
  JUG Special Issue, 2019  

 دەاللەجەکاوى ڕەهگ لە دەكە عیعرییەکاوى )مضخەؿا بەگى کىردي(دا

 

 یىصف على محمد ، ژوان عبدالضالم عسیس 

 دەي عەكاڵوە، زاهکۆي صەاڵحەددیًبەش ى زماوى کىردي، کۆلێژي پەروەر 

 

ـپ ـ ـ ـ ـێـ ـ ـ ـ ــەکـــغـ  ىــ

 مەبەصتێکە بۆ دایە،  ((دا دەكە عیعرییەکاوى )مضتەفا بەگى کىرديدەاللەتەکاوى ڕەهگ لە ) ئەم تىێژیىەوەیە کە لەژێر هاوهیغاوى 

  .خضتىەڕووي صەرجەم ڕەهگەکان لەدەقى عاعیر )مضتەفا بەگى کىردی(دا

هەصتیان  و وەتەي ژیان هەیە ڕەهگەکان هەبىوە ، لەبۆ الي خۆي کێػ دەکات هیگاي وەرگر  کردهێکە ڕاصتەوخۆ ئاماژە ڕەهگ

لەبەر ئەوەي ڕەهگ زاوضتێکە پەیىەهدي هێىان ڕەهگەکان و باري دەروووى مرۆڤەکان ڕاکێغترە.  پێکراوەو ڕەهگ تا ڕەهگیػ صەرهج

ڕەهگیان بەهێماو اهیػ زۆر لێهاتىواهە عاعیر لەهەمان کاتدا هەر ڕەهگێک دەاللەتى تایبەت بەخۆي دەبەخغێت، ڕوون دەکاتەوە، 

و پەیامەکاهیان بەهۆي ڕەهگە جۆراو  باري دەرووهیان پێ دەرببڕن وەکىو  لەدەكە عیعرەکاهیاهدا بەکارهێىاوە تا لەتى جیا جیاالەد

 . جۆرەکاهەوە بگەیەهً بە وەرگر

 بەگى مضتەفا) ەکاوى هەر ڕەهگێک،مەبەصتدار  ەواتا بەخغ ىەتاللو دەگرهگى  بۆ بژاردوى ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە هۆي هەڵ

لەدەكە عیعرییەکاهیدا  لەتى جیاالەبەخغینى دو دەصتێکى بااڵي لەبەکارهێىاوى ڕەهگدا هەبىوەو ڕەهگى بەمەبەصت  یػ (کىردي

 .ینزاوى لەصەر ئەم بابەتە بىىوص ان، هەر بۆیە بەپێىیضتمبەکارهێىاوە

 بەکاریهێىاوەکە دەكە عیعرییەکاهیدا  ( لەکىردي  بەگى مضتەفا ) عاعیر کە ڕەهگاهەیەئاماهج لەم تىێژیىەوەیە خضتىەڕووي ئەو 

ازي )وەصفى عیکاري(مان کردووە تاوەکى بە دەاللەتى  ئەم مەبەصتە بۆ ، دەاللەتەکاهیان ڕوون بکەیىەوەەڕوو و بیخەیى پەیڕەوي ڕێب

 .بگەیً عاعیر ڕەهگە بەکارهاتىوەکاوى 

فەلضەفەي : ئەم بەعە بەهاوهیغاوى یەکەم تەوەري  پێکهاتىوە: تەوەرلە پێغەکى و دوو : ئەم تىێژیىەوەیە ەژیىەوەکتىێ هاوەڕۆکى

  ) ڕەهگ و ژیان، زماوى ڕەهگ، ڕەهگ و عیعر (. ە چەهد هاوهیغاهێک لە خۆ دەگرێت؛ لەواهە:ڕەهگ

 گی به فا مضته) واوی عیعره  له عىێً و هگ ڕه هێىان هدی یىه په و ت الله دووەم: ئەم بەعەظ لەژێر هاوهیغاوى )ده تەوەري 

دەكە  ى هەر جۆرەیان لەدەاللەت و کراوە (هارمۆهیاو  بىچیىەیی و الوەکی)ڕەهگە هەر یەک لە دەاللەتى  بە دایە، تیایدا ئاماژە(وىردی

  .کراوەباش  (دامضتەفا بەگى کىردي عیعرییەکاوى )

کىرتەي باصەکە بەزماوى عربى و پىختەي ئەو ئەهجاماهەي کە پێى گەیغتىویً لەگەڵ صەرچاوەکان و لەکۆتایی ئەم تىێژیىەوەیەدا 

 وو.ڕ  ئیىگلیزي خراوهەتە

 ى عیعر، کىردي، عيىردهەوە.هگ، دەقەدەاللەت، ڕ  کلیلە وعە:

 بەش ى یەکەم: فەلضەفەي ڕەهگ: 

 ڕەهگ و ژیان: یەکەم:

 ەهگەکان ژیان وێىا دەکەن، بەوێىاکردهیغیان ژیان هەخغین دەکەن، ڕ ژیان خۆي دەاللەتە بۆ ڕەهگ لەبەر ئەوەي 

گیػ ههەر کەصێک لەژیان هەهدێ ڕەهگى ال خۆعەویضت و پەصىدەو هەهدێ ڕە .کردوى مرۆڤبە ژیاه دەبەخغێت بەمەظ هیىا

، ڕەهگەکان هەڵدەبژێریت و ژیاوى خۆي بە ڕەهگە هەڵبژێردراوەکاوى ڕەهگیىتر دەکات بەپێى ویضت و هەصت و هەصت ،دەکاتەوەڕەت

وي، دەروووى، ) فیزیا کاري جیا جیا؛ لەواهە:ێتەوە بۆ چەهدیً هۆڕ ەکۆمەڵگا دەگهەڵبژاردوى ڕەهگەکاهیػ لەالیەن تاکەکاوى 

، هێما (. هەریەک لەماهەظ ڕەهگداهەوەي تایبەتى لەصەر ژیان دەبێت. جا بۆ زیاتر ڕووهکردهەوەي ینى، جێژ وەرگرتًکۆمەاڵیەتى، ئا

 چەمکى ڕەهگ و ژیان؛ باش لەم خااڵهەي خىارەوە دەکەیً:
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 ڕەهگ:: صروعتى ١-١

هەصتکردوى مرۆڤ هەر لەصەرتاي ژیاهەوەو ئەو کاریگەرییە گەورەیەي کە لەصەر ژیاوى مرۆڤ هەیەتى، ئەمە یەکێکە لە خاڵە هەرە 

گرهگەکان کە بىوەتە هۆي جیاکردهەوەي ڕەهگەکان لەگەڵ یەکتری و جیاوازیی کردوى هێىان کەٌ و پەلەکان لەگەڵ یەکتري، 

دیاردەیەکى فیزیاوییەو صروعت صەبێگىمان باعتریً ئەهدام لەج تەي مرۆڤ بۆ ئەم مەبەصتە ) چاو (ە، لەبەر ئەوەي )) ڕەهگ 

واتە ( 1)دۆزێتەوە((اهیػ ڕەهگى تازە دۆزراوەتەوەو دەبەدرێژایى ژیژیاوەو  ایىەوە مرۆڤ لەگەڵ ڕەهگەکاهددێڕ صەرچاوەکەیەتى و هەر لە

 لەالیەن مرۆڤە صەرەتاییەکان بێ ئەوەي درکى پێ بکەن.ە بۆ دۆزیىەوەي ڕەهگەکان بىو صروعت صەرچاوەي یەکەم

ازە لەدایکبى ڕەهگ کاریگەري  ظ هەیە؛ )) جێگیر بىوە کەوا ڕەهگ چاوي مىاڵ بۆ الي خۆي کێػ دەکات، هەر ولەصەر مىداڵى ت

ئەمەظ بەهۆي ئەو  (2)چاوەکاوى باهگ دەکات پێػ ئەوەي بە زمان یان بە ئاوەز )عەكل(ي باهگ بکات(( لەصەرتاي ژیاهییەوە، بە

  .رەکان دەکەوێتدایە کە بەر تەهە ڕهگتیغکەیە

بێت کە دەکەوێـتەوە صەري و هەهەر بۆیە ئێمە هاتىاهین هەصت بەعتە ڕەهگاوڕەهگەکان بکەیً بەهۆي ئەو ڕووهاکیەوە  

 دەردەکەون و بە )تێر(ي ئەگەر ڕووهاکییەکى بەهێز کەوتە صەر تەهە ڕەهگدارەکان ئەوا ڕەهگەکان بە تۆدى ؛دەعکێتەوە

پێچەواهەعەوە گەر ڕووهاکییەکە بەهێز هەبىو ئەوا تەهە ڕەهگدارەکان بەکاڵى دەردەکەون، لەبەر ئەوە هەر کات ڕووهاکى هەبێت ئەوا 

ڕەهگیػ دەبێت، بۆیە صروعتى ڕووهاکییەکە کار لەصروعتى ڕەهگەکەظ دەکات، لەبەر ئەوەیە دەبیىین ڕەهگێک لەژێر ڕووهاکییەکى 

بەتایبەتى ڕووهاکى خۆر کە دەکەوێتە صەر تەهە ڕەهگدارەکان ( 3).دا جیاوازە لەوەي کە ئەو ڕەهگە لەژێر ڕووهاکى خۆردا بێتدەصتکرد 

بەهۆي تیغکداهەوەي ڕەهگەکان دەردەکەون؛ بەم پێیە ڕەهگەکان کێػ دەکات؛ بەڕێگەي چاوەوە ڕاصتەوخۆ مرۆڤ بۆ الي خۆي 

؛ چىهکە )) ڕووهاکى تاوەکى ڕووهاکى هەبێتو لەیەکیان جیابکاتەوە ىاهێت ڕەهگەکان ببیىێت ، واتە چاو هاتبەبێ ڕووهاکى دەرهاکەون 

لە دەرئەهجامى کارپێکراوي هەصت، لەو کاتەدا وەاڵمێکى ی پێکهێىاوى ڕەهگە، ئەمەظ لێهاتىو و لێزاهینى بیيیىە، خاڵى بىچیىەی

هەر بۆیە دەتىاهین بڵێین ڕەهگ بریتییە لە  دەکرێت. پێغىازي لێبۆ ڕووهاکى لە مێغک دێتە بىون؛ کە لەالیەن چاوەوە  دیاریکراو

 . اتواتە ڕووهاکى صروعتى ڕەهگەکان دەردەخ (4)وەاڵمێکى فیزیاویى و دەروووى بۆ ڕووهاکى ((

 :ئەماهەن هە هردووە دیاری  صروعتیەوە بەڵگەی  س ێ بەهۆی  ڕەهگیان هیػهاصافیزیا* 

ٌ  . درێژی 1  یەهەیان هەر هە خۆر عەبەهگی ڕەهگەواوی بۆ بىرێت عیتەڵ ئاوێسەیەهەوە بەهۆی  خۆر تیغىداوی دەتىاهرێت: عەپۆ

 پرتەكاڵی، صىر،)  ئەماهەن وىرتتریيیان بۆ عەپۆلیاهەوە درێژە درێژتریً لە ڕەهگاهەظ ئەو و هەیە خۆی  بە تایبەت عەپۆلی درێژی 

 . بىەوعەیی( صەرو و صىر خىار )تیغيی وەن ، هەبینراون  هە خۆر دیىەی تیغىداوی و(  بىەوعەیی هیللی، عین، صەوز، زەرد،

 . تیایدا صپى بڕی  و ڕەهگە ئەو ڕێژەی واتە: ڕەهگەهە . پىختەیی٢

 خەوت بەو هەصت چاوەواهمان هە جۆرێً بە ڕەهگەوە لەو دراوە یان گىاصتراوە ڕووهاوی بڕی  واتە: ڕەهگەهە بێگەردی . وۆڵىەی٣

 (5)هەروەک لە وێىەکەدا ڕووهکراوەتەوە: ،باش ى بە بيات خۆر عەبەهگی ڕەهگەی
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؛ بێگىمان بە زیىدوو و مردووەوە بەعێىەیەکى ڕوون  کە ڕەهگیان هەیە تەهەکانصەرجەم ڕەهگ یارمەتیمان دەدات بۆ دۆزیىەوەي 

ڕەهگ واتە  (6).غتر هاوعێىەو وێىەي هەبىوەخىداي بااڵ دەصت داهێىەري صەرجەم ڕەهگەکاهە بەعێىە ئەهدازەي زۆر جىان کە پێ

بۆیە هاتىاهرێت فەرامۆظ صروعتى ڕەهگ لە ژیاهدا زۆر گرهگە،  ؛ بەمغێىەیەکراوەکاوى دەوروبەرمان هەیەدروصتلەهەمىو تەهە 

ت، هەک مرۆڤ ڕەهگ بۆ خۆي کێػ بکات. لەبەر ئەوەي ڕەهگ مرۆڤ بۆ خۆي کێػ دەکادەکات بەصەرماهدا،  زاڵبکرێت و خۆي 

و ڕەهگەکەي بەر چاوي وەرگر عکێتەوەتیغکەي کە دەکەوێتە صەر تەهە ڕەهگدارەکان و دەئەمەظ لەبەر بىووى بەهێزي ئەو 

 دەکەوێت.

 :تاکەکەش: کاریگەري ڕەهگ لەصەر دەروووى ٢-١

بۆیە ، ئێمەي لەصەر بێت هەر یەک لە بێ ئەوەي ویضتىڕەهگ کاریگەري لەصەر دەروووى مرۆڤ دەبێـت بەعێىەي پلە جیا جیا 

. زاڵ بێت بەصەر هەهدێ ڕەهگداهەهدێ ڕەهگ  ئەمەظ وا دەکات ، ى ترکارلێک دەکەیً وەک لەهەهدێ ڕەهگلەگەڵ هەهدێ ڕەهگ 

( ٧)هەیە چەعەي یەکێک تێک بداو بەڕەهگێکى تر دڵى بکرێتەوە((ڕەهگ  ي بەصەر هەصتى مرۆڤ دا هەیە، بۆیەتىاهاڕەهگ  چىهکە ))

بەپێى ویضتى تاک و گىهجاوى لەگەڵ هەر ڕەهگێک دەبێت؛ هەر ڕەهگێکیػ کاریگەري بەصەر دەروووى مرۆڤ جێ دێڵێت، جا  کە

بۆیە بەهەهدێ ڕەهگ دڵ ئارام دەبێت و خۆش ى لێ دەچێژرێت و بەهەهدێ ڕەهگیػ . هەرێنىبێت یان  ئەرێنىکاریگەرییەکە 

 بەپێچەواهەوە دەبێت. 

