٚٓٔ
ًەُبٓگی عِوبكی ، يیبّ كٙای ُوكٓی )ثلهاًلْٟ ًؤًؤ(یِ كیزە ڕی(ُٕٚي)

ثوكٓی ئەٙ ّوبهە عێلەٗێ ی ٙ كەچێزە )ُواغە( ثەڕێوٚیەهەٍ ٗۆ هۆ ثەغلا ثە
ْ ٙ فقوو اًولیْ اثو اثوْ اًعٌلِویٙ ٙەىیوو ُؤیول اًولیْ  رەٌٍیَ ثە عٌی ث٘بكه

 .كاُەبٓی ٙ چەٓل هەٍێوی رو كەهب
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 وەٚذٕی تەغذا ٌە ئەسرۆی وێ تٛٚ؟

ث  ئیٖٔبفییە ئەگەه ربٙآی هەٙرٔوی ، ه  ثەهپوٍیبه ثٚٙ ًەهەٙرٔی ثەغلا
 ثە وٚ، ثەغلا ٗەه ٗەُٚٙی ثقوێزە ٍەه ّبٓی ٍُٚزەعٖیَ ی كٙا فەًیفە

( ٗەه یەهەٙ ثە پْوێن ثەّلاهە یعەثجبٍ) كەٙ ەریٗەه ٍ  كٙا فەًیفەی 
ٙی عی٘وووبٓی ثە ووووٚ ثەٍوووەه رەٙا، ًەٙ ّوەٍوووزەی ثەٍوووەه ٓەم ٗەه ثەغووولا

)اًموبٗو ًولْٟ  ًلیْ اًٌوٖٓبٕووكٙا فەًویفە ٙارە  ٗەه ٍو ، ئیَالُی كاٗبد
ٗووی  ًەٙآە فەُووی رەٙاٙیووبّ ، ٙ اًَِزٖٔوووثبًٌٖ ٙ اًَِزعٖووَ ثبًٌووٖ (0)اًٌووٖ(

، هعی٘بٓی ئیَووالُی ڕاثگوووّٓەفووٚاهك ثووۆ ئەٙەی ٗێوّووی ُەغووۆى ثووۆ ٍووە
ثەغووولا ئەٙ هوووبرەی هەٙد هە ُەغۆًەهوووبّ ٗێوّووویبّ هووووكە ٍوووەه كەٙ ەروووی 

یەم ثەكٙای یەهووووی ، ەهووووبّ ٙ ًەٙ ثەهی ڕٙٙثووووبهەٙە پەڕیوووؤەٙەٙیفەٙاهیيُی
ٗەه ٍو  فەًویفە ، كەٙ ەرەهبٓی فۆه ٗەتروی عی٘وبٓی ئیَوالُیبّ ڕٙٙفبٓول

ٙٙىەٙ رٚآبهوووبّ  رێیووولا كا )ثەهەیەهوووی عی٘وووبكی( كهٍٙوووذ ثووووەّٗەٙ یوووبّ ٓە
ئەٙ هوووبد ثێگُٚوووبّ ًەرەٙاٙی عی٘وووبٓی ، هوووۆثوەٓەٙە ثویوووبهی عی٘وووبك ثووولەّ

ئیَالُی فۆثەفِ هۆكەثٚٓەٙەٙ ثەهی ئەٙ ّەپۆ ە ٍەه ّویزەی ُەغۆًیوبّ 
، ٗی  ًەٙ فەًیفبٓە ٗەٙ یبّ ٓەكا عەٓگەهە ثجٔەٙە ُوب ی رەربهەهوبّ، كەگود
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ی پبهاٍوووزٔ ثە ووووٚ ٗە ٚێَوووزێوی ثەهگووووی یوووبّ ٙەهگوووود ٙ رەٓ٘وووب فەُیوووبّ
ُێوژٙٙ رۆُوبهی ٓەهووكٙە ٙ ٓەیگێوواٙەرە ، رەفزی فیالفەد ثٚٙ ٗیچی رو ٓب

ٗوووی  فەًووویفەیەم ًەٙ ٍووو  فەًیفوووبٓە ٍوووەهوكایەری ٍوووٚپبیەهی گەٙهەیوووبّ 
، ی ٍٔٚهی عی٘بٓی ئیَوالُیبّ ًەثەهثو پبهاٍزٔهوكث  ٙغەُی فزٚؽبد ٙ 

ەٙەی ىآبیووبٓی ئیَووالُی ٙثیوُەٓوول ٙ ٍووەههوكەهبّ ئەٙآوویِ پْووویبّ ٗەیە ً
ی ئەٙآە ٙەهٓەكەگیووا كەهووم ث ێویْ كَوە، ثەٍەه عی٘بٓی ئیَوالُی كاٗوبد

ئەٙەی  ثەتٍ كیَووبٓەٙە كە ێوویْ ُێووژٙٙ ثەپێووی ىآیووبهی ئووێِە،  ی فەًوویفە
ە ٙترًەىآب گەٙهەهبّ ٗەٙ وی گەڕآوی كاثو  ًە  رۆُبه ٓەهوكٙە هە ىآبیەم

ەرەی ٙهژآووووولّ ٙ ٗبٓووووولآی ئەٙ فە ووووووەٙ ثەٙ ُووووویٌٌثوووووۆ ، ئیَوووووالُییەهبّ
ڕاگەیبٓلث  هە ئبگوبكاه ثوْ روٍوێوی گەٙهە ثەڕێوٚەیەٙ ٗەڕەّوەیە ثوۆ ٍوەه 

گٌەییەهوی ىۆهی ، فوٚكی فەًویفە ٍُٚزەعٖویَئیٔغب ، ثٚٓی ئەٙ ئُِٚەرە
ًەٍوەهە ًەچووبٙچٔۆهی ٙ پوبهە ٙیَووزی ٗەه ثۆِٓوٚٓە هووبری فوۆی یەهێوون ًە 

اٙك هٚڕی ُٚعەىەٍ( ثوٚٙ ك ٓبٕوهەٓبٙی ) ئەییٚثییەهبّپبكّبی ثٔەُب ەی 
ئەٙیووِ ، همكالٓووی ُووبُی ٙ ئوبُۆىایەهی ًەٍووەه ؽووٚهَ   كەیثەپ ئەٙ پیوبٙە

چەٓووول ئوووب زّٚ ٙ  روووی كەیجوووبٙ ُزِوووبٓە ثەفەًووویفە كەهوووبٙئەٙ پوووبهەیەی ٗەیە
هە  رەٍووٌیِی فەًوویفەی كەهووبثەهكێوووی گووواّ ثەٗووبی ٗەثووٚٙ ثەئەُووبٓەد 

كیووبهە ئەٙ پووبهەیە ئەٙ هووبد ، ٗەىاه كیٔووبه كەثووٚٙ (022)ٓوووفوەی ٓوويیوەی 
( كەچێووزە ثەغوولاٙ كاٙای كاٙك ٓبٕوووكٙای ُووبٙەیەم )، ی ىۆه ثووٚٙەهەیەهپووب

ٓوۆ ی ًێلەهبٙ ئەُبٓەرەهەی ًێولەفٚاٙ ، ئەُبٓەرەهە كەهبرەٙە هەچی فەًیفە
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ٙ كەچێوووزە ُەكیووؤەٙ ُيگەٙروووی كەگەڕێوووزەٙەكاٙك  ٓبٕووووئیٔغوووب ، ٓبیووولارەٙە
، یف كەگووومهّووەكەٍووذ ثەؽووٚعوەی ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)پێەەُووجەهی فووٚا 

ِ ٝال عً هللصال٢ً ا ) (یبهٍٚى اًٌوٖ)كەهب ٗبٙاه  فەًویفە ئەُوبٓەری فوٚاهكٍٙ ٙ  (٘ ٚضالً
ئیٔغوب ، فە ووی ُويگەٙد ٗەُوٚی كەٍوذ ثەگویوبّ كەهەّ، پبهەهەٍ ٓوبكارەٙە

ئەٙعبهەی هە كەگەڕێوزەٙە ثەغولا فەًویفە ًێیٔوبگەڕم كاف وی ثەغولا ثو  ٙ 
كٙارووو پبٍووەٙآەهبٓی فووۆی ، ٓووبّ ٙ فووٚاهكٓی ثووۆ كەٓێوووێزە كەهەٙەی ثەغوولا

كاٙك( كەگوووّ ٙ ثەىۆه ٙاژۆی پێوولەهەّ هە ئەُووبٓەرەهەی  ٓبٕوووكەٓێوووم ٙ )
هوووٚا ئێوووٚە ئەُبٓەرەهەروووبّ  چوووۆّ: كە ووو ًە فەًووویفە ٙەهگوروووۆرەٙە ئەٙیوووِ 
هەٙەی ثەغولا ثوٚٙی ئەٙ ُوبٙەیەی ًەكە: ٓەكاٙەرەٙە ُْ. ئەٙآویِ پێوی كە وێْ

فٚاهكٓەُوووبّ ثوووۆ ٓوووبهكی ئەُوووبٓەرەهە ًەثەهاُوووجەه ئەٙ  ئەٙ گۆّوووذ ٙ ٓوووبّ
گٌەیوی ثبٍوی ئەٙ ڕٙٙكاٙە كەهوبد  ثۆیە ئیِبٍ )اثْ هضیو( هە، هكٓە ثٚٙەفٚا

: ثووبهەی فەًوویفە ٙٙرٚیووبٓەهكە ٗەهٙەٗووب ئیِووبٍ ىەٗەثووی كەفەهُوو  (0) ًێوولهبد.
 ٙهوبّ. ًألُوٚه ٙإِٗوبى، يًُاٍ ٚحبُّ، رلث٠و ٙعلٍ، ُعوفخ خٙكٌ، غ ُّ ف٠ٖ ٙهبّ

ٙارە  (0). طالالتكب َُٜا ٙعٌووٜ ٠ٌٟووق   ٙیلوولٍ عٌووی ُووب، یزوووي عٌووی غیوووٕ
، و ڕاكەٍوپبهكهبهەهبٓی ثەهەٍوی رو، هەٍێوی چبٙ چٔۆم ٙ پبهە ٙیَذ ثٚٙە

ٙهووبّ یٌعووت ثبًؾِووبٍ ٙیِ٘ووي اُووو ا ٍووالٍ ٙاثووْ  ئیٔغووب فۆّووی كەفەهُوو 
فوٞ  طٌعٖ عٌوٜ ا فجوبه ٙاما عبءروٖ ٖٓو٠ؾخاًعٌلِی یٌعت ثٖ هیف اهاك ٙ ی

                                                            

 .(083/ 08) اًزواس إؽ٠بء ط ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)
 .(059/ 03) اإلٍالٍ ( ربهٟـ0)
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فەهیوووی  (0).اًَووو أطٌووع ع٠ٌ٘ووب اثووْ اًعٌلِووٞ ًلضووٞ اًٌووٖ اُوووا هووبّ ُفعووٚ 
اثْ اًعٌلِی چۆٓی ثٚیَذ ثوب ئوبٙا ، ًەفەُی ئەٙ ئیَالُە ٓەثٚٙ، هۆرو ثٚٙ

  (0) .یەهبٓی ًێلەّبهكەٙەیىۆهثەی ٗەٙاڵ ٙ ئبُۆژگبه، یبهی پێلەهوك
ی ٗۆ هووۆ ٙەفوولێن كەٓێوووم ثووۆ ُٕٚووي ثووۆ  ، ًەكٙای هەٙرٔووی ثەغوولا

ۆى ىیوووم ث٘ووبكه ٙ ثیوولها( ئەٙ ٙەفوولەی ُەغوو) پەهّووزیثلهاًوولْٟ ًؤًووؤ ثەٍەه
چووٚاه ىەُجیٌیووبّ پێجووٚٙ ًەٗەه ىەُجیٌێوون ٍووەهی ٍووەههوكەیەهی ٍووەهثبىی 

هە ٙەفوووولەهە كەگەٓە  ی )ثەكهەكیووووْ( ىەُجیٌەهووووبّ ، ثەغوووولای رێوووولا ثووووٚٙ
ئێٚە فەهیوی فوٚاهكّ ٙ فوٚاهكٓەٙەّ فەهُوٚٙ : ْكە ێٗە لەكەٓە پێْی ٙ پێی 

ٙەفوولەهەی  يێوووی ىۆهیی)ثەكهەكیووْ( ڕ ّ ثووۆ ٗێٔووبّٙ. ئیٔغووبئەٙ ُیٚەُووب
ٗۆ هووۆ فەهُووبٓی چیِووبّ پێوولەهبد؟ ئەٙآوویِ : كە وو ٗۆ هووۆ كەگوووم ٙ 

. ٙ ثەهواٙەیوووی ثەعێوووی ث٘ێ وووی ی ُٕٚووويهەًەٓێووون ثقەیوووزە كیوووٚاه: ْكە وووێ
هەًەٓووی گەٙهە ًەكیووٚاهی ُٕٚووو كەهووبٙ ثەهواٙەیووی ثەعێووی  یووبىكە ثەكهەكیووْ
ًە  ٙەفولەهە، ی ئەٙەٙترویِ ٙتروٙ  ُوْ ثەٓولەی ٗۆ هوۆٍ: كە  كەٗێ   ٙ 

  (8). ثەكهەكیْ ڕاىی كەثْ ٙ كەگەڕیٔەٙە  ی ٗۆ هۆ
  

                                                            

 .(092/ 03) اإلٍالٍ ( ربهٟـ0)
. ٗەهٙەٗب هزێجی (820/ 08) ثبًٚف٠بد اًٚافٞ: ( ثۆ ئەٙ ثەٍەه ٗبرە ثگەڕیٚە ٍەه هزێج  0)

 .000 پەڕە  5ط  ،علل اًغِبّ فی ربهیـ اٗي اًيُبّ
 .090 پەڕە  ،یـ ُغِٚ  أًٚاكه( ربه8)



 ڕەشەبای مەرگ

 

257 

 

 وەٚذٕی ٘ەٌٚێز

ٗۆ هۆ ئەههی گورٔی ٗەًٙێو كەفبرە ئەٍزۆی )ئەهكوۆ ٓەٙیوبّ( ٗێيێووی 
فە وی ، گەٙهە ثەٍەه هوكایەری ئەهكۆ كێْ ٙ ّبهی ٗەًٙێو گەُبهۆ كەكەّ

روبط ًەٙ ثەیؤە )، ّبهەهە ىۆه ثەرٚٓلی ثەهەٓگبهی ٗێيەهەی ُەغۆى كەثٔەٙە
، ى ثووٚٙاًوولیْ ثووْ ٕووالیە( هە ٗەه ًەٍووەهەربٙە ىۆه كژی ٗێوّووەهبٓی ُەغووۆ

ثەتٍ ، ٙ ك َووۆىێوی گەٙهەی فەًوویفە ثووٚٙ فووبٙەّ پەیٚەٓوولێوی ىۆه چووبم
ئەٙیوِ ، كٙای گورٔی ثەغلا ٙ هّٚزٔی فەًیفە پەیٚەٓلی ثە ٗۆ هۆ كەهوب

 ئیٔغوب روبط اًولیْ ثوْ ٕوالیە، كاٙای رەٌٍیَ هوكٓی ّبهی ٗەًٙێوی ًێولەهب
فە ووەهە ڕاىی ، ّهەكاٙا ًەفە وەهە كەهوب ّوبهەهە رەٍوٌیَ ثە ُەغوۆى ثووە

ثۆ ُوبٙەیەهی ىۆهٗێيەهوبٓی ُەغوۆى كەُێٔؤەٙەٙ ثۆیوبّ ٓوبهوم ٗەًٙێوو ، ٓبثْ
ىۆه عوووبه فە ووووەهەی ٗەًٙێوووو ًەڕێوووی روووٚٓێٌی روووبیجەد هەٗە یوووبّ ، ثگووووّ

هەٓوووووووولثٚٙ كەٗووووووووبرٔە كەهەٙەی ّووووووووبهەهەٙ ُەغۆًەهبٓیووووووووبّ كەهّٚووووووووذ ٙ 
ئیٔغووووب ئەهیلووووۆ هە كەىآووووی كەتهەی پوووو  ، یووووبّ كەٍووووٚربٓلُەٓغەٓیلەهبٓ
)ثەكهەكیووْ ًؤًووؤ(ی ٓووبهك ٙ پوٍووی پێووووك ًە چووۆٓیەری  ثە كٙای، ٓووبگیوم

، ثەٙ ٍەهُبیە ٗی  ٓبهوم: كە  گورٔی كەتهە ئەٙیِ ڕێی ثۆ كاكەٓ  ٙ 
ڕاٙەٍزە رب گەهُب كاكم رب ئەٙ هوبد فە ووی كەتهە فۆهاهیوبّ ٓوبُێٔ  ٙ 
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ثوووۆیە ئەههوووی گورٔوووی ، ٙ فۆیوووبّ ثەكەٍوووذ كەكەّ ثەهگەی گەهُوووب ٓوووبگوّ
ئەٙیووِ ًە ڕێووی فیووبٓەرەٙە هە  ٗەًٙێووو كەفوووێزە ئەٍووزۆی )ثەكهەكیووْ ًؤًووؤ(

پەیٚەٓلی ثەچەٓل ٍەههوكەیوی ٓبٙ كە هە كەهبٙ ئەٙآیِ كە هە رەٌٍیَ ثە 
)ثەكهەكیووووْ ًؤًووووؤ( كەهەّ ٙ ٗەًٙێووووویِ كٙای ثەهەٓگووووبه ثووووٚٙٓەٙەیەهی ىۆه 

 (0)ٓی ُەغۆى. كەهەٙێزە كەٍذ ٗێيەهب
ئەٙڕەؽِووبّ ثەگووی ثبثووبّ ًە ٗووۆٓواٙەیەهی ثبٍووی ٗێوّووی ُەغووۆى كەهووب 

ۆی ُەغووۆى ثووۆ ّووبهی ًە گەُووبه ثۆٍووەه عی٘ووبٓی ئیَووالُی ٙ هٚهكٍووزبّ
 : ٗەًٙێو كەفەهُ 

 هووبر  گەیْووزە ثەهكەُووی ٗەًٙیووو ٍووٚپبی ُەغووۆى
 كەٙهی ؽەٍوووووبهی كایەٙە ٙەم گێوووووژی گەهكەًوووووٚى

 ِْوووووێوەٙە ٙاّ ًە كەًوووووعە ٗوووووبرٔە كەهم كەً ثەّ
 (0)ٙەم ڕەىُووووی ڕۆٍووووزەُی ثەهەٙاّ ٙ ثەریوووووەٙە 

 
كەثێذ ٙەفولی پبكّوب ٙ ُەًیوەهوبّ  ُەڕاغەئیٔغب ئەٙ هبرەی ٗۆ هۆ ًە 

رووووبط اًوووولیْ (، ٓەٙە ثووووۆ ٗۆ هووووۆثەڕم كەهەّٙ ثووووۆ ثەیووووعەد رووووبىە هوووووك
ؽووبهِی ٗەًٙێووو ٙ ثەكهەكیووْ ًؤًووؤی ؽووبهِی ُٕٚووي ئەٙآوویِ ًەٙم )ٕووالیب

ثەكهەكیْ ٗۆ هۆ ؽب ی كەهوبد هە ، ثۆ ٗۆ هۆ كەثْ ثۆ ثەیعەد ربىەهوكٓەٙە

                                                            

 .099 پەڕە  0ثەهگی  ،( اًؾٚاكس اًغبُعخ0)
 .038 پەڕە  ،( ثەّێن ًەكیٚآی ئەٙڕەؽِبّ ثەگی ثبثب0ّ)
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ًە ثەیعەرەهەی ٙ ٗۆ هوۆُ كهەٓون گورٔوی ٓییە ربط اًلیْ ٕالیب ك َۆى 
فەهُووبّ كەهووب ٙ رووبط اًوولیْ  ٙ رە ئەٍووزۆی )رووبط اًوولیْ ٕووالیب(ٗەًٙێووو كەفووب

كەگبرە ُواغە  یٍِەًغٚكییەهبٕٓالیب ًەٙم كەهٚژّ. ئیٔغب ٙەفلی ڕۆُە 
، یووبّ ًەٓێٚآوولا ٗەثووٚٙهگەهچووی هێْووەٙ ٓبهۆ، ثوووا ٗەهكٙٙ رجٚٙ ًەهە پێو٘ووب

، )عياًوولیْ هەیوووبًٙ ٙ ڕٙهوؤەكیْ كەًووظ ئەهٍووە ّ( عیوويەكیْ ىۆه كەروٍووب
ًەثەه ئەٙەی ثەه ًەگورٔی ثەغولا ٗێيەهوبٓی ئەٙ چەٓول عوبهەهی ثەهەٓگوبهی 

روٍی ئەٙەی ٗەثٚٙ هە )ٗۆ هۆ( ، ٗێيەهەی )ثبیغٚ ٓٚیبّ( ُەغۆى ثجٚٓەٙە
ثۆیە ٍەهەرب كاٙا كەهبد پێاڵٙێووی ، رۆ ەی ًێجَەٓێزەٙە ئەٙە ًەثیو ٓەهبد ٙ

ّوووبٗبٓەی ثوووۆ كهٍٙوووذ ثووووەّ ٙ ئیٔغوووب ٙێووؤەی فوووۆی ًەٍوووەه ئەٙ پوووێاڵٙە 
هە كەگبرە  ی ٗۆ هۆ ىەٙی ثەهكەٍذ ٙ پێی ٗۆ هۆ ُب  كەهوب ، كەچٔ 

ەفی ئەٙەُوبّ ّەڕكٚهثبّ : كە  ٙ عٚرە پێاڵٙەهە كەفبرە ثەه پێی ٗۆ هۆ ٙ 
ئیٔغوب ٗۆ هوۆ هە ، ٚثبهەهوذ ثقەیوزە ٍوەه ٍوەهی ئوێِەُ ێویپێججەفْە هەپ

ئەٙە ىیٌەرووووی ئەٙ پبكاّووووبٙ ، ثەٙ ىیووووٌەرەٙە كەیجیٔوووو  ًێووووی فووووۆُ كەثوووو 
كەثو  ، ُەًیوبٓەیە هە كٙای هەٙرٔی ثەغلا ًەٍەه رەفزی ؽوٚهَ ُوبٙٓەرەٙە

 (0).ًەگەڵ ئەٙ ىیوٌەرە ٙ ٍوٚ زبٓیەد   روبُێوی ٗەثو  كەٍوەتدهٚهٍوی 

رەٙاٙی عێواكووی ئێَووزب كەهەٙێووزە كەٍووذ كٙای گورٔووی ٗەًٙێووو ٙ ُٕٚووي 
ٗۆ هوۆ ، ُەغۆًەهبّ ٙ ُەغۆًەهوبّ كەٍوەتریبّ كەگوبرە ٍوەه ٍؤٚهی ّوبٍ

 (.ُیَوكاٙا كەهبد ٗێيەهبّ ئبُبكە ثووێْ ثۆ گورٔی )ّبٍ ٙ 

                                                            

 . 822 پەڕە  0ثەهگی  ،( عبُع اًزٚاهیـ0)
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هەٙرٔی ثەغلا هەهاٍوبرێوی ىۆه گەٙهە ثوٚٙ ثەٗەىاها ئوبفوەد ثە هەٓیويەم 
،  یِ ًە ثبىاڕەهووبّ فوۆّووواّگیووواّ ثوووكهاّ ثووۆ ُەٓەۆًیووبٙ چوویْ ٗەىاها ُٔووب

یەهێووون ًەٙ ّوووبعیوآەی ًە ٗوووۆٓواٙەیەهی ثوووبً ًە هەٙرٔوووی ثەغووولا كەهوووب 
 (908)هە ًەٍووب ی  ّووبعیوێن ثووٚٙ ثەٓووبٙی ّەَُووەكیٔی ٙاعیوويی هووٚفی

ئەٙپیوبٙە پوبهەی هوۆكەهوكەٙەٙ ، ٙەفبری هووكٙە (985)ًەكاین ثٚٙە ٙ ًەٍب ی 
ەهوویەٙەٙ ئوبىاكی كەهووكّ ًەثبىاڕەهبّ ُٔب ە ٍُٚ ِبٓەهبٓی ًە ُەغۆًەهوبّ ك

 : فەهُ ًە ٗۆٓواٙەیەهی كا كە
نِاااديْلساااوفاااراكسًآلم
ٌااََكنٌاارحليطتياابٌفاركاااً
ُهًاىٍصانددٌا ادااريَع
ويااذربرونُاأ كمحاٌااث
إننِااجٌاارحل ضتااثفاكااداً
كااففدراااراىلااانِيوُادْااا
ٔا أنرؽجنِمْلًٌُٓذأنرؽا

ذيرااادارأرااَالصااانِٔنوأرااَ
رااادارأرااَزٌااانربهااممُٔلاااً
رادارٌاذأفياجُنٔمامنٍِاا

وىفلادًْ الاردى كرب فيتهدًْ
فٍّتكتيجٌاَاْلَعديشاانِاً
راااشااادتأٌااااىفااؤادفظاايق

فااإلمأنااذلفاايسًوالم
ٔهفاااااال م م لحهاااااذل
خاااااديإلأُاااااٍُّاااااام
فهأٍُاااُاأ اَلٍاااممحااام

ٔناااثوغااارامأو ففاااؤادكل
رادارٌاغاِهجةاماْلراام
لااًرتااقفياامبظاطااثتصااخام
اكاْلٓااااءوذلااامالنلاااام
وطااهاركاْلسااللواْلناارام
واهللٌااَةهاادالؾااياءكاالم
فلداىٓادىوحزلازلاْلشالم
ةهااداْلضتااثلشاالاكغٍااام
كيااقوأٌاااأدٌاا فصااشام



 ڕەشەبای مەرگ

 

261 

ْٔسً واَلارٌذندٌجمجالوس
لضقفيٓاليهيأنوىاحسلاو
وضياااحسًإنَعنٓااداىٓاأى
ٔازً فاادحضااللإنأردتشاا

اىفااؤادْلهاادًْرااابئباايوّ
لنخااتسًحااأتولأختاااركً
َُػااااخًاَلُياااااَعو ٍااااا
وىليجٌَرصفالزٌاانوسأره
رايلجطهرينيفضالأضتاّت
ٌااالأُااحسغاا ةيااجكااال
واهللٌااااخاالتاىفااراقو ٍُااا



لااًرتااقفذاكاىٍلااامٌلااام
دامأكااادامفنرغااااحٓاإكااا

ذٌااامَليخيفاارولااًةاااقٍ
واىهااحضةهاادزًَعضاارام
ُااارىٓاااةاايالؾاائ  ام
حروىولحادُيسًاْلضالم
سدانلأىىهتاجااْلشالام
اااام ٌاااالاااًَتيياااّلاْلْو
ٔا ٔاوأكااام وبااأيأرضخيٍاا
غبرٌخٌّاَاىفاراقشآام

(1)ضهٍجَعةاذلماْلراام

 (959)هوووووۆچی روووووبٙەهٚ  (900)ثەٙٙهك ثوووووٚٙٓەٙە ًەٙ كۆٓوووووبغە ٙارە ًە 

ٗوووی  هبهیگەهیوووبّ ٓەثوووٚٙە ٙ ئەٙاّ  (گەى)هوووۆچی ٗەٍوووذ ثەٙەكەهەی هە 
ثە ووٚ ٍوٚ زبّ ٙ ، ىیبرو گوٚێوایەڵ ثوٚیٔە ٙ ژُوبهە ٓەثوٚٙیٔە ًە ٗبٙهێْوەهبّ

ئیٔغوووب فوووٚهافەٙ ، یبّ هووووكّٙٙئبڕاٍوووزەكەٍوووەتد چۆٓیوووبّ ثٚیَوووزجبیە ئوووبٙا 
ًە  (922)ًەٍوب ی ، ئەفَبٓە روبڕاكەیەهی ىۆه ىاڵ ثوٚٙە ثەٍوەه ئەٙ فە ووە

ثەغلا ٓەفۆّیەم ثاڵٙ كەثێزەٙە كٚهگ ئێْبّ ثٚٙە ثەٙ كەهكە فە وێوی ىۆه 
ٙە ٗۆهووووبهی ئەٙ ُوووووكٓە ئووووبفوەرێوی كەثێووووزەكٙارووووو ٗەٙاڵ ثوووواڵٙ ، كەُوووووم
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)عٔوووۆهەیە(ًە ثیوێووون ًەثیوەهوووبٓی ثەغووولا كەژی ئەٙ عٔوووۆهەیە ٓوووبٙی )اٍ 
ٍوەهە فۆّوی  هٚڕێوی ُوكٙە ثەٓبٙی )عٔلوٚك( هەً ٓەچوٚە، عٔلٚك( ثٚٙە

 فە ووی ثەغولا، ەهەی ئەٙ ٓەفۆّیە ثاڵٙ كەهوبرەٙەثۆیە ًەرۆ ەی هٚڕ ًێجوب
ثەرووبیجەد ئبفوەرەهووبّ كەچووٚٓە كەٙهی ثیوووەهە ٙ ٗبٙاهیووبّ كەهوووك ٙ ًەفۆیووبّ 

ُِٓكٛد  ُأَّ اَٜ:كەكا ُِٓكٌٛد ََاألَ َقِد اِعرُزَِٜٓا عُ  ِوبًّێ عٔلوٚك كایووی.  دَزَِٜٓالا  ََالا  عُ
هە ىآیِبّ ئەٙە ٗوبریْ ٙ ّویْ ثوۆ  ثەتٍ ٓەُبّ ىآیٚە، جٚهە )عٔلٚك( ُوكٙث

ثیوووەهە رووبٙەهٚ ئەٙ  ئیٔغووب فووٚاهكّ ٙ پبهەیووبّ ٗە وولەكایە، هووٚڕەهەد كەگێووویْ
كٙارووو ىآبهووبّ كەچوؤە  ی فەًوویفەٙ ثیوووەهە ، بّ ڕاىی ثیووذیوو)عٔووۆهە(یە ًێ
ثەٗەه ؽووبڵ عەٙاُووی فە وووی ئەٙە عەك یەریووبّ ثووٚەٙ ثووبٙەڕ  (0)هووۆهكەهەٓەٙە
یەهبٓییِ یئیٔغووب ٍیبٍوو، د رووب ئەٙ ئبٍووزە ىاڵ ثووٚٙە ثەٍووەهیبٓلاثەفووٚڕافە

عووالء اًوولیْ  (900)ثۆِٓووٚٓە ًەٍووب ی ، ثبٙەڕیووبّ ثەفووٚڕافەٙ ٍووؾو ٗەثووٚٙە
ەغوولا ئیٔغووب ثەه ًەٙەی ثەهەٙ ث، ُؾِوول فووٚاهىٍ ّووبٕ ٙیَووزی ثەغوولا ثگوووم

ئەٙ ٍووبؽیوە ، ىۆه ثووواكەهی ٍووٚ زبّ كەثوو  ثوەٙیووزە ڕم هووبثوایەهی ٍووبؽیو
ؾوی كهٍٙووذ كەهووب ٙ كە ێووزە ٍووٚ زبّ ثوووۆّ ئەٙ ریَِووبًە ًە ریَِووبًێوی ٍووی

ثەغوولا ثٔێووژّ هووبهیگەهی ڕاٍووزەٙ فووۆی ًەٍووەه فەًوویفە كەثوو  ٙئەٙ هووبد 
ئەٙە ثٚٙ ٍٚ زبّ ریَِبًەهە كەكا ، فەًیفە ًەكَەی عەٓبثی ٍٚ زبّ كەهٓبچ 

ە ًە ثەغولا ًەّوٚیٔێن ثەٓ٘ێٔوی ئەٙ ریَِوبً: كە و ثە كبىی ُغیوەكیْ پێوی 
ثەغوولا ٙ ٗە ێوون كەكووۆىٓەٙەٙ  كەچێووزەەٓووٚێٔەهایەری ٍووٚ زبّ ث كووبىی، ثٔێووژە
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ثوووبهآێوی ىۆه كەثوووبهم ٙ كٙای ئەٙەی ثەفوٙ، ثەغووولا كەٓێوووژّ ریَِوووبًەهە ًە
كەٍذ ًەگورٔی ثەغولا ٗە گووم ، فەٙاهیيٍ ٓب چبه كەث  ثگەڕێزەٙە ٍٚ زبّ

ئەٙ هوووبد ئەٙ كەٓبعەرەیوووبّ ثوووۆ كهٍٙوووذ كەثووو  هە ئەٙ ریَِوووبًە ٍووویؾویە 
ٗوبرٚە ثوۆیە آەی ٗەثوٚٙەٙ ثەثەهژەٙەٓولی فەًویفە هۆروبیی هبهیگەهی پیچەٙ

، زەٙە ثووۆ ئەٙەی ریَِووبًەهە كەهثوووەّ ٙ ثیَووٚرێْٔێئەٙ عووبهەی كووبىی كەٓێووو
ئەٙە عەك یەروووی ٍوووٚ زبّ ٙ ، ثەتٍ كوووبىی ّوووٚێٔی ریَِوووبًە هە ٓوووبكۆىێزەٙە

ی هە ثبٍووی ئەٙ ڕٙٙكاٙە عووب )ٓەٍووەٙی( ًەهزێووجەهە، كووبىی ئەٙ هووبد ثووٚٙە
ئبیوب ئەٙ  ثوەٍ ثبٍی عەكیلەی ٍوٚ زبّ ثووەٍ!َٓ ثبٍی چی ٓبىا: كەهب كە  

 (0).گوث  ًە ٓەڕٙفبٓی كەٙ ەرەهەیبّ!عۆهە هبهە رٚآی ڕێ
ٙە هە پبثەٓول ثوّٚٙ كەثێزەّٙ ڕ ۆی ًەٙ كۆٓبغە ثوۆ ێزەٙە ئەٙەی ثئیٔغب ئەٙە

ٍٚ زبّ ٙ ثٔەُوب ەی ٍوٚ زبّ ، ثٚٙە (گەى)ی فٚای گەٙهە رەٓ٘ب ثۆ ّەهعثە
ٙ كاهٙ كەٍووزەی ٓیوویەی فووٚای گەٙهە ثووۆئەٙاّ ّووەهعێووی ٙەهووٚ ث ، ٙ فەًوویفە

ئیٔغوب رەكلیَوی فەًویفە گەیْوزجٚە ، عی فوٚاهّەكەٍەتد ثەكەه ثٚٙیٔە ًە
ئەٙ ئبٍوووزەی هە عەٙاٍ یوووبّ ٗەروووب ٍوووٚ زبٓەهبّ چبٙیوووبّ ثەفەًووویفە كەهەٙد 

پێیووبّ ٙاثووٚٙە ئەٙ ، ًەكٙهەٙە ىەٙی ثەه كەٍووذ ٙ پێووی فەًیفەیووبّ ُووب  هوووكٙە
یبٓپووبهێيم ثەٙ ّووێٚەیە رەكلیَوویبّ هوووكٙە رووب ًەثەهژەٙەٓوولی ثٔەُووب ەیە فووٚا كە

ثەتٍ ئەگەه ًەثەهژەٙەٓووووولی ئەٙاّ ٓەثوووووٚٙایە ئیزوفەًیفەیوووووبّ ، ئەٙاّ ثوووووٚایە
ٙفووبٓی ٙڕ، ٙ هەٍووێوی رویووبّ كەفَووزە ّووٚیٔی كەگووود ٙ هٚێویووبّ كەهوووك
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فیالفەرووووی ئیَووووالُی یەم ٗۆهووووبهی ٓەثووووٚٙە كەیووووبّ ٗۆهووووبه هۆثجووووٚٓەٙە 
كیووبه ثووٚٙ ثەهەٙ كەهەٓغووبُێوی ٓووبفۆُ كەیووبّ  عووٚآیپێْووەهییەهبٓیِ ىۆه ثە

ٔا}: ەگوروٚە فوٚای گەٙهە كەفەهُو ثەتٍ پەٓول ٙ عیجوەریوبّ ٙەهٓ، ثب ُلا َواتَّ
َِثً ََحُِػيََبََّلفِخْ ِر ٔااَّلَّ ٍُ ًَْكيَ اثًٌِاُِْس ٔاَخاغَّ ا ٍُ نََّواْنيَ

َ
َأ َطاِدردُاهللَّ

 (0){(25)اىْهَِلاِب
ٗێوّوی ُەغوۆى ثوۆ ٍوەه  بٍیٚای گەٙهە ثًەثەّی كاٗبرٚٙپْزیٚاّ ثەف 
ّەڕی )عویْ عوبًٚد( یەهبّ ٙ یٍەهٗە لآی كەٙ ەری ئێٌیقبٓ تری ّبٍ ٙٙ

ًەفوووٚای گەٙهە كاٙاهوووبهیْ ئەٙ ٍٓٚووویٔەُبّ ًووو  كجوووٚڵ ثووووبد ٙ ، كەهەیوووْ
 رەهاىٙی هوكەٙەی چبهەُبّ پ  كٚهً ٙ گواّ هبد.
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 َ شی دٖٚٚ تٗ

 وی پێشٗ

  ٚ (جاٌٛخ عیٓ) جۀگی
 ەواْیئێٍیخأی دەٚڵەذی درٚسرثٛٔی سەرەذای

إّ اًؾِل ًٌٖ ٓؾِلٕ َٙٓزع٠ٖٔ َٙٓزەفوٕ ٙٓعٚم ثبًٌٖ ُْ ّوٙه أٓفَٔب ُْٙ 
٠ٍئبد أعِبًٔب ُْ ٟ٘لٕ اًٌٖ فال ُضي ًٖ ُْٙ ٟضٌي فال ٗبكٝ ًٖ ٙأّو٘ل 

 أّ   إًٖ إ  اًٌٖ ٙؽلٕ   ّوٟن ًٖ ٙأّ٘ل أّ ُؾِلا عجلٕ ٙهًٍٖٚ.
ارَا) َٓ حُّ

َ
ََخ ِرا ُِااَّلَّ ٌَ ٔأاآ ُلا َاتَّ َََّولُتَلاحِاَِّضاقَّاهللَّ أُت ٍُ َت ًْإِلَّ جْاُخ

َ
َوخ

ٔنَ ٍُ  .  201 عُسإ اٍ(ُمْصيِ
ارَا) َٓ حُّ

َ
ٔاانلَّاُسخ ُل ًُاتَّ ِيَربَُّس ًْاَّلَّ ََْخيََلُس وََخيَاقََواِضَدةٍَجْفٍسٌِ

ا َٓ اٌِِْ َٓ اَوَبدََّزوَْس ٍَ ُٓ ٔاوََونَِصاءًَنرِ اًرَِسالًٌِِْ ُل َاتَّ ِياهللَّ تََصااَءلُٔنَاَّلَّ
رَْضامَةِِّ

َ
َإِنََّواْْل ًََْكنَاهللَّ   1 ايٓطا٤ (َررِيتاًَنيَيُْس
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ارَا)  َٓ حُّ
َ
ََخ ِر ٔااَّلَّ ُِ ٌَ ٔاآ ُل َاتَّ ٔااهللَّ ُ ْٔلًَوكُٔل َشاِدرداًكَ ًْرُْػايِصْ، ىَُسا

ًْ اىَُس ٍَ ْخ
َ
َْفِرْأ ًَْوَي ًْىَُس َُْذَُُٔبُس ٌَ َِفمِرَُو زاًفَازََذَلدَْورَُشَٔلُاهللَّ ْٔ فَ

  82ا ؽياة  (َنِليٍاً
یٔولە. ىۆه عوبه گۆی( ئێَوزب ٙ ڕاثووكٙٙە ثوۆ فٚێٔولٓەٙەی ئبُێژٙٙ )گفزٚ

ٓەٙە ٗەٓووووبٙی ُێووووژٙٙ ثووووۆ ئەٙەی ًەٙم ٓەفەٍووووی ّوەٍووووزەهبّ كەُووووبٓگێو
ٙە ئەٙ هەٍەی ُێژٙٙ ٓبفٚێٔێزەٙە فۆی ُەؽوٍٙ هوك، ٍەههەٙرْ ٗە ِژیٔەٙە

ثەّووێوی كٚهئووبٓی پیوووۆى ثووبً ًەُێووژٙٙ ، ئەىُووٚٓی ئُِٚەرووبٓی پێْووٚٙ ًە
ٌُِالٓێووی رووبهیوی ٙ ، ٍووزەٍ ٙكاكپەهٙەهی، ی هووٚفوٙ ئیِووبُّێووژٙٙ، كەهووبد

ثەتٍ ئەٙەی ىۆه گوووووٓگە ٓووووبث  ، فٚاٙیَووووزی ٙ فووووۆ ٙیَووووزی، ڕٙٓووووبهی
، رەٓ٘وب ىآیٔوی چەٓول چیووۆم ٙ ثەٍوەهٗبرێن ثو ، فٚێٔلٓەٙەُبّ ثۆ ُێوژٙٙ

یٔوی چەٓول چیووۆم ُبٓغِبّ ًەفٚێٔلٓەٙەی ُێژٙٙ رەٓ٘ب ىآئەگەه ثێذ ٙ ئب
ٙروووبه ٙ ُەعٌیَوووی پێقوووۆُ ثوەیوووْ ئەٙ هوووبد ڕێووون ، ٙ ثەٍوووەهٗبرێن ثووو 

ی گەٙهە ًەكٚهئوبٓی پیووۆى فٚا، پێچەٙآەی كٚهئبٓی پیوۆى ٗەٓگبُٙبّ ٓبٙە
ًْاىَْلَػَعفَاكُْػِع...}: كەفەهُو  ُٓ اُرونَىََهيَّ ُەثەٍوذ  (0){(176)َحَخَفهَّ
ثووۆیە كەثوو  ، ٙهك ثووٚٙٓەٙەیە وآەٙەی ئەٙ ثەٍووەهٗبربٓە رێفوووویْ ٙ ًوو ًە گێوو

ثە ووٚ كەثو  ، )ًەٍب ی ئەٙەٓلە ئەٙ ڕٙٙكاٙە ڕٙیولاٙە( ئەٙ كۆٓبغە رێپەڕهەیْ

                                                            

 089: ( األعواف0)
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؟( ثگەڕێووویْ ثوووۆ كۆىیووؤەٙەی ئەٙ ًەٙە ثوەیووؤەٙە )ًەثەهچوووی ڕٙٙیووولاٙەثیوووو 
 ٙەتُە.

ه چی ٙاثوٚٙ( )ًەثە ًلّٙ( ڕێن ًەٍەه ئەٙ ثبثەرەیەە)اثْ فپێْەهییەهەی 
ٗەه ئەٙ ٗەٓگبٙەّوووە)اثْ فٌووولّٙ( ًەثوووبكی ُێوووژٙٙ ٍٓٚوووەهبٓی روووو عوووٚٙكا 

پووێَ ٙایە ثەّووێوی ىۆهی ُێووژٙٙ ًە ٗەٓووبٙی هزێجەهووبٓی رەفَوویو ، كەهووبرەٙە
ثەرووبیجەد ئەٙ هووبرەی ُٚفەٍوویوەهە كەچێووزە فوويُەد ئەٙ ئبیەرووبٓەی ، كایە

ئەٓغوبٍ  ُوۆڤ ئەگەه روبٙاّ، هەثبً ًەكەهەٓغبُی هوكەٙەی ُوۆ ەهبّ كەهب
رێچوٚٙٓە ٙەهوٚ ئەٙ  ەچ ؟ كەهەٓغوبُی ٍوزەُوبهیثلا ژیبهٙ ژیبٓی ًێزێن ك

 : ئبُبژەیبّ پێووكٙە ئبیەربٓە
نَْذلَِم}

َ
ًْأ َ َْل ْٓيَِمَربَُّمرَُس اةُِليْمٍاىُْلَرىُم َٓ يُ ْْ َ

({131)َبفِئُنََوأ
ْٔ}(131:اْلُهام) َ نََّول

َ
َوأ ْْ َ

ٔااىُْلَرىأ ُِ ٌَ ْٔاآ َل َِاَواتَّ ًْىََفَخْط ِٓ ةَاَرََكٍتَنيَيْ
ََ اءٌِِ ٍَ رِْضالصَّ

َ
ََْواْْل ٔاَوىَِس ةُ ًَْنذَّ ُْ َخْذَُا

َ
اافَأ ٍَ ِ ٔاة رَْسِصاُتٔنَََكُُا

(٩٦}) (0)
ْخذَُوَكَذلَِم}

َ
َخذَإَِذاَرّبَِمأ

َ
ثٌَوِهَاىُْلَرىأ ٍَ ِ ْخَذهُإِنََّكال

َ
ًٌأ يِل

َ
َطِدردٌأ

(102})(0)
ا} ٌَ ْٓيَِمَمَربََُّكنََو ااةُِليْامٍاىُْلَرىيِلُ َٓ يُ ْْ َ

(0){(117)ُمْػايُِطٔنََوأ
                                                            

 99: ( األعواف0)
 020: ٗٚك (0)
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ًْاىُْلااَرىَوحِيْااَم} ُْ َِااا يَْه ْْ َ
اااأ ٍَّ َ ٔال اا ٍُ َِاااَكيَ ًْوََسَهيْ ِٓاا ْٓيِِه ٍَ ِ ِْٔنااًدال َم

(59})(0)
ًِْفلَِصَتإٍََكنَكَدْ} ِٓ ََِّخانِآرَثٌَمْصَهِِ ََْس ٍِيٍَخ الٍرَ ٍَ ٔاوَِطا َُُْكُا ٌِا

ًْرِْزقِ ةٌَلَُواْطااُهُرواَرّبُِساا ّيَِتااثٌةَااْْلَ ـَ ٔا(ٯ)َدُفاأرٌَوَربل ْنَرُؽاا
َ
فَأ

َِا رَْشيْ
َ
ًْفَأ ِٓ ًْاىَْهرِمَِشيَْوَنيَيْ ُْ نْلَا ًَْوَبادَّ ِٓ َِّتَايْ َِّتَاْيِِِبَ ُزاوٍَذَواَتَْس

ُ
أ

ذْوٍََخٍْؿ
َ
ءٍَوخ َْوَََشْ َِاَذلِاَم(ٰ)كَيِيوٍِشْدرٌٍِ ًَْسَزيْ ُْ ااا ٍَ ِ َزَفاُرواة

ْو َْ ُُنَازِيَو  (8) ({ٱ)اىَْهُفٔرَإِلَّ
هە ئەٙە هوووكەٙەی فووٚكی ، ىۆهثەی ُٚفەٍوویوەهبّ ثبٍووی ئەٙەیووبّ هوووكٙە 

ٍووبڵ  00) ثەّوویًە پێْووەهی ، ُوووۆ ە كەهەٓغبُەهبٓزووبّ ثووۆ كیووبهی كەهووب
ثەپْوزیٚآی ، ثە كهێژی ثبٍی ئەٙ فبتٓەُوبّ هووك، ( كاغەف ەد ًەئبُێيی
گەٙهە ًەٙ ثەّە ًەگەڵ گێوآەٙەی ڕٙٙكاٙەهبّ ریْن كەفەیٔە چەٓول  فٚای

 : فب ێوی گوٓن ًەٙ فبتٓە
كەد ، (ثەهكەٙاُەٙ ثەهكەٙاُوووویِ كەثێووووذٌُِالٓێووووی )ؽە  ٙ ثبریووووي: یەهەٍ

ٓبثیٔوم ؽە  ٙ ثبریي كەٍزجوەٓە ٌُی یەهزو ٙ ثەرەثبیی ًە چٚاه چێٚەیەم 
 ثژیْ.

                                                                                                                                                       

 008: ٗٚك (0)
 59: اًو٘ف (0)
 08 -05: ٍجأ (8)
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  ؟ یوووبّ ثەپوووێچەٙآەٙە هەٍوووێوەكەٗێٔوووُووویٌٌەد فوٟوووبكهەً ثەهٗەٍ : كٙٙەٍ
كەرٚآ  گۆڕآوبهی ثوبد ٙ فٚێٔێوی ربىە ثوبرە عەٍزەی ئەٙ ئوُِٚەرەٙ 
ىیٔلٙٙی هبرەٙە؟ ٍەیفەكییْ كٚريٙ ىاٗیوو ثێجووً چوۆّ رٚآیوبّ ئەٙ ٙاكویعە 

 ثگۆڕّ؟
ٙ ثٔەُوب ەهەی هە روێوەڵ ثەكەٍوەتری عەٓگیيفوبّ  ُؾِوٚك یە وٚاط: ٍێیەٍ
ئەٙەی ٍُٚوو ِبٓبّ ًە عەٓوون كۆهآوولثٚٙیبّ  رٚآیووبّ ثەُووبٙەیەهی هەٍ، ثووّٚٙ

ئەٙەُ ثێگُٚوووبّ ئەىُوووٚٓێوی ىۆه گووووٓگە ، ئەٙاّ ثەٍیبٍوووەد ثیگێووووٓەٙە
 ثەكافەٙە ىۆه ثەهەُی ثبٍی ًێٚەهواٙە.

فیل٘ی )ٍیبٍوەد هووكّ( ثە هووكەٙە پێوی كەگەی ٓەم ًە ٗەٓوبٙی : چٚاهەٍ
فێووی ئەٙآەی ًەُەیولآەهە ، هزێجبّ ٙ ثەّوێٚەیەهی ٓەىەهی كیواٍوە ثوووم

عیوووبٙاىّ ًەٙآەی ًە ٍوووٚچێولا ٙ رەٓ٘وووب ثەّوووێٚەیەهی  ٍیبٍوووەد كەثوووْ ىۆه
 ٓەىەهی ٍیبٍەد كیواٍە كەهەّ.

، یووبُی ئبٍووِبٓییەئەٙ ُوویٌٌەرە ثەؽووٚهِی ئەٙەی فووبٙەٓی هۆرووب پە: پێوؤغەٍ
ئەٙەی ، كەد ًەٓێٚٓووبچ : كە وو ثەتٍ ُێووژٙٙ پێِووبّ ، ثە وو  ّوەٍووذ كێٔوو 

ٌٌەرێوی رو ث٘برجوب ثوٚٓی ٓەكەُوب یوبّ ثەٍەه ئەٙ ُیٌٌەرەٗبرٚە ثەٍەه ٗەه ُی
 ٓبٍٔبُەی ثەیەم عبه كەگۆڕكها.

ٗێوي روبهە پبٍوەٙآی ك َوۆىی)كەٙاهەٙ ثوٚٙٓە( : كە و ُێژٙٙ پێِوبّ : ّەّەٍ
، یوبّ ثوٚٓی كەُێٔو ، ٗێيی ٓەثٚٙ ثٚٓی كەهەٙێزە فەرەه، ٗەه كەٙاهەٙ ثٚٓێن

 ثەتٍ ٓبٍٔبُەی ًەكەٍذ كەكا.
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بٓووولاٙە ریْووون ثقەیووؤە ٍوووەه ئەٙ ًەگەڵ گیووووآەٙەی ڕٙٙكاٙەهوووبّ ٗەٙ ِ
 هەئبُبژەُبّ پێی هوك. ُفبتٓە

: ەروی فوٚای گەٙهەی ًەٍوەهث  كەفەهُو ئیِبُی ّوبفیعی ڕەىاٙ ڕەؽِ
ًێْی ، ُْ عٌَ اًزبهیـ ىاك علٌٖ. ئەٙەی ُێژٙٙ ثيآ  عەك ی گەٙهە كەث 

كآە ٍوووبڵ كیواٍوووەی ُێوووژٙٙ ٙ ئەكەثوووی  ثیَوووذكهاٙەرەٙە هە ٓووويیوەی وگێووو
یەهوبّ یثوۆئەٙە كیواٍوەٍ هووكٙە روبٙەهٚ ًەثویوبهە فیل٘ ٚیئیٔغوب فەهُو، هوكٙە
 (0) ثپێوَ.

ًەفووووٚای گەٙهە كاٙاهووووبهیْ ثەهەهەد ثقووووبرە هبهەهبِٓووووبّ ٙ ئەٙ ُبٓوووولٙٙ 
كجٚڵ ثوبد ٙ ئُٚێلیِ كەهەیْ رٚآیجِوبّ ٍوٚكێن ثەفوٚێٔەهی  ثٚٓەُبّ ً 

ٍوووٚپبً ٙ كٙعوووبی فێویْووویِبّ ثوووۆ ٗەُوووٚٙ ئەٙ ، فۆّەٙیَوووذ ثگەیەٓوووْ
 هبِٓبّ ثەكیبهی ثۆ كەٓێوّ.ك َۆىآەی ٗە ە

 

 ثبى ُؾِل ؽەٍەٍّەه
 0000ەعەثی ڕ 0ٗەًٙێو 

 05/0/0202ثەهاُجەه ثە 
  

                                                            

اًؾِٚی  (فٚائل ا هرؾبى ٙٓزبئظ اًَفو فی افجبه اًلوّ اًؾبكی عْو. ُٖطفی ثْ فزؼ ا0ًٌٖ)
 .80 پەڕە  ،ثەهگی یەهەٍ
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ًبصًاهللالرمحَالرضي
 

 ذا رٖٗ س

ًەگەڵ هەٙرٔوووی ثەغووولا ٙ ڕٙفوووبٓی فە فەروووی عەثجبٍوووی كۆٓوووبغێوی 
ئەٙیوِ كهٍٙوذ ثوٚٙٓی ، ٍیبٍی ًەعێووا  ٙ كەٙهٙ ثەهی كەٍوزیپێووك ربىەی

 یەهبٓە(.یٓكەٙ ەری )ئێٌیقب
ە ًە كٙٙ ثووووووگە پێو٘برٚٙە)ئێوووووي( هەثەُبٓوووووبی ٌُووووووە  یوووووبّ ئەٙ ٓوووووبٙ

هەُەثەٍذ پێی فبٓی گەٙهەی )ُەغۆًە(  )فبّ( ًەگەڵ، گٚێوایە ی كێذ
ثە ووٚ ، ٙٓییەثەتٍ ٍەهثەفۆ ، هە ڕاٍزە كەٙ ەرە، ُەثەٍزیِ ًەٙٓبٙە ئەٙەیە

  (0)گٚێوایە ەٙ ٌُوەچی فبٓی گەٙهەی ُەغۆًە.
رووب ٍوؤٚهی ّووبٍ ٙ رەٙاٙی ، رەٙاٙی ئێووواّ ٙ عێوووا  كەٙ ەرووی ئێٌیقووبٓی
ثەتٍ ٍووەهثەفۆ ، ئەٙ ڕٙٙثەهە فووواٙآە ڕاٍووزە كەٙ ەرە، رٚههیووبی ئێَووزب ثووٚٙ

ًەگەڵ ، ثە ووووٚ ًە ٍووؤٚهی فەهُبٓەهوووبٓی فوووبٓی گەٙهە كەهٓوووبچ ، ٙٓیووویە
 كٙای ئەٙەی )ُٔووٚ(ی هٚڕی)روًٚی( (903)رێجیٔی ئەٙەی هە ًەٍوب ی 

                                                            

 كًٙخ اًِِب٠ًن فٞ ُٖو ٙاًْبٍ/ك.ٕجؾٞ عجلأًِعَ ُؾِل.( ٠ٍبٍخ اًِەٚى ا ٠ًقب٠٠ْٓ رغبٕ 0)
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كەهبرە ٓٚێٔەهی  )ٗۆ هۆ( ٗەه ًەٙ هبرەٙە، ىكەهوێزە فبٓی گەٙهەی ُەغۆ
ٙ  یەهبّ(یفۆی ثۆ ٍەهپەهّوزی ئیوواّ ٙ كاگیوو هوكٓوی كەتی )ئیَوِبعیٌ

 (903)ٙارە ُەغۆًەهبّ ًەٍوب ی ، ُیَوكٙارو كاگیوهوكٓی عێوا  ٙ ّبٍ ٙ 
ُەغوۆى  كەٙ ەرویكەّیبّ ىآی ، بّ كاڕّزجٚٙیڕا پیالٓی كەٙ ەرێوی ئێٌیقبٓی

 ٓبچبهّ ثەٙ عۆهە ٍیَزەُە ثەڕێٚەی ثجەّ.، ئەٙەٓلە فواٙاّ كەث 
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 داتەشىزدٔی عێزاق 
 چۀذ یەوەیەوی ئیذاری تۆ

ٗۆ هوووۆ ثەغووولا عێووولەٗێ   ٙ كەچێوووزە ٓوووبٙچەی ، كٙای هەٙرٔوووی ثەغووولا
عێوا  كاثەُ كەهوب ثوۆ چەٓول ، ثەتٍ ثەهًەٙەی ثەغلا عێج٘ێ   (0)، ُەڕاغە

 ی فۆی كەهب. ٓبٙچە ٙ یەهەیەهی ئیلاهی ٙ رەٌٍیِی هەٍە ٓيیوەهبٓ
 : ئەٙآەی كٙای ٗۆ هۆ ثەڕێٚثوكٓی عێواكیبّ هەٙرە كەٍذ

پێْووزویِ ٙەىیوووی ، اًعٌلِووٞ( هەكەثوو  ثەٙەىیوووی یەهەٍ)ُؤٟوول اًوولْٟ ثووْ 
، )فقواًولیْ اًولاُەبٓی( كەثێوزە فوبٙەٓی كیوٚاّ، عٖیَ(ثٚٙ )ٍُٚزە فەًیفە

)عٌوووی ث٘وووبكه اًقواٍوووبٓی( كەثێوووزە ثەهپوٍوووی )اًْؾٔخ(ُەثەٍوووذ ًە ٓوووبٙی 
یؾٔە(ٙارە ثە هەٍوووی پیزووی )ُ( ئەٙ كەىگووبیەیە هەىیووبرو ئبگووبكاهی )ّوو

ئەٙ كەىگووووبیە كەگەڕێووووزەٙە ٍووووەهكەُی ، كەثوووو  ٙتدئەُووووْ ٙ ئبٍبیْووووی 
، ەٗبّ(ثٚٙئەٕوفئەٙ هبرەی پبیزەفزی ؽٚهِیوبّ ًە ّوبهی )، ٍەًغٚكییەهبّ

ئەٙ كەىگبیەیووووبّ كاُەىهآوووول ثووووۆ ىەُووووبٓەری ئەٙەی ثەغوووولای پبیزەفووووذ ًە 
ثوۆیە ئەٙ كەىگوبیە ًەٍوەهٙی ، كەهٓەچێوذ ٍوەًغٚكیزبٓی فەهُبٓەهبٓی ٍٚ 

                                                            

 ی فۆهئبٙای ئێواّ ًەٓيین كەهیبچەی ئٚهُٙییە.ثبهٚهكەهەٙێزە  ( ّبهی ُەڕاغە0)
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ڕاٍوزەٙ فوۆ ٍوەههوكەیەهی ٍوەهثبىی ، كەىگبی )پوۆًیٌ(ی ئەٙ هوبد ثوٚٙە
 ٓيین ًەٍٚ زبّ ٍەهپەهّزی هوكٙە.

ٙهكە ثەٍ عووۆهە ، كەهوێووذ )عجوولأًِعَ اًجٔوولٓیغٞ( )كەىاٙەد( رەٍووٌیَ ثە
عەٓوووبىەی ژیوووبّ كەگێووووٓەٙە ّوووبهی ثەغووولاٙ گەڕەم ٙ هۆتٓەهوووبّ ًە  ٙهكە

ای ّوبهی ثەغولا كٙ، ُوكٙٙەهبّ پبم كەهوێزەٙەٙ ثبىاڕەهبّ ئوبٙەكاّ كەهووێزەٙە
، هكە ٓەفەٍووی ژیووبّ ٗە وولەُژێزەٙەهووبٙ ووكٓی ثەكەٍووذ ُەغۆًەهووبّ ٙهكە ٙ

اغە( ئەٙ ۆ ٗەهٙەهٚ پێْزو ثبٍِبّ هوك ثویبڕ كەكا ثچێزە ّبهی )ُەڕٗۆ ه
 ّبهە كەهب ثە ثٔوەی ٍەهثبىی فۆی.
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 ِەڕاغە یڕصەدِەدرٚسرىزدٔی 

ٕوەكێن( هەكٙاروو ثە ُەڕ، ٗۆ هۆ فەهُوبّ كەهوب ثەكهٍٙوزووكٓی)ڕٙآگە
كهٍٙووووووزووكٓی ئەٙ هووووووبهەُ ثە ، هووووووبدٓووووووبٙ كەهكە ُەڕاغە ُەڕٕووووووەكی

ٗەه ًەٗەُوبّ هبریْوولا كاٗوبری ئەٙكووبفی ، ٍٚوی( كەٍووپێومر ٕویوەكیٔی)ٓە
ٗەه ٗەُوٚی ، ئیَالُی ًەرەٙاٙی ئەٙ ٙتروبٓەی هەٙروٚٓەرە كەٍوذ ُەغوۆى

كهٍٙوزووكٓی : یٔی رٍٚوی كە و كٍٓٚوەیوەك، كەهوێوذ (0)َ ثە )رٍٚوی(رەٌٍی
ثەتٍ ٗۆ هوۆ ، ٍوبڵ كەهوبد ٍویُەهٕەكێن ثەٙ ّێٚەیە پێٚیَذ ثەُوبٙەی 

ئەٙە ثوٚٙ ، ٍبڵ ُبٙەیەهی ىۆهە ٙ كەث  پەًەی ًێجوەیٍی هە : پێی كە  
ٍبڵ  كٙاىكەكەث  ثە  ُەڕاغە ُەڕٕەكیٙارە ، ٍبڵ پێن كێْ كٙاىكەًەٍەه 
ٗۆ هوۆ ًە چیؤەٙە چەٓول ىآوبیەم كێٔو  ثوۆئەٙەی ثەّولاهی ، وومرەٙاٙ ث

، بٓی ئیَوالُیِ ىآوبی ثۆهوۆكەهوكەٙەًەعی٘، ٓی ئەٙ ُەڕٕەكەثْكهٍٙزووك
بد هە ثەّووووووولاهی كهٍٙوووووووزووكٓی ئەٙ ًەىآوووووووب ثەٓبٙثبٓگەهوووووووبٓی ئەٙهووووووو

ی ٙ ٓغوووَ اًووولیْ قیاڵروووفقواًووولیْ اًِواغوووی ٙفقواًووولیْ اً)ٕوووەكەثّٚٙ ُەڕ

                                                            

( ٓەٕیوەكیٔی رٍٚی ٓبٙی رەٙاٙی ُؾِل هٚڕی ُؾِلی هٚڕی ؽەٍەٓی ٓەٕیوەكیٔی 0)
، ٙەفبری هوكٙە( ًەثەغلا 980( ٙەًەٍب ی )598ًەرًٚ ًەكاین ثٚٙە ًەٍب ی )، رٍٚیە

ڕۆ ێوی ٍەهەهی ٗەثٚٙ ًەگورٔی ثەغلاٙ هّٚزٔی ، ىآبٙفەیٌەٍٚفێوی گەٙهەی ّیعە ثٚٙە
 .(052/ 0) ثبًٚف٠بد فەًیفە اًٚافٞ
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فبّ( هوبههوكّ ی ُوكٓی فبٓی گەٙهەی ُەغۆى)ُٔگٚاثەتٍ كٙ، اًليٙیٔی(
ُەثەٍوووذ ًە ، ٙەئیَوووزب ّوووٚێٔەٙاهێوی هەُوووی ُوووب، ًەٙپووووۆژەیە كەٙەٍوووز 
ًەٗەُوبّ ، ٕەكە ٍەهٓغلآی عٚ ەی ئەٍوزێوەهبّ ثوٚٙەكهٍٙزووكٓی ئەٙ ُەڕ

ٙهی ٓێووٚاّ ٗەٍووبهەهبّ ٙ ژُووبهكٓی كٙ هبروولا ثووۆ ؽیَووبثبری ّووەٙٙ ٙ ڕۆژٙ
كاٙەٙ ىۆه  ىآَوزەێووی ىۆهیوبّ ثەٙ عوۆهە یٔگیُەغۆًەهوبّ گو، ثەهبه ٗبرٚە

عووبهیِ ثەه ًەٗێوّووەهبٓیبّ پوٍوویبّ ثە ئەٍووزێوە ٓبٍووەهبّ هوووكٙە ثووۆ كیووبهی 
 هوكٓی هبری گٚٓغبٙ ثۆ ٗێوُ هوكّ.

ٕەكە هزێجقبٓەیەهی ىۆه گەٙهە كاكەُەىهێٔ  ٓيیوەی )رٍٚی( ًەٙ ُەڕ
ٙ  ىۆه ًەهزێجەهووبٓی ثەغوولاٙ ّووبٍ، ٗەىاه ُغٌوول هزێووت هۆكەهووبرەٙە (022)

یعەد ٙ ّەههزێجەهبٓیِ ًەٗەُٚٙ ثٚاهەهبّ ، زە ئەٙ هزێجقبٓەیەێعەىیوە كەٗێٔ
فەًَوووەفەٙ گەهكٙٙٓٔبٍوووی ٙ ئەٍوووزێوە ٓبٍوووی ٙ ؽیَوووبة ٙ ٗەٓلەٍوووەٙ ىۆه 

)كاه  ئیٔغووب فووبٓٚێوی گەٙهەی رێوولا كهٍٙووذ كەهووبد ثەٓووبٙی، ثووٚاهی رووو
چەٓوولیْ هەٍووی ّووبهەىای رێوولا هۆكەهووبرەٙە ًەثووٚاهی فەًَووەفە ٙ  اًؾوووِە(

ُووب ی كهزووۆهآیِ ، ّووەٙ ٙ ڕۆژێووولا ٍوو  كهٗەُیووبّ ثووۆ فەهط كەهووبدًە
كهٍٙووووذ كەهووووبد ٙ كهزووووۆهی ّووووبهەىای ثووووۆ ٗێٔووووبثٚٙ ٗەه كهزووووۆهێویِ 

كٚربثقبٓەهی ثوۆ ىآبیوبٓی ئوبیٔی ، كهٗەُی ثۆ فەهط هوكٙە كٙٙێولا ڕۆژًە
، م یەم كهٗەُوی ثوۆ فەهط هووكٙەڕۆژكهٍٙزووكثٚٙ ٗەه ىآوبیەهی ئوبیٔی 

م ٓیووٚ ڕۆژكآووبٙاّ ٗەه ىآووبیەم ًە فەهُٚكەٓبٍووی ُووب ی فەهُٚكەّووی ثووۆ 
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پوبهەیەهی  ُەڕٕوەكەكیبهە كهٍٙوزووكٓی ئەٙ ، (0)، كهٗەُی ثۆ فەهط هوكٙە
ٍوٚكی  ُەڕٕوەكەىۆهی رێلەچ  ثۆیە ٗۆ هۆ پوٍیبه ًەرٍٚی كەهوبد ئەٙ 

ثوبثچیٔەٙە : چییە هە ئەٙ ٗەُٚٙ پبهەیەی رێجچو ؟ رٍٚوی ثەٗۆ هوۆ كە و 
ٗۆ هوۆُ ًەگەڵ ٍوەهثبىێوی ، ٓەٙەد ثوۆ كەكەٍكەهٙەی ّبه ًەٙم ڕٙٙٓووك

ثبیەهێوون ًەٍووەهثبىەهبّ رەّووزێوی : كە وو ىۆه كەچوؤە كەهەٙە ئیٔغووب رٍٚووی 
ثەتٍ عووگە ًەُووْ ٙ رووۆ ، گەٙهە ثجووب ًەٍووەه ئەٙ ّووبفە ٗە ووی كارە فووٚاهەٙە

ٗۆ هوووۆُ فەهُوووبّ كەهوووبٙ ًەٍوووەهی ّوووبفەهەٙە ، هەٍوووی روووو ثەٙە ٓەىآووو 
ی ىۆه گەٙهەی كەثوو  ٙ ئەٙآووی ًەٙم رەّووزێن ٗە وولەكەٓە فووٚاهەٙە كەٓگێووو

ئیٔغوب ، ثّٚٙ ٗەه ٗەُٚی ڕاكەچ ەهێْ رەٓ٘ب ٗۆ هۆ ٙ رٍٚی ئبٍبیی كەثوْ
ُەڕٕووەكە ئەٙەیە هە ئووێِە كەرووٚآیْ ٍووٚكی ئەٙ : كە وو رٍٚووی ثەٗۆ هووۆ 

ٗۆ هۆ كەٓبعەری ىیوبروی  ْ ٙ ٙەهٚ ئەٙ فە وە ٓبچ ەهێیْثيآێ٘برەهبّ پێْ
ُوووٚٙ ٗۆ هوووۆ ئەٙ ٗە (0).ُەڕٕوووەكە ثوووۆ كهٍٙوووذ ثوووٚٙ ثە كهٍٙوووزووكٓی ئەٙ

ٗەهٗەُووٚی رٚآوولەٙەٙ هوووكی ثەكب ووت ٙ  ئووب زّٚ ٙ ىیووٚەی هەكەٍووزی هەٙد
ْووی هوووك ثە كٙٙ یٗەٓوولێوی ڕەٙآەهوووك ثۆفووبٓی گەٙهەی ُەغووۆى ئەٙەی رو

ثەّووەهەی ، هە (ُەڕٕووەكەثەُ ثەّووێوی رەهفووبّ هوووك ثووۆ كهٍٙووزووكٓی )
گورٔوووی )ّوووبٍ ٙ رویْوووی ًەٙ ٍوووٚپبیە فەهط هووووك هەئبُوووبكەی هوكثوووٚٙ ثوووۆ 

 (.ُیَو

                                                            

 .05ثەهگی  800 پەڕە ،( اًجلایخٙأً٘بیخ0)
 .(008/ 8) اًٚف٠بد ( فٚاد0)
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ێٍٚوزی كەهووك ٓوبٙچەی )عەىیووە( ( پُیَو)ٗۆ هۆ( ثۆگورٔی )ّبٍ ٙ 
ئبُووبكە ٗێيێوووی گەٙهە ، ثووۆیە ٗەه ًەگەڵ هەٙرٔووی ّووبهی ثەغوولا، ثجوووم

ی هٚڕی ٙ كەیٔێوم ثۆ فوۆُ هووكّ ٙ ىاُوْ كەهب ثەٍەهپەهّزی )یِْٚد(
هوكٓووووی ڕێگووووبی ئەٙ ٍووووٚپب گەٙهەیەی ثەڕم كەهەٙم ثووووۆگورٔی ّووووبٍ ٙ 

 .یَوُ
ئەٙ ّٚێٔەی هەعبٍو  كەثو  ٙ ُەهكآە ٙ ّوێوآە ٍوەٓگەه ًە ٗێيەهوبٓی 

( هە ٓويیوەی كٙٙ ٍوبڵ ثەهەٓگوبهی ُەیبفوبهكیٔەٓوبٙچەی ) ُەغۆى كەگووّ
ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى كەثوؤەٙە ٙ كٙارووویِ ثەكهێووژی ثبٍووی عی٘ووبك ٙ ئووبىایەری 

ثەتٍ ئێَووووزب گوووووٓگە ثەهووووٚهری ئبُووووبژە ، فە وووووی ئەٙ ٓووووبٙچەیە كەهەیووووْ
 ی )عەىیوە( ثوەیْ.ثەٓبٙچە
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 ی )جەسیزە(ِێژٚٚوٛرذەیەن دەرتارەی 

ُەثەٍوووذ ًە)عەىیووووە( ئەٙ ڕٙٙثەهٙٓوووبٙچە فوووواٙآەیە هەكەهەٙێوووزە ٓێوووٚاّ 
چەیە پێو٘ووبرٚە ًە ٍوو  ثەّووی ئەٙ ٓووبٙ، فووٚڕادكیغووٌەٙ ، ٗەهكٙٙ ڕٙثووبهی

  .ثەهوكیبه ٙ كیبه ُٚىەڕ )ُضو( ڕەثیعەكیبه ، ٍەهەهی
ٌ ڕەئوٙ فوبثٚهٙ  (َُِػايبي)یًْە ٓەٕویج پێو٘وبرٚە، ڕەثویعەكیبه : یەهەٍ

)ثۆروبّ(  كٙهگەی اثوْ عوُٚەه )ّٔگبى( ٙ )ؽەٍەهە( ٍٙٔغبه اًعیْ
)اثووْ عِوو( عجلاًٌووٖ هووٚڕی عوُٚەهی هووٚڕی فەرووبة  ُەثەٍوزیِ ًە

ثە ووٚ ُەثەٍوذ ًەٙ ٓوبٙە هەٍوێن ، ڕەىاٙ ڕەؽِەروی فٚایوبّ ًێجو ٓییە 
ثووووٚٙە ثەٓووووبٙی ؽەٍووووەٓی هووووٚڕی عووووُٚەهی رەغٌجوووویە ٗەٓوووولێویِ 

، ٍٓٚبّ كە ێْ ُەثەٍوذ پێوی عجولاًعيیيی هوٚڕی عوُٚەه ثوٚٙەُٙێژًٙە
 (0) هە ئەٙ ٓبٙچەیەی ئبٙەكاّ هوكۆرەٙە.

 ەٙ ٍەهٙط.لڕٙٗبٙ ڕەك پێو٘برجٚٙ ًەؽەڕاّ ٙ، كیبه ُٚىەڕ: كٙٙەٍ
پێو٘وووووبرجٚٙ ًە ُەیبفوووووبهكیْ ٙ ئەهىەّ ٙ ئبُیووووول ٙ ، كیوووووبهثەهو: ٍوووووێیەٍ

   (0)ُبهكیْ.

                                                            

 .085 پەڕە ، ًٚاكلُٝؾِل ثْ عِو ا، ( ربهٟـ فزٚػ اًغيٟوح ٙاًقبثٚه ٙكٟبه ثوو ٙاًعوا 0)
 .5 پەڕە  8ثەهگی  ،ا عال  اًقط٠وح فٞ مهو اُواء اًْبٍ ٙاًغيٟوح( 0)
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كەٍ گۆڕەپووبٓ  ٌُِالٓێووی ٗێيەهووبٓی ئەٙ ٓووبٙچەیە ًەثەه گوووٓگیەهەی ٗەه
 ثەه ًەٗووووبرٔی ئیَووووالٍ عەٓگێوووووی ىۆهی ٓێووووٚاّ ڕۆٍ ٙ، ٓووووبٙچەهە ثووووٚٙە

رەٙاٙی ئەٙ ٓووووبٙچەیە ًەثەه كەٍووووزی ، فبهٍووووەهبّ ًەٙ ٓووووبٙچەیە ڕٙٙی كاٙە
هوۆچی ٗێيێووی گەٙهەی ٍُٚو ِبٓبّ  03ًەٍوب ی ، یەهبّ ثوٚٙەیٗێيی ڕۆُ

َِاِضيَخِ)ثەٍوەههوكایەری  كەگەٓە ئەٙ ، هوٚڕی غەٓوَعیوبىی  (0)(مٍَِْداة
كٙارووووو ئەٙ ، پووووبم كەهەٓەٙە ڕۆُییەهووووبّٓووووبٙچەیە ٙ رەٙاٙی ٓووووبٙچەهە ًە 

كٙای ئەٙآوویِ ، ەهووبّیٓووبٙچەیە كەهەٙێووزە ژێووو كەٍووەتری كەٙ ەرووی ئُٚەٙی
ەهوووبّ یئیٔغوووب ثٔەُوووب ەی ثٚەی٘ی، یەهبّ ؽوووٚهِی ٓوووبٙچەهە كەهەّعەثجبٍوووی

ٚهكی ًەٙ ٓوبٙچەیە ؽٚهِی ئەٙ ٓبٙچەیە كەگوٓە كەٍوذ كٙاروو كەٙ ەرێووی هو
ئەٙ كەٙ ەرە هوووٚهكیە ، كاكەُەىهم ئەٙاّ كەثووؤە ؽوووبهِی ئەٙ ڕٙٙثەهە فوووواٙآە

ەهبّ( ًەهزێجەهوووبٓی ُێوووژٙٙ ىۆه عوووبه ثەكەٙ ەروووی یثەٓوووبٙی كەٙ ەری)كۆٍوووزی
كاُەىهێوؤەهی ئەٙ كەٙ ەرەهووٚهكیە هەٍووێن ثووٚٙ ، ەهووبّ ٓووبٙكەثوكهمیٙآیُەڕ

كێوووؤە  ٚكییەهبٍّووووەًغكٙای ئەٙاّ ، ثەٓووووبٙی )ثووووبك(ی هٚڕی)كۆٍووووزەم(
ەهوووووبّ ٙ كٙای یئیٔغوووووب ىەٓوی، ٓوووووبٙچەهە ٙ كەٙ ەرە هوووووٚهكیەهە كەڕٙفێووووؤْ

ؽٚهِی ٓبٙچەهە كەگوٓە كەٍذ رب ٗبرٔی ُەغۆى هە  ئەییٚثییەهبّئەٙآیِ 
 ئەییوٚثیٕوە ؽەكیٔی ، رەٙاٙی ئەٙ ٓبچەیە كەهەٙێزە ژێو كەٍوەتری ئەٙاّ

ەكیٔوی عووُٚەهی ڕاكەٍوزی رەكیی، هەئەٙ ٓوبٙچەیە كەهەٙێوزە ژێوو كەٍوەتری
                                                            

ٍِ بِٔ عَِٝاضِ(0) ِٓ ٗبٙە ێوی گەٙهەی پێەەُجەهی فٚایە )ٌٕی اًٌٖ عٌیٖ ٌٍَٙ( عیبى ًەٙ  َغ
هۆچی ًەٙتری ّبٍ ٙەفبری  02ٕەؽبثبٓەیەهە ًەثەیعزی اًْغوە ثەّلاه ثٚٙەٙ ًەٍب ی

 .(08/ 0) اًؾلٟش ط أًجالء أعالٍ ٠ٍو، ٙ ڕەؽِەری فٚای گەٙهەی ًێج هوكٙە ڕەىا
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ئەٙ ٓوووبٙچەیە كەثێوووزە ُوووٚ وی  (590)ًەٍوووب   ، هوووٚڕی ّبْٗٔوووبٕ كەهوووبد
ًەٍوب ی ، ئەییوٚثیثووای ٕوە ؽەكیٔی  (ُەًین عبكیي ٍیف اًلیْ اثٚثوو)
ُەًیووون عوووبكى كەثێوووزە ٍوووٚ زبّ ٙ ٓوووبٙچەهە رەٍوووٌیَ ثە هوووٚڕەهەی  (599)

 ٚة.یٓغَ اًلیْ ئەی، كەهبد
ٍووووووەتری ثٔەُووووووب ەی ثەٙ ّووووووێٚەیە ئەٙ ٓووووووبٙچەیە كەهەٙێووووووزە ژێووووووو كە

رووبٙەهٚ  (905)ُەًیوون هبُیووي ُؾِوول ُمفووو غووبىٝ ًەٍووب ی ، ئەییٚثییەهووبّ
كٙاروووو ثەكەٍوووزی ُەغۆًەهوووبّ  كەثێوووذؽوووبهِی ئەٙ ٓوووبٙچەیە  (953)ٍوووب ی 

، ّوووەٗیل كەهووووم ٙ رەٙاٙی ٓوووبٙچەهە كەهەٙێوووزە كەٍوووذ ٗێيەهوووبٓی ُەغوووۆى
 ەهبّ ٙ چەٓوول ٗێيێووویییجیًەگەڵ رێجیٔووی ئەٙەی چەٓوول ئیِووبڕەرێوی ٍووە 

یەهبّ ٓوبٙە ٓوبٙە ًەٓوبٙچەهە كەهكەهەٙروْ ٙ ٗێوّویبّ كەهووكە یثەربیجەد ئەهُەٓ
 (0) ٍەه كەتٙ ّبهە ٍُٚ ِبٓەهبّ..

  

                                                            

. ٙەثوٙآە هزێجی 083 پەڕە  8ثەهگی  ،ا عال  اًقط٠وح فٞ مهو اُواء اًْبٍ ٙاًغيٟوح( 0)
ٓبٙچەی ئبُەك : / اؽِل هٚڕی عٌی هٚڕی ئەًەئيهە  . رێجیٔی09 پەڕە  ،ربهیـ اًفبهكی

ٙ كەتهبٓی كەٙهٙثەهی ىۆهثەی هبرەهبّ ًەژێو كەٍەتری ٙ ُیبفبهكیْ ٙ ُبهكیْ ٙ ئەهىەّ 
 .083  ڕٕ پٖ  8 ثەهگیا عال  اًقط٠وح فٞ مهو اُواء اًْبٍ ٙاًغيٟوح یەم هەً ثٚٙە. 



 ڕەشەبای مەرگ

 

282 

 

 ئاِادەتاشی تۆ 
 داگیز وزدٔی ذەٚاٚی )جەسیزە ٚ شاَ(

ثەٙ ئُٚێوولە ثووٚٙ ، ٗۆ هووۆ ٍووٚپبیەهی گەٙهەی ئبُووبكەهوك ثووۆگورٔی ّووبٍ
 ئەییٚثییەهوبّىیوە( عگە ًەٓبٙچەی)عە، ثوەٙێزەڕم ُیَو كٙای ّبٍ ثەهەٙ

( ڕۆُییەهووووبّ( ٙ )ئەهُەٓییەهووووبّچەٓوووول ٗێيێوووووی روووووی ًێجووووٚٙ ٙەهووووٚ )
ثە وووٚ ، ًەٙ هووبد هووۆم ٙ رەثووب ٓەثووّٚٙ ئەییووٚثیثٔەُووب ەی ، فبچپەهٍووزەهبّ

هە ئەٙەُ ثەگەٙهەروویْ ، هێْەٙ گوفزێوی یەهغوبه ىۆهیوبّ ًەٓێٚآولا ٗەثوٚٙ
ًەٓێوٚ  ئەییٚثییەهوبّەه فوۆ ئەگ، فب ی  ٙاىی ئەٙ كەٍوەترە ٗەژُوبه كەهووا

كەثٚٓەهۆٍوووپێوی گەٙهە ًەثەهكەٍ ٗێووويەهەی ، فۆكا)رەثبٙرفب (ثوووبّ ثێگُٚوووبّ
ثەتٍ ثەٗوووۆی ٌُِالٓووو  ًەٍوووەه كەٍوووەتد ئیزو)فوووٚا ٙ فوووبم ٙ ، ٗۆ هوووۆ

ثیویووبّ ًەٙە ٓەكەهوووكەٙە هە   ٗێيێوووی كڕٓوولەی ، ٙەفە ویووبّ( ًەثیوچٚثووٚە
هەفوووبٙەٓی  (959-902یٍٚوووف  ٓبٕووووُەًیووون )، رێوووولەه ڕٙٙی رێوووووكّٙٙ

كەرووٚآیْ ، كەهوووك ًەٓووبٙچەی عەىیوووە ئبڕاٍووزەٗێيەهووبٓی  ؽەًەة ثووٚٙ ًەٙێووٚە
 ٓبٕووُەًیون ، ٗەژُوبه كەهووا ئەییٚثییەهوبّثەٗێيرویٔی ثٔەُب ەی ثە ث ێیْ 

ثەٍووەه پەهّووزی ، ثەه ًەهەٙرٔووی ثەغوولا ٙەفوولێن كەٓێوووم ثووۆ  ی ٗۆ هووۆ
، ۆ كەهەّئەٙ ٙەفووولە كیوووبهیەهی ىۆه پێْووووەُ ثەٗۆ هووو، عەىیووويی هوووٚڕی

ُەًیوون ، ًەٗەُووبّ هبروولا پْووزگیوی رەٙاٙی فۆیووبّ ثووۆ ٗۆ هووۆ كەهكەثوووّ
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ًەگەڵ ٗۆ هوووووۆ ٗێووووووُ ثووووووبرە  ٓبٕوووووو ئبُوووووبكەیی فوووووۆی كەهكەثووووووم
ُٚ وی ئەٙآەٙ )ُەُبًیوەهوووووبّ( ُیَووووووًەثەهئەٙی پێوووووی ٙاثُٚٙیَووووووٍەه

 :  كە  ثەتٍ ٗۆ هۆ ئەٙەی كجٚ ٔبث  ٙ ، كاگیویبّ هوكٙە
٘برجووبیە ٓەم هووٚڕەهەی ثەٓووٚێٔەهی فووۆی فووۆی ث ٓبٕوووكەثووٚایە ُەًیوون 

هە ئەٙٓوبُەیەد ثەكەٍوذ : كە و ثٔێوم ثوۆیە ٓوبُەیەهی ثوۆ كەٓێووم ٙ پێوی 
گەیْذ ثەث  ٗی  كَەٙ ُەهعێن فۆد ثگەیەٓە فيُەرَ )اما ٙكفوذ عٌوٜ 

ٌٍطبّ ا هٗ روبُْ  هزبثٞ ٗنا فَبه  ثوعبًن ٙأُٚاًن ٙفوٍبٓن اًٜ طبعخ
بُٚاًَ٘ ٙؽووَِٟ٘ ًْبٍ ٙغ٠وَٗ آ٘يُٚا ثٙكل ثٌۀب اّ رغبه ا، ّوٕ ٙرٔي ف٠وٕ

فوبّ هوبٓٚا فوٞ اًغجوبى ، ُیَوو ثەىُبٓی ُەغوۆى( یوبٓی، اًٜ )هوٙاّ هَوٛ
  (0) َٓفٔبٗب ٙاّ هبٓٚا فٞ ا هٗ فَفٔبٗب.

ثەتٍ ، ٓیبىی ٙاثوٚٙ ّوەڕی ُەُبًیوەهوبّ ثە ٗۆ هوۆ ثووب ەًین ٓبٕوُ
 كەگووووبٙ كەىآوووو  ٓبٕوووووٗۆ هووووۆ پالٓووووی فووووۆی ٗەیەٙ ًەٓیووووبىی ُەًیوووون 

ُەثەٍووزیەری ّووەڕی ُەُبًیوون ثە ُەغووۆى ثوووب ثووۆگێوآەٙەی كەٍووەتری 
 ٗۆ هۆ. فۆی ٓەم ٙەهٚ فيُەد هبهێوی

 ُٔب ەهووبٓیثووۆیە فێووياّ ٙ ، روٍووێوی ىۆهی پێوولەگب ٓبٕوووئیٔغووب ُەًیوون 
، كەهەّ ُیَوو كەهب فە وێوی ىۆهیِ ًەگەڵ ئەٙاّ ڕٙٙ ًەُیَو  ڕەٙآەی

ەڕێگبكا كەُووّ ٙ ىۆهیْویبّ ًەهبری ئەٙ هۆچوەٙە گەٙهەیە فە وێوی ىۆه ً

                                                            

 .92 پەڕە  3ثەهگی ،( اًلٌلْٔلٝ ٕجؼ ا ع0ْٜ)
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كەهەٙٓە ثۆٍووووەی ڕێگوەهووووبّ ئەٙپووووبهەٙپٚ ەی پێیووووبّ ثووووٚٙ ًەڕێگووووب ًێیووووبّ 
 (0)كەٍەٓوم.

ئەٙەی هە ىۆه ٍووەیوە ًەٙ ڕٙٙكاٙآە پبكّووبهبّ ئەٙەی ڕەچبٙیووبّ ٓەهوووكٙە 
پْوووزگیوی كەهثوووویْ ثوووۆ ٗێيێووووی هبٙ ووووبهی ٙەهوووٚ ، )ٙە ئوووٚ ثەڕا( ثوووٚٙە

  عوبئیيە؟ ًەثەه ّوەههوۆ ثەهوبُە ٗێيەهەی ُەغوۆى ٙ روبغٚرێوی ٙەهوٚ ٗۆ 
ّووزێویبّ ٍووٚ زبّ ٙ پبكّووبهبٓیِ ٗەُووٚٙ  چووی ىآبیووبّ ٗە ٚێَووزیبّ ٓەثووٚٙە؟

ی كەٍووەتریبّ پبهاٍووزٔهوووكۆرە كٚهثووبٓی هٚهٍووی كەٍووەتد ٙ ىۆه عووبه ثووۆ 
 كیٔیبّ ثەرەٙاٙی ٓەُبٙە.

)ثلهاًوولیْ ًؤًووؤ(  )ٗۆ هووۆ( ٓووبُەیەهی رووو كەٓێوووم ثووۆ ؽووبهِی ُٕٚووي
هٚڕەهەد ثجێزە ٍوەههوكەهەی  ثب، هەرۆ ثەرەُەّ ثٚٙی: ًەٓبُەهە پێی كە  

ثەكهەكیووْ ًؤًووؤ یووِ ثە ووی ، ئەٙ ٗێوويەی هە ئبُووبكەد هوووكٙە ثووۆگورٔی ّووبٍ
فوووۆی ًەُەیووولآەهە كەهْوووێزەٙەٙ ٍوووٚپبهەی رەٍوووٌیَ ، كٚهثوووبٓی ثوووۆ كەهوووبٙ

، ُەًیوون ٕووبًؼ( ثووٚٙهووٚڕەهەی ؽووبهِی ُٕٚووي ٓووبٙی )، كەهووب ثەهووٚڕەهەی
ێيێووووووی ىۆهی ًێووووولەگوم ٙ ًەٙ هەكەچێوووووزە ی )ٗۆ هوووووۆ( ٗۆ هوووووۆ ڕ

ئبفوەربٓەی هەثەكیٌی گورجّٚٙ هچێوی ٍٚ زبّ عالًەكیٔی فەٙاهیيُْب ثٚٙ 
ثووۆیە هووچەهەی عە ًەكیٔووی فەٙاهیوويٍ ّووبٕ كەهووبرە كیووبهی ثووۆ هووٚڕەهەی 
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ُەًیوون ، ؽووبهِی ُٕٚووي ٙ پێووی كە وو  ئەٙ هووچە ثقووٚاىەٙ ثووبثجێزە ژٓووی رووۆ
 (0)ٕبًؼ هچەهەی عالى اًلیْ فەٙاهیيٍ ّبٕ كەفٚاىم.

