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مزۆڤاًەحى بەگػتى زاوەوى هەلخىوري جاًبەث بە زۆٍاهً ،هە ئەو هەلخىورە بە ًەهێً لە
غێىاسەواوى ژٍاوى هەر وۆمەڵگەًەن صاصەهزێذ؛ چىهىە وۆمەڵگە بەهۆي هەلخىورەهەًەوە
صەهاضزێذ و لە وۆمەڵگەًەوى صي حُاصەهزێخەوە ،بۆٍە پەًىەهضًُەوى بەهێز هەًە لەهێىان
هەلخىور و وۆمەڵگە ،لەبەرئەوەغە هە هەلخىور بىوە بە حێى باًەدى ضەرحەم ساهاًاوى
ئەهثرۆپۆلۆجى .هاوواث جەهضرووضخُِەوى باغِؼ بە ًەهێً لە الًەهە گزهگەواوى ژٍان
صاصەهزێذ ،بۆٍە ئەهثرۆپۆلۆحُُەوان باًەزێيى سۆرٍان بە الًەوى جەهضرووضتى و لەغطاغى صاوە
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غێىاسێيى چارەضەرٍُە هە زەڵيى لەواحى صووچاربىوهُان بە هەزۆش ى ڕەچاوي صەهەن .باًەدى
ئەم جىێژٍىەوەًە لەوەصاًە هە صەبێخە ضەرچاوەًەوى ساهُاري لەبىاري ئەهثرۆپۆلۆحُاي
پشَػىُُضا ،لەبەرئەوەع ًەهەم جىێژٍىەوەي ئەهثرۆپۆلۆحُُە بەسماوى وىرصي ضەبارەث بەم
بابەجە ئەهجام بضرێذ .جىێژٍىەوەهە صابەغىزاوە بۆ صوو بەش ى ضەرەوى ،لە بەش ى ًەهەمضا،
جِػً ززاوەجەضەر پشَػىيى مُلليى و ،چەهض جەوەرێيى لەزۆگزجىوە :پشَػيى مُلليى و پشَػيى
هىێ ،مێژوو و ضەرهەڵضاوى واري پشَػيى مُلليى .هاوواث لەم بەغەصا پشَػيى مُلليى لە چەهض
ڕووٍەهەوە ززاوەجەڕوو ،ئەواهِؼ؛ پشَػيى مُلليى وەن پِػەًەوى بۆ ماوەَى ،پشَػيى مُلليى
وەن بەغێً لە ولخىوري وۆمەڵگە ،پشَػيى مُلليى وەن چارەضەرێً بۆ الًەوى صەروووى،
پشَػيى مُلليى لەڕووي ئاًُيُُەوە .هەرچى بەش ى صووەمە؛ جِػىسزاوەجە ضەر ڕەهەهضەواوى
چارەضەري مُلليى ،هە جُاًضا ئاماژە بە هەزۆش ى و چارەضەري مُلليى صەواث ،هاوواث باس ى
صًارجزًٍ ئەو هەزۆغُِاهە صەواث هە چارەضەري مُللُُان بۆ صەهزێذ .لە وۆجاًُضا جىێژەر
ئاماژەي بە چەهضًً صەرئەهجام و پێػيُار و ڕاضپارصە.
