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مامۆستای بەڕێز:

ئــەم كتێبــە بــۆ یەكەمیـــن جــاره  دەكەوێتــە بــەر دەستـــتان... 
تێـــیدا نیشــك خراوەتــە ســەر مانــا مرۆڤایەتیـــیەكەی چەمكــی 

شارستانیـــبوون..
بۆیــە لــە كوردســتان كــە یەكەمیـــن هێالنــەی شارستانیـــبوون بــووە 
ــران  ــە ڕۆژهــەاڵت، باســەكان بــەرەو دۆڵــی ڕافیدەیــن و نیــل و ئێـ ل
ــتانییەت  ــی شارس ــی چەمك ــە فرەالیەن ــاژە ب ــد  ئام ــان... هت و یۆن

ــەن. دەك
ــوارە  ــەم ب ــا ڕادەیــەك كەلێنەیەكــی ل ــە ت ــەم بەرهەم ــن ئ هیواداری
پــڕ كردبێتــەوە.. ئێــوەی بەرێــز.. بــە ســەرنج و ڕەخنــەكان دەتوانــن 

بــۆ چاپــی داهاتــوو.. بەرهەمەكــەی دەوڵەمەندتــر بكــەن.
لەگەڵ هیوای سەركەوتن

                                                 دانـــــەران    
 

پـێـشـــەكی
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بهشییهكهم

شارستانییهتیكوردستان
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بەشییەكەم

أ-شارســــتانییەت:

ناساندنی شارستانییەت: 

ــك زاراوەی   ــن،  هەندێ ــتانییەت ڕێكنی ــۆ  شارس ــەیەك ب ــەر پێناس ــژەران لەس توێ
)كولتــوور- cultur ( بەكاردێنــن كــە مانــای )ڕۆشــنبیری( دەبەخشــێت، هەندێكی 
ــە  ــت، ل ــاریبوون( دێ ــای )ش ــە بەمان ــن، ك ــر زاراوەی )civilization( بەكاردێن ت
زمانــی كوردیــدا زاراوەی )شارســتانییەت( بــۆ هەمــان مانــا بەكارهاتــووە، 
ــا  ــەاڵم مان ــەوە، ب ــان دەگرێت ــێوازی ژیانی ــارو ش ــتەجێبووانی ش ــای نیش ــە مان ك
فراوانەكــەی دانیشــتووانی شــارو شــارۆچكەكان دەگرێتــەوە. ژمارەیــەك لــە 
توێــژەران لــە بەكارهێنانــی زاراوەی )شارســتانییەت( دا ئامــاژە بــە الیەنی رووحی 
و مەعنــەوی ژیانــی دانیشــتوان دەكــەن، هەندێكــی دیكەیــان الیەنــە ماددیــەكان 
دەكەنــە مەبەســت. دەتوانیــن )شارســتانییەت( بــەم شــێوەیە پێناســە بكەیــن: بریتییــە 
لــە هەمــوو ئــەو دەســكەوتانەی مــرۆڤ كــە لــە بوارەكانــی هــزر و ڕۆشــنبیری 
و هونــەر و ئــاواكاری بەدەســتی هێنــاون، هەروەهــا لــە بــواری ئابــووری وەكــو 
كشــتوكاڵ و بازرگانــی و پیشەســازی و گەشــەپێدانی ڕێگەكانــی هاتوچــۆو 

ــی پەیوەندیكــردن. هۆكارەكان
لە خوێندنی )مێژووی شارستانییەت( دەبێت ڕەچاوی ئەم خااڵنە بكەین:

یەكەم:
ــن،  ــكەوتەكانیدا دەژی ــایەی دەس ــە س ــتا ل ــە ئێس ــی ك ــتانییەتی مرۆڤایەت  شارس
قۆنــاغ بــە قۆنــاغ و لەســەرخۆ گەشــەی كــردووەو، ڕەگەكانــی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــەر. هــەزاران ســاڵ لەمەوب
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دووەم:
 هەمــوو گەالنــی جیهــان هەریــەك بــە رێــژەی جیاجیــا بەشــداریان لــە بنیاتنانــی 

شارســتانییەتدا كــردووە.
سێیەم:

 دەشێ  گه النی دنیا دیاردەكانی شارستانییەت لە یەكتر وەربگرن.
چوارەم: 

ــەوە  ــی باڵبووەت ــە خێرای ــان ب ــی جیه ــوان گەالن ــە نێ ــتانییەكان ل ــاردە شارس دی
ــاوە. ــژ  داكوت ــی درێ ــۆ ماوەیەك ــان ب ڕەگی

پێنجەم:
 ژینگــەی سروشــتی ڕۆڵێكــی ســەرەكی لــە نمایشــكردنی شارســتانییەت و 
گەشەســەندن و جــۆری دیــاردە شارســتانییەكان و باڵوبوونەوەیــان هەبــووە.

شەشەم:
ــەكان و  ــە تایبەتــی داب و نەریت ــاردە شارســتانییەكان ب ــی دی ــە ڕەگەكان  زۆر ل

ــەكان. ــار دەگەڕێنــەوە چاخــە كۆن شــێوازی ڕەفت
حەوتەم:

هەندێــك لــە دیــاردە شارســتانییەكان دەگۆڕێــن یــان لەناودەچــن بەهــۆی گۆڕانی 
كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتییه وه .

هەشتەم:
 پێویســتە دووركەوینــەوە لــە بەخشــینی مۆركــی )خۆجێــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی 
و هەرێمــی( بــە دەســكەوتە شارســتانیەكان، چونكــە شارســتانییەت بــە گشــتگیری 
ــە مۆركــی  ــە باشــتر وای ــدا دەناســرێتەوە، بۆی ــی جیهانی ــاو گەالن ــە ن ــاڵوی ل و ب
ــتانییەتی  ــاوی )شارس ــوێن ن ــە كات و ش ــێ  گوێدان ــن و ب ــان پێببەخش مرۆڤایەتی
مرۆڤایەتــی( لێبنێیــن، چونكــە بەرهەمــی ئەزموونــی گەالنــە و زیاتر لەســەر بنەمای 
ــای لەبەرچــاو نەگرتنــی تایبەتمەندییەكانــی  ئایینــی دەناســرێ ، بــەاڵم ئەمــە بەمان

هــەر شارســتانییەتێك نییــە كــە جیــای دەكاتــەوە لەوانــی دیكــە.
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ب:شارستانییەتیكوردستان

1-شــۆڕشیكـشــتوكاڵی

ــە  ــە 60 هــەزار ســاڵ( ل ــر ل ــە )پێــش زیات ــەوە، وات ــە چاخــە كۆنەكان مــرۆڤ ل

چیاكانــی كوردســتان ژیــاوە، ئەشــكەوتەكانی كــردووە بــە جێگــەی حەوانــەوە، 
بەڕاوكــردن و كۆكردنــەوەی بــەری دارەكان و ڕەگــی ڕووەك ژیانــی ڕۆژانــەی 
ــە  ــی دوور ل ــادە و كۆچەرایەت ــی س ــی زۆر ژیانێك ــۆ ماوەیەك ــەربردووە. ب بەس
شارســتانییەتی بەســەربردووە، پــاش پەیبــردن بــە كشــتوكاڵكردن لــە دەوروبــەری 
هــەزارەی نۆیەمــی پێــش زاییــن، ژیانــی مــرۆڤ گــۆڕاوە، لــە شــوێنیكدا جێگیــر 
بــووە، خانــووی بۆخــۆی لــە نزیــك كێڵگــەی بنیاتنــاوە، بــە كۆبوونــەوەی 
چەنــد خانوویــەك لــە دۆرمانــدۆری یەكــدا، گونــد پێكهــات، لێــرەوە ســەرەتای 

شارســتانییەت دامــەزرا.
یەكەمیــن گونــدی كشــتوكاڵی لــە پێدەشــتەكانی كوردســتان و یەكەمیــن 
موڵگــەی شارســتانییەتی جیهــان، )گونــدی چەرمــۆ( یــە لــە نزیــك شــارۆچكەی 
)چەمچەمــاڵ( ی ئێســتا )لــە پارێــزگای كەركــووك(. هاوچــەرخ لەگــەڵ گونــدی 
)چەرمــۆ(، جوتیارانــی گونــدی )نمریــك( لــە باشــووری شــارۆچكەی )فایــدە( ی 
ئێســتا لــە پارێــزگای )دهــۆك(، دانیشــتوانی  یەكەمیــن گونــدە كشــتوكاڵییەكان، 
گەنــم و جــۆ  و  نیســكیان چانــدووە. ئاســەواری گەنــم لە )چەمــۆ( دۆزراوەتەوە.
ــەرد بنیاتنــاوە، بایەخیــان بەبەخێوكردنــی )مەڕومــااڵت(  خانووەكانیــان لەقــوڕو ب
ــتوكاڵیان  ــاڵ و كش ــری ناوم ــتەو ئامێ ــڵ( داوە، كەرەس ــگا( )چێ ــزن( و )مان و )ب
دروســت كــردووە، دواتــر گەشــەیان پێــداوە، جگــە لــە بــەرد ئێســك و قــوڕو 

ــاوە. ــان  بەكارهێن ــە دروســتكردنی كەلوپەلەكانی ــان ل قیری
ــووركراو  ــوڕی س ــە ق ــی ل ــاغ و داس و تەش ــاپ و قاچ ــازی ق ــان پیشەس پاش
دەســتی پێكــرد. بــەم شــێوەیە مــرۆڤ چووتــە قۆناغــی پیشەســازی )گــۆزەكاری(. 
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ئافرەتــان ســەرقاڵی كاری ناومــاڵ و پــەروەردە كردنــی منــدااڵن بــوون، پیــاوان 
خۆراكیــان پەیــدا دەكــرد، و لــە كێڵگــە لەگــەڵ هاوكارانیــدا كاریــان دەكــرد و 
كێڵگــە و گوندەكەیــان دەپاراســت، ئیتــر حــەزی موڵكــداری خاوەنێتــی زەوی 

پەیدابــوو.
هــەر بەهــۆی پێویســتی بەردەوامــی كشــتوكاڵ بە كەرەســەو ئامێر بۆ گەشــەپێدانی 
كەلوپەلــی ناومــاڵ هەندێــك لــە دانیشــتوانان پســپۆریان لــە دروســتكردنی چەنــد 

جۆرێــك لەوكەرەســەو ئامێرانــە پەیداكرد.
ــەم پســپۆریە  ــوو. ئ ــە )پســپۆرایەتی( پەیداب ــەم شــێوەیە جۆرێكــی دیاریكــراو ل ب
دەبێتــە مایــەی ســەرهەڵدانی چاالكــی )ئاڵوگۆڕكــردن(، بەرهەمهێنــی كەرەســەی 
ــتوكاڵی  ــی  كش ــە بەرووبوم ــی ب ــاڵ، بەرهەمەكان ــی ناوم ــتوكاڵی و كەلوپەل كش
ئاڵوگۆركــردن . جــۆ یــان خــوری ، بوونــە هۆكارێكــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی، 

چونكــە مــرۆڤ تــا ســەدەی شەشــەمی پ.ز دراوی نەزانیــوە.
ئەگــەر دروســتكردنی ) كەرەســەی كشــتوكاڵی و كەلوپەلــی ناومــاڵ( بــە 
جۆرێكــی پیشەســازی بژمێریــن، دەتوانیــن فێربوونــی ســەرەتاكانی كشــتوكاڵ بــە 

ــن. ــەم بدەی ــووری« لەقەڵ ــێكی ئاب » شۆڕش

نموونهی دراوی كۆن 
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پەیدابوونــی كشــتوكاڵ بــووە مایــەی پەیدابوونــی پیشەســازی و بازرگانــی 
لــە  بەرووبومــەكان  و  شــمەك  گواســتنەوەی  و  ئاڵوگــۆڕ  چاالكییەكانــی  و 
ــەكان  ــە هۆی ــی ب ــرد گرنگ ــەش وایك ــر، ئەم ــی ت ــۆ ناوچەیەك ــەوە ب ناوچەیەك
ــەڕ  ــدی لەم ــەوەی ج ــدا بیركردن ــە ئاكام ــت. ل ــتنەوە بدرێ ــی گواس و ڕێگاكان
دۆزینــەوەی هۆكارێكــی ئاڵووێــر هاتــە ئــاراوە، )زیــو( بــووە ئــەو هــۆكارە بــۆ 
ــا، پاشــای  ــرۆڤ )دراو( ی بەكارهێن ــژ پاشــان م ــۆ ماوەیەكــی درێ ماوەیەكــی ب
ــوو  ــارون( ب ــاوی كراســوس )ق ــە )ئاســیای بچــووك( كــە ن ــا( ل شانشــینی )لیدی
ــوو  ــە زی ــارە ل ــی پ ــووە توان ــڕەوا ب ــوان )560-546 پ.ز( فەرمان ــاوەی نێ ــە م ل
زێــڕ لێبــدات، لــە دەڤەرەكانــی تــر باڵوبــووەوە. پێویســتی مــرۆڤ بــۆ پاراســتنی 
گوندوكێڵگــە  كشــتوكاڵییەكان، بووەتــە مایــەی پەیدابوونــی )پیشەســازی چــەك( 
و بونیاتنانــی شــوورەو قــەاڵو هەڵكەندنــی خەنــدەك وەكــو هــۆكاری بەرگــری. 
هەروەهــا پیــاوان لــەم رووەوە هــاوكاری یەكتریــان دەكــرد و )هێــزی هــاوكار و 

ــرێ  )ســوپا(. ــی دەوت ــەم ســەردەمە پێ ــات، كــە ل چەكــدار( پێكه
لەوانەیــە هەریەكێــك لــە ئێمــە بپرســێت بۆچــی كوردســتان پێــش هەرناوچەیەكی 
ــە  ــە ك ــتیەكەی ئەوەی ــتوكاڵدا، راس ــەوەی كش ــە دۆزین ــەوت ل ــان ك ــری جیه ت
ژینگــەی كوردســتان لــە رووی خــاك و ئــاوی بارانــەوە بــۆ كشــتوكاڵ گونجــاوە، 
ــە  ــە ب ــە دۆڵ ــوی ل ــەی كێ ــەوزبوونی دانەوێڵ ــۆ س ــووە ب ــدەر ب ــەش یارمەتی ئەم
پیتەكانــی كوردســتاندا، ئــەو كاتــەش مــرۆڤ دانەوێڵــەی كــۆ دەكــردەوە 
پێدەچێــت هەنــدێ  لــەو دانەوێاڵنــەی لــە نزیــك شــوێنی نیشــتەجێبوونیەوە 
ــەرنجی  ــەش س ــەوە، ئەم ــەوز بووبێت ــان س ــوارەوە پاش ــە خ ــت كەوتبێت ــە دەس ل
راكێشــاوە بۆیــە لــە ســەوزبوونە وردبۆتــەوە تــا دواتــر بــۆ خۆیشــی چاندوێتــی. 
ــێ   ــرەت یەكــەم كەســێ  بووب ــۆ دەچــن كــە ئاف ــژەران وای ب ــە توێ ــك ل هەندێ
ــان و  ــە كوت ــتا ب ــەو هەڵدەس ــە ئ ــێ ، چونك ــە كردب ــەوز بوون ــەو س ــی ب دەرك
پاككردنــەوەو هاڕینــی دانەوێڵــە تــا خواردنــی لــێ دروســت  بــكات. فێربــوون 
و دۆزینــەوەی شــێوازەكانی كشــتوكاڵ گۆڕانــی بنــەڕەت بــوو، چونكــە ڕەوتــی 
ــد بنیــات  ژیانــی مرۆڤایەتــی، گــۆڕی. یارمەتــی مرۆڤــدا جێنیشــین بێــت و گون
بنێــت.. بــە تێپەربوونــی زەمەن )شــارۆچكەی و شــارەكان( پەیدابــوون، پەیوەندییە 
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بــوون، هۆكارەكانــی شارســتانی بــوون هاتنــە  كۆمەاڵیەتییــەكان دروســت 
ئــاراوە. بــە واتایەكــی تــر كشــتوكاڵ بــوو بــە یەكــەم بــەردی بناغــەی بنیاتنانــی 
ــن  ــە دەتوانی ــی گــۆڕی، بۆی ــی مرۆڤایەت ــرەوەی ژیان ــتانییەت، چونكــە ڕێ شارس
بڵێیــن دۆزینــەوەی كشــتوكاڵ )كودەتــا( یــەك بــوو لــە ژیانــی مرۆڤایەتــی. 
هەروەكــو چــۆن زاراوەی كودەتــا لــە ســەدەی هەژدەمــی زایینــی بــە شۆڕشــی 

ــرا. ــا گوت پیشەســازی ئەوروپ

باڵوبوونەوەیگوندەكشتوكاڵییەكان:
گونــدە كشــتوكاڵیەكان، لــە باشــووری كوردســتان هاتنــە فرەبــوون، وەكــو گوندی 
)حەســونە( لــە باشــووری شــاری )موصــل(، هاوچەرخــی هــەردوو گونــدی 
ــی(  ــی )مەندەڵ ــی( نزیك ــدی )چوخەمام ــە( و گون ــتی )رانی ــە دەش ــارە( ل )شەمش
بــوو، شــوێنەواری چەندیــن گونــدی كشــتوكاڵی دۆزراوەتــەوە كــە مێژووەكەیــان 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمەكانی دوای )هەزارەی شەشــەمی پ.ز( لەوانەش )گردی 
حەلــەف( لــە رۆژئــاوای كوردســتان لەســەر زێــی خاپــوور لــە ســوریا، و گونــدی 
)ئارپەچــی( لــە نزیكــی )نەینــەوا( و گــردی )تەپەســەراب( لــە نزیكــی كرماشــان.
گونــدە كشــتوكاڵییەكان لــە ناوەنــد و باشــووری عێراقیشــدا زۆر بوون و تەشــەنەیان 
ســەند و كــو گــردی )الصــوان( لــە نزیكــی )ســامەرا(. لــە نیــوەی دووەمــی چاخــی 
)بەردینــی كانزایــی 5600 - 3500 پ.ز( گونــدی كشــتوكاڵی لــە باشــووری 
عێراقــدا پەیدابــوون و شــوێنەوارەكانی وەكــو )تــل العبیــد وتــل الحــاج محمــد( 

دۆزراونەتــەوە.
هاوشــان لەگــەڵ پەیدابوونــی گونــدی كشــتوكاڵی، پێشــكەوتنی شارســتانی بەرچاو 
دەبینرێــت، وەكــو هەڵكەندنــی )جۆگەكانــی ئاودێــری(، لــە گونــدی )چوخەمامی( 

تۆرێــك لــەم شــێوەیە دیتــراوە.
لــە شــوێنەوارە دێرینەكانــی ئــەم ســەردەمە ژمارەیــەك پەیكــەری قــوڕ دۆزرایــەوە 
ــرۆڤ، كــە شــێوەی  ــی ســەرەتاكانی پەرســتن الی م ــۆ پەیدابوون ــاژەن ب كــە ئام
خوداوەنــدی دایــك بەرجەســتە دەكــەن، وەك لە گوندی )چەرمۆ( و )تەپەســەراب( 

و )ئارپەچــی(.
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هــەر لــەو شــوێنەوارە ئامــاژە پێكراوانــە، هەندێــك لــەو ئامرازانــە دۆزراونەتــەوە 
كــە ئافرەتــان بــۆ جوانــكاری بەكاریــان هێنــاوە لــە بــەرد و ئێســك دروســتكراون. 
لــە كۆتایــی )هــەزارەی شەشــەمی پ.ز( دا بەكارهێنانــی )كانــزا( بــاوی هەبــوو، 
لــە گــردی )حلــف( و )تەپەگــورا( ئامــرازی لــە كانــزا دروســتكراو دۆزراوەتەوە.
ــاپ و  ــتكردنی ق ــە دروس ــزای ل ــكاری( كان ــی گڵ ــرۆڤ )چەرخ ــا م هەروەه
قاچاغــی ســووركراودا بەكارهێنــا. لــە كۆتایــی چاخــی بەردینــی كانزایــدا، 
ــراق و )تەپەگــورا(  ــە باشــووری عێ مــۆری لوولەیــی بەكارهــات. و پەرســتگا ل
بنیاتنــرا. لــە دەوروبــەری )3200 پ.ز( مــرۆڤ نووســینی وێنەیــی دۆزیــەوە و لــە 
دەوروبــەری )2850( دا لــە تۆماركردنــی رووداوەكانــدا ســودی لێبینــی و بەمــە 

ــەوە. ــی ســەردەمە مێژووییەكان ــی چــووە قۆناغ ــژووی مرۆڤایەت مێ

2-دانیشتوانی)كوردستان(:

تۆمــارە )ســۆمەری( و )ئەكــەدی( یــەكان لــە )هــەزارەی ســێیەمی پ.ز( دا 
لــەو  دانیشــتوانی كۆنــی كوردســتان كــردووە، كوردســتان  بــە  ئاماژەیــان 
ــووە  ــیان وت ــە دانیشتوانه كەش ــراوە، ب ــوپارتو( ی لێن ــی س ــاوی )واڵت ــەردەمە ن س
)ســوپاریتەكان( و)ســۆپارییەكان( پــێ  وتــراوە وەك )لولوبیــەكان( و )گوتیــەكان( 

ــووە.. ــتان بەكارهات ــتوانی كوردس ــۆ دانیش ب
لــە )هــەزارەی یەكەمــی پ.ز( دا تۆمارەكانــی ئاشــورییەكان و بابلیــەكان ئامــاژە 

بــە نــاوی )ئۆراتــو و میدییــەكان و مانیــەكان و زگرتــو( دەكــەن.
واڵتــی )كوردســتان( دووچــاری پەالمــاری نەتەوەكانــی دراوســێی بــووە، 
وەكــو پەالمــاری ســۆمەرییەكان و بابلییــەكان و ئاشــوورییەكان، پاشــتریش 
پەالمــاری فارســەكان و گریكــەكان، بۆیــە مێژوونووســی گریكــی )زینفــون( لــە 
 )Anabasisi( ی لــە كتێبەكــەی )دەوروبــەری ســاڵی )401 پ.ز( نــاوی )كــوردا
بــەرەو باكــوور هێنــاوە.. بــۆ مەبەســتی شــارەزاكردنی خوێندكارانمــان بــە كورتــی 
ــی شارســتانیان  ــی كوردســتان و رۆڵ ــەوە دێرینەكان ــە نەت ــك ل ــە هەندێ ــاژە ب ئام

ــن: دەكەی
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میلی سهركهوتنی نرام سین

یەكەم:)لولوبیەكان(
لــە تۆمــارە ســۆمەریەكاندا ناویــان بــە شــێوەی )لولوبــی( و )لولومــی( و )لولــو( 
هاتــووە. دەڤــەری شــارەزووی زێــدی ڕەســەنیانە. بــەرەو باشــوور ده ســتیان بــه  
فراوانخــوازی كــرد ناوچەكانــی دەوروبــەری ڕووبــاری ســیروان )دیالــە(، پانایی 
ــتان  ــووری كوردس ــتە باش ــرت و گەیش ــیان گ ــی زاگرۆس ــاوای چیاكان ڕۆژئ
لەگــەڵ گوتییــەكان لــە ناوچەكانــی ڕۆژهەاڵتــی زێــی بچــووك تێكــەڵ بــوون.
لولوبیــەكان دووچــاری پەالمــاری دەوڵەتــی ئەكــەدی بــوون، پاشــای ئەكــەدی 
)نــەرام ســین 2291 - 2255 پ.ز( لــە ناوچــەی شــارەزوور پەالماریــان دەدات 
ــە  ــە نــاوی )دەربەنــدی گاور( ل و داتاشــراوێك لــە گوزەرگەیەكــی شــاخاوی ب
ــرا،  ــاوەی لێن ــەو ن ــەوه  دەربەندەكــە ئ ــەو هۆی ــەرەداغ بەجــێ  دێڵێــت، ب نزیــك ق
ــەكان  ــەر لولوبی ــەدی بەس ــای ئەك ــەركەوتنی پاش ــەی س ــراوەدا وێن ــەم داتاش ل
بەرجەســتەكراوە. وادیــارە شــەڕ لــە نێوانیانــدا بــەردەوام بــووەو، هەندێــك 
بەڵگــەی مێژوویــی ئامــاژە بــە ســەركەوتنی شــا )ئانۆبانینــی( پاشــای لولوبیــەكان 
دەكات، چــۆن شكســتی دووچــاری هێزەكــەی )نــەرام ســین( دەكات، ئەویــش 
لــە داتاشــراوێكدا لــە ناوچــەی )ســەرپیل زەهــاب( بــە جێــی هێشــتووە تیایــدا شــا 
)ئانۆبانینــی( بــە تاجــی پاشــایەوە دەركەوتــووە و بەرامبــەر خواوەنــد )عەشــتار( 
ــدی  ــۆ خواون ــوزاری ب ــوپاس گ ــەی س ــە وێن ــەركەوتنە ل ــەم س ــتاوە، ئ راوەس
)عەشــتار( دەنوێنــێ ، چونكــە بــە پێــی بیروبــاوەڕی ئــەو كاتــە پاڵپشــتی بــووە لــەم 

ــەركەوتنەدا. س
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دووەم:گۆتیەكان:

ــە  ــی ئەمان ــوون، ڕۆڵ ــین ب ــدا جێنش ــتانی عێراق ــی كوردس ــە هەرێم ــەكان ل گۆتی
ــان  ــاش باڵوبونەوەی ــت. پ ــێیەمی پ.ز( دەردەكەوێ ــەزارەی س ــی )ه ــە كۆتای ل
ــاری  ــیروان، ش ــاری س ــووك و ڕووب ــی بچ ــوان زێ ــتەكانی نێ ــەرە دەش ــە دەڤ ل
)ئەرابخــا( كەركووكــی ئێســتا گرنگتریــن مەڵبەندیــان بــووە. پاشــتریش هەمــوو 
ڕووبــەری عێــراق كۆنتــرۆڵ دەكــەن بەهــۆی الوازی دەوڵەتــی ئەكــەدی توانیــان 

ــراق بكــەن. ــی عێ ــاوەی 125 ســاڵ حوكمران ــۆ م ب
ژمــارەی پاشــا گوتییــەكان كــە لــەو ماوەیــەدا حوكمڕانــی هــەر پاشــایەك 6ســاڵ 
بــوو، وادیــارە مــاوەی حوكمرانــی پاشــاكان دەســت نیشــانكراو بــووە و پاشــا بــە 

هەڵبــژاردن دانــراوە.
ــو شــوێنی كارگێــڕی  ــە ســۆمەریەكان شــێواز و ڕێ ــان داوە ب ــەكان ڕێگەی گۆتی
و بەڕێوەبردنــی خۆیــان بپارێــزن بەرامبــەر بــە داننــان بــە ســەروەری گۆتیــەكان. 
تۆمــارە ســۆمەریەكان ئامــاژە بــە بوونــی ژمارەیــەك بنەماڵــەی ســۆمەری دەكــەن 
كــە لــە مــاوەی حوكمڕانــی گۆتیــەكان لە باشــووری عێــراق حكومیان كــردووە، 
لەوانــە بنەماڵــەی )لەگــش( ی دووەم كــە بەهۆی پاشــاكەیان )گودیــا( و چاالكیە 

ئابووریەكانیانــەوە لــە بــواری بازرگانــی و ئــاواكاری ناوبانگیــان دەركــردووە.
ــەربازی  ــاری س ــر فش ــە ژێ ــت، ل ــەرەو الوازی دەچێ ــەكان ب ــی گۆتی حوكمران
ســۆمەرییەكان بــەرەو باكــوور دەكشــێنەوە، لــە )ئەرابخــا( كەركووكــی ئێســتادا 

ــن. ــر دەب ــارە جێگی دووب
سێیەم:خورییەكان:

ــە  ــووە( ل ــان هات ــەوڕات ناوی ــە ت ــەروەك ل ــەكان ه ــەكان( )خوریی ــی )خوریی ڕۆڵ
ــە )هــەزارەی  ــە تایبەتــی و لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە گشــتی ل كوردســتان ب
دووەمــی پ.ز( دەرەوت بــە تایبەتــی لــە ڕۆژئــاوای كوردســتان ئەرابخــا و نــوزی 
ــە  ــە مۆڵگــە ســەرەكیەكانیان، چەندیــن میرنشــینیان ل )كەركووكــی ئێســتا( بوونەت

ــدووە. ــن( دامەزران ــە( و )رأس العی ــەوا( و )ئورف )نەین
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خورییــەكان ڕۆڵــی بەرچاویــان هەبــووە لــە گواســتنەوەی دیــاردە شارســتانیەكان لــە 
نێــوان دەڤەرەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، ئەویــش بەهۆی چاالكــی بازرگانیەوە، 

چونكــە كەمتــر  ئــارەزووی شــەڕیان بــووە.
ــەرەكی  ــی س ــووك( بنكەیەك ــاوای كەرك ــووری ڕۆژئ ــە )باش ــوزی( ل ــاری )ن ش
ــان و  ــوو ڕێگەوب ــایەتی و خان ــكێكی پاش ــوێنەواری كۆش ــوو، ش ــەكان ب خوریی
دیــاردەی تــری تێــدا دۆزراوەتــەوە.. لــەم شــوێنەوارە نەخشــەیەكی كێشــراو لەســەر 
تاتــە قوڕێــك دۆزرایــەوە چیــاو ڕووبــار و شــار و شــوورەكان ڕێگــە ســەرەكیەكانی 
لەســەر دیــارە، هەروەهــا ســەدان تاتــە قــوڕی تــر دۆزرانــەوە، بەختــی بزمــاری و بــە 

زمانی ئەكەدی نووسرا بوون. 
لــەم  تــەواوی  بــە  خــوری  زمانــی  كاریگــەری 

دەردەكەوێــت. نووســراوانەدا 
گرنگــی  لەســەر  بەڵگــەن  نووســراوانەدا  ئــەم 
ــوزی، چونكــە باســی  ــتوانی ن ــۆ دانیش كشــتوكاڵ ب
خاوەنــداری زەوی دەكات، بەهــۆی لێكۆڵینــەوە 
لــەو تاتــە قوڕانــەدا دەركەوتــوە كــە ژمارەیــك لــە 
خەڵكانــی دەســەاڵتدار هەبــوون خاوەنــی ڕووبــەری 
فراوانــی زەوی بــوون، وای بــۆ دەچــن لــە )نــوزی( 
ــاوی  ــت، ن ــوو بێ ــن هەب ــەم هانی ــتەمێكی بەره سیس
ی   )feudal system - )دەرەبەگایەتــی  سیســتەمی 
ــە سیســتەمی بەرهەمهێنانــی  ــەم سیســتەمە ل ــاوە. ئ لێن
ــراق  ــووری عێ ــد و باش ــە ناوەن ــە ل ــی ك كۆیالیەت

ــكەوتووترە. ــووە پێش باوب
)نــوزی( و )ئەرابخــا( لــە زۆربــەی چاخەكانــی 
هەبــووە،  ناوخۆییــان  ســەربەخۆییەكی  مێــژوودا 
ڕاســتەوخۆ نەكەوتنــە ژێــر دەســەاڵتی ئاشــوریەكان، 

ــە ســەرانەیان داوە. ــەر  بەم خواوهندێكی شاری نوزیبەڵكــو بەرامب
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ــارەكانی  ــی ش ــتەمی حوكمران ــو سیس ــوزی( وه ك ــە )ن ــی ل ــتەمی حوكمڕان سیس
ــووە،  ــد ب ــەو جێگــری خواوەن ــوو، ئ ــوو، پاشــا دەســەاڵتی زۆرب ــراق ب ــری عێ ت
لــە بەڕێوەبردنــی كارەكانــی ژمارەیــەك لــە خزمەكانــی یارمەتــی داوەو دەســتیان 

ــدا. ــی و كارگێڕی ــووری و دارای ــاری ئاب ــوو بەســەر كاروب گرتب
پاشــانی )نــوزی( بایەخیــان بــە چەســپاندنی )دادوەری( داوە، یەكێــك لــە دەقــە 

دێرینــەكان ئامــاژە بــە ئامادەبوونــی پاشــا دەكات لــە یەكێــك لــە دادگاكان. 

كارێكی هونهری له نوزی
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چوارەم:میتانیـیەكان)1500-1275پ.ز(
هــەزارەی دووەمــی پ.ز كۆچــی نەتــەوە هینــدو ئەوروپیەكانــی بــەرەو دەڤــەری 
ــە كوردســتان و ئێــران و  ــە ل ــەم نەتەوان ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت تۆمــار كــرد، ئ
ــەڵ  ــوون، لەگ ــەڵ ب ــتوانیان تێك ــەڵ دانیش ــەوە، لەگ ــووك باڵوبوونەت ــیای بچ ئاس
خۆیــان چەندیــن دیــاردەی شارســتانیان هێنــاوە، كــە بــۆ چەســپاندنی دەســەاڵتیان 

لــەو دەڤەرانــە یارمەتیــان داون.
لــە گرنگتریــن ئــەو دیاردانە وەكو بەكارهێنانی ئەســپ و گالیســكە بە ڕەوڕەوەی 
ــە  ــوو، ل ــی پەیداب ــەوارەی سیاس ــن ق ــی. چەندی ــێری كەوانەی ــی و شمش بازنەی

هەموویــان دیارتــر دەوڵەتــی میتــای بــووە.
ــاوای كوردســتان دامــەزرا پایەتەختەكــەی )واشــوكانی(  ــە ڕۆژئ ــە ل ــەو دەوڵەت ئ
)مەزەنــدە دەكرێــت كــە دەكەوێتــە نزیكــی شــاری )رأس العیــن( )ســەروكانی( 
ئێســتای رۆژئــاوای كوردســتانی ســوریاوە. ئــەم دەوڵەتــە توانــی هەمــوو ســوریا 

بخاتــە ژێــر ڕكێفــی خۆیــەوە.
هەروەهــا ئاشــوورییەكانیش بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە ســەدەیەك كەوتنــە بــن 
دەســتیانەوە، لــە ڕۆژهەاڵتیــش دەســەاڵتیان گەیشــتە زۆربــەی ناوچەكانــی 

كوردســتان، لەوانــەش )نــوزی و ئەرابخــا(.
-پەیوەندییەنێودەوڵەتییەكان:

میتانیــەكان رۆڵیــان هەبــووە لــە گۆڕینــی پەیوەندییــە نێــو دەوڵەتییــەكان لــە نێــوان 
هێــزە سیاســییەكانی ڕۆژهەاڵتــدا ئەمــەش بــووە هــۆی چەســپاندنی ســەقامگیری و 
تەبایــی لــە جێگــەی جەنــگ و دوژمنــكاری، الپەڕەیەكــی نــوێ  لــە پەیوەندییــە 

دبلۆماســییەكان لــە نێــوان واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــدا ئــاراوە.
ــە پاشــاكانی میســرەوە هەبــووە، نامــەو  پاشــاكانی )میتانــی( پەیوەنــدی باشــیان ب
دیــاری لــە نێــوان پاشــاكانی )میتانــی( و فیرعەونەكانــی میســر ئاڵوگــۆڕ كــراوە، 
ــی  ــە زمان ــان ب ــاری نووســراون، یەكێكی ــی ئەكــەدی و بزم ــە زمان ــە ب ــەو نامان ئ

خــوری بــووە.
ــا  ــوو تیدوخیب ــێیەم )1405 - 1367 پ.ز( خات ــی س ــر ئەمنحوتب ــی میس فرعەون
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ــی  ــای ئافرەت ــە وات ــی - ب ــووە - نەفرتیت ــان وت یاخــود تاشــواتە )میســریەكان پێی
ــە  ــردی ب ــێیەم( مێ ــی س ــی )ئەمنحوتب ــاش مردن ــاوە، پ ــی هێن ــت میتان ــوان دێ ج

ــردووە. ــون 1367 - 1350 پ.ز( ك ــوارەم )ئەخنات ــی چ ــەون ئەمنحوتب فیرع
ــون(  ــی )ئەخنات ــە( پایەتەخت ــردی )ئەلعەمارن ــە گ ــە ل ــەی ك ــەو نامان ــەوەی ئ ئ
ــە  ــكەوتنی پەیوەندیی ــە پێش ــەوە، دەرك ب ــەوە دەخوێنێت ــر دۆزرای ــی میس فیرعەون
ــەوە  ــۆی میتانیەكان ــە بەه ــەردەمە دەكات ك ــەو س ــی ئ ــییە نێودەوڵەتییەكان سیاس
هاتۆتــە ئــاراوە، ئەمــەش لــەو نامــەو دیاریانــەدا دەردەكەوێــت كــە لــە نێوانیانــدا 
ــاكانی  ــوان پاش ــە نێ ــش ل ــەلەی ژن  و ژنخوازی ــا مەس ــراوە، هەروەه ئاڵوگۆڕك
ئــەو ســەردەمە جۆرێكــی تــری پتەوكردنــی پەیوەندییــە نێــو دەوڵەتییــەكان بــوو.
پــاش دوو ســەدە لــە حوكمرانــی، دەوڵەتــی میتانییــەكان بــەرەو الوازی دەڕوات، 
ــە  ــەكان ل ــاكانی )حیپی ــوورییەكان و پاش ــەن ئاش ــە الی ــی ل ــۆی پەالماردان بەه

ئاســیای بچــووك( بۆیــە ڕۆڵــی سیاســیان كۆتایــی پــێ  دێــت.

پێنجەم:كاشییەكان

)لوڕســتان( زێــدی ڕەســەنی )كاشــییەكان( ە. ڕۆڵــی كاشــییەكان لــە )هــەزارەی 
ــە  ــەرەی ســەند، بەهــۆی كارو كاســبیەوە كاری گشــتی لەوان دووەمــی پ.ز( پ
ــە ســااڵنی پەنجــاو  ــی كــورد ل ــە لەگــەڵ كۆچكردن ــم ) ئەم ــەوەی گەن دوورین

ــەراوورد بكــە(. ــۆ بەغــدا ب ــردوو ب شەســتەكانی ســەدەی راب
ــی  ــووە، زۆربوون ــوون ب ــە زیادب ــل ڕووی ل ــی باب ــە واڵت ــارەی كاشــییەكان ل ژم
ــە  ــان ل ــی كاریگەری ــۆی زیادبوون ــووە ه ــەدا ب ــەو واڵت ــیەكان ل ــارەی كاش ژم

ــووری( دا. ــواری )ئاب ــە ب ــی ل ــە تایبەت ــل( ب ــی )باب ــی هاوواڵتیان ژیان
بــەاڵم كاتێــك )مورســلیس یەكــەم( پاشــای حیپیــەكان لــە )1596 پ.ز( پەالماری 
ــووە هــۆی  ــی(، ب ــەی )حەموڕاب ــی بنەماڵ ــە حوكمڕان ــا ب ــی هێن ــی داو كۆتای بابل
پەیدابوونــی )بۆشــاییەكی سیاســی( لــە بابــل، كاشــییەكان ئــەم هەلەیــان قۆســتەوە 
ــە چوارســەدە )1595 پ.ز -  ــر ل ــاوەی زیات ــۆ م ــە دەســت، ب ــان گرت و حوكمی

1162 پ.ز( حوكمڕانــی واڵتــی بابلیــان كــرد.
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واڵتــی بابــل لــە ســایەی حوكمڕانــی كاشــییەكان لە شــەڕ و ئــاژاوە دووركەوتەوە 
ــارام و ســەقامگیرەوە، كاشــییەكان چەندیــن  ــە ژێــر ســایەی ژیانێكــی ئ و كەوت
و   ) )ئەســپ  بەكارهێنانــی  وەك  )بابــل(،  هێنایــە  شارســتانیەكان  دیــاردەی 

ــكە(. )گالیس
هەروەهــا كاشــیەكان رۆڵــی گرنگیــان بــووە لــە گۆڕینــی پەیوەندییەكانــی هێــزە 
سیاســییەكانی ئەوكاتــەی رۆژهەاڵتــی نزیــك، میســر بۆتە ناوەندێك بــۆ پەیوەندییە 
دبلۆماســیەكان، ئــەو نامانــەی لــە )عەمارنــە( لــە میســر دۆزراونەتــەوە ئامــاژە بــەوە 
دەكــەن كــە كاشــیەكان خــەاڵت و دیارییــان لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕ كــردوون، لــەو 
ــی  ــی زمان ــە بەكارهێنان ــووە ل ــە ب ــی )كــە بریتیی ــووری بابل پەیوەندیانەشــدا كولت
ــی  ــا باس ــووە، هەروەه ــیەت ب ــی دبلۆماس ــاری( زمان ــینی بزم ــەدی و نووس ئەك
شــووكردنی خاتوونــە كاشــیەكان دەكــەن بــە میســریەكان، پاشــاكانی كاشــیەكان 

خوشــك و كچــی خۆیــان داوە بــە فیرعەونەكانــی میســر.
كاشــیەكان لەگــەڵ ئاشــوریەكاندا پەیوەنــدی ئاشــتیانەیان پیادەكــردوە پەیمانــی، 
ڕێكخســتنی ســنووریان مۆركــردوە ، پاشــاكانی كاشــیەكان خاتوونــی ئاشــووریان 

هێناوە.
كاشــیەكان پــاش ســەقامگیربوون ڕەوشــی گشــتی واڵت شــارێكی نوێیــان بنیاتنــا 
ــاكەیان  ــاوی پاش ــە ن ــزو( ب ــاوە )دوركوریكال ــان ن ــان، ناوی ــە پایەتەختی ــا ببێت ت
ــووری  ــە باش ــڕۆ دەكەوێت ــارە ئەم ــەم ش ــماوەی ئ ــزوی دووەم(.. پاش )كوریكال
ڕۆژئــاوای شــاری بەغــداد بــە نزیكــەی  )23 كــم(، پێــی دەڵێــن )عەقرقــوف(.
ــوون  ــگ ب ــە ناوبان ــەوی ب ــە پت ــە ب ــاوە ك ــادا بنیاتن ــگایان تی ــك و پەرس كۆش
و ئەســتووری دیوارەكانیــان زیاتــر لــە )2 پــێ ( بــووە، قــوڕ و خشــتیان لــە 
ــن  ــە گرنگتری ــردووە، ل ــت ك ــە خش ــیان ب ــاوە، شەقامەكانیش ــدا بەكارهێن بنیاتنان
شــوێنەوارەكانی ئــەم شــارە، زەقــورەی )عەقرقــوف( ە، تاكــو ئێســتا هاوواڵتییــە 
جێنشــینەكانی ئــەو دەوروبــەرە بــە پاشــماوەی شــارەكە دەڵێــن )گەڕەكــی 

كــوردان(.
پاشــاكان  دامەزرانــد،  پێشــكەوتووی كشــتوكاڵیان  سیســتەمێكی  كاشــیەكان 
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ــە  ــنووریان ل ــانە و س ــكردووە، نیش ــۆزەكان دابەش ــەرۆك ه ــەر س ــان بەس زەوی
ــی ئاودێــری  ــە جۆگەكان ــان ب ــاوە. بایەخی ــدا دان ــاك و كۆمەڵەكان ــوان زەوی ت نێ
ــە شــێوازێكی  ــەرەی ســەندووە بووەت ــی كشــتوكاڵ پ داوە. شــێوازی بەرهەمهێنان
نیمچــە دەرەبەگــی. ئەمــەش بــووە هــۆی زۆربوونــی بەرهەمهێنــان و جێنشــینبوونی 
دانیشــتوان و پتەوبوونــی پەیوەندیــان بــە دەســەاڵت، بۆیــە حوكمڕانــی كاشــیەكان 

ــد. ماوەیەكــی درێــژی خایان

شەشەم:دەوڵەتیئۆراتۆ
ئــەم دەوڵەتــە لــە ســەدەی نۆیەمــی پ.ز لــە ناوچــەی دەریاچــەی )وان( دامــەزرا. 
بۆیــە هەندێــك لــە مێژوونووســان بــە دەوڵەتــی )وان( نــاوی دەبــەن. نانــراوە بــە 

)دەوڵەتــی ئۆراتــۆ( بەهــۆی چیاكانــی )ئــارارات(.
میرنشــینە  نەتــەوە  هەمــوو  پێكبێنــن،  هاوپەیمانیــەك  توانیــان  ئوراتویــەكان 
كوردســتانیەكان بگرێتــە خــۆ، لەگــەڵ میرنشــینی ڕەوانــدز هاوپەیمــان بــوون، ئەم 
ــراوە، هەروەهــا  ــاوی )مەساســیر( ی لێن ــە ســەرچاوە ئاشــووریەكان ن میرنشــینە ل
لەگــەڵ هــۆزە میدییــەكان پێكهاتــن و كۆنترۆڵــی ڕێگەوبانــی بازرگانیــان كــرد.
ــوورییەكان  ــی ئاش ــە بەرژەوەندییەكان ــەیان ل ــێوەیە هەڕەش ــەم ش ــەكان ب ئۆراتۆی

ــەریان. ــردە س ــان ب ــن جــار هەڵمەتی ــش چەندی ــە ئەوانی دەكــرد، بۆی
بە ناوبانگترین پاشاكانی ئۆراتۆیەكان وەكو شا )سردور( و شا )رۆسا(.

ــە  ــوێنەوارەكانیان ل ــووە ش ــكاری هەب ــە ئاوەدان ــان ل ــتی بااڵی ــەكان دەس ئۆراتۆی
ــان  ــەی ئاودێری ــتییەن. جۆگ ــەم ڕاس ــی ئ ــەی )وان( گەواه ــەری دەریاچ دەوروب
ــای  ــازی، پاش ــە بیناس ــەكان ل ــدی ئۆراتۆی ــی و بەهرەمەن ــۆی لێزان ــداوە. بەه لێ
ئاشــووری )ناســر بالــی دووەم 883 - 859 پ.ز( پەنــای بــۆ بــردوون بــۆ 
نۆژەنكردنــەوەی  كاتــی  لــە  فــراوان  ئــاواكاری  هەڵمەتــی  بەڕێوەبردنــی 

پایتەختەكــەی شــاری كەلخــو )نەمــرود(.
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حەوتەم:ئیمپڕاتۆریەتیمیدیەكان)700-550پ.ز(

ــە  ــێ ( ل ــەی )ورم ــاوای دەریاچ ــووری ڕۆژئ ــی باش ــە ناوچەكان ــەكان( ل )میدی
ســەدەی نۆیەمــی پ.ز جێنشــین بــوون، شــاری ئەكبەتانــە )هەمەدانــی ئێســتا( یــان 

ــان. كــردە پایەتەختــی خۆی
ــەو شــارە دەكات و دەڵێــت: زۆر  ــی، ئامــاژە ب )هیردۆتــس( مێژوونووســی یۆنان
ــدی  ــە ناوەن ــوو، ل ــوورە دەورەدراوا ب ــە ش ــووەو، ب ــك ب ــك و پێ ــوان و ڕێ ج

ــاوە. ــۆی بنیاتن ــكی خ ــۆ( كۆش ــیس )دیاك ــا دیوس ــوورەكان ش ش
ــتە( و  ــە )پۆس ــەیانداوە ب ــتووە و گەش ــیان ڕێكخس ــاری كارگێڕش ــەكان ب میدی
گالیســكەی جەنگــی، شمشــێری كەوانەیــە و كەوانــی مەزنیــان دروســت كــردوە 
بــۆ هاویشــتنی )تیــر( بــۆ مەودایەكــی درێــژ، جگــە لــەوەش تیرەكانیــان قەبــارەی 
ــە  ــان ل ــدێ  دیاردەی ــت. هەن ــەی مەبەس ــتنە جێگ ــرا دەگەیش ــوو خێ ــر ب گەورەت
)ئاشــوورییەكانی( دراوســێیانەوە وەرگرتــووە وەك هونــەری جەنگ و پیشەســازی 

چــەك.
ــەت  ــەری دەوڵ ــە بنیاتن ــە ب ــۆ( ك ــا )دیاك ــاكانیا وەك ش ــن پاش ــە بەناوبانگتری ل
دادەنرێــت، شــاری )ئەكبەتانــە( ی بنیاتنــاوە، شــا فراورتیــس )خاشــاپریتا( و شــا 

ــتیاكس . ــا ئەس ــرەو و ش كەیخەس
هۆزەكانــی  و  دابمەزرێــت،  بەهێــز  ســوپایەكی  توانــی  )كەیخســەرو(  شــا 
لەگــەڵ  پەیمانــی  پاشــان  خــۆی  دەســەاڵتی  ژێــر  بخاتــە  ی  )ئەســكیپ( 
پاشــای)بابل( شــا )ئەنبوبالســەر( بەســتووە، ئــەم پەیوەندییــە بەهــۆی مێردكردنــی 
كچــی )كەیخســرەو( بــە نــاوی )ئەمیتــس( بــە كوڕی شــای بابــل )نبوخزنەســەر(، 

ــرد. ــوون ك ــە بەهێزب ڕووی ل
ــوور و  ــو ئاش ــووریەكان وەك ــارە ئاش ــی ش ــاش گرتن ــەكان( پ ــی )میدی دەوڵەت
كەلــخ و نەینــەوا، لــە نێــوان ســااڵنی )614 - 612 پ.ز( گەیشــتە لوتكــەی هێــز 
قەڵەمــڕەوی ئیمپراتۆریەتــی میدیــەكان لــە ڕۆژئــاوادا ناوەنــدی ئاســیای بچــووك 
و لــە باشــوور گەیشــتە شــاری تكریــت، بۆیــە میدیــەكان لــە ڕۆژهەاڵتــی نزیكــدا 
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ــە  ــەر ڕێگ ــرت بەس ــتیان گ ــەربازی و دەس ــی و س ــزی سیاس ــەم هێ ــە یەك بوون
ــەكان. بازرگانیی

ــەكان  ــی میدی ــی دەوڵەت ــاڵگەردی دامەزراندن ــورد س ــی ك ــە گەل ــایەنی باس ش
)مــادەكان( لــە دەوروبــەری )700 پ.ز( كردۆتە ســەرەتای ســاڵنامەی )كوردی(.

هەشتەم:)كاردۆخیەكان(

ــە  ــی( ل ــان كاردۆخ ــی ی ــاوی )كاردۆك ــون( ن ــی )زەینەف ــی گریك مێژوونووس
دانیشــتوانی كوردســتان نــاوە، ئەویــش لــە پەرتوكەكــەی كــە نــاوی )ئەناباســیس 

ــەرەو باكــوور(ە. - ب
)زەینەفــون( لەگــەڵ )10( هــەزار ســەربازی گریكــی لــە )بــە كرێگیــراوەكان - 

مرتزقــە( لــە ســاڵی 401 پ.ز بــە واڵتــی كوردســتان گــوزەر دەكــەن.
)زەینەفــون( بــاس لــە كشــانەوەی ئــەو )10( هــەزار ســەربازە دەكات لــە واڵتــی 
بابلــەوە بــەرەو باكــوور، شــان بەشــانی كەنــاری ڕووبــاری )دیجلــە(، ئامــاژە بــەوە 

دەكات بەنــاو نەتەوەیەكــە تێپەربــوون، ناویــان )كاردۆخــی( یــە...
دەڵێــت: ئەمانــە لــە دەشــتەكان و لــە پاینــی چیــاكان دەژیــان و گونــدی ئاوەدانیان 
هەبــووە، خانووەكانیــان پــڕ بــوو لــە گەنــم و خۆراكــی هەمــوو جــۆرو گــۆزەی 
ــە بەرگریــان لــە مــاڵ و كەلوپەلیــان  مــەی، هەروەهــا دەڵێــت ئەمانــە زۆر دلێران
كــرد، چەندیــن ســەربازی گریكیــان كوشــت، ســوپای گریــك پێویســتی بــە 7 

ڕۆژ بــوو بــۆ تێپەربــوون بــە زەوی كاردۆخییــەكان.
وا دیــارە )زەینەفــون( و ســوپاكەی چیاكانــی  زاخــۆ )بێخێــر( یــان بڕیــوە، 
دووچــاری بەرگــری كــوردان بوونــە بــە تایبەتــی لــە دەشــتی هــەردوو قــەزای 

ــۆ.. ــێمێل و زاخ س
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3-گرنگتریندیاردەشارستانییەكانیكوردستان

ــتانییەت  ــی شارس ــی پەیدابوون ــەی یەكەم ــتان النك ــە كوردس ــان ك ــتر  زانیم پێش
ــۆی  ــووە ه ــە ب ــتوكاڵی دۆزیەوەك ــەدا كش ــە جوگرافیای ــەم پێگ ــرۆڤ ل ــووە و م ب
ــەوە  ــەوە و پێك ــە كۆببن ــرد ك ــدا و وای لێك ــی مرۆڤایەتی ــە ژیان ــك ل وەرچەرخانێ
بژیــن و كۆمەڵــگا بهێنــن و پاشــانیش مــرۆڤ كەوتــە رێكخســتنی كۆمەڵــگا 
و گەشــەپێدانی ئامێــرو كەرەســەكان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی، هەروەهــا بــووە 
ســەرهەڵدانی بنەماكانــی ئایینــی، بــۆ پڕكردنــەوەی پێداویســتییە هزرییەكانــی مرۆڤ، 
ــەپێدانی  ــە گەش ــرۆڤ ل ــەركەوتنی م ــتوان و س ــارەی دانیش ــی ژم ــەاڵم زیادبوون ب
هۆیەكانــی بەرهەمهێنــان و پاشــانیش فێربوونــی ئاودێــری وایكــرد بیــر لــە ناوچــە و 
دەشــتی فراوانتــر بكاتــەوە و كۆچــی بــۆ بــكات، ئەوەبــوو دانیشــتوانی كوردســتان 
بــەرەو ناوەنــد و باشــووری عێراقــی  كۆچیــان كــرد، لــەو ناوچانــە چەندیــن 
مەڵبەنــدی گــەورەی شارســتانیێتی )شــار( بنیاتنــا و سیســتەمی حوكمرانــی دانــرا، و 

ــەوە. ــینیان دۆزی نووس
ژمارەیــەك لــە توێــژەرەوان لــەو بــاوەڕەدان كــە ســۆمەریانەی لــە باشــووری عێراقــدا 
شارســتانییەتی پێشــكەوتوویان بنیاتنــا یەكێكــن لــە دانیشــتوانی دێرینــی كوردســتان، 
ئەوانــە دوای ژمارەیــان زیــادی كــردووە قۆنــاغ بــەرەو باشــووری عێــراق كۆچیــان 
ــدووە، بەڵگــە شــوێنەواریەكان راســتی  كــردووە، ئەمــەش ماوەیەكــی زۆری خایان
گواســتنەوەی مەڵبەنــدە شارســتانییەكان لــە كوردســتانەوە بــەرەو باشــووری عێــراق 

دەســەلمێنن.
ــۆ  ــك ب ــە مەڵبەندێ ــراق بۆت ــی پ.ز( باشــووری عێ ــەزارەی پێنجەم ــی )ه ــە كۆتای ل
)ڕاكێشــتنی دانیشــتوان( ئیتــر گونــدەكان گەشــەیان ســەندوەو بوونەتــە شــارۆچكە 
وتــرا  پێیــان  دامــەزرا،  تێــدا  تایبەتــی  دەوڵەتۆكــەی  شــارێك  هــەر  شــار،  و 
ــەردەمی  ــرا: )س ــی وت ــەردەمە پێ ــەو س ــۆمەریەكان(. ئ ــارە س ــی ش )دەوڵەتۆكەكان
بەرەبەیانــی بنەماڵــە ســۆمەریەكان( پاشــان دەوڵەتــی ناوەنــدی لــە ناوەند و باشــووری 
ــە  ــەدی 2371 - 2230 پ.ز( بۆی ــی ئەك ــەش: )دەوڵەت ــەوت، لەوان ــراق دەرك عێ
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ــاردە  ــەوە دی ــووری عێراق ــد و باش ــە ناوەن ــان ل ــۆڕا، ئەمجارەی ــە گ ــتر دۆخەك پاش
شارســتانییەكانی وەكــو نووســینی یاســا و سیســتەمی حكومڕانــی، بــەرەو ناوچەكانــی 

ــتان(. ــەش )كوردس ــەوە لەوان ــراق گوێزران ــێی عێ دراوس
دانیشتوانی )كوردستان( زۆر دیاردەی و ئەكەدییەكان و بابلییەكان و ئاشورییەكان، 
ــدی خاكــی  ــۆی دەوڵەمەن ــەش بەه ــتانیانە زیادكــرد، ئەم ــەش سروشــتی شارس ئەم
ــەرد و  ــی شارســتانییەت وەكــو ب ــە كەرەســتە ســەرەتاییەكانی بنیادنان كوردســتان ب
ــا  ــەم رووەوە ت ــوور( ل ــد و باش ــەی )ناوەن ــەوە ژینگ ــە پێچەوان ــزا، ب ــە و كان تەخت

ڕادەیــەك هەژاریــان پێــوە دیاربــووە..
هەمیشــە خاكــی كوردســتان بۆتــە ســەرچاوەی كەرەســە ســەرەتاییەكانی بنیادنانــی 
شارســتانییەت، بۆیــە دانیشــتوانی ناوەنــد و باشــووری عێــراق چ بەهــۆی بازرگانــی 

بێــت یــان بەهــۆی داگیركــردن و پەالمــاردان بێــت بەدەســتیان هێنــاون.
ــی  ــاردە شارســتانیەكان الی دانیشــتوانی كوردســتان و دۆڵ ــی دی بەهــۆی لێكچوون
دوو ئــاوان و ناوچەكانــی دراوســێیان بــاس لــەو دیاردانــە دەكەیــن كــە لــە زۆربــەی 
ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی نزیكــدا هەبــوون، ئەمــەش لــە میانــەی باســكردنی دیــاردە 
شارســتانیەكانی دۆڵــی رافیدەیــن، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ئایینــی زەردەشــتی تەنهــا لــە 
كوردســتان و ئێرانــدا باڵوبووەتــەوە و بــە شــێوەیەكی فــراوان لــە دۆڵــی رافیدەیــن 

و ناوچەكانــی تــر باڵونەبۆتــەوە، بــە كورتــی باســی لێــوە دەكەیــن:

ئایینیزەردەشتەكان:
ــا -  ــی میزۆپۆتامی ــتوانی دۆڵ ــەروەك دانیش ــەكان، ه ــد و ئەوروپی ــی هین میللەتان
دۆڵــی رشــافیدەین، دیــاردە سروشــتیە كاریگەرەكانیــان دەپەرســت وەكــو )ڕۆژ 
ــووب(  ــدی )تیش ــو خواوەن ــان وەك ــە خواوەندەكانی ــد( ل ــەوا... هت و زەوی و ه
بەرامبــەر بــە خواوەنــدی )ئەنلیــل( لــە دۆڵــی ڕافیدەیــن. و )شاوشــكا( بەرامبــەر 
)عەشــتار( ی بابلــی و خواوەنــدی ڕۆژ )میپــرا(. ئــەم خواوەنــدە ڕۆڵــی بەرچــاوی 

لــە هــزری هینــد و ئەوروپاییــەكان بــوو.
ــاوی  ــە ن ــێك ب ــا كەس ــی میدی ــە واڵت ــی پ.ز، ل ــەدەی حەوتەم ــی س ــە كۆتای ل
)زەردەشــت( دەركــەوت، داوای لــە خەڵكــی كــرد تەنهــا یــەك خــوا بپەرســتن، 
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ــە(  ــی و چاك ــدی )ڕووناك ــە خواوەن ــە ك ــەزاد( ی ــد )ئەهورام ــش خواوەن ئەوی
یــە. دانیشــتوانی )میدیــا( لــە ســەرەتا باوەڕیــان پــێ  نەكــرد. بۆیــە كۆچــی كــرد 
بــۆ ڕۆژهەاڵتــی ئێــران، لــە شــاری )بەلــەخ( و دەوروبــەری بانگەوازەكــەی 

ــردەوە. باڵوك
پــاش دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئەخمینــی  لــە ئێــران، شــا دارای یەكــەم )522 - 
486 پ.ز( ئایینــی زەردەشــتی كــردە ئایینــی فەرمــی دەوڵــەت، بۆیــە ئایینــی تــازە 

لــە نێــو دانیشــتوانی كوردســتان و ئێــران و ناوچــەی تــر باڵوبــووەوە.
و  چاكــە  بــۆ  بانگەشــەكردن  بنەمــای  لەســەر  زەردەشــتیان  بیروبــاوەڕی 

دامــەزراوە. خراپــە  لــە  دووركەوتنــەوە 
شوێنكەوتوانیشــی  یــە  )شــەڕوخراپە(  خواوەنــدی  بەالیەنــەوە  )ئەهریمــەن( 
ــی ڕوون كردۆتــەوە كــە خوازیارانــی  لــە مــرۆڤ هەیــە. زەردەشــت ئەوەش
)ئەهورامــەزدا( وتــا خواوەنــدی چاكــە رووناكــی و شــوێنكەووتوانی ســەركەوتن 
بــە دەســت دێنــن بەســەر ئەهریمــەن و شــوێنكەوتوانی، بۆیــە زەرادەشــتی 

ــتی. ــە یەكتاپەرس ــان ب ــۆ باوەڕهێن ــووە ب ــگ ب ــی گرن هەناوێك
بیروباوەڕەكانــی زەردەشــت  لــە تۆمارێكــدا بــە نــاوی )ئاڤێســتا( پیــاوە ئایینەكانــی 
ــان  ــە پەرســتگاكانی نزای ــاوە. ل ــۆ دان ــە و شــرۆڤەیان ب ــن ڕاڤ زەردەشــتی چەندی
ــووە، چونكــە  ــە گڕكــردن ب ــەردەوام ل ــان ب دەخوێنــد نوێژیــان دەكــرد و ئاگری

ئــەم ئاگــرە توخمێكــی پیــرۆز بــووە لــە ئایینەكەیــان.
ئــەم ئایینــە بــە زۆری ئایینــی چینــی دەســەاڵتدار بــوو، بۆیــە لــە نــاو جەمــاوەری 
ــووەوە،  ــە شــوێنكەوتوانی كــەم ب ــوزا( بۆی ــی )ب ــۆوە وەك ئایین ــدا باڵونەب خەڵكی
لەگــەڵ دەركەوتنــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســالم زۆربــەی الیەنگرانــی زەردەشــت 
ــە  ــران )كــە ل ــە ئێ ــی ئیســالم و ئێســتاش ژمارەیەكــی كــەم ل ــە ســەر ئایین هاتن
شــاری یــەزد كۆبوونەتــەوە( و هیندســتان لەســەر ئــەم ئایینــە مــاون و لــە پلەیەكی 
ــە   ــە ئایین ــان ل ــی دان. شــایانی باســە كــە ئایینەكەی ــی و خاوێن ــەرزی گوێڕایەڵ ب

داخــراوەكان دەژمێردرێــت.
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پـرسـیارەكان

1- بۆچی دانیشتوانی كوردستان لە دۆزینەوەی كشتوكاڵدا پێش ناوچەكانی 
تری جیهان كەوتن؟

2- بایەخی شارستانێتی گردی حەلەف روونبكەرەوە؟
3- ئەو دیارە شارستانێتیانە كامانە بوون كە میتانیەكان لەگەڵ خۆیاندا هێنایانە 

رۆژهەاڵتی نزیك؟
4- كاردۆخییەكان كێن؟ پەیوەندیان بە ئەغریقیەكانەوە چۆن بووە؟ دیاردە 

شارستانێتیەكانیان بوون؟
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یەكەم : سەرچاوە كوردییەكان
كــوردو كوردســتان،            تاریخــی  خالصەیەكــی   : زكــی  امیــن  1- محمــد 

.1931 بەغــدا 
ــژووی  ــارەی مێ ــی دەرب ــد : لێكۆڵینەوەیەكــی زمانەوان ــال رشــید احم 2- جم

ــداد 1988. ــة، بغ ــوردەواری، دار الحری ــی ك واڵت

دووەم : سەرچاوە عەرەبیەكان
1- جمال رشيد احمد : دراسات كوردية فى بالد سورباتو، بغداد 1948

2- جورج رو: العراق القديم، ترجمة حسين علوان، بغداد 1980
3- طه  باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة، ط3، بغداد 1973

4- نخبة من الباحثين: حضارة العراق، بغداد 1985
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بهشیدووهم

شارستانییهتیدۆڵیدووڕووبار
میزۆپۆتامیا)الرافدین(
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بەشیدووەم

شارستانییەتیدۆڵیدووڕووبار
)میزۆپۆتامیا()الرافدین(:

ــتەجێبوون،  ــا نیش ــە میزۆپۆتامی ــی ل ــی مرۆی ــن كۆمەڵ ــەوە چەندی ــە كۆن ــەر ل ه
ــردووە. ــتانییەتدا ك ــی شارس ــە بنیاتنان ــداریان ل ــەوە بەش ــاو پێك جیاجی

 دۆڵــی دووئــاوان دەڤەرێكــی كــراوە بــوو لەبــەردەم هاتنــی شــەپۆڵە مرۆییــە یــەك 
لــە دوای یەكــەكان. كــە لــە ڕۆژئــاواو باشــووری ڕۆژئــاواوە نەتەوەكانــی نیمچــە 
ــان  ــوڕات( ەوە ڕووی ــی )ف ــە دۆڵ ــەوە ســامیەكان( و ل دوورگــەی عــەرەب )نەت

كــردە عێــراق.
ــە دۆڵــی دیجلــەدا  ــە ڕۆژهەاڵتــەوە ب هــاوكات چەندیــن شــەپۆڵی مرۆیــی تــر ل
ــەكان(.  ــدۆ ئەوروپی ــەوە هین ــش )نەت ــەوە ئەوانی ــاو عێراق ــە ن ــوون دەهاتن تێپەڕی
ــۆمەریەكان و  ــو س ــەنەكانی واڵت وەك ــتوانە ڕەس ــەڵ دانیش ــەپۆالنە لەگ ــەم ش ئ
لولوبیــەكان و گوتییــەكان و خورییــەكان تێكــەڵ بــوون.. ئــەم تێكەڵبوونــە بووەتە 
مایــەی ئاڵوگــۆڕی شــارەزاییی و ڕاو هــزر، بۆیــە شارســتانییەتی دۆڵــی ڕافیدەیــن 

پێــی كاریگــەر بــوون و كاریگەریــان لەســەر هەبــووە.
هەرچەنــدە ســۆمەریەكان بــە داهێنــەری بناغــەی شارســتانێتی  پێشــكەتوو 
ــی  ــری و داهێنان ــتوكاڵ و ئاودێ ــازی و كش ــواری بیناس ــە ب ــەوان ل ــن، ئ دادەنرێ
نووســین دەســتی بااڵیــان هەبــووە، بــەاڵم ئــەو نەتەوانــەی كــە لــە دەرەوە هاتنــە 
ناوچەیەكەیانــەوە شــتی تریــان پێبوو، شارســتانییەتیان دەوڵەمەند كرد و گەشــەیان 
پێــدا بــە شــێوەیەك كــە لەگەڵیــان بگونجــێ ، بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن شارســتانییەتی 
ــووە  ــتریش ب ــوو. پاش ــی هەب ــی مرۆڤایەت ــی نێونەتەوەی ــاوان مۆرك ــی دوو ئ دۆڵ

كەناڵێكــی شارســتانییەتی جیهــان..
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گرنگتریندیاردەشارستانیەكان:

یەكەم:سیستەمیحوكمڕانی:

أ-پەیدابوونیسیستەمیحوكمڕانی:
مەبەســت لــە سیســتەمی حوكمڕانــی، شــێوازی كارگێــڕی و بەڕێوەبەردنــی شــار 
یــان دەوڵەتــە كــە لــە چەندیــن شــارۆچكە و گونــدەكان پێكهاتــووە، هەروەهــا 

جــۆری دەســەاڵت كــە ئــەو كارگێڕییــە دەگرێتــە ئەســتۆ.
بــە گشــتی زەحمەتــە بــاس لــە یەكەمیــن سیســتەمی حوكمڕانــی عێــراق بكرێــت 
ــواری  ــە ب ــردوون دەچن ــیان ك ــارەوە باس ــەم ب ــژەرەوان ل ــە توێ ــی ك و ئەوەش
خەماڵنــدن و گریمانــەوە، بنەماڵــە فەرمانــڕەواكان دەكــەن كــە لــە دێریــن زەماندا 
حوكمڕانیــان كــردووە، بۆیــە مەزەنــدە دەكرێــت، پێــش دۆزینــەوەی )نووســین( 

جۆرێكــی حوكمڕانــی هەبــوو.
پەرەســەندنی سیســتەمی حوكمڕانــی بــەالی ســومەریەكان لە چاخــە مێژووییەكان 
گەواهــی ڕەگ داكوتانــی ئــەم سیســتەمەیە لــە زەمانێكی كۆنترەوە ســەریهەڵداوە.
دژواری ژینگــەی باشــووری عێــراق كــە لــە كەمــی بــاران و بــەرزی پلەكانــی 
گەرمــا لــە هاویــن و الفــاو لــە بەهــار خــۆی دەنوێنــێ .. كاریگەریــان لــە هاندانــی 
ــۆ ئــەوەی هــاوكاری یەكتــر بكــەن بەرامبــەر  دانیشــتوانی ئــەو ناوچەیــە بــووە ب
ئــەو دژواری و نەهامەتییــە.. پێكــەوە بــۆ بنیاتنانــی بەربەســت و بەنــداو هەڵكەندنی 
جۆگــە و جۆگەڵــە كاریــان كــردووە. جگــە لــە هەماهەنگــی و كاری هاوبــەش 

بــۆ پاراســتنی گونــد و كێڵگەكانیــان.
وەك دەزانیــن ئــەم جــۆرە كارانــە پێویســتیان بــە كەســانێك هەیە سەرپەرشــتیارێك 
ــە  ــان ب ــەردەمە باوەڕی ــەو س ــی ئ ــتۆ، خەڵك ــە ئەس ــتنیان بگرێت ــی رێكخس ئەرك
پیــاوە ئاینییــەكان زۆر پتــەو بــوو، وایاندەزانــی ئــەوان لــە هەمــوو شــتێك دەزانــن 
وەكــو ڕوودانــی الفــاو یــان بەرپابوونــی پەالمــاردان، چونكــە پیــاوە ئاینییــەكان 
ــە پەیكــەری  ــدەكان دەكــەن و، ل ــە پەرســتگاكان دەژیــن و خزمەتــی خواوەن ل

خواوەندەكەیانــەوە نزیكــن.
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بــە پێــی بیروبــاوەڕی ئەوانیــش هەڵبژاردنــی پیــاوی ئایینــی بەالیانــەوە ئەركێكــی 
خوداییــە، بۆیــە پیــاوی ئاینــی )كاهــن( یــان دەســت نیشــاندەكرد بــۆ بەڕێوەبردنی 
ــتان.  ــش هەڵدەس ــاری ئایینی ــە كاروب ــە ب ــەوەی ك ــە ل ــان جگ ــاری دنیایی كاروب
بــەو پیــاوە ئاینیــە )كاهــن - ئاخونــد( ی ســەركردایەتیانی دەكــردن دەیانگــوت     

)ئیــن En ( لــە زمانــی ســۆمەریدا بــە مانــای )ســەردار  یــان گــەورە( دێــت.
ــارەی دانیشــتوان  ــی ژم ــان و زیادبوون ــكەوتنی ژی ــەندن و پێش ــۆی پەرەس بەه
ــی  ــە پێ ــرد، بۆی ــادی ك ــی زی ــی و دونیاییەكان ــە ئایین ــی En ئەرك ــاوی ئاین پی
ــكات ناچــار بــوو یاریــدەر  بــۆ  نەدەكــرا ئەركەكانــی بەڕێكــی جــێ  بەجێب
خــۆی دابنــێ  بــۆ هاوكاریكردنــی لــە ئەنجامدانــی ئــەو ئەركانــە، خۆشــی چۆتــە 
دەرەوەی )پەرســتگا(، كۆشــكی بنیاتناوە، خزمەتگوزار و پاســەوان و بەردەســت 
ڕاگرتــووە و خەڵكانــی تریشــی بــۆ خوشــگوزەرانی و ڕابــواردن وەكــو چێشــت 

ــوو. ــیقاژەن، ڕاگرت ــترانبێژ و مۆس ــڕو س ــەر و ئاوگێ لێن
نازنــاوی حاكمــی نــوێ  گــۆڕا و لــە زمانــی ســۆمەریدا )ئینســی - Ensi( پێــدەوت 

بــە مانــای )جێگیــر یــان بریــكاری خواوەنــد( بــە فەرمانــی خواوەنــد، هاتــووە.
بەشــێوەیەكی ئاســایی )En( یــان )Ensi( حوكمڕانــی یــەك شــاری دەكــرد. بەهۆی 
ــر  ــوو، زیات ــر ب ــاری سیاســی دەســەاڵتی حوكمــڕان )حاكــم( فراوانت ــی ب گۆڕان
لــە شــارێك كەوتــە بــن دەســتی. ئــەو حاكمــە كــە حوكمڕانــی چەنــد شــارێكی 
دەكــرد پێیــان دەوت )لــوگاڵ( لــە زمانــی ســۆمەریدا مانــای )پیــاوی مــەزن یــان 
ــۆمەریدا وشــەی  ــی س ــە زمان ــوگاڵ( ل ــەی )ل ــەر وش ــا( دەبەخشــێت. بەرامب پاش

)شــڕو- shurru( لــە زمانــی ئەكەدیــدا بەكارهاتــووە.

primitivedemocracy:ب-دیموكراتیەتیسەرەتایی
هەندێــك لــە پســپۆرانی مێــژوو لــەو بــاوەرەدان، كــە یەكەمیــن سیســتەمی 
ــەاڵم  ــوو، ب ــە شــارە ســۆمەریەكان، شــێوەیەكی دیموكراســی هەب ــی ل حوكمران
دیموكراســیەتێكی ســەرەتایی. دەســەاڵتی بــااڵی شــار لــە دەســتی ئەنجومەنێكــی 
گشــتی بــوو، هەمــوو هاوواڵتییــە پێگەیشــتووەكانی گرتبوەخــۆ، ڕەنگــە هەندێــك 

ئافرەتیشــی تێــدا بــوو بــێ .
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ــوو  ــوەوە هەم ــاكاو( دا )طــوارئ ( كۆدەب ــی )ن ــە بارودۆخ ــە ل ئــەو ئەنجومەن
ــاوە  ــە گشــتی ڕای پی ــەاڵم ب ــوو، ب ئەندامێكیشــی مافــی قســەو ڕا دەربڕینــی هەب
ــان  ــی پیرانی ــەكان ئەنجومەن ــاوە بەتەمەن ــە پی ــوو، بۆی ــندتر ب ــەكان پەس ــە تەمەن ب

ــا. پێكهێن
لەنــاو ئەنجومەنــدا گفتوگــۆ بــەردەوام دەبــوو تــا دەگەیشــتنە بڕیــار بــە تێكــڕای 

ــە كۆتاییــدا داڕێژه رانــی یاســا، بڕیارەكەیــان دەخوێنــدەوە. دەنگــەكان، ل
هــەر ئــەم ئەنجومەنــە حاكمــی شــار )En( ی هەڵدەبــژارد و هەندێــك دەســەاڵتی 
پــێ  دەبەخشــتی، هەرچــی بڕیــارە گرنگەكانــی وەكــو بڕیــاری ڕاگەیاندنــی شــەڕ 
یــان ڕازیبــوون بــە ئاگربەســت و ئاشــتی و پەیمــان به ســتن ئەوە لە دەســەاڵتەكانی 
خــودی ئەنجومــەن بــوو، بــەاڵم بەرپابوونــی شــەڕ لــە نێــوان دەوڵەتۆكــەی شــارە 
ســۆمەریەكان و بەردەوامبوونــی بوونــە مایــەی لەناوچوونــی ئــەم جــۆرە سیســتەمە 
دیموكراســیە، چونكــە لــە كاتــی شــەڕدا، ئەنجومەنــی شــار  دەســەاڵتی فراوانــی 
ــان، حاكمــی  ــەوەی دوژمن ــە مەبەســتی رووبه ڕووبوون ــە حاكمــی شــار دەدا، ب ب
ــەت  ــا تەنان ــۆ ســوودی خــۆی به كارده هێن ــەی ب ــەم دەســەاڵتە فراوان ــاریش ئ ش
دوای كۆتایــی پێكهاتنــی شــەڕیش، دەقۆزتــەوەو وازی لــێ  نەدەهێنــا بەم شــێوەیە 
قۆنــاغ بــە قۆنــاغ سیســتەمی حوكمڕانــی پشتاوپشــت پەیدابوو، جێگەی سیســتەمی 
پێشــووی مانــەوە، بــەاڵم پاشــاكان وایــان باڵوكــردەوە كــە خواوەنــدەكان ئەوانیان 
نــاردووە چیــدی پێویســت بــە كاری ئــەو جــۆرە ئەنجومەنانــە نەمــا، لــە ئاكامــدا 

هەڵوەشانەوە.
ج-سیستەمیدەوڵەتیشار:

ســۆمەرییەكان چەندیــن بنكــەی شارســتانیان لــە باشــووری عێراقــدا دامەزرانــد، 
زۆر خێــرا گەشــەیان ســەندو كەوتنــە پێشــبڕكێی یەكتــر لــە ڕووەكانــی ئابــووری 
و  سیاســیەوە، ئــەم پێشــبڕكێیە چەندیــن شــەڕی لێكەوتــەوە. لە ئاكامدا دەســەاڵت 
لــە دەســتی ســۆمەرییەكان دەرچــووە، چــووە دەســتی )نەتــەوە ســامیەكان( لەوانــە 
ــاوەن  ــە خ ــێیەمی پ.ز بوونەت ــەزارەی س ــی ه ــوەی دووەم ــە نی ــەكان ل ئەكەدیی

دەســەاڵت.
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گرنگتریــن ئــەو بنكــە و مەڵبەنــدە شارســتانیانە كــە ســۆمەریەكان بنیاتیــان نابــوو 
وەكــو » ئەریــدو، وەركا، لەگــش، ئومــا، نوفــەر، كیــش«..