مەیلى مرۆڤ بۆ ڕەهگ بۆ خۆي ڕادەکێغێت، واتە  دەروووى تاکەکەش ڕەهگەکاوى تایبەت بەو کەصەي کە صەرهجى ڕادەکێغێت 

، ....هتد(، جیاوازي لە ي ، كژ ي کۆمەڵێ تایبەتمەهدي کەس ى؛ لەواهە: ) صروعتى کەصەکە؛ وەک: ) پێضتى، چاو  پەیىەصتە بە

هەري، تىاهاي لە ووى ئارەزووي هى ، جیاوازي پلە لەهەصت و صۆزدا، بى بىوهییەکەيلەصەرخۆ ئارەزوودا، خێرایى کاریگەرییەکەي و 

بێگىمان ئارەزوو ویضتەکاوى تاک و دیاریکردوى ڕەهگەکان ( ٨).()کارلێک و گىهجان و کێػ کردن(دا، ئەو ڕەهگەي دەربڕی لێ دەکات

و ....  بیرو باوەڕي ئاینى و داب و هەریت و ڕۆعيبیري  صیاس ى و کۆمەاڵیەتى و صروعت و ) لەالیەن تاکەکاوى کۆمەڵگە بۆ هۆکاري 

یادەوەرییەکان بەبىووى ( ٩)هتد( دەگەڕێتەوە. چىهکە ڕەهگ بەعێکى داهەبڕاوە لە ڕؤعيبیري و یادەوەري و ڕواهینى مرۆڤ((

ىاهاکاهمان بۆ بۆیە )) ڕەهگ هەک هەر کار دەکاتە صەر تبەخغترو کاریگەرتر دەبً لەصەر دەروووى مرۆڤ  ڕەهگەکاهەوە چێژ

واتە هەهدێ ڕەهگ بۆ مەبەصتى خۆش ى ( ١١)جیاکردهەوەي عتەکان، بەڵکى دەبێتە مایەي گۆڕینى چەعەو هەصتەکاهمان((

بەکاردەهێنرێت و هەهدێ ڕەهگیػ بۆ مەبەصتى هاخۆش ى، بیگىمان گەیاهدن و واتاي ڕەهگەکان لە هەتەوەیەکەوە بۆ هەتەوەیەکى تر 

 و ئارامییە، بەاڵم لەهێى هەتەوە ڕەمسي خۆعییە و گەیاهدوى واتاي ئاعتىپى لەهێى هەتەوەي کىرد هگى صجیاوازە، بۆ همىوهە ڕە

هیىدییەکان ڕەمسي غەم و پەژارەیە واتاي گیان صپاردوى کەس ى ئازیسیاهە. بەمغێىەیە دەاللەتى ڕەهگەکان بەپێى هەتەوەکان 

  دەگۆڕێت.

واتە )) هەروەک چۆن ڕەهگ تىاهاي دروصتکردوى کاریگەري هەیە دەگۆڕێت،  لەالیەکى تریػ بەکارهێىاوى ڕەهگەکان بەپێى تەمەن

ت بەوەي بەهەمان عێىە تىاهاي دۆزیىەوەي کەصایەتى مرۆڤیص ى هەیە؛ کە هەریەکەیان بەپێى تێگەیغتنى خۆیەوە پابەهد دەبێ

دەرئەهجامى ئەم جیاوازیە لەهەڵبژاردوى هەصتى مرۆڤ بۆ  (١١)واتاي دەاللى تایبەت بەخۆي ببەخغێت (( هەڵبژاردوى ڕەهگەکان

بۆ ڕەهگى گەرم و ڕەهگى صارد )) ڕەهگە گەرمەکان وەکى ڕەهگى ) صىر و زەرد ( گىزارعت ڕەهگ؛ بىوەتە هۆي دابەعکردوى ڕەهگەکان 

تر ئاماژەي لەصەر خۆیى و لە خۆش ى و ڕووهاکى و گۆراوى و عتى خۆظ دەکەن؛ بەاڵم ڕەهگە صاردەکان وەکى ) صەوز و عین ( زیا

بەاڵم مەرج هییە هەمىو  ( ١٢)دڵتەهگى پێىە دیارەو گىزارعت لە هاخۆش ى و دڵتەهگى و صێبەرو تاریکى و خەم و خەفەت دەکەن ((

کات بەمغێىە بێت ڕەهگە گەرمەکان واتاي خۆش ى بدەن و ڕەهگە صاردەکاهیػ واتاي هاخۆش ى بدەن. بۆ همىوهە ڕەهگى صىور ئاماژەیە 

واتە ڕەهگەکان باري دەروووى مرۆڤ ڕوون دەکەهەوە لەو دۆخەي خۆێً ڕعتن، یان صەوز واتاي ژیاهەوە لەبەهاردا دەبەخغێت. بۆ 

 کە تیایدا دەژیً.

 کاریگەري لەصەر دەروووى مرۆڤ:و : دەاللەتى ڕەهگەکان ٣-١

بە خىدي کەصەکە ژیاوى وەک همایغێکى ڕەهگاو ڕەهگ تایبەت  ئەواەبێت هەري تایبەتى لەصەر دەروووى مرۆڤ هەر ڕەهگێک کاریگ

تە کایەوە، هەر ڕەهگێک تایبەتمەهدییەکى خۆي هەیەو دەاللەتێکى تایبەت دەبەخغێت، بەبەکارهێىاوى هەر ڕەهگێک لەالیەن ىێدێ
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پتەوي بەباري دەرووهەوە واتە ڕەهگ پەیىەهدییەکى  ،اري دەرووهییەکەي و ئەو ژیىگەیەي تیایدا دەژیت دەردەخاتبهەر تاکێک 

کاریگەري و کان باوە دەاللەتى ڕەهگەبەعێىەیەکى گغتى لێرەدا جا  هەیەو دۆدى هەر تاکێک لەبارە جیا جیاکان ڕوون دەکاتەوە ؛

 لەصەر دەروووى مرۆڤ دەخەیىە ڕوو:

مەیىەتى، خەم و خەفەت، غەدر ئابلىكەدان، ى، زوڵم و زۆرداري، ینڕەهگى ڕەظ: دەاللەت لە ) هاخۆش ى، دڵتەهگى، ماتەم. ١

 لێکردن، عەو، تاریکى، مەرگ( دەکات.

ڕۆژ،  صاویلکە، ئاعتى، خۆبەدەصتەوەدان، کۆڵدان، بەرچاو ڕووهاکى، . ڕەهگى صپى: دەاللەت لە ) هێمنى، لەصەرخۆیى، پاکى،٢

 عەپۆڵ، عەوهم، ژیان، کفً( دەکات.

 بەرخىدان، جىاڵهدن، ژیاهێکى تىوڕەو خۆێىاوي، عەهید بىون، خۆێً( دەکات.. ڕەهگى صىور: دەاللەت لە ) عۆرظ، كىرباهیدان، ٣

. ڕەهگى زەرد: دەاللەت لە ) هەخۆش ى، خەم و خەفەت، پیري، بێ تىاهایی، صەرهەگرتنى تێکۆعان، خەصىودي، ڕق و کیىە، الوازي، ٤

 .بیابان، لم، صیط بىون( دەکات

صروعت، ژیان و ژیاهەوە، ئارامى بەخغین، دڵىیایی، گەردوون ر بىون و تەخەددا، ، صىوو ئاواتڕەهگى صەوز: دەاللەت لە ) هیىا .٥

 خێرو بێرو چاکە( دەکات.گەعەصەهدن، 

 (١٣)( دەکات.، ماتەم. ڕەهگى عین: دەاللەت لە ) جیهاوى بێ صىىور، گەعبینى، ئاصمان، دەریا، ئەصتێرە، بەرەبەیان٦

 ئاوێتە بىون بەلەئەهجامى (، صەرجەم ڕەهگەکاوى تریػ الوەکین و عین،زەرد، صەوز، )صىور،  گە بىچیىەییەکان بریتین لەڕەه

 . بًدروصت دە کاوى ترڕەهگە

 دووەم: زماوى ڕەهگ:

بىوهەوەي تاکەکەکان لەگەڵ ڕەهگ یەکێکە لەهۆیەکاوى گەیاهدوى پەیام لەهێىان مرۆڤەکان، هەروەها هۆیەکە بۆ ئاعىا بىون و هسیک

دەبێتەوەو  مایەي پێکەوە ژیان لەگەڵ یەکتریدا. هاوهاوى هەر ڕەهگێکیػ دەگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنى مرۆڤایەتى و باڵویەکتري و دەبێتە 

و بەپێى جۆري ڕەهگەکە دەگۆڕێت. بۆ زیاتر تێگەیغتن لەمە باش ر ڕەهگێک هەڵگري پەیامێکى عاراوەیەدەروات. لەگەڵ ئەمەظ هە

 لەم الیەهاهەي خىارەوە دەکەیً:

 ربڕینى ڕەهگ:: دە١-٢ 

 بىووى ڕەهگ گرهگە بۆ صەر ژیاوى دەاللەت و ن دەبەخغێت، واتە و زیادکراوێک بەتەهەکا دەربڕینى ڕەهگ پەیىەهدییەکى هێمایی

بەکارهێىاوى هەر ڕەهگێکیػ دەربرێىە لە  ، لەگەڵ ئەمەعدا هەر هەتەوەیەک دەربڕیً و تێگەیغتيێکى تایبەتى بۆ ڕەهگ هەیە،مرۆڤ

و هاوهاوى هەهدێ لە ئاصتى ڕۆعيبیري و عارصتاوى و ڕاددەي لێهاتىویی و ئاصتى خىێىدەواري هەر هەتەوەیەک لەگەڵ ئەوي تر 

دەریاي صىور، عىێىەکان بەڕەهگ وەک: دەریاي ڕەظ، ڕووباري ڕەظ لە ئەمەریکاي باعىور، ڕووباري زەرد لە باعىوري صین، 

هەروەها  (١٤)...هتد،صپى ئەمریکا کۆعکى وز،دۆڵى صپى، چاوي صەماڵى صپى، کۆعکى صىور، دەریاي صپى هاوەڕاصت، 

گىهدي ڕەعکین، گىهدي كەراتە صۆر، گىهدي کاوى صپى، .....هتد( عىێً بە ڕەهگ هاوهراوە لەواهە: )لەکىردصتاهیػ چەهدەها 

 گەکاهیان دەهاصرێىەوە.هەروەها هەهدێ لەکەصایەتییەکان بەهاوهێىاوى ڕەه

گە، گىهد، ماڵ، ....(، هەروەها بىو بەهاوي هەهدێ دووڕ بەمغێىەیە ڕەهگەکان بىون بە هاوهیغاوى هەهدێ عىێً؛ وەکىو: ) کۆعک، 

هگ ، بۆیە دەربڕینى ڕەلە دەرکەوتە صرووعتییەکاوى وەک: ) دەریا، ڕووبار، چیا، ....( ڕەهگەکان بىون بەڕەمسي هاصیىەوەو هاوباهگیان

   ى هەرە گرهگ بۆ لەیەکگەیغتن، صەرەڕاي پێداوى جىاوى و عێىەکاري بە ژیاوى مرۆڤەکان.هۆکارێک دەمیىێتەوە بە

 : ئاماژەي ڕەهگ لەصەر دروصتکراوەکاهدا:٢-٢

بااڵ دەصتە خىاي  ئەمەظدروصتکراوەکاوى صەر ڕووي زەوي بەپێى پێىیضتیان ڕەهگیان جیاوازە تاوەکىو بەردەوامى هەبێت لەژیاهدا، 

و باڵدارو دار ، گیاه) دارو بەردو چیاو ئاصمان و بەخرو ... ( صەرجەم دروصتکراوەکاوى لە ) مرۆڤەکان، صروعت ڕەهگى جیاوازي بە

 جس مبجخ خب جح  حب حج جب هئ ٱُّٱ:هاتىوەلە كىرئاوى پیرۆزدا هەروەک بەخغیىە، .... هتد(  صەوزەو میىەجات، ،خغۆک

)) لە خەڵکیػ ، لە گیاهداران و مااڵتیػ، جۆرەها ڕەهگ : واتە( ١٥) َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص هب خس حس

صىرو  تر  پێضتى بەهدەکان هەهدێ ڕەهگیان صپییە و هەهدێکى ڕەظ و هەهدێکىهەروەها ( ١٦)و عێىەو كەبارەي جیاواز هەیە......((
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تۆڕي  ،بەخغراوە بەئێمەي بەهدە تایبەتیان ڕەهگى ە... جیاوازە، هەریەکا ڕەهگى چاو و كژزەرد....، لەگەڵ ئەمەعد تریػ هەهدێکى

 250تا  200بۆیە دەبیىین چاوی مرۆـڤــ تىاهای جیاهردهەوەی  وا دروصتکردووە کەهەصت بەجیاوازي ڕەهگەکاهەوە بکەیً چاوەکاوى

 هە ئەماهەن:ی چاودا تۆڕجۆرە وۆتاییە دەمار هەیە لە   س ێبۆ هەصتىردن بە ڕەهگەوان ئەوا  بەپێى بۆچىووى زاهاکان ،ڕەهگی هەیە

 ڕەهگی صىر. :وەن ؛هە هەصتیارن بۆ ئەو ڕەهگاهەی درێژی عەپۆلەواهیان زۆرەدەمارەی  ئەووۆمەڵە .1

 ڕەهگی صەوز. :وەن ؛و ڕەهگاهەی درێژی عەپۆلەواهیان مامىاوەهدیًبۆ ئەهە هەصتیارن دەمارەی  . ئەو وۆمەڵە2

 ڕەهگی هیللی و بىەوعەیی. :وەن ؛عەپۆلەواهیان وىرتًو ڕەهگاهەی درێژی بۆ ئە. ئەو وۆمەڵە دەمارەی هە هەصتیارن 3

ئەگەر هەر صێىیان پێىەوە ورووژان ئەوا چاو هەصت بە  ؛هەر ڕەهگێً لە ڕەهگەوان وۆمەڵێً لەو دەمارە وۆتاییاهە دەورووژێىێت

یچ جۆرێً هەصت بە هەهدێً هەصیػ بە ه ان هەورووژان ئەوا ڕەهگەوان ڕەظ دەبً.کامی ئەگەر هیچ بەاڵمڕووهاوی صپى دەوات، 