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بەرامبەر صًارصەًەن ،هێػە و گزفخێً ًازىص پزضُارێً هە پێىَطتى بە
مػخىمڕ و بەصواصاچىون و وەاڵم و جاوجىێىزصن و لێىضاهەوەي سٍاجز هەًە ،هە
ئەمەع پێىَطتى بەهەوڵى بێىچاوى جىێژەر هەًە بۆ گەٌػتن بە وەاڵمى پزضُار
و ڕاضخُِە ساوطخُِەوان .بابەحى ئەم جىێژٍىەوەًەع هە جىێژٍىەوەًەوى
ئەهثرۆپۆلۆحُە صەربارەي (پشَػىيى مُللى لە غاري ضلێماوى) جُاًضا هەوڵى
صۆسٍىەوەي وەاڵمى ئەم پزضُاراهەي زىارەوە صەصەًً:
 .1لەپشَػيى مُللُُضا چۆن هەزۆغەوان صًارٍضەهزێً و غێىاسي
چارەضەرٍەوان چۆهً؟
 .2زەڵيى سٍاجز بۆ چى حۆرە هەزۆغُەن پەها صەبەهەبەر پشَػىيى
مُللى؟
 .3چى هۆوارێً وا صەواث هە هەزۆع ضەرصاوى پشَػيى مُللى
بياث؟
 .4سۆرجزًٍ ئەو زەڵياهەي هە ضەرصاوى پشَػيى مُللى صەهەن لە چ
ئاضدێيى جەمەهضان؟
 .5ئاًا ئەمە پِػەًەوى بۆماوەَى و زێزاهُِە ًازىص پِػەًەوى جاهە
هەضُِە؟
 .6ئاًا ئەو چارەضەرٍاهەي هە پێػىەغضەهزێً لەضەر بىەماي
ئەسمىوهە ًازىص لەضەر بىەماي ساوطدُە؟
گرهگى توێژيىەوە
جىێژٍىەوەوان لە هەر بىار و الًەهێىضا بً گزهگى و باًەدى زۆٍان هەًە و بۆ
زشمەجىزصهە بەساوطذ و ڕەوحى ژٍاوى مزۆڤەوان ،گزهگى جىێژٍىەوە لەهەمى
جىێژٍىەوە صەربارەي بابەجێًً ،ازىص سٍاصهزصوى ساهُاري هىێ بۆ بابەجێً
ضەرچاوە صەگزێذ( .)1بۆٍە صەهزێذ بڵێُحن گزهگى ئەم جىێژٍىەوەًە ئەماهەن:
 )1لە ژٍاوى مزۆڤضا هُچ غدێً هێىضەي جەهضروضتى ،گزهگى حەوهەري
هُِە ،الًەوى جەهضروضتى مزۆڤ هەر لەمىضاڵى جا صەگاجە مزصن
ڕەهەهضێيى وۆمەاڵًەحى گزهگى هەًە ،لەبەرئەوە گزهگى جىێژٍىەوەهە
لێرەصا مامەڵەهزصهە لەگەڵ ئەم الًەهە گزهگەي ژٍان.
 )2باًەدى ئەم جىێژٍىەوەًە لەڕووي جُۆرٍُەوە لەوەصاًە صەبێخە
ضەرچاوەًەوى ساهُاري لەبىاري ئەهثرۆپۆلۆحُاصا ،لەبەرئەوە بەگىێزەي
جىاها هەوڵماهضاوە غدێيى هىێ بەسماوى وىرصي بسەًىە هخێبساهەي
وىرصًُەوە.
ً )3ەهێً لە گزهگترًً ئەو پزەوطِپاهەي مزۆڤ بۆ جەهضرووضخُِەوى باع
و ضاغلەم ڕەچاوي صەواث ،بابەحى بەوارهێىاوى صەرماوى ضزووغتى و
صوورهەوجىەوەًەحى لە ماصصەي هُمُاَى؛ هەوابى بىووى بابەجێيى وەها
هە باًەر بەو الًەهە بضاث گزهگُُەوى ئێجگار سۆري هەًە و الي سۆرێً
لە زەڵيى پەضەهضهزاوە.
 )4چارەضەرە مُللُُەوان؛ لە چارەضەري هەزۆغُِەواهضا بەغضارن ،ئەم
جىێژٍىەوەًە ئاغىاهزصوى ئەو چارەضەراهەًە بە جاهەواوى وۆمەڵگەي
وىرصي ،ضىوصگەًاهضە بە ژٍىگەي ضزووغتى وىرصضخان.