ٗۆ هوووووۆ فوووووۆی ٙ ٗبٙپەیِبٓەهوووووبٓی ًە ( 958)ًەڕەُەىآوووووی ٍوووووب ی 
ٗەىاه  (052)پبكّبهبٓی عۆهعیبٙ ئەهُیٔیب ثەٍوٚپبیەهی گەٙهەی ىیوبك ًە 

ٍووووەهەرب ، هەً ًە)ئبىەهثبیغووووبٓەٙە( ثەهەٙ گورٔووووی )ٍووووٚهیب( هەٙروووؤە ڕم
ئیٔغووب چووٚٙ ثووۆ )كیووبهثەهو( ٙ ، (ی كاگیوهوووكفوویاڵدٓووبٙچەی )ٙاّ( ٙ )

پێْوووووزو ٓوووووبهكثٚٙ ثوووووۆ  وك )یەّوووووِٚد(ی هٚڕیْووووویئەٙیْوووووی كاگیوووووو هووووو
يەهەی)یْوووِٚد( ڕا ٗێ (959)كاگیوهوكٓی)ُەیوووب فوووبهكیْ( ثەتٍ ًەٍوووب ی 

ٓەیبّ رٚآی ثٚٙ ئەٙ ّوبهە كاگیوو ، فبهكیْ(ی كاثٚٙگەُبهۆی ّبهی )ُەیب
ُەًین ٕبًؾی هوٚڕی ثەكهەكیوْ ًؤًوؤ ًەُٕٚو ەٙە ثەٗێيێووی گەٙهە ، ثوەّ
، یجیْ( هەٙرجووووٚٓە ڕمٗووووب ٙ ٓەٕووووگورٔووووی )ئووووبُەك( ٙ كٙارووووو )ڕٙثەهەٙ 

ئیٔغوووب ٗۆ هوووۆ ، هەثەكافەٙە ثەُوووبٙەیەهی هەٍ ئەٙ ّوووبهآە كاگیوووو كەهووووێْ
 ًەڕٙٙثبهی فٚڕاد كەپەڕێزەٙەٙ گەُبهۆی ّبهی )ؽەًەة( كەكەّ.

ٓبٙچەی )ُوبهكیْ( ئەٙ هوبد ًەژێوو كەٍوەتری ُەًیون ٍوەعیل : رێجیٔی
، ەغوۆى ثجێوزەٙەُەًین ٍەعیل ثویبهی كا هە ڕٙٙ ثەڕٙٙی ٍٚپبهەی ُ، ثٚٙ

ُەًیون ٍوەعیل  ثەتٍ، ثۆیە رٚآیبّ ثۆ چەٓل ُبٓگێن ّەڕی ُەغۆى ثوەّ
ثووبٙهی ٙ  كەچێووزە  ی یەهیووبّ ٓووبٙی )ُمفو(كەثوو  ٙ، كٙٙ هووٚڕی ٗەثووّٚٙ

كەیەٙم كەٓووبعەری پێجوووب هەٍووٚپبهەی ُەغووۆى هەً ٓووبرٚآ  ثەهەٓگووبهی 
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ئەٙ ، ەٙەثەتٍ ُەًیوون ٍووەعیل ثویووبه كەكا ڕٙٙ ثەڕٙٙی ُەغووۆى ثجێووز، ثێووزەٙە
هوووٚڕەی ُەًیووون ٍوووەعیل ّوووەٙ ثوووبٙهی فوووۆی كەهوووٚژێی ٙ هٌیٌوووی كەتهە 

ٍووی كەهووب ٙ كەیوووبرە كەٓێوووم ثووۆ )ٗۆ هووۆ( ٗۆ هووۆُ ثەٙە كەىآوو  ٙ ٍٚپب
 (995)ٍووٚ زبٓی ًەٙ ّووبهە كەُێٔێووزەٙە رووبٙەهٚ ٍووب ی  ٙ ثە ٙاًووی )ُووبهكیْ(

كٙارووو كەُوووم ٙ هووٚڕێوی كەثوو  ثەٓووبٙی ّووٌِ اًوولیْ هە ئەٙیووِ كەُوووم 
ەَُووووەكیْ هەٓووووبٙی ٓغووووَ اًوووولیْ كەثێووووزە ٍووووٚ زبٓی ئەٙ ّووووبهەٙ هووووٚڕی ّ

 زبٓی ئەٙهووبری ُەغووۆى )غووبىاّ ٍووٚ ًەگەڵپەیٚەٓوولێوی ىۆه عووبهی كەثوو  
  (0) .فبّ(
  

                                                            

كهزٚه ، ربهیـ اًلًٙخ اًِەًٚیخ فی ایواّ، . ٙە هزێجی 809 پەڕە  8ثەهگی  ،( عبُع اًزٚاهیـ0)
 .089 پەڕە  ،عجلاًَالٍ عجلاًعيیي فِ٘ی
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 ٘اٚپەیّأی ٔێٛاْ 
 ٚ خاچپەرسرەواْ ٔەسڕأییەواِْەغۆي ٚ 

ثوەٙێوزە ڕم ثوۆگورٔی  ەٙ ٗۆهبهآەی ٙای هوك ٗۆ هوۆ گوٚهطیەهێن ً
ٙ  ٓەٍوآییەهبّٙ ثەهەیەثٚٙ هەًەٓێٚاّ ٗەهٍ  ٗێيی ) ئەٙ ٗبٙپەیِبٓی، ّبٍ

 فبچپەهٍزەهبّ ٙ ُەغۆًەهبّ( ئەٓغبُلها.
ٙپبیوبٓە ثوّٚٙ هە ثەٓیوبىی ٓەٍووآییە ئەٙڕُەثەٍذ ًەفبچپەهٍوزەهبّ ئەٙ 

گورٔووی كووٚكً ٙ كەهٗێٔووبٓی ًەكەٍووذ ٍُٚوو ِبٓبّ ڕٙٙیووبّ هوكثووٚە ٓووبٙچەهە 
یالفەروووی ئیَوووالُی )ٗیزوووٍٚ( ُەًیووووی ئەهُیٔیوووب هەكەىآووو  پوووبیزەفزی ف

ًەٗەُووبّ هبروولا ٓووبٙچەی )عەىیوووە( ، )ثەغوولا( كەهەٙێووزە كەٍووذ ُەغۆًەهووبّ
ئەٙەی ثەٗەًێوووی گەٙهە ، ثەرەٙاٙی فەهیوووە كەهەٙێووزە كەٍووذ ُەغۆًەهووبّ

ُەًیوی ئەهُیٔیوب ثواڵٙی هووكٙە هە ، ىآی ٙ پەیٚەٓلی هوك ثە ُەغۆًەهبّ
، ّ كەهث٘ێٔوومئێَزب چبهزویْ هبرە ثۆ ئەٙەی )كوٚكً( ًەچٔگوی ٍُٚو ِبٓب

ثووۆیە )ثِٚٗیٔوولی ّووەُ(ی ُەًیوووی )ئەٓزووبهیە( ئەٙیووِ ٗووبرە ٓێووٚ ئەٙ 
 پبكّووبی ئەهُیٔووب كەثوو  ٙ ًەگەڵثەهەیە ٙ پەیٚەٓوولێوی ىۆه رٚٓوولٙ رووۆ ی 

كٙای ئەٙەی هچووی پبكّووبی ئەهُیٔیووب كەفووٚاىم ٗەٓوولەی رووو ًەیەم ٓيیوون 
 ەٍووآیٓثجٚە ، )كٙكيفبرّٚ( ثٚٙ ًەٙ ٙەُ فێيآی ٗۆ هۆ هەٓبٙی، كەثٔەٙە
هوووكٓەٙەی ٗەُووٚٙ ئەٙ  یەٓووبٓە ئیٔغووب  ٍووەهەهی ثیٔووی ًە ٓيیوون ڕۆ ێووویٙ 
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ك ٔیب كەهبرەٙە هەثەّێن ًەهبهەهبٓی ئەٙ ڕىگبههوكٓی  هبّٓەٍوآییەٗۆ هۆ 
ٗەه ٙەٗب ٗۆ هۆ عەفزی ًەٍەه ، ی ژێو كەٍزی ٍُٚ ِبٓەهبٓەهبٓٓەٍوآییە

 ٓەٍووآیثوٚٓەرە ئەٙە كەهوكەٙە هە ىۆهێون ًەعەّوبیەهٙ كەثیٌەهوبٓی ُەغوۆى 
ثوووووۆیە ٗەه ّوووووٚێٔێویبّ كەگوووووود ىٙٙ ُيگەٙرەهبٓیوووووبّ كەهووووووكە ه ێَوووووەٙ 

   (0).ه ێَەهبٓیبّ ئبٙەكاّ كەهوكەٙە
، ًەٓوبٙچەهە ثەٗوبرٔی ُەغوۆى رەٙاٙ ثوٚژآەٙە ٓەٍوآی ئیِبڕەریٗەهكٙٙ 

ئەهُیٔیبی ثچٚم)اهُیٔیوب اًٖوەوی( هە پوبیزەفزەهەی ّوبهی )ٍویٌ(ثٚٙ 
ێوٍوووویْ ٙ ئەكەٓەٙ كەٙهٙثەهی ّووووبفی ( ّووووبهی )ُئەٓووووبكۆڵًەثبّووووٚهی )

)ئەٓزبهیوووب(ی  ئیِوووبڕەریٍووؤٚهی  روووۆڕۆً(ی رٚههیوووب ٙ ٍووؤٚهی ًەٍوووەه
آی ثٚٙ هە ئەٙیِ ّبهی رەهٍٍٚی ٍٚهیبی ئیَوزب ٙ ىۆهثەی كەهاێ ٓەٍو

كٙژُٔێوی  ٗەهكەٍ ٓەٍوآی ئیِبڕەریٗەهكٙٙ ، كەهیبهەیبّ ًەثەه كەٍذ ثٚٙە
ەٙ ێوون ثووٚٙیٔە ثووۆ كاگیووو گەٙهەی ئەٙ ئووُِٚەرە ثووٚییٔە ًەگەڵ ٗەُووٚٙ ٗ

هوكٓووی )كووٚكً( ٙ كەهٗێٔووبٓی ًەكەٍووذ ٍُٚوو ِبٓبّ هە كٙارووویِ ثبٍووی ئەٙ 
 (ی ُەٌُٚهی. ثێجوًئیِبهەرە كەهەیْ ًەٍەهكەُی )ىاٗیو 

  

                                                            

 عجبً اكجبى. 000 پەڕە  ،( ربهیـ ایواّ ثعل ا ٍال0ٍ)
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 ٚ  (0)وەٚذٕی)ِەیافارلیٓ(
 () (ئەییٛتیِحّذی  شە٘یذ تٛٚٔی)ِەٌیه واِیً

بفوبهكیْ( ئەٙ ٍەهەرب هەٗێيەهبٓی ُەغۆى كەگەٓە كەٙهٙثەهی ّبهی )ُەی
ّووبهە گەُووبهۆ كەكەّ ٙ )یْووِٚد(ی هووٚڕی ٗۆ هووۆ ٓووبُەیەم كەٓێوووم ثووۆ 

، )هبُیي( كاٙای ًێلەهبد كەتهە رەٌٍیَ ثەٗێيەهبٓی ُەغۆى ثووم ُەًین
ُەًین هبُیي ڕەؽِەری فٚای گەٙهەی ًێج  ثەٍ عۆهە ٙەتُی )یْوِٚد( 

   كەكارەٙە.
هووٚڕەهەی ُەثەٍووزی یْووِٚری )ٙاچووبهە ئەُیووو ئبٍوؤی ٍووبهك ٓەهووٚر  

ٗوووی  ُزِوووبٓە ثە ، ٙ چوووبٙەڕٙآی ّوووزێوی ٍُٚوووزەؽیي ٓەهوووبد (ٗۆ هوووۆیە
ٗوووی  ، ُٔووویِ كەد ثەكَوووە ّووویویٔەهبٓزبّ ٓوووبفە ەرێَ، پەیِبٓزوووبّ ٓبهوێوووذ

، چووۆّ ُزِووبٓە ثەهووٚڕی پیبٙێوون ثوووەٍ، ٓیوویەروٍیْووَ ًەٍووٚپبی ُەغووۆى 
)فٚهّبٕ ٙ ؽَبٍ اًولیْ  ٙەفبی ثۆ ٗی  پەیِبٓێن ٓەثٚٙە هەكاٙیەری ثۆِٓٚٓە

وەٙ رووبط اًووولیْ اهثووي( ُەًیووون ٓبٕوویو ثەرووبیجەد ٗوووبرە  رووبّ ئیٔغوووب عەهوو

                                                            

ە ( ُەییبفبهكیْ ّبهێوی هٚهكٍزبٓییەٙ ًەثەٓبٙ ثبٓگزویٔی ّبهەهبٓی كٙهگەی فٚڕاد ث0ٙٚ)
ٓبٙی ، ی فۆٗەتری كیبهثەهوەثبهٚه( ًەٙتری رٚههیب ًەSilvan، ئێَزب ٓبٙی )ٌٍٚاّ

َّد اِيَهاٌَِرەٙاٙی ّەٗیل هبُیي )  (غادٟ بٔ َأُّٜٛم بٔ بهس أبٞ اِيعَادٍِ بٔ َغاشِٟ املافس بٔ َُخَ
(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ09  ی ژُبهٕ ف . 
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، ٗە ٚێَوووزی ٙای ثیٔوووی هە ًەٓيیویزوووبّ پەّووویِبٓە ُٔووویِ ثەٗەُوووبّ ّوووێٚە
  (0) ثەكَەربّ ثوەٍ ئەٙە كەثیَٔ هە ئەٙاّ ثیٔیٔبّ. ئەگەه

ٙهووؤەكیْ فٚهّوووبیە گەٙهەی ُەثەٍوووذ ًەٓوووبٙی )فٚهّوووبٕ( ڕ: رێجیٔوووی
هبّ كەهەٙێووووزە كەٍووووذ تی ئیَووووِبعیٌیەهووووبرەی كەئەٙ، ەهبٓەییئیَووووِبعیٌ
فٚهّبٕ گەٙهەی ئیَِبعیٌەهبّ كەٍزی ٗەثٚٙ ًەرەٍوٌیَ  ڕٙهٔەكیْ، ٗۆ هۆ

هوكٓوووی ئەٙ كەتیوووبٓە ٙ ىۆهثەی گەٓغیٔەهوووبّ هە ّوووبهكهاثٚٙٓەٙەٙ فٚهّوووبٕ 
، ثەٙ ئُٚێلەی هە گیبّ ٙ كەٍەتری ثپبهێيم، ّٚێٔەهبٓی ثە ٗۆ هۆ گٚد

، فٚهّوبٕ گوود ڕٙهؤەكیْی ربیجەری ًە ٍەهەرب ٗۆ هۆ ثەٙەی ىآی ٙ ڕیي
فوۆی ، ثۆیە هچێوی ُەغۆًی پێجەفْی ٙ ّبهی كەىٙیٔی ثۆ كیبهی هوك

ثەٙەُ ٗۆ هوووۆ روووٚآی روووب ڕاكەیەم ، ٙ كەٙهٙثەهەهەی ًەٙ ّوووبهە كەُێٔووؤەٙە
ی فۆ پێوٓبٙچەهە ثەكەٍوذ ثێٔو  ٙ ٓبڕاٍوزەٙ ُزِبٓەی ُەًین ٙ پبكّبهبٓی

ٙا ڕیيربّ ًێلەگویْ ٗەهٙەهوٚ ڕیيُوبّ ئەگەه ئێٚەُ ٗبٙهبهیِبّ ثوەّ ئب: ٙرْ
ەهبّ یئیٔغب ٗۆ هۆ ڕم ثەفٚهّبی پبكّبی ئیَوِبعیٌی، ًە فٚهّبٕ گورٚە
، گەٙهە )ُٔوٚفبّ()كواكٚهٍ( ثوبٙ ثچێزە فيُەد فبٓی كەكا هە ٍەهكآی 
ا ثێوزە ڕیوی ٓەك (ی هووكٙفٚهّبٕە ىۆه ثەٍٚهی ٍەیوی )ثەتٍ فبٓی گەٙه
ٙتغوی ٙ هەٍێوی ئبٙا ثێزە ٍوەهكآَ  كەهوكپێٚیَزی ٓە: فيُەری ٙ گٚری

، ثوۆ ئەٙ ّوٚێٔەی هەًێوی ٗوبرٚە ثیگەڕێٔؤەٙە، ُەغۆًی پو  ُبٓولٙٙ ثووەّ
ئەٙەثووٚٙ چەٓوول ، فەهُووبٓی ثەٗەٓوولێویِ هوووك ًەڕێووی گەڕآەٙەی ثیوووٚژّ

                                                            

 .805 پەڕە  8ثەهگی ،( ا عال  اًقط٠وح0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

291 

آەٙە ٗە یووووبّ هٚرووووبیە ٍووووەه )فٚهّووووبٕ(ٙ ًەڕێگووووبكا ڕهەٍووووێن ًەڕێووووی گە
 .هّٚزیبّ

ۆیە ُەًیون عبكیوي ثە هوٚڕەهەی ثو، یە(ئەٙە چیوۆهی )ڕٙهٔەكیْ فٚهّب
  (0)ٙ پەیِبّ ٓبپبهێيّ. ئێٚە عێی ُزِبٓە ٓیْ: كە  ٗۆ هۆ 

ًەگەڵ ئەٙ ٍوووەههوكەٙ ، ئیٔغوووب ُەًیووون هبُیوووي ڕەؽِەروووی فوووٚای ًێجووو 
ڕێوون كەهەّٙ هەكەثوو  كەٍووزٔەكەّ ٙ عی٘ووبك ، ُٚعبٗیوولآەی ًەگە ووی ثووّٚٙ

یْ( كەهوبٙ ُەًین هبُیي ڕٙٙ ًەفە وی )ُەیبفوبهك، ثوەّ رب كٙا ٗەٓبٍەیبّ
هە ًە ٗووووووی  ڕەىی یزووووووبّ ًەگەڵ ٓووووووبهەٍ ثەٙ ئووووووب زّٚ ىیووووووٚەی : كە وووووو 

ُوووْ ، ٗەهٗەُوووٚٙی كەثەفْوووِەٙە ثە فە ووووی پێٚیَوووذ، گەٓغیٔەهبٓووولاٗەّ
ُەثەٍووزی فەًوویفەیە( هە ثەٓوولەی )، ٍووٚپبً ثۆفووٚا ٙەهووٚ ٍُٚزەعٖوویَ ٓوویَ

ثەغوولای  ُووٚ وی، ئەٙ كیٔووبهٙ كهٗەُەی ٍووەهی فووٚاهك، كهٗەٍ ثووٚٙكیٔووبهٙ 
 ٍزلا ثەٗۆی ڕەىی ی ٙ چبٙچٔۆهی.ٗەُٚٙ ًەكە

ئیٔغب ٗێيەهبٓی ُەغوۆى فەٓولەكێوی گەٙهە ًەكەٙهی ّوبهەهە ٗە ولەهەْٓ 
ٙ ُەٓغەٓیووق ثەهاُووجەه ّووبهەهە كاكەٓووێْ ٙ كەٍووذ كەهەّ ثە ثەهكثووبهاّ هوكٓووی 

ُەًین )هبُیوي( فوۆی ٙ چەٓول ٍوٚاهچبهێن ٓوبٙە ٓوبٙە ًەكەتیەهە ، ّبهەهە
بٓی ُەغۆًیوبّ كەكاٙ چەٓولیْ هەٍویبّ كەهكەٗبرْ ٙ ّوێوآە پە ُوبهی ٗێيەهو

ُەًیووووون )هبُیوووووي( كٙٙ ، ًێلەهّٚوووووزْ ٙ ثەٍوووووە ُەری كەگەڕآەٙە كەتهە
(ثووٚٙ ئەٙەی رووو )ٍوویف اًوولیْ ًٚهجٌی پووب ەٙآی ًەگەڵ ثووّٚٙ یەهیووبّ ٓووبٙی

                                                            

 .053-058 پەڕە  ،عبُع اًزٚاهٟـ: اًلْٟ فضي اًٌٖ ( ه٠ّل0)
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ئەٙ كٙٙهەٍوەُ ىۆه عوبه ًەكەتهە كەهكەٗوبرْ ٙ ، ٓبٙی )عٔجو اًؾجْی(ثٚٙ
چبم ٙ پب ەٙآەهوووبٓی ُەغۆًیوووبّ ّوووێوآە پە ُوووبهی ُەغۆًیوووبّ كەكاٙ ٍوووٚاه

ڕۆژێویبّ ئبىارویٔی ُەغۆًەهبّ ٍٚاهچبهێن ثٚٙ ثەٓبٙی )ٓبٙهی ، كەهّٚذ
گووٚرواٙە ، هووٚهعی( ئەٙ پیووبٙە ًەٓووبٙ ُەغۆًەهووبّ ٗەٓوولە ئووبىاٙ ڕەّوویل ثووٚٙە

ئەٙ پیبٙەُ ثەكەٍوزی پب ەٙآەهوبٓی ثەتٍ ، ٍٚپبیەم كەثەىێٔ  فۆی ثەرەٓ٘ب
 )ٓبٙهی هٚهعی( ىۆه كەّ ەژێْ. ّزٔیُەغۆًەهبّ ثەهٚ، ئیَالٍ كەهٚژهم

  



 ڕەشەبای مەرگ

 

293 

 

 چیزۆوی ئەٚ ِٛسڵّأەی تە ِۀجۀیمەوەی
 سٛپاوەی ٘ۆالوۆی ٘ەراساْ وزدتٛٚ

ًەٓوبٙ كەتهە ُەٓغەٓیلێوووی ًێجوٚٙ ئەٙ ٍُٚوو ِبٓەی ثەهوبهی كەٗێٔووب ىۆه 
 ثەٙهكی ؽیَبثبری ثۆ كەهوك ٙ ىۆهثەی ٗەكەفەهبٓی كەپێوبٙ ٗەه ثەهكێووی

ئەٙ ُەٓغەٓویلە ، ٍوەهثبىی ُەغوۆًی كەهّٚوذ گەٙهەی ڕاكەٙەّبٓل چەٓلیْ
ٗەٙاڵ كەگوووبرە ، ُەغۆًەهوووبّهۆٍوووپێوی ىۆه گەٙهە ثوووٚٙ ًەثەهكەٍ ٍوووٚپبی 

هەٍێوی  یە ىۆه ىآوبیە ، هە )ثەكهەكیْ ًؤًؤ(ی ؽبهِی ُٕٚي)یِْٚد( 
كیبهی ثوووم ٙ  ًەثەهبهٗێٔبٓی )ُەٓغەٓیق( ٙ ىۆه ئەٍزەُە ٗەكەفێوی ثۆ

 ًەكٙهەٙە ٓەیْوێٔ .
ئەٙپیووووبٙە ًەُٕٚووووٌەٙە ، بّ كەهووووب ئەٙ هەٍووووەی ثووووۆثێْٔیەّووووِٚد فەهُوووو

ُەیولآی عەٓون ٙ ُەٓغەٓیلەهەّوی ًەگەڵ فوۆی  كەگبرە ٙ ثەڕێلەهەٙم
ئٔغب كەٍوزی ، كاُەىهآلهاُجەه ثەُەٓغەٓیلی ٍُٚ ِبٓەهبٓی ٗێٔب ٙ ڕێن ثە

ئەٙەی ًێووووە ىۆه ٍوووەیوە ، هووووك ثە ثەهكثوووبهآووكٓی ُەٓغەٓیلوووی ٍُٚووو ِبٓبّ
هەٙرؤە ثەهاُوجەه  ئەٙ كٙٙ ُەٓغەٓویلە هە كە  ، (0))ڕەّیلەكیْ ٗەُەكآی(

ىۆه عوووبه ثەهكەهوووبّ ًە ، ٙهكی ثەهكیوووبّ ثوووۆیەم ڕاكەٙەّوووبٓلیەم ئەٙەٓووولە ثە
                                                            

( هە ثەیەهێن ًەگوٓگزویٔی ئەٙ ٍەهچبٙآە 802 پەڕە  8ط، ( ًەهزێجی )عبُع اًزٚاهیـ0)
 ٗەژُبه كەهوم هە ثبٍی ّەڕەهبٓی ُەغۆى كەهەّ.
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ئبٍووِبّ ثەیەم كەهەٙرووْ ئیٔغووب ٙهیووبیی ٙ ىیوەهووی فووبٙەّ ُەٓغەٓوویلەهەی 
( ىۆه ًەٙەی ُٕٚي چبهزو ٙ ثبّزو ثوٚٙ ثوۆیە كٙای ُوبٙەیەم ُەیبفبهكیْ)

ئەٙەُ ثێگُٚووبّ پەیٚەٓوولی ثەىآَووزی ، كەّوووێٔ  ُەٓغەٓوویلەهەی ٗۆ هووۆ
هە ئەٙ هەٍوووەی ُەٓغەٓیلوووی ثەهبهٗێٔوووبٙە ىۆه ًێوووی ، )ڕەٕوووەك( ٗەثوووٚٙە

كاٙ عوۆهە ڕٙ ه هەٍ ثە گێوآەٙەی ئەٙگوٓگی ىۆ ثەتٍ ثەكافەٙە، ّبهەىاثٚٙە
ىۆه ٍووووەهەهیبّ ٗەثووووٚٙ ًە  هەڕۆ وووویئەٙ عووووۆهە هەٍووووبٓە كهاٙە  ٓبٍووووبٓلٓی

ئیٔغووب )یْووِٚد(ی هووٚڕی ٗۆ هووۆ ، ُەغووۆىثەهەٓگووبهثٚٙٓەٙەی ٗێيەهووبٓی 
فەٓولەكێوی ىۆه ، ٓوبگیومبعەری ثوۆ كهٍٙوذ كەثو  هە ئەٙ ّوبهە رەٙاٙ كەٓ

گەٙهەٙ فواٙآیوووبّ ًەكەٙهی كەتهە ٗە وەٓووولٙ گەُوووبهۆیەهی ىۆه رٚٓووولیبّ 
ًەٙ ، ئەٙ گەُوووبهۆیە ٓووويیوەی كٙٙ ٍوووب ی فبیەٓووول، فَوووزە ٍوووەه ّوووبهەهە

كٙچبهی ثوٍویەریەهی ىۆه گەٙهە ُبٙەیەكا فە وی ّبهەهە فۆهاهیبّ ٓەُبٙ 
ربگەیْزە ئەٙ ئبٍزەی ٗەه چی ٍەگ ٙ پْیٌەی ّبهەهەُ ٗەثٚٙ ، ٗبرْ

ثوٍوویەری ڕٙٙی رێووكثووّٚٙ ىۆه عووبه گۆّووزی ، ئەٙآیْوویبّ ٗەُووٚٙ فووٚاهك
ٗەروب ، ئەٙ كٙٙ پب ەٙآە رب كٙا ٓەفەً ّەڕیبّ هووك، ُوكٙەهبٓیْیبّ كەفٚاهك

ئیٌوووب كەی ٍووەهثبىی ُەغۆى)ًەٗە ِەرێویووبّ رٚآیووبّ ثووگەٓە ٍووەه ٍووەههو
ثەتٍ ، ( ًەئەٍووووپەهەی فَووووزیبٓە فووووٚاهەٙەٙ فەهیوووون ثووووٚٙ ثیوووووفێْٔٓەٙیووووبّ

( ٗووبرْ ٙ ًەثەه كەٍووزی ئیٌوووبهەریجەێوووی گەٙهەی ُەغۆًەهووبّ ثەٗبٓووبی )
 ئەٙ كٙٙ پب ەٙآە ڕىگبهیبّ هوك.
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ئەٙ كٙٙ پوب ەٙآە ثەٓبچوبهی ، ّثوٍیەری رب كەٗبد ىیبرو ریٔی ثوۆ كەٗێٔوب
ئەٙە ثوووٚٙ ٗوووی  فٚاهكٓێووون ، هّٚوووزەٙەٙ گۆّوووزەهەیبّ فوووٚاهكئەٍوووپەهبٓیبّ 

ًەّوووبهەهە ٓوووبُێٔ  ٙ یەهێووون ثەهەٙ ُەغۆًەهوووبّ ڕاكەهوووبٙ ڕێوووی ٗوووبرٔە ٓوووبٙ 
ئەٙآەی ُووبّٙ رەٓ٘ووب ثەٓووبٙ ُووبّٙ : كە وو ثەُەغۆًەهووبّ ، كەتهەیووبّ پێوولە  

ئیٔغووب ُەغۆًەهووبّ ٗێوووُ ، ئەگەه ٓووب ثوٍوویەری ثەرەٙاٙی پەهووی فَووزّٚٙ
كەروووٚآْ )ُەًیووون هبُیوووي( ثەكیوووي ثگووووّ ٙ ٗەهكٙٙ كەهەٓە ٍوووەه ّوووبهەهەٙ 

 (عەٓوجەه ؽەثەّوی، ٙ )عٔجوو اًؾجْوی ()ٍیف اًلیْ ًوٚهجٌیپب ەٙآەهەُ 
كەٍذ ٓبكەّ روبٙەهٚ ٗەهكٙهیوبّ ّوەٗیل كەهووێْ فیووكەًٙ عێگەیوبّ فۆیبّ ثە

 ث .
ٙ هبد )ٗۆ هۆ( ًەٓبٙ چەی ئە، ٗۆ هۆ كاٙای )ُەًین هبُیي( كەهبد

ئێَزب ّبهی )ئٚهفەیە( ًەعٔەروی فوٚای ًەٍوەهث  ڕٙٗب( كەثێذ هە، )اًوٗب
روووب ڕۆژی كٙایوووی ًە ڕۆژی كٙایووویِ فوووٚای گەٙهە روووۆ ەی ئەٙ ٗەُوووٚٙ 

ثەُەًیووون هبُیوووي ٗۆ هوووۆ هە چوووبٙی ، فوووٚێٔەی ًێجووووبرەٙە هەڕّوووزٚیەری
 .گٚێوایە یذ ٓەهوكیْ ًەثەه چی ٓەٗبری ثۆ ُبّ : كەهەٙم ًێی كەپوٍ 
ایە ی روۆثوەٍ ٙ ٓوبٙ چەٙآوذ ئەرۆ هێی ربٙەهٚ ُْ گوٚێو: ُەًین هبُیي

ُْ ىۆه ًەرۆ چبهزوٍ ٙ عی٘بكی رۆ ًەكیْ كایەٙ ٙاعیوجە ثەڕٙی روۆ ، ثجیَٔ
 ثغەٓگَ.
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 ثەچی رۆ ًەُْ چبهزوی؟: ٗۆ هۆ
ێەەُووجەهی فووٚا ثەٙەی ُووْ ٍُٚوو ِبَٓ ثووبٙەڕٍ ثەفووٚاٙ پ: ُەًیوون هبُیووي

ًە )عەكەّ( رووبٙەهٚ )رجویووي( ُووٚ وی ئووێِە ثووٚٙ ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)ٗەیە 
ٗەهئەٙە  ُووٚ وەٙرەٓ٘ووب فووٚای گەٙهە فووبٙەّ ، ٗەُُٚووبّ ًەكەٍووذ كەهچووٚٙ

ُٚ ن ثەٙە كەثەفْ  هەٙیَزی ًەٍەهیەری ٙ ًەٙەّی كەٍەٓێزەٙە هەٙیَزی 
ئەگەه فٚای گەٙهە ٙیَزی ًەٍوەهث  ئەٙەی ثەٍوەهئێِە ٗوبد ، ًەٍەهیەری

ثەٍەهرۆُ كێی ٙ ُبڵ ُٙٔب ەهبٓذ ثەكیي كەگیوێْ ٙ ٍٚپبهەد ًەٓبٙكەچ  
 ثەكەٍزی هەٍێوی رو كەهٚژهێی.فۆّذ 

ئیٔغوووب پەڕكافێووون ُەی ، كَوووەهبٓذ ىۆه ًەفوووۆد گەٙهەرووووّ: ٗۆ هوووۆ
 پێلەثەفْ .

 ُەی ؽەهاُەٙ ئێِە ُەی ٓبفۆییٔەٙە.: ُەًین هبُیي
ٗۆ هۆ كاٙا ًەفێويآەهەی فوۆی كەهوب هە ئەٙ پەهكافێون ُەی ثولار  ٙ 

)هبُیووي( ثەتٍ ُەًیوون ، ثەٙ ئُٚێوولەی ُەی ًەكەٍووزی ئووبفوەد ٓەگێووویزەٙە
ًەٙیْووووی كجووووٚڵ ٓبهووووبد ٙ ئیٔغووووب ثەه ًەٙەی ثوووووٚژهم ُەًین)هبُیووووي( 

 كَە پێلە  . )ٗۆ هۆ( ٗۆ هۆ كەهبٙ ىۆه رفێن ًە، ڕەؽِەری فٚای ًێج 
فەهُبّ كەهب پەٓوغە پەٓوغە گۆّوزی عەٍوزەی ، ًەعٔەری فٚای ًەٍەه ث 

ًێووجوەٓەٙەٙ ثوویقەٓە ىاهی رووب ثەٙ ئەّوووەٓغەیە گیووبٓی كەهكەچوو  ڕەؽِەرووی 
ّوبه ثەّوبه ، ئیٔغب ٍەهی ًە  ّوەی عوٚكا كەهەٓەٙە، گەٙهەی ًێج  فٚای

كٙارو كەیوجەّ ًەكیِەّوق ًەكەهگوبی )اًفوواكیٌ( ٍوەهەهە ، ٍەهەهەی كەگێوّ
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ًە ی كەهگوووبی )اًفوووواكیٌ( ، ٗە لەٙاٍووووم روووب كەههوكٓوووی ُەغوووۆى ًەّوووبٍ
گۆڕٍزبٓێن ٗەثٚٙە ثەٓوبٙی )ُْو٘ل اًؾَویْ( ٙ ٍوەهەهەی ًەٙم كەٓێوژهم 

  (0) ی ًێج .ڕەؽِەری فٚا
فووٚای ًێجوو  ثەچەٓوول ثەیووزە  ڕەؽِەرووی ّووبُخ أثووٚ اًوولْٟ ّوو٘بة ّووێـ

 : ەٙ پیبٙە كە  ّیعوێن ًەُەكؽی ئ
كٌٔااوساْادغزابزياةَ

طآيداوٌااتَعيلااـاْرا
ٌِّةالرأسـيفإذيظِّلً



ٔا واىٍرشكياىهراقفأخثِ
َعٌاينيايًٓغاُةهد
ٔةول اَلصاايةاارأسأشاا

 




ك فوٚێٔێوی ىۆهیوبّ ًە عێووا  هٚڕی غبىی عی٘بكی كەُٙێوی هو: ەٙار
پیووبٙێوی پووبم ٙ فووٚا ٙیَووذ ٙ ٗوویِەد ثەهى ثووٚٙ ٙ ، ٗەتد ڕّووذٙ فووۆه

ٗووووی  ، ٍووووب ەیی كٙای ئووووبهاُگورٔێوی كٙٙ، ثەّووووەٗیلی ٍووووەهی ٓووووبیەٙە
ێووووا ًەثەه ئەٙەی ِٓوووٚٓەی ثوووۆ ئەٙ هەٍوووەهیبّ ًەّوووبهاّ گٓیووویە ٍوووٚهبیەری 
، گەٙهەیووی ئەٙ پیووبٙە ٍووەهەڕایای ًێجوو  هە ەىاٙ ڕەؽِەرووی فووٚؽٍٚووەیٔە ڕ

، ثەتٍ كەٍوووزی كٙژُٔوووی پێگەیْوووذ ٙ ٍوووەهیبّ ًە ّوووەهەی عوووٚكا هووووكەٙە

                                                            

/ 08) أًجالء أعالٍ ( ٙە ٠ٍو090 كەڕە ) ٙاًغيٟوح اًْبٍ أُواء مهو فٞ اًقط٠وح ( األعال 0)
/ 0) اًٌِٚم كٙى ًِعوفخ ٙە اًٌَٚم (089/ 3) ًٌَجوٞ اًوجوٛ اًْبفع٠خ ٙە طجلبد (020
508) 
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ىۆهثەی ٍەهچبٙەهبّ هەثبٍی ُەًین )هبُیوي(كەهەّ ثەّوەٗیل ٓوبٙی كەثەّ 
  (0)فٚای گەٙهە ثەّەٗیلی كجٚ وبد ٙ فیوكەًٙ عێگەی ث .
، ئوبىاٙ ثەعەهگە ُەًین هبُیي ڕەؽِەری فٚای ًێج  ِٓٚٓەی ؽبهِێوی

: كیووٚاهی روووً ًەُەغووۆى كەڕُێٔوو  ٙ ثەٗە ٚێَووزەهبٓی ثەٙ ئووُِٚەرە كە وو 
( ّبیَوووووزەی ئەٙە ٓووووویْ ثەٍەهّوووووۆڕی هە )ژیوووووبّ ُٙٚ ووووون ٙ كەٍوووووەتد

ٗە ٚێَزەهەی ُەًین هبُیي ٙەهوٚ ئەٙ چەهفەیە هە ًەٍوەهعەٍ ، بٓپبهێيیْثی
 ەٙغیووووەد ٙ ُەهكایەروووی كەكهێوووذ ٙ كٙاروووو ثەڕٙٙی ُەغۆًەهوووبّ كەرەكێوووزەٙ
، )عیْ عوبًٚد(ی پێ٘ە لەگیوٍو  ٙكەیووەٓە كۆىەفێون ثەڕٙٙی ُەغۆًەهوبّ

 ٙ پووب ەٙآێوی ٙەهووٚ ُەًیوون )ُەیبفووبهكیْ( پووێَ ٙایە هە ثەكافەٙە كاٍووزبٓی
)هبُیووي( ٙەهووٚ پێٚیَووذ فوويُەد ٓەهووواٙە ثەرووبیجەد ًەٙ هزێووجە رووبىآەی ثەٙ 

بٙایوبّ هوٚهك كەیوبّ پوب ەٙآێزی ئ، كٙاییە ًەٍەه ٗێوّوەهبٓی ُەغوۆى ٍٓٚوواٙە
ثەتٍ ، ٓٚآووولٙە ثەهاُوووجەه ثەٗێوّوووی ُەغوووۆى ثوووۆ ٍوووەه عی٘وووبٓی ئیَوووالُی

عەهەثەهبٓیِ ُبفی  ٍٓٚوە ەهە عەًِبٓییەهبّ ثبٍیبّ ٓەهوكٙە ٙەثەكافەٙە ٍٓٚ
 ئەٙ ُیٌٌەرەیبّ ٓەكاٙە.

 
  

                                                            

 .(830/ 08) األُٖبه ُِبًن فٞ األثٖبه َُبًن: ( ثوٙآە0)
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 رەٚەٚ ٘ۆالوۆ ٌەڕٚتاری )فٛڕاخ( دەپەڕێ
 دەگاذە )شاَ(

كەگووبرە ، زەٙەٙد كەپەڕێوواڕفووٚٙثووبهی ڕٗۆ هووۆ ثەٙ ٗێوويە ىەثە ؽەیەٙە ًە
 فوٚڕادّبٍ ٍٚپبهەی ُەغۆى چەٓل پوكێویوبّ كهٍٙوزووك ثوۆئەٙەی ىٙٙ ًە 

 (022)كە وێْ ژُوبهەی ٍوٚپبهەی ٗۆ هوۆ  ٗەٓلێن ٍەهچبٙەی، (0)ثپەڕٓەٙە
ًە  ّ ٍوووەهەربی ٗوووبرٔی ٗێووويەهەی ٗۆ هوووۆثێگُٚوووب (0)، ٗەىاه هەً ثوووٚٙ

رٔووی ّووبهەهبٓی ٍووەه ثەتٍ ًەگەڵ هەٙ، ئبىەهثبیغووبٓەٙە ثەٙ ژُووبهەیە ٓەثووٚٙە
چٚٓەژێو كەٍەتری ٗۆ هۆ ئەٙآیِ ، ٗەٓلێن ًەپبكّبهبٓی ٓبٙچەهە، ڕێگب

ثەٍٚپب ثەّولاهی ٗێيەهوبٓی ٗۆ هۆیوبّ هووكٙ كەهەٓغوبٍ ئەٙ ٗێويە گەٙهەیەی 
 كهٍٙذ ثٚٙ. ً 

كەگەیوزە یەكویْ هە ، ئەٙەی عێی ئەٍوەفە هە ئەٙ ڕٙٙكاٙآە كەفوٚێٔیزەٙە
( ئەٙ یبّ ٓەُووبٙە ثەٓووبٙی )ٙە ءٙ ثەڕاءهبّ ّووزێوىۆهثەی پبكّووبٙ ٍووٚ زبٓە

 ثێگُٚوبّ، فوۆ ئەگەه ثۆیەهزویوبّ ثٔٚآولثبیە، ەرەی ثۆ ٗۆ هۆیبّ ٓٚآلٌىیٌ
ًەٗەُووووبّ هبروووولا ، كەیووووبٓزٚآی ڕٙٙكاٙەهووووبّ ثەهەٙ ئبڕاٍووووزەیەهی رووووو ثووووجەّ

 ٗە ٚێَزی ئەٙ پبكّبٙ ٍٚ زبٓبٓە ڕێن پێچەٙآەی كٚهئبٓی پیوۆىە.
                                                            

 .830 پەڕە  05ثەهگی  ،( اًجلایخٙأً٘بیخ0)
 اثْ اًعجوٝ. 039 پەڕە  ،(ربهیـ ُقزٖو اًلٙى0)
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ا}: كەهوب كەفەهُو  ٍی ٍُٚ ِبٓبّفٚای گەٙهە هەثب َٓ حُّ
َ
ََرَاخ ِر ٔااَّلَّ ُِا ٌَ آ

َْ ًْرَْرحَدٌََّ ٌَُِِْْس ِتفََصَْٔفدِرَِِِّخ
ْ
ُرَأ ْٔمٍاهللَّ ًْةَِل ُٓ ُُُّيِتُّ ذِىَّثٍَوُيِطتَُُّٔ

َ
أ

 ٌِِِيَََعَ ْؤ ٍُ ْ ةٍال ِنزَّ
َ
أ ََََعَ َِشابِيوِِفَُيَاُِْدونَاىََْكفِرِي خَيَاافُٔنََوَلاهللَّ

َ ثَل ٌَ ِفَْؾُوَذلَِمَلنِمٍْٔ َْرُْؤتِيِّاهللَّ ُيََظاءٌَُ ًٌَواِشمٌَواهللَّ  (0)({54)َنيِاي
ٗەهٙەٗوب ، رٚٓلٙ ریوژ ًەٍوەه ئەٌٗوی هوٚفو ٙ ثەٍوۆىٙ ثەىەیوی ًەگەڵ یەهزوو
٘ ٝال عً هللصال٢ً ا ) فٚای گەٙهە هەثبٍی ئەٙآە كەهبد ًەگەڵ پێەەُوجەهی فوٚا

اا}: كەفەهُوو  ٙیٔەثووٚ (ٚضالالًِ ٍَّ ِرَُشاأُلدٌحُمَ ََاهللَّ ِراا َُّواَّلَّ َهاا اءٌَُ ِطاادَّ
َ
أ ََعَ

ارِ ًْرمَُحَاءُاىُْهفَّ ُٓ َِ ًْةَحْا ُْ ًهااحَاَرا ًداُرنَّ َُأنَُشاشَّ ََفَْؾاًلرَبَْخ ٌِِا اهللَّ
اًُا َٔ ًَْورِْؽ ُْ ا ٍَ ًِْفِشي ِٓ ِْٔ َْوُُس ذَرٌِِ

َ
ُشٔدِخ ًَْذلَِمالصُّ ُٓ اَريُ َراةِِفٌَ ْٔ اِلَّا

ُٓ َريُ ٌَ ُْنِيوِِفًَْو ْخَرجََنَزْرٍ اْْلِ
َ
أ

َ
َْيََقهفَآَزرَهَطْفأ َٔىفَاْشَخ فَاْشاَخ ََعَ

ٔكِِّ ا َُحْهِشُبُش رَّ ًُيِلََِيَقالزُّ ِٓ ِ ارَة ُوََندَاىُْهفَّ ََاهللَّ ِر ٔااَّلَّ ُِ ٌَ ٔاآ ٍِيُا وََن
اااَِلَاتِ ًْالػَّ ُٓ َْفِااَرةًٌِااِْ ْسااًراٌَ

َ
اااَوأ ًٍ ی ًەگەڵ ئەٙآە (0){(29)َنِلي

ثٚیٔە رٚٓول ٙ ریوژ ثوٚیٔە ًەگەڵ ئەٌٗوی  (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)پێەەُجەهی فٚا 
ئیٔغوووب فوووٚای گەٙهە ، یەهزووووثەتٍ ثەٍوووۆىٙ ثەىەیوووی ثوووٚیٔە ًەگەڵ ، هوووٚفو

ًْ: كەفەهُ  ُْ ًهاحََرا ًداُرنَّ َُٔنَُششَّ ََفَْؾًلرَبَْخ ٌِِا اًُااهللَّ َٔ  ئەٙآە. َورِْؽا

                                                            

 50: اًِبئلح (0)
 .09: اًفزؼ (0)
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 ٓێوٚاّ ثەهاٙهكی ثەتٍ، ثیٔوی كەیوبّ ڕهوٚ  ٚكًٙەٍوغ ثوٚٙیٔە عیجبكەد فبٙەّ
 پبكّوبهبٓی ٙ ٍوٚ زبّ ًەگەڵ هواٙە ثبٍی پیوۆى ئبیەرە هەًەٙ ثوە ٍُٚ ِبّ

ەٙەی ڕهوووٚ  ٙ ئ( ٍوووغلا ٙ  ههعوووب یوٚٓوووٚا ًوووَ) ثەڕاٍوووزی ئەٙاّ هوووبد ئەٙ
كیٔیوبّ ، یٔەثە وٚ رەٓ٘ب فەهیوی ٗەٙەٍوی فۆثوٚ، ٍغٚكە ًێیبّ ثبً ٓبهوم

 ٚهٍی كەٍەترەهەیبّ.ی هپبهاٍزٔفوۆّزٚە ثۆ 
پەڕیوووٚەرەٙە ىۆهیوووبّ  فوووٚڕادفە ووووی ّوووبٍ هە ثەٙە كەىآوووْ ٗۆ هوووۆ ًە

ىۆهێوون ًەٙ فە وووە ًەڕێگووبی ، ڕمكەهەٙٓەُیَووو)ٍووٚهیب( عێوولەٗێ ْ ٙ ثەهەٙ
( ٙەفبد كەهەّ ٙ فە وێوی ىۆه كەهثەكەه كەثوْ ٙ ُوبڵ ٙ ُیَوگەیْزْ ثە)

ة( ُەًیووون ئەٙ هوووبد ٍوووٚ زبٓی )كیِەّوووق ٙ ؽەًە، ّوووبهەهبٓیبّ عێووولەٗێ ْ
ي ُؾِل هٚڕی ىاٗیو غبىی هٚڕی ٕالػ اًلیْ یٍٚف هٚڕی عەىی ٓبٕو)

 ( كەث .ئەییٚثیو ٕە ؽەكیٔی ٓبٕ
ئەٙ ّوبهە ثەرەٙاٙی  ەیەهەٍ ّبه ًەّبٍ گەُوبهۆ كەكهم ّوبهی )ؽەًەة(

ٗۆ هوووۆ هووووكٓەٙەی ٗەه ، گەُوووبهۆ كەكهم ٙ چەٓووول كەهگوووبیەهی ٗەثوووٚٙە
 ثیَووذهبٓی ئەٙ ٍووٚپبیە ٙ كەهگووبیەم كەفووبرە ئەٍووزۆی یەهێوون ًەٍووەههوكە

ُەٓغەٓیلوووووی گەٙهە ًەكەٙهی ؽەًەة كاكەٓووووووم ٙ ّوووووبهەهە ىۆه كڕٓووووولآە 
ثەهكثوووبهاّ كەهەّ ٙ فەٓووولەكێوی گەٙهەُ ثەكەٙهی ّوووبهەهە ٗە ووولەهەْٓ ثوووۆ 

ثەُوووبٙەیەهی هەٍ ُەغۆًەهوووبّ كەچووؤە ٓێوووٚ ، ئەٙەی هەً ٓەروووٚآ  ڕاثووووب
كەهەٓغووبٍ ّووبهەهە ثەتٍ ، فە وووی ّووبهەهە ئووبىایەرێوی ىۆه كەٓووٚێْٔ، ّووبهەهە
ٗەىاه (022)و ًە فە وێوی یەهغبه ىۆه ًەؽەًەة كەهوٚژهم ىیوبر، كەهەٙم
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ٓە هەٓيیەٙهووۆیٌە ًە ُەُەًەهەرووی اهوووژّ ٙ ُٔووب ی ؽەًەة ثەكیووي گیووواّ ٙ 
، (ٙ ؽووٚى ٙ كووٚح ا  ثبًٌووٖ)ّ. ئەهُیٔیووب ٙ ئەٓزبهیووب(ی ٓەٍوووآی فوۆّوووا)

 ْ ثەروبیجەری ُەًیونیەهغبه فوا  كەثیؤ ڕۆ ێوی ە یجییەهبٍّئەهُەٓی ٙ 
ؽەًەة كەتیەهوووی ، )ٗیزوووٍٚ(ی ئەهُەٓوووی هە ُيگەٙروووی گەٙهەی ٍوووٚربٓل

ٗێيەهوووبٓی ُەغوووۆى ، فە ووووی ئەٙ كەتیە ىۆه ئبىایوووبٓە ثەهەٓگوووبهی ًێجوووٚە
 هەُ كەهەٙم.ڕۆژ كەت چيكٙای ٓيیوەی ، كەثٔەٙە
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 ()وەٚذٕی لەاڵی )حارَ( 

ەتی )ؽووووبهٍ( ك، كٙارووووو ُەغۆًەهووووبّ ثەهەٙ كەتی )ؽووووبهٍ( كەهەٙٓەڕم
( ئەٙ هوبد كەهەٙرە ثەهاُوجەه فۆه ٗەتری ّبهی )ئیلًت یثبهٚهكەهەٙێزە 
ٗێيەهوبٓی ُەغوۆى كاٙا ًەفە ووی كەتهە ، ٓەٍوآیەری )ئەٓزبهیب(ی ئیِبڕ

، ٓیوویەئەٙآوویِ كە ووێْ ئووێِە ُزِبٓەُووبّ ثەئێووٚە ، كەهەّ كەتهە رەٍووٌیَ ثوووەّ
ًولیْ ة هەٓوبٙی )فقواثەتٍ ئبُبكەیْ رەٌٍیِی هەیْ ثە ٙاًوی كەتی ؽەًە

ًەثەه ئەٙەی ئەٙ پیوبٙە پیوبٙێوی ڕاٍوزگۆیە ، اًِعوٙف( ثٚٙ ٓبٍواٙ ثەٍبكی
ثەتٍ ثەٓیفووب  ، ٗۆ هووۆ ىۆه رووٚڕە كەثوو ، ٙ ُزِووبٓە ثەثە ێٔەهووبٓی كەهوووم

اًلیْ اًٚاًی(ثێْٔ ثب ٍٚیٔلیبّ ثۆ ثقٚا هە ئەگەه كەتهە ثوۆّ )فقو: كە  
فەفووووەكیْ( كێووؤْ ٙ ًەثەه كەٍ ئەٙە ثوووٚٙ )، رەٍوووٌیَ ثووووەّ ٍوووە ُەد كەثوووْ

ٗۆ هوووووۆ ٙ ٍوووووٚپبپەهەی ٍوووووٚێٔلی ثۆفوووووٚاهكّ هە گیبٓزوووووبّ ٍوووووە ُەرەٙ 
ٗوبرٔە ، هەئیٔغوب فە ووی كەت، لاٍٙثە ێٔی ٍە ُەری ئێوٚەی پێو )ٗۆ هۆ(

ۆ هووۆ ًەعٔەروووی ٗ، كەهەٙەٙ كەتهەیووبّ رەٍوووٌیَ ثەٍووٚپبهەی )ُەغوووۆى(هوك
 ثەُووْ ٓەهوووكٙە ثە ّپێووی گووٚرْ ئێووٚە ربٙآجووبهّ ُزِبٓەرووب، فووٚای ًەٍووەهث 

                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ08  ی ژُبهٕ ف . 
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كٙاروو فە ووی ، (0)ثۆیە ٍەهەرب )فقواًلیْ(ی هّٚوذ، )فقواًلیْ(ربّ هوكٙە
 پەهوەٙرە. ٙكەتهەی ٗەه ٗەُٚٙ هّٚذ ًەژّ ٙ ُٔبڵ ٙ گەٓظ ٙ پیو

ئەٙەُ كیَوووبّ ثە گەیەهوووی ىۆه گەٙهەیە ًەٍوووەه ئەٙەی هەٓەٗۆ هوووۆ ٓە 
ەٙ هووبرەی ثەرووبیجەد ً، غەیوووی ئەٙ ًەٍووەهآی هووٚفو ُزِبٓەیووبّ پێٔووبهوم

، كەهوم كٙٙٗێويی ثەهاُوجەه ثەیەم ًە رٚآوب ٙەهوٚ یەهوجْ، ٍُٚ ِبٓبّ  ٙاىّ
ثەتٍ ًەؽوب ەری ثە ٗێويی ئەٌٗوی هوٚفوٙ  ٙاىی ، پەیِبٓیبّ ًەٓێٚآلا ٗەث 

ٍُٚووووو ِبٓبّ ئەگەهی پبثەٓووووول ٓەثوووووّٚٙ ثە ثوگەهوووووبٓی پەیِوووووبٓەهە ٗەهكەٍ 
ەٙ ؽووووویِٔ( ئیٔغوووووب كٙای ئەٙە ّوووووبهەهبٓی)ؽەُب ٙ ُەعەڕ، ًەئوووووبهاكاٗەیە

ٗەُٚی یەم ثەكٙای یەم هەٙرْ ٙ روً ثوب ی هێْوب ثەٍوەه رەٙاٙی ٍوٚهیب 
ّوووٚێٔەهبٓیبّ ، ٙ ئەٙ پبكّوووبیبٓەی ُوووبثّٚٙ ثەفۆیوووبّ ٗوووبرٔە  ی ٗۆ هوووۆ

ئەٙ  (0)ُەًیووون )ٓبٕوووو(یِ ڕای هووووك ثەهەٙ ّوووبهی غەىىە.، رەٍوووٌیَ هووووك
)ُٔگٚ(فووبٓی گەٙهەی  هوبرەی )ٗۆ هووۆ( ًەؽەًەة كەثوو  ٗەٙا وی ُوكٓووی

ٓٚیْ( جەوووبٍوووەههوكیەهی ٍوووەهثبىی گەٙهە ثەٓوووبٙی )هز، ًی پێووولەگبُٙەغوووۆ
ًەٙ ُبٙەیە  (8)اڵد(.عێلەٗێ   ٙ فۆی كەگەڕێزەٙە ثۆ )فیًەّٚێٔی فۆی 

ُەغۆًەهبّ فە وێوی یەهغبه ىۆهیبّ هّٚذ ثەربیجەد ًەٓبٙچەی ؽوۆهاّ ٙ 
ٓووووبثٌٌ ٙ كەٙهٙثەهی ربگەیْووووزٔە )هەهەم(ی ئەهكەّ ٙ ّووووبهی فەًیووووي ٙ 

چووبٓە پیبٙەهبٓیووبّ كەهّٚووذ ٙ ژّ ٙ ُٔب ەهبٓیْوویبّ ثەهووۆیٌە ًەٙ ٓبٙ، غەىىە
                                                            

 .033 پەڕە  ،( ربهیـ ُقزٖو اًلٙى0)
 . فؤاك عجلاًِعطٞ ا٠ًٖبك.099 پەڕە  ،( اًِەٚى فی اًزبهیـ0)
 .029 پەڕە  ،عجبً اكجبى، ( ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔو٠ي فبّ ؽزٜ ك٠بٍ اًلًٙخ اًِە٠ًٚخ8)
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هەٍوێن ثوٚٙ ثەٓوبٙی ، یەهێون ًەٙ پب ەٙآوبٓەی ًەٙ ّوەڕآە كەهوٚژهم، كەثوك
 ٓۆىكەٓيیوەی ، )ُغیواًلیْ هٚڕی ٍیف اًلیْ( پیبٙێوی ئبىاٙ ڕەّیل ثٚٙە
كٙارووو ًەكٙٙهەٙە ، هەً كەٙهیووبّ كاثووٚٙ ًەُەغۆًەهووبّ ٗەه ٗەُٚیووبٓی هّٚووذ

  (0) ێلەگوّ ٙ ّەٗیلی كەهەّ.ریوی ر
  

                                                            

 .000  پەڕە ،( اًِنیي عٌی اًوٙبزیْ ثەهگی كٙٙە0ٍ)
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 وەٚذٕی شاری )دیّەشك(

ٍووووٚپبی ُەغۆًەهووووبّ چەٓوووولیْ  كٙای گورٔووووی ؽەًەة ٙ كەتی ؽووووبهٍ
ڕُێوووی ىۆهیووبّ ریوٙ ٙ ُەٓغەٓیلووی گەٙهەیووبّ ثەعٚآەگووبٙ ئێَووزو ڕاكەهێْووب

ًەعٚآەگبهبّ ثبههوكثٚٙ ٙ گەُبهۆی كیِەّلیبّ كا ئەٙەی ٍەهپەهّزی ئەٙ 
یْ( ثوووٚٙ هە كٙاروووو ًەعەٓگوووی )عووویْ عوووبًٚد( ٗێووويەی كەهوك)هەرجەوووب ٓوووٚ

هەٗەٙا ی هەٙرٔی رەٙاٙی ّوبهی )ؽەًەة( كەگوبرە )كیِەّوق( ، كەهٚژهم
ثووۆ ئەٙەی كٙٙچووبهی ٗەُووبّ ، یەهبّ كیووبهی ثووۆ ٗۆ هووۆ كەٓێوووّیّوولكیِە

یەهبّ( ٓەثٔەٙە)كیِەّوق( ثەثو  ّوەڕ رەٍوٌیَ ثە ٗۆ هوۆ یكٙاڕۆژی )ؽەًەث
وێووون ًەكەٙهی ٍوووەهەرب فە ، بڕاكەهووو ٓبٕووووكەثووو  كٙای ئەٙەی )ُەًیووون( 

ثەتٍ ، هۆثٚٓەٙە ثۆئەٙەی ڕٙٙثەڕٙی ٗێيەهەی ُەغوۆى ثجؤەٙە ٓبٕوُەًین 
هەچبٙیووبّ ثەىۆهی ٍووٚپبی ُەغووۆى هەٙد ٗەه هەً ثە یەهەٙە ڕای هوووكٙ 

یەهبّ ًێژٓەیەهیبّ پێو٘ێٔوبٙ رەٍوٌیَ ثەٗۆ هوٚ یكیِەّل، كیِەّلیبّ چۆ ووك
هعە ثەهىەهوووبٓی ئەٙ ّوووبهە ُەغۆًەهوووبّ كەچووؤە ٓێوووٚ كیِەّوووق ٙ ثوووٚ، ثوووّٚٙ

ئیٔغوب ، كەڕٙفێْٔ ٙ ئەٙ ُەٓغەٓیلوبٓەُ كەّووێْٔ هەًەٍوەه ثٚهعەهوبّ ثوّٚٙ
ثەهەٍێن كەهبد  ثۆیە ئەٙ ّبهە رەٌٍیَ، ٓەٍوآیٓٚیْ( ثجٚە )هەرجەبفٚكی 

، ی ىۆه   گەٙهە ثوووووٚٙهبٓٓەٍووووووآییەثەٓبٙی)ایوووووي ٍووووویبّ( ئەٙ هەٍوووووەُ 
ىآووْ ٙ ٗێوووُ كەهەٓە ٍووەه هبٓیِ ئەٙە ثە ٗەًێوووی ىۆه گەٙهە كەٓەٍوووآییە
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ٙربهیوبّ ەٙ هۆتٓەهبٓی كیِەّق كەگەڕاّ ٙ ُيگەٙرەهبّ ٙ ًەگەڕەم ٙ هٚچ
ایەٙەٙ ئیَوووووووالٍ د گەڕٓەٍووووووووآییەیٔی ؽە  ئوووووووبیٔی یە ئوووووووبكەكا هە ئەٙ

 یٔێوی ثبریو ثٚٙ)پەٓبثەفٚا( ًەٓێٚ چٚٙ.یهەئب
ەكیووبّ ثەكەهگووبی عەههبّ كەچووٚٓە ثەهكەهگووبی ُيگەٙرەهووبّ ٙ ٓەٍوووآییە

فە ووی ە  رەڕكەهووكٙ كاٙایوبّ ًەەهبّ كاكەهوك ٙ ٍُٚ ِبٓبٓیبّ ثەعبڕُيگەٙر
ەًیجەهبّ ٗە َٔەٙە ٍەهپ  ٙ پالٓیبّ كآوبثٚٙ ثۆ ٍثبىاڕٙ ُيگەٙرەهبّ كەهوك 

  (0)رەٙاٙی ُيگەٙرەهبّ ثوەّ ثە ه ێَە.
ٙ ّیعە ٙەهٚ كٙٙ كٙژُٔی ٍەهٍەفزی ئەٙ ئیَالُە ٍوەڕەهای  ٓەٍوآی

ثەتٍ ٗەُوٚٙ ، ٙ ەری ئیَالُی پبهێيهاٙ ثٚٙئەٙەی ُبفیبّ ًەچٚاهچێٚەی كە
هبرێووون ًەثۆٍوووەكاثٚٙیٔەٙ ٗەههبرێووون ٗێووويی كٙژُوووْ ڕٙٙی ًە ٍُٚووو ِبٓبّ 

ٗێوّیبّ هوكۆرە ٍەه ُويگەٙد  هوكث  ئەٙاّ ثٚٙٓەرە چبٍٙبغی كٙژُٔبّ ٙ
ُبٓوبی ٓەرە ژُوبهەیەهی گەٙهە ًە كژایەروی ئەٙ ئیَوالُە ئەٙەُ ڕێون ٙ ثٚ

َْ}:ەهُ كەفئەٙ ئبیەرەیەهەفٚای گەٙهە  أدَُخِْاَمحَارَْ َوىَا ُٓ َوَلايْلَ
انلََّػاَرى ًْحَتَّتِامََضاّتَّ ُٓ گوبٙه كەد ًێوذ ڕاىی ٓوبثْ  عوًٚەهەٙ (0){ِميَّاَخ

ثە ووی ىۆهثەی عەٓگەهووبٓی ُێووژٙٙ ، رووبٙەهٚ ّووٚێْ ُیٌٌەرووی ئەٙاّ ٓەهەٙی
ئەٙ عەٓگبٓەی ئێَوزبُ عوگە ًە ٗۆهوبهی ئوبثٚهی پبّوقبٓێوی عەكبیولی 

  ٗەیە.
                                                            

 .850 پەڕە  05ط  ،( اًجلایخ ٙأً٘بیخ0)
 .002: ( اًجلوح0)
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 اٚ ٚ درٚسرثٛٔی رەذسە
 ٌیه( دەٚڵەذی )ِەِا

ثوەیْ گوٓگە ئەگەه ثەهوٚهریِ )عەیْ عبًٚد ثەه ًەٙەی ثبٍی عەٓگی
ثبٍوی ٍوەهەربٙ كهٍٙوزجٚٙٓی كەٙ ەری)ُەُبًیون( ثوەیوْ ًەثەه ئەٙەی ، ثێذ

كهٍٙزجٚٙٓی كەٙ ەری ُەُبًیون ًەٙ هوبد ٙ ٍوبرە گەٙهەروویْ ڕەؽوِەد ثوٚٙ 
ٚٓی كەٙ ەرووی ُەُبًیوون ئەٙەُووبّ ًەٗەُووبّ هبریْوولا كهٍٙووزج، ثەٙ ئووُِٚەرە

ىۆه عبه ًەفواپزویْ ، هەٓەهەّ ثێئُٚێل ثْ ًەڕەؽِەری فٚای گەٙهە، پێلە  
هە ، مئبڕاٍووزەی ڕٙٙكاٙەهووبّ كەگووۆڕ ثبهٙكۆفێوون كهٍٙووذ كەثوو ، ؽووب ەد
ٍوٚ زبّ فوبٙەّ هە ، ی ئەٙ هبد كەفوٚێٔیزەٙە ئەٙەد ثوۆ ڕّٙٙ كەثێوزەٙەُێژٙٙ

فە ووووەهە ئەٙەیوووبّ كجوووٚڵ ثوووٚەٙ  ریْووولاًەٗەُوووبّ هب، كەٍوووەتری ڕەٗوووبثٚٙە
ٍوٚ زبّ ٙ ، گٚێوایە ی ٍٚ زبّ ٙ كەهٓەچوّٚ ًەفەهُبٓەهوبٓی ثەكیٔیوبّ ىآیوٚە

ثە ووووٚ فوووبٙەّ ٙتد ، پبكّوووبهبٓی ئەٙ هوووبد ٓەم فوووبٙەٓی هۆّووون ٙ رە ه
، ئەٙەُ ربیجەد ٓەثوٚٙە ثەٍوٚ زبّ ٙ پبكّوبهبّ ًە عی٘وبٓی ئیَوالُی، ثٚٙیٔە

)عەٓگیيفوبّ( ثۆِٓٚٓە ئەٙهبرەی ، واٙەثە وٚ ًەرەٙاٙی عی٘بّ ئەٙە پەیوەٙ ه
، كەُووووووم ئەٙ ُەُوووووٌەهەرە فوووووواٙآەی ًەٓێوووووٚاّ هٚڕەهوووووبٓی كاثەُ كەهوووووب

كٙای ُوكٓووی فۆیووبّ ، پبكّووبهبٓیِ ًە عی٘ووبٓی ئیَووالُی ثەٗەُووبّ ّووێٚە
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ئەٙەی هە عێووی ٍووەهٓغە ، ُەٌُەهەرەهەیووبّ كاثەّوووواٙە ثەٍووەه هٚڕەهبٓیووبّ
ثوۆیە ، پێیبّ ّزێوی ئبٍوبیی ثوٚٙە ًەٙ ثبثەرە ئەٙ فە وە ئەٙەیبّ كجٚ ووكٙەٙ

ٙەهووٚ ث ێووی ئەٙەیووبّ  ە گیوٍووبثی ًەٍووەه ئەٙ ثووبثەرەٓەُووبّ ىآیووٚ ّٚڕّووێن ٗ
 ٓەثٚٙە.گفزٚگۆثەُبفی ٍٚ زبّ ىآیٚەٙ  یبّ عێی 

ُێژٍٙٙٓٚوووبّ هەثبٍوووی ، فوووب ێوی روووویِ هە ىۆه گووووٓگە ثبٍوووی ثوەیوووْ
ٍووزی ٍووب ی رووبىە كە: كە ووێْ، یووبّ هوووكٙە (953ٙ  958)ڕٙٙكاٙەهووبٓی ٍووب ی 

ثوّٚ ثەهبهەٍوبرێوی گەٙهە )ثو  فەًیفە(،  ِبٓبّ ثو  فەًویفەٓەپێووك ٙ ٍُٚو
ثووٚٓی ئەٙ ٗەُووٚٙ پبكّووبٙ ؽبهِووبٓەی هە یەهالهوووكٓەٙەی  ٍووەهەڕای، ىآووواٙە

 ەد هواٙە هەچی ئەٙ ثو  فەًویفە ثوٚٓەیعّەههێْەهبّ ًەٓێٚ فە وی ثەپێی 
ٚٓی ًەثەه ئەٙەی ثوووٚٓی فەًووویفە یوووبٓی ثووو، ثەٍُٚووویجەرێوی گەٙهە ىآوووواٙە

ُەهعەعێوووووی گەٙهە فە وووووی ٍُٚوووو ِبّ ًەگەڵ عیووووبٙاىی ٓەرەٙەهبٓیووووبّ 
 ًەكەٙهی ئەٙ فەًیفەیە هۆثٚٓەرەٙە.

ثەًووووٚ ، كەثووو  ئوووێِە ئەٙڕۆ ئەههِوووبّ چەٓووول كوووٚهً ثووو  هەٓەم فەًووویفە
ىۆه ًەهێْەهبٓی ئەٙڕۆُبّ پێٚیَوزە ًە ، یعەریِ ًە ٙاكیع ثٚٓی ٓەُبٙەّەه

ثووم ٙ )ث  فەًویفە ثوّٚٙ( ثە  ٍێجەهی ڕٙٙكاٙەهبٓی ئەٙ كٙٙ ٍب ە كیواٍە
ٓەىەهی ئیعزجبهەٙە ٙەهثگیووم ثەروبیجەد ئەٙ ثبثەروبٓەی پێٚیَوذ ثەكەٍوەتد 

 كەهب ثۆ عێجەعێووكّ ٙ یەهالیی هوكٓەٙەی.
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 ِأای ِّاٌیه

ٗەه ثەتٍ ئەٙ هوووۆیالٓە ، هوووۆیٌە: )اًِِبًیووون( هوووۆی )ُەٌُوووٚهە( ٙارە 
هووبهی ٍووەهثبىی  ًەٍووەهەربٙە ثەٓیووبىی ڕاٗێٔووبّ ًەٍووەه ّووەڕٙ ئەٓغبُوولآی

ىۆه عبه ًە رەُەٓی ُٔب ییەٙە كەهوكهاّ ٙ ًەٍوەه ٍوٚاه چوبهی ٙ ، كەٗێٔواّ
ئەٙ هوۆیالٓەی كەهووكهاّ ىیوبرو روٚهم ٙ ، ٗێوُ هووكّ ٙ عەٓون ڕاكەٗێٔوواّ

ئەٙآە ًۀُوووب یەٙە كەٗێٔوووواّ ٙ كٙای ، كەفلوووبً ٙ ُەغوووۆى ٙ ڕۆُوووی ثوووّٚٙ
ّ ثۆ ڕاپەڕآلٓی هوبهی ئەٙەی فێوە ئبیٔی ئیَالٍ كەهواّ ئیٔغب ئبُبكە كەهوا

كەرووٚآیْ ث ێوویْ ُەًیوون ٕووبًؼ یەهەٍ هەً ثووٚٙە هەهووۆیٌەیەهی ، ٍووەهثبىی
 .ٍەهثبىییەهبٓیثۆڕاپەڕآلٓی هبهە  ُیَو ىۆهی ٗێٔبیە

ثەتٍ ، ٍووەهەرب )ُەًیوون ٕووبًؼ( ئەٙ هووۆیالٓەی ٗێٔووبیە ّووبهی )كووبٗیوە(
ژُبهەیوووبّ ىۆه ثوووٚٙ فە ویوووبّ ثێوووياه هووووك ثوووۆیە كەتیەهوووی كهٍٙوووذ هووووك 

( ٓواّ)ُەُوبًیوی كەهیوبییئەٙآە ٓبٙ ، بٙچەی )ڕەٙىە( ًەكەهەٙەی كبٗیوەًەٓ
ّوٚێٔی ئەٙ كەتیە ًەٍوەه ڕٙٙثوبهی )ٓیوي( (0) هەژُبهەیبّ ٗەىاه هەً ثٚٙ.

، چەٓوول هەّووزیێویِ ثەثەهكەٙاُووی پووو چەم ٙ ًەئبُووبكە ثبّووی كاثووٚٙ، ثووٚٙ
ە ٗێوّوویبّ ثووكثووب ئەٙ ُەُبًیوووبٓە ثەٙ هەّووزیی ٗەههبرێوون فبچپەهٍووزەهبّ

 ئبُبكەهواٙە ڕٙٙ ثە ڕٙٙیبّ كەثٚٙٓەٙە.

                                                            

ثەهگی  099 پەڕە ، ُؾِل ثْ اؽِل ثْ ایبً اًؾٔفٞ: ( ثلائع اًيٗٚه فی ٙكبئع اًلٗٚه0)
 یەهەٍ.
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ىۆه گٚٓغوبٙ ٗوبرٔە ئەییٚثی ٙ كەٙ ەری ُەُبًین ًە كٙٙ هوبری كەٙ ەری 
ٙ ڕۆژ  هبّٓەٍووآییەثوٚٓە ثەهثەٍوزێوی گەٙهە ثەڕٙٙی  ئەییٚثییەهوبّ، ثّٚٙ

ُەُبًیوەهوووووبٓیِ ئەٙ ، ڕىگوووووبههوك ٍوووووە یجییەدٗەتروووووی ئیَوووووالُیبّ ًە 
اه هووكٙٙ پبّەهْوەیبّ ثەكڕٓولەرویْ ٗێوي ّەپۆ ەٍەهّێزەی ُەغۆًیبّ ٍٔٚهك

ثووۆیە كەثێووذ ًەچٚاهچێووٚەی ، ٙۀیوویەی ُوووۆڤ ثەفووۆٙەی ثیُێووژٙٙهوووك هە 
ثبٍوووەهبّ كەهثوووبهەی كەٙ ەروووی ُەُبًیووون ثبٍوووی ٗێوّوووی ؽەٙرەُوووی فوووب  

گەهچووی ًەثەّووی یەهەٍ  پەهٍووزەهبٖٓ ثوەیووْ ثووۆ ٍووەه عی٘ووبٓی ئیَووالُی
 .ثەهٚهری ثبٍِبّ هوك
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تۆ سەر جیٙأی  واْخاچپەرسرە٘ێزشی حەٚذەِی 
 ِی دەٚڵەذی ِەِاٌیىی ٘ێٕایە تْٛٚئیسال

ثەیەهێوووووون ًەگەٙهەرووووووویْ ، ی ئە ِبٓی)فویوووووولهین(ی كٙٙەٍئیِپوارووووووۆڕ
 یثووبهٚهٍوؤٚهی كەٍووەتری ئە ِبٓیووبٙ ، ٗەژُووبهكەهوم ئەٙڕٙپووبپبكّووبهبٓی 

ئیٔغووب پبپووب )ٗٚٓٚهیٍٚووی ٍووێیەٍ( فویوولهین ٗبٓوولەكا ، ئیزب یووبٙ ٕوولٌیە ثووٚٙ
، ب  پەهٍزی ثوۆ ٍوەهفبهی ٍُٚو ِبٓبّ كەٍوزپێجوبرەٙەثۆئەٙەی ٗە ِەری ف

پەیٚەٓولی ٗەثوٚٙ ، ی كٙٙ(فویلهین)، كٚكً ڕىگبه ثوب ًەكەٍذ ٍُٚ ِبٓبّ
، ئەییووٚثیُەًیوون عووبكًی  ًەگەڵًەگەڵ عی٘ووبٓی ئیَووالُی ٙ ثەرووبیجەری 
كٙای ُوكٓوی پبپوب ٗٚٓٚهیٍٚوی ، ثۆیە ٍبهكثٚٙ ًەكەٍزپێووكٓی ئەٙ ٗە وِەرە

ئەٙ ، ویگوووۆهی ٓوووۆ ثوووۆ ٍوووەه هٚهٍوووی پبپوووبیەریٍوووێیەٍ ٙ ٗوووبرٔی پبپوووب گ
پبپووووب ، كجووووٚڵ ٓەهوووووكٙ هەٙرە پالٓگێووووواّ كژی ٍووووبهكییەی ًە )فویوووولهین(

ًەٙ ٙە ، )فویووولهین(ی ٓبچوووبه هووووك ثەهەٙ فوووبهی ٍُٚووو ِبٓبّ ثوەٙێوووزەڕم
ثەروبیجەری ، كٙٙثەهەهی ثب ی هێْبثٚٙ ثەٍەه پبكّوبهبّ ًەعی٘وبٓی ئیَوالُی

ٓووووووی )ُەًیوووووون عووووووبكى( هێْووووووە گەڵ ُوكًە، ئەییٚثییەهووووووبّثٔەُووووووب ەی 
ُەًیون عبكیوي ٍو  هوٚڕی ، ىیوبكی هووك ئەییوٚثیفۆییەهبٓی ثٔەُوب ی ٓێٚ

( ٙەُەًیون ُوٚعەىىەٍ كەثێوزە ُیَووُەًیون هبُیوي كەثێوزە فوبٙەٓی )، ٗەثٚٙ
فووبٙەٓی )كیِەّووق ٙ كووٚكً( ٙەُەًیوون ئەّوووەف كەثێووزە فووبٙەٓی ٓووبٙچەی 
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)هبُیوي ٙ  ( ُەًین ُٚعەىىەٍ كژی ٗەهكٙٙ ثووای ُەًیونفیاڵد)عەىیوەٙ 
ێوون ئەٓغووبٍ كەكا ًەگەڵ عووالى اًوولیٔی هووٚڕی یُەًیوون ئەّوووەف( ٗبٙپەیِبٓ

ی ٓییە( ًەڕكی ئەٙ ٗبٙپەیِوبُیَوُەًین هبُیٌی فبٙەٓی )، فەٙاهیيٍ ّبٕ
، قُەًیون ُوٚعەىىەُی فوبٙەٓی كیِەّو فەٙاهیويٍ ّوبٙ ٙٓێٚاّ عالى اًلیٔی 
ث٘ێوؤە ٍووٚپبهەد : كە وو  موارۆه)فویوولهین( ڕێوون كەهەٙكەچوو  ًەگەڵ ئیِپ
، ٗێوّووذ ٓووبهەیٔە ٍووەه ەٙەُیَوووًە ٙ ًەٙەك ٔیووبثە هەئووێِە ٓووبٙچەی عەهوووە

 ًەٗەُبّ هبرلا ثە ێٔی ئەٙەی پێلا هە )كٚكً(ی رەٌٍیَ ثوب.
ٓەم كژ ، ئەٙە فیوووووبٓەرێوی گەٙهەیە ُەًیووووون )هبُیوووووي( ئەٓغوووووبُی كا

ثە وووٚ كژ ثەٙ ئووُِٚەرە ئەگەه چووی ٗەٓوولم رەفَوویوی ثووۆ ، ثەثوووایەهەی
ٚیەری فْووبه ثقووبرە ٍووەه)ُەًین ُووٚعەىىەٍ(ی ثوووای گووٚایە ٙیَووز، كەهوووم

، عووالى اًوولیْ فەٙاهیوويٍ ّووبٕ( ٍووەهٓەگوم، ثووۆئەٙەی ثەهەی )ُووٚعەىىەٍ ٙ
زە ثەٗوبٓەی رەٍوٌیَ هوكٓوی كوٚكً ثەٗەه ؽبڵ ٗی  ّزێن كجٚڵ ٓییە ثووێ

ًەثەه ئەٙەی كٚكً ُٚ وی ئُِٚەرە ٓەم ٗی پبكّبهبّ ، فبچپەهٍزەهبّثە 
ُەًیون  (900)ًەٍوب ی ، یەم ثەهبهی ثێؤْٙەهٚ فْبهێوی ٍیبٍی ًەٍەه 

ثۆیە  ُٚعەىىەٍ ٙەفبد كەهب ثەهًەٙەی ٗێيی فبچپەهٍزەهبّ ثگەٓە ٓبٙچەهە
ُەٌُەهەرەهەی  ثویبه كەكەّ ٗەهكٙٙ ثوا ًە ٓێٚاّ فۆیبّ )ئەّوەف ٙ هبُیي(
ی (ثەتٍ )فویولهین، ٙ هێْوەی ٓێٚآیوبّ ؽەى كەهەّ ثوەّ ُٚعەىىەٍ كاثەُ

ُوٚعەىىەٍ ٗوی  ًەٙ ثوبثەرە  ەیِبٓێون ثوٚٙیْ ُوكٓویكٙٙ گٚری ئێِە فبٙەّ پ
)عەهووب( ٗەه  ی كٙٙ كەگبرە ّبهی()فویلهین (905)ًەٍب ی ، ٓبگۆڕم
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ەٙە ُیَوووًەٙ هووبریِ ًەگەڵ ُوكٓووی ُەًیوون)ُٚعەىىەٍ( ُەًین)هبُیووي( ًە
هٚڕی ُەًین ، كەگبرە ّبٍ ثۆئەٙەی كەٍذ ثەٍەه ُٚ وی ثواهەی كاثگوم

ای ُوكٓی ثبٙهی ئەٙ ٗوبرە ٍوەه هٚهٍوی كٙ، )ُٚعەىىەٍ( ٓبٙی )كاٙك(ثٚٙ
ئەٙە ثووووٚٙ ُەًیوووون ، ثەتٍ هەٍووووێوی  ٙاى ٙ ثێلەٍووووەتد ثووووٚٙ، كەٍووووەتد

ی كٙٙ ًەٍوەه ئەٙ ()فویولهین ئیِپواروۆه)هبُیي( هەٙرە كآٍٚوبٓلّ ًەگەڵ 
 فبتٓە پێو٘برْ.

ثەٙ ُەهعەی كیووٚاهی ، كووٚكً رەٍووٌیَ ثەفبچپەهٍووزەهبّ ثووووم: یەهەٍ
ارە ّووبهەهە ثەثوو  ّووٚهە ثِێٔێووزەٙەٙ ُيگەٙرووی ٙ، ٓەهوووێزەٙەّووبهەهە چووبم 

)ئەكٖووووب( ًەژێووووو كەٍووووەتری ٍُٚوووو ِبٓبّ ثوووو  ٙ گٚٓوووولەهبٓی كەٙهٙ ثەهی 
 كٚكٍیِ ًەژێو كەٍەتری ٍُٚ ِبٓبّ ث .

فبچپەهٍووزەهبّ كەثٔەفووبٙەٓی ٗەُووٚٙ ئەٙ كێیووبٓەی كەهەٙٓە ٍووەه : كٙٙەٍ
 () (0)ربٙەهٚ ُەٌُەهەری عەهوب. ڕێی )كٚكً(
 فوكهیووووی كٙٙ پەیِوووبّ كەكا هە پْوووزیٚآی ُەًیووونواروووۆه پئیِ: ٍوووێیەٍ
، ثووْ یووبّ ٍُٚوو ِبّ ٓەٍوووآیثوووبد ثەهاُووجەه ٓووبؽەىآی ئەگەه  )هبُیووي(
پەیِووبّ كەكا ٓووبث  ثەٗووی  عۆهێوون یووبهُەری ٍووەهثبىی  ئیِپوارووۆڕٗەهٙەٗووب 
 ٍبڵ كەفبیەٓ .كە ی ّبٍ ثلاد ئەٙ پەیِبٓەُ ٍە یجییەهبٓٗێيە 

فویوولهین( ثووٚە عێووی ٓیگەهآووی  ئەٙ پەیِووبٓەی ٓێووٚاّ ُەًیوون )هبُیووي ٙ

                                                            

 ی ئیَوائیي.ثبهٚه( عەهوب ئێَزب ًەژێو كەٍەتری ئیَوائیٌەٙهەٙرۆرە 0)
(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ03  ی ژُبهٕ ف . 
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ًەىۆهثەی ٙترە ئیَوووالُییەهبّ ثوووٚٙ ثەرەعووويیەٙ ىآوووبٙ ،  ی ٍُٚووو ِبٓەهبّ
ئیِووبٍ ّووٌِ ، ّووێقەهبّ ڕٙٙیووبّ هوووكە ُيگەٙرەهووبّ ٙ كەٍووزیبّ ثەٙرووبهكاّ كا

( 909)كاٙەهوبٓی ٍوب ی ًەڕٙ (0)یٍٚف ٓبٍوواٙ ثە)ٍوجظ اثوْ اًغوٚىی( اًلیْ
كەفەهُو  كاٙاٍ ًێوووا ، یلا ژیوبٙەكاٙە كەهب هە فۆی رێهۆچی ثبٍی ئەٙ ڕٙ

، ربهُووولا ًەٍوووەه ئەٙ ثوووبثەرەًەُيگەٙروووی كیِەّوووق ٙ، ٙروووبه ثووولەٍ ًە ّوووبٍ
یووبّ ئبُووبكەیی فۆیووبّ كەهثوووی ثووۆ ٙفە وێوووی ىۆه ٗووبرٔە گویووبّ ٙ ٗەُٚ

ئیٔغوب ، هبّٓەٍووآییەئەٙەی چەم ٗە گوّ ٙ كٚكً ڕىگوبه ثووەّ ًەكەٍوذ 
ثیٔووی ، ە  ی ثەهكەهەفویوولهین چووٚە كووٚكً ٙ هەچووٚ ئیِپوارووۆه: كەفەهُوو 

ًێیولەكاٙ كەّەیەم ًەٙێیب كآیْزٚە كٙعب ثوۆفە وی كەهوب ثەپوبهە )فویولهین( 
ٍووٚ زبّ یووبهُەری كاٙیووْ ثووۆ ئەٙەی ٍووەهكآی ، ٙ گووٚری ٍەهىەْٓووزی كەهووب

فويُەد هوبهی ثەهكەهەی ، كٚكً ثوەیْ هەچی روۆُ ثبىهگوبٓی پێولەهەی
ئەٙ ُوب ە ٕوالػ  :كە و ثوٚٙ كەگێوویزەٙە  ٓەٍووآی)ثیذ اًِللً( پیبٙێوی 

كیوووبهە ، پوووبهی هووووكەٙە هەچوووی ئێوووٚە ٗوووبرّٚ پیَوووزبّ هووووك ئەییوووٚثیاًووولیْ 
فيُەرووبهەهە پێیوبّ ، عەهەكیبّ  ی ثەهكەهە فٚاهكۆرەٙە گێواٙەٙئبٗەٓگیبّ 

ئەٙ رۆڕەی ًەپەٓغەهەی ژٙهەهبّ كهاٙە ثۆئەٙەی ثب ٔلە ٓەیەرە ژٙەهەٙە : كە  
ٙەٙ ئەٙ ّوووووٚێٔەیبّ هەچوووووی ثەهاىەهوووووبّ ٗوووووبرٚٓەرە ژٙٙهە، پیَوووووی ٓەهوووووبد

ئەٙەی هٌیٌوی كٚكٍوی رەٍوٌیَ ثە )فویولهین(هوك كوبىی ٓوبثٌٌ  (0)پیَووك.

                                                            

 .(ٖال 116 - 181) اجلٛشٟ ابٔ ضب ، اهلل عبد بٔ قِِصُأٚغًٞ بٔ ٜٛضف املافس أبٛ ايدٜٔ مشظ( 0)
 .(822/ 00) األع٠بّ رٚاهٟـ فٞ اًيُبّ ( ُوآح0)
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ثەفەهُوبٓی ُەًیون )هبُیوي( هٌویٌەهە ، ٓبٙی ٌِّ اًلیٔی كبىی ثٚٙ، ثٚٙ
رەٍووٌیَ كەهووبٙ كاٙاُ ًەفە وووی ُيگەٙرەهووبٓی كووٚكً هوووك هەٓەچوؤە ٍووەه 

هوووبّ ٓوووبٙی یەهێووون ًە ثبٓگجێژە، ُٔبهەهوووبّ ٙ ثەكەٓگوووی ثەهى ثبٓووون ٓەكەّ
ثەیوبٓی كەچێوزە ٍوەه ، )عجلاًوویَ(ەٙ ئەٙ فەهُبٓەی ٍٚ زبٓی ثیو كەچێزەٙە

ُٔووبهەهەٙ چەٓوول ئبیەرێوون كەفووٚێٔێزەٙەٙ ئیٔغووب ثبٓگوولەكا )فویوولهین( كووبىی 
ئەی ٍٚ زبّ چی پ  گٚرْ ٓەی گٚد هەً ثبٓون : ثبٓن كەهبد ٙكە  

 ٓەكا.
ە عوبهێوی روو ثیوٍ چوٚیەٙ: كە  ثبٓگلەهبٙ ئەٙیِ  هەكبىیەهەُ ثبٓگجێژە
 ثەكەٓن ثبٓن ٓبكەٍ.

ثۆ ڕۆژٙٙ كٙٙەٍ )فویلهین( ٗەٍزی فۆی ڕاكەگوم ٙ ًە ٗەُوبّ هوبری 
 كٙێٔ  هەً ثبٓن ٓبكاٙ ٗی  كەٓن ٓبیە.