؛ هەروەها لە تاریىیدا هەصتىردن بە ڕەهگەوان هامێىێت، لە ڕووهاوی ی بىونر هەخۆش ى ڕەهگ وىێ ڕەهگەوان هاهەن ئەواهە تىوش ى

 هەمیغدا ئەو هەصتىردهە هەم دەبێت بە تایبەتی بۆ هەردوو ڕەهگی صىر 

 ژیان ڕەظ و صپى دەبێت.وى ژیان بە هەما واتە ڕەهگ پێىیضتییەکى تایبەتە بە (١٧).و صەوز 

 کە؛ کردویً دروصت بۆ ەکاهەوەیڕەهگ کردووەو جىاوى گەردووهمان بەڕەهگە جىاه كىرئاوى پیرۆزیغدا خىاي گەورە ئاماژەي بە لە

واتە: )) ئایا صەرهجت  (١٨)َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ري مي زي ٰى ٰى ين ىن نن ٱُّٱ: دەفەرمىوێت

ڕەهگیان، ەروبىومى جیاوازمان دەرهێىا کە )بهەداوە کە بەڕاصتى خىا لە ئاصماهەوە باراوى باراهدووە، جا ئێمە بەو باراهە جۆرەها 

كەبارەیان، تامیان، بۆهیان، عێىەیان، عىێيیان، وەرزیان( جیاوازە. هەروەها هەهدێ لە کەژو کێىەکاهمان بە زهجیرە کێغاوە، 

لەیەکتر تاوەکىو  (١٩)ػ ڕەهگیان جیاوازە، هەعیاهە ڕەعێکى تاریک و تۆخە((تری ەیاهە چین و هێڵ و هەخص ى صپى و صىورەو ئەواویه

 و بىاصرێىەوە، ىەوەجیا بکرێ

ئەو ڕەهگاهەي لەصەر پێضتى خغۆکەکان و واتە لە پەیداکردوى خۆراکى ڕۆژاهەیان.  ڕەهگەکان یارمەتى گیاهداران دەدەنهەروەها 

ئەم ڕەهگاهە یارمەتیان دەدەن بۆ بىووى ژیاوى گیاهداراوى زیىدوو هەیە،  بەردەوام لە ڕۆڵێکى گرهگیان؛ هەنفەروي گیاهداران 

و  و باوکەکاندایک پاراصتن و خەعارداهیان لە هەیارەکاهیان، صەرەڕاي ئەماهەظ ڕەهگەکان یارمەتیدەرن بۆ دۆزیىەوەي 

 واتە لەڕێگەي ڕەهگەکاهەوە یەکتر دەهاصىەوە. (٢١)بێچىەکاهیان

 صێیەم: ڕەهگ و عیعر:

بەپێى صروعتى ژیاوى و ئەو عىێىە جىگرافیایەي لێى دەژي ڕۆلێکى کاریگەري  عاعیر ێىەرێکى گرهگە لە هۆهیىەوەي عیعر، ڕەهگ پێکه

هەیە؛ لەگەڵ ئەمەعدا )) ڕەهگ وەک چۆن ڕۆلێکى پڕ بایەدى لە هیگارکێغاهدا هەیە، بەهەمان عێىەظ لە ئەدەب بەگغتى و لە 

ێکى عاعیر ێک بۆ عاعیر و لە ێک بۆ صەردەمێکصەردەم بێگىمان بەکارهێىاوى هەر ڕەهگێگ لە (٢١)عیعر بەتایبەتى کاریگەرو دیارە ((

 باش لەم لەم الیەهاهە دەکەیً: ، بۆ زیاتر ڕووهکردهەوەي ڕەهگ لە عیعر تر جیاوازە

 :کىردیدا : ڕەهگ لە ژیىگەي عیعري ٣-١

کە ڕەهگەکان وەک تاكیکردهەوەي  یًلێ ڕاهێىاو واي )) ئەدەبى ئێمەي ڕەهگ لەعیعردا هۆکارە بۆ دروصتبىووى وێىەي جىان جىان، 

عارصتاوى خاوەن هاوەڕۆکى ڕەمسي وەربگریً، صىور وەک خىێً، صپى وەک جیىە، .... هتد، واتە ڕەهگەکان کاریگەرییان هابێت، گەر 

، هەر ڕەهگێک چەهدیً دەاللەت دەبەخغێت و بەپێى (٢٢)و الیەهەکاوى تر پاڵپغتى هەکەن(( تزێدەڕۆیى لە بەکارهێىاهیدا هەکرێـ

 عىێىەکە دەاللەتى تایبەت بەخۆي دەگەیەهێت؛ 

هەروەها دەاللەتى   وەک ڕەهگى صپى ڕەمسە بۆ خۆش ى و جىاوى مرۆڤ کە دەاللەت لە پاکى و صادەیى و میهرەباوى ئافرەت دەکەن

، هەریەکەیان بەپێى عىێىەکەي دەاللەتە بۆ بەرگى مردوو ش ى، هاخۆعییەکەلەگەڵ چەهدیً دەاللەتى تر صەرکەوتً و ئاعتى و 

دیاري دەکرێت، )) بۆیە ڕەهگەکان و هاوهێىاهیان ئیداي کۆمەڵێک بابەت الي وەرگر دەورووژێنن و هەر ڕەهگێک چەهدیً دەاللەت 

ەو بەپێى ویضت و هەصت و ر عاعیهەر  (٢٣)ان لەمامەڵەکردوى تایبەتیان لەگەڵ ڕەهگەکاهدا ((عاعیر داهێىاوى  دەبەخغێت، جگە لە

، بێگىمان بەمەبەصتى تایبەت ڕەهگەکان هەصتى خۆي ڕەهگەکان لەعیعرەکاوى بەپێداوى دەاللەتە بارکراوەکان بە وەرگر دەبەخغً

 بەکاردەهێنرێت.
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، واتە کە تیایدا گىزەر دەکەنان بەعێىە ئەهدازەي جىان ڕەهگ لەدێڕە عیعرەکاهیان دەهەخغێنن بەپێى ئەو ژیىگەیەي عاعیر 

، هەر کۆمەڵێکیػ بە گىهجاوى لەگەڵ بارودۆدى هاوچەکەي خۆي دەش ێ ڕەهگ لە عىێيێکى تایبەتیدا بیرهێىەرەوەي بابەتێک بێ))

ان لە بەکارهێىاوى عاعیر  ئارەزووي واتە بە گىهجاوى بارودخەکاهیػ  (٢٤)دەکرێ خەزي لە ڕەهگێک یان چەهد ڕەهگێک بێت((

 دەگۆڕێت.گۆڕێت بەمەظ دەاللەتى ڕەهگەکاهیػ لە هێى عیعرەکاهیان دەڕەهگەکان 

 بۆ ڕەهگ: عاعیر : تێگەیغتنى ٣-٢

هتد، ئەمەظ ئەوە دەگەیەهێت کە وا  ...ان هەڵگري ئاماژەي جیایە وەک بەهێزي، بەردەوامى، زاڵ بىون، ....عاعیر ڕەهگ لەالي 

  .و گۆڕاهکاري عىێً و هىێبىوهەوەتر  دۆخێک بۆ دۆخێکى لەڕەهگ ئاماژەیەکە لە ئاماژەکاوى جێگیربىووى باري دەروووى 

ەهەکان ببەخغێت جیاواز بەت ڕەهگ وێىەي تەهەکاوى ڕابردوو بکێغێت و بەپێى ویضت و خەزي خۆي دەتىاوى  عاعیر  بەمغێىەیە

، وەک وێىەکێغاوى دارەکان بە ڕەهگى ڕەظ یان هەر ڕەهگێکى تر کەخۆي مەبەصتیەتى واتاکەي پێى لەوەي کە دەبینرێ و دەهاصرێ 

عاعیر فراواهتر و دەوڵەمەهد دەکات، واتە ڕەهگێکى خىازراوە بەمەبەصتى پێداوى دەاللەتى  ، هەر ئەمەعە فەرهەهگى زماوىبگەیەهێت

واتە ڕەهگ ڕەگێکە لە زماوى عاعیر؛ تەهەکان پێ وێىە دەکات و دەاللەتى  (٢٥).عاعیرویضتراو الي عاعیر، بەمغێىەیە دەبێتە زماوى 

 هىێیان پێ دەبەخغێت.

 چەپەرێکە لە بەینى گىزارە و بیرو تەعکدا، بۆ همىوهە کە دەلێین ڕەهگى صىور )) و عاعیر هۆکارێکە بۆ گەیاهدوى بیري  ڕەهگ

 واتە ڕەهگ گەیىەرەو دیىارێکە لە هێىان دەربریً و بیردا. (٢٦)وي((گۆعەیەکە بۆ ژیاهێکى تىڕەو خىێىا

بیرو کات و عىێً ( بەیەکەوە دەبەصتێتەوە لەبەر ئەوەي )) عاعیر بە هادى عاعیر لەکاتى هۆهیىەوەي عیعرەکاوى ) ڕەهگ و زمان و 

عتەکان عۆڕ دەبێتەوەو خالەتى دەگمەن و ورد هەڵدەبژێرێت، لە وەصف کردهیان داهێىان ئەهجام دەدات، کە وەصفەکان تام و 

کاریگەري ڕەهگەکان دەبەخغً((
 هىێ بە وەرگر دەبەخغً. و هەر وەصفێکیػ بیرکردهەوە ڕەهگ ڕێژێکى تایبەت و  (٢٧)

کىردي عاعیریػ بەپێى گەڕان و گۆڕینى عىێىەکان ڕەهگەکاوى هەڵبژاردووەو دەاللەتى جیاوازو جىان و صەرهج ڕاکێص ى بە 

 .عیعرەکاوى بەخغیىەو ڕەهگى کردۆتە ڕێگەیەک بۆ دەربڕینى هەصتەکاوى

ئەمەظ وا دەکات ڕەهگێک بەصەر  بەکارهەهێىاوە ىڕەهگیص  وە لەچاو هەهدێ ڕەهگى ترو هەهدێعاعیر هەهدێ ڕەهگى زیاتر بەکارهێىا

و کۆمەڵگەکەي، بەتایبەتیػ الیەوى عاعیرزاڵ بێت؛ )) زاڵبىووى ڕەهگێکى دیاریکراویػ بەهدە بە الیەهەکاوى ژیاوى  داڕەهگەکەي تر 

ي تیایدا ژیاوە لە کاتى هۆهیىەوەي ئەمەظ بۆ باري دەروووى عاعیر دەگەرێتەوەو ئەو ژیىگەیە (٢٨)ڕامیاري و کۆمەاڵیەتى .... هتد((

 عیعرەکاهیدا.

دەاللەت خغێت و  به ق ده ده  وه به صین و عیىردههاگرهگتریً ه  وه واهه هۆی هاصینى وعه بیيێت، به ۆڵی جیاواز دهڕ عیعردا   ڕەهگ له

لی دلىو  ٌ و مهدا  هادی عاعیر به ىواو هگ خىاردووه په  صته به ، واتاو مه یه بىوهیان هه ابیرو هسری عاعیرد  لهکە وات  ده  له و عتگه له

ری  یاتی هىههی بي هاو چىارچێىه وان له صازی ڕەهگه  تی ئاماده ؟ یان چۆهییه ڕەهگ داوه  دی به بۆچی بایه  ، هه وه هاصرێىه ده  وه واهه ڕەهگه

 . هردووه  وه عیعره

 گی وىردی(دا: فا به واوی )مضته عیعره  هگ و عىێً له هڕ هدی هێىان  یىه ت و په الله بەش ى دووەم: ده

  بینرێً، هه ده ڕەهگاو ڕەهگهجار ئاڵى وااڵی جىان و  ری یه لێيی هىهه گهواوی عاعیردا، وێىە عیعرییه  كه ههاو دوهیای تۆبىگرافیای د  له

  له  عه خغێت. بۆیه به ی چێژیػ ده هه ی جىاهییه هدازه ئه  كێيی ععری به ر ده هه  خغێت. چىهىه به ده  هه زماهه  چێژ به تیکاو ضتائی

ارێيی رێ  وان له كدا وعه مان ده صىىوری هه ر  ڵ یه گه تۆڵیان لهوی تىهدو  هدییه یىه ً و پێً و پهب هدی هێىان  یىه . جا په یه دا ههیهت

و  وی تۆهمه هدییه یىه ، په وه واهه هگه هڕ واوی پغت  دیاریىردوی هێماو ئاماژه  قی ععردا، له ی ده صىىوری چىارچێىه  و عىێً له ڕەهگ

 . واهه ڵبژێردراوی وعه یىخراو و ههڕ 

 خغێت. به ده  وه واهه هڕەهگرۆحی   وان و هێما و ماهای جۆراو جۆر به هڕەهگر گۆرینى ماهای  صه له  یه رچاوی هه وی به رییه عىێً واریگه

 دووجۆر"   میػ به ، ئه وارهێىاوه واهیدا به عیعرییه  كه ی ده چىارچێىه  ی لهڕەهگێً ڵ مه ۆگی وىردی( و فا به )مضته 

(  وه هه هڕەهگمی  واتا )دیىی دووه  وه هۆی هێماو ئاماژه ی تریص ى بههە ، جۆره وان هردوه هڕەهگ  ی به وخۆ ئاماژه جۆرێىیان راصته

 ێىاوه.هوار  به
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 :داعاعیر و دەاللەتى لەعیعري  وان ییه بىچیىه  هگه هڕ  یەکەم:

تێکەڵ کە تیان ئەوەیە ئەو چىار ڕەهگە صەرەکییە خەصڵە (صىور، زەرد، صەوز، عین) ڕەهگەکاوىبریتین لە ە بىچیىەییەکان ڕەهگ

 عێىەیەیە:ى دیاریکراو لەهێىاهیاهدا هەیە، کە درێژي عەپۆڵەکاهیان بەم ێکهابً و صىىور 

 ٧١٢ڕەهگى صىور درێژي عەپۆڵەکەي 

  ٥٧٥ڕەهگى زەرد درێژي عەپۆڵەکەي 

 ٥٣٥ڕەهگى صەوز درێژي عەپۆڵەکەي 

    (٢٩). ٤٧٥ڕەهگى عین درێژي عەپۆڵەکەي 

لێکداهەوەی بیىاییى مرۆڤە بەرامبەر  ؛ ئەمەظ بەپێ بیيینى ڕەهگ و بەاڵم  ڕەهگى تري لێ دروصت دەبێتلەم ڕەهگە صەرەکییاهەوە 