پێشەکى:
هەمىو وۆمەڵگەًەن زاوەوى ولخىوري جاًبەث بەزۆٍەحى ،ولخىور بەغێىاسي
ژٍاوى گەلێً ًازىص وۆمەڵگەًەن صاصەهزێذ و وۆمەڵگە بەهۆي
ولخىورەهەًەوە صەهاضزێذ ،ولخىور وۆي غێىاسەواوى ڕەفخار و هىهەر و
بحروباوەڕ و صابىهەرٍذ و ضەرحەم بەرهەمى وار و فُىزي مزۆَى و چاالوى
فىزَى و هىهەرٍُەً ،ازىص گەغەي ئەكڵ و ڕۆغيبحربىوهە ،ئاغىزاًە
پەًىەهضًُەوى بەهێز لەهێىان ولخىور و وۆمەڵگەصا هەًە ،ئەو زاضێخاهەي هە
صەبىە بىەما بۆ وۆمەڵگەًەن هەمان ئەو زاضێخاهەن هە ولخىور بەرهەم
صێجن ،هەر لەبەرئەمەًە هە ولخىور حێى باًەر و گزهگى پێضاوى ضەرحەم بەع
و للەواوى ئەهثرۆپۆلۆحُاًە ،جەهاهەث هەهضێً بەضِطخمێيى ضەربەزۆي لە
بىهُاصي وۆمەاڵًەجُضا ،صاصەهێن.
ئەم بابەجەي بەرصەضدخان جىێژٍىەوەًەوى ئەهثرۆپۆلۆحُە صەربارەي پشَػىيى
مُللى ،هەماوەي هەساران ضاڵە هاضزاوە و بەرباڵوە ،هاوواث ئێطخاش ى لەگەڵ
بێذ پُاصە صەهزێذ ،لەواجێىضا هەضاوى ضەركاڵ بەم پِػەًەوە بەغضارٍەوى
سۆرٍان لە باغترهزصوى جەهضروضتى مزۆڤاًەجُضا هزصووە ،بەجاًبەحى ئەو
هەضاهەي هە هەضخاون بە پێػىەغىزصوى زشمەجگىساري چاوصێزي
ضەرەجاَى ،هە ئەمەع بابەجێيى سٍىضووە و بەوارهێىاوى غێىاسێيى
چارەضەرٍُە هە زەڵيى لەواحى صووچاربىوهُان بە هەزۆش ى ڕەچاوي صەهەن،
غاًاوى باضە ئەم بابەجە ڕەهگضاهەوەي هەًە لەبىاري ئەهثرۆپۆلۆحُاي
(پشَػيى و ولخىوري و صەرووى).
لەم پێػەهُُەصا ڕەگەسەواوى جىێژٍىەوەهە و ڕێيارە مُخۆصًُەواهِؼ
صەزەًىەڕوو .جىێژەر هەضخاوە بەصابەغىزصوى جىێژٍىەوەهە بۆ س ً بەش ى
ضەرەوى ،هە لە بەش ى يەكەمدا ،جِػً ززاوەجەضەر پشَػىيى مُلليى ،ئەم
بەغە زۆي لەچەهض جەوەرێىضا صەبُيێخەوە ئەواهِؼ؛ پشَػيى مُلليى و
پشَػيى هىێ ،پشَػيى مُلليى وەن پِػەًەوى بۆ ماوەَى ،پشَػيى مُلليى
لەڕووي ئاًُيُُەوە.
هەرچى بەش ى دووەمى جىێژٍىەوەهەًە ،جِػً صەزاجە ضەر ڕەهەهضەواوى
چارەضەري مُلليى ،ئەم بەغەع لەالي زۆٍەوە ئاماژە بە هەزۆش ى و
چارەضەري مُلليى صەواث ،هاوواث باس ى صًارجزًٍ ئەو هەزۆغُِاهە صەواث
هە چارەضەري مُللُُان بۆ صەهزێذ ضەرباري باضىزصوى هۆواري
ضەرصاهُىزصوى هەزۆع بۆ الي چارەضەرواري مُلليى.
بەاڵم لە بەش ى سێيەمدا وۆجاَى جىێژٍىەوەهە صەززێخەڕوو ،هە پێىضێذ لە
صەرئەهجام و پێػيُار و ڕاضپارصە و لِطتى ضەرچاوەوان .ضەرباري صاهاوى
پىزخەي جىێژٍىەوەهە بە هەرصوو سماوى عەرەبى و ئِىگلحزَى.