هەمــوو شــارێك خواوەنــدی تایبەتــی خــۆی و، شــوورەی بەرگــری و حاكمــی 
ســەربەخۆی هەبــوو.. شــار ئەمانــەی خــوارەوە پێكهاتــەی بــوو:

1-ناوەندیشار:
پەرســتگای ســەرەكی و كۆشــكی پاشــا لــەم ناوەنــدە بــوو، ئــەم ناوەنــدە ناوەندی 
چاالكــی ئابــووری و ئایینــی پیــرۆز بــوو. خانــووەكان لــە دەوریــدا باڵودەبنــەوە، 
تۆڕێــك لــە ڕێگــەو كــۆاڵن و ناوەنــد و گەڕەكانــی شــار پێكــەوە گرێــدەدا.. لــە 
نموونــەی ئــەم پەرســتگانە، پەرســتگای خواوەنــدی )ئەلنیــل( لــە شــاری )نۆفــەر(.

2-دەوروپشتیشار:
ــی  ــە و لەوەڕگەكان ــە كێڵگ ــەوە، ك ــی دەگرت ــاریش گوندەكان ــەری ش دەوروب

ــوون. ــتوان ب ــی دانیش ــەرەكی خۆراك ــەرچاوەی س ــەش س ــوو، ئەمان تێداب
3-بەندەریشار:

ئەمــەش مەڵبەنــدی بازرگانــی بــوو، بازرگانیــەكان تێیــدا جێنشــین بــوون. بەنــدەر 
شــێوە ســەربەخۆیەكی هەبــوو، مەبەســتی بازرگانــی كــردن و گواســتنەوەی 

ــەش. ــە پێچەوان ــۆ دەرەوە وب ــە شــار و ب شــمەك ل

د-سیستەمیپاشایەتی:
ــوو،  ــە ئاســمان ب ــەوە دەكــەن، كــە پاشــایەتی ل ــاژە ب داســتانە ســۆمەریەكان ئام
ــۆ(،  ــد )ئان ــش خواوەن ــە پێ ــەوێ  خراوەت ــاج و ســولجان و داری دەســەاڵت ل ت
ــەاڵم  ــوو، ب ــل( ب ــد )ئەلنی ــمان خواوەن ــە ئاس ــا ل ــە پاش ــن كــەس كەبووت یەكەمی
ــرۆڤ  ــە م ــایەتیان ب ــرد، پاش ــق ك ــان خەل ــرۆڤ » ی ــدەكان » م ــك خواوەن كاتێ
بەخشــی، بــۆ ئــەوەی كاروبــاری خۆیــان ڕاپەڕێنــن و خزمەتــی خواوەندەكانیــش 

بكــەن.
بۆیــە فەرمانــی پاشــا فەرمانێكــی خوداییــە، هەرچەنــدە پاشــا مرۆڤــە، بــەاڵم )پاشــا( 
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ی )مــرۆڤ( دەبێتــە جێگــری )خواوەنــد( بۆیــە گوێڕایەڵــی ئــەرك و پێویســتە. 
هەندێــك لــە پاشــاكانی عێــراق هەوڵیــان دا، ببــن بەخواوەنــد، بــەاڵم هەوڵەكانیــان 
ســەرنەكەوت. لەوانــەش شــاكانی ئەكــەدی وەك شا)ســەرجۆن( و )نــەرام ســین( 
ــدە  ــێیەمی ســۆمەری وەك شا)شــولكی(.. هەرچەن ــوری س ــی ئ ــاكانی بنەماڵ و ش
ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــە میســر ســەركەوتوو ب ــد ل ــە خواوەن ــا ب ــی پاش بیرۆكــەی بوون

دۆڵــی دووئــاوان چارەنووســی جــودا بــوو.

هـ-نازناوەكانیپاشا:
ــەی  ــەاڵتیان گەش ــزو دەس ــەندنی هێ ــنایی پەرەس ــەر ڕۆش ــا لەب ــی پاش نازناوەكان
ــە  دەســەند و دەگــۆڕا لەســەردەمی ســۆمەرییەكان نازناوی)پاشــای چــوارال(ی ل
خۆنــا. ئــەم نازنــاوە بەڵگــەی فراوانبوونــی دەســەاڵت بــوو، چونكــە ئــەم نازنــاوە 

تایبــەت بــوو بــە خواوەنــدەكان.
پاشــاكانی بنەماڵــەی )ئــووری ســێیەم( نازنــاوی پاشــای )ســۆمەری و ئەكەد(یــان 
ــی ئاشــوور(  ــل و پاشــای واڵت ــی باب ــا نازناوی)پاشــای واڵت هەڵگــرت، هەروەه
بەدەركــەوت. جگــە لــە چەندیــن نازنــاوی پــڕ لــە شــكۆمەندی وەكــو )پاشــای 
هەمــوو پاشــاكان( )پاشــای جیهــان( یــان نازنــاوی )چاودێــری دڵســۆز، عەوداڵــی 

هــەق و دادوەر(.

و-پاشایجێگرەوە:
ــپێرابوو، و  ــەو ڕاس ــی ب ــی و ئایین ــە دنیای ــا( ئەرك ــەی )پاش ــی پای ــەر گرنگ لەب
ــڕی و  ــی كارگێ ــوو، و بەرپرس ــش ب ــی یەكەم(ی ــااڵ )كاهین ــی ب ــەری ئاین نوێن
ســەرۆكی دادوەرەكان و سوپاســاالر بــوو، بۆیــە هــەر مەترســیەك هەڕەشــەی لــە 
ــە مەترســیەوە،  ــاژاوەو واڵت و دەكەوت ــەی ئ ــووە مای ــا، دەب ــی پاشــا بكردی ژیان

ــت. ــوو ســەالمەتی پاشــا بپارێزرێ ــەوە پێویســت ب ــەر ئ لەب
هەندێــك لــە ڕووداوەكان بــۆ دانیشــتوانی ئــەم ســەردەمە وەكو ڕوودانــی )گیرانی 
خــۆرو مانــگ( ســەرچاوەی رەشــبینی بــوون، هــەر كاتێــك )كاهیــن( هەســتی بــە 
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مەترســیەكی وا دەكــرد، یەكســەر دەبوایە)پاشــا( لەبــەر چــاوان ون بكرێــت، بــۆ 
مــاوەی مانگێــك تــا 3 مانــگ. لــەم ماوەیــە جێگیریەكیــان بــۆ دادەنــا. دەســەاڵتی 
ــاوەی  ــی م ــی هاتن ــوو، پاشــان كۆتای ــە كۆشــكی پاشــا جێگــری دەب ــدەداو ل پێ
ــۆ  ــوژرا. ب ــرەوە دەك ــای جێگی ــە، پاش ــە( چاوەڕوانكراوەك ــا )ترس ــە( ی )هەڕەش
ئــەوەی هەمــوو مەترســییەكان لەگــەڵ خــۆی ببــات و پاشــای ڕەســەن دەهاتــەوە 

جێگــەی خــۆی.
هەندێــك لــە توێژینــەرەوەكان شــێوازی )پاشــای جێگیرەوە(یــان بــە هەنگاوێكــی 
ژیرانــەی پاشــاكان لێكداوەتــەوە كــە هەندێكیــان بــە هــاوكاری پیــاوە ئاینیــەكان 

پیادەیــان دەكــرد بــۆ خــۆ ڕزگاركــردن لــە بەرهەڵســتكاران.

ز-كارگێڕی:
پاشــا بەتەنهــا هەمــوو كارەكانــی پــێ هەڵنەدەســوڕا، بۆیــە پێویســت بــوو 
هەندێــك لــە میــرە نزیــك و خزمەكانــی خــۆی یارمەتــی بــدەن. بەتایبەتــی پــاش 
ــەری  ــی دەوروب ــەر دەڤەرەكان ــوون بەس ــەت و زاڵب ــنووری دەوڵ ــی س فراوانبوون

دۆڵی)دووئــاوان(.
ــڕی  ــێوازی كارگێ ــووردا ش ــل و ئاش ــی باب ــە واڵت ــراق ل ــی عێ ــا دێرینەكان پاش
مەركەزیــان بــەكار دەهێنــا پاشــا واڵتــی دەكــردە چەنــد هەرێمێكــی كارگێــڕی، 
بــۆ هەرێمێــك پاشــایەكی دادەنا ڕاســتەوخۆ بەخودی پاشــای گــەورە گرێدرابوو.. 

یــان لــەو فرمــان و دەســەاڵتی وەردەگــرت.
ــری شــارەكان  ــە گواســتەوەی می ــان ب ــووری ســێیەم پەنای ــەی ئ پاشــاكان بنەماڵ
ــە شــارێكەوە دەگوازرایــەوە شــارێكی  ــاوە ماوەیــەك ل بــردووە. واتــا حاكمــی ن
دی، لــە ترســی ئــەوەی نــەك پەیوەنــدی بــە خەڵكــی ناوچەكــەوە پتــەو بــكات و 

الیەنگیــری بكــەن بــۆ جیابوونــەوە.
فەرمانــڕەوای شــار دەبوایــە لەهەمــوو شــتێكدا پاشــای گــەورە ئــاگاردار بــكات، 
ــی هێرشــێكی  ــی ڕوودان ــان لەكات ــی كارەســاتێكی سروشــتی ی ــی ڕوودان لەكات

ــدا. دوژمنان
لەســەردەمی پاشــای بابــل )حامورابــی 1792-1750 پ.ز( مەركەزیەتــی دەوڵــەت 
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ــە ســەرچاوەی یەكەمــی دەسەاڵتی)سیاســی  ــەرەی ســەند، كۆشــكی پاشــا بۆت پ
ــكدا  ــە كۆش ــان ل ــڕان كارەنی ــەران و كارگێ ــی( و فەرمانب ــڕی و دارای و كارگێ

ئەنجــام دەدا. حەمورابــی هــەردوو دەســەاڵتی لێــك جیاكردنــەوە.
بەرامبــەر بــە پەرســەندنی دەســەاڵتی )كۆشــك( و )پاشــا( دەســەاڵتی )پەرســتگا(

و )كاهیــن( ڕووی لــە كزبــوون كــردو لــە كاروبــاری دنیایــی دوورخرانــەوە.
فەرمانــڕەوای شــار نازنــاوی )ڕابینــام- rabianum(ی هەڵگرت.بەمانــای )پارێــزگار 

یــان ســەرۆكی شــارەوانی(دێت.
پاشــا نوێنــەری خــۆی بــۆ هەرێمــەكان دەنــارد بــۆ ئــەوەی لــە چۆنیەتــی 
بەڕێوەچوونــی كارو چاالكییــەكان بەئــاگا بێــت.. هەندێــك جــار دەبوایــە 
فەرمانڕەوای  شــار دەســت و برد بانگهێشــتی كۆشــكی پاشــا بكرێت بەمەبەســتی 

ــاوە. ــە پاش ــان ل ــی فەرم ــی و وەرگرتن راپرس
ــتانەی  ــەو كار بەدەس ــەڵ ئ ــێوازە)حەمورابی( لەگ ــەو ش ــە ل ــەش نموونەیەك ئەم
بــەكاری هێناوە.))بەســین ئەدنیــام بڵــێ، حامورابــی دەڵێــت: بە گەیشــتنی نامەكەم، 

ڕاســتەوخۆ ڕوو دەكەیتــە بابــل و لەپێــش بەبــێ دواكەوتــن ئامــادە دەبیــت((.
كارگێــڕی واڵت لەســەردەمی )كاشــیەكان( پەردەدەســتێنێت واڵت دابــەش بــوو 
ــەوەی  ــە كۆكردن ــوو ل ــڕەوای )هەرێــم( بەرپــرس ب بەســەر )20( هەرێــم، فەرمان

)بــاج( و چەســپاندنی یاســا و پاراســتنی هێمنــی و ئاســایش.
ــە  ــە ڕووی ڕكخســتن دەگات ــڕی لەســەردەمی ئاشــورییەكان ل سیســتەمی كارگێ
پلــەی پێشــكەوتن، ژمارەیەكــی زۆر لــە فەرمانبــەران و میرەكان یارمەتی پاشــایان 
داوە، فەرمانبەرێتــی لــەو ماوەیــە دەبێتە)پشتاوپشــت(، فەرمانڕەوایــی یەكەمــی 

كارگێــڕی دەبوایــە ڕاپۆرتــی ســااڵنەی خــۆی ڕاســتەوخۆ بــۆ پاشــا بنێرێــت.
ئاشــورییەكان سیســتەمی )پۆســتە( یــان پەرپێــدا، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی بەخێرایــی 
گەیشــتنی فەرمانەكانــی پاشــا بــۆ فەرمانڕەواكانــی یەكــە كارگێڕییــەكان. هەروەها 

نوێنەرانــی پاشــا بــۆ پشــكنین ســەردانی هەرێمەكانیــان دەكــرد.
ــەوە  ــی )كاهن(ەكان ــاوە ئایین ــەن پی ــتگاكان لەالی ــاری پەرس ــدە كاروب هەرچەن
بەڕێــوە دەچــوو، بــەاڵم بنیاتنــان و نۆژەنكردنــەوەی پەرســتگاكان هــەر لــە 

ــوو. ــاكان ب ــتۆی پاش ئەس
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ــردووە.  ــادە ك ــتنی پی ــە پەرس ــك ل ــرۆڤ جۆرێ ــۆن م ــی ك ــەردەمی بەردین لەس
ــواری  ــراوە، دی ــر پێك ــدا بەتی ــی ڕاو كردن ــە لەكات ــا ك ــی دەكێش ــەی ئاژەڵ وێن
ئەشــكەوتەكان ئــەم جــۆرە وێنانــە دەكێشــا، دیــارە مــرۆڤ وای بــاوەڕ دەكــرد 
ــەكان  ــە كێویی ــدا ئاژەڵ ــە ڕاوكردن ــانی ل ــە ئاس ــی دەدات ب ــە یارمەت ــەم وێنەی ئ

ــوون. ــەو ب ــی ئ ــەرچاوەی خۆراك ــە س ڕاوكات، چونك
پــاش ئــەوە لەســەردەمی بەردینــی نــوێ دا، ئادەمیــزاد فێــری كشــتوكاڵ و ئاژەڵــی 
بەخێوكــردن بــوو، ئیتــر بەرهەمــە خۆراكییەكانــی زیــادی كــرد، ئــەم جارەیــان 

بیــری لــە بەپیتــی )خصوبــة( و زۆربــوون )التكاثــر( كــردەوە.
بــاوەڕی وابــوو كــە زۆربوونــی ژمــارەی خێــزان و ئــاژەڵ و بەرهەمهێنانــی 
دانەوێڵــە بەنــدە بەچەنــد هێزێكــی نەدیتــراوەوە، كــە لەشــێوەی )خواوەنــدی مــێ( 
بەرجەســتەی دەكــرد. بۆیــە ئەندامەكانــی زاوزێــی لەوێنــەی پەیكــەری مێینــەكان 
بــە زێدڕۆیــی گەورەتــر دروســت دەكــرد. ئــەو پەیكەرانــە لــە قــووڕ دروســت 
دەكــران، الی توێژینــەرەكان ئــەو پەیكەرانــە بــە )خواوەنــدی دایــك( وهێمــای 

ــوون( ناســراون. )زاوزێ و زۆرب
)زۆربــوون و زاوزێ( بوونــە شــتێكی ئاشــنا بــەالی مرۆڤــەوە، بەهــۆی زۆربوونــی 
ــی،  ــتوكاڵی و ئامرازەكان ــی كش ــەندنی بەرهەمهێنان ــتوان و گەشەس ــارە دانیش ژم
ــی  ــی ڕێگەكان ــە گەشــەپێدانی ڕێگەكان ــوون ل ــاش گەیشــتن و فێرب بەتایبەتــی پ

ئاودێــری.
بۆیــە بیروبــاوەڕی مــرۆڤ ڕوو لــە هێــزە سروشــتییەكان كــرد، ڕاســتەوخۆ 
كاریگەریــان لەســەر ژیانــی مــرۆڤ هەبــوو وەكــو:)زەوی و هــەواو ڕۆژو مانــگ 
و ئەســتێرەكان(، هەروه هــا بینــی كــە بــەرزو نزمــی زەوی و ئــاوو هــەواو الفــاوو 
نەخۆشــیەكان.. هەموویــان كاریگــەرن لــە ژیانــی ڕۆژانەیــان. بۆیــە مــرۆڤ بیــری 
كــردەوە كــە چەنــد هێزێكــی نەدیتــراو لــە پشــتی ئــەم هێــزە سروشــتییانەدا هەیــە 
ــە  ــاون ك ــدا داین ــای تایبەتی ــە بین ــردوە ل ــە دروســت ك ــەم هێزان ــەری ئ و بزوێن
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پەرســتگاكانن دەســتی كــردووە بــە خزمەتكردنیــان و پێشكەشــكردنی و دیــاری 
و قوربانــی بەوپێیــەی ئەمانــەن خواوەنــدن.

ئادەمیــزاد لــەو بــاوەڕە دابــوو، كــە ئاســمان خواوەنــدی خــۆی هەیــە، زەویــش 
خواوەنــدی خــۆی، هــەواو بــاران باریــن و ئــاو هەریەكەیــان خواوەندیــان هەیــە.
هەروەهــا جەنــگ و خۆشەویســتی و زەوی كێــاڵن و نووســین و جیهانــی 
ئــەو دنیــا بــەالی ئەوانــەوە خواوەنــدی خۆیــان هەبــووە، هەروه هــا هــەر شــارو 

ــە. ــان هەی ــزەری خۆی ــدی پارێ ــش خواوەن نەتەوەیەكی
ــەم  ــراق ب ــی عێ ــی دێرین ــی مرۆڤ ــاوەڕە ئایینیەكان ــڵەتەكانی بیروب ــن خەس دەتوانی

ــن: ــە بكەی شــێوەیە پوخت

أ-بنەمایهاوبەشی:

دانیشتوانی دۆڵی دووئاوان دوور بوون لەسەرەتای یەكتاپەرستی، ئەوان وایان 
بیر دەكرد كە خواوندێكی زۆر حوكمی لەسەر یانەوە هەیەو گەردوون دەبات 
بەڕێوە، هەموو خواوەندەكانیش چۆنیەك نەبوون بەڕووی گرنگیەوە. هەندێكیان 
ڕۆڵی الوەكیان هەبوو، بۆیە پەرستگاكانیان بچووك لە گۆشەیەكی شاردا بنیات 
نرابوو هاوكات بایەخی زۆریان بە پەرستنی هەندێك لە خواوەندەكان دەدەن، 

وەكو خواوەندی)ڕۆژ(.

ب-بنەمایلێكچوون:
ــیفەت و  ــەی س ــوبهێنین، زۆرب ــرۆڤ بش ــە م ــد ب ــە خواوەن ــە ك ــت ئەوەی مەبەس
خەســڵەتەكانی مــرۆڤ بخەنــە پــاڵ خواوەنــدەوە، چ لــە ڕووی شــێوەی جەســتەو 
ــە  ــدەكان ب ــتەكانەوە. خواوەن ــۆزو هەس ــزرو  وس ــە ڕووی ه ــان ل ــەكان ی ئەندام
ــەری دەكــەن و  ــەوە، ڕكاب ــەو ســەردەمە دەخــۆن و دەخۆن بۆچوونــی مرۆڤــی ئ
ــدی  ــن، پەیوەن ــەران دەب ــەن و نیگ ــی دەك ــن، خۆش ــتی و ژن دەهێن خۆشەویس
ــە  ــاوازی ڕا بكەویێت ــە جی ــار دەدەن، لەوەی ــەوە بڕی ــە، كۆدەبن ــان هەی كۆمەاڵتی

ــان. نێوانی
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گرنگترینخواوەندەكان:

كۆمەڵەییەكەم: ئەو سێیانەی دەگرێتەوە كە سروشت بەرجستە دەكەن:
ــارەی60  ــدی ئاســمان، ســەروەری ئاســمان و هێماكــەی ژم ــۆ: خواوەن 1-ئان
بــووە، یەكەیەكــی تــەواوە لــە بیروباوەڕی حیســابی سیســتەمی ســۆمەریەكان)ئانۆ( 

باوەكــی هەمــوو خواوەنــدەكان بــوو، لەشــەڕی )وەركا( دەیــان پەرســت.
2-ئەنلیــل: ســەروەری )هــەوا(، لــە داســتانەكان و دروشــمە ئایینیەكانــدا ڕۆڵی 
مەزنــی هەیــە،  هەروەهــا خواوەنــدی دەســەاڵتیش بــووە. بۆیــە هەندێــك جــار  
ــاری  ــە ش ــووە، ل ــارەی 50 ب ــەی ژم ــۆ( دەكات، هێماك ــەڵ )ئان ــەری لەگ ڕكاب

)نوفــەر( دەیــان پەرســت.
ــاری  ــە ش ــووە، ل ــارەی 40 ب ــدی )زەوی(، هێماكــەی ژم ــی: خواوەن 3-ئەنك
ــدی  ــا(، بەخواوەن ــا )ئەی ــان لێن ــەكان ناوی ــوو، بابلیی ــتگای هەب ــدو( پەرس )ئەری

ــراوە. ــری( ناس )ژی
لەبیروباوەڕەری مرۆڤی دێرین ئەم خواوەندە خێرخواز و دۆستی مرۆڤ بوو.

كۆمەڵەیدووەم:
1-ننــار: خواوەندی)مانــگ(، لــە شــاری )ئــوور( پەرســتگای هەبــوو. هەروه هــا 
لــە شــارەكانی كوردســتان وەكــو )حــەڕان( دەیــان پەرســت. ئەكەدیــەكان پێیــان 

دەوت: )ســین(.
2-ئۆتــۆ: خواوەنــدی )رۆژی( ســۆمەریەكان بــوو ئەكەدییــەكان پێیــان دەوت: 
ــەق  ــدی ه ــا( دەپەرســت. بەخواوەن ــپار( و )الرس ــاری )س ــە دوو ش )شــمش( ل
ــی  ــەی لەمیل ــە وێنەك ــراوە ل ــا( دان ــەرچاوەی )یاس ــە س ــراوە. ب و دادوەری ناس

ــراوە. ــی دا كێش حەموراب
3-ئینانــا: خواوەنــدی جوانی و جەنگ و دەســەاڵت بوو، بەاڵم ســۆمەریەكان 
ــتار( هەســارەی  ــن: )عەش ــی دەڵێ ــەكان پێ لەشــاری )وەركا( دەیانپەرســت، بابلیی

ســبەینان )زوهــرە( هێماكــەی بــوو.
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خواوەندەنەتەوەییەكان:

ڕۆڵــی هەندێــك لە خواوەندەكان گەشــەی ســەند بەهــۆی فراوانبوونی دەســەاڵتی 
ــان  ــان پەرســتنن وكاتێــك پاشــاكان كــە پیرۆزیی ــە كــە دەی ــەو نەتەوان شــار و ئ
ــردا  ــارەكانی ت ــتنیان لەش ــەوەی پەرس ــی باڵوكردن ــا، هەوڵ ــە دەن ــەو خواوەندان ل
ــەم  ــۆری ئ ــرت، لەج ــان( وەرگ ــیفەتی )نەتەوەیی ــە س ــۆرە خواوەندان دەدا ئەمج

ــە: خواوەندان

ــوو. لەســەردەمی  ــل( و هێمــای دەســەاڵتی ب ــدی شــاری )باب 1-مردۆخ:خاوەن
حامورابــی و دەوڵەتــی )بابــل( پەرســتگاكەی پێــی دەوترا)ئیســاكال(، ڕۆڵــی 
پاڵەوانــی لــە داســتانی خەڵقكردنــی بابلیــدا پــێ بەخشــراوە، هاوســەری خواوەندی 

)صربانیتــم( بــوو.

ڕۆڵــی  دەســەاڵتداریانە،  هێمــای  و  ئاشــووریەكانە  2-ئاشــوور:خواوەندی 
ــووە  ــدە بەهــۆی فراوانبوونــی دەوڵەتــی ئاشــووری پــەرەی ســەند ب ــەم خواوەن ئ
هاوشــانی خواوەنــدی ئەنلیــل كــە خواوەنــدی ســۆمەریەكان بــوو. لــە شــارەكانی 

ــترا. ــەوا( دەپەرس ــباد و نەین )ئاشــوورو كەلخــو و خرس

ئۆرارتــۆكان  دەوڵەتــی  )خالدی(:خواوەنــدی  خالتــی  3-خواوەنــدی 
بــوو، هەروەهــا خواوەنــدی )خالیدیەكان(یــش بووەكــە لــە ناوچــەی )ڕوانــدوز( 
جێگیربــوون. شــا ســەرجۆنی دووەم لــە ســاڵی 714 پ.ز پەالمــاری خالیدیەكانــی 
داو پەرســتگای خواوەنــدی )خالــدی( تــااڵن كــرد و پەیكەرەكــەی بــۆ واڵتــی 

ئاشــوور گواســتەوە.
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بنیاتنانیپەرستگا
نەینــەوا  رۆژهەاڵتــی  لــە  تەپەگــۆرا  لــە  پەرســتگا  كۆنتریــن  شــوێنەواری 
شارســتانێتی  ســەردەمی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  سەردەمەكەیشــی  دۆزراوەتــەوەو 

پ.ز.  4000-4500 ســااڵنی  دەوروبــەری  لــە  )حەلــەف( 
پەرســتگا ناوەنــدی پەرســتن و بەجێهێنانــی دروشــمە ئایینیــەكان و جێگــەی 
چاالكــی سیاســی و ڕۆشــنبیری و كارگێــڕی و فێربوونــی خوێنــدن و نووســین و 
بــارەگای دادوەریــش بــووەو شــوێنی نیشــتەجێبوونی پیــاوی ئایینــی )كاهــن(ی 

ــووە. ــڕەوا )EN( ب فەرمان
پەرســتگا خاوەنــی زۆربــەی زەوییــە كشــتوكاڵییەكان بــوو بەنــاوی خواوەنــدەوە 
بەرهەمــی دەهێنــا یــان بەكرێــی دەدا، هەروەهــا خاوەنــی مێگــەڵ بوو بازرگانیشــی 
دەكــرد، هەندێــك لــە پاشــاو فەرمانــڕەواكان تەنهــا خەریكــی كاری كارگێــڕی 

یــان ئابــووری بــوون.
لەبــەر  پیــرۆزی پەرســتگا دانیشــتوانی دۆڵــی دووئــاوان بەتایبەتــی پاشــاو 
فەرمانــڕەواكان جەختیــان لەســەر بنیاتنــان و خزمەتكردنــی كردبــۆوە، پەرســتگا 
لەســەر شــوێنێكی بــەرز یــان ســەكۆیەك دروســتدەكرا تاوەكــو گەورەیــی 
بگونجــێ،  خواوەندەكانــدا  پایــەی  لەگــەڵ  و  دەربكــەوێ  شــكۆمەندی  و 
دیوارەكانیشــیان بــە نەخــش و نیــگاری جــوان دەڕازانــدەوەو رەنگیــان دەكــرد، 
بــەاڵم زیاتــر رەنگــی ســپییان بەكاردەهێنــا تالــە شــەودا بــە جوانــی بدرەوشــێتەوە، 
پێكهاتبــوو  دروســتكراو   قــوڕ  لــە  ژوورێكــی  تەنهــا  پەرســتگا  لەســەرەتا 
دەالقەیەكــی تێــدا بــوو بــە )پەیكــەری( ناودەبــرا، چونكــە پەیكــەری خواوەنــد 
لــەوێ  دادەنــرا، و گۆڕەپــان )پاوەن(ێكــی فــراوان لــە دەوری پەرســتگا هەبــوو..
ــە  ــە ئەنجامــی پێشــكەوتنی ژیانــی ناوشــار و گەشەســەندنی ڕۆڵــی پەرســتگا ل ل
ــەاڵم  ــوو، ب ــر ب ــەورەو فراوانت ــتگا گ ــای پەرس ــەری بین ــتوان ڕووب ــی دانیش ژیان
ــرد  ــوارال دەك ــەر چ ــان لەه ــەكانی ڕووی ــووی گۆش ــەی پێش ــو نەخش هەروەك
وكەچــی لەنەخشــەی نوێیــدا پاشــكۆی زۆری زۆری بــۆ زیادكــرا كەبــۆ پەرســتن
ــاوی  ــل دەكات ن ــە زەققــورەی باب ــاژە ب ــی )هیرۆدتــس( ئام مێژوونووســی یۆنان
لێنــاوە )قوللـــەی بابــل( ودەڵێــت: ئــەم قوللەیــە لــە حەوت )نهــۆم( دروســتكرابوو، 
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پاشماوهی زهققورهی ئور

و كارگێــڕی تەرخانكــران، لــەم نەخشــە نوێیەیــدا پەرســتگا بــە رۆژێــك دەســتی 
پێدەكــرد ئەمیــش دەچــووە ســەر پاوەنێكی بەرینی زەوی و لەوێشــەوە دەگەیشــتە 
ــوو،  ــن شــوێنی پەرســتگا ب ــەم ژوورە پیرۆزتری ــد، ئ ژووری)پەیكــەر(ی خواوەن
ــەكۆی  ــدا س ــەردەم دەالقەكەش ــوو لەب ــەر هەب ــەی پەیك ــەم ژوورەدا دەالق و ل

قوربانیكردنــی هەبــوو.

زەققورە:
لــە زمانــی ئەكــەدی وشــەی )زەققــورە( مانــای )بینــای بڵنــد( دەبەخشــێ. 
ــوو.  ــن پێكهاتب ــا حــەوت چی ــە ســێ ت ــد، ل ــە قولەیەكــی زۆر بڵن ــوو ل ــی ب بریت
لــە چینێكــەوە بــۆ چینــی ســەرەوە، ڕووبــەری ســەروتر كەمتــر دەبێــت بنكــەی 
ــەی  ــە پێپلیكان ــوو، بەگشــتی زەققــورە ب ــان الكێشــە دەب زەققــورە چوارگۆشــە ی

دەرەكــی دەورە دەدرا.
زەققــورە گرنگتریــن بەشــەكانی پەرســتگاكانی شــار بــوو. ســەكۆكەكانی 
ــە  ــەدەرەوە ب ــرا، ل ــات دەن ــە تیشــكی ڕۆژ بنی ــە خشــتی وشــكراو ب )زەققــورە( ل
بــەرگ لــە كەرپووچــی ســوركراو بەرگردەكــرا. نــاوی پاشــای بنیاتنــەری لەســەر 
ــوو. ــاواز ب ــر جی ــۆ شــارێكی ت ــە شــارێكەوە ب ــارەی زەققــورە ل دەنووســرا. قەب

لەبەناوبانگترین زەققورەكان وەكو )زەققورەی بابل و زەققورەی ئوور(.
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ــان  ــد تەرخ ــوودانی خاوەن ــۆ پش ــوو، ب ــووك ب ــی بچ ــەم ژوورێك ــی حەوت نهۆم
ــو  ــوو، تاك ــی ناب ــا)ئوورنەمو( بنیات ــە ش ــوور( ك ــاری ئ ــورەی )ش ــوو. زەقق كراب
ــەری بنكەكــەی  ــوور( لەســەر پــێ مــاوە، ڕووب ئێســتا پاشــماوەی زەققــورەی )ئ
ــە  ــەن. ل ــدە دەك ــە 13م مەزن ــەی ب ــان بەرزیەك ــە 2700م2 شوێنەوارناس دەگات
ســێ نهــۆم پێكهاتبــوو، ئــەم زەققورەیــە بــە جوانــی و ڕێكــی و پتــەوی بناغــەی 
ــاو  ــی گونج ــێوەیەكی ئەندازەی ــە ش ــە ب ــەم زەققورەی ــی ئ ــە. ئەندازیاران ناوبانگ

ــتبوو. ــان ڕێكخس ــوو پێوەرەكانی هەم
كاشــیەكان لــە )عەقرقــوف( زەققورەیــان بنیانتــاوە، ئاســەواری تــا ئێســتا لەســەر 
پێیــە، لەحــەوت نهــۆم پێكهاتبــوو.. ســۆمەریەكان لــە شــارەكانی وەركا و ئەریــدۆ 
و نەفــەر  زەققورەیــان بنیاتنــاوە. شــای ئاشــووری ســەرجۆنی دووەم لــە شــاری 

)خرســباد( زەققورەیــان بنیاتنــاوە.

)كاهینــەكان(:   ئەوانــەن كــە خزمەتــی خواوەنــدەكان دەكــەن، چاودێــری 
پەرســتگاكانیان دەكــەن ئاهەنگــە ئایینیــەكان بەڕێوەدەبەن.

زهققورهی عهقهرقوف
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لەســەرەتادا لــە واڵتــی ســۆمەری هــەردوو دەســەاڵتی دونیایــی و ئایینی بەدەســت 
پیــاوە ئاینیــەكان بــوو، بــەاڵم پاشــتر ئــەم دوو دەســەاڵتە لێــك جیابوونــەوەو پیــاوە 
ــینیان  ــدن و نووس ــەكان خوێن ــوو. كاهین ــا ب ــەاڵتی ئایینی ــا دەس ــەكان تەنه ئاینی
ــن(  ــوون. )كاه ــەوان ب ــەر ل ــەر و دادوەرەكان ه ــتاو نووس ــە مامۆس ــوە، بۆی زانی
پایــەی ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی بەڕێــز و شــكۆداری هەبــوو.. بەهــۆی زۆربوونــی 
ئەركەكانــی )كاهینــەكان( جــۆرە پســپۆڕیەك لــە كارەكانیــان پەیــدا بــوو.. 
بۆیــە یەكێكیــان سەرپەرشــتی كاروبــاری قوربانیكردنــی دەكــرد ئــەوی تــر 
ــتران و  ــی س ــتی ئاهەنگ ــێیەمیان سەرپەرش ــەردەكرد، و س ــەكانی چارەس نەخۆش
ــە  ــن( ئەمان ــی – كاه ــاوی ئایین ــن جــۆری )پی ــرد. گرنگتری ــروودەكانی دەك س

ــوون: ب

گیانــە  ڕاونانــی  و  نەخۆشــی  چارەســەری  بەرپەرســی  أ -ئاشــیبو: 
بــوو. شــەڕنگێزەكان 

ب - مشمشــۆ: بــەكاری بەخــت خوێندنــەوەو قاڵچێتــی هەڵدەســتێ، 
ــت. ــاوو زەی ــە ئ ــتگابوو ب ــەوەی پەرس ــن كردن ــتی و خاوێ ــا سەرپەرش هەروەه

ج- نـــــارو: سەپەرشــتی ڕێكخســتنی خوێندنــەوە الواندنــەوە ئایینیــەكان 
دەكات.

د- گالــو: ئامێرەكانی مۆسیقا ئامادە دەكات و مۆسیقا ئایینی دەژەنێت.

ه- شیشــكلو: سەرپەرشــتی هەمــوو دروشــمە ئایینیــەكان و ئاهەنگەكانــی 
ســەری ســاڵ و نوێكردنــەوەی پەیمــان بــۆ پاشــای دەكــرد.

هەروەهــا ئافرەتــە كاهینــەكان ڕۆڵــی گرنگیــان لەبەڕێوەبردنــی كاروبــاری 
ــی دروشــمە  ــدەكان و پەیڕەوكردن ــی خواوەن پەرســتگاكان و خزمەتكردن

ئایینیەكانــدا هەبــوو.
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)Akitu(:)ئاهەنگیسەریساڵ)ئەكیتۆ

ئــەم ئاهەنگــە بــە بیروبــاوەڕە ئایینیەكانــی دانیشــتوانی دۆڵــی دوو ئاوانــەوە بەنــدە. 
ــی  ــە واڵتان ــتر ل ــرد. پاش ــتی پێك ــۆمەریەكانەوە دەس ــەردەمی س ــەرەتادا لەس لەس
ــەم  ــووە ئ ــاو ب ــەكان ب ــر الی بابلیی ــەاڵم زیات ــووەوە، ب ــل و ئاشــووریش باڵوب باب
ــەكردن و  ــان لەگەش ــەوەی ژی ــەرەتای نوێبوون ــۆ س ــووە ب ــەك ب ــە هێمای ئاهەنگ
ســەوزبوونی زەوی ودارو درەخــت و رووەك و ئــاژەڵ و پەلــەوەرو مێــروو، 

ــی. ــۆ گــوڵ و جوان ــووە ب ــش ب ــا هێمایەكی هەروەه
ئاهەنگێــڕان لــە ســەرەتای مانگــی نیســان پێدەكــردو 12 ڕۆژ دەخایەنــدو پێنــج 
ــەوەی  ــاوان و نوێكردن ــە ت ــەوە ل ــۆ پاكبوون ــرا ب ــان دەك ــی تەرخ رۆژی یەكەم

ــر. ــۆ ســاڵێكی ت ــۆ پاشــاو هێشــتنەوەی پاشــا لەســەر حوكــم ب پەیمــان ب
لــە شــاری بابــل شــەقامی تایبــەت بــە تێپەڕبوونــی كاروانــی ئاهەنگەكــە هەبــوو 

نــاوی )شــەقامی كاروان(ی لێنرابــوو.

ئاههنگی سهری ساڵ له بابل
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ــار  ــوورەی ش ــا دەرەوەی ش ــتارەوە ت ــد عەش ــتگای خواوەن ــە دەرگای پەرس  ل
درێــژ دەبــووەوە كــە پەرســتگای تایبەتــی بــۆ ئاهەنگێڕانەكــەی لــێ بنیاتنــرا بــوو. 
پــاش كۆتایــی پێهاتنــی ڕێــڕەوی كاروان و گەیشــتنی كاروانەكــە بــە پەرســتگای 
ــەوە بەمــەش  ــاوی ئایینــی ))كاهــن(( دروشــمەكانی پاشــای دەوت ئاهەنگەكــە پی
ئاهەنگەكــە دەگەیشــتە لوتكــە، و ئاهەنگەكــە كۆتایــی دەهــات. لــە رۆژی 

ــدەوە پەرســتگاكان. ــان دەگەڕان ــردا پەیكــەری خواوەندەكانی دوات
جێــی ئاماژەیــە ئــەم ئاهه نگــە جــۆرە رێكخســتنێك بــوو لــە نێــوان پاشــاو 
ــدا.  ــوان خۆیان ــە نێ ــۆ دابەشــكردنی دەســەاڵتی ئایینــی و نیایــی ل ــدا ب كاهینەكان
لەگــەڵ ئــەوەدا ئــەم ئاهەنگــە هێمایەكــی ئایینــی بووە ئامــاژەش بــووە و زۆربوون 

ــووە. ــش ب ــەوەی ژیانی و وەرزی گەشــە، هێمــای نوێبوون
شــایانی باســە زۆربــەی جەژنەكانــی میللەتــان بەنــدە بــووە بــە دیــاردەی سروشــتی 
ــەوە  ــەكان و وەرزی دروێن ــتنی بەروبووم ــی وەرزەكان و پێگەیش ــو گۆڕان وەك
لەوانــەش ئاهەنگــی كــوردە ئیزدیــەكان و جەژنــی )الفصــح(ی فەلــەكان و 
جەژنــی نــەورۆزی كــوردان و نەتــەوە ئارییــەكان كــە الی كــورد بووەتــە 

ــی. ــی نەتەوەی جەژن

سێیەم:نووسینوفێربوون:

ــە كــە ســەرەتا  ــەم وێنــەو هێمایان ــاوە. ئ ــان بەكارهێن ســۆمەرییەكان وێنــەو هێمای
لەســەر تاتــە قــوڕ بــە پێنووســێكی لــە قامیــش دروســتكراوی نــووك ســێ 
ــوون پاشــتر  ــان تەڕب ــە كاتــی بەكارهێن ــوڕەكان ل ــە ق گۆشــەیی دەنووســران. تات
پــاش وشــكبونەووەیان، وێنــەو هێمــاكان لــە وێنــەی )بزمــار( دەردەكەوتــن، بۆیــە 
ئــەم دەســتخەتە پێــی دەوتــرا )نووســینی بزمــاری)Cuneiform(، نووســینی بزمــاری 

بــە ســێ قۆناغــدا تێپەڕبــووە ئەوانیــش:
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قۆناغیوێنەیی:
مــرۆڤ وێنەیەكــی بچووكــی ئــەو شــتانەی دروســت دەكــرد كــە گوزارشــی لــە 
ــا وێنــەی چیــای  ــە: ئەگــەر چیــای ببیناب هەســت و دیتنەكــەی دەكات. بــۆ نمون

دەكێشــا.
) Kur ( ، ئەگــەر ئامــاژەی بــە ماســی بكردایــە وێنەكــەی دەكێشــا، بــەم جــۆرە 
نووســەر لــەم قوناغــەدا بــە پلــەی یەكــەم گوزارشــتی لــە شــتە مادیــەكان دەكــرد، 
بــۆ ئــەم مەبەســتە پێنووســی نــووك تیــژی بەكاردەهێنــا تەنهــا لــە )وەركا( پێنــج 

هــەزار تاتــە قــوڕ دۆزراوەنەتــەوە.

:)Ideographic(قۆناغیهێمابەكارهاتن
 وێنــەكان هەمــوو شــتەكانیان دەرنەخســت.. بەتایبەتــی هــزرو كــردەوەكان. بۆیــە 
مــرۆڤ نیشــانەو هێمــای بەكارهێنــا بــۆ دەرخســتنی هــزرو كارەكانــی،  بۆیــە لــە 

نووســیندا نــاو كارو خەســڵەتەكانیش هاتنــە تۆماركــردن.
ــارەكە  ــودی هەس ــاژە بەخ ــا ئام ــارە( تەنه ــتێرە – هەس ــانی )ئەس ــە وێنەكێش بۆی
ــد، بەشــتە بروســكەدارەكان  ــە خواوەن ــدی، ب ــە بڵن ــوو ب ــاژە ب ــوو، بەڵكــو ئام نەب
ــۆ وەســتان و ڕۆشــتن و هەڵگرتــن و ڕاكــردن. ــوو ب وێنەكێشــانی )پــێ( ئاماژەب

تاته قوڕێك كه نووسینی وێنهیی تیادا دهردهكهوێت



49

)Phonetic( :)قۆناغیدەنگی)بڕگەیی
ــگ(  ــو )دەن ــای وەك ــۆی بەه ــی بەه ــی و هێمای ــانەی وێنەی ــەدا نیش ــەم قۆناغ ل
بەكارهاتــووە. بەبــێ گوێــدان بەمانــای وێنەیــی و هێمایەكــەی. نووســین وەكــو 
پیتــە )ئەیجەدیــەكان(ی لێهــات، لەگــەڵ بوونــی جیــاوازی ئەویــش ئەوەیــە كــە 
ــان  ــی )م ی ــو پیت ــتە دەكات وەك ــاك بەرجەس ــی ت ــەكان( دەنگ ــی )ئەبجەدیی پێ
ــت لەگــەڵ  ــەوە دەنگــی كــپ دەنوێنێ ــە ئ ــان ر(، هەرچــی بڕگــەی دەنگیی د ی
ــپ  ــی ك ــە دوو پیت ــان ل ــم( ی ــو، ئ ــا، م ــو )م ــان وەك ــش ی ــن پێ ــی بزوێ پیتێك
   ،)Nin  پێــك دێــت لــە ناوەندیــان پیتــی بزوێــن هەبــوو وەكــو )نیــن – خاتــون
ــی  ــەوەی زمان ــەكان ڕەنگدان ــی و هێمای ــانەو وێنەی ــا - Kur (. نیش ــوڕ – چی ك
نووســینەكە نەبــوون، چونكــە دەكــرێ ببتــە گوزارشــتكردن لــە شــتەكان لەهــەر 

زمانێكــدا.
لــە قۆناغــی دەنگــدا، دەركــەوت ســۆمەریەكان، وێنــە و نیشــانەیان لەگــەڵ 
ــان .  ــە زمانەكەی ــۆ گوزارشــتكردن  ل ــاوە ب بڕگــەی بەهــا دەنگییــەكان بەكارهێن
بۆیــە زمانەكــەی خۆیــان لــە شــێوەی بڕگــەدا نووســیوە، چونكــە زمانی ســۆمەری 

لــە زمانــە لكێنــراوه  )لغــە لصقیــە(.
دوو بڕگە یان زیاتر پێكەوە دەلكێنرا بۆ ئەوەی مانایەكی نوێ ببەخشێت.

بۆ نموونە وشەی ئن + لێڵ = مانای)گەورەیان خواوەندی هەوا( دەبەخشێت.
هەروەها وشەی ئی = كۆشك و وشەی گال = مەزن

پێكــەوە بەكارهێنانــی ئــی + گال = مانــای: كۆشــكی مــەزن دەبەخشــێت. وشــەی 
ئــن = گــەورەو وشــەی كــی = زەوی 

پێكەوە گرێدانی ئن + كی = مانای )خواوەندی زەوی( دەبەخشێت.
نووســین بەدەســتی ئەكەدییــەكان و بابلییــەكان و ئاشــوورییەكان گەشەســەندنی 
بەخــۆوە بینــی.. ئــەوان خەتــی بزماریان لــە ســۆمەریەكان وەرگرت، نیشــانەكانیان 
كورتكــردەوە، زمانــی خۆیــان پــێ تۆماركــرد، ژمــارەی نیشــانەكان 1800 

ــۆ 200 نیشــانە. ــان كــردەوە ب نیشــانەبوو، ئاشــوورییەكان كورتی
بەهــۆی بەكارهێنانــی نووســینی ســۆمەری لــە الیــەن نەتەوەكانــی تــرەوە، 

ئاســەواری زمانــی ســۆمەری لــە زمانــی ئــەو نەتەوانــە دیاركــەوت.
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قوتـابخانـەكان:

لــە دۆڵــی ڕافیدەیــن هیــچ جــۆرە قوتابخانەیــەك بــە چەمكــی هاوچــەرخ نەبــوو،  
بــەاڵم جێگــەی فێركردنــی خوێنــدن و نووســین و ژمێریــاری هەبــووە.

ــی تەرخــان دەكــرا مامۆســتاكان  ــۆ فێركردن ــە پەرســتگاكان، باڵێكــی بیناكــە ب ل
مندااڵنــی  فێرخوازانیــش  یەكەمیــن  بــوون،  )كاهــن(وكان  جــار  یەكەمیــن 
ــی  ــۆ فێركردن ــكەكانیان ب ــی كۆش ــان باڵێك ــا پاش ــوون،  هەروەه ــەكان ب كاهین

منداڵەكانیــان تەرخــان دەكــرد.
ــراوە،  ــەكان – E.D.UBA( لێن ــی تات ــاوی )ماڵ ــی ســۆمەریدا ن ــە زمان ــە ل قوتابخان
چونكــە فێربــوون بــە ئامادەكردنــی تاتــە قوڕینــەكان دەســتی پێكــرد كــە 
ــدا  ــان كات ــە لەهەم ــەوەی قوتابخان ــەر ئ ــە( لەب ــی قوتابخان ــرا )تاتەكان ــی دەوت پێ
پەرتووكخانــەش بــوو، بۆیــە زاراوەی )E.D.UBA( بــۆ كتێبخانــەش بەكارهاتــووە.
فێربــوون لــە تەمەنــی 7 ســاڵی دەســتی پێدەكــرد، ســەرەتا قوتابی فێــری )خوێندن 
ــی و  ــوو، چەرخناس ــر دەب ــی بڵندت ــەرەو قۆناغێك ــتر ب ــوو. پاش ــین( دەب و نووس

پزیشــكی و ماتماتیكــی دەخوێنــد.
ــی  ــووی دانای ــا خان ــو وات ــووی مەم ــاوی )خان ــی ئەكــەدی ن ــە زمان ــە ل قوتابخان

Betmamu( لێنــرا.

ــەكان  ــتای وان ــە، مامۆس ــی قوتابخان ــان دەوت، باوك ــەر، پێی ــتای بەڕێوەب مامۆس
بــە بــرا گــەورە ناســراوە، گرنگتریــن ئەركەكانــی نووســینی تاتــە قــوڕەكان بــوو 
ــینی  ــا نووس ــنەوە، هەروەه ــردن بینووس ــێ دەك ــی ل ــدكاران و داواش ــۆ خوێن ب

ــن. ــێ دەگرت ــی ل ــی دەپشــكنی و گوێ خوێندكاران
پاشــتریش پســپۆری لــە قوتابخانــە پەیدابــوو، مامۆســتای نیگاركێشــان لــە 
ــی  ــی هاتن ــش بەدواداچوون ــتایەكی تری ــەوەو مامۆس ــان جیاكرای ــتای زم مامۆس

ــی دەپرســیەوە. ــی دەوامیان ــك وپێك ــە ڕێ ــردو ل ــان دەك قوتابی
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كتـێـبـخـانـە:

بــە كۆكردنــەوەی دەقــە  بایەخیــان  ئایینیــەكان(  )پیــاوە  پاشــاو كاهنــەكان 
بزماریــەكان داوە بەتایبەتــی دەقــە ئاینــی و ئەدەبیــەكان ڕێكیــان خســتووەو 

لەشــوێنی دیاركــراودا دایاننــاوە.. بــەم شــێوەیە )كتێبخانــە( پەیــدا بــوو.
ــرود  ــل( و نەم ــش( و )باب ــەر( و )وەركا( و )كی ــە )نوف ــایانە ل ــەی پاش كتێبخان

ــەوە. ــو( دۆزرای )كەلخ
پاشــای ئاشــووری )ئاشــوربانیبال( 668 – 626 پ.ز تاتــە قوڕەكانــی لــە هەمــوو 
شــارەكانی عێــراق كۆكردۆتــەوە، كتێبخانەیەكــی لــە كۆشــكەكەی دانــاوە. زیاتر 
ــۆ ڕێكخســتنی  ــوو ب ــوو، كەســێك هەب ــە بیســت هــەزار تابلــۆی بزمــاری تێداب ل
تاتــە قــوڕەكان نــاوی )ئەمینــداری تاتەكان)كتێبخانــە(ی لێنــراوە، تاتــە قــوڕەكان 
لەنــاو زەنبیلــی قامیــش یــان ســەندوقی تەختــە یــان گــۆزەی ســووركراوە 
دەپارێــزرا. بــە تەنیشــتیەوە تابلۆیەكــی بچــووك )ناســنامە( بــۆ ناســاندنی تاتــەكان 

ــان هەڵدەواســرا. و ناوەڕۆكەكانی

دەقەبزمارییەكان:

لــە دۆڵــی دووئــاوان، نزیكــەی دوو ملیــۆن دەقــی بزمــاری دۆزراونەتــەوە. 
دەقــەكان چەندیــن الیەنــی ئابــووری و ئایینــی و ئەدەبــی و یاســایی و كارگێــڕی 
ــدو  ــی بەخــت ناســین و هەسارەناســی و پەن ــاری و چەرخناســی و دەق و ژمێری

ــە: دەقــی تریــان گرتوەتــە خــۆ. لەوان

أ - ئـەدەب )وێــژە(: 
 دەقــە ئەدەبیــەكان بــە بــەراورد لەگــەڵ دەقەكانیتــر كەمتــرن. دەقــە ئەدەبیــەكان 
ــە  ــر ل ــەر زیات ــوون، لەس ــژ ب ــە درێ ــەم دەقان ــە.. ئ ــانەیان تێدای ــتان و ئەفس داس
ــەكان  ــە ئەدەبی ــن دەق ــراون. بەناوبانگتری ــوڕ نووس ــی ق ــان تابلۆیەك ــك ی لەوحێ
وەكــو داســتانی )خولقاندنــی بابلــی – الخلیقــە البابلیــە( كــە بــاس لــە جیهانــی 
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خواوەنــدەكان و دامەزراندنــی گــەردوون و خەڵقــی ئینســان دەكات، بە شــێوازی 
ــەوە. ــەوا( دۆزرای ــەی )نەین ــە كتێبخان شــیعر لەســەر حــەوت قــوڕ نووســراوە، ل

هەروەهــا وەك )داســتانی گەلگامیــش( كــە بــاس لــە مــرۆڤ دەكات، ســیفەتی 
ــوڕ  ــۆی ق ــاڵ، بەشــێوازی شــیعر لەســەر 12 تابل ــە پ ــەدەری دەخات ــرۆڤ ب ــە م ل

نووســراوە.
ــدو(و  ــای وەركا و برادەرەكــەی )ئەنكی ــش( پاش ــتانە باســی )گەلگامی ــەم داس ئ
پاڵەوانەتێیــان دەكان.. بــاس لــە نەخۆشــكەوتن و مردنــی )ئەنكیــدو( و نیگــەران 
بوونــی گەلگامیــش بــەم ڕووداوەوە و هەوڵەكانــی بــۆ ڕزگاركردنــی لــە )مــردن( 

دەكات، بــەاڵم بەبــێ هــوودە بــوو.
وەفــاداری  و  دۆســتایەتی  لەنموونــەی  مرۆڤایەتــی  ســۆزی  داســتانەدا  لــەم 
لــە بەرخــودان و خزمەتكردنــی میللەتــدا  نەمــری مــرۆڤ  دەردەخــات. و 

خزمەتگوزاریەكانیــدا. كارە  لــە  مــرۆڤ  نەمــری  واتــا  دەنوێنێــت. 
جگــە لــە دەقەكانــی ســەرەوە، دەقــی ئەدەبــی لەشــێوەی ئەدەبــی ژیــری و پەنــد 

و ئامــۆژگاری بەرچاودەكەوێــت، لــەو دەقانــە:
))میللەتی بێ پاشا وەكو مێگەلی بێ شوان وایە((

))گوێڕایەڵی دایكت بە هەروەكو چۆن فەرمانی خودا بەجێ دەهێنێت((.
چەندیــن دەقــی تــر هەیــە، كــە دادوەری خواوەنــد پیشــان دەدات وەكو داســتانی 

ــی بابلی(. )ئەیوب

ب - یـاســاكان: 
بــۆ ڕێكخســتنی ژیانــی كۆمــەڵ و ، چارەســەكردنی گرفتەكانــی هاوواڵتــی 
ــاو  ــتدرێژی، پاش ــتنی دەس ــی و نەهێش ــەرك و مافەكان ــانكردنی ئ و، دەســت نیش
ــژن. ــا داڕێ ــازی و یاس ــوون چاكس ــن ڕاهاتب ــی ڕافیدەی ــە دۆڵ ــەكان ل حوكمڕان

ــە  ــا ك ــدەكان دەكات، پاش ــكۆمەندی خواوەن ــە ش ــاژە ب ــاكان ئام ــەكی یاس پێش
یاســا دادەڕێژێــت، ئــارەزووی خواوەنــدەكان بەجــێ دەهێنێــت، بەمەبەســتی 

باڵوكردنــەوەی دادوەری و خۆشــگوزەرانی بــۆ دانیشــتوان.
هەرچــی كۆتایــی یاســاكانە، ئــەوە باســی لــە دەســكەوتەكانی پاشــایان دانــەری 
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یاســاكان دەكــرد لەگــەڵ بانگــەواز كــردن بــۆ پاراســتن و النەبردنــی یاســاكە، 
ــەو كەســانە دەكــرد كەدەســتكاری یاســاكان دەكــەن  هەروەهــا هەڕەشەیشــی ل

بــەوەی كــە خواوەنــدەكان بەاڵیــان بەســەردا دەبارێنــێ.
میری بنەماڵەی لەگشتی سۆمەری ئورونمیكینا )ئوركاجینا( یەكەمین جاڕنامەی 

چاكسازی كۆمەاڵیەتی لە دەوروبەری ساڵی 2400 پ.ز باڵوكردەوە. 
بەمەبەستی نەهێشتنی دەستدرێژی بۆ سەر بێ دەسەاڵت و هەژارەكان، هەروەها 

باجی كەمكردەوەن مافەكانی بۆ مافە پێشێلكراوەكان گەڕاندەوەو ئازادی 
بەخشی.

لەو یاسانە كە بەدەست توێژەرەوەكان گەیشتووە:

1-یاسایئورنەمو2113–2096پ.ز:
ــە زمانــی ســۆمەری  ــەم یاســایە ب كۆنتریــن یاســای كــە تاكــو ئێســتا دۆزراوە. ئ
تۆماركــراوە، 31 بەنــدی یاســایی تێدایــە. لەگــەڵ كۆتاییــەك، هەندێــك لــە 
بەنــدەكان ناخوێندرێنــەوە، چونكــە ڕزیــون، ئــەم یاســایە بنەمــای پێبژاردنــی بــۆ 
ــۆمەرییە –  ــی س ــتانییەتی كۆمەڵ ــەش بەڵگــەی شارس ــاوە، ئەم ــزادان بەكارهێن س

ــووە: ــدی 15 دا هات ــە بەن ــەش ل ئەم
)) ئەگــەر پیاوێــك پێــی كەســێكی تــری بــڕی ئــەوە لەســەریەتی 10 شــیقلی زیــو 

بداتــە زەرەر لێكەوتووەكە((.

2-یاسای)لبتعەشتار(:1934–1924پ.ز:
پێنجەمیـــن پاشــای بنەماڵــەی )ئیســن(ە . یاســاكەی بــە زمانــی ســۆمەری دانــاوە. 
ــدە  ــەاڵم تەنهــا 37 بەن ــەم یاســە 100 بەنــدی گرنبێتەخــۆ، ب ــدە دەكرێــت ئ مەزن

ــەرەوەكان. گەیشــتوەتە دەســتی توێژین
بەنــدەكان لــە بەندەكانــی یاســای )ئورنەمــو( دەچێــت، چونكــە ســەرەتای 

)بــژاردن( لێرەشــدا هەیــە.
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3-یاسـایئەشـنـۆنـە:
دەگەڕێتــەوە مەملەكاتــی ئەشــنونە لــە دەڤــەری )دیالــی(. كۆپیەكــی ئــەم یاســایە 
ــە نزیكــی )بەغــداد جدیــدە( دۆزرایەوە.پێشــەكیەكەی  ــە گــردی )حەرمــەل( ل ل
بــە زمانــی ســۆمەری نووســراوە، هەرچــی 60 بەنــدی یاســاكەیە، ئــەوە بەزمانــی 
ــەم  ــی ل ــتانییەتی ســۆمەری زۆر بەڕوون ــراوە. كاریگــەری شارس ئەكــەدی نووس

یاســایەدا دیــارە. دیســان ســەرەتای )بــژاردن – التعویــض( لێرەشــدا هاتــووە.

4-یاسایحامورابی:1792–1750پ.ز

ڕێكتریــن و پێشــكەوتووترین یاســای دۆزراوەی ئــەم ســەردەمانەیە. ئــەم یاســایە 
لەســەر میلێــك لــە بــەردی )دیورایــت(ی ڕەش، تۆماركــراوە. لەشــاری )سوســە( 

پایتەختــی واڵتــی )ئیــالم( )دەڤــەری ئەهــواز( لــە 1901 ز دۆزراوەتــەوە. 

میلهكهی حامۆرابی 

ــل(  ــی )باب ــاش پەالماردان ــەكان پ ــارە ئیالمیی وادی
وەكــو تااڵنــی لەگــەڵ خۆیــان بردویانەتــە ئــەوێ. 
بــەرزی میلەكــە 225ســم، تیرەكــەی 60 ســم 
ــدی رۆژ  ــەی خواوەن ــە، وێن ــەرووی میلەك ــە س ل
كێشــراوە لەســەر كورســی خــۆی دانیشــتووە، 
حەمورابــی بەرامبــەری كڕنــۆش دەبــات. ئــەم میلــە 
44 بڕگــەی نووســینی بــە زمانــی ئەكــەدی تێدایــە.
پێشــەكی بــە شــێوازێكی ئەدەبــی شــیعر ئامێــز 
ــر  ــێوازێكی نزیكت ــە ش ــەی ب ــراوە. كۆتاییەك نووس
ــە  ــدەكان ك ــراوەتەوە. بەن ــا نووس ــی یاس ــە زمان ل
ژمارەیــان 282 بەنــدە، هەموو مەســەلە كۆمەاڵیەتی 

و ئابــووری و ســەربازیان چارەســەركردووە.
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دەكرێت یاسای حامورابی بەم شێوەیە پۆلین بكرێت:
بەشی یەكەم:  دادوەری )بەندی 1 – 5(

بەشی دووەم:  ماڵ و موڵك )بەندی 6 – 126(
بەشی سێیەم:  باری كەسی )بەندی 127 – 214(

بەشی چوارەم:  كرێ )بەندی 215 – 277(
بەشی پێنجەم:  كۆیلە )بەندی 277 – 282(

وێــڕای زۆری بەندەكانــی ئــەم یاســایە، هەندێــك كێشــەی گرنــگ هەیــە باســی 
نەكــردون وەكــو كوشــتنی قەســتی و ڕفاندنــی هاوواڵتیان و خیانەت لە نیشــتمان، 
پێدەچــێ ئەمانــەی بــۆ نەریــت و یاســای بــاوی ئەو كاتە جێهێشــتبێ. لەم یاســایەدا 
ــژاردن( ــۆ ب ــای )ب ــەی بنەم ــە پێچەوان ــارە ب ــی دی ــە ڕوون ــزادان( ب ــای )س بنەم
ــتەكیەكان  ــوری(ە دەش ــتی )ئام ــااڵ. دەس ــۆ ب ــەوە ب ــەش دەگەرێت ــۆی ئەم ەوە ه
بەســەر عێــراق و كۆتایــی هاتنــی دەســەاڵتی ســۆمەریەكان بۆیــە بــە زەبــری هێــز 
یاساكانیشــیان چەســپاندووە، هەروەهــا لەبــەر زۆری ژمــارەی دانیشــتوان و بــاڵوی 
پێشــێلكردنی مافــی كەســانی تــر رێــو شــوێنی ســەركوتكارانەیان گرتۆتــە بــەر 
هــەروەك چــۆن لــە یاساكەشــدا رەنگــی داوەتــەوە. ئەمــەش نموونەیەكیــی ئــەم 

یاســایەیە بەنــدی )6( دەڵێــت:
)) ئەگــەر كەســێك شــتێكی لــە خواوەندیــان لــە كۆشــك دزی، ئــەو كەســە لــە 
ــە  ــت، ل ــێ دەگیرێ ــتەكە پ ــەو كەســەش كــە ش ــا ئ ــت، هەروەه ــێدارە دەدرێ س

ســێدارە دەدرێــت((.
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چــوارهم:ژیانــیكۆمەاڵیەتــی:

گــەڕان بــەدوای ژیانــی كۆمەاڵیەتــی كارێكــی بەپێزە، بــۆ زانینــی پەیوەندییەكانی 
نێــوان دانیشــتوان و گرفتەكانیــان و ئاســتی ژیانــی ڕۆژانــەو گوزەرانیــان و 
ئاســتی رۆشــنبیریان، و ئاشــنابوون لەگــەڵ داب و نەریتیــان و دیاریكردنــی 

ــتەجێبوونیان: ــتی نیش ــان و سروش ــەكان و زم چینەكۆمەاڵیەتیی

أ-چینەكۆمەاڵیەتییەكان:
كۆمەڵگــەی دۆڵــی دووئــاوان لــە دوو چینــی ســەرەكی پێكهاتبــوو، ئــازادەكات 
و كۆیلــەكان، بەگوێــرەی یاســاو نەریتەكانــی ئــەو ســەردەمە، ئەندامانــی چینــی 
)ئــازادەكات( هەمــوو وەكــو یــەك نەبــوون ، چونكــە ئــازادی هەندێكیــان 
ســنووردار بــوو، چینــی گشــتی كــە زۆرینــەی دانیشــتوانیان پێــك دەهێنــا، 
زۆربەیــان هەژاربــوون، ئازادیــان لــە ئــازادی چینــی حوكمرانــی دەوڵەمەنــدەكان 
كەمتــر بــوو.. ئــەو توێــژە بەپێــی یاســای حامورابــی لــە كۆمەڵگــە پێیــان دەوتــرا 
)هــەژارەكان – موشــكینم( چینــی دەســت ڕۆیشــتووەكان پێیــان دەوتــرا )چینــی 

ــم(. یەكــەم – ئویل
لە ڕووی عەمەلیەوە كۆمەڵگە لەم توێژانە پێكهاتبوو:

ــی  ــەوە. پایەیەك ــی دەگرت ــی و ژنەكان ــاو منداڵەكان ــا:  پاش ــی پاش 1- خێزان
ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی بڵنــدی هەبــوو، لــە كۆشــكی ڕازاوە دەژیــان، كــە هەمــوو 
ــە  ــت و كۆیل ــە بەردەس ــی زۆر ل ــوو. ژمارەیەك ــی تێداب ــی گوزەران هۆكارەكان

ــان دەكــرد. خزمەتی
ــب  ــاو نەجی ــەی پاش ــی بنەماڵ ــرو بەگزادەكان ــەاڵتدار:  میـ ــنی دەس 2- چیـ
زادەكان دەگرێتــەوە. لەگــەڵ خاوەنــی زەویــە بەرینــەكان و ســەركردەكانی 
ــان. ــەورە بازرگان ــەكان و گ ــاوە ئایینیی ــەكان و پی ــی هەرێم ــوپاو فەرماندەران س
3- دادوەرو پزیشــكان و نووســەرەكان و مامۆســتایان و خــاوەن پیشــەكان.. 