ئەٙ پیوبٙە كٙێٔو  ثوبٓگی كا چوی ثەٍوەه : كبىی ثبٓن كەهبٙ پێی كە  
 ٗبد؟

 ثەفەهُبٓی ٍٚ زبّ كەكەغەُبّ هوكٙە ًەثبٓگلاّ.: كە  كبىی 
ٓەهەّ كیٔی فۆربّ ثۆ ئێِە ثگۆڕّ ثەٙە ًەثەه :  كە  لهین( ئیٔغب )فوی

ئێووٚە  ی ُووْ ثووْ ُووْ ًەثەه  كەی فووۆ ئەگەه، چووبٙی ئووێِەُ هەٍ كەثووْ
 (0) فبروی ئێٚە كەٓگی ٓبكۆٍی ه ێَەهبّ كەكەغەٓبهەٍ .

                                                            

 .(099/ 00) األع٠بّ رٚاهٟـ فٞ اًيُبّ ( ُوآح0)
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هەفووووٚای ، هە ئەٙ ڕٙكاٙآە كەفووووٚێٔیزەٙە ثەرەٙاٙی ثووووۆد ڕٙٙٓوووولەثێزەٙە
ەُ ِٓووٚٓەیەهی ُێووژٙٙثەكافەٙە ئەٙ ، ثچ گەٙهە ڕێٔووبكا ئەٙ ئووُِٚەرە ًەٓووبٙ
بىهگبٓیووبّ ثە ُٚكەكەٍووبری ئەٙ هە ث، رێوولایەىۆهی ًەعووۆهی ئەٙ پبكّووبیبٓە 

، هووووكٙە ثوووۆئەٙەی فۆیوووبّ ًەٍوووەه هٚهٍوووی كەٍوووەتد ثِێٔووؤەٙە ئوووُِٚەرە
ُەف٘وووُٚی كەهچوووّٚ ًەكەٍوووەتد ٙ ئەٙآەی ٓبٙیوووبّ ٓوووواٙە )ثوووبغی( كەثێوووذ 

ئەٙەی ًەكەٍوەتری ئەٙ عوۆهە ٓیویە كٙه، ثقْوێٔوێزەٙە پێولاثەرەٙاٙی چبٙی 
چەٓل ىآبیەهیوبّ ثوۆ هۆثووكثوبیەٙە ٙ فەروٚای )فووٙط( ، ٍٚ زبٓەُ كەهچٚثب

 !.بّ ثەٍەه ثَەپبٓلثبیەكەهچّٚ ًەكەٍەتری ؽبهِی
فویوووولهین كٙای ئەٙ ، ئەٙ ڕێووەٙروووؤە ٓیگەهآێوووووی ىۆهی ًووووێوەٙرەٙە

بُیووي( ًەكٙای ُوكٓووی ُەًیوون )ه، ئەٙڕٙپووبٍووەهكآەی كووٚكً كەگەڕێووزەٙە 
ئەٙ ، ُەًیوون )ٕووبًؼ ئەیووٚة(ی هووٚڕی كێووزە ّووٚێٔی ئەٙ (908)ًەٍووب ی 

، یەهووووبّ ٗەژُووووبهكەهومئەییٚثیٍووووٚ زبٓە ثەیەهێوووون ًەچووووبهزویٔی ٍووووٚ زبٓە 
ًەٙ ُوووووبٙەیە ٗێيێووووووی ىۆهیوووووبّ ٗێٔوووووبیە ٓوووووبٙچەهە ثوووووۆیە  هبّٓەٍووووووآییە

 (900)ُەًین)ٕووووبًؼ( ًەگەڵ فەٙاهیيُییەهووووبّ ڕێووووولەهەٙم ٙ ًەٍووووب ی 
ّوووووێْٔ ٙ كووووٚكً ثووووۆ عووووبهێوی رووووو ئووووبىاك كەهەٓەٙەٙ فبچپەهٍووووزەهبّ كە

ئەٙ ، هبّ ىۆهیووبّ ًێوولەهٚژهم ٙ ىۆهیْوویبّ ًوو  ثەكیووي كەگیووومٓەٍوووآییە
پبپوووب ٙ ّوووەكبٍ ، ی ٗەژآووولئەٙڕٙپوووبّوەٍوووزە گەٙهەیەی فبچپەهٍوووزەهبّ 

فْبهێوی یەهغبه ىۆهیبّ فَزە ٍەهپبكّبهبّ ٙ كاٙایبّ هوك كٚكً ًەكەٍذ 
  ٔوێزەٙە.ٍُٚ ِبٓبّ ثۆعبهێوی رو كەهث٘ێ
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 حەٚذەِی خاچپەرەسرەواْ ٘ەڵّەذی 
 (647ساڵی )

)ًٚیَووی ٓووۆ( ُەًیوووی فەهەَٓووب ىۆه ٓەفووۆُ كەثوو  ٙ )ٓەىه( ًەفووۆی 
فوٚا ثووبٙ كوٚكً ثگێوویزەٙە گەه ًەٙ كەهكە چوبهججێزەٙە ٍٚپبٍوی كەگوم ئە

ئەٙەثوٚٙ ًەٓەفۆّویەهەی ، ٙ ًەكەٍذ ٍُٚ ِبٓبّ كەهیج٘ێٔ  هبّٓەٍوآییەثۆ 
ًەكەٍوووووووزلآی كٚكٍووووووویبّ  ئەٙڕٙپوووووووبٙ ٙەُ رەٙاٙی ًە، ثێوووووووزەٙەچوووووووبم كە

ثۆیە فە وێوی یەهغبه ىۆه ئبُبكەیی فۆیوبّ ، ثەهبهەٍبرێوی گەٙهە كەىآی
كەهثوی ثوۆ گوٚێوایە ی )ًٚیَوی ٓوۆ( ئەٙەی ثوۆ ئەٙ هۆثوٚەٙە پبپوبٙ ه ێَوە 

ٍووەهچبٙەهبٓی ُێووژٙٙ كە ووێْ ٗێوويی ، هووۆی ثوووەٓەٙە ٙپێْووزو ٓەیووبٓزٚآی ثووٚ
ٗەىاه كە ٓوويیوەی ، هەّووزی كەهیووبیی ثووٚٙ(0822)كەهیووبیی ُەًیوون ًووٚیٌ 

ٗەىاه ٍووەهثبى عووگە ًەفوويُەد هووبهٙ فە وووی فووۆثەفِ (082)ٍووٚهاچبم ٙ 
 هە ثەگەڵ ئەٙ ٗێيە هەٙرجّٚٙ.

ٍووەهەرب ئەٙ ٗێوويە گەٙهەیە كەگووبرە )كووٚثوً( ًە كٚثوٍووەٙە ثەڕم هەٙرووْ 
ثەتٍ ، ( ُەثەٍووزی ئەٙ ٗێوويە گورٔووی )كٚكً(ثووُٚٙیَوووڕاٍووزەٙ فووۆ ثووۆ )

 ەٙە كەٍزیبّ پێووك؟ُیَوەًەثەه چی ً
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ثوووۆ ٙە ُووولآەٙەی ئەٙ پوٍووویبهە فوووب ێوی ىۆه گوٓووون ٗەیە ُەثەٍوووزِە 
 ٍەهٓغی فٚیٔەهی ثۆ ڕاهێَْ.

 یەن وەیسٓ ِیسڕلٛدص ٚ 

)كٚكً ٙ هبّٓەٍووووآییە ی ٍُٚووو ِبٓەهبّ ٙ  ی : ێوووژٙٙ پێِوووبّ كە ووو ُ
ثەٍووووزی ئەٙەی ُە، ( یەم ُەًەف ٙ یەم )هەیَووووْ( ثەٙ ُبٓووووبیەیُیَووووو
ی ُەثەٍووزی ئەٙەٙە ، ەٙە كەٍووذ پێوولەهبدُیَوووًە ی كووٚكً ثوو هوكٓئووبىاك
ثووووووۆیە ، ەٙە كەٍووووووزپێلەهبدُیَوووووووٗەهًە  ثێووووووذ هوكٓووووووی كٚكٍوووووویِكاگیو

ی ئبىاك ٓەهووك ُیَوڕەىاٙ ڕەؽِەری فٚای ًێج  رب  ئەییٚثیٕە ؽەكیٔی 
ئەٙ ُەًەفە رووبٙەهٚ ئێَووزبُ ٗەه ٙەهووٚ فووۆی ، ٓەیزووٚآی كووٚكً ئووبىاك ثوووب

، ٓێوٚ كەٙ ەروی هەًەثەهژەٙەٓولی ئیَووائیي كایە ٍیبٍەری ئیَوزبی، ُبٙەرەٙە
ًەثەه ئەٙەی ٍوەكبُگیو ، یو ٓەث (ٍەكبُگُیَوٗەهكەٍ ًەٗەٙ ی ئەٙەكاّ )

، ئیَوووووائیيًەٍەهٙ پێْوووووەٙرٔی ٗەڕەّووووەی ڕاٍووووزەٙفۆیە ُیَووووو ٓیثووووٚ
ثەكٙاهەٙرووووٚیی ُووووبٓەٙەی ٙ ُیَووووو پێچەٙآەهەّووووی ٓبٍووووەكبُگیو ثووووٚٓی

 ُیَوووئەٙەّووە ٍیبٍووەد هوووكّ ًە ٗەه ًەثەه، ًەثەهژەٙەٓوولی ئیَوووائیي كایە
ًەثەه ئەٙەی ُیَووییەهبّ ، ە ّوٚێٔەهبٓی رووىۆه عیبٙاىە ًەٍیبٍەد هوكّ ً

ًەگەڵ ٍیبٍوەری ڕاٍزەٙفۆ ًەٍەه ٗێ ی ثەیەهوەٙروْ ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙثوٚٓەٙەّ 
هوووبری فۆّوووی )ٍوووٚ زبّ ٙ ، ری هەًەثەهژەٙەٓووولی ئیَووووائیي كایەٓێوووٚكەٙ ە
رو ثٚٙ ًەٍوٚ زبّ ٙپبكّوب ثوّٚٙ  عیبٙاى ئەههی كٚهً ٙ ُیَوّٙ ًەپبكّب( ثٚ

 .ی عی٘بٓی ئیَالُیًەّٚێٔەهبٓی رو
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ئەٙ ٗێووويە ، هەٙرٔە ڕمُیَوووو هبّ ثەهەٙٓەٍووووآییەئەٙ ٗێووويە گەٙهەیەی 
رووبڕاكەیەهی ىۆه ، ىەثە ؽە ًەگەّووزەهەی ثەه ىهیووبٓێوی كەهیووبیی كەهەٙم

ٗێووويەهە پوووێوەٙە  هە ثوووٚٙە ُوووبیەی ئەٙەی رەٙاٙی، ٗێيەهەیوووبّ پەهد كەثووو 
، ُیَوووٓووبٙە پووبهچەیەهی ئەٙ ٗێوويە كەگەیْووزە  ٓووبٙە، ثە وووٚ یَوووُ ٓەگەٓە

ئەٙ پووبهچەیە ثووٚٙ هەفووٚكی  ُیَووو ثەّووی یەهەُووی ٗێوويەهە هەگەیْووزٔە
 )ًٚیَی ٓۆ( ٍەهپەهّزی كەهوك.

فووووۆی ثووووۆ ، )ُەًیوووون ٕووووبًؼ( ٗەه ًەٍووووەهربی ٗووووبرٔی ئەٙ ٗێوّووووە
كُیبط( ، چەٓل ٍەههوكەیەهی ٍەهثبىیْی ڕەٙآەی )كُٙیبد، ئبُبكەهوكثٚٙ

ًەثەه ، وك یەهێن ًەٙ ٍەههوكە ٍەهثبىیبٓە ٓبٙی )فقواًولیْ اثوْ اًْویـ(ثٚٙه
، ووووێزە ٍووەهی ّووبهی كُٙیووبرەئەٙەی كەیووبٓيآی یەهەٍ ّووٚێْ هە ٗێوّووی ث

هووكە ٍوەهئەٙ  ٗێيەهەی ُەًین )ًٚیٌ( ًەهەّزیەهەیبّ كاثەىیوْ ٙ ٗێوّویبّ
 ّبهە.

ئەٙەی هە ثووٚە ُووبیەی ، یەهبّ ّووەٗیل هووواّیٗەٓوولێن ًەٍووەههوكە ٍووەهثبى
ّوٚێٔەهبٓیبّ ، ٍەههوكە ٍەهثبىییەهبٓی رو ًەگەڵ ئەٙ ٗێويەی ًەٙ ّوبهە ثوّٚ

ثەئبٍوووبٓی گەیْوووزٔە ٓوووبٙ ّوووبهەهەٙ ّوووبهەهەیبّ  هبّٓەٍووووآییەچوووۆ جوەّ ٙ 
گود. فە وێوی یەهغبه ىۆهیِ ڕایبٓووك ٙ چٚٓە كەهەٙەی ّبهەهە ىۆهیوبّ 

ئەٙ ، بّهٓەٍووآییەُووكّ ٙ ىۆهیْویبّ هەٙرؤە ثەه كەٍوزی ٗێويی  كاًەڕێگب
ّوەٍوووزە ثەّوەٍوووزێوی گەٙهە ٗەژُوووبه هووووا ثوووۆ ٍُٚووو ِبٓبّ ٙ ًەٗەُوووبّ 

 ثەٍەههەٙرٔێوی گەٙهەیبّ ىآی. هبّٓەٍوآییەهبریْلا ٗێيی 
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ٍٚێٔل كەفٚا هە ٍيای كەگبرە ُەًین )ٕبًؼ(  هە ٗەٙا ی ئەٙ ّوەٍزە
ٗەُووووٚٙ ئەٙ ٍووووەههوكە ٍووووەهثبىیبٓە ثوووولاد هەڕایووووبّ هوووووكٙەٙ ّووووٚێٔەهبٓیبّ 

 ُەًیون )ٕوبًؼ(، آل ٍەههوكەیەهی ٍوەهثبىی ًەٍوێلاهە كەكچە، چۆ ووكٙەٙ
فوۆی ٍەهپەهّوزی ئەٙ ئەٙە ثویوبه كەكا  ٍوەهەڕای، ئەٙ هبد ٓەفۆُ كەثو 

كهزۆهەهووبّ ثەُەًیوون ، ٗێوويە ثوووب هە ڕٙٙ ثەڕٙٙی فبچپەهٍووزەهبّ كەثێووزەٙە
ّوەڕێوی ، فوۆد ثٔێووە ًەثەه ئەٙەی ًەّوٚێٔیٕبًؾیبّ گٚد هەٍێوی روو 

ثەتٍ ، ئەٙ ٗێوووويە ثجیووووزەٙە ثەهەٓگووووبهیەٙە ٓووووبرٚآی گەٙهەیەٙ ثەٙ ٓەفۆّووووی
ئەٙ ، )ُەًین ٕبًؼ( ثەكَەیبّ ٓبهبد ٙ فۆی ٍەههوكایەری ٗێويەهە كەهوبد

ٗە ٚێَووزەی ُەًیوون )ٕووبًؼ( ثووٚە عێووی ُزِووبٓەی ئەٙ فە وووەٙ ئیزووو پووۆى 
ٍوٚپبی ، ثەپۆى فۆثەُ ٙ هەٍی ئبىا كەٗبرٔە ڕیوي ٗێويەهەی ُەًیون ٕوبًؼ

ەگەٓە ّبهی )ُەٖٓٚهە( هە ثەهاُجەه ثەٗێويی ٍُٚ ِبٓبّ ثەڕم كەهەّٙ ربك
ًەٙ ُووبٙەیە ُەًیوون ٕووبًؼ ٓەفۆّوویەهەی رٚٓوولرو ، هبّ كەٙەٍووزْٓەٍوووآییە
، ەهووبكُووبٓگی ّووەعجبٓی ئەٙ ٍووبڵ ُەًیوون ٕووبًؼ ٙەفووبد (05)كەثێووذ ًە 
ّوغوح اًوله(ُوكٓی ُەًیون ٕوبًؼ كەّوبهێزەٙە ، ثەٓبٙی)اٍ فٌیويفێيآەهەی 

ّوبهكٓەٙەی ، ًؼ ثەٙەفوبری كەىآوْرەٓ٘ب چەٓول هەٍوێوی ٓيیووی ُەًیون ٕوب
فو  ٓەڕٙ ُیَوو ٗەٙا ی ُوكٓی ُەًین ٕبًؼ ًەثەه ئەٙە ثٚٙ ٙهەی فە وی

ٙ ثەروبیجەد ئەٙ هوبد ُوكٓوی پبكّوب ، ٙ ٙهەی فبچپەهٍزەهبّ ثەهى ٓەثێوزەٙە
 ٍەههوكەی ٍٚپب هبهیگەهی ڕاٍزەٙفۆی هوكۆرە ٍەه ٗیِەد ٙ فۆڕاگوی

 ئەٙ فە وە.
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م ٙ فەهُبٓەهوبّ كەهكەهوب ثەٓوبٙی )ُەًیون فبرٚٙ)ّغوح اًله( ٓبُە كەٓێوو
ٕبًؼ( ثەٓ٘ێٔویِ ٙەفولێن كەٓێووم ثەّوٚیٔی )رۆهآْوبٗی( هوٚڕی ُەًیون 

 : كە  ٕبًؼ ثەٙەفلەهە
بكّوووبی ٓوووبُەهە ُەهەٓەٙە روووب كەیووولەٓە كەٍذ)رۆهآْوووبٕ( هە ئەٙ هوووبد پ

 () ثەهو(.كەتی )هەیفب(ثٚٙ ًە )كیبه
 ٙەفوبری ثوبٙهی پێولەگبٙ ٗەٙا وی (رۆهآْبٕ)ئیٔغب ٙەفلەهە كەگەٓە  ی 

كەگوووبرە ُەٖٓوووٚهە  (رۆهآْوووبٕ)كٙای ئەٙەی ، ُیَوووو كەگەڕێوووزەٙە ئەٙیوووِ
  (0) ٍەههوكایەری ٍٚپبهەكەهب. (ٙرۆهآْبٕ)ثەیعەری پێلەكهم 

ثەه ًەٙەفوووبری )ُەًیووون ، ىۆه رٚٓووول ثوووٚٙ هبّٓەٍووووآییەٗێوّوووی  ٍوووەهەرب
 ٕوووبًؼ( فبچپەهٍوووزەهبّ ٗێوّوووێویبّ هووووكٙ گەیْوووزٔە كەٙهٙثەهی ثووؤوەی

ثەتٍ چەٓوووول ٍووووٚاهچبهێوی كەٙهٙثەهی ُەًیوووون ٕووووبًؼ ، ُەًیوووون ٕووووبًؼ
، گەُووبهۆكها هبّٓەٍوووآییەٍووٚپبی  ٙهكە ٙهكەئیٔغووب ، ٗێوّووەهەیبّ ّوووبٓل

ىۆهثەی ّووەٙاّ كەچووّٚ ٍووەهثبىآی ، ٍُٚوو ِبٓبّ هەریجەیەهیووبّ پێو٘ێٔووبثٚٙ
فبچپەهٍوووووووزەهبٓیبّ كەكىی ٙ كەیبٓ٘ێٔوووووووبیە ثبىاڕەهوووووووبّ ٙ ثەٙ فە وەیوووووووبّ 

ٙ ٍُٚو ِبٓبّ كەروٚآْ ًەّوٚێٔی فۆیوبّ ٓیویە هە ئەٙ ٗێويە ٗوی  ڕاكەگەیبٓل 
 ثیبٓوفێْٔ.

                                                            

(ٖٓثوٙا )  ٖٓ ْٖ09  ی ژُبهٕ ف . 
 .(088/ 08) ٙأً٘بٟخ ( اًجلاٟخ0)
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، ٍووٚپبی فبچپەهەٍووزەهبّ ًەگەڵ گەُووبهۆكآەهە ٙهەیووبّ ثەعووبهەم ڕٙٙفووب
فۆهاهییْوویبّ ثەهەٙ ٓەُووبّ كەڕۆیْووذ هەّووزییە كەهیبییەهووبٓی ٍُٚوو ِبٓبٓیِ 

اٙی ًەپْزەٙە كەهیبیبّ ًێگورْ ٙ ڕێی گەڕآەٙەٙ گەیْزٔی یبهُەریبّ ثەرەٙ
ًە ٗێيی فبچپەهٍزەهبّ ثووی ثوۆیە ُەًیون )ًوٚیٌ( ثەٓبچوبهی ٗێوّوێوی 
گەٙهەی هووووكە ٍوووەه ٍوووٚپبی ٍُٚووو ِبٓبّ ثوووۆئەٙەی گەُوووبهۆی ٍوووٚپبی 

ًەٓبٙچەی )فبهٍوٚه( هە كەهەٙێزە )ٓێٚاّ كُٙیوبد ٙ ، ٍُٚ ِبٓبّ ثْوێٔ 
ی ٓۆ(ثوولەّ ٙ گەُووبهۆی )ًٚیَوو،  ِبٓەهبّ رٚآیووبُّەٖٓووٚهە(ئەٙە ثووٚٙ ٍُٚوو

 ٍەههوكەیەم ثەكیي كەگیوم. چەٓل ًەگەڵ
ەًیجی هوٚژهاّ ٗەىاه ٍٍی ە ىیبرو ًە ّەڕرەٓ٘ب ًەٙ : ٍەهچبٙەهبّ كە ێْ

ای ئەٙە كٙ، عگەًەٙەی غەٓیِەیەهوی یەهغوبه ىۆه هەٙرە كەٍوذ ٍُٚو ِبٓبّ
ێزەٙە ثەپبهەیەهی یەهغبه ىۆه ئیٔغب ثەّوەٍزێوی ی ٓۆ( فۆی كەهو)ًٚیَ

ەم ًەٙم كەُێٔێوووزەٙە كٙاروووو گەٙهەٙە كەگەڕێوووزەٙە ثوووۆ عەهووووە كٙای ُوووبٙەی
كٙای ئەٙ ٍوووووەههەٙرٔە گەٙهەیەی ٍُٚووووو ِبٓبّ ، (0)كەگەڕێوووووزەٙە فەهەَٓوووووب

، رۆهآْبٕ گوٓگییەهی ىۆه ثە ٍەههوكە ُەُبًیوەهوبّ ٓوبكا، ثەكەٍزیبّ ٗێٔب
چەٓوول ٍووەههوكەیەهی ، ثە وووٚ ىیووبرو گوٓگووی ثەكەٙهٙ ثەهەهەی فووۆی كەكا
ٚژّ ٙ ئەٙە ثووٚ رۆهآْووبیبّ ٍووٚپبی ُەُبًیوەهووبّ ثویووبڕ كەكەّ رۆهآْووبٕ ثووو

ئیٔغب ؽٚهَ كەهەٙێوزە كەٍوذ )ّوغوح اًوله( ثۆُوبٙەیەم ئەٙ ئوبفوەرە ، هّٚذ

                                                            

ؽٌِخًٚیٌ اًزبٍع ٙ ٗيیِزٖ فی : ٓگە گەٙهەیە ثگەڕێٚە ٍەه هزێجی(ثۆ ٙهكەهبهی ئەٙ عە0)
 ُؾِل ُٖطفی ىیبكح.، أًِٖٚهح
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 (0)ؽووٚهَ كەهووبد هە ثەیەهەٍ پبكّووبی ئووبفوەد ٗەژُووبه كەهوووم ًە ئیَووالٍ.

 ئەییوٚثیهۆربیی ثەكەٙ ەروی  (903)ثەهّٚزٔی ٍٚ زبّ )رۆهآْبٕ( ًەٍب ی 
ٍوووبڵ  (32)ەٓووويیوەی ه (903)روووبٙەهٚ ٍوووب ی  (598)كێوووذ هەًەٍوووب ی 

 یبّ هوك.ُیَوؽٚهِی 
 ّعوێوی 038 پەڕە  0ثەهگیًەهزێجی)ثلائع اًيٗٚه فی ٙكبئع اًلٗٚه( 

)اثووٚ اًؾَوویْ هووٚڕی ئەًغووياه( ٓەك وووواٙە هەرێوولیب ثەچەٓوول ثەیووزە ّوویعوێن 
 : یەهبّ كەهبد ٙ كەفەهُ ئەییٚثیثبٍی پبكّبی 

ٔشاف الػل ر ذًحٔلْا
ذًاتالفؾؤُرداَلراَ

اةِّالَكماوذاًاىهاادلذً
ٔاْلنلاً ذًأتالػاىصْو

خييااوميهااجوبهاادهام
واىٍيماْلرشفَكنـفل



ذًاىهزيزاةِّمصتِػاف
وبهدهاىهادلذواِلٍهاي
 ٍْاةاَلسًفيٓاَعدل
ذااًحلْاااةِااّاىٍهلااً
وـاىجاْلفهالٌِٓاوزكج
فيًرادةرنلادْاواَلال









                                                            

 پەڕە  ،. اًؾوٙة اًٌٖیجیە فی اًِْو  ٙاًِەوة 000 پەڕە  8ثەهگی  ،( ّنهاد اًنٗت0)
 ُؾِل اًعوٍٙی اًِطٚی.  008
یە ًەٓبٙچەی ثە وٚ ئەٙ كەت، ُەثەٍذ ًە كەتی )هەیفب( ئەٙەی ئٚهكّ ٓیە: رێجیٔی

هە ثەكافەٙە ٗەٓلم ًەٙ هزێجبٓەی ثبٍی ئەٙ ثبثەرە كەهەّ ئەٙ كٙٙ ّٚێٔەیبّ ، كیبهثەهوثٚٙە
 ًێزێوەڵ ثٚٙە ًەثەه ئەٙەی یەم ٓبٙی ٗەثٚٙە.
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كەگووێزە  ُیَوو ؽوٚهِی )ّغوح اًوله( ۆهآْبٕ ثۆُبٙەیەهی هەٍكٙای ر 
پبكّب ثٚٓی )ّغوح اًوله( یوبّ كجوٚڵ ، ثەتٍ فەًیفە ًەثەغلاٙ ىآبیبّ، كەٍذ
كهوووبٙ ٍوووەههوكە  (عیووويەككیْ ئەیوووجەماًوووله ّوووٚٙ ثە ) ثوووۆیە ّوووغوح، ٓیووویە

( كەكەّ ٙ كەثێووزە ئەیووجەمعیوويەككیْ ) ٍووەهثبىییەهبٓی ُەُبًیوون ثەیووعەد ثە
ثەیەهەٍ ٍوووٚ زبٓی ُەُبًیوەهوووبّ  (عیووويەككیْ ئەیوووجەم)، یَووووُی ٍٓوووٚ زب

 ٍوووەهەهی ثیٔوووی ًەٙەی هە ڕۆ ێووووی اًوووله( فبرٚٙ)ّوووغوح، ٗەژُوووبهكەهوم
 ثەتٍ كٙای ئەٙەی، ثجووووو  ثەٍوووووٚ زبٓی ُەُبًیووووون (عیووووويەككیْ ئەیوووووجەم)

اًووله(ی  كەثێووزە ٍووٚ زبّ ٍووبهكیەم كەهەٙێووزە ٓێووٚاّ ئەٙ ٙ )ّووغوح )ئەیووجەم(
هچووی )ثلهاًوولیْ ًؤًووؤ(ی ، جەم( ٓیووبىی ٙاثووٚٙ)ئەیوو ًەثەه ئەٙەی، فێيآووی

الٓەم كاكەٓو  یپ، اًله( ثەٙە كەىآ  هە )ّغوح، ُەًیوی )ُٕٚي( ثقٚاىم
 روووبٙەهٚ ٍوووب ی هوووۆچی (950)ًەٍوووب ی ، ( كەهوووٚژّیووويەككیْ ئەیوووجەمعٙ )

كەهەٙێووزە كەٍووذ هەٍووێوی  ُیَووو ٍووەهثبىی ٍووەههوكایەری (955)هووۆچی 
 یەهبّیٍوووەههوكە ٍوووەهثبى ،ثەعەهگ هەٓوووبٙی )ٍووویف اًووولیْ كطوووي(ەئوووبىاٙ 

( عیوويەككیْ ئەیووجەمثەرووبیجەری )ٍوویف اًوولیْ كطووي( هّٚووزٔی ) ثەگْووزی ٙ
، ثووەٓەٙە ثۆیە ثویبه كەكەّ رۆ ە ًە )ّوغوح اًوله(، ثەربٙآێوی گەٙهە كەىآْ
ًەچیوۆهێوووی كٙهٙ كهێووژ ّووبیزەی ئەٙەی ثەرەٓ٘ووب  )ّووغو اًووله(یبّ هّٚووذ

ئیٔغوب ، ٍذ كٙهُوبّ كەفوبرەٙەثەتٍ ثبٍووكٓی ًێوە ًەُەثە، ثبٍی ًێٚەثووێذ
یوبّ ٗێٔوب هەرەُەٓوی  (عیويەككیْ ئەیوجەمئەٙ ٍەههوكآە هٚڕێوی ثچٚهی )

ثەتٍ ، ُیَووو زبٓی ثەیعەریووبّ پێوولاٙ هوكیووبٓە ٍووٚ، ٍووبڵ ثووٚٙ پووبىكەرەٓ٘ووب 
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ًەگەڵ هەٙرٔووی ثەغوولا ًە ، تد )ٍوویف اًوولیْ كطووي( ثووٚٙؽووبهِی فیعٌووی ٙ
ىآوی هە ئەٙ ثوبهٙٙ  (كطيٍیف اًلیْ )، ٙ كٙارو هەٙرٔی ّبٍ (959)ٍب ی 

، كۆفە هەٍوووووووووووێوی ئوووووووووووبىاٙ ثەعەهگ ٙ فوووووووووووبٙەّ ئەىُوووووووووووٚٓی كەٙم
ٙ ُیَو فۆی ثٚٙ ثەٍٚ زبٓی، (ی ًەؽٚهَ  كاٙعیيەككیْ ئەیجەمهٚڕەهەی)

فە ووویِ پێووی ڕاىی ثووّٚٙ ٙ ىآیووبّ هە ئەٙ ثووبهٙٙ كۆفە ٍووەفزە هەٍووێوی 
 فبٙەّ ئەىُّٚ ٍەههوكەیەهی گەٙهەی ٍەهثبىی كەٙم. 

 گزٔگچۀذ سەرٔجێىی 

ژیبٓٔووبُەی فووبرٚٙ )ّووغوح اًووله( ئەٙ فووبرٚٓە ئووبفوەرێوی ئووبىاٙ : یەهەٍ
ٗەٓوولێویِ ، ثەعەهگ ثووٚٙە ٗەٓوولم ًەٍووەهچبٙەهبّ كە ووێْ ئەهُەٓووی ثووٚٙە

ُەًیون ٕوبًؼ ىۆهی ، ٍەهەرب عبهیەی)ُەًیون ٕوبًؼ(ثٚٙە، ْ رٚهم ثٚٙەكە ێ
ثەتٍ ، ئیٔغوب هوٚڕێوی ًێولەث  ثەٓوبٙی )فٌیوي(، فۆُ ٙیَزٚەٙ كەیقوٚاىم

 ڕۆ ێووویئەٙەی  ٍووەهەڕایفووبرٚٙ )ّووغوح اًووله( ، ٙ هووٚڕەی ىٙٙ كەُووومئە
ٙ ڕێوووی ٓەكا ٗەٙا وووی  ٍوووە یجییەهبّگەٙهەی ثیٔوووی ًە ّووووبٓلٓی ٗێووويی 

هووٚڕی( ٓووبهكی ثەّووٚێٔی )رۆڕآْووبٕ(ی )ىڕ ثجێووزەٙەُوكٓووی ٍووٚ زبّ ثوواڵٙ 
ٍووەڕەڕای ٗەُووٚٙ ، ثووۆئەٙەی ٍووەٓزەهی ثویووبه رێوون ٓەچوو   ی ٍُٚوو ِبٓبّ

ثەتٍ ىۆه ٓبؽەهیِوووبٓە ُوووبُە ە كەهوووب ئەٙ هوووبرەی ، ٓەئەٙ ٗە ٚێَوووزە ئبىایوووب
ی ؽوبهِی عیيەككیْ ئەیجەم( فەهیوە هچی )ثلهاًلیْ ًؤًؤ(كەثیَز  هە )

 ُٕٚي كەفٚاىم.
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( كەكا ًەثەه عیيەككیْ ئەیوجەمفبرٚٙ )ّغوح اًله( هە ثویبهی هّٚزٔی )
ثە وووووٚ ًەثەه ئەٙە ثووووٚٙ هە كەیيآووووی ، ئەٙە ٓەثووووٚە هەژٓووووی ثەٍووووەه ٗێٔووووبٙە

( ُەثەٍزیەری پەیٚەٓلی فۆی ًەگەڵ پبكّبهبّ رٚٓول ٙ ككیْ ئەیجەمعیيە)
ثەتٍ )ّووغوح ، ُیَوووٍووەهەهی ثجیٔوو  ًەؽووٚهِی  ڕۆ وویفووۆی ، ڕێوجقووبد

رەٓ٘ووب ًەثەه ئەٙەی ثووٚٙ هە ، ( هوووكعیوويەككیْ ئەیووجەماًووله( هە ّووٚی ثە )
 كەٍەتد ٙ هٚهٍی ؽٚهِی ًەكەٍذ كەهٓەچ  ٙفۆی ٓبڕاٍزەٙفۆ ؽوٚهِی

ئەٙەی ٓەفەًیفە ًەثەغلا ٓە ّەكبُی ئیَالُیِ ڕێیوبّ ًەثەه ، ثوبد ُیَو
ثوۆیە هّٚوزٔی ، ثووبد ُیَوو ڕاٍزەٙ فوۆ ؽوٚهِی، ثە )ّغوح اًله( ٓەكەكا

، ( ٗە ەیەهوووی گەٙهە ثوووٚٙ )ّوووغوح اًوووله( پێوووی ٗە َوووبعیووويەككیْ ئەیوووجەم)
چیوۆهی )ّغوح اًله( كوۆىهاٙە رەٙە ثەروبیجەد  ی )فۆهٗەترٔبٍوەهبّ( ٙ 

ثۆِٓٚٓە ئەٙ هزێجبٓەی هە فۆهٗەترٔبٍەهبّ ًەٍوەه  ،ٓبؽەىآی ئەٙ ئُِٚەرە
یەهێون ، ژیبٓی )ّوغوح اًوله(یبّ ٍٓٚویٚە ٗەٙ ێووی ىۆهە ثوۆ ٓبّوویْ هوكٓوی

ٓووبهەٍ گەهچووی ؽەى، اًووله(ی عووٚهعی ىێوولآە ًەٙ هزێجووبٓە هزێجووی )ّووغوح
ٗەه  ثەتٍ ىۆه گوٓگیْوە، پەهد ٓەثو  ًەثبثەرەهە كەهچوَ ٙ ىەیٔوی فوٚێٔەه

ٓوًٚ ُێژٙٙثەٓبؽەىآی ئەٙ ئُِٚەرە ثوەیْ هە ٙەهٚ  ًێوە ئبُبژەیەهی هٚهد
ٓیْوووبّ كهاّٙ ٙ هە ثەكافەٙە هزێجەهبٓیوووبّ هوووواّٙ ثەٍوووەهچبٙە ثەروووبیجەری ًە 

 كیواٍبری ئەهبكیِی.
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 جٛرجی سێذاْ وێیە؟

ًە ًٚثٔبّ ًەكایون (0390)یەٙ ًەٍب ی ٓەٍوآی)عوعی ىیلاّ( هبثوایەهی 
ی ٙ ئٔگٌیوويی ىآیووٚە ٍووویبٓی ٙ فەهەَٓوو، عووگە ًەىُووبٓی عەهەثووی، ثووٚٙە

عووٚهعی ىێوولاّ هەٍووێوی چەٓوولی ث ێووی ئەٙەٓوولە ، ُوووكٙە( 0900)ًەٍووب ی 
ی ئیَووالٍ ُێووژٙٙثووۆیە ٗەٙ ێوووی ىۆهی كاٙە ، ؽبكیوولە ثەهاُووجەه ثە ئیَووالٍ

رووبٙەهٚ  (0390)ەهووبّ ًەٓێووٚاّ ٍووب ی ُێژٙٙییًەڕێووی چیوووۆهە ، ثْووێٚێٔ 
ثووبً ًە ، ٍٓٚوویٚەرەٙە ُێژٙٙیوویچیوۆهووی  (00)ىیووبرو ًە  (0900)ٍووب ی 

ثەتٍ ثەّوووووێٚاىێوی ٙا هە ، ەهوووووبّ كەهوووووبدُێژٙٙییهەٍوووووبیەریی ٙ ڕٙٙكاٙە 
ی فوٚێْ ُێوژٙٙی ئیَالٍ رەٓ٘ب ُێژٙٙٙاؽب ی كەث  هە ، فٚێٔەه ثقٚێٔێزەٙە

چەٓووول چیووووۆهە  (عوعوووی ىیووولاّ)، ڕّوووزْ ٙ فیوووبٓەد ٙ هبٙ ووووبهی ثوووٚٙە
ەهووی ًەٙ ثووٚٙاهەٙە ٍٓٚوویٚەرەٙە ٙەهووٚ )عوووًٙ فوغبٓووخ( ٙ )اٍووزجلاك ُێژٙٙیی

گوووٓگە  ثووۆیە، و)فزووبح اًلیوووٙاّ( ٙ ىۆهی روو ٙ اًووله( )ّووغوح ٙ اًِِبًیوون(
)ّووغوح  ئەگەه ثەهووٚهریِ ثوو  كَووە ًەٍووەه ئەٙ هزێووجەی ثوەیووْ هە ًەٍووەه

 اًله(ی ٍٓٚیٚە.
ثەتٍ ، ئوووێِە ًێووووە ثەهوووٚهری ئبُوووبژە ثە چیوۆهی)ّوووؾوح اًوووله( كەهەیوووْ
ّٚٙ ًەٙ گوووٓگە فووٚێٔەه ثگەڕێووزەٙە ٍووەه ئەٙ ٍووەهچبٙآە ثووۆ ىیووبرو ّووبهەىاث

ٙی ئیَووالُی چٔوووا ًەٍووەه كەٍووزی )عووٚهعی ىێوولاّ( ٙپوویالٓەی كژ ثە ُێووژ
أُیْ ثوْ ؽَوْ ؽٌوٚآی ، ٓجِ اً٘نیبّ ُْ ربهیـ عوعی ىیلاّ: ٍەهچبٙەهبّ
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ٙكفخ ُع عوعوٞ ىٟولاّ ، ّٚكی اثٚ فٌیي، عوعی ىیلاّ فی اًِیياّ، اًِلٓی
 ك.عجلاًوؽِْ اًعِْبٙٝ.

 جزجی سێذاْ ٚ چیزۆوی )شجزج اٌذر(

ٗەٙ ِلاٙە ثەٍوەهٗبرەهبٓی ئەٙ : ىێلاّ ًەٍەهربی هزێجەهەی كە  عوعی 
ئیٔغوب ٓوبٙی ٍوەهچبٙەهبٓی ، چیوۆهە ًەٍەهچبٙە ثبٙەڕ پێوواٙەهوبّ ٙەهثگووٍ

 ٍٓٚیٚەٙ ًەٙآەی ٙەهگورٚە
ؽَْ اًِؾببووح( ئیِوبٍ ٍویٚری هە ثەٗوی  ّوێٚەیەم ئەٙ )هزێجی: یەهەٍ

 ئبُبژەی پێووكٙە. یە هە )ىێلاّ(یآلثبثەربٓەی رێ
ٍیبٍووەد ٓووبُە( ئەٙ هزێووجە ٗووی )ٓمووبٍ ، هزێجووی )ٍوویو اًٌِووٚم: كٙٙەٍ

( 023)ًەٍوووب ی ، یەهبّ ثوووٚٙەٍوووەًغٚكیهە گەٙهە ٙەىیووووی ، اًٌِووون(ە
ثەكەٍوووزی  (035)ًەٍوووب ی ، طوووًٚ( ًەكایووون ثوووٚٙە، ًەّوووبهی )روووًٚ

هزێجوووی )ٍووویو اًٌِوووٚم یوووبّ ، ئەٓووولاُێوی ئیَوووِبعیٌیەهبّ كەهوووٚژهم
ئەٙەٓولەی ٍوەهٓغَ ٓیویە رەٙە ٍیبٍەد ٓبُە( ٗوی  پەیٚەٓولی ثەٙ ثوبثە

 كا )عوعی ىێلاّ( رەٓ٘ب یەم كێویْی ًێٔەكو ٓەهوكٙە.
هزێجی )روبهیـ اثوْ ایوبً( هەٓبٍوواٙە ثە)ثولائع اًيٗوٚه فوٞ ٙكوبئع : ٍێیەٍ

ئەٙ ٍووووەهچبٙەیەُ ثەٗەُووووبّ ّووووێٚە ئەٙە كەٍووووەًِێٔ  هە ، اًوووولٗٚه(
 )عٚهعی ىیلاّ( ثٚٗزبّ ثەٙ ٍەهچبٙآە كەهبد.

ئەٙەُ فەهٗەٓگێوووووی عووووٚگوافیەٙ ثبٍووووی  ()ُعغووووَ یووووبكٚد: چووووٚاهەٍ
( ٓیوویە ّووغوح اًوولهّووٚیٔەهبّ كەهووبد ٗووی  پەیٚەٓوولی ثە ثەٍەهٗبری)
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كەهوووم رەٓ٘ووب ثووۆ ىۆههوكٓووی ٍووەهچبٙەهبّ ثبٍووی ئەٙ ٍووەهچبٙەیەی 
 هوكث .
( گۆ ووووبهی ٗوووویالى كەهووووبد هە فووووۆی 09ثبٍووووی )ُغٌوووول : پێوووؤغەٍ

 ی ًەئەٙەُ ثوو  گُٚووبّ ٓووبثێزە ثە ووگە ثووۆ ئەٙ كَووبٓە، كایِەىهآوولٙە
 چیوۆهەهە گێواٙیەرەٙە.

ُەثەٍووزی )هؽووٌە اثووْ عجیووو( هەًەٍووب ی  )رووبهیـ اثووْ عجیووو(: ّەّووەٍ
، ٓییەٗوی  ثبٍوی فوبرٚٙ )ّوغوح اًوله(ی رێولا، ٙەفبری هوكٙە( 900)

 كەهٚژهم.( 955)ًەثەه ئەٙەی )ّغوح اًله( ًەٍب ی 
اًفقوووووٝ فووووٞ ا١كاة هەٓووووبٙی هزێجەهەی) (رووووبهیـ اًفقوووووی): ؽەٙرەٍ

ٗوووی ُؾِووول هوووٚڕی عٌوووی هوووٚڕی  (ًووولٙى اإلٍوووال٠ُخاًَوووٌطب٠ٓخ ٙا
ًەكایووون ثوووٚٙە  (992)ٓبٍوووواٙە ثە)اثوووْ طلطلوووب(. ًەٍوووب ی  رەثبرەثوووبیە

ئەٙ ٍووووەهچبٙەیەُ ، ٙەفووووبری هوووووكٙە (829)ٍووووب ی  ًە ًەُٕٚووووي ٙە
هە عوووٚهعی ىێووولاّ ثبٍوووی ٓییە ثەهكەٍوووزەٙ ٗوووی  ًەٙثبٍوووبٓەی رێووولا

 هوكّٙٙ.
ئەٙیوووِ پووووە فوووۆی ٍٓٚوووەهیەری هە  )روووبهیـ ُٖوووو اًؾووولیش(: ٗەّوووزەٍ

 ًەچەٙاّەهبهی ٙ ّێٚآلّ.
ثەتٍ ، ئەٙ چیوۆهووبٓەٍ ًەٙ ٍووەهچبٙآە ٙەهگورووٚە: عی ىێوولاّ كە وو عووٚه
ئیٔغوب عوٚهعی ىێولاّ ، كەهوبد ثٚٗزبٓێوی ئبّووا ثەٙ ٍەه چبٙآە ثەكافەٙە
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كَووە ًەٍووەه ئەٙ ، )ّووغوح اًووله( ثوواڵٙی هوووكۆرەٙە ًەٙ هزێووجەی هەثەٓووبٙی
 هەٍبیەریبٓەكەهبد.

 غوح اًله( ٙ گٚایە عبهیەهی ٗەثٚٙە ثەٓبٙی)ّٚهبه(.فٚكی )ّ: یەهەٍ
، ٙەهٚ ٍەههوكەیەهی ٍوەهثبىی، ( كەهبدعیيەككیْ ئەیجەمثبٍی ): كٙٙەٍ
 گٚایە عبّلی ثٚە. (ّغوح اًله)
ئەٙیوِ ٙەهوٚ ٍوەههوكەیەهی ، ( كەهوبدثێجووًثبٍوی )ههوْ اًولیْ : ٍێیەٍ

فووبٙەّ پەٙەٓوولێوی فۆّەٙیَووزی ثووٚٙە ًەگەڵ)ّووٚهبه(ی ، ٍووەهثبىی
 (.ّغوح اًلههیەهەی فبرٚٙ )عب

، ٙەثبٍی ئبفوەرێن كەهبد ثەٓبی)ٍٚ فە( گٚایە ئبفوەرێوی )هٚهك( ثوٚٙە
ثبٍووی هەٍووێوی ثبىهگووبّ كەهووبد ثەٓبٙی)ٍووؾجبّ( گووٚایە ثبىهگبٓێوون ثووٚٙە 

ثیٔٚە ًە  ڕۆ یٙ  ُیَویەهبّ( ثٚٙە ثۆیًەٗەٙ ی گێوآەٙە )فیالفەی عەًەٙ
كەهووبد ًەگەڵ )اؽِوول فە ثبٍووی )ٍُٚزەعٖوویِی( فەًووی، ٗێٔووبٓی ٗۆ هووۆ
ثبٍی )ٗۆ هۆ(ُ كەهبد گٚایە ًەّوێٚەی ٍوٚا وەهێن  ٙ اثٚثوو(ی هٚڕی

ٗوووبرۆرە ثەغووولای پبیزەفوووذ ٙ ثەٓ٘ێٔوووی چوووبٙی ثە ٙەىیوووو )اثوووْ اًعٌلِوووی( 
 هەٙرٚە.

ئەٙآە ئەٙ هەٍووبیەریبٓەّ هە )عوعوووی ىیوولاّ( ًە هزێجوووی )ّووغوح اًوووله( 
ٍووەهەرب ، ٗەًجەٍووزّٚٗەه یەم ًەٙآە چەٓوول ثٚٗزووبٓێوی ثووۆ ، ثبٍووی هوووكّٙ

هە چووووۆّ كٙای ُوكٓووووی ، ثەچەٓوووول كێوێوووون ثبٍی)ّووووغوح اًووووله( كەهووووبد
ئیٔغوووب ، ( كەهوووبعیووويەككیْ ئەیوووجەمؽەى ًە )، ُەًین)ٕوووبًؼ(ی پیوووبٙەهەی
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گوٚایە هوبری ، ( كەهوبدثێجووًعبهیەهەی )ّغوح اًله( ؽەى ًە )ههْ اًلیْ 
ىۆهی فووۆُ ٙیَووزّٚ ٙ ىۆه ، فووۆی ُەًین)ٕووبًؼ( كٙٙ عووبهیەی ٗەثووّٚٙ

ئەٙەی رو ئبفوەرێوی هٚهك ثٚٙە ثەٓبٙی ، یەهیبّ )ّغوح اًله(ە، ّ ثٚٙیٔەعٚا
 )ٍالفە(.

( ؽٚهَ كەگوێزە كەٍوذ ّغوح اًلهكٙای ئەٙەی ُەًین ٕبًؼ كەُوم ٙ )
ثوۆیە كەهەٙێوزە پووالّ گێوواّ كژ ثە)ّووغوح ، )ٍوالفە( ىۆهی پێٔوبفۆُ كەثوو 

( اًوووله( ئەٙە ثوووٚٙ )ٍوووالفە( ًەڕێوووی ثبىهگوووبٓێوی ّووویعی ثەٓبٙی)ٍوووؾجبّ
ٍوٚ فە گوٚایە ًەگەڵ ثەهپوٍوی ، ٓبُەیەم كەٓێوم ثۆ فەًیفە ٍُٚزەعٖیَ

ٗەه ًەثەه ، ئبفوەرەهووبٓی كەٕوووی فەًوویفە پەیٚەٓوولێوی ىۆه فۆّووی ٗەثووٚٙە
ئیٔغووب فەًوویفە فەهُووبّ كەهووب ، ئەٙەّووە ٓووبُەهە ىٙٙ كەگووبرە كەٍووذ فەًوویفە

ە ًەٗەُبّ هبرلا )ٍٚ فە( ثەفەًیف، ُیَوثە كآی )ّغوح اًله( ًەؽٚهِی 
ڕاكەگەیەٓووووو  هە )ّوووووغوح اًوووووله( عوووووبهییەهی ٗەیە ثەٓبٙی)ّوووووٚهبه( ئەٙ 

، ثووۆیە فەًوویفە كاٙای ئەٙ عووبهییەیەُ كەهووب، كەٓگووی ىۆه فۆّووە، عووبهیەیە
، فەًووویفە كاٙای فۆّەٙیَوووزەهەی هووووكٙە، كەىآووو  هە ثێجووووًڕٙهووؤەكیْ 

ثەغولا ثوۆ ٗێٔوبٓەٙەی )ّوٚهبه( ، ثەٓ٘ێٔی ثەكٙای فۆّەٙیَزەهەی كەچێوزە
، ی ثەربٙآەهووبٓی )اؽِوول اثووٚثوو(ی هووٚڕی فەًوویفە كەهەٙمًەثەغوولا چووبٙ

)ّووووٚهبه(ی  ثێجوووووً ڕٙهوووؤەكیًْەهۆربییوووولا ٗۆ هووووۆ كەگووووبرە ثەغوووولا ٙ 
ئیٔغوب كەگەڕێوزەٙە ، ىگبه كەهبٙ )ٍٚ فە(ی عبهیە كەهٚژمفۆّەٙیَزی ڕ

 .ُیَو
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هە ، ئەٙە ئەٙثبثەرووووبٓەیە هە)عووووٚهعی ىێوووولاّ( ًەٙ هزێووووجە ثبٍووووی هوووووكٙە
ٍٓٚوویٔەهبٓی )عووٚهعی ، زووبّ ىیووبرو ٗیچووی رووو ٓوویًْەكهۆٙ ثٚٗ ٗەهٗەُووٚٙی

ىیلاّ( ثەّێوە ًەٙ ٗەٙ ەی هە )فۆهٗەترٔبٍوەهبّ( كاٙیوبٓە ثوۆ ّوێٚآلٓی 
چەٓووول كەىگوووبیەهی ، ەهوووبُّێژٙٙییُێوووژٙٙ ٙ ٓبّوووویْ هوكٓوووی هەٍوووبیەرییە 

ٙ ًٚثٔبّ( ئەههوی ثەچبپگەیبٓولٓی هزێجەهوبٓی ُیَوگەٙهەی چبپەُەٓی ًە)
ثە ووٚ ثۆچەٓول عوبه ، ٓەم ثۆ یەم عوبه، ٍزۆ)عٚهعی ىێلاّ(یبّ گورۆرە ئە

 هزێجەهبٓیبّ ثەڕەٓگبٙ ڕەٓگی ٙ ّێٚاىێوی ىۆه عٚاّ ثۆ چبپووكۆرەٙە.
ًەىآبٙ ثیوُەٓولەهبّ ٗەٙ وی ئەٙەیوبّ كاٙە ریْون ، ًەثەهاُجەه ئەٙە ٗەٓلم

ثقەٓە ٍەه ئەٙ عۆهە ٍٓٚوەهآەٙ ئەٙ كەىگبیوبٓەی ئەٙ عوۆهە هزێوجە ثەچوب  
اًعمَ( ڕەؽِەری فٚای ًێج  ًەهزێجی )ربهیقٔب  ثۆِٓٚٓە )یٍٚف، كەهەیەْٓ

ثویْ ريٙیووو األعولاء ٙ غفٌووخ األثٔوبء( ىۆه ثەعووٚآی ریْووی فۆٍووزۆرە ٍووەه 
ا ٗەٙ ە ّووێٚآلٓەهبّ ئەٙە ًەهبرێووول، ی ئیَووالُیُێووژٙٙٚآلٓی ێٗەٙ ووی ّوو
ریْوقَووزٔە ٍووەه پیالٓووی  ٗەٙ ەهووبّ ثووۆثەكافەٙە ثەتٍ ، ٙهكّىۆه گەٙهەٙ 

 ێٚیَذ كآییە.ئەٙ رەٙژُە ًەئبٍزی پ
بهی ُەٓوووبه( ًە فوووٚای ًێجووو  ًە )گۆ ووو ڕەؽِەرووویهیضوووب ڕەّووویل ّووویـ 
ٍزبیْوووووی  098 پەڕە  08 ثەهگووووویٗەهٙەٗوووووب ًە  522 پەڕە  5 ثەهگوووووی

رەٙاٙی  (ڕەّووویلئوووێِە ًەٙە ك ٔیوووبیْ هە )ّووویـ ، ( كەهوووبعوووٚهعی ىێووولاّ)
ٙەهووٚ ڕەّوویل هزێجەهووبٓی عوعووی ىێوولآی ٓەفٚێٔوولۆرەٙە ئەٙ هووبریِ ّوویـ 

ٙهە كەهٓەهەٙرجووٚٙ ًەثەه ئەٙەی فووٚكی ّووێـ ثەچەٓوول كۆٓبغێوون ىآووبیەهی گە
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رێپەڕیوووٚە ٍوووەهەرب ٙەهوووٚ ٍٓٚوووەهێوی ئبٍوووب كٙاروووو ٙەهوووٚ ٕوووۆفیێن ٙ كٙاروووو 
كەهەٙێووزە ژێووو هووبهیگەهی )ثوويٙٙرٔەٙەی ٙەٗووبثی( ٙ ثە ثیوووٙ ثووۆ چٚٓەهووبٓی 

یياُوبّ ەهڕەّویل ثبٍوی  ًە ثەهئەٙە، عجلاًٚٗبة ٍەهٍبٍ كەثو ُؾِل هٚڕی 
یويا ًەٍوەه عوعوی ىێولاّ ثقوٚێٔزەٙەٙ ەڕەّویل ڕثۆچٚٓی  ٍێنهەٓەثبكا ، هوك

یوويا ٍزبیْووی ەڕ ًە عووٚهعی ىێوولاّ هوووك ئەٙەرووب ڕەّوویلپێِووبّ ث وو  ٍووزەُزبّ 
پێْووووزو ثبٍووووی ئەٙ  ئیٔغووووب ثووووۆ ٓبٍوووویٔی رەٙاٙی عوعووووی ىیوووولاّ، هوووووكٙە

 ٍەهچبٙەٓەُبّ هوك هە گُٚبٓەهبٓی ئەٙ پیبٙەیبّ ڕەٙآلۆرەٙە.

 )سیف اٌذیٓ لطش( وێ تٛٚ؟

ٍیف اًلیْ كطوي( كٚروٚى ٓوبٙێوی ُەغوۆًییە ثەُبٓوبی ، ەكیْ كٚري)ٍەیف
ٍوەیفەكیْ كوٚري ئەٙ هوبرەی هۀُوب ە كەكىهم ثەهوۆیٌە ، ٍەگێوی كڕ كێوذ

ىۆه عوبه ٓوبٙەهە ، كەیفوۆّْ هەٍێن كەیووی ثەٓوبٙی )اثوْ اًويعیَ( ًە ّوبٍ
ییەهەی ٙایە ڕاٍووووووزثەتٍ ، كەگووووووٚروم )كەرووووووي(، ثەٗە ە كەفٚێٔوووووولهێزەٙە

، ٙارە هوووۆیٌە ثوووٚٙ، ٙ پیوووبٙە ٍوووەهەرب هەٍوووێوی ُەٌُوووٚم ثوووٚٙئە (0))كٚروووٚى(
اثووْ اًوويعیَ ، هەٍووێن ئەٙ گەٓووغە كەهوووم ثەٓووبٙی )اثووْ اًوويعیَ( ًەكیِەّووق

ٙارە فووووووبٙەٓەهەی )ٍووووووەیفەكیْ( ىۆه فۆّووووووی كەٙم ٙ ڕێيێوووووووی ىۆهی 
روب ڕۆژێویوبّ)اثْ اًويعیَ( ، ًێلەگوم ٙ ىۆه عبه هبهەهبٓی ثەٙ ڕاكەپەڕێٔو 

ًەعٔەرووی فووٚا : كە وو ىًەیەهووی ًێوولەكا ٙ پێووی  ًەٍووەیفەكیْ رووٚڕە كەثوو  ٙ

                                                            

 .80 پەڕە  8ثەهگی  ،( أًغٍٚ اًياٗوح0)
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ٍوووەیفەكیْ كوووٚري ئەٙ ڕۆژە روووب ئێوووٚاهە كەٍوووذ ، ًەفوووۆد ٙ ًەثوووبٙ ٙ ثوووبپیود
اثوْ اًويعیَ ، ثەگویبّ كەهب ئەٙ ّەٙ ربثەیبٓی ٓبّ ٓبفٚاٙ ىۆه ثێزوبكەد كەثو 

: كە ووووو ثواكەهێووووووی كەثووووو  ىۆه فۆّەٙیَوووووزە  ی كەچێوووووزە ی ٙ پێوووووی 
كەد ثوووٚٙە ًەثەهئەٙەی ًێِووولاٙە ئێَوووزب ٍوووەیفەكیٔی فووويُەد هوووبهٍ ىۆه ثێزوووب

ٗەٍووذ كەهەٍ ثەهكەٙاٍ كەگویوو  ٙ ٓووبّ ٓووبفۆا ثووۆیە ئەگەه كَووەی ًەگەڵ 
ثووواكەهەهەی )اثووْ : ئەٙ هەٍووە ٙارە، ثوووەی ٗەٙ جوولەی ك ووی چووبم ثوووەیەٙە
كە وو  چووُٚە  ی )ٍوویف اًوولیْ( ، اًوويعیَ( هەٓووبٙی )ؽووبعی عٌووی( ثووٚٙە

ئەٙە ثە ىًٌەیەهوی )اثوْ : كە   ُٔیِ پێَ گٚد، گەٓغە كەگوی هەثیَٔ ئەٙ
ئەی ئەگەه ڕٍ ٙریووووٙ ِّْوووێود ، اًووويعیَ( ئوووبٙا كەٍوووزذ هووووكۆرە گویوووبّ

ٙاًٌوٖ ًەثەه : )ٍیف اًولیْ كوٚري( پێوی كە و ، ثەههەٙم كەث  چی ثوەی؟!
ثەتٍ ًەثەه ئەٙ عٔێووٚە كەگوووێَ هە ثووۆ ثووبٙم ٙ ثووبپیوُی ، ىًووٌەهە ٓەگویووبٍٙ

پێی  (ؽبعی عٌی)ەٙ ثبّزوّ. ٙاًٌٖ ثبٙم ٙ ثبپیوٍ ًەثبٙم ٙ ثبپیوی ئ، ٓبهك
ثووبپیوی رووۆ ًە ثووبٙم ٙ ثووبپیوی ئەٙ ثبّووزوّ فووۆ ئەٙاّ  چووۆّ ثووبٙم ٙ: كە وو 

( ٍُٚو ِبْٓ؟! ٍوەیفەكیْ كوٚري هوبفو ثوٚٙیٔە ٙ ثوبٙم ٙ ثوبپیوی )اثوْ اًويعیَ
ُوْ ، ٔەثە ووٚ ٍُٚوٌِبّ ثوٚی، ٙاًٌٖ ثبٙم ٙثوبپیوی ُوْ هوبفو ٓەثوٚیٔە: كە  

ّووی ٍوٚ زبّ فەٙاهیويٍ ّوبٗی هوٚڕە فٚٓبٍٙ )ُؾِٚكی هوٚڕی ُەُولٙك(ە 
ٙ رەربهەهوووبّ ُیَوووو فوووبٙەّ كەٍوووەتری َ ٙەڕۆژێووون كاكم كەثوووِەٍوووەًغٚكی
، ُٔیِ ثەكَەهەی پێوەٓویَ ٙ ك ویَ چوبهوكەٙە: كە  عٌی ؽبعی ، كەّوێَٔ
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 )عٌی(كَوووووووەهبٓی ٍووووووەیفەكیٔی كووووووٚريی ثە فەٙٓوووووووی كیووووووبهە ؽووووووبعی
  (0) ىآیٚە. )ٗەهىەهبهەهبّ(

كٙارو ، ە هوكٙە هە )كٚرٚى( فەٙاهیيُیەهەٙاثٚٙ ٍەهچبٙەهبّ ئبُبژەیبّ ثەٙ
یەهێون ًەٙ ، ُیَووهە كەٍذ كەهوب ثەٗێٔوبٓی هۆیٌەهوبّ ثوۆ  (ُەًین ٕبًؼ)

ی ێویپەیٚەٓوول ُیَوو هوۆیالٓە ئەٙ گەٓوغەیە )ٍویف اًوولیْ كٚروٚى( ئیٔغوب ًە
( هەٍوەههوكەیەهی عیويەككیْ ئەیوجەم)ىۆه چبهی ثۆ كهٍٙذ كەثو  ًەگەڵ 

ِ ٓيیون ثوٚٙە ًە )ُەًیون ٕوبًؼ( كٙای ىۆهی، گەٙهەی ئەٙ ُەٌُٚهبٓە ثٚٙە
ئووبىایەری  ٙهكە ٙهكە، ٙەفووبری ُەًیوون ٕووبًؼ ٙ ٗووبرٔی هووٚڕەهەی رۆڕآْووبٕ

آْوبٕ( كەهوٚژهم ٙ ئیٔغب كٙای ئەٙەی )رۆڕ، كەهكەهەٙمٍیف اًلیْ كٚرٚى 
عیويەككیْ  (ّغوح اًله)كٙارو ، عياًلیْ ئەیجەم كێزە ٍەه هٚهٍی كەٍەتد

عیويەككیْ ەهێون كەثو  ًەٙآەی روۆ ەی )كەهٚژم ٍوەیفەكیْ كوٚري ی ئەیجەم
( كەهبرەٙەٙ كەٍزێوی ٍەهەهی ٗەثٚٙ ًەهّٚزٔی )ّغوح اًله( ئیٔغب ئەیجەم

عیوووويەككیْ ٍووووەههوكە ٍووووەهثبىییەهبٓی ُەُبًیوووون ثویووووبه كەكەّ هووووٚڕەهەی )
كٙارووو ٓبىٓووبٙی ، ٍووٚ زبّ( هەٓووبٙی )ٓٚهاًوولیْ عٌووی( ثووٚٙ ثووووێزە ئەیووجەم

بّ هبروولا ٍووەیفەكیْ كٚرووٚى كەثێووزە ًەٗەُوو، )اًٌِوون أًِٖووٚه(ی پێلەثەفْووْ
 عێی ُزِبٓەی ىۆهثەی ٍەههوكەهبٓی ُەُبًین ٙ ًەكەٙهی هۆكەثٔەٙە.

ٙ ثبٍوووی ُەغوووۆى ٙ ُیَوووو، ًەٙ هبروووبٓە )اثوووْ اًعووولیَ( ًەّوووبُەٙە كێوووزە

                                                            

ە. ٙە ٗبرٚ 89 پەڕە  ،( ئەٙ ڕیٚایەرە ًەهزێجی )اًلهح اًيه٠خ فٞ أفجبه اًلًٙخ اًزوه٠خ(0)
 .8ثەهگی  35 پەڕە  ،ًەهزێجی أًغٍٚ اًياٗیوە
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)ٍویف  یەهبّ كەهوبویهُەری ًە ُیَوٗەڕەّەهبٓی ئەٙاّ كەهوبد ٙ كاٙای یوب
ىهآووول هە ىۆهثەی كاُە ڕاٙێژهوووبهی گەٙهەی كەٍوووزەیەهیاًووولیْ كٚروووٚى( 

ًەٙ گەٙهە ىآبیووبٓە ئیِووبٍ ، ی رێوولاثُٚٙیَوووٍووەههوكە ٍووەهثبىی ٙ ىآبهووبٓی 
هوبد  ٙ كبىی )ثەكهەكیٔوی ٍویٔغبهی( هەئەٙ)عیيی هٚڕی عەثلًَٙە ٍ( 

 ثٚٙەٙ ىۆهی رو ًە ىآبیبّ.ُیَو كبىی
، ًەٙ ُەعٌیَوووە ثوووبً ًەٙە كەهووووم هە)ثیوووذ اًِوووبى( پوووبهەی رێووولآەُبٙەٙ

ەٙە پووبهە ّووەهعكەهوووم ٙ عووبئیيە ًە ڕٙٙی ، كێووْ ُیَوووُەغۆًەهووبٓیِ ثەهەٙ
ًەكەٙ ەُەٓوولٙ فە وووی ئبٍووبیی ٙەهثگووویْ ثووۆ ئەٙەی ثزووٚآیْ ٍووٚپب ئبُووبكە 

 ثوەیْ ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙی ُەغۆًەهبّ ثجیٔەٙە.
كٙای ئەٙەی ئوب زّٚ ٙ كڕٙ : كەفەهُو ئیِبٍ عیيی هٚڕی عەثلًَٙوە ٍ 

ىیٔوی ئەٍوپەهبٓزبّ ٙ  ٙ ٗەُٚٙ ئەٙ ثەهكە گوآجەٗبیبٓە ًە كەٍوی ِّْێو ٙ
ئەٙ هبد ثۆربّ ٗەیە كاٙای پبهە ًەٙ فە ووە ، ئب زٚٓی فێيآەهبٓزبّ كەهەٓەٙە

فێياّ ٙ عبهییەهبٓزبّ  ب ئێٚە فبٙەٓی هەهٍزەی گواّ ثەٗبثْ ٙثەتٍ ر، ثوەّ
ًەٙ (0) ثەٓوبٙی عی٘وبك. ًەٙ فە وە ثَزێْٔفبٙەٓی ئب زّٚ ثْ ثۆربّ ٓییە پبهە 
( هە ًەّووٚێٔی عیوويەككیْ ئەیووجەمٚڕەهەی )ُەعٌیَووە )ٓٚهاًوولیْ عٌووی( هوو

ثووبٙهی ثووۆرە ٍووٚ زبّ ٗووی  ٓووبىآ  ٙ ٗووی  كَووەیەهی ًەٍووەه ئەٙ ثووبثەرە 
)ٍیف اًلیْ كٚرٚى( ثوبٙەڕی رەٙاٙی ثوۆ كهٍٙوذ كەثو  هە ، ٗەٍزیبهە ٓبث 

، ثبهٙٙكۆفەهە ىۆه ًەٙەرؤٍبم روە ثۀُب ێوی ئبٙا ث  ئەىُّٚ ثەڕێٚە ثچ 

                                                            

 .8ثەهگی  80( أًغٍٚ اًياٗیوە  پەهە 0)
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، كەٍووەتد ٙ فووۆی كەچێووزە ّووٚێٔی ئەٙثووۆیە ثویووبهی  كآووی كەكاد ًە 
یْ( یوووبّ ىۆه ٗەُوووٚٙ ٍوووەههوكە ٍوووەهثبىییەهبٓیِ ئەٙ ٗەٓگبٙەی)ٍووویف اًووول

ثەیعەریوووبّ پێووولاٙ )ٍووویف اًووولیْ كٚروووٚى( ثوووٚ ثەٍوووٚ زبٓی  پێجوووبُ كەثووو  ٙ
   (0).ُیَو

                                                            

 .55 پەڕە  8ثەهگی  ،. أًغٍٚ اًياٗوح008 پەڕە  0ط  ،( اًِلویيی0)
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 جۀگی عەیٓ جاٌٛخ )عیٓ جاٌٛخ( 
 (0)(658)ی ساڵی ڕەِەسأِأگی  25ٌە 

ٗە جوژاهك  (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)فۆّەٙیَوزی پیەەُجەهی فٚای پەهٙەهكەگبه
( كٚهئبٓی پیوۆىیْی هوكە كٙا پەیوبُی ثوۆ ٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً اثە كٙاپێەەُجەه )

كەهوووم ئەٙ ئووُِٚەرە ، ئووُِٚەری ئیَووالُیِ ثووٚٙ ثەكٙا ئووُِٚەد، ُوووۆڤ
ٓووبٙثچ  رووب ئەٙ  ثەتٍ ٍُٚووزەؽیٌە ئەٙ ئووُِٚەرە ًە،  ٙاىی ثەفووۆٙە ثیٔوو 

فوووب ی ، بیی ثە ُووووۆڤ ٙ ئەٙ كٙٓیوووبیە كێٔووو ڕۆژەی فوووٚای گەٙهە هۆرووو
ىۆه عوووبه ًەّوووٚێٔیوی ئوووبٙا ، ىیٔووولٙٙ ثوووٚٓەٙەی ئەٙ ئوووُِٚەرە ئەٙەٓووولە ىۆهە

، ثۆٓوبچ هە ٓبؽەىآی ثەٗی  عۆهێن ىەیٔیوبّ ثوۆ ٓەچوٚەٙ ، ىیٔلٙٙ كەثێزەٙە
ه  كەیيآی عەثەهٙری فبكبٓی رەروبهی ٙ ًوٚد ثەهىی ٙ ٍوزەُی ٗۆ هوبٙ 

، زی هووۆیٌەیەهی ئووبىاكهواٙ هۆرووبیی پێوولمٍووٚپب هبٙ وووبهەهەی ًەٍووەه كەٍوو
ٗەه چوی ُەُوٌەهەد ، غەىىە ُەٓەۆًیبٙە ٗبرْ ربٙەهٚ گەیْوزٔە ُەغۆى ًە
ًەٗەه ٗەُوووٚٙ ئەٙ ُەٌُەهەروووبٓە ، هبٙ یوووبّ هووووكثوووٚٙ ڕێگبیوووبّ ٙ ّوووبهی 

ٗەههەكەیوووبّ ثیَوووذ ُەغوووۆى ثەڕێوووٚەیە ثوووۆ ، ٍُٚووو ِبٓبّ ًەثەهگووووی كاثوووّٚٙ
ًەٓووبٙ كەتهووبٓەٙە كەهەٙروؤە ، بٓیووبّٗێوّووووكٓە ٍووەهیبّ ڕٙٙیووبّ كەهوووكە كەته

                                                            

 ( )عیْ عبًٚد( كێیەهە كەهەٙێزە ٓێٚاّ )ثەیَبّ( ٙ )ٓبثٌٌ( ًە فەًەٍزیْ.0)
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ثەتٍ )ٍووەیفەكیْ كووٚري( ئەٙ ، ثەهگوووی ًە فۆیووبّ ٙ كەهەٓغووبُیِ كەّوووبّ
، ُیَووعەك یەرەی گۆڕی ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثٚٓەٙەهەی گٚاٍزەٙە ثوۆ كەهەٙەی 

٘ ٝال عً هللصال٢ً ا )پێەەُجەهی فۆّەٙیَزِبّ ، ُەهكآە ثۆ ُەغۆى چٚیە ُەیلاّ

ْهلُاَْليُْو): كەفەهُ  (ٚضًِ اِفٔدٌٌَ َٓ َٔاِغي ثِرَْٔمِإَِلاَْلْ َُُ ٌَ   (0).(اىلَِيا
پێەەُووجەهی فووٚاٍ : ًەهیووٚایەری رووو )عەهیوووی هووٚڕی عجلاًٌووٖ(كەفەهُ 

: ٓوبٙچەٙآی ئەٍوپ كاكەٗێٔوبٙ فەهُوٚیكەٍوزی ثە (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)ثیٔی 
ْهُلٔدٌاَْليُْو اٌَ َٓ َٔاِغي َِ ِ ثِرَْٔمِإَِلاَْلْ ُة ٌَ ْسرُا:اىلَِيا

َ
ثُْل ٍَ ِِي ََ : ٙارە(0) .َواى

ئەٙ هووووبرەی ئەٍووووپ ىیووووْ كەهوووووم ثووووۆ عی٘ووووبك پبكاّووووذ ٙ غەٓوووویِەی 
ئەٙ هبرەی ئەٍپەهبٓی فەًیفە هواّ ثە ئبژە ی ىیؤەٙ رەٓ٘وب ، ًەٓبٙچەٙآلایە

، ئەٙ هووبرە ثووٚٙ ىیٌەرووی ثەٍووەه ئەٙ ئووُِٚەرە كاٗێٔووب، ثۆعووٚآی ڕاكەگیووواّ
ٙ ثەهگوووی ًە فووٚاٙ فە وون ٙ ثەتٍ ئەٙ هووبرەی ئەٍووپ ىیٔووووا ثووۆ عی٘ووبك 

ٗەه ٗێيێوی ٍەهثبىی ، فبم ئەٙە ئەٙ هبرەیە هە ثەهەهەری ًە ٓبٙچەٙآلایە
ئەٙە ثێگُٚووووووبّ ، ئەگەه كەٙهی كها ٙ هوووووووا ثەٓیْووووووبّ ًە یەّ كٙژُٔووووووبٓی

عەٓگی ُەغۆًەهبّ ثەفوۆ ؽەّوبهكاّ ًەٓێوٚ ، ٍەهەربی ّوەٍزی ئەٙ ٗێيەیە
، یِ چوبٙەڕٙآی ئەٙەیوبّ كەهووكُەغۆًەهوبٓ، پْذ كیٚاهەهبّ ٓەكەهوا ٙ كەتٙ

یووبّ ثچوو  ىەٙی ، ٙەهووٚ ثووبكی ٍووٚ زبٓەهبٓی رووو، كووٚريٍووٚ زبّ ٍووەیفەكیْ 
یووبّ ئەٙەرووب فووۆی ٙ كەٙهٙ ثەهەهەی ، ثەهكەٍووذ ٙ پێووی ٗۆ هووۆ ُووب  ثوووبد

                                                            

 ( هٙإ اًجقبهی.0)
 .( هٙإ ٌََُ 0)
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ًەكەتیەم ًەكەتهووبّ فۆیووبّ ؽەّووبه ثوولەّ ٙ كٙای ُووبٙەیەم ًەگەُووبهۆكاّ 
ٗۆ هوووۆ ٗەه ًەٍوووەهربٙە ، ثەٍەهّوووۆڕییەٙە رەٍوووٌیَ ثەُەغۆًەهوووبّ ثجووؤەٙە

ۆثبیی ٙ پو ًەغووٙهەٙە ٙ ثەىُبٓێوی ًەف، ٓبُەیەم ثۆ ٍٚ زبّ كٚرٚى كەٓێوم
 :  ثۆی كەٍٓٚ 

َّ بِاِضُِو اِيَأِعَاِ ايكإ ٚغسبّا غسقّا اِيًُُُٛى ًَو )َٔ  َٚزَافِالع  األِزض باض  ايًَُّٗ
 گەٙهە فوووبٓی، فۆهئوووبٙا ٙ ٗەتد فوووۆه پبكّوووبهبٓی ًەپبكّوووبی ايطَّالالالَُا٤(

 قطالص  املافس اِيًُو )ٜعًِ ئبٍِبّ ڕاگوی ٙ ىەٙی ڕافەهی فٚای ئەٙ ٓبٙیثە
 ٜتٓعُالٕٛ  اإلقًالِٝ  َٖالرَا  إَِي٢ ضُُٝٛفَٓا َٔ ٖسبٛا ايَّرٜٔ املُايٝو جٓظ َٔ َُٖٛ ايَّرِٟ

 ُأََالسَا٤  َٚضَاز قطص املافس اِيًُو ٜعًِ. ذَيِو بعد بطًطاْ٘ َنإَ َٔ َِٜٚكتًَُٕٛ بنْعاَ٘
ًََُِه َٚأٌٖ دٚيت٘  كٚروٚىی ثەُەًین اِيَأِعَُاٍ( َٔ حٛهلا َََٚا املصس١ٜ بايدٜاز تََ٘

 ٙ هووكٙ ڕای ئوێِە ًەِّْوێوی هوۆیالٓەی ًەٙ ثوٚٙە یەهێون هە ڕاكەگەیەٓیْ
ٔ  َأْالا ) ە ئەٙ ئیلٌیِە ؽٚهِی ئەٙ ئیلٌویِەی هەٙروۆرە كەٍوذٗبرۆر  جٓالد  َْخال

ٔ  خًكَٓالا  أزضال٘  فِٞ اهلل ٔ  عًال٢  ٚضالًطٓا  ضالدط٘  َال ٌ  َال  ٓیپێزوب َغضَالب٘(  بِالِ٘  حال
 ًەرٚڕەیی ئێِەی فٚا، ىەٙی ًەٍەه فٚایْ ٍەهثبىآی ئیِە هە ڕاكەگەیەٓیْ

. ثووی ًێوولەگومغەىىە هە ئەٙەی ثەٍووەه هوووكٙیْ ىا ووی كهٍٙووزووكٙەٙ فووۆی
ِ  فالاتعاٛا  َصدجس عصَٓا َٚعَٔ َُِعتَ  اِيبًَِاد بِحَُِٝعِ )فًهِ َِٝٓالا  ََٚأِضالًُُٛا  بغرينال  إَِي
َِٓهػف َإٔ قبٌ َأَسُنِ َ  ايغطالا٤  ٜ ِ  َٜٚعالٛد  ٛافتٓالد ُِٝه ئەٙ ٙتروبٓە  .اِيدََطالأ(  عًََال

پەٓوول ًە فە وووی رووو ٙەهگوووّ ٙ رەٍووٌیِی ئووێِە ثووجْ ، ثبثۆرووبّ ثجیووزە پەٓوول
ثەهًەٙەی ئەٙ ٗەًەربّ ًەكەٍذ كەهچو  ٙ پەّویِبّ ثجؤەٙە ٗە ەهەروبّ ثجێوزە 
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ٔ  ْسحِ ََا )َفِٓخٔ ثبه ثەٍەهربّ ٔ  ْالسم  ََٚيالا  بََهال٢  َال ئوێِە ڕٙؽوَ ثەٙ غاله٢(  ملال
 )َٚقدهەكەگوی  ٙ ك ِبّ ٓەهٍ ٓبث  ثۆ ئەٙهەٍەی ٍوبت ثوب  هەٍە ٓبهەیْ

ِِ ِِّسَْالا  اِيبًَِالاد  فتخٓالا  قد أْٓا ضَُِِعتُ ٔ  األِزض ََٚط ثیَوذ هە  ئەٙەروبّ اِيفطالاد(  َال
 )ٚقتًٓالا  فبٙێِٔوبّ هووكۆرەٙە لە  هووكٙە ًەگەٓو ێِە ٙترێوی ىۆهُبّ ئبىاكئ

ُِٝهِ اِيبًَِاد َُعاِ  هّٚوذ فە وەّوِبّ ئەٙ ىۆهثەیًَبِ( بِايطَّ ٚعًٝٓا باهلسم َفعًََ
. كەرووبٓگویْ رووب ًەكٙٙٓووبّٙ ٍووەهُبّ ئوویِەُ ٙ ڕاثوووەّ ُووبّ ًەثەه ئێووٚە كەثوو 
  ىەٙێون ثبٙەّوزبّ  حتُالٝهِ(  بًَِالاد  َٚأٟ تٓحالٝهِ  َطسِٜل َٚأٟ تأٜٚهِ َأزض )َفَأٟ

 )َفَُالا . ثۆ كەهبرەٙەٙ   ڕێگوبیەم ڕىگبهروبّ كەهوب ٙ   ٙترێون كەربٓپوبهێيم
ُە ًە ِّْوێوٙ ٗەیجەرِوبّ ئەٍوزە َٓالا (  َٗابتٓا َٔ ََٚيا ة خ ضُُٝٛفَٓا َٔ

ٔاةقفخئنلا). ثجو  ڕىگبهروبّ ٔارقوشٓاٌِاش ٔانقوشائفِاخا ( غا
ئەٍپەهبِٓبّ رٚٓولٙ روۆڵ ٙ پێْوەڕّٙ ریوەهبِٓوبّ كەپوێوْ ٙ ِّْێوەهبٓیْوِبّ 

ك ەهبِٓبّ ٙەم ّبؿ كبیِە ٙ  نايسَاٍ( ٚعددْا ناجلباٍ )ٚقًٛبٓا ثوٍٙوە كەهەّ
 َيالا  يكتايٓالا  ٚايعطالانس  متٓالع  َيا يدٜٓا )فاحلصٕٛ.ەِّبّ ثەكەك كآەی ىیقەژُبه
َِٓفالالع هووبّ ٓبرووبّ پووبهێيّ ٙ ٍووٚپبهبّ ّووەڕی كەت ٜطالالُع( َيالالا عًٝٓالالا ٚدعالالا٥هِ تَ

ِ  )َفنَُِّْهِئیِەیبّ پێٔبهوم ٙ كٙعبهبٓزبّ ًەٍەه ئێِە كجٚڵ ٓبث    اِيخَالسَاّ  أنًِالتُ
ِٓد تعفٕٛ ََٚيا ئێٚە  (ٚايعصٝإ ايعكٛم فُِٝهِ ََٚفػَا ٚاألميإ دايعٗٛ ٚخٓتِ اِيهًََاّ عِ
ٓیوویە اُزووبّ فووٚاهك ٙ ىُووبّ پووبم ٓیوؤە ٙ ٙەفبرووبّ ثووۆ پەیِووبّ ٙ ٍووٚێٔل ؽەڕ

 عَرَام تُِحصَٕٚ فايّٝٛ ٚاهلٛإ باملري١ )فأبػسٚا.ٍەهپێچی ًەٓێٚآزبّ ثاڵٙ ثوۆرەٙە
ِٓتُِ بَُِا اِيٕٗٛ ِٝالس  األِزض فِٞ تطته ٕٚ ُن ِ  َٚبَُِالا  اِيخالل  بِغَ ِٓالتُ ٕ  ُن  َٚضَالٝعًَُِِ  تفطالكٛ
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َِٓكًب َأٟ هًُُٛا ايَّرٜٔ َِٓكًِبُٕٛ( َُ ئەٙ  ئەٙە ثو  ُژكەروبّ ىیوٌەد ٙ ٍەهّۆڕی َٜ
ڕۆژەیە ٍووويای ٍوووەه ّوووۆڕیزبّ پێووولەگب ٙ ٍوووزەُوبهاّ كەىآوووْ   ڕۆژێووون 

ئەٙەی چوبٙی  ضًِ( أَآْا قصد ََٚٔ َْدّ حسبٓا طًب )َفُٔ چبٙەڕٙآیبّ كەهوب
كەثێوزەٙەٙ ئەٙەی ُەثەٍوزی ئبّوزی ٙ ئەُوبٓی ًەّەڕی ئوێِە ثو  پەّویِبّ 

ٕ  .ئێِە ث  ٍە ُەد كەث  ِ  )َفالنِ ِ  أطعالتِ  ٚألَسْالا  يػالسطٓا  َأِْالتُ  يٓالا  ََالا  فًهال
ُِٝهِ فەهُووووبّ ٙ پبثەٓوووولی  گووووٚێوایە یئەگەه ثێووووذ ٙ عًٝٓالالالالا( ََالالالالا َٚعًََالالالال

ئوێِە چیِوبّ ، ئێِە چیِبّ ثوۆ ٗەیە ئەٙەُ ثوۆ ئێوٚە ٗەیە، ُەهعەهبِٓبّ ثْ
ِِ(  ْفٛضهِ تًٗهٛا فًََا ًٖهتِ خايفتِ )َٚإِٕ ئێٚەیە ًەٍەهە ئەٙەُ ًەٍەه  بَِأِٜالدُِٜه

ْ ٙ فۆرووبّ ثەكەٍووزی كەچوو ًەٓووبٙ ٗەثوو  ئیِەرووبّ عیووبٙاىی ثۆچووٚٓی ئەگەه
( ئەٙە ٗۆّویبهی أُذرٌَضذرفلد) .فۆربّ كٙٙچوبهی ٗە هەد ُەهەّ

ِِ ثَب  )َٚقد ٙ ئبگبكاهییە ِٓدُن ِِ أَ عٓالدَْا  ثَبال   َٚقد اِيَهَفس٠َ َْخٔ َإٔ ع  ايفحالس٠(  ُْهال
ئێٚە ثۆربّ ڕٙٓجۆرەٙە هەئێِە هبفویْ ٙ ئوێِەُ ثۆُوبّ ڕّٙٙ ثوۆرەٙە هە ئێوٚە 

ِ  ضالًطٓا  )َٚقالد  گەٓلە وبهّ ُِٝه ٔ  عًََال اِيُُالدبس٠َ(   َٚاِيَأِحَهالاّ  اِيُكالدز٠َ  اِيالُأَُٛز  َيالُ٘  َال
 ىاڵ ئێوٚە ثەٍوەه ئوێِەی ئەٙ ثەكەٍوزە رەكثیوەهوبٓی ٙ فەهُبّ ٗەُٚٙ ئەٙەی
ٌ  عٓالدَْا  ٚعصٜصنِ َقًٌِٝ عٓدَْا )فهنرينِ .ەفوٚای هەُەثەٍزی هوكٙە  َٚبِغالري  ذيٝال
ٍوەهثەهىربّ  ی ئوێِە  هەُەٙ ئوێِە  ی ىۆهربّ ضَبٌِٝ( عٓدَْا ملًٛنهِ األ١ٖٓ

ٌ  اِيحَالٛام  بالسد  ٚأضالسعٛا  اِيدطالام  تطًٛا )فًََا. ٍەهّۆڕە  اِيخَالِسم  تضالسّ  َإٔ قبال
 حالِسشا(  ََٚيالا  َنافِٝالا  ََٚيالا  عصا اَٚيَ جاّٖا َٓا تَحِدَُٕٚ فًََا غِسَازَٖا سلٛنِ ٚتس٢َ ْازٖا
 ٗە جگیوٍو  عەٓون ئوبگوی ثەهًەٙەی ثولەٓەٙە ٙەتُِوبّ ىٙٙ ٙ ثووەّ پەًە
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 .ٗووی  هەً پەٓبرووبّ ٓووبكاٙ ٗووی  ّووٚێٔێن ٓووبث  ڕٙٙی رێووجوەّ هووبد ئەٙ
ِِ ٚتصب  دا١ٖٝ بأعاِ َٓا )ٚتدٖٕٛ ُِٓهِ بًَِادُن  هبهەٍوبد ثوبگەٙهەرویْ خَاي١َِٝ( َِ
 )فكالد .كەثو  چوۆڵ ئێوٚە ًە ٓیْوزِبٓزبّ ٙ ٓەگوب زوبّپێ ئوێِەٙە كەٍزی ًەٍەه

فوبٙەّ  ضالٛانِ(  َكصالد  يٓا بَكِٞ َفَُا حرزْانِ إِِذ ٚأٜكآانِ زاضًٓانِ إِِذ أْصفٓا
.ەهُبّ ٗێٔبّ ّٗٚیبهیزبّ پێلەكەیْئیٖٔبفیْ هە ٓبُەربّ ثۆ كەٓێویْ ٙ ثەفەث

ُِٝهِ عًٝٓا )َٚايطًََّاّ  ٚأطالام  ايالسد٣  قبعٛا ٚخػٞ اِيٗد٣ أَطام َٔ ٚع٢ًَ َٚعًََ
 هەٙرەی ّوووٚێْ هە ًەٙآەی ٙ ًەئێوووٚە ئوووێِەٙ ًە ٍووواڵٙیِاِيالالالَأع٢ًَِ(  اِيًُالالالو
ی هبهەهبٓیبّ ٗەیەٙ گٚێوایە ی ُەًیووی گەٙهە كەهەٓغبُ روٍی ٙ ٗیلایەرْ
ِّٛ أعص ٜصري ٚبٛاتس تٓتض٢ ضٝٛف بِخَدن َأت٢َ قد ٖةٕٚ ملصسٖا قٌ )َأا .كەثوْ  اِيَك
ئەٙە ٗۆ هووۆ ُیَووو ث ووێْ ثەفە وووی باألنالالابس( َيُٗالالِ أطفالالاّا ًَِٜٚخالالل َأذِيَّالال١ َٓالالا

ثەڕێووٚەیە ِّْووێوەهبّ ٗە وێْووواّٙ ٙ گەٙهەٙ ٍووەهكاهی ئەٙ كەُٙە هیَووٚاٙ 
ئەٙٓوبُەیەی ٗۆ هوۆ  (0)ٍەهّۆڕ كەهەیْ ُٔب ەهبّ ثەگەٙهەهبّ كەگەیەٓویْ.

كیبهە ًوٚد ثەهىی ٙ ٗەڕەّوەی هّٚوزٔی ژّ ٙ ُٔوبڵ ٙ پیووٙ پەم هەٙرەی 
كوووی ئەٌٗوووی هوووٚفوە ثەهاُوووجەه ثە ەهە رەعجیوووو ًە ڕٓوووبُەی، ًێووولەچۆڕێزەٙە
 ٍُٚ ِبٓبّ.