بابەحى جىێژٍىەوە
هێػەي جىێژٍىەوە بەًەهێً لەڕەگەسە ضەرەهُەواوى جىێژٍىەوە صاصەهزێذ ،هە
صەرئەهجامى هەضخىزصهە بە هاڕوووى بابەجێً ،هێػەًەن ،پزضێً،
صًارصەًەن الي جىێژەر ،ئەو هەضخە پاڵ بە جىێژەرەوە صەهێذ بۆ ئاغىزاهزصوى
ئەو هاڕووهُِە ،هاوواث صًارٍىزصوى بابەحى جىێژٍىەوە لەگزهگترًً كۆهاغەواوى
جىێژٍىەوەي ساوطخُِە .لەگەڵ ئەوەغضا صًارٍىزصوى بابەحى جىێژٍىەوە وارێيى
ئاضان هُِە ،بەحۆرێً جىێژەراوى ساوطتى حەزذ لەوە صەهەهەوە هە
هەڵبژارصوى بابەحى جىێژٍىەوە و صًارٍىزصوى ،لەواهەًە كىرضتربێذ
لەصۆسٍىەوەي چارەضەر بۆي .هەواجە بابەحى جىێژٍىەوە هەڵىێطتى جىێژەرە

ئاماهجى توێژيىەوە
ئاماهج لەئەهجامضاوى ئەم جىێژٍىەوەًە بزٍخُِە لەماهەي زىارەوە:
()1
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 )1زطدىەڕووي پُاصەهزصوى پشَػيى مُللى لە وۆمەڵگەي وىرصًضا.
 )2زطدىەڕووي حۆري هەزۆغُِەوان و غێىاسي چارەضەرٍُەوان.
 )3صەرزطخنى ئەو هەزۆغُاهەي بەڕێژەًەوى سٍاجز لە هەزۆغُِەواوى
جز پەها صەبەهە بەر پشَػيى مُللى.
 )4صًارٍىزصوى ئەو جەمەهاهەي هە سۆرجز ضەرصاوى پشَػيى مُللى
صەهەن.
ئاضخەهگ و گزفخەواوى بەرصەم جىێژەر:
 )1هەمى ضەرچاوە لەضەر بابەحى جىێژٍىەوەهە.
 )2پێىەصاوى ساهُاري لەالًەن ئەهضامان و همىهەي جىێژٍىەوەهە.
 )3غارصهەوە و صەرهەزطخنى هەهضێً لە ساهُارٍەوان لە الًەن هەهضێً لە
پشَػىە مُللُُەواهەوە.
ي
 )4هەبىون و جۆمارهزصوى ساهُار لەالًەن بەرێىەبەراًەحى جەهضروضتى ئەمە
ئەروى جىێژەري كىرضترهزص.
كۆمەڵگەى توێژيىەوە
وۆمەڵگەي جىێژٍىەوە ئاماژەًە بۆ گػذ ئەو هەص و صًارصاهەي هە بابەحى
جىێژٍىەوەهە پێىضەهێجن ،هەروەها هەمىو ئەو ڕەگەس و جىزماهەع
لەزۆصەگزێذ هە پەًىەهضًان بەبابەحى جىێژٍىەوەهەوە هەًە و لە
زەضڵەجێيى جێبُيُىزاوصا هاوبەغً(.)2
لەم جىێژٍىەوەًەصا وۆمەڵگەي جىێژٍىەوەهە بزٍدُە لە شارى سلێماوى ،هە لە
ضاڵی  1784لەالیەن ئیبراھیم پاغای باباهەوە ئاوەصان کزاوەجەوە .ئیبراھیم
پاغا غارەکەی بە هاوی باوکییەوە _ضلێمان پاغا_ هاوهاوە .پاع ڕووزاوی
محروػینى بابان لەضاڵی  1851وە لەهاوچىووی صەوڵەحی عىضماوی لە حەهگی
()3
حیھاوی یەکەم ،غاری ضلێماوی صەززێخە ضەر ئێراقی پاغاًەحى.
ميتۆدەكاوى توێژيىەوە
ئەم جىێژٍىەوەًە پػذ صەبەضخێذ بەمُخۆصي ئەهثرۆپۆلۆجى لەگەڵ
ضىصوەرگزجً لەچەهض مُخۆصێيى صًىەي وەن مُخۆصي مێژووَى و بەراورصواري
و ئەزىۆگزافى:
ًەهەم :مُخۆصي ئەهثرۆپۆلۆجى
مُخۆصي ئەهثرۆپۆلۆجى واجە وەؾفى واكع وەن ئەوەي هە هەًە ،ئەوَؼ
بەبەصەضتهێىاوى چەهضًً بەڵگە و گەواهى لەواكعى وۆمەڵگەي جىێژٍىەوەهە.