خۆشــگوزەران و ژیانــی باشــیان بردووتــە ســەر.
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4-چینــی گشــتی: بازرگانــە بچووكــەكان و خــاوەن پیشــەكان و كارمەندانــی 
كێڵگــەو ڕەزەكان دەگرێتــەوە. ئــەم خەڵكانــە لــە خانــووی بچووكــدا گوزەرانیان 
دكــرد و بــە كاری ڕۆژانــە بژێویــان دابیــن دەكــرد. زۆرجــار ئــەم جــۆرە كەســانە 
دەكەوتنــە ژێــر ڕكێفــی قەرزاریــەوە بەتایبەتــی لەكاتــی قەیرانــە ئابوورییــەكان، 
ــدەن و  ــان لەدەســت ب ــان ئازادیی ــان بفرۆشــن ی ــوون كــوڕان و كچانی ناچاردەب

دەبوونــە كۆیلــە.
5- كۆیلــەكان: پیــاوان و ژنــان دەگرێتــەوە، ئەوانــەی كــە لــە شــەڕەكاندا بەدیــل 
ــا  ــتت دەدا. هەروەه ــەژاری لەدەس ــۆی ه ــان بەه ــازادی خۆی ــان ئ ــران ی دەگی
منداڵــە غەیــرە شــەرعییەكان دەبوونــە كۆیلــە، منداڵــە كۆیلــەكان ســەرچاوەیەكی 

تــری چینــی كۆیلــە بــوون.
كۆیلــە بــە موڵكــی ئاغاكــەی دادەنــرا، نیشــانەی كۆیلەیــی لــە دەســت یــان لــە 
ــەم  ــدا ب ــە خــەاڵت بی ــان،  ب ــوو بیفرۆشــێ ی ــۆی هەب لەشــی دەدرا، ئاغاكــەی ب
ــان و  ــو  ژنهێن ــوو وەك ــی هەب ــك ماف ــە هەندێ ــەوەش كۆیل ــڕای ئ ــەم، وێ و ئ
خاوەنــداری.. یاســاكان ســزای ئــەو كەســانەیان دەدا كــە دەســتدرێژیان بەســەر 

ــەكان دەكــرد. كۆیل

ب-خێزان:
ــەو ســەردەمە  ــاوی ئ ــت و یاســاكانی ب ــای داب و نەری ــزان لەســەر بنەم خێ

ــەزرا. دادەم
هەنــگاوی یەكــەم بــە هەڵبژاردنــی هاوســەر لــە الیــەن كــوڕەوە دەســتی پێدەكــرد، كە 
برادەرەكانــی بــۆ ئــەم مەبەســتە دەكــردە ناوەنــد یــان لــە ڕێگــەی بــاوك و دایكــەوە. 
پاشــتر داوادەكــرا، پــاش ڕەزامەنــدی كەســوكاری كــچ، دیــاری پێشــكەش بــە بــووك 
دەكــرا، ئاهەنگیــان دەگێـــڕا وەكــو ڕشــتنی گــواڵو ڕۆنــی زەیت بەســەر  بوكــدا، جار 
وابــوو بەهــۆی ناكۆكی نێوان كەســوكاری بــوك و زاوا، مارەیەكە هەڵدەوەشــێنرایەوە.
ژنهێنــان لــە تەمەنێكــی منداڵیــدا دەســتی پێدەكــرد.. پــاش كۆتایی پێهاتنــی داواكاری، 
ئاهەنگەكانــی مارەبڕیــن دەســتی پێدەكــرد، و ژن هێنانەكــە مۆركــی یاســایی 

ــۆ. دەگرتەخ
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ــرا و پێویســت خێزانەكــەی بژێنــێ و خاوەنــی  ــە گــەورەی خێــزان دادەن پیــاو ب
دەســەاڵتی یەكەمــی هەبــوو لەنــاو خێزانــدا، فره ژنــی باوبــوو، واتــا پیــاو زیاتــر لــە 
ژنێكــی دەهێنــا، لــە یاســای حەمورابــی هاتــووە، پیــاو تەنهــا لــە حاڵەتــی نەزۆكــی 

ژنەكــەی یــان نەخۆشــییەكی بــەردەوام بــۆی هەبــوو ژنــی دووەم بهێنێــت.
ــەر  ــكات ئەگ ــەی ب ــە مێردەك ــەاڵق( ل ــەوە )ت ــوو داوای جیابوون ــۆی هەب ژن ب
ــا  ــی خــۆی ی ــۆ ناوزڕاندن ــە ب ــی ئەنجــام بدای پیاوەكــە كارێكــی ناوبانــگ خراپ

ــەی. ژنەك

پێنجــهم:ژیانــیئابووری     

أ-كـشـتوكاڵ:

ــی  ــتە بەپیتەكان ــی دەش ــوو بەتایبەت ــت زۆرب ــاوان زەوی و بەپی ــی دووئ ــە دۆڵ ل
باشــوور. گرفتــی ســەرەكی كــە دووچــاری هاوواڵتیــان دەبــوو، كەمــی ڕێــژەی 
بــاران بــوو، بەڕاددەیــەك كــە بەشــی ئاودێــری بەڕوبوومــی كشــتوكاڵێ نەدەكــرد. 
بۆیــە هەڵكەندنــی جۆگــە و ڕاكێشــانی ئــاو لــە دیجلــە و دیجلــەو فــوڕات دەبێتــە 

ســەرچاوەی ئاودێــری.
بــاری ئاووهــەوا بــۆ چاندنــی چەندیــن جــۆری بەروبــووم و درەخــت گونجــاو 
ــی  ــڕی ژیان ــووە بڕب ــەوە ب ــەردەمی زووەكان ــە س ــەر ل ــتوكاڵ ه ــە كش ــوو، بۆی ب

ــووری. ئاب
ــزن و ڕەشــەواڵخ  ــەڕو ب ــت، دانیشــتوان م ــە كشــتوكاڵ گرێدەدرێ شــوانكاری ب
ــەكان و  ــی كێڵگ ــۆ كێاڵن ــرت ب ــەواڵخ وەرگ ــە ڕەش ــان ل ــەن. كەڵكی بەخێوەك
ــك و  ــۆ و نیس ــم و ج ــان گەن ــن بەروبوومی ــكەكان. گرنگتری ــتنی گالیس ڕاكێش
گەنمەشــامی و پاقلــە بــوو. هەروەهــا كونجــی و هەرزنیــان چانــدوە، جگــە لــە 
ــان  ــەو رووەكــی جوانكاری ــا، لۆك ــرو دارخورم ــار و هەنجی داری خــۆخ و هەن

ــدووە. چان
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ئاودێری:	 
ــە  ــا. ل ــری بنیاتن ــۆ ئاودێ ــان ب ــتەمێكی كاریگەری ــن سیس ــی ڕافیدەی ــتوانی دۆڵ دانیش
چوارچێــوەی دروســتكردنی تۆڕێكــی ڕێكخــراو لــە جۆگــەو بەربەســت و بەنــداو. 
ــاو  و  ــی الف ــەوەی مەترس ــتی كەمكردن ــە مەبەس ــرد ب ــر ك ــتەكانیان بەهێزت بەربەس
گەیاندنــی ئــاو بــۆ جۆگــە ســەرەكیەكانی ئاودێــری. بەرزبوونــی ئــاو لــە هەندێــك 

ــە. ــەو دەڤەران ــەراو ل ــی زەوی ب ــەی پەیدابوون ــە مای شــوێندا دەبێت
پاشــاو فەرمانــڕەواكان بایەخیــان بــە بنیاتنانــی بەربەســت و بەنــداو داوە، لــە بەندەكانی 
یاســای ئــەو ســەرمەدا ئامــاژە بــەم مەبەســتە دەدرێــت، وەكــو باســكردنی كێشــەكانی 

ئاودێــری چۆنیەتی چارەســەركردنیان.
خاوەنداری زەوییە كشتوكاڵییەكان:	 

زۆربــەی زەوی كشــتوكاڵییەكان موڵكــی پەرســتگا بــوون، لــە ســەردەمی ســۆمەریدا. 
پەرســتگا ئــەم زەویانــەی داوەتــە خەڵكانــی تــر بەرامبــەر هەندێــك خزمەتگــوزاری 
ــی  ــەر ڕێژەیەك ــارەكان بەرامب ــە جوتی ــان دەدرا ب ــی. ی ــتگایان دەبەخش ــە پەرس كەب
دیاریكــراو لــە بەرهەمەكانیــان، یــان راســتەخۆ لەالیــەن كارگێــڕی پەرســتگاكانەوە 

بەرهــەم دەهێنــرا.
گرفتەكانی كشتوكاڵكردن:	 

ــەش  ــوو، لەوان ــت ب ــك گرف ــاری هەندێ ــن، دووچ ــی ڕافیدەی ــە واڵت ــتوكاڵ ل كش
بەرزبوونــی ڕێــژەی خــۆی لــە زەویــەكان، بەهــۆی نەزانینــی، چۆنیەتــی دەركردنــی 

زێدەئــاوەكان و، دژواری كۆنترۆڵكردنــی الفــاوەكان.
هەندێــك ســاڵ كشــتوكاڵ دووچــاری كــەم ئــاوی دەبــوو بەهــۆی نزمبوونــی ئاســتی 
ــداری، وەكــو  ــی بەرهەم ــەی كەم ــە مای ــات دەبن ــك ئاف ــارەكان. هەندێ ــاوی ڕووب ئ
ــدا  ــتنی بەروبووم ــی پێگەیش ــە كات ــان ل ــی، ی ــی رووەك ــەڵەو نەخۆش ــن و كیس س

ــەوە. ــەریان دەبوون ــارو هێرشكردنەس ــاری پەالم دووچ
هەروەها ســاكاری كەرەســتەكانی كشــتوكاڵ وەكو داس و گاســن.. لە هۆكارەكانی 
ــی  ــەوڵ كات ــە ه ــتی ب ــەش پێویس ــوارەدا، ئەم ــەم ب ــوون ل ــتكردن ب ــت دروس گرف
ــە  ــێ ب ــت ب ــاڵ پەیوەس ــی س ــەی رۆژان ــار زۆرب ــەوەی جوتی ــۆ ئ ــوو، ب ــر هەب زیات

ــەوە. بەكێڵگەكەی
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ب–بازرگانی:
ــدە  ــك زێ ــی. كاتێ ــی بازرگان ــەی پەیدابوون ــە مای ــتوكاڵ دەبێت ــكەوتنی كش  پێش
بەرهــەم پەیدابــوو، مــرۆڤ هەوڵیــداوە ئــەم زێدەیــە بیفرۆشــێت یان بــە بەرهەمێكیتر 
ئاڵوگــۆڕی بــكات وەك كەرەســەی كشــتوكاڵییەكان، ئەمــەش یاریــدەی ئــەوەی دا 
كــە هەندێــك پســپۆڕیەتی لــە پیشەســازی كەرەســەی كشــتوكاڵییەكان و كەلوپەلــی 
ناومــاڵ پەیدابكــەن كــە بــووە مایــەی پەیدابوونــی دابەشــبوونی كارو گەشەســەندنی 
پرۆســەی ئاڵوگــۆڕی خــۆی لــە خۆیــدا ئەمــەش ســەرەتای بازرگانــی بوو.بازرگانی 

دوو جــۆرە ئەوانیــش: 
- بازرگانــی ناوخــۆ: مەبەســت لــەو ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــە كــە لەنێــوان دانیشــتوانی 

دۆڵــی ڕافیدەیــن ئەنجامــدەدرا.
- بازرگانــی دەرەكــی: مانــای گواســتنەوەی شــمەك و كارگــوزاری بــۆ دەرەوەی 
ســنووری دۆڵــی ڕافیدەیــن دەبەخشــێت، وەكــو بــۆ ســوریاو ئێــران و ئەنــەدۆڵ و 

ئاســیای بچــووك.
بازرگانــی دەرەكــی ئاســەواری زۆر لــە چاالكــی ئابــووری بەجێ دێڵێــت. هەروەها 
یارمەتــی گواســتنەوەی دیــاردە شارســتانیەكانی لــە دۆڵــی رافیدەینــەوە بــۆ واڵتانــی 

داوە. دراوسێی 
دانیشــتوانی دۆڵــی ڕافیدەیــن، پەیوەنــدی بازرگانیــان بــە ســوریاو ئێــران و ئاســیای 
ــەردی  ــزاو ب ــەوە تەختــە و كان ــەو دەڤەران ــووە. ل ــداو هەب بچــووك و ناوچــەی كەن
بەنرخیــان هێنــاوە، دانەوێڵــە و خــوری و ئامێــری كشــتوكاڵیان بــۆ ڕەوانــە كــردووە.
ــان  ــۆڕ، پاش ــۆكاری ئاڵوگ ــە ه ــۆ( بۆت ــە )ج ــووەوە، بۆی ــارە( نەدۆزراب )دراو – پ

ــووە. ــتە بەكارهات ــەم مەبەس ــۆ ئ ــو( ب )زی
ــش  ــوو وكێ ــانە ب ــی كێش ــە یەكەیەك ــیقڵ( ك ــەوە زاراوەی )ش ــۆی بازرگانی بەه
ــۆ  ــان ب ــۆر(ی ئەكەدی ــوو. زاراوەی )ك ــدا ب ــەرازوو پەی ــان و ت ــانە و قەب و كێش
یەكــەی )كێشــان( بەكارهێنــاوە. پاشــاو حمــەكان ڕۆڵــی گرنگیــان لــە چەســپاندنی 

ــوو. ــەرازوەكان هەب ــەكان و ت كێش
هەرچــی نرخەكانــە، چەســپاو نەبــوون، بەڵكــو بەگوێــرەی بارودۆخــی بــازاڕ 
دەگــۆڕا، بــە پێــی داواكاری لەســەری و كاتــی وشكەســاڵی و شــەڕەوە دەگــۆڕا.
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شهشــهم:زانســتوزانیاریەكان:
 

دانیشــتوانی دۆڵــی دووئــاوان، یەكەمیــن بنەماكانــی زانیســتیان دانــاوە. ملمالنــەی 
مــرۆڤ كــە لەگــەڵ سروشــت زۆر دژوار بــوو، بــەاڵم مــرۆڤ لــەم ملمالنێیــە، 
بەهێــز و ســەركەوتوو دەركــەوت. چەندیــن زانســتیان دۆزیــەوە و كاریــان پــێ 

كــرد لەوانــەش:
أ:بیركاری:

ــاری و  ــت، ژمێری ــزەكاری دادەنرێ ــی و پراكتی ــی ئەزموون ــركاری زانیاریەك بی
ــو  ــەوە نەش ــەالی عێراقیەكان ــتە ب ــەم زانس ــۆ. ئ ــە خ ــان گرتۆت ــر و ئەندازەی جەب
ــورە و بەربەســت،  ــی زەق ــۆ بنیاتنان ــوو ب ــێ ب نمــا دەكات، چونكــە پێویســتیان پ
هەوڵیــان داوە ئەنــدازەو جەبــر پێكــەوە بەكاربێنــن بــۆ دامەزراندنــی ئــەم پڕۆژانــە.
ژمارەیــان زانیــوەو لــە ژمێــرراو جیایــان كــردووە، بــەم شــێوەیە زانســتی ژمێــری 
ــی  ــە گەورەی ــارە )10( دە ل ــەك و ژم ــارە ی ــوان ژم ــە نێ ــاوازی ل ــوو. جی پەیداب
قەبــارەی ژمــارە )10( دەردەكەوێــت، ســۆمەریەكان سیســتەمی ســەدیان نەزانیــوە.

Astroromy:)ب:گەردوونناسی)فەلەك
ئەمــەش زانســتی چاودێریكردنــی هەســارەكانە، چۆنیەتــی بزاڤــ و ســووڕانەوەیان، 

پەیوەنــدی پتــەوی بــە بیركاریــەوە هەیــە.             
ــی  ــۆ زانین ــەك داوە ب ــتی فەل ــە زانس ــان ب ــاوان بایەخی ــی دووئ ــتوانی دۆڵ دانیش
ــتێرەكان و،  ــارە و ئەس ــەی هەس ــری جول ــەی چاودێ ــە میان وەرزەكان و كات ل
چەســپاندی كاتــی دەركەوتنــی و كاتــی بزربوونیــان. ســۆمەرییەكان ناویــان بــۆ 
ــییەكان  ــەردەمی كاش ــیوە. لەس ــان ناس ــاوە، بورجەكانی ــارەكان دان ــەی هەس زۆرب
ــەوە،  ــان كۆڵیوەت ــاردە فەلەكییەكانی ــەكان لەدی ــەرەی ســەند، بابلیی ــەم زانســتە پ ئ
ــەردوو  ــاوە. ه ــك دان ــای ماتماتی ــەر بنەم ــان لەس ــەلە ژمێریارییەكانی ــوو مەس هەم

)1()2()3()4()10(
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دیــاردەی ڕۆژگیــران و مانگگیرانیــان زانیــوە، ڕۆژانــی ســااڵی و درێــژی شــەو 
ــۆ مەبەســتی  ــان( ب ــان ڕێكخســتوە. ســەربانی )زەقورەی و رۆژ و خشــتەی فەلەكی
چاودێــری هەســارەكان بەكارهێنــاوە. تۆمــارە بزمارییــەكان ئامــاژە بــەوە دەكــەن 
كــە لــە وەركا و بابــل و ســپار و ئەربائیلۆ)هەولێــر( بازگــەی چاودێــری هەبــووە.
ــت  ــوارەدا بەدەس ــەو ب ــان ل ــكەوتی گەورەی ــاوان دەس ــی دووئ ــتوانی دۆڵ دانیش
هێنــاوە. )ڕۆژ( یــان بــە ناوەنــدی گــەردوون ناســیوە، ئاســمانیان بەســەر 12 
ــاوە و زۆر  ــگ دان ــەك مان ــۆ ی ــان ب ــەر بورجێكی ــردووە، ه ــەش ك ــدا داب بورج

ــوە. ــان زانی ــار ( ی ــە ه ــان دیاریكــردووەو )وەرزی ب ــی مانگی ــەوردی بزاوت ب

ج:پزیشكی:
پیشــەی پزیشــكی بــە پیــاوە ئایینییــەكان گرێدرابــوو. هەندێــك باوەڕیــان وابووكــە 
ــو و  ــد دێ ــە خواوەن ــە مــرۆڤ ، بۆی ــدە ل ــی خواوەن هــۆی نەخۆشــی تووڕەبوون
ــەرپێچی  ــە س ــی دەكات، چونك ــرۆڤ و نەخۆش ــتەی م ــە جەس ــج دەنێرێت درن

ــان كــردووە .  ــی خواوەندی فەرمانەكان
هەنــدێ  جاریــش نەخۆشــییان خســتۆتە پــااڵ )ســیحری ڕەش( ەوە، بۆیــە یاســاكان 
بــە تونــدی ســزای ئــەو كەســانەیان داوە كــە ئــەم جــۆرە ســیحرەیان ئەنجامــداوە. 
هەندێــك باوەڕیــان وابــوو كــە ژینگــە ڕۆڵــی لــە نەخۆشــی بــوون هەیــە، )پەتــا( 
ــان  ــر ی ــی ت ــۆ یەكێك ــەوە ب ــە یەكێك ــی ل ــەوەی نەخۆش ــەری باڵوبوون و ئەگ
زانیــوە، هەندێــك جــار پەنایــان بــۆ كاهینــەكان )كاهــن( بــردووە بــۆ چارەســەری 
ــرۆڤ  ــە جەســتەی م ــە شــەڕخوازەكان ل ــا )كاهــن( گیان نەخۆشــییەكانیان . هەت
ــیپو  ــان دەووت ئاش ــام دەدا پێی ــەو كارەی ئەنج ــە ئ ــە ك ــەو كاهین ــەن، ئ دەربك
)asipo(، بەمەبەســتی ڕاونانــی گیانــی شــەڕخوازی دێوودرنــج )دوعــا( و)نوشــتە( 
ــۆ  ــش ب ــی و خەاڵتی ــا ، و قوربان ــان دەن ــە ملی ــۆ نەخۆشــەكان دەنووســی ل ی ب

چاككردنــی نەخۆشــەكان پێشــكەش كــردووە. 
كاهینكــی تــر هەبــووە دەیزانــی كــەی مــرۆڤ نەخــۆش دەكەوێــت پێیــان دەوت 
)جادوگــەر بــارۆ- baru( لەســیحرەكانی ڕۆنــی زەیتــی و ئــاوو دووكەڵــی 
بەكاردەهێنــا یــان یــان بــە پشــكنینی )زراو( و چاودێری هەســارەكان چارەســەری 

نەخۆشــی دەكــرد .
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پاشــتر )پزیشــك( بەمانــای هاوچــەرخ دەركــەوت ، واتــا پشــكنینی )نەخۆشــی( و 
چاودێــری حاڵەتەكــەی بــۆ زانینــی نەخۆشــییەكەی و دەســت نیشــانكردنی ئــەو 
نەخۆشــییە دیاریكردنــی دەرمــان و چارەســەری گونجــاو . ئــەو كەســە كــە بــەم 
ــا )پزیشــك(  ــان دەوت ئاســۆ)asu( وات ــی ئەكــەدی پێی ئەركــە هەڵدەســتا لەزمان
ــەر و ئیســن و  ــی )نەف ــد، وەكــو قوتابخانەكان ــی دەیخوێن ــەی تایبەت ــە قوتابخان ل
ــان  ــی تایبەتی ــی جلوبەرگ ــی كارەكان ــی ئەنجامدان ــپا و وەركا( .. و لەكات پورس

لەبەردەكــرد.
یاســای )حامورابــی( لەزیاتــر لەیــەك بەنــد لــە بەندەكانــی ئامــاژەی بە)پزیشــك( 
كــردووە . بــۆ نموونــە ئەگــەر هاتــوو نەشــتەرگەریەكی ســەرنەكەوتووی 

ــت . ــزا دەدرێ ــۆن س ــا چ بەكارهێن
نەخۆشــخانە نەبــوو، بــەاڵم پزیشــك ســەری لــە نەخۆشــەكان دەدا لە ماڵــی خۆیان 
ــە خــوێ  و هەنــدێ   ــۆ دەســت نیشــان دەكــرد. ل . لێیانــی دەپرســی، دەرمانــی ب
بەرهەمــی ئاژەڵــی و كانــەكان ســوودیان وەرگرتــووە بــۆ چارەســەری نەخۆشــی . 
هەندێــك ڕێگــەی كیمیاییــان بــۆ پێكهێنانــی دەرمانــەكان زانیــوە . وەكــو 
گەرمكــردن و دڵۆپانــدن و پااڵوتــن، پزیشــكەكان بــۆ خۆیــان دەرمانیــان ئامــادە 

ــرد . دەك
د-كیمیا:

دانیشــتوانی دۆڵــی دووئــاوان )دۆڵــێ  ڕافیدەیــن( هــەر لــە زووەوە بەتوانــا بــوون 
لــە بــواری كیمیــادا، گڵــكارو دروســتكردنی قــاپ و كاســە و ڕەنــگ كردنــی 
كردەیەكــی كیمیایــی بــوو، هەروەهــا دروســتكردنی كانــزاكان و تێكەڵكردنــی 
مــس لەگــەڵ تەنەكــە بــۆ دروســت كردنــی پارچــەی )بڕۆنــز( و لــە بــواری زێــڕ 

دروســت كــردن و  پككردنــەوەی لەخڵتــە بــە كــردە كیمیاییــەكان دادەنــرا. 
دانیشــتوانی ئــەم ناوچەیــە )دۆڵــی دووئــاوان( لــە زۆر بــواردا داهێنــەر بــوون بــە 
تایبەتــی لــە بــواری خشــڵ و ملوانكــەی زێڕیــن، هەروەها پیشەســازی شووشــەیان 
هەبــوو، جگــە لــە بــواری پێســت و ڕەنــگ كردنــی جــل وبــەرگ و دروســت 

كردنــی ســابون و  ڕۆنــە ڕووەكییــەكان.
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حهوتهم:هونەروبیناســازی:

ســەرەتای بەرهەمەكانــی بــواری كارە هونــەری و دەســتییەكان لــەالی خەڵكــی 
ــاڵ  ــاو م ــتییەكانی ن ــكارو پێویس ــرو گڵ ــازی دەف ــە پیشەس ــاوان( ب ــی دووئ )دۆڵ
ــان  ــە شــێوازی جۆراوجــۆر دروســتیان دەكــرد و پاشــان ڕه نگی ــوو، ئەمــەش ب ب
دەكــرد و دەیانڕازاندنــەوە مــرۆڤ لــە ســەردەمی )حەلــەف( دا زۆر كــەل وپەلــی 
دەفــر و دەوری و كاســەی گڵــكاری دروســت كــردووە كــە بــە وردەكاری و 
بەكارهێنانــی ڕەنــگ جۆراوجــۆر و جوانــی لەخــۆ گرتبــوو زۆر شــێوەی ڕووەك 

و ئــاژەڵ و شــێوە ئەندازەییــەكان لەســەر ئــەم كــەل وپەالنــە دەنەخشــێندرا.
أ-مۆرەلوولەییەكان:

ــە  ــكەوتنیان ب ــەف( پێش ــتانییەتی )حەل ــەردەمی شارس ــە لەس ــۆرە مۆران ــەم ج ئ
ــااڵنی  ــوو لەس ــین گونجاوترب ــی وەك نەس ــێوەیەك بەكارهێنان ــە ش ــی ب خــۆوە بین
ــەم جــۆرە  ــی وەرگــرت و ئ ــەوەی شــێوەی لوولەی )3500-2800 پ.ز( دوای ئ

ــەوە. ــوێنەواری )وەركا( دۆزراوەت ــە ش ــە ل مۆران
ــەی  ــێوەبازنەیی(پێكهاتووە، كێڵه ك ــی )ش ــە بەردێكــی لوولەی ــی ل ــۆری لوولەی م
)نیوەتیــرەی( لــە ســانتیمەترێك یــان زیاتــر بــوو و درێژی )2-8ســم(دەبێت، كە لە 
بــەردی بەنــرخ و كانــزاو فەخفــوری دروســت دەكــرا و لــە ناوەڕســتیدا كونێكــی 
ــیش  ــت، زۆركەس ــو ون نەبێ ــران، تاوەك ــل دەك ــەك لەم ــە دەزووی ــە و ب تێدای
ــران و  ــەری دا هەڵدەكەن ــان لەس ــاوی خۆی ــوو ن ــان هەب ــەت بەخۆی ــۆری تایب م
بەشــێوەیەكی پێچەوانــە تاوەكــو لەســەر پارچــە قوڕینــەكان بــە جوانی دیــار بێت، 
زۆرجــار لەســەر ئــەم مۆرانــە نەخــش و نیــگار و شــێوەی دیمەنــە سروشــتییەكان 
و وێنــەی ئاژەڵــی خەیاڵــی و وێنــەی جــوان و ملمالنێــی پاڵەوانــان لەســەر ئــەم 
ــەریدا،  ــە س ــڕی نەخشــكردن ل ــووە بوارێكــی چــڕ و پ ــێنرا، ب ــە دەنەخش جۆران
ــی  ــە جیاوازییەكان ــەوە ل ــۆ توێژین ــە ببەســترێ  ب ــەم مۆران ــە دەكــرێ  پشــت ب بۆی
ــۆ ســەردەمێكی دیكــە، هەندێــك  ــە ســەردەمێكەوە ب ــەر  ل و خاســیەتەكانی هون
لــەو مۆرانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی نیمچــە دەوڵەتــە ســۆمەرییەكانی 
ــۆری  ــا م ــە، هەروەه ــۆی هەی ــۆری خ ــەدی م ــەردەمی ئەك ــا س ــار. هەروەه ش
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ســەردەمی ئاشــورییەكان، مــۆری لوولەییــەكان بــە ڕواڵەتێكــی گرنــگ و هــەرە 
دیــاری شارســتانی )دۆڵــی دووئــاوان( دادەنرێــت، بــۆ ماوەیەكــی دوور و درێــژ  
بەكاردەهــات هەرچەنــدە لەگــەڵ گۆڕانكاریــە پێشــكەوتنە شارســتانییەكان مــۆری 
ــارەی مۆرەكــە و نەخــش  ــەڕووی قەب ــان بەســەردا هــات ل ــەكان گۆڕانی لوولەیی
و بابەتــە هونەریەكانــی ســەری، لــەڕووی شارســتانیەوە كۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی 

كــۆن ئــەم جــۆرە مۆرانەیــان لــە دانیشــتوانی كۆنــی دووئــاوان وەرگرتــوە .

ب-پەیكەرتاشی:

ــت  ــرەدار و بااڵدەس ــی بەه ــواری پەیكەرتاش ــە ب ــۆن ل ــی ك ــتوانی عێراق دانیش
بــوون، زۆر نموونــە و ئاســەواری ئــەم شارســتانییەتە جێمــاوە، ئــەو پەیكەرانــەی 
لەســەر بــەرد و تاتــە بــەردو كێڵــە )میــل( هەڵكۆڵــدراون ژمارەیــان لــە پەیكــەرە 
ــرە.  ــتكراون زیات ــدەكان دروس ــایەتی و خواوەن ــۆ كەس ــە ب ــەمەكان( ك )موجەس
لەوانــە ســەری كچێكــی ســۆمەری شــوێنەواری لــە دێرینــی )وەركا( دۆزراوەتەوە 

لــە )مەڕمــەڕ( دروســت كــراوە،  

سهری كچه سۆمهریهكه

پەیكــەری  چەندیــن  هەروەهــا 
كەســایەتی دیكــە    كــە لــە 
دروســت  )فەخفــوری(  گڵــكار 
)دیالــە(  لەناوچــەی  كــراوە 
دۆزراوەتــەوە، لەشــاری )نەینــەوا( 
لــە  دۆزراوەتــەوە  پەیكەرێــك 
)برۆنــز( دروســت كــراوە وێنــەی 
ئەكەدییــە(.  ســەرجۆنی  )پاشــا 
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ــەردی  ــە ب ــا( چەندیــن پەیكــەری جێهێشــتووەكە ل ــری ســۆمەرییەكان )گۆدی می
ــە،  ــدا هەی ــی( ڕەش دروســت كــراوە و زۆر نووســراوی لەســەر ڕووی )دیواریت
كــە میــری ســۆمەری وا دەردەكەوێــت بــە شــێوەیەكی بچــووك و ســەرو ڕیشــی 
تراشــاوە، ئەمــەش  وەكــو ڕێزێــك بــۆ پەیكەری خواوەنــد كە هــەردەم پەیكەری 
شــێوە گــەورە بــوون، لەگــەڵ گەورەكردنــەوەی هــەردوو چــاو و هــەردوو گوێ . 
پاشــای ئەكــەدی )نــەرام ســین( چەندیــن پەیكــەری جــێ  هێشــتووە یەكــێ  لەوانە 
پەیكــەری ناوچــەی )دەربەنــدی گاور( كــە نزیــك )قەرەجــاغ( لە كوردســتان دا، 
كــە تیایــدا پاشــای ئەكــەدی وا دەردەكەوێــت كــە بەســەر شــاخ دا هەڵدەگەڕێت 
و تاجــی قۆچــداری لەســەرە، ئەمــەش هاوشــێوەی میلــی ســەركەوتنە كــە شــا 

)نــەرام ســین( دەردەخــات كــە ســەركەوتبوو بەســەر )لۆلۆییــەكان(.
لەســاڵی )1975ز( دا پەیكەرێكــی برۆنــزی دۆزرایــەوە لــە گوندی )باســلەكێ (كە 
لــە نێــوان شاری)ســێمێل و زاخــۆ( كــە پەیكــەری )نــەرام ســین(ی ئەكــەدی بوو.
هونــەری پەیكــەر تاشــی لــە الی ئاشــورییەكان زۆر گەشــەی ســەندبوو، ئەمــەش 
بــەزۆری پەیكــەری خواوەنــدەكان و پاشــاكانیان خــۆی دەنوانــد، هەروەهــا پاشــا 

ئاشــوورییەكان تابلــۆی دیواربەندیــان لە كۆشــكەكانیان هەڵدەواســی، 

گۆدیا  میری سۆمهری 
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كــە لەســەری دا وێنــەی جەنــگ و جەژنــی شــێریان نەخشــاند بــوو، هەروەهــا 
ــەرە  ــۆرە پەیك ــەم ج ــی ئ ــێیەم( وێنەیەك ــری س ــی ڕەش(ی پاشا)شەلمەنەس )میل
ــی  ــە هاتن ــوازی ل ــتاوە و پێش ــووە و وەس ــا دەركەوت ــدا پاش ــە تیای ــە ك دیارانەی
میللەتــە ژێردەســتەكان دەكات، پاشــای ئاشــووری )ســەنحاریب( زۆر پەیكــەری 
ــە  ــان( ل ــدی )باڤی ــك دەربەن ــە نزی ــل( ل ــی زێی)كۆم ــەر بەردەكان ــاری لەس دی
ــدی  ــەر خواوەن ــە بەرامب ــدا پاشــا وەســتاوە و ل ــەس(، تیای ــدی )خەن ــك گون نزی
ــە چــوار كــەژاوەی نەخشــێنراو دەردەكەوێــت  ــە ل ــەم دیمەن ئاشــورییەكان دا، ئ
ــە باشــووری شــاری  ــەك ل ــا( لەســەر چیای ــەردی )ئەشــكەوتی هەاڵمەت لەســەر ب
دهــۆك. ئــەو كاتــە پەیكەرتاشــی ئاشــووری گەیشــتە لوتكــە، كاتێــك كــە 
پەیكــەری زۆر گەورەیــان دروســت كــرد و تیایــدا )فریشــتەی پاســەوان-المالك 
ــارەی  ــە قەب ــە ل ــە، پەیكەرەك ــی هەی ــت و باڵ ــارس( وەك )گا( دەردەكەوێ الح
ــی  ــچ قاچیش ــە و پێن ــی هەی ــە و دوو باڵ ــی پێوەی ــەری مرۆڤ ــەاڵم س ــەو، ب گای
هەیــە، ئــەم پەیكەرانــە لەســەر دەروازەی كۆشــكی پاشــاكان دانرابــوون، تاوەكــو 
ــز و  ــە كۆشــكی پاشــاكان و هێمــای بەهێ ــدات ب ــی و شــان و شــكۆ ب گەورەی

ــدات. ــەت نیشــان ب دەوڵ

گای باڵدار 



68

ج-بیناسازی:
وەكــو لــەوە پێشــتر باســمان كــرد كــە دانیشــتوانی )دۆڵــی دووئــاوان( لــە بیناكردنی 
ــتی  ــەرد و خش ــوڕ و ب ــی ق ــوون، و بۆبیناكردن ــگ ب ــورە بەناوبان ــتگا و زەق پەرس
ــەرە و   ــوار  و  كەم ــەر دی ــگاری س ــش و نی ــە نەخ ــاوە و ب ــیان بەكارهێن سووریش
وێنەكێشــانی ڕەنــگا و ڕەنــگ دەیانڕزانــدەوە، پاشــماوەی پەرســتگا و كۆشــكەكان 
لــە الی دانیشــتوانی دۆڵــی دووئــاوان بەڵگــەی گەشەســەندنی هونــەری )بیناســازییە( 
لــەو ســەردەمە. خەڵكــی ســادە و ئاســایی خانووەكانیــان لــە قــوڕ دروســت دەكــرد 
زیاتــر لــە ژووری بچــووك پێكدەهــات، هەروەهــا )كا و دار و قوڕ(بــەكار دەهــات بۆ 
ئــەوەی ســەرەكەی پــێ  بگرن، خانووەكە ســەرەتا وەك شــێوەی )كەپری الكێشــەیی( 
ــۆ  ــران ب ــەك دادەن ــد پایەی ــات و چەن ــت بەكاره ــی ڕاس ــێوازی بان ــان ش ــوو، پاش ب
وەشــانی دیــوارەكان، دەرگای خانــووەكان لــە دار دروســت دەكــران و پەنجــەرەی 
ــی  ــازییەكان  ڕۆژهەاڵت ــی، بیناس ــە ژوورەوەی ڕووناك ــۆ هاتن ــوو ب ــی هەب بچووك
ــیاندا  ــوون لەناوەندیش ــەك ب ــەك ی ــۆگاكان لەت ــێوەیەك ژوورەكان و ك ــە ش ــوون ب ب
گۆڕەپانێــك هەبــوو، هەروەهــا خەڵكــی ئــەوكات ڕەچــاوی ئــاوو هەوایــان كــردووە 
ــای  ــە گەرم ــتان و ل ــەرەتای زس ــە س ــو ل ــەدا، تاوەك ــەم خانوان ــتكردنی ئ ــە دروس ل

هاویــن بیانپارێزێــت.

بنیاتنانیكۆشكەكان:
ــو  ــدی ڕامیاری ــووە نێوەن ــرد و دەب ــاكان كۆشــكەكانیان دروســت دەك ــرو پاش می
ــن ژووری  ــووە و چەندی ــەو كۆشــكانە زۆر گــەورە ب ــارەی ئ ــە قەب ــڕی، بۆی كارگێ
زۆری هەبــوو كەبــە گۆڕەپــان دەور درابــوون. چەندیــن كۆشــك و تــەالری پاشــا 
و میــرەكان دۆزراوەتــەوە كــە ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ســەردەمی ســۆمەرییەكان لەوانــە لــە 

ــاری(. ــوێنەوارەكانی )ئەریدۆ(و)كیش(و)م ش
وەك كۆشــكی )نــەرام ســین( لــە تــل بــراك لەســەر  ڕووبــاری )خابوور(لــە ســوریا 
ــەدی و  ــەاڵتی ئەك ــی دەس ــەودای فراوان ــاژە بەم ــوو ئام ــایەتی ب ــە كۆشــكی پاش ك
بااڵدەســتی بەســەر ناوچــەی )ڕۆژهەاڵتــی نزیك(دەكرد.كۆشــكەكەی لــەوێ  دا 
دروســت كــرد بــۆ كۆكردنــەوەی بــاج، هەروەها)ئەكەدییــەكان( لەشــاری )ئاشــوور(

كۆشــكێكی دیكەیــان بنیــات نــا.
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ــادی  ــۆ( بونی ــەوە كــە پاشــا )ئورنەم ــور( كۆشــكێكی پاشــایەتی دۆزرای لەشــاری )ئ
ــەم كۆشــكە نزیكــەی)24*4م( دەبێــت، هەروەهــا  ــی پاشــایەتی( ئ نابوو.درێژی)هۆڵ
ــەالرە  ــەو كۆشــك و ت ــەی ئ ــاری( نموون ــە شــاری )م ــم( ل ــری ل ــی پاشــا )زم هۆڵ
ــەم كۆشــكەیان )300(  ــی ئ ــەوەران ژمــارەی ژوورەكان ــە. لێكۆڵ گــەورە و فراوانانەی
ــەی  ــن ژووری دیك ــایەتی چەندی ــی پاش ــا هۆڵ ــردووە، هەروەه ــدە ك ژوور مەزەن
ــا بەشــێك  ــەوە، هەوەه ــە وتن ــۆ وان ــە ب ــی تیای ــت و ژوورێكــی تایبەت ــك دێ ــێ  پێ ل
ــەر  ــەر لەس ــە. كۆشــكەكە لەس ــر زەمینی(تێدای ــە كۆشــكەكە چەندین)كــۆگاو ژێ ل
ڕووبەرێكــی فــراوان دروســت كــراوە و شــورایەكی گــەورە دەوری داوە و  تەنهــا 
دەرگایەكــی هەیــە. پەیكەرتــاش و هونەرمەنــدان زۆر بەهــرەو توانــای خۆیــان 
ــەوە و شــێوە و ئامــڕازی  ــدان نەخــش و نیــگار و ڕازاندن خســتبووە گــەڕ كــە چەن
هونــەری جــۆراو جــۆری تێدابــوو. بنیاتنــان و دروســتكردنی كۆشــك و تــەالر الی 
ئاشــوورییەكان پێشــكەوتنی گــەورەی خۆیــەوە بینــی و بەردیــان لــە بنیاتنانــی ئــەم 
ــەوە  ــایەتی دۆزرای ــكێكی پاش ــوور( كۆش ــاری )ئاش ــە ش ــا. ل ــەكار هێن ــكانە ب كۆش
كــە دەگەڕێتــەوە بــۆ پاشــا)ئەدەد نــەرای یەكــەم(و، كــە لــە دوو بــەش پێكهاتبــوو 
یەكێكیــان شــوێنی حەوانــەوەی بنەماڵــەی فەرمانــڕەوا بــوو، ئــەوی دیكەیــان بەشــی 
بەڕێوەبردنــی كاروبــاری دەوڵــەت بــوو، هەروەها كۆشــكی پاشــا )ئاشــوور ناســر بالی 
دووەم ( كــە لــە شــاری )نەمرود(دروســت كــراوە نموونەیەكــی دیكــەی كۆشــكی 
پاشــایەتییە، كــە بیناســازان و شــارەزا و بەهــرەداران لــە بــواری بیناســازی لــە ناوچــەی 
دەریاچــەی )وان( هێنرابــوون. هەروەهــا چەندیــن كۆشــكی دیكــەی پاشــایەتی بنیات 
ــەو كۆشــكانەی  ــە كۆشــكی پاشــا )ســەرجۆنی دووەم( لە)خرســباد(و ئ ــراوە لەوان ن
هەریــەك لــە )ســەنحاریب(و )ئەســەرحەدون( و)ئاشــوور بانیبــال( لــە شــاری )نەینەوا(. 
ئــەو كارە بیناســازیانەی پاشــای بابلــی )نەبــو خزنەســەر( پــێ  ی هەڵســاوە ئامــاژەن 
بــۆ پلــەی پێشــكەوتن و گەشەســەندنی هونــەری بیناســازی الی دانیشــتوانی )دۆڵــی 
ــە پاشــماوەی كۆشــك و  ــی كــۆن ل ــە شــاری بابل ــاوەی ل ــەوی جێم ــاوان( ئ دوو ئ
پەرســتگا دەســكەوتی ئــەم پاشــایەیە كە)باخچــە هەڵواسراوەكان(دروســت كــردووە، 
دروســتكردن و بنیاتنانــی )دیــوارو شــوراو قــەاڵو دەرگاكان و قەڵغانەكانــی بەرگــری 
ــی  ــە واڵت ــوو ل ــەری بیناســازی ب ــدازەو هون و جەنــگ(  نموونەیەكــی دیكــەی ئەن

ــاوان(. ــی دوو ئ )دۆڵ
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بەشـیسێیەم

شارستانییەتیدۆڵینیل 

پێـشـــەكی:
ــل و  ــی نی ــە دۆڵ ــرۆڤ ل ــتەجێ بوونی م ــۆ نیش ــوو ب ــار ب ــە لەب بارودۆخــی ژینگ
ــۆی  ــەش بەه ــتووە، ئەم ــتوكاڵ بەس ــە كش ــتی ب ــە پش ــتانیەك ك ــی شارس بونیادنان
ــتانییەتی میســری  ــەوە، شارس ــاری نیل ــاوی ڕووب ــی خاكــی دۆڵ و زۆری ئ بەپیت
لــە كۆشــكی ئارامــی دامــەزراوە، چونكــە میســر بــە بیابــان و دەریــا دەور دراوە 
دوور بــووە لــە دەســت بەســەراگرتنی داگیركــەران، هەروەهــا ڕوودانــی الفــاوی 
ــەن  ــی لەالی ــی ڕوودان ــی كات ــك زانین ــك و پێ ــێوەیەكی ڕێ ــل بەش ــاری نی ڕووب
ــە  ــیبوون، جگ ــێ  بەخش ــری پ ــی زیات ــردووە دڵنیای ــەش وای ك ــەوە ئەم خەڵك
ــاكاوی  ــاتی لەن ــە كارەس ــووە  ل ــەدوور ب ــر ب ــتی میس ــەی سروش ــەوەی ژینگ ل
بۆیــەش دانیشــتوان بــە هێمنــی بڕوابەخۆبــووەوە كاریــان كــردووە، بــە پێچەوانــەی 
دانیشــتوانی دۆڵــی ڕافیدەین)دۆڵــی دووئــاوان( كــە لــە ژینگەیەكــی سروشــتی و 
ــەش  ــە شــتی چــاوەڕوان نەكــراو، ئەمان ــووە ل ــاون پڕب ــر ژی كۆمەاڵیەتــی ناجێگی
ــی  ــان بەخــودا و فەرمانڕەوایەت ــەكان باوەڕی ــوو وایانكــردووە میســرییە كۆن هەم
بەهێزبــووە، ئــەم بڕوابوونــە ڕەنگدانــەوەی هەبــووە لەســەر گرنگیــدان بــە ژیانــی 
دیكــە و دروســتكردنی گــۆڕ، تاوەكــو شارســتانییەتی مــردووان ناوبــراوە، بــەاڵم 
دانیشــتوانی دۆڵــی ڕافیدیــن باوەڕیــان بــە خواوەنــدو فەرمانڕەواكانیــان الواز بووە، 
چونكــە نەیانتوانیــوە خەڵكــی لــە كارەســاتەكانی سروشــتی یاخــود داگیركــردن 
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بپارێــزن، بۆیــە بایەخیــان بــە ژیانــی دواتــر كزبــووە و گرنگیــان بــە ژیانــی دونیــا 
ــن  ــی رافیدی ــتانییەكانی دۆڵ ــاردە شارس ــەی دی ــی زۆرب ــۆی لێكچوون داوە، بەه
ــە  ــدا ب ــن كــە میســرییەكان تێ ــە دەكەی ــەو دیاردان ــاس ل ــە ب ــل، بۆی ــی نی و دۆڵ

ناوبانگــن لەگــەڵ بــەراورد كردنێــك لــە نێــوان هــەردوو شارســتانیەكە.

یەكــەم:ڕژێمیفەرمانڕهوایەتی:

ــی  ــود دەوڵەت ــەت یاخ ــە والی ــكرابوو ب ــژ دابەش ــی دوورو درێ ــر بۆماوەیەك میس
ــا،  ــتوانی دەلت ــد( و دانیش ــتوانی )صعی ــۆی دابەشــكردنی دانیش ــووە ه ــە ب ــار ك ش
لــە ســەرەتای هــەزارەی ســێیەمی پ.ز مینــا پاشــا توانــی میســر یه كبخــات، ئــەو 
كەســانەی كــە لــە پاشــا نزیــك بــوون بانگەشــەی ئەوەیــان دەكــرد ))یەكگرتنـــی 
ــێ   ــەم كارە هەڵبستـ ــەوەی ب ــەدەرە، ئ ــرۆڤ ب ــای م ــە توان میســر كارێكــە ل
ــرا و  ــەی بۆك ــاو بانگەش ــی پاش ــد بوون ــەی بەخواوەن ــدە(( بیرۆك ــەوە خواوەن ئ
لەنێــوان خەڵكیــدا باڵوبــۆوە، ئــەم  بیروڕایــە بــۆ ئــەو  پاشــایانەی كــە دوای مینــا 
پاشــاش حوكمیــان كــرد مایــەوە پارێزگاریــان لێكــرد، وای لێهــات پاشــای میســر 
لــە تێڕوانینــی ڕەســمی خــوا بێــت، جێبەجــێ كردنــی فرمانــی و وتەكانــی بەیاســا 
دادەنرا و پێویســتی بە دەركردنی یاســا نەدەكرد، بۆیە یاســای نووســراوە لە میســر 
ســەری هەڵنــەداو پاشــا بەگوێــرەی نەریتــی بــاوو حوكمــی دەگێــڕاو دەســەاڵتی 
ئایینــی و دونیایــی بەدەســت پاشــاوە بــوو، نیشــانەكان وا پیشــان دەدەن كــە پاشــای 
میســری بەتایبــەت پــاش مردنــی پەرســتراوە، بەهــۆی گرنگــی پلــەو پایــەی پاشــا 
گــۆڕی مەزنیــان بــۆ ناشــتنی هەڵكەندنــەوەو دواتــر پــەرەی پێــدراوە بۆتــە ئەهــرام، 
ئەوانــەی كــە یارمەتــی دەری پاشــا بوونــە لــە بەڕێوەبردنــی واڵتــدا ژمــارەی میــرو 
فەرمانبــەرو نووســەری پایتەخــت بــوون، فەرمانڕەوایــی هەرێمــەكان هەڵســاون لــە 
بەڕێوەبردنــی هەرێمــەكان لــە پایتەخــت و بایەخیــان داوە بــە كۆكردنــەوەی باج و 

ناردنــی بــۆ پایتەخــت.
خەڵكــی نەوێــراوە ســەیری پاشــا بــكا، هەروەهــا بەشــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ 
گفتوگۆیــان لەگەڵــدا نەكــردووە، بەهــۆی بەپـیـــرۆز ســەیركردنیان پێیــان گووتــوە 
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))ڕێزدارمــان و ســەروەرمان(( و لەســەردەمی پاشانشــینی هاوچەرخــدا نازنــاوی 
فیرعــەون ســەریهەڵدا كــە مانــای )ماڵــی گــەورە( یاخود)كۆشــكی گــەورە( ئــەو 

ــە پاشــای میســر گوتــراوە و پێــی ناســراوە. ــاوە ب نازن
نابــێ  دژ بــە پاشــا بوەســتن یاخــود شۆڕشــی لەســەر بكــەن ، چونكــە بــە بۆچوونــی 
فەرمــی )رەســمی( لەهەڵــە بــەدەرە، چونكــە خواوەنــدە، ســەرەڕای ئــەوەی 
ــاگاداری  ــی ئ ــووە، كەچ ــنوور ب ــێ  س ــەاڵتی ب ــدە و دەس ــەون خواوەن ــە فیرع ك
هەڵســوكەوتەكانی بــووە و هەوڵــی داوە دادپــەروەری جێبەجــێ  بــكات خراپــەی 
ــە  ــە بەشــێوەیەكی جــوان و ب ــەدات، دەبوای ــان ن ــێ  یاخــود ئازاری ــك نەب ــۆ خەڵ ب
ئەدەبــەوە هەڵســوكەوت بــكات هــەروەك خواوەنــد، لەســەرەڕۆیی مــرۆڤ بــەدوور 
ــارو  ــت و ڕەفت ــە وایكــردووە سەربەســتی پەیوەســت بێ ــەم جــۆرە ڕژێم ــت، ئ بێ

مامەڵــەی لەگــەڵ خەڵكیــدا بــاش بێــت. 

دووەم:بیروباوەڕەئاینییەكان:

ــان پەرســتووە،خۆر گرنگییەكــی  میســرییەكان هێزێكــی كاریگــەر لەســەر ژیانی
مەزنی هەبووە، چونكە كاریگەرییەكەی لەســەر چاالكی میســرییەكان و كرداری 
گەشــەكردن و چانــدن هەبــووە، وای لێهاتــووە خۆرهەاڵتــن یاخــود ئاوابوونــی 
دیاردەیــەك بێــت ببێتــە پێویســتییەكی مرۆڤــی میســری زیاتــر لــە هــەر مرۆڤێكــی 
ــی ســاڵدا. ــەی ڕۆژان ــە زۆرب دیكــە، ئەویــش بەهــۆی بێگــەردی ئاســمانەكەی ل
)تیبــە(  لــە  ناوبــراوە  )رەع(  خواوەنــدی  بــە  خــۆر  خواوەنــدی  دەڵتــا  لــە 
بیرۆكــەی  ئەخناتــون  میســر  فیرعەونــی  )ئامون(ناســراوە،  بەخواوەنــدی 
ــە  ــتن ك ــودا بپەرس ــەك خ ــەوەی ی ــۆ ئ ــۆڕێ  ب ــی هێناگ ــن و یەكبوون یەكگرت
ــە  ــی ل ــارە بیرۆكــەی یەكگرتن ــە )جەســتەی ڕۆژ(وادی ــرا )ئاتون(وات ــی دەگوت پێ
میتانییــەكان وەرگرتــووە لەژێــر كاریگــەری خێزانەكــەی تیــدو خیبــا )نفرتیتــی(.
میســرییەكان ڕووبــاری نیلیــان بەپیـــرۆز دانــاوە و بەخوایان دانــاوە و هۆی ڕێك و 



77

خواوه ند ئیزیس شیر به  خواوه ند 
حۆرسی كوڕی ده دات

بــە  بەســتۆتەوە  نیلیــان  ڕووبــاری  پێكــی 
ئەفســانەی خواوەنــدی ئوزیریــس و ژنەكــەی 
خواوەنــد  كاتێــك  ئەویــش  و  ئیزیــس 
ــتووە،  ــس(ی كوش ــەی )ئوزیری ــپ( براك )س
ــاوە  ــۆی گری ــس ب ــد ئیزی ــەی خواوەن ژنەك
و  ڕووبــار  نــاو  كەوتۆتــە  فرمێســكەكەی 
بۆتــە هــۆی الفــاو ئینجــا خواوەنــد حــۆرس 
ــتنی  ــە كوش ــاوە ب ــس هەڵس ــوڕی ئوزیری ك
مامــی )ســپ(،دایكی ئیزیــس وازی  لــە 
ــە  ــتۆتەوە ب ــان بەس ــاوە و ئەمەی ــان هێن گری

كۆتایــی هاتنـــی وەرزی الفــاو.
میســرییە كۆنــەكان ژمارەیەكــی زۆریــان 
پەیكــەری  و  بوونیادنــاوە  پەرســتگا 
خوداكانیــان تێــدا دانــاوە، ئەهرامــەكان و 
ــە پەیوەســت  ــەی ك ــتگایە تابوتان ــەو پەرس ئ
بــوون پێیــەوە بوونــە بەشــوێنی پەرســتنی 
ــەر  ــدان لەس ــردووەكان و دروود لێ ــا م پاش

گیانیــان.
ــە  ــس دەبێت ــرۆڤ، ئوزیری ــی م ــاش مردن ــوو و پ ــردن ب ــوای م ــس خ ئوزیری
پاشــای مــردوو و فەرمــان دەدات بــە لێپێچینــەوەی و تەرازوێــك دادەنــرێ  
ــەوە  ــن ئ ــانەی چاك ــەو كەس ــە و ئ ــی مردووەك ــی كردارەكان ــۆ پێوانەكردن ب
گیانیــان دەچێتــە جیـــهانی نەمــری، بــەاڵم گوناهبــاران گیانیــان لەنــاو دەچێــت و 
نامێنــێ . خــوای ئەنوبیــس )چەقــەڵ( لێپرســراوی ڕۆژی حســابكردن و ڕاگرتنـــی 

ــە. ــەرازووی مردووان ت
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سێیەم:نووســین:

میســرییەكان لــە ســەرەتاكانی هــەزارەی ســێیەمی پ.ز ڕوویــان كردۆتــە نووســین 
ــراوەی  ــەی بچووك ــە وێن ــووە ل ــی ب ــە بریت ــاوە ك ــینیان بەكارهێن ــای نووس هێم
ــەكان  ــە عەرەب ــە، بۆی ــای دیك ــەڵ هێم ــراوەكان لەگ ــدە ناس ــەكان و باڵن ڕووەك
ناویــان لێنــاوە زمانــی چۆلەكــە و  نەیانتوانیــوە بیخوێننــەوە، توێــژەرەوان نووســینی 
میســرییەكانیان ناونــاوە نووســینی هیرۆگلیفــی یــان خەتــی پیــرۆز، میســرییەكان 
ــە( نووســینیان نووســیوە، ئەویــش پــاش  لەســەر گــەاڵی ڕووەكــی )زەل، بەردی
ئامادەكردنــی  كــە دەتوانــری لــوول بــدرێ  و لەنێــو دەفــر و دیــوار هەڵبگیــرێ ، 
بێگومان ئەو نووســینە بە شــێوەیەكی ســتوونی دەنووســران، بەجۆرێك خەتەكانی 
لەیــەك ئاســتدا بــوون و لەڕســتەوە بــۆ چــەپ دەخوێنرانــەوە، لەكاتێكــدا نووســینی 

مســماری بەشــێوەیەكی ئاســۆیی دەنووســرا و لــە چەپــەوە بــۆ ڕاســت.
كاهینــەكان خەتــی هیرۆگلیفیــان پەرەپێــداو ناویاننــا خەتــی )هیراتیقــی( كەچــی 
میللــەت بەگشــت خەتێكــی ســادە و ســاكاری بەكاردەهێنــا پێــی دەگوتــرا خەتــی 
)دیموتیقــی(، هەندێــك لــەو بەردیانــەی كــە بــە خەتــی  هیرۆگلیفــی لەســەری 
نووســراوە وەكــو خــۆی ماوەتــەوە لەوانــەش بەردیــەی تۆریــن كــە نــاوی 
ــای فەڕەنســی  ــە پاشــاكانی میســری لەســەر تۆماركــراوە، زان ژمارەیەكــی زۆر ل
ــك  ــی لێ ــی هیرۆگلیف ــی خەت ــاڵی 1832 ز هێمان ــی س ــامبلیون توان ــوا ش فرانس

ــەوە. ــان خوێنێت ــەوە بی بدات
ــینی  ــەم نووس ــوودیان ل ــام س ــی ش ــتوانی واڵت ــە كەدانیش ــاژە پێدان ــەی ئام مای
هیرۆگلیفــی وەرگرتــووە پیتــی هیجائیــان لــێ  پێكهێنــاوە و فینیقییــەكان لە ڕێگەی 
ــە  ــە ڕێگــەی ئەوانیشــەوە ل ــتەوە و ل ــان گواس ــی ئەغریقی ــۆ واڵت ــەوە ب بازرگانیی

ــان گواســتۆتەوە. ــۆ ڕۆژهەاڵتی ــەكان ب ــووە و ئارامیی ــا باڵوب ئەوروپ
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چوارەم:پزیشكی:

میســرییەكان لەبــواری پزیشــكدا لــە پێشــەوەی دانیشــتوانی دۆڵــی رافیدیــن بــوون، 
ــكاری )تشــریح(  ــە توێ ــەوان هەڵســاون ب ــەوە كــە ئ ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ئەمــەش ب
ــەكە،  ــی الش ــاو( و مۆمیاكردن ــی هەن ــی )ڕیخۆڵەكان ــردوو و دەرهێنان ــی م تەرم
ــەوەی داون كــە شــارەزایی ئەندامەكانــی لەشــی مــرۆڤ و  ئەمــەش یارمەتــی ئ
فەرمانەكانیــان ببــن و ئەو نەخۆشیانەشــی كە تووشــیان دەبێت، نەخۆشــییەكانی گەدە 
ــزی  ــووە كــە دڵ هێ ــان دەركەوت ــوە و بۆی ــان زانی ــی دڵ و دەمارەكانی و فەرمان
ــی مێشــك )مــخ( و كاریگــەری مێشــك  ــە لەشــدا، هەروەهــا فەرمان ــەرە ل بزوێن
ــەر  ــەری بەس ــەوە و كایگ ــك پێی ــدی مێش ــەش و پەیوەن ــی ل ــەر دەمارەكان لەس

ــوە. ــی دیكــەی لەشــەوە زانی ــی ئەندامان فەرمان
ــزراوە  ــزك پارێ ــە زانكــۆی الی ــتا ل ــەوە و ئێس ــرس دۆزرای ــەی )زەل( ئەیب بەردی
ــەب(  ــە )ح ــاس ل ــدا ب ــە تێی ــووە، ك ــك هات ــكی پێ ــی پزیش ــی ڕێنمای و كۆمەڵ
و بڕەكەیــو چۆنیەتــی بەكارهێنانــی كــراوە، هەروەهــا كۆمەڵــەی مێژوویــی 
لــە نیۆیــۆرك بەردیەكــەی )زەل( میســری پاراســتووە كــە بــاس لــە بابەتــی 
نەشــتەرگەریی دەكات و لەوانــەش بابەتــی لــە گەچگرتنــی شــكان دەكات.

پێنجەم:مۆمیاكردن:

میســرییەكان مۆمیاكردنیــان دۆزیوەتــەوە، مۆمیاكــردن بریتییــە لــە مۆمیاكردنــی ئــەو 
بەشــەی كــە لــە جەســتەی مــردوو ماوەتــەوە، گــەر كەســی مــردوو دەوڵەمەنــد 
بووبــێ  ئــەوا پیاوانــی ئایینــی )كاهینــەكان( و دكتــۆرەكان هەڵســاون مۆمیاكردنــی 
جەســتەكەی و شــێوازی ســەركەووتویان لــەم كارەدا بەكارهێناوە,مۆمیاكــردن بــۆ 
ــد، ســاڵی1922  ــەوە كــە هــەزاران ســاڵی دەخایەن ــەن دەمای ماوەیەكــی درێژخای
گــۆڕی فیرعەونــی میســر)توت عنــغ ئامــون ( دۆزرایــەوە كــە تابوتەكــەی لــە زێڕ 
دروســتكرابوو، لــە نــاوەوەی الشــەی مۆمیاكــراوی تێــدا بــوو، لــەم كاتــەدا ئــەم 
دۆزینەوەیــە دەنگۆیەكــی شــوێنەواری سەرنجڕاكێشــەری لــێ  كەوتــەوە، لەوانەیــە 
ــی  ــری مۆمیاكردن ــرییەكان فێ ــۆن میس ــە؟ چ ــردن چیی ــێ  مۆمیاك ــی بپرس قوتاب
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تەرمــی مــردوو بــوون؟ مەبەســت لــە مۆمیاكــردن چییــە؟
مۆمیاكــردن مانــای پارێزگاریكردنــی لەشــی مــردووە لــە لەناوچــوون، بــە لەشــی 
مۆمیاكــراو دەگوتــرێ  )مۆمیــا( لــە زمانــی كــوردی مانــای )مــۆم( دەگەیەنێــت، 
چونكــە مۆمیــان بەكارهێنــا بــۆ پڕكردنــەوەی كونەكانــی لــەش پــاش دەرهێنانــی 
هەنــاوی. مۆمیاكردنــی الشــەی پاشــا یاخــود شــاژن بەگوێــرەی ئــەو هەنگاوانــەی 

خــوارەوە دەكــرا:-
ا-تەرمەكــە بــە كەشــتی دەگوازرایــەوە بــۆ پەرســتگای دۆڵــی نزیــك لــەو 

ــۆ ناشــتنی. ــوو ب ــادە كراب ــەی كــە ئام هەڕەم
ب-شووشتنی تەرمەكە و پاككردنەوەی ماوەیەكی كەمی دەخایاند.

ج-مۆمیاكردنــی تەرمەكــە كــە پێویســتی بــە ماوەیەكــی درێــژ هەبــوو كــە 
دەگەیشــتە )72( ڕۆژ دەســت دەكــرا بــە توێــكاری تەرمەكــە و دەرهێنانــی 
ــا و ئینجــا  ــەوە )مێشــك(یان دەردەهێن ــۆری تایبەت ــەكان ( و لەڕێگــەی ب )ڕیخۆڵ

ــرۆن. ــی نیت ــو خوێ ــە نێ ــرا دەخرای ــدا دەك ــەی لەگەڵ ــۆدا مامەڵ ــە بەس تەرمەك
د-الشــەكە لــە ئاوێتــەی خوێكــە دەردەهێنــرا و كونــەكان بــە بەكارهێنانــی قیــڕ 

یاخــود مــۆم دەگیــران.
ــوو كــە  ــوو مەبەســتی ئەوەب ــی ب ــەش بۆنەیەكــی ئایین ــەوە، ئەم ه-دەمــی دەكرای
مــردوو بتوانــێ  جارێكــی دیكــە قســە بــكا و چێــژ لــەو قوربانیانــە وەربگــرێ  كــە 

الی دەكــرێ .

تابوته زێڕهكهی توت عنخ ئامون
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شەشەم:خانووبەرە:

ببینــێ و  لــە نزیــك ئەویشــەوە پەیكــەری خــوا مەزنــەكان هەیە و لەوانــە پەیكەری 
ــر  ــەوەی دی ــارە چاككردن ــە دووب ــردووە ل ــداری ك ــە بەش ــی دووەم(ك )رمسیس
ــرێ  كــە  ــە گەورەتریــن پەرســتگا دادەن ــە ب ــەك لەتیب البحــری. پەرســتگای كەرن
ــتكردن  ــە دروس ــداریان ل ــر بەش ــاكانی میس ــە پاش ــەك ل ــتكراوە و ژمارەی دروس
ــتاش  ــا ئێس ــە ت ــتگاكە ك ــەی پەرس ــتوونە مەزنەك ــردوە، س ــان ك و فراوانكردنی
ماوەتــەوە هێمــای مەزنــی شارســتانییەتی میســر دەردەخــات، لەســەر دیوارەكانــی 
پەرســتگای كرنــك ئەو كارانەی كە فیرعەونی میســر كردوونــی و ئەو پەیوەندییە 
سیاســیانەی كــە لەگــەڵ واڵتانــی دیكــە گرێی داون تێیــدا تۆماركــراون، هەروەها 
ــراوەتەوە،  ــە نووس ــەر دیوارەك ــش  لەس ــەڵ حیپیەكانی ــر لەگ ــەی میس پەیماننام

پەرســتگاكە خــۆی لــە خۆیــدا مۆزەخانەیەكــی سروشــتییە. 

رهمسی�سی دووهم

میســر  بــە دەوڵەمەندترین واڵت دادەنرێ  
ــان بەهــۆی شــوێنەواریەكانیەوە،  ــە جیه ل
ژینگــە وشــكەكەی و بەكارهێنانــی بــەرد 
یارمەتیــدەر بــوون لەســەر مانــەوەی ئــەو 
شــوێنەوارانە، بیناســازی میســری بەچاكی 
لــە بونیــادی پەرســتگا و ئەهرامــەكان 
دەردەكــەون، ئــەو كەســەی ســەردانی 
ناوچــەی )دیــر البحری و ئەقصر( دەكات 
لــە صعیــدی میســری ئــەو شــوێنەوارە 
ــك  ــر البحــری لەنزی ــێ ، دی ــە دەبین بەرزان
ئــەو پەرســتگایە بونیادنــراوە كــە شــاژنی 
ــاوە، گەشــتیار  میســری حتشبســوت بنیاتن
دەتوانــێ  پاشــماوەی ســتوون )پایــە(و 
هەیــوان و هۆڵــەكان ئــەم پەرســتگایە
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هەڕەمەكان:
بــە چەرخــی  میســر  لــە  )2780-2270(پ.ز  نێــوان  مــاوەی  مێژوونووســان 
ماوەیــەدا  لــەو  هەرەمــەكان  دروســتكردنی  چونكــە  ناونــاوە،  ئەهرامــەكان 
ــزە  ــە جی ــەڕی، پــاش دروســتكردنی ســێ  هەڕەمــی گــەورە ل ــەو پ گەیشــتۆتە ئ
لــە ڕۆژئــاوای نیــل كەهەڕەمــی خۆفــۆ و هەڕەمــی خفــرەع و هەڕەمــی منكــورع 
بــوو. ئێــوە زۆربەتــان ئــەو هەرەمانەتــان لــە تەلەفزیــون دیــوە كــە بۆتــە ڕووگــە 
شوێنەوارناســان و گەشــتیاران، بۆیــە واچاكــە شــتێك دەربــارەی بیناســازی 

ــن. ــر بزان ــی میس هەرەمەكان
دروســتكردنی هەرەمــەكان لــە میســر ســەرەتا پلــە بــە پلــە ســەری هەڵــدا، ســەرەتا 
ــوو لەســەر گــۆڕی پاشــا  ــك )ســەكۆ(یەك ب ــە دروســتكردنی تاتێ ــوو ل ــی ب بریت
ــە پاشــا  ــەت ب ــەل و پێداویســتی تایب ــدێ  كەلوپ ــردووەكان. كــە هەن ــرە م و میـ
ــە پاشــاكانی بنەچــەی  ــرا، پاشــا  زوســر كــە یەكێكــە ل مردووكــەی تێــدا دادەن
ســێیەم هەڵســا بــە دروســتكردنی هەرەمێكــی پلەدار كــە )ئەمنحوتــب( ئەندازیاری 
ــتكردنی  ــوارەم دروس ــەی چ ــەردەمی بنەچ ــا س ــتكرد، ئینج ــۆی دروس ــوو ب خان
ئەهرامــەكان پــەرەی ســەند لــە هەرەمــی پلــەدارەوە گــۆڕا بۆهەرەمــی ڕاســت.

پهرستگای كهرنهك
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تەالری هەرەمەكان لەمانە پێك دێن :

1- هەرەم كە لە دەرەوە بە دیوارێكی دەور دراوە لە )خشت(دروستكراوە.
2- پەرستگای تەرمەكە لە پێشەوەی ڕووی ڕۆژهەاڵتی هەرەمەكە.

3- پەرستگایەك لە پێش دەروازەی باكووری هەرەمەكە.
4- هەرەمێكــی بچــووك بــە دیوارێكــی تایبــەت دەوردراوە لــە دەرەوەی دیــواری 

دەرەكــی هەرەمە ســەرەكییەكە.
5- پەرستگای دۆڵ كە ڕێگەیەكی درێژ بە هەرەمەكەی دەبەستێتەوە.