ڕەهگەکان بەگىێرەی  تر،عین و ئەواوی صەوز، جیاکردهەوەی عەبەهگەکان وهاوێکە بۆ صەرجەم تیغکە بینراوەکان صىور، زەرد، 

اري و صەرجەم ڕەهگەکان بەرهەم دەهێنرێت، عاعیریػ بەپێى ب (٣١)بەرز و هسمی لەرەلەری عەپۆلی کارۆمىگىاتیس ى جیادەکرێىەوە،

   عتەي تیایدا ژیاوە ڕەهگەکاوى لەعیعرەکاهیدا بەرهەم هێىاوە، لەواهە:ودەروووى و ئەو صر 

 صىور: ڕەهگى . 1

 ت. بۆ رۆماوضیه  یه ویضتى و ئاماژه ، هێمای خۆعه ییه  وی و بىچیىە ره هگێيی صه هڕ 

عيی خىێً،  عيی صىور، صىرخ، صىرچا، گىلىاری، ئه واوی )صىور، كىرمسی، ئه وعه  هێً له ریه هه  یدا به هه دیىاهه  عاعیر له

وەک لەم همىوهاهەي خىارەوە ڕوون  . وه واوی پێ رازاهدۆته عیعره ەدێڕ ظ...(  ئاته ڕووي ظ و  وقی ئاته ی ئاگر، عه راره رگی خىێً، عه به

 کراوەتەوە:

 رو دڵ وىژیوخىێً( صى  به  هجه صت (و )په ده  تۆ )تیغ به)) 

ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی  یه عىه بىتی دهثى یػ ــوه هـ ــ ـ   (31) (467ٌ  /1ب دیىاوی وىردی،) ((ر )درۆ(  گه ا )راصت( وهـ

ی ڵوىعتنى د  صتى له ی ده تیغهو  به  وه ی یاره هجه خىێً هاتنى په بۆ به  یه ی صىور ئاماژهڕەهگدا  لێره خىێً صىور(، هه  به  هجه )په

 . وه ی یاره هه بۆ تاواهبارییه  هه یه ڵگه به  ی صىور ههڕەهگبۆ   یه خۆی ئاماژهون( یػ خۆی بۆ  . )له چىوه ی تێىه هه )وىردی(دا خىێىه

ــدڵ))  ـ ـ ــــگ  ی )وىردی( ههـ ـ ـ ــتاری جـــرفـ ــی ك بهـ ـ   هــسیــرمـ

 (108ٌ/ 1ب) ((رگی بغۆت  ر به گه خىێنى دڵ، ئه  وعی ، به وا مه چ دهبۆ 

  روووی به وی ده هدییه یىه دا په ، عاعیریػ لێره تی كادریدا باوه ریله واوی ته هدیىاره بههاو   له  هه ی صىورهڕەهگصت  به )كرمسی( مه

خىێنى صىوری  دا بهڕەعلێ . هه گرفتاره  پێىه دڵى  وه رووهیه ی ده رواهگه  له  هه ،وات و ده ی صىوری ئه باس ى جبه هه  بىوه ( هه وه وصه )غه

 ی بغىات.  هه رگ و پۆعاوی جبه وێت به یهه ده  وه دڵییه

ـــی ئاگری هاصه هـــه))   ٌ( ئاصا  ب هابێ )زوخه به ىم بێ صهـ

 ( 501ٌ /1)ب ((و  مغه ئه ەر  جمه ن مه هم وه (ی  كرمسی پۆعا ته وره )ده  هه

هەهاصەي  لەکاتێکدا،  ی ئاگر چىاهدووه رهوى   ش ى به عاعیر له  ، هه رگێکى صىورئاصایه جل و به  صت له به ی كرمسی( مه وره ده)

 . دراوه  ئاگریً پغتێىهڕووهاکى وی  یه بازهه  به  هه یه صتێره ئه  ههئاگرینى صىوري خۆي دیضاهەوە بە زوخەٌ چىاهدووە. 

 رچا وصى قێ  فه  بۆم تێىه)) 

ــل ـ ـ  بی یار ئاصا  علی له هـ

 صا  ی ۆم دهـب  ێىهـت وزو

 (69ٌ /( 32) 2ب) ((  والهه جه  له  رۆح هاتىوه

  له  یه وی كىوٌ هه هدییه یىه ، په ئاڵه ڕەهگرێيی  وهه صتى گه به دا مه عل(یػ لیره ، )له صته صتى چای خه به صىرچا یا چای صىور مه

 ی صىورو چا.ڕەهگهێىان 

 عيی صىورو دڵ وا رقی ئه راپام غه هـص)) 

 (498ٌ /1ب) (( و مغه ئه  یله یی لهر دوووجی  ریيی مه خه
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  هه  ی صىورو فرمێضىەوەڕەهگهێىان   له  یه واو هه وی ته هدییه یىه په  هه  ىهیفرمێضيی صىوری خىێى  صت له به عيی صىور( مه )ئه

 . یه هه هڕەهگی  عىێىگه

  رد: زهڕەهگى  .٢

  ىهىهوان چ پیرۆزه  هڕەهگ  له  هێىه ، یه ردییه ردن زه ی جىاوی و گه وان، هیغاهه هییه ره یی و صه بىچیىه  هڕەهگ  له  هێيی تره ویػ یه ئه

ر  ههواوی عاعیر  عیعرییه  وێىه  عێً له ردی خۆرئاوا... به رد بىون و زه هم زه ردان و گه ن جۆزه وات وه . وات دیاری ده خغه رووهاوی به

 ن.  هه ده  صته رجه به  وه ی رۆژه و ئێىاره مه ردووی ده اڵتنى زه تا هه  وه ردی پایسه اڵی زه رینى گه ڵىه هه  له

ی ڕەهگرصت،  پهر  زهردی،  ده  رده یی، زهردوو رد ، زه ن )زه وار هاتىون وه به  و واتایاهه هێً له ریه هه  به ەڕەهگو  دیىاوی عاعیردا ئه  له

 ی...(. به

ـب  هــوا ل)) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ع ۆتهـ ـ ــــع هـ  ردم ئیتر  دی زهور   هڵلتا كاـ

 م ڕ بىه رزی زه عىایی كه ش ده هه  خۆم هاگرم، له  ت له كه

ــڕەه ـ ـ ـ ـ ـ ــك ره یبۆ وىێری  ردیػ چاهه ی زهگـ ـ ـ ـ ـ  یب و دوعمىانـ

ـــداو م ر خۆم گه بێ، گه دوعمً عاده  چىهىه ـ ـ ـ  (347ٌ/ 1ب)((  م بىه ڕ  هطىخـ

ردی عاعیرو  ی زهڕەهگهێىان   هدی له یىه دا پهڕەعلێ ی كاڵىراو. ههزێڕ   خۆی هردۆته ڕووي   هه  ی پىخته صتى تىاوه به رد( مه )رۆدی زه

 تی. خىدی خۆیه ڕووي ردێتى  ی زه عىێىگه  ، هه یه هه  وه عاعیره ڕووي عىێنى 

و  ردویی ئه زه ڕەهگبىووی   صت لێى به به هاوی دروصتبىووی عیعری عاعیرو مهوێنى بيیات  هه  بۆته (رد ی زهڕەهگ)میغدا  ی دووهدێڕ   له

  . وه بێته وىێری دوژمىان چان ده

 كىربان   علی تۆیه هــواهی الفی ع هـگ)) 

 (472/ ٌ 1ب) (( مرۆ ردم ئه ی زهڕەهگصىروعيی صىرخ و 

ردێتى  زه ڕەهگفرمێضيی صىرو   له ، هه وه هه یه  به  رده وی صىرو زه تابلۆیه  صت له به مه  رد( هه ی زهڕەهگ)صىروعيی صىرخ( و )

 . بیه وه علی یاره ڵىغاوی عه زلساهین و خۆ هه خۆبه  دان بهیت هۆی عایه  ظ به مه ، ئه وه وایه  ته هاتىوهه  وه عاعیره

ــ)ه))    بریىداره  هـجری( هـ

   تباره فه ردو خه زه ڕەهگ

ـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    بێ چاره  ێ چایییهـ

ــص ـ ـ ـیـ ـــو دڵ ىهـ ـــی بـ  (70/ 2ٌب)((  ریاههـ

 بىون.   ته هاتىوهه  وه هییی بێ )چا(ی بێ چاره  دا له تباری عاعیر لێره فه ردی( خه زه ڕەهگ)

ــگ و  یردووی زه))  ـ ـ ـ  هد  و بازی به ىهازن، گىصتیلــو ب ۆـ

ـــك ـ ــاڵ گ ىربان و بهـ ـ ـ ـ  (71/ 1ٌب) ((ن و باڵت  چه و مه هجه ی، پهدر  هـ

دا صىودی لێ  هرێ بۆ مل، عاعیر لێره زبیخی لێ ده خغڵی ژهان و بازهگ و ته  له  رده ی زهڕەهگ،  هرخه ردێيی به به  یی( جۆرهوو ردو  )زه

 . ی لێ صازداوهەدێڕ و  و ئه بیيیىوه

ـئ))  ـ ــه هـ  وێً  هه  ر بىوهه گه ظ، ئهرد بۆ گه  لیره ىاـك هــلی تـ

 (427ٌ /1ب) (( ًێو  هلعێىێىیػ   ی گێره مال(ن و عیعه رصت(، )له پهڕ  )زه

م و  جه ری عه به ظ له ی عىصماوی و عیعه ره به بێ له  صتى صىوهىه به هرێ مه ده  رصت دێت، هه په زێڕ واتای   رصت( به پهەڕ دا )ز  لێره

 وان. وییه فه صه

 هێ  به  ێى بێىهڵ )وىردی( و پێى ده  ردی تۆیه ردی ده زه)) 

ــخ وه ـ ـ  (479ٌ /1ب) ((وو ڕ ی ماه ئه  م بیاهىوه تی ئه صیه ی وىا؟ به تى بهـ

هێ(  ش ێ هاوی )به ده  ی هه هه وی یاره رد بۆ دیده ی زهڕەهگردوویی  داری زه رده ده  هه  تى عاعیرهێرد ی زهڕەهگصت لێى  به ردی( مه ردی ده )زه

 جات. میىه  له  جۆرێىه  هێ( بێ هه به –ی  ردی )به ی زهڕەهگ  صت لهەب عێت مه . ده ماهگی چىاهدووه ڕووي   بێ به
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ـــن گ وه))  ـ ـ ـ ـ ـ  داغ دڵ به  ن الله خىێىم و وه  ر به ىڵ جگهـ

 (256ٌ / 2ب) (( ی به  بهی بىو ڕەهگكائیلی رووم  ووت، عهڕ ى یببۆ ص

،   ( یه ظ )گىاڵڵه وه صت له به داغ( مه  دڵ به  )اللهها  روه . هه خۆی پێ چىاهدووه  هه  وری گىڵهصت ڵێى صى  به خىێً( مه  ر به )جگه

 . ظ چىاهدووه وه خۆی به  وه دیضاهه  یه دا هه یه م گىاڵله راصتى ئه هاوه  له ڕەظویػ خاڵێيی  ئه  هه

ی دووڕ دادی   له (وىردی)،  صىوری جىاهه ڕەهگهاری  گىڵێيی به  جۆره  كائیم هه دا عهڕەعی( لێ به  ی بىو بهڕەهگكائیلی رووم  )عه

بۆ   گۆردراوه  وه هاره كائیلی گىڵی به ى عهێتر وصى   ، له تىوهھێى لێها ی به ی به ردی میىه زه وى  وه  اوهڵگەڕ  رد هه ی زهڕەهگ،  وه یاره ڕووي 

  ی هه رامه و مه صت به م مه ، بۆ ئههردووه  وه واهه هگه هڕ   یاری به )کىردي( عاعیر، زۆر وەصتایاهە، دەتىاهین بڵێین ی. ردێتى به زه

 وارهێىاون. واوی به هگه هڕ تی  ویضتىویه

 بس:  صه -وز  . ڕەهگى صه٣

م  ، ئه یه وه ی هىێبىوهه و هیغاهه هاره واوی بهە. هێمای جىاوی و خۆعی وامی ژیاهه رده ی به ، هیغاهه هییه ره ڕەهگێيی صه ظ و ڕەهگه ئه

 . وارهاتىوه وز(ی بۆ به صهبسو  واوی )صه وعه  هێً له ریه ، هه خغه ردوون و هیىاو ئاوات به و گه هسیىه  وه صروعته  له  ڕەهگه

ـئ))  ــص هـ ـ ــ، ب هه ته الغیر  ،ره مهـ ــ، ه ااڵ میاههـ ـ ـ  چ و وىالهـ هــ

 (392/ 1ٌ)ب ((مان  برۆ هه ، چاو خىمار، ئه ن ئاڵه یته ، مه بسه صه  صىخمه

 وات. وزی ده و صه یله هم ڕەهگی مه گه  ت له الله دا گىزارعت و ده ر( لێره صمه )ئه

 .  یان بێ كۆڵه  یان كۆڵداره  ، پۆعاهێىه یه ى وىرداههیی خۆجێکرگێ ( به بسه صه  )صىخمه

 عین ڕەهگی ماڵی ئاتە یداوی و جه بسی ره صهططی  خه بە)) 

ـــف ـ ـ ـ ـ ـ  (501ٌ /1)ب (( و  مغه ئه  ره لیلی ئازه ئیعجازی خه ،غی )خىصً( وۆر ـ

،  ته ئافره ڕووي مێڵ و و ص مىوی ریػ  هده گه  صت لێى له به دا مه لێره  وات، له ت ده تی روومه خه  ت له الله ( دهبس طی صه )خه

 وات.  وز ده مان گىزارعت بۆ ڕەهگی صه یدان(یػ هه )ره

 ات(ڕوى )هیل( و )فى  روه عيی دوو چاوم هه تاو ئه دێ به)) 

 (544ٌ /1)ب ((  ته م دوو عه ن ئه هه بسو دڵ تێراو ده م صه ی غه عه زره مه

م  ی غه عه زره )مه  م دوو رووباره دا ئهڕەعلێ عیراكدا. هه  ات لهڕفى مضیرو   ردوو رووباری هیل له هه  به  فرمێضيی چاوی چىاهدووه

 جىان رواوی و تێراویدا.  له  وزو عین بىوه صه  هردووه  هێڵگه  می به غه  هکم،  هغتىواڵی غه  ( واته بسه صه

   هپۆعــ  بسه ، صه رگی خىهچەییدا هــب  به)) 