ئەم مُخۆصە؛ جىێژٍىەوەي ڕێڕەوي گەغەهزصوى مزۆڤاًەجُِە لە صوو الًەهەوە
الًەوى باًۆلۆجى و الًەوى ولخىوري ( .) 4هاوواث مُخۆصي ئەهثرۆپۆلۆجى
مُخۆصێيى گػخگحرە لەجىێژٍىەوەي مزۆڤضا هەجەنها بەجىێژٍىەوەي الًەهێً ًان
صًارصەًەن لە صًارصە ئاڵۆسەواوى ژٍاوى مزۆڤ هاوەضتً بەڵيى جىێژٍىەوە
صەواث لە الًەوى باًۆلۆجى و وۆمەاڵًەحى و لەڕابزصووي صوور ًان هشًًٍ ،ازىص
ئێطخا ،هە پػخضەبەضخێذ بەجێبُيُىزصن و ژٍاهىزصن بەغێىەًەوى هزصەَى

لەگەڵ بابەحى جىێژٍىەوەهە ،هاوواث غُىزصهەوە و ڕووهىزصهەوەي بابەجەهە
بەغێىەًەوى چڕ و ورص(.)5
صووەم :مُخۆصي مێژووَى
ًەهێىە لەو مُخۆصاهەي هە لە جىێژٍىەوە وۆمەاڵًەجُِەواهضا باًەر و گزهگى
زۆي هەًە ،هەهضێً ضەرچاوە ئاماژە بەوە صەهەن هە هاجىاهزێذ جىێژٍىەوەي
ئەهثرۆپۆلۆجى جىێژٍىەوەًەوى جەواو ضەرهەوجىو بێذ بەبێ پػدبەضتن بە
مێژوو ،بەو ماهاًەي جێگەٌػخنى هەر صًارصەًەن لەواجێيى صًارٍىزاوصا
پێىَطخە بگەڕێِىەوە بۆ ڕابزصوو گۆڕاهيارَى و فزاواهبىووى بەپێى واث
بسەًىەڕوو ( .) 6صەجىاهحن بڵێحن مُخۆصي مێژووَى هاووارٍمان صەواث لە
صۆسٍىەوە و صەرزطخنى الًەوى ضزوغتى مزۆَى لە ڕابزصووصا ،هاوواث ئەم
مُخۆصە لەژٍاوى هاوچەرزضا بەوارصەهێجرێذ؛ چىهىە ژٍاوى ئێطخا صرێژهزاوەي
ژٍاوى ڕابزصووە ،جىێژٍىەوەواهِؼ جەواو وامڵ هابً بەبێ گەڕاهەوە بۆ ئەو ژٍاهە
ڕابزصووە(.)7
ضێُەم :مُخۆصي بەراورصواري
ئەم میخۆصە حەزخضەواجەوە لەضەر بەراورصهزصوی الیەهە لەیەهچىو و
حیاواسەواوی هێىان صیارصەًەن بە مەبەضتى صەرزطخنى ئەو هۆواراهە یان ئەو
باروصۆزاهەی هە ڕۆڵیان هەبىوە لەڕووصاوی ئەو صیارصەًەصا .ئەم میخۆصە
بەوارصەهێجرێذ بۆ ساهینى ئەو گەغەهزصن و گۆڕاهيارٍیاهەی هە لەو صیارصەیەصا
ڕووی صاوە ،هاوواث لەڕێگەی ئەم میخۆصەوە جىێژەر هەڵضەضخێذ بە
پۆلێىىزصهێيی وورص بۆ ولخىور لەوۆمەڵگەی گػتى جىێژیىەوەصا(.)8
بەوارهێىاوى مُخۆصي بەراورصواري لەم جىێژٍىەوەًەصا مەبەضذ لێى
بەراورصهزصوى پشَػيى مُللُُە بە پشَػيى هىێ ًان فەرمى.