هــەرەم بینایەكــی بەهێـــزە و لــە بەردی چوارگۆشــەی بنچینەییەكی شــێوەهەرەمی 
هەیــە، كــە لــە بــەردی گــەورە دروســتكراوە و لــە نــاوەوەی هەرەمەكــە 
ڕاڕەوێكــی درێــژ هەیــە كــە لــە باكــوورەوە خــوار دەبێتــەوە دەســت پێــدەكات 
و كۆتاییەكــەی بــە ژوورێكــی بەرامبــەری دێــت و پاشــان دوو ڕاڕە و بــۆ الی 
ڕاســت و چــەپ هەیــە و ڕاڕەوی دەســتەچەپ بــە  ژووری ناشــتن و ژێــر 

ــە پەیكــەرەكان. ــە ب ــی دێــت كــە شــوێنێكی تایبەت زەمینێــك كۆتای

ههڕهمهكهی خۆفۆ
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ــن  ــە گەورەتری ــرد ب ــتی ك ــزە دروس ــە جیـ ــا ل ــۆ پاش ــە خۆف ــەی ك ــەو هەرەم ئ
و بەرزتریــن هــەرەم دادەنــرێ ، لــە دروســتكردنی ئــەم هەرەمــەدا بــەردی 
گــەورەی بەكارهێنــاوە كــە كێشـــی هــەر بەردێــك دەگاتــە)2,5( تــەن و ژمــارەی 
بەردەكانــی خــۆی لــە )2,3(ملیــۆن بــەرد دەدا و درێــژی الیەكــی بناغــەی 
ــێ ،  ــە )500( پ ــەی دەگات ــت و بەرزیەك ــێ  دەبێ ــەی )755( پ ــە نزیك هەرەمەك
ــە  ــدێ  ل ــەكار گەیشــتۆتە هەرەمەكــە و هەن ــە كەســانی خراپ ــدێ  ل دەســتی هەن

ــراون.  ــی الب ــە و الیەكان ــی لوتك بەردەكان
ــە  ــراوە ك ــا دان ــرع پاش ــەورەی خف ــزە پەیكەرێكــی گ ــی جی ــك هەرەم ــە نزی ل
پەیكەرەكــە  بەشــی خــوارەوەی جەســتەی  )ئەبوهــول( و  پێــی دەگوتــرێ  
ــەرزی  ــراوە، ب ــایەتی لەبەرك ــەرەكەی مرۆڤە،جلوبەرگــی پاش ــێرە و بەشــی س ش
ڕووخســاری ئــەم پەیكــەرە )65(پــێ  دەبــێ  و درێــژی لەشــی دەگاتــە )187(پــێ  

ــێ . ــە )14( پ ــی دەگات ــی ڕووخساریش و پان
دروســتكردنی هەرەمەكانــی جیــزە مانــای ئەوەیــە كە دەســەاڵتی پاشــاكانی میســر 
گەیشــتۆتە ئەوپــەڕی بەهێــزی كــە لــە ســەردەمی بنەچــەی پێنجــەم و شەشــەم و 
حەوتــەم نەیانتوانیــوە لــە دەســەاڵتدا یەكبگــرن و تەنهــا دروســتكردنی هەرەمــی 
ــدا  ــی خانەدانەكان ــەڵ هەرەمەكان ــی لەگ ــچ جیاوازیەك ــە هی ــت ك ــووك نەبێ بچ
ــار  ــووە، ئەمــەش بەڵگــەی لێــك هەڵوەشــانەی دەســەاڵتی سیاســی پاشــا بەدی نەب

دەخــات.

پهیكهری ئهبو هۆل
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پرسیارهكانیبەشـیسێیەم

پ1/ ئایا هەموو میسرییەكان باوەڕیان بە خوایەتی پاشا هەبووە؟
ڕای خۆت دەرببڕە.

پ2/ جیاوازی لە نێوان نووسینی هیرۆگلیفی و نووسینی مسماری بكە؟
پ3/ شارســتانییەتی میســری بــە شارســتانییەتی مــردووان ناودەبرێــت. ئەمــە شــی 

بكەوە.
پ4/ لە دروستكردنی هەرەمە گەورەكانی جیزە چی تێدەگەین؟

پ5/ گرنگی پەرستگای كرنك چییە؟
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ســليمان، )الموصــل،1986(.
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بهشیچوارهم

شارستانییهتیئهغریقییهكان
)یۆنانییهكان(
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بەشیچوارەم

شارستانییەتیئەغریقییەكان

ــا  و بەشــی خــوارووی  ــە باشــووری كیشــوەری ئەوروپ ــان دەكەوێت واڵتــی یۆن
نیمچــە دوورگــەی بەلقــان پێكدێنــێ  و لــە باشــوورەوە لەنــاو دەریــای ناوەڕاســت 
ــەوەی ئەرخەبیلیكــی  ــۆ ئ ــڕی دەكات ب ــداو ناوب ــن كەن ــەوە، چەندی ــژ دەبێت درێ
)كۆمەڵــە دوورگەیــەك( جــوان پێــك بێنــێ ، هەروەهــا چیاكانی لە نــاوەوەی واڵت 
درێژبوونەتــەوە و دەشــتەكان باڵوبوونەتــەوە، ئــەم واڵتــە ئــاوو هــەوای دەریــای 
ــەاڵت و  ــوان ڕۆژه ــەی لەنێ ــوێنە جوگرافیەك ــە، ش ــتی )مامناوەندی(هەی ناوەڕس
ڕۆژئاوادایــە وایكــردوە كــە دانیشــتوانەكەی بــەڕووی شارســتانییەتی ڕۆژهەاڵتــدا 
بكرێتــەوە و پەیوەندیــش بــە ڕۆژئــاواوە بكــەن. هەروەهــا هەڵكەوتنــی سروشــتی 
جوگرافــی واڵتــی یۆنــان ڕیگەخۆشــكەر بــووە لــە پەیدابوونــی واڵتــی شــار وەك 

ئەســینا و ئەســپارتە و میــگارا و تیبــە .
ــك  ــە نزی ــە ل ــتانیانەی ك ــەو شارس ــووە ب ــەر ب ــی كاریگ ــتانییەتی ئەغریق شارس
واڵتــی یۆنــان ســەریانهەڵدا هــەروەك شارســتانییەتی ئیجــە )بەنــاوی دوورگەكانــی 
دەریاچــەی ئیجە(كەپێشــی دەڵێــن شارســتانییەتی مەبنــەوی یــان كریتــی )بەنــاوی 
دوورگەی كریت( و شارســتانییەتی مایســینا )بەناوی دوورگەی مایســینا( بەهۆی 
ئــەو هەڵكەوتنــە سروشــتە جوگرافیەكــەی لــە ڕێگــەی دەریــای ناوەڕاســتەوە لــە 
كەنارەكانــی دەریــای ئیجــە و دەریــای مەڕمــەڕە و دەریــای ڕەش و كەنارەكانــی 
ئیتاڵیــاو كەنارەكانــی ئەفریقیــا  باڵوبوونەتــەوە، ژمارەیــەك بنكــەی بازرگانیــان لــە 
دوورگەكانــی دەریــای ئیجــە دامەزرانــدووە و خەڵكــی تێــدا نیشــتەجێ  بــووە، و 

كولتــووری شارســتانییەتی خۆیانیــان بــۆ گواســتۆتەوە.



89

بەناوبانگتریندیاردەشارستانییەكان:

یەكەم:سیستهمیفەرمانڕەوایەتی:

أ-سیستەمیئەولیكاریكی:
واتــا دەســەاڵتی كەمینــە لــە شــاری ئەســپارتەدا جــۆرە ڕژێمێكــی  فەرمانڕەوایەتی 
ســەری هەڵــدا كــە هــەردوو دەســەاڵتی ڕەها)بــێ  ســنوور(و دیموكراتــی 
لەخۆگرتبــوو، دوو پاشــا دەســەاڵتیان بەڕێوەدەبــرد، لەگــەڵ ئەنجومەنێكــی پیــاو 
ماقواڵن)نبــال( كــە لــە )28( ئەنــدام پێــك هاتبــوو، و كۆمەڵەیەكــی گشــتی 
هەبــوو كــە هەمــوو خەڵكــی ئەســپارتە لەخۆگرتبــوو، ئەوانــەی تەمەنیــان لــە ســی 
ســاڵی زیاتــر بــوو، ئــەم كۆمەڵەیــە مانگــی یــەك جــار كۆدەبــۆوە، بــەاڵم مافــی 
پێشــنیاركردن و گفتوگۆكردنــی نەبــوو، گــەل بــۆ مــاوەی ســاڵێك پێنــچ نوێنــەری 

لــێ  هەڵدەبــژارد تاوەكــو چاودێــری جێبەجــێ  كردنــی یاســا بكــەن.
لەبــەر ئــەوەی دەســەاڵتی پاشــا فــراوان بــوو مافــی ڕاگەیاندنــی شــەڕ و 
پەیمانبەســتن لەدەســت خــۆی بــوو، بۆیــە ڕژێــم لە ئەســپارتە نەگەیشــتۆتە ئاســتی 
ــە  ــتی ب ــەی پش ــە ئابووریەك ــەوە ك ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــەش ب ــەت، ئەم دیموكراتی
كشــتوكاڵ بەســتبوو نەوەكــو بازرگانــی، وای لێهــات خاوەنــی زەوی دەســتێكی 
ــە  ــی ل ــی فەرمانڕەوایەت ــە ڕژێم ــدا، بۆی ــی واڵت ــە بەڕێوەبردن ــت ل ــااڵی هەبێ ب
ئەســپارتە بەدەســەاڵتی كەمینــە یاخــود ئــەو لیكاركــی ناونــراوە. سروشــتی ڕژێمی 
ئەولیكاریكــی لــە پــەروەردەی ئەســپارتەدا تونــدوو تیــژ بــوون، چونكــە ئامانجــی 
بریتــی بــوو لــە ئامادەكردنــی پیــاوان بــۆ ئــەوەی ببتــە جەنگاوەرێكــی تونــدو تۆڵ 
و بەجــەرگ و چــاو نەتــرس، بۆیــە خۆیــان لــە منداڵــی بــێ  هێــز ڕزگار دەكــردو 
پەروەردەكردنــی نێرینەكانیــان لــە تەمەنــی حــەوت ســاڵییەوە دەســتی پێدەكــردو 
تاوەكــو تەمەنــی بیســت ســاڵی دەخایەنــد، ئینجــا پەیوەندیــان دەكــرد بــە ســوپاو 
مەشــقیان لەســەر جۆرەهــا ناخۆشــی دەكــرد تــا تەمەنیان  دەگەیشــتە ســی ســاڵی، 
لەپــاش ئــەوە ئــەو كەســە دەبــووە هاوواڵتــی و مافــی هاوواڵتــی مافــی بوونــی 

پێــدەدرا، بــەاڵم تــا تەمەنــی شەســت ســاڵی ســزای بەســەردا دەســەپێنرا.
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ب-سیستەمیدیموكراتی:

شــاری ئەســینا بــە ســەرچاوەی دیموكراتیــەت دادەنــرێ  لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، 
بــۆ جێبەجــێ  كردنــی ڕژێمــی دیموكراتــی ســەرەتا كۆمەڵێ  چاكســازی و یاســای 
ــە  ــەر ل ــردەوە، ه ــای كەمك ــەاڵتی پاش ــی زۆر دەس ــە بەڕادەیەك ــدرا ك ئەنجام
ســەدەی هەشــتەمی پ.ز مــاوەی دەســەاڵتداریەتی پاشــا بــە دە ســاڵ دیاریكــراو، 
ئینجــا لەســەدەی حەوتەمــی پ.ز )لــە دەوروبــەری ســاڵی 680پ.ز( بــووە یــەك 
ــون(  ــۆ داڕشــتنی یاســا. چاكســازییەكانی )صول ــرا ب ــش دان ســاڵ و ئەنجومەنێكی
یارمەتــی پەرەســەندنی دیموكراتــی دا كە دەســەاڵتێكی زۆری بــە دەوڵەمەندەكان 
بەخشــی، هەروەهــا دانینابــە مافــی سیاســی بــۆ چینــی هــەژاران كە بــە هەنگاوێكی 
گــەورەی بــەرەو پێشــەوە چــوون دادەنــرێ ، بۆیــە بــە صولــون دەگوتــرێ  )باوكــی 
دیموكراتیــەت(، بەهــۆی شــەڕەكان و ئــەو گۆڕانــە كۆمەاڵیەتــی و ئابووریانــەی 
لــە گەڵیــدا ڕوویانــدا ڕژێمــی سیاسیشــیان گۆڕانــی بەســەر داهــات، كلیســپینس 
هەڵســا بــە چەنــد چاكســازیەك بــۆ چاككردنــی ڕژێمی سیاســی لە ئەســینا، یاســای 
ســاڵی 507پ.ز دەركــرد، بــە گوێــرەی ئــەم یاســایە نوێیــە مافــی هاوواڵتیبــوون 
ــدام  ــە )500( ئەن ــی(و كۆمەڵەیەكــی نیشــتمانی ل ــی )وراث ــووە مافێكــی بۆماوەی ب
ــی ســی ســاڵی  ــوان تەمەن ــە نێ ــوو ل ــان هەب ــی ئەوەی ــان ماف ــاو هاوواڵتی پێــك هێن

تاوەكــو شەســت ســاڵیدا دووجــار تێیــدا ببنــە ئەنــدام.
كۆمەڵە)پەرلەمــان( كــە بــە )ئەكلیزیــا( ناســرا لەســەدەی پێنجەمــی پ.ز بــۆ 
دیاریكردنــی چارەنووســی سیاســی ئەســینا مافــی دەســت خســتنە نــاوەوەی هەبوو، 
و مافــی بەســتنی هاوپەیمانیەتــی پەیمــان بەســتن و دامەزراندنــی باڵیــۆزو دەنگــدان 
لەســەر بودجــەی دارایــی هەبــووە، بەگشــتی كۆمەڵــە دەســتی بەســەر دەســەاڵتی 
ــەاڵتی  ــەاڵت جێبەجێكردن(داگرتبوو،هەروەهادەس ــەت )دەس ــادانان و حكوم یاس

بەســەر دادوەریــش دا هەبــوو.
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دووەم:ئایینەكان:

ــاوان( ژمارەیەكــی  ــن)دوو ئ ــی ڕافیدی ــەروەك دانیشــتوانی واڵت ــەكان ه ئەغریقیی
ــەرۆكی  ــوس س ــدی زی ــەوان خواوەن ــی ئ ــە بۆچوون ــتووە، ب ــان پەرس زۆر خوای
ــە و  ــای ئولمپیوس ــش خەڵكــی چی ــە ئەوی ــزادە، ك ــەروەری ئادەمی ــی س خواكان
ــی  ــی ئافرەتان ــتی ژیان ــووە سەرپەرش ــد ب ــش خواوەن ــرا( ئەوی ــی )هی خێزانەكەش
ــوس و  ــی زی ــای كچ ــد ئەپین ــووە وەك خواوەن ــەش هەب ــوای دیك ــردووە خ ك
ــاح  ــە گون ــان ل ــیقاو وازهێن ــی الوان و مۆس ــوای ڕووناك ــۆ خ ــد ئەپۆل خواوەن
و پاكبوونــەوە بــوو نــاوی بەســترابوو بــە نــاوی ڕۆژەوە خوشــكەكەی كــە 
ــان كاتیشــدا  ــی براكــەی هەڵدەســتا لەهەم ــا )ئەرتمیس(بەكارەكان ــد دیان خواوەن
لێپرســراوی ئافرەتــان بــوو، و لــە خواوەندەكانــی تــر خواوەنــد نبتونــوس خــوای 
دەریــاو ســەرچاوەكان، و خواوەنــد ئەفرۆدیتــس )خواوەنــدی شــەڕو جوانــی( و 
خواوەنــد باخــوس خــوای بەرهــەم و ســەوزایی و خــوای شــانۆ. ئەغریقییــەكان 
بــۆ خواكانیــان پەرســتگایان دروســت كــردووە و قوربانــی و دیاریــان پێشــكەش 
ــان  ــدەی خۆی ــەت و بەن ــتوكاڵی و دەرام ــتگاكان زەوی كش ــردووە و پەرس ك
هەبــووە، دەوڵــەت لەڕێگــەی پیاوانــی ئایینــەوە كــە ڕاســپێردرابوون بــە ســازدانی 
بۆنــە ئایینیــەكان و چاودێریكردنــی جەژنــەكان، كاروبــاری پەرســتگاكانی 

ــرد. بەڕێوەدەب

سێیەم:یارییەكانیئۆلۆمپی:

ــی  ــە ئایین ــێوەی ئاهەنگ ــە هاوش ــە ب ــەكان ك ــە الی ئەغریقیی ــن جەژن گرنگتری
ــوای  ــتنی خ ــۆ پەرس ــەكان ب ــە ئۆلۆمپی ــی یاریی ــرێ ، جەژن ــەكان دادەن و نەتەوەی
ــی  ــەی نەمان ــە بۆن ــگ ب ــن ئاهەن ــی وەرزی هاوی ــاش نەمان ــراوە، پ ــوس دان زی
وەرزی هاوینــەوە ســاز دەدرێ ، لــەم ماوەیــەدا شــەڕ راگرتنــی پیــرۆز لــە هەمــوو 
واڵتــی یۆنــان رادەگەینــرێ بــۆ ئــەوەی زۆرانبــاز و گەشــتیاران و میوانــان بتوانــن 
ــان،  ــەوە واڵتەكەی ــە ســاغ و ســەالمەتیش بگەڕێن ــن و ب ــادەی ئاهەنگەكــە بب ئام
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هەرچەنــدە جەژنەكــە تایبەتــە بــە یارییــەكان كەچــی دەرفەتێكــە بــۆ ئــەو 
ــاڵوی  ــدا ب ــاو خەڵكی ــە لەن ــتیان هەی ــود زانس ــی یاخ ــی ئەدەب ــانەی بەرهەم كەس
بكەنــەوە یاخــود وتاربێــژان گوزرشــت لــە بیــروڕای خۆیــان بكــەن، هەرچــوار 
ــای  ــەر چی ــە س ــە دەكەوێت ــس ك ــاری ئەلی ــە ش ــە ل ــك ئاهەنگەك ــاڵی جارێ س
ئۆلۆمپیــۆس ســاز دەكــرێ و یەكەمیــن ئاهەنگــی ئۆلۆمپــی لــە ســاڵی 776پ.ز 
بــووە، لــە ســەرەتادا پرۆگرامــی یارییــەكان تەنهــا یــەك رۆژ بوو، كــە )دە( دادوەر 
یاریانــە تیایــدا ئەنجامــدەدرا بریتــی بــووە لــە بازدانــی درێــژ و تیــر هاویشــتن و 
)قــورس(، لــە كۆتایــی یارییەكانــی زۆرانبــازی و مشــتەكۆڵە و پێشــبركێی ئەســپ 
ســواری، لــە كۆتایــی یارییەكانــی نــاوی ســەركەوتوو بــراوە و نــاوی شــارەكەی 
راگەیەنــدراوە و دادوەران ســەركەوتوەكانیان بــە چەپڵــە و گــەاڵی زەیتــون 
گوڵبــاران كــردووە كاتــی ســەركەتووەكان گەڕانەتــەوە شــارەكەی خۆیــان بــە 

ــان لێكــراوە. گۆرانــی و ســەما و خەاڵتــی مــادی پێــش وازی

چوارەم:ژیانیهزری)الحیاةالفكریة(:

أ–وێژە)األدب(:
1- داســتان: 

ئەغریقییــەكان بــەوە وەســف كــراون كــە خاوەنــی هەســتێكی بــەرزی ئەدەبیــن، 
چامــەی درێژیــان بــۆ پاڵەوانەكانــی ئەغریــق هۆنیوەتــەوە و كــە بــۆ خواوەنــدی 
)خــارق( دەگەڕێتــەوە، بەمــەش داســتانی شــیعری جوانیــان داڕشــتووە كە داســتان 
ــادە و  ــن، ئەلی ــە گرنگتریان ــادە و ئودیســە ل ــەك دەبەســتێتەوە، ئەلی و ئەفســانە بەی
ئودیســە بەرهەمــی شــاعیری ناســراو بــە هۆمیــرۆس كە لــە ســەدەی نۆهەمی پ.ز 
ژیــاوە، ئەلیــادە وێنەیەكــی راســتەقینەو ئاشــكرا لــە بــارەی ژیانــی ئایینــی لــەالی 
ــان،  ــرۆز لەالی ــی پی ــە پەرتووكێك ــو بۆت ــات تاوەك ــە دیاردەخ ــەكان ب ئەغریقیی
ــە ســەدەی  ــووری ل ــی و ئاب ــی كۆمەاڵیەت ــارەی ژیان ــە ب ــا وێنەكــەش ل هەروەه
دوانــزەی پ.ز یۆنــان پیشــان دەدات، ئەمــەش بەڵگەیــە بــۆ ئەوەی كــە هۆمیرۆس 
لــە چامــەی ئەلیــادە زانیارییەكانــی لــە شــاعیرانی پێــش خــۆی هەڵێنجــاوە، ئەلیــادە 
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ئامــاژەی داوە بــە یەكگرتنــی شــارەكانی یۆنانــی و داگیركردنــی كەنــاری 
 ،)Troy( )رۆژهــەاڵت لــە گــەرووی دەردەنیلــەوە كــە پێــی دەگوتــرێ )تــەروادە
ــی  ــادە ئەخلیــس و پاڵەوان ــی ئەلی ــوان پاڵەوان ــی شــەڕی نێ ــێ باسـ هەروەهــا كات
تــەروادە هیكتــۆر دەكات لــە هەمــان وەســفی چەكــی ئــەو رۆژگارەش دەكات.
ــێوەیەكی  ــە ش ــتانەدا ب ــەم داس ــە، ل ــی هومیرۆس ــە(ش بەرهەم ــتانی )ئۆدیس داس
ــیوس  ــی ئوودیس ــژی باس ــد و تی ــتار و تون ــە كوش ــك و دوور ل ــی و ناس ئەدەب
ــینا  ــاری ئەس ــۆ ش ــەروادە و ب ــەڕی ت ــی ش ــە پاڵەوانەكان ــە یەكێكــە ل دەكات ك
ــە  ــدا ل ــەی گەڕاندنەوەی ــە ڕێگ ــتەنگانە دەكات ل ــەو ئاس ــاس ل ــەوە، ب دەگەڕێت
ــد  ــۆن خواوەن ــتیەكەی و چ ــكاندنی كەش ــو تێكش ــت وەك ــی دەبێ ــا تووش دەری
زیــوس هاتــووەو یارمەتــی داوە و ئــەو ناخۆشــیانەی ژنەكــەی لــە دووری ئــەو 

ــووە. تووشــی هات

2- ئەدەبی شــانۆ: 
ئەغریقییــەكان  لــە كاری درامــی ناوبانگیــان دەركــردەو نووســینی دەقی شــانۆیی 

بەبەشــێك لــە ئاهەنگــی ئاینــی دادەنرا،شــانۆگەرییەكان دوو جــۆری هەبوو: 

یەكەمتیراژیدی)خەماوی-ناخۆشی(:
دەقــی شــانۆیی لەســەر دەســتی یەكێــك لــە نووســرایەوە ئینجــا لــە ئاهەنگێكــی 
گــەورە پێشــكەش دەكــرا، لەكاتــێ ئەكتــەرەكان دەورەكەیــان دەنوانــد مۆســیقای 
ــا  ــەری درام ــرا، نووس ــەڵ دەك ــرۆزی لەگ ــەمای پی ــراو س ــەكار دەهێن ــەڵ ب لەگ
هەوڵــی داوە بیروڕاكانــی گــەل و ئارەزووەكانــی پێداویســتی و هیواكانیــان 
ــن  ــە بەناوبانگتری ــكات، ل ــان بەرجەســتە ب ــەرەكان جواڵنەوەی لەســەر رازی ئەكت
ــی  ــی مرۆڤ ــە دەروون ــكلیوس 525-455( پ.ژ ك ــا )ئەیس ــەرانی تراژیدی نووس
لێكداوەتەوەچەندیــن خەاڵتــی بەدەســت هێنــاوە، ڕۆمانــە بەناوبانگەكــەی نــاوی 
)ئۆدیــب(ە، هەروەهــا )یوربیــدز(ی شــاعیر )480 – 406( پ.ز لــە بــواری 
تیراژیدیــا ناوبانگــی دەركــرد، ئەوەشــیان لــە ژێــر كاریگــەری  فەلســەفەی یۆنانی 

ــەوە. ــی مــرۆڤ كردۆت ــی لەســەر زانینــی  دەروون جەخت
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دووەمكۆمیدی)پێكەنین–گاڵتەكردن(:
 بریتیــە لــە درامایەكــی ڕەخنەگرانــە وشــێوازێكە گاڵتەجــاری لەخــۆوە گرتــووە، 
ــە  ــان ل ــا ڕەخنەی ــەرالنی كۆمیدی ــییە، نووس ــەربردن و خۆش ــی كات بەس ئامانج
كەســایەتییەكان و بیــروڕای سیاســی و فەلەفــەی گرتــووە، بەناوبانگترین شــاعیری 
كۆمیــدی ئەرســترفانیس)445 – 338(پ.ز كــە یانــزە ڕۆمانی كۆمیدی نووســیوە.

3- مێژوو: 
نووســینەوەی مێــژوو بــە شــێوەیەكی ڕێــك و پێــك لــەالی ئەغریقییــەكان 
ــژوو  ــە مێ ــدا، بۆی ــس )485 – 425( پ.ز ســەری هەڵ لەســەر دەســتی هێرۆدۆت
ــان، ســەردانی میســر و ئێــران و ئاســیای بچــووك و  ــە یۆن ناســراوە، هێرۆتــس ل
ــاوە و  ــارەی مێــژوو دان ناوچەكانــی دیكــەی كــردووە، پەرتوكێكــی گشــتی لەب
ــاوە  ــەی ن ــە كارەك ــاوی ل ــس ن ــردووە، هیرۆدۆت ــەش دابەشــی ك ــۆ ب ــەر ن بەس
هســتوریا Historia، بەمانــای وشــە واتــە بەدواداگــەڕان )التحریــر( هێرۆدۆتــس 
ــە یەكتــری كــردووە، هەڵســاوە  ــی تێكــەڵ ب ــە پەرتوكەكــەی ڕاســتی و خەیاڵ ل
بــە گێڕانــەوەی هەواڵــی ســەیر كــە لەگــەڵ واقیعیــدا ڕێــك ناكــەوێ  و شــتێكی 

ــەكان نووســیوە. ــارەی میدیی باشــی لەب
زەینفــۆن )430 – 354(پ.ز لــە پەرتووكــی ئەناباســس )بــەرەو باكــوور( و 
ــە واڵتــی  ــراوەكان(ی ئەغریــق كــردووە ل چۆنیەتــی پاشەكشــەكردنی )بەكرێگی
ــان  ــی ڕووباریدیجلەی ــەی دۆڵ ــان ڕێگ ــی خۆی ــۆ واڵت ــان ب ــە گەڕانەوەی ــل ل باب
)كوردســتان(  كاردۆخییــەكان  واڵتــی  ب  پ.ز   401 وســاڵی  بەكارهێنــاوە 
ــە  ــرە، چونك ــەو نزمت ــرن ل ــر واقیعیت ــۆن وردت ــینەكانی زەینف ــوون، نووس تێپەرب
ــەوەدا. ــەڵ زۆری دووبارەبوون ــراوەتەوە و لەگ ــژ نووس ــادە و درێ ــێوەكی س بەش

4- فەلسەفە: 
زانســت و فەلســەفە بــران و هەردووكیــان زادەی هــزرن )الفكــر( و لــەالی 
ــوفەكانیانی  ــە فەیلەس ــی دیك ــە واتایەك ــن، ب ــا دەبەخش ــەك مان ــەكان ی ئەغریقیی
كۆڵیوەتــەوە،  سروشــتیەكانیان  دیــاردە  لەبــارەی  زانســت  وەكــو  ئەغریقــی 
بیرمەندانــی ئەغریقــی )گریكیــەكان( هەوڵیانــداوە لێكدانەوەیەكی بەجێ ببەخشــنە 
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ــی  ــتكراوە بوونەوەرێك ــەوەی دروس ــرۆڤ ب ــادی و م ــی م ــەردوون و جیهان گ
)مەخلــوق( خاوەنــی جەســتە و بیــر و كەســایەتییە و ئــەو یاســانەی كــە ڕەفتــاری 
مــرۆڤ ڕێــك دەخــەن شــیانكردۆتەوە. فەلســەفەی یۆنانــی بەســێ قۆناغــدا 

ــش: ــە ئەوانی ــوە ك تێپەڕی
أ - قۆناغــی گــەڕان )بحــث( بــەدوای سروشــت و بنچینــەی  گــەردوون، 
ــاو،  ــەوا، ئ ــەوە وەكــو )ه ــەو )رەگــەز( ەكان سروشــتیان كۆڵیوەت فەیلەســوفان ل

ــووە. ــاگۆرس( ب ــس و فیس ــە )تالی ــەو كات ــوفەكانی ئ ــر( فەیلەس ــاك، ئاگ خ
ب - قۆناغــی گــەڕان بــەدوای مــرۆڤ و ڕەفتارەكانــی و ڕەوشــت و سیاســەت، 
فەیلەســوفانی ئــەم قۆناغــە ســۆفتائیەكان بــوون )گەیشــتنی بــە ڕاســتی لــە ڕێگــەی 

دانوستانەوە(.
ج-  قۆناغــی توێژینــەوەی زانســتی ڕێكخــراو و دامەزراندنــی قوتابخانــەی 
ــون  ــە ئەفاڵت ــەم قۆناغ ــوفەكانی ئ ــن فەیلەس ــن بەناوبانگتری فەلســەفی بەناوبانگتری

ــتۆ. و ئەرس

سۆكرات)Socrats()470–399(پ.ز:
خەڵكــی ئەســینایە و بیــروڕا و بۆچوونەكانــی نەنووســیوەتەوە، بەڵكولــە رێگــەی 
ــەوەداوە  ــاژەی ب ــە گەیشــتوون، ســۆكرات ئام ــە ئێم ــی قوتابیەكــەوە ب ئەفالتوون
كــە كاری بنەڕەتــی فەلســەفە لێكۆڵینەوەیەتــی لــە بــارەی مــرۆڤ ئــەوەی پێیــەوە 

پەیوەســتە، و دروشــمی )خــۆت بناســە(ی بەرزكردۆتــەوە.
ســۆكرات بــڕوای وابــوو مەبەســت لــە بوونــی ئادەمیــزاد ئەوەیــە دەســتەبەركردنی 
بەختیــاری كــە دەتوانــرێ لــە ڕێگــەی پەیوەســتبوون بــە چاكەكانی وەكــو دانایی 
و ئازایەتــی و دادپــەروەری و ڕاســتگۆیی و دەســتپاكی و هاورڕێیەتــی دڵســۆز 
بــەدی بهێنرێــت، ســۆكرات )جەختــی( لەســەر هــۆش كردۆتــەوە لــە درك كــردن 
و هەســتكردن بــە شــتەكان، پارێــزگارەكان )المحافظــون( ســۆكراتیان بــەوە 
گوناهبــار كــردوە كــە مێشــكی الوانــی ئەســینای تێكــداوە و بڕیــاری كوشــتنیان 
بەســەر داوە، و هەرچەنــدە دەیتوانــی ڕابــكات، كەچــی وەكــو ڕێزگرتنێــك لــە 

یاســای ئەســینا ژەهرەكــەی خــواردووە.
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ئەفالتوون)437Plato-347(پ.ز

لــە ئەســینا ژیــاوە و قوتابی ژێر دەســتی ســۆكرات بــووە و لە ئەســینا خوێندنگەی 
بەنــاوی )ئەكادیمــی( دامەزرانــدووە، كــە تێیــدا وانــەی بــە قوتابیــەكان گوتــووە، 
بۆچوونەكانــی ســۆكراتی نووســیوەتەوە و تەوەرەكانــی لەبــارەی فەلســەفەی  
ــە  ــیوە، هەوڵ ــدا نووس ــی تێ ــرۆڤ و پیریەت ــی م ــی لەش ــەردوون و ئەندامەكان گ
فەلســەفییەكانی بــە دانانــی پەرتــووك لەمــەڕ سیاســەت بــە ئەنجــام گەیشــت نــاوی 
نــا )كۆمــار(، كــە بــڕوای وایــە باشــترین ڕژێمــی دەســەاڵتداریەتی ئەوەیــە كــە 
ــرێ  ــی دەگوت ــەوەی ئێســتا پێ ــەن، یاخــود ئ ــەت بەڕێوەدەب فەیلەســوفەكان دەوڵ

بنەمــا ڕەگــەز تەكنۆكراتــی.

ئەرستۆ:Arstotie)384-322(پ.ز:
ــە ئەكادیمیــای  ــە دایــك و لەكاتــی الویــدا پەیوەنــدی ب ــان ل ــە باكــووری یۆن ل
ــاش  ــتاكەی، و پ ــە مامۆس ــووە ب ــت ب ــاوەی بیس ــۆ م ــردوە، و ب ــوون ك ئەفالت
ئــەوەی لــە ســاڵی 342 پ.ز چووتــە مەگدۆنیــا،  بــۆ ئــەوەی سەرپەرشــتی  
پەروەردەكردنــی كــوڕی  فیلیــب پاشــا ئەســكەندەری مەكدۆنــی بــكات، ئینجــا 
بەنــاوی )لوســیوم( دامەزرانــدوە،  گەڕاوەتــەوە ئەســینا و خوێندنگەیەكــی  
ئەرســتۆ پەرتووكێكــی لەبــارەی سروشــتەوە نووســیوە و پەرتووكێكــی لەبــارەی 
ــاوە  ــردووە و پەرتوكێكــی دان ــە ك ــە چاك ــی ل ــدا باس ــاوە كەتێی ــتەوە دان ڕەوش
ــردووە و  ــەت ك ــۆ دەوڵ ــەی ب ــی نموون ــە رژێمێك ــارەی ل ــاس لەب ــدا ب ــە تێی ك
ــارەی  ــاری لەب ــن و ت ــە و چەندی ــی هەی ــاوی جوان پەرتووكێكــی دیكەشــی بەن
ژیانزانــی نووســیوە، لەبــەر ئــەوەی ئەرســتۆ بنچینــەی بــۆ چەندیــن زانســت داناوە، 
بۆیــە پێــی دەگوتــرێ مامۆســتای یەكــەم، جیــا لــە دانراوەكانــی پێشــووی بنەمــای 
ــای  ــەوەی ڕاســت( و بنەم ــەری بیركردن ــق( )هون ــم المنط ــك )عل ــتی لۆژی زانس

ــتووە. ــتی داڕش ــتی دروس ــەوەی زانس ــێوازی بیركردن ش
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پرسیارەكانیبەشیچوارەم

پ1/ كاریگەری جوگرافیەی یۆنان لەسەر شارستانیەكەی ڕوون بكەوە.
پ2/ باسی سەرهەڵدانی ڕژێمی دیموكراتی بكە لە ئەسینا.

پ3/ چۆن یاریە ئۆڵۆمپیەكان سەریان هەڵدا؟ گرنگییەكەی چییە؟
پ4/ ئەم دەستەواژەیە لێك بدەوە )) ئەرستۆ بە مامۆستای یەكەم دادەنرێ((.

سەرچاوەكانیبهشیچوارهم

ترجمــة                   وأثارهــم،  أدبهــم  و  االغريــق  تأريــخ  الــى  أ،مدخــل  بتـــرى   -1
عزيز)الموصــل،1977(. يوســف  ئيــل 

2- طه باقر، مقدمه في تأريخ الحضارات القديمة، ط2، )بغداد،1956(
3- عــادل نجــم عبــود المنعــم رشــاد، اليونــان و الرومــان، دراســة فــي تأريــخ و 

الحضــارات، دار الكتــب للطباعــة و النشــر، )الموصــل(.
الحضــاري،                        التأريــخ  مقدمــة  اليونــان  يحيــي،  عبدالوهــاب  لطفــي   -4

.)1979 )بيــروت،
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بەشـیپێنجەم

شارستانییەتیڕۆمانی

پێـشـەكی:
 رۆمانــەكان شارســتانییەتی و شــێوازی ژیانــی ئەغریقیەكانیــان وەرگرتــووە، بۆیــە 
تۆژەرانــی شارســتانییەكان بەتایبەتــی تۆژەرانــی وێــژە هــەردوو شارســتانیەكە بــە 
ــەفە  ــە فەلس ــان ب ــی زۆری ــەكان گرنگ ــەن، ڕۆمانیی ــیكی ناودەب ــی كالس چەرخ
نــەداوە، بەڵكــو زیاتــر بابەخیــان بــە یاســادانان و یاســاكان و شــێوازی كارگێــڕی 

و  ڕێكخســتنە ســەربازیەكان و ڕێگەكانــی گواســتنەوەو بیناســازی داوە؟

یەكەمیاسایڕۆمانی:

 یەكێكــە لــە بەناوبانگتریــن دەســتكەوتە شارســتانیەكان و گرینگتریــن شــتە 
ــاكانی  ــە یاس ــان ب ــەكان پەرەی ــردوە، ڕۆمان ــان ك ــە مرۆڤایەتی ــكەش ب ــە پێش ك
ــەردەمی  ــو لەس ــەری، تاوەك ــتۆتە س ــان خس ــەكان داوە و زۆری ــرائع( یۆنانی )ش
جســتنیان )527 – 565(ز ئیمپراتــۆری بیزەنتینــی گەیشــتۆتە ئاســتێكی پێگەیشــتن.
لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی پێجەمــی پ.ز لەالیــەن لێژنەیەكــی یاســایی توانــرا 
كۆمەڵێــك یاســای بــاوی ڕۆمانــی بنووســرێتەوە و ئــەم یاســایە بــە دوانــزە تابڵــۆ 
ــار  ــزی تۆم ــۆی برون ــزە تابل ــایە لەســەر دوان ــەم یاس ــراوە، ئ ــە ناس ــە ناوبانگەك ب
كــراوە و لــە شــاری ڕۆمــای پایتەخــت پیشــان داوە، یاســا ڕۆمانــی كــۆن بریتییــە 
لــە یاســایەكی شارســتانی )مدنــی( هیــچ پەیوەندیەكــی بــە ئایینــەوە نییــە، لەســەر 
ئەوانەشــەوە بڕیارەكانــی ئەنجومەنــی پیــران و بڕیارەكانــی دەســتەكانی یاســادانان 
و ئــەو فەرمانانــەش كــە پاشــەكان دەریانكــردوە كــە بوونەتــە یاســای ئــەم واڵتــە.
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ڕۆمانەكانیسێجۆریاسایانلەیەكجیاكردۆتەوەئەوانیش:
أ - یاســای شارســتانی )مدنــی(: كــە لەســەر ڕۆمانــەكان یاخــود ئــەو 
ــا و  ــتوانی ئیتاڵی ــش دانیش ــە ئەوانی ــان هەی ــیفەتی هاوواڵتیاتیبوونی ــانەی س كەس

رۆژئــاوای ئەوروپــا و یۆنــان دەگرێتــەوە.
ب - یاســای گــەالن: ئــەم یاســایە لــەو هەرێمانــە جــێ بەجــێ كــراوە كەســەر 
بــە ئیمپراتۆریەتــی بــوون لــە ئاســیا و ئەفریقــادا، بــە تێپەڕبوونــی رۆژگار یاســای 

گــەالن كاری كــردە ســەر یاســای شارســتانی ڕۆمانــی و رێبازەكــەی.
ج-  یاســای سروشــتی: بریتییــە لــەو یاســایەی كەســەر بــە هەمــوو بوونــەوەرە 
زینــدووەكان دەســەپێ، ئــەم یاســایە گرنگــی داوە بــە سروشــتی پەیوەندییــەكان 

و پەیوەســتە كۆمەاڵیەتییــەكان.
ــردوە، كاری  ــی جــێ بەجــێ ك ــی ڕۆمان ــە دادگاكان ــایان ل ــەم یاس دادوەران ئ
پێوەیســتیان كــردووە بــۆ رێكخســتنی داواكاریــە شارســتانیەكان بــە پشتبەســتن بە 
نەریتــە یاســاییە بــاوەكان لەوانــە چوونــی داواكار بــۆ دادگــە و پێشكەشــكردنی 
ــدا  ــە تاوانكاری ــەدوای بەڵگ ــراو، دادگاش ب ــە داوالێك ــكات( دژ ب ــكااڵ )ش س
ــراو  ــار دادەن ــە گوناهب ــراو، ب ــەر داوالێك ــاوان بەس ــەپانی ت ــاش س ــەڕاوە و پ گ

ــاری خــۆی لەســەر دەدا. ــە پشتبەســت  بەیاســای بڕی ئینجــاو دادوەر ب

د- یاســای جســتیان: ئیمپراتــۆری بیزەنتــی فەرمانیــدا بــە پێكهێنانــی لێژنەیــەك 
ــا  ــەو یاس ــی ئ ــەوە زیادكردن ــای كۆكردن ــردن پاش ــان، داوای لێك ــە یاساناس ل
ــاكانی  ــەر یاس ــە س ــووە بخرێت ــی دەرچ ــەن ئیمپڕاتۆرەكان ــە لەالی ــەی ك نوێیان
پێشــوو و لێكۆڵینــەوە لــە بــارەی یاســای ڕۆمانــی بكــەن، پاشــان ئــەوەی لێژنەكــە 
كارەكــەی تــەواو كــرد، لــە ســاڵی 533 ز بــۆ یاســای ڕۆمانــی دەرچــوو، ئــەو 
هەوڵــەی یاساناســانی )الفقــه (  ڕۆمــان نــاوی ئیمپراتــۆری جســتنیان نەمــر كــردوو 
ئــەو دەســتكەوت و كۆششــەی یاســا ناســان دایــان هەمــووی درانەپــاڵ ئیمپراتۆر، 
ــی  ــای ڕۆمان ــە یاس ــەم دا، چونك ــان لەقەڵ ــە كارێكــی گەورەی ــان ب مێژوونووس

لەناوچــوون پاراســت.
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ئنســكلۆپیدیای یاســای ڕۆمانــی لــە چەنــد بەشــێك پێكدێــت و هــەر بەشــێكی بــۆ 
چەنــد بابەتێكــی یاســایی دابەشــكراوەو، ئــەو بابەتانــەش بەســەر چەنــد بەندێــك 
ــتن  ــی ڕێكخس ــا پەرتووك ــاوی ن ــا ن ــی دان ــە پەرتووكێك ــكراوەو، لێژنەك دابەش
)النظــم( و كــە بریتییــە لــە پەرتوكێكــی قوتابخانــە و بنەماكانــی یاســای ڕۆمانــی 

تێــدا دانــراوە.
لەســاڵی 533 زاینــی جســتنیان فەرمانێكــی دەركــرد بڕیــاردا بــە جێبەجــێ كردنــی 
ــۆی  ــەاڵتی خ ــر دەس ــە ژێ ــە ل ــەی ك ــەو ناوچان ــاكە ل ــە، یاس ــای نوێی ــەو یاس ئ
بــوون ڕێــرەوی خــۆی وەرگــرت و دوای دەســەاڵتی خۆشــی ئیمپراتۆرەكانــی 
دیكــە لەســەر ئــەو یاســایە ڕۆیشــتن و، لەبــەر ئــەوەی یاســاكەی جســتنیان 
ــڕدراوە،  ــی جیهــان وەرگێ ــە بەناوبانگەكان ــەی زمان ــۆ ســەر زۆرب ــوو ب گرنــگ ب
ــتووری  ــاكان و دەس ــۆ یاس ــەرچاوەیەك ب ــە س ــی، بۆت ــی عەرەب ــش زمان لەوانی
واڵتانــی  پێشــكەوتووی جیهــان، ئــەو قوتابیــە خۆشەویســتانەی كــە لــە بــواری 
لێكۆڵینــەوەی یاســایی پســپۆری پەیدادەكــەن، دەتوانــن بــە شــێوەیەكی ئاشــكرا 
لێكۆڵینــەوەی یاســایی پســپۆری پەیدادەكــەن، دەتوانــن بــە شــێوەیەكی ئاشــكرا 
كاریگــەری یاســای ڕۆمانــی لەســەر یاســای فەڕەنســی و ئینگلیــزی و دەســتووری 
واڵتەیەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا ببینــێ، لەبــەر ئــەوە یاســای ڕۆمانــی بۆتــە 
بابەتێكــی بنەڕەتــی لــە كۆلیــژی یاســا لــە هەمــوو زانكوكانــی جیهــان قوتابیــان 

ــن. دەیخوێن
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دووەم:بیناسازی:

بیناكانــی ڕۆمانــی بەهێــزی و گەورەیــی ناســراون، ئەویــش بەهــۆی بەكارهێنانــی 
ــەی  ــە پاشــماوەی زۆرب ــە دروســتكردنیاندا، بۆی ــی ل ــی كۆنكرێت ــەردو كەلوپەل ب
كارە بیناســازیەكانیان لــە ئیتاڵیــا و ســوریا و لیبیــا و ئــەو ناوچانــەی كــە لــە ژێــر 
دەســەاڵتی ســەروەری ڕۆمانیــدا بــوون مــاون، ڕۆمانەكان لــە كارە بیناســازیەكاندا 
سیســتەمی گومــەز )قبــوات( و تــاق )العقــود( و شــێوازی كەوانەییــن لــە بنمیچــی 
)تســقیف( قــەاڵو پــردو دروســتكردندا بەكارهێنــاوە و كەڵكیــان لــە بەســتنی نیــو 
بازنەیــی بینیــوە لــە بەنیــادی )پــردەكان( ئامادەكردنــی ئــاوو بەكارهێنانــی مەڕمــەڕ 
لــە داپۆشــینی زەوی و خانووبــەرە و دیوارەكانیــدا، جگەلــە )كەوانــە و گومــەز( 
ــان  ــەالری گەورەی ــەكان ت ــراون. ڕۆمانی ــەورە ڕاگی ــتوونی گ ــە س ــان ب بیناكانی
بۆونیــاد نــاوە پێــی دەگووتــرێ فــۆروم )Forum( بریتیــە لــە بینایەكــی گشــتی 
ــەوەی گشــتی و چاالكــی وەرزشــی،  ــی كۆبوون ــازاڕ وشــوێنی گرێدان وەكــو ب
بەناوبانگترینیانریــگای ئیمپڕاتــۆر تراجــان كــە لــە شــاری ڕۆمــا دروســتی كردووە.
ــان دروســتكردووە كەلەســەر ســتوونی گــەورە  ــەكان پەرســتگای گەورەی ڕۆمان
ــاوە،  ــاد ن ــان بوونی ــانۆ و گەرماوی ــا ش ــتن، هەروەه ــەزراون و هەندێكیانڕاس دام
ــەری  ــرێ، كاریگ ــانۆ دادەن ــن ش ــە بەناوبانگتری ــا ب ــە ڕۆم ــۆم ل ــانۆی كالیس ش
بیناســازی ڕۆمانــی بۆ زۆربــەی الیەنەكانی جیهانی شارســتانییەتی گواســتراوەتەوە 
ــتكردنی،  ــاو دروس ــەر ئ ــرد لەس ــاوەڕۆ( و پ ــادی قناگــر )ئ ــە بونی ــی ل ــە تایبەت ب
هەروەهــا دروســتكردنی كۆشــك وپەرســتگادا، بەگشــتی بەكارهێنانــی )كەوانــە، 

ــووە. ــوودا كاریگــەری ڕۆمانیــەكان ب ــە خان تــاق( ل
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پرسیارهكانیبەشیپێنجەم

پ1/ ڕۆمانــەكان الســایی شارســتانییەتی ئەغریقییەكانیــان كردۆتــەوە، هــۆی 
ــوو. ــە چــی ب ئەم

پ2/ پەیوەندی جستنیانی ئیمپراتۆر بە یاسای ڕۆمانیەوە چی بوو؟
ــە  ــازیەوە ل ــە ڕووی بیناس ــەكان ل ــدەوە: ڕۆمان ــك ب ــتەواژەیە لێ ــەم دەس پ3/ ئ

ئەغریقییــەكان پێشــكەوتووتر بــوون.
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سەرچاوەكانیبهشیپێنجهم

1- بتـــرى أمدخــل الــى تأريــخ االغريــق و أدبهــم وأثارهــم، ترجمــة ئيل يوســف 
عزيــز )الموصل، 1977(

2- طه باقر، مقدمه في تأريخ الحضارات القديمة، ط2، )بغداد،1956(
ــان و الرومــان، دراســة فــي تأريــخ و  3- عــادل نجــم عبودالمنعــم رشــاد، اليون

ــب للطباعــة و النشــر، )الموصــل(. الحضــارات، دار الكت
ــروت،  ــخ الحضــاري، )بي ــة التأري ــان مقدم ــي، اليون ــاب يحي ــي عبدالوه 4- لطف

.)1979
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بهشیشهشهم

شــارســتانییهتیئێران
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بەشیشەشەم

شارستانییەتیئێران

یەكەمعیالمییەكان:
عیالمییــەكان لــە باشــووری رۆژئــاوای ئێــران نیشــتەجێبوون، ئــەو هەرێــم 
ــوون خۆزســتان یــان )ئەهــواز( پــێ  )دەڤــەر(ەی لێــی نیشــتەجێ )گیرســانەوە( ب
ــی  ــەی چیاكان ــۆ ناوچ ــتن(  ب ــان )رۆیش ــەرەو باكووركش ــان ب ــت، پاش دەووترێ

ــتان. ــنووری لوڕس ــو س ــاری( تاوەك )بەختی
ســۆمەرییەكان بــە واڵتــی عیالمییەكانیــان دەگــوت )نــم: NIM( بــە واتــای 
ــدی  ــن نێوەن ــەكان چەندی ــەكان(. عیالمیی ــەر بان ــەرزەكان یاخــود )دەڤ ــە ب زەویی
ــە  ــە( ل ــیانا )سوس ــر شــاری شوش ــان گرنگت ــە هەمووی ــد، ل ــتانیان دامەزران شارس

ــوور. ــە باك ــاوان( ل ــان و ئ ــارەكانی )ئەنش ــوور و ش باش
عیالمییــەكان ســوودیان لــە شارســتانی ســۆمەرییەكان وەرگــرت و پەرەیــان 
بــە ڕووخســارەكانیان دا بــەو شــێوازەی كــە لەگەڵیانــدا دەگونجێــت، هەروەهــا 
دا  ڕافیدەیــن(  )دۆڵــی  دووئــاوان  واڵتــی  ڕووداوەكانــی  لــە  عیالمییــەكان 
بەشــداریان كــردووە بەهــۆی كاری دراوســێ بــوون، دوای ئــەوەی واڵتەكەیــان 
ڕووبــەرووی شــااڵو و هێرشــی پاشــا ئەكەدییــەكان و پاشــاكانی بنەماڵــەی ئــوری 
ــردو  ــر ك ــان داگی ــور( ی ــاری )ئ ــااڵنی )2004پ.ز( ش ــە س ــووەوە، ل ــێیەم ب س
تااڵنیــان كــرد حوكمــی پاشــاكانی بنەماڵــەی ئــوری ســێیەمیان لەناوبــرد، پاشــان 
كۆتاییــان بــە حوكمڕانــی )كاشــییەكان( هێنــا، هەروەهــا واڵتــی بابلیــان لــە ســاڵی 
)1161 پ.ز( بــە تــااڵن بــردو لــە نێــوان دەســكەوتەكانی ئــەم هێرشــانە ئــەو كێڵــە 
)میلە-المســلە( بــوو یاســاكانی )حامورابــی( لەســەر نووســرابوو، دواتــر لــە ســاڵی 

ــەوە. ــە شــاری )سوســە( دۆزرای 1901ز( ل
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عیالمییــەكان نووســینی بزماریــان بەكارهێنــاوە و ئاماژەكانیــان كــورت كردۆتەوە، 
ــەكان  ــی عیالمیی ــت. ئایین ــۆ نووســین بگونجێ ــان ب ــی خۆی تاوەكــو لەگــەڵ زمان
لەگــەڵ ئایینــی دانیشــتوانی واڵتــی دوو ئــاو )دۆڵــی رافیدەین( زۆر جیــاواز نەبوو، 
چەندیــن خواوەندیــان دەپەرســت لەوانــە خواوەنــدی )خومبــان( كــە خواوەنــدی 
ئاســمان بــوو، هەروەهــا خواوەنــدی )خوتــران( و خواوەنــدی )ئەنشوشــینال( كــە 
خواوەنــدی شــاری )سوســە( بــوو، پەیكــەری ئــەم خواوەندیــان لــە پەرســتگای 

ســەرەكی شــارەكە دانابــوو.
ــوەوە،  ــوورییەكان ب ــی ئاش ــااڵوی دەوڵەت ــەڕووی ش ــەكان ڕووب ــی عیالمیی واڵت
ســوپای ئاشــوورییەكان )سوســە(ی پایتەختــی عیالمییەكانیــان داگیركــرد و 
وێرانیــان كــرد كۆشــك و تــەالر پەرســتگاكانیان تــااڵن كــردو بەمــەش دەوڵەتــی 

ــات. ــی پێه ــەكان كۆتای عیالمیی

دووەم:دەوڵەتیئەخمینی)559-331پ.ز(

شــا كۆرشــی دووەم توانــی دەوڵەتــی )ئەخمینیــەكان( دابمەزرێنــێ و ئــەم نــاوەش 
لــە نــاوی باپیــرەی ئــەم بنەماڵەیــە وەرگیــراوەن كــە نــاوی )ئەخمینــۆس( بــووە. 
ــری  ــی ت ــا و هەرێمەكان ــارس و میدی ــی ف ــی دەســت بەســەر واڵت كــۆرش توان
ئێرانــدا بگرێــت، هەروەهــا توانــی دەســت واڵتــی بابــل داگیــر بــكات، بەمــەش 
بنەماكانــی دەوڵەتــی دانــا. پاشــان ئەوانــەی ئــەو هاتــن ســنووری دەوڵەتــی 
ئەخمینیەكانــی فــراوان كــردو واڵتــی ئەنــادۆڵ واڵتــی شــام و میســریان خســتە 
نــاو دەوڵەتەكەیــان پەڕینــەوە بــەرەو ئەوروپــا شــارە یۆنانیەكانیشــیان خســتە ژێــر 
دەســەاڵتی خۆیــان، ئەمــەش دەرگای ملمالنــێ  یەكــی دوورودرێــژە خســتە ســەر 
پشــت لــە نێــوان فــارس و یۆنانیــەكان، كــە لــە مێــژوودا بــە جەنگەكانــی )فــارس 
ــی  ــی( رۆژهەاڵت ــدا )ئەســكەندەری مەقدۆن ــە دووایی ــە ل ــان( ناســراوەو ك و یۆن
داگیــر كــرد جەنگەكانــی نێــوان )فــارس و ڕۆمــان( بەرپابــوو، ئــەم جەنگانــەش 

كــە پچڕبچــڕ بــوو مــاوەی )1000( ســاڵی خایانــد.
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گرینگترینڕووخسارەشارستانیەكانیسەردەمیئەخمینییەكان:

أ-ئایین:
فارســەكان خواوەندێكیــان دەپەرســت كــە هێــزی سروشــتی دەخســتە ڕوو،وەك 
خواوەنــدی )میپـــرا( كــە خواوەنــدی )خــۆر( بــوو، هەروەهــا خواوەنــدی )ئاتــار( 
ــان  ــی و بەرهەمهێن ــە پیت ــدی ب ــتار( كــە خواوەن ــا )عەش ــدی ئەناهیت كــە خواوەن
بــوو. ئاگرپەرســتان )پیــاوە ئایینــە فارســەكان( ڕۆلێكــی دیــاری گرنگیــان هەبــووە 
ــرد و  ــان دەك ــە ئایینیەكانی ــی ئاهەنگ ــتی بەڕێوەبردن ــە و سەرپەرش ــە كۆمەڵگ ل

شــوێن و پلــە و پایــەی بەرزیــان هەبــوو لــە نــاو خەڵكیــدا.
ــی ڕەســمی  ــردە ئایین ــتی( ك ــی )زەردەش ــەم( ئایین ــی )دارای یەك ــای ئەخمین ش
دەوڵــەت. شــاكانی ئەخمینییــەكان هەوڵیــان دا ئــەم ئایینــە یكەنــە هۆكارێــك بــۆ 

ــەوە. ــان بكەن ــر نزیكی ــان یاخــود لەیەكت ــی ئیمپڕاتۆریەتەكانی یەكگرتنــی گەالن
ــە  ــدا. ل ــە خەڵك ــان ب ــواری ئازادی ــدا ب ــاوەڕی ئایینی ــواری بیروب ــە ب ــا ل هەروەه
ــدی  ــن خواوەن ــتی دا، چەندی ــەزدا(ی زەردەش ــورا م ــدی )ئەه ــەر خواوەن بەرامب
ــە  ــوو ل ــن پەرســتگایان دامەزراندب ــەكان چەندی دیكــە دەپەرســترا پاشــا ئەخمینی

ــیبۆلیس(. ــازرگادە( و )برس ــخ( و )ب ــارەكانی )بل ش

ب-كارگێڕی:

شــاكانی ئەخمینیــەكان شــێوازی كارگێــڕی )المەركــەزی( یــان پەیــڕەو دەكــرد، 
ــەر  ــا، ه ــی جیاجی ــت( هەرێم ــەر )بیس ــوو س ــەش كردب ــان داب ئیمپراتۆریەتەكەی
ــوە  ــتراب( بەڕێ ــوی )س ــە نێ ــی ب ــی فارس ــەن فەرمانڕەوایەك ــە الی ــك ل هەرێمێ
دەچــوو كــە ئــەو بەرپــرس بــوو لــە كۆكردنەوەی بــاج و چەســپاندنی دەســەاڵتی 
دەوڵــەت لــەو هەرێمــەی كەتیــادا حوكمــڕان بــوو بــۆ ئــەوەی پایتەختەكەیــان بــە 

هەرێمەكانــی تــر ببســتنەوە.
ئەخمینییــەكان پۆســتەیان دامەزرانــدو گرینگیــان بــە رێگاكانــی هاتووچــۆ داوەو 
ــپەكان  ــوار ئەس ــرەدا س ــدووە لێ ــتەیان دامەزران ــتگەی پۆس ــدا وێس ــە رێگاكان ل
ــا  ــراوەكانی ش ــەكان و نووس ــار و فرمان ــو بڕی ــەوە تاوەك ــتەكانیان دەگۆڕی پۆس
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ــەكان. ــی هەرێم ــە حوكمڕان بگەینن
نێوەنــدی )بنكــەی( كارگێــڕی ســەرەكی لــە پایتەختــدا و لــە كۆشــكی پاشــا بوو. 
ــە(ی  ــاری )ئەكبتان ــدا ش ــی خۆی ــەرەتا حوكمڕانیەت ــا )كۆرشــی دووەم( لەس پاش
كردبــووە پایتەختــی دەوڵەتەكــەی، پاشــان شــاری )بــازرگادە(ی دامەزرانــد لــە 
هەرێمــی فــارس كــە لــە نزیــك )مەشــهەدی مرغــاب(ە. تــا ئێســتاش پــاش ماوەی 
شــوێنەواری پایەكانــی پەرســتگاو كۆشــكەكان لــەو شــوێنەدا مــاوە. دوای ئەوەی 
دەســەاڵت كەوتــە دەســت شــا )دارای یەكــەم( پایتەختێكــی دیكــەی دامەزرانــد، 
ــازرگادە.  ــك ب ــە نزی ــید( ل ــی جەمش ــیبولیس( )تەخت ــاری )برس ــە ش ــش ل ئەوی
لەوێــدا پەرســتگاو كۆشــكی بونیادنابــوو بــە پایتەختــی دەوڵــەت، شــاكانی 
ــتكردنی كۆشــكەكان و   ــە دروس ــوون ل ــد ب ــرەدارو هونەرمەن ــەكان بەه ئەخمینی

ــە ژیانــی ڕابــوردن و خۆشــگوزەرانی ژیــان. ڕازاندنەوەیــان ل

ج-بواریڕۆشنبیری:

ئەخمینییــەكان لــە نووســیندا خەتــی )ڕێنووســی( ئارامیــان بــەكار هێنــاوە و 
ــا  ــەن ش ــە الی ــراو  ل ــی نووس ــەوەی دەق ــرا. دوای ئ ــش دەنووس ــی ئارامی زمان
)دارای یەكــەم( لەســەر چیــای )بێســتون( لــە نزیــك )كرمەنشــا لــە رۆژهەاڵتــی 
كوردســتان( گفتوگــۆی لەســەر كــرا ئەمــەش بــە دەقــە گرنگــەكان دادەنرێــت 
كــە بەزمانــی فارســی و ئەكــەدی  و عیالمــی نووســراوە، ئــەم دەقــە نووســراوە 
ــەرەوە  ــژەرو لێكۆڵ ــەن توێ ــی مســماری لەالی ــاژەی شــیكردنەوەی خەت هێمــا ئام
ــیەكاندا  ــە فارس ــە دەق ــەوە ل ــەرەوەكان دوای ئ ــدا. لێكۆڵ ــەدەی نۆزدەهەم ــە س ل
دەچوونــەوە و دەیــان خوێندنــەوە پاشــان لــە نێــوان وشــەكانی و ئامــاژەو هێمــا 
مســماریەكان بەراوردیــان دەكــرد، پاشــان چەندیــن دەنــگ و ئامــاژەی نووســینی 
بزماریــان دانــا لەگــەڵ بــەراورد كــردن لەگــەڵ دەقەكانــی دیكــەدا، لێكۆڵــەرەوان 
چەنــد بنەمایەكیــان دانــا بــۆ شــیكردنەوەی نووســینی مســماری لــەو هەواڵنەیانــدا 

ــوون. ســەركەوتوو ب
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سێیەم:شارستانییەتیهیلنیستی:
دوای ڕووخانــی دەوڵەتــی ئەخمینــی لەســەر دەســتی )ئەســكەندەری مەكدۆنــی( 
ــی  ــای توان ــەاڵت هێن ــەر رۆژه ــۆ س ــەورەی ب ــە گ ــەوە هێرش ــەش دوای ئ ئەم
بەســەر پاشــای فارســەكان )دارای ســێیەم( ســەركەوتوو بێــت لــە ســااڵنی                
داگیــر  میســریش  و  شــام  واڵتــی  توانــی  هەروەهــا  پ.ز(   331  –  333(
بــكات، پاشــان ڕووی كــرد واڵتــی دۆڵــی دوو ئــاوان )عێــراق( لەوێــش 
ســەركەوتنی كۆتاییــان بەســەر شــای فارســەكان لــە شــەڕی ئەربیــال )گۆگامیــال( 
ــاو پاشــان ڕووی كــردە )برســیبولس(ی  ــر( بەدەســت هێن ــك شــاری )هەولێ نزی

ــرد. ــری ك ــت و داگی پایتەخ
ئەســكەندەری مەكدۆنــی لــە شــاری بابــل لــە ســاڵی )323 پ.ز( كۆچــی دوایــی 
ــان  ــكراو پاش ــوپا دابەش ــەركردەكانی س ــوان س ــە نێ ــەی ل ــرد. ئیمبراتۆریەك ك
)عێــراق و ســوریا و ئێــران و كوردســتان( بــوو بەبەشــی )ســلوقس( كــە دەوڵەتــی 
)ســلۆقی( لە ســااڵنی )311 – 126 پ.ز( دامەزراند، هەرچی میســرە بوو بەشــی 
)بەتلیمــوس( كــە دەوڵەتــی )بەتالســەی( لەوێــدا دامەزرانــد، بــەاڵم )ئەنتیخونــوس( 

بــو بەســەركردەی ناوچەكانــی مەكدۆنیــا و ئاســیای بچــووك و یۆنــان.
ســلوقیەكان بایەخیــان دا بــە بازرگانــی و ڕێكخســتنی كاروبــاری دارایــی، 
ــدا  ــەوەدا. هەوڵیان ــارە گۆڕین ــارەو كاری پ ــە ســكەلێدانی پ ــان ب هەروەهــا بایەخی
رێــگای ئاوریشــم لــە نێــوان چیــن و دەریــای ناوەڕاســت بپارێــزن، ئەمــەش بــە 
دانانــی )بنكــە ســەربازی( و دروســتكردنی قــەاڵی ســەربازی  بــە درێژایــی ئــەو 

ــژە. ــگا وشــكانییە دوورو درێ ڕێ
دەســەاڵتی ســلوقیەكان لــە ئێــران و كوردســتان زۆر بەهێــز نەبــوو، فەرپیهــكان 
ــا )خراســان(ی ڕۆژهەاڵتــی ئێــران  ــە هەرێمــی بارپی ــان ل توانیــان دەوڵەتــی خۆی
دابمەزرێنــن. لــە ســاڵی )247پ.ز( كەوتنــە ملمالنیەكــی ســەربازی لەگــەڵ 
ــۆ  ــرد ب ــەیان ك ــوەوەو پاشەكش ــەم ب ــلۆقیەكان ك ــەاڵتی س ــلۆقیەكان و دەس س
واڵتــی بابــل بــۆ شــاری سلوقســی پایتەختیــان كــە دەكەوێـــتە كەنــاری ڕۆژئاوای 
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وێنهی ئهسكهندهری مهكدۆنی له یهكێك له شهڕهكانی

ڕووبــاری دیجلــە لــە باشــووری شــاری )بەغــداد(ی ئێســتا كــە پاشــماوەكەی بــە 
ــوو. ــە( ب ــان شــاری )ئەنتاكی ــە ســوریا بنكەی )گــردی عومــەر( ناســراوه . ل

ــوو  ــەڵ ب ــەاڵت تێك ــتانی ڕۆژه ــەڵ شارس ــی( لەگ ــەكان )هیلین ــتانی یۆنانی شارس
ــن و  ــەوان هات ــە دوای ئ ــەكان ك ــەردەمی فەرپی ــلۆقیەكان و س ــەردەمی س لەس
شارســتانییەتی نــوێ دروســت بــوو، كــە توێــژەران نــاوی )شارســتانی هێلنســتی( 
ــان(  ــتانییەتی )هیلینییەكانی ــارەكانی شارس ــەاڵت ڕوخس ــی ڕۆژه ــا. گەالن ــان لێن ی
ــی  ــا زمان ــەفەدا، هەروەه ــەر و فەلس ــەدەب و  هون ــوارەكان ئ ــە ب ــرت ل وەرگ
یۆنانــی باڵوبــۆوە بەتایبەتــی لــەو شــارانەی كــە ســلۆڤیەكان لــە )ئێــران و عێــراق 
و ســوریا و كوردســتان( دایانمەزراندبــوو، هەروەهــا تێكەڵبوونــی دانیشــتوان لــە 
ــە  ــی ل ــەاڵت بەتایبەت ــتانییەتی ڕۆژه ــەوە، شارس ــی و ژنخوازی ڕووی كۆمەاڵیەت

ــەردا. ــواری هون ب
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               چوارەم:

دەوڵەتیفەرثیـیـهكان)247پ.ز-226ز()پارثـهكان(
ــران  ــەاڵت ئێ ــە رۆژه ــان( ل ــا )خراس ــی بارپی ــە هەرێم ــە ل ــەم دەوڵەت ــاوی ئ ن
ــرابوو، چونكــە ســەركردەی  ــش ناس ــی )ئەشــكانی( ی ــە دەوڵەت ــراوە و ب وەرگی
فارســی )ئارشــاك(  ئــەم دەوڵەتــەی دامەزرانــد، پاشــان بــە دەوڵەتــی )ئەشــكانی( 
ــە هەرێمــی خۆراســان نیشــتەجێ  ــی )ئەســكیثی( كــە ل ــرا، بەنێــوی خێڵەكان ناوب
ــان  ــەش هاوكاری ــاو ئەم ــك هێن ــەربازیان پێ ــووی س ــی یەكگرت ــوون و هێزێك ب
ــی  ــە دەوڵەت ــا ب ــلۆقیەكان. هەروەه ــەاڵتی س ــە دەس ــوون ل ــەت ڕزگارب ــە دەوڵ ب
)فەرثیـــه كان – پارثه كان(، شــاكانیان ناوچەكانی ژێر دەســتی خۆیان دەســەاڵتی 
فیدراڵیــان پێدابــوو، بۆیــە چەندیــن واڵتــی بچــووك دروســت بــوو كــە ســەر بــە 
شــای )فەرثیــه كان( بوو.لەوانــە دەوڵەتــی ئەیابیــن )حدیــاب( لــە نێــوان هــەردوو 
زێــی گــەورە بچــووك كــە پایتەختەكەیــان شــاری )ئەربــل( بــوو لەوانــە دەوڵەتــی 
ــگاوی  ــە زۆن ــان( ل ــا )میس ــی كەرخینی ــی و دەوڵەت ــی( ئارام )خضــر( )حەزرەم

حەوێــزە. 
ــازی داوە، شــارە  ــەی و بیناس ــە ئاوەدان ــاكانی )پارثــه كان( زۆر بایەخیــان ب ش
ــە  ــد ل ــان دامەزران ــەوە و پایتەختێكــی نوێی ــات نای ــوێ بنی ــان ســەر لەن كۆنەكانی
باشــووری شــاری بەغــدا لەســەر ڕووبــاری دیجلــە بەنــاوی ئەیســەفۆن )المدائــن( 
كــە ئێســتا )ســەلمان پــاك(ی پــێ دەوترێــت، هەروەهــا بایەخیان بــە بازرگانی داو، 
ڕێگاكانــی گواســتنەوەیان پەرەپێدانــی و چەندیــن حەســار )خــان( لــە ڕێگاكانــی 
ــە  ــد ل ــان هەڵكەن ــری ئاوی ــا و بی ــەكان بنیاتن ــۆ پشــوودانی بازرگان ــتنەوە ب گواس
ناوچــە بیانییــەكان تــا ناوچــە ســنوورییەكان وای لێهــات بــووە هــۆی پەیداكردنــی 
دەرامەتێكــی زۆر بــۆ دەوڵــەت، فه رثییــه كان هانــی جموجۆڵــی تــری ئابورییــان 
دا، لەوانــە كشــتوكاڵ چەندیــن بەروبوومــی كشــتوكاڵ نوێیــان هێنایــە واڵت وەك 
)قامیشــی شــەكر و بەخێوكردنــی كرمــی ئاوریشــم( بــۆ بەرهەمهێنانــی ئاوریشــمی 

سروشــتی.
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ســوپا و ســەركرداریەتی ســوپا جێــگای بایــەخ و شــوێنی لــە پێشــەوەی هەبــوو 
الی شــاكانی )پارثــه كان(، چونكــە دەوڵــەت لــە حاڵەتــی جەنــگ دابــوو 
ــەرەتای  ــی پ.ز س ــەدەی یەكەم ــەر لەس ــەكان. ه ــلوقیەكان و ڕۆمان ــەڵ س لەگ
ــتی پێكــرد  ــەكان دەس ــەڵ ڕۆمان ــاوی لەگ ــەڕی خوێن ــە ش ــوێ ل الپەڕەیەكــی ن
ــی  ــتان بەتایبەت ــە كوردس ــەكان ل ــگا بازرگانیی ــەرداگرتنی ڕێ ــت بەس ــۆ دەس ب
ــاری  ــتی ڕووب ــێیەكی گش ــە ش ــەنگال( ب ــەران و ش ــیبەین و خ ــارەكانی )نەس ش
فــورات ســنووری نێــوان هــەردوو واڵت بــوو. ڕۆمانــەكان بــە مەبەســتی 
ــە باكــووری كوردســتان و هــی  ــه كان وەك ل ــەوەی لەگــەڵ پارثی ڕووبەڕووبوون
تركــە ناویــان لێنابــوو )كوردئێـــن( و بنكەكــەی شــاری ئامەد )دیاربەكری ئێســتا( 
بــوو، بەمــەش كوردســتان لــە نێــو فارســەكان و ڕۆمــەكان ئــەوكات دابەشــكرابوو 
واتەلــە ســەدەی یەكەمــی پ.ز هەروەهــا هەرێمەكانــی میدیا و هەرێمــی ئەدیابین 
ســەر بــە فەرثیــه كان بــوو، بــەاڵم ناوچــەی )كوردئیـــن( ســەر بــە ڕۆمانــەكان بوو.
كوردســتان ببــووە گۆڕەپانــی )مەیدانــی( شــەڕی نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە، لەبــەر 
ئەمــەش خەڵكەكــەی دووچــاری مــاڵ وێرانــی و مەرگەســاتی ئــەو شــەڕە نیمچــە 
ــەڕە  ــەو ش ــرە ئ ــەی جەزی ــی ناوچ ــی كوردەكان ــە تایبەت ــوون، ب ــە بب بەردەوام
ــوو  نیمچــە بەردەوامــە ببــون، بەتایبەتــی كوردەكانــی ناوچــەی جەزیــرە ئــەوە ب
ــە  ــرد، بۆی ــان ك ــر( و داگیری ــاری )هەولێـ ــتنە  ش ــەكان گەیش ــان ڕۆمان حارێكی
ســەردەمی حوكمرانــی )بارثــه كان( بــە ســەردەمێكی تاریــك لــە مێــژووی گەلــی 
كــورد دادەنرێــت، خاكەكــەی ئــەوكات دابــەش كرابــوو خەڵكەكەشــی تووشــی 
ماڵوێرانــی جەنــگ و وێرانــكاری كۆچپێكردنــی خەڵــك و باڵوبوونــەوەی 

ــوون. نەخۆشــی و برســێتی ب
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پێنجەم:دەوڵەتیساسانییەكان)226–651ز(

شــا ئەردەشــیر كــوڕی بابــك كــوڕی ساســان ئــەم دەوڵەتــەی دامەزرانــد، بۆیــە  
ناونــرا دەوڵەتــی ساســانی بەنــاوی باپیــری كەلــە خزمــەت پەرســتگای ســەرەكی 
زەردەشــتی لــە شــاری ئەســتەخر لــە هەرێمی فــارس كاری دەكرد، ئەردەشــێر بێ 
هێــزی دەوڵەتــی )بارثــه كان( و ئــەو سیاســەتە نەرمــەی كە لەســەر بنەمــای پێدانی 
ــی و دەســەاڵتی  ــە هەلزان ــڕەو دەكــرا ب ــۆ هەرێمــەكان پەی ــی ب حوكمــی فیدراڵ
خــۆی فــراوان كــرد و دەســتی گــرت بەســەر هەرێمــی فــارس، ئەمــەش بــووە 
هــۆی تووڕەیــی شــای )بارثــه كان( ئەردوانــی پێنجــەم و نامەیەكــی بــۆ ئەردەشــێر 
ــارد و تێــدا هاتبــوو: ))تــۆ ســنووری خۆتــت بەزانــدووە و خــۆت لــە بیــر  ن
كــردووە، ئــەی كــورد لــە نێــو ڕەشماڵنشــینە كــوردەكان گەورەبــووی و كــێ 
مۆڵەتــی پێــداوی كــە تاجــی شــایەتی لەســەر بكەیــت و دەســت بەســەر 
واڵتــدا بگریــت و پاشــاو خەڵكەكەیشــیت خســتۆتە ژێــر دەســەاڵتی 
خــۆت((1 لــەم دەقــەدا دەردەكەوێــت كــە ئەردەشــێر كــورد بــووە یــان لــە نێــو 
ــی  ــە هه رێمەكان ــەردەمەدا ل ــەو س ــورد ل ــە ك ــاوە، چونك ــدا ژی ــرە كوردەكان تی
فــارس و ئەهــوازدا )خۆزســتان( باڵوببونــەوە، هەروەهــا لەســەردەمی ئیســالمیش 
هــەر لــەو شــوێنەدا هەبــوون، هەروەهــا ئــەوەش دەگەیەنێــت كــە كــورد ڕۆڵــی 

سیاســی لــە ئێــران دا هەبــووە، تاوەكــو توانیویەتــی دەوڵــەت دابمەزرێنێــت.
قۆناغــی گەشەســەندن  لــە ســەردەمی ساســانیەكان گەیشــتە  شارســتانییەت 
و پێگەیشــتن، بــە تایبەتــی ئــەوەی پەیوەنــدی بــە سیســتەمی دەســەاڵت و 
ــەكانی  ــی فارس ــانیەكان ڕۆڵ ــی ساس ــە. حوكمڕان ــەوە هەی ــی دەوڵەت بەڕێوەبردن

پتەوتــر كــرد لــە ڕووی ڕامیــاری و شارســتانییەوە.