، ٍووەیفەكیْ كٚرووٚى ڕەؽِەرووی فووٚای ًێجوو ، ثەه ًەٙ ٓووبُەیەی ٗۆ هووۆ
ئەٙەی ، یەهبّ ٙ ٙەىیوەهووبّیچەٓوول گۆڕآوووبهیەهی هوووك ًەٍووەههوكە ٍووەهثبى

عیووويی هوووٚڕی )ئیٔغوووب فەروووٚایەهەی ئیِوووبٍ ، ًێوووی ثەگُٚوووبّ ثوووٚٙ  یووولا

                                                            

 .(500/ 0) اًٌِٚم كٙى ًِعوفخ ( اًٌَٚم0)
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ٗەه چووی ئووب زٚٓی ُووب ی فووۆی ٗەثووٚٙ ، ی عێجەعوو  هوووك(عەثلًَٙووە ٍ
یەهبّ هووووووك یٍوووووەهەربفۆی ٗێٔوووووبی ٙ ئیٔغوووووب كاٙای ًەٍوووووەههوكە ٍوووووەهثبى

پیووبٙآی غووب كاٙای ًەٙەىیوووٙ ئیٔ، هەئەٙآوویِ ئووب زّٚ ٙ فْوو ی ُووب ەٙە ثێوؤْ
ئەٙ ٍوٚپبیە ثولەّ هە كەهەٙێوزەڕی  د ٙ كەٙ ەُەٓلەهبّ هوك هەیوبهُەریكەٙ ە

هبٙ وولەهەّ  ُیَووو، یووبّ ٓەگیووومثووۆ عی٘ووبكی ُەغووۆى هە ئەگەه ثێووذ ٙ ثەه
 پیبٙەهبّ كەهٚژّ ٙ ئبفوەرەهبٓیِ ثەهەٓیيە كەثەّ.

ٍٚ زبّ ٍەیفەككیْ كٚرٚى كٙای گەیْزٔی ٓوبُەهە كەٍوزەی ڕاٙێژهوبهی 
ئەٙ ٓوبُەیەی ُەغوۆى ئوێِە فَوزۆرە ثەهكەٍ ٍو  : هۆكەهبرەٙەٙ پێیوبّ كە و 

 : ئەگەه
 پیو٘برْ ٙ رەٌٍیَ ثّٚٙ.: یەهەٍ
 چّٚ ثۆ ُەغویت. ٙ ُیَوچۆ ووكٓی : كٙٙەٍ
 ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثٚٓەٙەٙ عی٘بك هوكّ.: ٍێیەٍ

ٗەُووٚٙ هووۆڕاكەثْ ًەٍووەه ئەٙەی ٗووی  ُزِووبٓەیەم ثەثە ێٔەهووبٓی ُەغووۆى 
 ثۆیە كەث  ثیو ًەٙە ٓەهەیٔەٙە رەٌٍیَ ثەُەغۆى ثیْ.، ٓبهوم

یِ ئەٙە ئەگەهێووی ىۆه كٙٙهە ُیَووكەهثبهەی هۆ  هوكّ ٙ عێ٘ێْزٔی 
 ٙترێن چۆ جووم. ًەثەه ئەٙەی ّزی ٙا ٓەثٚٙە

رەٓ٘وووب ئەگەهی ٍوووێیەٍ كەُێٔووو  ئەٙیوووِ ثویوووبهی عی٘وووبك ٙ ڕٙٙ ثەڕٙٙ 
 ثٚٙٓەٙەی ُەغۆًە.
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، ثوووۆیە )ىاٗیوووو ثێجووووً( پێْووؤیبه كەهوووب ٙەفووولەهەی ُەغوووۆى ثووووٚژهێْ
ٍووووەیفەكیْ كووووٚري ثووووۆ ئەٙەی فە وووووەهە ثقووووبرە ٙاكیعووووی عی٘ووووبك هوووووكّ 

ەٓوووی پێْووؤیبهەهەی )ىاٗیوووو ثێجووووً( كجوووٚڵ كەهوووبد ٙ كەٍ كەٍوووذ ًەگەهك
ٙەفوولەهەی ُەغووۆى كەكاد ٙ رەٓ٘ووب ُٔب ێویووبّ ًەگەڵ كاثووٚٙ ئەٙ ٓووبهٚژم ٙ 

ٍوەهی ٙەفولەهەی ُەغوۆى ًەكەهگبهوبٓی كوبٗیوە ،  ی فۆی كەی ٗێ ێوزەٙە
ثەهّٚوووووزٔی ئەٙ ٙەفووووولە ٗوووووی  ڕیگوووووبیەهی ٓەٗێْوووووذ ثوووووۆ ، ٗە لەٙاٍووووو 

هوكّ ٙ ئەگەهی ّوووووەڕ ثوووووٚٙ ثە روووووبهە ئەگەه ًەثەه كەٍ رەٙاٙی گوووووۆگفزٚ
 یەهبّ.یُیَو
هە ثەهى رووی فووٚای ًێجوو  ئەٙەٓوولە ثەعەهگ ٙ ٙیفەكیْ كووٚري( ڕەؽِە)ٍووە

ئەٙا ثەرەٓ٘ب كەچَ ثۆ عی٘بكی  ئەگەه ٗی  هەً ًەگە َ ٓەث : ٙ گٚریثٚ
 ُەغۆى.

ىآبیووبّ فەرووٚای ٓەفیوووی عبُیووبّ ، ئەٙەثووٚٙ ٍووٚپبیەهی گەٙهە پێوون ٗووبد
كاٙ گٚریووووبّ عی٘ووووبك فەهىی عەیوووؤە ٙ ئەٙەی ثووووۆی كەهوووووم ثووووب فووووۆی 

ٍوووەیفەكیْ كٚروووٚى ٍوووٚكێوی ىۆهی ًە ئەىُوووٚٓی ، ٍوووٚپبیە ثگەیەٓێوووزە ئەٙ
ثووۆیە ثەڕم كەهەٙم ٙ كەچێووزە  ٙەهووبٓی عی٘ووبٓی ئیَووالُی ٙەهگورجووٚٙڕٙٙكا

ثووۆئەٙەی ڕێووی ًە ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى ثگوووم ٙ پوو  ٓەٓێوؤە  ُیَووو كەهەٙەی
 .ُیَوفبهی 

كٚروووٚى ٍوووەهەرب كەچێوووزە فەًەٍوووزیْ ٙ ًەٙم پەیِبٓێووون ًەگەڵ ئەٙ ٗێووويە 
ٍُٚوو ِبٓەهبّ ثوووەّ ٙ ًەپْووزوا  هەٓەهەّ فیووبٓەد ًە، كەهووبٍووە یجیبٓە ٙاژۆ 
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ئەٙ ٍووەًیجیبٓەی ًە فە ەٍووزیْ ثٚٓیووبّ ٗەثووٚٙ ، پەیٚەٓوولی ثەُەغووۆى ثوووەّ
ٗێوويی ، ثە ێٔیووبّ پێیوولا هە ثەٗووی  عۆهێوون فیووبٓەد ًەٍُٚوو ِبٓەهبّ ٓووبهەّ

)عەیوْ عوبًٚد( ٙ ٍوەٓگەهیبّ بٓەهبّ ثەٍە ُەری گەیْزە ٓبٙچەی ٍُٚ ِ
 ًە ُەغۆى گود. 

هەریجەیەهووووی ىۆه ئووووبىاثٚٙ ، ْووووەٓگی ٍووووٚپب گەٙهەهەی ٍُٚوووو ِبٓبّپێ
، ٍوووەهەرب ًەٓوووبٙچەی)غەىىە( ئەٙ هەریوووجەیە (ثێجووووًثەٍوووەههوكایەری)ىاٗیو 

ڕٙٙ ثەڕٙٙی پێْوووەٓگی ٍوووٚپبهەی ُەغوووۆى كەثێوووزەٙەٙ هەثەٍوووەههوكایەری 
هەٍێن ثٚٙ ثەٓبٙی )ثەیلها( ئەٙ پیوبٙە ٙەهوٚ )هەرجەوب ٓوٚیْ( ٍوەههوكەیەهی 

ثەفەى وووی فوووٚای گەٙهە پێْوووەٓگی ، ًەٗۆ هوووۆ ٓيیووون ثوووّٚٙئوووبىاثٚٙ ىۆه 
ٍووٚپبهەی ُەغووۆى كەّوووێْ ٙ )ثەیوولها( كەهووٚژهم ٙ )ثێجوووً( ثەٙ فە وووە 

ئەٙاّ ، ثە وووٚٓبّوووێْ ڕاكەگەیەٓوو  ئەٙە ئەفَووبٓەیە هەكەگووٚروم ُەغووۆى 
ثەتٍ پێٚیَووزە ِّْووێوەهبٓزبّ ٗە وێْووْ ٙ ، ثەكەك ئێووٚە ئووبىاٙ ثەعەهگ ٓوویْ

 گەٙهە ثوەٓەٙە. ثیو ًە ڕەىاُەٓلی فٚای

)صارَ ئۆستەن( ڕٚٚداٚێىی سەیز دەگێزیرەٚە وەٌەِەجٍیسی 
 )٘ۆالوۆ( تیٕی

یْ كٚري ثەڕێٚە ثٚٙ ثۆ )عیْ عوبًٚد( چەٓول كًەٙ هبرەی ٍٚپبی ٍەیفەك
ثەٓبٙی)ٕووووبهٍ  هەٍووووێنىآیوووبهییەهی یەهغووووبه گوٓگوووی ثووووۆ ٗوووبد ًە یە 

ئووووووۆىثەم( ئەٙ پیووووووبٙە فيُەروووووووبهی )ُەًیوووووون ئەّوووووووەف(ی ُەًیوووووووی 
 ٔ(ثٚٙە.)ؽیِ
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ئەٙ هبرەی ٍٚپبی ُەغوۆى ٗوبرْ ، فۆٍ ًەئەّوەٙرێن ؽەّبهكاثٚٙ: كە  
كٙای ئەٙەی ئەٙاّ ڕۆیْووزْ ٗووبرِە ، ٓەیووبٓيآی ُووْ ًەٙێووَ رووبٙەهٚ ڕۆیْووزْ

ُٔوووویِ عٌووووی ، كەهەٙە هەثیٔوووویَ یەهێوووون ًەٍووووەهثبىەهبٓی ُەغووووۆى هووووٚژهاٙە
، ٓيیووون ثوووُٚٙەٙە ًە ڕەّوووِب ە گەٙهەهەی ٗۆ هوووۆ، هوووٚژهاٙەهەٍ ًەثەه هووووكٙ
 : )ٕبهٍ ئۆىثەم( كە  

ًەٓيیوون ڕەّووِب ی ٗۆ هووۆ ٕوؤلٙكێویبّ ، ُەغۆًەهووبّ عبكەرێویووبّ ٗەثووٚٙ
ئەٙەی ٍووبتی ٗەثوٚایە ٓوبٙی ًەپوبهچە هبغەىێون ، ثەكاهێن ٗە ٚاٍی ثوٚٙ

هەٙ ٗەفوووووزەی ڕۆژەم ٕووووؤلٙكەهە كەٍٓٚوووووی ٙ كەیقَوووووزە ٓوووووبٙ ٕووووؤلٙكە
)ٕبهٍ  ٍٓٚیَ، كە   ُٔیِ ٓبٙی فۆٍ ٍٓٚی، كەُی ٗۆ هۆ كەهوایەٙەًەثەه

ٓبٙەهەیوووووبّ ، ًیووووون ئەّووووووەف فوووووبٙەٓی ؽەًەةئوووووۆىثەم( فيُەرووووووبهی ُە
ثیٔوویَ هووبثوایەهی هووٚهرە ثووبتی ، فٚێٔوولُەٙەٙ چووٍٚ چووبٍٙ هەٙد ثەٗۆ هووۆ

، ًٚریْووی ىۆه ثچووٚم ثووٚٙ، چبٙەهووبٓی ىۆه ًەڕٙٙ ثووّٚٙ، كەٓوون گەٙهە ثووٚٙ
ٗەیجەرێووی ىۆهی ٗەثوٚٙ كەٙهٙثەهەهەی ىۆه ، كەٍ ٙ چبٙی فو ٙ گەٙهەثٚٙ

ىثوون( ًەٙ هووبروا پەیٚەٓوولی )ٕووبهٍ ئۆ ُەد ًەفيُەرووی كآیْووزجّٚٙثەؽووٚه
ىثەم( یەهێوووووون ًەٙ ڕٙٙكاٙآەی )ئووووووۆ، ا كەهووووووبًەگەڵ )ٗۆ هووووووۆ( پەیوووووول

عبهێویووووبّ ًە ی ٗۆ هووووۆ ثووووٍٚٙ فە وێوووووی ىۆهی : كە وووو كەیگێووووویزەٙە 
ٍەهی هەٍێوی ثەكەٍزەٙە ، هبثوایەهی ُەغۆى ٗبرە ژٙٙهەٙە، ًەفيُەد ثٚٙ

ثەىُوبٓی ُەغوۆًی كَوەی ، ثەه كەٍزٚپێی ٗۆ هوۆ ٍەهەهەی ٗە لایە، ثٚٙ
 هوك ٙ كٙارو ٍەهەهەی ٗە گورەٙەٙ ُەعٌیَەهەی ثەعێ٘ێْذ.



 ڕەشەبای مەرگ

 

349 

یەهێون ، پوٍویبهٍ هووك ئەٙە چوی ثوٚٙ، و ثوٚٙ)ٕبهٍ( كە   ىۆهٍ پ  ٍوەی
ئەٙە ثبٙهێون ثووٚٙ ، ًەٙآەی ًەٙم ثوٚٙ ىُوبٓی ُەغوۆًی كەىآووی پێوی گوٚرَ

ەی فوووۆی ٍوووەههوكەیەهی ًەثەه ئەٙ، ٍوووەهی هوووٚڕەهەی فوووۆی ًێوووووكۆرەٙە
ئەٙیووِ ، فب ێوون ًەفب ەهووبٓی ٍووەهثبىی ًەئەٍووزۆی ئەٙثووٚە، ٍووەهثبىی ثووٚٙە

ئبگوبكاهی ئەٙ فوب ە ، ًەهوٚڕەهەی كەهوب ئیْێوی ىەهٙهی كێوزە پوێِ ٙ كاٙا
ًەٙ هووبرە هووٚڕەهەی غبفووو كەثوو  ٙ ٍُٚوو ِبٓبّ ٗێوووُ كەهەٓە ٍووەه ، ثیووذ

، كەگەڕێووزەٙە كیووبهە چەٓوول ُەغووۆًەم كەهووٚژهێْ ثووۆیە هە ثووبٙهەهە، فووب ەهە
ًەگەهكەٓووی هووٚڕەهەی كەكاٙ ٍووەهی هووٚڕەهەی ثووۆ ٗۆ هووۆ كەٗێٔوو  ثووۆئەٙە 

 ٗۆ هۆ ًێی رٚڕە ٓەث .
ٙاًٌووٖ ُەغۆًەهووبّ رەٙاٙی : ىثەم( كە وو  هەئەٙەٍ ثیٔووی گووٚرَ)ٕووبهٍ ئووۆ
ىثوووون( ًە ىۆهثەی ّووووەڕەهبٓی ّووووبٍ ًەگەڵ )ٕووووبهٍ ئۆ (0)ّووووبٍ كەگوووووّ.

ثۆیە چەٓل ، ِبٓەهبّ ثٚٙثەتٍ ك ی ٗەه ًە ی ٍُٚ ، ٍٚپبهەی ُەغۆى ثٚٙ
ٍوووٚپبهەی : ه گوٓگوووی كا ٍُٚووو ِبٓبّ ٙ پێوووی گوووٚرْىآیوووبهییەهی یەهغوووب
ًەثەه ئەٙەی ٗۆ هوووووۆ ثەّوووووێوی ىۆهی ئەٙ ، ٓیووووویەُەغوووووۆى ىۆه ثەٗێوووووي 

ئەٙ هووبرەی )ٗۆ هووۆ( ٗەٙا وووی : ٙارە، ٍووٚپبیەی ًەگەڵ فووۆی ثووووكۆرەٙە
هزجەوب( ئێوواّ ) كەگەڕێوزەٙەفۆی ّبٍ عێولەٗێ   ٙ ، ُوكٓی ثواهەی پێلەگب

ٗەهٙەٗووب پێووی گووٚرْ  ی ڕاٍووزی  ٓەٙیووْ كەهووب ثە عێگوووی فووۆی ًەّووبٍ.
ٍٚپبهەی رەربه ىۆه ثەٗێيروە ًە ی چەپی ثۆیە ئێٚە ٗەٙ جلەّ  ی چەپوی 

                                                            

 .080 پەڕە  ،( ربهٟـ ُغِٚ  أًٚاكه ُِب عوٛ ًألٙائي ٙاألٙافو0)
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، ٍووووٚپبهەربّ ثەٗێووووي ثوووووەّ هە كەهەٙێووووزە  ی ڕاٍووووزی ٍووووٚپبهەی رەرووووبه
( ئەییوووٚثیفی ّوووەڕًەٗەُوووُٚ گوٓگزوووو ئەٙە ثوووٚٙ هەپێوووی هاگەیبٓووولّ )ئە

م( ئووێِە ًەگەڵ ٍووٚپبی رەرووبه هە ُەثەٍووذ )ٕووبهٍ ئووۆىثە ًەگەڵ فووۆی
ثەتٍ هەّووووەڕ كەٍووووزی پێووووووك ئووووێِە ًەثەهاُجەهرووووبّ ڕاكەهەیووووْ ٙ ، كەثوووویْ

ثێگُٚووبّ ئەٙ ىآیبهیووبٓەی ئەٙ پیووبٙە  (0)ُەیوولآەهەربّ ثووۆ چووۆڵ كەهەیووْ.
ًەٗەُبّ هبرولا ، فيُەرێوی یەهغبه گەٙهە ثٚٙ ثەٍٚپبهەی ٍەیفەكیْ كٚرٚى

ًەثەه ، هێوووی یەهغووبه ىۆهەٙە ئەٙ ىآیبهیووبٓەی ٙەهگوووودٍووەیفەككیْ ثەؽەىە
ئەٙەی كەیيآوووی ُەغۆًەهوووبّ ىۆه عوووبه ئەٙ عوووۆهە فێ ەیوووبّ ثەهوووبه ٗێٔوووبٙە 

 ًەگٚێوبٓی ُەغۆًیِ ٍٚكیبّ ًەٙ عۆهە ّبٓۆگەهییە ثیٔیٚە.ئە لە
 

 سالِە ی)ٚا اسالِاٖ( ٘اٚار تۆ ئەٚ ئ

ٔە ىٙٙ گەیْووووز، ٍووووٚپبی ٍُٚوووو ِبٓبّ چووووبم ّووووبهەىای ٓووووبٙچەهە ثووووّٚٙ
ثەّوێویبّ ًەگەڵ ، ەُكۆتیەهەٙ )ٍەیفەكیْ كٚري( ٍٚپبهەی كەهوبرە كٙٙ ث

، یەهبّ ٗەه ئەٙەٓولەیەیُیَووٙ ٍوٚپبی ٙایوبّ ٓیْوبٓلا ٗەُوٚ( ثێجووً)ىاٗیو 
ٍوٚپبی ُەغوۆى ، ثەّەهەی رو ًەپْذ گوكٙٙ رەپۆ وەهوبّ فۆیوبّ ؽەّوبهكا

چبٙیوووبّ ثە ٍوووٚپبی ، ثوووٚٙ ىاٙای ٗۆ هوووۆ ثەٍوووەههوكایەری )هزجەوووب ٓوووٚیْ(
یەهبٓەٙ هەٙرؤە یُیَوو(هەٙد ٙایبّ ىآوی ٗەهئەٙەٓولە ٍوٚپبی ثێجوً)ىاٗیو 
 رە ەهەٙە.

                                                            

 .58 پەڕە  3ثەهگی  ،( هٔي اًلهه ٙعبُع اًەوه0)
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یەهبّ ٙ ٙایووبّ ٓیْووبّ كا یُیَووو، كٙای ڕٙٙثەڕٙٙ ثووٚٓەٙەی ٗەهكٙٙ ٍووٚپب
ُەغۆًەهووووبّ ٍووووەهیبّ ًەكٙٙ ٍووووٚپبهەی ، هەّوووووبّٙ ٙ پبّەهْووووەیبّ هوووووك

ێیوبّ )ثێجووً( ً ئیٔغوب ٍوٚپبهەی، (ٓب روب ثەرەٙاٙی هەٙرؤە ثۆٍوەهەثێجوً)
ًەپْذ گوكٙ رەپۆ وەهبٓیِ ثەّەهەی روی ٍٚپبی ٍُٚو ِبٓبّ ، گەڕآەٙەٙ

ثەكەههەٙرووووْ ٙ ُەغۆًەهبٓیووووبّ فَووووزە ٓێووووٚاّ ٗەهكٙٙ ثەّووووی ٍووووٚپبهە ٙ 
 ُەغۆًەهبّ هەٙرٔە ٓێٚ ئبگوی رۆ ەٙ ئبٍٔی رٚڕەیی ئیِبّ.

چەپی ٍوٚپبی ٍەهەرب  ی ، ئب ًەٙ هبرە ّەڕێوی یەهغبه گەٙهە ڕٙٙیلا
ئەٙەی ثیٔووی فووۆی گەیبٓوولە  هە ٍووەیفەكیْ كووٚري، ّوووبٍُٚوو ِبٓبّ فوووا  

ثەّە ّوبٙەهەی ٍٚپبهەٙ ٗوبٙاهی هووك )ٙا اٍوالُبٕ( ًەٙ هوبرە ئەٍوپەهەی 
ٍٚ زبّ )كٚري( ریوێووی ثەهكەهەٙم ٙ ٍوٚ زبّ ثەٍوەهی هوۆری ٙ ِّْوێوی 

 ثەكەٍذ ٙە ُەیلاّ ًەُەغۆًەهبّ كەگوم.
ەٙ ئەٓغوبُی ُەغۆًەهبّ ٗێوّیبّ هووكە ٍوەهی ٙ كەیوبٓيآی ثەهّٚوزٔی ئ

ثەتٍ ٍووەیفەكیْ كووٚري ىۆه ّووێوآە ٗووبرجٚە ُەیوولاّ ، عەٓووگەهە كەگووۆڕكهم
ئوووبًەٙ هوووبرە كەٙهٙ ، ًەٗەه ثەّوووێوی ٍوووٚپبی ُەغوووۆًی ثووولایە ڕایووولەُب ی

كەگەیەٓٔوووو  ثووووۆئەٙەی ٍووووٚاهی  ثەهەهەی)ٍووووەیفەكیْ كووووٚري( ئەٍووووپێوی
ثەتٍ ٍووووٚ زبّ ، ئەٍووووپەهەثج  ٓەثووووبكا گیووووبٓی ًەٙە ىیووووبرو ثوەٙێووووزە فەرەه

 ەكیْ كیَبّ ٗبٙاه كەهب)ٙاٍالُبٕ(.ٍەیف
رە  ٙ روووۆىی عەٓووون ئبٍوووِبٓی كاپۆّووویجٚٙ ئەٙەی كەثیَوووزوا رەٓ٘وووب 

 كەٓگی ِّْێو ٙ ٓەڕەی ٍەیفەكیْ كٚري ثٚٙ )ٙا اٍالُبە(.
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رەٙاٙی ٍووٚپبهە ، كەٓگووی ٍووەیفەكیْ ًەگووٚێی ُٚعبٗیوولاّ كەىهیٔگووبیەٙە
ئەٙ ئیَوالُە ًەفٚاٙ ئیَالٍ ٙ ئیِبّ ٗیچی رویبّ ٓەٗبرە ثەهچبٙ ثەٗبٙاهی 

 : بفو ئەٙە كٚهئبٓی پیوۆىە كەفەهُ ٗبرْ ئ
ٔرَِياتِ(1)َؽتًْطاَواىَْهادِرَاتِ} ٍُ ْ ََِ اتِ(2)كَْدًضافَال ٍُ ْ ُغاتًْطافَال

ذَْرنَ(3)
َ
ََ(4)َجْلًهاةِِّفَد ََٔشْف  (0).({5)مَجًْهاةِِّفَ

ئەٙەئەٙ ڕۆژەیە ئیِبّ ُەیلآی ًەهٚفو گورٚەٙ ڕۆژی ئەٙەیە 
ئەٙ ، ۆًەهبّ پەیبُی ِّْێویبّ پێجگبٙ ثبعی هٚفو ٙ ٍزەُەهەیبّ ثلەُّەغ

ًْ}: ڕۆژە ڕۆژی ّیفبی كڵ ثٚٙ فٚای گەٙهە كەفەهُ  ُْ ًُكَاحِئُ ُٓ بْ ُحَهّذِ
ُ ًْاهللَّ رِْدرُس

َ
ًْةِد ًَْوُيْخزِِْ ًَْوَيُُِْصُْز ِٓ ْٔمٍُغُدورََويَْظِفَنيَيْ كَ
ٌِِِيَ  (0)({ٮ)ُمْؤ

هووبّ ًەُەیوولاّ ىۆهثەی ىۆهی ُەغۆًە، ەهووبّ ّوووبّىۆهی ٓەثوووك ُەغۆً
عِوبى اًولْٟ آكوُٚ (ی ٍەههوكەی ُەغۆى ثەكەٍزی ))هەرجەبٓەٙیْ، هٚژهاّ
ڕایبّ هوك ثۆ ٓبٙچەیەهی ٓيیون هە چوٚٓٔە  ٗەٓلێویِ، ( كەهٚژهماًَِْٞ

ٍووەیفەكیْ كٚرووٚى فەهُووبٓی ، ٓووبٙ )كەٍەهٙكبُیْووەهبّ( فۆیووبّ ؽەّووبه ثوولەّ
، ی ُەغۆًەهبّ ًەٙێیب ٍوٚربّ ٙ ثوّٚٙ ثەغە وٚىهوك ّٚێٔەهە ثَٚرێْٔ ىۆهثە

ئەٙ ُەغۆ ٓەی هەڕایبّ هوك ًەّٚێٔێوی ٓيین گۆڕەپوبٓی عەٓوگەهە ثەفوۆ 

                                                            

 .5 – 0: ( اًعبكٟبد0)
 .00: ( اًزٚثخ0)
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ثەتٍ ئەٙ عوووبهەی هەریوووجەهەی )ىاٗیوووو ثێجووووً( ىٙٙ گەیْوووزٔە ، هەٙرووؤەٙە
ٍەهیبّ ٙ ًەٙم كیَبّ هەٙرٔە ثەه كەُی ِّْێو ٙ ٓٚهی ڕٍ ٙ هەٙرؤە ژێوو 

ثەتٍ ًەثەه ، ًەهبّ ثۆ عبهی كٙٙەٍ ڕایوبٓووكُەغۆ، پێی ئەٍپی ُٚعبٗیلاّ
فە وووی ، ئەٙەی ّووبهەىای ٓووبٙچەهە ٓەثووّٚٙ هەٙروؤە ئەٙ كێ٘ووبد ٙ كۆتٓە

ٓەهٚژهاثووٚٙ  ّووەڕئووبٙاهەی ّووبٍ هەىآیووبّ ُەغۆًەهووبّ ّوووبّٙ ئیزووو ئەٙەی ًە
)عوویْ عووبًٚد(ث ێْ )ُەغووۆى كووواّ(  ًەٙ ڕێگووبیە هووٚژهاّ ثووۆیە كەرووٚآیْ ثە

ًەٗەُوووُٚ گوٓگزوووو ، ثوووٚٙ بّەغوووۆى ڕىگبهیوووٍوووٚپبهەی ُ ىۆه ثەهەُوووی ًە
ىۆه  ی( ئەٙ پیوبٙە)هەرجەوبٓەٙیْفٚكی ٍەههوكە گەٙهەهەی ُەغۆى هوٚژها 

ٗۆ هووۆ هە ٗەٙا ووی ّوووبٓی ٍووٚپبی ثووۆیە ،  ی ٗۆ هووۆ فۆّەٙیَووذ ثووٚ
( )هەرجەووووبٓەٙیْٗەُووووٚی ثە یەم ٙ هّٚووووزٔی : كە وووو ُەغووووۆًی پیوووولەگب 

 فەُێوی ىۆه گەٙهەی پێلەفٚاد.، ثە یەم
، ٍوووەههەٙرٔی ٍُٚووو ِبٓبّ ٙ ّوەٍوووزی ُەغوووۆى كەگوووبرە ّوووبٍٗەٙا وووی 

كیِەّق ثەڕٙی ُەغۆًەهوبّ ڕاكەپەڕم ٙ ئەٙەی ُەغوۆى ثوٚٙ ًەٙم گیوواّ 
ٙارە كٙای كٙٙ ڕۆژ ًە عەٓگوووووی عووووویْ  ڕەُەىاُّوووووبٓگی  08ٙ هوووووٚژهاّ 

عووبًٚد ًەكیِەّووق ٙ ؽەًەة كەٙهٙ ثەهی ثووٚە )ڕاٙە ُەغووۆى( ُەغووۆًەهی 
ٍُٚوٌِبٓێوی ىۆه هەكیٌوی ُەغۆًەهوبّ  یەهغبه ىۆه ًەٙ ّٚێٔبٓە هوٚژهاّ ٙ

ُەغۆًەهووبّ ّووبُیبّ ثەعێ٘ێْووذ ٙ ثەهەٙ عێوووا  ٙ عەىیوووە  ثووّٚٙ ئووبىاكا هووواّ
ڕایووبّ هوووك ىۆهثەی ُەغۆًەهووبّ فێيآەهووبٓی فۆیووبّ هّٚووذ ٓەثووبكا ثوووەٙٓە 

 كەٍذ ٍُٚ ِبٓبّ. 
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هبّ ٓەٍووووآییەثەكافەٙە ئەٙ هوووبرەی ُەغۆًەهوووبّ ّوووبُیبّ كاگیوووو هووووك 
ٍٚوووو ِبٓبّ هوووووكٙ ىۆه ًە ُيگەٙرەهبٓیووووبّ ڕٙفبٓوووول ٍووووزەُێوی ىۆهیووووبّ ًەُ

هێژیووبّ( كەهوووكّ ٙ ، ًەّووٚێٔەهبّ هە چبٙیووبّ ثەٍُٚوو ِبٓبّ ثوەٙربثووب )عەهە 
، ٍوووەًیت(ەهبّ ٗە َووؤەٙە، ٍُٚووو ِبٓەهبّ كەهووووك هەًەثەه )فوووب ىۆهیوووبّ ًە

هە ئووبیٔی ئووێِە ؽەكە ٙ ئووبیٔی كهۆ هەئیَووالُە ئەٙە هۆرووبیی  بّ كەكاٙربهیوو
ّوووبٓی ُەغووۆى ٍُٚوو ِبٓەهبّ ٗێوّوویبّ هوووكە ٍووەه  ثووۆیەًەگەڵ (0)پێ٘ووبد.

ًەٙ  یەهێووویِ، هبّ رووۆ ەی ئەٙ فیووبٓەرە گەٙهەیەیووبّ ًێَووەٓلٓەٙەٓەٍوووآییە
ثوٚٙ ثەٓوبٙی )ُەًیون ٍوەعیل هوٚڕی ُەًیون عەىیويی  هەٍوێنفۆفوۆّبٓە 

هٚڕی ُەًیون عبكیوي( فبٙەٓی)ثبٓیوبً( هوبری فوۆ ئەٙ هەٍوە ثەفەهُوبٓی 
ەی ُەغووۆى ّووبُیبّ گووود ئەٙ پیبٙەیووبّ ئەٙ هووبر، ُەًیوون ٕووبًؼ ثەٓوولهواثٚٙ

 یّوبّ ثەّوبٓ هەرجەوب ٓەٙیوًْەگەڵ ، ئبىاك هووكٙ ثوٚٙ ثەچبٍٙوبغی ُەغوۆى
ٍوٚ زبّ ، ثۆیە ئەٙ هوبرەی كەٍوزگیو هووا، ُەغۆى ّەڕی ٍُٚ ِبٓەهبّ كەهب

ٍووەیفەكیْ كووٚري فەهُووبٓی كا ًەگەهكەٓووی ثوولەّ ٙ  ّووەی رووێوەڵ ثە ّووە 
 (0) ثۆگەٓەهبٓی ُەغۆى ثٚٙ.

ەههەٙرٔە گەٙهەیە ٍٚ زبّ )ٍەیفەكیْ كٚري( كەچێزە كیِەّق كٙای ئەٙ ٍ
گەٙهە ٙ ثچٚهی ّبهەهە ٗوبرٔە ، ٙەهٚ پب ەٙآێوی گەٙهە پیْٚاىی ًێلەهوم

ٍەیفەكیْ كٚروٚى ، كەهەٙە ثۆ پێْٚاىی هوكّ ًەٙ پیبٙەی هە ُەغۆًی ّوبٓل

                                                            

 .050 پەڕە  0ثەهگی  ،( اًِنٟي عٌٜ اًوٙبز0ْ٠)
 .50 پەڕە  3ثەهگی  ،( هٔي اًلهه ٙعبُع اًەوه0)
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)ٓغووَ اًوولیْ اثووٚ ثوووو هووٚڕی ٕووەكهەكیْ(كەهب  ئووبهاُی گێوووایەٙە ثووۆ ّووبٍ
ىی ٙ )عٌووَ اًوولْٟ ٍوؤغو(ی ؽەًەثووی كەهووبرە ٓووٚێٔەهی فووۆی ثەگەٙهەكووب

 فْووزوْٟ( ٙ هووٚڕی ع٠َووٜ هووٚڕی ا٠ً٘غووبء ًەكیِەّووق ٙ ٍووەههوكە )أثووٚ
 (كەهوووبرە ڕاٙێژهوووبهٙ ثەٗبٙثەّووویاًووكی األىهْوووی اًووولْٟ ُغ٠وووو )األ٠ُوووو
ئەٙ پیبٙە )ُغیواًولیْ( ، ىۆهثەی هبهەهبٓی ٙتری ّبُیبّ ڕاپەڕآل ٓێٚآیبّ

ەهبّ یەهێن ثوٚٙە ًەپوب ەٙآە گەٙهەهوبٓی ُێژٙٙییبٙە ثەهۆڕای رەٙاٙی ٍەهچ
ىۆه ٍووووەهەهی كەثیٔوووو  ًەٙ عەٓووووگە ٙ  ڕۆ ێووووویی)عوووویْ عووووبًٚد( ڕۆژ

كٙارو ًەكیوِەُ كەُێٔێوزەٙە ربٍوب ی ، ئەّٙوەٍزەی ثەٍەه ُەغۆًەهبّ ٗبد
ئیٔغووب (0) ًەكیِەّووق ٙەفووبد كەهووب ڕەؽِەرووی فووٚای گەٙهەی ًێجوو .(990)

ثە وو  ڕاٍووزە ، ڕاثگیوووم هبّوآییەٓەٍووثویووبه كەهكم ٗێوّووەهبّ ثووۆ ٍووەه 
ثەتٍ ، هبّ ٗە ٚێَزێوی ىۆه فواپیبّ ٓٚآل ثەهاُوجەه ثەٍُٚو ِبٓبّٓەٍوآییە

 ًێیبّ فۆُ ثٚٙ ٙ ئبهاُی گێوایەٙە ثۆ ّبٍ. (ٍٚ زبّ كٚري)ٍەهەڕای ئەٙە 
، ( كەهوبدثێجووً)ىاٗیوو  ٍٚ زبّ )ٍەیفەككیْ كٚري( فەهُوبّ ثە ٍوەههوكە

، ُەغووۆى ٙ ًەُووبٙەیەهی هەٍ رەٙاٙی ّووبٍ هە ثچووْ ثەكٙای ٗێيەّوووبٙەهەی
ئەٙ ُەغووووووۆ ٓەی ٗووووووبرجٚٓە ّووووووبٍ ىۆهثەی ، پووووووبهووایەٙە ًەُەغۆًەهووووووبّ

هّٚوووزٔی ئەٙ ، روووۆ ەیەهی گەٙهە ًەُەغوووۆى هووووایەٙە، ٗەهەىۆهیوووبّ هوووٚژهاّ
ٗەُووٚٙ ُەغووۆًە ئووۆفەٙ ّٙوویفبی ك ووی رەٙاٙی ٍُٚوو ِبٓبّ ثووٚٙ ٍُٚوو ِبٓبّ 

ٙ كٙای هەٙرٔوووی یەم ىۆه كەُێووون ثوووٚٙ روووبُی ٍوووەههەٙرٔیبّ ٓەچێْوووذ ثوووٚ
                                                            

 األكة فّٔٚ فٞ األهة . ٓ٘بٟخ(032/ 08) ٙأً٘بٟخ . اًجلاٟخ(000/ 0) اًيُبّ ُوآح ( مٟي0)
(82 /92). 
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ثەیەهوووی ُەُوووٌەهەرە ئیَوووالُییەهبّ ئەٙە یەهەٍ عوووبهە ثەٙ ّوووێٚەیە ُەغوووۆى 
ئەگەه ىیٔووولٙٙ هووووكٓەٙەی ، كەّووووێْ ٙ كەهەٙٓە ثەه ِّْوووێوی ٍُٚووو ِبٓبّ

ڕۆژی عەٓگوی )عویْ  ثٚایە كەثوٚایە كٙای ّوەڕی )ثەكه(ثۆٓەهبّ ئبٍبیی 
ًەُێووژٙٙی ئەٙ عووبًٚد( یووبكثووێزەٙە ًەثەه ئەٙەی پێچێوووی ٗەٓوولە گەٙهەیە 

كەهچووٚٓە ًەىیٌووٌەد ثەهەٙ عی٘ووبك ٙ ٍووەهثەهىی. ٓەفەٍووی ئُٚێوولە ، ئووُِٚەرە
ئیٔغووب ٍووٚ زبّ )ٍووەیفەككی كووٚري( ثوو  ئُٚێوولی.  كٙای ُووبٙەیەهی ىۆه ًە

ٙ ّووبٍ یەم كەٙ ەرووْ ٙ ًەژێووو فەهُووبٓی یەم ٍووەههوكە ُیَوووڕایگەیبٓوول هە
ٙعوبی ٙ ّوبٍ ٙ فەًەٍوزیْ كُیَوو ًەرەٙاٙی ُيگەٙرەهوبٓی، ثەڕێٚە كەچو 

 فێو ثۆ ٍٚ زبّ )ٍەیفەككیْ كٚرٚى( كەهوا.
ڕۆژی  كەكاگیوووو هوكٓوووی ُەغوووۆى ثۆّوووبٍ ؽەٙد ُبٓووون ٙ ٓووويیوەی 

  (0) .فبیەٓل

 گزٔگی سەروەٚذٕەوەی )عەیٓ جاٌٛخ(

ًە عی٘بٓی ئیَالُی ثەكافەٙە ، كٙای هەٙرٔی ثەغلاٙ كیِەّق ٙ ؽەًەة
ه فووۆئەگە، ٗەٍووزێن كهٍٙووذ ثجووٚ هە ُەغووۆى ٗێوويێوە ّوووبٓی ئەٍووزەُە

ثەتٍ ، ئبڕاٍوزەی ڕٙٙكاٙەهوبّ كەگوۆڕكها، ُەغۆًەهبّ ثەهەٓگبهی ثوواثبٓەٙە
ی ٓووبٙی )ُەغووۆى( عەٍووزەهبّ كەهەٙروؤە ًەهىیووْ ٙ ّووٚێٔەهبّ ٔٗەه ثەثیَووز
 چۆڵ كەهواّ.

                                                            

 .088 پەڕە  0ثەهگی ،اًٌِٚم كٙى ًِعوفخ ( اًٌَٚم0)
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ىۆهثەی پبكّووبٙ ٍووٚ زبٓەهبّ پەیٚەٓوولیبّ ثە ٗۆ هووۆ كەهوووك ٙ ٌُوەچووی 
رەٓ٘وووب ثوووۆ ٗێووويی ٍوووٚ زبّ ٙ پبكّوووبی ٙیوووالیەرە ئیَوووالُییەهبّ ، كەثوووّٚٙ

ٍووەههٚرووكٓی ئەٙ فە وووەٙ ٓبؽەىەهووبٓی فۆیووبّ ثووٚٙ ّووزێن ٓەثووٚٙ ثەٓووبٙی 
فووۆ ، ی ئیَووالٍ ٙ ٍُٚوو ِبٓبّپبهاٍووزٔٗێيێوووی عی٘ووبكی ًەپێٔووبٙ فووٚا ثووۆ 

ُەغۆًەهوبّ ًە)عوویْ عووبًٚد( ٓەّووبثبّ فووٚكی ُەهوووەٙ ُەكیوؤەُ  ئەگەه
كەهەٙرووؤە ژێوووو كەٍوووەتری ئەٙ ٗێووويە كڕٓووولەیەی هە ًەٗەُوووٚٙ ڕەّٙوووزێوی 

 كاُب لهاثّٚ.ڤ ۆُو
یەهیوووبّ ، كەٙ ەروووی ُەُبًیووون كٙٙ ٍوووەهٙەهی ىۆه گەٙهەیوووبّ رۆُوووبههوك

، ئەٙەی رووووو ّووووووبٓلٓی ُەغوووووۆى ثوووووٚٙ، ّوووووبٓلٓی فبچپەهٍوووووزەهبّ ثوووووٚٙ
، ثەٙ ٍوووەههەٙرٔەی ًە)عووویْ عوووبًٚد( ثەكەٍوووزی ٗێٔوووب)ٍوووەیفەككیْ كەروووي(

هوووكە ثەه  ٓی گووۆڕی ٙ ڕۆؽێوووی عی٘ووبكی ٍووەهًەٓٚمرەٙاٙی ٗبٙهێْووەهب
ُەغۆًەهوووبٓیِ ُووووۆ ْ ٗوووی  : ەٙ فە ووووە ىآیوووبّ هەثە ووو ئ، ئوووُِٚەرەئەٙ 

ثە ووووٚ ئەٙە ئوووێِەیْ ، ٗێيێووووی ٍووویؾوی ثەكەه ًەرٚآوووبی ُوۆ یوووبّ پێٔیووویە
ٗەٍ كٙٓیووب ٗەٍ كیووبُەری ًەكەٍووذ ، فۆّەٙیَووزی كٙٓیووبٙ ًەیووبكهوكٓی ُوووكّ

 كاٙیْ.

ٙیَوذ ثەپێەەُوجەهی فۆّە كەهثوبهی ئەٌٗوی هیزوبةفٚای گەٙهە : كٙٙەٍ
َْ}: كەفەهُو  (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا) أدَُخَِْمحَرَْ َوىَ ُٓ انلََّػااَرىَوَلايْلَ

 ًْحَتَّتِمََضّتَّ ُٓ هبّ كەد ًەئێوٚە ڕاىی ٓوبثْ ٓەٍووآییەٓەعوًٚەهە ٓە  (0){ِميََّخ
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عوٚآزویْ ڕا ەی ئەٙ ئوبیەرە ، ٓەهەّٙربٙەهٚ ّٚێٔی ُویٌٌەد ٙ كیٔوی ئەٙاّ 
ئەٙ عًٚەهەٙ ، ێو ٗەهّەُێژٙٙە هە ٗەه هبرێن ٍُٚ ِبٓبّ ثٚٓیبّ هەٙرجێزە ژ

بٓەی ثەٍەكاّ ٍبڵ ًەٓێوٚاّ ٍُٚو ِبٓبّ ژیوبّٙ  ٙاىی ٍُٚو ِبٓبٓیبّ ٓەٍوآی
هەكەٍووزی فۆیووبّ  ثەٗەًێوووی گەٙهە ىآیووٚەٙ ًەٍُٚوو ِبٓبّ ٗە ووگەڕاٙٓەرەٙە

یەهوووبٓی ئەٙ ئیَوووالُە یثیٔیوووٚە ُيگەٙریوووبّ ڕٙٙفبٓووولٙەٙ گب زەیوووبّ ثە پیوۆى
( ثووۆرە )هەرجەووبٓەٙیْبٍ ىآیووبّ ی ّووهبٓٓەٍوووآییەثووۆیە ئەٙ هووبرەی ، هوووكٙە

ثوّٚٙ ثە پب پْوزێوی ، ك یبّ ىۆه پێقۆُ ثٚٙ هەّبُی كاگیوو هووك ٓەٍوآی
ىۆه گەٙهە ثووووووۆ ُەغۆًەهووووووبّ ُيگەٙرەهبٓیووووووبّ ڕٙٙفبٓوووووول ٙ ًەگەڕەم ٙ 

كەهّوووبٓلە ٍەهٍُٚووو ِبٓبّ ٙ فبچیوووبّ ثەهى كەهووووكەٙەٙ  هۆتٓەهوووبّ عەهەكیوووبّ
 .كاٙایبّ كەهوك ٍُٚ ِبٓبّ هوٓۆُ ثۆ فب  ثجەّ

ٔا}:فٚای گەٙهە كەفەهُو : ٍێیەٍ يُها ـِ
َ
ََوأ ٔاَوَلَورَُشأَلُاهللَّ َِاازَُن َت

ٔا َبَذَخْفَظيُ َْ ًَْوحَْذ وارِيُطُس ُ ُِ َإِنََّواْغ امَاهللَّ ٌَََ ااةِرِي  (0)({46)الػَّ
ثەٗوووووۆی ئەٙ ، ٗەه هبرێووووون ٍُٚووووو ِبٓبّ كٙٙثەهەهوووووی هەٙرجێوووووزە ٓێٚآیوووووبّ

ثەه ، ٍووبّ ٙ ًە یەّ كٙژُٔبٓیووبّ كٚروولهاّٙكٙٙثەهەهیوویە ثووٚٓەرە پووبهٙێوی ئب
ًەٗووبرٔی ُەغووۆى عی٘ووبٓی ئیَووالُی پووبهچە پووبهچە ثووٚٓێوی ىۆه گەٙهەی 

ٗەه ٍٚ زبّ ٙ پبكّبیەم فەُی رەٓ٘ب ئەٙ كەٙاهەیەی ًەثەه ، ثەفۆٙە ثیٔیجٚٙ
، وەد كاّ ٙ پْووزگیوی هوكٓووی یەهزوووەٍٙووٓ، ثووٚٙ هەًەژێووو كەٍووەتری ئەٙە
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ئەٙەٓولە ثۆیە ٍويایەهی ، ٍٚ ِبٓەهبّ ٓەُبثًٚەفەهٗەٓگی پبكّب ٙ ُەًیوە ُ
  ّوی پێوەٙە ٍٚربٓل.ٙ ٙرەڕٙ، گەٙهە ڕٙٙی رێووكّ

ٍەههەٙرٔەهەی )عیْ عوبًٚد( ثەٙ ئوُِٚەرەی ڕاگەیبٓول هە گەٙهەروویْ 
ٗێي ًەیەهویيی ئێٚەكایە ئەٙ هبرەی ٍُٚ ِبٓبّ كٙٙثەهەهیوبّ ثە ٙەٓوب ٙ ًەثوْ 

ٚای گەٙهە ىا وی هووكّ ثەٍوەه ئبتهەی ٍٚ زبّ ٍەیفەكیْ كٚري هۆثوٚٓەٙە فو
 كڕٓلەرویْ ٗێيی ئەٙ هبد.

، ٍووەههوكەی كەهفَووذ ڕۆ وویعەٓگووی )عوویْ عووبًٚد( گوٓگووی : چووٚاهەٍ
ثەتٍ ٍوەههوكە كۆڕاٙەهوبّ ڕم ، ىۆهعبه ُیٌٌەد فبٙەّ ٙىەٙ رٚآبیەهی ىۆهە
ٍوەههوكەی ٍوەههەٙرٚ كەثو  ئوبىاٙ ، ثەرٚآبهبّ ٓبكەّ ثوۆ ئەٙەی ثێؤە پێْوەٙە

ئەٙ ٗەُٚٙ ٗەڕەّبٓەی  ٍەهەڕای، ّ ثویبهی ّێوآە ث چبٙ ٓەروً ث  فبٙ
ئەٙ ٍووەههوكەیە ٓەّوو ەژاٙ فووۆڕاگو ، هوووك (ٍووەیفەكیٔی كووٚريی)ٗۆ هووٚ ًە 

 ، ثٚٙ ثبٙەڕی ثەرٚآبی فۆی ٗەثٚٙ ثبٙەڕی ثەرٚآبی ئُِٚەرەهەّی ٗەثٚٙ
فوٚای ، ىۆه عبه ئەگەه ٓییەد یەهالیی هواٙە ثوۆ فوٚای گەٙهە: پیٔغەٍ

كٙژُٔوووبٓی ئەٙ كیووؤە  هە، ڕٙٙ ئەٙ ئوووُِٚەرە كەهوووبرەٙەگەٙهە كەهگوووبیەم ثە
ُەغۆًەهووووووبّ ىۆه ثەٍووووووٚهی ٍووووووەیوی ، كەد ىەیٔیووووووبّ ثووووووۆی ٓەچووووووٚە

 یبّ كەهوك هەچی ّوبٓیبّ ًەٍەه كەٍزی ئەٙاّ ثٚٙ.ُیَوُەُبًیوەهبٓی 
ٍووووەٓزەهی ثویووووبهٙ چەكووووی كٚهٍووووبیی ًەعی٘ووووبٓی ئیَووووالُی : ّەّووووەٍ

 ٙهووبٓەٙە ڕایووبٓووكثٚئەٙ فە وووەی ًەڕٙٙی ُەغۆًە، ُیَوووگووٚاىهایەٙە ثووۆ 
ئەٙ  (959)ثوۆیە ًەٍوب ی ، یبّ ثەكەتی ئەُبّ ىآوی ڕٙیوبّ ًەٙێوووكُیَو
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، ( ًەیەُەّ هەكەچوووو  ثووووۆ ؽەطٓی كەٙ ەرووووی )ثەٓووووی هەٍووووٚىهووووبرە ٍووووٚ زب
، یبّ ٗە ووووك ًەؽەطُیَووویەهبٓیِ ىٙرووو ٗووبرْ ٙ ئووبتی ٍووٚ زبٓی یُیَووو

ۆد كەٙهٙ ثەهەهەی ٍوووٚ زبٓی یەُەّ گٚریوووبّ ًەثەهچوووی ىٙروووو ئوووبتی فووو
چوۆّ ڕم ثەفوۆٍ كەكەٍ ئوبتی فوۆٍ : ٗە ٔبهەی؟ ئەٙیِ ًەٙەتُولا گوٚری

ئەٙەُ ، پوووێِ ئوووبتی ٍوووٚ زبٓێن ثیوووێقَ هە كٙێٔووو  رەربهەهبٓیوووبّ ّووووبٓلٙە
ىۆهثەی پبكّووبٙ ٍووٚ زبٓەهبّ كآیووبّ ثەٙ ، ُیَوووگێوووآەٙەی ُەههەىیەرە ثووۆ 
 (0) ٓب.ُیَو ٍەٓزەهە ربىە ًەكاین ثٚٙەی

  

                                                            

 .809 پەڕە  ،(هزێجی اًِەٚى فٞ اًزبهٟـ فؤاك عجلاًِعطٞ ا٠ًٖبك0)
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 سڵّأاْ ٌە جۀگی )عیٓ جاٌٛخ(٘ۆوارەوأی سەروەٚذٕی ِٛ

گوووٓگە ًێوووە ثەهووٚهری ثەچەٓوول فب ێوون ثبٍووی ٗۆهبهەهووبٓی ٍووەهەٙرٔی 
 )عیْ عبًٚد(. ٍُٚ ِبٓبّ ثوەیْ ًەعەٓگی

ثووووبٙەڕ ، ٗۆهووووبهی یەهەٍ هە گەٙهەرووووویْ ٙ گوٓگزووووویْ ٗۆهووووبهە: یەهەٍ
ٍُٚو ِبٓبّ كەثو  ئەٙە ثويآْ هە پْوذ ، ثەفٚای گەٙهەٙ پْذ ثەٍوزبٓە پێوی

ثوۆیە ، ای گەٙهە یەهێوە ًە ٗۆهبهە ٗەهەگەٙهەهبٓی ٍوەههەٙرْثەٍزبّ ثەفٚ
گوٓگێووی ىۆهی ثەٙ فوب ەكا ٙ ، ڕەؽِەروی فوٚای ًێجو  (ٍەیفەكیْ كوٚري)
ٍوەهەهی ثجیؤْ  ڕۆ یٗبٓی ىآبیبٓی كا ، يٙ ؽٚهُەری ىآبیبٓی گێوایەٙەڕێ

ٓوووٚێووكٓەٙەی فەهیيەروووی عی٘وووبكٙ ًەگیووووآەٙەی ئەٙ فە ووووە ثوووۆ فوووٚكا ٙ 
 ەپێٔبٙ فٚاٙ ٍەهفَزٔی ئبیٔەهەی.ثەهّٚزلاّ ًفۆ

ە ئەٙەُ ىۆه ثەىەكووووی ًەٗە ٚێَووووزەهبٓی كووووٚري كەههەٙد ئەٙ هووووبرەی ً
فٚایە كٚريی ثەٓلەد ٍەهثقە ثەٍوەه : گۆڕەپبٓی عەٓن ثٚٙ )ٗبٙاهی هوك

 ُەغۆًەهبّ(.
ثووۆیە ، یەهێوون ثووٚٙ ًەٗۆهووبهە ٍووەهەهییەهبّ، یەهویوويی ٍُٚوو ِبٓبّ: كٙٙەٍ

ثٚٙ ًەٙەی ٗەُٚٙ  یەٓە ٓبهۆهەهبّ  ٙرٚكٚرٚى ڕەؽِەری فٚای ًێج  ٍەههە
هۆثوووبرەٙە ًەژێووو یەم ئووبتٙ چووبٙ پۆّووی هوووك ًەهێْووەهبّ ٙ رووٚآی ٗەُووٚٙ 
 یەم ؽووب ی ثوووبد هەٗەڕەّووەی گەٙهە ُەغووۆًەٙ ئووێِە كەثوو  ثەهی ئەٙ 

 ە ٍەهّێزە ثگویْ ٙ چیزو ثەفۆُبٓەٙە فەهین ٓەثیْ.یّەپۆ ە هٚفوی
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ئەٙ ئبُبكەثبّوییە ثوٚٙ ، یەهبّٗۆهبهێوی رویِ ًە ٗۆهبهە ٍەهەهی: ٍێیەٍ
كٚري رٚآی ٍوٚپبیەهەی پوو ، ثەڕٙٙثٚٓەٙەی ُەغۆى ثۆ ڕٙٙ، هە كٚري هوكی

 چەم ثوبٙ رٚآی فەرٚا ًەگەٙهە ىآبیەهی ٙەهٚ )عیيی هٚڕی عجلاًَالٍ(
ٙەهثگوووم ًەٍووەه ئەٙەی هە كەثوو  فە وووی ثەٍووەهٙ ُووب ەٙە پْووزگیوی ئەٙ 

ًەٙ ىەُەٓە ، ێولی ٍُٚو ِبٓبّهە فوٚای گەٙهە هووكٙی ثەئُٚ، ٍٚپبیە ثووەّ
پوًەُەیٔەرییەی ئەٙ هبد رٚآوا ٍٚپبیەهی كەٙ ەُەٓلٙ پو چەم ثەڕێجووم 

ًەٗەُووووبّ هبروووولا كووووٚري عووووگە ًە ، ثووووۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثووووٚٓەٙەی ُەغۆًەهووووبّ
ە گەٙهەهبٓیْوووی ًەكەٙهی فوووۆی یپێلاٙیَوووزی ٍوووٚپبهەی عەكووو ە ٍوووەهثبىی

، ٙٙ ثوٚٓەٙەی ُەغوۆىرٚآی پیالٓێوی رۆهِە كاثوێژم ثۆ ڕٙٙثەڕ، هۆهوكەٙە
ئەٙەُ ، رووٚآی كٙژُووْ ڕاثوێْووێزە ئەٙ ّووٚێٔەی هە فووۆی كیووبهی كەهووبد

ًەثەه ئەٙەی ُەغۆًەهبّ ًەٙە ڕاٗوبرجّٚٙ ، ثێگُٚبّ پالٓێوی ىۆه گەٙهە ثٚٙ
ەّوووبه ثووولەّ ٙ ئەٙآووویِ گەُوووبهۆی هە ٍُٚووو ِبٓبّ فۆیوووبّ ًە كەتیەم ؽ

ثەتٍ كووٚري ، ەّیەهە ثوولەّ ربٓەُووبٓی فووۆهام ٙ كٙارووو فۆیووبّ ثەكەٍووذ ثوولكەت
 چٚە كەهەٙەی ٙتد ٙ ُەیلآی ًە ُەغۆًەهبّ گود.

 ووەی كا كٚري ڕەؽِەروی فوٚای ًێجو  ثەهووكەٙە ٓیْوبٓی ئەٙ فە: چٚاهەٍ
فوۆٍ ، ئەٙ گوٚری ئەگەه هەٍوَ ًەگەڵ ٓەثو ، هە ٍەههوكە كەث  چوۆّ ثو 

ئەٙ عوۆهە عەىیوِەرەٙ ئوبىایەریە ، ثەرەٓ٘ب كەچَ ُەیلاّ ًەُەغۆًەهبّ كەگووٍ
ٍُٚ ِبٓبّ هەىآیبّ هەٍی یەهەٍ ئبُوبكەیە كٚهثوبٓی ، ىۆه هەٍ ثٚٙ ئەٙ هبد

ثەڕۆػ ُٙووب ی فووۆی ثوولاد ثووۆ فووٚای گەٙهە ئەٙآوویِ ٗەهٗەُووٚٙی چووٚٓە 
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 ژێو ئبتهەی. 
كٚري ڕەؽِەروی فوٚای ًێجو  یەهێون ، فب ێوی روی ىۆه گوٓن: پێٔغەٍ

هە ئبُووبكە ٓەثووٚٙ ثەٗووی  عۆهێوون فووۆی ثفوۆّووێزە ، ثووٚٙ ًەٙ ٍووەههوكآەی
تٍ ثە، ئەٙ كەیيآی ُەغۆًەهوبّ فوبٙەّ ٍوٚپبیەهی ىۆه گەٙهەّ، ًەهبُّەغۆ

هەثەكافەٙە ، ثوۆ ُەغوۆى ثووبد یلە ًەگٚێیئبُبكە ٓەثٚٙ ثەٗی  عۆهێن ئە 
ىۆهێن ًەٍەههوكەٙ ٍٚ زبٓەهبٓی ئەٙ هبد فۆیبّ ثەُەغۆى فوۆّذ ٙ كٙاروو 

 ٗەٍ كیٔیبّ ٗەٍ كٙٓیبّیبّ ًەكەٍذ كا.
ەٙ فە ووە ثگێووێزەٙە روٚآی ثەٙ فە ووە كٚري رٚآی ئُٚێول ثوۆ ئ: ّەّەٍ

ثەروبیجەد ، ئێوٚە ٓوبث  ثو  ئُٚێول ثوْ، ث   هە ئەٙە هۆربیی ڕیگبیەهە ٓیویە
، ئەٙ هبد عۆهێن ًەثو  ئُٚێولی ثوب ی هێْوبثٚٙ ثەٍوەه رەٙاٙی ٍُٚو ِبٓبّ
ثۆِٓٚٓە ئەٙ هبرەی كٚري فەهُٚی ئەگەه هەٍوَ ًەگەڵ ٓەثو  ُوْ ثەرەٓ٘وب 

ئەٙ هوبد ٍوەههوكەی ٙا ، ە ُەغوۆى كەگووٍكەچَ ثۆ عی٘بك هوكّ ٙ ُەیلاّ ً
، هەثووب كآٍٚووبٓلّ ًەگەڵ ُەغووۆى ثووووم، ٗەثووٚٙ پێْوؤیبهی ئەٙەی كەهوووك

ثەتٍ كٚري ٗەُٚٙ ئەٙ ثێئُٚێلیبٓەی هۆربیی پێ٘ێٔب ثەهّٚزٔی ٓٚێٔەهەهوبٓی 
 ُەغۆى.
فوووووب ە  یەهێووووون ًەٙ، گێووووووآەٙەی )ّوووووٚڕا( ثوووووۆ ٍُٚووووو ِبٓبّ: ؽەٙرەٍ

ٗەٓگبٙەهوبٓی ثە)پوٍوٚ ڕاٙ ُەّوٚهەری( ، كاٗەهەگەٙهآەی كٚري ئەٓغوبُی 
ٍووٚكی ًەُەّووٚهەری گەٙهە ىآبهووبٓی ، یەهبّ ثووٚٙیٙ ٍووەههوكە ٍووەهثبى ىآووب
ئەٙ ، یعەد ٙ گەٙهە ٍووەههوكە ٍووەهثبىییەهبٓی ىەُەٓووی فووۆی ٙەهگووودّووەه
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ُەّوٚهەریِ ثەكافەٙە ، ٗەٙ ی ٓەكا روبم ڕەٙیوبٓە ثەٙ هوبهە گەٙهەیە ٗە َو 
ٗەٓولێن ثوّٚٙ ًەٙ فوبتٓە  ئەٙآە، ٙەٙهبد ٙ ئێَزبُ ىۆه پْذ گٚم فوائە

 ٍەههەٙرٔی ٍُٚ ِبٓبّ ثەٍەه ُەغۆًەهبّ.هە ثٚٙٓە ٗۆی 

 الوۆ( وە تەشىەسری ٘ێشەوەی سأی٘ەڵٛێسری )٘ۆ

ٗۆ هۆ ثەه ًەعەٓگی )عویْ عوبًٚد( ّوبُی ثەعێ٘ێْوذ ٙ ثەٙ ٓیوبىەثٚٙ 
ثگەڕێووووزەٙە )كواكووووٚهٍ( كٙٙ ٗۆهووووبهی ٍووووەهەهی ٙایووووووك ٗۆ هووووۆ ّووووبٍ 

 ثەعێج٘ێ  .
ەی ُوكٓوووی فوووبٓی گەٙهەی ُەغوووۆى )ُەٓگۆ(هێْوووەیەهی گەٙه: هەٍیە

ثوووٚٙ ثەٌُِالٓێوووی ٓیوووٚاّ ٗەهكٙٙ ثووووای  كٙای فوووۆی ٓوووبیەٙە ًە)كەهاكوووٚهٍ(
ٗۆ هووۆ ، ەه هٚهٍووی كەٍووەتد)أهیووق ثٚغووب( ًەٍوو ٗۆ هووۆ )كووٚثیالی( ٙ
 جژێوكهم.ٙ ئُٚێلەی هەئەٙ ثەفبٓی گەٙهە ٗە ثە، ٙیَزی ىٙٙ ثگبرە ئەٙم

، هە ڕۆ ێوی ٍەهەهی ثیٔی ًەگەڕآەٙەی ٗۆ هۆ فب ێوی رویِ: كٙٙەٍ
هە هووٚڕە ُووبُەهەی ٗۆ هووٚ )ثەهەهەفووبّ( كەیووووكە ٍووەه ، ئەٙ ٗێوّووبٓە ثووٚٙ

 ئەٙ ّٚێٔبٓەی ًەژێو كەٍەتری ٗۆ هۆ ثّٚٙ. ئێواّ ٙ
ثەّٙوەٍووووزە ىۆه رێوووولم كەچوووو  ٙ ، )ٗۆ هووووۆ(ًەعٔەری فووووٚای ًێجوووو 

ذ ثووووٚٙ ثەٍووووەه فەُێوووووی ىۆهی پێوووولەفٚا ًەثەه ئەٙەی ئەٙە یەهەٍ ّوەٍوووو
( )هەرجەووووووبٓەٙیْئیٔغووووووب هّٚووووووزٔی فٚكی، ٍووووووٚپبی ُەغووووووۆى كاٗووووووبد

 .هبهیگەهییەهی ىۆهی ًەٍەه ٗۆ هۆ كەث 
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عەىیووويی  هوووٚڕییٍٚوووفی  ٓبٕووووهّٚزٔی)، یەهەٍ ٗەٓگوووبٙی ٗۆ هوووۆ
هوووبری فوووۆی  ٓبٕووووُەًیووون ، ٕوووالػ اًووولیْ(ثٚٙ هوووٚڕیٗیووووی هوووٚڕی ىا

ٙ كەیووبرەٙە كٙاروو ٗۆ هوۆ ًێوی فوۆُ كەثو  ، كەهەٙێزە ثەهكەٍزی ٗۆ هوۆ
، ًەڕێوی گەڕآەٙە ثوٚٙ ٓبٕووئیٔغب ئەٙ هبرەی ٍوٚ زبّ ، ٍٚ زبّ ثەٍەه ّبٍ

هەریوووجەیەم كەٓێووووم ٙ ، ٗۆ هوووۆ ٗەٙا وووی ّوەٍوووزی ٍوووٚپبهەی پێگەیْوووذ
 ٓبٕووووُەًیووون ، بهی ٓەثووو  ٙ ثیووووٚژّڕىگووو ٓبٕووووثووووۆّ ُەًیووون : كە ووو 

( فوۆی ٙ ُەًیون ىاٗیوو ٍەًِبًكەهەٙێزە ثەهكەٍزی ُەغۆًەهبّ ٙ ًەٓيین)
ی ثووووواهەی ٙ چەٓوووول هەٍووووێوی كیووووبه هە ًەگە ووووی ثووووّٚٙ فۆیووووبّ ٙ غووووبى

ثەرەُەّ  ٓبٕووووهٚڕەهبٓیوووبّ ًەگەهكەٓیوووبّ كەكهم رەٓ٘وووب هوووٚڕێوی ُەًیووون 
ثچووٚم ثووٚٙ ژٓەهەی ٗۆ هووۆ ّووەفبعەری ثووۆ كەفووٚاىم ٙ ڕىگووبی كەثوو  

ٗۆ هووۆ كەٍ ٙ كەٍووذ ٓووبُەیەم كەٓێوووم ثووۆ فووبٓی گەٙهەی  .(0) ًەهّٚووزْ.
ە كەهەكٚهٍ ٙ فوبٓێوی روو ثۆُەغوۆى كیوبهی ٗە جەد ٗۆ هۆ ٓبگبر، ُەغۆى

كەهووووم ٙ پێیواكەگەیەٓووو  هە ٍوووٚپبی ُەغوووۆى ًە)عووویْ عوووبًٚد( ّووووب ٙ 
ًە ڕٙٙثوووبهی ، فوووبٓی گەٙهە ثویوووبه كەكا، وكە هوووٚژهاٍوووەههٓٚیْ(ی )هەرجەوووب

، ئبُٚكاهیووب( ٙە رووبٙەهٚٙ ّووبٍ ٗەهٗەُووٚی ثەٗۆ هووۆ كەثەفْوو ، عەیؾووۆّ)
ی ئەٙ ّوەٍووزە ًەٍووەه ٗۆ هووۆ كیووبهە ثەٙ ثویووبهەی ٙیَووزٚیەری ًەهووبهیگەه

ئەٙەُ یەهێوە ًەٙ ٗۆهوبهآەی هە ٗۆ هوۆ فوۆی ئبُوبكە كەهوب ، هەٍ هبرەٙە
ثەتٍ ، ثووۆ ٍووب ی كاٗووبرٚٙ رووۆ ەی )عوویْ عووبًٚد( ًەٍُٚوو ِبٓبّ ثَووەٓێزەٙە

                                                            

 .(503/ 0) اًٌِٚم كٙى ًِعوفخ ( اًٌَٚم0)
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ًەٙ هێْووووبٓە ٍُٚوووو ِبّ ثووووٚٙٓی ، چەٓوووول هێْووووەیەهی گەٙهەی كێووووزە پووووێِ
ٗجیووووخ( ئیٔغووووب ئەٙاّ )اًلجیٌووووخ اًن هووووبّٓییەٙ كەثوووویٌە ئب زٚ ()ثەهەهەفووووبّ

پْووووووووووووزگیوی )ُەُبًیوەهووووووووووووبّ( كەهەّ كژ ثەٗۆ هووووووووووووۆ ًەچەٓوووووووووووول 
هە كٙاروووو ثبٍوووی ئەٙ ، ڕٙٙثەڕٙٙثوووٚٓەٙەیەهیِ ٗێيەهوووبٓی ُەغوووۆى كەّووووێْٔ

 .(ڕٙٙكاٙآە كەهەیْ )اّ ّبء اًٌٖ
 

ٓ لٛذش(ڕەحّەذی خٛای گەٚرەی وٛشرٕی سٛڵراْ )سەیفەددی
 ٌێثێ

ن كەفووبرەٙەٙ ئووبهاُی كٙای ئەٙەی ٍووٚ زبّ )ٍووەیفەككیْ كووٚري( ّووبٍ ڕێوو
یِ ىۆه ثەپەهۆّەٙە چبٙەڕٙآی ُیَوٙتری ، كەگێویزەٙە ٙتری ٍُٚ ِبٓبّ

ئەًێوووە هێْووەیەم كەهەٙێووزە ٓێووٚاّ ٍووٚ زبّ ، ٗووبرٔەٙەی ٍووٚ زبٓەهەیبّ كەهوووك
ٍوەههوكەیەهی ٍوەهثبىی گەٙهەٙ  ٙ )ىاٗیوو ثێجووً( هە (ٍەیفەككیْ كٚرٚى)

ٙەهوووبّ كیوووبهثٚە ًەّووووبٓی ّوووٚێْ كەٍوووزی ًەىۆهثەی ڕٙٙ ثەڕٙٙثٚٓە، ئوووبىایە
كەهثوبهەی ، ٙۀیویەىۆه ٍەهەهی ثی ڕۆ ێویٙ ُەغۆًەهبّ  ٍەًیجیٗێيەهبٓی 

ٍٓٚبّ ثبٍوی چەٓول  ٙ( ُێژٙثێجوًئەٙ ٍبهكی ٙ هێْەیەی ٓێٚاّ )كٚرٚى ٙ 
 ٗۆهبهێویبّ هوكٙە.

ٍووٚ زبّ)كٚري( ، كاٙا كەهووبد ّووبهی )ؽەًەة(ی پێجوولهم ثێجوووً: یەهەٍ
كەثێزە ٗوۆی ئەٙەی ك وی گەهك ثگووم ًە  هە، كاٙاهبهییەهەی كجٚڵ ٓبهبد

 )كٚري(.
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ٍووووووەیفەككیْ كووووووٚري یەهێوووووون ثووووووٚٙ ًەٙآەی كەٍووووووزیبّ ٗەثووووووٚٙ : كٙٙەٍ
( ئەكزووبی ككیْ ئەیووجەمعیوويەًەهّٚووزٔی)فبهً اًوولیْ اكطبی(ثەفەهُووبٓی )

  (0) ( رۆ ەهەی ًە)كٚري(هوكەٙە.ثێجوً( ثۆیە )ثێجوًهەٍێوی ٓيین ثٚٙ ًە)
ِالٓێیەهووی ىۆهیووبّ ًەٓێووٚاّ ثووٚٙ ثووۆ ئەٙ ُەُبًیوووبٓە هێْووەٙ ٌُ: ٍووێیەٍ

ٍووەهەهی كەثێٔوو  ًە  ڕۆ وویكٙای ئەٙەی  (ثێجوووً)، گەیْووزْ ثەكەٍووەتد
 كەثیٔو ّوبٓلٓی ٗێيی)فوب  پەهٍوزەهبّ( ٙ)ُەغۆًەهوبّ( فوۆی ثەڕەٙاروو 

 .ُیَوًە)كٚري( ٙ پێی ٙاثٚٙ ئەٙ كەث  ثجێزە ٍٚ زبٓی 
ٓیویە كٙٙه ثەٗەهؽوبڵ، ٍٓٚوبّ ثبٍویبّ هووكٙەٙئەٙآە چەٓل فوب ێوْ هەُێژٙ

ٍەهەهی ثیٔی ٙ  ڕۆ یئەٙ ٗۆهبهآە ٗەُٚی پێوەٙە هۆثجٚٓەٙەٙ ّەیزبٓیِ 
 ( ڕاىآلەٙە.ثێجوًى(ی  ی )ٚهّٚزٔی )كٚر

ثویوبهی هّٚوزٔی ، )ثێجوً( ًەگەڵ چەٓل ٍەههوكەیەهی روی ُەُبًیون
ئێَوزب ٓوبٙی ئەٙ كێویە  یو()كٚرٚى( كەكەّ ًە كێیەم هەپێی كەگٚروم )اًلٖ

ًەگەڵ چەٓوول  (ثێجوووً) ی.ُیَوووكییەی ّووەڕێيگووبی (یە ًەپبه)اًغعووبفوح
ٍوووەههوكیەهی رووووی ٍوووەهثبىی ڕێوووولەهەّٙ ٙ ًەگەڵ )ٍوووەیفەككیْ كوووٚري( 

یەم ٙ ًەڕێگبكا كەیوٚژّ ٙ كٙارو كەگەڕێٔەٙە ٗەُٚیبّ هۆڕاٙ، كەچْ ثۆ ڕاٙ
( ثوولەّ ٙ كەیوووەٓە ثێجوووًًەٍووەه ئەٙەی ثەیووعەد ثە )ىاٗیووو  كەٓوون كەثووْ

 ٍٚ زبٓی فۆیبّ.

                                                            

 .ثەهگی ٍێیەٍ 0098 پەڕە  ،ربهیـ اثْ فٌلّٙ (0)
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فۆیبّ ئبُبكە هوكثٚٙ ثوۆ پێْوٚاىی ًە ٍوٚ زبّ  ُیَو ویئەٙ هبرەی فە 
)ٍووەیفەككیْ كووٚري( هەچووی ڕاگەیبٓوولها كٙعووب ثووۆ ٍووٚ زبٓی ربىەرووبّ ثوووەّ 

(ٙ ًەفٚای گەٙهەُ كاٙا ثووەّ ًەگٚٓبٗی)ٍوەیفەككیْ كوٚري( ثێجوً)ىاٗیو 
 فۆُ ثێذ.

ٍووٚ زبّ كووٚري ڕەؽِەرووی فووٚای ًێجوو  ثەّووبیەكی رەٙاٙی ُێژٍٙٙٓٚووەهبّ 
، اة ٙ ُەیوی( ٓەفوٚاهكۆرەٙەّوەڕهٍوذ ٙ ٓوٚێژ فوٚێْ ثوٚٙە )پیبٙێوی فٚاپە

ٗەٙ ێوووووی ىۆهی كا كاكپەهٙەهی ، ثُٚٙیَووووو ٓوووويیوەی ٍووووب ێن ٍووووٚ زبٓی
هەٙەم ، ثگێوووووویزەٙە ًەٗەُوووووُٚ گوٓگزوووووو ٗە ٚێَوووووزە ُەهكەهوووووبٓی ثوووووٚٙ
  (0) چەفِبفەیەم ُەّقە ی عی٘بكی ًەك ی ئەٙ فە وە ٗە گیوٍبٓل.

وی روووبىە كەٍوووزپێلەهبد ًە ( كۆٓوووبغێثێجووووًثەٗوووبرٔی ٍوووٚ زبّ )ىاٗیوووو 
 كەٙ ەری ُەُبٌُیوەهبّ.

  

                                                            

 . 055ثەهگی كٙٙەٍ  پەڕە  ،( اًِنیي عٌی اًوٙبزی0ْ)
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 (676-658)ی تٛٔذلذاری صاٌحی ٔەجّی تێثزسڕٚوٕەدیٓ 
 وۆچی 

ٗەه هبرێوووون ثۆیووووبّ ثوەفَووووبثبیە ، ٍووووەههوكە ٍووووەهثبىییەهبٓی ُەُبًیوووون
 ثووٚٙ ئەٙ یبٍووبیە ىۆه ثووبٙ، ٍووٚ زبٓیبّ كەهّٚووذ ٙ فۆیووبّ كەثووّٚٙ ثەٍووٚ زبّ

كەٍذ ثەهوبهكەث  ًەكٙٙ ، كەثێزە ٍٚ زبّ وًثێجثۆیە كٙای ئەٙەی ، ًەٓێٚآیبّ
 ثٚاهەٙە.
، چەٓل ٍەههوكەیەم ًەفۆی ٓيین كەهبرەٙەٙ پوٌەٙ پۆٍوزیبّ پێولەكا: یەهەٍ

 ئەٙآەی روٍی ًێ٘ەثّٚٙ.، ًەٗەُبّ هبرلا چەٓل ٍەههوكەیەهیِ كەهٚژم
چەٓووووول ٗەٓگوووووبٙێوی ٓوووووب ثوووووۆ ڕێوقَوووووزٔەٙەی ّوووووەكبٍ ٙ فوووووۆ : كٙٙەٍ

، ەٙەی ثبعی ًەٍوەه ئەٙ فە ووە هەٍ هووكەٙەٙەهٚ ئ، ٓيیوووكٓەٙە ًەٙ فە وە
ٓبُەّوووی ٓوووبهك ثوووۆ ، فە وێووووی ىۆهیْوووی ئوووبىاكهوك هە ىیٔووولآی هواثوووّٚٙ
پێووی ڕاگەیبٓوولّ هە ، ُەًیوووی یەُەّ ٙ ىۆهثەی ُەًیوون ٙ پبكّووبهبٓی ّووبٍ

پێوووی  ُیَووووهّٚوووزٔی )كٚروووٚى( پەیٚەٓووولی ثەٙ ثوووبهٙكۆفە ٓبٍووووە ٗەیە هە
 د.ثەهەٙ ئبهاُی كەڕٙاُیَورێلەپەڕم ٙ ئێَزب

ٗێْووووزب ثەرەٙاٙی ثوووویْ هە كٙٙ ٗەڕەّووووە  ثەتٍ كەثوووو  ئبگووووبكاهی ئەٙە
، ٗەڕەّوەی فبچپەهٍوزەهبّ ٙ ٗەڕەّوەی ُەغۆًەهوبّ، ەهۆربییبّ پێٔەٗوبرٚٙ

 ًەگەڵ كەٙهٙثەه ئبٍبیی كەهبرەٙە. یەهبٓی فۆییثۆیە پەیٚەٓل
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ًەٗەُووبّ هبروولا ، ( ٍووەههوكەیەهی ٍووەهثبىی ئووبىاٙ ثەعەهگ ثووٚٙثێجوووً)
ئەٙ ، ٍوەه كٙژُٔەهوبٓی ٙ ڕێوی پێؤەكەكاّ ثەفوۆ ثووەّٙ ىٙٙ ٗێوّی كەهووكە

هوووبرەی )عٌوووَ اًووولیْ ٍووؤغو( هە عێگووووی )كوووٚري( ثوووٚٙ ًەٙتروووی ّوووبٍ 
ًەكەٍەتری )ثێجوً( كەهكەچو  ٙ ڕایولەگەیەٓ  هە ئەٙ ٍوٚ زبٓی كیِەّولە 
ٙ پەیٚەٓلی ثە )ؽَبٍ اًلیْ  عیْ(ی ُەًیوی ؽەًەة ٙ ُەًیوی )ؽِبح( 

ثەٙ ، ( ُەًیوون ئەّوووەف ٍُٚووب كەهووبدُەًیوون ُەٖٓووٚه ٙ ُەًیوووی )ؽِوؤ
( ثێجوووً( ٍووٚ زبّ )ثێجوووًئُٚێوولەی ثزووٚآ  ثەهەیەم كهٍٙووذ ثوووەّ كژ ثە )

ٍەهەرب ٙەفلێن كەٓێووم ، ی ّبُی ًەكەٍذ كەهكەچ ٙترهەكەىآ  فەهیوە 
ێْوەهە ىۆه ًەٙە گەٙهەرووە ثە هە كەىآو  ه، ثۆ چبهەٍوەههوكٓی ئەٙ هێْوەیە

، هثبىی گەٙهە كەٓێوووم ثووۆ ّووبٍٗێيێوووی ٍووە، گووۆ( چبهەٍووەه ثوووومٚ)گفز
كٙای ُوووبٙەیەم ًە ، ٗەُوووٚٙ ئەٙآە كەٍوووزگیو كەهوووبد هە ًەكژی ڕاپەڕیوووّٚ

 ىاٗیو )ثێجووً( ثەكەٍوزێوی ئبٍؤیْ كەٍوەتری، ثەٓلیٔقبٓە ئبىاكیبّ كەهبد
 كەگوم ٙ ثەُبٙەیەهی هەٍ ٓبؽەىآی ًەٓبٙ كەثبد. ُیَو
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 ڕاپەڕیٕەوەی )وۆرأی( 
 ِیسڕ تۆگێزأەٚە حٛوّی شیعە تۆ

ّۆڕّووەهەی ، ًەٙ هێْووە گەٙهآەی ڕٙٙ ثەڕٙٙی ثێجوووً ثووٚیەٙە یەهێوون
ئەٙ پیبٙە هەٍێوی ، )هۆهآی(ثٚٙ )هۆهاّ( ٓیَجەیە ثۆ كێیەم ًە ٓەیَبثٚٙه

ٙ رٚآیجووٚی ، ُیَوووكاٙای كەهوووك ؽووٚهِی ّوویعە ثگەڕیووزەٙە ، ّوویعی ثووٚٙ
 ثبٙەڕثەچەٓوول هەٍووێن ثێٔوو  ٙ ثەٓووبٙی  یەٓگیوآووی )ئبًٚثەیووذ( ڕژآە ٍووەه

اى عٌوووی( چەٓووول كٙهوووبٓێوی )ِّْوووێو ّوووەكبُەهبّ ٙ ٗبٙاهیوووبّ كەهوك)یوووب 
ثێجووً هەئەٙەی ثیَوذ ، فوۆّەهبّ( كەثووّ ٙ ثەِّْوێوەٙە ٗوبرٔە ٍەهّوەكبٍ

، ٗێيێووووی گەٙهەی ٓوووبهكٙ ٍوووەهەهبٓی ئەٙآەی گوووود ٙ ًەگەهكەٓیوووبٓی كا
ی ُیَووڕێی ثەٗی  كٙٙ ثەهەهییەم ٓەكەكا ثوەٙێوزە ٓێوٚ كەٍوەتری  ثێجوً

رووبهە كەتی ٍُٚوو ِبٓبٓە  ُیَووو ەی كەیيآووی ًەٙكۆٓووبغەی ئیَووزبًەثەه ئەٙ
 ٗەٍ ثەڕٙٙی ُەغۆًەهبّ ٙ ٗەٍ ثەڕٙٙی فبچپەهٍزەهبّ.