ــوى گىڵ، خ وه ،خىصنى خۆی   به ـ  (605/ 1ٌ)ب ((  ۆفرۆعهـ

 رگی پۆعیبێ.  مان به دروصتىرابێ و هه  وه وری خىهجه وزی ده رگی صه تىێيڵ و به  هاردا )یار( له صروعتى گىلسارو به  له

  . ڕەهگى عین:٤

  له ی رێس ڕەهگ،  وه ییهو ئاعت ئاو  به  هتص یىه وات په ركاڵ ده صه  وه خۆیه  ریاو ئاصمان به و جىاوی صروعت و ده هیه ره ظ صه م ڕەهگه ئه

 ی عیعری. هدیً وێىه بىووی چهدروصتی بيیاتی  رچاوه وێً و صه هه  ععری عاعیردا بۆته  له  م ڕەهگه . ئه خۆگرتىه

 مار  ەر ێن هی وى  ن رووبایی پیرو چاوی وهرحی چــى  ته)) 

ـپ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرچـ ـــی هـ  (418/ ٌ 1)ب ((متیارو لۆچی الچاو چرچ و عین  هـــليی هـ

 هێت. یه گه لۆچی و چرچی ده  ، هه تێىچىوی رووخضاره  صت له به عین ( مه)چرچ و 

ـل))  ـ ـ ـ  بێ تۆ   عیىه ،رووهم ی ده وێراهه  هـ

 (448/ 1ٌ)ب ((بێ تۆ    ی عیىه ئیتر گىڵساری دڵ، هه   

میاهدا )عین(  هه یه  هرێ. له روی پێده دا ده یه وعهو دوو  واو له دۆزی تهز  گه ره  ، هه وارهێنراوه صت به هب دا بۆ دوو مه ڕەهگی عین ، لێره

  وه وزی ڕەهگی گىڵساره یی و صه عاوه گه  وه واتای، عین بىوهه یاهدا )عین( بهمیغ دووه لهدێ.   وه ارو گریاههن و عین وز  واتای، عیىه به

 دڵ.  عاوه گه  دێت. واته
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 عاعیر لەم وێىەیەدا ڕووهکراوەتەوە: کىردی( مضتەفا بەگى)ڕەهگە بەکارهاتىوە صەرەکییەکان لەالي زۆري و کەمى * 

 
 :داعاعیر دووەم: ڕەهگە الوەکییەکان و دەاللەتى لەعیعري 

ە یڕووهاکی چۆهیەتى دروصتبىوهیص ى بەهۆي ئەو ڕەهگە الوەکییەکان لەئەهجامى ئاوێساهبىوى ڕەهگە صەرەکییەکاهەوە دروصت دەبێت؛

و  ئه  وێت که که رده کی دیاریکراویػ کاتێک ده یه . ڕەهگی مادده کاوی ڕووهاکی بینراو پێکهاتىوه پۆله عه  مىو درێژه هه  یە کە لهصپی

هگی  ڕه  به  ئێمه  ، بۆیه وه داته هگی دیاریکراوی خۆی ده هیا ڕه مژێ و ته ده  که هیصپی  ی ڕووهاکییه کاوی دیکه پۆله مىو عه هه  یه مادده

 ، كاوەیى، پەمەیى، ڕەصاس ى، خۆڵەمێص ى، .... هتد (،(ىڕەهگى ) ڕەظ، صپى، مۆر، هارهجى )پرتىكاڵ وەک: (33)ی بیىین. دیاریکراو ده

 عاعیر کە وا  دەکەیًاهە باش یلێرەعدا دەاللەتى ئەو ڕەهگە الوەکی بەهەماوى ڕووهاکیػ صەرجەم تەهکان دەبً بە ڕەهگى ڕەظ؛

 ؛ لەواهە: ن لەعیعرەکاهیدا بەکاریهێىاو 

 :ڕەظی ڕەهگ .١

ێنرێ، ه وارده ، بۆ هاخۆش ى بهعبینى و مردن و وۆتایهێىان ڕهبۆ   هه ، هێمایهڕەهگێکى بەرچاو و الوەکى تاڕادەیەک صەرەکییەظ  مه ئه

نهێنى  . یان وۆدی هیاواهه و ته مس ى ئاع وات، زۆرجار صیمبىلی هه ت ده فه م و خه و خه  وه وصاهه زوڵم و چه  ت له الله ده  هڕەهگم  ئه

مىو  و هه چاو  خص ێ به ن هابه یهیووهاهڕ و هیچ  هییه  یىهزێڕ   تی وۆلىه ره ی بىهڕەهگوت  خه  لهڕەهگى ڕەظ .  رێسه په  هدووڕ صاوی  هه

  ههێً ل ر یه هه  و به واوی عاعیردا گرتىوه و عیعره دهیای وێىه  وی فراواوی له ، پاهتاییه هڕەهگم  ئه مژیت. خۆیدا ده  وان له هڕەهگ

یجىرو  ر ، گیضىو، ول صاو، ده صمه ژوو، زوخاٌ، هیىدوظ، ئه رهظ، صیاڕوو، صیاماٌ، تار،  ، صیا ، صیاه، صیاوه ڕەظواوی ) یڤه په

 دێت. وىێرو هابیىایی...(

 * ڕەظ:

 مساوی  هه  وه ووهم، داخم ئهخس  ی دڵی مهــرۆی)) 

 (٨٢ٌ / 1ب) (( ریغاهت؟  عت بردی یا زولفی په هڕ دووچاوی 

  وێت، هه هه رده ده ەو  هڕەعدیاریىردوی هێماواوی پغت   دا رۆڵی لهەدێڕ م  ىێً لهع،  وه ێتى چاوی یارهڕەعبۆ   دا هێمایه ظ( لێره هڕ )

 . ردوو چاوی رووخضاری یاره ی هه هه عىێىه

 * ڕووڕەظ:

١٦% 

١٦% 

22% 

4٦% 

 ڕێژەى ڕەنگەکانى بنچینەیی لەالى 

 دا(مستەفا بەگى کوردی)

 ڕەنگى شین ٥

 ڕەنگى سەوز ٥

 ڕەنگى زەرد ٧

 ڕەنگى سوور ١٥
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ــم))  ـ ـ ـ ـ ـ   ی تۆیه هه رگاهه ر ده گاهم خاوی به جده للی صه دهـ

 (104ٌ /1ب) ((  داماهت  صتم به بێ، هاهێڵێ بگا ده ڕەظ ڕووي كیب  ره

دا  وێت و عىێىیػ لێره هه رده ده  وه هڕەعی ڕەهگپغتى واتای   له بێگىمان  می دوژًم هه زاری و صته رمه بۆ عه  ( هێمایهڕەظ)روو 

 . یاراوی عاعیره ى دوژمً و ههڕەش رووخضاری 

 * زاغى ڕەظ:

 ظ  ن زاغی ٍڕ ، دان و دڵ ٍو واهه می گىرگ و یه م دٍ دٍ)) 

ـــؽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (418ٌ /1ب) ((  عین زازیلی له ن عه احیبى بىخخان و دوو هان ٍوـ

 گىرگ و  ێىەيع  . له هڕەعن صیاهی زاغی  ر ٍو دڵی َه  ، هه هڕەع له صذ لێى كه به ( مهڕەظ)زاغی 

 واث. ف دٍص ی ٍویە غێٍىم  واث و به ژهێً دٍ جىوی پیٍر دا َه چێذ، عاعیر لێٍر راز دٍ به  هێٍر

 * زولـى صیا:

 رم ظخا  یاڵی زولـی صیاث َاجه و خه مغه ئه)) 

ـــــص  ( دڵ زامی َاجه زیدٍ گه ، )مار بێچاٍر  (467ٌ /1ب) ((  ۆـ

هێىان  له  یه ن َه هدیه یٍى دا پهڕەع، لێ ی لێىردووٍ ٍو یاڵی بیرلێىردهه ودا خه عه  له  هه  ى یاٍرڕەش صذ زولـی  به )زولـی صیا( مه

 . زولـی یاٍر  صذ هه به و عىێنى مه ڕەظی ڕەهگ

 صیاوەظ:* 

ــوج))  ـ ـ ـ ـ  هگی هج  مایل به  م كىربان چییهـ

 (47ٌ /2ب) ((   هگ( ٌ عه ظ( و )په )صیاٍو ی وحی ماددٍ

،  هگی جۆراوی جىرن بىٍو عه په و  حش ى ئێران ی صیاٍو هه له صه صذ مه به دا مهڕەعلێ  حػ دێذ، هه صیاٍوماهای  به  ظ هه صیاٍو

 واوی هێىاهیان. هۆهه  هگه جه  هێً له یه  له  حش ى هىوعخٍى صیاٍو  هه

 * صیاماڵ:

ـــل))  ـ ـ ـ ـ ـ  ڵدا مم َه ی دڵ، صیاماڵی ػه(زوور  عاٍر)عتى  دٍ  هـ

 (103ٌ  /2ب) ((  صخابێ ٍو  م ماڵه ر ئه گه ئاَم، مهی  ڵه و چه صخىوهه َه به

ـــ)ص   ـ ـ ـ  . عماڵه دا ٍڕ صذ لێٍر به یاماڵ( مهـ

 * عەوي جار:

ـــم ٍز))  ـ ـ ـ ـ ـ  وی جار عه  ردیىهـــرۆژی ه  اههـ

 (521ٌ /1ب) (( و مغه ئه  صخاهه( و )جاران(ٌ ؿای )ئه ؽه

هێىان   یماهێتى له واهدا َاوپه ههابیاواحی ب  له  هه  صای عاری صڵێماهییهو  ئهى ڕەش وگاری  ن و عهەم صذ لێى ٍز به وی جار( مه )عه

هاو بردوی بابان دروصذ   بۆ له   می ئێراهه جه وصای كاجاری عه هختى ئ وصاو جاراوی پایخه مبىلی ئه صخه ئه  صخاهه ى ئهخت ردوو پایخه َه

 وی جاریً. رۆژگاری رووهاوی گۆری بۆ عه  بىوهه ظڕە خذ و چاٍر دبه رۆژگاری به  صذ له به دا مهڕەعبىو. لێ

ـــع))  ـ ـ ـ ـــــوی ج هـ ــ ـ ـــارو درێـ ــ    جاڵه  ژ چاٍرـ

 (498ٌ / 1ب) ((و  مغه ئه  یله ی دوجه هه )هىردی( وێڵه  هه

 ریاهبرد. صه و جاڵی به ىڕەش خذ  به  می رووخاوی باباهدا به ردٍ صه  له  هه  یه ٍو و عه ئه  صذ له به وی جارو درێژ( مه )عه

 * َیىدووظ:

 اڵی واولمــووث، مڕ یی  حهؿ ؽه ئه ط یش ى خه َاث جه)) 

 (256ٌ /٢ب)((   ی ليی ٍر سخیری مه جه  له  ماعی هردووٍ هظَیىدووظ 

 . لەڕوودا گرجىوٍجى خخىحی  خه  هه  ى ریػ و صمێڵی صاإلای صاحێبلراههڕەش جىووی   صذ له به )َیىدووظ( مه

 * زوخاٌ:
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 ئاڵ؟   ی صىخمه ث چاو خىماٍر ؿایه ورو جه م جه ی ئه جاهه)) 

 (271ٌ /1ب) (( ڵن زوخا بىو، ٍو ڕەظ،  جذ صىوجاٍو َیجرو ؿیركه  دڵ له

  باث. بۆیه هاو ٍد جىاوی و زیىدوویی له ،وجینوحێ و گڕ صى  بێذ واجێً دار ٍد ٍد ڕەظی ڕەهگ  و واجه ژوو( ئه ڵىوز= ٍر = خه ڵ)زوخا

صىوجاویدا   و له ن ئه روٍ لىوز و َه خه  به  ، )دڵ(ی چىاهدوٍو ٍو یاٍر  ی له ٍو َۆی دابران و لێىجیابىوهه )هىردی( به  ڕەعدالێ

 چێـذ. هاو چىون دٍ  وجان و له و ؿه ٍر و به بىوٍ ڕەظی ڕەهگ

 :ئەصمەر* 

 باز  ر( بێ و حیله گه ظەعغا )مه  دٍ هــــبىوب(ی مج)م  دڵ به)) 

 (111ٌ /2ب) (( بێ  خىمار هه  ر و خىهخىارو چاو به ر عه د عه رو كه صمه ئه

جان ئارایغذ  ئاؿٍر  ران( هه گه هظعغا دا )مهڕەعلێ  ، هه ٍو ی یاٍرڕەهگهم  ى یان گهڕەش و  یله مه ڕەهگ  له  گىزارعخه  ر( هه صمه )ئه

 جان رابىێغً. پیاوان بۆ الی ئاؿٍرجىاهً دڵی  زان و دٍ بازیدا عاٍر هه له ؿێل و جه  ن له هه دٍ

 ضىو:ێ* گ

ـــح))   دڵ   خذ و جیٍر به  ئاعىؿخه اڵ ن یاران ب دٍ  لله هـ

 (397ٌ /١ب) (( ران  ضىوی دولبهێگ  هردٍ  ئێمه  رۆژگار دوهیای له

  صتى له به مه  دا هه لێٍر (راهیػ زولـی دولبه)دێذ.  ڕەظی ڕەهگواجای   به لێرەعدادێذ،   ٍو ماهای زولـی یاراهه  به  ضىو( ههێ)گ

  . و عێىاو و ئاعىؿخه ڕەظوان  ختى ئه ن به ٍو  حی هه و لىولی و پێياچىویه ڕەظ

 او:ص *  ول

  :ڵێ ؟ دٍثبرۆ هـو ئ مىژٍ  او(ٌبۆچی )ول ص ،پرصم لێى دٍ)) 

ــجیؽ و ج ـ ــــراو  یر ٍژـ  (423ٌ /1ب) (( هاصۆر بً بریً  ر به م جا َه دٍ دٍ َـ

  له  ێىهگڵاو( واردێذ. )ول ص هردن به ورٍ ردوی برژاهگى پێڵىی چاو گهىڕەعو بۆ  داری واهساییه ى بریلهڕەش ێيی گڵ  جۆٍر  )ول( هه

 ێدێدا..ڕەع  ی له دٍ برۆث ول صاو دٍەو ئ چی مىچهڵێذ بۆ  واث و پێى دٍ یار دٍ له دەمى ڕووي و عاعیر  حرای صیىا زۆٍرەص

 * دەیجىور:

ـــع))  ـ ـ  و مغه ئه  یجىرٍ دٍ ، یا ڵدایه وی یه هـــ

 (483ٌ /1ب) (( و  مغه ئه  جۆ بێ هىوٍر له دووڕ م  دیدٍ  هه

و  رزی پایٍس وی ٍو دواعه  هه  ڵدایه وی یه عه  صذ له به دا مهڕەعلێ واث، هه بێ هىور ٍد و  وی زۆر جاریً عه  ث له الله )دیجىور( ٍد

 . ٍو درێژجریً عه

 و، ئاخ  عه وقی ماهگه عید وعه ،ؽىبحی  له)) 

ـــب  له ـ ـ ـ ـ ً ٍو هـ  (491ٌ /1ب) (( و  مغه ئه  یجىوٍر َا دٍ ختى م

و  بێ ئىمێد بىٍو ەو  ژهه یاوی جه رووهاوی و جیغيی به ری  و په دا له ، عاعیر لێٍر ن َاجىوٍ واجای جاریً و هىوجه  به  یجىور( هه )ٍد

 .  ٍو یاٍرلەی دووڕ ر  به له  جاریىیدا ژیاٍو  له ەو  ىمىار دی و هاَه ڕەظدا  ژهه م جه ختى خۆی له به

 ی صپى: ڕەهگ. ٢

بۆ   هه دێذ و َێمایه  ٍو داهییه اوی و ئاٍو ەرواجای ئاعتى و خۆعگىز  به  هه الوەکییە کاریگەرییەکان  هڕەهگ له  هێيی جٍر عیان یه ٍو ئه

 . َاجىوٍ  ٍو و ئاق( ٌڕ واوی )صپى، صمین و زیى دوو یڤه په  هێً له یهر  َه واوی عاعیردا به عیعٍر  رووهاوی ... له

 * صپى:

 مىژگاوی صیاث  كخىالن له جاو َاث خىێنى مه  به  َێىدٍ)) 

ــئ ـ ـ ـ ـ  (59٥ٌ /1ب) ((   ی كرمٍسڕەهگ  ی جاران صپى بىو، ئیضخه هه صپه هـ
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ێىاٍو به  صخایاهه ٍو  و صپى و صىور(ی زۆر به ڕەظی )ڕەهگرس ێ  َه  هه  دایه ٍو ی له هه دا جىاهيارییهەدێڕ م  له خىور   به  ، َێىدٍ واَر

( واجا  هه صپه )ئه چىو. خىێنى صىوری هىژراوان ٍد  ، له ٍو واوی یاٍر عهڕە  ٍو َۆی جیژی برژاهگه بىو خىێنى هىژراوان به

 . ی صىوری گرجىوٍڕەهگ  ئێضخاهه  ی صپى بىو، ههڕەهگی جاران  هه صىخمه

 :ئاق *

  هس(ٌ ؿرمێضيی چاو )ئاق دٍ اوی ئاش ى دڵڕ بۆ گه)) 

ــیـیری َ هـــػ  (595/ ٌ 1ب) ((  مً هادا مٍس ؽال به اڵ، ئه جران و بهـ

ان و ڕ  و بۆ گه واهه واث عاعیر ئاعه دٍ  ٍو ث له الله دٍ  هه.  ریای صپییه دٍ  صذ له به دا مه لێٍر  هریا( ه هیز= دٍ )ئاق= صپى(، )ٍد

ى ی ئاش  ٍو بۆ ئه  ئاٍو  پێىیضذ بهی  هدٍ ٍو ئه  هه  ،ریای صپى چىاهدووٍ دٍ  ى دڵی، ؿرمێضيی چاوی بهرخضخنى ئاش  گه بهان و ڕ صىو

صذ  ی دٍ هه واهییه هرێی ئاعه واث، هه چێژی خۆش ى دٍ  صذ به َه ، هه ٍو یاٍر  دابڕاوی لهلێى و  یدور َۆی   ڕ بخرێ، به گه دڵی به

 وێذ. هه دٍ

 :صمین* 

ــج))  ـ  خ  و صاجله گۆ ٍر و بــه  لىوله ،ش خۆث دێ و به  له  هیا هه هـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــین و زێــمــیـــی صی ىاههــڵۆ ــ ـ ــ ـ ـ  بای ئاڵذ  تى كهـــاؿــب ڕ ـ

ـــئ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ، ك و دۆاڵبه  و دوگمه هـ ــڵـــ ـــایــێيی چ هـ ـــ ــابـ   هــ

ــ بۆ گه ـــزیىیً و جهجی،  ر صه ىَههجی گـ ـ ـ ـ ــــاڵی ك هـ ـ ــ ــاڵـ ــ ــ  (71ٌ /1ب) ((  ذـ

  جۆرٍ (خ صاجڵه)و  یىهزێڕ ێيی ل، خغ(گۆ ٍر به)،  یان زیى دروصخىراٍو زێڕ   له  هه یه ملىاهىه  جۆٍر  ، هه مدا : لىوله هه ی یهدێڕ   له

پغتى   جان له ئاؿٍر  هه  یه كىماعێيی چىار گۆعه  پارچه ( هۆڵىاهه)،  و زیى صازهراٍوزێڕ   و له ی بچىوهه گۆڵهه وی ٍز یه كۆزاػه

  )صمین( واجهوا دێذ.  واجای هه  به با(ظ )كه  ٍو واجه خیخدا عۆری ٍدپغ  دا. به گرێ ٍد  ٍو یه هاگه پێػ چه  ميی لهەن، دوو چ هه دٍ

 واث.  ردی دٍ ی ٍزڕەهگ  ث له الله دٍ  یػ ههڕ ێز  واث. صپێخیدا دٍ  ث له الله داث و دٍ ی صپى هیغان دٍڕەهگ  زیىی هه

،  یىهزێڕ یان   ی زیىیيیهڕەهگخرێ و یان  گۆی جێٍد  واث هه ٍد  كىؿله  و كىالبه ث له الله دۆاڵبیػ دٍ و  میغدا: دوگمه ی دوٍودێڕ   له

 واث. مً دیارجر دٍ هتری. كىوحی و جىاوی مه یه  ٍو ی پێ دێخه داوێنى صىخمه  هه

 ن َه ن، ؿىدق دٍ مه ط یا صه ن ، خه كه ن، صیمین ٍز دٍ گىڵ به)) 

ــئ ـ ـ ـ ـ ـــه داٍر ،ث زاهه هه ،ی هازو ٍر عهر  د عه ی كهەر  مهـــص هـ ــ ـ ــ  (350/ 1ٌب) (( م  هـ

ی ڕەهگ  ث له الله گىزارعذ و ٍد  ٍو واهه پێچه  ریػ( به صمه واث . )ئه ی زیىی ٍدڕەهگصپێیتى و   ث و گىزارعذ له الله )صمیین( ٍد

 . رگرجىوٍ ٍو  و دوو جۆرٍ عاعیر صىودی له  واث. هه هجی دٍ ى و گهڕەش 

 :  دووڕ* 

 بی ئاڵذ  ، دهدان و له خغه یم ههك و عه دووڕن  ٍو))

 (82/ 1ٌب) (( ر عاهذ صه له  گریجه ، ئه خغه هپزا(  ٍڕ ن )به روٍ َه

هرێذ.  وی لێ دروصذ ٍد مه مۆری و خغڵه  هرخه ، زۆر به ردٍ بێگهی ئاوی روون و جىان و  وی هراٍو هیی صپی هه هڕەهگ( دووڕ)

واجای  یم(یػ به)عەك. دەچێذ  ٍو یه هه ویضدێً و یاٍر بی ئاڵی خۆعه ددان و له  له  جىاهه  م دوٍڕ ئه  هه  یه ٍو صتى ئه به دا مهڕەعلێ

 . بی ئاڵی یاری پێ چىاهدووٍ ددان و له  ٍو دیضاهه یاكىوث دێذ هه

 مۆر:  . ڕەهگى ٣

ەیان ڕەهگای دەصەاڵجدارێتى هیغان دەداث، َەر لە هۆهەوە پاعاوان ئەو ماهەی هە هاصەرەهییە، َێڕەهگئەوەظ یەهێيی جرە لەو 

ێ عاعیر جگە لەو مژ ەظ جاریىە و عەوق َەڵدەڕەهگی بىەوعەیػ دێذ َەهدێً جار هە ئەو ڕەهگبەوار َێىاوەو پۆعیىیاهە بە 

 رەیحان(یش ى لە عیعرەواهیدا بەوار َێىاوە.ی )بىۆظ و ڕەهگهاوە 

ــب))  ـ  ەَاری گىڵغەوی حىصً و جەماڵەـ

 (174/ 2ٌب) ((بە صىخمەی صەبسو هیم جاوی بىۆش ى  
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هاوی جۆرە كىماعێيی جایبەجە هە )بىۆظ(ی پێ وجراوە لە ))ی مۆر یا بىەوعەیی دەواث ، ڕەهگلێرەدا )بىۆظ( دەاللەث لە 

ی )صەوزو مۆری( لە ڕەهگعاعیر َەردوو . (34)(ی بىەوعەیە(ڕەهگجۆرە خامەیەهیػ دەوجرێذ هە لە ئاوریغم هە مۆر بىوایە، بە 

 گىڵساری بەَاردا جێىەڵ صروعذ هردووە هە صەوزی بە صىخمە داوە و مۆریش ى بە هىرجەن داوە لە بااڵی صروعخدا. 

ــب))  ـــە خـ  ڕەهگیەیحاوی و جەماڵی ئاجەعین ڕ عی صەبسی ـەظـ

ــؿ ـ ـ ـــ)حرۆغی ـ ــ ــ ـ ـ  (501ٌ /1)ب ((ىصً( و ئیعجازی خەلیلی ئازەرە ئەمغەو  ـ

ەش ى ڕ ووەهێيی ڕ ەیحان(یػ هەڕ ەحی )یوو ڕ یػ و صمێلی ڕ ەحی ئاؿرەجە هە گەهدەمىوی ممەبەصذ لێى خەحی روو )خەظعی صەبس(

  یارە. لێرەعدا مەبەصذ لە روخضاری وەهەوعەیی مەیلەو صەوزە، هە

 ە دەڵێذ:دواجر بەردەوام دەبێذ و دیضاهەو 

 چ حاؽل ؟ مىَرەیی بەخخم دوو عەظ بێنێ ئەمێضخاهە )) 

 (501ٌ/ 1)ب ((هەداش ى دڵ لە خاهەی دەرد و َیجرا عەعدەرە ئەمغەو  

 واجای مۆر دێذ. و مەبەصذ لە مۆری بەخذ دەواث، هەلێرەعدا مىَرە بە)مىَرەیی بەخذ( دەاللەث 

 م لێ بدا هێز دەصذ ئەوا دێىم و دەبەم یارم هە)) 

 (423ٌ /1)ب (( رۆڵە ئێمە هین ،دەبێخىو پێم دەڵێ: لێم الدە مۆر

 لێرەدا )مۆربىون(بە واجا و دەاللەحی جێڕامان و بەرق صەیرهردن و مىرچ و مۆوی دێذ.

 :پڕجەكاڵى -. ڕەهگى هارهجى٤

 َێىاوە:بەواری ێيی جری هابىچیىەییە و عاعیر بە هاراصخەوخۆیی ڕەهگئەمەظ 

 ىڵىاری ــە گبهىرجەن، هەمەرچین، جب دارایی، زەڕ هەوا)) 

  (124ٌ /2ب ) ((  الر ،چاوخىمار، عیریً صىار، خاڵ مىعيی جاجاری  واڵ ه

ی ئەو )هەوا(یەیە هە عاعیر هاوی بردووە، مەبەصذ لە ڕەهگێيی هارهجی جەڵدی ڵێڵە، ئەوەظ ڕەهگ)دارایی ( مەبەصذ لە 

 .(35)((ەگی هىری مەحمىد ئاػای عیىەهەڵە)ئەحمەد ب)

  :خەهەیی -حەهەییڕەهگی . ٥

ئەو جۆزە ىردن لە هىردصخاهدا، ڕەهگ)هاوی جۆزێىە بۆ )، خەهە ە هاصەرەوی و هابىچیىەییەوانڕەهگێيی جرە لە ڕەهگئەمەظ 

پى بە جۆپەڵێ )َێغىویی( َاردراوە یا هىجراوەی گەاڵی رووەهێىە لە )الحىائیاث(ەوان.. روەهێيی هیمچە درەختى جىان و گىڵی ص

عاعیر چەهدیً وێىەی َىهەری لەم  (36)(هەصً( ڕەهگەبێخە جۆزێيی دوعىىراوی گەاڵی ئەو رووەهە ئەَاردرێ و بەئەگرێذ 

 ە بەرجەصخە هردووە.ڕەهگجۆرە 

 ە ڕەهگپەهجەث لە حەها مەگرە، صىورێيی جەڵخ )) 

ـــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــىێـ ـــنى دڵـ ـ   (82ٌ /1)ب ((ی مً ئاڵە بیىە خەهە بەهداهذ ـ

اجىوەڕەهگخەهە( لێرەدا وەهى -)حەها  ەهەظ پەهجەی دەصتى یارە. ڕەهگو هە عىێنى ێيی صىوری جەڵخ بەواَر

 ی گىڵ هادا ڕەهگێ ڕەهگجەڵخە، بە  ڕەهگی ڕەهگحەهایی )) 

 (123ٌ /1)ب ((یيذ  ڕەهگهە بە خىێنى ئاڵی دڵ ئەهگىعتى  گــڕەهوەرە 

ی صىری هارهجی و ڕەهگی جەڵخ چىاهدووە، هە جەڵخ لێرەدا بە واجای رەعباودێ یان بە ڕەهگی حەهایی واجە خەهەیی هە بە ڕەهگ

 ی گىڵی َەهاری دێذ. ڕەهگ

اجىوە الوەکییەکان لەالي زۆري و کەمى *   عاعیر لەم وێىەیەدا ڕووهکراوەجەوە:کىردي( مضخەؿا بەگى )ڕەهگە بەکاَر
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 و دەاللەحى الي عاعیر: ەوانڕەهگَارمۆهیای صێیەم: 

لەگەڵ یەهتریدا، یان چۆهیەحی واجا و مەبەصخە پەهگخىاردووەواوی هاوەوەی  ڕەهگجێىەاڵوهردن و ئاوێساهبىووی َەهدێً 

رێژییە ڕەهگعاعیران، بە عدێً هە داٌ و مەدلىولی عیعرەوان دەهاصێنن، لێرەعدا بە پێىیضتى دەزاهین چەهد جۆرێً لەم 

 بخەیىە بەرچاو:

 .بۆ خۆي وهیایەک ڕەهگە جێکەڵکردوى د. صەد ڕەهگیى: ١

 َەجا مً بێ َەوا جر بىوم بەؽەد ڕەهگ )) 

ـــەق مً زیــاجر بىو َــەواجان   ـ ـــە دەرحـ  (360/ 1ٌ)ب ((لـ

وەهى ئالەحی مۆصیلا و َارمۆهیای مۆصیلی جێىەڵ و ئاوێخە و ئاوێساوی صەد ڕەهگە مىصیلین، هە بەرامبەر  )صەد ڕەهگ( لێرەدا

 بە )َەوا( ی ؿیزو لىوث بەرزی دێذ. 