)بیـــروت:  ابراهیــم،ط4،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقیــق  الملــوك،  االمــم  تاریــخ  الطبــری،   1
1967(،ج2،ص39. 
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گرنگترینڕووخسارەشارستانییەكانیسەردەمیساسانییەكان:

أ-سیستەمیحوكمڕانی:
ــەوەی  ــە ن ــە ل ــوو پاشــا دەبوای ــی پاشــایەتی پشتاوپشــت ب سیســتەمی فەرمانڕەوای
دەســەاڵتە  ئــەو  هەروەهــا  هەبــوو  ڕەهــای  دەســەاڵتێكی  بێــت،  ساســانی 
ــوو، ئەمــەش دەســت و پێوەندەكانــی  ســیفەتەكانی مەزنایەتــی و گەورەیــی هەب

ــن. ــە مەدائ ــەی ل ــە گەورەك ــتن و تاق ــا و ڕێكخس پاش
ــة(  ــان )مركزی ــی ناوەندی ــی دەوڵەت ــی دامەزراندن ــانییەكان هەوڵ ــایەكانی ساس ش
ــە  ــتەوخۆ، بۆی ــێوەیەكی ڕاس ــەوە بەش ــە پایتەخت ــەكان ب ــتنەوەی هەرێم داو بەس
توانیــان نیمچــە دەوڵەتەكانــی ســەردەمی بارثــه كان  لەناوبــەرن و پشــتگیری 
عەرەبــەكان ناوچــە )حیـــرە( یــان لــە عێــراق كــرد، هەروەهــا پاشــاكانی مەنــازرە 
ــا  ــان. ش ــنووری ڕۆژئاوای ــە س ــردن ل ــاو پارێزگاریك ــە پێن ــان ل ــە الیەنگری بوون
ژمارەیەمــی زۆر دەســت و پێوەنــدی لــە خــۆی كۆكردبــوەوە لەوانــە ســەرۆكی 
دیوانــی پاشــایەتی و پــەرەدار )الحاجــب( پاســەوانی پاشــایەتی، كــە مەراســیمی 
ــە  ــا ل ــەن پاش ــك دەخ ــەت ڕێ ــی دەوڵ ــدەكان و فەرمانبەران ــە وەف ــوازی ل پێش
جەژنــی نــەورۆزدا لەگــەڵ خەڵكــی ئاســایدا دادەنیشــت و لــەم میهرەجانــەدا رێگە 
بــە هەمــووان دەدرا كــە بێنــە الی پاشــا. ســەرۆك وەزیــران ڕۆڵێكــی ســەرەكی و 

وێنهی ڕێ و ڕهسمی به پادشابوونی پاشای ساسانی ئهردهشێری بابهكان
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گرنگــی دەبینــی لــە بەرێوەبردنــی دەوڵــەت و سەرپەرشــتی دیوانەكانــی دەكــرد، 
بۆیــە بــە فارســی بــە )بــرزك فەرمــاداری( ناوەزەنــد دەكــرا، هەروەهــا چاودێــری 
ــییەكانی  ــتانە دبلۆماس ــتی دانوس ــرد و سەرپەرش ــی دەك ــی هەرێمەكان بەرێوەبردن
دەكــرد  لەگــەڵ واڵتانــی بیانــی، لەبــەر گرنگــی ڕۆڵــی وەزیــر بــە دەستەڕاســتی 

پاشــا دادەنــرا.

ب-چینەكانیكۆمەڵگا:
بابــك دادەمەزرێنــەری دەوڵەتــی ساســانی سیســتەمی  ئەردەشــێری كــوڕی 
ــە ئێــران چەســپاند و لــە الیــەن پیاوانــی ئایینــی زەردشــتیەوە دانــی  چینایەتــی ل
ــەی  ــوو، كۆمەڵگ ــتەم ب ــی ئاس ــتەمە كارێك ــەم سیس ــوون ل ــە دەرچ ــرا، بۆی پیان
ئێرانــی لــە ســەردەمی ساســانییەكان لــە چەنــد چینێــك كــە لــە خــوارەوە ناویــان 

دێ پێكهاتبــوو:
ــی  ــای ئایین ــەزان )پاپ ــەوە موب ــەرووی هەمووان ــە س ــی و ل ــی ئایین 1- پیاوان

زەردەشــتی(.
2- ئەســاوەر )األســاورە( )پیاوانــی جەنــگ( لــە ســەرووی هەمووشــیانەوە 
بــە                                ســوپا  ســەركردەكانی  ســوپا(  بــااڵی  )ســەركردەی  )ســپاهبذ( 

ناودەبــران. زعیــم(   – )ســەرۆك 
3- نووسەران، گەورەی نووسەران بە )دبریدا( ناوزەند دەكرا.

4- زۆرینەی گەل، كەلەوانە پێك دێت:
ئــازادەكان: ئەمانــەش جوتیــارەكان و پیشــەكار و خانــەدان )النبــال و( و 	 

ــتەوە. ــەكان دەگرێـ ــی بچووك بازرگان
ــێ زۆر 	  ــتكەوتیان گەل ــاف و دەس ــەم و دووەم م ــی یەك ــەكان: چینـ  كۆیل

ــە  ــە گشــتییەكان قورســایی باجــەكان دەكەوت ــەدان، چین ــاج ن ــە ب ــوو لەوان ب
ــارە  ــوو، بڕی ــز كراب ــان پەراوێ ــی ڕامیاری ــەوەش ڕۆڵ ــەڵ ئ ــانیان لەگ سەرش
ــتكراتی  ــی ئۆرس ــی چین ــا و ئەندامان ــەن پاش ــە الی ــەكان ل ــە گرنگ ڕامیاری
لــە پیاوانــی ئاییــن و ســەركردەكانی ســووپا و گــەورە خانەوادەكانــەوە 

دەردەكــران.
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ج-ئایین:
ساســانیەكان هەوڵیــان دا كەلەپــووری ئەخمیینــەكان زیندووبكەنــەوە بۆیــە ئایینــی 
زەردەشــتیان كــردە ئایینــی ڕەســمی دەوڵــەت شــا )ئەردەشــێر( و شــاپوری كوڕی 
دەقەكانــی ئاڤێســتای كۆكــردەوەو ســەر لــە نــوێ نووســیەوە شــیكردنەوەیان بــۆ 
ــد(، وە  ــرا )بازن ــد ئاڤێســتا ناون ــد ئاڤێســتا( لێكۆڵینــەوی زن ــا )زن ــان لێن كــرد ناوی
ــی  ــی و ئەندامان ــی ئایین ــی پیاوان ــران و ڕۆڵ ــە ئێ ــی ل بەهــۆی سیســتەمی چینایەت
چینــی ئەرســتۆكراتی، بزووتنەوەیەكــی ئایینــی- كۆمەاڵیەتــی ڕوویــدا بــۆ دانانــی 
ســنوورێك بــۆ دەســەاڵتی ئەندامانــی چینــە ئۆرســتۆكراتیەكان، لەوانــە بزوتنەوەی 
ــە  ــەخ دان ب ــی لەبای ــۆفیگەری دەداو باس ــووردن و س ــی لێب ــە هان ــەوی( ك )مان
مافەكانــی چینــە گشــتییەكانی دەكــرد. مانــەوەی بیروڕاكانــی ئاینــی مەســیحی و 
بــوژی كاریگــەری بــوو. ئایینــی مەســیحی دەســتی كــرد بــە باڵوبوونەوە لــە ئێران 
لــە ســەدەی چوارەمــی زاینیــەوە، و تووشــی چەســپاندنەوە و ســەركوتكردن هاتن 
لــە الیــەن دەوڵەتــەوە بەهــۆی جەنگیــان لەگــەڵ ڕۆم دا چونكــە مەســیحییەكانیان 
ــی  ــە ئایین ــرد، چونك ــار دەك ــەكان تاوانب ــە بێزه نتی ــی ڕۆم ــتگیری كردن ــە پش ب

ڕەســمی بێزەنتیــەكان مەســیحی بــوو.
ــی  ــتیەوە بزوتنەوەیەك ــی زەردەش ــی ئایین ــەاڵتی پیاوان ــی دەس ــۆی زیادبوون بەه
ئایینــی – كۆمەاڵیەتــی دیكــە پەیدابــوو بــە نێــوێ )مەزدەكــی( كــە بۆ )مــەزدەك( 
دەگەڕایــەوە و خــۆی ســەركردایەتی دەكــر. شــاه )قوبادی یەكەم( پشــتگیری لەو 
بزوتنەوەیــە دەكــرد بــۆ بــێ هێزكردنــی دەســەاڵتی ســەركردەكانی ســوپاو چینــی 
ئۆرســتۆكراتی، )مــەزدەك( داوای جێبەجــێ كردنــی )سۆسالیســتی( )االشــتراكیة( 
ــك،  ــوان خەڵ ــە نێ ــە ل ــێوەیەكی دادوەران ــە ش ــامان ب دەكــردوو دابەشــكردنی س
ــە  ــەوە ل ــردو دووركەوتن ــی دەك ــۆ بردووی ــە خ ــۆفیگەری ل ــا داوای س هەروەه
چێــژو هــەوەس ئــازار نەدانــی زیندووەكان سروشــت. لەگــەڵ ئەوەی زەردەشــتی 
توانــی بەســەر هــەردوو بزوتنــەوەی )مانــەوی و مەزدەكــی( ســەركەوتوو بێــت و 
بەرەنــگاری مەســیحیەت بێتــەوە، بــەاڵم لــەم كارەدا بەبــێ هێــزی و بــێ توانــای 
دەرچــوو. هەروەهــا مامالنێــی نێــو كۆمەڵگــەی خراپــی ڕەنگــی دایــەوە لەســەر 

دەوڵــەت نێوەنــدی پاشــایەتی بــێ هێــز بــوو بــەرەو داڕووخــان چــوو.
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مەدائــــن:

پایەتەختــی دەوڵــەت بــە مەدائــن ناوەزەندكــرا )ســەلمان پــاك( ی ئێســتا، چونكــە 
لــە چەندیــن شــاری تەنیشــت یەكــەوە هاتبــوو. هەروەهــا بریتــی بــوو لــە 
كۆمەڵگایەكــی نیشــتەجێی فــراوان كــە كۆشــكی پاشــاو دەســت و پێوەندەكانــی 
تێدابــوو. شــاكانی ساســانیەكان چەنــد كۆشــكی  و دیوانەكانــی دەوڵەتــی 
ــن  ــری( دیارتری ــوان كس ــری )إی ــی كس ــە. تاق ــەو ناوچەی ــد ل ــان دامەزران نوێی
ڕوخســارەكانی بیناســازی لــە شــاری مەدائــن كــە تاقێكــی گەورەییــە بــە گــەچ 
و خشــت بنیــات نــراوە، بەشــێوەیەكی الكێشــەیی هەیــە تاقێكــی گــەورە دەوری 
داوە و كەوانەیەكــی گــەورەی لەخشــت دروســتكراوە  تێدایــە، بەرزایــی تاقەكــە 
ــەدا دوو  ــەردوو الی تاقەك ــە ه ــژی )43م( ل ــی )26م( و درێ )29م( دەبێـــ، پان
دیــواری بــەرز هەیــە كــە ڕووی پێشــەوەی كۆشــكی پاشــایەتی بــووە، كــە بــە 
ــە  ــەدا( ب ــەدا )تاقان ــەو كەوان ــا ل ــەوە، پاش ــازی ڕازاوەت ــەی بیناس ــن كەوان چەندی
ــە  ــوازی ل ــتی دادەنیشــت و پێش ــتە راس ــانی دەس ــی و كەس ــاوەری وەزیرەكان ی
نوێنــەری واڵتانــی دیكــە دەكــرد، دیوارەكانــی تاقەكــە بــە قومــاش و مافــوری 

ــرا. ــا دادەپۆش گرانبەه

ه-چاكسازییەكانیكیسرائەنوشێروان)531-579م(:
ــەو  ــی چارەســەركردنی ئ شــای ساســانیەكان كیســرای یەكــەم )خەســرۆ( هەوڵ
ــی  ــە دەرئەنجام ــە ل ــەوە و، ك ــك دەبوون ــەڕووی خەڵ ــە رووب ــەی دا ك گرفتان
ــەوەی  ــە بزووتن ــوو لەوان ــەری هەڵداب ــەوە س ــی و ئایینی ــە كۆمەاڵیەتیەت ناڕەزایی
ــی  ــران بەپێ ــی ئێ ــی گەل ــن و توێژەكان ــوو چی ــی هەم )مەزدەكــی(. بەمــەش ماف
ــەزدەك( و  ــی )م ــە ناوبردن ــوو، دوای ل ــاو گرتب ــەر چ ــی لەب ــتەمی چینایەت سیس
ــرەت و  ــە ئاف ــە بایەخــدان ب ــك  لەوان ــی خەڵ ــەوەی ماف شــوێنكەوتوانی و گێڕان
داوای كــرد كــە چاودێــری بكــرێ و زاردا كــرا، و وەك ئاودێــری رووبــارەكان 
ــەفە،  ــت و فەلس ــی زانس ــی و هاندان ــرد و كەمكردنەوەیباج ــتكردنی پ و دروس
لێبووردەیــی ئایینــی نیشــاندا، لێژنەیەكــی دەســتپاكی دانــا لــە پێنــاو دانانــی 
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سیســتەمێكی باجــی تــازە كــە ڕەچــاوی چینــە كۆمەاڵیەتــی و تواناكانیــان 
كردبــوو لــە چینــی هــەژار و كــەم دەرامەتــەكان و ئەوانــەی كــە زەویەكانیــان 
ــووە  ــەی ب ــەم كاران ــووەوە خۆشــدەبوو، ئ دووچــاری كارەســاتی سروشــتی دەب
ــەروەر  ــای دادپ ــە پاش ــە ب ــك و بۆی ــگوزەرانی خەڵ ــەقامگیری و خۆش ــۆی س ه
ــد،  ــی خایان ــازییەكان ماوەیەكــی كەم ــەاڵم كاریگــەری چاكس ــرا. ب ــاوزەن ك ن
بەهــۆی بەردەوامــی جەنــگ لەگــەڵ ڕۆمانیەكانــدا، گرفتەكانــی دەوڵەتــی 
ساســانیەكان كەڵەكــەی كردبــوو، دوای مردنــی )كیســرا( نەیتوانــی ڕۆمــەكان لــە 
ســوریا واڵتــی ئەنــادۆڵ دەربــكات، دەرئەنجامــی ئــەم جەنگانــە هــەردوو واڵتــی 
ــەم  ــان زۆر ك ــری كردنی ــای بەرگ ــی الواز و توان ــی ڕۆمەكان ــانی و واڵت ساس
ــە  ــك ل ــوڵمانەكان كاتێ ــە موس ــەر عەرەب ــرت بەرامب ــان ڕانەگ ــە خۆی ــووە، بۆی ب
نیمچــە دوورگــەی عەرەبیــەوە هاتــن بــۆ شــام و عێــراق لــە پێنــاو باڵوكردنــەوەی 

ــەرەب. ــەروەری ع ــالم و س ئیس
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پرسیارهكانیبهشیشهشهم

پ1/ بایەخی مێژوویی دەوڵەتی ئەخمینی ڕوون بكەوە.
پ2/ بــەراورد بكــە لــە نێــوان كارگێــڕی دەوڵــەت )بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت( لــە 

ســەردەمی بارثیــه كان )فەرثیــه كان( و ســەردەمی ساســانییەكان.
پ3/ پەیوەنــدی نێــوان عــەرەب و فارســەكان لــە ســەردەمی  ساســانیەكان ڕوون 

بكەنەوە.
ــی  ــەكان چ ــارس و ڕۆم ــوان ف ــی  نێ ــژ خایەن ــەڕی درێ ــی ش پ4/ ئەنجامەكان

ــوون؟ ب
پ5/ دەربارەی چاكسازییەكان شا كیسرا ئەنو شێروان بدوێ.

پ6/ ئەم دەستەواژە لێك بدەوە: ))بزوتنەوەی ئایینیەكان بووە هۆی لێك ترازانی 
كۆمەڵگەی ئێرانی((
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سەرچاوەكانیبهشیشهشهم

ــة،  ــم، دار النهض ــى القجي ــرق األدن ــخ الش ــي تاري ــليم، ف ــن س ــد أمي 1- أحم
)بيــروت:1990(.

ــاب،  ــة يحــى الخش ــانين، ترجم ــد الساس ــى عه ــران ف ــن، أي ــر كريتستس 2- أرث
)القاهــرة: 1957(.

3- حســن بيرنيــا، تاريــخ إيــران، القديــم مــن البدايــة حتــى نهاية العهد الساســانى، 
ترجمــة محمد نوالديــن و عبدالمنعم الســباعي، )القاهرة:1979(.

ــي  ــروق االدن ــخ الش ــمى، التاري ــواد الهاش ــا ج ــد ورض ــعيد األح ــامى س 4- س
القديــم – أيــران و االناضــول )بغــداد:1985(.

ــم،  ــرق القدي ــخ الش ــد، تاري ــيد احم ــال رش ــد و جم ــعيد اآلحم ــامى س 5-  س
)بغــداد: 1988(.

ــداد: 1956(،  ــة/ط2، )بغ ــخ الحضــارات القديم ــى تاري ــة ف ــر، مقدم ــه باق 6- ط
جـ2.
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بهشیحهفـتهم

تەوەرەییەكەم:شارستانییەتیئیسالمی

بەندییەكەم:خەالفەیئیسالمی

أ-چەمكیخەالفە

مەبەســت لــە چەمكــی خەالفــە لــە مێــژووی ئیســالمیدا، ئــەو قــەوارەی سیاســییه یه  
یــە كــە جێگرانــی پێغەمبــەر )د.خ( فەرمانڕەوایــی دەكــەن و بەڕێــوەی دەبــەن و 

دەســتووری و شــەرعیەتی ئیســالم پەیــڕەو دەكــەن.
ــف – یخلــف(ی زمانــی  لــە ڕووی زمانەوانەیــه وە خەالفــە لــە فرمانــی )خل
عەرەبیــەوە وەرگیــراوە كەواتــە جێنشــینی و شــوێن گرتنــەوە دەدات بەدەســتەوە 

ــەوە. ــات بوەت ــە دووپ ــەم مانای ــد  جــار ب ــرۆزدا چەن ــی پی ــە قورئان و ل
ــاری  ــە كاروب ــە ســەرۆكایەتیكردنی جەمــاوەری موســوڵمان ل وەك زاراوەش وات
ئایینــی و دنیایجــا لــە الیــەن خەلیفــەوە و درێــژە پێدانــی دەســەاڵت و ڕێبــازی 

پێغەمبــەر )د.خ( و جێبەجــێ كردنــی بەرنامــەی ئیســالم.
ــەوردی و  ــو ئەعــال( ب ــی موســوڵمانی وەك )مــاوەردی و ئەب ــدان و زانایان بیرمەن
قووڵــی لــە بنەمــا و ناوەڕۆكــی سیســتەمی  خەالفەیــان كۆڵیوەتــەوە و گرنگــی و 
پێویســتی هەبوونیــان دیــاری كــردوە و مــاف و ئەركەكانــی خەلیفەیــان خســتۆتە 
ڕوو، هەروەهــا جەختیــان لەســەر ئــەوە كــردوە كــە ئــەو كەســەی بــۆ پۆســتی 
خەالفــە دێتــە هەڵبــژاردن دەبێــت مرۆڤێكــی خوانــاس و ڕاســتگۆ و دادپــەروەر 
و هۆشــیار و تەندروســت بێــت و تــەواو لــە ئاییــن  و شــەریعەت ئیســالم 
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شــارەزا بێــت، بــەاڵم كاتێــك حیــزب و گروپــە ئایینیــەكان و رەوت و قوتابخانــە 
ــە خاوەنــی  ــدا ئەمان ــە مێــژووی ئیســالمدا ســەریان هەڵ بیــری و فەلســەفییەكان ل
ــاواز و  ــوون، و بۆچوونــی جی ــان ب بەرنامــە و تێڕوانینــی سیاســی و هــزری خۆی
ــوو لەمــەڕ چەمكــی خەالفــە و دەستینیشــانكردنی ناســنامە و  دوور لەیەكتــر هەب
ئــەدگاری ئــەو كەســانەی كــە هەقیــان هەیــە بكرێــن بــە خەلیفــەی موســوڵمان.

ب-كورتەیەكیمێـژوویخەالفەت:
خەالفەتــی ئیســالمی بــە چەنــد قۆناغێكــی مێــژووی جیــاوازدا تێپــەڕ بــووە وەك 

بــەم شــێوەیە:

1-خەالفە لە سەردەمی راشیدیندا )11-41كۆچی/630-661 زاینـی(:

ــەوە و  ــوو جێگــەی بگرێت ــار نەكردب ــەر )د.خ( راســتەوخۆ كەســێكی دی  پێغەمب

دەیویســت ئــەم پرســە بــۆ هەڤــااڵن و یاوەرانــی بهێڵێتــەوە، كاتێــك ســاڵی 11ی 
كۆچــی/ 632 كۆچــی دوایــی كــرد.

ئەبوبه كر سدیق:
دوای كۆچــی دوایــی پێغەمبــەر )د.خ( زۆربــەی موســوڵمانان لەســەر ئــەوە 
ــۆز  ــی دڵس ــە هەڤاڵێك ــە. چونك ــە خەلیف ــدیق ببێت ــر س ــە ئەبوبك ــن ك ڕێككەوت
ــوو كــە  ــەو كەســانە ب ــزی پێشــەوەی ئ ــە رێ ــوو ل ــەر ب ــاوەڕی پێغەمب ــی ب و جێـ
بڕوایــان بــە پێغەمبەرایەتــی محەمــەد )د.خ( هێنــاو لەالیــەن پێغەمبــەرەوە نازنــاوی 
ــی  ــەقیفەی بەن ــە )س ــەرەتاكە ل ــوو س ــرائەوە ب ــێ بەخش ــتگۆی( پ ــق- ڕاس )صدی
ســاعیدە( هەڵبژێــردراو بیعــەت كــرا، دواتــر لــە مزگــەوت لەالیــەن موســوڵمانەوە 
بــڕوای پێــدراو و ناونــرا خەلیفــە پێغەمبــەر خــودا. لــەو ڕۆژە وە تــا داگیركردنــی 
بەغــدا و لــە ناوبردنــی خیالفــەی عەباســی لەســەر دەســتی هۆالكــۆ و لەشــكری 
مەغــۆل ســاڵی  656كۆچــی/1258 زایینـــی سیســتەمی خەالفــە بــەردەوام بــوو.

خەالفەتــی ئەبوبكــر دووســاڵ و چەنــد مانگێكــی خایەنــد، لــەو مــاوە كورتــەدا 
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خەلیفــەی یەكــەم بەردەوامــی و پابەنــدی خــۆی بەبنەماكانــی ئیســالم ســەلماند، 
یاخیبــوون و پاشــگەزبوونەوەی هەڵگەڕاوەكانــی )أهــل الــردة( لــە نیمچــە 
ــە  ــە ناوچەك ــالمی ل ــەروەری ئیس ــرد و س ــەركوت ك ــەرەب س ــەی ع دوورگ

ــردن دا. ــەی فەتحك ــە پرۆس ــژەی ب ــرەوە درێ ــی ت ــپاندەوە، لەالیەك چەس
ــی  ــی ئیســالمی دەترســا و پێشــبینی بەرپابوون ــە چارەنووســـی دەوڵەت ئەبوبكــر ل
دووبەرەكــی و ناكۆكــی دەكــرد لــە نێــوان خوازیارانــی خەلیفایەتــی، بــۆ 
ــی تەمەنیــدا دوای راوێــژ و پــرس  ــە دوا رۆژەكان ــەم مەترســییەوە ل پێشــگرتن ل
و ڕاوەگرتــن عومــەری كــوڕی خەتابــی بــۆ جێنشــینی خــۆت پــااڵوت، ئەمــەش 
ــوو  ــتە ب ــەر شایس ــتی عوم ــوو بەراس ــر ب ــی ئەبوبەك ــانەی زیرەكــی و وردبین نیش

ــە ئەســتۆ. ئەركــە بگرێت

  عومەری كوڕی خەتاب:

ــە ئەزمــوون و لێهاتــوو و چاوكــراوە بــوو، بناغــەی دەوڵەتــی  خەلیفــە عومــەر ب
ئیســالمی داڕشــت كاروبــارە دارایــی و كارگێڕییەكانــی رێكخســتن و ناكۆكییــە 
ــی ڕیشــەكێش كــرد و درێــژەی بەجەنگــی فەتــح و فراوانخــوازی  ناوخۆییەكان
دا و بەخــۆی سەرپەرشــتی بەرەكانــی شــەڕی دەكــرد و ئاراســتەی هێرشــەكانی 
كوردســتان  و  خوزســتان  و  عێــراق  هەرێمەكانــی  و  دەكــرد  دەستنیشــان 
)شــارەزوور و جەزیــرە( و ئازەربایجــان و شــام فەتحكــران و خزانــە ژێــر ركێفــی 
ــەری  ــە راب ــە ب ــاوی خەلیف ــڕای نازن ــڵمانەكان وێ ــالمیەوە، موس ــەی  ئیس خەالف
ــی و  ــی سیاس ــر ناوه رۆكێك ــه  پت ــا ك ــان ده هێن ــن( ناوی ــر المؤمنی باوەڕداران)أمی
ــی ســاڵی 23 كۆچــی/644  ــه  كۆتای ــه ر ل ــه  عوم ــت. خه لیف ســه ربازی هه ڵده گرێ
ــو لؤلــؤة(  فیـــروز بــە ســەختی برینــدار كــرا پــێـــــش  ــه  ده ســتی )أب زایینــی ب
ئــەوەی گیــان لــە دەســت بــدات دەبــوو یەكێــك لــە گــەورە پیاوانــی دەوڵــەت 
ــە هــۆی  ــرێ ببێت ــك هەڵبژێ ــەوە، ونەیدەویســت یەكێ ــری جێگــەی بگرێت هەڵبژێ
ســەرهەڵدانی ركەبــەری و ناتەبایــی و ئــەم ئەركــەی ســپارد بــە شــەش پیاوماقــوڵ 
ــی كــوڕی  ــە عبدولرەحمان ــوون ل ــی ب ــە بریتـ ــەر )د.خ( ك ــی پێغەمب ــە هەڤااڵن ل
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عــەوف، عەلــی كــوڕی ئەبوتالیــب زوبێــری كــوڕی عــەوام، عوســمانی كــوڕی 
عەفــان، تەلحــەی كــوڕی عوبێــدواڵ، ســەعدی كــوڕی ئەبــی وەقــاس و ئەمانــە 
ــد ڕێكبكــەون و  ــی ڕاگەیان ــوون و پێ ــژكاری )أهــل الشــوری( ب دەســتەی ڕاوێ
لەناوخۆیــان یەكێــك هەڵبژێــرن و عبــدواڵی كوڕیــی لــە مافــی خۆپااڵوتــن بــێ 
ــە پایــەی خەالفــە بچەســپێت،  ــة( ل ــادا نەریتــی پشتاوپشــتی )الوارث بەشــكرد، نەب
ســەرئەنجام دەســتەی راوێــژكاری لەســەر هەڵبژاردنــی  عوســمانی كــوڕی عەفــان 
ــی  ــایەنتر دەزان ــۆی بەش ــب خ ــی تالی ــوڕی ئەب ــی ك ــدە عەل ڕێكەوتن،هەرچەن

بەناچــاری عوســمانی هەڵبـــژارد.

  عوسمانی كوڕی عەفان:

خەلیفــە عوســمان هەرچەنــد درێــژەی بــە جەنگی فەتــح داو وبڕیاری دا ســوڕەت 
و ئایەتەكانــی قورئــان پیــرۆز كۆبكرێنــەوە، لــە ســەردەمی ئــەواد فیتنــە لــە نێــو 
ــوكەوتی  ــی هەڵس ــتەی راوێژكارەكان ــرەی دەس ــەوت بەگوێ ــوڵماندا دەرك موس
دەكــرد لــە نەریتــی خێڵەكــی پەیڕەو كــردو هەندێــك كارو كردەوەیــان ئەنجامدا 
بەدەربــوون لــە ڕێبــازی پێغەمبــەر )د.خ( و ڕێــڕەوەی ئەبوبكــر و عومــەر و بوونــە 
مایــەی رەنجاندنــی دڵــی هەندێــك موســوڵمانان و یاخــی بوونــی والیەكانــی ســەر 
هەرێمــەكان و كار بــەوە گەیشــت لــە ســاڵی 35 كۆچــی/655 میــالدی هەندێــك 
لــە خەڵــك و ســوپا خەلیفەیــان لــە ماڵەكــەی خــۆی گه مــارۆدا داوایــان لێكــرد 
ده ســت له كاربكێشــێته وه  ئەویــش ئــەم داواكاریــەی رەتكــردەوە هەڵیــان كوتایــە 
ســەری شــەهیدیانكرد، ئەمــە لــە حالەتێكــدا كــە خەلیفــە قورئانــی دەخوێنــدەوە و 
بــۆ پاراســتنی گیانــی موســوڵمانان شــەڕی لەگــەڵ هێرشــبەرەكان نەدەكــرد. ئــه و 
ــری  ــان ده مارگی ــوو دیارترینی ــۆكاری زۆری هه ب ــه ( ه ــووبه  )الفتن ــاژاوه  و ئاش ئ
ــه ن كه ســانی  ــه  له الی ــه كاری ته نــگ و چه ڵه م ــه وه ی خراپ ــی و باڵوبوون خێالیه ت

ــدواڵی كــوڕی ســه به ( و خۆشــكردنی ئاگــری ئاژاوه كــه . وه كــو )عه ب
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  عەلی كوڕی ئەبوتاڵیب:

ــاران و پشــتیوانان)المهاجرین واألنصــار(  ــەی كۆچی ــی عوســمان  و زۆرب نەیاران
ــاوەڕداران  ــەری ب ــە راب ــژارد و ب ــە هەڵب ــە خەلیف ــان ب ــی تاڵیب ــی كــوڕی ئەب عەل
بــوون  رازی  هەڵبژاردنــە  بــەم  هەرێمەكانیــش  نوێنــەری  و  دەبــرد  ناویــان 
ــی  ــە بەرەباب ــە ل ــت ك ــفیان نەبێ ــو س ــوڕی ئەب ــەی ك ــام معاوی ــی ش ــا وال تەنه
ــی رەتكــردەوەو دروشــمی  ــی عەلی ــوو و یەكســەر پااڵوتن ــمانی ب ــە عوس خەلیف
تۆڵەســەندنەوەی خوێنــی عوســمانی بــەرز كــردەوە، هەروەهــا عائیشــەی خێزانــی 
ــی  ــە هاوبیران ــكرێكی ل ــوو ولەش ــی ناڕازیب ــی عەل ــە خیالفەت ــەر)د.خ( ب پێغەمب
ــش لەشــەڕی )  ــوون عەلی ــەر ب ــی پێغەمب ــە هەڤااڵن ــان ل كۆكــردەوە كــە زۆربەی
الجمــل( بەرەنگاریــان بــووەوە و ژمارەیەكــی لــێ كوشــتن و عائیشــەی بەڕێــزەوە 

ــۆ مەكــە. ــدەوە ب گەڕان
لــەو رۆژە پایــەی بــەرزی خەالفەكــە كەلێنــی گــەورەی تێكــەوت و بەهــا 
پیرۆزەكانــی لەكــەدار بــوون و ئــاژاوەو ناتەبایی و ملمالنــێ كەوتە نێو جەماوەری 
ــەم  ــڵمانان ب ــەركردەی موس ــەرو س ــی پێغەمب ــە هەڤااڵن ــەدان ل ــڵمانەوەو س موس

ــەوە تێداچــوون. هۆی
دووبەرەكــی خەلیفــە عەلــی و معاویــە شــەڕی) الصفیــن(ی لێكەوتــەوەو معاویــە 
ــێ  ــردو گــرەوی ل ــتەی ب ــی لەخش ــی و یاوەران ــە عەل ــی خــۆی خەلیف بەزۆرزان
ــان و  ــان بەخەلیفــەی خۆی ــان دایــێ و كردی ــەوەو دارو دەســتەكەی بەیعەتی بردن
لەبــەرەی الیەنگرانــی عەلیشــدا كۆمەڵێــك تونــدڕەو جیابوونــەوەو عەلیــان بــەوە 
تاوانبــار كــرد كــە چــۆن لەگــەڵ معاویــەدا دانوســتاندن دەكات و رێكدەكەوێــت 
دەرچــوون  بەلــەڕێ  كەچــی  لەخۆنــا  یــان  شوراتەكان)الشــراە(  نــاوی  و 
)الخــوارج( ناویــان دەركــردو دایــان نابــوو عەلــی و معاویــەو عەمــری كــوڕی 
عــاس بكــوژن، كەچــی تەنهــا عەلــی بەركــەوت ولــە مانگــی رەمەزانــی ســاڵی 

ــە شــەهیدیان كــرد. ــی كوف ــی لەمزگەوت 40 كۆچــی/661 زایین
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ــەوی)41-132 كۆچــی/ 661-  ــەردەمی ئەم ــینی( لەس ــەت )جێنش 2- خەالف
ــی(: 749زایین

پــاش شــەهیدكردنی خەلیفــە عەلــی، حەســەنی كــوڕە گــەورەی نەرمــی نوانــدو 
دەســتبەرداری مافــی خەالفــەت بــوو شــێوازی دانوســتاندنی گرتە بــەر، معاویەش 
چــووە نــاو شــاری كوفەوەو)پشــتگیری( بەیعەتــی لــە خەڵكــی عێــراق وەرگــرت، 
ــە و  ــووە خەلیف ــی ب ــە فەرم ــراو ب ــی ك ــش بەیعەت ــاز لەوێ ــووە حیج ــر چ دوات
ــە  ــڕوای ب ــەت و ب ــی خەالف ــردە پایتەخت ــام ك ــی ش ــقی لەواڵت ــاری دیمەش ش
خەڵكــی عێــراق و نیمچــە دوورگــەی عــەرەب نەبــوو و گومانــی لــێ دەكــردن 
لــە ناویــان بمێنێتــەوە كەچــی ئــەو خێڵــە عەرەبانــەی كۆچیــان كردبــوو بــۆ شــام 

الیەنگــر و گوێڕایەڵــی بنەماڵــەی ئەمــەوی بــوون.
پــرس و  لــە هەڵبژاردنــی خەلیفــە راوێژكــردن و   ، ئەمــەوی  لەســەردەمی 
هــەردوو  بەچەشــنی  نەدەكــران  پەیــڕەو  و  خــران  پشــتگوێ  ڕاگۆڕینــەوە 
پیــادا  الوراثــە(  )مبــدأ  پشتاوپشــتی  بنەمــای  بێزەنتــە  و  ساســانی  دەوڵەتــی 
جێگــەی  برایەكــی  یــان  كوڕێكــی  خەلیفەیــەك،  مردنــی  دوای  دەكــرا. 
دەگرتــەوە و بــێ گوێدانــە ڕاو بۆچوونــی میللــەت و بەرژەوەنــدی بــەرزی 
ــەم  ــەوەو ئ ــوڕی جێگــەی گرت ــدی ك ــە ویەزی ــی معاوی ــەت. دوای مردن خەالف
نەریتــە بــە یەكجــاری چەســپاو عەباســییەكان و فاتمییەكانــی میســریش پەیڕەویــان 

ــرد. ك

3- خەالفەت لەسەردەمی عەباسییەكاندا )132-656 كۆچی 749-1258ز(:
ــە  ــی ل ــی و رێكخراوەی ــی نهێن ــەدەیەك خەبات ــە س ــییەكان دوای چارەك عەباس
ســاڵی 132 كۆچــی / 749 زایینــی و بــە پشــتیوانی مەوالییــەكان توانیــان دەوڵەتــی 
ــج  ــە پێن ــر ل ــاوەی پت ــە دەســت و بۆم ــەاڵت بگرن ــەن و دەس ــە ناوبب ــەری ل ئوم

ــوو. ــە دەســتەوە ب ســەدە خەالفەیــان ب
سیســتەمی خەالفــەت لەســەردەمی عەباســی هیــچ چاكســازی و پێشــكەوتنێكی 
باشــی بەخــۆوە نــەدی، ســەرەڕای پشتاوپشــتی ، نەریتــی تــر هاتــە كایــەوە كــە 
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هەرگیــز لەگــەڵ لێكدانــەوەی فیقهــی و بیــری ئیســالمیدا نەدەگونجان و كەســانی 
وا دەبوونــە خەلیفــە كــە هێشــتا لــە تەمەنــی مێــرد منداڵــی و هەرزەكاریــدا بــوون.
موقتەدیر)المقتــدر بالله()295-320كۆچــی/ 908-932 زایینــی( ئــەو كاتــەی 
پۆســتی خەلیفــەی گرتــە دەســت تەمەنــی تەنهــا ســێزدە ســااڵن بــوو و هەندێــك 
خەلیفــە زیاتــر لــە كوڕێكــی خــۆی دیــاری دەكــرد تــا ببنــە جێگــری، هاڕونــە 
ــە دوای  ــەك ل ــا ی ــتیان كــرد ت ــی دەس ــە كوڕەكان ــید)هارون الرشید(ســێ ل رەش
یــەك جێگــەی بگرنــەوە، لــە الیەكــەی تــرەوە لــە دەرەنجامــی كێشــەو ملمالنێیــە 
ناوخۆییەكانــی دەوڵەتــی ئیســالمی لــە ســەردەمی ئەمەوی و ســەرەتای ســەردەمی 
عەباســی، ژمارەیــەك دەســتەو گروپــی ئایینــی وهزریــی سیاســی ئامێــز دەركەوتن 
كــە هەریەكەیــان تێڕوانینــی خــۆی هەبــوو لەمــەڕ چەمكــی خەالفــەو موســڵمانان 
ــوو لەگــەڵ تێڕوانینــی دەســتەو  ــاواز، بەڵكــو ناكــۆك ب ــەوە جی ــەزۆر الیەن كــە ل

الیەنەكانــی تــر. خەالفــەی عەباســی بەچەنــد قۆناغــدا تێپەڕیــوە:

1-قۆناغیبەهێزی)132-227كۆچی/749-842زایینی(
بەرهەڵســتەكانی  چەكدارییــە  بزاڤــە  هەڕەشــەی  ســەرەڕای  قۆناغــەدا  لــەم 
ــەت  ــاری دەوڵ ــوون. كاروب ــزو خــاوەن دەســەاڵت ب ــەكان بەهێ ناوخــۆو، خەلیف
ــاردان و هەڵوێســت  ــەكان و بڕی ــرەكان و والی ــی وەزی ــدن و البردن ــە دامەزران ل
وەرگرتــن و تەنانــەت ســەركردایەتی ســوپاش بــە دەســتی خەلیفەكانــەوە بــوو.

2-قۆناغیدەسەاڵتیسەركردەتوركەكان)227-334كۆچی/842-946زایینی(:
لــەم قۆناغــەدا، خەلیفــەی عەباســی هیــچ دەســەاڵت و ســەروەریەكی نەمــا، تەنهــا 
ــارەزووی  ــۆوەو ســەركردە تــورەكان بەخواســت و ئ ــاو وەك هێماییەكــی ماب بەن
ــكۆمەندیان  ــزو ش ــچ ڕێ ــردو هی ــوە دەب ــان بەڕێ ــەوەو دەوڵەتی ــان دەجواڵن خۆی
بــۆ خەلیفــە دانەنــا، هەركاتێــك بیانویســتایە خەلیفەیــان الدەبــردو  ســەركۆنەیان 
دەكــردو یەكێكــی تریــان لــە شــوێنی دادەمەزرانــدو هەرخەلیفەیــەك ســەرپێچی 
چارەنووســی  ئــەو  نەكردایــە  هەڵســوكەوتی  توركــەكان  بەدڵــی  بكردایــەو 
ــاڵدا                     ــاوەی دەس ــوو، لەم ــواڵن ب ــاو هەڵك ــردن و چ ــی ك ــە زیندان ــا ب ــتن ی كوش
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)247-256كۆچــی/ 861-870 زایینــی( پێنــج خەلیفــە: متوەكیــل، مونتەســر، 
موســتەعین، موعتــەز، موهتــەدی، بەفیتــی تورەكــەكان كــوژران یــان لەســەركار 

ــران. الب
لەمانــەش ترســناكتر لــە كۆتایــی ســەدەی ســێهەمی كۆچــی/ ســەرەتای ســەدەی 
دەیەمــی زایینــی فاتمییــەكان لەرۆژئاوایــی ئیســالمی دەركەوتــن و دامەزراندنــی 
ــی  ــی/ 969 زایین ــاڵی 358 كۆچ ــە س ــد ول ــیعیان راگەیان ــی ش ــەی فاتیم خیالف
كۆنتڕۆلــی میســریان كــرد و شــاری قاهیرەیــان دروســتكرد و كردیانــە پایتەخــت، 
ــی  ــە واڵت ــش ل ــی ئەمەوییەكانی ــی / 929 زایین ــاڵی 317 كۆچ ــە س ــا ل هەروەه
ئەندەلــوس ئــەم هەنگاوەیــان نــاو میرنیشــینەكان بــە خەالفــە نــاوزەد كــرد، میــر 

عبدولڕەحمــان ناســری ئەمــەوی نازنــاوی خەلیفــەی لــە خۆنــا.
فاتمییــەكان و ئەمەوییەكانــی ئەندەلــوس نەدانیــان بەشــرعیەتی دەســەاڵتی یەكتــر 
ــەر  ــەكان ه ــو فاتمیی ــدا، بەڵك ــی لەبەغ ــەی عەباس ــەرعیەتی خەالف ــا و نەبەش دەن
ــی  ــەی عەباس ــرد خەالف ــان دەك ــێوازێك كاری ــوو رێگــەو ش ــەرەتاوە بەهەم لەس

ــر دەســەاڵتیانەوە. ــە ژێ ــراق و حیجازیــش بخەن ــن و عێ ــەوە هەڵتەكێن لەبن

3-سەردەمیبوەیهی)334-447كۆچی/946-1055زایینی(:
خەلیفــەی عەباســی لــەم قۆناغــەدا لەوپــەڕی بــێ هێــزی و بــێ دەســەاڵتی دابــوو، 
ــەت  ــۆ سیاس ــان ب ــرا و خەلیفەی ــوە دەب ــەوە بەڕێ ــەن بوەیهیەكان ــەت لەالی دەوڵ
ــوو  ــە هەم ــرد ل ــان ك ــێ بەری ــەوەی ب ــتبۆوە دوای ئ ــتی هێش ــەر ڕای گش و لەب
دەســەاڵتە سیاســییەكانی و موچەیەكــی مانگانەیــان بــۆ بڕیبــۆوە بــۆ خەرجــی و 
مەســرەفی و نووســەرێكیان بــۆ دادەمەزرانــد تــا ئیشــو كارو پێداویســتییەكانی بــۆ 

هەڵســوڕێنێ.
ــەی  ــە خوتب ــات ل ــە دەه ــاوی خەلیف ــەڵ ن ــاوی لەگ ــەردەم ن ــی ه ــری بوەیه می
ڕۆژانــی هەینــی ولــە نەخشــاندنی دراودا، خەلیفــە تەنهــا ئەوەنــدەی بــۆ مابــۆوە 
بتوانێــت قازییــەكان و پێشــنوێژی مزگەوتــەكان و پیاوانــی ئایینــی دابمەزرێنێــت 
و سەرپەرشــتی كاروبــارە ئایینیــەكان بــكات و هەقــی ئــەوەی نەبــوو دەســت لــە 

سیاســەتی دەوڵــەت وەربــدات.
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4-سەردەمیسەلجوقی)447-590كۆچی/1055-1194زایینی(

ســەلجوقیەكان هەرچەنــدە دەســتیان بەســەر بەغــدای پایتەخــت و هەرێمەكانــدا 
ــی  ــدەوە و مەترس ــیان ژیان ــەی عەباس ــدا خەالف ــان كات ــە هەم ــەاڵم ل ــرت، ب گ
فاتمییەكانیــان دوورخســتەوەو دوای مردنــی ســوڵتان مەلیكیشــا هــی ســەلجوقی 
لــە ســاڵی 485 كۆچــی/ 1092 زایینــی، دەوڵەتــی ســەلجوقی بــەرە بــەرە رووی 
لەكــزی و الوازی كــرد، دووبەرەكــی و شــەڕو لێكــدان كەوتــە نێــوان كوڕانــی 
ــی  ــی/ دوازدەهەم ــەمی كۆچ ــەدەی شەش ــە س ــەوە ول ــی دەوڵەت ــا میران مەلیكش
ــووە  ــوو، خەلیفــەی عەباســی ب ــڕەوی ســەلجوقی پارچــە پارچــە ب ــی قەڵەم زایین

ــر. ــی ت ــە و پشــتی ســوڵتانێكی دەگــرت دژی ئەوان ــەم هەڤڕكی الیەنێكــی ئ

5-سەردەمیبووژانەوەیخەالفە)590-656كۆچی/1194-1258زایینی(

دوای مردنــی ســوڵتان مەســعودی ســەلجوقی ســاڵی 547 كۆچــی/ 1152 زایینــی 
ســەلجوقیەكان دەســەاڵتێكی ئــەو تۆبیــان نەمــا، خەلیفــە ناســر)الناصر لدیــن اللــه( 
ــەاڵتی  ــدەوە و دەس ــەی ژیان ــی( خەالف ــی/ 1179-1223 زایین )575-620 كۆچ
گرتەدەســت دامودەزگاكانــی خەالفەكەوتنــەوە كار، هیــچ دەســەاڵتێكی سیاســی 
ــوو،  ــە نەب ــەاڵتی خەلیف ــەرەوەی دەس ــە س ــی ل ــەاڵتی سیاس ــەرەوەی دەس ــە س ل
دەوڵــەت و میرنیشــینە ئیســالمییەكان رێزیــان لێدەگــرت و دانیــان بەســەروەریی 
دەنــا، هــاوكات لەگــەڵ لەناوچوونــی خەالفــەی عەباســی لــە بەغــدا مەملووكــە 
توركــەكان لــە میســرو شــام دەســەاڵتیان گرتــە دەســت و بــۆ ئــەوەی شــەرعیەت 
ــردە میســر  ــە فەرمانڕەواییــان هەڵســان ئەندامێكــی بنەماڵــەی عەباســیان ب ــدەن ب ب
ــچ  ــەوەی هی ــێ ئ ــە ب ــە خەلیف ــی كردیان ــە ســاڵی 659 كۆچــی/ 1261 زایین و ل

دەســەاڵتێكی پــێ ببەخشــن.
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بەندیدووەم:دیوانەكان:

  دیوانــەكان لــە دەوڵەتــی ئیســالمیدا بەهامــان ئــەرك، فەرمانــی وەزارەتــەكان 
ســەردەمی نــوێ و هاوچــەرخ هەڵدەســتان، واتــە دیوانەكانــی مێــژووی ســەدەكانی 

ــتان. ــی ئێس ــالمی، وەزارەتەكان ــتی ئیس ناوەڕاس
ــنووری  ــوو و س ــراوان ب ــالمی ف ــەزراوی ئیس ــازە دام ــی ت ــەوەی دەوڵەت   دوای ئ
نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی بــڕی و بەهەمــوو الیەكــدا پەلــی هاوێشــت چەندیــن 
ــەوە،  ــی خۆی ــر ڕكێف ــتە ژێ ــاوادا خس ــەاڵت و ڕۆژئ ــە ڕۆژه ــڕی ل ــم و باژێ هەرێ
خەلیفــەو كارەبەدەســتان نەدەشــیان بەتەنیــا كاروبــارەكان هەڵبســوڕێنن و دەوڵەتــی 
پێویســت بــە رێكخســتن و دابشــكردنی ئیــش وكارەكان وهێنانەكەیــەی دیوانــەكان 

ــان بەڕێكوپێكــی بــێ تەنگــو چەڵەمــە بەڕێــوە بچــن. بــوو تــا كارەب
ســەرەتا لــە ســەردەمی خیالفەتــی عومــەری كــوڕی خەتــاب كــە بەیەكــەم 
ــت  ــالمی دادەنرێ ــی ئیس ــی دەوڵەت ــودەزگا كارگێڕییەكان ــەی دام ــژەری بناغ داڕێ

نهخشهی خانووهكانی خهالفهی عهبا�سی له بهغدا له سهدهی 7 كۆچی / 13 زایینی
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ــوێنی دابەشــكردن و  ــی ڕێوش ــۆ دانان ــەزرا ب ــا ء( دام ــی بەخشــش)دیوان العط دیوان
ــات و دەســكەوتی  ــە داه ــە ل ــامانە بێشــومارەی ك ــارە و س ــەو پ ــەوەی ئ باڵوكردن
هەرێمــە فەتحكراوەكانــەوە دەســتی موســڵمانەكان دەكــەوت و نانووســكردنی ئــەو 
ــك  ــەر یەكێ ــی پشــكی ه ــی بەخشــش و دیاریكردن ــایەنی وەرگرتن ــڵمانانە ش موس
ــالمداو  ــە ئیس ــینەیی ل ــەردا)د.خ( وپێش ــەڵ پێغەمب ــی لەگ ــی خزمایەت بەرەچاوكردن

رادەی خزمــەت و دڵســۆزی.
 لــەم دیوانــەدا كــە بەدیوانــی ســەربازەكان )دیــوان الجند(یــش دەناســرا نــاو 
ــەربازە  ــگاوەر و س ــەڕكەر و جەن ــوی ش ــای و بژێ ــەو پای ــەو پل ــنامەو موچ و ناس

موســڵمانەكان تۆمــار دەكــرا.
ــوو  ــر ب ــان فراوانت ــرد و كارەكانی ــان ك ــەكان زیادی ــدا دیوان ــەردەمی ئەمەوی ــە س ل
ــوڕی  ــی ك ــفیان و عبدولمەلیك ــو س ــوڕی ئەب ــەی ك ــەوی معاوی ــی ئەم خەلیفەكان
ــەك  ــدا و ژمارەی ــە دیوانەكان ــان ب ــك برەوی ــەروان و هیشــامی كــوڕی عبدولمەلی م

ــان كــردەوە. ــی نوێی دیوان
لــە ســەردەمی خیالفــەی عەباســی پرۆســەی فەتحكــردن رووی لــە كــزی كــردەوە 
ــر،  ــی و جێگی ــووە كۆمەڵگایەكــی مەدەن ــگای ئیســالمی ب ــا و كۆمەڵ ــەرە نەم بەرب
و ژیانــی ســەربازی و بــرەوی جارانــی نەمــاو دامــو دەزگا كارگێــڕی و دارایــی و 
دادپەروەرییەكانــی دەوڵــەت چەســپان و پێشــكەوتنیان بــە خــۆوە دێــت، دیوانــەكان 
پتــر كارابــوون و  ژمارەیــەك دیوانــی تــر دامــەزران كــە سەرپەرشــتی  راپەڕاندنــی 
كارەكانــی ســەر شــانیانی دەكــرد كــە وێــڕای دیوانــی دیوانــی بەخشــش، 

ــەن: ــان ئەمان گرنگترینی

1-دیوانیموڵكانە)دیوانالخراج(:
 ئەركــی بریتــی بــوو لــە دیاریكــردن و تۆماركردنــی ئــەو زەوی و زارە 
كشــتوكاڵیانەی باجــی خــەراج دەیانگرێتــەوە و سەرپەرشــتی وەرگرتــن و 
ــە گەنجینــەی دەوڵەتــی دەكــرد و  ــەو  و ســپاردنی. ب ــەوە باجــی مڵكان كۆكردن

دەبــوو كەســانی كارزان و دڵســۆز و دەســتپاك بــەم كارانــە هەڵســن.
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2-دیوانیپۆستە)دیوانالبرید(:
 سەرپەرشــتی نــاردن و ئاڵــو گۆڕكردنــی نامــەو هەواڵــی لــە نێــوان هەرێمــەكان و  
پایتەخــدا دەكــرد و یەكێكــە لــە دیوانــە گرنــگ و بەهــادارەكان ولــە رێگەیــەوە 
خەلیفــەو بەرپرســانی دەوڵــەت ئاگایــان لــە گۆڕانــكاری و پێشــهاتەكانی هەرێــم 
و والیەتــەكان دەبــوو و بایەخــی تایبەتــی پێــدەدراو كەســانی هۆشــیار چوســت 

و چــاالك و ئەســپ و هێســتری خێــراو خۆشــڕەوی بــۆ دادەنــرا.
 و لەســەر ڕێگــەی هاتــن و چوونــدا خاڵــی پارێــزگاری و وێســتگەی پشــوودان 
هەبــوون و نامەبــەر كــە بەخــاوەن پۆســتە ) صاحــب البریــد( دەناســرا وێســتگانەدا 
ــر  ــە وێســتگەیەكی ت ــر بیگەهێنیت ــە یەكێكــی ت پشــووی دەدا پۆســتەكەی دەدا ب

یــان جێــی مەبەســت.
ــە هێنــان  ــە ڕۆژگاری جەنگــی خاچپەرســتەكاندا زەنگییــەكان و ئەیوبیــەكان ل ل
و بردنــی دەنگوباســی بەرەكانــی شــەڕ كۆتــری نامەبــەر- الحمــام الزاجــل- یــان 
بەكاردەهێنــا بەتایبــەت لــەو كاتــەی هێڵەكانــی گواســتنەوە و گەیانــدن دەبوونــە 

ئامانجــی هێرشــەكانی دووژمــن.

3-دیوانیسكااڵ)المظالم(:
ــەری مەنصــور  ــو جەعف ــوڕی ئەب ــدی ك ــە مەه ــاری خەلیف ــە بڕی ــە ب ــەم دیوان ئ
دامــەزراو كارەكــەی بریتــی بــوو لــە ڕوانینــی شــكات و ســكااڵی هاوواڵتیــان 
دژ بــە والییــەكان و باجگــران و كارمەندانــی دەوڵــەت و ئامادەكردنی ســكااڵكان 
ــی عەباســی  ــی ســكااڵكاران لەگــەڵ خەلیفــەدا، خەلیفەكان و رێكخســتنی ژووان
خۆیــان بەیناوبەیــن دادەنیشــتن بــۆ دیــداری ســتەملێكراوان و ســەیركردنی 
ســكااڵكاران، هەروەهــا ئــەم دیوانــە بــۆی هەبــوو لێكۆڵینــەوە ئەنجــام بــدات و 
ــەوەی نرخــی قومــاش و  ــاردەی بەرزبوون ــارەی دی هەڵۆێســت وەربگریــت دەرب
كەلوپەلــەكان لــە بــازاڕدا و هۆیەكانــی زیندانیكردنــی خەڵكــی بــێ لێپرســینەوە 

ــان. ــەراگرتنی زەوی وزاری هاوواڵتی ــت بەس ــەق و دەس بەناه
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4-دیوانینامە)پەیام(:

هەندێــك لــە ڤه كۆڵــەران )توێــژەرەوان( وای بــۆ دەچــن كــە نامەبــەری یەكــەم 

دیوانــە لــە مێــژووی ئیســالمدا و ســەرەتاكەی ئــەو نامانــەن كــە پێغەمبــەر)د.خ( 
دەینــاردن بــۆ پادشــاكان و داوای لێدەكــردن بــڕوای بــە ئایینــی ئیســالم بهێنــن.
ئەركــی دیوانــی نامەبــەری داڕشــتنی پەیــام و نامــە فەرمییەكانــی خەلیفەیــە بــۆ 
والــی و نوێنەرانــی هەرێــم والیەتــەكان و رێكخســتنی نامەبــەری دەوڵــەت لەگەڵ 
ــەوە  ــەن خەلیف ــە الی ــراوێك كەل ــوو نووس ــی هەم ــی دەرەوەو ئامادەكردن واڵتان

دەردەچــوو وەك بەیاننامــەو و فرمــان و رێككەوتننامــە.

5-دیوانیخەرجییەكان)النفقات(:
كاری ئــەم دیوانــە چاودێرێكردنی خەرجیەكانی ســوپاو فەرمانگــە كارگێڕییەكان 

و دابینكردنــی دراو بــوو دەكرێــت بــە فەرمانگــەی پالندانانی دارایــی ناوببرێت.

6-دیوانیمۆر)الخاتم(:
كاری ئــەم دیوانــە مۆركــردن و پشڕاســتكردنەوەش بڕیــار و فرمانەكانی خەلیفەیە 
وبــە بڕیــاری خەلیفــە معاویــە كــوڕی ئەبوســفیان دانــرا دوای ئــەوەی نامەبەرێــك 
دەســتكاری نامەیەكــی كردبــوو و ناوەڕۆكەكــەی كــۆڕی بــوو، ئەمیــش بڕیــاری 
دا فرمــان و نامەكانــی مــۆر بكرێــن و دانەیەكیــان بەمۆمــی ســوور مــۆر بكرێــت 

لــە شــوێنێكی بــاوەڕ پێكــراو هەڵبگرێــت.

7-دیوانینەخشاندن)الطراز(:
ئــەم دیوانــە هەڵدەســتا بەدروســتكردنی پۆشــاك و جلوبەرگــی فەرمــی خەلیفــەو 
گــەورە كاربەدەســتانی دەوڵــەت و نەخشــاندنی ئــااڵو بەیــداخ و دروشــمی 

ــەت. ــە دەوڵ ــەت ب تایب
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8-دیوانیسەدەقات)الصدقات(:
ــاری ســەدەقەو  ــە هەڵســوڕاندنی كاروب ــوو ل ــی ب ــی ســەدەقات بریت كاری دیوان
ــێت  ــان دەش ــە پێی ــەی ك ــەس والیەنان ــەو ك ــەر ئ ــكردنی بەس زەكات و دابەش
ئەمانــە،  ســەرەڕای  باســكراوە.  پیــرۆزدا  قورئانــی  لــە  ئــەوەی  بەگوێــرەی 

ــن لەوانــە: ــر دەركەوت ــی ت ــد دیوانێك ــی چەن ــەردەمی عەباس لەس
ــەو مڵكــدارو  ــاوی ئ ــە ن ــەم دیوان ــەر داگرتن)مصــادرات( ل ــی دەستبەس - دیوان
ــوون  ــد نەب ــەرپێچی و پابەن ــۆی س ــە بەه ــرا ك ــار دەك ــە تۆم ــاوەن عەقاراتان خ

ــوو. ــدا گرتب ــەر زەوی عەقاراتەكانی ــتی بەس ــەت دەس ــاوە دەوڵ بەیاس

9-دیوانیقەیران)األزمة(:
ــەم  ــەت ئ ــی دەوڵ ــی دیوانەكان ــی گەندەڵ ــاو  بنەبڕكردن ــە پێن خەلیفــە مەهــدی ل
ــەر  ــات و ه ــك دەه ــووك پێ ــی بچ ــد دیوانێك ــە لەچەن ــد ك ــەی دامەزران دیوان
یەكەیــان چاودێــری هەڵســووكەوتی دیوانێكــی دەكــرد و چــاوی بەكارەكانیــان 
قەیــران                 جەڵــەوی  دیوانــی  مەهــدی  خەلیفــە  هــەر  دواتــر  دەخشــاندەوە 
ــی  ــی( چاالكییەكان ــری و بەدواداچوون ــۆ چاودێ ــد ب ــة(ی دامەزران ــام األزم )زم

ــة(. ــران )األزم ــی قەی دیوان
ــەر نووســەری  ــد و فەرمانب ــەی بەرپــرس و كارمەن ــەوەی جێگــەی باســە زۆرب ئ
دیوانەكانــی هــەردوو دەوڵەتــی ئەمــەوی وعەباســی لــە میللەتــە موســڵمانە 
ناعەرەبــەكان واتــە لــە مەوالــی بــوون بەتایبــەت فارســەكان لەبــەر ئــەوەی 
ئەزموونێكــی باش و شــارەزاییەكی تەواویان هەبــوو لە كارگێڕی و بەڕێوەبردندا، 
هەروەهــا تــا ســاڵی 81كۆچــی/ 700زایینــی زمانــی نووســین دیوانەكانــی 
ــن،  ــالمدا بەكاردەهات ــش ئیس ــە لەپێ ــوون ك ــە ب ــەو زمانان ــەر ئ ــه كان ه هه رێم
زمانــی فارســی لــە عێــراق و هەرێمەكانــی ڕۆژهــەاڵت، زمانــی یۆنانــی لــە واڵتــی 
ــەو  ــە موســڵمانەكان گەیشــتنە ئ ــە میســر، كاتێــك عەرەب ــی قیبتــی ل شــام و زمان
هەرێمانــە دەســتكاری دیوانەكانیــان نەكــرد و وەك خۆیــان هێشــتیانەوە، چونكــە 
ــی  ــە بوارەكان ــان ل ــارەزاییەكی ئەوتۆی ــە دەرنەدەچــوو و ش ــەو كاران ــەریان ل س

ــوو. ــدا نەب بەڕێوەبردن
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پرسیارەكان

-پێناسەی چەمكی خەالفە )جێنشین(.
- كارەكانــی خەلیفــە عەمــەری كــوڕی خەتــاب بژمێــرە پاشــان روونــی بكــەوە 

بۆچــی كەســێكی دەستنیشــان نەكــرد جێگــەی بگرێتــەوە.
- مەبەســت چییــە لــە پشتاوپشــتی؟ كــەی لــە پایــەی خەالفــەی ئیســالمی      

پەیڕەوكــرا؟
- جیاوازیەكانــی نێــوان قۆناغــی یەكــەم وقۆناغــی دووەمــی خەالفــەی عەباســی 

دیــاری بكــە.
- دیوانەكان بۆچی دانران و چۆن گەشیان كرد؟

نەخشــاندن،                دیوانــی  ســكااڵ،  دیوانــی  بكــە:  دیوانانــە  ئــەو  پێناســەی   -
االزمــە(. دیوانی)زمــام 

- جیاوازی نێوان دیوانی بۆستەو دیوانی نامەبەری روون بكەوە.

سەرچاوەوژێدەرەكان

- الماوردي، االحكام السلطانية.
- ابن طباطبا، الفخري في االداب السلطانية.

- الشهرستاني، الملل والنحل.
- الطبري، تاريخ الرسل والملوك.

- المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر.
- صبحي صالح، النظم االسالمية.

- عبد العزيزالدوري العصر العباسي االول.
- توفيق سلطان اليوزبكي، دراسات في النظم العربية االسالمية.
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بەندیسێیەم:بزاڤیزانستیوهزرییئیسالمی

  یەكــەم: هۆیەكانــی ســەرهەڵدان و گەشــەكردنی بزوتنــەوەی  
       زانستی و هزری:

خوێندنــەوەو باڵوبوونــەوەی قورئانــی پیــرۆزو لێكۆڵینــەوەی فەرموودەكانــی 
پێغەمبەر)د.خ(كــە دوو چاووگــی ســەرەكی شــەریعەتی ئیســالمین، پاڵنــەرو 
گەشەســەندنی  و  ســەرهەڵدان  بــوون  كاریگــەر  و  بزوێنــەر  هۆكارێكــی 
ــڵمانانیان  ــی موس ــی ئیســالمی وهان ــری و هزری ــەوەی زانســتی و رووناكبی بزوتن
دەدا بــۆ فێربــوون و خوێندنــەوە و داهێنــان. قورئانــی پیــرۆز ســەدان جــار باســی 
زانســت و بیركردنــەوەو هۆشــیاری و رامانــی كــردەوە) بخوێنــە- اقــرأ( یەكــەم 
پەیڤــە هاتۆتــە خــوارەوە لــە قورئــان، پێغەمبــەر)د.خ( زانســتخوازی )طلــب 
العلــم( بــە ئەركــی ســەر شــانی هەمــوو موســڵمانان دانــاوەو لــەم بارەیــەو چەنــد 

ــە. ــی هەی فەرموودەیەك
ــرد  ــتیان ك ــەوە دەس ــڵمان بوونیان ــەرەتای موس ــە س ــەر ل ــڵمان ه ــی موس میللەتان
ــەوەی  ــی پیــرۆز و لێكدان ــەوەی قورئان ــە فێربوونــی زمانــی عەرەبــی و خوێندن ب
مەبەســت و واتاكانــی ســورەت و ئایاتەكانــی و كۆكردنــەوەی فەرموودەكانــی 
پێغەمبــەر)د.خ(و ناســینەوەی فەرمــوودە راســتەقینەكان و لێكۆڵینــەوەی ژیــان 
وكــرەوە و هەڵســوكەوتی پێغەمبــەر و ناســاندن و ریزبەندكردنــی ئــەو كەســانەی 
ــڕەوی  ــا چــاوی لێبكــەن و پەی ــەوە ت ــان گێڕاوەت ــاودەم كــردارو گفتارەكانی دەم
فەرموودەكانــی بكــەن، ئەمــەش وایكــرد چەنــد زانســتێكی ئیســالمی ســەر 
ــان و  ــرۆڤەكردنی قورئ ــان، ش ــەوەی قورئ ــتەكانی: خوێندن ــدەن وەك زانس هەڵب

ــەكان. ــتە مرۆڤایەتیی زانس
النـــزول(، زانستی)الناســخ  هۆیەكانــی هاتنــە خــوارەوەی ئایەتەكان)أســباب 
والمنســوخ( زانســتی ناســینەوەی فەرمــوودە دروســتەكان، زانســتی هەڵســانگاندن 

و هەمواركــردن .
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لــە الیەكــی دیكــەوە بــەو پێیــەی پێغەمبــەر)د.خ( نێــردراوی خودایــە بــۆ 
هۆشــیاركردنەوەی مرۆڤایەتــی و ڕاگەیەنــەری پەیامــی قورئــان و پێشــەواو 
ڕێنیشــاندەری موســڵمانانە، دەبــوو موســڵمانەكان بەژیــان و گــوزەران و خەباتــی 
بێوچانــی لــە پێنــاو سەرخســتنی پەیامەكــەی ئاشــنابن و بزانن هەڤــاڵ ویاوەرەكانی 
ــداریان  ــوون و رۆڵ و بەش ــەك ب ــۆزو بنەماڵەی ــە چ ه ــەن ل ــوون و تێبگ ــێ ب ك
چــۆن وچەنــد بــوو لــە پشــتیوانی كردنــی پێغەمبــەر)د.خ( و باڵوكردنــەوە ئایینــی 
ئیســالم، هەروەهــا قورئانــی پیــرۆز لــە زۆر ئایەتــدا ئامــاژە بــۆ میللــەت دێرینەكان 
ــرەوە. مێژوونووســی و نەژادناســی وەك  ــەوە، لێ دەكات و بەســەرهاتیان دەگێڕێت
ــەو  ــن نامیلك ــداو چەندی ــەریان هەڵ ــڵمانان س ــی الی موس ــتیەكی دەروون پێویس
ــی  ــگ و غەزاكان ــەر)د.خ( و جەن ــی پێغەمب ــەربارەت بەژیان ــران س ــوك دان پەرت
ــەی  ــەكان و پڕۆس ــە عەرب ــۆزو خێڵ ــەژادی و ه ــی و ن ــەی هەڤاڵەكان و ژیاننام
فەتحكردنــی هەرێمــەكان و مێــژووی ئــەو ڕوودان و گۆڕانكاریانــەی دووچــاری 
دەوڵەتــی ئیســالمی هاتــن ئــەوە بــوو وەچەیــەك مێژوونــووس دەركەوتــن وەك:                  
)ابــن اســحق(و)ابن هشــام(و)الكلبی( و)عبیــد بــن شــریة(و)المدائنی( و چەندانــی 

تــر.
لــە ســەدەكانی بەرایــی مێــژووی ئیســالمدا تەنهــا بایــەخ دەدرا بــەو زانیاریانــەی 
ــە  ــوداوە، ل ــەری خ ــی پێغەمب ــالم و ژیان ــەری ئیس ــە جەوه ــوون ب ــت ب پەیوەس
ئەنجامــی فەتحكردنــی هەرێمەكانــی شــام و میســرو عێــراق و واڵتــی فارســەوە، 
ــەت و  ــە میلل ــەوەو تێكــەڵ ب ــوو الیەكــدا باڵوبوون ــە هەم ــە فاتیحــەكان ب عەرەب
نەتــەوەی جــۆر بەجــۆری خــاوەن شارســتانییەت بــوون و كاریــان لــەو میللەتانــە 
ــە شارســتانییەتی  ــم واڵتان ــەو هەرێ ــوون، چونكــە ل كــردو پێیانیــش كاریگــەر ب
دێریــن و پێشــكەوتوو هەبــوو دامــو دەزگای كارگێــڕی دارایــی و زانســتی لــە 

ــوو. ئاراداب
هەروەهــا لــە ســەدەی دووەمــی كۆچــی/ هەشــتەمی زایینیــەوە بزاڤێكــی چاالكــی 
ــان ســەرچاوەی هــزری  ــداو دەی ــە خیالفــەی عەباســی ســەری هەڵ ــڕان ل وەرگێ
ــەن  ــە الی ــوژداری ل ــركاری و ن ــی و بی ــی و جوگراف ــەفی و گەردوونناس فەلس
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وەرگێــڕە ســریانەكانەوە لــە زمانــی یۆنانیــەوە وەرگێڕدرانــە ســەر زمانــی عەرەبــی.  
زانایانــی موســڵمان بــە دیــدو ســەرنج و بۆچوونەكانــی رابەرانــی شارســتانییەتی 
ــو  ــی نێ ــزری و ئایینەكان ــە ه ــروپ و رەوت ــاوكات گ ــوون، ه ــنا ب ــی ئاش یۆنان
ــی  ــر ڕۆڵ ــی ت ــا( و ئەوان ــوان الصف ــة(و) اخ ــگای ئیســالمی وەك )المعتزل كۆمەڵ
بەرچاویــان گێــڕا لــە پێشخســتنی رەوشــی زانســتی و رووناكبیری  و ســەرەنجام و 
بزاڤێكــی هــزری و زانیــاری گشــتگیر پەیدابــوو. ســەدان بیرمەنــد و فەیلەســوف و 
نــوژدار و جوگرافیناســی و گەردوونناســی و هۆشــمەندی موســڵمان دەركەوتــن 
و لەبوارەكانــی زانســتە مرۆڤایەتیەكانــدا داهێنیــان كــرد و شــاكاری نایابیــان 
بەرهــەم هێنــا،  بەمــەش خزمەتێكــی گــەورەی شارســتانییەتی ئیســالم و هەمــوو 

مرۆڤایەتــی یــان كــرد.