  



 ڕەشەبای مەرگ

 

372 

 

 ذزی شىەسرێىی 
 گەٚرەی ِەغۆٌەواْ ٌە )حەٌەب(

ٗەٓوولێن ًەٙ ُەغووۆ ٓەی ڕىگبهیووبّ ثجووٚ ًە ، ی هووۆچی(959)ًەٍووب ی 
ەثٔەٙە ۆكهوو فووٚڕاد)عوویْ عووبًٚد( ًەگەڵ ُەغۆًەهووبٓی كٙهگەی  عەٓگووی

كٙای ئەٙەی كەىآوْ ٍوٚ زبّ ، ٗەىاه هەً ژُبهەیبّ كەگوبرە ٓويیوەی ّوەُ
ٗێوّووێوی گەٙهە كەهەٓە ٍووەه ّووبهی)ؽەًەة( ، ٍووەیفەككیْ كووٚري هووٚژهاٙە

 ًەٙێٚەُ ثەهەٙ)ؽِٔ( كەهەٙٓە ڕم.
ؽَووووبٍ اًوووولیْ اًغٚهٔوووولاه ٙ پبكّووووبی )ؽەُِووووب(  پبكّووووبی )ؽِوووؤ(

ٍووٚپبی ، ی پێووولێْٔهەٍوو (0022)ٗەهكٙٙهیووبّ پووێوەٙە ٍووٚپبیەهی ٓوويیوەی
ٍُٚووو ِبٓبّ كەروووٚآْ ّوەٍوووزێوی گەٙهەی ئوووبٙا ثەٍوووەه ُەغۆًەهوووبّ ثێووؤْ 

ّووەٗیل كەهوووم ٙ ئەٙ كە ووێْ ًەٍُٚوو ِبٓبّ رەٓ٘ووب یەم هەً  ٍٓٚووبُّٙێژٙهە
رەٓ٘وووب ، ٗەىاه هەٍوووییەی ُەغوووۆى ٗەه ٗەُوووٚی كەهوووٚژهێْ ٍوووٚپب ّوووەُ

ٍووەههوكەی ٍووٚپبهەی ُەغووۆى )ثەٓوولها( ًەگەڵ چەٓوول هەٍووێن ڕىگووبهی 
  (0) ئەٙەی رو ٗەُٚیبّ كەهٚژهێْ. كەثێذ
  

                                                            

 .8ثەهگی  099 پەڕە  ،( هزێجی ّنهاد اًنٗت فی أفجبه ُْ مٗت0)
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 ٚ  ی خاٚۀی ِٛصًؤٌؤ(ِزدٔی )تذراٌذیٓ ٌ
 شە٘یذ تٛٚٔی ِەٌیه صاٌحی وٛڕی

ثەكهەكیووْ ًؤًووؤی فووبٙەٓی ُٕٚووي هەٓبىٓووبٙی )اًٌِوون  (958)ًەٍووب ی 
كٙای فۆی)اٍِبعیي(ی هٚڕی ؽوٚهِی ُٕٚوي ، ثٚٙ ٙەفبد كەهب اًوؽیَ(

هٚڕێوی رویْی ٗەثٚٙ ،  لەگومٗە كەگویزە كەٍذ ٓبىٓبٙی)اًٌِن اًٖبًؼ(
هووٚڕێوی ، ثەٓبٙی)اٍووِبعیي اًِغبٗوول( هە فووبٙەٓی )عەىیوووە اثووْ عِو(ثووٚٙ

ًەكٙای عەٓگوووی)عیْ ، (0)رویْوووی ثەٓوووبٙی ٍوووەعیل فوووبٙەٓی ٍووؤغبه ثوووٚٙ
( كەهووبد ٙ ڕیيەهووبٓی ثێجوووًعووبًٚد( ُەًیوون ٕووبًؼ پەیٚەٓوولی ثە )ىاٗیووو 

ٗۆ هووۆ ، ەكادىاٗیووو ثێجوووً یووبهُەری ُەًیوون ٕووبًؼ ك، ٗۆ هووۆ عێوولەٗێ  
ٙ ُەًیوون  ثێجوًئەٙهووبرەی ثەپەیٚەٓوولی)، كەثوو  ئەٙ هووبد ًە )ئبىەهثبیغووبّ(

ًەٗەُووبّ هبروولا ، كەىآوو  ٗێيێوون كەٓێوووم ثووۆ كاگیوهوكٓووی ُٕٚووي ٕووبًؼ(
ُەغۆًەهوبّ ، )ىاٗیو ثێجوً(یِ ٗێيێن كەٓێووم ثوۆ یوبهُەری ُەًیون ٕوبًؼ

گەٙهە  ثەٙ ٗێيە كەىآوْ ثەه ًەٙەی ٗێويی ثێجووً ثگوبرە ُٕٚوي ثۆٍوەیەهی
یەهبّ یُیَووئیٔغب ثەهگی ، یەهبّ ثْوێْٔیُیَوكاكەٓێْٔ ٙ كەرٚآْ ٗێيی 

كەهەٓەثەه ٙ كەچٔە )ُٕٚي( فە وی ُٕٚي ٍەهەرب ٙایبّ ىآی ئەٙە ٗێويی 

                                                            

 .0099 پەڕە  ،( ربهیـ اثْ فٌلّٙ ثەهگی ٍێیە0ٍ)
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یەهبٓە ثووووۆیە پێْووووٚاىیبّ ًێووووووكّ ٙ كەهگووووبی ّووووبهەهەیبّ هوووووكەٙە یُیَووووو
تٍ ەث، ٚعوبٍ هووكٔە ٓێٚ ُٕٚي ٙ فە وی ُٕٚوٌیبّ كەر ُەغۆًەهبّ گەیْز

ُبٓووون ثەهەٓگوووبهی ٗێيەهوووبٓی  كەتی ُٕٚوووي روووٚآی ثوووۆ ُوووبٙەی ّوووەُ
ُەًیوون ٕووبًؼ ٙ هووٚڕێوی رەُەّ ، كٙارووو كەتهەُ گیوووا، ُەغووۆى ثجێووزەٙە

كٙای ُوكٓی ثەكهەكیوْ ، ٍب ەی ثەكیي هەٙرٔە كەٍذ ٗێيەهبٓی ُەغۆى ٍ 
ًؤًووؤ ٍوو  ٍووب ی فبیەٓوول رووبٙەهٚ ُٕٚووي كەگیوووم ٙ ُەًیوون ٕووبًؼ ثەكیووي 

غوۆى ٙارە هّٚوزٔی ُەًیون ٕوبًؼ ٙ هوٚڕەهەی ًەٍوب ی كەهەٙێزە كەٍوذ ُە
 هۆچی كەث .(992)

 ِەٌیه صاٌح(ی وٛڕی تذراٌذیٓ ٌؤٌؤچۆٔیەذی وٛشرٕی )

ًەعی٘وبٓی ئیَوالُی  ڕٙٙیوبّ، ُەغۆى ّەپۆ ێوی كڕٓلەی ٍەهّوێذ ثوّٚ
ًەٗەُووٚٙ ، ئەٙەی ُبٓووبی ٍووۆىٙ ثەىەیووی ثووٚٙ  ی ئەٙاّ ثووٚٓی ٓەثووٚٙ، هوووك

ثووۆیە ڕٙٙیووبّ ًەٗەه ّووٚێٔێن هوكثووب ، ثّٚٙٗەٍووزێوی ُوۆ ووبیەریِ كاُب وولها
ُەًیون ٕوبًؼ ڕاٍوزە ثوۆ ، ئەٙەی ُووۆڤ ثوٚایە كەیبٓوّٚوذ، هبٙ یبّ كەهوك

 ٙ ًەگوووٚمئە لەًەثەه ئەٙەی ثوووبٙهی ، ُٚٙوووبٙەیەم ًەگەڵ ُەغۆًەهوووبّ ثووو
ثەكٙای ٗەًێون كەگەڕا  هٚڕەهەّوی، فيُەد هبهێوی گەٙهەی ٗۆ هۆ ثوٚٙ

ثووۆ ئەٙ  ثێجوووًەههەٙرٔووی ىاٗیووو ثووۆی ثوەفَوو  ٙ ًەٗۆ هووۆ كٙههەٙێووزەٙە ك
ڕیيەهوووبٓی ٗۆ هوووۆ  پێٚەكەهوووبّٙوووزێوی ىۆه گوٓووون ثوووٚٙ ثوووۆیە پەیٚەٓووولی 

ُوووبّ فەه، ٗۆ هوووۆ ڕكێووووی ىۆهی ًەُەًیووون ٕوووبًؼ ٗە َوووبثٚٙ، عێووولەٗێ  
 ثەتٍ چۆّ هّٚزٔێن.، ثەهّٚزٔی ُەًین ٕبًؼ كەهب
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ًجبكێون : فەهُوبّ كەهوب ، هّٚزٔێن ثەه ًەُوكٓوی ئوبىاهێوی ىۆه ثوێْوی
چەٙهی هەّ ثە كٙٓگی ُەڕ ٗەهٙەٗب رەٙاٙی گیوبٓی ُەًیون ٕوبًؼ  ث٘ێْٔ

چەٙه كەهەّ ثە )كٙٓگووی ُەڕ( ئیٔغووب ُەًیوون ٕووبًؼ كەفەٓە ٓووبٙ ًجووبكەهەٙ 
ًەثەه ٗەربٙ كایلەٓێْ ربٙەهٚ ڕۆّ ٙ ًجبكەهە )هوٍ( كەهكەهەّ ٙ ثوۆگەّ كەثو  

ٙ ؽوووٚى ٙ كوووٚح ا  ثبًٌوووٖ اًعٌوووی )ئیٔغوووب هوُەهوووبّ ُەًیووون ٕوووبًؼ كەفوووۆّ 
ًەٙەُ ٓووبفۆُ رووو ُەًیوون ٕووبًؼ هووٚڕێوی ٗەثووٚٙ رەُەٓووی ٍوو  ، (َاًعموو٠

، ًەثەه چووبٙی ثووبٙهی، ٍووبڵ ثووٚٙ ئەٙ ُٔووب ە ًەٓبٙەڕاٍووزەٙە كەهەٓە كٙٙ ًەد
ئەٙآە ثەّووێوْ ًەرووبٙآی ُەغووۆى هەُێووژٙٙ رۆُووبهی هوووكّٙٙ كەثوو  چەٓوول 

 ٍٓٚبّ ًێیجێئبگب ثٚٙیٔە.ُێژٙٙربٙآی ًەٙ عۆهەیبّ ئەٓغبُلاث  ٙ 
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  سٛڵراْ تێثزص
 خەالفەذی ئیسالِی( سیٕذٚٚ وزدەٚە)

 فەروی ئیَووالُی ٙە ٗەهە گوٓگەهووبٓی ىاٗیوو ثێجوووً فەیەهێون ًەٗەٓگوب
ًوولْٟ اًٌووٖ(  ٓبٕووو)أؽِوول هووٚڕی اًمووبٗو ُؾِوول هووٚڕی ، ىیٔوولٙٙ هوووكەٙە

ثوووای فەًوویفە ، ئەٙ پیووبٙە ًەثەغوولا ثەٓوولهواثٚٙ، ٓبىٓووبٙی )اًَِزٖٔوووثبًٌٖ(یە
، ەثەغولا كهٍٙوذ هووكًٍزەٖٓووییەی ُٚىآوۆی )اًَِزٖٔوثبًٌٖ(یە ئەٙەی 

ئەٙ هبرەی ُەغۆًەهبّ ثەغولایبّ گوود ئەٙ ًەگەڵ چەٓول هەٍوێن ڕاكەهەّ 
ئەٙەی عێوی ٍوەهٓغە فەًیفەهوبٓی عەثجبٍوی ُوبٍ ٙ ، ٙ كەگەٓە ٙتری ّوبٍ

، رووبٙەهٚ فەًوویفە كەُوووك بّ ثەٓوول كەهوووك ًەروٍووی كٙٙ ثەهەهوویهٚڕەهووبٓی فۆیوو
 هوایە فەًیفە.ئیٔغب ثەیعەد كەكهایە یەهێن ًەٙاّ ٙ كە

هەیەهێوون ًەثٔەُووب ەی  جوووً()ىاٗیوثێ ّووبُەٙە ٗەٙاڵ كەكهێووزەًەٙترووی 
ىاٗیو ثێجوً كەیيآی چەٓلە گوٓگە كۆىیٔەٙەی هەٍێن ، كەههەٙرٚە عەثجبً

، هەرەٙاٙی فە وووی پێیووبّ ٙاثووٚٙ فوویالفەد ُووٚ وی ئەٙآە، ًەٙ ثٔەُووب ەیە
ٚٙٓی( ئەٙ ییەد ثەكەٍوووەتد ٙ )ٍوووٚ زبّ ثوووّوووەهعكەیيآوووی فەًووویفە  ثێجوووً
 ثۆیە كەٓێوم ثەكٙای ئەٙ هەٍە.، كەكاد

، ُیَوثەهی كەگەٓە چەٓل هەٍێوی كەٙهٙ ( فۆیٚىاٗیو)اؽِلی هٚڕی 
ٙ گەٙهە  ثێجوووووًفووووٚكی ٍووووٚ زبّ ، كەڕاىێٔوووولهێزەٙەٙ ُیَووووو ّووووەكبُەهبٓی
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هە ٗووبرٚە ، ثووْەٍووەههوكەهبٓی كەٙ ەرووی ُەُبٌُیوون ًەپێْووٚاىی ئەٙ هەٍووە ك
ئەٙەی ثەٙ ّووێٚە گەٙهەیە پێْووٚاىی  كٙای، ثچێووزە ٍووەه هٚهٍووی فوویالفەد

ئیٔغووووب چەٓوووولیْ هەً كێووووْ ٙ ّووووبیەكی كەكەّ هە ئەٙ هەٍووووە ، ًێوووولەهوم
ە( ثووۆیە ٍووەهەرب ٍووٚ زبّ ىاٗیووو ثێجوووً ٙ گەٙهە عەثجبٍووییەهبًٓەثٔەُووب ەی )

كٙاروو ىآبهوبّ یەهێون ًەٙ ىآبیوبٓە ، ٍەههوكە ٍەهثبىییەهبّ ثەیعەروی پێولەكەّ
یٔغب گەٙهە ثبىهگبٓەهبّ ئیٔغب فە ووی ئیِبٍ )عیيی هٚڕی عجلاًَالٍ(ە ئ

 .ُیَو
كٙای ئەٙەی ثەیعەرووولاّ ثەفەًووویفە رەٙاٙ كەثووو  فووویالفەد كەگێووووكهێزەٙە 
هزێووووت كەٍٓٚووووْ ثووووۆرەٙاٙی عی٘ووووبٓی ئیَووووالُی ثەگەڕآەٙەی فیالفەرووووی 

 ئیٔغب هزێجێن كەٍْٓٚ ثۆ ّوبٍ، فە وی ك یبّ ىۆه پێقۆُ كەث ، عەثجبٍی
 : ًەهزێجەهە كا ٗبرٚە
، اًٜ اًلببٞ ٓغَ اًلْٟ ٓعٌِٖ ثِب رغلك ُْ أُو ٟج٘ظ ا ُخٗنٕ ُوبرجخ 
ٙٗووٚ أٓووٖ ٙهك ، ٟٙأفوون اًضووأه ُِووْ ٗزوووٚا ًالٍووالٍ ؽوُووخ، َٟٙووزلعٞ اًوؽِووخ

_ٍوالٍ ٔبٕوًٙول ا ُوبٍ اًموبٗو ثوْ ا ُوبٍ اً، ع٠ٌٔب ا ُبٍ أثٚ اًلبٍَ أؽِل
ٙرٌل٠ٔووبٕ ثبؽَووبّ ٟلضووٞ ًلبٕوولٕ ، اًٌووٖ ع٠ٌووٖ_ أهؤُووب ٙفبكرووٖ اهووواٍ ُضٌووٖ

، ٙعِعٔب اًعٌِبء ٙا ئِوخ ٙاًفل٘وبء ٙا ُوواء ٙا هوبثو ٙاًزغوبه، عزِب  ٌِّٖثب
ٙفبٙبؤبَٗ ثؾضوٚه ا ُبٍ_ٍوالٍ اًٌوٖ ، ُْٙ ْٟبه ا٠ًٖ ُوْ أٗوي اًِولٟٔز٠ْ

خ فؾضوو عِبعوخ ّو٘لٙا ثب ٍزفببو، ٙافون اًج٠عوخ ًوٖ، ع٠ٌٖ_ فٞ أُو َٓجٖ
، روب ّووع٠بًون عٔول كببوٞ اًلضوبح ًولٟٔب صجٚٙصجذ م، أٖٓ ًٙل ا ُبٍ اًمبٗو



 ڕەشەبای مەرگ

 

378 

ٙكزفووٜ ، ًوون ثَووطٔب ًِجبٟعزووٖ هاؽزٔووبٙعٔوول م، ٙأٍووغي ع٠ٌووٖ ثؾضووٚه اًعووبًَ
ٙمًون ، اصوٓب ا ُواء ٙاًؾٌلوخ ٙأًوبً هبفوخ فوٞ ُج٠بٟعزوٖ ٙاًوبوٜ ثقالفزوٖ

ٟٙزٚط ُفوو  ، ٙرللُٔب ثبّ ٟقطت ًٖ، فٞ هاثعخ ٍٟٚ ا ص٠ْٔ صبًش عْو هعت
، ح ا ٍالٍ عٌوٞ ٟلٟوٖاًلٟٔبه ٙاًلهَٗ ثبٍِٖ اًْوٟف ٙٓؾْ ثٖلك اٗزِبٍ ٖٓو

فب٠ًَزٔل ُْ ُٖٔجٖ اًْوٟف اًٜ اُوبٍ ، ٙاٗلاء هوائَ األُٚاى ٙاًنفبئو ا٠ًٖ
ٟٙغعوووي اٍوووزٔبك اؽوبُوووٖ اًوووٜ ٙ ٟزوووٖ ، ّووووٟف اًؾَوووت، ٕوووؾ٠ؼ أًَوووت

ًٙووو٠عٌْ ث٘ووونا اًقجوووو اًَوووبه فوووٞ اًجوووبكْٟ ، ُٙجبٟعزوووٖ اًٖووووٟؾخ، اًٖوووؾ٠ؾخ
 ٙاًؾضبه.

فە ووەهە ك یوبّ ىۆه ، ۆ ّبٍەٙە كەٍٓٚوم ثُیَوئەٙە ئەٙ ٓبُەیەیە هە ًە
ًەگەڵ فەًوویفە كەچوؤە ّووبٍ ًە ُيگەٙرووی  ثێجوووًٍووٚ زبّ ، پێقووۆُ كەثوو 

ثەیووعەد كٙٙثووبهە كەهەٓەٙە ثووۆ ، كیِەّووق فە وێوووی یەهغووبه ىۆه هووۆكەثٔەٙە
فەًوووویفە ثەٙ ئُٚێوووولەی فەًوووویفەٙ ٍووووٚ زبّ ثزووووٚآْ ُەغۆًەهووووبّ ًەفووووبهی 

 ٍُٚ ِبٓبّ كەهثوەّ.
یفەیە كها ًەٗەُووب هبروولا هەٍووێوی ثەیووعەد ثەٙ فەًوو ُیَوووًەٙ هووبرەی ًە

 اًؾَوْ عٌوٞ أثٚ هٚڕی أؽِل اًعجبً أثٚ: اًٌٖ ثأُو ثەٓبٙی )اًؾبهَ رویِ
ثەىەُی كبف ٙ ّەككەی – اًلجٞ عٌٞ هٚڕی اًؾَْ هٚڕی ثوو أثٚ یهٚڕ

ئەٙ  .ثبًٌوووٖ( اًَِوووزم٘و هوووٚڕی ثبًٌوووٖ اًَِزوّووول فەًووویفە هوووٚڕی -ثوووبئەهە
هێوون ًەٙآەی ثەیعەرووی پێوولا یە، ًە)ؽەًەة( ٙەهووٚ فەًوویفە ثەیعەرووی پێوولها
ثەتٍ ىٙٙرووو ثەیووعەد ثە اًَِزٖٔووو ، ثبٙهی)ّووێقی ئیَووالٍ اثووْ ریِیە(ثووٚٙ
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ئەٙ پیووبٙە ٙارە ، ئەٙهووبرەی فەًوویفە كەچێووزە ّووبٍ، ثۆیەُیَوووثبًٌووٖ كهاثووٚٙ ًە
ٍووٚ زبّ ، فەًویفەهەی )ؽەًەة( ثەیعەروی پێولەكا ًەژێوو یەم ئوبت هوۆكەثٔەٙە

 .َوُیًەگەڵ ٍٚپبهەی كەگەڕێٔەٙە  ثێجوً
فەًوووویفە )اًَِزٖٔووووووثبًٌٖ( ٍوووووٚپبیەم ئبُووووبكە كەهوووووبد ًەگەڵ چەٓووووول 

ثەهەٙ  ٍوووەههوكەیەهی ٍوووەهثبىی ًەٙآە پبكّوووبی ٍووؤغبهٙ پبكّوووبی ُٕٚوووي
، ێوووا ٗەٙ وولەكەّ ثووگەٓە ثەغوولاٍووەهەرب كەچوؤە ٗیووذ ًەٙ، عێوووا  كەهەٙٓە ڕم

كەهەٙٓە ثۆٍوووووەی ُەغۆًەهوووووبّ ٙ فەًووووویفەٙ ىۆهێووووون ًەٙ ٍوووووەههوكە ثەتٍ 
ژهێْ ٙ چەٓل هەٍێویبّ ڕىگبهی كەثو  ثەٍ ّوێٚەیە فەًویفە ٍەهثبىیبٓە كەهٚ
 ٓيیوەی ّەُ ُبٓگێن ًەٍەه هٚهٍی فیالفەد كەث .  )اًَِزٖٔوثبًٌٖ(

هوووووووۆچی ثوووووووٚٙ ًەكٙای ئەٙ ثەیوووووووعەد  (992)كاٙە ًەٍوووووووب ی ئەٙ ڕٙٙ
ثەٍ (0) یە.(هە ٓوووبٙی اًؾوووبهَ ثوووأُو اًٌوووٖ، ثەفەًووویفەهەی )ؽەًەة( كەكهم

ئەٙ (908روووب ٍوووب ی ) ُیَوووو ىهێزەٙەّوووێٚەیە فیالفەروووی عەثجبٍوووی كەگوووٚا
هووبرەی فوویالفە ًەثٔەُووب ەی عەثجبٍووییەهبّ كەهكەچێووذ ٙ كەهەٙێووزە كەٍووذ 

 عٍِٚبٓییەهبّ.
ٍوووبڵ ًەٍوووەه هٚهٍوووی فووویالفەد  (02))ؽوووبهَ ثوووأُو اًٌوووٖ( ٓووويیوەی  

كٙای ئەٙ ثەیووعەد كەكهێووزە  ( ٙەفووبد كەهووبٙ ًە820) ًەٍووب ی، كەُێٔێووزەٙە
هە ثەكٙٙەٍ ، ثووووٚ اًوثیووووع ٍووووٌیِبّهووووٚڕەهەی ثەٓبٙی)اًَِووووزوفی ثبًٌووووٖ( ا

                                                            

ثەهگی  ،.اًِنٟي عٌٜ اًوٙبز٠ْ(088/ 08) ٙأً٘بٟخ . اًجلاٟخ888:  پەڕە ،ٌفبءاًق ( ربهٟـ0)
 .093 پەڕە  ،كٙٙەٍ
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)اًَِزٖٔووو  ًەثەه ئەٙەی، ٗەژُووبه كەهوووم ُیَوووفەًوویفەی عەثجبٍووی ًە
ثەتٍ ئەٙ فوووبٙەّ ، ەٙە ثەیعەروووی فووویالفەی پێووولهاُیَووووثبًٌوووٖ( ڕاٍوووزە ًە

پووووۆژەی گێووووآەٙەی فووویالفەد ثوووٚٙ ثوووۆ )ثەغووولا( هە ٗەه ًەٙ ڕێووویەُ 
كٙٙ ڕٙٙكاٙی  ٍوووب ەی )اًؾوووبهَ ثأُواًٌوووٖ( (02)ًەُوووبٙەی ئەٙ ، كەهوووٚژهم

 )عەٓگیيفبّ( یەهیبّ هێْەی ٓێٚ فۆیی ثٔەُب ەی، ىۆه گەٙهە ٗبرٔە پێِ
ًەّوٚێٔی  هە گوٓگە، ئەٙەی رو كهٍٙذ ثٚٙٓی كەٙ ەری عٍِٚبٓی ثٚٙ، ثٚٙ

 فۆی ئبُبژەی پێجوەیْ.

 : وی گزٔگٕییەذێثی
 سٛڵراْ( ٌە ئیسالِذا، حاوُ، ئەرن ٚ ِافی )خەٌیفە

گووووٓگە ًەچوووٚاه چێوووٚە ، فیل٘وووی ىۆهعوووبه هزێوووت ٙ فەروووٚاٙ ئیغز٘وووبكی
فەًووویفە  لە یەیئەٙ گەٓووو ٍوووەهەڕای، ثقٚێٔووولهێزەٙەىەُەٓیووویەهەی فوووۆی 

هە ئەٙاّ یەهێوووون ثووووّٚٙ ًەٗۆهووووبهی ئەٙ ، رێووووی هەٙرجووووّٚ عەثجبٍووووییەهبّ
ٙیَوزییەی  ئەٙ كٙٓیوب ٍەهەڕای، هبهەٍبرەی ثەٍەه عی٘بٓی ئیَالُی ٗبد

وكە ٍوەهثبىی ٙ ٗەٍ فٚكی ٍوەهههەچی ٗەٍ فە وەهە ٙ ، ی ئەٙاّ ثًٚٙەك 
، عەثجبٍووییەهبّكەگەڕاّ ثەكٙای هەٍووێن ًەثٔەُووب ەی ، ىآووبٙ پیووبٙە ئبىاهووبّ

، ٓەٙەی فەًوویفە ثوو  ٙ ثەیعەرووی پێجوولەّ ٙ ثوویوەٓە فەًوویفەٙ فيُەرووی ثوووەّ
،  ی ئەٙ فە وە كهٍٙوذ هووكٙە فل٘ێن ثٚٙە ئەٙ عەك یەرەیٍەیوە ئەٙە   

ەهُٚكەی پیەەُجەهی ثبّە ئەگەه ثٔچیٔەٙ ثٔەُبی ئەٙ ٗە ٚێَزەیبّ ئەٙ ف
ا ئِە ُْ كویِ. گُٚوبّ : هە كەفەهُ  (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)فۆّەٙیَذ ث  
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هزێجێووی ، ی ئەٙ فەهُٚكەیە ٓییە ٗەرب ئیِبُی اثْ ؽغو اًعَلالٓیڕاٍزًە
ڕێگبهوبٓی  ٍٓٚیٚە ثەٓبٙی)ًنح اًعویِ فوٞ طوو  ؽولٟش ا ئِوخ ُوْ كووِٟ(

ثەتٍ ، فەهُٚكەیە ٓیویە گُٚبّ ًەڕاٍزی ئەٙ، ئەٙ فەهُٚكەیەی هۆهوكۆرەٙە
ٗەُٚٙ ئەٙ ىآبیبٓەی هزێجیبّ ًەثٚاهی اًَیبٍە اًْوعیە كآوبٙە ٙەهوٚ ئِیوبٍ 

ٗەُووٚٙ ئەٙآە عووگە ًەٙەی ثبٍووی  (ُووبٙەهكی ٙ عووٚەیٔی ٙ ئەثووٚ یەعووال)
چەٓل ُەهعێووی رویْویبّ كآوبٙە هە كەثو  ، ەّی ثٚٓی فەًیفەیبّ هوكٙەكٚڕ

ٗەُٚٙ ئەٙ ىآب گەٙهآە ، ە كیئیِبُی گەٙهە فەًیفە ئەٙ ُەهعبٓەی ًێجێز
ٗەروب ٗەٓولێویبّ ، هووكٙەعی فەًیفە ئیِوبُی گەٙهەیوبّ ّەهثبٍی ىآَزی 

ی كەث  فەًیفەُ ّەهعُەهعی كبىی ثّٚٙ چەٓلە گوٓگە ًەىآَزی  كە ێْ
ُەهعەهووووبٓی ، عییەٙە ثەكەك كووووبىیەم ئبگووووبكاهث ّووووەهًەڕٙٙی ىآَووووزی 

، پبم ٙ كاٙێْ پوبم ثو كەٍذ  ئیٔغب كەث ، ُٚعزەٗیل ٙ ُٚفزی ًێجێزە كی
ەّویبّ ثوۆ كآوبٙە ُەهعەهوبٓی رویْویبّ ثوۆ كآوبٙە ٚەڕفەًیفە چۆّ ُەهعی ك

عی ٙ كاٙێوْ پوبهی ٙ ًەفوٚا روٍوبّ ٙ ئوبىاٙ ّوەهٙەهٚ ثبٍِبّ هووك ىآَوزی 
ثوووۆیەئەٙەی ٍوووەیوە هەُێوووژٙٙ ، چەٓووول فوووب ێوی روووو، ثەعەهگ ٙ ًێ٘وووبرٚٙ

ٓەی ًەٙ هزێجووبٓە كەفووٚێٔزەٙە ئەٙ فە وووە ًەهووبری عێجەعێووكٓووی ئەٙ ُەهعووب
ثٚٙٓیوووبّ ثەٓەىەهی ئیعزجوووبهەٙە ٙەهگوروووٚەٙ  كٚڕەّووویرەٓ٘وووب ُەهعوووی ، ٗوووبرٚە

ئەٙ ُەهعووبٓەی  كٚڕەّوویثبّووە ئەگەه هەٍووێوی ، ئەٙەی رویووبّ ٙاى ًێ٘ێٔووبٙە
یووبّ عەهەثە ٙ ، ًێٔەٗووبرجیزە كی ٙ هەٍووێوی ئەعغەُووی ٗەه عەهەة ٓەثوو 
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ی ًٙەفەُوی عّوەهثەتٍ ئوبىاٙ ثەعەهگ ٙ فوبٙەّ ىآَوزی ، ٓیویە كٚڕەّی
 ەهە ثووێزە فەًیفە؟كٚڕەّییْ ٙ رەٓ٘ب ئُِٚەد كاث  كەث  ٙاى ًەٙە ثێٔ

 هللص٢ً ا)ثێگُٚبّ ٓەفێو ٙەئەٙە فیل٘ی ئەٙ فەهُٚكەیەی پێەەُجەهی فٚا 

ثووٚٙٓی ثووبكی ُەهعەهووبٓی  كٚڕەّوویثە وووٚ كەثوو  عووگە ًە، ( ٓیوویە٘ ٚضالالًِٝالالعً
ثووٚٓی  كەىآوویْ ئەٙ هووبد ٗەٍووزیبّ ثەگوٓگووی فووٚكی، رویْووی ًێجێووزە كی

، عییەّووەهفەًوویفە هوووكٙەٙ پێیووبّ ٙاثووٚٙە هە ٍیَووزەُی فەًوویفە ٙاعیجێوووی 
ەهوووبّ ٗوووبرٚە ٙ ىآبیوووبّ ثبٍوووی ئەٙەیوووبّ هووووكٙە هە یئەٙەُ ًەهزێجوووی فیل٘ی

ًەثەهئەٙەی ٓەثووٚٓی فەًوویفە ، ئووُِٚەی ئیَووالُی ٓووبهوم ثوو  فەًوویفە ثێووذ
 ٍەهٙەهث .(فەٙىا)یبٓی 

عێووكٓی  ثووۆ عێجووٖ ٙ ٕ ٔووٍٖووێن هووۆ ثج ٙهی هٖ كٕ  وی ًووٖ ثێووذ فووٖ كٕثووۆیە 
ا ُبُخ ُٚبوٚعخ ًقالفوخ : كەفەهُ  اًِبٙهكٝ ئیِبٍ  ٙهٕ هعی فٚای گٖ ّٖ

أًجووٚح فووٞ ؽواٍووخ اًوولْٟ ٠ٍٙبٍووخ اًوول٠ٓب ٙعلوولٗب ًِووْ ٟلووٍٚ ث٘ووب فووٞ ا ُووخ 
ی ٙ ٕ ه ئوٖ ثوٖ ًٖ  ٙاروٖ  د كآووإٙٙ ٕٚری ٓج فیالفٖ  د ًٖ ئیِبُٖ (0)ٙاعت ثب عِب 

٘ ٝالالعً هللصالال٢ً ا)ٙ هٕ ُجووٖ كٙا پێەٖ (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)ّٙیَووزِب هی فۆّٖ ُجووٖ پێەٖ

ی   وووٖ ٙ فٖ ری ئووٖ د رووب فووۆی ُووبثٚٙ ٍیبٍووٖ یووٖكٙا ٓب هی ثووٖ ُجووٖ پێەٖ (ٚضالالًِ
  .ٍز   لٕ ٖٗ  ٙ هبهٕ ئیِبٍ ثٖ (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)ٙ كٙای ئٖ هوك ًٖ كٕ

 یڕٙثوبهآی هبڕ َٚ هّزی ٙ ٖٗ هپٖ ٍێن ثۆ ٍٖ هوكٓی هٖ یثٚٙ كیبه ٙا هٖ
  . هٕ ٍٖ ای ًٖڕهۆ ٙ ٙاعیجٖ  ٙهٕ هعی فٚای گٖ ّٖ ٓل هوكٓیبّ ثٖ  وی ٙ پبثٖ فٖ

                                                            

 .05  پەڕە ،األؽوبٍ اًٌَطب٠ٓخ ًٌِبٙهكٝ( 0)
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ٌ  جَُِٝع فلاتن): هُٚم فٖ كٕ (اثْ ؽيٍ)  ه ثۆیٖ ٖٗ  املسج٦ال١  َٚجَُِٝالع  ايطنال١ٓ  أٖال
َِٝٗالا  َٚاجِالب  اِيأَال١  ََٚإٔ اِينََِاََال١  ٚجالٛم  عًال٢  اِيدََٛازِج َٚجَُِٝع ايػِّٝع١َ َٚجَُِٝع  عًََ

ٞ  ايػَّسِٜع١َ بَِأِحَهاّ ٜٚطٛضِٗ اهلل ِحَهاّأَ فِٝٗ ُٜكِٝ عَادٍ اّإلََِ ااْكٝاد  َأتَال٢  ايَّتِال
ِِٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زَضٍُٛ بَٗا ِ  اِيدََٛازِج َٔ ايٓحداأل حاغا َٚضًِ عًََ  َيالا  َقالاُيٛا  َفالنَُِّْٗ

َّٓاع ًِٜصّ ِِِٝٗ َٚإََُِّْا اِينََِا١ََ فسض اي  (0) .بَِٝٓٗ( اِيخل ٜػاطٛا َإٔ عًََ
ٙ  ُٚٙ ُٚهعیئووٖ هٚ ٗووٖ هٕٙ اّ ٗووٖڕد هووۆ ُبعووٖ د ٙ عٖ ٌٗی ٍووٖٚٓ ئووٖ  رووٖٙا 
ثْ  ٍ ٓووٖ ٍووێوی هووٖ ٓوول هٖ ه چٖ گووٖ ه ثووٚٙٓی ئیِووبٍ ُٖ ٍووٖ ٙاهیظ ًٖ ٙ فووٖ ّوویعٖ
ٙ  هًوٖ . ٖٗ ىیٌوٖ ٙاهیظ ٙ ُٚعزٖ فوٖ ٓولێن ًٖ هٚ ٖٗٙ ٕ  ٓیٖٔ  ثٖٚٙٓاڕٙ هۆ ڵ ئٖ گٖ ًٖ

ُوخ ُوْ اُوبٍ ٟلو٠َ اًولْٟ ٟٖٙٔوو  ثول ًال: هُٚم فوٖ ٙی كٕٙ ٕ ئیِبٍ ٓوٖ ٙ ٕ ثٚاهٕ
 (0) .أًَخ ٟٙٔزٖف ًٌِم٠ٌُْٚ َٟٙزٚفٞ اًؾلٚ  ٟٙضع٘ب ُٚابع٘ب
ًەثەه ئەٙەی ، ًێوە ٓبچبهیْ ٙ كاٙا ًەفٚیٔەه كەهەیْ ًەگە ِوبّ ثەٍوەثوثێذ

هەثەكافەٙە ئەٙ هبد ٗوی  ، گوٓگە ثبٍی ئەهم ٙ ُبفەهبٓی فەًیفە ثوەیْ
ثوووووۆ ئەٙەی فوووووٚێٔەه ، فەهوووووبًّەٙ ئەهم ٙ ُبفوووووبٓە ٓەٗوووووبرجٚٓە كی ًەفەًی
عییەهبّ چوووۆّ ثبٍوووی ئەهم ّوووەهثەهچوووبٙی ڕّٙٙ ثێوووذ ٙ ثيآووو  ًەهزێوووجە 

 ُٙبفەهبٓی فەًیفە هواٙەٙ رب چەٓل ًە ٙاكیع ڕەٓگی كاٙەرەٙە.
 

                                                            

 .80/ 0اًفٖي فٞ اًٌِي ٙاألٗٚاء ٙأًؾي ( 0)
 .00/ 02هٙبخ اًطبًج٠ْ ٙعِلح اًِفز٠ْ ( 0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

384 

 ٔذ خاڵێىی گزٔگ چٗ تٗ ەئاِاژ

 .د د ٙ فیالفٖ ُبٓبی ئیِبُٖ: ٍ هٖ یٖ
، اییویب ثوۆ گوُٚد ثێذ  عب ثۆ ٗیلایٖ، ری هوكّ ٙایٖ پێْٖ  د ٙارٖ ئیِبُٖ

ُّ : ٚاإلَِالاُّ ): هبد ٙایی كٕ پێْٖ هٖ  یٖ ٍٖ ٙ هٖ ئیِبُیِ ئٖ َّ  ََالِٔ  ُنال  قالٌّٛ  بِالِ٘  ا٥التَ
: هُٚم فوٖ كٕ ٓەٙەٙەیئیِوبٍ  (0)(ضالاييني  َنالاُْٛا  َأٚ اِيُُِطتَكِِِٝ ايصِّسَايِ ع٢ًََ َناُْٛا

ِٕ َٜحُالالٛشُ) ًِنََِالالاِّ َُٜكالالاٍَ َأ هوووم  كٕ: ٙارووٖ (0).(اِيُُالالِمَِِٓني ريََُٚأَِالال َٚاِينََِالالاُّ اِيدًََِٝفالال١ُ: يِ
ٙ  ًیفووٖ ٙاثٚٙ ُبٓووبی فٖ ٙاكاهاّ هووٖوُیوی ثوو یووب ئیِووبٍ یووب ئووٖ  ًیفووٖ ثووٚروم فٖ
 .هزو ٗبرّٚٙ ه یٖ هاُجٖ ثٖ ًٖ ُبٓبی ئیِبٍ

ىیوبرو   ی پێوووإٙ ىیفٖٙ ٕ یەٙ ئبُبژ كٚهئبٓی پیوۆى ٗبرٕٚ ُوی ئیِبٍ ًٖ چٖ
ٙاّ  ئیِووبٍ ٙ پێْووٖ  یە ٗووٖ  ٙارووٖ، ێووذٍووذ ث ثٖ ری پێِٖ ٍووێوی ربیجووٖ م هٖٙ ٕ ٓووٖ
ری  كژایٖ ًٖ  ٙایٖ ٙ پێْٖ ئیِبُٖ  ّٖ ٖٗ ەٙ ، ٙ كیٖٔ ه فَزٔی ئٖ ٍٖ د ٙ ٗیلایٖ ًٖ

ة )  هوۆی ئیِوبٍ ٙاروٖ، هكگبه هٕٙ كیٔی فٚای پٖ  ثوۆ پیووۆى كٚهئبٓی ًوٖ( ً  أَئِمَّ
  .اییوٌٗی گُٚ د ٙ ئٖ ٌٗی ٗیلایٖ ٍذ ئٖ ثٖ ُٖ  هبه ٗبرٕٚ ثٖ عۆهكٙٙ  هٖ ٗ

ًْ}: هُٚم فووٖ كٕ هكگبه هٕٙ فووٚای پووٖ ُْ َِااا ااثًوََسَهيْ ٍَّ ِ ن
َ
ْٓااُدونَأ ْمرَُِاااَح

َ
ةِأ

َِا وَْضيْ
َ
ًَْوأ ِٓ اَلةِِإَوكَاامَاْْلَْ َاتِفِْهَوإيَِلْ ََكةِِإَورَخااءَالػَّ ٔاالازَّ نَلَااَوََكُُا

  (8).{ََعةِِدرَ
                                                            

 .00/ 00ًَبّ اًعوة ( 0)
 .02/09ْ ٙعِلح اًِفز٠ْ هٙبخ اًطبًج٠( 0)
 .88: األٓج٠بء( 8)
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نَْوُُرِياادُ}: هُٚم فووٖ ٗب كٕ هٕٙ ٗووٖ 
َ
ََّأ اا ٍُ َج ََِعَ ََاَّلَّ ٔاراا ِفاْشُخْؾااهُِف

رِْض
َ
ًْاْْل ُٓ ثًَوَُنَْهيَ ٍَّ ِ ن

َ
ًُأ ُٓ َٔارِثِيَوَُنَْهيَ ْ   (0).{ال

َِا} ًْوََسَهيْ ُٓ اثًٌِاِْ ٍَّ ِ ن
َ
ْٓاُدونَأ ْمرَُِااَح

َ
ااةِأ ٍَّ َ وال ُ َُ ٔاَغا َِااَوََكُُا ِ ةِآرَاح

ُِاأن ِ ٔك یوٙ ٖ ٙای فوو پێْووٖ  یووبّ پێووووإٙ ەئبُبژ  ربٓووٖ ٙ ئبیٖ ی ًووٖ ٙآووٖ ئٖ (0){رُ
 ْ.ری د ٙ ئیَالُٖ ٗیلایٖ

ری  كژایوٖ  ّ ئیِوبُْ ًوٖ هٖ ٌٗی هٚفو كٕ ری ئٖ ّ ئیِبُٖ  وێن ٖٗ ئبٙاُ فٖ
 ٍبك . ی فٖٙ ٕ ثاڵٙ هوكٖٓ ٙ ٙ ئیَالُٖ ئٖ

ٔاِإَونْ}: هُٚم فووٖ هكگبه كٕ هٕٙ فووٚای پووٖ ًََُْسُراا ُٓ اااَج ٍَ ْح
َ
َْخ َبْهاادٌِِاا

ًْ ِدِْ ْٓ ٔاَخ ُِ َه ـَ ًِْفَو ثَٔاَذَلاحِيُدِرُِِس ٍَّ ِ ن
َ
ًْاىُْسْفرِأ ا ُٓ اانََلإِجَّ ٍَ ْح

َ
ًْخ ا ُٓ َ ل

ًْ ُٓ ٔنىََهيَّ ُٓ َخْذَُاهُ}: هُٚم فوٖ ٗبكٕ هٕٙ ٖٗ (8){رَجَْخ
َ
َُِٔدهُفَأ ًْوَُس ُْ ََِتاْذَُا ِفَذ

ًِّ ٍِيَََعكَِتثََُكنََنيَْففَاجُْلرْايْلَ ِ ال ًْ*اىلَّ ُْ َِا اثًوََسَهيْ ٍَّ ِ ن
َ
إَِلرَاْدُنٔنَأ

ثَِوَئْمَرِانلَّا ٌَ اونََلاىْلَِيا كٚهئبٓی پیووۆى  ٙ ًوٖٚه ٗوبر تٍ گوٖ ثوٖ (0){ُحَُِْصُ
 د . ثۆ ٗیلایٖ  ی هوكٖٓیٙا ٍذ ًێی پێْٖ ثٖ ٙا ُٖ ربم ٗبد ئٖ ٓبٙی ئیِبٍ ثٖ

                                                            

 .5: اًلٖٔ( 0)
 .00: اًَغلح( 0)
 .00: اًزٚثخ( 8)
 00 – 02: اًلٖٔ( 0)
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ًَابَْخَحِإَوذِ} ُّإِةَْراِْي اٍتَربُّ ٍَ ََّةَِسيِ ُٓ ٍَّ َت
َ
كَاَلفَد َِّااِسَساِنيَُمإِّنِ لِي

ًٌ ا ٌَ َْكَاَلاإِ ٌِ َِاُلَلكَاَلُذّرِيَِّّتَو ِْٓديَح ٍِيَخ ِ ال   (0){اىلَّ
ََ}: هُٚم فوٖ ٗب كٕ هٕٙ ٖٗ ِر َِااَحُلٔلُٔنََواَّلَّ اْبَربَّ َْنَلَااَْ َِااٌِا ْزَواِس

َ
أ

َِا ِ ةََوُذّرِيَّاح ْخُيٍكُرَّ
َ
َِاأ خَّلِيََواْسَهيْ ٍُ الِيْ ًٌ ا ٌَ ِ   (0).{إ

یبفٚك ئیِبُی   ًیفٖ ٙاكاهآیِ ثۆ فٖثوُیوی  ثی ئٖ كٖ ًٖ ٙ ٕ ٙ ثٚاهٕ ه ًٖ ٖٗ 
ی  ٙهٕ ىای فووٚای گووٖ ڕەهو  ثٚ ثووٖ فووبری ئووٖ كٙای ٕٙ ًووٖ ٙ ٕٚهبه ٗووبر ثووٖ  ٙهٕ گووٖ
ِ ٝال عً هللصال٢ً ا )هی فوٚا ُجوٖ ی پێەٖ ًیفوٖ فٖ ثٖ  ه ث  هوٖ ٍٖ ًٖ ثووكها  ٓوبٙ كٕ (٘ ٚضالً
 ىای ڕٕه  عُٖٚ یِبُئی  ٙاكاهآیبّ كا ثٖوُیوی ث ثی ئٖ كٖ ی هیواٍ ًٖ ؽبثٖ ٕٖ

 أَري ٜا (عٓ٘ اهلل زضٞ) عُس ايصنخاب١ بعض دعا إٔ ٚاتنفل) ه ث . ٍٖ فٚای ًٖ
ٓناع فاضتخطٓ٘ املمَٓني  (8) .( ب٘ ٚدعٛٙ ٚاضتصٛبٛٙ اي

  

                                                            

 .000: اًجلوح( 0)
 .80: اًفوكبّ( 0)
 .038 \0ثەهگیربهٟـ اثْ فٌلّٙ ( 8)
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 گوی گزٔ ذێثیٕی یٗ

ِ ٝال عً هللصال٢ً ا ه) ُجوٖ فبری پێەٖ كٙای ٕٙ ًٖ یبّ  ُبٓبهوٖ  ًیفوٖ ( ئیِوبٍ ٙ فٖ٘ ٚضالً
ی  ی  کٖ ٙ فوو ه فۆّووی ئیِووبٍ ثووٕٚٙ ٗووٖ  ًیفووٖ فٖ  ٙارووٖ، ّم ثووٚٙ ه یووٖ هاُجووٖ ثٖ
، ٙ ٕ ٙاٙی هۆثۆرٖ رٖ ً ثٖ م هٖ یٖ  ًٖ  ثٖ كٖ ٙ كٙٙ ًٖ ٍزبّٙ ئٖ ٙاّ ٕٙ رٚاهبٓی ئٖ فٖ
ٙیَوزِبّ  هی فۆّٖ ُجٖ كٙای پێەٖ ً ًٖ چبهزویْ ٙ ىآبرویْ هٖ  ه ثۆ ِٖٓٚٓ ٖٗ
ه ث   ٍٖ ىای فٚای ًٖ ڕٕ ٚ ٕكیق ث هوی ٕٖ ثٚ ثٖ ئٖ یِبُیئ (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)

ًی  عووٖ یعٍٚووِبّ ٙ كٙارووو ئیِووبُ یهٙ كٙارووو ئیِووبُ عُٚووٖ یكٙارووو ئیِووبُ
م  یٖٙ ٕ ٗی  عٚكاثٖٚٓ ٍذ ثٖ ٖٗ  ٙآٖ ری ئٖ ٍبیٖ هٖ ًٖ، ه ثێذ ٍٖ فٚایبّ ًٖ ىای ڕٕ
م  یووٖ ًٖ  ٙ كٙٙ ُبٓبیووٖ تٍ كٙارووو ئووٖ ثووٖ، ری ًیفبیووٖ د ٙ فٖ ئیِبُووٖ  ًووٖ  هوإٙ ٓووٖ

هی ٖ ىای ڕّٕوب  ی هوٖ ٍوبٖٓ ٙ هٖ ئوٖ  كهێزوٖ ثی ئیِوبٍ ىیوبرو كٕ كٖ ًٖ ٙ ٕ زٖهوێ عٚكاكٕ
  ٙهكٕ  ٙهكٕٙ  ثٕٚ ٙ ٕ ٍزٖ كٕ ی ثٖٙتری  ىیبرو ئیلاهٕ  ًیفٖ ٙ فٖ ثٕٚ كیْ ٖٗ ىۆهیبّ ًٖ

ری  ری كیوْ ٙ ئیِبُوٖ ئیِبُوٖ  ٙاروٖ ٙ ٕ هوێزوٖ م عوٚكا كٕ یوٖ ًٖ  رٖ ٙ كٙٙ ٕویفٖ ئٖ
ىۆه ثێئبگوب   ًیفوٖ فٖ  وبٓێن هوواّٙ ثٖ فوٖ  ثیٔیوٕٚ  ۆٕٙف ی ثوٖٙ ٕ ئٖ ُٙێژٙ، كٙٓیب
ری  د ٙ فیالفووٖ ُبٓبی ئیِبُووٖ ٙاّ ثووٖ ری ئووٖ د ئیِبُووٖ هیعٖ ّووٖ  ًووٖ  ثٚٙیٔووٖ

 .  یٖ كٕ هُٕٚ ٙ فٖ د ئٖ فيُٖ  ثچیٖٔ  گوٓگٖ  ثۆیٖ  ئیلاهی ٙ ٍیبٍی ٗبرٕٚ
انَنَ" ٍَ َْبظ ةَانلُّْه ِرَُشأُلكَاَل:كَاَلُضَذْحَفثََخ اهللَّ َُغاحَّ اهللَّ

ًََنيَيِّْ َّٔةُحَُسٔنُ:وََشيَّ ًْانلُُّت اذِيُس َُطاءٌََ نْاهللَّ
َ
ًَّحَُسٔنَأ ااُثا َٓ رَْرَذُه

ُ ًََّتَهاَلاهللَّ ِخَلفَثًحَُسٔنُُث اِجََعَ َٓ َّٔةٌِِِْ اانلُُّت َُطاءٌََ نْاهللَّ
َ
حَُسأنَأ
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ًَّ اُث َٓ ُرَْرَذُه ااَذَخُهأنََُعًؽاُميَْكًحَُسٔنًَُّثَُتَهاَلاهللَّ َُطااءٌََ نْاهللَّ
َ
أ

ًَّحَُسٔنَ اُث َٓ ُرَْرَذُه ًََّتَهاَلاهللَّ ِيَّثًُميَْكًحَُسٔنُُث ُْ ااَذَيُهٔنَُس َطااءٌََ
ُ نْاهللَّ

َ
ًَّرَُسٔنَأ اُث َٓ ُرَْرَذُه ًََّتَهاَلاهللَّ ِخَلفَاثًحَُسأنُُثا ااِجََعَ َٓ ٌِِْ

ةٍجُ َّٔ    (0)."ُت
ٓێٚاّ  ًوووٖ (٘ ٚضالالالًِٝالالالعً هللصالالال٢ً ا)ٙیَوووزِبّ هی فۆّٖ ُجوووٖ ژیوووبٓی پێەٖ: ٙاروووٖ
فوووبری ٕ ٙ  ثوووٖ فوووبد هوكٓوووی روووب ٕٙ ٙ ٕٚد ثووو ی ٓجوووٕٚٙ ٕ ی هیوووواٍ ُبٓوووٖ ؽبثٖ ٕوووٖ
د  ئیٔغووب فیالفووٖ،  گیوا ری ٗووٖ هایووٖ ُجٖ پێەٖ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)ه ُجووٖ پێەٖ
كٙارو ،  اّیلٕڕری  ثۆ فیالفٖ  یٖ ەُ ئبُبژٕ ٙ ری ئٖ هایٖ ُجٖ ێگبی پێەٖڕه  ٍٖ ًٖ
ٙ ٙ ٕ گوێزٖ ری ّٚێٔی كٕ ؽٖ ڕەٓب  ًٖ ووێوی پ گیوم ٙ ُٚ  لٕ ٖٗ  رٖ ٙ فیالفٖ ئٖ

  ٙارووٖ، ٙ ٕ گوێزووٖ ّووٚێٔی كٕ ىۆه  ی ثووٖکوێ گیوم ٙ ُووٚ  وولٕ ُ ٖٗٙ ٕ كٙارووو ئووٖ
 عی ٓ٘وووٖ ه ُٖ ٍوووٖ د ًٖ ُ فیالفوووٖٙ ٕ كٙای ئوووٖ تد ًوووٖ ٍوووٖ ُیوارگورٔی كٕ ثوووٖ
  .ٙ ٕ ێزٖڕٖ گ ٙیَذ كٕ فۆّٖ (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)هی ُجٖ پێەٖ
  گبروٖ رب كٕ ٙ ٕ ثێزٖ م عٚكا كٕ یٖ ًٖ  ٙهكٕ  ٙهكٕٙ ئیِبٍ  ًیفٖ ٙا ثٚٙ ُبٓبی فٖ هٖ
هعی فووووٚای  ئبكبهێوووون ٙ ّووووٖ  ٙٓووووٖ هٖ م ٙ ؽووووبهَ كٕۆه ی ٍووووٖ ٙ ئبٍووووزٖ ئووووٖ
ڵ  گوٖ ثێوذ ًٖ ِبّ كٕثێگُٚبّ ٍُٚو   ئبكبهێوی رو هٖ  ٙێزٖ هٖ هكگبهیِ كٕ هٕٙ پٖ
  ی هوٖ ٍوٖ ٙ هٖ ڵ ئوٖ گٖ ٙ ًٖ هعی ًێیٖ ّٖ  ی هٖ ٙ ّٚێٖٔ ًٖ، هعی فٚا ثێذ ّٖ
 . هعٖ ه ّٖ ٍٖ ًٖ

                                                            

 .0083، 8ُْوبح اًِٖبث٠ؼ ( 0)
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ڵ  گووٖ ًٖ  تد ّووزێوٖ ٍووٖ كٕ ُیوارگورٔی ری یووب ثووٖ ًیوبیووٖ ی ُُٖ ٍیَووزٖ
    وُٖب ًین یوب ثٖٔ ری ُٖ ٕٗٚ ّٖ ٙٚٙیَز  ُٖ ٙ ٍیَزٖ ٙ ًٖ ٙ ٕ ئیَالٍ رێن ٓب هبرٖ

ٙ  ٙ ئوووٖ هٕ هبّ ثوووٖ ٓگبٕٙ ٗوووٖ، ئوووُِٚەدٓووولی ٙ ٕ ەهژ ه ثٖ ٍوووٖ ثٖ  ىا وووٖ  ثیٌوووٖ یوووب كوووٖ
 هٙی كٙ ُبٖٓ ٍٙیَوزٖ یوب ئٖ، هب یٌی ثۆ كٕ ُٖ  ٍٖ ٙ هٖ ئٖ  ٙاد هٖڕ كٕ  یٖ اٍزٖڕئب
فۆیوووبّ  ك ی عوووٖپێی  هّ ثوووٖ ّوووٖ ی ثٖ ك  لٚتٙی عوووٖ هعی فوووٚاٙ ٗوووٖ ّوووٖ ًٖ
ٓ٘ب  تٍ رٖ ثٖ،  فوإٙ ْزگٚمپی ڕۆژٙا ٙك ٙ  ویبّ كیبهی هوكٕٙ ٓلی فٖٙ ٕ ەهژ ثٖ

رێوولا  وی  ی فووٖڕۆژٓوولی كٙٓیووبٙ كٙاٙ ٕ ەهژ ثٖ  ری یووٖ هایووٖ ُجٖ ی پێەٖ فیالفووٖ
 .  چبٙ هوإٙ ڕە

ٓنالالاع ازمَٚكصالالٛد ايػنالال): هُٚم فووٖ كٕ ٙ ٕ ٙ ثووٚاهٕ ئیِووبٍ )اثووْ فٌوولّٙ( ًووٖ  باي
ٌ  ايػنالسا٥ع  مبكتض٢ فٛجب آخستِٗ صةح  يف ايػنالسعٝن١  األحهالاّ  عًال٢  ايهاّفال١  محال

 فٝال٘  قاّ َٚٔ األْبٝا٤ ِٖٚ ايػنسٜع١ ألٌٖ احلهِ ٖرا ٚنإ ٚآخستِٗ دْٝاِٖ ٛاٍأح
ٝناخلًفا ِٖٚ َكاَِٗ ٕن اخلةف١ َع٢ٓ ذيو َٔ يو ٤ٔ فكد تب ٞن املًو ٚأ  ٖٛ ايّطبٝع

ٞن  ٚايػنال٠ٛٗ  ايغالسض  َكتضال٢  ع٢ً ايهاّف١ محٌ ٛ  ٚايطنٝاضال ٌ  ٖال  عًال٢  ايهاّفال١  محال
ٓناس َكتض٢ ٞن اي ٞ  ٚاخلةفال١  املضالازن  ٚدفالع  ْٜٝٛن١ايدن املصاحل جًب يف ايعكً ٌ  ٖال  محال

ٓناالس  َكتض٢ ع٢ً ايهاّف١ ٞ  اي  ايسناجعال١  ْٜٝٛنال١ ٚايدن األخسٜٚنال١  َصالاحلِٗ  يف ايػنالسع
ٞ  اآلخالس٠  مبصالاحل  اعتبازٖا إىل ايػنازم عٓد نًّٗا تسجع ايدنْٝا أحٛاٍ إذ إيٝٗا  فٗال

 (1) .ب٘( ايدنْٝا ٚضٝاض١ ايدنٜٔ حساض١ يف ايػنسم صاحب عٔ خةف١ احلكٝك١ يف

                                                            

 .089 \0ربهٟـ اثْ فٌلّٙ ( 0)
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فٚا  گوویْ ثوٖ ٓب كٕ ی پوٖ گٚروٖ  یْ هوٖ ثووٖ ٙ ٕ ثٖ  ەئبُبژ ًێوە  گوٓگٖ: ٍ كٕٙٙ 
 وٚ  ثوٖ، ٓگێوی ٓییوٖ هعلا ٗوی  ٍوٖ هاىٙی ّوٖ روٖ ًٖ، د یزبّ ٙ ٍیبٍوٖ ّوٖ  ًٖ
  فُ٘ٚوٖ ٙ ُٖ ئوٖ، ی كجٚڵ ثێوذٙ ٕ ٙ ٍُٚ ِبّ ٓبثێذ ئٖ هعٖ ی ّٖ ٙآٖ پێچٖ ٙ ٕ ئٖ
یزبّ  ّووٖ گووویْ ًٖ فٚا كٕ ٓب ثووٖ ێووذ ث ێوویْ پووٖث كٕ  فٖوویٌی پێجوولهم ٙارووٖ ثێووذ رٖ كٕ

)اعووٚم ثبًٌووٖ ُووْ اًْوو٠طبّ   ٙارووٖ  یووٖ ٙ گٚرٖ ئووٖ  رێوی ٓبئیَووالُی. ٕٙ ٍٙیبٍووٖ
 هللصال٢ً ا ) ٙیَوزِبّ فۆّٖ  هوٖ  هآوٖ ُجٖ عی پێەٖ ٓ٘وٖ ی ُٖ ٙآوٖ ٙا٠ًَبٍخ( پێچٖ

ِ ٝعً ُْبِ):ری هُٚیوٖ ( فٖ٘ ٚضالً
َ
اْل ًُ ُٓ ُٔشا انِياَوتَُص ُِأإِْْسَ . (0) (َيااءََُكَُاْجَب

 وی ٙ  هٙ ثووبهی فووٖثوكٓووی هووب ەێووٚڕ ُبٓبی ثووٖ ثووٖ  رٖ هعی فووٚا ٍیبٍووٖ ّووٖ
ئەٙ گووٚرەیە ئەگەه ًەّووٚێٔی فووۆی ثەهووبه ٓەٗێٔوێووذ ىۆه ، ی ٙتد ئیوولاهٕ

 فوا  كەكۆىهێزەٙەٙ ثۆكاثویٔی ٍیبٍەد ًە ّەه  ثەهبه كەٗێٔوێذ.
  

                                                            

 هٙإ اًجقبهٝ(  0)
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 رن ٚ ِافی  ئٗ
 ئیسالَ ٌٗ، حاوُ، راْڵسٛ، ئیّاَ، ٌیفٗ خٗ

  كایووٖ  هووٖ كبُٖ ٙ ُٖ ىیفووٖ فووٚكی ٕٙ  ئیَووالٍ ًووٖ ی ئیِووبٍ ًٖ ىیفووٖ گوٓگووی ٕٙ
ؽووبهَ   ثێزووٖ یووب كٕ  هوێزووٖ هوو  كٕ  گوٓوون ٓیووٖ  ٙارووٖ  هٖ ٍووٖ فووٚكی هٖ  م ًووٖٙ ٕ ٓووٖ

، هبٓی ثپێووو  فووٖ كٕ ٙ ٖٗ ڕاپەڕێٔوو هبٓی  ههووٖ ئٖ  ٍووٖ ٙ هٖ ئووٖ  یووٖٙ ٕ گوٓوون ئٖ
ه هٚهٍوووی ؽوووٚهَ ثوووۆ  ٍوووٖ  ٗبرۆروووٖ ؽوووبهَ ٖٓ، هبٓی ثپوووبهێيهم هٚ ُبفوووٖ روووبٕٙ

 وٚ ؽووبهَ  ثووٖ، ی ثیٌووٖ ٙ كٖ ُب ووٖ ً ٙهووبهٙ ثٖٔ ی فووٚكی فووۆی ٙ هووٖپبهاٍووزٔ
ٙ  ئووٖ یٙ ٕ ُبٓووٖ ری ثٖ هعییٖ ّووٖ  ٓوول فب ێوون ؽبهِووٖ ی چٖپبهاٍووزٔئیَووالٍ ثووۆ  ًٖ
 .  یٖ ٙ فبتٖٓ ُبٓی ئٖ ٖٓ ّی ثٖٙ ٕ ٓلٖٓ د ًێَٖ هعییٖ ٙ ّٖ یٖ ٖٓتفب

  ًیفوٖ" ه "ئیِوبٍ" یوب "فٖ ٍٖ ًٖ  ّ هوكًٕٙٙیب ىآبیبٓی ئیَالٍ ثبٍی ُبفی گٖ
   ی پێوولهإٙ ری گٚێوایووٖ هعییٖ ّووٖ  فووبتٓەٙ  ه ثووٚٙٓی ئووٖ ثووٖ ًٖ  یووب "ؽووبهَ" ٙارووٖ

رٚآوبی )ٙ ٙ ٕ ٓوێزٖ ٍوٖ  ی ًو  كٕ ری گٚێوایوٖ هعی یٖ ّٖ  ٙ فبتٖٓ ُبٓی ئٖ ٖٓ ثٖ
ئیَوالُلا ٗوی   ی ًٖٙ ٕ ه ئٖ ثٖ گیوم. ًٖ هكٕٙ ٕ ٙ ٕ هی ئیعزجبهٕ ىٕ ٖٓ ثٖ (گۆڕیٔی

ًەٍەه ثٔچیٔەٙ ثٔەُبی  روٌیف ا  ، رٚآبی ُوۆڤ ًٖ  هٓییٖ كٕ ٓێن ثٖهُب فٖ
 ثِللٙه.
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 فوٞ األؽوبٍ رؾوٟو) هزێجی ًٖ ئیِبٍ )أثٚ عجل اًٌٖ ثله اًلْٟ اثْ عِبعخ(
هوبد   ووی كٕەف ه ٍٖ ًٖ ئیِبٍ ُبفی ثبٍی یٙ ٕ ئٖ كٙای( اإلٍالٍ أٗي رلث٠و

 : كەهبد ًەٍەه ًٍٚزبّ  وی ی فٖ ُبفٖ (02)ٙ  ئٖ  ئیٔغب ثبٍی
 ُی هوٖ یٖ فوب ی  ٙارٖ، هگوی هوكّ ًێی ی ئیَالٍ ٙ ثٖپبهاٍزٔ: ُیبّ هٖ یٖ
 ژێوو  ًوٖ كیوْ ثێوذ كٕ ثٚٙ  ًیفٖ فٖ ه گٖ  یٖ كیٖٔ ٙ ئٖ یپبهاٍزٔ یبٍٚ زبّ  ًیفٖ فٖ

 ٙ ًوٖ ئیَوالٍ ثێذ كٕ ثٚٙ ٙترێویِ ؽبهِی ه گٖ، ثپبهێيم د فیالفٖ كهِّٙی
 ن ٙ  هبّ ثوبد ٙ فوٖ وٖعی٘بكی ُّٚوی،  اٍپێوكهإٙڕپێی   هٖ ێيمثپبه  ٙترٖ

ثوووبد ٙ  ّوووو ئبُبكٕ هثبى ٙ ًٖ گێواّ ثپووبهێيم ٙ ٍووٖ ێگوووٙ ئووبژإٙڕ  ٙتد ًووٖ
ٙ  پبهاٍووزْ  م كووبیَ ثوووبد. ٙارووٖ ُٚٙ ڕٙٙیووٖ ٗووٖ ًٖ  ٍووزٖ ثٖ ٙ ُٖ فووۆی ثووۆ ئووٖ
  . ثێذ ُی ؽبهَ هٖ ُی یٖ فٖ  كەث  ٙ ئیَالُٖ پبهێيگبهی ًٖ

 ه ٍووٖ ًٖ  یووٖ كیٖٔ ٙ ئووٖ یپبهاٍووزٔ: ه ؽووبهَ  ٍووٖ  وی ًٖ ُووی فووٖ ی كُٕٙٙووبف
 ؽوبهَ  ٙاروٖ، ؽویفێن روٖ ُٚٙ ٗوٖ  ًوٖ كٙٙه فوۆی هبٓی ٌییٍٖ ئٖ ُب ثٖٔ ٙ ثٔچیٖٔ
 وٚ  ثووٖ، ّ هووٖ ری ئیَووالٍ كٕ كژایووٖ  ثگوێووذ هووٖ  ٍووبٖٓ ٙ هٖ ًووٖ ڕمێووذ ث كٕ م ٓووٖ
ٙ  ئوٖ ٙ ٕ ٙآوٖ ڕێی ئٖ زٚآ  ًوٖهٚ ث ربٕٙ، ٙ ٕ فۆ ٓيین ثوبرٖ ٌٗی عیٌَ ًٖ ثێذ ئٖ كٕ

، كاد ٍووذ كٕ كٕ  ی ًٖ ؽووبهَ ُووبفی گٚێوایووٖ، م فووۆی ثپبهێيێووذٙ ٕ  ئیَووالُٖ
 ٙ ئوٖ یپبهاٍوزٔ، ٙ ی ّێٚآلّ ٙ ٓبّویْ هوكٓی ئیَوالُی كا ه ٗبد ٙ ٖٗ گٖ

 ووكٓی  هووبٓی فووۆی ٙ پٚچووٖ هیوویە  هٕ ُب ٍووٖ ٙ ثٔووٖ  ه ثٔچیٔووٖ ٍووٖٖ ً  ئیَووالُٖ
ٙ ىآبیوبٓی  ههی ؽبهِوٖ ئوٖ، ٙاكیع ًوٖ  ٙ ئیَوالُٖ ئوٖ ٙ ێن ثۆ  كآی ُٚٙ ٖٗ ٖٗ
  هۆڕاّ. یه ٍٖ د ًٖ ئُٖٚ
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 ٙەهوٚ  ئیَوالُٖ ٙ ئوٖ وییعبئ ّوٖ هوكٓوی ع  عێجوٖ: ُی ؽبهَ ههی ٍێیٖ ئٖ
د هووكّ ٙ  د ٙ ثبٓگولاّ ٙ كبُوٖ ُبعوٖ ٙ عٖ هبّ ٙ عُٚعوٖ ىٕڕ فٖ  ەهوكٓی ٓٚێژ
ٙ  ط ٙ عوووُٚوٕ هبّ ٙ ؽوووٖ ژٓوووٖ ٙ ٙ عٖڕۆژیٔی ٙ پوووێِ ٓوووٚێژی ٙ  ٗوووٖ ٙروووبهی

ط هووكّ  هبّ ٙ ڕێگب فۆّوووكّ ٙ ئبٍوبٓوبهی ثوۆ ؽوٖ ژٖٓ عٖ  گوٓگی كاّ ثٖ
 وی ّوویبٙ  ثێووذ ُْووٚهی ثقووٚاد فووٖ كٕ  ههی ؽبهِووٖ ئووٖ  ٙ هبهآووٖ ُٚٙ ئووٖ ٗووٖ

  ٙ هبهآووٖ د ثووۆ ئووٖ ٙ ووٖ رٚآووبی كٕ، ٙ  ٙ هبهآووٖ ٓغبُوولآی ئووٖ ڕاٍووپبهم ثووۆ ئٖ
  .ثەهبهثێٔ 

 د ُبٓووٖ ئٖ ٙ كیووْ ّ فووبٕٙ ٙ ّوویبٙ ٍوویٖ ه  ؽبهِووٖ ه ٍووٖ ًٖ: ٍ ُووبفی چووٚاهٕ
، ُوبه ىٙ ِی ٍووزٖ هگورْ ًووٖ هبّ ٙ ثووٖ ی هێْووٖٙ ٕ هالهوكٓووٖ ثووۆ یٖ، ثوووب كیووبهی
  ٍوبٖٓ ٙ هٖ ئبگوبهكاهی ئوٖ ٙ ٕ ث  فۆی ًێیبّ ثپێچێزٖ ُ ؽبهَ كٕٙ ٕ ڕای ئٖ هٕ ٍٖ

  . هبهیبٓی پ  ڕاٍپبهكٕٙ ثێذ هٖ 
 ثقووٚاد عی٘ووبك ٚهیُْوو فووۆی ثێووذ كٕ ئیَووالُلا ًٖ ؽووبهَ: ٍ ُووبفی پێٔغووٖ

م  ُی ٍوب   یوٖ هوٖ ی ، هوبد  ئبُوبكٕ ّوو ًٖ ٙ ٍٚپب  ٍزٖ ثٖ ُٖ ٙ ئٖ ثۆ ه ٖٗ
ثبهثٚٙ ٙ  ه ثوبهٙكۆفی ٍُٚو ِبٓبّ ًوٖ ثێگُٚوبّ گوٖ،  َوێذ ٖٗ  ڕىٕ فوٖٙ  عبه ثوٖ
ثێوووذ ؽوووبهَ  ٗب كٕ هٕٙ ٗوووٖ، ٓواثوووٚٙٓەپێِ كا ٙاىی ئیَوووالُی هۆٍوووپی ًوووٖ ثبٓگوووٖ
ٙ ی  ثوو  ٗووٖ كیي كاثووّٚٙ كٕ  ِبٓبّ ًووٖه ٍُٚوو ُی ٍُٚوو ِبٓبّ ثێووذ ٙ گووٖ فووٖ ًٖ

  یبّ ثلاد ٙ ئبىاكیبّ ثوبد.ٙ ٕ یبّ یب گۆڕیٖٔٙ ٕ هویٖٔ
   وووٖ فٖ ٙ ئووٖ ه ٍووٖ ثٖ فووٚا هعی ّووٖ  هووٖ  ؽبهِووٖ ههی ئووٖ: ٍ ّووٖ ُووبفی ّٖ

ی ُوبفی پبهاٍوزٔهكگبه ٙ  هٕٙ پوٖ فوٚای هبٓی ٍؤٚهٕ یپبهاٍزٔ ثۆ، پێٔ  ثَٖ
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  ٗێٔبٓووٖ  ئیَووالُلا ٗووبرٕٚ ی ًٖ لٙكآووٖٙ ؽ د ًووٖ ی ؽیوِووٖٙ ٕ ه ئووٖ ثووٖ ًٖ،  وی فووٖ
،  وی ی ُوبفی فوٖپبهاٍوزٔه  ٙ  ی ٍؤٚهی ّوٖپبهاٍزٔ  یٖ ٙ كٙٙ فب ٖ كی ئٖ

م ئبٍزْ ٙ چوۆّ  یٖ هی ًٖ هاُجٖ ثٖ ً ًٖ ُٚٙ هٖ ئیَالُلا ٖٗ ُ ًٖ ٙ ؽلٙكآٖ ئٖ
  پێٔوم. ٍٖ ه پبكّبٙ ٍٚ زبّ كٕ ٍٖ پێٔوم ئبٙاُ ثٖ ٍٖ ژاهێن كٕ ه ٖٗ ٍٖ ثٖ

 هط فوووٖ ٙ هبٓی ٓوووٖ فبٕٙ ًٖ  عیيیووٖ ٙ هوووبد ىٕ یٙ ٕ هۆهوكٓووٖ: ٍ روووٖٙ ُووبفی ؽٖ
 ٍووی هٖ كآووبٓی ٗب هٕٙ ٗووٖ، ه  ّووٖ پێی ثووٖ فووۆی گٚٓغووبٙی ّووٚێٔی ًٖ هوكٓووی
  .  هبهآٖ ٙ ئٖ هّزی هپٖ ٍٖ ثۆ ّیبٙ

 ی ُٚ وبٓوٖ ٙ ئوٖ هّوزی پٖ ه ٍوٖ ثوۆ ّویبٙ ٍوی هٖ كآوبٓی: ٍ ّزٖ ُبفی ٖٗ
 یٙ ٕ هوكٓووٖ كاّ ئوبٕٙ ٙ ّوویبٙ ێیڕ ًوٖ هوبّ كاٗبرووٖ هوكٓوی هط فووٖ ٙ هوواّٙ كوفٙ ٕ

  .پێی ٙتد
  . كایٔبٕٙ ه  ّٖ ی  ّێٕٚ ٙ ثٖ  ٓیِٖ غٖ هوكٓی ُ كاثٖ: ٍ  ُبفی ٓۆٖٗ
ثبه  هی ًوٖ یوٖ ُیٖٔ فَوبٓلٓی ىٕ ەڕ ٙ گێووی ؽٚهَ ًٖ هی كاكٕٙ: ٍ ٖ ی ُبفی كٕ

  هبّ. ُٚٙ ثٚاهٕ ٖٗ د ًٖ كاًٖ ثۆ عٖ
، ه ؽوبهَ ٙ ٍوٚ زبّ ٍوٖ  ویْ ثٖ ُبفی فوٖ هوٖ  یوٖ فب ٖ كەٙ  هٚهری ئوٖ ثٖ ٙ ٕ ئٖ
اثووْ ی ئیِووبٍ ) ٓووٖتٙفب  َووێذ. ئٖ ٖٗ  ههبٓووٖ ٙ ئٖ تد ثووٖ ٍووٖ ّ كٕ ثێووذ فووبٕٙ كٕ ٕٙ 

هعی  ی ّٖ هبٓی ثٚاهی ٍیبٍٖ ی هزێجٖ ىۆهثٖ ًٖ  هُٕٚٙ ی پێفٖەعِبعخ( ئبُبژ
، یوی هزێجوووی )األؽووووبٍ اًَوووٌطب٠ٓخٖ ٍووو  ه ثوووۆ ِٓٚٓوووٖ ٙ ٗوووٖٙ ٕ ثۆروووٖ  كٙٙثوووبهٕ

 . ( ثوٖاًلببٞ أثٚ ٟعٌٜ، ٙ )األؽوبٍ اًٌَطب٠ٓخ (كًِٝبٙها
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ئەگەه ثێوووذ ٙ ٍوووەیوی ئەٙ فوووبتٓە ثوەیوووْ هە ىآبیوووبّ ثبٍووویبّ هووووكٙە 
ٗوی  گُٚبِٓوبّ ، ًەئەههەهبٓی فەًیفە ٙ ٍەیوی ٙاكیعی فەًیفەهبّ ثوەیوْ

ٓووبُێٔ  ًەٙەی ئەٙ فووبتٓە رەٓ٘ووب چەٓوول فووب ێوی ٓەىەهی ثووٚیٔەٙ ًەٙاكیووع 
ی ُەغووۆى ثەٍووەه ئەٙ ئُِٚەرەیووبّ یە ئەٙ هبهەٍووبربٓەثووۆ، ثەهعەٍووزە ٓەهووواٙە

هبرێوون ئیَووالٍ رەٓ٘ووب ًەٗەٓووبٙی ، ٗێٔووب ثووبعی ئەٙ عووۆهە ٗە ە گەٙهەیە ثووٚٙە
، هزێجەهووبّ كەُێٔێووزەٙەٙ ٙاكیعووی ٍیبٍووی ّووزێوە پووێچەٙآەی ئەٙەد پێوولە  
ثەكافەٙە رەكلیٌ هوكٓی فەًیفە ّزێوی ثبٙ ثٚە  ی عەٙاٍ ىآوبٙ ٍوەههوكە 

ثەتٍ ثووب ئەٙە ٓوولە ، ئەٙ ثبثەرووبٓە ىۆه گوووٓگە، ئەٙ ٍووەهكەٍ ٍووەهثبىییەهبٓی
 ثەً ث  ئەگەه ٓب ىۆه ًەٙە ىیبروی ٗە لەگوم.
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 وێشەی ٔێٛ خۆیی ِەغۆي ٚ 
 اٌمثیٍح اٌذ٘ثیح(، دەروەٚذٕی )٘ۆسی ئاڵرٛٔی

ُەُوووٌەهەرەهەی كاثەّوووووك ًەٓێوووٚاّ ، )عەٓگیيفوووبّ( ثەه ًەٙەی ثِووووم
هوووووٚڕی گەٙهەی كٙهرویٔوووووی ، یەثەپێوووووی یبٍوووووبهبٓیبّ كەثوووووٚا، هٚڕەهوووووبٓی

ئیٔغوووب هوووٚڕی ًەٙ ثچوووٚم روووو ّوووٚێٔەٓيیوەهبّ ، ُەُوووٌەهەرەهەی ثەههەٙم
هەكەثووووٚایە ّووووٚێٔی ثووووبٙهی ثەههەٙم ٙارە ، ربكەگووووبرە ثچووووٚهزویْ هووووٚڕی

 كەهاكٚهٍ ٙ كەٙهٙ ثەهی.
 : چٚاه هٚڕی ٗەثّٚ عەٓگیيفبّ

كەُووم ئەٙ هوبد  (905)ٓبٙی )عٚعی( ثوٚٙ ًەٍوب ی : هٚڕی یەهەُی
هە ئەٙ ، ًەٗەٓولێن ٍوەهچبٙەهبّ ٗوبرٚە، ٗێْزب ًەٍەه ژیوبّ ثوٚٙ فبّعەٓگیي

هووٚڕەی ٓووبهۆم ثووٚٙ ًەگەڵ )عەٓگیيفووبّ( پێووی ٙاثووٚٙ ثووبٙهی فووٚێٔێوی 
ثووۆیە عەٓگیيفووبّ كەٍووزی ٗەثووٚٙ ًەژەٗوفووٚاهك هوكٓووی ئەٙ ، ىۆهی ڕّووزٚە

ثەّووووی ئەٙ هووووٚڕەی ًەُەُووووٌەهەرەی عەٓگیيفووووبّ ، هووووٚڕەی ٙ هّٚووووزٔی
ئێَوووزب ٙ رەٙاٙی  رٚههَوووزبٓی یثوووبهٚههوووبرە ٓوووبٙچەی كەثلوووبط ثوووٚٙ هە كە

كەٙ ەرووی هبىافَووزبّ رووبٙەهٚ كەهیووبی )كەىٙیووْ( ًەٙێْووەٙە رووبٙەهٚ ؽەٙىی 
ئەٙ ، ی فووۆهٗەتری ئێَووزبئەٙڕٙپووب ەٓوولاٙ رووب كەگووبرە پۆ ( ۆ گووب)ڕٙثووبهی 
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هوووٚڕەی ٍُٚووو ِبٓەهبٓی فوووۆُ كەٙیَوووذ ٙ ًەگەڵ ئەٙ هبٙ ووووبهیە ٓەثوووٚٙ 
 هەثبٙهی كەیووك.
ًەٗەُوٚٙ ، كەُووم (989))عەزبی( ثٚٙ ًەٍب ی ٓبٙی : هٚڕی كٙٙەُی

روبڕاكەیەهی یەهغوبه ىۆه پبثەٓولی ، ٍزەٍ هوبهرو ثوٚٙ، هٚڕەهبٓی عەٓگیيفبّ
ئەٙ ثەّوووووەی ثەهی هەٙد ًەُەٌُەهەروووووی ، یبٍوووووبهبٓی عەٓگیيفوووووبّ ثوووووٚٙ

ئێوواّ ٙ فٚهاٍوبّ ٙ ئەفەبَٓوزبّ ٙ ثەّوێوی ىۆهی روهَوزبّ ٙ ، عەٓگیيفبّ
ئبُٚكاهیووووب( ٙ ، هكٙٙ ڕٙثووووبهی)عیؾّٚەٙێووووزە ٓێووووٚاّ ٗەئەٙ ٓبٙچووووبٓەی كەه

یوبٓە یكەهبٓی )عەزوبی( ًەٙ ثٚى( ىۆهثەی ىۆهی ٍەههوٍەهكاهیب، )ٍەیؾۆّ
ًەىەُەٓی)عەزووبی( ثووۆ ، هە ڕكێوووی ىۆهیووبّ ًە ٍُٚوو ِبٓبّ كەثووٚیەٙەثووّٚٙ 

بٓیوبّ ىۆهثەی ٍُٚو ِبٓبّ ئبژە ەه، ِبٓێن ٓەثٚٙ ئبژەڵ ٍەه ثجویٗی  ٍُٚ 
یعەری ّوەهیوْ كەفوٚاهك هە ئەٙەُ ًەٙهگ كڕثەُوكٙٙی یوبّ ثەفٔوبٓولّ ٙ 
ەتٍ ثووۆ ئەٙ فە وووەی ًەژێووو كەٍووەتری  ة، ئیَووالٍ ؽەهاُەٙ ڕێپێوؤەكهاٙە

 ئەٙهبری ُەغۆى ثّٚ ڕٙفَەرێن ثٚٙە.
ًەٗەُوووٚٙ هٚڕەهوووبٓی ، اٙهزوووبی(ثٚٙ، ٓبٙی)ئۆهزوووبی: هوووٚڕی ٍوووێیەُی

هە ئەٙ ثجێوزە  ثۆیە ثبٙهی ٙەٍیەد كەهب، عبكو ٙ ؽەهیَ رو ثٚٙ عەٓگیيفبّ
گەٙهە( ٗەٙ ووی ئۆهزووبی ىیووبرو ثووۆڕاگورٔی عەَُووەهەهبٓی ٗێوويی )فووبٓی 

ثبٙهِووبّ ثەُبٓوولٙٙ ، ئەٙەّووی ًێوولەگێوكهێزەٙە هە كەیگووٚد، ثٔەُووب ەهەی ثووٚٙ
ئێَووزب هووبری ئەٙە ٗووبرٚە ، ثووٚٓێوی ىۆه ُەٌُِەهەرێوووی گەٙهەی كاُەىهآوول

ًەٍووب ی ، ئبٍووبیِ ٙ ٍووەكبُگیوی ٙ فۆّووی ثووۆ ئەٙ فە وووە كاثوویْ ثوەیووْ
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ًەٍوب ی ، ًەٍەه رەفزی)فوبٓی گەٙهە(ُوبیەٙە (989)ب ی ربٙەهٚ ٍ (909)
)ئۆهزوووبی( ٍُٚووو ِبٓەهبّ ؽب یوووبّ  ًەٍووؤٚهی كەٍوووەتری، كەُووووم (989)

 ڕۆ ێووویهە ، )ُؾِووٚك یٌووٚاط( ثووٚٙ یەهێوون ًەٙەىیوەهووبٓی ٓووبٙی، ثبّووزو ثووٚٙ
بٓەی یوووی ٍُٚووو ِبٓبّ ًەٍوووزەُی ئەٙ ثٚىیپبهاٍوووزٔىۆه ٍوووەهەهی ثیٔوووی ًە

ًەٍوووٚپبهەی)ئۆهزبی( ئەٙ ، ەی ُەغوووۆىٍوووەههوكەی گەٙهە ثوووّٚٙ ًەٍوووٚپبه
: ٙەهوٚ، ّ ئوبٙەكاّ ثووبرەٙەٙەىیوە روٚآی ىۆهثەی ّوبهەهبٙ جٚٙهبٓی ٍُٚو ِبٓب

ىۆه ًەّوووبهەهبٓی ٓێوووٚاّ ٗەهكٙٙ  ...، ٍوووەُەهكەٓل ٙ، فەٙاهیووويٍ ٙ، ثٚفوووبهاٙ
ًەٗەُووُٚٙ گوٓگزووو رٚآیجووٚی ُزِووبٓەی فووبٓی گەٙهە ثەكەٍووذ ، ڕٙٙثووبه
 بٓی ڕەكهبرەٙە. ثۆیە هەً ٓەیلەرٚآی كَەه، ثێٔ 

كٙاروووی ًەژێووو ٓبٙٓیْووبٓی ثووبثەرێوی گوٓوون ثەكهێووژی ثبٍووی : رێجیٔووی
 گوٓگی )ُؾِٚك یٌٚاط اًقٚاهىُی( كەهەیْ اّ ّبء اًٌٖ . ڕۆ ی

ئەٙ هووٚڕەی ىۆه ٍووەههەٙرٚٙ ثووٚٙ ، ٓووبٙی )رًٚی(ثووٚٙ: هووٚڕی چووٚاهەُی
ٗەه ئەٙیِ ، ىۆهثەی عەٓگەهبٓی ًە ثبّٚهی چیْ ثٚٙ، ًەثٚاهی ٍەهثبىی

فێيآوی ، ژێوو ڕهێفوی ُەغوۆى ث٘ێٔێوزەٚآی ٓبٙچەهبٓی ثبّٚهی چیْ ثٚٙ ر
ٙ ربڕاكەیەهی ىۆه یبهُەرێوی  هبّٓەٍوآییەرًٚی كەهەٙێزە ژێو هبهیگەهی 

 هبٓی كا.ٓەٍوآییەىۆهی 
ثوووّٚٙ ٙ ئەٙآەُ كەثووؤە ُیوووواد گووووی  )عەٓگیيفوووبّ( ئەٙآە هٚڕەهوووبٓی

ًەكٙای ، ٙۀیووووویەیەد هە ڕٙی ىەٙی ثەفوووووۆٙەی ثیئیِپواروووووۆهگەٙهەروووووویْ 
كەچٔە ، هٚڕی هٚڕەهبٓی عەٓگیيفبّٓەٙەی ، عەٓگیيفبُّوكٓی هٚڕەهبٓی 
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ثەتٍ ٗەه عوبهەٙ ، ٍەههٚهٍی ؽٚهَ ٗەه هەٍەٙ ًۀٍٚهی كەٍەتری فۆی
جژاهكٓوووی فوووبٓی گەٙهەُ ًەٙ ثویوووبهی ٗە ، هەٍوووێن كەهووووایە فوووبٓی گەٙهە

ا هەٓووووووبٙٓواثٚٙ ُەعٌیَووووووە یووووووبّ كەرووووووٚآیْ ث ێوووووویْ ًەٙ ئەٓغووووووُٚەٓە كەكه
 )ئۆهزوبی( عەٓگیيفبّ ٙەٍیەد كەهبد كٙای فۆی، ەعٌیَی)كۆهیٌزبی(ُ

 هٚڕی ثج  ثەفبٓی گەٙهە.
هووۆچی هێْووەیەهی ىۆه ڕٙٙ  (989)ًەٍووب یكٙای ُوكٓووی )ئۆهزووبی( 

ئەٙ هووووبد ثە ّووووێٚەیەهی هووووبری گەٙهە ، ًەكەٍووووەتری ُەغۆًەهووووبّ هوووووك
ی )كەهاكوٚهٍ( ثویوبه كەكەّ فێيآی)ئۆهزبی(هەٓوبٙ ٍەههوكەهبٓی ُەغوۆى ًە

رووووبٙەهٚ ئەٓغووووُٚەٓی ، )رۆهاهیٔووووب( ثووووٚٙ ئەٙ ُەُووووٌەهەد ثەڕێووووٚە ثجووووبد
ًەٙ ، هووۆكەثێزەٙەٙ ثویووبه ًەٍووەه كیووبههوكٓی فووبٓی گەٙهە كەكەّ )كۆهیٌزووبی(

ٗەٙ ی ئەٙە كەكا هەفوۆی  )اٙعویْ( ُبٙەیە ثوایەهی )عەٓگیيفبّ( ثەٓبٙی
ثەتٍ ٗەٙ ەهەی ٍووووەهٓبهەٙم ٙ ًەكەهاكووووٚهٍ ، كەٍووووەتد ثگوووووێزە كەٍووووذ

كٙاروووو ئەٓغوووُٚەٓی كۆهیٌزوووبی ثویوووبه كەكەّ )هیوووٚم(ی ، اهە كەكهمًەٍوووێل
 هٚڕی ئۆهزبی ثووێزە فبٓی گەٙهە.

، هبّٓەٍوووآییە)هیووٚم( فووبّٙ پەیٚەٓوولێوی یەهغووبه ثووبُ كەثوو  ًەگەڵ 
هبّ ىۆهیووبّ ٗەٙ وولا ٗێيەهووبٓی ُەغووۆى ثلووٚىٓەٙە ثووۆ ًێوولآی ٓەٍوووآییەثووۆیە 

ٚهَ ُوبیەٙە كٙاروو ٍوبڵ ًەٍوەه ؽو ٍ ٓيیوەی  (هیٚم)، عی٘بٓی ئیَالُی
ئەٙ عووووبهەی ، كیَووووبّ هێْووووەیەهی ىۆه ڕٙٙ ًە كەهاكووووٚهٍ كەهووووب، كەُوووووم

ئەٓغوُٚەٓی كٚهیٌزووبی هووۆكثێزەٙە ثویووبه كەكەّ هە )ُٚٓوووۆی هووٚڕی رووۆًی 
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، ٓوووۆیەٗۆ هوۆ ثووا ثچوٚهی ُٚ، فوبٓی گەٙهە ثوووێزە هوۆچی (903-955
ٙەهووٚ  )ُۆٓوووۆ( ٍووەهەهی ثیٔووی ًەكآووبٓی ڕۆ ێووویثووبرۆی هووٚڕی عووٚعی 

ًەثەه ، يێوووی ىۆهی ٗەثووٚٙثووبرۆ ًەثٔەُووب ەی عەٓگیيفووبّ ڕێ، ی گەٙهەفووبٓ
ٗێوّووی ، ئەٙەی ئەٙ ثەفووبرؾی ٓبٙچەهووبٓی كۆكووبىٙ ڕٍٙوویب ٗەژُووبه كەهوووا

ُەغوووۆى ثۆٍوووەه ثەغووولا ٙ هەٙرٔوووی فیالفەروووی عەثجبٍوووی ًەٍوووەه كەٍوووزی 
ئەٙ عوبهەی  (ُۆٓوۆ)ثەُوكٓی ، ثٚٙ )ُەٓوۆ( ٗۆ هۆ ٗەُٚی ثەفەهُبٓی

ٙرە ٓێوووووٚ فوووووٚكی هٚڕەهوووووبٓی رۆًوووووۆی ٙ ٗەٓووووولێن هێْوووووەیەهی گەٙهە هە
)كوٚثیالی( ثوووێزە فوبٓی گەٙهە ٗەٓولێویِ  ًەٍەههوكەهبّ پێیبّ ثوبُ ثوٚٙ
ٗۆ هووۆ ، )اهیووغ ثٚهووب( ثجیووزە فووبٓی گەٙهە ًەٍووەههوكەهبّ پێیووبّ ثووبُ ثووٚٙ

ثوای ثجێزە فبٓی گەٙهە ثۆیە  )كٚثیالی( یەهێن ثٚٙ ًەٙآەی پێی ثبُ ثٚٙ
ەعێوووا  هْووبیەٙە ثووۆ ئەٙەی ثگووبرە كواكووٚهٍ ٙ ثەٗێيێوووی یەهغووبه ىۆهەٙە ً
 پب پْزی )كٚثیالی(ثوبد.
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 ثیٍح اٌذ٘ثیح(ٚ اٌم، )٘ۆسی ئاڵرٛٔی
 دەٚڵەذی )لەفجاق(

ئەٙ ٗوووۆىەی ُەغوووۆى ثەٓوووبٙی ٗوووۆىی ئوووب زٚٓی ٓبٍوووواثّٚٙ ًەثەه ئەٙەی 
پێووی  ئەٙ كەٙ ەرەی ئەٙآویِ كایوولەُەىهێْٔ، هكثووٚٙڕەٓگوی ڕەّووِب ەهبٓیبّ ىە

ثەپیزووی )ثێوویە( ٓەم ، )كەفغووب ( كەفووغە  ًەثٔەڕەروولا یكەگووٚروم كەٙ ەروو
 ثەتٍ كٙای ئەٙەی ئەٙ ٓوبٙە ثەعەهەثوی كەهووم كەثێوزە، )فبء( ٙارە كەثوغە 

)كەفغوووووب ( ئەٙ ٓوووووبٙە ثەٙ ّوووووێٚەیە ًەهزێجەهوووووبٓی ُێوووووژٙٙی ئیَوووووالُی 
ئەٙ ٗوووۆىە ٓیْوووزەعێی ئەٙ ٓوووبٙچەیە ثوووّٚٙ هەكەهەٙێوووزە ٓێوووٚاّ  (0).ٙەكاٗوووبرٚ

 ۆ گوب ثە ، ب ٙ كّٙ( هەكٙٙ ڕٙثوبهّ كەهەٙٓە ڕٍٙویب) ۆًگو ٗەهكٙٙ ڕٙٙثبهی
ًەثبّوٚهی ًیٔگوواكەٙە ثەچەٓول ، ٗەژُبه كەهووم ئەٙڕٙپبكهێژرویْ ڕٙٙثبهی 
یوِ  ربٙەهٚ كەڕژێوزە كەهیوبی )كەىٙیوْ( ڕٙٙثوبهی )كّٙ(، ّبهێن رێلەپەڕم

ئەٙ ٓبٙچوبٓەی ٓێوٚاّ ئەٙ كٙٙ ڕٙثوبهە ، ثبّٚهی فۆهئوبٙای ڕٍٙویب، كەهەٙێزە
 ثەكەٙ ەروی كەفغوب ، فۆهئوبٙای ئۆهوآیوب ثەثبّوٚهی ڕٍٙویبٙ ئێَزب ٓبٍوواٙە

)ثەّی عٚعی( هەُەثەٍذ عٚعی : )اًًٙٚ عٚعی( یِ ٓبٙ كەثوكهم ٙارە
هووووووووبّ ٓییەی ثیبُێووووووووژٙٙئەٙ كەٙ ەرە ًە، گیيفووووووووبٓەهووووووووٚڕە گەٙهەی عەٓ

                                                            

 ا فجبه ٙرٌلیؼ ا صبه فی ٙكبئع كياّ ٙثٌەبه ٌُٙٚم اًززبه. ( رٌفیق0)
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ٗەهٙەٗوووب ثەٓوووبٙی كەٙ ەروووی ُەغوووۆًی ، ٓبٍوووواٙە (Great Hordeثەٓوووبٙی
رٚههَووزبّ ٙترەهووبٓی ٓێووٚ  یهٚهكەهەٙرە ثووبًەثەه ئەٙەی ، ِ ٓبٍووواٙەیهٚهثووب

 ٗەهكٙٙ ڕٙثبه هەُەثەٍذ ٗەهكٙٙ ڕٙثبهی عەیؾّٚ ٙ ٍەیؾۆٓە.