ێىاوی َەمە جۆرییە لە ڕەهگدا.. پڕڕەهگ: ٢  بەواَر

ـــەگـــەر مەیلذ لــە چایە ))   ئـ

ی لـــــەالم وایە  ـــ ـ  جــەعــریـ

 و مایە  عیریً، پڕ ڕەهگ

 (69/ 2ٌ)ب ((هـــەز َەجدەری رۆحــاهە 

 )پڕڕەهگ(ی دەاللەجە لە ڕەهگی چاًەی هە زیاجر لە یەن ڕەهگ خۆی هیغان دەداث. 

ێىاوی زیاجر لە  ین:ڕەهگ. 3  .ێً لە عیعرداڕەهگبەواَر

ــیىە بە گڕەهگ))  ــ ـ  ىێنى عەَیداهذ ـىڵ دوهیا، وەن خــ

 (82ٌ/ 1)ب (()بەم جەژهە( لە زیىداهذ   ،)هىردی(یػ بىە كىرباوی

 ی گىڵەواهە لە دوهیای صروعخدا. ڕەهگاو ڕەهگدەواث، ئاڵىوااڵیی  ڕەهگین( هە گىزارعذ بۆ زیاجر لە یەن ڕەهگ)

 ین هییەڕەهگی گىڵ، جاها وەهى روخضارەهەث ڕەهگ)) 

 (93ٌ/ 2)ب ((عەهىەری میؾری وەهى گىؿخارەهەث عیریً هییە  

 ێىە. ڕەهگهە َەڵگری زیاجر لە  ی هیغاهداوەڕەهگاو ڕەهگینى و ڕەهگعاعیر روخضاری یاری بە 

2% ٦% 

9% 

١3% 

70% 

 ڕێژەى ڕەنگەکانى الوەکى لەالى 

 دا(مستەفا بەگى شاعیر)

 ڕەنگى نارنجى ١

 ڕەنگى خەنەیى ٣

 ڕەنگى مۆر ٤

 ڕەنگى سپى ٦

 ڕەنگى ڕەش ٣٣
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ێىاوى زیاجر لە دوو ڕەهگە لە عیعردا. . س ێ ڕەهگی: ٤  بەواَر

ـــەعً و ئاهی صەردم ئاییىەی دڵ ))   لە ئـ

 (448/ 1ٌ)ب ((ر و رەعەو ڕەهگیىە بێ جۆ   وكىربان: صى 

 )صىور و رەظ و ڕەهگین( جێىەڵىردوی زیاجر لە ڕەهگێىً بۆ بيیاجىاوی وێىەیەوی َىهەریدا. 

 َێىد بەجاو َاث خىێنى مەكخىوالن لە مىژگاوی صیاث )) 

ـــپەهەث جاران صپى بىو، ئێضخە ڕەهگی كرمسە   ـ ـ ـ ـ ـ  (595/ 1ٌ)ب ((ئەصـ

 ىە َىهەرییەدا بەرجەصخە بىون. ڕەهگی )رەظ و صپى و صىور( ئەو ڕەهگاهەن هە لەم جابلۆ ڕەهگی

ێىان و جێىەڵىردوی دوو بەو ی:ڕەهگدوو .5  ە.ڕەهگاَر

 ی ؿیراقی جۆیە هىڕەی صەخمە كرمسی هەعئە)) 

ــوال ـ ـ  (264ٌ/ 1)ب ((زەردو صیىە چان  ڕەهگ، ی و بە بارم و ــ

اجىون هە مەبەصخیػ لە صىخمەی –صىر –ەواوی )كرمسی ڕەهگَەر یەهێً لە  َىهەرییە بەواَر زەرد( بۆ بيیاحی ئەو وێىە 

 ی صىخمەهەی عەزیس بەگی باباهە. ڕەهگكرمسی 

 ری ڕەهگ و ئەعىم وحەریری زەردو صى )) 

ــای هــارواوی ػــــەمباراهە ئەمغەو  ـ ـ ــەجـ  (530/ 1ٌ)ب ((مـ

 ڕووي ێڕە هراون، هە مەبەصذ لە زەردی ڕەهگ و صىری ؿرمێضً دەگەیەهێذ هە ڕەهگ و )زەردو صىر( دوو ڕەهگً جێىەڵ ئەم د

 ئاوریغم ئاصان. 

 .جێىەڵىێش ى دوو وعە بە یەهەوەصێىەهگی: . ٦

 با لە عەرحی بادە، مەرد ئەؿگەن بێ صاقی هەوجىان )) 

 (157ٌ /1)ب ((دیدە صێىەهگی و هاڵو هەچ واجى دوگمەیی صیىە واز  

 رواهین (پێىهاجىوە هە مەبەصذ لێى رواهینى  -رەظ -هیگا -)صێىەهگی( لە َەردوو وعەی )صییاٍ

 بە یارە.  چاوی رەظ و ئەبرۆی پەیىەصذ

 بێ هىور: –ی ڕەهگبێ . ٧

 ی )جىجیا(ی خاوی كەدەمگاث ، دیدە بێ هىورە دووڕ لە )) 

ـــىىوێــیــلە ج ــ ـ ـ ـــە بی لەعلذ دڵـتى لـ     (587ٌ/ 1)ب ((ی دێىاهە مەخمىرە ـ

 ە و َێزی بیيینى چاوە. یوهاهیڕوچاو بێ هىر و بێ  مەبەصذ لێرەدا دیدەگاهی ەر(و)بێ هى 

 گىڵڕەهگ: ڕووي . ٨

ــجا، هە ل))  ـــە خدووڕ ێم ـ ـ ـ ـ ـ  گىڵڕەهگی جۆ  ڕووي ەظی رەیحاوی ـ

 (347ٌ/ 1)ب ((  مهىێر بم ئەر بێم صەیری رەیحاهەو گىڵی عەصذ پەڕ بىە

 رەظ و مۆر یا صەوزە، مەبەصذ گەهدەمىوی رووە.  ڕەهگ)رەیحان( رووەهێيی 

 گىڵڕەهگە.  ڕووي )عەصذ پەر( گىڵێيی خەهەیی زەردو صىورە و مەبەصذ لێى    

 

 ی گىڵبەَار:ڕەهگ. ٩

 خە ــضــێـەمـــلەصەرد مەیلی مەحبىوبە ئ)) 

ــــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (316ٌ/ 1)ب ((ی گىڵبەَارم  ڕەهگەعیف و زەرد ـ

عاعیر صىودی لە دەصخەواژەی )گىلبەَار( وەرگرجىوە، بۆ بەرجەصخە بىووی بيیاحی َىهەری وێـىەی عیعری ، هە لێرەعدا 

ەڵدەداث و زوو دەپىهێخەوە. گىڵبەَار هاوی گىلێيی صىوری   هەم جەمەهە لە صەرەجای بەَاردا صەَر

 ی گىڵىاری:ڕەهگ. ١١
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ــجیری عەعلی چاوەواهذ وا لە ج))   ارییە ــم هـــەرگـ

ــ   (266ٌ/ 2)ب ((ەهەی گىڵىارییە  ڕەهگاواهم بە خىڕ دێ ئاو لە چـ

 بەرەو كاوەیی و جگەریػ دەرواث .  ێيی صىری وەن گىڵە َەهارەڕەهگی گىڵىاری( ڕەهگ)

 رومماوی: –ی َەهاری ڕەهگ. ١١

 روخذ وەن گىڵ، جەهذ وەن صیم، لەبذ وەن لەعلی رومماوی )) 

ـــدەَ ــاهـ ـ ــــوەه بەؼــەبـــػ ،ىدق وــؿ :ذـ ــى هـ ــ ـ ـ ــارهـ ــ ـ   (215ٌ /2)ب (( ەمماویــجی عـ

ی )َەهارە ( صىور و ئاڵە وەهى صىور و ئاڵی ڕەهگی وەن ڕەهگزیىیىە، )لەعلی رومماوی( واجە لەعلی  یڕەهگمەبەصذ لە )صیم( 

 لێىی صىوری یارەوە. 

 ی بىوبە بەی:ڕەهگ. ١٢

ـــوەن گ))  ـ ـ ـ ـ  ىڵ جگەر بە خىێىم و وەن اللە دڵ بە داغ ـ

  (256ٌ /2)ب ((ی بىو بە بەی  ڕەهگبى صیبى رووث، عەكائیلی رووم 

)جگەر بە خىێً( مەبەصذ لێى صىوری گىڵەهەیە. )اللە دڵ بە داغ( هە مەبەصذ لێى گىاڵڵەیە و ئەویػ بە صروعتى خۆی 

ەوە بىوە لە ی زەردڕەهگمیىەی بی(یە هە  –ی بىوبەبەی( مەبەصذ لە )بەهێ ڕەهگبىووی َەیە. ) خالێيی رەظ لەهاوەراصدیدا

 ی یارەوە.دووڕ داغی 

 ئەهجام:

 :ئەهجامەکاوى ئەم جىێژیىەوەیە گرهگتریًلە 

 بىون و هەبىووىصەرجەم ڕەهگەکان بە بىووى ڕووهاکى دەردەکەون و َەصدیان پێ دەکرێذ، جەهیا ڕەهگى ڕەظ هەبێذ بە . ١

 .پێدەکرێذ َەصتى ڕووهاکى دەردەکەوێذ

ووهاکى خۆر ڕەهگى ڕاصخەكیىەي خۆیان دەبەخغً، بەاڵم بە ڕووهاکى دەصخکرد ڕەهگەکان لێڵ ڕ ڕەهگەکان بە بىووى . ٢

 دەردەکەون.

َىهەري صىودي لەڕەهگەکاهەوە بیيیىە. گرهگتریً ڕۆڵى  يبۆ بەرجەصخە بىون و ڕووهکردهەوەي وێىە ( مضخەؿا بەگى کىردي) . ٣

 .بەڕەهگەکاهەوە هاصاهدوویەحى، بۆ َەر ڕەهگێک زیاجر لەکارێک و واجایەکى پێ صپاردوون و بە وعەکان داوە

جەواوي ڕەهگەکان لە دیىاهەکەیدا بىووى هیە، لەڕەهگە بىچیىەییەکاهدا جەواوي ڕەهگەکاوى )صىور، زەرد، صەوز، عین(ي . ٤

ێىاوە، بەاڵم لەڕەهگە  ىەیی(ەکاهدا جەواوي ڕەهگەکاوى بەکارهەَێىاوە جەهیا چەهد ڕەهگێک هەبێذ الوەکییەکان )هابىچیبەکاَر

 .لەواهە: ) ڕەظ، صپى، مۆر، هارهجى، خەهەیى(

ێىاوە، ئەمەظ دەاللەجە لەکاهلەهێى ڕەهگە بىچیىەیی ( بەگى کىردي مضخەؿا) . ٥ ەصەر دا ڕەهگى )صىور(ي زیاجر بەکاَر

ێىاوە؛ جەهاهەث عاعیر. بەاڵم لەڕەهگە الوەکییەکان عاعیر ڕەهگى ) ڕەظ (ي بەڕێژەیەکى بەرچاو  و گەعبینى خۆعەویضتى بەکاَر

ێىاوە؛ ئەمەظ د بىچیىەییەکاهیػئەم جۆرە ڕەهگە لە ڕەهگە   لەصەر ڕەعبینى عاعیر دەکاث. ەاللەثزیاجر بەکاَر

، ) مضخەؿا بەگى کىردی( . ٦ ێىاوە بەعێک لە ڕەهگەکاوى بەعێىەي مەجازي و بەبێ ئەوەي ڕاصخەوخۆ هاویان بهێىێذ بەکاَر

ێىاوە؛ جۆرێکیان  ەوەيلەژێر  َەصدیان پێدەکرێذ. واجە ڕەهگەکان بەدوو جۆر بەکاَر وعە خىازەکاهەوە واجاو مەبەصتى جر 

ەَۆي َێماو ئاماژەوە دیىي دووەمى ڕەهگەکاوى ببەهاڕاصخەخۆ ڕاصخەوخۆ ئاماژەي بەڕەهگەکاهەوە کردووە. جۆرەکەي جریش ى 

 خضخۆجەڕوو.