    دووەم: مەڵبەندەكانی بزوتنەوەی هزریی وشارستانی:

ــەزاران  ــم واڵت و ه ــان هەرێ ــە دەی ــالمیدا ك ــی ئیس ــان و بەرین ــی پ ــە جیهان ل
ــاری و  ــدان بەزانی ــرت، بایەخ ــۆ دەگ ــد لەخ ــارۆچكەو گون ــڕ و ش ــارو باژێ ش
رۆشــنبیری ئایینــی و خــۆ خەریككــردن بەخوێنــدن و خوێندنــەوەو و نووســین 
ــە  ــدەواران ب ــران و خوێن ــوو، توێــژی رووناكبی ــان دیاردەیەكــی ئاســایی ب و دان
ئەركێكــی ئایینــی پیــرۆز و پێویســتییەكانی گرنگــی ژیانیــان دادەنــا، لــە هەمــوو 
شــارو باژێــڕەكان مزگــەوت و حوجــرە و خوێندنــگا هەبــوون بزاڤــی فێركــردن 
بــەردەوام بــوو و بەپلەیــەك زانســتەكانی قورئــان و فەرمــوودە و زمانــی عەرەبــی 
ــا  ــتای تی ــد و مامۆس ــەرعزان و بیرمەن ــەك ش ــوو ژمارەی ــم نەب ــران، هەرێ دەخوێن

ــی موســڵمان. ــان و بیرمەندان ــە نشــینگەی زانای ــان نەبووبێت هەڵنەكەوتبێــت ی
لەنێــوان ئــەم ژمــارە زۆرەی شــارو باژێــڕەدا، هــی وا هەبــوون رەوشــی سیاســی و 
ئابــووری بــۆ دەڕەخســاو لــە قۆناغێكــی مێژووییــدا دەبــووە تەوەرێكــی ســەرەكی 
ــكەنگی  ــی پێش ــتانیدا رۆڵ ــی شارس ــە داهێنان ــزری و ل ــتی و ه ــەوەی زانس بزوتن
دەگێــڕاو بــە كۆمــەڵ  فێرخــوازان و زانســتپەروەران و ئەدەبدۆســتانی لــە ئامێــز 

دەگــرت.
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1-مەككەومەدینە:
ــە  ــەو مەدین ــاری مەكك ــەردوو ش ــالمیدا ه ــژووی ئیس ــی مێ ــەدە بەراییەكان لەس
بەهــۆی ئــەوەوە كــە یەكــەم النكــەی ئیســالم بــوون كرانــە ناوەندێكــی زانســتی 
و هزریــی هــەرە گرنــگ، ئەندامــان و الیەنگرانــی ئــەم ناوەنــدە پتــر خەریكــی 
ــا  ــوون، هەروەه ــدە ب ــوودەو عەقی ــان و فەرم ــتەكانی قورئ ــە زانس ــەوە ل لێكۆڵین
دەدا  بایەخــی  هەڵــداو  ســەری  مێژوونووســی  قوتابخانەیەكــی  مەدینــە  لــە 
ــەی  ــە دوورگ ــە نیمچ ــەوەی ب ــالم و باڵوبوون ــی ئیس ــینەوەی دەركەوتن بەنووس
عــەرەب و هەرێمەكانــی دەوروبەریــدا و تۆماركردنــی ژیاننامــەی پێغەمبــەر 

)د.خ(و هەڤااڵنــی.

2-عێراق:

لەســەردەمی خیالفــەی عەباســی، عێــراق چەقــی دەوڵەتــی ئیســالمی بــوو شــاری 
بەغــدا لــە ســاڵی 145 كۆچــی/ 762 زایینــی دروســتكراو كرایــە پایتەخــت، لــە 
بەســرەو كوفــە دوو قوتابخانــەی هــزری لێــك جیــا ســەریان هەڵــداو گرنگیــان 
ــەوەو هونەرەكانــی زمانــی  ــەوەو فەرمــوودە گێڕان ــان خوێندن بەزانســتەكانی قورئ
عەرەبــی دەدا، لــە هەنــدێ بابەتــی ئایینــی و زمانەوانیــدا دیــدو تێڕوانینــی 
ــە  ــەوەی دەهێنای ــروڕا گۆڕین ــدەوان و بی ــۆ و لێ ــە گفتوگ ــوو ك ــان هەب جیاوازی

ــوون. ــەش ب ــە داب ــەم دوو قوتابخانەی ــراق بەســەر ئ ــی عێ ــەوە، زانیایان كای
لــە ســەدەی چوارەمــی كۆچــی/ دەیەمــی زایینــی، گروپــی )اخــوان الصفــا( لــە 
بەســرا دەكەوتــن ولــە ژێــر كاریگــەری هــزرو فەلســەفەی یۆنانیــدا، دەیانویســت 
ــتر  ــەرەو باش ــالمی ب ــگای ئیس ــەن و كۆمەڵ ــا بك ــەرتاپاگیر بەرپ ــێكی س شۆڕش
ــرس و  ــێ پ ــەوە گەل ــە پەرتوكێكــدا باڵوكران ــدا كــە ل ــە نامەكانیان بگــۆڕن و ل
كێشــەیان خســتۆنە ڕوو بەگوێــرەی تێگەیشــتنی خۆیــان چارەســەریان بــۆ دانــاون.
هەرچــی بەغدایــە لــە ماوەیەكــی كەمــدا بــووە ناوەندێكــی ئاوەدانــی شارســتانی 
و پڕبــوو لــە مزگــەوت وزانســتخانە) دور العلــم( وكتێبخانــە و لــە ڕۆژ هــەاڵت 
و رۆژئــاواوە، خوێنــدكارو فێرخــوازان روویــان تێدەكــردو كــەم تــا زۆر تیایــدا 
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دەمانــەوە، هــەر زانایەكــی موســڵمان پێویســتایە پــەرە بــە ئاســتی زانســتی خــۆی 
ــژە  ــتیەكانیدا درێ ــەزراوە زانس ــە دام ــكات ل ــدا ب ــەردانی بەغ ــوو س ــدات دەب ب
بەخوێنــدن بــدات و خــۆی پــێ بگەیەنێــت. گەلــێ لــە زانایانــی نــاوداری 
وەك )موســـی الكاظــم( و)أبــو حنیفــة( و)الجاحــض( و)ســیبویە( و )ابــن قتیبــە( 
و)الطبـــری(و) الغزالــی( پــەروەردەو پێگەیشــتووی بەغــداو ناوەنــدە زانســتییەكانی 

تــری عێراقــن.
3-شامومیسر:

واڵتــی شــام لــە ســەردەمی زەنگییــەكان و ئەیوبیەكانــدا، بزوتنەوەیەكــی زانســتی 
ــەب و  ــە شــارەكانی دیمەشــق و حەل و ئاواكاریــی بەرچــاوی بەخــۆوە دیــت ل
قــودس وشــارەكانی تــر گەلێــك مزگــەوت و قوتابخانــەو وخانەقــا دروســتكران، 
ئەگــەر چاوێــك بەهــەردوو كتێبــی )االعــالق الخطیـــرە( دانــراوی )ابــن شــداد( 
و) الــدارس فــی تاریــخ المــدارس(ی دانراوەی)النعیمــی( بگێڕیــن بۆمــان ئاشــكرا 
دەبێــت كــە میــران و بــەر پرســان و ســامانداران و خێرخوازانــی دەوڵەتــی 
زەنگــی و دەوڵەتــی ئەیوبــی تــا چ ڕادەیــەك خواناســی و ئایینــدار و زانستپەرســت 
بوونــەو چەنــد پەرۆشــی ئاواكردنــی مزگــەوت و قوتابخانــەو و خەنەقــا بوونــەو 

چەندیــان لــە حســێبی خۆیــان بنیــات نــاوە.
پــاش گرتنــی بەغــداو لــە ناوبردنی خەالفەی عەباســی ســاڵی )656 كۆچی/1258 
ــكری  ــەن لەش ــە الی ــەاڵت ل ــی ڕۆژه ــەراگرتنی هەرێمەكان ــی(و دەستبەس زایین
مەغۆلــەوە ســەنگ و قورســایی شارســتانییەتی ئیســالمی بەیەكجــاری گوێزرایەوە 
ــەب شــوێنی بەغــدا و شــارەكانی  ــرە و دیمەشــق و حەل ــۆ شــام ومیســر، قاهی ب

تــری عێراقیــان گرتــەوە.
مەمالییكــەكان كــە دوای ئەیوبیــەكان دەســەاڵتیان لــە شــام و میســر گرتــە 
ــرد و  ــازی دەك ــە كاری بیناس ــان ل ــەكان حەزی ــنی ئەیوبی ــە چەش ــت و ب دەس
ــە زانایــان و ئەدیبــان دەدایــەوە و پشــتگیریان دەكــردن و ژمارەیــەك  ــان ل ئاوڕی
ــاوا  ــارەكاندا ئ ــەرجەم ش ــق و س ــرە و دیمەش ــە قاهی ــتیان ل ــو دەزگای زانس دام
كــرد، قاهیــرە وەك بەغــدای رۆژگاری عەباســییەكانی لێهــات و بــووە پایتەختــی 
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زانیــاری و بیرەمەنــدی و وێــژە و بــارەگای گردبوونــەوەو پــێ گەیشــتنی زانایــان 
ــە  ــدی ب ــوون دوو مەڵبەن ــرە ب ــان، دیمەشــق و حەلەبیــش هاوشــانی قاهی و ئەدیب

ــوو. بڕشــتی مێژوونووســی ب
ــی  ــە( )ئیبــن خەلكان ــن تیمی ــی وەك )اب ــە  واڵتــی شــام و میســردا بەهرەمەندان ل
هەولێــری( و)الذهبــی( و)ابــن كثیــر( و)الزیــن العراقــی( و)ابــن حجــر العســقالنی(

و )الســیوطی( دەیانــی دیكــە پێگەیشــتن.

4-رۆژئاوایئیسالمیوئەندەلوس:

رۆژئــاوای ئیســالمی ئــەو هەرێــم و والیەتانــە دەگرێتــەوە كــە لــە بیابانــی 
رۆژئــاوای میســرەوە دەســت پێــدەكات و تــا كەنارەكانــی ئۆقیانوســی ئەتڵەســی 
درێــژ دەبێتــەوە ئــەم ناوچــە بەرفــراوان لــە ســەردەمی ئەمــەوی فەتحكــراو خرایــە 
ســەر دەوڵەتی ئیســالمی و شــارەكانی قەیرەوان و فاس و مەراكش و تەلماســان 
و تەنجــە بــوون ناوەنــدی باڵوكردنــەوە زانســتی  و رۆشــنبیری ئیســالمی و 
ــڕا  ــان گێ ــی چاكی ــدون( رۆڵ ــدەكان )الموح ــون( و موەحی ــەكان )المرابط مرابیت
ــی  ــە ناوچەكان ــالمییەكان ل ــتە ئیس ــی زانس ــالم و پەرەپێدان ــپاندنی ئیس ــە چاس ل

ــا. ــاوای ئەفریقی باكــووری ڕۆژئ
لــە واڵتــی ئەندەلوســیش كــە هەشــت ســەدە لــە ژێــر فەرمانڕەوایــی دەوڵــەت و 
میرنیشــینە موســڵمانەكاندا بــوو، لــەو مــاوە درێــژەدا بووبــوە گۆرەپانــی داهێنانــی 
ــبیلیەو  ــە و ئەش ــەو غەرنات ــالمی، قورتب ــی ئیس ــری و وێژەی ــتی و رووناكبی زانس
بەلنسیا)ڤالنســیا( لــە ناوەنــدی زانســتی و وێژەییــەكان بــوون، رەگــەزی هونــەری 
و وێژەیــی وا لــە ئەندەلــوس دەركەوتــن كــە لــە ڕۆژهەاڵتــدا وێنەیــان نەبــوو.

لــە ڕۆژئــاوای ئیســالمی و ئەندەلوســدا گەلــێ زانانــی بلیمــەت و نووســەری بــە 
توانــاو بیرمەنــدی زیــرەك و لێهاتــوو هەڵكەوتــن و لەوانــە )ابــن عبــد ربــە( و)ابــن 
رشــد( و )لســان الدیــن ابــن الخطیــب( و ) ابــن خلــدون(، كــە ناوبانگیــان لــە 

ڕۆژهەتیــش دەنگــی دابــووە.
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5-خۆراسانوهەرێمەكانیئەوپەریرۆژهەاڵتیئیسالمی:
جێپەنجــەی  و  رۆڵ  ئیســالمیدا  رۆژهەاڵتــی  فەرمانڕەواكانــی  ماڵباتــە  لەنیــو 
ســامانییەكان و غەزنەوییــەكان دیــارە لــە پتەوكردنــی دەســەاڵتی ئیســالم و 
باڵوكردنــەوەو و پێشخســتنی زانســتە ئایینیــەكان، زانایانی رۆژهــەاڵت خزمەتێكی 
بــێ پایەنــی زانســتی و فەرمــوودە و هونەرەكانــی زمانــی عەرەبیــان كــردوەو لــە 
ــی  ــاوە، ڕێژەیەكــی بڵنــدی زانایان ــدا شــاكاریان بەرهــەم هێن رەگــەزە ئەدەبیەكان
موســڵمان بــە نــەژاد خەڵكــی شــارو باژێــڕو الدێكانــی خۆراســان و هەرێمەكانــی 
تــری رۆژهەاڵتــن، لــە ســەرچاوەكاندا دەیــان زانــای نــاوداری بوخــاری و 

ــن. ــاو دەكەوت ــابوری بەرچ ــروروزی و نیس ــەمەرقەندی و م بەلەخــی س

سێــهەم: مزگەوتەكان و قوتابخانەكان
مزگەوتــەكان وێــڕای ئــەوەی جێگــەی نوێژكــردن و خواپەرســتی بــوون، 
ــوەی  ــا نی ــوون، ت ــش ب ــدن و پێگەیاندنی ــدی فێركــردن و خوێن هــاوكات مەڵبەن
ــی  ــەوت ڕۆڵ ــی مزگ ــی زایینـ ــی/ یازدەهەم ــی كۆچ ــەدەی پێنجەم ــی س دووەم
ــۆ  ــرا ب ــان دەك ــێ تەرخ ــی ل ــد ژوورێك ــڕاو چەن ــی دەگێ ــەو فێرگەش قوتابخان

وانەگوتنــەوەو فێركــردن.
مزگەوتــەكان كــە لــە بنەڕەتــدا جێگــەی نوێژكــردن و خواپەرســتین، لــە توانایــان 
نەمــا ئاپــۆڕەی قوتابیــان و فێرخــوازان لــە خــۆ بگــرن دوای ئەوەی ژمارەیان ســاڵ 
بــە ســاڵ هەڵدەكشــاو بازنــەی بابەتەكانــی خوێندنیــش فــراوان دەبــوون، هەروەهــا 
وانــە گوتنــەوەی مامۆســتایان و گفتوگــۆ و دەنگــە دەنگــی قوتابیــان كێشــەیان 
بــۆ قورئانخوێــن و نوێژكــەران دروســت دەكــرد وســەری لــێ تێكــدەدان بۆیــە 
ــەكان جێگــەی  ــە مزگەوت ــەوە ل ــدن كرای ــەوەی شــوێنی خوێن ــە جیاكردن ــر ل بی
ــوو كــە هــەر لەتەنیشــت  ــە و واباوب ــرا قوتابخان ــۆ تەرخــان كــراو ناون تایبەتــی ب
مزگەوتــەكان دروســت بكرێــن، ســەرەڕای ئــەم هەنــگاوەش مزگەوتــەكان رۆڵی 
زانســتی خۆیــان لــە دەســت نــەداو نــاو بەنــاو وبەڕادەیەكــی كەمتــر لــە پێشــوو 

وانەیــان تێــدا دەگوترایــەوە.
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)نیزاممەلیك(:
ــب ئەرســەالن )465-455  ــاوداری هــەردوو ســوڵتانی ســەلجوقی ئەل ــری ن وەزی
ــی/ 1092-1073  ــا )465-485 كۆچ ــی(و مەلیكش ــی/ 1063- 1073 زایین كۆچ
زایینی(بــوو خاوەنــی بیرۆكــەی دامەزراندنــی قوتابخانەیــە لــە مێــژووی ئیســالمدا، 
ــتی  ــدای پایتەخــت دروس ــە بەغ ــی( ل ــاڵی)457 كۆچــی/1065 زایین ــە س ــە ل ك
ــەرە شــارو شــارۆچكە  ــەرە ب ــاوی دەركــردو ب ــە قوتابخانەی)النضامیــە( ن كــرد ب
ــر  ــە شــاری هەولێ ــە ل ــۆ نموون ــت، ب ــێ نەبێ ــری ل ــان زیات ــەك ی ــا قوتابخانەی نەم
قوتابخانەی)الربــض( و قوتابخانــەی قــەاڵ و قوتابخانــەی موجاهیدیــە هەبــوون و 

ــەری دەكــرد. ــە كۆمەڵێــك فێرخــوازی شــارەكەو دەوروب ســااڵنە پێشــوازیان ل
ــوڵ و  ــوودەو ئوس ــان و فەرم ــتەكانی قورئ ــەرەڕای زانس ــدا، س ــە قوتابخانەكان ل
ــردان،  ــی دەژمێ ــەرەكی و بنەڕەت ــتی س ــە بەزانس ــی ك ــی عەرەب ــدە وزمان عەقی
ــاڵێكی،  ــد س ــدن چەن ــران، خوێن ــزری دەخوێن ــی و ه ــی و وێژەی ــا بابەت جورەه
دەخایەنــدو بــە ســەر چەنــد قۆناغێكــدا دابــەش دەكــرا، قوتابیــان لەســەر دەســتی 
مــەالو مامۆســتایان فێـــری خوێنــدەواری دەبــوون، پێویســت بوو لەســەریان قۆناغ 

بــە قۆنــاغ ببـــڕن ئەمجــا مۆڵــەت و بڕوانامــەی كاركردنیــان پــێ دەبەخشــرا.
ــەر زانســتێك  ــەوە و ه ــە كای ــدی هات ــە پێشــكەوتووەكاندا تایبەتمەن ــە قوتابخان ل

ــەوە. ــارەزا دەیگوت ــتایەكی پســپۆڕو ش مامۆس
لــە  لــە وانەگوتنــەوە، كــۆڕو كۆبوونــەوەی زانســتی و فەلســەفیش  جگــە 
و  دادەنیشــتن  ئەڵقەڕێــز  مامۆســتایان  و  زانایــان  دەبەســتران  قوتابخانــەكان 

بابەتــی جۆربــە جۆریــان دەكــرد. و  پــرس  گەنگەشــەی 
لــە ڕووی داراییــەوە دەوڵەتــی دەســەاڵتدار سەرپەرشــتی قوتابخانەكانــی دەكــرد 

و مووچــەی مامۆســتایان و خەرجــی و پێداویســتەكانی دەدا،
ــاخ و بێســتان و  ــوو خێرەخــوازان دروســتیان دەكــرد و ب ــەی واش هەب قوتابخان
گوندیــان لەســەر وەقــف دەكــرد، لــە داهاتــی وقفكــراوەكان بژێــوی مامۆســتایان 

و پێداویســتیەكان دابیــن دەكــران.
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پرسیارەكان

-هــۆكار و پاڵنەرەكانــی دەركەوتــن وگەشەســەندنی بزونتــەوەی زاننســتی و 
ــرە؟ ــاڵ بژمێ ــالمی بەخ ــزری و ئیس ه

- مەڵبەندە دیارەكانی بزوتنەوەی زانستی و هزری كامانەن؟
- بۆچی قوتابخانەكان لە مزگەوتەكان جیاكرانەوە؟

- )نیزام مەلیك( كێیە؟ پێناسە بكە.
- لە قوتابخانەكان، چ بابەتێك دەخوێنران؟

سەرچاوەكان

- أدم ميتز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري.
- حسن ابراهيم حسن، تاريخ االسالم.

- شاكر مصطفي، التاريخ العربي والمؤرخون.
- أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة االسالمية.

- أحمد أمين، فجر االسالم.
- جرجي زيدان، تاريخ التمدن االسالمي.

- خليل ابراهيم السامرائي. دراسات في الفكر العربي.
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تەوەرەیدووەم:


بەشداریشارستانیانەیكوردلەسەدەكانیناوەڕاست

              بەندییەكەم:

چەمكیسەدەكانیناوەڕاستوكورتەیەكلەسەركورد:
ــە  ــە ك ــە مێژوویی ــەو  قۆناغ ــت ئ ــەدەكانی ناوەڕاس ــی س ــە چەمك ــت ل مەبەس
دەكەوێتــە نێــوان ســەدە كۆنــەكان و ســەردەمی نــوێ و هاوچەرخــدا ئــەم قۆناغــە 
ــووری و  ــی و ئاب ــی چڤاك ــارو الیەن ــك ب ــەو لەگەلێ ــۆی هەی ــدی خ تایبەتمەن

ــر. ــی ت ــە ســەردەم وقۆناغەكان ــاوازە ل ــەوە جی ــزری وژیاری ه
بــۆ دیاركردنــی ســەرەتاو كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت، ڤەكۆڵــەران و 
شــارەزایانی مێــژوو راو بۆچــوون و تێكەیشــتنی جۆربەجــۆرو لێكجیایــان هەیــە، 
لــە ڕاســتیدا هــەر میللەتێــك یــان هــەر واڵت و دەڤەرێــك هەلــو مــەرج و پێوەری 
مێژوویــی تایبەتــی خــۆی هەیــە كــە ڕووداو و گۆڕانكارییــە مێژووییــەكان 
ســەپاندویانە و خاڵــی وەچەرخاندنیــان لــە ڕەوڕەوەی مێــژوودا هێناوەتەكایــەوەو 

ــەر رۆشــناییان قۆناغــە مێژووییــەكان دەستـنیـــــشان دەكرێــت. لەب
ــیەو ــەمدەســتوورەبەدەرنیـ ــوردوكوردســتانیشل ــژوویك مێ

ــت: ــەشبكرێ ــەمچەشــنەداب ــتب دەكرێ

1-مێژوویكۆن-مێژوویچەرخەكۆنەكان:
لــە بــەرە بەیانــی مێـــژووی كوردســتانی و كــوردەوە دەســت پێدەكات و بــەردەوام 
ــی كوردســتان  ــم و باژێڕەكان ــی هەرێ ــا ڕۆژگاری پڕۆســەی فەتحكردن ــت ت دەبێ
لەالیــەن. عەرەبــە و موســڵمانەكانەوە كــە لــە ســەردەمی دووەم خەلیفــەی راشــیدی 

عومــەری كــوڕی خەتــاب )13 -23 كۆچــی/ 634- 644 زایینـــی( ئەنجــام درا.



151

2-مێژوویسەدەكانیناوەڕاست-چەرخێنناڤینێ-سەدەناوەنجییەكان:

لــە پڕۆســەی فەتحــی كوردســتانەوە و تاجەنگــی چاڵدێــران ســاڵی )920 
كۆچــی/ 1514زایینــی( و دووكەرتكردنــی كوردســتان. گومانــی تێــدا نییــە كــە 
فەتحــی ئیســالمی هەرێــم و باژێــڕە كوردنیشیـــنەكان و جەنگــی چاڵدێــران دوو 
ــژووی كــوردو كوردســتان و  ــە مێ رووداوی ئێجــگار گرنــگ و كارتێكــەرن ل
ــوڵ و  ــەری ق ــن و كاریگ ــەكان دەژمێردرێ ــتنەوە و گۆڕانكاریی ــی گواس بەخاڵ
ــە  ــان ل ــەوەی كوردی ــی نەت ــان و گوزەران چارەنووسســازیان بەجێهێشــتووە و ژی
ــدێ  ــەر هەن ــاواز گواســتنەوە، لەب ــوێ و جی ــری ن ــۆ قوناغێكــی ت قۆناغێكــەوە ب
ــی كۆتایــی  ــی ســەرەتا و خاڵ ــەك كــراون بەخاڵ ــە دووی ی ــەم دوو ڕووداوە ل ئ
ــەدوو ســەردەمەوە: ــت ب ــەم قۆناغــەش دەشــێت بكرێ ســەدەكانی ناوەڕاســت. ئ

أ- سەردەمی خەالفەتی ئیسالمی )18-656 كۆچی/ 639-1258 زایینی(:
لــە گەیشــتنی موســڵمانەكانەوە بــۆ باژێــڕی حەلــوان تــا گرتنــی بەغــدا لــە الیــەن 
ــی  ــەوە ســاڵی )656 كۆچــی/ 1258 زایینــی( ســاڵی لەناوچوون لەشــكری مەغۆل

خەالفەتــی عەباســی ده گرێتــه وه .
ب- ســەردەمی فەرمانڕەوایــی داگیركەرانەی مەغــۆل- جەالئیری- تەیموری 

توركمانــی قــەرە قۆنیلــۆ  و ئــاق قۆنیلۆ:
ــی  ــران 920 كۆچــی/ 1514 زایین ــا جەنگــی چاڵدێ ــی بەغــداوە ت  لەداگیركردن

ــه وه . ده گرێت
3-مێژووینوێ:

 لــە جەنگــی چاڵدێــران تــا دەســت پێكردنــی جەنگــی جیهانــی یەكــەم         
ده گرێتــه وه . 1914-1918ز 

4-مێژوویهاوچەرخ:
ــی  ــا كات ــه وه  1914- 1918 ز ت ــی یەكەم ــی جیهان ــی جەنگ ــت پێكردن لەدەس

ــه وه . ــتامان ده گرێت ئێس
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كوردلەسەدەكانیناوەڕاستدا:
كــورد نەتەوەیەكــی دێریــن و ڕەســەن و خانەدانــە و یەكێكــە لــە نەتــەوە 
ــتمانی  ــد ونیش ــە  زێ ــژەوە ل ــە مێـ ــەر ل ــەاڵت، ه ــی رۆژه ــەزن و ناودارەكان م
ــوەو لەگــەڵ سروشــت و كەشــوهەواكەیدا  خــۆی كــە كوردســتانە نیشــتەجێ ب
ــی  ــاوی ســازگاری كان ــوەو لەگــەڵ شــاخ و دۆڵ و نشــێوو پێدەشــت و ئ راهات
ــی  ــەردەوام بەربەرەكان ــدەوە، ب ــدا دەقــی گرتــوە و خــۆی گونجان و رووبارەكان

ــوە. ــەریاندا زاڵب ــردوە و بەس ــی ك ــارە دەرەكیەكان ــرس و گوش ــە و ت هەڕەش
لەســەدەكانی ناوەڕاســتدا، كــورد بــە گەواهــی گــەڕۆك و مێژوونووناســی 
میللەتێكــی دیــارو ناســراو بــوو بــە پێــی ســەنگ و قەبــارەی خــۆی هــەر گاڤـــ 
ــە  ــوە ل ــڕاوە و پشــكداری بەرچــاوی هەب ــایەنی خــۆی گێ ــتە و ش ــی شایس رۆڵ
هەمــوو روداو و بۆنــە و بەســەرهاتە پەیوەندارەكانــدا و ئامادەبوونــی كارای 
خــۆی ســەلماندوە، لــە رووی سیاســی و ســەربازیەوە دژی دەســەاڵتدارانی 
بیانــی و داگیركەرانــی  ڕاپەڕیــوە، بژاڤـــ و ســەرهەڵدان و شۆڕشــی چەكــداری 
و  لەشــكركێش دوژمنانــی گرتــوە  و  پەالمــار  بەرســینگی  و  بەرپاكــردووە 
ســەردارێتی خێڵەكــی و فەڕمانڕەوایــی و ناوەخۆیی و میرنشــینی ســەربەخۆ نیمچە 
ســەربەخۆی لــە ناوچــە جۆربەجۆرەكانــی واڵتەكەیــدا  دامەزرانــدوەو پەیوەنــدی 
دۆســتانەی لەگــەڵ خەالفەتــی عەباســی)132- 656 كۆچــی/ 946-1258 زایینــی( 

ــداوە. ــردا گرێ ــەی ت ــز و دەوڵەتان و هێ
لەســەردەمی خەالفەتــی عەباســیدا، میــر و ســەردار و ســەرەك هۆزەكانــی كــورد 
بــە كەڵــك وەرگرتــن لــە هەلەمەرجــی سیاســی و ئابــووری خەالفەت و بە ســوود 
ــتان،  ــتەكانی كوردس ــی و دوور دەس ــەرە چیای ــی دەڤ ــدی وقایم ــە تون ــن ل بینی
چەندیــن فەرمانڕەوایــی و میرنیشــینی گــەورە و بچووكیــان دامەزرانــد و ســەدان 
ســاڵ كاروبــاری ناوەخۆیــی ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتیان بەڕێــوە دەبــرد، 

گەورەتریــن و بەناوبانگتریــن ئــەم میرنیشــنانە بریتیــن لــە:
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1-میرنشینیشەدادی:

ــە باكــووری كوردســتان )340-595 كۆچــی/  ــا ل ــەڕان و ئەرمین ــە هەرێمــی ئ ل
951-1199 زایینــی(، كــە باژێرەكانــی گەنجــە، دویــن )دبیــل( وئانــی و بەردەعــە 

یــان بەدەســتەوە بــوو.

2-میرنـشینیڕەوادی)337-467كۆچی/748-1074زایینی(:

ــە،  ــز، مەراغ ــارەكانی تەورێ ــە ش ــەگان( ل ــان )ئاترۆپات ــی ئازەربایج ــە هەرێم  ل
ــەزراوە. ــەلماس دام ــە، س ــنۆ، ئورمێی ش

ئــەم دوو میرنشــینە لــە سەردەســتی میرانــی دوو بنەماڵــە هۆزی هەزبانــی كوردەوە 
دامەزرێنــراون، هەزەبانــی، هۆزێكــی هــەرە مــەزن و بــاڵوی كــوردە، چەندین لق 
و عەشــیرەتی و تیــرەی هەیــە كــە لــە دەشــتایی هەولێــر لــە ناوچــەی هــەردوو 
زێــی )زێــی گــەورەو زێــی بچــووك( وكێلەشــین و ســەلماس و لــە چــواردەوری 

دەریاچــەی ئورمێیــە نیشــتەجێ بــوون.
3-میرنشینیحەسنەویبەرزیكانی)348-406كۆچی/959-1015زایینی(:

ئــەم میرنشیـــنە لــە الیــەن ماڵباتێكــی دەســەاڵتداری هــۆزی بەرزەیەكانــی 
ــەردەمی  ــە س ــا و ل ــی چی ــارەزوور هەرێم ــی ش ــدوە لەواڵت ــوردەوە دامەزران ك
ــە بیســت ســاڵ  ــر ل ــەوە كــە پتـ میـــر حەســنەویەی كــوڕی حوســینی بەرزیكانی
میرایەتــی كــردوە)348-369 كۆچــی/ 959-979 زایینــی(، بــوە بــە میرنشــینێكی 
بــە دەســەاڵت و وەك هێزێكــی ناوچەیــی كاریگــەر لــە الیــەن خەلیفــە عەباســی 
و دەســەاڵتدارانی بوەیهیــەوە دانــی پێدانــرا، هــەر بۆیــە بــە میرنشــینی  حەســنەوی 

ــرێت. دەناس
ــینەكە و  ــو میرنش ــە نێ ــی كەوت ــاژاوە و ناكۆك ــنەویە ئ ــر حەس ــی می ــاش مردن پ
ماوەیــەك درێــژەی كێشــا و بــەوە كۆتایــی هــات كــە میــر بــەدر بــووە جێنیشــینی 
ــی(  ــی/ 980-1014 زایین ــژ )369 – 405 كۆچ ــی درێ ــۆ ماوەیەك ــی و ب باوك
ــە ناوچــوو. ــە ماوەیەكــی كــەم میرنشــینەكە ل ــی ب ــی كــرد، دوای مردن میرایەت
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ــتی  ــە دەش ــووە، ل ــرە و لقێكــی هەب ــڵ و تی ــد خێ ــووە چەن ــورد ب ــاڵوی ك بەرب
هەولێــر و ناوچەكانــی هــەردوو زێــی گــەورە و زێــی بچــووك و لــە چیاكانــی 
ــوون. ــوو ب ــەری گۆمــی ورمــێ نیشــتەجێ ب ــە دەورب كێلەشــین و ســەلماس و ل

4-دەوڵەتیدۆستەكی-مەڕوانی)372كۆچی-478كۆچی/982-1085زایینی(:

 لــە هەرێمــی جەزیــرە و زۆزان ولــە باژێرەكانــی میافارقیـــن، حوســنكێفیا، 
ئامەد)دیاربەكــر(، ئــەرزن، ســەعرت، جزیــرەی بۆتــان دەكەوتــووە.

ئــەم میرنشــینە لەســەر دەســتی میــر بــادی كــوڕی دۆســتەكی بناغــەی دانــراوە، 
دوای كوژرانــی ســاڵی )380كۆچــی/ 990 زایینـــی( خــوارزا )خوشــكەزا( 
كانــی كــە كــوڕی میـــر مەڕوانــی كــوڕی كاكــی كــورد بــوون درێژەیــان بــە 
دەســەاڵتدا، تیایانــدا ئەحمــەدی كــوڕی مــەڕوان كــە پتــر لــە نیــو ســەدە میرایەتی 
ــن  ــن و چاالكتری ــی( بەرچاوتری ــردوە )401-453كۆچــی/ 1011-1061 زایین ك
ــە قەوارەیەكــەی بچووكــی ناوخۆییــەوە  دەســەاڵتداری كــوردە میرنشــینەكەی ل
بــردە ئاســتی دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە، لەسەردەســتی ئــەودا دەســەاڵتی سیاســی 

میرایەتــی كــورد گەیشــتە ترۆپــك.

5-میرنشینیعەنازی: 
لــە حلــوان و  شــارەزوور )381-511 كۆچــی/ 991-1117زایینــی(، دوای 
الوازبــوون ولــە ناوچوونــی میرنشــینی حەســنەوی بەرزیكانــی بنەماڵەیەكــی تــری 
كــوردی ناوچەكــە كــە عەنازیــەكان بــوون دواتــر ناوچــەی تریــان خستەســەر لــە 
هــۆزی شــازنجانی فەرمانڕەوایــی شــارەزووریان لــە ئەســتۆ گــرت ســەرەڕای ئــەم 
میرنیشــینە دانپێنراوانــە، چەنــد میرنیشــینێكی بچــووك ســنورداردا ژمارەیــەك قــەاڵو 
شــورا و باژێــڕو شــارۆچكەیان بەڕێــوە دەبــرد وەك هــۆزی هەزبانــی لــە هەولێــرو 
دەوروبــەری، هــۆزی زەرزاری لــە قــەاڵو شــارۆچكەكانی خەفتیــان ) هاودیــان(و 
رەوانــدوز و باڵــەكان و ســیدەكان، هــۆزی حەمیــدی لەهــەردوو قــەاڵی ئاكــرێ 
ــە  ــرور و جۆڵ ــب وه ــدی ئاش ــی ئامێ ــە قەاڵكان ــەكاری ل ــۆزی ه ــوش، ه وش
مێــرگ، هــۆزی بۆتانــی لە جزیــرەی بۆتــان و هەرێمی زۆزان، هۆزی)بەشــنەوی( 
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بەژنــەوی لــە قــەاڵی فەنكــی هەڵكەتــوو لــە باكــووری جزیــرەی بۆتــان، هــۆزی 
مەهرانــی لــە قــەاڵو گوندەكانــی ناوچــەی زاخــو، هــۆزی رۆژەكــی لــە باژێــڕی 
ــی  ــە هەرێم ــور ل ــەاڵی قەیم ــە ق ــوری ل ــۆزی قەیم ــەری، ه ــس و دەوروب بەدلی

دیــار بەكــر، هــۆزی چۆپــی لــە هــەردوو قــەاڵی شــاتان و )حصــن طالــب(.
ــتانیان  ــی كوردس ــەربازی و ناوچەكان ــی و س ــاری سیاس ــینانە كاروب ــەم میرنش ئ
دامــو  دامــەزراوە  خودانــی  ناســراوەكان  گــەورەو  میرنشــینە  بەڕێوەدەبــرد 
دەزگاكانــی كارگێــڕی و دارایــی و قەزائــی و ئابــووری خۆیــان بــوون، 
خەلیفــەی عەباســی لــە بەغــدا دانــی بەهەموویــان دادەنــا، میرەكانــی كوردیــش 
ــە هێمــای دەســەاڵتی  ــەی عەباســییان دەگــرت وب ــزی خەلیف ــەوە ڕێ الی خۆیان

شــەرعیان دادەنــا و هەرگیــز ســەرپێچی فەرمــان و بڕیاەكانیــان نەدەكــرد.
میرەكانــی كــورد دراویــان بــە نــاوی خۆیانــەوە لێــدەدا پــاش نەخشــاندنی نــاوی 
ــە  ــا ل ــە، هەروەه ــەر دراوەك ــە س ــی ل ــەاڵتداری بوەیه ــی دەس ــەی عەباس خەلیف
خوتبــەی ڕۆژانــی هەینیــدا لــە دوای نــاوی خەلیفــە ناویــان دەبــراو و دوعایــان 
بــۆ دەكــرا، ئــەم دوو هەنــگاوەش نیشــانەی ئەوەبــوون كــە ئــەو میرانــە خۆیــان 

ــی. ــڕەوای ســەربەخۆ دەزان ــە فەرمان ب
ــی  ــەدەی پێنجەم ــی س ــوەی دووەم ــە نی ــا ل ــوو ت ــەردەوام ب ــە ب ــەم بارودۆخ ئ
كۆچــی/ یانزەهەمــی زایینــی، هەرێمــە كوردنشــینەكان و ســەرجەم هەرێمەكانــی 
رۆژهەاڵتــی ئیســالمی دووچــاوی هێــرش و پەالمــاری فراوانخوازیانــەی توركــە 
ــب ئەرســەالن  ــەگ و ئەل ــە ســەركردایەتی توغــرل ب ــەوە ب ســەلجوقیەكان بوون
ــن  ــەم لەشــكر كێشــیە، كەوت ــی ئ ــە ئەنجامــە خراپەكان و مەلكشــا  و یەكێــك ل
ــوو،  ــتان ب ــی كوردس ــەاڵتدارییە ناوخۆییەكان ــین و دەس ــی میرنش ــە ناوچوون ول
ــە  ــان ب ــورك و توركم ــی ت ــرەو بەرەباب ــۆزو تی ــك ه ــە الیەكــی دیكــەوە گەلێ ل
كوردســتاندا باڵوبوونــەوەو بــە یەكجــاری نیشــتەجێ بــوون، دواتــر لــە ســەدەی 
شەشــەمی كۆچــی/ دوازدەهەمــی زایینــی لــە ژێــر ســایەی هانــدان و پشــتگیری 
ســەلجوقیەكان توانیــان ژمارەیــەك دەســەاڵتداری لــە ســەر خاكــی كــورد 

ــران. ــاو دەب ــات(( ن ــە ))ئەتابكی ــژوودا ب ــە مێ ــن كــە ل دابمەزرێن
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میللەتــی كــورد لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا لــە رووی جــۆری ژیــان و 
بــاری گوزەرانــەوە بەســەر ســێ كۆمەڵــدا دابــەش دەبــوون:

1- شارنشینەكان:
ــارو  ــە ش ــتان ل ــەی كوردس ــتوانی دیك ــورد و دانیش ــی ك ــە میللەت ــەك ل  رێژەی
باژێــڕو شــارۆچكەكان دەژیــان و بــەكاری بازرگانــی و دوكانداری و پیشەســازی 
زێڕنگــەری،  دارتاشــی،  ئاســنگەری،  وەك  بــوون  خەریــك  جۆربەجــۆرەوە 

ــد. ــكاری... هت ــازی، كرێ ــی، دەرمانس ــی، جۆاڵی كوتاڵفرۆش
هەندێكیشــیان لــە فەرمانگەكانــدا فەرمانبــەر بــوون، لــەو دەمانــە ژمارەیــەك 
شــارو باژێــری ئــاوەدان و قەرەبالــغ و پــڕ جموجــۆڵ هەبــوون، لــە وانــە: ئەربیــل 
)هەولێــر( ســنجار، حلــوان، ئامــەد، میافارقیــن، حوســنكێفا، ســەعرت، بەدلیــس، 
ــە،  ــەلماس، ئورمی ــوق، س ــت. داق ــاپور خواس ــین( ش ــوەر، كرماشان)قرمس دەین
شــنۆو چەندینــی تــر، لــەم شــارانە لــە پــاڵ كــورد. میللەتەكانــی ئەرمــەن، ســریان، 
جولەكــە دەژیــان كــە زیاتــر پیشــگەری و ، پارەگۆڕینــەوە، بازرگانیــان دەكــرد. 
ــەكان و  ــارە كوردیی ــە ش ــان كەهاتبوون ــەرب و توركم ــی ع ــڕای بوون ــە وێ ئەم

ــدا نیشــتەجێببون. تێی

2- گوندنشینەكان: 
لــە ڕاســتیدا زۆربــەی دانیشــتوانی كوردســتان لــە گونــدو  شــا ودێ و الدێكانــدا 
گیرســابوونەوە، هــەزاران گونــدو الدێــی گــەورەو بچــووك هەبــوون، دەگمــەن 
پانتاییەكــی جوگرافــی هەبــوو گونــدی لێنەبــێ، وەكــو زانــراوە ئاو هەواو كەشــی 
زۆربــەی هــەرەزۆری دەڤەرەكانــی كوردســتان گونجــاو ولــە بــازن بــۆ چانــدن 
و ژیانــی وەرزێــری، وەك ئاشــكرایە گوندییەكانــی بــە ئاژەڵــداری و جوتیاریــەوە 
ــزن،  ــەڕ ( ب ــەز )م ــە پ ــو دەكــرد ل ــان بەخێ ــی ماڵی ــا ئاژەڵ ــوون، جۆرەه خەریكب
چێــڵ، گا پەلــەوەر، هــاوكات گونــدو الدیــكان شــارو باژێــرەكان ســەرچاوەی 

دابینكردنــی هەمــوو چەشــنە بەروبوومێكــی كشــتوكاڵی وئاژەڵــی بــوون.
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3- كۆچه ری و نیمچه  كۆچه ری )ڕه وه ند(: 

تــا ئــەم ســااڵنەی دواییــەش ژمارەیــەك خێــل و تیــرەو بنەماڵــەی كــورد ســااڵنە 
ــی دوای  ــان دەكــرد و وێڵ ــە باكــوور و باشــوور( ی ــان و كوێســتان )وات گەرمی
لــەوەڕگا بــوون، دەمــەو پایــزان لــە هاوینگــەكان )باكــوور(ەوە بــە پــەزو مــەڕ و 
ــەوە دادەكشــانە پێدەشــتە گەرمــەكان و ناوچــە گەرمەســێرەكان و دەمــەو  مااڵت
بەهاریــش لەگــەڵ هــەوا خۆشــبوون بارگــەو بنەیــان تێــك دەنــا وبــەرەو كوێســتان 
ــی  ــەد پاڵ ــە ق ــەكانو ل ــەر كەش ــا س ــاری چی ــە بن ــان ل ــەكان هەڵدەكش و زۆزان
زنجیــرە شــاخە بەرزەكانــدا، دەیــان لەوەڕگــە و زۆم و هەبــوون كــە بەدرێژایــی 
ــەدەكانی  ــە لەس ــۆ نموون ــەر ب ــوون، ه ــەاڵش ولەوەڕب ــۆش پ ــا پ ــڕ گی ــن پ هاوی
ناوەڕاســتدا هــۆزی كیكانــی لــە زســتاندا لــە دەشــتاییەكانی دەوروبــەری موســڵدا 
رەشــماڵی دەخســت وەرزی ســەرماو ســۆڵەی بەســەر دەبــرد، بەهارانیــش رووی 
ــرەی  ــڵ و تی ــە شــانی ســەدان خێ ــراوان شــان ب ــی بەف دەكــردە هەرێمــی زۆزان
كۆچــەری تــردا هاوینــی لــە وەڕگاكانــدا دەگوزەرانــد، بەهەمــان شــێوە، خێلــێ 
رەوەنــد)رەوادی( كۆچەریــش كــە لقێكــی هــۆزی مەزنــی هەزبانیــە، زســتانانی 
لــە دەشــتی هەولێــر و كەنــاری زێــدا بەســەر دەبــرد، هاوینیــش لــە هاوینگەكانــی 

چیاكانــی كێلــە شــین و دەوروبەریــدا دەمایــەوە.
ــی  ــی كــورد وەك گشــت میللەتان ــەوە، میللەت ــەی كۆمەاڵیەتیی ــە ڕووی پێكهات ل
تــری جیهانــی ئیســالمییەوە بەســەر لــە ڕووی پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتییــەوە، میللەتی 
كــورد وەك گشــت میللەتانــی تــری جیهانــی ئیســالمییەوە بەســەر چەنــد هــۆزو 
ــی  ــی ژمارەیەك ــاو و هەواڵ ــا ن ــەاڵم تەنه ــوو، ب ــەش دەب ــیرەتدا داب ــڵ وعەش خێ
كەمیــان لــە ســەرچاوە مێژووییەكانــدا هاتــووە، هەریەكێــك لــەو هــۆزو خێــڵ و 
ــەوە  ــەوە ئاخافتن ــی كۆمەاڵیەتیی ــە رووی جــل پۆشــین و دابونەریت عەشــیرەتانە ل
كــەم تــا زۆر لەوانــی تــر جیــاواز بــووە، هــۆزە ناســراو و دێرینەكانــی كوردســتان 

بریتیــن لــە:
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لەواڵتــی شــارەزوور و گەرمیــان: جەاللیــی )گەاڵڵــی(، بەرزەكانــی، شــازنجانی، 
گــۆران )الجورقــان(، باپیــری، الوێنــی.

لە خوارووی كوردستان: گاوانی )الجاوانیە( بەتیرە وخێڵەكانیانەوە:
بەشیری، نەرگسیەت )النرجسیە(، زوهەیری، هەواری.

ــا  ــوو تەنه ــرەی هەب ــڵ وتی ــد خێ ــە چەن ــی ك ــەری: هەزبان ــرو دەوروب ــە هەولێ ل
ــدی(ن. ــی و رەوادی)رەوەن ــش ماران ــكران ئەوانی ــان ئاش دووانی

لــە هەرێمــی جەزیــرە: زەرزاری، گــەردی )كەرتــاوی(، ســۆرانی، حەكەمــی لــە 
واڵتــی داســەن وئاكــری هــەكاری ، دامەنــی، مەهرانــی، روهــزادی، یەعقوبــی، 

حەمیــدی، مازنجانــی، كیكانــی، دونبڵــی، گــۆران.
لــە كوردســتانی باكــوور: بوختــی )بۆتانــی(، بەژنــەوی، زۆمی، چۆپــی، رۆژەكی، 

قەیمــوری، كوردەكی، شــێروانی، مەحمــوودی، پازۆكی.
ــا: تیــرەو خێلەكانــی هــۆزی  ــە هەرێمــی لوڕســتان و خــو رووی هەرێمــی چی ل

ــاری، مامســانی، ســاكی، مامۆیــی... ــەك، فەیلــی، بەختی ــی، ل ــوڕ، رۆژبەیان ل
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پـرســیار

1- قۆناغەكانی مێژووی كوردو كوردستان دەستنیشان بكە.
2- پێناسەی چەمكی سەدەكانی ناوەڕاست بكە.

3- ناوی هەشت هۆزی كوردو هەشت شاری كوردستان بێنە.
ــی  ــە كۆچەرەكان ــەرو نیمچ ــۆزە كۆچ ــارەی ه ــورت، دەرب ــی ك 4- گوتارێك

ــە. ــت، بنووس ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ــتان ل كوردس

سەرچاوەوژێدەر

- ابن األثير، الكامل فى التأريخ
- حمد الله المستوفى، تاريخ طزيدة.

- محمد أمین زكی، مێژووی كوردو كوردستان
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بەندیدووەم:شارستانییەتیمیرنیشینەكوردییەكان
  میرنیشــین و دەســەاڵتداریە كوردییــەكان لــە چوارچێــوەی جیهانــی ئیســالمیدا 
ــرەی  ــە گوێ ــان ب ــووە هەریەكەی ــان هەب ــی خۆی ــتانییەتی تایبەت ــان شارس هەمووی
هەلومەرجــی سیاســی و ئابــووری ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی و توانــاو شــیانی 
خــۆی بەشــداری كــردووە لــە بناغــە داڕشــتن و پێشخســتنی شارســتانییەتی 
كــورد،  بــۆ نموونــە لــە هەندێــك الیەنــی ژیانــی شارســتانی هــەردوو میرنیشــینی 

ــن. ــە دەدوێ ــی ئەیوب ــی و دەوڵەت حەســنەوی و دۆســتەكی- مەروان

1-شارستانییەتیمیرنیشینیحەسنەوی)348-406كۆچی/1015959زایینی(:

  میـــر بــەدر كــوڕی حەســنەویە )369- 405كۆچــی/ 979- 1014زایینــی(، یەكێكــە 
لــە دیارتریــن و ناســراوترین كەســایەتی كــورد لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا و 
ــوو،  ــی دەركردب ــەروەری ناوبانگ ــداری و گەلپ ــه ردی و ئایین ــری و نه ب ــە جوامێ ب
ستایشــیان  دواون زۆر  ئــەدگارو خەســڵەتانەی  ئــەم  دەربــارەی  ســەرچاوەكان 
ــازا،  ــدا، كەســایەتیەكی ئ ــواری سیاســەت و فەرمانڕەوایی ــە ب ــەدر ل ــر ب كــردوە. می
ــەروەر.  ــدا دادپ ــواری مرۆڤایەتیش ــە ب ــوو، ل ــن ب ــگ و دووربی ــر، چەلەن ــر، بوێ دلێ
ــەو  ــوو ئ ــوو، هەم ــتگۆ ب ــینگفراوان و راس ــر، س ــواز و بەرچاوتێ ــاس، خێرخ خوان
ئــەدگارو رەوشــتانەی تێــدا بــوو كــە پێویســت بــوو لــە كەســایەتیەكی كاربەدەســت 

ــت.   ــرس دا هەبێ و بەرپ
ــەی  ــەو بەش ــەدرەوە، ل ــر ب ــەركەوتووی می ــتەو س ــایەتی شایس ــۆنگەی كەس ــە س ل
كوردســتان بارودۆخــی نائاســایی و ئاڵــۆز بڕایــەوە ناســەقامگیری و گــرژی سیاســی 

ــەوە. ــە كای ــەوە و تەناهــی و ئارامــی هاتن ــاش رەوی ــا ڕادەیەكــی ب ت
ئــەوەی گومانــی تێــدا نییــە، لــە هەمــوو ســەردەم و چەرخــەكان و لــە گشــت هەرێم 
و واڵتــی جیهــان رەوشــی سیاســی جێگیــر و هێمــن و بــەدەر لــە گــرژی و ئاڵــۆزی، 
مــەرج و فاكتەرێكــی بنەڕەتــی بــووە بــۆ دەســتەبەركردنی شارســتانییەت و ژیــاری 
ــازی و  ــتوكاڵی و پیشەس ــە كش ــی چاالكیی ــووری و كاراكردن ــەوەی ئاب و بوژاندن
ــی  ــەوە و هاندان ــازی و ئاوەدانكردن ــتنی كاری بیناس ــە گەڕخس ــەكان و ب بازرگانیی
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ــی  ــكاوی تێبین ــرەوە بەڕاش ــدەواری، لێ ــدی و خوێن ــری و بیرمەن ــی رووناكبی بزاڤ
ــن  ــاو دابی ــارو گونج ــەوای لەب ــو ه ــەدردا، كەش ــر ب ــە رۆژگاری می ــت ل دەكرێ
كــراو شارســتانییەتی ناوچەكــە بەڕادەیەكــی بــەرز پێشــكەوت، ئەوەبــوو چاالكــی 
ئابــووری و بازرگانــی بــرەوەی ســەند و پڕۆســەی فێركردن و رۆشــنبیری و زانســتی 
گوڕوتینــی تێكــەوت و هەڵمەتــی بنیاتنــان و ئاوەدانــی دەســتی پێكــرد و ســەرجەم 
شــارو شــارۆچكە و گونــدو الدێكانــی واڵتــی شــارەزوو و هەرێمی چیــای گرتەوە.

أ-بیناسازی:
ــەوە دەدا  ــازی و ئاوەدانكرن ــواری بیناس ــەرەكی بەب ــی س ــەدر  بایەخێك ــر  ب می
وەك دیاردەیەكــی جوانــی و پێشــكەوتنی ســەیری دەكــرد و ســەرمایەكی زۆری 
لــە بودجــەدا بــۆ تەرخــان كردبــوو، نەخاســمە بنیاتنانــی مزگــەوت بــەو پێیــەی 
ــە  ــان خان ــی دەی ــاڵ ئاواكردن ــتی لەپ ــردن و خوداپەرس ــوێنی نوێژك ــە ش دەبێت
ــەكان  ــە مێژوویی ــوازی، دەق ــوزاری و خێرخ ــەزراوەی خزمەتگ ــاو دام و خانەق
دەگێڕنــەوە كــە میــر بــەدر پتــر لــە دوو هــەزار مزگەوتــی بنیاتنانــەوە لــە ســنوری 
جوگرافــی ژێــر دەســەاڵتیدا، وەك ئەوانــەی لــە شــارەكانی دینــوەرو كرماشــان و 
برۆجــەرد بەرچــاو دەكــەون كــە هەندێكیــان تــا رۆژگاری ئەمــڕۆش مــاون پــاش 

ــان. ــتپێداهێنان و نوێژنكردنەوەی دەس
  - دەیــان زانــاو شــارەزای ئایینــی كــورد كــە بەهەرێــم و واڵتانــی جیهانــی 
ئیســالمیدا باڵوبوونــەوەو ناوبانگیــان دەركــرد، قۆناغــە بەراییەكانــی خوێنــدن 

و  فێربوونیــان لــە قوتابخانــە پاشــكۆكانی ئــەم مزگەوتانــە تەواوكــرد.
  - هەروەها میر بەدر لەســەر ڕێگەوبانە گشــتییەكاندا، ژمارەیەك وێســتگەی 
ــواران و  ــازرگان و ڕێب ــی ب ــتكردبوو خەڵكان ــەوەی دروس ــوودان و مان پش
هاتــوو چۆكــەران ســوودیان لێدەبینــی، ئــەم وێســتگانە لــە تــەك مزگــەوت 
ــەواز و  ــانی الن ــی كەس ــەوەو بیهنڤەدان ــەی مان ــە جێگ ــدا دەبوون و خانەكان
غەریــب و بێدەرەتــان و كەمدەرامــەت و بــۆ هەمــوو الیــەك پێداویســتییەكان 

دابیــن دەكــران لەجــل و پۆشــاك و نوێــن و خــواردن و خواردنــەوە.
- لەالیەكــی تــرەوە هــەر  وەســتاو  بیناكاری كارزانی كــورد بوون رادەبوون 
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ــرو  ــی ت ــەكان و دامــو دەزگا خزمەتگوزارییەكان ــە دروســتكردنی مزگەوت ب
ــر  ــارەگای می ــنەوی و ب ــینی حەس ــی میرنیش ــەالرە فەرمییەكان ــك و ت كۆش
بــەدر و میرانــی دی و هونــەری بینــاكاری كوردەواریــان لــە دروســتكردندا 
ــازی ئیســالمی  ــەری بیناس ــەی هون ــە بازن ــد ل ــڕەو دەكــرد كــە هەرچەن پەی
دەرنەدەچــوو، بــەاڵم مۆركــی رەســەنی خۆماڵیــان پێــوە لكابــوو و جۆرێــك 
ــەم  ــدی پێبەخشــیبوو و دەكرێــت لەســەر بناغــەو پاشــماوەی ئ ــە تایبەتمەن ل
ــازی  ــەری بیناس ــەكردنی هون ــژووی گەش ــە مێ ــە ل ــەوت و دامەزراوان مزگ

بكۆڵینــەوە.
ب-سیستەمیدارایی: 

میرنیشــینی حەســنەوی هەرچەنــدە پابەنــدو الیەنگیــری خەالفەتــی عەباســی 
بــوو دەســەاڵت و ســەروەری خەلیفــە بەســەریەوە بااڵدەســت بــوو و میرەكانــی 
گوێڕایــەڵ و ملكەچــی فرمــان و بڕیارەكانــی بــوو و بەهێمــای دەســەاڵتی 
شــەرعییان دادەنــا، بــەاڵم لــە ڕووی داراییــەوە پەیوەندیەكــی ئەوتــۆی بــە 
ــۆی  ــی خ ــەی تایبەت ــی و خەزێن ــتەمی دارای ــاوەن سیس ــوو و خ ــەوە نەب خەالف
ــە  ــد ك ــۆی دەنوان ــەوە خ ــنەوی ل ــینی حەس ــی میرنیش ــەربەخۆیی دارای ــوو س ب
میــر بــەدری كــوری حەســنەویە هەنگاوێكــی بوێرانــەی هاوێشــت و هەڵســا بــە 
ــاوی  ــی و ن ــەی عەباس ــاوی خەلیف ــڕای ن ــە وێ ــتكردنی دراو ك ــدان و دروس لێ
ــە  ــگاوە ب ــەم هەن ــاوی خۆیشــی لەســەر نەخشــاند، ئ ــی بوەیهــی و ن فەرمانڕەوای
ــدە دان  ــەدر هەرچەن ــر ب ــەوە كــە می ــی ســەدەكانی ناوەڕاســت وا لێكدەدرای داب
بــە دەســەاڵتی رووحــی و ئایینــی خەلیفــە و دەســەاڵتی سیاســی میــری بوەیهــی 
دەنێــت، هــاوكات لــە دەڤەرەكانــی ژێــر قەڵەمڕەوییــدا خــۆی بەكاربەدەســتێكی 

ــت. ــەربەخۆ دەزانێ س
ــی  ــن و درهەم ــاری زێڕی ــن دین ــدا چەندی ــاوەی فەرمانڕەوایی ــە م ــەدر ل ــر ب می
زیوینــی بەنــاوی خۆیــەوە لێــداو ولــە ناوخــۆی واڵتــدا كــراوە بــە دراوی فەرمــی 
ــا  ــەش ت ــەم دراوان ــەی ئ ــراوە، نموون ــردا بەكارهێن ــی ت ــااڵ دراوە باوەكان و لەپ

ــراون.  ــدا هەڵگی ــە مۆزەخانەكان ــاون و ل ــەر م ــڕۆش ه ئەم
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ج-بازرگانی:
ئارامــی و هێمنــی ناوچەكانــی ژێــر ركێفــی میرنیشــینی حەســنەوی و دەوڵەمەندی 
شــار و دێكانــی بــەكااڵ و بەرهەمــی كانزایی رووەكی جۆر بەجۆر و رێكخســتنی 
ڕێــگاو، بانــەكان كارێكــی وایــان كــرد جموجۆڵــی بازرگانــی چاالكــی بێــت و 
پڕۆســەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و هاتــن و چوونــی كاروانچیــان بــە ئاســانی و 
دوور لــە هەڕەشــەو مەترســی ئەنجــام بدرێــت، هەروەهــا میرنیشــینەكە دەكەوتــە 
ــان(  ــگای )خورس ــە ڕێ ــە ب ــان ك ــدا- خۆراس ــی بەغ ــەی نێودەوڵەت ــەر ڕێگ س
دەناســرا و عێراقــی گرێــدەدا بــە هەرێمەكانــی رۆژهەاڵتــەوەو هەرگیــز هاتوچــۆ 
و ڕایەڵــەی بازرگانــان و ڕێبوارانــی لێنەدەبــڕاو داهاتێكــی باشــی بــۆ هاوواڵتیانــی 
حەلوان)ئەلوەنــد( و دەرتەنــگ و ســەرپۆلی زەهــاو مســۆگەر دەكــرد، ئاســایش 
ئــەم ڕێــگا زینــدووە و پاراســتنی گیانــی كاروانچیــان لــە چەتــەو ڕێگــران، تەنهــا 
بەســەرداران و ســەرۆك هــۆزە كــوردەكان دابیــن دەكــرا، بۆیــە كاربەدەســتانی 
بوەیهــی ناچــار ڕاپەڕاندنــی ئــەم كارەیــان بەســەرۆكی هــۆزی شــازەنگانی 
ســپارد، هەروەهــا تۆڕێــك لــە هێلــێ  ناوخۆیــی شــاروگوندەكانی میرنیشــینەكەی 
بەیەكــەوە دەبەســتەوە، دانیشــتوان لە هێنــان و بردنی بەروبــووم و كەلوپەلەكانیاندا 

كەڵكیــان لــێ  دەبینــی. 
ــی  ــە هەبوون ــتی ب ــی پێویس ــی بازرگان ــە چاالك ــتە ك ــە نەویس ــتیەكی بەڵگ  راس
ــۆڕ و  ــی ئاڵوگ ــیار و ئەنجامدان ــارو فرۆش ــداری كڕی ــوێنی دی ــە ش ــازاڕە، وات ب
كڕیــن و فرۆشــتن، زۆری بــازاڕ لــە واڵتێــك نیشــانەی گەرموگــوڕی بازرگانییــە 
لــەو واڵتــەدا، لــە میرنیشــینی حەســنەوی شــارو شــارۆچكە نەبــوو بازاڕێــك یــان 
ــوری پایتەخــت و شــارەكانی قرماســین  ــە دەین ــە ل ــۆ نموون ــری لێنەبێــت، ب زیات
)كرماشــان( و ئەســەد ئابــاد و بەندینجیــن )مەندەلــی( چەنــد بــازاڕو گوزەرێكــی 
ــاو  ــژ بەرچ ــا بازاڕێكــی درێ ــوان تەنه ــاری حل ــە ش ــوو، كەچــی ل ــاوەدان هەب ئ
ــان  ــەكان ی ــە بۆن ــازاڕی بچــووك و كاتــی كــە ل ــە ب دەكــەوت، ئەمــەو جگــە ل
ــی  ــە لەكات ــن ك ــەوە بڵێی ــران. ماوەت ــراودا دادەن ــان ك ــی دەستنیش ــە ماوەیەك ل
ئاواكردنــی بازاڕەكانــدا ڕەچــاوی ئــەوە دەكــرا كــە دەبێــت لــە ناوەنــدی شــارو 

نزیــك مزگەوتــی ســەرەكی شــارەكە بێــت.
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پـرســیار

- راپۆرتێــك ئامــادە بكــە ســەبارەت بەژیــان و كارەكانــی میــر بــەدری كــوڕی 
حەســنەویە.

- سوود و بایەخی رێگای بازرگانی و بازاڕ لە كاری بازرگانیدا چییە؟
- جاران مزگەوت وێڕای نوێژكردن چ ڕۆڵێكی تری دەگیرا؟

- پێناسەی دراو بكە.

سـەرچاوەوژێــدەر

1- المقدسى، أحسن التقاسيم في معرفة االقاليم.
2- ابن كثير، البداية و النهاية في التأريخ.