 لەفجاق(سٕٛری دەٚڵەذی)

هە گەیْوزە ئەٙ ٓوبٙچەیە ٙ ، عٚعی هٚڕی عەٓگیيفبّ یەهەٍ هەً ثوٚٙ
ًەكٙای ُوكٓوی ، ثۆیە ثویبه كەكا ًەٙ ٓبٙچەیە ثوژی، ىۆهی پێَەهٍبٍ كەث 

)عەههەً( هەٗووۆىە  ٓبٙچەهووبٓی، ٓووبٙی )ثووبرۆ(یە)عووٚعی( هووٚڕەهەی هە
)ثًٚەبه( هە ئەٙ  )كۆكبى( كەژیبّ ئەٙآەٙ یثبهٚهرٚههەهبّ ثّٚٙ ًەٓبٙچەی 

ًەكەٙهٙثەهی ڕٙثووبهی  ۆًگووبی ڕٍٙوویب كەژیووبّ هەكٙارووو كەثووْ ، ٗووۆىآە ثووّٚٙ
ثەّێویبّ پێیوبّ كەگوٚروم )ثًٚەوبهی  ۆ گوب( ٙثەّوێوی رویوبّ ، ثەكٙٙ ثەُ

لووووبّ( هەكٙارووووو كەٙ ەرێویووووبّ كاُەىهآوووول ثەٓووووبٙی كەچوووؤە ٓووووبٙچەی )ثەً
 )ثًٚگبهیب(.

 ٗەُوووووٚٙ ئەٙ ّوووووٚێٔبٓە كەهەٙێوووووزە ژێوووووو كەٍوووووەتری)ثبرۆ( كٙاروووووو هە
ەهەی ٗەٓولە فوواٙاّ ٙتر)ثەهەهەفبّ( كەچێزە ٍەهرەفزی كەٍەتد ٍؤٚهی 

)اهروویِ( كەٍووزپێلەهبد ئەٙ ڕٙٙثووبهەی  هەًە فووۆهٗەتد ًەڕٙثووبهی، كەثوو 
، ی  ۆ گوب ًە فۆهئوبٙاڕٙٙثبهڕٍٙیب ًەٙێٚە ربٙەهٚ كەهەٙێزە ٍٔٚهی چیْ ٙ 

ربٙەهٚ كەگەیْوزە ، ٙە كەٍزی پێلەهوكڕٍٙیبٙۀٍٚهی كەٙ ەرەهەی ًەثبهٚه ًە
، ەهبّ ًە ثبّٚه هە ئێوواّ ٙ ئبٍویبی ٓبٙەڕاٍوزی كەگوورەٙەیكەٙ ەری ئێٌیقبٓی

، ٙڕٍٙویبثەٙەُ كەرٚآیْ ث ێیْ ئەٙ كەٙ ەرە ًە ٓەفْوەی عوٚگوافی ئەٙڕۆ )
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روهِبَٓووووزبٓی( ، اٙىثبهَووووزبّ ٙ، ثەّووووێوی ئێووووواّ ٙ، ٍووووێجوییبٙ، بٙئۆهوآیوووو
 كەگووورەٙە ئیٔغووب )ثەهەهەفووبّ( ّووبهێوی گەٙهەُ كهٍٙووذ كەهووبد ثەٓووبٙی

 ٍەهای( هەكەثێزە پبیزەفزی ٗۆىی ئب زٚٓی.، )ٍوای
ىآووووبی گەٙهە ًەٙ ّووووبهە هۆكەهووووبرەٙە ثووووۆئەٙەی  ( كەیووووبّفووووبّ)ثەهەهە

 عووگە ًەٙ ٍوؤٚهە كەٙهٙثەهی، یعەری ئیَووالٍ ثوووەّّووەهُەغۆًەهووبّ فێوووی 
ًەفۆهئووبٙاُ  كەگووورەٙە ًەثووبهٚه رووبٙەهٚ فٌٔەٓوولایەهبٓیْووی یڕٙٙثووبهە ٍەهەه

ئەٙ كەٙ ەرە روووٚآی ٗەُوووٚٙ ئەٙ ٓبٙچوووبٓە ؽوووٚهَ ثووووبد ًەٍوووب ی ، پۆًەٓووولا
 ی هۆچی.(339)ربٙەهٚ ٍب ی  (989)

 ئیسالَ چۆْ گەیشرە ٔاٚچەی تٌٛغار؟

كەگوبرە  هوۆچی (802-095 ەًەٍوەهكەُی فەًویفە )اًِلزوله ثوبًٌئیَالٍ 
ٗۆهوووبهی ، ەكبًیجەُ ٓوووبٙكەثوكێْٓوووبٙچەی ثًٚەوووبه ىۆه عوووبه ثەٓوووبٙچەی ٍووو

 فەًووویفە، ثەتٍ ًەٍوووەهكەُی، ٓوووبٙچەیە كیوووبه ٓیووویە ٍُٚووو ِبّ ثوووٚٙٓی ئەٙ
هەٓووبٙی )اًِووٌ ثووْ ەكبًیجەهبّ ٙارە ثًٚەبهەهووبّ )اًِلزووله ثبًٌووٖ( پبكّووبی ٍوو

 ثٌطٚاه(ثٚە.، ٌٍوی ثٌوٚاه یبّ
وبٓێوون فە ، ثەغوولاٙ كاٙا ًەفەًوویفە كەهووبد ن كەٓێوووێزەئەٙ پبكّووبیە ٙەفوولێ

ئەٙەثوٚٙ فەًویفە ، ثٔێوێزە ُەٌُِەهەرەهەی ثۆئەٙەی فێوی ئیَالُیبّ ثوبد
ئەٙ ٙەفوولە چەٓوولیْ ىآووبی ، ثەكەٍ ثبٓگەٙاىەهەیووبّ كەڕٙاد ٙ ٙەفوولێن كەٓێوووّ

ئبیٔی ٙ ثیٔبٍبىی رێلایە ثۆئەٙەی فە وی ئەٙ ٓبٙچەیە فێوی كیْ ثوەّ ٙ 
ٙەفلەهە هەٍێویبّ ًەگەڵ ثوٚٙە ، ُيگەٙریبّ ثۆ كهٍٙزجوەّ، هبرلاًەٗەُبّ 
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هووٚڕی ڕاّوویل( فەًوویفە  عەثجووبًفەىتّ هووٚڕی  هووٚڕیثەٓووبٙی )اؽِوول 
غووووولاٙە روووووبٙەهٚ كەگوووووبرە كاٙای ًێووووولەهبد ٗەه ًەهوووووبری كەهچٚٓیوووووبّ ًەثە

ٗەه ٗەُوٚی ثوۆ رۆُوبه ثووبد )اؽِول ثوْ فضوالّ( ، ەكبًیجەٍو ُەٌُەهەری
ەفەهی ٍب ی ەهچٚٓیبّ ًەثەغلاٙە هە ًەُبٓگی ٍكثبٍی گەّزەهە كەهب ًە 

 (802)ُوبٓگی ُؾوُوی ٍوب ی  00 ثەغولا عێولەٗێ ْ ٙ ًە هۆچی (829)
ەهٚ ئێَووووزب ًە ە رووووبُٙێووووژٙٙثًٚەبهەهووووبّ ئەٙ  ُەٌُەهەروووویكەگەٓە  هووووۆچی

ی ٍەهثەڕٍٙیب هواٙەرە پْٚی فەهُی ٙ ٙەهٚ ڕۆژیووی ٙیالیەری رەربهٍزبٓ
 ُٚثبهەم ٍەیو كەهوم.
یوبّ كەروٚآیْ  چوبپوواٙە ثەٓوبٙی )هٍوبًخ اثوْ فضوالّ( زبئەٙ گەّزە ئێَو

ئەٙەی عێووی ئبُووبژەیە كٙای ٍُٚوو ِبّ  ث ێوویْ گەّووزەهەی )ئیووجْ فەىتّ(
ثوووٚٙٓی ُەًیووووی ثًٚەوووبه ٓوووبٙی فوووۆی كەگوووۆڕم ثۆٓوووبٙی )ععفوووو هوووٚڕی 

هەٙاثووووٚٙ ئیَووووالٍ ىۆه پووووێِ ، عجلاًٌووووٖ( ثەٓووووبٙی فەًوووویفە اًِلزووووله ثبًٌووووٖ
 .ُەغۆًەهبّ گەیْزۆرە ئەٙ ٓبٙچەیە

 تەرەوە خاْ وێ تٛٚ؟

 هوۆچی (928)ًەٍب ی  (عەٓگیيفبّثەهەهە فبّ هٚڕی عٚعی هٚڕی )
 (950)ٙەفوووبری هووووكٙە ًەٍوووب ی  ( هوووۆچی995)ًەكایووون ثوووٚٙە ٙ ًەٍوووب ی 

ثەه ًەٙەی ثجێووزە ٍووٚ زبّ  (فووبّ)ثەهەهە، كەثێووزە ٍووٚ زبٓی ٓووبٙچەهە هووۆچی
 ثوووۆرە ٍُٚووو ِبّ ٗەٓووولێویِ ًەٍوووەهچبٙەهبّ كە وووێْ ٗەه (903)ًەٍوووب ی 

ثٚٙ  هٍبًە(، )هیَبًە ًۀُب ییەٙە ٍُٚ ِبّ ثٚٙە ًەثەهئەٙەی كایوی هەٓبٙی
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هچووی ٍووٚ زبّ ُؾِوول فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ثووٚە هووبری فووۆی ثەكیووي كەگیوووم ٙ 
، كەكهێووزە )عووٚعی( ئیٔغووب فووبرٚٙ هیَووبًە هەثەهەهە فووبٓی ًە عووٚعی كەثوو 
ٗەه ًەٍوووەهەربٙە ًەٍوووەه فۆّەٙیَوووزی فوووٚاٙ پێەەُوووجەهٙ ئیَوووالٍ گەٙهەی 

ئەٙەی ثەهەٓیوووويەم  ٍووووەهەڕایٙارە ئەٙ ئووووبفوەرە )هیَووووبًە فووووبّ(  ،هوكثووووٚٙ
كەگیووووم ٙ كەكهێوووزە هوووٚڕی هوووبفوێوی ٙەهوووٚ )عەٓگیيفوووبّ( هە ثووووٚژی 

فووۆی ٗە َووبٙەٙ رٚآیووٚیەری ًەٍووێجەهی ئەٙ  ڕۆ وویثە، ثٔەُووب ەهەی ثووٚٙە
كٙای ئەٙەی كەثێوزە ٍوٚ زبّ ، ثووبد ب ە هبفوە ُٔب ەهبٓی فێوی ئیَالٍثٔەُ

ثەهەهەفووبّ ثوایەهووی روووی  (0).اًلیْ( ٗە وولەگومٓبٕوووی ٓبىٓبٙی)اثٚاًِعووبً
)ٍووورب ( ٍووٚهرب   )ثووبرۆ( ثووبرۆُ هووٚڕێوی ٗەثووٚٙ ثەٓووبٙی ٗەثووٚٙ ثەٓووبٙی

ُوبُی  (ًەگەڵ )ثەهەهەفوبٓی گفزٚگۆٙ ىۆه عبه كەهەٙرە  ٓەٍوآیكەثێزە 
ٍُٚووو ِبّ ثوووٚٙٓی ، ِەٓەٍووووآیٙ پێوووی كەگوووٚد روووۆ ٍُٚووو ِبٓی ٙ ُٔووویِ 

ىۆهی ًەٍووەه ٓووبٙچەهە ٗەثووٚٙ ًەٗەُووبّ  فووبّ هووبهیگەهێوی یەهغووبهثەهەهە
هبروولا فووٚای گەٙهە هوووكیە ٗۆهبهێوون هە ٍُٚوو ِبٓبٓی ئەٙ ٓووبٙچە فووواٙآە 
ًەژێووو كەٍووەتری ئەٙ پیووبٙە ثؾەٍووێٔەٙە ٙ ُەغۆًەهووبّ چیزووو ٓەیووبّ رووٚآی 

ثوووۆیە ، ُيگەٙرەهوووبّ ثووووٙفێْٔ ٙ كٚهئوووبّ ثَوووٚرێْٔ ٙ ٍُٚووو ِبٓبّ ثووووٚژّ
 ەٙهە ثٚٙ ثۆ ئەٙ ئُِٚەرە.ٍُٚ ِبّ ثٚٙٓی ئەٙ پیبٙە ڕەؽِەرێوی گ

فبّ( كەگێوٓەٙە ثۆ ٍەهچبٙەهبّ ٍُٚ ِبّ ثٚٓی )ثەهەهەٗەٓلێوی رویِ ًە
( ئەٙ ٍەیفەككیْ ثوبفەهىم، ّێقێوی ٕۆفی ثەٓبٙی )ٍیف اًلیْ ثبفوىی
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ثٚٙە ٓبٙی)ٍعیلی هٚڕی اًِط٘و هٚڕی ٍەعیل(ە ٓبٙچەی ثٚفبها  پیبٙە ًە
ؼ ئبثوووووووبك(ی گوووووووۆڕەهەی ًە كێوووووووی )فوووووووز، ٓبىٓوووووووبٙی )اثٚاًِعوووووووبًی(یە

كٙای ئەٙەی )ثەهەهەفووووبّ( ٍووووەهكآی كەهاكووووٚهٍ ، ٍەهثەّووووبهی)ثٚفبها(یە
ًەهووبری گەڕآەٙەی ٓووبٙی ّوویـ ٍووەیفەككیْ كەثیَووز  ٙ ٍووەهكآی ، كەهووبد
فووووٚای گەٙهە ًەٍەهكەٍووووزی ئەٙ ّووووێقە ٗیوووولایەری ثەهەهەفووووبّ ، كەهووووبد
 ٓغَ اًولیْ أثووٚ اًوعوبء ُقزووبهًەكٙای ئەٙە ىآوبیەهی روو ثەٓووبٙی) (0)كەكاد.

 هووۆچی (953)ثووْ ُؾِووٚك ثووْ ُؾِوول اًيُیٔووی اًقووٚاهىُی( هەًەٍووب ی 
هزێجووون كەٍٓٚووو  ثوووۆ ، ة ثوووٚٙەئەٙ ىآوووبیە ؽەٓەفوووی ُەىٗە، ٙەفوووبری هووووكٙە

ٟخ( رێیولا ثبٍوی عەكیولەی ئیَوالُی ٔبٕوو)اًوٍوبًخ اً ثەٓبٙی فبّ()ثەهەهە
ێٔیوووزەٙە ثەّوووی ٙ یەٗٚكییەهوووبّ كەڕەٙ ٓەٍووووآیكەهوووبٙ ٙەتُوووی گُٚوووبٓی 

ی پێەەُجەهایەروووی ڕاٍوووزگە ٗێٔوووبٓەٙەیە ًەٍوووەه ەی ثە وووٍوووەهەهی هزێوووجەه
ئەٙ هزێووجە ّووٚێٔی فووۆی ، (٘ ٚضالالًِٝالالعً هللصالال٢ً ا)پێەەُووجەهی فۆّەٙیَووزِبّ 

ثەرەٙاٙی كەگووووووووم ٙ )ثەهەهەفوووووووبّ( ڕایووووووولەگەیەٓ  هە ئەٙ پبٍوووووووەٙآی 
ثەٙەُ كۆٓبغێوی ربىەی ، (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)پەیبُەهەی پێەەُجەهی فٚایە 

ٍووو ِبٓبّ كەٍوووزپێلەهبرەٙە كٙای ئەٙ هبٙ ووووبهییەی ئوووبٙەكآی هۆُە گوووبی ُٚ
 ُەغۆًەهبّ ثەٍەه ئەٙ ئُِٚەرەیبّ ٗێٔب.

ئیٔغووب ّووێـ ثووبفەهىم كاٙا ًە)ثەهەهەفبّ(كەهووبد هەثەیووعەد ثەفەًوویفەی 
ٍُٚوو ِبٓبّ ثوولاد )ثەهەهەفووبّ( ٓووبُە ثووۆ فەًوویفە ٍُٚزەعٖوویَ كەٓێوووم ٙ 
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ئەٙەُ ثوووٚٙ ئەٙ ٗەه ًەثەه ، ئەٙە ثەه ًەهەٙرٔوووی ثەغووولایە، ثەیعەروووی پێووولەكا
ىۆهی پێٔوبفۆُ  فوبّەغلا( ثەهەهەهبرەی ٗۆ هۆ ثەڕێوەٙد ثۆ گورٔی )ث

ٗۆ هۆ رٚآیجٚی پْزگیوی فبٓی گەٙهە ثەكەٍذ ثێٔو  ثوۆ ئەٙ ثەتٍ ، ثٚٙ
 ٙ ئیٔغووووب یەهێوووون ًەهێْووووە ٗەهەگەٙهەهووووبٓی ٓێووووٚاّ )ٗۆ هووووۆ(، ُەثەٍووووزە
یوووبی فوووبّ ثوثەهەهە، ٓی فیالفەروووی ئیَوووالُی ثوووٚٙفوووبّ( ڕٙٙفبٓووول)ثەهەهە

ٓەی كژ ثەٙ ئوووووُِٚەرە عەٓوووون ًەٍوووووەه ٗۆ هوووووۆ كەكاد ًەثەه ئەٙ ربٙآوووووب
)ثەههەفبّ( ثەچەٓل هوبهێوی ىۆهگوٓون ٙ گەٙهەُ ٗەٍوزب ئەٓغبُی كاٙە 

، )ّوووف اًوولیْ( هە ٙەىیوێوووی ٍُٚوو ِبّ ثووٚٙ ٙەهووٚ كآووبٓی ٙەىیوێوون ثەٓووبٙی
چەٓوول ىُووبٓێوی ىآیووٚەٙ ىۆه پەهۆُ ثووٚٙ ثووۆ ، پیووبٙێوی كآبًٙێ٘ووبرٚٙ ثووٚٙ

هە ئەٙەُ یەهێون ، هبٓی ٙ كەیبّ ُبُۆٍوزبی ئوبیٔی ٗێٔوب ثوۆ ٓوبٙچەهەهبهە
ئیٔغوب ، ە ُەغۆًی ٓبٙچەهە ىٙٙ ٍُٚ ِبّ ثْٗۆهبهە ٍەهەهییەهبّ ه ثٚٙ ًە

ئەٙەُ ، كەهگبّووووی هوووووكٙە ثەڕٙٙی ئەٙآەی ًەٍووووزەُی ٗۆ هووووۆ ڕاكەهەّ
كیَووبّ فووب ێوی روووی گوٓوون ثووٚٙ ًەثەه ئەٙەی ىۆه ًەىآووبٙ ُبُۆٍووزبیبٓی 

هووووووووك ًەٍوووووووزەُی ٗۆ هوووووووٚ ٙ گەیْوووووووزٔە یوووووووبّ ڕىگوووووووبه ئبیوووووووبٓی فۆ
 ٌُەهەرەهەی)ثەهەهەفبّ(.ُە

 خاڵێىی گزٔگ پێُ خۆشە سەرٔجی خٛێٕەری تۆ ڕاوێشُ
ُێژٙٙییەهوووبٓی ّووویعە هەثبٍوووی هێْوووەی ٓێوووٚاّ ثەهەهەفوووبّ ٙ  ٍوووەهچبٙە
، بٓە ثوٚٙەٙتروٙكاٗوبری ئەٙ كە ێْ ٗۆهبهەهەی ًەٍەه غەٓیِە، ٗۆ هۆ كەهەّ

ثووۆیە ئەٙاّ ىۆه ثەفوووا  ثبٍووی ، ٍُٚوو ِبٓبّ ثیووذًەٍووەه ئیَووالٍ ٙ ٓەٙەم 
ٓەٙە ۆهووبهی ئیَووالٍ ثووٚٙٓی ُەغووۆًیِ كەگێوووٗ، فووٚكی ثەهەهەفووبّ كەهەّ
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ثۆ)ٍٓٚووەیوەكیٔی رٍٚووی ٙ ئیووجْ ُووٚرەٗەهی ؽٌٌووی( هە ئەٙاّ هووبهیگەهی 
ثەٗووی  عووۆهێویِ ثبٍووی ٗووۆىی ، ىۆه ئەهێٔیووبّ ٗەثووٚٙە ًەٍووەه ُەغووۆى

ی گورٔوووی ثەغووولا ثە ثە وووگەٙە ئوووێِە ًەثبٍووو، ئوووب زٚٓی ٙ رەربهٍوووزبّ ٓوووبهەّ
هەٍووەهآی ّوویعە ئەٙ هووبریِ فیووبٓەری ىۆه گەٙهەیووبّ ، ئبُبژەُووبّ ثەٙەهوووك

ئەٙ ّووٚێٔبٓەی ًەعێواكووی ئێَووزب هووبٙڵ ثووٚٙ ثەكەٍووزی ُەغووۆى رەٓ٘ووب ، هوووك
ٍوەهآی ّویعە ، هبّ ثٚٙ ٙەهٚ ٗەًٙێوٙ ئەٓجوبهٙ ثەغولاٙ ثەٍووۀییەٓبٙچە ٍٚٓ

فووبٓیِ ثوو  ثەُ ثووۆیە ثەهەهە، كٗەه ىٙٙ پێْووٚاىیبّ ًەٗێيەهووبٓی ُەغووۆى هووو
ٔٔەٙە ىۆهیووبّ ئێَووزبُ هەُێووژٙٙ كەفووٚێ، ٓەثووٚٙە ًەكهۆٙ ثٚٗزبٓەهووبٓی ّوویعە

فبّ گەٙهەرویْ ٗبٙپەیِبٓی ًەگەڵ كەٙ ەری ُەُبٌُین پێٔبفۆُ ثٚٙ ثەهەهە
ئەٙاّ پێیبّ فۆُ ثٚٙ ثەهەهە فبّ ًەٍەه كیٔی ُەغۆًەهبّ ثِبثبیەٙە ، ثەٍذ

 ٍٚٓٔی ُەىٗەة. ثبّزو ثٚٙ ٓەم ثجێزە ٍُٚ ِبٓێوی
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 )٘ۆالوۆ( ٚ شەڕی ٔێٛاْ )تەرەوەخاْ(

ثەهەهەفبّ ربٙآەهبٓی ٗۆ هۆی ىۆه ثەگەٙهە كەىآو  ٙ پێوی ٙاثوٚ كەثو  
ٗێيێووون  (992)ثوووۆیە ًەٍوووب ی ، ٍووؤٚهێن ثوووۆ كەٍوووەتری ٗۆ هوووۆ كاثٔووووم

ی ٙتروًە ، كەٓێوێزە كەهثەٓلی ّێوٙاّ هەئێَزب كەهەٙێوزە فوۆهٗەتری كۆكوبى
ٍووووووٚپبهەی ثەهەهەفووووووبّ ، )ثووووووبهۆ(ی پبیزەفووووووذ يیوووووونئبىەهثبیغووووووبّ ًەٓ

 هەیەهێوون ثووٚٙ ًەٍووەههوكە ثەٍووەههوكایەری هەٍووێن ثووٚٙ ثەٓووبٙی )ٓٚغووبی(
، ًەگەڵ ثەهەهەفووووبٓیِ ٍُٚوووو ِبّ ثجووووٚٙ، ٍووووەهثبىیەگەٙهەهبٓی ثەهەهەفووووبّ
ئەٙ كٙٙ )ّووویواُّٚ ٓٚیوووبّ(  ثەٍوووەههوكایەری ٗۆ هوووۆُ ٍوووٚپبیەم كەٓێووووم

بّ ٍووەههەٙرٔێوی گەٙهە ثەكەٍووذ ٍووٚپبهەی ثەهەهەفوو، ٍووٚپبیە كەگەٓە یەم
ًەكٙای ئەٙە ، كێٔووو  ٙ كەروووٚآْ ىۆهثەی ٍوووٚپبهەی ٗۆ هوووۆ ًەٓوووبٙ ثوووجەّ

 ٗۆ هوووۆ ٗێيێووووی ىۆه گەٙهەروووو ڕەٙآەی ٓوووبٙچەهە كەهوووب ثەٍوووەههوكایەری
هەٗۆ هوۆ ثەٙە ، كەّو  ()ثەهەهەفبّ )ربثبی ٓٚیبّ( ئەٙ عبهەیبّ ٍٚپبهەی

فۆّووی  (990)ثووۆیە ًەٍووب ی ، كەىآو  ٗەٙ وولەكا ئەٙ ٍووەههەٙرٔە ثلووۆىێزەٙە
ٓووووبٙچەهە  ثەٍووووٚپبیەهی گەٙهە كەچێووووزە ٓووووبٙچەهەٙ ثەٙ ئُٚێوووولەی رەٙاٙی

ثەهەهەفبّ هەثەٙە كەىآ  فەهُوبّ كەكا هە ، فبّ(كەهثێًْٔەكەٍەتری )ثەهەهە
 ٗۆ هووۆ كەگووبرە ٍوؤٚهی كەٍووەتری، پووێِ ٗێيەهووبٓی ٗۆ هووۆ چووۆڵ ثوووەّ

ئوووبفوەد ٙ ُٔوووبڵ  )ثەهەهەفوووبّ( ٙ كەثیٔووو  ٗوووی  ٗێيێووووی ًەپوووێِ ٓیووویە
ًەٙ ، ثووۆیە كەٍووذ كەهەّ ثەهّٚووزٔی ژّ ٙ ُٔووبڵ ٙ رووبتّ هوووكّ، ثەعێِووبّٙ

ثەهەهەفووووبّ ، ثەٙ ربٙآووووبٓە فەهیوووووْ )ٗۆ هووووۆ( هووووبرەی رەٙاٙی ٍووووٚپبی
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ئەٙ هوبد ّوەڕێوی ، ثەٗێيێوی گەٙهە گەُبهۆی ٗێويەهەی ٗۆ هوۆ كەكاد
ٙەهٚ ئێووٚاهە ٙەرووبٓییەٗەه ًەثەیب، یەهغووبه گەٙهە كەهەٙێووزە ٓێووٚاّ ٗەهكٙٙ ٍووٚپب

ًەكٙای ئەٙە ٍووووٚپبهەی ٗۆ هووووۆ كەّوووووێْ ٙ فە وێوووووی ، ثەهكەٙاٍ كەثوووو 
كەهەٙٓە ، یەهغووبه ىۆهیووبّ ًوو  كەهووٚژهم ٗەٓوولێویبّ ٗەٙ ووی هْووبٓەٙە كەكەّ

ًە  ثۆٍوووووووەی ٍوووووووٚپبهەی )ثەهەهەفوووووووبّ( ئەٙآەی هەڕاّووووووویبّ هوكثوووووووٚٙ
ئەٙ هووبد كٙٓیووب ئەٙەٓوولە ٍووبهك ثووٚٙ ئەٙ ڕٙٙثووبهە ، ڕٙٙثووبهی)روم( كەفٔوووێْ

ّووەفزەی ڕٙٙثووبهەهە ، ًەهووبری پەڕیوؤەٙەی ٍووٚپبهەی ٗۆ هووۆ، زبثٚیثەٍوو
ئەٙ ، ّوەٍوووزەهە ڕىگوووبهی ثوووٚٙ ًەٙ ڕٙٙثوووبهە فٔووووب كەّووووێی ٙ ئەٙەی ًە

ّووەڕە یەهووێوە ًەگەٙهەرووویْ ّووەڕی ٓێووٚاّ ٗۆ هووۆ ٙ ثەهەهە ٙ گەٙهەرووویْ 
ٗۆ هوۆ ًەعٔەروی فوٚای ًێجو  ، ّوەٍزە هەثەٍەه ٍٚپبهەی ٗۆ هۆ ٗبد

كەگوبرە  ئیٔغوب هە )ثەڕەهەفوبّ(، ەهەی ڕىگبهیوبّ كەثێوذفۆیی ٙ كەٙهٙ ثەه
ًەعٔەری فٚا ًەٗۆ هۆ  كە  ، ٓبٙچەهە ٍەیوی ئەٙ ٗەُٚٙ هّٚزبهە كەهبد

فوووۆ ئەٙە فوووٚێٔی ُەغوووۆى ثەكەٍوووزی ُەغوووۆى كەڕژم. ئەگەه ئوووێِە یەم 
ّوٚێٔی ڕٙٙثەڕٙٙثوٚٓەٙەی ٍوٚپبی ، كەٓن ثٚایْ رەٙاٙی عی٘بِٓوبّ كەگوود

ٚێٔبٓە ثوٚٙ هەئێَوزب كەهەٙێوزە ٓێوٚاّ كاغَوزبّ ٙ ثەهەهەفبّ ٙ ٗۆ هۆ ئەٙ ّو
هی ًەثبّووٚ هە هووٚه(، اًوووو) یڕٙٙثووبهٙ ثەرووبیجەری ٓێووٚاّ ٗەهكٙ، عۆهعیووب

ە ّوووبفەهبٓی كۆكوووبىەٙە ریووووم( هە ً، ی)رومڕٙٙثوووبه، كاغَوووزبٓی ئێَوووزبیە
ئەٙ ّوووٚێٔبٓە ٍووؤٚهی  فەىەه(، )كەىٙیوووْ ٙ كڕژێوووزە كەهیوووبی ٗە ووولەكٚ  

 ثٚە. كەٍەتری ٗۆ هۆ ٙ ثەهەهە فبّ
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 ٘ەٚڵێىی ذزی )تەرەوەخاْ( تۆ ٌێذأی)٘ۆالوۆ(

ثەهەهەفووووبّ ٙەهووووٚ كٙژُٔێوووووی ٍەهٍووووەفزی ٗۆ هووووۆ ىۆه ؽەهیِووووبٓە 
ئەٙ هوووبرەی ٗۆ هوووۆ ثوووۆ گورٔوووی ثەغووولا هەٙرە ڕم ، ّوووەڕەهبٓی كەهوووبد

كەثووٚایە ٗەُووٚٙ ثٔەُب ەهووبّ پْووزگیوی ٍووٚپبهە ، ثەفەهُووبٓی فووبٓی گەٙهە
ّ( ٗوۆىی ئوب زٚٓی ثەّولاهی ئەٙ ثۆیە ثەّێن ًەٍٚپبهەی )ثەهەهەفب، ثوەّ

هە ّوەڕ  (992)ًەٍوب ی ، ٍٚپبیەیبّ هووكٙٙ ًەژێوو فەهُوبٓی ٗۆ هوۆ ثوّٚٙ
ٗۆ هوۆ ، كەهەٙێزە ٓێٚاّ )ثەهەهەفبّ ٙ ٗۆ هۆ( ٙ ٍٚپبی ٗۆ هوۆ كەّوو 

ىۆه ثێزووبكەد كەثوو  ٙ ًەثەه ئەٙەی ًەُووبٙەی كٙٙ ٍووبڵ كّٙٙوەٍووزی ىۆه 
اٗیوووو ثێجووووً ًە ثبّوووٚه ٙ ثەكەٍوووزی ى، گەٙهە ثەٍوووەه ٍوووٚپبهەی كاٗوووبرٚٙە

 ثەههەفبّ ًە ثبهٚه.
ٍووٚپبهەی ڕێوون ثقووبرەٙەٙ رووۆ ە ، ٗۆ هووۆ ٗەٙ وولەكاد ٗەه چۆٓێوون ثێووذ

ًەٙ ُوبٙەیە ثەهەهەفوبّ ٗەٙاڵ كەٓێووم ثوۆ ، ثووبرەٙە ًە)ثێجوً ٙ ثەهەهەفوبّ(
ئەٙ ثەّوووە ٍوووٚپبیەی ًەعێووووا  ٙ ّوووبٍ هە ًەژێوووو فەهُوووبٓی ٗۆ هوووۆ كاّ 

ئەگەه ٓەیووبٓزٚآی ثووگەٓەٙە ّووٚێٔی ٗەهچۆٓێوون ثێووذ فۆیووبّ ڕىگووبه ثوووەّ 
 ٙ فۆیبّ ثگەیەٓٔە ٍٚپبهەی ىاٗیو ثێجوً.ُیَوثبٗەٙ جلەّ ثچٔە، فۆیبّ

ٗەٙ ێوی روی ىۆه گوٓگوی )ثەهەهەفوبّ( ئەٙەثوٚٙ هەثەٓ٘ێٔوی پەیٚەٓولی 
)عووالى اًوولیْ ثووبّ اًوولٙاكاه( ًەٍووەه ئەٙە ڕێوون  كەهووب ثەٍووەههوكەیەم ثەٓووبٙی
هە ئەٙ ، ۆ هۆ ٙ پێْٔیبهی ئەٙە ثوب ی ٗ ثچێزەكەهەّٙ هە )عالى اًلیْ( 

ٙارە )عووووالى اًوووولیْ( ٗە لەٍووووز  ثەهووووۆهوكٓەٙەی ٍووووەهثبىەهبٓی ٓووووبٙچەی 
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 )كەفغووب ( ئەٙآەی ًەّووبٍ ٙ عێووواكْ ئیٔغووب ٍووٚپبیەم ًەٙآە پێوون ث٘ێوؤْ
كٙای ٙەهگورٔوووووی یوووووبهُەرێوی ىۆه ًەٗۆ هوووووۆ  )ثەهەهەفوووووبّ( ثۆّوووووەڕی

ًەٙەێوٚە ، بٍ ثەڕم ثووەٙمٙ ئەٙ ٍٚپبیە ثەهەٙ ّ ثێٍْٔٚپبیەهی گەٙهە پێن 
 پالٓەهەیبّ ئبٙاثٚٙ.، ییەهبّ ثلەُّیَوفۆیبّ ثەكەٍذ 

)عالى اًلیْ( كەچێزە  ی ٗۆ هوۆ ٙ پێْؤیبهی ئەٙەی ثوۆ كەهوب  ئەٙەثٚٙ
هە ٍٚپبیەم ًەفە وی ٓبٙچەهە پێوج٘ێٔ  ٙ ثچْ ثوۆ ّوەڕی )ثەهەهەفوبّ( 

ٙ فەهُووووبّ كەهووووبرە پبكّووووب ەٙ پێْوووؤیبهەی ىۆه پێچووووبم كەثوووو  ٙٗۆ هووووۆ ئ
ثوۆ ، )عالى اًلیْ( ثولەّ ُەًیوەهبٓی ٓبٙچەی عەىیيە ٙ عێوا  هە یبهُەری

عە ًەكیْ پبهەیەهی یەهغبه ىۆهی ثۆ هۆكەثێزەٙە ، ئبُبكەهوكٓی ئەٙ ٍٚپبیە
ثەه ًەٙەی : ئیٔغوب عە ًەكیوْ ثەٍوٚپبهەی كە و ، ًەگەڵ ٍٚپبیەهی گەٙهە

اٙ عێووووا  عێج٘ێ ووویْ كەثووو  ٍوووەهكآی گوووۆڕی ئیِوووبٍ ؽٍٚوووەیْ ثوەیوووْ ڕەى
، كٙای ٍووەهكآەهەی گووۆڕی ئیِووبٍ ؽٍٚوویەّ، ڕەؽِەرووی فووٚای ًەٍووەهث 

ٍووووٚپبیەهەی عە ًەكیووووْ ًە ڕٙثووووبهی كیغووووٌە كەپەڕٓەٙەٙ كەهەٙٓەڕم ثووووۆ 
ٓوووبٙچەی )عوووبٓە( ئەٙ هوووبد عە ًەكیوووْ ثە ٍوووٚپبهەی ڕاكەگەیەٓووو  ئێوووٚە 

یەهووی  ەپێٔووبٙ )ٗۆ هووۆ(فە وووی )كەفغووبكْ( ؽەى ٓووبهەٍ ثەهّٚووزبّ ثوولەٍ ً
ثووۆیە ُووْ ثویووبهٍ كاٙە ثچووِە ّووبٍ ًەٙێووٚەُ كەچووَ ثووۆ  ،وبههووبفو ٙ ٍووزەُ

، ثوبثگەڕێزەٙەئەٙەی ؽەىٓبهوبد  ثێوذئەٙەی ؽەىی ًێیە ثبًەگە ِوبّ ، ُیَو
چوّٚ ثوۆ ّوبٍ ٙ ًەٙێوٚەُ ، ىۆهیٔەی ٍوٚپبهە ثەگەڵ )عوالى اًولیْ( هەٙروْ

ٗۆ هوۆ ، ٙ ًە یەّ ٍٚ زبّ ثێجوً ثەگەهُوی پێْوٚاىیبّ ًێووواُیَوچّٚ ثۆ
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ثەهكەٙاٍ ثیووووی ًەٙ ، ووووی یەهغوووبه گەٙهەی پێقوووٚاهكهە ثەٙەی ىآوووی فەُێ
ٗەهثوۆیە یەهێون ًەٙ ، ّوەٍزبٓە كەهووك هەیەم ثەكٙای یەم ثەٍوەهی كاكم

 ٗۆهبهآەی رّٚی ٓەفۆّی كەهبد فەُی ئەٙ ّوەٍزە گەٙهآەیە.
ٓووبٙە ٓووبٙە  ُیَوووُەغۆًەهووبّ هەكەىآووْ ثەگەهُووی پێْووٚاىیبّ ًێوولەهوم ًە

ٙ كەثوٚٓە ُیَووێلەٗێْوذ ٙ كەچوٚٓە ٗەٓلێویبّ ڕیويی ٍوٚپبی ٗۆ هۆیوبّ ع
ٍوووٚ زبّ ىاٗیوووو ثێجووووً ىۆه ؽەهیِوووبٓە ُوووبُە ەی ًەگەڵ ئەٙ ، ٍُٚووو ِبّ

ُەًەفەهووووك ٙ كەهگوووبیەهی گەٙهەی ثەڕٙٙی ُەغۆًەهوووبّ هووووكەٙە هەئەٙەُ 
 .روی گەٙهە ثٚٙ ثۆ ٗۆ هۆّوَزێوی 

 وۆچی(663)ٌەساڵی  (٘ۆالوۆ)ِزدٔی 

ًە یەم ،  هوووۆ كمكٙای ئەٙ ّوەٍوووزە یەم ثەكٙای یەهەی ثەٍوووەه ٗۆ
، ّوبهی رەثوێوي كەگەڕێوزەٙەٗۆ هۆ ، ثەهەهەفبّ ٙ ًە یەهی رو ىاٗیو ثێجوً

 ثەٙ ئُٚێلەی ثزٚآ  عبهێوی رو ٍٚپبهەی ڕێوجقبرەٙەٙ ٗێوُ ثووبرە ٍوەه
  هۆ ًەٙ ثەیٔە ٓەفوۆُ كەهەٙم ٙثەتٍ ٗۆ، ٙ كەٙ ەرەهەی ثەهەهەفبُّیَو

 ُەٌُەهەرەهەی كاثەُ كەهبد.
ٙ  )ئەثەكبفووبّ ّ ٙ ُبىەٓوولەهاّ( كەكارە هووٚڕەگەٙهەهەی)عێوووا  ٙ فٚهاٍووب
ۆُوویِ )ڕ ُەٌُەهەرووی، )یەّووِٚد(ی هووٚڕی كەكارە (ئووبهاّ ٙ ئبىەهثبیغووبّ

( هە پێْوووزو ُٚعیٔەككیْ پەهٙآەكەیووولارە) (هەُەثەٍوووذ رٚههیوووبی ئێَوووزبیە
كٙارو كەچێزە ڕیيی ُەغۆًەهبّ ٙ ك َۆى كەث  ، یەهبّ ثٍٚٙەًغٚكیٙەىیوی 

 ثۆ ٗۆ هۆ.
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 (998)ٓەفۆّوویەهەی ٗۆ هووۆ رٚٓوولرو كەثوو  رووبٙەهٚ ًەٍووب ی  هكەٙهكە ٙ
ٍووب ی كەُوووم  (03))ئووٚهُٙییە( ًەرەُەٓووی  ًەٓيیوون كەهیووبچەی هووۆچی

 ٓەفوەری فٚای ًەٍەهث .
 ثەڕاٙێژهوبهی ًەگەڵ، ًەكٙای ُوكٓی ٗۆ هوۆ )كٙكٚىفوبرّٚ(ی فێيآوی

ًەگەڵ گەٙهە ٍووەههوكە ، ثووٚٙ ٓەٍوووآیهە كەّووەیەهی گەٙهەی  ( بهرووبّ)
 ثچێووزەهثبىییەهبّ هووۆكەثێزەٙە ٙ ثویووبه كەكەّ )ئەثەكوبی( هووٚڕی ٗۆ هووۆ ٍوە

 ّٚێٔی ثبٙهی ٙ كەثێزە ٍٚ زبٓی كەٙ ەری ئێٌیقبٓییەهبّ.
كەّووووەٙ گەٙهە پیووووبٙآی ، ٓەٍوووووآیٙەًەثەهئەٙەی )كٙكٚىفووووبرّٚ( ثجووووٚە 

ثەروووبیجەد ، ًەٍوووەهكەُی ٗۆ هوووۆ كەٍوووەترێوی ىۆهیوووبّ ٗەثوووٚٙ ٓەٍووووآی
ئەٙآە رٚآیجٚیووبّ ه ێَووەیەهی ىۆه ، ب ٙ ئبىەهثبیغووبّهبٓی ئەهُیٔیووٓەٍوووآییە

كەٍووەتری ، كهٍٙووذ ثوووەّ ٙ ٗەٓوولێن ًەُيگەٙرەهبٓیْوویبّ هوكثووٚە ه ێَووە
هبّ ٓەٍوووآییە، ە ثووۆكژایەری هوكٓووی ٍُٚوو ِبٓبّٗۆ هۆیووبّ رەٙاٙ كۆىرجووٚەٙ

ئەثەكووبی هووٚڕی ٗۆ هووۆُ ، ٙەهووٚ فویبكهەٍووێن ٍووەیوی ٗۆ هۆیووبّ كەهوووك
ٍووووۆىٙ ، ثەتٍ ًەژێووووو هووووبهیگەهی كایوووووی، یٓەٍوووووآثووووٚە گەهچووووی ٓەثٚ

 ٗەثٚٙ. هبّٓەٍوآییەثەىەییەهی ىۆهی ثەهاُجەه ثە 
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 وۆچی (665)ٌەساڵی  (خاْٚەفاذی )تەرەوە

ەثیعوووی بكهوكّ كژ ثەٗۆ هوووۆ ًەُوووبٓگی ڕكٙای رەُەٓێووووی ىۆه ًە عی٘ووو
فوووبّ ٙەفوووبد كەهوووب ڕەؽِەروووی فوووٚای ثەهەهە هوووۆچی (995)كٙٙەٍ ٍوووب ی 
( كەچێوووزە فووبّ ثووواىاهەی ثەٓووبٙی)ُٔگٚرِوثەهەهەًەكٙای ، گەٙهەی ًێجوو 

ی گەٙهەی ًێجووو  ىۆه ثەهەهەفوووبّ ڕەؽِەروووی فوووٚا، ٍوووەه هٚهٍوووی ؽوووٚهَ
ؽب ی ثٚٓێوی ىۆهی ٗەثٚٙ ًەگەڵ ىاٗیوو  ثەهە وی ٍُٚ ِبٓبّ ٗبد ٙ ًێن

ٗەهكٙٙهیووبّ پووێوەٙە رٚآیووبّ رووبڕاكەیەهی ىۆه ًەكەٍووەتری ٗۆ هووۆ ، ثێجوووً
 هەٍ ثوەٓەٙە.

 وۆچی.(686 – 663)خاْئەتەلا

یەّوِٚری ثووای ، كەثێزە ٍٚ زبّ ی هٚڕی ٗۆ هۆفبٓكٙای ئەٙەی ئەثەكب
ی بٓی ُۆغوبّ هەكەهەٙٓە )ئبىەهثبیغوبّ(كەهبرە ؽبهِی كەهثەٓل ّوٙاّ ٙ ثیبث

ۆٍ هە ُەثەٍووذ روهیووبی ئێَووزبیە رووبٙەهٚ ٍوؤٚهی ڕ ُەٌُەهەروویٙە ، ئێَووزب
فبهٍویِ عێووا  ٙئیلٌیِوی ، ّبٍ رەٌٍیَ ثە كٙٙ ٍوەههوكەی ُەغوۆى كەهوبد

ئەثەكبفووبّ ُەیٌێوووی یەهغووبه ىۆهی ، رەٍووٌیَ ثە )ٍوؤغب  ٓەٙیووبّ( كەهووبد
واروۆهی  هوۆُ ثەه ًەُوكٓوی كاٙای هچوی ئیِپٗۆ، دٓەٍووآییەٗەثٚٙ ثوۆ 
( 930-953ُیقبیووي ثووبًیًٚٚعًٚ ) ئیِپوارووۆهفووۆهٗەتری هوكثووٚ  ڕۆُووی
، ڕاىی كەثوو  ٙ )ُەهیەُە(ی هچووی فووۆی ثووۆ ٗۆ هووۆ كەٓێوووم هووۆچی

ئەٙ ، ٙە ثووۆ ئێووواّ ثەڕێوولەهەٙمٔییەًەكٍٚووزەٓزی ئیِپوارووۆهُەٙهیجووی هچووی 
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، ٗەٙا ووی ُوكٓووی ٗۆ هۆیووبّ پێوولەگبد ئەٓووبكۆڵهووبرەی هووبهٙآەهە كەگووبرە 
ئەٙە ثوووٚٙ ، كەچوووْ ثوووۆ ئێوووواّ ٓوووبگەڕێٔەٙەٙثەتٍ ًەثەه ٍوووەفزی ٓوووبٙچەهە 

هبّ ٓەٍوووووآییەثەٙەُ ، ئەثەكووووبی هووووٚڕی ٗۆ هووووۆ ئەٙ هووووچە كەفووووٚاىم
ثووووۆیە ، ىۆه ٓيیوووون كەهەٙٓەٙە ٓزەهی ثویووووبهٙ ٍووووە ًەٍووووەهچبٙەی كەٍووووەتد

ثەٗەُوووٚٙ عۆهێووون ٗەٙ ووولەكەّ ٗێووويی ُەغۆًەهوووبّ ثلوووۆىٓەٙە ثوووۆ ًێووولآی 
ًەٗەُووبّ هبروولا ئەثەكووب ، ٍُٚوو ِبٓبّ ٙ كووٚكً ٙ كەٙهٙ ثەهی كاگیووو ثوووەّ

هبّ ًەكەٙهٙثەهی ّووبٍ ثەٗەًێوووی گەٙهە كەىآوو  ٙ ئەٙیووِ ٓەٍوووآییەثووٚٓی 
پەیٚەٓولێوی ىۆه چوبم ، ُیَووبٓی پالٓوێژی كەهبد ثۆ ًێلآی ُەُبًیوەهو

ٗەه ثۆىآیووبهی فووٚێٔەه ، ًەٓێووٚاّ )ئەثەكووب(ٙ فبچپەهٍووزەهبّ كهٍٙووذ كەثوو 
 )اهُیٔیووب اًٖووەوی( ئەهُیٔیووبی ثچووٚم ئیِووبڕەریگوووٓگە ثەهووٚهری ثبٍووی 

ٗەهكەٍ ٗەڕەّەیەهی گەٙهە ثوٚە  ٓەٍوآییەثوەیْ ًەثەه ئەٙەی ئەٙ ئیِبهەرە 
 ثۆ ٍەه عی٘بٓی ئیَالُی.
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 ئیّاڕەذیدەرتاری  وٛرذەیەن
 أرِیٕیا اٌصغزی(، )ئەرِیٕیای تچٛن

روبٙەهٚ  (ثەكًیَوەٙە) ٙ (ٙاّ)ًە ، ٍەهەرب ئەهُیٔیبی گەٙهە ثٚٙٓی ٗەثٚٙ
 ثەؽوووووی كەىٙیووووْ ٙ عۆهعیووووبٙ كەٙهٙٙ ثەهی ٗەه ٗەُووووٚی پێووووی گووووٚرواٙە

كٙارووو ئەٙ ، ثووٚٙیٔە ٓەٍوووآی)ئەهُیٔیووب( فە وووی ئەٙ ٓووبٙچەیە ىۆهثەیووبّ 
لەگبٙ ٍُٚ ِبٓبّ ئەٙ ٓوبٙچە فوواٙآە ًەكەٍوذ فوبهً ٙ ٓبٙچبٓە ئیَالُی پێ

غەٓەٍ( ًەٍوووب ی  هوووٚڕیثێيەٓزییەهوووبّ كەهكێووؤْ ًەٍوووەه كەٍوووزی )عیوووبىی 
ٙەهووٚ یەهەٍ ٍووەههوكەی ئیَووالُی ٙ فووبرؾێوی  هووۆچی ثووۆیە )عیووبى((09)

، عەثجبٍووووییەهبّەهووووبّ ٙ یُەٙیًەٍووووەهكەُی ئە، هە گەیْووووزە ئەهُیٔیووووبگەٙ
ەی عەىیوەٙ ُٕٚي ٗەه ٗەُٚٙی ٙەهوٚ یەم ئەهُیٔیب ٙ ئبىەهثبیغبّ ٙ ٓبٙچ

 ٙیالیەد ٍەیو كەهوا.
ْ هە ٓوووبٙچەی ئەهُیٔیوووب ٙ عۆهعیوووب ثجٚەّوووٚێٔی ثووويآێثەتٍ كەثووو  ئەٙە 

ٙارە ئەٙ ٓبٙچبٓە ٍەكبٍ گیوی ثەفۆٙە ، ٌُِالٓێی ٍُٚ ِبٓبّ ٙ ثێيەٓزییەهبّ
ٓەثیٔووی ٓە ًەژێووو ٍووێجەهی ثێيەٓزەهووبّ ٙە ٓەٍُٚوو ِبٓبٓیِ رٚآیووبّ ثەرەٙاٙی 

 ٙاى كەثوو  ٙ  عەثجبٍوویكٙای ئەٙەی كەٙ ەرووی ، بٙچەهە هووۆٓزوۆى ثوووەّٓوو
ثێيەٓزییەهوبّ كەروٚآْ ىۆهێون ، ثٚەی٘ییەهوبّ وۆ یفەًیفە كەهەٙێزە ژێوو هوۆٓز

هوۆچی  ربٙەهٚ ٍەكەی پیٔغی، ەتری فۆیبًّەٙ ٓبٙچبٓە ثگێوٓەٙە ژێو كەٍ
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 یەهبّ ٙەهووٚ ٗێيێوووی گەٙهە كێوؤەٍووەًغٚكیٙارە یووبٓيەی ىایٔووی ئەٙ هووبد 
ئیٔغوب ٍوەه ًەٓوٚٙ ئیعالٓوی عی٘وبك كەهەّ ، ُەیلاّ ٙ ًە ٓوبٙچەهە كەهكەهەّٙ

، كژ ثەثێيەٓزیەهووووبّ ٙ گێووووووآەٙە ئەهُیٔیووووب ثوووووۆ ژێووووو كەٍوووووەتری فۆیوووووبّ
یەهبّ ًەىۆهثەی عەٓگەهبٓیوووووبّ كژ ثەثێيەٓزییەهوووووبّ ٍوووووەهكەهەّٙ ٍوووووەًغٚكی

ثەروبیجەد كٙای ئەٙەی ، كەرٚآْ ثەّێوی ىۆهی ئەهُیٔیب هۆٓزوۆى ثووەٓەٙە
)ئەًووهەی( هەٗەهكٙٙ ّوبه  )ٓەیَبثٚٙه( كەگوٚاىٓەٙە ثوۆ پبیزەفزی فۆیبّ ًە

 كەهەٙٓە ئێوآی ئێَزب.
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جۀگی ِەالسگزد ٌەوٛردسرأی تاوٛر ٔشیه 
 وۆچی (463ریاچەی )ٚاْ( ٌەساڵی)دە

یەهبّ رٚآیووبّ چەٓوول ٓووبٙچەیەهی ئەهُیٔیووب ئووبىاك ٍووەًغٚكیكٙای ئەٙەی 
 ئیِپواروووووۆهثوووووۆیە ، ەری ثێيەٓزوووووییئیِپواروووووۆهثوووووەّ هە ثوووووٚٙە ٓیگەهآوووووی 

 ٍووەًغٚكییەهبّۆُبٍٓٚووی چووٚاهەٍ( ثویووبه كەكا هەٍوؤٚهێن ثووۆ كەٍووەتری )ڕ
 ٍوەًغٚكییەهبّكاثٔ  ٙ ٍٚێٔل كەفٚا هە كەث  ٗێوّێوی گەٙهە ثوبرە ٍەه 

كەرووٚآ   ئیِپوارووۆه، یەهبٍّووەًغٚكیپووبیزەفزی ، رووب كەگووبرە ّووبهی ئەًوووهەی
ەهوبّ كە وێْ ژُوبهەی ُێژٙٙییەهچبٙە ٍٚپبیەهی ئەٙەٓلە گەٙهە ئبُبكە ثوب ٍو

ٍووٚپبهەی ، ٗەىاه هەً كەثووٚٙ (822)ٗەىاه رووبٙەهٚ  (022)ٍووٚپبهەی ًە 
 ئەٙ ٍوٚپبگەٙهەیە ًە، عۆهعی ٙئەهُەّ ٙ ثًٚەبهەهوبّ ًٙ ٙڕ پێو٘برجّٚٙ ًە
 ٍووەًغٚكییەهبّثەڕم هەٙد ثووۆگێوآەٙەی ئەٙ ّووٚیٔبٓەی  (ٔییە)كٍٚووزەٓزی

ێووی ئەٙ ٓەفْووەیەی ئەٙاّ هێْووبثٚیبّ ئبىاكیووبّ هوكثووٚٙ ًەٗەُووبّ هبروولا ثەپ
 یەهبّ هەكەهووووبرە ّووووبهیٍووووەًغٚكیكەچووووْ ثووووۆ كاگیوهوكٓووووی پووووبیزەفزی 

 )ئەًوهەی(.
اًت اهٍالّ( ربىە ًەؽەًەة گەڕاثٚیەٙە ، ئەٙ هبرە ٍٚ زبّ)ئەًت ئەهٍە ّ

ًەٓەفْەّوووووی كآەثوووووٚٙ ٍوووووٚپبیەهی گەٙهە ثەّٙوووووێٚەیە ، ثوووووۆ ئبىەهثبیغوووووبّ
ثووۆیە ىۆه ، ەهەیٙترثوووبرە ٍووەه ٗێوووُ  ئیِپوارووۆهثەٍەهپەهّووزی فووٚكی 
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ٍووەهەرب ، ٗەىاه هەً كەثوو  پووبىكەثەپەًە ئەٙەی ثووۆی هووۆكەهوێزەٙە ٓوويیوەی 
ئەگەهی ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثٚٓەٙە ئەًت ئەهٍە ّ ٙیَزی ًەڕێی كآٍٚبٓلّ  ٍٚ زبّ
 ئیِپواروۆهٙەتُوی ثەتٍ ، ئیِپواروۆهثوۆیە ٙەفولێوی ٓوبهك ثوۆ  ی ، كٙا ثقب

)ئەًوووهەی(ٙارە  ئووبهاكآییە رووبٙەهٚ كەگەیوؤەئەٙە ثووٚٙ ٗووی  ئووبگو ثەٍووزێن ًە
ٍوووٚ زبّ ئەًوووت ئەهٍوووە ّ ثەٙ ٗە ٚێَوووزە ىۆه ، یەهبٍّوووەًغٚكیپوووبیزەفزی 
ی )أثٚ ٖٓو ُؾِول هوٚڕی عجولاًٌِو ّێقەهی ٗەثٚٙ ثەٓبٙی، ٓیگەهاّ ثٚٙ

ئەٙیوِ پێوی ، ثٚفبهی ؽەٓەفی( ٍوٚ زبّ كەچێوزە  ی ٙ ُەّوٚهەری پێولەهب
ی پبهاٍوزٔفوٚای گەٙهەُ ثە ێٔوی ، ٚارۆ كەعەٓگی ًەپێٔبٙ كیٔوی فو: كە  

ئُٚێوول كەهەٍ ئەٙ ڕٙٙثەڕٙٙ ثووٚٙٓەٙەیە ثجێووزە ٍووەههەٙرٔێوی ، ئووبیٔەهەی كاٙە
ٙاچوووبهە ڕۆژی ، گەٙهە ثۆٍُٚووو ِبٓبّ ٙ ًەٍوووەه كەٍوووزی روووۆ رۆُوووبهثووم

ئەٙ هبد ڕٙٙثەڕٙٙی ٍوٚپبی ، ٗەیٔیْ ٙربهیٗەیٔی ئەٙ هبرەی فە وی ًە
ٍُٚووو ِبٓبّ ًەكٙاعوووب كاّ ثۆروووۆ ٙ ئەٙهوووبد رەٙاٙی ، ثێيەٓزییەهوووبّ ثجیوووزەٙە

ٙٗەُووٚٙ ٍُٚوو ِبٓبّ ًەفووٚای گەٙهە  كٙعووب ئەٙ هووبریِ كەثووٚ ە، ٍووٚپبهەد
 كەپبڕێٔەٙە هەٍەههەٙرْ ثوبرە ثەّزبّ ٙ رەٓ٘ب ئەٙیِ پْذ ٙ پەٓبربّ ثێذ.

ٍوووٚ زبّ ك وووی ىۆه فوووۆُ كەثووو  ثەئبُۆژگوووبهی ّوووێقەهەی ئەٙە رەٓ٘وووب 
ە ٓوووبفی ٍوووٚ زبّ ثوووۆی ثە ووووٚ ٙەعيێووووی ىۆه گەٙهەّوووە، ُەّوووٚهەد ٓیووویە

كەٗەژێٔوووو  ٙ كەٍووووزلەهبرە گویووووبّ ٙ ڕٙٙی ًەفووووٚای گەٙهە هوووووك ٙ ىۆه 
 ًەفٚای گەٙهە پبڕایەٙە.
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ٍٚ زبّ ثەهگێوی ٍپی هوكە ثەهٙ فوۆی ثوۆّ فۆّوووك ٙ گوٚری ئەگەه 
هٚژهاٍ ئەٙە هفَٔ ثێذ ٙ ىۆهثەی ٍٚپبهەی ثەٙ ّوێٚەیە فۆیوبّ ئبُوبكەهوك ٙ 

 ەهبّ.یثێيەٓزی ثەڕم هەٙرْ ثۆ ڕٙٙثەڕٙٙثٚٓەٙەی
ٍوووٚ زبّ ٗەه ًەٍوووەهربی فوووۆ ئبُوووبكەهوكٓی ریووووٙ هەٙآەهەی فووووەكەكا ٙ 

ٓیْوبٓەی فوۆڕاگورْ ٙ ّوەڕهوكٓە  هە، رەٓ٘ب ِّْێو ٙ ڕُەهەی كەٗێ ێوزەٙە
 ٙ ثووۆیە ىۆهثەی ٍووٚپبهە چووبٙ ًە ٍووٚ زبّ كەهەٓە ٙ رەٓ٘ووب ِّْووێو، رووبُوكّ

 ڕُەهبٓیبّ كێ ٔەٙە.
ٍووٚ زبّ هەچووبٙی ، مٗەهكٙٙ ٍووٚپب ًە ٓووبٙچەی )ُە ىگوووك( كەگەٓە یە

ثەٍووٚپبی كٙژُووْ كەهەٙم ًەٍووەه ئەٍووپەهەی كاكەثەىم ٙ ٍووٚژكە ثووۆ فووٚا 
 كەثبٙ ئٔغب ڕٙٙی فۆی رۆىاٙی كەهبٙ ٍٚاهی ئەٍپەهەی كەثێزەٙە.

كەكەّ ٙ ثەُوبٙەیەهی  ئیِپواروۆهٍُٚ ِبٓبّ ٍەهەرب ًە پێْوەهی ٍوٚپبهەی 
كەّ ەژیْ ٙ ٍەههوكەٍەهثبىییەهبّ ، كەّێؤْ ئیِپوارۆههەٍ پێْەهی ٍٚپبهە 

وّوووەهەیبّ ٍوووەهثبىآی ثێيەٓزوووی ًەهوووۆٓزوۆى كەهكەچوووْ ٙ ٍُٚووو ِبٓبٓیِ ًەٗێ
 ٓبٙەڕاٍزی ٍٚپبهە. ثەهكەٙاٍ كەثْ ربكەگەٓە

ٓبٙەڕاٍووزی ٍووٚپبی ثێيەٓزووی كەهەٙم ٙ ٙەهووٚ رەٍووجیؾێوی كاٙپَووبٙ ٗەه 
هەٍووووەٙ ثە یەم كا ڕاكەهەّ ٙ ئەٙ ٍووووٚپبیە گەٙهەیە ثەُووووبٙەیەهی ىۆه هەٍ 

ئەٙ ، یِ ثەكەٍوووزی گەٓغێووون ثەكیوووي كەگیوووومواروووۆهئیِپفوووٚكی ، كەّوووو 
ەهوبّ پێوی یربیەهێن ًەثێيەٓزی، ەٙ ثەكیٌی گورٚەئیِپوارۆڕگەٓغە ٓبىآ  ئەٙە 

 ە.ئیِپوارۆهٙهیبثە كیٌێوی ىۆه ثەٓوفذ ًەثەه كەٍزە ئەٙە : كە  
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یەهێوون ًەٗۆهبهەهووبٓی ّوَووزی ئەٙ ٍووٚپب گەٙهەیە ثەُووبٙەیەهی ىۆههەٍ 
ٙارە ،  ّ ثووٚٙ ثووۆ ٍووەههوكایەری ٍووٚپبهەٗێوّووەهەی فووٚكی ئەًووت ئەهٍووە

ثەرێوون ، ٍُٚوو ِبٓبّ ٗێوّوویبّ هوووكە ٍووەه كەًجووی ٍووٚپبهە ٍووەٓزەهی ثویووبه
ثوۆیە ، ّوبٓلٓی ٍەٓزەهی ٍٚپبهە رەٙاٙی ٍوٚپبهە ًەثوبڵ یەم ٗە ٚەّوبیەٙە

ثەُبٙەیەهی ىۆههەٍ ٍُٚ ِبٓبّ رەٙاٙی گۆڕەپبٓی عەٓگیوبّ هوۆٓزوۆ ووك ٙ 
ا ئەٙەی روو ڕایوبٓووك ٙ ئوبىا ئەٙ هەٍوە ثوٚٙ ەهبّ ئەٙەی هٚژها هوٚژهیثێيەٓزی

 هە فۆی ڕىگبه ثوب.
 ئیِپوارووۆهئیٔغووب ٗەٙاڵ كەگووبرە ٍووٚ زبّ ئەًووت ئەهٍووە ّ هەئەٙە فووٚكی 

)ڕۆُووبٓۆً(ی ثووۆ  )ڕۆُووبٓۆً( كیٌوووواٙە ٍووٚ زبٓیِ فەهُووبّ كەهووبد هە
 ثێْٔ.

 : ٍٚ زبّ پێی كە  
 ئەی ثە كٙاٍ ٓەٓبهكی كاٙای ئبگوثەٍزَ ًێووكی؟

 ٙاى ًەگٌەیی ثێٔەٙ ئێَزب ئەٙەی كەیوەی ثیوە.:   ڕۆُبٓۆً كە
 ئەگەه ُْ كیي هواثبٍ  ی رۆ چیذ ثەٍەه كەٗێٔبٍ؟: ٍٚ زبّ پێی كە  

 ئەٙەی فوا  ثبیە ئەٍٙ ثەٍەه كەٗێٔبی.: كە  ڕۆُبٓۆً 
 ئەی ئێَزب چبٙەڕٙآی چی كەهەی ًەُْ؟: ٍٚ زبّ پێی كە  
ی ئەٙەی رووویِ ًەّووبهاّ كەُگێووو یووبّ، یووبّ كُوووٚژی: ڕۆُووبٓۆً كە وو 

 ىۆه كٙٙهە. هەُەثەٍزی ئبىاك هوكٓە ثەپبهەیەهی ىۆه.
 ٓیەرَ ٙایە ئبىاكك هەٍ ثەپبهەیەهی ىۆه.: ٍٚ زبّ ًەٙەتُی كا كە  
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یەم ٌُیۆّ ٙ ٓیٚ كیٔبهی : ئیٔغب ًەٍەهچبٙەهبّ ٗبرٚە هە ٍٚ زبّ كاٙای
 :  ئبىاك كەهب ئیِپوارۆڕثەٙ ُەهعبٓە ، ئب زٚٓی ًێلەهبد

 ۆّ ٙ پێٔظ ٍەك ٗەىاه كیٔبه.یەم ٌُی: یەهەٍ
ٗەهچی ٍُٚ ِبٓەٙ كیٌوواٙە ًە ی ڕۆُییەهوبّ كەثو  ثێجەهاُوجەه : كٙٙەٍ

 ئبىاك ثووم.
ئیِوارووۆه كەگەڕێووزەٙە ٙترووی فووۆی ٙ ٓووبث  ًەفەهُووبٓی ٍووٚ زبّ : ٍووێیەٍ
ٗەههبرێن ٍٚ زبّ فەهُوبٓی پێوووك كەثو  ئبُوبكەی عێجەعێووكٓوی ، كەهثچ 

 فەهُبٓەهبٓی ٍٚ زبّ ث .
، ی ئوووبىاك هووووكئیِپواروووۆهئیٔغوووب ٍوووٚ زبّ ، ئەٙ فوووبتٓە پێو٘وووبرًْەٍوووەه 
گووٚری ّووٚێٔی فەًوویفە كەهەٙێووزە هووبٍ ڕٙٙ ئەٙآوویِ ئبڕاٍووزەی  ئیِپوارووۆه

ڕٙٙی ًەثەغوووولا هوووووكٙ ٍووووەهی  ئیِپوارووووۆڕ، ثەغوووولایبّ ثووووۆ كیووووبهی هوووووك
 ٙەهٚ ؽٚڕُەرێن ثۆ فەًیفەی ٍُٚ ِبٓبّ. (0).ثۆٓيُووك

كٙای ، ٍووبڵ ثووٚٙ(52)بٙەی ئەٙ فووبتٓەی ًەٍووەهی پێو٘ووبرجّٚٙ ثووۆ ُوو
ٗەىاه كیٔووووبهی ثووووۆ (022)ٙترووووی فووووۆی  كەگەڕێووووزەٙە ئیِپوارووووۆهئەٙەی 

ەهیْی ثۆ كەٓێوم ئەٙیِ پو ثوٚٙ ًە كڕٙ ُەهعوبّ هە ثە یٔیهۆكەهوێزەٙەٙ ٍ
ئیٔغب ئەهُبٓۆً ٍٚێٔلی ثۆ ٍوٚ زبّ فوٚاهك ، ٗەىاه كیٔبه فەُ ێٔلهآۆٙەك 

 كجٚ ووك. ً  هەًەٙەىیبروی ثۆ هۆٓبهوێزەٙە ٍٚ زبٓیِ ئەٙەی

                                                            

 .(005/ 3) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
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، ثەٗەه ؽووبڵ ثبٍووووكٓی ئەٙ عەٓووگە گەٙهەیە ىۆه ًەٙە ىیووبرو ٗە وولەگوم
گەٙهەی  ْ ّوەٍوووووزێوی ىۆهكە وووووێ ٍٓٚوووووبُّٙێژًٙەثەه ئەٙەی ٗەٓووووولێن ًە

ًەكٙای ئەٙ ّوەٍزە گەٙهەیە ٗوی  ًە ، د ثٚٙ ثەهاُجەه ثەئیَالٍٓەٍوآییە
، ثووووەٓەٙە هبّ ٓەیوووبٓزٚآی ئەٙ ّوەٍوووزە گەٙهەیە پووووٓەٍووووآییەە ئیِپواروووۆه

ٍووەههەٙرٔی ٍُٚوو ِبٓبٓیِ ثووٚٙە ُووبیەی ئەٙەی ئیَووالٍ ثگووبرە ىۆهثەی ئەٙ 
ئەهُەٓییەهووبّ ىآیووبّ ئێَووزب ٗێوويی ، ی رێوولا ثووٚٙئەهُەٓییەهووبّٓووٚێٔبٓەی 

ثوۆیە ، ەد ٙ ثوۆ پبهٍوزی ئەٙاّ ثووبدٓەٍووآییەهبّ ٓبرٚآ  ٗی  ثۆ یثێيەٓز
ۆ ئەٙ ثەٓبچوووبهی ٗەٓووولێویبّ ّوووٚێٔی فۆیوووبّ عێ٘ێْوووذ ٙ هۆچیوووبّ هووووك ثووو

 یثوووبهٚه( هە ئێَوووزب كەهەٙێوووزە Cilicia، )كٌیلیوووب ٓوووبٙچەیەی هەٓوووبٙ ٓوووواٙە
ًەىەُەٓوووووی ، فۆهئوووووبٙای هەٓووووولاٙی ئەٍووووووەٓلەهٙٓە ًە ثبّوووووٚهی رٚههیوووووب

ئەٙ ئەهُەٓیوبٓە كەروٚآْ ًەٙ ٓوبٙچەیە ، هبّ ٓبٙٓوا ٙیالیەری ئەكەٓەٓییەعٍِٚب
ثوٚٙەٙ  یبّ ًێٔيیون(رۆهۆً)ّبفی ، عێگیو ثْ ّٚیٔێوی كبیَ ٙ عبٍ  ثٚٙە

ّووبهی )ٍوویٌ( كەهەٓە پووبیزەفزی فۆیووبّ ًەئەكەٓەٙ رەهٍووًٚ ٙ ئەٙ ّووبهآە 
ًەٓووبٙچەهە ثوووٚٙٓی  ٓەٍوووآیەرێوی رووووی ئەٙە ًەهبرێوون ئیِووبڕ، هووۆكەثٔەٙە

 ەری )ئەٓزبهیە( ثٚٙ.ٗەثٚٙ هەئیِبڕ
ٗەههبرێووووون ، ئەٙ ئیِوووووبهەرە هێْوووووەیەهی ىۆهی ثۆٍُٚووووو ِبٓبّ ٓوووووبثٚٙەٙە

ٓی ئیَوالُی هوكثوب ٍوەهەرب كەچوٚٓە ٗە ِەری فبچپەهٍزەهبّ ڕٙٙی ًەعی٘ب
ٗێيەهبٓیووبّ ڕێولەفَووزەٙە ئیٔغووب  ئەهُیٔیووبی ثچووٚم ًەٙێووٚەٙ پْووٚیبّ كەكاٙ
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ثەهوٚهری ثبٍوی ئەٙ ، كەٍزیبّ كەهوك ثەٗێوُ هوكّ ثۆ ٙتری ّوبٍ ٙ كوٚكً
 هوك ثۆ ئەٙەی فٚێٔەه ٙێٔەهەی ًەثەهچبٙ ڕٙٙٓج . ەُبُّێژٙٙ

ئەهُیٔیوب هووكٙە ًەثەه ئەٙەی عێی ٍەهٓغە ڕٍٙویب ٗەهكەٍ پْوزگیوی ًە 
ئەٙەی ئەهُەٓەهووبّ ٙ ڕًٙٙ فۆیووبّ ثەفووبٙەٓی ه ێَووەی فووۆهٗەتد كەىآووْ 

كەرووٚآیْ ، ُ ثەثەّووێوی ُووٚكەكەً ًەُێووژٙٙی فۆیووبّ كەىآوؤْییەكٍٚووزەٓزی
ٍووەهبّ ًەٍٙووەكەیە ٙٙئەٙ پوٍوویبهە ثوولەیٔەٙە ًەثەه چووی ڕًێوووەٙەُ ٙەتُووی 

 ٓووبٙچەیە چووۆڵ ژێِووی ٍووٚهیب كەهەّ ٙ ئەٙپْووزگیوی ًەڕ (00)هەٍووەكەی 
 ٓبهەّ؟ 

ئەٙ ٓبٙچەیە ثەُٚ وی ه ێَوەی فوۆهٗەتد كەىآو   ڕٍٙیبًەثەه ئەٙەی 
 ئیِوبڕەریڕاٍوزە ثەّوێٚەٙ ّووو ، یە پبٍوەٙآی ئەٙ ه ێَوەیە پ ٙ فۆّی 

ثەتٍ ئەٙ ٗێوووويآەی پْووووزیٚآی ، ٙ كٌیلیووووب ٓەُووووبّٙ ٓەٍوووووآیئەٓزبهیووووبی 
ە ٙەهووٚ ٗێيێوووی ٗە ِەرەهووبٓی فبچپەهەٍووزەهبٓیبّ كەهوووك ئێَووزبُ ًەٓووبٙچەه

كٙهیوووِ ٓیووویە ًەئبیٔووولە ٗەٙ وووی ىیٔووولٙٙ هووووكٓەٙەی ، هوووبهیگەه ٗەه ُوووبّٙ
 ثلەّ. ٓەٍوآی)ئەٓزبهیب(ی  ٙ )كٌیلیب(ئیِبڕەری 

 ز تێثزص ٚ گزذٕی ئەرِیٕیای تچٛن سا٘ی

ئەهُیٔووووب پەیٚەٓوووولێوی ىۆه ثبّوووویبّ ًەگەڵ  ئیِووووبڕەری ثبٍووووِبّ هوووووك
هێْەیەهی گەٙهە ثّٚٙ ثوۆ ەرە ًەٙەرەی ٗەثٚٙ ئەٙ ئیِبڕ، ُەغۆًەهبّ ٗەثٚٙ

ىۆهثەی ٗێوّووووی فبچپەهٍووووزەهبّ ٍووووەهەرب كەچووووٚٓە ، عی٘ووووبٓی ئیَووووالُی
ئەهُیٔیووووبی ثچووووٚم ٙ ًەٙم پْووووٚیبّ كەكاٙ ئیٔغووووب ثەهەٙ گورٔووووی كووووٚكً 
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ىاٗیوووو ثێجووووً ڕەؽِەروووی فوووٚای ًێجووو  ٗەه ًەٍوووەهەربی ، كەهەٙرووؤە ڕم
 كەٍەتری كەٍزجەهبه ثٚٙ ًەكٙٙ ثٚاهاّ.

 ٓەٗێْزٔی هێْە ٓێٚفۆییەهبّ.ڕێوقَزٔەٙەی ُبڵ ٙ : یەهەٍ
 ًە ٓبٙچەی ّبٍ. ٍە یجییەهبّكەههوكٓی : كٙٙەٍ

ّٙبٍ ًەژێوو ُیَورٚآی ، ثێجوً كٙای ئەٙەی هێْەی ٓێٚفۆیی ٓەٗێْذ
ًەكٙای ئەٙە كەٍووووووزی ثەرووووووبڵ ثووووووٚٙ ثووووووۆ ، یەم كەٍووووووەتد هۆثوووووووبرەٙە

ی ّووبٍ هە ٙترووفبچپەهٍووزەهبّ ٙ ٓەٗێْووزٔی ئەٙ ٗەڕەّووە گەٙهەیە ًەٍووەه 
ئەهُیٔیووبی ثچووٚم(  )عەهوووەٙ ٓەٍوووآی ئیِووبڕەریًەٗەهكٙٙ  ثویزووی ثووّٚٙ
ٗێوّێوی گەٙهەی هووكە ٍوەه ّوبهی )كەیَوبهییە ٙ یبفوبٙ  (990)ًەٍب ی 

ەهووبٓە هە ئێَووزب ٓووبٙ یىایۆٓی ٗەُووٚٙ ئەٙ ّووبهآە ًەژێووو كەٍوەتریئەهٍوٚف( 
ٓووووواٙە كەٙ ەرووووی )ئیَوووووائیي( ثەُووووبٙەیەهی هەٍ ئەٙ ّووووبهآەی ًەچٔگووووی 

ئیٔغب ثەهەٙ ، وكٙ فبچپەهٍزەهبٓی ًەٙ ٓبٙچبٓە كەههوكڕىگبه ه ٍە یجییەهبّ
ثوووبهٚه ٗە وْوووب ٓوووبٙچەی )ٕوووەفەك(ی ئوووبىاك هووووك ئەّٙوووبهەُ كەهەٙێوووزە 

كٙارو ڕٙٙی هوكە ّوبهی)رجٔیْ(هە هەكەٙێوزە ًٚثٔوبٓی ، )ئیَوائیي(ی ئێَزب
ئیٔغب ٗێيەهبٓی ىاٗیو ثێجوً كەثٔە ٗەڕەّەیەهی ، ئێَزب ئەٙێْی ڕىگبههوك
ٗەهكٙٙ ّووبهی)طواثٌٌ ٙ ئەٓزووبهیە( هە ثەكٙٙ ثوؤوەی ڕاٍووزەٙ فووۆ ًەٍووەه 

 ٗەژُبه كەهوا. ٍە یجییەهبّگەٙهەی ٗێيە 
)ٗیضووٍٚ( پبكّووبی ئەهُیٔیووبی ثچووٚم فْووبهێوی ىۆه گەٙهەی فَووزجٚە 

رٚآیجووٚی رووب ڕاكەیەهووی ىۆه ڕم ًە هەّوویزە ثبىهگبٓییەهووبّ  ُیَووو ٍووەه
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بٙەڕاٍزەٙە ثگوم هە ًەئبٍیبی ثچٚم ٙارە رٚههیبی ئێَزب ًەڕێی كەهیبی ٓ
ەهبّ ییُیَووئەٙ فْوبهە ئوبثٚٙهیەُ ىیوبٓێوی ىۆهی ثە ، كەچُّٚیَووثەهەٙ 

 ثووۆیە ئەٙ هووبرەی ٗێيەهووبٓی ثێجوووً ٓيیوون كەثوؤەٙە ًەٓووبٙچەهە، گەیبٓوولثٚٙ
ٙە ڕم ًەٗێوويی گووۆگفزٚٗەٙ وولەكا ًەڕێووی  )ٗیضووٍٚ(ی پبكّووبی ئەهُیٔیووب

 یووووو ثێجوووووً ٍٙووووەهەرب ٙەفوووولێن كەٓێوووووێزە  ی ىاٗ، ُەُبًیوەهووووبّ ثگوووووم
یەهبّ یُیَووووهە ئەٙ فْوووبهە ئوووبثٚٙهیە ًەٍوووەه  ئبُوووبكەیی فوووۆی كەهكەثووووم

ٙ چەٓوول ُەهعێوون كەفووبرە ٓیوویەثەتٍ ىاٗیووو ثێجوووً ئەٙەی كجووٚڵ ، ٗە گوووم
 : ٍەه)ٗیضٍٚ( ًەٙ ُەهعبٓە 

كاٙا كەهبد )ٗیضٍٚ( ٙەهٚ پبكّبی ئەهُیٔیبی ثچٚم ًەفەهُبٓی : یەهەٍ
 كەهٓەچ . ثێجوًىاٗیو 
هُیٔیووبی ثچووٚم )عوويییە( ثەكەٙ ەرووی ُەُبًیوون كەثوو  كەٙ ەرووی ئە: كٙٙەٍ

 ثلاد.
ٓبث  ثەٗوی  عۆهێون ڕێگووی ًەٙ ثبىهگبٓوبٓە ثگووّ هە گەٓوَ ًە : ٍێیەٍ

 ئەهُیٔیبی ثچٚم كەهوّ ٙ ثۆ ّبُی كەٗێْٔ.
، كەهگبی ئەهُیٔیب ثچوٚم ثەڕٙٙی ٗێويی ُەُبًیون ٙات ثووبد: چٚاهەٍ

ە ثوووۆ ٗێووووُ هووووكٓە ٍوووەه ئەٙ ُەغوووۆ ٓەی ًە ئبٍووویبی ثچوووٚهْ ٙار
 رٚههیبی ئێَزب.

ٗەهچی كەتٙ ىەٙی ٗەیە هە ئەهُیٔیب ثەیوبهُەری ُەغۆًەهوبّ : پێٔغەٍ
 ًەٍُٚ ِبٓبٓی كاگیو هوكٙە كەث  ٗەُٚٙی ثۆٍُٚ ِبٓبّ ثگێویزەٙە.
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ٗەه ًەٙ ُەهعبٓە كیبهە )ىاٗیو ثێجوً( ُەثەٍوزی ٓەثوٚٙە ٗوی  پەیِبٓێون 
ەٙ ٓوووبٙچەیە ئەٙ كەٙاهەیە ُوووبث  ئ ًەثەه ئەٙەی كەیيآوووی روووب، ٙاژۆ ثوووووم

)رەثوێوي( ٙ ًەٙێوٚە  ثۆیە )ٗیضٍٚ( ڕٙٙكەهوبرە ّوبهی، ئبهاُی ثەفۆٙە ٓبثیٔ 
كاٙای یبهُەری ٍەهثبىی ًە ُەغۆى كەهبد ثۆئەٙەی ٍوٚپبیەهی ٍوەهثبىی 

 گەٙهە ثٔێوّ ٙ ثزٚآْ ٍٔٚهێن ثۆ ٗەڕەّەهبٓی ىاٗیو ثێجوً كاثٔێیْ.
ْووەی ٓێووٚ ًە یەم هێ، ًەٙ هووبرە ُەغۆًەهووبّ ًەژێووو فْووبهێوی ىۆهثووّٚٙ

فۆیی ثٔەُب ەی ؽبهَ ًە یەهی رو ٗەڕەّەهبٓی ٗوۆىی ئوب زٚٓی ثوۆ ٍوەه 
)ٗیضوٍٚ(  ثوۆیە ٓەیوبٓزٚآی ثەٗوی  عۆهێون یوبهُەری، هبٓی ئێووآّییەئێٌقیب
رەثوێي ثۆ یوبهُەری  رەهبّ چٚٓەٓەٍوآییەُەُبًیوەهبّ هەثەٙە كەىآْ ، ثلەّ

ە كەهەّ ثەٍوەه كەٍ ٙكەٍوذ ٗێيێووی گەٙهە ئبُوبك، ٍەهثبىی ًە ُەغۆًەهوبّ
پەهّزی ُەًین ُەٖٓٚه ٙ ٍەیفەككیْ كە ّٙ ٙ ئەُیو عیيەككیٔی یٚغوبٓی 

)ٍووَ اًِووٚد( ئەٙ ٗێوويە ثەهەٙ ئەهُیٔیووبی ثچووٚم  رووٚههی هەٓبٍووواٙ ثووٚٙ ثە
)كهثَووووبم( ڕٙٙ ثە ڕٙٙ ثووووٚٓەٙە ًەگەڵ  ًەٓيیوووون ٓووووبٙچەی، ثەڕم كەهەٙم

 هەثەٍوووووووەههوكایەری ٗەهكٙٙ هوووووووٚڕی ئەهُەٓییەهوووووووبّٗێيێووووووووی گەٙهەی 
عەٓگێوووی ىۆه گەٙهە هەٙرە ٓیووٚاّ ئەٙ ، )ٗیضووٍٚ(ی پبكّووبی ئەهُیٔووب ثووٚٙ

ًەهۆربیلا ٍوٚپبی ٍُٚو ِبٓبّ ٍوەههەٙرْ ٙ هوٚڕێوی )ٗیضوٍٚ( ، كٙٙ ٍٚپبیە
)صووٚهًٙ( هووٚڕەهەی روووی ثەكیووي كەهەٙێووزە  ًەٙ عەٓووگە كەهووٚژهم ثەٓووبٙی
)ًیووّٚ( ئەٙە ثووٚٙ ئەٙ ٍووٚپبیە ٓەگەڕایەٙە رووبٙەهٚ  كەٍووذ ٍُٚوو ِبٓبّ ثەٓووبٙی

)ٍوویٌ(هە ئێَووزبكەهەٙێزە ٙترووی رٚههیووبٙ ٓيیوون ّووبهی  ّووبهی یْووزٔەگە
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ئیٔغووب ٗێوويی ، ئەٙ هبد)ٍوویٌ( پووبیزەفزی ئەهُیٔیووبی ثچووٚم ثووٚٙ، ئەكەٓە
ُەُبٌُیوەهووبّ كەگەٓە ئەٙ ّووبهآە )ٍوویٌ ٙ ئەكەٓە ٙ رەهٍووًٚ( ٗەهچووی 

ّوبهی ، ٗێيی ٍەهثبىی ًەٙ ّبهآە ٗەثوٚٙ رێویوبّ ّووبٓلٙ كٙاروو گەڕآەٙە
 ؽەًەة.
ئەهُیٔیوووب  ُەٌُەهەروووی ەٓوووگە گوووٚهىێوی هەُەه ّووووێْ ثوووٚٙ ثەئەٙ ع
ڕۆژ ًە ئەهُیٔیب كەُێٔٔەٙە كٙارو  ثیَذٍٚپبی ٍُٚ ِبٓبّ ٓيیوەی ، هەٙد

كەگەڕێووووووؤەٙە ًە هوووووووبری گەڕآەٙەی ثەّوووووووێن ًەٍوووووووٚپبی ٍُٚووووووو ِبٓبّ 
یەهێن ًەگوٓگزویْ كەتهبٓیوبّ ئوبىاكهوك هەٓوبٙی  )ُۆغبّ( ثەٍەههوكایەری

 ٓەٍووووووآیەٙ كەتیە ًە یەّ فۆثەفْوووووەهبٓی ثوووووٚٙ ئ )عوووووبُٚكیْ( كەتی
 ئەٙآە ثە)فوٍبّ اًِعجل( كەپبهێيها گوٙپێویبّ كهٍٙزووكثٚٙ ثەٓبٙی )كاٙیە(

 ٙ ی ڕیگووبی ٓێووٚاّ )یبفووب(پبهاٍووزٔ ئەههووی )فوٍووبّ اًِعجوول(، ٓبٍووواٙثّٚٙ
كێوْ ثوۆ  )ؽەعوووكّ( بٓەی ثەُەثەٍزیٓەٍوآی ئەٙەی ئەٙ ثۆ، )كٚكً(ثٚٙ

(0) ە كٚكً.كٚكً ثەٍە ُەری ثەگەٓ
  

)ئەهُیٔیوب(ی  كەگەڕێوزەٙە)ٗیضٍٚ( ثە ٍٚپبیەهی ثچوٚهی ُەغۆًەهوبّ  
ەهەی ثەرەٙاٙی هووبٙ ووایەٙ هووٚڕێوی هووٚژهاٙەٙ ٙترثچووٚم هەٍووەیوی هوووك 

كەٍوزلەهبرە گویوبّ ٙ ىۆه ، هٚڕەهەی رویْی  ی ٍُٚ ِبٓبّ ثەكیوي گیوواٙە
بٓبّ گورجوٚیە هاُجەه ثەٍُٚ ِپەّیِبّ كەثێزەٙە ًەٙ ٍیبٍەرە ٗە ەیەی هە ثە

ثووۆیە ، ثەرەٙاٙی ثووۆی ڕٙٙٓوولەثێزەٙە هە ُەغۆًەهووبّ عێووی ُزِووبٓە ٓوویْ، ثەه

                                                            

 .(59/ 05) اًؾضبهح ( كٖخ0)
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 ەهوبّ ٙ كاٙا ًەپبپوبیٙپی)ٗیضٍٚ( ٙەفلێن كەٓێوم ثوۆ ئەٙڕ ئەٙ عبهەی ُەًین
ثەتٍ پبپووب پْووزگیویەهەی رەٓ٘ووب ، ی چٚاه(كەهووبد ثەٗبٓووبیەٙە ثیووذ)هٌیِٔزوو

ًەٙە ىیوبرو ٗیچوی ُەعٔەٙی كەثێوذ ٙ ئُٚێولی ٍوەههەٙرٔی ثۆكەفوٚاىم ٙ 
 ثۆٓبهبد.