هگەکاهەوە؛ لەپێداوى دەاللەث بەڕە )عىێً( ڕۆڵێکى صەرەکى بیيیىەلە دەكە عیعرییەکاوى ) مضخەؿا بەگى کىردی(دا . ٧

) کاث و عىێً پەیىەهدییەکى جۆکمە لەهێىان بەمەظ صیماي ڕەهگەکاهەوە بىون.  ي و جێکەاڵ صىودي لەو عىێىاهە وەرگرجىوە کە 

 .بىوە(ەوە دروصذ  و ڕەهگ

 وە.ۆجەدێڕي حەوجەمى عیعرەکاهیدا جەختى لە ڕەهگەکان کردزۆربەي . ) مضخەؿا بەگى کىردي ( لە٨
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ێىاوەو صىودي لێىەرگرجىون، بەجایبەحى وعە  ) .٩ مضخەؿا بەگى کىردي ( بەعێک لە ڕەهگەکاوى لەعێىەي وعەي بیاوى بەکاَر

ێىاوە.ىارچێىەي ؿارس ى و جىرکییەکاوى لەچ  دەقى عیعریدا بەکاَر

ێىاوە کە لەپەلکە زێریىەدا بەعدارن.) مضخەؿا بەگى کىردي ( . ١١  َەمىو ئەو ڕەهگاهەي بەکاَر

 :ڕاصپاردەکان

 ،بدرێذ دالە عیعري عاعیراه ڕەهگ بابەحى بە گرهگى پەصەهد دەزاهین وا بە، لەم بىارەدا کىردي صەرچاوەي کەمى بە َۆي 

 لەڕێگەي:

 .دکخۆرا ماصخەرودوى بااڵ/ خىێى ئەکادیمییەکاوى هامە بەهىوصنى برەودان. ١

 .بەم بابەجە ئاعىا بکرێً و جىێژەران ؿێرخىازان و وۆڕکغۆپ و کۆڕ (صیمیىار ) . پێىیضخە لەڕێگەي ٢

 بیاهییەکاهەوە.عەرەبى و وەرگێراوى بابەحى ڕەهگ لەصەرچاوە  . برەودان بە٣

 لەداَاجىودا. ؛کۆهـراوضەکان ئەم بابەجە لەکار بۆ بە خضدىە بەرهامەي ئەمەظ  بىارەدا. برەودان بە جىێژیىەوەي زاوضتى لەم ٤

 

 پەراوێسەکان:

 حاجى چاپخاهەي ،١٩٩١-١٩٧١ کىردصخان خىارووي  کرماهجى کىردي َاوچەرخى لەعیعري  ڕەمس ،(د) حەمەد صابیر پەخغان (1)

 .378ٌ ،2012 َەولێر، َاعم،

 .٢١ؼ ،١٩٩٧ اللاَرة، الثاهیت، العبعە والخىزیع، لليغر الکخب عالم واللىن، اللؼت عمر، مخخار أحمد (2)

 .٢٤ٌ ،٢١١٢ صلێماوى، ،١١ ژمارە َەیڤ، گۆڤاري  پیرۆزدا، كىرئاوى لە ڕەهگەکان أمین، محمد جەماٌ: بڕواهە (3)

اب، عکري  (4)  .٥ؼ ،٢١١٧ ؤلاصکىدریت، والخىزیع، لليغر الىلیت حىرش والضىء، للىن  اڵدرامیت و الدغکیلیت اللیم عبدالَى

 .٢٤ٌ پیرۆزدا، كىرئاوى لە ڕەهگەکان أمین، محمد جەماٌ: بڕواهە (5)

 الخىزیع، و اليغر و والعباعت الرصالت مؤصضت الاولى، العبت كسیس، رها: ث ألالىان، خلم فی هللا معجسة یحیى، َارون: بڕواهە (6)

 .٢٢ؼ ،٢١١١ لبىان،-بیروث

 .135ٌ ،2001 صەاڵحەددًً، زاهىۆي  ئاداب، کۆلێژي  ماصخەر، هامەي هالى، الي عيعري  وێىەي حەمە، ئەحمەد َيخلەر (7)

 ،٢١١٥ ،٤-٣: ع دمغم، دمغم، مجلت كباوى، هسار عىد ألالىان صیمیائیە فی الـنى الـیض حىیلی، ابً میدوى ألاخضر: بڕواهە (8)

 .١١٣ؼ

 . ٤٥٦ٌ ،٢١١٣ صلێماوى، صەردەم، پەخش ى و چاپ دەزگاي دا، بێکەش عێرکۆ لەعیعري  ڕەهگ صیمۆلۆژیاي ،(د) رەئىؾ لىكمان (9)

 .١٦١ؼ ،٢١١١ بؼداد، للثلاؿت، الغؤن  دار الغعري، الخخیل ،(د) عبید ؽابر محمد (10)

 .٢٢٨ؼ واللىن، اللؼت عمر، مخخار أحمد (11)

ا)  ألالىان الجبىري، محمىد عکر محمىد  (12) ط، فی جأثیَر  بؼداد، اللىاء، اوؿضذ معبعت الاولى، العبعت ،( بالـً عالكها الـى

 .٣ؼ ،١٩٧٨

 الهاعمى علىي . ٢) ،(٢١٦ٌ ،١٩٧١ بەػدا، مەعاریف، چاپخاهەي عىاس ى، هرخ سجادي، عالءالدیً. ١: )صەرچاواهە ئەم بڕواهە (13)

 محمد مؾعـى. ٣) ،(١٤٥ؼ ،١٩٨٨ ،(١٢-١١) عدد ألاداب، مجلت البحریً، الحدیثت، العربیت اللؾیدة فی اللىن  ایلاع ،(د)

 مەجید ؿازیل. ٤(. ٥٩-٥١ٌ ،٢١١١ صەالحەددیً، زاهکۆي  ئاداب، کۆلێجى دکخۆرا، هامەي کىردیدا، لەزماوى ڕەهگ زەهگەهە، کەریم

 (.١٦٣ٌ ،٢١١٧ صلێماوى، صەردەم، پەخش ى و چاپ یەکەم، چاپى گۆراهدا، لەعیعری  صروعذ ،(د) مەحمىد

 ،2002 ابریل، ١٦-١٥: عدد  خیضر، محمد جامعت ميغىراث ، ،( واللىن  للغکل دراصت)  الىظنى العلم خان، محمد: بڕواهە (14)

 .١٨ؼ

 .28: آلاًت: ؿاظر صىرة (15)

 ،٢١١٤ َەولێر، – صلێماوى ڕۆعيبیري، کخێبخاهەي باڵوکراوەکاوى لە كىرئان، جێگەیغخنى بۆ ئاصان جەؿضیري  امین، محمد بىرَان  (16)

ٌ٤٣٧. 

 .٢٥ٌ پیرۆزدا، كىرئاوى لە ڕەهگەکان أمین، محمد جەماٌ: بڕواهە  (17)

 .27: آلاًت: ؿاظر صىرة (18)
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 .٤٣٧ٌ كىرئان، جێگەیغخنى بۆ ئاصان جەؿضیري  امین، محمد بىرَان (19)

 .47-46ؼ كسیس، رها: ث ألالىان، خلم فی هللا معجسة یحیى، َارون: بڕواهە (20)

 .٣٧٨ٌ ،١٩٩١-١٩٧١ کىردصخان خىارووي  کرماهجى کىردي َاوچەرخى لەعیعري  ڕەمس ،(د) حەمەد صابیر پەخغان (21)

 صىريا،-حلب اإلاىاري، الاهماء مرهس الثاهيت، العبعت ؿىزي، حضً مؤيد: جرجمت الحداثت، ماهـارلً، جيمط برادبري، مالىىم  (22)

 .246ؼ ،1995

 .٣٧٨ٌ ،١٩٩١-١٩٧١ کىردصخان خىارووي  کرماهجى کىردي َاوچەرخى لەعیعري  ڕەمس ،(د) حەمەد صابیر پەخغان  (23)

 .135ٌ هالى، الي عيعري  وێىەي حەمە، ئەحمەد َيخلەر (24)

 العبعت والخىزيع، لليغر الحامد دار أهمىذجا، ألاردوي الغعر-الغعر في دالالجه و اللىن  السواَرة، َساع محمد ظاَر: بڕواهە  (25)

 .236ؼ ألاردن، -عمان ،2008 ألاولى،

 ٢١٦ٌ ،١٩٧١ بەػدا، مەعاریف، چاپخاهەي عىاس ى، هرخ سجادي، عالءالدیً (26)

 .٣٨١-٣٧٩ٌ ،١٩٩١-١٩٧١ کىردصخان خىارووي  کرماهجى کىردي َاوچەرخى لەعیعري  ڕەمس ،(د) حەمەد صابیر پەخغان  (27)

 .٣٨١ٌ پێغىو، صەرچاوەي  (28)

 .٣٧٩ٌ ،١٩٩١-١٩٧١ کىردصخان خىارووي  کرماهجى کىردي َاوچەرخى لەعیعري  ڕەمس ،(د) حەمەد صابیر پەخغان: بڕواهە  (29)

 /ڕەهگ                                                                                                    https://ckb.wikipedia.org/wiki:بڕواهه (30)

 چاپخاهەي یەکەم، بەرگى ،( بۆر حەمە)  مضخەؿا محەمەد: لێکۆڵیىەوەي کىردي، دیىاوى صاحێبلران، کىردي بەگى مضخەؿا (31)

 .٢١١١ َەولێر، ئاراش،

 چاپخاهەي دووەم، بەرگى ،( بۆر حەمە)  مضخەؿا محەمەد: لێکۆڵیىەوەي کىردي، دیىاوى صاحێبلران، کىردي بەگى مضخەؿا  (32)

 .٢١١١ َەولێر، ئاراش،

                                                                                                    /ڕەهگ https://ckb.wikipedia.org/wiki:بڕواهە  (33)

 .١٧٥ٌ دووەم، بەرگى ،( بۆر حەمە)  مضخەؿا محەمەد: لێکۆڵیىەوەي کىردي، دیىاوى صاحێبلران، کىردي بەگى مضخەؿا  (34)

 .126ٌ دووەم، بەرگى ،( بۆر حەمە)  مضخەؿا محەمەد: لێکۆڵیىەوەي کىردي، دیىاوى صاحێبلران، کىردي بەگى مضخەؿا  (35)

 .٨٦ٌ یەکەم، بەرگى ،( بۆر حەمە)  مضخەؿا محەمەد: لێکۆڵیىەوەي کىردي، دیىاوى صاحێبلران، کىردي بەگى مضخەؿا (36)

 لیضتى صەرچاوەکان:

 * اللران الکریم

 یەکەم: صەرچاوە کىردییەکان:

 کخێب: . ١

َاوچەرخى کىردي کرماهجى خىارووي کىردصخان . 1 َاعم، ، چ١٩٩١-١٩٧١پەخغان صابیر حەمەد )د(، ڕەمس لەعیعري  اپخاهەي حاجى 

 . 2012َەولێر، 

ً سجادي، هرخ عىاس ى، چاپخاهەي مەعاریف، بەػدا، 2  .١٩٧١. عالءالدی

 .٢١١٧صەردەم، صلێماوى،  ؿازیل مەجید مەحمىد )د(، صروعذ لەعیعری گۆراهدا، چاپى یەکەم، چاپ و پەخش ى. 3

  .٢١١٣پ و پەخش ى صەردەم، صلێماوى، بێکەش دا، دەزگاي چالىكمان رەئىؾ )د(، صیمۆلۆژیاي ڕەهگ لەعیعري عێرکۆ . 4

 . هامەي ئەکادیمى:2

 .٢١١١. مؾعـى محمد کەریم زەهگەهە، ڕەهگ لەزماوى کىردیدا، هامەي دکخۆرا، کۆلێجى ئاداب، زاهکۆي صەالحەددیً، ٥

 .2001صەاڵحەددًً، ئاداب، زاهىۆي  َيخلەر ئەحمەد حەمە، وێىەي عيعري الي هالى، هامەي ماصخەر، کۆلێژي . ٦

 . گۆڤار:٣

ٌ محمد أمین، ڕەهگەکان لە كىرئاوى پیرۆزدا، گۆڤاري ٧  .٢١١٢، صلێماوى، ١١َەیڤ، ژمارە  . جەما

 . دًىان:4

مضخەؿا ) حەمە بۆر (، بەرگى یەکەم، چاپخاهەي ئاراش،  دیىاوى کىردي، لێکۆڵیىەوەي: محەمەد . مضخەؿا بەگى کىردي صاحێبلران،٨

 .٢١١١َەولێر، 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/ڕەنگ
https://ckb.wikipedia.org/wiki/ڕەنگ
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، چاپخاهەي ئاراش، دووەمدیىاوى کىردي، لێکۆڵیىەوەي: محەمەد مضخەؿا ) حەمە بۆر (، بەرگى  . مضخەؿا بەگى کىردي صاحێبلران،٩

 .٢١١١َەولێر، 

 . جەؿضیري كىرئان:5

 .٢١١٤ێر، َەول –. بىرَان محمد امین، جەؿضیري ئاصان بۆ جێگەیغخنى كىرئان، لە باڵوکراوەکاوى کخێبخاهەي ڕۆعيبیري، صلێماوى ١١

 دووەم: صەرچاوە عەرەبییەکان:

 . کخێب: ١

  .١٩٩٧، العبعە الثاهیت، اللاَرة، أحمد مخخار عمر، اللؼت واللىن، عالم الکخب لليغر والخىزیع. ١١

اب، اللیم الدغکیلیت و ا. ١٢  .٢١١٧ ؤلاصکىدریت، والخىزیع، لليغر الىلیت حىرش والضىء، للىن  درامیتڵعکري عبدالَى

 .2008 ألاولى، العبعت والخىزيع، لليغر الحامد دار أهمىذجا، ألاردوي الغعر-الغعر في دالالجه و اللىن  السواَرة، َساع محمد . ظاَر١٣

 .1995 صىريا،-حلب اإلاىاري، الاهماء مرهس الثاهيت، العبعت ؿىزي، حضً مؤيد: جرجمت الحداثت، ماهـارلً، جيمط برادبري، مالىىم. ١٤

 .٢١١١)د(، الخخیل الغعري، دار الغؤن للثلاؿت، بؼداد، محمد ؽابر عبید  .١٥

ا فی الىـط، عالكها بالـً (، العبعت الاولى، معبعت اوؿضذ اللىاء، بؼداد،. ١٦  .١٩٧٨محمىد عکر محمىد الجبىري، ألالىان ) جأثیَر

لبىان، -والعباعت و اليغر و الخىزیع، بیروثَارون یحیى، معجسة هللا فی خلم ألالىان، ث: رها كسیس، العبت الاولى، مؤصضت الرصالت . ١٧

٢١١١. 

 . گۆڤار:2

 .٢١١٥، ٤-٣ألاخضر میدوى ابً حىیلی، الـیض الـنى فی صیمیائیە ألالىان عىد هسار كباوى، مجلت دمغم، دمغم، ع: . ١٨

  .١٩٨٨(، ١٢-١١)علىي الهاعمى )د(، ایلاع اللىن فی اللؾیدة العربیت الحدیثت، البحریً، مجلت ألاداب، عدد . ١٩

 .2002ابریل،  ١٦-١٥ميغىراث جامعت محمد خیضر، عدد:  محمد خان، العلم الىظنى ) دراصت للغکل واللىن (،. ٢١

 :پێگە ئەلیکتڕۆهییەکانصێیەم: 

https://ckb.wikipedia.org/wiki21. /ڕەهگ     

 ئاماژەکان:

 .دا( کىردی بەگى مضخەؿا) ئاماژەیە بۆ بەرگى یەکەم لەدیىاوى ( 1)ب .1

 .دا( کىردی بەگى مضخەؿا) ( ئاماژەیە بۆ بەرگى دووەم لەدیىاوى ٢)ب .2

 )ٌ( ئاماژەیە بۆ ژمارەي الپەرە. .3
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