ــور و  ــي الدين ــرد ف ــبندى، الك ــب النقش ــي غال ــن عل ــام الدي ــور حس 3- الدكت
ــاداب 1975. ــژی ئ ــدا، كۆلی ــۆ بەغ ــتەر، زانك ــەی ماس ــهرزور،، نام ش
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)372-478كۆچــی/ مەروانــی دۆســتەكی- دەوڵەتــی شارســتانییەتی -2
1085زایینــی(: -982

دەوڵەتــی مەڕوانــی لــە دەورووبــەری ســاڵی )372 كۆچی/ 982 زایینــی(، لەالیەن 
ــە بنەماڵەیەكــی  ــەزراوە كــە ل ــەوە دام ــادی كــوڕی دۆســتەكی حاربوختی ــر ب می
خێڵــی حاربوختــی ســەر بــە هــۆزی بوختــی )بوختانــی( یــە لــە هەرێمــی جەزیــرە 

لــە باكــووری كوردســتان.
ــەرەك  ــوڕی س ــوو، ك ــتوو نەب ــت ڕۆیش ــاماندار دەس ــی س ــە خێزانێك ــاد ل میرب
هــۆزو دەرەبــەگ نەبــوو، لــە ڕۆژانــی منداڵــی و گەنجێتــی شــوانی مــەڕان بــوو، 
بــەاڵم مرۆڤێكــی بەخشــندەو الوچــاك و جوامێــر بــوو، هــەر لەســەرەتاوە نیشــانەو 
ئــەدگاری پیاوەتــی و چــاو نەترســی و جەربەزەیــی لــێ  بەدی دەكــرا، هاریكاری 
نەدارانــی دەكــردو بەدەنگیانــەوە دەچــوو، لــە خاڵــە ســنوورییەكانی دەوڵەتــی رۆم 
جەنــگ و غــەزای دەكــرد، خەڵكــی خۆشــیان ویســت و لــە دەوری كۆبوونــەوە 
پشــتیوانیان لێكــرد، تاشــیا شــاری ئەرگیــش لــە باكــووری دەریاچــەی وان 
بگرێــت و لــە ماوەیەكــی كەمــدا شــارەكانی حوســنكێف، میافارقیــن، جزیــرەی 
بۆتــان، نووســەیبین خســتە ژێــر ركێفــی خۆیــەوە و قەوارەیەكــی سیاســی بەهێزی 

پێكەوەنــا.
ــەكان  نی ــە نزیــك شــاری موســڵ لەگــەڵ حەمدا ل ــە شــەڕێكدا  ل ــاد  میرب
لــە ســاڵی  380كۆچی/990زایینـــی كــوژرا، خوارزەكانــی، ئەبوعەلی و ســەعید 
ــان  ــی كــوڕی كاك ســەركردایەتی پاشــماوەی ســوپاكەی خاڵی ــی مەڕوان كوڕان
ــوڕو  ــینەكە، ك ــەی میرنیش ــەو دەم ــارەگای ئ ــنكێفا، ب ــو حوس ــانەوە ب ــرد كش ك
نەوەكانــی مەروانــی كــوڕی كاك درێژەیــان بــە دەســەاڵتدا و بۆیــە ئــەم دەوڵەتــە 
ــەدەی  ــی س ــوەی دووەم ــە نی ــا ل ــرێت، ت ــی دەناس ــە مەروان ــەرچاوەكاندا ب لەس
ــووە  ــتان ب ــینەكانی كوردس ــت میرنیش ــی وەك گش ــی زایین ــی/ یازدەهەم پێنجەم
ئامانجــی لەشكركێشـــی و فراوانخــوازی دەوڵەتــی ســەلجوقی و لــە ســاڵی 

ــی لەناوچــوو.  478كۆچــی/ 1085زایین
لەنێــوان میرانــی دەوڵەتــی مەڕوانــی، میــر ئەحمــەدی كــوڕە بچووكــی مــەروان، 
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مەزنتریــن بەرچاوتریــن میــری مەڕوانــی و ســەرجەم میرنیشــینەكانی كوردســتانەو 
ــی  ــی( حوكمـ ــی/ 1011-1061 زایین ــەدە )401- 453 كۆچ ــو س ــە نی ــر ل زیات
كــردوە و لەســەر ئاســتی رۆژهەاڵتــی ئیســالمی كەســایەتیەكی ناســراوو ڕ 
ــدا  ــە بەغ ــەی عەباســی ســونی ل ــاوەڕو ستایشــی خەلیف ــوو، جێگــەی ب ــزدار ب ێ
ــوو، هەریەكەیــان هەوڵــی دەدا بــۆ الی  ــە میســر ب و خەلیفــەی فاتیمــی شــیعە ل
خــۆی رایكێشــێ ، لــە رۆژی دەســت بەكاربوونیــدا نوێنــەری بــااڵی هەردوالیــان 
لەگــەڵ وەفــدی دەوڵەتــی بێزەنتــی بــە كۆمەڵــێ  دیــاری و بەخشــی و نــاز نــاوەوە 
ــدی و  ــی رەزامەن ــی و دەربڕین ــازی پیرۆزبای ــە نی ــوون ب ــادە ب ــە پایتەخــت ئام ل
خۆشــحاڵی دەوڵەتەكانیــان، نوێنــەری خەلیفــەی عەباســی نازنــاوی )نصــر الدولــة 
و عمادهــا(ی بــۆ هێنــا بــوو، نوێنــەری خەلیفــەی فاتمیــش نازنــاوی )عزالدولــة  و 
مجدهــا( پێبەخشـــی میـــر ئەحمــەدی كــوڕی مــەڕوان كــە خــۆی و بنەماڵەكــەی 
ســوننە بــوون، خــۆی بەالیەنگــری خەلیفــەی عەباســی ســوننی دانــاو نازناوەكــەی 

ئــەوی هەڵبـــژاردو لــە مێــژوودا بــە ))نصــر الدولــة(( ناوبانگــی دەركــرد.
ــە ســنورو چوارچێــوەی میرنیشــینێتی تێپــەڕی بەهێـــزتربوو  ــی ل دەوڵەتــی مەروان
ــتانی  ــەزراوی شارس ــن دام ــوو، چەندی ــر نەب ــر كەمتـ ــی ت ــە دەوڵەتان و هیچــی ل
ــە  ــان ب ــە بایەخی ــتان لێبڕوان ــوو، كاربەدەس ــۆی ب ــی خ ــوزاری تایبەت و خزمەتگ
ــرە  ــی جەزی ــە هەرێمـ ــان دەدا، بۆی ــی هاوواڵتی پێشخســتنی واڵت و خزمەتكردن
واتــە باكــووری كوردســتان لەســەردەمی مەڕوانیــدا لەهەمــوو روویەكــەوە 
بواژاندنــەوەی بەخــۆوە دێــت، ژیانــی ئابــووری بوژایــەوە، هەڵمەتــی بنیاتنــان و 
ئاوەدانكردنــەوە دەســتی پێكــرد چاالكی رۆشــنبیری و زانســتی و هونەری برەوی 
ســەند، ســەرچاوەكان هــەوڵ و دەنــگ و باســی ئــەم پێشــكەوتنە گشــتگیرو وفــرە 
ــی پڕشــنگداری،  ــی هەندێــك الیەن ــرە بەكورت ــەی پاداشــت كــردووە، لێ الیەنان

ــە روو. دەخەین
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أ-پیشەسازی:
هەرێمــی جەزیــرە لــە ڕۆژگاری مەڕوانیەكاندا، بوژانەوەیەكی پیشەســازی گەرمی 
بەخــۆوە دیــت، باژێڕەكانــی ئامــەدو حوســنكێف و میافارقیــن و ســعرت و ئــەرزن 
بوونــە مەڵبەنــدی چەندیــن كارخانــەی بەرهەمهێنانی كااڵو كەلوپەلــی جۆربەجۆر، 
لــە ڕاســتیدا كاربەدەســتانی مەڕوانــی كار ئاســانیان بــۆ توێژی پیشــەكاران دەكردو 
كەشــی لەباریــان بــۆ دەرەخســاندن و پێویســتییەكانی راپەڕاندنــی كارەكانیــان بــۆ 
دابیــن دەكــردن، هەروەهــا جەزیــرە هەرێمێكــی دەوڵەمەنــدە بەكەرســتەی خــاو و 
ئــەو كەلوپەالنــەی دەبنــە بابەتی ســەرەكی پرۆســەی دروســتكردن. چ كەرەســتەی 
ــان و ئاوریشــم و رووەكــی  ــوو و كەت ــە پەم ــی ل ــی ئاژەڵ كشــتوكاڵی و بەرهەم
ــوی و میوەجــات و دارســتان و پێســتە و خــوری و  ــای كێ سروشــتی و گژوگی
مــەرەز، چ كەرەســتەی كانزایــی لــە ئاســن و مــس و زێــڕو كبریــت و جیــوە و 
قورقوشــم و زەرنیــخ و بــەردو كەڤــرە كانزاییــەكان. تێبینــی دەكرێــت پتــر ئــەم 
پیشەســازییانە بــاو بــوون، جلــو بــەرگ و كوتــاڵ، مافــورو كومبــارو نەخشــاندن، 
ئاســنگەری دەرگاو پەنجــەرەو ئامێرەكانــی چانــدن و جوتیــاری و چــەك و 
تەقەمەنــی لــە شــیرو تیــرو كــەوان و خەنجــەرو چەقــۆ، پیشەســازی خواردەمەنــی 
و جوانــكاری لــە شــەربەتی مێــووژو ئــاوی هەنــارو وشــكردنەوە مێــوەی هەنجیــرو 
تــرێ  و گــواڵو و بــۆن و ســابون. ڕێژەیــەك لــە بەرهــەم و كەلەپەلــی دروســتكراو 
ــەی  ــرەو و ڕەوان ــی جەزی ــە دەرەوەی هەرێم ــراو دەنێردرای ــوە دەك ــی پێ بازرگان
واڵتــی شــام و ئەرمینیــا و ئازەربایجــان دەكــراو لــە بەرانبــەردا بازرگانــەكان كااڵو 
ــەت، هەروەهــا  ــاوەوەی دەوڵ ــە ن ــان هێنای ــان پێدەكــڕی و دەی شــتومەكی دیكەی
ئاڵوگۆڕێكــی بازرگانــی بــەردەوام لــە ئــارادا بــوون لــە نێــوان دەوڵەتــی مەڕوانــی 

و ئیمپراتۆریەتــی بێزەنتینــی لــە ڕۆژئــاوا.
بزاڤــی پیشەســازی مەڕوانــی لــەم ســنوورە نەوەســتا و تەنها ئــەو بارانــەی نەگرتەوە 
كــە داواكاری و پێویســتی ڕۆژانــەی مرۆڤـــ بــوون بگــرە هەنــگاوی پێشــكەوتووی 
هەڵنــاو گەیشــتە قۆناغــی كاری میكانیكییــەوە كــە هونــەرو تەكنەلۆژیــای زانســتی 
گەردوونناســی تیــادا بــەكار دەهێنــراو كەســانی كارامــەو شــارەزا پێی هەڵدەســتان، 
گرینگترینیــان ئــەو كارە میكانیكیانــە بریتییــە لــە دروســتكردنی كاتژمێــری بەنگام.
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 - كاتژمێری بەنـگام:
دروســتكردنی كاتژمێــری بەنــگام بــە لوتكــەی داهێنــان دەژمێردرێت لە وەســتایی 
و كارســازی كــوردی ســەدەكانی ناوەڕاســت و بــە دەستپێشــخەریەكی زانســتی 
بێوێنــە دادەنرێــت لــە مێــژوودا، چونكــە داهێنانــی شــاكارێكی لــەو بابەتــە تــا ئــەو 

دەمانــە لــە رۆژهەاڵتــی ئیســالمیدا كارێكــی دەگمــەن بــوو.
ــەدی كــوڕی  ــە( ئەحم ــتی میر)نصــر الدول ــان و سەرپەرش ــرە بەفرم ــەم كاتژمێ ئ

ــەت ــی دەوڵ ــی پایتەخت ــی گــەورەی شــاری میفارقین ــە مزگەوت ــەڕوان ل م
تەكنیــككاری  كام  نازانرێــت  دڵنیایــی  بــە  مخابــن  بــەاڵم  دروســتكرابوو، 

داوە.  ئەنجــام  كارەی  ئــەم  دەســتڕەنگین 
وا دیــارە كاتژمێرەكــە بــە بزوتنــی ئــاو یــان مۆمــی تــواوە یــان چەنــد ئامێرێكــی 
میكانیكــی دەكەوتــە گــەڕ و ئیشــی دەكرد و پێــوەری بیركاری و گەردوونناســی 
ــوڕانەوەی  ــی س ــۆرو قۆناغەكان ــەوەی خ ــە جوالن ــوو ب ــوو و گرێدراب ــۆ دانراب ب
ــری  ــنی كاتژمێ ــە چەش ــك ل ــی ئامێرێ ــتكردن و داهێنان ــان دروس ــگ. بێگوم مان
بەنــگام كاریگەریەكــی قــووڵ و وەرچەرخێنەرانــەی كردۆتــە ســەر پیشەســازی 
میكانیكــی لەســەر پاكــی هەرێــم و واڵتانــی ناوچەكــەو ئــەم ســەروەریەش لــە 

مێــژوودا بــۆ دەوڵەتــی دۆســتەكی- مەروانــی تۆمــار دەكرێــت.

كاتژمێری بهنگام
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ب-چاالكییەرووناكبیرییەكان:
 میــران و بەرپرســانی مەڕوانــی دركیــان بــەڕۆڵ و گرنگی و ســوودی خوێنــدەواری و 
رووناكبیــری دەكــرد لــە پێشخســتنی كۆمەڵــگادا، میــر )نصــر الدولــة( بەخــۆی ئەدەب 
ــوو، بەڕادەیەكــی  ــەر ب ــە پەرۆشــی زانســت و هون و دۆســت و ئارەزوومەندێكــی ب
ســەرنجڕاكێش بایەخــی بــە مرۆڤــی زانــاو نووســەر و فێرخــواز دەداو لــە خۆی نزیكی 
ــی دەدان.           ــاری موچــە هاریــكاری دەكــردن و هان ــە بەخشــش و دی ــەوە و ب دەكردن
ــە  ــی جێبەجــێ دەكــرد، جێگــەی ل ــە، بۆیان ــەكان هەبوای چ پێداویســتی و داواكاریی
بــارو شایســتەی بــۆ خوێنــدن و فێربــوون و كەرەســتەی نووســین و دانانــی بــۆ دابیــن 
دەكــردن. مێژوونووســان دەگێڕنــەوە كــە دەربــارەی میر)نصــر الدولــة( بوبــووە مەكۆی 
زانســت و ئــەدەب و مەعریفــەت و مەڵبەنــدی گردبوونــەوە و پێگەیشــتنی زانایــان و 
ــان تێدەكــرد و  ــان كــە لەگشــت الیەكــەوە رووی ــدان و ئەدیب شــاعیران و هونەرمەن

بەكــەش و هــەوای زانســتی شــیاو و رەخســاو گوشــاد دەبــوون.

مزگهوتــی مهڕوانیــهكان لــه شــاری ئامهد)دیاربهكــر( لــه ســاڵی 447كۆچــی 1055 زایینـــی    بــه بڕیــاری 
میـــر ) نصــر الدولــة( ئــاوا كــراوه. 
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ئەنجامێكــی دیكــەی هانــدان و بایەخدانــی میر)نصــر الدولــة( لــەوە ڕەنگی دایــەوە كە 
وەچەیــەك لــە فەقــێ و شــاعیرو نووســەری كــورد دەركەوتــن كــە لــە دەرچووانــی 
مزگــەوت و حوجرەكانــی شاروشــارۆچكەكانی ئامــەد، میافارقیــن و حوســنكف و 
تەنــزەو جزیــرەی بۆتــان و هێــزان و ئــەرزن وشــاتان و فەنــەك بــوون و پشــكدارییان 
كــرد لــە گەشــەپێكردن و درێژەپێدانــی شارســتانییەتی دەوڵەتــی مەڕوانــی و بوونــە 
ــتانداو  ــە كوردس ــردن ل ــدەواری و فێرك ــەوەی خوێن ــی باڵوكردن ــری پەیام هەڵگ

پێگەیاندنــی نــەوەی پــاش خۆیــان لەوانــە:
1- شاعیرو تۆرەڤان)ئەدەبناس( حوسێن كوڕی داودی بەژنەوی. 

2- فەقیهی شافیعی شێخ محەممەدی كوڕی فەرەجی فاریقی.
3- شاعیرو زمانەوان ئەبوعەلی حوسێنی كوڕی سەعدی ئامەدی.

ــوڕی  ــا ك ــن یەحی ــزان مەعینالدی ــاعیرو زمان ــن و ش ــتاو وتارخوێ 4- مامۆس
ــا( ــی حصــن كیف ــە )وتارخوێن ــە ب ــەكفی ك ــەالمە حەس س

ــی  ــازی و فەقیهــی شــافیعی حەســەنی كــوڕی ئیبراهیمــی كــوڕی عەل 5- ق
فارقــی )433-528كۆچــی/ 1042- 1134زایینــی(. قــازی شــاری واســت 

ــب(. ــی المذه ــد عل ــی )الفوائ ــاوەن پەرتووك ــراق و خ ــە عێ ــوت( ل )ك

لــەمێــژوویرووناكبیــریدەوڵەتــیمەڕوانــی،ســێكەســایەتی
رۆڵــیمــەزنوســەرەكیانهەبــووەئەوانیــش:

بەژنــەوی                                     داودی  كــوڕی  حوســینی  تۆرەڤــان  و  شــاعیر   -1
 : ) یینــی ا 1ز 0 7 2 / چی 4كۆ 6 5 (

حوســینی كــوڕی داود كــە لــە ســەدەی پێنجەمــی كۆچــی/ یازدەهەمــی زایینــی 
ــە  ــە كــە ب ــە هــۆزی بەژنەوی ــوو، ل ــة( ب ــر )نصــر الدول ــاوە و هاوچەرخــی می ژی
جوامێــری و خانەدانــی نــاوی دەركردبــوو، لــە مێژوویەكــی نادیــارا لــە قــەاڵی 
فەنــەك هاتۆتــە دنیــاوە ئــەم قەاڵیــە بــە چەنــد كیلۆمەترێــك دەكەوێتــە باكــووری 
جزیــرەی بۆتانــەوە و لەســەردەمی عەباســی بــارەگای میرەكانــی بەژنــەوی بــوو.
ــیعر و  ــی ش ــوو، دیوانێك ــا ب ــەرێكی بەتوان ــاعیر و نووس ــەوی ش ــێنی بەژن حوس
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ــوێنن و  ــەر و ش ــێكیان بێس ــە هەرس ــی داخ ــەاڵم جێ ــاوە، ب ــی دان دوو پەرتووك
ــە  ــد كۆپل ــیوە چەن ــان نووس ــەی ژیاننامەی ــەو ژێدەران ــن. ئ ــە لەناوچووب دوور نیی
شــیعرێكیان لــە دیوانەكەیــەوە وەرگرتــوە و باڵویــان كردۆتــەوە كــە بریتیــن لــە 
شــیعری بەرگــری و نیشــتمانی، و ســتایش و پیاهەڵــدان و شــانازیكردن بــە میــر 

ــەوی. ــی هــۆزی بەژن ــی میران ــادی كــوڕی دۆســتەك و ماڵبات ب
ــوردە  ــاعیری ك ــەم ش ــەوی یەك ــینی بەژن ــە حوس ــان وای ــەر پێی ــك لێكۆڵ هەندێ

ــردوە. ــەوە ك ــورد و بنەماڵەكەی ــی ك ــە میللەت ــانازی ب ش

 2- شاعیرو نووسەر ئەبوناسری مەنازی )437كۆچی/ 1045زایینی(:
ئەبوناســر ئەحمەدی كوڕی یوســفی مەنازی نووســەرێكی بەهرەمەندو شــاعیرێكی 
ــك  ــە شــارۆچكەی مەنازگەرد)مەالزگــرت( نزی ــوو، ل ــاو هەســت ناســك ب بەتوان
شــاری خەربــوت لــە دایــك بــووە، بــەردەوام ســەردانی عێــراق و شــامی كــردوەو 
ــی مەعــڕی  ــو عەالئ ــەرەب ئەب ــە شــاعیری ع ــە كەڵ ــرە چــاوی ب ــە شــاری مەع ل
كەوتــووەو لــە مــەڕ شــیعر و شــاعیران گەنگەشــەیان كــردوە، شــیعرەكانی 
ــر )نصــر  ــی و زیرەكــی، می ــەر لێهاتووی ــان راكێشــاوە. لەب ــو عەالئی ســەرنجی ئەب
ــەرك و  ــەری، ئ ــتن و پەیامب ــی داڕش ــی دیوان ــە بەرپرس ــەك كردی ــە ( ماوەی الدول
ــی  ــۆ واڵتان ــی ب ــام و ناردن ــە نووســین و داڕشــتنی نامــەو پەی ــەم دیوان ــی ئ فەرمان
دەرەوە بــوو، مەنــازی چەنــد جارێــك بــە كاری فەرمــی چۆتــە قوســتەنتینیە 
)ئەســتامبۆل(ی پایتەختــی دەوڵەتــی بێزەنتــی، پاشــان پۆســتی وەزیریــی پــێ  

ــپێردراوە. س
مەنــازی دیوانێكــی شــیعری هەبــووە كــە وادیــارە دانــەی دەستنووســی كــەم بووەو 
ــد دێرێكــە  ــەوە چەن ــە شــیعرەكانی ماوەت ــەوەی ل ــووە، ئ دەســتی كەســی نەكەوت
كــە لــە ئاســتێكی بــەرزدان و مێژوونووســان بــەرز نرخاندویانــە. مەنــازی لــە ســاڵی 

437كۆچــی/ 1045زایینــی كۆچــی دوایــی كــردوە.
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)487كۆچــی/  فارقــی  ئەســەدی  كــوڕی  نەســری حەســەن  ئەبــو   -3
1094زایینــی(:

ئەبــو نەســر حەســەنی كــوڕی ئەســەدی كــوڕی حەســەنی فارقــی، كەســایەتییەكی 
دڵســۆزو نیشــتمان پــەروەر و نووســەرێكی بــە هەڵوێســتی شــاری میافارقینــە، لــە 
ســەردەمی دەوڵەتــی مەروانیــدا. ماوەیــەك لێپرســراوی دارایــی شــاری ئامــەد بــوو، 
ــو  ــی، ئەب ــی مەروان ــی دەوڵەت ــرە و لەناوبردن ــی جەزی ــی هەرێم ــاش داگیركردن پ
نەســر چووە ڕێزی نەیاران و بەرهەڵســتكارانی دەســەاڵتی ســەلجوقیەوە، كاتێكیش 
ســوڵتان مەلیكشــای ســەلجوقی مــردو ناكۆكــی كەوتــە نێــو كوڕەكانییــەوە، ئــەم 
هەلــەی قۆســتەوەو رابەرایەتــی بەرەیەكــی بەرهەڵســتی كــرد كــە پێكدەهــات لــەو 
خوێنــدكاران و الوانــی میافارقیــن بــە نیــازی زیندووكردنەوەی دەوڵەتــی مەڕوانی، 
بۆیــە بــە بڕیــاری تەتەشــی ســەلجوقی لــە ســاڵی 487 كۆچــی/ 1094 زایینــی لــە 

شــاری حەلــەب لــە ســێدارە درا.
ئەبونەســری كــوڕی ئەســەدی فارقــی نووســەرو پەخشــان نووســێكی بــە بەخششــی 
و زمانــەوان و ڕێزمــان نووســێكی هەڵكەوتــوو بــوو و بەهــرەی شیعریشــی هەبــوو، 

دیوانێكــی شــیعرو ئــەم پەرتووكانــەی هەیــە:
- شرح كتاب الالمع البن جنی.

- االفصاح فی شرح ابیات مشكلة االعراب.

- كتاب االلغاز.
 



173

پرســـــیار

1- میــر بــادی كــوڕی دۆســتەك كێیە؟ چ رۆڵێكی بینیوە لــە دامەزراندنی دەوڵەتی 
دۆستەكی؟

ــان  ــەر یەكێكی ــرە و لەس ــه ( بژمێ ــی میر)نصرالدول ــڕۆژە ئاواكارییەكان 2- كارو پ
بــدوێ .

3- ڕاپۆرتێــك ئامــادە بكــە دەربــارەی یەكێــك لــەم ناودارانــە )شــاعیر حوســێنی 
ــای  ــن یەحی ــار خوێ ــازی، وت ــەوی، شــاعیر ئەبونەســری مەن كــوڕی داودی بەژن

كــوڕی ســەالمەی تەنزەیــی(.
4- رۆڵــی ئەبــو نەســری كــوڕی ئەســەدی فارقــی لــە بەرەنگاربوونــەوەی 

چیبــوو؟ ســەلجوقی  دەســەاڵتدارانی 

ســـــەرچاوەكان

- الفارقــی، مێــژووی میافارقیـــن و نامــەد، وەرگێڕانــی: د.قــادر محمــد پشــدەری 
ئاكــۆ برهان )هەولێـــر:2008(

- ابن االثیر، الكامل فی التأریخ.
- ابن خلكان، وفیات االعیان.

- عبدالرقیب یوسف، حضارە الدولة الدوستكیە.
- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین.
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3-شارستانییەتیدەوڵەتیئەیوبی)567-658كۆچی/1172-1260زایینی(:
دەوڵەتــی ئەیوبــی لەالیــەن ســوڵتان ســەالحەدین یوســفی كــوڕی ئەیوبــی كــوڕی 
شــادیی كــوردە لــە ســاڵی 567كۆچــی/ 1172زایینـــی لــە میســر دامــەزراوە دواتر 

بەرفــراوان بــوو و هەرێمەكانــی شــام و یەمــەن و جەزیــرەی گرتــەوە.
ــادی  ــن، ش ــاڵوی هەزبانی ــۆزی بەرب ــەر بەه ــرەی رەوادی س ــە تی ــەكان ل ئەیوبیی
ــی  ــری ســەالحەدین ئەیوب ــی ئەیوبی)قەب كــوڕی مــەڕوان باپیــرە گــەورەی میران
لــە دیمەشــق( لــە ســەرەتای ســەدەی شەشــەمی كۆچــی/ دوازدەهەمــی زایینـــی 
لەســەر بانگێشــتی موجاهیدەیــن بەهــرۆزی كۆنــە هەڤاڵــی كــە ئــەو دەمــە 
بەرپرســێكی گەورەبــوو لــە بەغــدای پایتەخــت، بەخــاوو خێـــزانەوە لــە گونــدی 
ئەجندانەقانــی نزیــك شــاری )دوێــن(ی هەرێمـــی ئەرمینیــاوە هاتۆتە عێـــراق و لە 
قــەاڵی تكریتــی باكــووری بەغــدا نیشــتەجێ  بوون و هــەر بەفەرمانــی بەهرۆزیش 
پاراســتن و بەڕێوەبردنــی قــەاڵی تكریــت بەشــادی و هەردوو كوڕەكــەی ئەیوب 
و شــێركۆ ســپێردرا. دوای ماوەیــەك شــادی كۆچــی دوایــی كــردو لــە تكریــت 
ــە  ــوب هات ــوڕی ئەی ــفی ك ــی یوس ــاڵی 532كۆچــی/ 1137زایین ــە س ــژدراو ل نێ
دنیــاوە كــە پاشــان بەســوڵتان ســەالحەدین نــاودار بــوو، لەهەمــان ســاڵدا ئەیــوب 

و شــێركۆ لــە ســۆنگەی رووداوێكــەوه  ناچــار كــران تكریــت بەجــێ  بهێڵــن.

قهبری سهالحهدینی ئهیوبی له دیمهشق 
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ئــەوە بــوو روویــان كــردە موســڵ و پەیوەندیانكــرد بەعیمادەیــن زەنگــی 
ــزی  ــردن و  رێ ــوازی لێك ــش پێش ــەری، ئەوی ــڵ و دەوروب ــڕەوای موس فەرمان
لێنــان و لــە رێزەكانــی ســوپاكەیدا دایمەزرانــدن و دواتــر ئەیوبــی براگــەورەی 

ــام. ــی ش ــە واڵت ــەك ل ــارۆچكەی بەعلەب ــەرداری ش ــردە س ك
ــە  ــدا ل ــاوی ئەســەدەدینی پێبەخشــرا، لەگــەڵ دەســت بەكاربوونی شــێركۆ كــە ن
ســوپای زەنگــی دلێــری و چاونەترســی و لێوەشــاوەیی خــۆی ســەلماندوو 
ــی  ــی زەنگ ــەرزی دەوڵەت ــە ب ــەركردەیەكی پای ــە س ــدا كرای ــی كەم لەماوەیەك
و هــەر لــە ئاكامــی جەربەزەیــی و ســووربوونی شــێركۆ ســوپایەكی بچووكــی 
زەنگــی بەســەركردایەتی ئــەو توانــی لــە ســاڵی 564كۆچــی/ 1169زایینــی بیابانی 
ســینا ببــڕی و قاهیــرەی پایتەختــی خەالفەتــی فاتمــی بگرێــت. پــاش دە مانــگ 
شــێركۆ كتوپــڕ كۆچــی دوایــی كــرد، دوای ڕاوێــژو و پــرس و ڕا گۆڕینــەوە 
راوێــژكارو فەرمانــدە ســەربازییەكان كــە زۆربەیــان كــورد بــوون لەســەر ئــەوە 

ــەوە. پێكهاتــن كــە ســەالحەدین یوســف جێگــەی مامــی بگرێت
  چۆنیەتی دامەزراندنی دەوڵەتی ئەیوبی: 

  لــە ســاڵی 567كۆچــی/ 1172زایینـــی، ســەالحەدین یوســف خیالفــەی فاتمـــی 
شــیعی هەڵوەشــاندەوەو دەوڵەتــی ئەیوبــی دامەزرانــد بڕیــاری دا لــە مزگەوتــەكان 
وتــاری رۆژانــی هەینــی بەناوی خەلیفە عەباســـی ســوننی بخوێنرێتــەوە، خەلیفەش 
ــەر  ــەركەوتنەكانی بەس ــەالحەدین س ــوڵتان س ــتەی س ــەو هەڵوێس ــتی ئ ــە پاداش ل

خاچپەرســتەكاندا، نازنــاوی )الملــك الناصــر(ی پێبەخشـــی.
دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئەیوبــی هەرچەنــدە لــە دەرەوەی كوردســتان بــوو، 
ــە مێــژووی كــوردو كوردســتان لەســەدە  خاڵێكــی هــەرە مــەزن و بایەخــدارە ل
ناوەنجییەكانــدا، چونكــە بــووە مایــەی ناوداربوونــی دەیــان هــۆزو خێــڵ و تیــرەو 
ــەوە  ــە نەناســراوی گۆشــەگیری مابوون ــە ب ــەو دەمان ــا ئ ــەی كــورد كــە ت بنەماڵ
ــتەكردنی ڕووداو و  ــازدان و ئاراس ــە س ــیانیان ل ــاو ش ــتنەگەڕی وزەو توان و خس
ــە ســەردەمی  ــە ل ــرەو بنەمااڵن ــڵ و تی ــەم هــۆزو خێ ــەكان، ئ بەســەرهاتە مێژوویی
ئەیوبییەكانــی هاوڕەگەزیانــدا ســەلماندیان كــە ئەگــەر  بۆیــان بڕەخســێ  و هەلــی 
لەبــارو گونجاویــان بــۆ هەڵبكەوێــت و ســەركردایەتییەكی خۆییــان هەبێــت، ئــەوا 
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دەتوانــن رووی راســتەقینەو شایســتەی خۆیــان بخەنــەڕوو و رۆڵــی دروســت و 
نەخشــەی كاریگــەر بگێــڕن لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، ئەیوبییــەكان لەبــەر ئەوەی 
ــوون،  ــوون و هەڵقــواڵوی ناوجەرگــەی واقیعــی كوردســتان ب ــان كــورد ب خۆی
ئــەم راســتیەیان چــاك دەزانــی و ســەنگ و توانــای میللەتــی كوردیــان بەهەنــد 
وەرگــرت لــە چەســپاندن و پتەوكردنــی بنەمــاو كۆڵەگــەی دەوڵەتــە نۆبەرەكەیان 
لەتاراوگــەداو لــە بەرزكردنــەوەی ئاســتی زانســتی و  رۆشــنبیری و واڵتــی شــام 
و میســردا، بۆیــە هــەر لــەو دەمــەوەی كــە جڵــەوی دەســەاڵتیان گرتــە دەســت، 
لەالیــەك ناردیــان بــەدوای شــەڕكەر و جەنگاوەرانــی كــورد داوایــان لێكــرد، خۆ 
بگەیەننــە بەرەكانــی شــەڕی خاچپەرســتانەوە و بچنــە ڕێــزی تیپەكانــی ســوپای 
ــدا كــۆچ  ــنبیرانی كوریان ــدەوارو رۆش ــی خوێن ــرەوە هان ــەوە لەالیەكــی ت ئەیوبی
بكــەن بــۆ واڵتــی شــام و میســر و پەیوەنــدی بكــەن بــە دامــودەزگا زانســتی و 
رۆشــنبیریەكانەوە، میــرو فەرمانــدەو ســەردارە كوردیەكانیــش ئاواتەخــواز بــوون 
شــەرەفی بەشــداری لــە جیهادیــان پێببڕێــت و بــێ  بەهــرە نەبــن لــەو ســەربەرزی 
ــی ســوڵتان ســەالحەدینی  ــك ئەســەدەدین شــێركۆی مام ــە كاتێ ــانازیە، بۆی و ش
ــی  ــااڵی جەنگــی بەرەڤان ــردو ئ ــی زەنگــی دەك ــوپای دەوڵەت ــەركردایەتی س س
ــش ســوڵتان ســەالحەدین  و ڕزگاری دژی خــاچ پەرســتەكان هەڵكــرد )دواتری
ــە  ــورد ب ــەرداری ك ــدە و س ــرو فەرمان ــان می ــتۆ دەی ــە ئەس ــەی گرت ــەم ئەرك ئ
جەنــگاوەران و چەكدارانــی هۆزەكانیانــەوە: هــەكاری، مەهرانــی، هەزبانــی، 
ــی  ــدە دەڤەرەكان ــان گەیان ــنی،..هتد خۆی ــی، داس ــدی، حەكەم زەرزاری، حەمی

شــام و میســر و لــە رێزەكانــی ســوپای ئەیوبیــدا رێكخــران.
ــی  ــە واڵت ــدكاری كــورد ل ــرزا و فێرخــوازو خوێن هــاوكات، ســەدان مــەالو می
شــارەزوو و جزیــری بۆتــان و هەولێــرو شــەنگال و ئورمیــەو ئاكــرێ  و ئامــەد و 
شارەكانی تری كوردستانەوە بە نیازی خوێندن و فێربوون و خۆپێگەیاندن دەستە 
دەســتە روویــان كــردە حەلــەب و دیمەشــق و قــودس و قاهیــرە و ئەســكەندریەو 
چەندیــن شــاری تــرو لەبەردەســتی كەڵــە زانایانــی واڵتــی شــام و میســردا 
درێژەیــان بــە خوێندنــداو بوونــە وانەبێــژو پێشــنوێژ و خوتبــە خوێــن و بانگــدەر 

و لــە مزگــەوت و قوتابخانــەكان دامــەزران.
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دامــودەزگای ئاواكردنــی بــە ئەیوبییــەكان گرینگییدانــی -1
زانستیوخزمەتگوزاری:

ــوڵتان  ــدا، س ــژووی ئەیوبی ــە مێ ــە ل ــایانی ئاخافتن ــەرنج و ش ــەوەی جێگــەی س ئ
ــاڵ هەڵســوڕاندنی  ــی لەپ ــی ئەیوب ــری ماڵبات ــی ت ســەالحەدین و پادشــاو میرەكان
موســڵمانان  خاكــی  فراوانــی  پانتاییەكــی  رزگاركردنــی  جیهــادو  ئەركــی 
دەریــای  كەنارەكانــی  بــۆ  دەرپەڕاندنیــان  و  خاچپەرســتەكان  جەنگــی  لــە 
ئایینداریــدا  تــری خواپەرســتی و  بوارەكانــی  لــە  ناوەڕاســت، دەیانویســت 

پشــكداریان هەبێــت و خزمەتــی جڤاكــی ئیســالمی بكــەن.  
كاربەدەســتانی ئەیوبــی هــەر لــە ســەرەتاوە بەشــێك لــە بایەخدانیان بۆ پێشخســتنی 
شارســتانی ئیســالمی تەرخانكــرد و دەرئەنجــام كۆمەڵێــك پڕۆژەیــان ڕاپەڕانــد لــە 
كاراكردنــی بزووتنــەوەی زانســتی و ڕۆشــنبیری و هانــدان ڕێزلێنانــی زانایــان و 
ئەدیبــان و هاریــكاری خوێنــدكاران و فێرخــوازان و چــالك كردنــی پڕۆســەی 
خوێنــدن و كردنــەوەی ژمارەیــەك خوێنــدگاو خانەقاو دەســتەبەركردنی كەلوپەل

قهاڵی سهالحهددین له قاهیره



178

 و پێداویســتییەكانی قوتابخانــەكان و لــەم پێنــاوەدا ســەرمایەیەكی زۆریــان 
خەرجكــرد.

ئەندامــانی ماڵباتــی ئەیوبــی لــە هــەر شــوێنێك گیرســابنەوە، دەســتڕەنگینیان 
ــەلماندەوەو جێپەنجــەو  ــان س ــەروەری خۆی ــوازی و زانســت پ ــەوەو خێرخ نواندن

ــتووە. ــیان بەجێهێش ــوود بەخش ــاك و س ــوێنەواری چ ش
 نەجمەدیــن ئەیوبــی باوكــی ســوڵتان ســەالحەدین لەشــارۆچكەی بەعلەبــەك 
خانەقایەكــی بــۆ ســۆفی و پیاوچــاكان بنیاتنــا و لــە قاهیرەش مزگەوتێكی دروســت 
كــرد، ئەســەدەدین شــێركۆ مزگــەوت و قوتابخانەیەكــی لــە حەلــەب بنیاتنا،)ســت 
الشــام(ی خوشــكی ســوڵتان ســەالحەدین خوێندگایەكی لە دیمەشــق دروســتكرد، 
هەروەهــا ســوڵتان ســەالحەدین خــۆی و بــراو كــوڕو كوڕەزاكانــی بــە درێژایــی 
ــەو مزگــەوت و خانەقــاو خانــەی فێركردنــی  ــە نیــو ســەدە دەیــان قوتابخان پتــر ل
فەرمایشــت)دار حدیــث( و دامــەزراوەی خزمەتگــوزاری و خێرخوازیــان ئاواكــرد 

وەك قوتابخانەكانــی )الناصریــە(و )العادلیــە(و )االفضلیــە(و )الصالحیە(...هتــد.
هەروەهــا میــرو فەرمانــدەو بەرپرســە كوردەكانــی دەوڵەتــی ئەیوبــی بە دەســتووری 
پادشــاكانی ئەیوبــی لە هەڵمەتی بنیاتنــان و ئاوەدانكردنــەوەدا كەمترخەمیان نەكردو 
هەركاتێ  بۆیان لوابێ  دڵســۆزانە دەهاتنە دەســت و هەڵوێستی جوامێرانەیان دەنواند، 
میــر خۆشــترینی هــەكاری و میــر قوتبەدیــن هەڵوێســتی جوامێرانەیــان دەنوانــد، میر 
ــە  ــان ل ــی دوو قوتابخانەی ــی هەزبان ــن تەلیل ــر قوتبەدی ــەكاری و می ــترینی ه خۆش
قاهیــرە ئاواكــرد كــە بەقوتابخانــەی هــەكاری و قوتابخانــەی قوتبیــە ناوزدەكــران، 
ئــەم دوو میــرە لــە دەســتەی یەكەمــی میــرە كوردەكانــی دەوڵەتــی ئەیوبــی بــوون، 
پێشــتریش میــر موجاهیدەدیــن بەزانــی كــوڕی مامێنــی گەاڵڵــی دوو قوتابخانــەی 
ــە(  ــە االبدانی ــە( و )المجاهدی ــە الجوانی ــە )المجاهیدی ــە دیمەشــق دروســتكردو ب ل

دەناسران.
ــن  ــوردەكان بزانی ــایەتییە ك ــداری كەس ــارەی بەش ــتی قەب ــە دروس ــەوەی ب ــۆ ئ ب
لــە پرۆســەی ئاواكــردن و نۆژەنكردنــەوەی دامــەزراوە زانســتی و رۆشــنبیری 
ــە  ــام بەنموون ــی ش ــووری واڵت ــە باك ــەب ل ــاری حەل ــە ش ــەكان، ل و فێرخوازیی
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دەهێنینــەوە لــەم شــارەدا زیاتــر لــە بیســت مزگــەوت و قوتابخانــەو گەرمــاو خانەقــا 
لەالیــەن كاربەدەســتان و ســاماندار و بــازرگان و خەڵكانــی خێرخــوازی كــوردەوە 

ــراون. بنیاتن
تەنهــا كــوردە تەیمورییــەكان ئــەم پڕۆژانەیــان پێشــكەش كۆمەڵــگای شــام كردوە: 
ســێ  قوتابخانــەو نەخۆشــخانەیەك و دوو مــەزارگا لــە دیمەشــق قوتابخانەیــەك لــە 

حەلــەب یەكێكــی تــر لــە باژێــڕی خەلیــل )الخلیــل(و گومبەتێــك لــە قــودس.

2-نەخۆشخانەیتەیموریلەدیمەشق:
ــاڵی  ــە س ــق و ل ــە دیمەش ــیون ل ــای قاس ــی چی ــە دامێن ــخانەیە ل ــەم نەخۆش    ئ
ــر ســەیفەدین یوســفی كــوڕی  ــی لەســەر   حســێبی می 653كۆچــی/ 1255زایین
ئەبــو فەوارســی كــوڕی موســەكی تەیموریــەوە دروســتكراوە. خەڵكانــی هــەژار 
و نــەدار و تــەواوی موســڵمانان ســوودی لێوەرگــرن و بــە خۆڕایــی و بــێ  

ــەر بكــەن. ــدا چارەس ــان تیای ــەر خۆی بەرامب
میــر ســەیفەدینی تەیمــوری هــاوڕێ  لەگــەڵ میــران و پیاوانــی هــۆزی تەیمــوری 
بــە دەنــگ بانگــەوازو داواكاری )الملــك الصالــح(ی ئەیوبیــەوە چوون ولە ســاڵی 
642كۆچــی /1242زایینــی لــە قــەاڵی تەیمــوری هەڵكەوتــوو لــە نزیــك باژێــڕی 
)ســەعرەد(ەوە روویانكــردە واڵتــی شــام و پەیوەندییــان بــە )الملــك الصالــح(ەوە 

كــردوو بوونــە هــاوكارو پشــتیوانی.
ــەرزو  ــی پایەب ــایەتیەكی سیاســی و كۆمەاڵیەت ــوری كەس ــەیفەدینی تەیم ــر س می
ــان  ــت و ڕێزی ــیان دەویس ــی خوش ــاكانی ئەیوب ــوو، پادش ــورد ب ــكۆمەندی ك ش
ــی تــری تەیمــوری،  ــەو ومیران ــەر دڵســۆزی و ئەمەكــداری ئ دەگــرت، لەبەرامب
ــین  ــێ  دەبەخش ــان پ ــەی بڵندی ــەو پای ــە پل ــەوەو موچ ــتیان دەدان ــەردەوام پاداش ب
ــی  ــە ماوەیەك ــردن، ل ــان پێشــكەش دەك ــە پیتی ــتوكاڵی  ب و زەوی و زاری كش
كورتــدا میرانــی تەیمــوری بوونــە خاوەنــی دەیــان گونــدو ڕەزو بــاخ و بێســتان 
ــەیفەدین  ــر س ــەری و می ــق و دەوروب ــە دیمەش ــەری ل ــان و قەیس ــاش و خ و ئ
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ــو وردی  ــف كــرد، لەوەقفنامەكــەدا ب ــان لەســەر نەخۆشــخانەكە وەق ژمارەیەكی
شــیكردۆتەوە كــە خەرجــی و پێداویســتییەكانی نەخۆشــخانەكە لــە دەرمــان 
ــوژدارو  ــك و ن ــەی پزیش ــا موچ ــتومەك. هەروەه ــەل و ش ــواردن و كەلوپ و خ
پەرســتارو دەرمانســازو سەرپەرشــت و دەرگــەوان و پاســەوان و ئــاودەرو 
ــتی  ــەی تەنیش ــنوێژی مزگەوتەك ــدەرو پێش ــخانەكە و بانگ ــكاری نەخۆش خزمەت
چــۆن خــەرج دەكــرێ  ، كــە هەمــووی لــە داهــات و بەرهەمــی گونــدو ئــاش و 
خانــە وەقفكــراوەكان دابیــن دەكرێــن كــە ناویــان لــە وەقفنامەكــەدا تۆماركــراوە.
)نەخۆشــخانەی تەیمــوری كــە لەالیــەن میــر ســەیفەدینی تەیمــوری كــوردەوە لــە 

ســاڵی 653كۆچــی/ 1255زایینــی لــە دیمەشــق دروســت كــراوە(
 - )نەخشەی بناغەی نەخۆشخانەی تەیموری لە دیمەشق(

لەوەقفنامەكــە هاتــووە كــە لــە رووی پێشــەوەی نەخۆشــخانەكە نەخشــكراوەو بــۆ 
هــەر كارمەندێــك لەوانــەی باســكران موچــەی مانگانــەی دیــاری كــردوەو هــەر 
ــماوەكەش  ــەم و پاش ــە دره ــن وات ــە دراوی زیوی ــی ب ــش رێژەیەك مووچەیەكی
ــە  ــەی ل ــەو پارەی ــم دەدرێــت و ئەوەشــی چەســپاندووە كــە ئ ــەی گەن بەدانەوێڵ
ــڵمانانی  ــی موس ــی و دیلەكان ــەوە زیندان ــوێنە وەقفكــراوەكان دەمێنێت ــی ش داهات
پــێ  ئــازاد بكرێــت و بەســەر هــەژاران و  بێكەســان و لێقەوماوانــدا ببەشــرێتەوە.
ئــەم نەخۆشــخانەیە تــا ئێســتاش هەرمــاوە و نیشــانەیەكی زینــدووی دەســتڕەنگینی 
كــوردە تەیمورییەكانــەو لــەم مــاوە درێــژە خزمەتێكــی بــێ  ســنووری بــە 

ــدووە. ــق گەیان ــتووانی دیمەش دانیش
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لــه  نهخۆشــخانهی تهیمــوری كــه لهالیــهن ســهیفهدینی قهیمــوری كــوردهوه 
ســاڵی 653 كۆچــی / 1255 زایینــی لــه دیمهشــق دروســت كــراوه 

نهخشهی بناغهی نهخۆشخانهی تهیموری له دیمهشق 
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3-مزگەوتیچاكیلەقاهیرە:
ــە ناوەڕاســتی  ــان چاكــی هۆزێكــی بچــووك و نەناســراوی كــوردە، ل    جاكــی ی
ســەدەی حەفتەمــی كۆچــی/ ســێزدەهەمی زایینــی لــە ئاكامــی هێرشــە خوێنــاوی و 
ــی شــام و میســر  ــەدەری واڵت ــەم هــۆزە دەرب ــدا بەشــێكی ئ ــی مەغۆل وێرانكاریەكان
بــوون و لــە ئاوەرەییــدا ژمارەیــەك كەســایەتی ســەربازی و كارگێــڕی و ئاینییــان لــێ  
ــازەی  ــی محەممــەدی كــوڕی دەرب ــای ئایین ــر ســەیفەدین و زان هەڵكــەوت وەك می
ــی و  ــژووی سیاس ــە مێ ــە ل ــی دی ك ــی و چەندان ــێنی جاك ــێخ حوس ــی و ش جاك
شارســتانی میســردا نەخــش و جێپەنجەیــان دیــارە بــە تایبەتــی لــە نیــوەی دووەمــی 

ســەدەی حەوتەمــی كۆچــی/ ســێزدەهەمی زایینـــی.  
 كاربەدەســتان و دەستڕۆیشــتووانی جاكی بە دەســتووری میرانی تەیموری و هەكاری 
ــەزراوەی خێرخــوازی و  ــدی دروســتكردنی دام ــەرۆش و ئارەزوومەن ــی پ و هەزەبان
ــك و  ــرە مزگەوتێ ــاری قاهی ــا لەش ــكرایە تەنه ــەوەی ئاش ــوون و ئ ــوزاری ب خزمەتگ

خەڵوەتگایــەك دروســت كــردوە.
ــوو  ــە مزگەوتێكــی بچــووك و فەرامۆشــكراو ب ــە بنەڕەتــدا كۆن مزگەوتــی جاكــی ل
لــە گەڕەكــی )حەكــر( میــر بەدرەدینــی كــوڕی میــر شــەرەفەدینی چاكــی لــە ســاڵی 
ــاد  ــۆ زی ــی كــردوەو ســەكۆیەكی ب 713كۆچــی/ 1313زایینــی دەســتیپیاهێنا و نۆژەن
كــردو تــا كرایــە مزگەوتــی ســەرەكی نوێژكــرن و خوتبــە خوێنــدن لــە گەڕەكــی 
)حەكــر(، نوێــژی هەینــی و جەماعەتــی تیادەكــرا، پێشــنوێژو خوتبــە خوێنیشــی شــێخ 
ــە  ــی ب ــی/ 1403زایین ــاڵی 806كۆچ ــا س ــە ت ــەم مزگەوت ــوو. ئ ــی ب ــێنی جاك حوس
ــەوە،  ــادا دەخوێندرای ــەی تی ــژی لێدەكــراو و خوتب ــەردەوام نوێ ــەوەو ب ــی مای ئاوەدان
ــەالوە  ــە ك ــە بوون ــتی مزگەوتەك ــوو و دەوروپش ــر( وێرانب ــك گەڕەكــی )حەك كاتێ

چۆڵكــران و نوێــژو خوتبــەش لــە مزگەوتــی جاكــی بەتــاڵ كــرا.
لــە نزیــك مزگەوتــی چاكــی، شــێخ حوســێنی جاكــی  هــەر لــە حەكــر و 
خەڵوەتگایەكــی كردبــووە مــااڵ و بــارەگای خــۆی و خەریكــی خواپەرســتی و 
رێنیشــاندانی خەڵكــی قاهیــرە بــوو، كــە مردیــش )ســاڵی 737كۆچــی/ 1336زایینــی( 
هــەر لــە خەڵوەتگاكــەی شــاردرایەوە. دانیشــتوانی ناوچەكــە تــا ســەدەكانی دوایــی 
ــوو. ــی هەب ــە پیرۆزی ــان ب ــاوەڕی پتەوی ــردو ب ــان دەك ــەردانی گۆڕەكەی ــەردەم س ه



183

                             
پــرسیار

- ئەیوبییەكان كێن؟ چۆن دەسەاڵتیان گرتە دەست؟
- بۆچــی، ســوڵتان و میرەكانــی ئەیوبــی بایەخیــان بــە دروســتكردنی مزگــەوت 

ــە دەدا؟ و قوتابخان
- نــاوی ئــەو میــرو ســەركردە كوردانــە بێنــە كــە مزگــەوت و قوتابخانەیــان لــە 

میســرو شــام بنیاتنــاوە.
- راپۆرتێــك بنووســە لەســەر نەخۆشــخانەی تەیمــوری لــە دیمەشــق یــان لەســەر 

مزگەوتــی جاكــی لــە قاهیــرە.

سەرچاوەكان

- ابو شامة، الروضتين فى اخبار الدولتين.
- ابن واصل، مفرّج الكروب فى أخبار بنى ايوب.

- ابن خلكان، وفيات االعيان.
- ابن شداد، االعالق الخطيره فى ذكر أمراءالشام و الجزيرة جـ 1- 2.

ة الزمان. - اليونينى، ذيل مراّ
- المقريزي، خطط المقريزي.

- النعيمي، الدارس فى تاريخ المدارس.
- أحمد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات في االسالم.

- د. قادر محمد حسن، الكرد في مصر و بالد الشام م.دراسة حضارية
- د. زرار سدیق توفیق، )رۆڵی سیاسی و ئاواكایی كوردە تەیمورییەكان(.
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 بەندیسێیەم:

رۆڵیزانایانیكوردلەشارستانییەتیئیسالمیدا

ــە  ــالمی ل ــووری ئیس ــدەواری و كولت ــدن و خوێن ــە خوێن ــەوەی ك ــەو دەم   ل
هەرێمەكانــی كوردســتان باڵوبوونەتــەوە، فێرخــواز و قوتابیانــی كــورد درێغــی و 
كەمتەرخەمیــان نەكــردوە لــە خۆفێركــردن و خۆپێگەیاندن، لەم پێناوەدا دڵســۆزی 
ــوون و دەستخســتنی  ــر فێرب ــان ســەلماندوە و بەمەبەســتی پت و ســووربوونی خۆی
زانیــاری و شــارەزابوون لــە بوارەكانــی زانســت و هــزردا ســنووری كوردســتانیان 
بەزانــدووە و خۆیــان گەیاندۆتــە ناوەنــدە مەعریفــی و روناكبیرییــەكان لــە موســڵ 
و بەغــداو حەلــەب و دیمەشــق و قاهیــرە و شــوێنەكانی دی و لەســەر دەســتی 
ــدن دەداو ئاســتی  ــە خوێن ــان ب ــی موســڵمان درێژەی ــان و بیرمەندان گــەورە زانای
زانســتی و هــزری خۆیــان پێــش دەخســت و لــە بوارێكــدا بڕوانامــەی پســپۆڕیان 

بــە دەســت دەهێنــا.
میرنیشــینە  ڕۆژگاری  بەســەرچوونی  پــاش  كوردســتان  لــە  ڕاســتیدا  لــە 
خۆماڵیــەكان، بزاڤــی خوێنــدن و فێركــردن تووشــی نوشســتی هــات و چاالكــی 
ڕۆشــنبیری و زانســتی پاشەكشــێی كــرد مزگــەوت و خوێندنــگاكان فەرامــۆش 
ــەلجوقی  ــی س ــەاڵتدارانی تورك ــاو دەس ــان نەم ــەی جارانی ــەو گرنگیی ــران، ئ ك
ــۆوە  ــەوەی ماب ــەدەدا، ئ ــورد ن ــی ك ــژی روناكبیران ــان بەتوێ ــی ئەوتۆی بایەخێك

تێنوێتــی زانســتی فێرخــواز و خوێندكارانــی نەدەشــكاند.
بــە درێژایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت كۆمەڵێــك لــە زانایــان و هزرڤانــان و 
ــەدەب و زانســت و  ــی ئ ــا جیاكان ــوارە جی ــە ب ــن ل نووســەرانی كــورد دەركەوت
ــردوەو،  ــان دەرك ــووەو ناوبانگی ــان هەب ــدا داهێنانی ــەرع وفیقه ــان و ش ــر و زم بی
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ــاعیرو  ــەوان و ش ــان و زمان ــازی و تۆڕەڤ ــتاو ق ــان، مامۆس ــە شــرۆڤكاری قورئ ل
مێژوونــوس و  وانەبێــژو شــارەزا لــە زانســتەكانی فەرمایشــت )محــدث( و پیــاو 
ــی  ــتی جیهان ــە ئاس ــان لەس ــە هەندێكی ــژ ك ــش نوێ ــن و پێ ــاك و خوتبەخوێ چ
ئیســالمیدا كەســایەتی ناســراو و باوەرپێكــراو بــوون و لەبابەتــە كێشــەدارەكاندا 

ــرا. ــان پێدەك ــرس و ڕای پ
ئــەوەی جێگــەی ســەرنج و پرســیارە، ســەرجەم ئــەو نــاودارە كوردانــەی 
ــەش  ــارە ئەم ــیویانە، دی ــی نووس ــی عەرەب ــاوە و بەزمان ــان دان ــب و نامیلكەی كتێ
ــی  ــی زمان ــی عەرەب ــوو شــتێك زمان ــش هەم ــە پێ هــۆكارو پاســاوی خــۆی هەی
قورئانــی پیــرۆزو پێغەمبــەر )د.خ(و خەلیفــەو یاوەرەكانــی بــوو، هەروەهــا زمانــی 
دەســەاڵتداری و ڕۆشــنبیری و كارگێــڕی بــوو و لــە جیهانــی ئیســالمیدا بــە پلــە 
یــەك دەهــات و زۆربــەی دانــەران و نووســەرانی میللەتانــی موســڵمان هــەر بــەم 
ــش  ــدەواری كوردی ــنبیرو خوێن ــی ڕۆش ــی، چین ــان دەنووس ــە بەرهەمەكانی زمان
ــوون  ــار ب ــدەن، بەڵكــو خوازی ــاوە  الب ــتوورە ب ــاو دەس ــەم ڕێس نەیاندەویســت ل
بــەو زمانــە بنووســن تــا بەرهەمەكانیــان ســوودبەخش بێــت و هەمــووان بتوانــن 
بیانخوێننــەوە كەڵكــی لێوەربگــرن، لــە الیەكــی تــرەوە زمانــی كوردیــش هێشــتا 
ــوو، تــا ســەردەمی عوســمانیش  هــەر زمانــی ئاخافتــن و گفتوگــۆی زارەكــی ب
ــاو بــوو كــە كــوردی  لــە نێــو كــۆڕو مەڵبەنــدە زانســتی و رۆشــنبیریەكاندا وا ب
ناشــێت بكرێتــە زمانــی نووســین و داهێنــان، رەگەزپەرســتانی میللەتانــی دراوســێ  
ــا كــوردی  ــدەی چەواشــەكەریان باڵودەكــردەوە كــە گوای ــەرگاف پڕوپاگەن ه
زمانێكــی ناتــەواو و دواكەوتــووە ولەبــار نییــە بچێتــە ڕێــزی زمانەكانــی عەرەبــی 
و فارســی و توركیــەوە بــۆكاری نووســین و خوێندنــەوە دەســت نــادات و لــەم 
كارەیــان تــا ڕادەیــەك ســەركەوتن و توانیــان نەتــەوەی كــورد لــە خشــتە بــەرن 

و ئــەم بۆچوونــە هەڵــەو ناڕەوایەیــان لــەال بچەســپێنن.
داهێنانــدا زمانــی  نووســین و  پڕۆســەی  لــە  ناودارانــی كــورد هەرچەنــدە 
ــردەوە،  ــی نەك ــە بەكارهێنان ــان ل ــز بیری ــتگوێ  خســت و هەرگی ــان پش زگماكی
بــەاڵم ناســنامەی نەتەوایەتــی خۆیــان پاراســتوەو نازنــاوی نەتەوەیــی یــان نــاوی 
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ــان  ــەژادو بنەچــەی خۆی ــووەو ن ــوون هەڵگرت ــوە هات ــەی لێی ــڕو هەرێمان ــەو باژێ ئ
ــان.    ــۆزو بنه ماڵه كانی ــی ه ــورد بوون ــرد بەك ــانازیان دەك ــەداوەو و ش ــت ن لەدەس
 ئەگــەر بڕوانینــە ســەرچاوە و ژێــدەرە مێژووییــەكان لــە ژیاننامــەو دەنگوباســی 
ــی و  ــە: ئەربیل ــت ل ــاو دەكەوێ ــان بەرچ ــاوداری كوردم ــایەتی ن ــەدان كەس س
ــی و  ــەكاری و هەزبان ــەوی و ه ــەدی و ئەرم ــوەری و ئام ــارەزووری و دین ش
ــی  ــە هەمەجۆرەكان ــوارو الیەن ــە لەب ــی ك ــی و زەرزاری و ماران ــی گۆران جاوان
و  هەڵكەوتــوون  ئیســالمیدا  كولتــووری  و  بیرمەنــدی  وێــژەو  و  زانســت 
گەیشــتوونەتە ئاســتێكی بــەرزو پایەكــی بڵنــدو بەكارەكانیــان شارســتانییەتی 
كوردیــان دەوڵەمەندكــردوە و دڵســۆزانە و لێبڕاوانــە خزمەتــی شارســتانییەتی 

ــردوە.                             ــالمیان ك ئیس

1-فەقێحەنەفیئەبوعەبدواڵیگۆرانی)543كۆچی/1148زایینی(:

 ئەبــو عەبــدواڵی گۆرانــی نــاوی حوســێنەو كــوڕی ئیبراهیمــی كــوڕی حوســێنی 
ــەرچاوە  ــە س ــە ل ــە ك ــی گۆران ــەزن و دێرین ــۆزی م ــە ه ــەرە ل ــوڕی جەعف ك
ــوان و  ــی حل ــە بەرزاییەكان ــۆزە ل ــەم ه ــان( ئ ــە )الجورق ــراوە ب ــدا ك عەرەبیەكان
شــارەزورو شــارە دێرینەكانــی دەرتەنــگ و ســەرپولی زەهــاو نیشــتەجێ  بــوون.                                       
 ئەبوعەبــدواڵی گۆرانــی لەســەر دەســتی زانایــان و مامۆســتایانی عێــراق و 
كوردســتان ئایینــزا )مەزهــەب(ی حەنەفــی و زانســتەكانی قورئانــی پیــرۆزو 
فەرموودەكانــی خوێنــدەوە و شــارەزایی دەستخســتوە و بۆتــە پســپۆرێكی زیــرەك 
و كارامــەی ناوچەكــە لــە زانســتەكانی فەرمــوودە )حه دیــث( و پــرس و راوێــژی 
پێكــراوە لەناســینەوەی فەرموودە راســتەكان و جیاكردنەوەی لــە فەرموودە الوازو 
هەڵبەســتكراوەكان، لــەم بارەیــەوە پەرتووكێكــی داناوە بەناونیشــانی )الموضوعات 
فــی االحادیــث المرفوعــات( كــە لەنێــو شــارەزایاندا بــە پەرتووكــی )االباطیــل( 
نــاو دەبــرا و تیایــدا فەرمــوودە هەڵبەســتراو گومانلێكراوەكانی دەستنیشــان كردوە، 
بەبەڵگــەوە ســەلماندویەتی كــە ناوەڕۆكیــان هەڵــەو نادروســتە، چەنــد دانەیــەك لــە 
ــەم  ــزراون. ئ ــان پارێ ــی جیه ــە پەرتووكخانەكان ــە ل ــەم پەرتووك ــی ئ دەستنووس
پەرتووكــە بــووە بابەتــی گفتوگــۆ و لێدوانــی زانایانــی فەرمــوودەو هەندێكیــان 
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وایــە  پێیــان  كــردوە،  ئەبوعەبدواڵیــان  رەخنەكانــی  و  ســەرنج  پشــتگیری 
كــە لــە كارەكەیــان ســەركەوتوو بــوون و بەباشــی راســتییەكانی پێــكاوە.                                                                    
ئەبوعەبــدواڵی گۆرانــی پەرتووكێكــی تــری دانــاوە بەناونیشــانی )التكلیــف فــي 

الفــروع( ولــە ســاڵی 543كۆچــی/ 1148زایینــی كۆچــی دوایــی كــردووە.

2-شێخئەحمەدیزەرزاری)591كۆچی/1195زایینی(:
ئەبوعەبــاس ئەحمــەدی كــوڕی عوســمانی كــوڕی ئەبــو عەلــی كــوڕی مەدیــی 
زەرزاری، زانــاو پیــاو چــاك و قورئــان خوێنێكــی پایــە بڵنــد و بەتوانــای شــاری 
ــی  ــەمی كۆچــی/ دوانزدەهەم ــەدەی شەش ــەرەتای س ــە س ــدە ل ــرە، بەمەزن هەولێ
زایینــی لەیەكێــك لــە گوندەكانــی هــۆزی زەرزاری هاتۆتــە دونیــاوە، زەرزاریــش 

)زەرزا یــان زراری( هۆزێكــی مــەزن و بەدەســەاڵتی ناوچــەی هەولێـــرە.                                                                      
 ئــەوەی شــایانی باســە شــاری هەولێـــر لەســەردەمی ئەتاباكــی )522-630كۆچی/ 
1128-1233زایینــی( هەڵســانەوەیەكی شارســتانی گــەورەی بەخــۆوە دیــت، 
ــووە ناوەندێكــی  ــۆش و فەرامۆشــكراوە بەرەبــەرە ب ــارۆچكەیەكی خام ــە ش ل
رۆشــنبیری و بازرگانــی ئــاوەدان. دەیــان مزگــەوت و قوتابخانــەو خانەقاو خانەی 
خوێندنــی فەرمایشــت و خــان و بــازاڕو قەیســەری شــارەكەیان رازاندبــۆوە 
روویەكــی جــوان و زیندویــان پێبەخشــیبوو و لــە ئاكامــدا چەندیــن كەســایەتی 
زانســتی و رۆشــنبیری لــە خەڵكــی شــارەكەو دەوروبــەری پێگەیشــتن و خزمەتــی 

شارســتانییەتی ئیســالمیان كــردو یەكێــك لەوانــە شــێخ ئەحمــەدی زەرزاریــە.                                           
 )ابــن المســتوفی( دانــەری پەرتووكــی )تاریــخ ربــل- كــە تایبەتــە بــە مێــژووی 
شــاری هەولێــر( كــە شــێخ ئەحمــەدی بینیــوە وەك خــۆی دەیگێریتــەوە هــەردەم 
دەچــووە خزمەتــی و ئامــادەی گوتــار خوێندنــەوەو وانەكانــی دەبــوو، گەلێــك 
ستایشــی كــردوەو پیاهەڵدانــی پێــدا گوتــوە و بــاس دەكات كــە تــا بڵێــی 
خونــاس و بەبــڕوادارو ئایینــدار بــووەو بەڕادەیــەك شــكۆمەندو بەڕێــز بــوو كــە 
میــران و كاربەدەســتان لــە پێــش ماڵەكەیــدا ریزیــان دەبەســت تــا بچنــە خزمەتــی. 
ــااڵنێكی  ــدن س ــتخوازی و خۆپێگەیان ــازی زانس ــەدی زەرزاری بەنی ــێخ ئەحم ش
درێــژە هەولێــری بەجێهێشــتووە و لــە كوردســتان دووركەوتۆتــەوەو گەشــتێكی 
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زانســتی درێژەخایەنــی كــردوەو خــۆی گەیاندۆتــە خزمەت گەورە مامۆســتایان و 
شــارەزایان و لە شــارەكانی موســاڵ و بەغداو ئەســفەهان و هیرات و زانســتەكانی 
قورئانــی و حەدیســی خوێنــدوە، لــە شــاری هیرانــی هەرێمــی خۆراســان گوێــی 
لــە بیســتنی پەرتووكی))صحیــح البخــاری(( گرتــووە. شــێخ ئەحمــەد دوای 
ــۆ  ــژاردو ب ــین هەڵب ــەگیری و خەڵوەتنش ــی گۆش ــر ژیان ــۆ هەولێ ــەوەی ب گەڕان
ــاڵی  ــی س ــی رەمەزان ــە مانگ ــی ل ــەوە، تامردن ــەی دوورناكەوت ــە ماڵەك ــاتێ  ل س
ــدن و  ــان خوێن ــردن و قورئ ــی نوێژك ــەر خەریك ــی ه ــی/ 1195زایین 591كۆچ

نــزاو پاڕانــەوە بــوو.                   
ــەوەی  ــتی خوێندن ــارەی زانس ــی دەرب ــەدی زەرزاری دوو پەرتووك ــێخ ئەحم ش
)المنتخــب(، كــە وادیــارە  )المؤنــس( و  دانــاوەو  القــرأن(  قورئــان )علــم 

فەوتابــوون. هەردووكیــان 

3-هۆزیگاوانییكوردخزمەتكردنیكولتووریئیسالمی:

لــە  گاوان )گاوانــی – الجاوانیــە( هۆزێكــی گــەورەو فرەخێڵــی كــوردە، 
ســەردەمی عەباســی لــە باشــووری كوردســتان لــە ناوچەكانــی مەندەلــی و 
ــاری  ــاوای ڕووب ــاری ڕۆژئ ــدا و كەن ــووری بەغ ــە باش ــوت( و حیل ــت )ك واس
دیجلــە ئاكەنجــی )نیشــتەجێ( بــوو بــوون، لــەدوا ســاڵەكانی ســەدەی چوارەمــی 
كۆچــی / دەهەمــی زایینــی، میــران و ســەردارانی گاوان میرنشــینێكیان دامەزرانــد 
ــت  ــی ناوەڕاس ــی بەرین ــی ڕووبەرێك ــك فەرمانڕەوای ــەدەو نیوێ ــە س ــر ل ــە پت ك
ــا  ــان دەكــرد، هەروەه ــی عێراقی ــی ناوەڕاســت و ڕۆژهەاڵت ــی بەرین و ڕۆژهەاڵت
ــراق  ــی عێ ــە ڕووداوەكان ــان ل ــار و كاریگەری ــی دی ــۆزە نەخش ــەم ه ــی ئ پیاوان

ــی. ــی زایین ــەمی كۆچــی/ دوازدەهەم ــەدەی شەش ــە س ــوو ل هەب
لــە جیهانــی ئــەدەب و زانســت و ڕووناكبیریشــدا هــۆزی گاوان بەشــداری 
كــەم نییــە و جێپەنجــەی پیاوانــی دیــاردە و شــایانی ئاماژەیــە و بگــرە لەڕێــزی 
پێشــەوەی هۆزەكانــی كوردســتانەوە دێــت و گەلێــك زانــا و فەقیــه و شــاعیر و 

ــە: ــوون، لەوان ــەم هــۆزە هەڵكەوت ــی ئ ــڵ و تیرەكان ــە خێ نووســەر ل
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أ - ئەبوسەعیدی گاوانی )468–561 كۆچی / 1076–1166 زایینی(:
محەممــەدی كــوڕی عەلــی كــوڕی عەبــدواڵی گاوانــی لەســاڵی 461 كۆچــی/ 
1076 زایینــی لەدایــك بــووە، لە خوێندنگا و مزگەوتەكانی بەغدا لەســەر دەســتی 
ــری ناســراو  ــی ئیســالم وەكــو ئیمامــی غەزالــی و عیمادەدینــی تەب ــە زانایان كەڵ
بــە )الكیاهراســی( و ئەبوبەكــری شاشــی بــە زانســت گۆشــكراوە و پێگەینــراوە و  
ــی  ــی شــارەزاییەكی قووڵ ــو ســەعیدی گاوان ــاوە، ئەب ســەركەوتنی بەدەســت هێن
ــۆزان )شــعر( و  ــواری ه ــدا لەب ــان كات ــوو، لەهەم ــوودەكان هەب ــه  و فەرم لەفیق
وێژەیــی عەرەبیشــدا شــوێن پەنجــەی دیــارە و دەســتی هــۆزان دانانیشــی هەبــووە، 
هەرچەنــدە تــا ئێســتا ڕوون نەبۆتــەوە كــە دیوانــی هەبــووە یــان نــا، ســەرچاوەكان 
چەنــد دێرێكیــان لــە هۆزانەكانــی تۆماركــردووە، خۆیشــی پەرتووكێكــی 
لەبــارەی هونــەری شــیعرەوە نووســیوە، هەروەهــا شــرۆڤەی پەرتووكــی )مقاومات 

الحریــری( كــە نووســەرەكەی )الحریــری( یــە كــردوە .

ب - شێخ وەرامی گاوانی )605 كۆچی – 1208 زایینی (:
شێخ وەرام كوڕی میر ئەبو فیـــراس عیساوی كوڕی میـــر ئەبونەجمـــی گاوانییە، 
دیارتریــن و بەناوبانگتریــن كەســایەتی ئایینـــی هــۆزی گاوانــە، نزیكــەی ســاڵی 
ــی  ــی میران ــە ماڵبات ــد ل ــووە، هەرچەن ــك ب ــی لەدای ــی / 1135 زایین 530 كۆچ
دەســەاڵتددار و خانەدانــی گاوانییــە، كەچــی ئــەم دەســتی لە كاروبــاری میرایەتی 
و لەشــكری كێشــایەوە و ژیانــی تەرخــان كــرد بــۆ خواپەرســتی و گۆشــەگیری، 
كاتــی خــۆی بــە قورئــان خوێنــدن و ئایینــداری و ڕێنیشــاندان و پاڕانــەوە 
دەگوزەرانــد، تــا وای لێهــات خەڵكــی لەبــەر پیــرۆزی و بــۆ ڕاوێــژ ســەردانیان 
دەكــرد و ئامــادەی وانــە و گوتارەكانــی دەبــوون و بەنــد و ئامۆژگاریــان لــە بــۆ 

چــوون و ئاخافتەكانــی وەردەگــرت .
شــێخ وەرام پەرتووكــی )) تنبیــە الخواطــر ونزهــة النواظــر(( ی دانــاوە كــە بــە 
ــار  ــك گوت ــە كۆمەڵێ ــە ل ــتووە و بریتیی ــاوی ڕۆیش ــێخ وەرام( ن ــراوەی ش )كۆك
ــۆ كاری چاكــە و  ــۆژگاری خەڵكــی ب ــە خواناســی و وەعــز و ئام ســەبارەت ب
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ــی . ــەر )د.خ( و یاوەران ــردەوەی پێغەمب ــی ك پەیڕەویكردن
شــێخ وەرام لــە ســاڵی 605 كۆچــی / 1208 زایینــی كۆچــی دوایــی كــرد و لــە 

مــەزاری ئیمــام عەلــی كــوڕی ئەبوتالیــب لــە نەجــەف بەخــاك ســپێردرا.
624كۆچــی/                                   -547( گاوانــی  بەشــیری  موتەلیبــی  شــێخ  ج- 

زایینــی(:  1227  -1152
شــێخ موتەلیبــی كــوڕی بــەدری كــوڕی موتەلیبــی كــوڕی زوهمانــی بەشــیریە، 
ــاڵی 547  ــۆزی گاوان، لەس ــی ه ــە خێڵەكان ــیریە كــە یەكێكــە ل ــی بەش ــە خێڵ ل
كۆچــی / 1152 زایینــی هاتۆتــە دنیــاوە، زۆربــەی ژیانــی لــە بەغــدای پایتەختــی 
خەالفەتــی عەباســی بەســەربردووە و جــێ ئامــاژە بــوو لە زانســتەكانی فەرمایشــت 
بــە  بــە مامۆســتا دامــەزراوە و  لــە خوێندنگاكانــی بەغــدادا  و شــەریعەدا، 
وانەگوتنــەوە خەریكبــووە، مێژوونــووس )المنــذری(  یەكێكــە لەوانــەی لەالیــەن 
ــاڵی  ــە س ــب ل ــەی زانســتی پێبەخشــراوە، شــێخ موتەلی ــەوە بڕوانام شــێخ موتەلیب
642 كۆچــی/ 1227 زایینــی كۆچــی دوایــی كــردوە و لــە بەغــداد نێـــژراوە .