)ىاٗیو ثێجوً( ٙ  كەٓێوم ثۆ  ی ٍٚ زبّ )ٗیضٍٚ( ٙەفلێن ئیٔغب ُەًین
ثێجوً ثەٙەفلەهەی  ٍٚ زبّ، ىۆهی ًێلەپبڕیزەٙە )ًیّٚ(ی هٚڕی ئبىاكثوبد

ٍوەههوكەیەهی ٍوەهثبىیِبّ ثەٓبٙی)ّوٌِ اًولیْ ٍؤلو  ئوێِە: كە   )ٗیضٍٚ(
 غۆًەهبّ ئێِە ئبُبكەیْ هٚڕەهەدا ّلو اًَِوكٔلی( ثەكیي گیواٙە  ی ُە

 ثەٙ ٍەههوكە ٍەهثبىیە ثگۆڕیٔەٙە.
ٙ كەٍووووووزلەهبرە گویووووووبّ ٙ ىۆهی  )ٗیضووووووٍٚ( كەچێووووووزە  ی )ئەثەكووووووب(

ئەثەكبُ ثە ێٔی پێولەكا هە ئەٙ هەٍوە ئوبىاك ثووبد هە ٍوٚ زبّ ، ًێلەپبڕێزەٙە
 ئبىاك ثوبد. )ًیۆّ( ثێجوً كاٙای هوكٙە ثۆئەٙەی ئەٙیِ

ەغۆًەهووبّ ئەٙ هەٍووە ئووبىاك كەهەّ هە ٍووٚ زبّ ُ (999)ئیٔغووب ًەٍووب ی 
، ئوبىاك كەهوب )ٗیضٍٚ( ّ(ی هٚڕی)ًیۆ ثێجوً كاٙای هوكثٚٙ ٍٚ زبّ ثێجویِ

ٍوٚ زبّ ىاٗیوو ثێجووً كەروٚآ   (980)روبٙەهٚ ٍوب ی ( 999) ٍب یًەٓێٚاّ 
 ثگەیەٓ . ٍە یجییەهبّىیبٓێوی یەهغبه ىۆه ثە 
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 (667)اڵی ( ٌەستێثزصٔاِەی )ئەتەلا( تۆ سٛڵراْ )سا٘یز 

)ئەثەكب( كٙٙ ٓٚێٔەهی فۆی كەٓێوێزە ّبٍ ثەٓبٙی )ثین  (998ًەٍب ی )
)ئەثەكوب(ٙە  رٚد ٙ اثٚاًەویت ثب ٙ ێ( ٓبُەیەهی ٗەڕەّوە ئبُێيیوبّ پێویە ًە

ًەٓووبُەهە كا ٗووبرٚٙە هە ئووێِەی ُەغووۆى فووبٙەٓی ، ثووۆ ٍووٚ زبّ ىاٗیووو ثێجوووً
ەه روٍوی ئەٙەّوزبّ ئەگ، ڕُٙٙوبّ ثێوزەٙە ٗی  ٗێيێون ٓیویە ڕٙٙ ثە، كٙٓیبیْ

ٗەثوو  هە هووبری فووۆی ٓووٚێٔەهی ئێِەرووبّ هّٚووزٚە ًەٍووەه ئێووٚە ؽیَووبثی 
ثۆیە ًەٓوبُەهە ثەىاٗیوو  (0)، ثە وٚ ئەٙە ربٙآی ٍەیفەكیْ كٚري ثٚٙە، ٓبهەیْ
 : كە  ثێجوً 

ئووێِە فووبٙەّ یبٍووبیەهیْ هووٚڕ ثەرووبٙآی ثووبٙم ٙ ثوووا ثچووٚم ثەرووبٙآی ثوووا 
ئەگەه ٓووب ، ثەهژەٙەٓوولی فووۆد ثوەیووزەٙەرووب ىٙٙەٙ ثیووو ًە، گەٙهە ٍوويا ٓووبكەیْ

 یبّ ًەٗەههٚێی كٙٓیبثی كەٍزی ئێِەد پێلەگب.، ًەئبٍِبّ ثی
فوۆی ثەٙاّ ثفوۆّو  روبٙەهٚ ، ئەثەكب ئەٙەی ًە ىاٗیو ثێجوً كاٙا كەهوبد

ثەٓووبُەیەم ٙەتُێوووی رٚٓوولی  ثێجوووًثزووٚآ  ًەٍووەهؽٚهَ ثِێٔووزەٙە ىاٗیووو 
 : كەكارەٙەٙ ًەٓبُەهەی كاٗبرٚٙە

ثوْ ئەٙە ئوێِە ٍوٚپبً ثوۆ  عەٓگیيفوبّّ یبٍق ٙ یبٍوبی ەە فبٙئەگەه ئێٚ
ًەٙەُ ، فٚای گەٙهە فبٙەّ ثەهٓبُەی فٚای گەٙهەیوْ هە كٚهئوبٓی پیووۆىە

كەهثوبهی ٗەهەّەهبٓیْوذ ، ثە ٓٚێٔەهەهبٓوذ ثەٍوە ُەری ثوۆ كەگێوویٔەٙەك ٔیب

                                                            

ێٔەهآەثٚٙ هە ثەه ًەعەٓگی عیْ عبًٚد ٗبرٔە ُیَوٙ ٍەیفەكیْ كٚري ( ُەثەٍزی ئەٙ 0ٚٓ)
 هّٚزیبٓی.
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ئُٚێوول كەهەیووْ هّٚووزٔی )هەرجەووب ٓٚیْ(ٓووذ ًەثیووو ٓەچوو  )ُەثەٍووزی عوویْ 
ٙاىربّ ًێٔوبیەٓیْ روبٙەهٚ رەٙاٙی فوبهی  ئێِەب ًەٙەُ ك ٔیب ثە عبًٚرە( ئیٔغ

  (0) ٍُٚ ِبٓبّ ٓەگێویٔەٙە.
 

  (صٛر)ئاساد وزدٔی شاری 

ٍٚ زبّ ىاٗیو ثێجوً یەهێن ثٚ ًەٙ ٍوٚ زبٓبٓەی ىۆهثەی رەُەٓوی ًەٍوەه 
ًەیەهێون ، ی عەىیووەٙتروٙ ّوبٍ ٙ ُیَوو ًەٓێوٚاّ، پْزی ئەٍوپ ثەڕێوووكٙە

ئبفوەرێوون كێووزە ، ًەڕێگبكاُیَوووِەّووق كەگەڕایەٙە ثۆهە ًەكی ًەٍووەفەهەهبٓی
كەچێوزە  هٚڕەهەٍ ثبىهگبّ ثٚٙ: كە  ڕێگبی ٙ كەٍذ كەهبرە گیویبّ ٙ پێی 

ٍووٚ زبّ ، ًەٙ ّووبهە هووٚڕەهەٍ كەهووٚژّ ٙ پبهەهەّووی كەثەّ (0)ّووبهی )ٕووٚه(
ٙ  )ٕووٚه( ىاٗیووو ثێجوووً ٍووٚپب ئبُووبكە كەهووبد ٙ ٗێوووُ كەهووبرە ٍووەه ّووبهی

هوووٚڕی ئەٙ ئوووبفوەرە كەهوووبرەٙەٙ غەٓیِەیەهوووی  ّوووبهەهە كەگووووم ٙ روووۆ ەی
ثەتٍ كیووووبهە ًەٙ ّووووبهآە ٓەیزٚآیووووٚە ، كێٔیووووزەٙەىۆهیوووویِ ًەگەڵ فووووۆی 

ًەثەه ئەٙەی ٍٚپبهەی ئەٙەٓلە ٓەثٚٙە ثزٚآْ ًەٙ ّٚێٔە ٍؤٚهیبٓە ، ثِێٔێزەٙە
 ثِێٔٔەٙە.

فە وێووووی ىۆه ّوووبهی )ؽەڕاّ( عێووولەٗێ ْ  (998) ٗەه ًەٙ ٍوووب ە ٙارە
ئیَووالٍ ئیووجْ  ّووێقیی هەّووبهەهەیبّ ثەعێ٘ێْووذ ثووبٙهی ًەٙآە، كێوؤە ّووبٍ

                                                            

 .08 پەڕە  9ثەهگی ، ( كەكی ٓبُەهە ًەهزێجی)علل اًغِبّ فی ربهیـ اٗي اًيُبّ(0)
 ( كەهەٙێزە ًٚثٔبٓی ئێَزب ئەٙ هبد ًەژێو كەٍزی فبچپەهٍزەهبّ ثٚٙ .0)
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ئەٙ هووبد ّوویقی ئیَووالٍ رەُەٓووی  ریِوویە ثووٚٙ ڕەؽِەرووی فووٚای ًێجوو  هە
 803ًەكایون ثوٚٙە ًەٍوب ی  (990)ّێقی ئیَالٍ ًەٍب ی ، ٍبڵ ثٚٙ ّەُ

 (0) ٙەفبد كەهب.
 

 وۆچی. (668) ەواْ ٌەساڵییەاڵی ئیسّاعیٍیئاساد وزدٔی ل

فووبٙەّ ، گەٙهەی فیووبٓەد هووبه ثووّٚٙ ًە ًٚثٔووبّەهبّ ٗێيێوووی یئیَووِبعیٌی
ٍٚ زبّ ىاٗیو ثێجوً ، پەیٚەٓلێوی ىۆه چبهیِ ثّٚٙ ًەگەڵ فبچپەهٍزەهبّ
 ٗێوّووێوی گەٙهەی، ثویووبه كەكا ئەٙ پووێگەی فیووبٓەرە ًە ٓووبٙچەهە ٓەٗێ وو 

، هبٓیبّ ٙ ّٚێٔەهەی پبهووكەٙە ًەكەٍەتری ئیَوِبعیٌییەهبّهوكە ٍەه كەت
هبّ ثووٚٙ ًەثەهئەٙەی ٓەٍوووآییەّ ًێوولآێوی گەٙهەی ەهبیًێوولآی ئیَووِبعیٌی

كەٍوووزێوی گەٙهەی ٍووویقٚهی ثووووی ًەٗەُوووبّ هبرووولا پێگەیەهوووی گەٙهەی 
 فبچپەهٍزەهبٓی ًە ٓبٙچەهە ٓەٗێْذ.

  

                                                            

 .50 پەڕە  9ثەهگی  ،( علل اًغِبّ فی ربهیـ اٗي اًيُب0ّ)
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 ذزی ئەٚڕٚپا تۆ  ٘ەٚڵێىی
 وۆچی (669)ساڵی  داگیزوزدٔی )لٛدص(

ٚیي( اًطاًجو) ئەٙڕٙپباٗیو ثێجوً هە پبكّوبٓی ٗەٙاڵ گەیْزە ٍٚ زبّ ى
ثۆِٓٚٓە هەثبٍی ئەٓلەًٍٚویبّ هووكٙە گٚرٚیوبٓە ئەٙ ُەُوٌەهەرە  ئەٙڕٙپبٙارە 

، ٔییەزی)اًجواًطٚیوووي( ئەٙیوووِ ٍووؤٚهی روووێوە ە ًەگەڵ كٍٚوووزەٓ روووێوە ە ثە
ٙٙثەهە فووواٙآە ثووٚٙە هەئێَووزب پێووی كەگووٚروم هەثێگُٚووبّ ُەثەٍووزیبّ ئەٙ ڕ

ەه ّووبٍ ثووۆ ٗەُووٚی هۆثووٚٓەرەٙەٙ ٓیبىیووبّ ٙایە ٗێوووُ ثوووەٓە ٍوو (0).ئەٙڕٙپووب
پبپووبُ كٙعووبی ثووۆ هوووكّٙٙ ٙ ثەعەٓگێوووی پیوووۆىی ، كاگیوهوكٓووی كووٚكً

ًە كەهیووووبٙە ڕٙٙ  ئەٙڕٙپییەهووووبّثێجوووووً ىآووووی ئەگەه ثێووووذ ٙ ، ًەكە ەٍ كاٙە
بُەٙە ٗێووووُ ثووووەٓە ٍوووەه كەٙ ەروووی ثوەّ ٙ ُەغۆًەهوووبٓیِ ًەّوووُیَووووًە
ثووۆیە ، ُبًیوون ئەٙا روٍوؤبهیەهی ىۆه ڕٙٙ ًەعی٘ووبٓی ئیَووالُی كەهووبدُە

ەهوبّ پێوی ی( هە ًەهزێوجە ُێژٙٙیئیٔگٌزەڕا) وی ٓبهك ثۆ ی ُەًیویٙەفلێ
)ا ٓوزبهە( ٙەفولەهە ثەٍوەه پەهّوزی هەٍوێن ثوٚٙ ثەٓوبٙی )اًٖوبهٍ  گٚرواٙە

كیوبهێوی یەهغوبه ىۆهیوبّ ًەگەڵ ، اًَِعٚكی( هەٙاًی ّوبهی كوبٗیوە ثوٚٙە
 فۆیبّ ثوك ثۆ ُەًیووی ثەهیزبٓیوب ًەٙ كیبهیوبٓە فیٌێووی گەٙهە ٙ ىەهافەیەم

گوٚد هە گەیْوزیە  ی  اًٖوبهٍ ُەٍوعٚكی() ئیٔغب ىاٗیو ثێجووً ثە، ثٚٙ
                                                            

 .00ثەهگی  پەڕە  ،( ؽبّیخ اًٖجبّ عٌی ُزْ ا ِّٚٓی0)
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ئەگەه پوٍویبهی ، ەهوبٓی پێججەفْوەیُەًین ٍواڵٙی ُٔوی پێوجگەیەٓە كیبهی
یەهبٓی ٍٚ زبّ ثێجوً چییە؟ پێی ث و  رەٓ٘وب فۆّوی عەٓبثوذ یهوك كاٙاهبه

 ٙ ٙیَزِبّ پەیٚەٓلێوی چبهِبّ ًەگەڵ یەم ٗەث . 
ا ىۆه ٍەهٍبٍ ثٚٙ ثەٙ ٗەُٚٙ كیبهیەٙ گٚری ەڕئەٙە ثٚٙ ُەًیوی ئیٔگٌز

كٚهثبّ ئەٙ كیبهیبٓە رەٓ٘وب ثوۆ : ٍٚ زبّ كاٙای چی كەهب؟ ُەٍعٚكی گٚری
 فۆُ هوكٓی پەیٚەٓلی ٓێٚاّ ئێِەٙ ئێٚەیەٙ ٗیچی رو ٓب.

ڕێيێووی ىۆهی ًەٙەفولەهەی ، ىۆه ك ی پێقۆُ ثٚٙ ئیٔگٌزەڕاُەًیوی 
هی ىۆهەٙە ثەڕێی هووكٓەٙە ثوۆ ٍٚ زبّ ثێجوً گود ٙ ئیٔغب ئەٙیِ ثەكیبهیە

فۆیووبّ ئبُووبكە كەهەّ ٙ كەچوؤە  ئەٙڕٙپییەهووبّكٙای ئەٙەی پبكّووب ، ُیَووو
پێوی كە و  ، ئیٔگٌزەڕاپبپبُ ٓٚێٔەهێن كەٓێوم ثۆ  ی ُەًیوی ،  ی پبپب

، ٙپووی ثوووبدئەٙڕهە ٍووٚپبی فووۆی ثٔیوووم ٙ ثەّوولاهی پبكّووبهبٓی روووی 
پب ثوۆچی ئبُوبكە كەهەّ ؟ ا ثە ٓٚێٔەهەهەی پبپب كە   ٍُٚەًیوی ئیٔگٌزەڕ

ا ُەًیوی ئیٔگٌوزەڕ، ئەٙیِ كە   ثۆ گورٔی عەهوب ٙ كٙارو ّبهی كٚكً
كە ووو  ئەٙ ّوووٚێٔبٓە ًەٍووؤٚهكی كەٍوووەتری ٍوووٚ زبّ ىاٗیوووو ثێجوٍوووەٙ ُوووْ 
پەیٚەٓلێوی چبهَ ًەگە وی ٗەیە ٙ ثەّولاهی ئەٙ عەٓوگە ٓوبهەٍ ٙ ئەٙآەی 

اهی ئەٙ عەٓوووگە ثەگٚێْوووَ كەهەّ ًەپبكّوووبهبٓی روووو ٓوووبیە َ ئەٙآووویِ ثەّووول
  (0) ئەٙە ثٚٙ پالٓی ٗێوّووكٓە ٍەه كٚكً ٗە ٚەّبیەٙە.، ثوەّ

                                                            

 ،( ئەٙ ڕیٚایەرە رەٓ٘ب ًە هزێجی ربهیـ ُغِٚ  أًٚاكه ُِب عوی ًالٙائي ٙا ٙافو كاٗبرٚە0)
 .000 پەڕە 
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)سا٘یز  ٚسٛڵراْ )ئەتەلا( ٔاڕاسرەٚخۆی ٔێٛاْی گفرٛگۆ
 تێثزص(

، ٙەفلێوی رەربهەهوبّ كەگەٓە  ی ٍوٚ زبّ ىاٗیوو ثێجووً( 982)ًەٍب ی 
هوووبّ ٗوووی  گفزٚگۆثەتٍ ، ٍوووٚ زبّ پێْوووٚاىێوی گەهٍ ًەٙ ٙەفووولە كەهوووبد

ٙەفووولێن  (ىاٗیوووو ثێجووووً) ٍوووٚ زبّثوووۆیە ئەٙ عوووبهەی ، ٓوووبث  بُێویكەهەٓغووو
)كووٚٓیە( رێوولپەڕّ ٙ  كەٓێوووم ثۆ ی)ئەثەكووب( ٙەفوولەهەی ٍووٚ زبّ ثەّووبهی

ئەٙ هووبرەی كەچووْ ثووۆ ٓووٚێژی ٗەیٔووی فە وووی ّووبهەهە ، ٔیوویەی ٗەیڕۆژ
ئەٙەُ ثێگُٚووبّ ئبُووبژەیەهی ، كەهەّ (ٍووٚ زبّ ثێجوووً)ٗەُووٚی كٙعووب ثووۆ 

هە ئەٙ فە وووە چووبٙەڕٙآی ٍووەههوكەیەهی ئووبىاٙ  ىۆه گوووٓگە ًەٍووەه ئەٙەی
رەٙەٙ ثەڕٙٙی ُەغۆًەهووبّ ثەعەهگ كەهەّ ثزووٚآ  ٗێوويٙٙ رٚآبهووبّ هۆثوووب

ىۆه عیبٙاىە ًەگەڵ ثبكی ٙەفولەهبٓی  ٙەفلی ٍٚ زبّ ىاٗیو ثێجوً، ڕاپەڕم
ی فۆیوبّ ثوۆ ایە پبكّوب ٍُٚو ِبٓبٓەهبّ كەٗوبرْ گوٚێو ًەڕاثووكٙٙ ٙەفولی، رو

رەٍووٌیَ هوكٓووی كەتٙ  بُووبكەیی فۆیووبّ كەهكەثوووی ثووۆُەغووۆى ڕاكەگەیبٓوولٙ ئ
ثەتٍ ئەٙعووووبهەی ٙەفوووولی ٍُٚوووو ِبٓبّ ٗووووبرّٚٙ كاٙای فووووبهی ، ّووووبهەهبّ

ثبٍوووویبّ ًەٗووووی   َُووووٚ ِبٓبّ كەهەٓەٙە هە ُەغۆًەهووووبّ كاگیویووووبّ هوووووكٙەٙ
فوووب ێوی روووو ٓەهووووك رەٓ٘وووب كاٙای ئەٙ ّوووٚێٔبٓەیبّ هووووكەٙە هە ُەغۆًەهوووبّ 

 )ئەثەكووب( یِ ىۆه كووٚهً ثووٚٙ ًەٍووەه ك وویئەٙ كاٙاهووبهیە، كاگیویووبّ هوووكٙە
چبهزویْ چوبهە : ثۆیە ثەرٚٓلی ٙەتُی ٙەفلەهە كەكارەٙەٙ ئیٔغب پێیبّ كە  

، ئەٙەیە هە ٗەه هەٍوووەٙ فوووبٙەٓی ئەٙفوووبهە ثووو  هە ًەژێوووو كەٍوووەتری كایە
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ثەتٍ ئەٙەی ، ثەثو  ئەٓغوبٍ كەگەڕێؤەٙە (ىاٗیوو ثێجووً)ٙەفلەهەی ٍوٚ زبّ 
ڕاگەیبٓووول هە ئێَوووزب ٙ كٙێٔووو  ىۆه ًەیەم گوٓووون ثوووٚٙ ثەُەغۆًەهبٓیوووبّ 

ئەٙ ىیٌٌەرەی پبكّبهبٓی پێْزو كجٚ یبّ كەهوك ىاٗیو ثێجوً ئبُبكە ، عیبٙاىّ
 ٓییە كجٚ ی ثوبد.

، )ئەٌثیزە اڵیٔشیه لەٌە ۆٌەواْذزی ِەغشىسرێىی 
 (671)اٌثیزە(ٌەساڵی 

هە ٗێيێوووووی ُەغۆًەهووووبّ  (ىاٗیووووو ثێجوووووً)ٗەٙاڵ گەیْووووزە ٍووووٚ زبّ 
یبّ كاٙەٙ چەٓل ( ئەًجیوە) كەتیٙ گەُبهۆی  فٚڕاد یهٚهثبگەیْزٚٓەرە 

ُەٓغەٓیلێویووبّ پێوویەٙ كەتهە ثەهك ثووبهاّ كەهەّ ٍُٚوو ِبٓبّ ًەٍووەه كەتهەٙە 
یەهێوون ، ثەتٍ ئەٙ ثەهكآەی كەیبٓ٘بٙێْووذ ٓەیوولەپێوب، ُەٓغەٓیلێویووبّ  ثووٚٙ

فوۆی كەگەیەٓێوزە ٓيیوون ، ًەٙ ٍُٚو ِبٓبٓەی ًەگەڵ ٍوٚپبهەی ُەغوۆى ثووٚٙ
ثەهكەهبٓوووذ : كە ووو ەٍوووەكێوی رەٙاٙ كەكارە ُەٓغەٓووویلەهەٙ پێوووی ە ٙ ڕكەته

ئەٙە ثووٚٙ ئەٙ هەٍووەی ، ٍووەه كەهووب ثووب ی ُەٓغەٓوویلەهە ثب ێوون هووٚهد هەٙە
ُەٓغەٓەیلەهەی ثەهبه كەٗێٔب ثب ێوی هوٚهد هووكەٙە ٙ ئیٔغوب ئەٙ ثەهكآەی 

ئەٙ ؽووووووووب ەرەُ كیَووووووووبّ ئەٙەی ، (0)هە كەیٚەّووووووووبٓل ثەرەٙاٙی كەیپێوووووووووب
ێزەٙە هە ثە وو  هەٍووی ك َووۆى ٙ فەُقووۆه ٗەثووٚٙیٔە ئەگەهچووی ًێلەفٚێٔووله

ٓبّ ثەتٍ ٓبڕاٍووزەٙفۆ ٗەٙ یووبّ كاٙە ٍُٚوو ِبٓب، ًەڕیوويی ُەغۆًەهووبّ ثووٚٙیٔە

                                                            

 .009 پەڕە  ،( ربهیـ ُغِٚ  أًٚاكه ُِب عوی ًالٙائي ٙا ٙافو0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

438 

ٍوٚ زبّ ىاٗیوو ثێجووً ٗێيێون ئبُوبكە  (0)، ًەكەٍذ ُەغۆًەهبّ ڕىگبه ثووەّ
ّووبهی)ؽِٔ( ًەّووبهی ؽِٖووەٙە كەچوؤە ّووبهی )ُەٓووجەط(  كەچێووزەكەهووبٙ 

ىٙٙ  ٍُٚوو ِبٓبّ ثەڕێوەٙرووٚە ثووۆ ٓووبٙچەهەَووزْ ٍووٚپبی ثیەُەغۆًەهووبّ هەك
پوووكەهە كەڕٙفێوؤْ ٙ ثووۆئەٙەی ٍووٚپبهەی ىاٗیووو ثێجوووً ٓەرووٚآ  ًە فووٚڕاد 

ٍەهەرب ٍٚ زبّ ثێجووً ثیووی هووكەٙە ثەپەًە پوكێون كهٍٙوذ ثووەّ ، ثپەڕیزەٙە
ثەتٍ كهٍٙووزووكٓی ئەٙپوووكە هووبرێوی ىۆهی كەٙیَووذ ، ًٙە فووٚڕاد ثووپەڕٓەٙە
هەئەٙەُ ًەٓەفْوووەی ، ا ٍوووٚپبهە ًەئوووبٙی فوووٚڕاد ثووولەٍّوووٚ زبّ ثویوووبه كەك

ًە  ٍوووٚپبی ٍُٚووو ِبٓبُّەغۆًەهوووبّ ٓەثوووٚٙ ٙ چوووبٙەڕٙآی ئەٙەیوووبّ ٓەكەهووووك 
 ثلەّ. فٚڕادڕٙٙثبهی 

ىاٗیووو )یەهووێوە ًەٍووەههوكە ٍووەهثبىیە گەٙهەهووبٓی  )ٍووەیفەككیْ كە ّٙٙ(
بّ زُەغۆًەهبّ ىۆه ًەٙە هەُزوّ ئێِە ثەهاُجەهیبّ كەٍزەٙەٍو: كە   (ثێجوً

ئیٔغووب ، كٙارووو فووٚكی ٍووٚ زبّ ًەئووبٙەهە كەكا، ثٚەٍووزیْ ثووۆیە ًەئووبٙەهە كەكاد
، ُەًەٙآێوووی ىۆه چووبهەئەٙەی عێووی ئبُووبژەیە ئەٍووپ ، رەٙاٙی ٍووٚپبهە
ٍووەهٓغی ئووبىایەری ، كەپەڕٓەٙە فووٚڕادرەٙاٙی ٍووٚپبهە ًەثەُووبٙەیەهی هەٍ 

 نثێجووً ثولەّ چوۆّ چوۆرە ئەٙ ثەهی ڕٙٙثوبه ًەهبرێوولا ٗوی  پوكێوٍٚ زبّ 
 ًەٍەه ڕٙٙثبهەهە ٓییە پێیلا ثگەڕێٔەٙە ئەگەه ًەٙ عەٓگە ثْوێْ.

                                                            

هەكەهەٙێووزە ّووبهی )ئٚهفە(ًەٓيیوون ّووبهی )ٍِیَووبط(ی ( كەتی ئەًجیوووە ًەٍووەه فووٚڕارە 0)
 رٚههی.
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ئەٙ روٍەیبّ ًەك ی ٍُٚ ِبٓبّ  (ٍٚ زبّ ٍەیفەككیْ كٚري ٙ ىاٗیو ثێجوً)
ثەهوووكەٙە ثەٙ فە وەیووبّ ڕاگەیبٓوول ئووێِە ٓووبث  چووبٙەڕٙاّ ثوەیووْ ، كەهٗێٔووب

ثە وووٚ كەثوو  ئووێِە ُەیوولآیبّ ، رووبٙەهٚ ُەغۆًەهووبّ ٗێوووُ كەهەٓە ٍووەهُبّ
ەٙە فوٚڕارُەغۆًەهوبّ ًەٙثەهی ، ًێجگویْ ٙ ٗێوُ ثوەیٔە ٍوەه ُەغۆًەهوبّ

ەٙ ًەپو هەٙرٔە ثەه ڕٍ ٙ ِّْێوی ٍُٚو ِبٓبّ ئەٙ ڕۆژە ڕێون ئ، ثێئبگبثّٚٙ
ًْ}: ڕۆژەثٚٙ هەفٚای گەٙهە كەفەهُ  ُْ ًُكَااحِئُ ُٓ بْ ُُحَهاّذِ ًْاهللَّ رْاِدرُس

َ
ةِد

ًْ ًَْوُيْخاازِِْ ااُز ًَْوَيُُِْصْ ِٓ ْٔمٍُغااُدورَِفَويَْظااَنيَاايْ ٌِِِيَكَاا (ٮ)ُمااْؤ
ًَْديَْقَوُيْذِْْب ِٓ ِ َُوَيُخُٔبكُئُب اهللَّ َََْعَ ُيََظااءٌَُ ًٌَواهللَّ ًٌَنيِاي َضِهاي

  (0) ({ٯ)
 هەٍێنًەٍٚپبهەی ُەغۆى چەٓل  فٚای گەٙهە ٍُٚ ِبٓبٓی ٍەهفَذ ٙ

ٙرْ ٍُٚوو ِبٓبّ عووگە ًەٍووەههە، رٚآیووبّ ڕاثوووەّ ئەٙەی رووو ٗەُووٚی هووٚژهاّ
ّووٚهویبّ  ەٓیِەیەهووی ىۆهیْوویبّ هەٙرە كەٍووذ ٍٙووٚژكەیغ، هەّوویفبی ك ە

ثەّووێویِ ًەٙ ٍووٚپبیە ڕٙٙیووبّ  ئەٓغبُوولا ٙ ٍووەهثەهىآە گەڕآەٙە كیِەّووق
ئەهُیٔیووبی ثچووٚم ٙ رٚآیووبّ ّووبهی ٍوویٌ ثگوووّ ٙ كیَووبّ ىیووبٓێوی  هوووكە

  (0) ىۆهیبّ ثە ئەهُەٓییەهبّ گەیبٓل.
 

                                                            

 .05، 00: ( اًزٚثخ0)
( ربهیـ اًٌِن اًمبٗو عياًلْٟ ُؾِل ثْ عٌٞ ثْ اثوا٠َٗ ثْ ّلاك . علل اًغِبّ فی ربهیـ 0)

 .020 پەڕە  9ثەهگی  ،اٗي اًيُبّ
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 (674)ٌەساڵی  (ئەٌثیزە لەاڵی)تۆ سەر ٘ێزشێىی ذزی ِەغۆي 

 (05)ٗەىاه هەً ثووٚٙ  (82)ُەغۆًەهوبّ ثەٗێيیووی گەٙهە هەژُبهەیوبّ 
ٗەىاهیِ فە وی ٓبٙچەهە ثّٚٙ هە چٚثوٚٓەرە  (05)ٗەىاهیبّ ُەغۆى ثّٚٙ 
كآە  (08)كیَووبّ گەُووبهۆی كەتی ئەًجیوەیووبّ كا ٙ ، پووبڵ ٗێوويی ُەغووۆى
ّووەٙ فە وووەهە ًەكەتهە ، هەیووبّ ثەهك ثووبهاّ كەهوووككەت، ُەٓغەٓیلیووبّ پێجووٚٙ

كەهچّٚ ٙ ٗێوّێوی ىۆه رٚٓلیبّ هوكە ٍوەه ُەغۆًەهوبّ ٙ ثەفەى وی فوٚای 
 ُەٓغەٓیلەهبّ ثْوێْٔ ٙ ُەغۆًێوی ىۆهیِ ثوٚژّ.، گەٙهە رٚآیبّ

هە ، ُەغۆًەهووبّ كیَووبّ ّوَووزێوی ىۆه گەٙهەیووبّ ثەههەٙد ٙ ڕایووبٓووك
و ٗەٙا ووی ثەٙەی ىآووی ثەڕم هەٙد ثووۆ ؽەًەة كٙاروو ثێجوووًٍووٚ زبّ ىاٗیووو 

ثووووۆیە ثێجوووووً گەڕایەٙە ّووووبٍ ٙ ، پێگەیْووووذ هە ُەغۆًەهووووبّ گەڕاٙٓەرەٙە
ئەگەه ٍووەهٓغی ئەٙ چەٓوول ، ٓووبهك (ئەًجیوووە)یەهی ىۆهی ثووۆ فە وووی پووبهە

ٍب ە ثلەی ثێجوً رٚآیٚیەری ُەّقە ی عی٘بك ٙ ثەهەٓگوبهثٚٙٓەٙە ٗە جووبٙ 
 ًەثوووی رەٍووٌیَ ثووّٚٙ هە فەٙرووبٓی، ٗیِەرووی ئەٙ فە وووەی ثەگووو فَووزەٙە

فۆیبّ ٙ ٙتریبٓی رێلا ثٚٙ ڕٙٙیبّ هوكە عی٘بك هە ژیبٓی فۆیبّ ٙ ئبٙەكآی 
 (0) ُەٌُەهەرەهەیبٓی رێلاثٚٙ.

                                                            

 .089 پەڕە  9ثەهگی  ،اًيُبّ أٗي ربهٟـ فٞ اًغِبّ ( علل0)
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وۀاسزاٚە تەجۀگی )االتٍسریٓ( ٌەساڵی  تێسراْجۀگی 
 (0)عەیٓ جاٌٛذی دٚٚەَ، ( وۆچی675)

 

، ئەٓوبكۆڵ( ڕٙیولا هەكەهەٙێوزە ثبّوٚهی ئەثٌەٍوزیْئەٙ عەٓگە ًەّبهی )
( ٍوەههەٙرٔەهبٓی یەم ثەكٙای یەهوی ثێَوزبّئەٙ ّوبهە كەثێوزە ) كٙارو ٓبٙی

ثەروبیجەد ، ىاٗیو ثێجوً ثجٚە ٗۆی ئەٙەی فە وێوی ىۆه ُزِبٓەی پێوجوەّ
ٙ ّووبٍ ٙ ُیَووو ەٙە ىۆه ًەٙ فە وووە ٗیغوەریووبّ هوووك ثووۆئەٓووبكۆ ًەٓووبٙچەی 

ًەٗەُووبّ هبروولا عووۆهەم ، ٗەٙ ووی ثەٗێيهوكٓووی ٍووٚپبهەی ىاٗیووو ثێجوٍوویبّ كا
 هە ثەٓووٚێٔەهایەری (ُووٚعیٔەكیْ پەهٙآە)یِ كهٍٙووذ ثووٚٙ ٓێووٚاّ ًەپەیٚەٓوول
پەهٙآە هێْوەیەهی ثوۆ كهٍٙوذ ، وكی كەهئەٓبكۆ ب( ؽٚهِی ٓبٙچەی )ئەثەك

ثووۆیە ٙیَووزی پەیٚەٓوولێوی ، ثجووٚ ًەگەڵ ثوووای )ئەثەكووب( ٙ ثٔەُووب ەی ؽووبهَ
ٓ٘ێٔووی ًەگەڵ ثێجوووً ثِێٔوو  ٙ ئەگەه ثێئُٚێوول ثجوو  ًە ُەغۆًەهووبّ ئەٙە 

ئەٙ هووبرەی ٗێيەهووبٓی ىاٗیووو ثێجوووً ثەڕم هەٙرووْ ثووۆ ، ە ّووبٍثزووٚآ  ثچیووز
 ُەًیوی ئەهُیٔیوب)ًیۆّ( ٗەٙا وی ئەٙ ًەّووو هێْویەی گەیبٓولە، ٓبٙچەهە

 ئەٙە ثووٚٙ، َووذثەتٍ پەهٙآە ٗەٙا ەهەی پْزگٚێق، )ُووٚعیٔەككیْ پەهٙآە(
هبرێن ُەغۆًەهبّ ثەفوۆ هەٙروْ ٍوٚپبی ٍُٚوٚ ِبٓبّ رٚآیجٚیوبّ فۆیوبّ ًەٙ 

، ُەغۆًەهووبّ هەثە ٗوبرٔی ٍووٚپبی ٍُٚو ِبٓەهبٓیبّ ىآووی، هەّ ّوٚێٔە كوبیَ

                                                            

 ٓلطزبّ فٚك٘ب ٙربء ٍبهٔخ اًٌِِ٘خ ٙا٠ًَْ أٟضب ُضُِٚخ ٙ ٍ اًضَ صَ ثبًفزؼ: (األثٌَز0ْ٠)
 (.85/ 0 اًجٌلاّ ُعغَ. )اًوٍٙ ثجالك ُْ٘ٚهح ُلٟٔخ ٙٗٞ. ّٙٓٚ ٍبهٔخ ٟٙبء ُفزٚؽخ
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هوكیبّ ثەیبٓيە هەریجە ٗەه هەریجەیەهویِ  ٍٚپبیەهی گەٙهەیبّ ئبُبكە هوك ٙ
ئیٔغووووووب ُەغۆًەهووووووبّ هەریووووووجەی رٚههِووووووبٓە ، پێو٘ووووووبرجٚٙ ًە ٗەىاه هەً

روٍووی ئەٙیووبّ ٗەثووٚٙ ٓەثووبكا ژێووو ، یووبّ ًەفووۆ عووٚكا هوكثووٚەٙەٍووەًغٚكییەهبّ 
ٗێوّوێوی  ُەغۆًەهوبّ، ٚەٓلیبّ ثە ٍٚ زبّ ىاٗیوو ثێجووً هوكثو ثەژێوی پەی

ىی ٍوٚپبی ٍُٚو ِبٓبّ ىاٗیوو ىۆه گەٙهەیبّ هوكە ٍەه  ی ڕاٍذ ٙ ُەههە
ایەرێوی گەٙهەی ٍٚ زبٓی ٗە ولاثٚٙ ًەٓبٙەڕاٍوزی ٍوٚپبهە فۆّوی ثێجوً ڕ

ُەغۆًەهووووبّ هەٙروووؤە ثۆٍووووەهەٙ ٙایووووبّ ىآووووی ، ًەّووووٚیٔێوی روٙەٍووووزبثٚٙ
فوٚكی ٍوٚ زبٓە هەچوی ٍوٚ زبّ ىاٗیوو ثێجووً ًەگەڵ  ٗێوّەهەیبّ ثوۆ ٍوەه

چەٓوول هەریجەیەهووی رووو رٚآیووبّ پْووذ ًە ٗێوووُ ثەهەهووبّ ثگوووٓەٙەٙ ٍووەهەرب 
ئیٔغووووب ، ّوَووووزێیوی ىۆه گەٙهەیووووبّ ثە ٗێوّووووجەهە ُەغۆًەهووووبّ گەیبٓوووول

ثّٚٙ ثەكٙٙ ثەُ ثەّوێویبّ ، ٗێٔب وكایەری ُەغۆى هەىآیبّ ّوەٍزیبٍّەهه
، ەٙەُ ُبٓوبی ّوەڕهوكٓە روبٙەهٚ ُووكّٓە پیوبكە ئًەئەٍپەهەیبّ كاثەىیْ ٙ ثٚ

 ثەّێوی رویبّ ڕایبّ هوكە ٍەه ّبفێن هە ٓيیوی گۆهەپبٓی عەٓگەهە ثٚٙ.
ٍُٚوو ِبٓەهبٓیِ ًە ئەٍووپەهبٓیبّ كاثەىیووْ ٙٗە ِەرێوووی ّووێوآەیبّ هوووكە 
ٍووووەه ُەغۆًەهووووبّ ثە فەىڵ ٙ گەٙهەیووووی فووووٚای گەٙهە ئەٙ ُەغووووۆ ٓەی 

ئەٙآەی ثەهەٙ ، ثەىیجووووّٚ ىۆهثەیووووبّ هووووٚژهاّپیووووبكەثّٚٙ ٙ ًەئەٍووووپەهبٓیبّ كا
ّوووبفەهە ڕایوووبّ هوكثوووٚٙ ئەٙآووویِ گەُوووبهۆكهاّ ٙ ئەٙآووویِ ٗەهٗەُٚیوووبّ 

ىیووووبٓێوی ئەٙ رووووۆ ثە ٍووووٚپبی ُەغووووۆى هەٙد یەهێوووون ٙیَووووزی ، هووووٚژهاّ
ٗەىاه رێووپەڕی هوووك رووبكەری  ؽەفووذهّٚووزبهی ُەغۆًەهووبّ ثژُێوووم هە ًە 
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ّ ىۆهی ُەغۆًیووووبٍُٚوووو ِبٓبّ كیٌێوووووی ، ژُووووبهكٓی ٓەُووووبٙ ٙاىی ٗێٔووووب
ئیٔغوووب غەٓیِەیەهوووی ىۆهیْووویبّ ، كەٍوووزوەٙد ًەگەهكەٓوووی كیٌەهبٓیوووبّ كا

 كٙٙ ٍووەههوكەی ىۆه گەٙهەی ُەغووۆًیِ ًەٙ عەٓووگە هووٚژهاّ، كەٍووزوەٙد
  (0) )رۆغۆّ ٙ رۆكۆّ(.

  

                                                            

 .9ثەهگی  092 پەڕە  ،اًيُبّ أٗي ربهٟـ فٞ اًغِبّ ( علل0)
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  (0)ئاسادوزدٔی شاری لەیصەریە

ثەڕم ، كٙای ئەٙ ٍووووەههەٙرٔە گەٙهەیەی ٍُٚوووو ِبٓبّ ثەكەٍووووزیبّ ٗێٔووووب
كەٍوووەترلاهآی ئەٙ ّوووبهە ، بىاك هوكٓوووی ّوووبهی كەیٖوووەهیەهەٙروووْ ثوووۆ ئووو

فە وووی ّووبهەهەُ ، هەًە یەّ ُەغووۆًەٙە كآواثووّٚ ّووبهەهەیبّ چۆ ووكثووٚٙ
ٙ ك یوبّ ىۆه فوۆُ ثوٚٙ ثە ٗوبرٔی  (ىاٗیوو ثێجووً)چٚٓە پێْٚاىی ٍٚ زبّ 

 ٍٚ زبّ.
، ىاٗیو ثێجوً ٓٚێژی ٗەیٔی ًەٙ ّبهە هوكٙ چەٓل ڕۆژێون ًەٙم ُوبیەٙە

ًەهوووبری گەڕآەٙە ، آەٙە ثەهەٙ كیِەّوووقئبُوووبكەهەّ ثوووۆ گەڕ ئیٔغوووب فۆیوووبّ
روو كەهەٓە ٍوەه  ثێجوً ٗێيێوی رو كەٓێوێزە ٍەه )ٍیٚاً( ًەٙێٚە ٗێوّێوی

 ئەهُەٓییەهبّ هە كا لەی ٗێيە ّوبٙەهەی ُەغۆًیبّ كاثٚٙ. ٗێيێوی
ی ثە كٙژُٔێووووی ئەهُەٓییەهوووبٓئەٙەی عیووو  ٍوووەهٓغە )ىاٗیوووو ثێجووووً( 

ٓووبٙە ٓووبٙە ، ڕێووجقەٓەٙە ی پێؤەكاّٙ ڕیيەهووبٓی فۆیووبّۆیە ڕێووگەٙهە ىآیوٚە ثوو
ُوووبٓەٙەی ، ٗێوّوووی هووووكٙٓەرە ٍوووەهٙ پوووێِ فۆڕێوقَوووزٔەٙەی ًێگوروووّٚٙ

كٙای ، ًەٓوبٙچەهە ٓويیوەی یەم ُوبٓگی فبیەٓول (ىاٗیو ثێجووً)ٍٚپبهەی 
 ئەٙ ُبٙەیە ثەغەٓیِەیەهی ىۆه گەڕآەٙە ٙتری ّبٍ.

                                                            

 ( كەهەٙێزە ٓبٙەڕاٍزی رٚههیبی ئێَزب.0)
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 يٚەوأی ِەغۆارذاٚأەوأی ئەتەلا ٌەذۆڵەی وٛژ

ًە )ئەثٌٍٚزیْ( ، كٙای ئەٙ ّوەٍزە گەٙهەیەی ثەٍەه ُەغۆًەهبّ ٗبد
ئەثەكوب فوۆی ٍەهپەهّوزی ٗێيێووی گەٙهە ، (كەیَبهییە)ٙ هەٙرٔی ّبهی 

ٍووەیو كەهووب هّٚووزبهی ُەغۆًەهووبّ یەهغووبه ىۆهثووٚٙەٙ ، كەهووبٙ كێووزە ٓووبٙچەهە
چەٓل ٍەههوكەیەهی ٓيیوی فۆی ًەٙ عەٓوگە هوٚژهاّٙ ثوۆیە ثویوبهی روۆ ە 

ٍووەهەرب )ئەثەكووب( كەٍووزی ٍووەهثبىەهبٓی ، ٙە ًەفە وووی ٓووبٙچەهە كەكاٍووەٓلٓە
عووووبُی ی ئەٙ ٓووووبٙچەیە كەهەٙٓە ژێووووو كەرٌٚٗەُووووٚٙ ّووووبهەهبٓ، ٙات كەهووووبٙ
ەّ ٗەه ًە ّوووبهی )ٙاّ( ٙ ٗەٓووولێن ًەٍوووەهچبٙەهبّ ثوووبً ًەٙەكەه، ُەغوووۆى
ٗەىاه هەٍووی ثێزووبٙاّ  (022)ۆٍ( رووبٙەهٚ )ئەثٌٍٚووزیْ( ٓوويیوەی )ئەهىەّ ڕ
ی ربٙاّ ثوبههوك ثەیوبهُەری ٍوٚپبی ئەٓبكۆ ەكب رەٙاٙی فە وی ئەث، كەهٚژّ

ەٍوووذ كٙای هّٚوووزبهێوی ىۆهی فە ووووی ثێزوووبٙاّ ئیٔغوووب ك، ىاٗیوووو ثێجووووً
 هەً ٙ هوووبهی ُەغوووۆًە هٚژهاٙەهوووبّ، ًەهّٚوووزٔی ئەٙ فە ووووە ٗە ووولەگوم

ربٙآجبه كەهەّ ثەٙەی ژێوو ثەژێووی پەیٚەٓولی ٗەثوٚٙە  )ُٚعیٔەكیْ پەهٙآە(
ًەٙ هووبرەُ هەٍووێن ثەٓووبٙی )ئەیجەهووی  (ٗیووو ثێجوووًىا)ًەگەڵ ٍووٚپبهەی 

 كەچێووزەعێوولەٗێ   ٙ  ٍُٚوو ِبٓبّّووێـ( ًەىاٗیووو ثێجوووً رووٚڕەكەث  ٙ ڕیوويی 
پێووی ڕاكەگەیەٓوو  هە )پەهٙآە( پەیٚەٓوولی ٗەثووٚٙە ًەگەڵ  ب(ٙ ی )ئەثەكوو

، (0)ىاٗیوووو ثێجووووً ٙ ٓوووبُەی ثوووۆ كەٓوووبهك هەٗێووووُ ثووووبرە ٍوووەه ٓوووبٙچەهە
كڕٓووووولآە كەهوووووٚژّ كٙای ئەٙەی پوووووبهچە  ثۆیە)ُوووووٚعیٔەكیْ پەهٙآە( ىۆه

                                                            

 .9ثەهگی  098 پەڕە  ،اًيُبّ أٗي ربهٟـ فٞ ّاًغِب ( علل0)
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پبهچەی كەهەّ ٙ پبهچەهبٓی كەفەٓە ُەٓغە ێن ٙ كەیووۆ یْٔ ٙ كیقوۆّ ثوۆ 
هەً ٙ هووووووووبهی ، ئەٙەی رٚڕەثووووووووّٚ ٙ ٗەٍووووووووزی رۆ ەیووووووووبّ كاثِوهوووووووو 

ُەغۆًەهٚژهاٙەهووبّ  ّووەهەی )ُووٚعیٔەكیْ پەهٙآە(یووبّ فووٚاهك ٙ فووٚكی 
 ئەثەكبُ پبهچەیەهی ًەگۆّزەهەی فٚاهك.

ًەهوبری عەٓون ،  ی ُەغۆًەهبّ ّوزێوی ئبٍوبیی ثوُٚٙوۆڤ فٚاهكّ 
كەهّٚووووذ ٙ گۆّووووزەهەیبّ  ٓەفەهێوووووی فۆیووووبّ ئەگەه فٚاهكٓیووووبّ ٓەُبثووووب

 (0) كەفٚاهك.
  

                                                            

ربهیـ اًِەٚى ُٔن ؽٌِخ عٔو٠ي فبّ  ،082 پەڕە  888 پەڕە  ،( هزێجی اًِەٚى فی اًزبهیـ0)
ُؾِل ثْ عٌٞ ثْ اثوا٠َٗ ثْ  ؽزٜ ك٠بٍ اًلًٙخ اًز٠ِٚهٟخ.ربهٟـ اًٌِن اًمبٗو . عياًلْٟ

 .030.  پەڕە ّلاك
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  (سا٘یز تێثزص)ی سٛڵراْ ٚەفاذ
 ( وۆچی676)ٌەساڵی 

 (ىاٗیووو ثێجوووً)ٍووٚ زبّ ( 989)ەُی ٍووب ی ( ُووبٓگی ُووٚؽەڕڕ08)ًە 
فووٚای ًێجوو  كٙای ئەٙەی  روویڕەؽِە، ًەكیِەّووق ثەٓەفۆّووی ٙەفووبد كەهووب

ثەیعەری پێلها ٙەهٚ ٍٚ زبّ  (953)ٍبڵ ٍٚ زبّ ثٚٙ ًەٍب ی (03)ٓيیوەی 
رٚآی فیالفەری ئیَوالُی ثگێوویزەٙە ٙ ، (0)( ٙەفبری هوك989)ٙ ًەٍب ی 

پیوووبٙێوی ، ٗێٔوووب ئەهُەٓییەهوووبّگەٙهەروووویْ ّوەٍوووزی ثەٍوووەه ُەغوووۆى ٙ 
ثەه ًەٙەی ثجێوزە ٍوٚ زبّ  ًثێجووكیٔلاهثٚٙ ًەٗەٓلێن ٍەهچبٙە ٗبرٚٙە ىاٗیو 

ًەفەٙ ثیٔیووووٚە ٙ ِّْووووێوێوی ( ٘ ٚضالالالالًِٝالالالالعً هللصالالالال٢ً ا)پێەەُووووجەهی فووووٚای 
ثەتٍ ثەه ًەٙەی ثِووووم ، پێجەفْووویٚە ٓیْوووبٓەی ؽوووٚهَ ٙكەٍوووەترەهە ثوووٚٙە

٘ ٝال عً هللصال٢ً ا )ثەچەٓل ڕۆژێن عبهێوی رو فەٙ ثەپێەەُجەهی فۆّەٙیَزِبّ 

 هە ثەئەُبٓەد  د ثٚٙ.ِّْێوەهەرَ ثلەٙە : كەثێٔ  پێی كەفەهُ ( ٚضًِ
 ٙ كەىآوو  ئەٙە ٓیْووبٓەی ُوووكٓەٗەُووبّ ِّْووێوی كا ثە )كووالّٙٙ( ثێجوووً
ئەگەه كٙای ُوْ ؽٚهِوذ هەٙرە كەٍوذ : ثبٓن كەهبٙ پێوی كە و  )كالّٙٙ(

م ثەیووعەد ثەهووٚڕەهەی كەكه ًەكٙای ٙەفووبری، (0)ثبّووجە ًەگەڵ ُٔب ەهووبَٓ
                                                            

 030 پەڕە  9( علل اًغِبّ ثەهگی0)
 هزێجی اًؾٚاكس اًغبُعخ ٙاًزغبهة أًبفعخ فی اًِبئخ اًَبثعخ اثْ اًفٚطی. 089(  پەڕە 0)
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ٙەهوٚ  (ثێجووًىاٗیو )هٚڕەهەی ثەتٍ ، (ثٚٙهەٓبٙی )اًٌِن ٍعیل ثەهەهەفبّ
ىیوبرو كٙٓیوب ٙیَوذ ثوٚٙ ثوۆیە هێْوە ، ئەٙ ئیَوالُەثبٙهی ثەغیوەد ٓەثٚٙ ثوۆ

 (983)ًەٍووب ی ، كەهەٙێووزە ٓێووٚآی ًەگەڵ ىۆهثەی ٍووەههوكە ٍووەهثبىییەهبّ
ًەكەٍووەتد  یوولەكەّ ٙ ثەیووعەد كەكەّ ثەثووواهەی هەرەُەٓووی ؽەٙد هووۆچی 

زبٓی ُەُبًیووون ٍوووبڵ ثوووٚٙ ثەٓوووبٙی )ثلهاًووولیْ ٍوووالُِ( ٙ كەیووووەّ ثەٍوووٚ 
ّٙ( ٙەهوووٚ ٙٓبىٓوووبٙی )ُەًیووون عبكیوووي(ی پێلەثەفْوووْ ٙ )ٍوووەیفەككیْ كە 

، ٍەههوكەیەهی ٍەهثبىی ٍەهپەهّزی ئەٙ ُٔب ە كەهوبد هە هوواٙەرە ٍوٚ زبّ
فوۆی ثجێوزە  ێگب فوۆُ كەهوبد ثوۆئەٙەی( ڕٍّٙٙەیفەككیْ كە )ًەٙ ثەیٔە 
ە ًەٍوەه كە ّٙ ئەٙ ُٔوب ( 983)ەعەثی ٍوب ی ( ُبٓگی ڕ02ًە )، ٍٚ زبّ

ؽووٚهَ  كەكاد ٙ فووۆی كەچێووزە ٍەههٚهٍووی ٍووٚ زبّ ٙ ٓبىٓووبٙی )ُەًیوون 
ُەٖٓووٚه( ٗە وولەگوم ٙ ىۆهثەی ٍووەههوكەٙ ىآبهووبٓی كەٙهٙثەهی ثەیعەرووی 

 پێلەكەّ.
چوووبٙی ، (0)ٍوووٚ زبّ ىاٗیوووو ثێجووووً هەٍوووێوی ثوووبت ثەهىی ئەٍوووِەه ثوووٚٙ

، پیووووبٙێوی كەٓوووون گەٙهەی ئووووبىاٙ ثەعەهگ ثووووٚٙ، ڕەٓگووووی ّوووویٔی كەكا
عەٓوووون  رەُەٓووووی ًەٍووووەه پْووووزی ئەٍووووپ ٙ ًەٓێووووٚ گۆڕەپووووبٓی ىۆهثەی
، كٙژُٔێوووی ٍەهٍووەفذ ٙ گەٙهەی ُەغووۆى ٙ ئەهُەٓییەهووبّ ثووٚ، ثەٍووەهثوك
ڕەؽِەرووی فووٚای ًێجوو  رووٚآی روٍووی ُەغۆًەهووبّ ًەك ووی  ثێجوووًىاٗیووو 

ٍُٚوو ِبٓبّ كەهثێٔوو  ٙ ثەهوووكەٙە ثەٙ فە وووەی ڕاگەیبٓوول هەثە وو  كەرووٚآیْ 

                                                            

 .93، 0 اًٌِٚم كٙى ًِعوفخ ( اًٌَٚم0)
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ئەٙەی  ی فە وی ٙاثوبٙ ثوٚٙ ٗەههەٍوێن  ًەثەه، ّوەٍذ ثە ُەغۆى ثێٔیْ
ئەٙ ، ەٙا ڕاٍووووذ ٓبهووووبد ُەغووووۆى ٓبّوووووێْگووووٚری ُەغۆًەهووووبّ ّوووووبّٙ ئ

ئەٙ ّوووبهە ًەژێوووو  (0))كەیَوووبهیە(: ّوووٚێٔبٓەی ىاٗیوووو ثێجووووً ئوووبىاكی هووووك
 ّووبهی، (0)ؽووٚهِی فبچپەهٍووزەهبّ ثووٚٙ ٍووٚ زبّ ئووبىاكی هوووك. )ئەهەٍووٚف(

 كەتی ٙ )كٍٚوەیو( ٙ یویە(ٙ)رەثەه )ثەواً( ٙ )ئەٓزبهیە( ّبهی ٙ )یبفب(
 )ٕبفیٔب( ٙ چەٓل كەتیەهی رو. ٙ )كٚهەیْ( )عٚهبه(ٙ

یِ ىۆهثەی ُیَووًەثبّوٚهی ، ثٚٙ ٍە یجییەهبّٗەُٚٙی ًەژێو ؽٚهِی 
ئیٔغووب رەٙاٙی ، ی ٍووٚكاّٙترووئەٙ ّووٚێٔبٓەی ئووبىاكهوك هەئێَووزب كەهەٙێووزە 

اّ هووكٙە یەهبٓی ئبٙەكیكەیبّ كەت ٍٔٚه، ّبُی ًەكەٍذ ُەغۆًەهبّ كەهٗێٔب
كەیوبّ كٚربثقوبٓەٙ ٓەفۆّوقبٓەی ، كەیبّ پوكی ًەٍوەه ڕٙٙثبهەهوبّ كهٍٙوزووك

ووك ٙ كەیووبّ عووۆگەی اُەىهآوول ٙ ٍووەكاّ ئبّووی كهٍٙووزك ُیَوووًە ّووبٍ ٙ
، ەٓول ثوۆ گەّوەپێلآی هەهروی هْوزٚهبڵًەڕٙثبهەهبٓەٙە ثۆ عٚریبهەهوبّ ٗە و

ًەهبّ ٙ ُەغۆ ەی كٙژُٔێوی ٍەهٍەفزی ئەهُەٓیئەٙ ٍەهەڕایثێجوً  (8)
یٌی ًەگەڵ فە وووی ٍووج ئەٙڕٙپییەهووبٍّٙٓٚووە ٙثەتٍ ثەّووبیەكی ُێژ، ثووٚٙ

 (0) .ىۆه ثەٍۆىٙثەىەیی ثٚٙە هبّٓەٍوآییەئەهُەٓەهبّ ٙ 

                                                            

 ( ئەٙ ّبهە ئێَزب كەهەٙێزە ئیَوائیي ٙ ًە كەهاێ كەهیبی ٓبٙەڕاٍزە.0)
 ( ّبهێوە ًە فەًەٍزیٔە ئیَوائیي كاگیوی هوكٙە.0)
 .(000/ 02) ثبًٚف٠بد ( اًٚاف8ٞ)
 .(800/ 08) اًؾضبهح ( كٖخ0)
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ًەٙ هووبرەی فەهیوووی فٚیٔوولٓەٙەی ٍووەهچبٙەهبّ ٙ : هووی گوٓوونٔییەرێجی
گەٙهەٍ هەٙرە  ثوٚاهەٙە ٍٓٚوواٙە ٗەٓولم ٗە ەی ىۆهئەٙ هزێجبٓە ثٍٚٙ هە ًەٙ 

ی فۆٍ رۆُوبهٍ هووكٙە ٙ ٓەٍ ٙیَوزٚە ًێووە فوٚێٔەهی پو  ٍوەهكبڵ ثەهچبٙ  
عٔویووي فووبّ ؽزووی كیووبٍ ثۆِٓووٚٓە ًەهزێجووی )رووبهیـ اًِەووٚى ُٔنؽٌِووخ ، ثوووەٍ

ئیلجوبًە(ُێژٙٙ ٍٓٚوێوی فبهٍوە ٙ  عەثجوبًٍٓٚوەهەهەی ) اًلًٙخ اًزیِٚهیوخ(
كهزووۆه )عجوولاًٚٗبة عٌووٚة( ٙەهیگێووواٙەرە ٍووەه ىُووبٓی عەهەثووی  هزێووجەهە
ثەتٍ چەٓل ٗە ەیەهی رێولایە ، ی ئەٙ هزێجە هزێجێوی ثەٍٚكەئەٙە ٍەهەڕای

ٍوبڵ  (08)كٙای : كەهوبد كە و  (ثێجووًىاٗیو )ثۆِٓٚٓە هە ثبٍی ٙەفبری 
ىاٗیو ثێجوً  ثەتٍ، (0)ُیَوًەؽٚهَ ٙەفبری هوك ٙ عەٓبىەهەّی ثوكایەٙە ثۆ

ئەٙ ، ًە كیِەّووولیق ثەفبهَوووپێوكهاٙە هووووكٙە ٙ ٍوووب ی ؽوووٚهِی 03ٓووويیوەی 
، ٙهیبی ٓەثی ًەٙ هزێجە كەگوٚاىهێزەٙە ثوۆ هزێجێووی رووەیە ئەگەه عۆهە ٗە 

ە ُێوژٙٙییئەگەه فٚای گەٙهە پْذ ٙ پەٓبث  ًەهۆربیی ئەٙ ىەٓغیوە هزێوجە 
ٗە َەٓگبٓلێن كەهەیْ ثۆ ئەٙ هزێجوبٓەی ًەٙ ثوٚاهەٙە ٍٓٚوواٙەرەٙە ثەروبیجەری 

 یەهبّ ُەثَزَ ُبٍزەه ٓبُەٙ كهزۆها ٓبُەهبٓە.یكیواٍە ئەهبكیِ
ىاٗیو ثێجوً ثوەیوْ ًە  ڕۆ یگە ثەهٚهری ٙ ثەچەٓل فب ێن ثبً ًە گوٓ

 كاُەىهآلّ ٙ كبیَ هوكٓی كەٙ ەری ُەُبًین.
ىۆه ٍووووەهەهی ثیٔووووی ًە ّوەٍووووزی ُەغووووۆى  ڕۆ ێوووووی ثێجوووووًىاٗیووووو 

یەهی ىۆه گەٙهەی ثووۆ ئەٙ ئووُِٚەرە پووو هوووكەٙە یثۆّووب، ٙفبچپەهەٍووزەهبّ

                                                            

 .082(  پەڕە 0)



 ڕەشەبای مەرگ

 

451 

ەهۆیٌەهوكٓی ژّ ٙ ُٔوب ی ًەىەُەٓێن هەپو ثٚٙ ًەُەیٔەری ٙ هبٙ وبهی ٙ ث
ْ ث ێووویْ ٙاعیوووجە ە كەروووٚآییًێووووۆ یٔەٙە ًەٙ عوووۆهە هەٍوووبیەری، ٍُٚووو ِبٓبّ

ٗەُووبّ ٍوەهكەُی ُەغووۆًە ٙ  ث ێویْٓیوویە وۆكا هە كٙه ًەهوبرێوی ٙەهووٚ ئەُو
ێن ٗەیە كەٍوووزی ثگووووم ٙ ًەٙ ُیؾووؤەد ٙ ثێجوٍووو ئوووُِٚەد پێٚیَوووزی ثە

فب ێون ثبٍوی  ٓبفۆّیبٓە ڕىگبهی ثوبد ثوۆیە گووٓگە ثەهوٚهری ٙ ثەچەٓول
 هبهە گەٙهەهبٓی ئەٙ پیبٙە ثوەیْ.

ٓەٗێْووزٔی هێْووە ٓبٙفۆییەهووبّ ٙەهووٚ هٚژآوولٓەٙەی ّۆهّووەهەی : یەهەٍ
هوووبری فوووۆی ، هوووۆچی(953)ًەٍوووب ی  (عٌوووَ اًووولیْ ٍووؤغوی ؽەًەثوووی)

 كٙای هّٚوووزٔی كٚروووٚى، ٍوووەیفەككیْ كٚروووٚى هوكثوووٚی ثە فوووبٙەٓی ؽەًەة
كاٙای فووٚێٔی كٚرووٚى ڕاپەڕم ٙ  (ثێجوووً))ؽەًەثووی( ثویووبهی كا ثەڕٙٙی 

ثەتٍ هەً ، ثوبرەٙەٙ كاٙای یبهُەری هوك ًە ًەپبكّبهبٓی ؽویِٔ ٙ ؽەُوب
 ثەٗبٓبیەٙە ٓەٗبد ٙ ثێجوً رٚآی ّۆڕّەهە ثوٚژێٔێزەٙە.

هٚژآلٓەٙەی ّۆهّەهەی كبٗیوە ثەٍەهپەهّوزی پیوبٙێوی ّویعی : كٙٙەٍ
هە ، ثەیزی كەهووووك( هە كاٙای گێووووآەٙەی ؽوووٚهِی ئوووبًٚهوووۆهآی) ثەٓوووبٙی

رووووٚآی ئەٙ پیووووبٙە ًەگەڵ كەٙهٙ  (ثێجوووووً)یەهووووبّ ثووووٚٙ یُەثەٍووووزی فبریِ
ثەهّٚووزٔی ئەٙآەُ ، ثەهەهەی كەٍووزگیو ثوووبد ٙ كٙارووو ًەگەهكەٓیووبّ ثوولا

 فیزٔەی ڕافیيە ًە كبٗیوە ثەین عبهی هٚژایەٙە.
)ُەًیوون ، یەهووبّئەییٚثیًەٓووبٙ ثوكٓووی كٙژُٔەهووبٓی ًەثٔەُووب ەی : ٍووێیەٍ
فوبٙەٓی كەتی  (ڕی ُەًیون هبُیويی هوٚڕی ُەًیون عوبكیٌی هوُٚٚغیَو
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، )هەڕم( پێی ٙاثٚٙ هەئەٙ فوبٙەٓی هٚهٍوی ٍوٚ زبٓە ٓەٙەم ُەُبٌُیوەهوبّ
ثێجوً ٍٚپبیەهی گەٙهەی ٓبهكە ٍوەهی ُەًیون ُوٚغیٌ پەّویِبٓی فوۆی 

پەیٚەٓووولییە  ثووواڵٙ ثوووٚیەٙە هەژێوووو ثەژێووووی فەهیووووی كەهثووووی كٙاروووو ٗەٙاڵ
ٙ كەی٘ێٔێوزە كووبٗیوە ٙ  ئەٙە ثوٚٙ ثێجووً كەٍوزگیوی كەهوبد، ًەگەڵ ٗۆ هوۆ

ەهووووبٓیِ ییئەییٚثًەٙم كەیوووووٚژّ ٙ ثەهّٚووووزٔی ئەٙ هێْووووەی ثٔەُووووب ەی 
 هۆربیی پێلم.
یِووووبٓێوی گوٓوووون ًەگەڵ پبكّووووبی ٙاژۆهوكٓووووی چەٓوووول پە: چووووٚاهەٍ

 ەهبّ .یزیثێيەٓ
ی ثێيەٓزەهوبّ ُیقوبئیٌی ئیِپوارۆڕٙەفلێن كەٓێوێزە  ی  (992)ًەٍب ی 

هپەهّزی ئەُیوو فوبهً اًولیْ اكوُٚ ٙەفلەهەی ثێجوً ثەٍە، ٗەّذ ثبًیًٚظ
اًَِوووعٚكی ثوووٚٙ روووٚآی ئەگەه ثۆّوووێٚەیەهی هوووبریِ ثووو  ئەٙ پەیِبٓوووبٓە 
ثلووووۆىێزەٙە ثووووۆ ڕێوقَووووزٔەٙەی ٍووووٚپبٙ ٍووووەكبُگیو هوكٓووووی ثووووبهٙكۆفی 

 ُەٌُەهەرەهەی.
ێوی ىۆه چووووووبم ًەگەڵ ٍووووووٚ زبّ كهٍٙووووووزووكٓی پەیٚەٓوووووول: پێوووووؤغەٍ

 .(فبّ)ثەهەهە
یەهبٓی كا ًەگەڵ یٓووولپەیٚە ىاٗیوووو ثێجووووً گوٓگێووووی یەهغوووبه ىۆهی ثە

هووچەهەی  ىۆه عووبه كیووبهی ىۆه ثەٓوفووی ثووۆ كەٓووبهكٙ (فووبٍّووٚ زبّ )ثەهەهە
آوی ڕۆژكەفٚاىم ٙ فەهُبّ كەهب ًۀٍٚهی ُەُوٌەهەرەهەی  (ثەهەهە فبّ)
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ئەٙەُ ثجوووٚە ُوووبیەی ك قۆّوووی ، ثوووووم (ثەهەهە فوووبّ)ٗەیٔوووی كٙعوووب ثوووۆ 
 ۆ هۆ ثگەیەْٓ.هەرٚآیبّ پێوەٙە ىیبٓی ىۆه گەٙهە ثە ٗ (فبّ)ثەهەهە

ئەٙەّووویبّ ٗەٓگوووبٙێوی ىۆهگوٓگوووی : كوووبیَ هوكٓوووی ٍووؤٚهەهبّ: ّەّوووەٍ
 ثۆ كبیَ هوكٓی ٍٔٚهەهبٓیِ كٙٙٗەٓگبٙی ٓب.، ٍٚ زبّ ىاٗیو ثٚٙ

ئەٙ ، یەهبّییبهُەری كآی ئەٙ عەّیوەد ٙ ٗۆىآەی ٓبٙچەٍؤٚه: یەهەٍ
 پێلاٙیَزیبٓەی ثۆ كاثیْ هوكّ هە ثزٚآْ ًەٙ ٓبٙچبٓە ثِێٔٔەٙە.

كیٚاهٙ كەتی ٓبٙچە ٍؤٚهییەهبٓی كٙٙثوبهە كهٍٙوزووكەٙەٙ كوبیِی : ٍكٙٙە
هوكّ ٙ پوچەهی هوكّ ثۆ ئەٙەی ثجٔەهۆٍپێن ًەثەهكەٍ ٗێوّی ُەغۆًەهوبّ 

 ًەٗەُبّ هبد ٙەهٚ فب ی چبٙكێوُ ُبُە ەی ًەگەڵ هوكّ.
كاُەىهآووولٓی روووۆڕێوی ىۆه ثەٗێوووي ثوووۆ گوووۆڕیٔەٙەی ٓبُەهوووبّ : ؽەٙرەٍ

ثۆ ئەٙ ُەثَزە گورە ثەه یەهێیبّ ًەڕێی ئەٍپی ٙارە)ثەهیل( كٙٙ ڕێگبّی 
، فێوووا هە ٍووٚاه چووبهەهە كەیزووٚآی ًەكووبٗیوەٙە ثگووبرە كیِەّووق ثەٍوو  ڕۆژ

)ىاعووي( ثوؤوەی  ئەٙەی رووو ًەڕێووی ئەٙ عووۆهە هووۆروآەی پێووی كەگووٚروم
 ٍەهەهی گەیْزْ ٙ كەههوكٓی ٓبُەهبّ ًە كبٗیوە ثٚٙ.

، كٓی هەّوووزیكاُەىهآووولٓی چەٓووول هوووبهگەیەم ثوووۆ كهٍٙوووزوو: ٗەّوووزەٍ
ًەٓوووبٙچەی كُٙیوووبد ٙ ئەٍووووەٓلەهیە ٗەه ثوووۆیە ثویوووبهی كا ٓوووبث  ثەٗوووی  

ثە ووٚ كەٙ ەد ثەفوۆی ، ٙتدّێٚەیەم كاهٙ كهەفوذ ثفوۆّووم ثوۆ كەهەٙەی 
 ٗەُٚی كەهویەٙە ثۆ كهٍٙزووكٓی هەّزییەهبّ.
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ٍوووەهثبىی گەٙهە ٙ  عەك ووویثبٙەّوووی هووووكەٙە ثوووۆ هەٍوووی ئوووبىاٙ : ٓوووۆیەٍ
ثەرووبیجەد  ٙتدٙە ُووبیەی ئەٙەی ًەكەهٙەی گوٓگێوووی ىۆهی پێوولاّ هە ثووٚ

ثوەّ ٙ ٍوٚكێوی ىۆه ُیَوًەٓبٙچەی روهِبَٓزبٓەٙە گەٓغێوی ىۆه ڕٙٙ ًە
 ًەئبىایەری ئەٙآە ٙەهگیوا.

هوبّ ٔییەًەٗەُّٚی گوٓگزو گوٓگی كآێوی ىۆه ثە ُەكهەٍوە كی: كەیەٍ
هەًەٙێووووٚە كهّٙووووِی عی٘ووووبك ٗە لەگیوٍووووب ٙ ٗەىاهاّ فووووۆثەُ ثەٓیەرووووی 

 ًەپێٔبٙ فٚای گەٙهە ڕٙٙیبّ هوكە ئەٙ ُەكهەٍبٓە.عی٘بكهوكّ 
ىاٗیوووو )ئەٙ فوووبتٓە ثەهوووٚهری ٗەٓووولێن ثوووّٚٙ ًەٗەٓگوووبٙە گوٓگەهوووبٓی 

هە پوّ ًەؽیوِەد ٙ ٗەٓگبٙی هەٍێوی عبك ی ك َۆىە ثوۆ كیوْ ، (ثێجوً
ثەیەهێون ًەگەٙهەروویْ  (ىاٗیوو ثێجووً)ثوۆیە ، ٙ فبم ٙ ئبیٔلەی ئەٙ فە وە
 .فٚای گەٙهەی ًێج  ڕەؽِەریەژُبه كەهوی ٍەههوكەهبٓی ئەٙ ئُِٚەرە ٗ
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 ثبثەرێوی گوٓن

اْ تیٕی ٌە ڕۆڵێىی)ِحّٛد یٍٛاج( ٚ ٚەسارەذەوەی چ 
 وەَ وزدٔەٚەی ئاساری ئەٚ ئِّٛەذە؟

ئیِوبٍ ، ثۆفوب ێوی گوٓون ڕاهێْوَ ٍوەهٓغی فوٚێٔەه ٍەهەرب پوێَ فۆّوە
ٙەفوووبری  (992)اًووولیْ عجووولاًعيیيی هوووٚڕی عجلاًَوووالٍ( هەًە ٍوووب ی )عي
 35یەهەٍ  پەڕە ثەهگوی)كٚاعلا ؽوبٍ فی ُٖبًؼ ا ٓبٍ(  ًەهزێجی، ەهوكٙ

 : كەفەهُ 
ًٙوٚ اٍوزًٜٚ اًوفوبه عٌوٜ اكٌو٠َ عمو٠َ فًٚوٚا اًلضوبء ًِوْ ٟلوٍٚ ثِٖووبًؼ 

اًعبُوخ ٙكفعوب  ًون هٌوٖ عٌجوب ًٌِٖوبًؼفبًنٝ ٟم٘و آفبم م، ا٠ًٌَِِْ اًعبُخ
 (.ًٌِفبٍل اًْبٌُخ

، ەی ٍُٚووو ِبٓبٓیبّ كاگیوهوووووكئەگەه هبفوەهوووبّ ئیلٌیِێوووووی گەٙه: ٙارە
ثووۆ ثەهژەٙەٓوولی گْووزی ، هەٍووێوی ٍُٚوو ِبٓیبّ كیووبهی هوووك ثووۆ كەىاٙەد

 ٙای ثۆكەچَ هە ئەُە ٗیچی رێلآەث .، ٍُٚ ِبٓبّ
فووٚای گەٙهەی ًێجوو   ڕەؽِەرووی (عەثلًَٙووە ٍ هووٚڕیعیوويی )ئیِووبٍ 
ٙەهٚ ث ێی ثبً ًە ئەىُٚٓێن كەهبد هەپێوی ، ٙەفبری هوكٙە( 992)ًەٍب ی 
ٙەفوبری ( 953)ی ٙەىیوو ًەٍوب ی (ًەثەه ئەٙەی )ُؾِٚك یٌوٚاط،  گەیْزج

ئیٔغوب ٓێوٚآی ، هوكٙٙە ٙارە كٙٙ ٍبڵ ثەه ًەئیِبٍ عیويی هوٚڕی عجلاًَوالٍ
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ٗبٙهوبهی یەهزوو ، ُبًین ٙ كەٙ ەری ُەغۆًە ٍُٚ ِبٓەهبّ ىۆه ثەٗێي ثُٚٙە
هەٙاثووٚٙ ٙەهگورٔووی ٙەىاهەد ًە ژێووو ، ثووّٚٙ ًەكژایەرووی كەٙ ەرەهەی ٗۆ هووۆ

ٍوووووەترێوی ُّٚوووووویوی كڕٓووووولەی هبٙ ووووووبهی ٙەهوووووٚ كەٍوووووەترەهەی كە
ئەگەه ثووم ًەڕیی ئەٙ ٙەىاهەرەٙە ئوبىاه هەٍ ثوووێزەٙە ًەٍوەه ، عەٓگیيفبّ

ٍُٚووووو ِبٓبّ ٙ ٍُٚووووو ِبٓبّ ٓەفەٍوووووێوی پوووووبهی ئیِوووووبٓی ًەژیٔگەیەهوووووی 
ٙ  ئووبٙاهٚفوی ٗە ِووژّ  ی ئیِووبٍ عیوويی هووٚڕی عجلاًَووالٍ ڕێپێوولهاٙ ثووٚٙە

ی ُوووبفی ٍُٚووو ِبٓبّ ٙ گێووووآەٙەی پبهاٍوووزٔیوووٚە ثۆئەٙەی ثەٗەٓگبٙێووون ىآ
 كاكٙەهی.

ئەٙ ثوووبثەرە گووووٓگە ئەٙەٓووولە ڕٙٙٓە ٙ ُێوووژٙٙ پێِوووبّ كە ووو  ٗەٓگوووبٙێوی 
فە وبٓێوووون ثەٙ هووووبهە ٗە َووووبّٙ فۆیووووبّ ًەٓووووبٙ ، گەٙهەٙ ؽەهیِووووبٓە ثووووٚٙە

ئەٙ ؽووب ەرە ىۆه عیووبٙاىە ًە ؽووب ەری ئەٙ هەٍووەی ، یەهبّ كاثووٚٙیٔەیٓبفۆّوو
كەهوب هەٗوی  هوبهیگەهی ًەٍوەه ٙاكیوع ٓیویەٙ ثگووە  كَە ًەٍوەه ئەٙ ثوبثەرە

ثەكیوبه ٗەٓولم هزێوت  گۆڕیٔی ٙاكعیِ فەُی ئەٙ ٓیویە رەٓ٘وب ًە ٍوٚچێن
 كآیْزٚەٙ فەرٚا ثەڕاٍذ ٙ چەپیەٙە كەهكەهبد.

)ُؾِٚك یٌٚاعی فەٙاهیيُی(یوبّ ثەڕەؽِەرێووی  ٍُٚ ِبٓبّ ٙەىاهەرەهەی
ثوٚٙ ثۆیوبّ فوٚای گەٙهە ًەثەه ئەٙەی چەرو ٙ پەٓبێوی گەٙهە، گەٙهە ىآیٚە

)ُؾِووٚك یٌووٚاط( ٙ )َُووعٚك(ی هووٚڕی هوووكە ٗۆهبهێوون كەیووبّ ُوويگەٙد ٙ 
ثووۆیە  ٍ ، عی ٙ ّووبهی ٍُٚوو ِبٓبٓیبّ پێئووبٙەكاّ هوووایەٙەّووەهفٚێٔوولٓگبی 

 گوٓن ثٚٙ ئبُبژە ثەژیبٓی ئەٙ پیبٙە ثوەیْ.
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 ِحّٛد یٍٛاج وێ تٛٚ؟

بٙێوی ٓبٙی)فقواًوولیْ اثووٚ اًلبٍووَ ُؾِووٚكی هووٚڕی ُؾِل(چەٓوول ٓبىٓوو
)ُؾِوووووووٚكفەٙاهیيُی(ًەثەهئەٙەی فە ووووووووی فەٙاهیووووووويٍ  ٙەهوووووووٚ ٗەثوووووووٚٙە

)ٓووٚێٔەه( ٓووبٙٓواٙە ٓووٚێٔەه  ثٚٙە)یٌووٚاط(یِ ثەىُووبٓی رووٚههی ئیگووٚهی یووبٓی
ٗەهٙەٗوووب ، )عەٓگیيفوووبّ( چوووۆرە ىۆه ّوووٚێٔبّ ثەٓوووٚێٔەهایەری، ًەثەهئەٙەی

ثبىهگووبٓێوی ٍووەههەٙرٚٙ  یە ووٚاطُؾِووٚك ، ثە)ُەؽِووٚكی ٙەىیووو(یِ ٓووبٙثواٙە
عگە ًەعەهەثی ٙ رٚههی ىُبٓی رەروبهٙ ٗیٔول ، چەٓل ىُبٓێوی ىآیٚە، ثٚٙە

 ٙ فبهٍیْی ىآیٚە.
ٗێوووووووُ ثوووووووبرە ٍووووووەه كەٙ ەرووووووی  (گیيفووووووبّٓعە)ٍووووووەهەرب ثەهًەٙەی 

ٓووووبٙچەهە عێوووولەٗێ   ٙ كەچێووووزە ی  یە ووووٚاطُؾِووووٚك ، فەٙاهیيُییەهووووبّ
 عەٓگیيفبّ.

ٚەٓولی ًەثەه چوی ٓوبٙچەهە عێولەٗێ   ٙ پەی یە وٚاطعبًێوە گوٓگە ئوبفۆ 
 كەهب ؟ عەٓگیيفبّثە

ثەتٍ ، ەهوووووبّ ڕّٙٙ ٓیووووویەُێژٙٙییٙەتُوووووی ئەٙ پوٍووووویبهە ًەٍوووووەهچبٙە 
)فەٙاهیوويٍ ّووبٕ(ٙ ثٔەُووب ەهەی ئەٙ  ثەفٚێٔوولٓەٙەی ٍیبٍووەرە ٓووبؽەهیِەهەی

كەٓووبعەرەد ثووۆ كهٍٙووذ كەثوو  هەپیووبٙی عبكووو ٙ ژیووو ٙ ؽەهوویَ ٓەیزٚآیووٚە 
اهیيُبّوووب ژیوووبّ ەُەهەی فًٚەژێوووو ٍوووێجەهی كەٍوووەترە ٓوووبؽەهیَ ٙ پوًەٍوووز

كەیبّ هەٍی ثەرٚآبٙ عەك وی گەٙهەی ئەٙ ئوُِٚەرە یوبّ كەثوٚایە ، ثەهٓەٍەه
ی ٙ ٓبؽەهیِەهووبٓی فەٙاهیوويٍ ّووەهعّووٚیٔوەٙرەی ٗەٙاٙ ٓەفووٌ ٙ ثویووبهە ٓب
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ّبٕ ثٚایە یبّ كەثٚایە ٓبٙچەهە ثەعێج٘ێ   ئەگەه ٓب ٓەكەثٚٙ ًەژیوبٓی فوۆی 
 ئەُیْ ثێذ. 

، ڕێويی فەٙاهیويٍ ّوبٗی عێ٘ێْوذ ٚاطیە وئەٙ ٗۆهبهە ثٚث  هە ٓییە كٙه 
هوووكی ٓووبهوم رووۆُەری ٍوویقٚهی ٙ  یە ووٚاطثەپێووی ئەٙ هوووكەٙە چبهووبٓەی 

پێِوبّ كە وێْ هە ٗە گەڕآەٙە ًەكیٔی ثلەیٔە پوب ی ًەثەه ئەٙەی هوكەٙەهوبٓی 
، ُوٌەهەرەهەی ٓەهووكٙەٍ كۆٍوذ ثوٚەٙ ؽەىی ثەهوبٙ جٚٓی ُەهەٍێوی ئیَال

ەٙاهیيٍ عێلەٗێ   عەٓگیيفوبّ ثە ثەٗەه ؽبڵ كٙای ئەٙەی)ُؾِٚك یٌٚاط( ف
ثۆیە كەیوبرە ٓٚێٔەهی فوۆی ٙ ، عەكو ٙ رٚآبٙ ًێ٘برٚٙی ئەٙ پیبٙە كەىآ 

یەهەٍ ٙەفووووول هە ًەعەٓگیيفوووووبٓەٙە ڕەٙآەی  ی فەٙاهیووووويٍ ّوووووبٕ كەهووووووم 
ٍووووەههەٙرٚآە كەرووووٚآ   یە ووووٚاط، )ُؾِووووٚك یٌووووٚاط( ثووووٚٙ ثەٍەهپەهّووووزی

 )ُؾِوٚك ٙ )عەٓگیيفوبّ( ڕێووەٙرٔێوی ثبىهگوبٓی ثەكەٍوذ ثێٔو  ًەٓێوٚاّ
ٗەه ٙەهووٚ ، فووٚاهیيٍ ّووبٕ( هەكٙارووو فەٙاهیوويٍ ّووبٕ ڕێووەٙروؤەهە كەّوووێٔ 

 ًەٗێوّی ُەغۆى ثۆ ٍەهعی٘بٓی ئیَالُی ثبٍِبٓووك .
كەثێوزە  كٙای ئەٙەی عەٓگیيفبّ كەُوم ٙ )ئۆهزوبی( كەچێوزە ّوٚێٔی ٙ

ثوكٓی ٚثەڕێوكەپوبهێيم ٙ  (یە وٚاط)ڕیويٙ گەٙهەیوی ، فبٓی گەٙهەی ُەغوۆى
ثەٙەُ ، )عیؾوّٚ(ی پێلەٍوپێوم ئیَزب ربٙەهٚ ڕٙٙثوبهی رٚههَزبٓیرەٙاٙی 

 ئیٔغوب، ؽوٚهَ كەهوبد بی()ئۆهزو كەثێزە ؽبهِی فیعٌی ٓبٙچەهە ٙ ثەٓوبٙی
ٍووەهەهی كەثیٔوو   ڕۆ ێووویئەٙیووِ  (یە ووٚاطی ُەؽِووٚك )َُووعٚكی هووٚڕ

ئۆهزووبی ئەٙەٓوولە ُزِووبٓەی ، ٙهی ًەئیوولاهەی ئەٙ ٓووبٙچە فووواٙآەًەگەڵ ثووب
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گەٓغیٔەیەهووی ٗەثووٚٙ كڕٙ ُەهعووبّ ٙ ، ُؾِووٚك یٌووٚاط ٗەثووٚٙ ثەكەٍووزپبهی
ئووب زّٚ ٙ ثەهكی گووواّ ثەٗووبی ىۆهی رێوولاثٚٙ ئەٙ گەٓغوؤەیە  ی ُؾِووٚك 

 یٌٚاط ٗە گیواثٚٙ.
 