شــارەزووری)577–643كۆچی/       ی  الصــالح(  )ابــن  شــافیعی  فەقــێ  د- 
1245زایینــی(:  –  1181

ــوڕی  ــی ك ــوڕی عەبدولڕەحمان ــەالحەدینی ك ــوڕی س ــمانی ك ــن عوس تەقیەدی
عوســمانی كــوڕی موســای كــوڕی ئەبــو نەســری شــارەزووری )ابــن الصــالح( 
لەســاڵی 577 كۆچــی /1181 زایینــی لــە گونــدی شــارخانی واڵتــی شــارەزوور 
لــە بنەماڵەیەكــی خانــەدان زانســتپەروەر لەدایــك بــووە، ســەالحی باوكــی 
ــەرزی  ــە ب ــی پای ــی( مامۆســتایەكی ئایین )537-618 كۆچــی / 1142-1221زایین
ــردوە  ــاوی دەرك ــەوەوە ن ــاوی ئ ــوڕی بەن ــمانی ك ــە عوس ــوو، بۆی ــە ب ناوچەك

ــراوە. ــن الصــالح( ناس بەكــوڕی ســەالح )اب
)ابــن الصــالح( قۆناغــە ســەرەتاییەكانی خوێندنــی لــە مزگــەوت و حوجرەكانــی 
شــارەزوور بڕیــوە و الی باوكــی فیقهــی شــافیعی فێربــووە، بــۆ درێــژەدان 
ــەوێ گوێبیســتی  ــەی شــاری موســڵی كــردووە و ل ــدن باوكــی ڕەوان ــە خوێن ب
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وانەكانــی زانــای مــەزن عیمادەدیــن كــوڕی یونــس )ابــن یونــس( بــووە، دواتــر 
ــی  ــتی حەدیپ ــە زانس ــژ ل ــی درێ ــان و ماوەیەك ــی خۆراس ــە هەرێم روویكردۆت
ــە شــارەكانی قــودس  ــۆ واڵتــی شــام، ل ــەوە، پاشــان كۆچــی كــردوە ب كۆڵیوەت
و دیمەشــق و لــە قوتابخانەكانــی دیمەشــق كــە لەالیــەن ســوڵتان ســەاڵحەدینی 
ــی و فێرخــوازی  ــان قوتاب ــەوە و دەی ــری ماڵباتــی ئەیوبیی ــی ت ــی و ئەندامان ئەیوب

ــەوە . ــان دەگــرت و پاداشــتیان دەدای ــی ڕێزی ــی ئەیوب ــوون و میران هەب
)ابــن الصــالح( لەپــاڵ مامۆســتاییدا، شــارەزایەكی وردبیــن و هەڵكەوتــوو بــوو لــە 
شــرۆڤەكردنی قورئانــی پیــرۆز فەرموودەكانــی پێغەمبــەر )د.خ( وفیقهــی شــافعیدا 
هاوكات موفتیەكی بە ئەزموون و ســەركەوتوو بوو، فەتواكانی لەالیەن هەڤاڵ و 
خوێندكارەكانیانــەوە لــە بەرگێكــدا كۆكرانــەوە، ســەرەڕای فەتواكانــی ئــەم 

پەرتوكانەشــی دانــاوە :
1- طبقات الشافعیە.

2- أدب المغتبی.
3- كتاب حول مناسك الحج .

4- علوم الحدیث.
)ابــن الصالحــی( هــەر خەریكــی وانــە گوتنــەوەو فەتــوادان بــوو تــا لــە مانگــی 
)ربیــع االخــر( ی ســاڵی 1245/643 زایینــی كۆچــی دوایــی كــردو لە گۆڕســتانی 

ســۆفیەكان لەشــاری دیمەشــق بــە خــاك ســپێردرا.

ه- ابن الحاجب )570 – 646 كۆچی / 1174 – 1248 زایینی(:
فەقێــی مالیكــی زمانەوانــی بەتوانــای كــورد عوســمانی كــوڕی عومــەری كــوڕی 
ــاڵی 570  ــی س ــە دوا ڕۆژەكان ــی ڕەوادی ل ــی دوین ــوڕی یونس ــری ك ئەبوبەك
ــە  ــوس ل ــزگای ق ــە پارێ ــەر ب ــنای س ــڕی ئەس ــە باژێ ــی ل كۆچــی / 1174 زایین
ســەعیدی میســر هاتۆتــە دونیــاوە، باوكــی پــەردەدار )حاجــب( ی میــر عیزەدیــن 
ــوڕی  ــاوی ك ــمان نازن ــێ عوس ــوو، فەق ــورد ب ــۆی ك ــوڕی چەك ــەكی ك موس
پــەردەدار )ابــن الحاجــب( ی پێوەلــكا، میــر عیزەدیــن موســەكیش لــە خاڵــۆزای 
ســوڵتان ســەالحەدینی ئەیوبــی بــوو یەكێــك بــووە لــە ســەركردەكانی ســوپاكە.
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خێزانــی ابــن )الحاجــب( لــە خێڵــی ڕەوادی )ڕەوەنــدی( ســەر بەهــۆزی مەزنــی 
هەزبانیــن و لــە بنەڕەتــدا خەڵكــی دەڤــەری دوینــی هەرێمــی ئەرمینیــان كــە لــە 
ــوو،  ــی ب ــی هــۆزی هەزبان ــڵ و تیرەكان ســەدەكانی ناوەڕاســتدا هەوارگــەی خێ
هــاوڕێ لەگــەڵ ئەیوبیــەكان پەڕیــوەی واڵتــی شــام و میســربوون بــە یەكجــاری 

لــە تاراوگــەی گیرســانەوە.
)ابــن الحاجــب( هــەر بــە منداڵــی نێردراوەتــە بــەر خوێنــدن و لــە خوێندنگاكانــی 
قاهیــرە قورئــان و فیقهــی مالكــی فێربــووە، دواتــر بەزمانــی عەرەبیــەوە خەریــك 
بــووە، دەســتێكی بــااڵی هەبــوو لــە وردەكارییەكانــی و وشەســازی و رستەســازی 
زمانــی عەرەبــی و خاوەنــی دیــد و تێڕوانینــی رێزمانــی تایبەتــی خــۆی هەبــوو 
كــە هەندێكیــان تــا ئەمــڕۆش بەهــاو گرنگیــان هــەر مــاوە، نووســینەكانی 
لەوپــەڕی تێــر و تەســەلی و ڕەوانــی بــوو، لــە شــارەكانی قاهیــرە و دیمەشــق و 
ــە  ــوون و ســوودیان ل ــی دەب ــادەی وانەكان ئەســكەندەریە، خەڵكانێكــی زۆر ئام
بۆچــوون و ســەرنجە وردەكانــی وەردەگــرت و تــا مانگــی شــەواڵی ســاڵی 646 
كۆچــی / 1248 زایینــی لەشــاری ئەســكەندەرییە چــووە بــەر دلۆڤانــی خــودا و 

ئــەم بەرهەمانــەی لەپــاش بەجێمــاوە كــە گرنگترینیــان :
1- المنتهی فی اصول الفقة.

2- الشافیة فی الصرف )دەربارەی وشەسازی لە زمانی عەرەبیدا(.

3- الكافیة فی النحو  )دەربارەی ڕستەسازی لە زمانی عەرەبیدا(.
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كوردونووسینەوەیمێژوو:

  

  بەشــداری مێژوونووســانی كــورد و ئەوانــەی نیشــتەجێی كوردســتانن كــە 
بەتــەواوی یەكالنەبوونەتــەوە كــە ڕەگەزیــان كــوردن یــان نــا، لــە نووســینەوەی 
ــان  ــەوەی بەبەرهەمەكانی ــتانە لەبەرئ ــەر ڕاوەس ــدوان و لەس ــایانی لێ ــژوودا، ش مێ
الپــەڕە شــاراوەو نەزانراوەكانــی مێژوویــان ڕوونكردۆتــەوە و لــە فەوتــان و 
لەبیرچوونەوەیــان ڕزگاركــردووە، جــا چ مێــژووی گشــتی ســەر زەمینـــی ئیســالم 
بێــت یــان مێــژووی شــارێك یــان هەرێمێكــی كوردنیشــین . لــەو مێژوونووســە 

ــاوە وەك: ــان دان ــتی پەرتوكی ــژووی گش ــارەی مێ ــتانانەی دەرب كوردس

لــە هەرێمــی چیاكانــی  لەدایكبــووی شــاری دەینــوەر  1- دەینــوەری 
الطــوال(. )االخبــار  )كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت( خاوەنــی كتێبـــی 

2- ابــن االثیـــر، لەدایكبــووی جزیــرەی بۆتــان چەند پەرتووكێكــی مێژوویی 
دانــاوە لەوانــە  )الكامــل فــی التاریــخ ( و )التاریــخ الباهــر( و )البــاب فــی 

تهذیــب االنســاب(.
ســوڵتان  بــرای  شاهنشــای  میــر  نــەوەی  شاهانشــا،  ابــن   -3
الحقائــق(. )مضمــار  پەرتووكــی  دانــەری  ئەیوبــی  ســەالحەدینی 
4- ابــن خلــكان لــە هــۆزی زەرزاری و خــاوەن كتێبــی )وفیــات االعیــان و 

أنبــاء  الزمــان(.
5- عیزەدیــن محەمــەد نــەوەی میــر خوشــترین )هكایــی( لــە ســەركردەكانی 

ســوڵتان ســەاڵحەدین. نووســەری كتێبــی )تاریــخ ابــن ابــی الهیجــاء(
6- میـــر ئیســماعیلی كــوڕی عەلــی ناســراو بــە )ابــو الفــداء  ( لــە بنەماڵــەی 
ــر( و  ــار البش ــی اخب ــر ف ــی )المختص ــەردوو پەرتووك ــی ه ــی خاوەن ئەیوب

ــدان( . ــم البل )تقوی
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لەنێــو دانــەران و مێژوونووســانی كوردســتان، نیشــتمانپەروەرانی وا هەبــوون كــە 
لەپــاڵ بایەخــدان خۆخەریككردنیــان بــە خزمەتكردنــی ئایینــی ئیســالم و دانانــی 
پەرتــووك ســەبارەت بــە زانســتە ئایینیــەكان، هۆگــری و خۆشەویســتی نیشــتمان 
ــۆ  هەســتی دەبزوانــدن وای لێكــردن كــە بەشــێك لــە كاتیــان تەرخــان بكــەن ب
ــوون و  ــك ب ــدا لەدای ــەی كــە تێی ــەو شــارە و هەرێمان ــژووی ئ نووســینەوەی مێ

ــوون. پەروەردەكراب
چەنــد  پێــداوە  ئاماژەیــان  مێژوونوســان  و  ڕوونبۆتــەوە  ئێســتا  تــا  ئــەوەی 
بەمێــژووی شــار و هەرێمەكانــی  تایبەتــن  ســەرچاوەیەكی مێــژووی هــەن 
كوردســتان لەوانــە )تاریــخ اذربیجــان( كــە لەالیــەن )ابــن ابــی الهیجــاء  الروادی( 
ــی ڕەوادی بێــت، و )تاریــخ  ــە میرەكان ــەوە دەچێــت ل ناوێكــەوە نووســراوە و ل
ــە )تاریــخ حصــن كیفــا( و )تاریــخ االخــالت( و )تاریــخ الفارقــی( و  ــل( ل ارب
)تاریــخ اربــل( لــە نووســینی )ابــن المســتوفی( و چەنــد مێژوویەكــی تــر، بێجگــە 
ــی دی  ــل( و ئەوان ــخ ارب ــی )تاری ــا بەرگــی دووەم ــی و تەنه ــژووی فارق ــە مێ ل
هەمــوو لەناوچوونــە و بەدەســتمان نەگەیشــتوون و هیچیــان لەبــارەوە نازانرێــت.

- ئیبــن خەلــەكان )ابــن الخلــكان( )608 – 681كۆچــی / 1211- 
1282 زایینــی(

ئیبــن خەلــەكان نــاوی ئەحمــەدی كــوڕی محەمــەدی كــوڕی ئیبراهیمــی 
كــوڕی ئەبوبەكــری كــوڕی خەلــەكان، بنەماڵەكەیــان بەنــاوی خەلەكانــی باپیــرە 
ــە  ــی ل ــاڵی 608 كۆچی/1211زایین ــە س ــردوە. ل ــی دەرك ــەوە ناوبانگ گەورەیان
خێزانێكــی ئایینــی و خانەدانــی كــوردی زەرزاری و لــە قــەاڵی هەولێــر لەدایــك 
ــر  ــی هەولێ ــرە و قوتابخانەكان ــە حوج ــی ل ــی خوێندن ــە بەراییەكان ــووە، قۆناغ ب
تەواوكــردووە و لەشــاری موســڵیش الی زانــا كەمالەدینــی كــوڕی یونــس )ابــن 
یونــس( درێــژەی بەخوێنــدن داوەو لەتافــی الوێتیــدا لــە هەولێــر دەرچــووە و بــە 
نەریتــی فێرخوازانــی كــورد ڕوویكردۆتــە واڵتــی شــام كــە ئەوكاتــە بەشــێك بوو 
ــە قەڵەمــڕەوی ئەیوبــی و ماوەیــەك لەشــاری حەلــەب ماوەتــەوە و الی قــازی  ل
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ــە  ــان ڕوویكردۆت ــی، پاش ــداد( خوێندویەت ــن ش ــەداد )اب ــوڕی ش ــن ك بەهائەدی
ــی  ــی دەوڵەت ــە دام و دەزگا قەزاییەكان ــرە ل ــە قاهی دیمەشــق و لەوێشــدا چووەت

ــی كــردووە . ــی خزمەت ئەیوب
ــایەتی زانســتی و  ــوس و كەس ــن مێژوون ــن و ناودارتری ــەكان مەزنتری ــن خەل ئیب
قەزایــی كــوردە، بەڕادەیەكــی بــەرز مرۆڤێكــی بەهرەمەنــد و لێهاتــوو و زیــرەك 
بــوو و شــارەزاییەكی كارامــە بــوو لــە شــەریعەت و دادوەری ئیســالمیدا، جێگەی 
ســتایش و متمانــەی پاداشــتەكانی ئەیوبــی و مەملوكــی بــوو، ســەردەمانێك قــازی 
گشــتی – قــازی قازیــەكان )قاضــي القضــاة( بــوو لــە دیمەشــق و واڵتــی شــام 
ــاوی  كــە بڵنتریــن پایــەی دادوەریــە و وەك قازییەكــی ڕاســترەو دادپــەروەری ن
دەركــرد، هەروەهــا لــە قوتابخانەكانــی دیمەشــق بــۆ مــاوەی دە ســااڵن وانــەی 

دەگوتــەوە و لــە ســاڵی 681 كۆچــی / 1282 زایینــی كۆچــی دوایــی كــرد.
ئیبــن خەلــەكان هەرچەنــدە ســەرقاڵی ئیش و كاری قازیەتی و مامۆســتایەتی بوو، 
ئــارەزووی مێژوونوسینیشــی هەبــوو، وەك خــۆی دەڵێــت خولیــای دەستخســتن و 
دەوركردنــەوەی پەرتووكــە مێژووییــەكان بــوو تــا گەلێــك زانیــاری و دەنــگ و 
باســی پیاوانــی مێــژووی الكەڵەكەبــوو و لــە ســاڵی 654 كۆچــی / 1256 زایینــی 
پەرتووكــی )وفیــات االعیــان و أنبــاء ابنــاء الزمــان( ی نووســی كــە بــە گەواهــی 
ــاراو و  ــەران ســەرچاوەیەكی ڕەســەن و دانســقەیە و زمانێكــی ڕەوان و پ ڤەكۆڵ
شــێوازێكی جــوان و پوختــە نوســراوە، مێژوونــووس گەلێــك وردەكاری كــردوە 
و ڕێبــازی بــێ گــرێ و گۆڵــە بەكارهێنــاوە مەبەســتی داوە بــە دەســتەوە و ئــەو 

هەواڵــەی گومانــی لــێ كردبێــت پشــتگوێی خســتوە .
ئــەم پەرتوكــە كــە لــە هەشــت بەرگــی قەبــارە گــەورەدا باڵوكراوەتــەوە، ژیاننامە 
و بەســەرهاتی پتــر لــە هەشــت ســەد كەســایەتی موســڵمان لەخــۆ دەگرێــت كــە 
هەندێكیــان كــوردن پاشــا و میــر و ســەركردە و زانــا و شــاعیر و قــازی و وەزیــر 
و تۆڕەڤــان و مێژوونــوس و زانیاریەكــی زۆر و باوەڕپێكــراو پێشــچاو دەخــات و 
ئیبــن خەلــەكان بــەم پەرتووكــە نایابــەی كەلێنێــك لــە پەرتوكخانــەی مێژوویــی 

پڕكردۆتــەوە .
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-كوردوڕێچكەیسۆفیگەری:

ســۆفیگەری – تەســەوف وەك بیرمەنــدی موســڵمانان )ابــن خلــدون( ) 732 
ــە  ــان ل ــە وازهێن ــە ل ــت بریتیی ــی ( دەڵێ ــی / 1332 – 1405 زایین – 808 كۆچ
خۆشــی رووكەشــی ژیــان و خۆتەرخــان كــردن بــۆ پەرســتنی خــوای گــەورە و 
دەســت بــەردان لــە جوانــی و ڕازاوەیــی دنیــا و خۆبەدوورگرتــن لــەو شــتانەی 
مــرۆڤ ئارەزوویــان دەكات لــە ڕابــواردن و ســامان و پلــە و پایــە و پەیوەســت 
ــەر  ــی پێغەمب ــەش الی هەڤااڵن ــتن، ئەم ــازی خواپەرس ــگا بەنی ــە خەڵوەت ــوون ل ب
ــی دوای  ــووە، كەچ ــتگیر و باوب ــی گش ــینان نەریتێك ــران و پێش )د.خ( و باوباپی
ئــەوەی دنیاخــوازی الی مــرۆڤ هاتەكایــەوە، ســۆفیگەری تەنهــا ئــەو كەســانەی 

ــەوە كــە نەریتــی خواپەرســتیان پاراســت . دەگرێت
ــەكردن و  ــە گەش ــە ل ــان هەی ــی و بەرچاوی ــی بنەڕەت ــورد ڕۆڵ ــی ك پیاوچاكان
درێژەپێدانــی ڕێبــازی ســۆفیگەری و باڵوكردنــەوەی بیروبــاوەڕی خواپەرســتی و 
گۆشــەگیری لەنێــو چیــن و توێژەكانــی كۆمەڵــگادا و تێگەیانــدن و ئاشــناكردنی 
ــە چەمــك و مەبەســتی ڕێچكــەی ســۆفیگەری. لەڕاســتیدا  ــك ب ــی خەڵ كۆمەاڵن
زۆربــەی ڕێبــەر و ڕێنیشــاندەرانی ســۆفیگەری لــە ســەدەكانی پێنجەم و شەشــەمی 
كۆچــی / یازدەهــەم و دوازدەهەمــی / زایینــی لە ئەولیــا و پیاوچاكانی كوردبوون 

لەوانــە:
1- شــێخ محەمــەدی شــەنبەكی )ســەدەی پێنجەمــی كۆچــی / یازدەهەمــی 

زایینی( 
ــەواری  ــۆزی ه ــە ه ــەدە( ل ــان س ــەواری )هەم ــری ه ــێخ ئەبوبەك 2- ش

دانیشــتووی ناوچــەی )البطائــح( لــە خــوارووی عێــراق.
3- شێخ ئەبو وەفای حلوانی ناسراو بە )تاج العارفین(
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 لەتیـــرەی نەرجســی كــە تیرەیەكــی تــرە لــە هــۆزی گاوان، كــە یەكێكــە 
ــێخ  ــتاندا، ش ــە كوردس ــۆفیگەری ل ــڕەوی س ــن پێش ــن و ناودارتری ــە مەزنتری ل
عبدالقــادری گەیالنــی شــاگردی ئــەم بــووە و لەبەردەســتیدا فێـــری خواپەرســتی 

ــەوە. ــی گێڕاوەت ــف و كەرامات ــووە و كەش ب

4- شێخ جاگیری زاهید )م 590 كۆچی/ 1194 زایینی(
شــێخ جاگیــر، نــاوی دروســتی محەمــەدی كــوڕی دەشــەمی نێرگزیــە لــە 
خێزانێكــی كــوردی هــۆزی گاوانییــە، جێگــر و درێــژە پێــدەری گــەورە 
ــە عێراقدا،ســەرچاوەیەكانی تەســەوف لەســەری دواون  ــی ســۆفیگەریە ل ڕێبەران
و باســی كەشــف و كەرامــات و ژیانــی خەڵوەتنشــینیان كــردوە،  لــە بیابانێكــی 
چۆڵەوانیــدا لــە گۆشــەیەكی دوورە دەســت پەناگیـــر ژیانــی بەســەردەبردو 
دابــڕاو لــە ئاوەدانــی خەریكــی خواپەرســتی بــوو تــا لــە ســاڵی  590 كۆچــی/ 
ــە تەنیشــت گۆشــە و  ــەری ل ــرد، پاشــان دانیشــتوانی ســامەڕا و دەوروب 1194 م
گۆڕەكــەی گوندێكیــان ئــاوەدان كــردەوە و تــا رۆژگاری ئەمــڕۆش هەرمــاوە و 
بــە )رازان( دەناســرێت و دەكەوێتــە ڕۆژهەاڵتــی ڕووبــاری دیجلــە و لــە دووری 

24كــم لەشــاری ســامەرا.
دوای مردنــی شــێخ جاگیـــر بــراو برازاكانــی درێژەیــان بــە ڕێبازەكــەی داو تــا 
ــوون. ــەردەوام ب ســەرەتای ســەدەی هەشــتەمی كۆچــی / چواردەمــی زایینــی ب
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پــرســــیار

ــان  ــی زگماكی ــان بەزمان ــورد بەرهەمەكانی ــی ك ــان و بیرمەندان ــی زانای 1- بۆچ
ــی؟ ــوردی نەدەنوس ك

2- فێرخوازانــی كــورد بۆچــی نیشــتمانیان بەجێدەهێشــت و بــەرە و شــارە 
گەورەكانــی جیهانــی ئیســالمی كۆچیــان دەكــرد؟

3- ڕێبازی سۆفیگەری پێناسە بكە و ناوی گەورە سۆفیاتی كورد بنووسە.
ــتان  ــورد و كوردس ــژووی ك ــارەی مێ ــە دەرب ــن ك ــانە كێ ــەو مێژوونووس 4-  ئ

ــاوە؟ ــان دان پەرتوكی
ــایەتیانە  ــەم كەس ــك ل ــەبارەت یەكێ ــە س ــە ك ــادە بك ــك ئام ــە ڕاپۆرتێ 5- كورت

ــۆران(. ــدواڵی گ ــو عەب ــەدی زەراری، ئەب ــێخ ئەحم ــب(، ش ــن الحاج )اب
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بەشیهەشــتەم

یهكهم:

شارستانییەتیئەورووپالەسەدەكانیناوەڕاستدا

ســەدەكانی ناوەڕاســت لــە مێــژووی ئەورووپــادا بــەو ســەردەمە دەگوترێــت كــە 
ــەكان كــە هــاوكات لەگــەڵ  ــی هاتنــی ســەردەمی كۆن ــوان كۆتای ــە نێ دەكەوێت
روخاندنــی ئیمپڕاتۆریەتــی ڕۆمانــی لــە ڕۆژئــاوا لــە ســاڵی 476 زایینــی و هەتــا 
ــە ســەدەی چواردەیەمــی زایینــی  ــەوە )ڕێنیســانس( ل ســەرەتای ســەردەمی بوژان
ــادا  ــی ئەوروپ ــە دیرۆك ــەدەی ل ــن نزیكــەی هەشــت س ــەدەكانی ناوێ ــا س . وات
خایانــدوە شارســتانی گەالنــی ئەورووپــا ئــەو وەختــە ئەوەنــدە گیــرۆدەی 
ــوودە و  ــەكان و ئال ــی فكــری ســەردەمی كۆن بەســەرچووك و بۆشــایی و میرات
ــانی  ــەك هەڵكش ــوو بەڕادەی ــە ب ــی و كەنیس ــی ئایین ــەاڵتی رۆح ــتەی دەس وابەس
بەشــێنەیی و گەشــەكردنی ســنوورداربوو. بەگوێــرەی ژیــار و پێشــكەوتنی 

ــوو. ــالمی نەب ــتانییەتی ئیس شارس
ئەورووپــا  بووژانــەوەی  بــۆ  لەبــاری  زەمینەیەكــی  بــەاڵم 
پێكهێنــاوە، كــە دواتــر لــە ســەردەمی نوێــدا پێشــڤەچوونی  شارســتانیانەی 
هەبــوو. دنیــا  هەمــوو  ســەر  بــۆ  كاریگــەری  كــە  لێكەوتــەوە  گــەورەی 



203

بەندییەكەم:ئایینوكۆمەڵگایئەورووپی:

1-كلێسەیمەسیحی)كریستیان(:   
ــە فەلەســتین دەركەوتــووە و پەیامبــەر  ئایینــی مەســیحی وەكــو ئایینــی ئاســمانی ل
و موژدەبــەر بەخشــی ئایینەكــە حەزرەتــی )مەســیح( )ســاڵوی خــوای لێبێــت( بــۆ 
ڕێگرتــن لــە خراپــەكاری و ســتەم و بــێ دینــی و باڵوكردنــەوەی یەكتــا پەرســتی 
و تەبایــی و خۆشەویســتی لەنێــو مرۆڤــدا هــەوڵ و كۆششــی بەردەوامــی كــردووە.
مەســیحەت بەخێرایــی لەنێــو هەرێــم و ئاوەدانییەكانــی قەڵەمــڕەوی دەوڵەتــی 
ڕۆمانــی دا پــەرەی ســەند و باڵوبــۆوە خەڵكێكــی زۆر باوەڕیــان پێهێنــا، پــاش ســێ 
ســەدە لــە دەركەوتنــی، ئیمپڕاتۆریەتــی ڕۆمانــی وەكــو ئایینێــك دانــی پێدانــا. ئیتــر 
ــی مەســیحی لەســەر دەســتی  ــەی  بڕواداران ــازار و مەینەتیان ــەو چەوســاندنەوەو ئ ئ
دەســەاڵتدارانی ڕۆمانــی گیــرۆدەی بــوو بــوون كۆتایــی هــات. لەســاڵی 438 زایینی 
ئاینــی مەســیحی وەكــو تاكــە ئایینــی ڕەوا لــە ئیمپڕاتۆریەتــی ڕۆمانــی ڕێــی پێــدراو 
بتپەرســتی قەدەغەكــراو، بەمــەش ئایینی مەســیحی بــوو بە پێكهێنەر و ئاراســتەكەری 
ــی مەســیحی دا  ــە ئایین ــەو ســەردەمە. كڵێســە ل ــای ئ ســەرەكی شارســتانی ئەوروپ
ــەوەی  ــە ســەرەتای باڵوبوون ــە تــاوان، ل شــوێنی خوداپەرســتی و پــاك بوونەوەیــە ل
ئاینەكــە و لەگــەڵ زۆربوونــی بڕواهێنــەران كڵێســەكانیش زۆربوون كــە بەڕێوەبردنی 

كاروباریــان لــە ســەرەتادا ســادە و بــێ گــرێ و گــۆڵ بــوو.
بــەاڵم پــاش ئــەوەی ئاینەكــە لــەزۆر جێگــەی باڵوبــۆوە و كەوتــە ژێــر كاریگــەری 
بیروبــاوەڕ و ســروتە خۆجێیەكانــی ئاینەكانــی دیكــە بــەرە بــەرە ئاڵــۆزی لــە 
ڕێكخســتنەكانی كڵێســە دروســت بــوو . وای لێهــات هــەر كڵێســەیەك ســەرۆكێكی 
ــوو كــە پێیــان دەگــوت )ئەســقوف( و ژمارەیــەك قەشــە هاوكاریــان دەكــرد. هەب

2-دەركەوتنیپاپایەتی:
دا،  مەســیحی  كڵێســەكانی  لەنێــو  ڕۆمانــی  ئیمپڕاتۆریەتــی  ســەردەمی  لــە 
ــەوەی  ــش لەبەرئ ــوو، ئەوی ــەت ب ــە و تایب ــی تاقان ــودان پێگەیەك ــا خ ــەی ڕۆم كڵێس
لــە  بــوو، هەروەهــا شــیاوی و بااڵدەستیەكەشــی  لــە پایتەختــی ئیمڕاتۆریــەت 

ســەلمێندرابوو. دا  مەســیحی  كەلتــووری  و  دینــی  دەقــی  هەندێــك 
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كڵێســەی ڕۆمــا وەكــو كڵێســەی دایــك تەماشــا دەكــرا بــەو پێودانگەی )بطــرس( یەك 
لــە یاوەرانــی مەســیح ماوەیــەك ســەرۆكی كڵێســەی رۆما بــوو و پیــرۆزی و بەرەكەتی 

وی دوای خــۆی بەجێنشیشــینەكانی لەوێنــدەرێ بڕاوە.
ــوا(  ــی خ ــكاری خزمەتكاران ــان )خزمەت ــا ی ــاوی پاپ ــی وە نازن ــاڵی 451 زایین لەس
ــی و  ــی ڕۆمان ــبوونی دەســەاڵتی ئیمڕاتۆریەت ــراوە و دابەش ــا گوت ــە ئەســقوفی رۆم ب
ــاری  الوازبوونــی وایكــرد دەســەاڵتی پاپاكانــی ڕۆمــا پەرەبســێنێ و هەرچــی كاروب
ئایینــی كلێســەكانی مەســیحی ڕۆژئــاوا هەبــوو لەالیەن پاپــاوە ســەرۆكایەتی و رابەری 

دەكــرا یەكەمیــن پاپــاش )لیــۆ( ی یەكــەم بــوو.
لــە بەناوبانگتریــن پاپاكانــی ئــەو ســەردەمە )كلمنتــی یەكــەم، سیلڤســتەری یەكــەم، 

ــی. گریگــۆری گــەورە )590-640( زایین
3-ڕەبەنی

ڕەبەنــی وەكــو دیاردەیەكــی ئاینــی مەســیحیەت هــەر لــە ســەدەی ســێیەمی 
زایینییــەوە دەركەوتــووە، هەرچەنــدە ژیانــی خوداپەرســتی بــە تەنهــا و لــە چۆڵەوانی 
داو گردەنیشــین كــردن و خۆتەرانــدن لــە ئاوەدانــی بــۆ پاككردنــەوەی رۆح، 
ــە شارســتانییەتە كەونەراكانــی هینــد و چینــدا،  ریشــەیەكی رۆژهەاڵتــی هەیــە و ل
ــە ســەرەتای  ــی ل ــی مەســیحی دا بەتایبەت ــە ئایین ــەاڵم ل ــوون، ب ــی هەب پەیڕەوكەران
ــی  ــی ئایین ــە ژیان ــێك ل ــە بەش ــوو ب ــرت و ب ــەرەی گ ــەدەكانی ناوەڕاســت دا پ س
بەگشــتی دەشــێت ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە بــڕوای پتەوی ئاینــی و خــۆ قوتاركردن 
ــن  ــان گرنگتری ــە ژی ــان ل ــەوەی شكســتی هێن ــوو كردن ــاندنەوە و قەرەب ــە چەوس ل

ــوو. ــی ب ــی ســەرهەڵدانی ڕەبەنایەت هۆكارەكان
لەبەدیارتریــن ڕەبەنەكانــی ســەدەكانی ناوەڕاســت بڕوادارێكــی میســری كــە نێــوی 
)باخۆمیــۆس 286 – 346 زایینــی(ە كــە بــە ڕێكخەری ژیانــی ڕەبەنایەتی دادەنرێت، 
چونكــە بەخۆیــی و كۆمەڵێــك لــە برادەرەكانــی بڕیاریــان دابــوو پێكەوە بژیــن و واز 
لــە تەنەخــی )گۆشــەگیری( و تەمبەڵــی بێنــن و ئیــش بكــەن و دوور لــە ئاوەدانــی 
لــە دێرێكــدا پێكــەوە خواپەرســتی بكــەن و خــودان پێــڕەو ڕێســای خۆیــان بــن . 

بــەم جــۆرە ژیانــی دێــری بــوو بــە ڕوكاری دیــاری ڕەبەنایەتــی.
جگــە لــە باخۆمیــۆس هەریەكــە لــە قەدیــس بــازل و قەدیســی بەندكــت و لەنێــو 

نــاوە دیارەكانــی ژیانــی ڕەبەنایەتیــن.
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4-بیریارانیئاینیمەسیحی
پــاش ئــەوەی ئایینــی مەســیحی لــە دەوڵەتــی ڕۆمانــی دا باڵوبــۆوە و بــڕوا 
پێهێنەرانــی زۆربــوون . لــە نێوانیانــدا چەنــدان كەســایەتی ئایینــی دەركەوتــن كــە 
ــان داوە  ــی مەســیحی و هەوڵی ــری ئایین ــەرەدان بەبی ــە پ ــوە ل ــان بینی ــی گرنگی ڕۆڵ

ــان . ــۆ ژی ــێ ب ــان هەب شــیكردنەوەی خۆی
قەدیســی ئۆگســتینی )354 – 430 زایینــی ( لــە دیارتریــن بیریارانــی مەســیحییە كە 
لــە ســەرەتاكانی ســەدەكانی ناوەڕاســتی بیــرو بۆچوونەكانــی خــۆی لەمــەڕ ئایــن و 
ڕابــردووی ژیــان دەربڕیــوە، بەناوبانگتریــن كتێبەكانی دانپێدانــان  )Confessions( و 
شــاری خــوا )The city of God(، كــە لــە كتێبــی دووەم دا باســی ئــەوە دەكات كــە 
مــرۆڤ لەژیانــی دا هاوواڵتــی دوو شــارە یەكەمیــان شــاری زەوی و ئــەوی تریــان 
شــاری ئاســمان )خــوا( كــە شــاری یەكــەم نموونــەی خراپــەكاری و دەســەاڵتی 
ــی  ــۆ الوازی و ڕووخان ــەوە ب ــتینی لێكدان ــە ئۆكس ــەو پێودانگ ــەر ب ــیحە. ه مەس

دەوڵەتــی ڕۆمانــی دەكات.
ــنبیری  ــد و ڕۆش ــی خێرەمەن ــە پیاوێك ــە ب ــەم 590-604 ك ــۆری یەك ــا گریگ پاپ
ــە  ــەكار و ب ــرە وەكــو پاپایەكــی ب ــدا زۆرت ــە ژیانی ــرێ ل ســەردەمی خــۆی دادەن
مشــوور بــۆ ئایینــی مەســیحی ناســراوە، بــەاڵم چەنــدان كتێبیشــی نووســیوە لەوانــە 

ــی دەكات. ــی ئاین ــی )گفتوگــۆكان( كــە باســی ژیان كتێب

ئاینی مهسیحی له ئهوروپا له سهدهكانی ناوهڕاست
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بهندیدووهم:زانستوڕۆشنبیری

لــە ســەرەتای ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، ئایینــی مەســیحی بەجۆرێــك لــە 
ــە  ــا، بۆی ــتی دەهێن ــە بتپەرس ــی ب ــەرە كۆتای ــە بەرەب ــۆوە. ك ــا باڵوبووب ئەوروپ
لــەو وەختــەوە قۆناغێكــی هــزری نــوێ لــە مێــژووی ئەوروپــا دەســت 
پێــدەكات. كــە ئەدەبــی مەســیحی جێــی ئەدەبــی كالســیكی )یۆنانــی و 
ــەوە  ــوون پووكان ــەك زانســتی و هــزر و فێرب ــۆ ماوەی ــەوە، ب ــی( دەگرێت ڕۆمان
و پەڕاوێــز بوونیــان بەخــۆوە دیــت و هەرچــی لــەو بوارەشــدا هەبــوو دەبــوو 

ــێ. ــە داب ــەت كڵێس ــە خزم ل
ــا  ــە ئەوروپ ــی دا ل ــە ســەدەی هەشــتەم و ســەرەتای ســەدەی نۆیەمــی زایین ل
هەندێــك مەڵبەنــدی ڕۆشــنبیری دەركەوتــوون و دیارتــرن هــەوڵ و هەنــگاوی 
ــە  ــەوە ك ــنبیری دادەبینیت ــی ڕۆش ــە ڕابوونێك ــۆی ل ــوارەدا خ ــەو ب ــە ل لێبڕاوان
ــی كارۆلەنجــی كــە  ــو دەوڵەت ــەوەی كارۆلەنجــی( بەناوبانگــە، بەنێ ــە )بوژان ب
لــە بەشــێكی بەرچــاوی ئەوروپــای رۆژئــاوا دەســەاڵتدار بــوو، لــە ســەردەمی 
شــارلماندا )768-814 زایینــی( گرنگــی زۆر بــە زانســت دراوە شــارلمان 
بوژاندنــەوەی   . كــردوون  دەســتگیرۆیی  داوەو  زانایانــی  هانــی  بۆخــۆی 
ــوو  ــەوڵ ب ــن ه ــەاڵم یەكەمی ــوو، ب ــەن نەب ــدە درێژخای ــی هەرچەن كارۆلەنج
بــۆ تواندنــەوە و گونجاندنــی توخمــی ڕۆشــنبیریانەی جیاجیــای كالســیكی و 

ــەدا. ــە و كای ــەك بۆت ــیحی لەی ــی و مەس جەرمان

1-مەڵبەندەكانیڕۆشنبیری:

ــی  ــنبیری برەوێك ــا ڕۆش ــە ئەوروپ ــتدا، ل ــەدەكانی ناوەڕاس ــەرەتای س ــە س ل

هەڵێنــا،  هەنــگاوی  زاینییــەوە  نۆیەمــی  لەســەدەی  بــەاڵم  نەبــوو،  وای 
ــا  ــان تــێ گــەڕاو، زان ــوون و زانینی ــا بزاوتێكــی فێرب هەندێــك شــاری ئەوروپ
و هەڵوەدایانــی زانســتیان لــێ خڕبوونــەوە، شــاری ســالرنول لــە ئیتالیــاو 
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شــارەكانی فولــدا لــە ئەڵمانیــا و پاریــس و شــارتز لــە فەڕەنســا لــە دیارتریــن 
مەڵبەندەكانــی ڕۆشــنبیری ئەوروپــا بــوون. كــە لــەوێ و لەشــوێنی جیاجیــای 
و  دەكرانــەوە  قوتابخانــە  بەرەبــەرە  كڵێســەكاندا  لــە  ئەوروپــادا  دیكــەی 

ــران. ــن دەك ــدەواری و زانی ــری خوێن ــدا فێ ــان تێ قوتابی

2-فەلسەفەیقوتابخانەیی)سكوالستیك(.
فەلســەفەی قوتابخانەیی فەلســەفەی مەســیحی ســەدەكانی ناوەڕاســتی ئەوروپایە، 
ــا  ــەی ئەوروپ ــی ئەوكات ــە قوتابخانەكان ــی، چونكــە ل ــرا قوتابخانەی ــی دەگوت پێ

دەخوێنــدرا.
قەدیــس ئەنســلم ئــوف كنتربــری كــە لــە ســاڵی 1109 زایینــی كۆچــی دوایــی 
كــردووە، بــە دامەزرێنــەر و بناغــەی داڕێــژەری فەلســەفەی قوتابخانەیــی 

مهڵبهندێكی رۆشهنبیری له ئهوڕوپا له سهدهكانی ناوهڕاست 
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دادەنــرێ، ئــەو كــە پیاوێكــی ئایینی مەســیحی بــوو فەیلەســوفێكی هەڵكەوتووی 
ســەردەمەكەی خــۆی بــوو، هەوڵــی دەدا بوونــی خــواو ڕازەكانــی ئاینــی 

ــە بســەلمێنێ. ــە بەڵگــەی لۆجێكــی عەقالنیان مەســیحی ب
ــەفەدا  ــی فەلس ــی گونجاندن ــە هەوڵ ــا ل ــەردەمەی ئەوروپ ــەو س ــوفانی ئ فەیلەس
بــوون لەگــەڵ ئاینــی مەســیحی و دەیانویســت لەگــەڵ یەكیــان بســازێنن، لــەو 
پێنــاوەدا هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی ســێزدەهەمی زایینــی لــە ئەوروپــا بەرەبــەرە 
نووســراوە فەلســەفییەكانی ئەرســتۆ وەرگێڕدرانــە ســەر زمانــی التینــی و دواتــر 
كتێبــە فەلســەفیەكانی فەیلەســوفی ئیســالمی ئیبــن روشــد وەرگێــڕدرا بــۆ زمانــی 
ــی  ــە زانكۆكان ــان ل ــی ئەرســتۆ پێگەیەكــی بەرچاوی ــڕای كتێبەكان التینــی و وێ

ئەوروپــا پــێ بــڕا.
ــی  ــوفە بەناوبانگەكان ــە فەیلەس ــەك ل ــی ی ــی )1225-1274( زایین ــا ئەكوین تۆم
ــدا كــە بەناونیشــانی  ــە بەناوبانگەكەی ــە كتێب ــوو. كــەوا ل ــا ب ــەی ئەوروپ ئەوكات
ــاوەڕی كڵێســەی كاســۆلیكی  ــۆ بیروب ــی ب )پوختــەی الهــوت(، ڕاڤەیەكــی قوڵ
ــی  ــی ئەرســتۆ لەگــەڵ ڕێنماییەكان ــرو بۆچوونەكان ــی داوە بی كــردووە، و هەوڵ

ــێ. بگونجێن
ــەردەوام  ــتی دا ب ــەدەكانی ناوەڕاس ــاوەی س ــەر لەم ــی ه ــەفەی قوتابخانەی فەلس

ــەوە چــوو. ــەرەو پوكان ــر ب ــەوە ئیت ــی ی ــە ســەدەی چــواردەی زایین ــوو، ل ب

3-هونەریبیناسازی:
ــۆوە  ــەكردنی بەخ ــەخ و گەش ــازی بای ــتدا، كاری بیناس ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ل
بینیــوە و بــە هونەرێكــی ئەندازەیــی جــوان خــۆی نوانــدوە. ئەمــەش بەتایبەتــی 
لــە تــەالر و بینــا بنیادنــراوە ئایینیەكانــدا دەردەكــەوێ، بەتایبەتــی كاتدرائیــەكان 

ــوون. ــە سەرانســەری ئەوروپــادا دروســت كراب كــە ل
شــێوازێكی گرنگــی بیناســازی ئــەو ســەردەمەی ئەوروپــا )ئەندازیاری ڕۆمانســیە( 
كــە زیاتــر بــۆ دروســتكردنی كڵێســەكان بەكاردەهــات كــەوا بنمیچــی لــە 
كەرپــووچ دروســت كــراو دیــواری ئەســتوور بــوو هەیوانێكــی ســەرەكی هەبوو. 
كــە لــە هــەردوو الوە دوو ڕاڕەوەی تەســكی پێدادەهــات كــە دینگــە و پایــەی 
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گەورەیــان لەنێوانــدا هەبــوو، بۆئــەوەی بنمیچەكــە ڕابگرێــت. و كەوانەیــەك 
ــە كڵێســای ڕۆمانســكیدا پەنجــەرەی  ــد و ل ــەك دەگەیان ــی بەی ســەری دینگەكان

گچكــە هەبــوو ئەمــەش بــۆ پاراســتنی قایمــی دیــوارەكان.
ــەری بیناســازی  ــە هون ــوو ل ــی ب ــاری بیناســازی بریت جۆرێكــی دیكــەی ئەندازی
)قوتــی( كــە بەنێــوی قوتــەكان كرابــوو ) یەكێكــن لــە میللەتانــی كۆنــی ئەوروپا( 
ــە تــەالری مــەزن و بڵنــد و هــۆڵ و پەنجــەرەی گــەورە  ئەمــەش بریتــی بــوو ل
لەخۆدەگــرێ، و لــەو جــۆرە بیناســازیەو فراوانــەدا دیــواری قــەد ئەســتوور 
نییــە، بەڵكــو  زیاتــر دینگــە بەكاردێنــێ لەگــەڵ كەوانــەی بنمیچــی و شوشــەی 
تاریــك بــۆ پەنجــەرەكان، و ئــەو دیوارانــەی كــە تێیــدان بــە وێنــە و نووســراوی 
ــااڵ دەكــرا، دیــارە ئەمــەش  جیــا جیــا دەڕازێنرێنــەوە و كۆشــكەكەش بڵنــد و ب
هــۆكاری ئایینــی لەپشــت بــوو بــۆ ئــەوەی دەروونــی مــرۆڤ هەســت بــە مەزنــی 

و هەڵكشــان و هەیبــەت بــكات.
4-دەركەوتنیزانكۆكان:

وشـــەی زانكــۆ )University(  لــە ســەرەتادا، لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، 
بەشــێوەیەكی گشــتی و بەرفراوانــی بەكاردەهــات، هــەر بــۆ گردبوونــەوەی 
مامۆســتایان و مەڵبەندەكانــی زانســت بــەكار نەدەهــات، بەڵكــو بــۆ رێكخــراو و 
ــەوەی  ــی و پیشــەیش بەكاردەهــات، خڕبوون ســەندیكای جۆراوجــۆری بازرگان
مامۆســتاو قوتابیــان لــە دەوری یەكــدی كۆمەڵێــك یــان ســەندیكایەكی لــێ پێــك 
ــە  ــۆرە ڕێكخراوبوون ــەو ج ــەر ب ــۆ ه ــاوی زانك ــی كات ن ــە تێپەڕین ــات، ب دەه

ــوو. ــی هەب ــی نوێ ــرا كــە پێڕەوێكــی فێربوون دەگوت
كۆبوونــەوەی زانكۆییانــەی بــەدوو شــێوە پێــك دەهــات، یــان مامۆســتایەكی 
بەناوبانــگ قوتابــی لەكــن كۆدەبوونــەوە یــان قوتابیــان بۆخۆیــان كۆمــەڵ دەبــوون 

ــرت. ــرێ دەگ ــتایەكیان بەك و مامۆس
بەرەبــەرە زانكــۆ ئیــدی چوارچێوەیەكــی زانســتی لەخــۆوە دەگــرت و دەبووبــە 
ــی  ــە میللەتان ــی ل ــوو قوتاب ــت ب ــە پێویس ــگا ك ــاری كۆمەڵ ــی دی دامەزراوەیەك
ــێ  ــەی ل ــی مەعریف ــە لقەكان ــك ل ــوو لقێ ــرێ و دەب ــۆوە بگ ــۆر لەخ جۆراوج
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ــەوە. ــدا بڵێن ــەی تێ ــپۆڕ وان ــتایانی پس ــە مامۆس ــتەیەك ل ــرێ و دەس بخوێن
بــەم جــۆرە زانكــۆ بەناوبانگەكانــی ئەوروپا لەكۆتاییەكانی ســەدەكانی ناوەڕاســت 
ــۆی  ــر زانك ــی دوات ــاڵی 1200 زایین ــس س ــۆی پاری ــو زانك ــن، وەك دەركەوت
ــان و  ــی زم ــەدا الیەن ــی ئەوكات ــە زانكۆكان ــر . ل ــرج ....هیت ــفۆرد و كمب ئۆكس
ئــەدەب و زانســتەكان دەخوێنــدران، دەبــوو قوتابــی بــە ســەلیقە و زەیــن ڕوون و 
گوێگــری چــاك بــێ و زانیــاری لەبیــر بمێنــێ و خــاوەن ڕامــان و ئەندێشــە بــێ و 
ڕێــز لــە مامۆســتایانی دەزگا زانســتیەكان بگــرێ و ئیــدی خولیــای بكەوێتــە ســەر 
خوێندنــەوە و فێربــوون و بــە پیرۆزیــان بزانــێ، كاری زانســتیانەیە و ســووربوونی 
ــی  ــی و بااڵبوون ــا و فراوان ــی ئەوروپ ــەوە، میللەتان ــەدوای ن ــەوە ل ــی ن بەردەوام

ژیانــی زانكۆیــی بــوو، ئەوروپــای گەیانــدە ئــەوڕۆ و ئــاوا پێشــی خســت.

مهڵبهندێكی رۆشهنبیری له ئهوڕوپادا
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بەشیدووەم:

شارستانییەتیئەوروپالەسەردەمیڕێنیسانسیدا

یەكەم:سەردەمیڕێنیسانس:

ڕێنیســانس)Renaissance(كە بــە واتــای بوژاندنــەوە یــان زیندووكردنــەوە 

دێــت، لەمێــژووی ئەوروپــادا بــەو ســەردەمە دەگوترێــت كــە كۆتایی ســەدەكانی 
ــەدەی  ــە س ــەر ل ــە ه ــەوە، ك ــوێ دەگرێت ــەردەمی ن ــەرەتای س ــت و س ناوەڕاس
چواردەهەمــەوە تــا ســەدەی حەڤدەیەمــی زایینــی دەخایەنــێ، بۆیــە بــە ســەردەمی 
بوژانــەوە ناودێركــراوە، چونكــە ئەوروپــا لــەو وەختــەدا وەخۆهاتنەوەیەكــی 
بەرچــاوی بەخۆیــەوە بینــی و ســەرهەڵدان و گەشــەكردنی نوێــی لەبــواری بیــر و 

داهێنــان دا تێــدا هاتــە كایــەوە. 
ــەرجەم  ــە س ــا ئەوكات ــەوەی ئەوروپ ــن بوژاندن ــتی بڵێ ــێوەیەكی گش ــێ بەش دەش
ــی و هــزری  ــووری و كۆمەاڵیەت ــی سیاســی و ئاب ــی ژیان ــوارە جۆراوجۆرەكان ب
گرتــەوە و وای كــرد ســەردەمی ڕێنساســـی كۆتایــی ســەردەمێك و دەســتپێكی 

ــێ. ســەردەمێكی دیكــە ب
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دووەم:تایبەتمەندییەكانیسەردەمیڕێنیسانس:

1- ســەرەتایەكانی دەســت پێكردنــی و پێشــڕەویكردنی بوژانــەوەی ئەوروپــی 
ــووەوە  ــادا باڵوب ــە ئەوروپ ــرت و ب ــەرچاوەی گ ــاوە س ــارەكانی ئیتاڵی ــە ش ل

ــاوە بەجێهێشــت. ــوو دنی ــر كاریگــەری بەســەر هەم دوات
ژیانــی  بەرەنجامــی  و  زادە  بزاوتێكــی هەمەالیەنــە  ڕێنیســانس وەكــو   -2
و  كۆمەاڵیەتــی  بــواری  بەرەوپێشــچوونی  پێویســتییەكانی  و  شارنشــینی 

ئابــووری و خەڵــك بــوو.
ــەو  ــتییە ئ ــد و خس ــەرز نرخان ــان دا ب ــە ژی ــی ل ــەی عەقڵ ــاس پێگ 3- ڕێنس
خانەیــەی كــە شــایانیەتی و وەگەڕخســتن و ئاڕاســتەكردن عەقڵیــش ئەوكاتــە 
پێویســتی بــە دووركەوتنــەوە لــە خەیــاڵ و ئەفســانە و شــتی ناڕاســت هەبــوو.
ــر  ــی و سروشــتی كــە دوات ــە جوان ــان ل ــە سروشــت و تێڕام ــدان ب 4- گرنگی
ڕێــی خۆشــكرد بــۆ هەســتكردن بــە خــود و هەوڵــدان بــۆ بەرجەســتەكردنی 

ــەردا. ــەوەی دەوروب ــە خوێندن خودگەرایــی ل
بزاوتــی مرۆڤگەرایــی)Humanism( كــە گوزارشــتێكی  5- دەركەوتنــی 
ــە  ــەی ك ــەو كەس ــە ئ ــی وات ــاس دەكات، مرۆی ــەردەمی ڕێنس ــە س ڕوون ل
ــك  ــو بەرەنجامێ ــش وەك ــی دەگات، ئەوی ــنبیری دەدا و تێ ــە ڕۆش ــی ب گرنگ
بــۆ گرنگیــدان بــە عەقــڵ و نەخشــی لــە تێگەیشــتنی لــە ڕەوشــی گەشــەكردنی 
مرۆڤایەتــی دا، تایبەتــی ڕۆشــنبیری ســەردەمی كالســیكی )یۆنانــی و ڕۆمانــی( 
ــی و  ــژووی یۆنان ــەدەب و فەلســەفە و مێ ــان و ئ ــی زم ــوارە جیاجیاكان كــە ب
ــە  ــە ب ــەی مەعریف ــەو پانتاییان ــەوە ئ ــەو وەخت ــەر ل ــەوە . ه ــی دەگرێت ڕۆمان

ــی ناســراون. مرۆی
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سێیەم:هونهریسهردهمیرێنیسانس:

هونــەر وەكــو ڕەنگدانــەوەی ئاوێنــەی بااڵنمــای ژیــان لەكۆنــەوە لــەالی مــرۆڤ 
بایەخــی هەبــووە و لەڕێیــەوە پەیامــی قۆناغــە جیاجیــاكان هەڵكشــاوە، یــەك لــە 
ــەری ســەردەمی  ــەوەی ئەوروپــی هون ــە پێشــكەوتووەكانی بوژان دیارتریــن الیەن

ڕێنسانســە چ پەیكەرتــاش یــان نیگاركێشــی یــان بیناســازی بێــت.
ــو )1276- ــێوەكار جیوت ــا ش ــە ئیتاڵی ــانس ل ــی ڕێنیس ــن هونەرمەندان ــە دیارتری ل
1337 ز ( بــوو كــە هونەرمەندێكــی بەناوبانگــی ســەردەمەی خــۆی بــوو . كــە 
شــێوازێكی لــە وێنەكێشــان دا بەكاردەهێنــا پشــتی دەبەســت بــە ڕەنگــە زەیتیەكان 
ــەوە و گــەر وێنەكــە تیشــكی ڕۆژ  ــە گەچــی خــاو دەیڕازانن ــوار ب و لەســەر دی
ــەوە،  ــە دەمای ــەر دیوارەك ــی زۆر لەس ــۆ ماوەیەك ــا ب ــی نەداب ــاران لێ ــا و ب و ب
زیاتــر دیــواری نــاوەوەی كڵێســاكان بــەو وێنانــە دەنەخشــێنراو هەندێكیــان دوای 

ســەدان ســاڵ هــەر جوانــی و ڕەونەقــی خۆیــان لەدەســت نــەدا.
لیۆنــاردۆ داڤنشـــی )1452-1519 ز( بەیــەك لــە مەزنتریــن داهێنەرانــی ســەردەمی 
ــای  ــك زان ــاز و میكانی ــاری بیناس ــش و ئەندازی ــەو وێنەكێ ــرێ، ئ ــتای دادەن ئێس

ــوو. ــا ب سروشــت هەڵكەوتوویەكــی ئیتاڵی
داڤنشـــی لــە هونەرەكەیــدا دەیویســت لــە ڕازی سروشــت تێبــگا و بەرجەســتەی 
بــكا و بیخەمڵێنــێ، لێهاتوانــە پەنهانــی جوانــی پــەی پێبــەرێ و لەســەر تابلۆیەكانی 
بینەخشــێنێ، هەتــا ســەردەمی داڤنشــی، وێنەكێشــان زیاتــر لەســەر دیــواران دەكــرا 
ــردن  ــۆ رزگارك ــەرە خ ــەاڵم بەرەب ــوو، ب ــەردا زاڵ ب ــەی بەس ــی ئایینیان و مۆرك
ــە ســیمایەكی هونــەری ڕێنســانس و تابلــۆی چوارچێــوەدار  ــوو ب ــە ب لــەو كۆتان
ــر  ــی زۆرت ــەالی داڤنش ــوو ل ــدی باوب ــەوە ئی ــرێ و بگوازرێت ــێ هەڵبگی ــە بش ك
بەكاردەهــات و هەریەكــە لــە تابلۆكانــی جۆرێــك چێـــژ و قەشــەنگی تێدابــوو. 
لــەكارە هونەرییــە نەمرەكانــی داڤنشــی دەكــرێ ئامــاژە بــە تابلــۆی )مۆنالیـــزا یــان 
جۆكەنــدە( بكەیــن كە زۆربەمان پێـــی ئاشــناین، ئێســتاش لــە مۆزەخانەی )لۆڤەر( 
لــە فەرەنســا پارێــزراوە، كــە گوزارشــتێكی وەســتایانە و دەســت ڕەنگینانــەی لــە 
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زەردەخەنــەی ئافرەتێــك كــردوە كــە ئاویزانــی نیگایەكــی تەماویــە.
ــدا زۆرن و ئەمــەش  ــوارە جیاجیاكان ــە ب ــی دیكــەی ل ــە داڤنشــی داهێنان جگــە ل

ــێ. ــن كەســایەتی ســەردەمی ڕێنســانس ب ــەو بەناوبانگتری وای كــردووە ئ
میكائیــل ئەنجیلــۆ )1475-1564 ز( هونەرمەندێكــی پەیكەرتــاش و نیگاركێــش 
ــوو،  ــی جیاب ــی داڤنش ــە ه ــایەتیەكەی ل ــەروەردەو كەس ــە، پ ــەردەمی ڕێنساس س
زیاتــر بــە پەیكەرتــاش و كۆتەڵــكار نێوبانگــی دەركردبــوو، زۆرتــر بابەتــە 
هونەرییەكانــی خــۆی لــە تــەورات وەردەگــرت و وێنــە و پەیكــەری پێغەمبەرانــی 
جولەكــە و كەســایەتییە ئەفســانەییەكانی مێــژووی كۆنــی دروســت دەكــرد. لــە 
هونــەری میكائیــل ئەنجیلــۆد گرنگییەكــی بەرچــاو بــەژن و لــەش و الری مرۆڤ 
داوەو زۆرجــار بەڕووتــی لــە تابلــۆ كۆنەكانــی خۆیــدا بەرجەســتەی كــردووە.

پەیكــەری )داود( یــەك لــە دیارتریــن كارە هونەرییەكانــی ئەنجیلۆیــە كە لەبەردی 
مەڕمــەڕ دروســت كــراوەو ســێ ســااڵن كاری لەســەر كــردووە، هەروەهــا 
دروســتكردنی كڵێســای قەدیســی )بگــرس( لــە ڤاتیــكان دروســتی كــردون كــە 
سەرگوزشــتە و دیمەنەكانــی بونیادنانــی دنیــا و الفــاوی ســەردەمی نــوح و ڕۆژی 

دوایــی )قیامــەت( لەخــۆ دەگــرێ نموونــەی دیــاری كارەكانــی ئەنجیلــۆن .
 


چوارەم:ئەدەبیسەردەمیڕێنسانس:

لــە ســەردەمی ڕێنســاس دا بــوارە جیاجیاكانــی ئەدەبــی گەشــانەوەیان بەخــۆوە 
دیــت و زۆر بەرهەمــی نــاوازە لــەو وەختــەدا  نووســراون ئێســتاش لــە ئەدەبــی 
جیهانیــدا جێــگای شایســتە و تایبەتیــان هەیــە، زۆر لــە مێژوونوســان پێیــان وایــە 

دەســپێكی ڕێنســانس لەبــەر هەمــە ئەدەبیەكانــدا خــۆی نوانــدووە.
دانتــێ )1265-1321ز( یــەك لــە گــەورە ئەدیبەكانــی ئیتاڵیــای ســەردەمی 
ڕێنســانس بــوو، هەرچەنــدە زمانــی ســەردەم التینــی بــوو، بــەاڵم دانتــێ زمانــی 
ــە  ــاری دا هەی ــی لەب ــی نەتەوەی ــوو زمان ــی واب ــد پێ ــەرز دەنرخان ــی ب نەتەوەی
لــە پێشــكەوتنی ڕرشــنبیری كۆمەڵــگادا ڕۆڵێكــی بەرچــاو بگێــڕێ، هــەر بۆیــە 
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ــردووە، وای  ــا ك ــی ئەوروپ ــە نەتەوەییەكان ــە زمان ــەوەی ل ــەی الكردن بانگەش
دەبینــی چونكــە زمانــی خەڵكــی ڕەمەكییــە لــە هــەر واڵتێكــدا دەشــێ نووســین 

ــەوە. ــە دەور كۆببێت ــری ل ــەری زیات ــێ و خوێن ــی هەب ــە هەڕمێن ــەو زمانان ب
ــدا  ــەوا تیای ــە ( ك ــای یەزدانیی ــی )كۆمیدی ــێ كتێب ــی دانت ــاكاری بەنێوبانگ ش
ــی  ــردووە و، وێنەیەك ــی ك ــاوەڕی ئایین ــی بیروب ــاعیرانەی ئاوێندان ــی ش خەیاڵ
ــێ،  ــە دانت ــان وای ــژای بەهەشــتی و دۆزەخــی كــردوە، و مێژوونووســان پێی هێ
لــەو بەرهەمــە ئەدەبییــەدا كەوتۆتــە ژێــر كاریگــەری هەندێــك لــە هزرمەندانــی 

ــی . ــی عەباس ــەردەمی خەالفەت ــالمی س ئیس
ئەدیبێكــی دیكــەی ئــەو ســەردەمە بــە تــراك )1304-1374( بوو، كــە هەرچەندە 
ــەو  ــوو، ئ ــەرەوەی نەب ــایی ك ــەاڵم الس ــوو، ب ــەرەوە ب ــێ بەس ــەری دانت كاریگ
ــر  ــوو پێویســتە ڕۆشــنبیر زیات ــی واب ــوو، پێ ــێ هۆگــری پێشــینان نەب ــەد دانت بەق
گرنگــی بــە ســەردەمەكەی خــۆی بــدا و تێــی بــگات، بۆیــە لــە نووســینەكانی 
بەتــراك هەســتێكی خەمئامێــز و دڵەڕاوكێیەكــی دەروونــی هەســت پــێ دەكــرێ، 

دەشــێ وەك نووســەرێكی بەهەســت، گیــرۆدەی نامۆبــوون بووبــێ.
ــەو  ــاوە و ل ــی پێــش خــۆی ن ــە زاناكان ــزی ل ــەوەش دا ڕێ ــراك لەگــەڵ ئ ــە ت ب
ــۆ نووســەرانی كــۆن(  ــەك ب ــد نامەی ــوی )چەن ــوارەدا كتێبێكــی نووســیوە بەنێ ب
ــە ســادەیی و بێگــرێ و  ــدا حــەزی ل ــەروەردە و فێركردن ــواری پ ــە ب ــەو ل و ئ

ــن. ــان بیخوێن ــووە، كــە پێویســتە قوتابی ــە ب ــەو بابەتان ــی ئ گۆڵ
پۆكاشــیۆ )1313-1375( لــەو ئەدیبانەیــە كــە زۆر بەتەنــگ زیندووكردنــەوە و 
تەكاندنــی كولتــووری كالســیكی بــوو، بەزمانــی میللــی ئیتاڵیــا دەینووســی و لــە 
دیارتریــن بەرهەمەكانــی كتێبــی )دیكامیـــرۆن( ە كــە نیشــانەی گرنگیدانیەتــی 

بــە مێــژووی ئیتاڵیــای ســەدەی چــواردە و پــازدەی زایینـــییە.
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پێنجەم:چاپوبااڵوكردنەوەیكتێب:

ــە  ــەرد و تەخت ــان ب ــوڕ ی ــینی لەســەر ق ــرۆڤ نووس ــدا م ــە ســەردەمە كۆنەكان ل
ــا  ــە ئەوروپ ــەز ل ــێزدەوە كاغ ــەدەی س ــتی س ــە ناوەڕاس ــەاڵم ل ــام دەدا، ب ئەنج
ــی جــواڵو )المتحــرك( ی  ــی چاپكردن ــەوە پیت ــەدەی پازدەیەم ــە س ــۆوە، ل باڵوب
ــڕاوە،  ــدا گێ ــان تێ ــنبیری زۆر ڕۆڵی ــا و ڕۆش ــە زان ــەم داهێنان ــرا، ئ ــزای داهێن كان
بــەاڵم مێــژوو نێــوی زانــای ئەڵمانــی گۆتنبرگــی بــە نەمــری هێشــتۆتەوە، كــە لــە 

ــام داوە. ــی ئەنج ــی ئینجیل ــاڵی 1455 ز كاری چاپكردن ــەری س دەوروب
لــەدوای ئەڵمانیــا چاپخانــە لــە ئیتاڵیــا و شــارە جیاجیاكانــی ئەوروپــا كراونــەوە و 

كاریگــەری زۆر گــەورەی بەســەر ژیانــی ڕۆشــنبیری بەجــێ هێشــتووە.

چاپكردن لە سەردەمی ڕێنساس 
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گرنگترین بەرەنجامەكانی كاری چاپكردن و باڵوبوونەوەی چاپخانە:

1- زۆربوونی ژمارەی كتێب و هەرزان بوونی و ئاسان دەستكەوتنی .

2- بەهۆی چاپكردنەوە كتێب ڕوونتر بێ هەڵەتر لەجاران باڵو دەبۆوە.
3- گەشــەكردنی بەرچــاوی ژیانــی زانســتی و مەعریفــی خەڵــك، بەهــۆی 
ئاســان دەســتكەوتنی كتێــب و زۆربوونــی خوێنــەر بــە شــێوەیەك كــە ڕۆشــنبیری 
ــد  ــۆ چەن ــا ب ــوو تەنه ــان نەب ــنوردار و تەرخ ــاران س ــو ج ــوو، وەك ــی ب ــە میلل ب

ــنبیرێك. ڕۆش
4- هەرمێـــن پەیداكردنــی بــازاڕی كاغــەزو چاپكــەر و بــەرگ تێكــران و 

ڕەنگدانــەوەی بەســەر بازرگانــی ئــەو ســەردەمەدا.
5- زیادبوونــی پەیوەنــدی ڕۆشــنبیری لەنێــوان هەرێمــە جیاجیــاكان و دەركەوتنی 
ــكدەری   ــدی تیش ــە مەڵبەن ــان ب ــراوان و بوونی ــێوەیەكی بەرف ــەكان بەش كتێبخان

ڕووناكبیـری.

كتێبخانهیهك كه كتێبی ئهو سهردهمهی لێ ههڵگیراوه 
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شەشەم:دۆزینەوەجوگرافییەكان

ــە ســەردەمی رێنسانســدا  ــا ل ــە گرنگتریــن ســیما پێشــكەوتنەكانی ئەوروپ یــەك ل
ئــەو چاالكییــە دەریاوانیانــە بــوو كــە ئەوروپاییــەكان بــۆ دۆزینــەوە و ئاشــنا بــوون 

بــە دونیــای دەرەوەی خۆیــان بەتایبەتــی شــوێنە دوورە دەســتەكان ئەنجامیانــدا.
ــە(  ــافات الجغرافی ــی )االستكش ــەوە جوگرافییەكان ــە دۆزین ــژوودا ب ــە مێ ــە ل ك

ناســراوی.



كهشتیگهلێكی سهردهمی رێنسانس
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أ-گرنگترینهۆكارەكانیدۆزینەوەیجوگرافییەكان:

1- حــەزی ئەوروپییــەكان بــۆ دۆزینــەوەی ڕێــگای بازرگانــی نــوێ كــە بیــان 
گەیەنێتــە هیندســتان و ڕۆژهەاڵتــی دوور، ڕێگایــەك كــە بــە ناوچەكانــی ژێــر 
قەڵەمــڕەوی عوســمانیەكاندا نــەڕوا، چونكــە لەگــەڵ ئەوروپیــەكان بــەردەوام 

ناكۆكییــەكان هەبــوو.

ــی لەپشــتەوە  ــۆكاری ئایین ــە ه ــەوە جوگرافیان ــەو دۆزین ــك جــار ئ 2- هەندێ
بــوو، كــەوا لــە كڵێســای كاســۆلیكی مەســیحی، دەیویســت ئایینــی مەســیحی 
لــەو شــوێنە دوورە دەســتانە باڵوبكاتــەوە كــە ئاینەكەیــان پــێ نەگەیشــتووە.

3- كەڵەكەبوونــی زانیــاری دەریاوانــی و جیهانگەرانیــی لــەالی دەریاوانەكانی 
ئەوروپــا وایكــرد كــە ئــەوان دەیانویســت ئــەو زانیاریانــەی لەســەر دەریــا و 
ــەوە و  ــۆ دۆزین ــان ب ــەزی خۆی ــەن و ح ــەكاری بخ ــە ب ــوەرەكان هەیان كیش

پەیبــردن بــە پەنهانیەكانــی دنیایــی دەوروبــەر تێـــر بكــەن.

لــە  بەهــارات  دەســتكەوتنی  بــۆ  ئەوروپیــەكان  ویســتی  و  4- خواســت 
بــوو. گرنــگ  هــۆكاری  دیكــە  بازرگانــی  كااڵی  وێــڕای  ڕۆژهــەاڵت 
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ب-شەپۆڵیدۆزینەوەجوگرافییەكان.

دەوڵەتــی پورتــوگال بەیــەك لــە هەوەڵێــن ئــەو دەوڵەتانــە دادەنرێ كــە گرنگی 
بــەكاری دۆزینــەوە جوگرافیــەكان داوە، وە لــەو بــوارەدا میــر )هنــری( 
ــوە كــە وەكــو دەســەاڵتدارێك  ــی بەرچــاوی بینی ــی ڕۆڵ ــی پورتوگال دەریاوان
ــووە، لەســەردەمی  ــەكان ب ــەوە جوگرافی ــی دۆزین ــەردەم پاڵپشــتی هەوڵەكان ه

ــەوە. ــاوا دۆزران ــای ڕۆژئ ــی ئەفریقی ــەودا كەنارەكان ئ
دواتــر دەریــاوان )ڤاســكودی گامــا( بــەدەوری )رأس الرجــاء  الصالــح( دا 

ســوڕایەوە لەســاڵی 1497 كــە لــە باشــووری ئەفریقیایــە.

میر  هنـریفاسـكۆ دی گـامـا 
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حكومەتــی ئیســپانیاش لــە دۆزینــەوە جوگرافیەكانــدا ڕۆڵــی بەرچــاوی بینــی. 
ــە  ــس 1446-1506( ك ــتۆڤەر كۆڵمب ــاوان )كریس ــەوە دەری ــەر هەموویان لەس
بــۆ خــۆی ئیتاڵــی بــوو پێــی وابــوو زەوی خــڕە و ئاســمانیش لــە ڕۆژئــاوای 
ــتگیری  ــپانیا پش ــەاڵتدارانی ئیس ــای دەس ــەن دەری ــس لەالی ــە، كۆڵمب ئەوروپای
ــەس دا  ــەوت ك ــتاو ح ــتی و هەش ــێ كەش ــەڵ س ــاڵی 1492 لەگ ــراو لەس ك
بــەرەو ڕۆژئــاوا بەڕێكەوتــن، بەڵكــو لەوێــوە بگاتــە چیــن پــاش 32 ڕۆژ 
ــوو  ــكانی و كــە دوورگەكانــی )كەنــاری( بــوون و پێــی واب گەیشــتە وش
دوورگەكانــی هینــدی ڕۆژهەاڵتــە و دوای ئــەوە هــەر بەهەمــان ئاراســتە 
كۆڵۆمبــس ســێ گەشــتی دیكــەی كــرد گەیشــتە كەنارەكانــی هینــدۆراس و 
فەنزوێــال، هەتــا مردیــش هــەورای دەزانــی گەیشــتۆتە دوورگەكانــی هینــدی 

ــەوە. ــكا( ی دۆزیوەت ــوێ )ئەمەری ــی ن ــی جیهان ــەاڵت و نەیزان ڕۆژه

كریستۆڤەر كۆڵمبس
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