 ٚ وۆچی (636)ٌەساڵی  )ِحّٛد ذاراتی( شەوەیشۆڕ
 ٘ەڵٛێسرەوأی )ِحّٛد یٍٛاج( 

اثی( روبههەٍێن ًەثٚفبها ٍوەهی ٗە ولا ثەٓوبٙی)ُؾِٚك ( 989)ًەٍب ی 
ثبٍی ئەٙەی كەهوك هەكەروٚآ  غەیوت ، پەهٍزیئەٙ پیبٙە ثەٓبٙی ىیووٙ فٚا

ئەٙ هوبریِ فە وێووی ىۆه ، كەكادوا ثوبد ٙ كەىآ  ًەئبیٔلە چوی ڕٙئبّو
ههَوووزبّ ڕٙٙیوووبّ هوكثوووٚە ئەٙەی ٓوووبٙٓواٙە )عی٘وووبٓی ڕۆػ( ٙ ًٚە ثٚفوووبهاٙ ر

یەهێون ، هیبّافە ىاڵ ثجوٚٙ ثەٍوەربڕاكەیەهی ىۆه فٚڕ، كّ ًەغەیجیبدكَەهو
ًەٙآەی هبهیگەهێوی ىۆهی ثەٍەه ئەٙ فە وە ٗەثٚٙ فّٚوەهەی ُؾِوٚك 

، رٚآیجووٚی فە وێوووی ىۆهیووِ ًەكەٙهی ثووواهەی هۆثوووبرەٙە، رووبهاثی ثووٚٙ
ُژكەیەهووی ىۆهیْوویبّ ثەٙ فە وووە كەكا هە ئەٙاّ ًەڕێووی غەیووجەٙە ىآیٚیووبٓە 

ەٙ ٗەه ً، ُؾِوووٚك روووبهاثی گۆڕآووووبهێوی گەٙهە ثەٍوووەه ٓوووبٙچەهە كێٔووو 
هوووبرەُ یەهێووون ًەىآبهوووبٓی ئوووبیٔی ّوووبهی ثٚفوووبها ئەٙەی ثاڵٙهووووكەٙە هە 

هە هەٍووێن ًە )رووبهاة( كەهكەهەٙم : ًەهزێجەهووبّ ٗووبرٚەٙ ئەٙ فٚیٔوولٙیەریەٙە
ئەٙ هەٍووەُ ىۆهپێوولەچ  ُؾِووٚك رووبهاثی ، رەٙاٙی عی٘ووبّ ڕىگووبه كەهووبد

 ثەُەُ فە وی ىیبرو ًەكەٙهی هۆثٚٓەٙە.، ثێذ
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ڕٙٙكەهەٓە ،  ِبٓبّ ًەٙاكیووع ّوەٍووذ كێوؤًْەىۆهثەی ئەٙ هبرووبٓەی ٍُٚوو 
ثووووۆیە ، افەیەٙ ئُٚێوووولێوی گەٙهەی ًەٍووووەه ٗە وووولەچْٔڕئەٙ عووووۆهە فووووٚ

)ُؾِوووٚك  فە وێووووی ىۆهی ّوووبهٙ كێ٘برەهوووبّ ڕٙٙكەهەٓە ثٚفوووبهاٙ ًەكەٙهی
، هۆثوووووووٚٓەٙەهە ّوووووووێٚەی ّۆڕّوووووووێن ٙەهكەگووووووووم، روووووووبهاة( هوووووووۆكەثٔەٙە

ەڵ ؽوب ەرەهە ەگً هبهثەكەٍزەهبٓی ّوبهی ثٚفوبها ٓەیوبٓزٚآی چوۆّ ُوبُە ە
ثوۆیە ، ثەتٍ ٍوٚكی ٓەثوٚٙ، لا ئەٙ فە ووە پەهد ثووەّثوەّ ٍوەهەرب ٗەٙ یبٓو

 ٙ كاٙای چبهەٍەی ثبهٙكۆفەهەیبّ ًێووك. (ُؾِٚك یٌٚاط)ٓبهكیبّ ثەكٙای 
ٓوووبٙچەهە فەهیووون ثوووٚٙ روووۆىە ، ئەٙەی ًێووووە ىۆه روٍووؤبم ثوووٚٙ ئەٙە ثوووٚٙ

ئەُووووبّ ٙ  ٙهكە ٙهكە یە ووووٚاطٍووووەكبُگیوێوی ثەفووووۆٙە كەثیٔوووو  ٙ ُؾِووووٚك 
ثوووٚٓی ئەٙ عوووۆهە ّۆهّوووە هە ٗوووی  ، ئوووبٙەكآی ثوووۆ ٓوووبٙچەهە كەگێووووایەٙە

ٗەكەفێوی ڕٙٙٓوی ٓەثوٚٙ رەٓ٘وب ثە ێٔوی هەٍوێوە گوٚایە ًەغەیوت كەىآو  ٙ 
ثە ووووٚ رەٙاٙی عی٘وووبّ ًەكەٍوووذ ُەغوووۆى ڕىگوووبه ، ٗوووبرٚە ٓەم ٗەه ثٚفوووبها

ئەٙ عوووووۆهە ّۆڕّوووووە ثێگُٚوووووبّ عوووووۆهە رێوووووولآێوە ثوووووۆ پالٓوووووی ، كەهوووووبد
ًەٗەُووبّ ، ثووٚٙ یە ووٚاطًەثەه كەٍووزی ُؾِووٚك  ٙەی ٓووبٙچەهە هەئووبٙەكآووكٓە

چبٙیووبّ ثویجووٚە رەّووەٓەهوكٓی ئەٙ عووۆهە  یە ووٚاطهبروولا كٙژُٔووبٓی ُەؽِووٚك 
 یە ووٚاطهووبهآە ثووۆئەٙەی ثچوؤە  ی فووبٓی گەٙهەٙ ئەٙەی ثووۆ ثَووەًِێْٔ هە 

ثەّٙوێٚەیە پالٓوی ئوبٙەكاّ ، ّبیَزەی ئەٙ ُزِبٓە گەٙهەیە ٓییە هە پێذ كاٙە
 ەی ٓبٙچەهە ٗە لەٙەّێٔٔەٙە.هوكٓەٙ

هەثەٙەىعەهە كەىآو  كەٓێووم ثەكٙای)ُؾِٚكروبهاة(ٙپێی  یە وٚاطُؾِٚك 
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ٍوووەهكآِبّ هەّ ٙ گەٙهەُوووبّ هەّ ثەٙ ٍوووەهكآە ٙ ًەٗەُوووبّ هبرووولا : كە ووو 
 كەهەیْ. گفزٚگۆًەٍەه ٗەٓلم ثبثەد 

ُەثەٍزی ٙاثٚٙ )ربهاة( ی فوۆی ث٘ێ یوزەٙە روبٙەهٚ فە ووەهەی  یە ٚاط
 (یە ووٚاطًەٗەٓوولم ٍووەهچبٙەُ ٗووبرٚە هە)ُؾِووٚك ، ی پەهد كەثووْكەٙهٙ ثەه

ئەٙ هبرەی)روبهاة( ، ثوٚژم )ُؾِٚك ربهاة( ثۆٍەیەهی كآبثٚەٙە ثۆئەٙەی
ٍوەهثبىێوی ىۆهی ُەغۆًەهوبّ كەثیٔو  ٙ  یە وٚاطٓيین كەثێوزەٙە ًەهۆّووی 

ٓەكەّ ئێَووزب چبٙرووبّ  ڕێگووبٍئەگەه : كە وو ثووۆیە پێیووبّ ، ثەٓیبىیووبّ كەىآوو 
ُەغۆًەهبّ یبّ ث ێویْ  ەئەٙەُ روٍێوی ىۆهی فَزە ك ی ٍەهثبى ،كەهكەهەٍ

 ك ی ئەٙآەی ثۆٍەهەیبّ ثۆ)ربهاة( كآبثٚەٙە.
ٗەٓلێن ًەُەغۆًەهبٓیِ ثبٙەڕیبّ ٗەثٚٙ هە ئەٙ پیوبٙە ٗێيێووی روبیجەری 

 ڕیگبهەیوووبّ ثوووۆ فۆّوووووكٙٙ، ی٘وووبٓی ڕۆؽەٙە یوووبهُەری كەكهمًەگە ە ًەع
 ٌِن(.)ٍٔغو اً )ربهاة( گەیْزە  ی هۆّوی

یووووبّ ىآووووی هۆثووووٚٓەٙەٙ كەٙهی (رووووبهاة)فە وووووی ّووووبهەهە هەثەٗووووبرٔی 
كەهگووبی هۆّوووەهە ، هۆّوووەهەیبّ كا ثەُەثەٍووزی رەثەڕٙم ٙەهگووورْ ًێووی

پوو كەهووك ًەئوبٙٙ ٍوەهثبٓی هۆّووەهەٙ ىاهی  ُؾِٚك ربهاة چوٚە، كافواثٚٙ
ئەٙەی ئوووبٙی ىاهی )روووبهاة(ی ثەههەرجوووب ٙەهوووٚ ، ّوووبٓلئەٙ فە ووووەی پێلەڕ

ٔە پێِ ەرێوی گەٙهەی ثەههەٙرٚە كەچٚە كٙاٙەٙ فە وی رو كەٗبرث ێی ثەهەه
)ُؾِووٚك  ًەٙ هووبرە یەهێوون ًەپیووبٙە ٓيیوەهووبٓی، ثووۆ ٙەهگورٔووی ئەٙ ثەهەهەرە
ٙەی ًەثەه ئە   هە روبىٙٙە ئەٙ ّوٚێٔە ثەعێج٘وێ ەربهاة( ئەٙەی پێواكەگەیەٓو
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 پیالٓی هّٚزٔی رۆ ًەئبهاكایە.
ُەری ٗەٓوووولێن ًەٙآەی ُؾِووووٚك رووووبهاة ّووووٚێٔەهە عێوووولەٗێ   ٙ ثەیووووبه

ٙ ًەٍووەه  ًەهۆّوووەكا ثووّٚٙ ٙ ثەٓ٘ێٔووی كەهكەچوو  ٙ كەچێووزە كەهەٙەی ّووبه
ًە هۆّوەهە كەهچٚەٙ چوۆرە ُەغۆًەهبّ هەىآیبّ ، ڕاكەٙەٍز وەیەم رەپۆ 

وەیەم ًەكەهەٙەی ّوووبه ئەٙ ثبٙەڕەیوووبّ  كهٍٙوووزجٚٙ هە )روووبهاثی( ٍوووەهرەپۆ 
ٙ ٙ گەیْوزە كەهەٙەی فویٚە ئەگەه ٓب چۆّ ٙاىٙٙ ًەهۆّووەهە ڕىگوبهی ثوٚ

ثووۆیە ًەكەهەٙەی ّووبهیِ فە وووی ڕٙٙیووبّ ًەرووبهاثی هوووكٙ كەٙهٙ ثەهی ، ّووبه
ثۆ ئەٙ فە ووە كاٙ پێوی گوٚرْ  ٙربهیًەٙ هبرە )ربهاثی( ، ثٚٙ كەهەثب غىۆه 

ثەّوووەهی ئەٙە ئێوووٚە كەیجیووؤْ ثەّوووەهەی رووووی  هەٍوووٚپبهەی ُوووْ كٙٙثەّوووە
ەهووووبری پێٚیَووووذ عووووگە ًەٙاّ ً، ٓبیووووبٓجیْٔفویْووووزەهبٓی ئبٍووووِبٓەٙ ئێووووٚە 

فە ووووەهە ، ێوووو ىەٙیوووِ كەهكەچوووْ ٙ پْوووزیٚآی ئێوووٚە كەهەّعٔۆهەهوووبّ ًەژ
ثبٙەڕیوووبّ ىیوووبرو ثە)روووبهاة(ثەٗێيرو ثوووٚٙ ربگەیْوووزە ئەٙ ڕاكەیەی ًەڕۆژی 
ٗەیٔووی ٙ ًەٍووەه ُیٔووجەهی ُيگەٙرەهووبّ ٓووبٙی)ُؾِٚك رووبهاة( ٗێٔووواٙ ٙ 

 كٙعبی ثۆهوا ٙەهٚ فەًیفە.
كەىگب فەهُوی ٙ وكە ٍەه كاُٚەیٔی فە وی ٗێوّیبّ هًەكٙای ٓٚێژی ٗ

كیَوووبّ عوووۆهەم ًە ، ُوووب ی ثەهپوٍوووەهبّ ٙ ئەٙآەیوووبّ ٗەُوووٚٙ روووبتّ هووووك
گەهە ٙژەیەی ڕٙٙی ًەٓبٙچەهە هوكٙ فّٚوەهەی )ُؾِوٚك روبهاة( هەٙرە 
گٌەیووی ًەثووواهەی ٙ ڕایگەیبٓوول هەثووواهەی ًەٙ ڕێگووبیە  ی كاٙە هە ثووۆی 

ًەٙ ، هْوبٓەٙە ك روبهاثی(ٗەٓلێن ًە ثيٙرٔەٙەهەی )ُؾِوٚ ثۆیە، ٓەفْێٔواثٚٙ
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هووبرەُ ٗێيێوووی گەٙهەی ُەغۆًەهووبّ ٗووبرْ ٙ ٓبٙچەهەیووبّ گەُووبهۆ كاٙ 
ڕٙٙ ثەڕٙٙی یەهزووو  )ُؾِووٚك رووبهاثی( كٙارووو ٍووٚپبی ُەغووۆى ٙ ٍووٚپبهەی

 یەٓگیوآوی ، ّٙ كەث ( ُؾِٚك ربهاثی)ًەیەهەٍ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثٚٓەٙە ، ثٚٙٓەٙە
ی( فویوٚە ٙ ثەّوێٚەیەهی بهاث)رو روبهاثی ئەٙ ثبٙەڕەیوبّ ثوۆ كهٍٙوذ كەثو  هە

ٗەهكٙٙ ثوای ثەٓبٙی )ُؾِل ٙ عٌوی( كەفەٓە ّوٚێٔی  ثۆیە، ەّٙ ثٚٙهبری 
ًەٗەُووبّ هبروولا ٍووٚپبهەی روبهاثی ئەٙ ٗەٙا ەّوویبّ ثوواڵٙ هوووكەٙە هە ، روبهاثی

ثە وووٚ ، ئەٙاّ پێٚیَوذ ثەِّْووێو ٓوبهەّ ثووۆ ڕٙٙ ثەڕٙٙ ثوٚٓەٙەی ُەغۆًەهووبّ
فوووٚای گەٙهە ٍوووەهیبّ كەفوووبد كاهٙ ثەهك ثەٍوووە ثوووۆ ئەٍ ّوووەڕە ًەثەهئەٙەی 

)ئیٌولى ٓەٙیوبّ  ٍٚپبهەی ُەغۆى ثەٍەه پەهّوزی، ُەغۆىثەٍەه ٍٚپبهەی 
ٙ عەهوووویْ كووووٚهچی( ثووووٚٙ ئەٙاّ فە وێوووووی یەهغووووبه ىۆهیووووبّ هّٚووووذ ٙ 

 ثویبهیْیبّ كاثٚٙ رەٙاٙی ٓبٙچەهە هبٙڵ ثوەّ ثەربیجەد ّبهی ثٚفبها.
ری فوۆی ەٍوەت)ُؾِٚك یەًوٚاط( ثەرٚٓولی كێوزە ٍوەه فەد ٙ كًەٙ هبرە

 ئێووٚە چووۆّ ّووبهێن هووبٙڵ كەهەّ هەُووْ ُووبٙەیەهی: ثەهووبه كەٗێٔوو  ٙ كە وو 
 .ىۆهە ثەئبٙەكاّ هوكٓەٙەی فەهیوَ

ٓیویە ُوبفی ئەٙەروبّ : كە و ثەٍوٚپبهەی ُەغوۆى  یە وٚاطئیٔغب ُەؽِوٚك 
)ئۆهزبی( ٙ  رۆ ە ًەفە وی ّبهەهە ثوەٓەٙە ثەث  ڕەىاُەٓلی فبٓی گەٙهە

ًێی كەپوبڕیزەٙە هەثویوبهی ًێقۆّوجّٚٙ ٙ  ٙەفلێن كەٓێوم ثۆ ی )ئۆهزبی(
)ُؾِوٚك یەًوٚاط( كجوٚڵ  )ئۆهزبی( پێْٔیبهەهەی، ثۆفە وی ثٚفبها كەهثوب

ی ثٚفبها كەهبد ٙ ثویبهی ًێقۆُ ثّٚٙ ثۆ فە وی ثٚفبها كەهكەهبد ٙ ّبه
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ىۆهثەی ٍووەههوكەهبٓی كەٙهٙ ثەهی )رووبهاثی( ، ًەهووبٙ جّٚٙ ڕىگووبهی كەثوو 
 )ٍووەیفەككیْ ثووبفەهىم( پەٓووب ثووۆ ّوویـ كەهووٚژهێْ ٗەٓلێویْوویبّ ڕاكەهەّ ٙ
، ًەٗەٓووولم ٍوووەهچبٙە ٗوووبرٚە، ەی ُەغوووۆىكەثەّ هە پەٓبیوووبّ ثووولا ًە ٍوووٚپبه
ٙەهووٚ ٍوويایەم ٓووبٙ چەٙآیووبّ كاێ ثەتٍ ، ُەغۆًەهووبّ ڕاٍووزە ئەٙآە ٓووبهٚژّ

هە ًەپەٓووبیەم ، ٗۆهووبهی كیووبه ٓەُووبٓی ُەؽِووٚك رووبهاثیِ ئەٙە ثووٚٙە، كەهەّ
 هئەٙەی ًەُەیلآەهە ڕای هوكثٚٙ.هٚژهاٙەٙ هەً پێی ٓەىآیٚە ًەثە

یەهێوون ًەهووبهە ٗەهە گەٙهەهووبٓی )ُؾِووٚك یەًووٚاط( ڕىگووبههوكٓی ّووبهی 
ئەٙ عوووۆهە ڕٙٙثەڕٙٙ ، ثٚفوووبها ثوووٚٙ ًەٙ هبٙ ووووبهیەی هەچوووبٙەڕٙآی كەهووووك
ىۆهثەی عبهەهوبّ ٓەم ٗەه ثٚٓەٙەیە هەثەهٓوبُە ڕێژیەهوی رەٙاٙی ثوۆٓەهواٙە 

ٙ ووكٓی ئەٙ ّوووووٚێٔبٓەی ثە ووووووٚ كەثێوووووزە ٗۆهوووووبهی هوووووب، ٓبث ٍوووووەههەٙرٚ
 هەئبٙەكآْ.

 (900))هیووٚم( هەكەهووبرە ٍووب ی  ًەكٙای ُوكٓووی )ئۆهزووبی( ٙ ٗووبرٔی
ٗەه ًەكەٍوووەتری فوووۆی  یە وووٚاطُؾِوووٚك  هوووۆچی( 908)روووبٙەهٚ ٍوووب ی 

 (953)روووووبٙەهٚ ٍوووووب ی  (909)ًەٍوووووب ی  كەُێٔووووو  ٙ ًەكٙای )هیوووووٚم(
ەُوبّ ٗەه ٗ (یە وٚاطُؾِوٚك )، )ُەٓوۆفبّ( كەثێزە فبٓی گەٙهەی ُەغۆى

 كەٍەتری كەُێٔ .
ًەثووٚاهی ئووبثٚهی چەٓوول چبهَووبىیەم كەهووبٙ كەرووٚآ  فْووبهی ئووبثٚهی 

كەثوووٚایە ٗەه  ە وووٚاطُؾِوووٚك یفە ووووی ٓوووبٙچەهە هەٍ هوووبرەٙە ثەهًە  ًەٍوووەه
كەٙ ەُەٓلیِ كەثٚایە ٍوبتٓە ، هەٍێوی ئبٍبیی ٍبتٓە یەم كیٔبه ثبط ثلاد
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ٍوبیەی گوۆڕی ثوبعەهە ئەٙ یب یە وٚاطثەتٍ ُؾِوٚك ، كیٔبه ثوبط ثولادپبىكە 
ٗەُوٚٙ هەٍوێن ثزوٚآْ ٓیویە ٙارە ُەهط ، ثەپێی ؽب ەری هەٍوەهە ٙەهكەگیووا

كیٔووبهی ٍووبتٓە ثوولەّ ٙ ُەهعوویِ ٓیوویە ٗەُووٚٙ كەٙ ەُەٓوولێن ثزووٚآ   یەم
ثەٙەُ رٚآی ربڕاكەیەهی ىۆه ئەٙ فْبهە ئبثٚٙهیە ، كیٔبه ثلادپبىكە ٍبتٓە 

، ٗوبری ٍوبتٓەی ئەٙ پوبهەیەئیٔغوب كا، ًەٍەه فە ووی ٓوبٙچەهە هەٍ هوبرەٙە
ەهبّ ثوووۆئەٙەی یىۆهثەی فەهط كەهووووا ثوووۆ فۆّوووووكٓی ڕێگبٙثوووبٓە گْوووزی

ەهبّ ثەئبٍووبٓی ڕم ثوووەّ ٙثەثویووبهی یهووبهٙآی ثبىهگبٓووبّ ٙٗێوويە ٍووەهثبىی
ُەغۆى  ُەٌُەهەریًەرەٙاٙی هبهی  یە ٚاطفبٓی گەٙهە پالٓەهەی ُؾِٚك 

هەیە ٓوبث  ٗوی  پوبهەی ئیٔغب فەهُبّ كەهكەهوم ًەٙ ثوە پوب، هبهی پێلەهوم
 رو ًەفە وی ٙەهثگیوم.

ٍوووەهكەُی ُؾِوووٚك یٌوووٚاط ٙ ُەٍوووعٚكی هوووٚڕی ثەٍوووەهكەُی ئوووبٙەكآی 
ىۆهثەی ّوووبهەهبٙ ەهبٓیبّ ئوووبٙەكاّ ، ٓوووبٙچە ئیَوووالُییەهبّ ٗەژُوووبه كەهووووی

، ُەكاهیَووی ئووبیٔی ٙ ُيگەٙرەهبٓیووبّ ثەعووٚآزویْ ّووێٚە ثیٔووب هوووكەٙە، هوووكٙە
ثقوووبٓەیەهی كهٍٙوووزووك ثەٓوووبٙی كٚرب یە وووٚاطُەٍوووعٚكی هوووٚڕی ُؾِوووٚك 

عی رێیوولا ّووەهكٚرووبثی ىآَووزی  (0222))اًِلهٍووخ اًَِووعٚكیە( ىیووبرو ًە 
ٙ ُەٍووعٚكی هووٚڕی  یە ووٚاطُؾِووٚك ، فەهیوووی ٙەهگورٔووی ىآَووذ ثووّٚٙ

ئبٍبیْی ، كەرٚآْ رەٙاٙی ٓبٙچەی ٙتری ئەٙكیٚی ڕٙٙثبه ئبٙەكاّ ثوەٓەٙە
رووب ٍووب ی ، ُەغۆًەهووبّثپووبهێيّ ًەٍووزەُی  ٍُٚوو ِبٓبّٓەٙەٙ ٓووبٙچەهە ثگێووو

ًە ّووبهی )فووبّ ثووبًق( هەكەهووبرە )پووویْ(ی ئیَووزب  یە ووٚاطُؾِووٚك  (950)
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ٙ ٗەه ًەٙێووووِ كەٓێووووژهم كٙارووووو هووووٚڕٙ ٓەٙەهووووبٓی ؽووووٚهِی  ٙەفووووبد كەهووووب
 ٓبٙچەهەكەهەّ.
فیل٘وووی ٍیبٍوووەد هووووكّ هەٍوووێن كەیيآووو  هە ٍیبٍوووەد ، ثوووۆیە كە ێووویْ

ئەٙ ، یواٍوە ٓوبهومئەٙ عۆهە فیل٘ە ثەرەٓ٘وب ًە ٗەٓوبٙی هزێجەهوبّ ك، كەهبد
یەهوووبّ ىۆه ًەٌُِالٓووو  كایە ًەگەڵ ٗێووويە هٚفوی هەٍوووەی ًە ُەیووولآەهەیەٙ

عی ّەهعیبٙاىە ًەگەڵ ئەٙ هەٍەی رەٓ٘ب ًەٍٚچی ُب ەهەی ًەٍیبٍەری 
پووێَ ٙایە ئەٙ هەٍووەی ٍیبٍووەد ٓبهووب ٓووبیپێو  هبرێوون ثبٍووی ، كەهووۆ ێزەٙە

ٙەهوٚ ئەٙ  ثەربیجەد ًەٍوەهكەُێوی، عی كەهبدّەهٗەٓگبٙەهبٓی ٍیبٍەری 
ڕۆُبٓوولا هە ٗەٓگبٙەهووبّ ثووۆ گێوووآەٙە فوویالفەد ٙ كاُەىهآوولٓی ؽٚهِێوون 

ئەٙ ٗەٓگوبٙآە ىۆه عیوبٙاىە ًەگەڵ ٍوەهكەُێن ، یعەد رێیولا ؽوبهَ ثێوذّەه
ٍووی ئەفالكوی ٍیبٍوویبّ ثەتٍ ىآبیوبّ ثب، ٍیبٍوەد ٙ ؽووٚهَ ئیَوالُی ثووّٚٙ

 كەثێوذ ٚ كەىگبی كەٙ ەریوبّ كەگوٚد هەٍوی ٍیبٍوی ٍُٚو ِبّكەهوكٙ ثەكاُ
، تد ٙ ؽووٚهَ هوووكّپبثەٓوولی ئەفالكووی ئیَووالُی ثێووذ ًەثەڕێووٚ ثوكٓووی ٙ

، ی ٓەهوكثووب ثوو  گُٚووبّعەٓگیيفووبٓثەّوولاهی كەٙ ەرەهەی  یە ووٚاطئەگەه 
هەٍووووێوی رووووو كەچووووٚە ّووووٚێٔی ئەٙ ٙئەٙەی ثەئووووبٙەكآی ُووووبٙە ئەٙیْووووی 

ثەّووولاهی هووووكّ ًەچوووٚاه چێوووٚەی ٍیَوووزەُێوی ٓبئیَوووالُی ، هبٙ ووولەهوك
ثەّوولاهی هوووكٓەهە ٓەم ، ّوەیەهی روووەٙە كیواٍووە ثووومهوٚفوی كەثوو  ًەگۆ

د پەٓوب ّوەهیعەثەٓبٙی پْزگیوی هوكٓی هٚفوٙ كەٓبعەد ث  ثە گوۆڕیٔی 
ئیغوبثی  ڕۆ ێوویئەگەه هەٍێن ثزوٚآ  ، ثە وٚ ًەٙ ڕٙآگەیەٙە ث ، ثەفٚا

ڕێوگە پێولهاٙە فوۆ ئەگەه ، ًەچٚاه چێٚەی ٍیَزەُێوی ٓبئیَالُی ثجیٔ 
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 ری فٚا ثوب كەرٚآ  ٍزەٍ ًەٍەه ئەٙ فە ووە هەٍیعەّەهٓەّزٚآ  ؽٚهَ ثە
ٓەٙەی ئبیٔولە ثزوٚآْ ، هبرەٙە یبّ ىەُیٔەیەهی ئبٙا كاكپەهٙەهیوبٓە ثوەفَوێٔ 

كەٙ ەرەهوووبّ ئەگەه ئیَوووالُی ٓەثوووّٚٙ ٙ ، ئیَوووالُییبٓە ٓەفەٍوووێن ٗە ِوووژّ
ٙ جولم كەٙ ەرێووی )ٓەعبّوی(یبٓە گووٓگە ٗە، ٓەّزٚآوا ثەئیَالُی ثوووم

ٓبّ هەىآی ٓبرٚآ  ٍُٚو ِب (٘ ٚضًِٝعً هللص٢ً ا)ّەٙیَذ پێەەُجەهی فۆ، ث 
ًٚ فوعزَ اًی اهٗ اًؾجْخ فبّ ث٘وب  فەهُٚی، ەیِ ثپبهێيمًەٍزەُی كٚڕ

 ٍو٠وح ٙٗٞ أهٗ ٕل  ؽزٜ ٟغعي اًٌٖ ًووَ فوعوب.، ٌُوب  ٟمٌَ عٔلٕ اؽل
 (800/ 0) ْٗبٍ اثْ

ُەًیوێوون ؽووٚهِی كەهووبد هەً  ی ، ئەگەڕ ڕٙٙثوووەٓە فووبهی ؽەثەّووە
ئەٙ فووبهە فووبهی ڕاٍووزگۆییە ٙارە فیووبٓەری رێوولا ، ٍووزەُی ًێٔووبهوم ئەٙ

ثوۆیە ، ی گەٙهە كەهٙێوی ڕەؽِەد كەهبرەٙەفٚا ثوۆٓە ئەٙم ربٙەهٚ، ٓبهوم
عی ّوەهْ ئەگەه ٍُٚو ِبٓبّ ٓەروٚآْ ؽوٚهِێوی ثويآێًێوە ىۆه گوٓگە ئەٙە 

ثە ، گوووووٓگە ًەٗەٙ ووووی ىەُیوووؤە ٍووووبىهوكّ ثووووْ ثووووۆ ئەٙ ٗەكەفە، ثگێوووووٓەٙە
رێیووولا عەكاًەد پەیووووەٙ  ەٙ ەرێووونكٓی یوووبّ پْوووزگیوی هوكٓوووی ككهٍٙوووزوو
ُێژٙٙ ئەىُٙٚٓێوی روُبٓی ثۆ رۆُبه هوكٙە هەىۆه ٗەه ًەٙ ثٚاهەٙە ، كەهوم

 گوٓگە ًێی ثوۆ یٔەٙە.
 ٓەٍووآیپەیٚەٓولی ٗەثوٚٙ ًەگەڵ هەٍوێوی  (ٓٚهەكیٔی ىەٓوی)ٍٚ زبّ 
ی )ٌُوویؼ هووٚڕی ًیووٚٓی ئەهُەٓووی( ئەٙ هەٍووە هەٍووێوی ٓووبٙكاه ثەٓووبٙی
ٙ ٙەهووٚ  هە ئەٙ هەٍووە ثوووومٍووٚ زبّ ٓووٚهەكیْ رووٚآی ثەپووب، ثووٚٙ ٓەٍوووآی
ئەٙ هەٍوە ىۆه كٙژُٔوی ، هبهێوی فوۆی ُوبُە ەی ًەگەڵ كەهووك فيُەد
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 بٙچەهوبٓیٍٚ زبّ ٓٚهەكیْ پْزگیوی هووك ًە ٓ، ثٚٙ ئەٙڕٙپییەهبّثێيەٓزی ٙ 
( هەئێَزب ًەٙتروی رٚههیوبّ ٙ هوبری فوۆی رەهًٍٚ، ُەٕیٖەٙ، )ئەكەٓەٙ
، ٓبٙچوبٓە ًەگەڵ چەٓول ّوبهێوی رووو ئەهُیٔیوبی ثچٚهیوبّ پێون كەٗێٔووبئەٙ 

ەرێن كهٍٙذ ثووبد ٙ فوۆی ٙچبٓە ئیِبڕًیۆّ رٚآی ًەٙ ٓب هٚڕیُەًیؾی 
ئیِوبهەرەهە ئیَوالُی ٓەثوٚٙ ئەٙ ٗێويەی ٍوٚ زبّ ، رێیلا فبٙەّ كەٍوەتد ثو 

ثەتٍ ٍووٚ زبّ ، ثووٚٙ ٓەٍوووآیٓووٚهەكیْ پْووزگیوی كەهوووك ئەٙیووِ ٗێيێوووی 
كەیيآووووووی ئەٙ ٓووووووبٙچەیە فووووووۆی ٓووووووبرٚآ  ثیپووووووبهێيی ئەگەه ٓووووووٚهككیْ 

ی  ٗەڕەّوە ٓیویە ٙ ٗو ٓەٍووآییەفيُەروبهەهەی ٓەیپوبهێيم هە هوبثوایەهی 
 هبّٓەٍوووآییەئەٙ هووبد ٗێوويی فبچپەهٍووزەهبّ ٙ  ئەٙا، ثووۆ ٍووەه ٍُٚوو ِبٓبّ

ئەٙ ٓوووووبٙچەیە كەگووووووّ ٙ كەثووووؤە ٗەڕەّوووووەی ڕاٍوووووزەٙ فوووووۆ ًەٍوووووەه ئەٙ 
ڕۆُییەهووووبّ ًە  (593)ئیٔغووووب ًەٍووووب ی ، ٍُٚوووو ِبٓبٓەی ًەٙ ٍوووؤٚهەكآە

بّ ٓوووبهك ثوووۆ ًەٓوووبٙ ثوكٓوووی ئەٙ یٍوووەًیجیەٙە ٗێيێووووی گەٙهەی یكٍٚوووزەٓزیٔی
ثەتٍ ٍووووٚ زبّ ، ی هەٗبٙپەیِووووبٓە ًەگەڵ ٍُٚوووو ِبٓبّٓەٍوووووآییەكەٍووووەترە 

رٚآیوبّ  )ٌُویؼ هوٚڕی ًیوۆّ( ٓٚهەكیْ ٍٚپبیەهی ثۆٓوبهك ًەگەڵ ٍوٚپبهەی
، ثگەیەٓووْ هبّٓەٍوووآییەهە ثە ثْوووێْٔ ٙ ىیووبٓێوی گەٙ ڕۆُییەهووبّٗێوويی 

چوووۆّ یوووبهُەری ، ئیٔغوووب ئەٙ هوووبرەی پوٍووویبه ًە ٍوووٚ زبّ ٓوووٚهەكیْ كەهووووا
ئەٙ ٓووووبٙچەیەی رەٍووووٌیَ كەهەی هە ٓوووويیوە ٙ كەكەی  ٓەٍوووووآی هەٍووووێوی

اٍوزعیْ ثوٖ عٌوی : كەیفەهُوٚٙ ؽەًەة( ٍوٚ زبّ ٓوٚهەككیًْۀٍٚهی ّبهی )
زِٖٔ ُْ اًەبهح عٌٜ طبئفخ ُْ عَووٝ روّٚ ثبىائٖ ًكزبى أٗي ٌُزٖ ٙاهیؼ 

اًجالك اًِغبٙهح ًٖ .... ٙهبٓوذ ُلٟٔوخ اكٓوخ ٙا٠ًِٖٖوخ ٙطوٍوًٚ ث٠ول ٌُون 
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  (0) فبفنٗب ٠ٌُؼ َُٔ٘  ٓ٘ب رغبٙه ثالكَٗ.، ٕبؽت اًلَطٔط٠ٔ٠خ، اًوٍٙ
ثوۆكژی فۆیوبّ ٓییە ٓەٍووائەٙ هوبثوایە : ٍٚ زبّ ٓٚهەكیْ كەیفەهُوٚٙ: ٙارە

ئەككەٓە ًەكەٍوذ ، ەهٍوًٚ ٙر، ُەٕیٖوەٙ)ثەهبهی كەٗێَٔ ... ٓبٙچەهوبٓی 
ثەتٍ ئەٙ پیوووبٙە ثەیوووبهُەری ٍوووٚ زبّ ٓوووٚهەكیْ روووٚآی ، ُەًیووووی ڕۆٍ ثوووٚٙ

ًەكەٍوووذ ئەٙآوووی كەهثێٔووو  ٙ ٍُٚووو ِبٓبٓیِ ًەٙ ٓوووبٙچەیە ؽەٍوووبٓەٙە ًەثەه 
ٍووووووٚ زبّ ٓووووووٚهەكیْ ، یووووووبّ ًەٍووووووەه  هەدڕۆُییەهبٓئەٙەی ٗەڕەّووووووەی 

ئەٙەی رەُەٓووی ثەئەىُووٚٓێوی ىۆهەٙە گەیْووزۆرە ئەٙ عووۆهە ٗەٓگووبٙە ًەثەه 
ئێَووزب فە وێوون ٗەثووْ ٓیوویە كٙه، فەهعووووك ٍووە یجییەهبّفووۆی ًە عی٘ووبكی 

ئەٙ ڕٙٙكاٙە ثقٚێٔٔەٙە ٍٚ زبّ ٓوٚهەكیْ هوبفو ثووەّ ٙ ث وێْ ئەٙە ٙە ٙ ثەڕایە 
ثەتٍ ئەٙآە ىیبرو كەهچوٚی فیل٘ێووی ٓەىەهیوْ ٙ ًە ، هبّٓەٍوآییەثۆهبفوٙ 

ەهژەٙەٓووولی ئەٌٗوووی هوووٚفو ٗەُوووٚٙ ٗەٓگبٙەهبٓیوووبّ ثەث، ٙاكیعووولا هوووۆًەٙاهّ
ثە ووی ٍیبٍووەد هوووكّ كووٚهً رووویْ ٗەٓگووبٙە ًە ٍووەهكەُی ، هۆرووبیی پێوولم

ئەگەه ئەٙ ٍیبٍەرە ؽیوِەد ٙ فیل٘ێووی ُەكبٕویلی ًەگەڵ ، ئەٙڕۆُبّ
 (0) ٓەث  ك ٔیبثْ ًەهبٙ وبهی ىیبرو ٗیچی روی ًێٔبًٚم.

  
  

                                                            

 .(832/ 9) اًزبهٟـ فٞ ( اًوبُي0)
ئەٙ  (عبُع اًزٚاهیـ)( ثۆىیبرو ىآیٔی ڕۆ ی ُؾِٚك یە ٚاط ٍەهكآی ئەٙ ٍەهچبٙآە ثوەّ 0)

ثەّەی ربیجەرە ثە فەًیفەهبٓی عەٓگیيفبّ. ٗەهٙەٗب هزێجی )ربهیـ ع٘بٓوْبی( ثەهگی 
 (.ٙ رٌل٠ؼ ا صبه فٞ ٙكبئع كياّ ٙ ثٌەبه ٙ ٌُٚم اًززبه رٌف٠ق ا فجبهزێجی )كٙٙەٍ ٙە ه
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 (سەیفەددیٓ لەالْٚٚ)سەرەذای دەسەاڵذی سٛڵراْ 
 ِۀصٛری پێذەدرێ وۀاسٔاٚی ِەٌیه

ٍوووەیفەككیْ كە ّٙٙ كٙای ئەٙەی كەٍوووەتد ًەهوووٚڕەهەی ىاٗیوووو ثێجووووً 
)ٍوؤلو  ئەٙیووِ هێْووەی، هێْووەیەهی ىۆه گەٙهەی ٗووبرە پووێِ، كەٍووەٓێزەٙە
ئەٙ پیووبٙە ٍووەههوكەیەهی ئووبىا ثووٚٙ ًەٙترووی ّووبٍ كجووٚ ی ٓەثووٚٙ ، ا ّوولو(ثٚٙ
هە ، كەٙەی ّووبُی عووٚكا هوووٙترووثووۆیە ، ٍووٚ زبٓی ُەُبٌُیوون ثێووذ كە ّٙٙ

 زەٙەهی گەٙهەی ٓوبهك ٙ روٚآی ّوبٍ ثگێووێٓبچبه ٍەیفەكیْ كە ّٙٙ ٍوٚپبیە
ّ ثەكٙٙ ثەهەهووووی ًەٙ هووووبرە ٓبٍوووووە ُەغۆًەهووووب، كەٍووووەتری فووووۆی وێووووژ

فۆیووبّ ئبُووبكە كەهەّ ثووۆ ٗێوّووێوی ىۆه گەٙهە ثووۆ ٍووەه  ٍُٚوو ِبٓبّ كەىآووْ
ەٙٓە ٓێوٚاّ ّبٍ ٙ ىآبٙ پیبٙ ُبكٚتّ كەه ٍەهثبىییەهبٓیثەتٍ ٍەههوكە ، ّبٍ
كەروٚآْ ٕوٌؼ ًەٓێوٚاّ ئەٙ كٙٙ ٍوەههوكیە ، (كە ّٙٙ ٓبٕوؤٍلو ئەّلەه ٙ )

 ٓبٕووو)ثوووەّ ٍوؤلو ٗەه ًەّووٚێٔی فووۆی كەُێٔوو  ٙ كاّ ثەٍووٚ زبّ ثووٚٙٓی 
ٓێووٚ ؽەًەة ٙ  ٓەهووبرە ٗێيێوووی ُەغۆًەهووبّ گەیْووزجٚەًەٙ، كەٓوو  (كەتّٙٙ

ەتٍ ث، چەٓوولیْ ُيگەٙریووبّ ٍووٚربٓل ٙ فە وێوووی ىۆهی ؽەًەثیووبّ هّٚووذ
ٍٚپبی ٍُٚ ِبٓبّ ًەهبری گٚٓغبٙ كەگوبرە ٍوەه ٗێويەهەی ُەغوۆى كەروٚآْ 

ثوٚٙ ىۆهیوِ ىۆهثەی ئەٙ ُەغۆ ٓە ثووٚژّ هە ثەّولاهی ئەٙ ٗێوّوەیبّ هوك
كەىآوو  یەم ڕێوويی ُەغووۆى ٙ  (كەتّٙٙ ٓبٕووو)، ًەكیٌەهووبّ ڕىگووبه كەهەّ
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 ٍوووب ی كەپەیِوووبٓێوی  یەثوووۆٓیووویە هبّ ًەثەهژەٙەٓووولی ٍُٚووو ِبٓبّ ٓەٍووووآییە
هبٓی ٓبٙچەهە ٙاژۆ كەهبد ٙ كەٍزی ثەربڵ كەثو  ثوۆ یەٍەًیجی ًەگەڵ ٗێيە
 ُەغۆًەهبّ.
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  (حّص)جۀگی 
 ئەٚ واذەی تەیعەخ ٌەسەر ِزدْ درا 

چەٓول ، كەٙ ەری ُەُبًین هۆٍوپێوی ىۆه گەٙهە ثوّٚٙ ًەثەه كەٍ ُەغوۆى
ًەٍوووب ی ، عوووبهەهی ّوەٍوووزی ىۆه گەٙهەیوووبّ ثەٍوووەه ُەغۆًەهوووبّ ٗێٔوووبثٚٙ

ٗۆ هوۆّ  هوٚڕیثووای ئەثەكوب هەٗەهكٙهیوبّ  (یٔوٚرِوُ) هۆچی (932)
ٗەىاه  (022)ژُبهەهەی ٓيیوەی ، یەهی گەٙهەی ُەغۆى ئبُبكە كەهبٍٚپب

پیبٙە ئوبىاٙ ثەئەىُٚٓەهوبٓی ىۆهثەی ٍٚپبهەی پێن ٗبرجّٚٙ ًە ، هەً كەث 
كەهەٙٓە ثەهاُووجەه ٍووٚپبی ٍُٚووٚ ِبٓبّ  (0)ًەٓيیوون ّووبهی )هٍووزْ(، ُەغووۆى

 ٗەىاه هەً كەثووووّٚٙ ثەٍەهپەهّووووزی فووووٚكی ٍووووٚ زبّ پەٓغووووبهە ٓوووويیوەی 
یەهبّ ثەیووعەد ًەٍووەه ُوووكّ كەكەّ ٙ ی)كە ّٙٙ( ىۆهثەی ٍووەههوكە ٍووەهثبى

ئەٙ ، ْٓەهەّ ٙ گۆڕەپوبٓی عەٓون ثەعو  ٓەٗوێ ثە ێْ كەكەّ پْذ ًەكٙژُْ 
عەٓگە یەهێوە ًەعەٓگە ٗەهە گەٙهەهبّ ٙ ٗبّٙێٚەی عیْ عبًٚد ٙ ثێَزبّ 

عەٓگێوون ثووٚٙ : ًەٙەٕووفی ئەٙ عەٓووگە كەفەهُوو كەثێووذ ئیِووبٍ اثووْ هەٍوویو 
ٍوەهەرب ٍُٚو ِبٓبّ كەهەٙٓە ژێوو ٗە ِەرێووی ىۆه رٚٓولی ، ٗبّٙێٚەی ٓەثوٚٙ

ُەغۆًەهوووبّ ٙ  ی چەپوووی ٍُٚووو ِبٓبّ كەّوووو  ٙ  ی ڕاٍوووزی ٍوووٚپبی 

                                                            

 ( كەهەٙێزە ٓێٚاّ ّبهی )ؽەُب( ٙ )ؽِٔ( ًەّبهی )ؽِٔ( ٓيیوزوە.0)
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ئیٔغوب فْوبهی ُەغۆًەهوبّ كەهەٙێوزە ٍوەه ، ٍُٚ ِبٓبّ ثەرەٙاٙی كەّ ەژم
ئەٙەی فوۆی ڕاگوود ًەٙ ، لاثٍٚٙٚپبهە هە فوٚكی ٍوٚ زبٓی رێو ٓبٙەڕاٍزی

فوووۆی ٙ رەٓ٘وووب ٗەىاه هەً ُوووبٓەٙە ٙ  ە ٍوووەهەرب فوووٚكی ٍوووٚ زبّ ثوووّٚٙوووەڕ
ئبتی ٍُٚو ِبٓبّ ثەكەٍوذ چەٓول ٍوٚاهچبهێوی ، ىۆهثەی ٍٚپبهە ڕایبٓووك

رەپ ووی  ىۆه ئووبىاثٚٙ ًەپْووزی ٍووٚ زبّ ٙەٍووزب ثووّٚٙ ًەگەڵ چەٓوولیْ هەً هە
ٙەی هەفووٚكی ٍووٚ زبّ عەٓگیووبّ كەهٚرووبٙ كەٓگووی رەپ ەهووبّ ئبُووبژە ثووٚٙ ثە

 ٓەّوبیە. ٍەٓزەهی ئەٙ ٍٚپبیەٍە ُەرەٙ 
كەرووووٚآْ ، ئیٔغووووب ٍووووٚ زبّ ًەگەڵ ئەٙ ٗەىاه هەٍووووەی ًەگە ووووی ثووووّٚٙ

ئەٙ ، گەٙهەهەی ُەغوۆى كەّووێْٔ ّوەٍزەهە ثوەٓە ٍەههەٙرْ ٙ ٗە وِەرە
ىۆهی ُەغوۆى ٍوەهیبّ  ٍُٚ ِبٓبّ هەڕایبّ هوكثٚٙ ثەّێوی ثەّەی ٍٚپبی
زبّ ٓبّ هەىآیوووبّ ٍوووەٓزەهی ثویوووبه ٓەهەٙروووٚە ٙ ٍوووٚ ٍُٚووو ِب، ًەكٙٙ ٓوووبثّٚٙ

 ُەغۆًەهووبّ ئەٙ عووبهەی هەٙروؤە ٓێووٚاّ كٙٙ، ٍووە ُەرە ىۆه ثەیووبّ گەڕآەٙە
ثەّووی ٍووٚپبی ٍُٚوو ِبٓبّ هە ثەُووبٙەیەهی ىۆه هەٍ رٚآیووبّ ئەٙ ثەّووەی 

 ٍٚپبی ُەغۆى ثەرەٙاٙی ثزٚێٔٔەٙە.

 ٛذّز( وٛڕی ٘ۆالوۆتزیٕذار وزدٔی)ِٕى

پیوبٙێوی ىۆه ئوبىاٙ ڕەّویل ، بٓەی ًەگەڵ ٍوٚ زبّ ثوٚٙیەهێن ًەٙ پب ەٙآو
ئەٙ پیووبٙە یەهێوون ثووٚٙە  ثووٚٙ ثەٓووبٙی )ؽووبعی عياًوولیْ ئەىكەُووٚه عەُەكاه(

ڕُەهەی ٍەهاٙژێو كەهبد ٙەهٚ ث ێی ٗبرٚە رەٍوٌیَ ، ًەٍەههوكە ىۆه ئبىاهبّ
رووبٙەهٚ ًە ٍووەههوكەی ُەغووۆى )ُٔوووٚرِو(رەٙاٙ ٓيیوون  ثێووذثەُەغۆًەهووبّ 
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و( كەرٚآی ثەٍەفزی ثویٔولاهی ٗێوُ كەهبرە ٍەه )ُٔوٚرِئیٔغب ، ٙەكەثێزە
ٗێوّووی كەهەٓە ٍووەهی ٙ ّووەٗیلی  )ُٔوووٚرِو( ثەتٍ كەٙهٙثەهەهەی، هووبد
ٍوووووٚپبی ُەغۆًەهوووووبّ ثەرەٙاٙی  )ُٔووووووٚرِو( ثەثویٔووووولاه هوكٓوووووی، كەهەّ

ثەتٍ ّووووبٓێوی ىۆه ، كەّووو ەژی ٙ ىۆهی پیٔوووبع  ُەغۆًەهوووبّ كەّووووێْ
ّوەٍوووزەهەی  (0)، ئەٙەی روووو كەهووٚژهێْ اكەهەّ ٍٙووٚپبهە ڕگەٙهە ٓیووٚەی 

ٙ  ئەثەكب ٍەهٗە لەگوم، ُەغۆى ئەٙەٓلە گەٙهەثٚٙ هە ٗەٙاڵ كەگبرە ئەثەكب
 (ؤُِووٚر)، كەچێزە ٗەُەكاّ ٙ ىۆه ٓویگەهاّ كەثوی ثەٙ ّوەٍوزە گەٙهەیە

عەىیوەی )ثۆربّ(  ی كایووی ثوۆ چبهەٍوەهی  كەگەڕێزەٙەیِ ثەثویٔلاهی 
ێجٚ ثەٓبٙی )كبىی عِبى اًلیْ ثْ اًعغِیە( ً پیبٙێویئەٙ هبد ، ثویٔەهەی

كەُووم ًەعٔەروی فوٚای ًەٍوەه  )ُٔووٚرِو( ُٔوٚرِو ژەٗوو فوٚاهك كەهوب ٙ
)اثووْ اًلوكووٚی( ثەٙە كەىآوو  ٙ ٗەٙاڵ  ثەتٍ ثەكافەٙە هەٍووێن ثەٓووبٙی، ثوو 

، ٓە هەً هٚڕەهەی رۆی ژەٗوفٚاهك هووكٙە)ُٔوٚرِو( هەفاڵ كەكارە كایوی
كیْ ٙ ُٔب ەهوبٓی كەٍوزگیو كەهوبٙ ثەكەٍوزی كایوی ُٔوٚرِو كبىی عەُوبًە

ٙ ؽووٚى ٙ كووٚح ا  ثبًٌووٖ اًعٌووی ) فووۆی گۆّووزبٙ گۆّووذ ٍووەهیبّ كەثوووم.
ُ كەُووم ( ثەُوبٙەیەهی هەٍ )ئەثەكوب(ُٔووٚرِو). ًەكٙای ُوكٓی (اًعم٠َ

  (0) .ثبٙهی ٙ ثبپیوی ثێذ ربڕۆژی كٙاییًەعٔەری فٚا ًە فۆی ٙ 

                                                            

 .3ثەهگی  000. هٔي اًلهه ٙ عبُع اًەوه  پەڕە 090 پەڕە  05( اًجلایخ ٙأً٘بیخ ثەهگی 0)
 .003ەڕە  پ 3( هٔي اًلهه ٙعبُع اًەوه ثەهگی 0)
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 (عجووولاًوؽِْ)ثوووٚٙ ثەٓوووبٙی ّوووێقەهی ٗە (ّٙٙ)ٍوووەیفەكیْ كە ٍوووٚ زبّ 
ُٚفووووق اًوووولیْ )ًەكَووووەی ّووووێقەهەی كەهٓەكەچووووٚٙ ئەّٙووووێقەُ كٚرووووبثی 

ثووٚٙ فووبٙەٓی رەفَوویوی اًزٌقوویٔ فووی رفَوویو اًلووواّ اًعموو٠َ هە  (اًوٚاّووی
ئەٙ ّویقە ٙارە ّوێـ عجولاًوؽِْ چوۆّ عێوی ، ٓبٍواٙە ثەرەفَیوی هەٙاّی

یگەهێوی ثووٚٙ ًەٗەُووبّ هبروولا هووبه (ٍووەیفەككیْ كووالّٙٙ)ُزِووبٓەی ٍووٚ زبّ 
ىۆهچبهی ثەٍەه یەهێن ًەفێيآەهبٓی ٗۆ هۆ ٗەثوٚٙ هەكایووی )رەهوٚكاهە( 
كیبهە ئەٙ هٚڕەی ٗۆ هۆ ٗەه هەثچٚم ثوٚٙە كەثێوزە ٍُٚو ِبّ ثوۆیە ًەكٙای 

یەهوبّ ٓوبٙ ًەفوۆی یُوكٓی )اثلوب ٙ ُٔووٚرِو( ئەٙ كەثێوزە ٍوٚ زبٓی ئیٌیقبٓ
 كەٓ  اؽِل .

 ( وۆچی683-681) ذ ذەوٛدار وٛڕی ٘ۆالوۆسٛڵراْ احّ

ًەكٙای  )اهغوّٚ( )ئەثەكبفبّ(ی هٚڕی ٗۆ هوۆ ٓیوبىی ٙاثوٚٙ هوٚڕەهەی
 عەٓگیيفوبّثەتٍ ئەٙە ًەگەڵ یبٍبی ، فۆی ثچێزە ٍەه هٚهٍی كەٍەتد

، ٓەكەگٚٓغوووب ًەثەه ئەٙەی )رووووٚكاه(ی ثووووای ٗێْوووزب ًەٍوووەه ژیوووبّ ُوووبثٚٙ
، كەهەّ (اهرووووٚك)ُەغوووۆى كەٍوووەتد رەٍوووٌیَ ثە  ٍوووەهثبىییەهبٓیٍوووەههوكە 

ثوووٚ ًەثەهئەٙەی كایووووی ٙارە  ٓەٍووووآیٍُٚووو ِبّ  ٚكاه ثەهًەٙەی ثجێوووزەرەهووو
هوووبهیگەهی  وێوووژ كەهەٙێوووزەثەتٍ كٙاروووو ، ثوووٚ ٓەٍووووآیفێيآوووی ٗۆ هوووۆ 

ّووووێقێوی ٕووووۆفی ثەٓووووبٙی هِووووبى اًوووولیْ عجوووولاًوؽِْ اًوافعووووی ٙ ٙاى 
 ٍُٚ ِبّ. كەثێزەد كێٔ  ٙ ٓییەٓەٍواًە
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 زبّ وم ثوووۆ ٍوووٚكەٍوووزپێلەهبد ٙەفووولێن كەٓێووو ٍوووەهەربی هبهەهوووبٓی ثەٙە
هە ُووووْ ثەفەى ووووی فووووٚای گەٙهە ىۆهكەُووووێوە ، ٙ پێووووی كە وووو  (كە ّٙٙ)

ٍوووٚ زبّ كە ّٙٙ ، ٍُٚووو ِبّ ثوووٚیِە ؽەى ٓوووبهەٍ فوووٚێٔی ٍُٚووو ِبٓبّ ثووووژم
كاٙاهەی كجووٚڵ كەهووبٙ ك ووی ٍُٚوو ِبٓبّ ىۆه فووۆُ كەثوو  ثەٍُٚوو ِبّ ثووٚٓی 
، ٍووٚ زبٓی ُەغووۆى ٙ هۆرووبیی ئەٙ عەٓووگەی هە چەٓوول ٍووب ێوە ثەهكەٙاُە

ٗەه ًەٍووەهربی كەٍووەترییەٙە چەٓوول ٗەٓگووبٙێوی ٓووب ثووۆ  (اؽِوول)بّ ٍووٚ ز
ثاڵٙهوووكٓەٙەی ئیَووالٍ ًە ٓێووٚ ُەغۆًەهووبّ ثووۆ ِٓووٚٓە ه یَووەیەهی گەٙهەی 

ٙ  ٓەٍوووووآیفْووووبهی فَووووزە ٍووووەه ، ی ڕٙٙفبٓوووول ًە رەثوێوووويهبٓٓەٍوووووآییە
ی ٓبهك ثۆ ثەغلاٙ ّٚێٔەهبٓی رو ٙ كاٙای ًێوووكّ ئیَوالٍ یەهبّ ٙ ٓبُەیثٚى

 .ۆ ّٚێٔەهبّثگێوٓەٙە ث
ثەتٍ هەٍەیوی ٗەٓگبٙەهوبٓی كەهەی ، ٍٚ زبّ اؽِل ٓیبىی ىۆه پبم ثٚٙ

، كیوووبه ثوووٚ ثوووۆ گەیْوووزْ ثەئبُبٓغەهوووبٓیوی پێوووٚە ؽیوِەریێٓوووب پەًەهووووكّ ٙ
( ًەٍەه ثٚٙ ثەڕەىاُەٓولی ثۆِٓٚٓە ٗێوُ هوكٓە ٍەهّبٍ ثویبهی )كٚهیٌزبی

یبهە فووا  ّوبٓلٓی ئەٙ ثو، فبّ( هە فبٓی گەٙهەی ُەغۆى ثٚٙ)كٚثالی 
ربگەیْووزە ئەٙ ڕاكەیەی ئەهەغووۆّ ، كووۆىهایەٙە ًە یەّ )ئەهەغووۆّ(ی ثووواىای

 رووٚآی ٍووٚپبیەهی گەٙهە ئبُووبكە ثوووبد ٙ ًەكەٍووەتری ُووبُی كەهثچوو  ٙ
رە ٍُٚوو ِبّ ٙ ثویووبهی )كٚهیٌزووب(ٙ ڕایگەیبٓوول هە )روووٚكاه(ی ُووبُی ثووۆ

زبّ )فبٓی گەٙهە(ی ّوبٓلٙە ٙ ٙەفلی ٓبهكۆرە  ی كٙژُٔێوی ٙەهوٚ ٍوٚ 
ٙ كاٙای ٕووًٚؾی ًێووووكّٙٙ ًەهبرێووولا كە ّٙٙ كەٍووزی ٗەثووٚٙە  (كووالّٙٙ)
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ثەٙ كَووبٓە ىۆه ، ًەهّٚووزٔی ٗەىاهاّ ٍووەهثبى ٙ ٍووەكاّ ٍووەههوكەی ُەغووۆى
 ًەٍەههوكەهبٓی ُەغۆى پْزگیوی فۆیبّ كەڕثوی كژ ثە )ٍٚ زبّ اؽِل(.

ٍووووٚپبیەم ئبُووووبكە كەهووووبد ٙ كەرووووٚآْ ، اؽِوووول هە ثەٙە كەىآوووو ٍووووٚ زبّ 
، یووِ كەٍووزگیو ثوووەّ ٙ فووٚكی )ئەهەغووۆّ(ثْوووێْٔ  )ئەهەغووۆّ( یٍووٚپبهە

ٗەٓوولێن ًەپیووبٙە ٓيیوەهووبٓی ٍووٚ زبّ اؽِوول كاٙایووبّ هوووك هە رووبىٙٙە ئەهەغووۆّ 
ٗەڕەّوووووەیەهی ثووووووٚژم ًەثەهئەٙەی كٙژُٔێووووووی گەٙهەیەٙ ٗێْوووووزٔەٙەی 

رو گٚریبّ ثواىای فۆرە ٙ ٗەٙ جلە ًەفۆری ٓيیون  ثەتٍ ٗەٓلێوی، گەٙهەیە
 زبّ ثەكَەیبّ كەهب ٙ ئبىاكی كەهب.ٍٚ ، ثوەیزەٙە

ەهبّ یٙە ًەٍووووەههوكە ٍووووەهثبىیكەثێووووزە)ئەهەغووووۆّ( ًەُٙووووبٙەیە ىۆه ٓيیوووون 
ئەگەه ٍووٚ زبّ اؽِوول  كە وو ثەرووبیجەد ئەٙآەی ٍُٚوو ِبّ ٓەثووٚیٔە ٙ پێیووبّ 

ًەٍووەه ؽووٚهَ ثِێٔوو  كەثێووزە ٗەڕەّووە ًەٍووەه فووٚكی ثٔەُووب ەی عەٓگیيفووبّ 
، د رەٍووٌیَ ثەٍُٚوو ِبٓبّ كەهووبكەٍووەت ٍووٚ زبّ اؽِوول فەهیوووە، ٙەیًەثەه ئە

ًەگەڵ چەٓوول ٍووەههوكەیەهی ٍووەهثبىی ٗە وولەهٚرٔە  (938)ی  ثووۆیە ًەٍووب
بٓە یئیٔغوووب ٗەه ئەٙ ٍوووەههوكە ٍوووەهثبىی، ٚ زبّ اؽِووول ٙ كەیووووٚژٍّوووەه ٍووو

كەٍزلەهەّ ثەهّٚزٔی ئەٙآەی ًە ٍوٚ زبّ اؽِول ٓويیوْ ٙ ثەیوعەد كەكەّ ثە 
 ثە وو ، ەهثبىی ًەٓووبٙچٚٙٚكەرووبیەهی ٍووٍووٚ زبّ اؽِوول ثە ه (0))ئەهەغووۆّ(.

ثەتٍ ٓەیزوووٚآی ؽەهیِوووبٓە ئەٙ كەٍوووەترەی ، گەیْوووزە ًوووٚروەی كەٍوووەتد
ثەهوووبهثێٔ  ٍوووەهەرب ثە ًەٓوووبٙثوكٓی ئەٙ ٍوووەههوكە ٍوووەهثبىیبٓەی كٙژُٔوووی 
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ئەگەه ثەهاٙهكێون ، ٍُٚ ِبٓبّ ثّٚ ٙ ٗەڕەّە ثّٚٙ ثۆ فٚكی كەٍوەترەهەی
ئەٙ هوووبد ، ٚاطیە وووثوەیوووْ ًەٓێوووٚاّ ٍوووٚ زبّ اؽِووول ٙ ثٔەُوووب ەی ُؾِوووٚك 

، ڕٙٓوولەثێزەٙە هە ٍیبٍووەد هوووكّ ٙ ؽوویوِەد ًەٗەٓگبٙەهووبّ چەٓوولە گوووٓگە
ثەٗەٓولم ، ەهوبّ ثوٚەیٍٚ زبّ اؽِل ًەُبٙەی ٍ  ٍبڵ هە ٍٚ زبٓی ئێٌیقبٓی

هە ثەؽیَبثی فۆی ثوۆ فيُەروی ئیَوالٍ ثوٚە هەچوی ، ٗەٓگبٙ فەهین ثٚٙە
 ارە ئەٙٙ، ٗەُووٚٙ ئەٙ ٗەٓگووبٙآە ثووۆرە ٗۆهووبهی هۆثووٚٓەٙەی كٙژُٔەهووبٓی

ثەتٍ ٗەٓگبٙەهووووبٓی ثووووۆ ئەٙ ، ُەثەٍووووزی فوووويُەد هوكٓووووی ئیَووووالٍ ثووووٚٙ
 ثۆیە هۆربیی ثەّٙێٚەیە ٗبد.، فيُەرووكٓە ٗە ە ثٚ

 وۆچی (696-683) ی وٛڕی ئەتەلا(غۆْئەرە)

، ئەهەغۆّ ٗەه ًەٍەهەربی كەٍزجەهبهثٚٓی هەٙرە ٍزەُووكّ ًەٍُٚ ِبٓبّ
ٍوو  ، ٍُٚوو ِبٓبّ ٍووەهكەُی ئەهەغووۆّ ٍووەهكەُی پووو ًەُیؾوؤەد ثووٚٙ ثووۆ

 ٍُٚ ِبٓبّ. ثّٚٙ ثۆكژایەری هوكٓی ئەهەغۆّ  ٗۆهبهیٗۆهبه ٗەثّٚٙ 
ثٚٙ كژایەروی ٍُٚو ِبٓبٓی ثەكیوْ  ٓەٍوآیًەثەه ئەٙەی ئەهەغۆّ : یەهەٍ
 كەىآی.
ی ُوبُی (ٍوٚ زبّ اؽِول)پێی ٙاثٚٙ ٍُٚ ِبٓبّ فۆیبّ ثەفوبٙەٓی : كٙٙەٍ
 (ٍوووٚ زبّ رووووٚكاه)چوووبٙەڕٙآی ٗەًێووون كەهەّ ثوووۆ ئەٙەی روووۆ ەی ، كەىآوووْ
 ثوەٓەٙە.
هەٓووووبٙی ، هووووبهیگەهی كهزووووۆهێوی عووووًٚەهەی ثەٍووووەه ثووووٚٙ: ٍووووێیەٍ

ثەتٍ ، )ُوكفووبی( ثووٚٙ ٓبٍووواٙ ثە)ٍووعل اًلًٙووخ( فووب ی یەهەٍ ٙ كٙٙەٍ ڕٙٙٓە
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 فب ی ٍێیەٍ ىۆه گوٓگە ریْوی ثقەیٔە ٍەه.

 دەروەٚذٕی)سعذ اٌذٌٚح(

ًێوژٓەیە  ًەٙ، كهزۆهێوی ىیوەهوی عوًٚەهە ثوٚٙ ی(ُەهكەفب)ٍەعل كەًٙە 
عبهەهیوبّ ئەهەغوۆّ ، ثٚٙ هە ٍەهپەهّزی ثبهی رەٓلهٍٙزی ئەهەغۆٓی كەهوك

ئەٙكهزووۆهەُ ، ٓەفووۆُ كەثوو  ٙ ًەكٙٙ )ُەهكەفووبی( كەٓێوووّ ثووۆ چبهەٍووەهی
)ئەهەغۆّ( ٙ ٍٚ زبّ ثەكەهُبٓەهوبّ  كەهُبّ ًەگەڵ فۆی كەثبٙ كەچێزە  ی

ٙ  ئەهەغوۆّ() ئوبًەٙ هوبرەكا پەیٚەٓولێوی ىۆه فوۆُ ًەٓێوٚاّ، چبم كەثێوزەٙە
رووب كەگووبرە ئەٙ ڕاكەیەی ئەهەغووۆّ ًەىۆه ثەی ، كهٍٙووذ كەثوو  ُەهكەفووبی

ئەٙ عوووًٚەهەیە كەروووٚآ  ىۆه ؽەهیِوووبٓە ، ٙ ڕای پێووولەهوك هبهەهوووبٓی پووووً
ثەٍوٚ زبّ كە و  كٚهثوبّ  بّثۆیە عبهەهیو، ثێٔ  ثەكەٍذ )ئەهەغۆّ( ُزِبٓەی

غووبه ىۆه ەهی یەهغووبه ىۆه ًەعێوووا  ٗەیەٙ پووبهەیەهی یەهلە یثیَووزُٚە گەٓوو
 ٙ كەیوووووبرەئەهەغووووۆّ ثویووووبه كەكا ، كەكىهم ٙ ٓبگووووبرە فەىێوووؤەی كەٙ ەد

 ثەهپوٍی كاهایی ًەعێوا .
، )ٍعل اًلًٙخ( ثەپبهەیەهی یەهغبه ىۆه كەگێویزەٙە ثوۆ فەىێؤەی كەٙ ەد

ًەگەڵ ئەٙپوبهآەی هەپێْوزو ، ئەٙ عیوبٙاىیە كەثیٔو  ًەٙ پوبهەیەئەهەغۆّ هە 
)ٍوووعلاًلًٙخ( كەهوووبد ٙ كەیووووبرە  ٗەٓووولەی روووو ُزِوووبٓە ثە، ثوووۆی كەٗوووبد

وواٙەیە ًەٙ ثویووبهآەی هە كەٍووزز ثەهپوٍووی عێوووا  ٙ پێووی ڕاكەگەیەٓوو  هە
)ُەهكەفووبی( ٍووەهەرب ٓەفْووەیەهی چبهَووبىی كەهێْوو  هە رێوولا ، كەیوولەی

كاٙای هوكثوووووٚٙ ئەٙ ٗەٓگوووووبٙآە عێجەعووووو  ثوووووووم ئەٙ ٓەفْوووووەیە ٙەهوووووٚ 
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، ّەٙیَوذ هوبٗەٓگبٙیوی ٍەهەربی ثٚٙ ٙیَزی  ی ئەٙ فە ووە فوۆی فۆ
 ٓەفْەهە ثویزی ثٚٙ ًەٙ فبتٓە.

 یعەری ئیَالُی یەهالیی ثووێزەٙە ّەهكەثێذ هێْەهبّ ثەپێی : یەهەٍ
كەثێوووووذ كاكٙەهی ثەّوووووێٚەیەهی رەٙاٙ عێجەعووووو  ثوووووووم ٙ هەً : كٙٙەٍ
 ًەكاكٙەهی.ٓییە گەٙهەرو 
 ٓەٗێْزٔی ٍزەٍ ٙ گێوآەٙەی ئەٙ ُبفبٓەی هەفٚهاّٙ.: ٍێیەٍ
 ٓەث  ًە ثەفْیْ ٙ ٕەكەكبد. هەً ث  ثەُ: چٚاهەٍ

ثۆ ُبٙەیەهی هبری ئەٙ فە وە ٗەٍوزیبّ ثەگۆڕآووبهێوی ىۆه چوبهووك 
ئیٔغب )ُەهكەفبی( كەٍوزی ، ٙ عۆهێن ًەئەُْ ٙ ئەُبّ ٓبٙچەهبٓی گورەٙە

ربی پوالٓەهەی هەً ٙ هبهەهوبٓی ٍوەهە، هوك ثە عێجەعو  هوكٓوی پوالٓەهەی
وایەهی ٗەثٚٙ ثەٓبٙی)فقو ثۆِٓٚٓە ث، ٓيین هوكەٙە ًە ٍەٓزەهی ثویبه فۆی

 ثوایەهووی روووی ٗەثووٚٙ هوووكی ثەؽووبهِی، اًلًٙووخ( هوووكی ثەٙاًووی ثەغوولاك
( هووكە ٙاًوی )ًەثیول وی فۆّوی ثەٓوبٙیهەٍێوی ٓيی، (ڕەثیعە)كیبهثوو ٙ 
)ّوٌِ اًولیْ( هووكە  ەٓوبٙیرووی ٓيیووی فوۆی ث هەٍوێویٙە ، ئبىەهثبیغبّ
ٍٚو ِبٓبٓەی ًە ەٙ ُئیٔغوب كەٍوزی هووك ثەكەههوكٓوی ٗەُوٚٙ ئ، ٙاًی فوبهً

 ٓيین ثّٚٙ ًەكەٙ ەری ئیٌیقبٓی. ٍەٓزەهی ثویبه
ًەكٙای ئەٙ ٗەٓگبٙە كەٍزی هوك ثەپێْٔیبهە رؤٍبهەهەی ئەٙیوِ كاگیوو 

، پەهٍزْ (ٕەٓەٍثذ)وۆى( ٙ هوكٓی ثەپەهٍزگبیەم ثۆ ی پی)هەعجە هوكٓی
ثوووجْ ثە  ٙ گەٙهە كٙٙه ثقوووبرەٙە ثوووۆئەٙەی ٍُٚووو ِبٓبّ ًەپەهٍوووزٔی فوووٚای
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ئیٔغووب ًیَووزێن ثووۆ ىۆهثەی ٙیالیەرەهووبّ كەٓێوووی هە ، ەهٍووذپ (ٕووەٓەٍثذ)
كاٙای ًە ، كەیبّ ىآبٙ هەٍی كیبهی ٍُٚو ِبٓی رێولا ثوٚٙ ثوۆ هّٚوزْ یٓبٙ

عًٚەهەهووبّ هوووك فۆیووبّ ئبُووبكەثوەّ ٙ ثەّوولاهی ئەٙ ٍووٚپبیە ثوووەّ هەثووۆ 
 كاگیوهوكٓی هەعجە كەهەٙێزە ڕم.

ه كٙهفَوزەٙە هە ًەٗەُبّ هبرلا ىۆهێن ًەُٙەغۆ ٓەّی ًەٍەٓزەهی ثویب
ًەگەڵ پوووووالٓەهەی ئەٙ ٓوووووویْ ثەٍ هبهآەّوووووی رەٙاٙی ٍُٚوووووو ِبٓبّ ٙ ىۆه 

 ًەٍەههوكە كٙه فواٙەهبٓی ُەغۆى ثّٚٙ ثەكٙژُٔی ئەٙ عًٚەهەیە.
ىۆهثەی كهزۆهەهووبّ ثوو  ئُٚێوول ، ًەٙ ثەیٔە)ئەهەغووۆّ( ٓەفووۆُ كەهەٙم

 كەثْ ًەچبهەٍەهی ثۆیە ٗەٓلێن ًەٍەههوكەهبٓی ُەغۆى هە كەىآْ ئەهەغۆّ
ٗە وووووولەهٚرٔە ، بهی ثوووووووومێوی رووووووو كیووووووٍووووووٚ زبٓكەُوووووووم ٙ ثەه ًەٙەی 

ئیٔغووب ئەٙ هووبرەی )ئەهەغووۆّ( ًەٍووەه عێگووب ، ٍەه)ٍووعلاًلًٙخ( ٙ كەیوووٚژّ
هوووووٚا ٍوووووعلاًلًٙخ؟ ، هەٙروووووٚەٙ چوووووبٙەڕٙآی ُووووووكّ كەهوووووب پوٍووووویبه كەهوووووب

 ْ ثەچەٓوول هبهێوون فەهیوووە ئەهەغووۆّ كەىآوو  هەكە ووێكەٙهٙثەهەهەّووی پێووی 
 ثەتٍ ٗیچی پێٔبهوم. ،هٚژهاٙە )ٍعلاًلًٙخ(

ٙهك ثجیٔەٙە فۆ ئەگەه ثووم ٙ ًەٍوەٓزەهی ًێوەكا ىۆه گوٓگە ًەٙ فب ە 
یعەد ثیلووٚىیەٙە ّووەهثویووبه ٓيیوون ثجیووزەٙە ٙ ثزووٚآی ًەپێٔووبٙ فووٚاٙ فيُەرووی 

هوووبهێوی ىۆه پیووووۆىە ًەٗەُوووبّ هبرووولا چوووۆ ووكٓی ٍوووەٓزەهی ثویوووبه ثوووۆ 
ثوووۆیە گووووٓگە (0) )ٍوووعلاًلًٙخ( چەٓووولە ىیوووبّ ثەفْوووە. فە ووووبٓیوی ٙەهوووٚ

                                                            

 هزێجی ربهیـ اًِەٚى اًعمبٍ ا ٠ًقب٠٠ْٓ. 000(  پەڕە 0)
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فوووٚێٔەهی ثەهاٙهكێووون ثووووبد ًەٓێوووٚاّ ٗەٙ وووی ئەٙ عوووًٚەهەیەٙ ٗەٙ ەهەی 
ُؾِوووٚك یە وووٚاط ئیٔغوووب كەىآووو  چوووۆ ووكٓی ُەیووولآەهە ًەٙ ؽب ەروووبٓە   

 ىیبٓێوی گەٙهە ثەٍُٚ ِبٓبّ كەگەیەٓ .

 ٔەسڕأیئەرەغۆْ ٚ ٘ەٚڵەوأی تۆدرٚسرىزدٔی تەرەیەوی 
 ِەغۆٌی.

ًەٗەُوووبّ ، ٍُٚووو ِبٓبّ هاُووجەه ثەىۆهی ًەكڵ ثوووٚٙ ثە ڕكێوووویئەهەغووۆّ 
هبریْلا كەیيآی ٓبرٚآ  ثەرەٓ٘ب ٙەهٚ كەٙ ەری ئێٌیقبٓی ٗێوُ ثووبرە ٍوەه 

 كەٙ ەری ُەُبًین.
ٍوەه  ث٘ێٔێوزەی فۆهئوبٙا هبٓٓەٍووآییەثۆیە ٗەٙ ێوی ىۆهی كا ثۆئەٙەی 

كهٍٙذ ثوبد ثۆ ٗێوُ هوكٓە ٍەه  (ٓەٍوآیُەغۆًی )فەد ٙ ثەهەیەهی 
ُەغۆًەهووبّ ٙ ، ٓەفْووەهەی ئەهەغووۆّ ثەٙ ّووێٚەیە ثووٚٙ، كەٙ ەرووی ُەُبًیوون

ُەغۆًەهبّ ڕاٍزەٙ فۆ ، تری ّبٍهبّ پێوەٙە ٗێوُ ثوەٓە ٍەه ٙٓەٍوآییە
عەهووووبٙ )یِ ٗێووووُ ثووووەٓە ٍوووەه ٍوووە یجییەهبٓثوووۆ كیِەّوووق ثووووەٙٓە ڕم 

چەٓووول ٓوووبُەیەهی ثوووۆ پبكّوووبهبٓی ثوووۆ گەیْوووزْ ثەٙ ئبُوووبٓغە ، (دكُٙیوووب
ٓووبُەیەهی ثووۆ پبپووب  (930)ٓە ًەٍووب ی ثۆِٓووٚ، ٙ فووٚكی پبپووب ٓووبهكئەٙڕٙپووب

ثەتٍ ًەثەه ، ی چووٚاه ڕەٙآەهوووك ٙ ٗەُووبّ پێْوؤیبهی ثووۆ هوووك(ٗٚٓٚهیووًٚ)
ثەچەٓووول هێْوووەیەهی ٓێوووٚ فوووۆیی فەهیووون ثوووّٚٙ  ٓەٍووووآیئەٙەی عی٘وووبٓی 

 ثوەّ. (ئەهەغۆّ)ٓەیبٓزٚآی ثەّلاهی ئەٙ ٓەفْەیەی 
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ثووۆ عووبهێوی رووو ئەهەغووۆّ ٍووەفیوێوی فووۆی كەٓێوووی  (939)ًەٍووب ی 
فەهەَٓووووبٙ ىۆهثەی كەٙ ەرە  كەچێووووزەهاثووووبّ ٕووووُٚب( ئەٙ پیووووبٙ ) ثەٓووووبٙی
ٙ ٓووبرٚآ  پْووزیٚآی  كەگەڕێووزەٙەثەتٍ ثەثوو  ئبُووبٓظ ، ٙپییەهووبّ كەهووبئەٙڕ

ًەثەه ، زە ٓێٚ پیالٓەهەی فۆیپبكّبهبٓی ئەٙهٙپی ثەكەٍذ ثێٔ  ٙ ثیٔبٗێٔێ
 .  ّثەچەٓل هێْەیەهی ٓێٚ فۆیی فەهین ثٚٙ ٓەٍوآیئەٙەی عی٘بٓی 
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 دەروەٚذٕی دەٚڵەذی عٛسّأی

فوووووٚای گەٙهە ئەگەه كەهگوووووبیەم ثەؽووووویوِەد كاثقوووووب ٗەىاهاّ كەهگوووووب 
ٗێوّی ُەغۆى ثوۆ ٍوەهعی٘بٓی ئیَوالُی ٓبفۆّوزویْ ، ثەڕەؽِەد كەهبرەٙە

ٕوٌی اًٌوٖ )ٙ ٍەفززویْ كۆٓبێ ثٚٙ كٙای ٙەفبری پێەەُجەهی فۆّەٙیَوذ 
هی ٙهكەهووبهی ئەٙەی ئبگووبكا، هەئەٙ ئووُِٚەرە پێووی رێووپەڕی (ٙ ٍووٌَ عٌیووٖ

ئەٙ ئووُِٚەرەی ثە كٙا  ّٙ كەثێووزەٙە هە فووٚای گەٙهەئەٙ كۆٓووبغەث  ثووۆی ڕ
ٙەی ئەٙ ئووُِٚەرە یەٙ ٗووی  ئووُِٚەد ٗە جووژاهكٙەٙ ُەّوویئەری ًەٍووەه ُووبٓە
ٍُٚوٚ ِبّ ثوٚٙٓی ىۆهێون ، ٗەٙ ێن ثۆ ًەٓبٙ ثوكٓی ئەٙ ئُِٚەرە ٍەهٓبگوم
)كایون  )عەیوْ عوبًٚد( ٙ ًە ًەُەغۆًەهبّ ٙ ّوەٍزی ُەغۆى ًە عەٓگی

ثٚٙٓی كەٙ ەری عٍِٚبٓی( ٗەُٚٙ ئەٙآە كەهگبی ڕەؽوِەد ثوّٚٙ ًەٙ هوبد 
 ٙ ٍبرە ئب ۆىٙ پو ًەُەیٔەرە ثەڕٙٙی ئەٙ ئُِٚەرە هوایەٙە.

ًە ، ًەٙ كۆٓبغە عی٘بٓی ئیَالُی پێٚیَزی ثەكەٙ ەرێووی ئیَوالُی ثوٚٙ
ثەهەٙ كۆٓبغی عی٘وبك ٙ ٗێووُ هووكٓە ٍوەه ٓوبؽەىآی  پبهاٍزْكۆٓبغی فۆ 

پێٚیَوووزی ثەڕۆؽێووووی روووبىە ثوووٚٙ ثوووووێزە عەٍوووزەی ئەٙ ئوووُِٚەرە  ،ثیجوووبد
ُیؾٔەرەهوووبٓی ثیوووو ثوووبرەٙەٙ كهّٙوووِی عی٘وووبكی ثوووۆ ، ّوووەهەد ٙ ُبٓووولٙٙە

كەٙ ەروی ُەُبًیوەهوبّ روبڕاكەیەهی ىۆه ثەروبیجەری ٍوەهكەُی ، ثەهىثوبرەٙە
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رٚآیوووبّ ّوووەٙهەری ُەغوووۆى ٙ فبچپەهٍوووزەهبّ  (كوووٚريٙ ثێجووووً ٙ كوووالّٙٙ)
ثەهێْوووووە ، ەٙ ەرەُ ٙەهوووووٚ ثوووووبكی كەٙ ەرەهوووووبٓی رووووووثەتٍ ئەٙ ك، ثْووووووێْٔ

 ٓبٙفۆییەهبّ كەیٔبتٓل.
 (908)ًەٍووەهربی ٍووەكەی ؽەٙرووی هووۆچی ٙ كەرووٚآیْ ث ێوویْ ًەٍووب ی 

ٍُٚ ِبٓەهبّ ًەروٍوی ُەغۆًەهوبّ ّوٚێٔی  چەٓل ٗۆىٙ عەّیوەرێوی رٚههە
روووبٓی َوووزب كەهەٙێوووزە ٙتفۆیوووبّ ثەعێ٘ێْوووذ هە ٓبٙەڕاٍوووزی ئبٍووویب ثوووٚٙ ئێ

 (كیوغیيٍوزبّ، ربعیوَزبّ ٙ، هبىافَزبّ ٙ، رٚههِبَٓزبّ ٙ، ئۆىثبهَزبّ ٙ)
كٙای ُوبٙەیەم ُوبٓەٙە ، ئەٓوبكۆڵٗبرْ ثەهەٙ هٚهكٍوزبٓی ثوبهٚه ٙ ٓوبٙچەی 

ًەٙ ٓوووبٙچەیە ىۆه ًەٙ كەثووویٌەٙ ٗوووۆىە رٚههیوووبٓە گەڕآەٙە هەىآیوووبّ روووۆىە 
چەٓووول ٗوووۆىێویِ ثەٍەهپەهّوووزی ، ٌُەهەرەهەیوووبُّەئەُبٓێووون گەڕاٙەرەٙە 

، ٚڕی ٌٍیِبّ( ًەٓبٙچەهە ُوبٓەٙەٙ ٓەگەڕآەٙە ّوٚێٔی فۆیوبّ)ئۆهرٚغوى ه
ًەژێوووووو كەٍوووووەتری  ئەٓوووووبكۆڵئەٙ هوووووبد ٓوووووبٙچەی هٚهكٍوووووزبٓی ثوووووبهٚه 

ٙ چەٓووول  (ئۆهروووٚغوى)ثەكەكەهی فوووٚای ڕۆژێویوووبّ ، ثوووٚٙ ٍوووەًغٚكییەهبّ
ٍٚاهچبهێوی ٗۆىەهەی ًەٓبٙچەهە كەٍوٚڕآەٙە ثیٔیوبّ كٙٙ ٍوٚپب ًەّوەڕكاّ 

 ٍووەًغٚكیە ثەٍەهپەهّوزی فوٚكی ٍوٚ زبٓی ٍٓوەًغٚكییەهبیەهیوبّ ٍوٚپبی 
ئۆهروٚغوى ٙ ، یەهوبّ ثوٚٙیئەٙەی رو ٍوٚپبی ثێيەٓز ٍەًغٚكی )عالءاًلیْ(ی

فەهیوووە ثەهەٙ ّوووبّ كەڕٙاد  ٍووەًغٚكییەهبّپیبٙەهووبٓی هەثیٔیووبّ ٍووٚپبی 
ٙ هوبهیگەهێوی ىۆه گەٙهەیوبّ  ٍوەًغٚكییەهبّٗبرٔە ٗبٓبیبّ ٙ چٚٓە ڕیيی 

یەهووبّ یكٙای ّوووبٓی ٗێوويی ثێيەٓز، ییەهووبّٗەثووٚٙ ًەّوووبٓلٓی ٗێوويی ثێيەٓز
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( ٍٚپبٍوووی ئۆهروووٚغوى ٙ پیبٙەهوووبٓی هووووكٙ ٍوووەًغٚكی)عالءاًووولیْ  ٍوووٚ زبّ
هە كەهەٙرە ٍەهٍوووووؤٚهی  ئەٓووووووبكۆڵٓووووووبٙچیەهی پێوووووولاّ ًە فۆهئووووووبٙای 

ثێيەٓزییەهووبّ ًەٓيیوون ّووبهی )ثوٍٙووە(ی ئەٙ هووبد هەئێَووزب پێووی كەگووٚروم 
 )اٍوی ّ٘و( .

ٗەژُووبه كەهوووم هە   ەرووی عٍٚووِبٓیئەٙە ثەٍووەهربی كهٍٙووذ ثووٚٙٓی كەٙ
ٙ چەٓوول  ٍُٚوو ِبٓبّكٙارووو ثەچەٓوول كۆٓبغێوون كەثێووزە ثبٙەّوویوی گەهُووی 

 ٙهكە ٙهكەگوٙپێووووی چەهووولاهی عی٘وووبكی پەیٚەٓووولی ثەٙ كەٙ ەرە كەهەّ ٙ 
 ثٚٓی فۆی كەٍەپێٔ .

ًێوەٙە كێیٔە هۆروبیی ئەٙ ثەّوەٙ ثەفوٚێٔەهی فۆّەٙیَوذ ڕاكەگەیەٓویْ  
، ّ هووووووكٙە رەٙاٙی ُێوووووژٙٙ ثٍٔٚووووویٔەٙەهەچەٓووووول فۆّەٙیَوووووزێن كاٙایوووووب

كجوووٚڵ هووووكٙ كەّووويآَ ئەٙە پوۆژەیەهوووی ىۆه  بّپێْووؤیبهەهەی ئەٙ ثوایبٓەُووو
ثەتٍ ئەگەه عُٚوی ئەُبٓەد ثبكی ث  ٙ فٚای گەٙهە ثەهەهەد ، گەٙهەیە

ًەثەّی كاٗبرٚٙ ، وەیْثەیە رەٙاٙ وۆژثقبرە هبد ٙ رەُەِٓبّ كەرٚآیْ ئەٙ پ
ڕەىاٙ ڕەؽِەرووی فووٚای  ئەثووٚ ثەهوووی ٕوولیقكەگەڕێیوؤەٙە ٍووەه ژیبٓٔووبُەی 

ٙی پووو ٍٙٓٚوویٔەٙەی ُێووژثە ًەٙ هووبروا كەٍووذ كەهەیوویْ ، گەٙهەی ًەٍووەهث 
ٍەهٙەهییەهەی فیالفەی ڕاّیلە ٙ كٙاروو كەٙ ەروی ئوُٚەٙی ٙ عەثجبٍوی ٙ 

 بی ٍوەهٗە لآی كەٙ ەرویثەٙ ّێٚەیە رب هبری ٗێوّی ُەغۆى ئیٔغب ٍوەهەر
 .عٍِٚبٓی
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سەرچاٚەواْ

كٚهئبٓی پیوۆى -0
فزؼ اًجبهی ثْوػ ٕؾیؼ اًجقبهی -0
ُؾِل ثْ عٌٞ اثْ ّلاك، ا عال  اًقط٠وح فٞ مهو اُواء اًْبٍ ٙاًغيٟوح -8
خ ٓعِخ اًٌٖ اًغيائوٝ ا ٓٚاه أًعِب٠ٓ -0
عِبكاًلْٟ اٍِبع٠ي اثٞ اًفلاء، اًِقزٖو فٞ افجبه اًجْو -5
 ٍٟٚف ثْ رەوٝ ثوكٝ، أًغٍٚ اًياٗوح فٞ ٌُٚم ُٖو ٙاًلبٗوح -9
ٓبٕو اًلْٟ ُؾِل ثْ عجلاًوؽ٠َ ثْ اًفواد، ربهٟـ اثْ فواد -8
ىْٟ اًلْٟ عِو ثْ ُمفو، ربهٟـ اثْ اًٚهكٝ -3
ُؾِٚك ّبهو، ربهٟـ ا ٍالٍ -9
ٌِّ اًولْٟ ُؾِول ثوْ اؽِول ثوْ ، بهٟـ ا ٍالٍ ٙٙف٠بد اًِْب٠ٗو ٙا عالٍر -02

اًنٗجٞ  عضِبّ
ؽَوو٠ْ ثووْ ُؾِوول ثووْ اًؾَووْ ، رووبهٟـ اًقِوو٠ٌ فووٞ اؽووٚاى آفووٌ ٓفوو٠ٌ -00

اًلٟبهثووٝ
ه٠ّلاًلْٟ فضي اًٌٖ اًِ٘نآٞ ، عبُع اًزٚاهٟـ  -00
اثْ اًعِبك اًؾٔجٌٞ اًلُْلٞ ، ّنهاد اًنٗت فٞ أفجبه ُْ مٗت  -08
اثٞ اًعجبً اؽِل اًلٌلْٔلٝ ، عْٜٕجؼ ا   -00
اًلببٞ ُٔ٘بط اًَواط اًغٚىعبٓٞ ، طجلبد ٓبٕوٝ  -05
ثلهاًلْٟ ُؾِٚك اًع٠ٔٞ ، علل اًغِبّ فٞ ربهٟـ اٗي اًيُبّ  -09
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 ُؾِٚك ثْ ّبهو اًوزجٞ ، فٚاد اًٚف٠بد ٙاًنٟي ع٠ٌ٘ب -08

 هبهى ثوٙهٌِبّ ، ربهٟـ ا كة اًعوثٞ  -03

 هٞ ًَزوٓظ ، ثٌلاّ اًقالفخ اًْوك٠خ  -09

 اثٚ ثوو عجلاًٌٖ ثْ اٟجن اًلٙاكاهٝ ، ي اًلهه ٙعِب  اًەوههٔ  -02

 ٓٚهاًٌٖ اًِوعْٞ اًزَزوٝ، ُغبًٌ اًِؤ٠ُْٔ  -00

 اثْ اًفٚطٞ ا٠ًْجبٓٞ، ُغِع ا كاة فٞ ُعغَ ا ًلبة  -00

 اثٚ ُؾِل عٌٞ ثْ ٠ٌٍِبّ ا٠ًبفعٞ، ُواح اًغٔبّ ٙعجوح ا٠ًلمبّ  -08

 ٍبًَ ثْ ٙإي عِبى اًلْٟ ُؾِل ثْ، ُفوط اًووٙة فٞ افجبه ثٔٞ أٟٚة  -00

 ّ٘بة اًلْٟ اؽِل ثْ عجلاًٚٗبة أًٟٚوٝ، ٓ٘بٟخ ا هة فٞ فّٔٚ ا كة  -05

اثووْ اًفووٚطٞ ، اًؾووٚاكس اًغبُعووخ ٙاًزغووبهة أًبفعووخ فووٞ اًِووبءح اًَووبثعخ  -09
 ا٠ًْجبٓٞ

 اًٌِن ا ّوف اًەَبٓٞ ، اًعَغل اًَِجٚم  -08

جب ُؾِل ثْ عٌٞ ثْ طجبط، اًفقوٝ فٞ ا كاة اًٌَطب٠ٓخ ٙاًلٙى ا ٍال٠ُخ  -03
 اًِعوٙف ثبثْ اًطلطلب.

 فؤاك عجلاًِعطٞ ا٠ًٖبك.، اًِەٚى فٞ اًزبهٟـ  -09

 اًلهزٚهح ىث٠لح عطب ، ثالك اًزوم فٞ اًعٖٚه اًٍٚطٜ  -82

 ٍزیفْ هآَیِبّ ، ربهیـ اًؾِالد اًٌٖیجیخ  -80

ّو٘بة اًولیْ كوطوبی ، ربهیـ ُغِوٚ  أًوٚاكه ُِوب عووی ًالٙائوي ٙا ٙافوو  -80
 اًقيٓلاهی.

عجوولاًوؽِْ ٍوؤجظ ، قزٖووو ُووْ ٍوویو اًٌِووٚمفالٕووخ اًوونٗت اًَِووجٚم ُ  -88
 كٔیزٚا ا هثٌی 

 ههْ اًلیْ ثێجوً أًِٖٚهی اًلٙاكاه.، ىثلح اًفووح فی ربهیـ اً٘غوح  -80
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 ُؾِل ثْ اؽِل أًَٚی، ٍیوح عالى اًلیْ ُٔوجوری  -85

 اًٖبٙی ُؾِل اًٖبٙی، عٔویي فبّ فبرؼ اًعبًَ  -89

 اثْ اًوبىهٙٓی ، ُقزٖو اًزبهیـ  -88

عجوبً ، ٌوخ عٔویوي فوبّ ؽزوی كیوبٍ اًلًٙوخ اًزیِٚهیوخؽِ ربهیـ اًِەٚى ُٔن  -83
 اكجبى 

  .عي اًلْٟ اثْ األص٠و، اًوبُي فٞ اًزبهٟـ  -89
 أثٚ اًفلاء إٍِبع٠ي ثْ عِو ثْ هض٠و، اًجلاٟخ ٙأً٘بٟخ  -02

أثٚ ، أؽِل ثْ عٌٞ ثْ عجل اًلبكه، اًِٚاعظ ٙا عزجبه ثنهو اًقطظ ٙا١صبه  -00
 ٟيٝ.رلٞ اًلْٟ اًِلو، اًعجبً اًؾ٠َٔٞ اًعج٠لٝ

 كٖخ اًؾضبهح ٙى كٟٚهآذ .  -00

 هٌٚك هبْٗ، ا ٍالٍ ُٔن ْٓٚئٖ ؽزی ظ٘ٚه اًٌَطٔخ اًعضِب٠ٓخ  -08

 ئەُبٓەٙ چەٓلیْ ٍەهچبٙەی روهە ًە ّٚێٔی فۆی ئبُبژەُبّ پێووكٙە.  -00
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