چىارەم :مُخۆصي ئەزىۆگزافى
ی
ئەم میخۆصە؛ لە جىێژیىەوەی پەضيیضا بەوارصەهێجرێذ بۆ غێىاس ژیاوی
وۆمەڵگەیەن یان هەجەوەیەن ،یان بۆ وەؾفىزصن و زطدىەڕووی
جایبەجمەهضیُە ولخىورٍیەوان ،لە ڕێگەی ئەم میخۆصەوە وەؾفی بابەجە
ولخىورٍیەواوی وۆمەڵگەی جىێژیىەوە صەهزێذ .میخۆصی ئەزىۆگزافی وەؾفی
ڕاضخیُەن صەواث هە چەهضیً بەڵگە و گەواهی صەزاجەڕوو لە ڕێگەی بیىحن
بە بەغضاری ،هە وەها لەجىێژەر صەزىاسێذ بەغێىەیەوی هزصەیی و مەیضاوی
لەگەڵ بابەحی جىێژیىەوەهەصا بژی و حەزذ بياجەوە لەضەر ساهیاری جەواوەحی
لەژیاوی جایبەحی زەڵىەهە(.)9

()5

عبضالحمُض لطفى ،الاهثروبىلىحُت الاحىماعُت ،صاراإلاعارف ،اللاهزة،1984 ،
ؽ.49
()6
فاروق اخمض مؿطفى و مدمض عباص ابزاهُم ،اإلاىاهج الاهثروبىلىحُت و
جطبُلاتها اإلاُضاهُت ،صار اإلاعزفت الجامعُت الاضىىضرٍت ،مؿز ،2010 ،ؽ.54
()7
معً زلُل عمز ،اإلاىقىعُت والخدلُل فى البدث الاحخماعى ،صار الافاق الجضًضة،
بحروث ،1983 ،ؽ.48-47
()8
مؿطفى زلف عبضالجىاص ،كزاءاث معاؾزة في هظزٍت علم الاحخماع ،مزاحعت
الترحمت :مدمض الجىهزي ،مزهش البدىر والضراضاث الاحخماعُت ،ولُت الاصاب
– حامعت اللاهزة ،2002 ،ؽ.86
()9
سٍخىن هماٌ ،جؿمُم البدىر الىُفُه و معالجه بُاهاتها الىتروهُه ،عالم الىخب،
كاهزة ،2006 ،ؽ.306

()2

ضابحر بۆواوى ،مُخۆصي جىێژٍىەوەي ساوطتى ،چ ،1زاهەي چاپى چىارچزا ،ضلێماوى،
125ٌ ،2016
()3
مەضعىص مەخمىص خەضەن :غاري ضلێماوى( " )2003-1988جىێژٍىەوەًەوى
مێژووَى ضُاضُِە" ،هامەًەوى ماضخەرە و پێػىەش ى بە (بەش ى مێژووی وۆلێژی
ساوطخە مزۆڤایەجییەواوی ساهيۆی ضلێماوی)ی هزاوە( ،2018 ،باڵوهەهزاوەجەوە)
ٌ .42_37
()4
مدمض بً ؾالح العطاف ،اإلاضزل الى البدث فى العلىم الطلىهُت ،مىخبت
العبُيان ،الزٍاف ،2010 ،ؽ.201
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غێىاسي چارەضەري ضەرەجاَى بەرئەهجامى ئەو هەوڵە ًەن لەصواي ًەواهەًە
هە لە مُاهەي (ئەسمىون و هەڵەو پػذ بەضتن بەو غارەسابىوهەي لەڕێگەي
چەهضبارە بەوارهێىاوى چارەضەرێً) پێى هەضخاون(.)13
بۆٍە صەجىاهحن بڵێحن ضەرەجاي ضەرهەڵضاوى مەعزٍفەي پشَػيى لەو هەوڵ و
ئەسمىوهاهەوە ضەريهەڵضاوە ،هە لەبىاري جەهضرووضتى و هەزۆغُِضا
هاجىەجەواًەوە ،بەئەهضاسەًەن چارەضەروارەوان (اإلاعالجىن) بەغێىەًەوى
ڕێىسزاو پەًىەهضًان لەهێىان هۆواري هەزۆش ى و غێىاسي چارەضەرهزصهەهە
گزێضاوە(.)14
پشَػيى مُللى للێىە لە للەواوى ئەهثرۆپۆلۆحُاي پشَػيى ،هە حێى باًەدى
سۆرێً لەساهاًاوى ئەهثرۆپۆلۆحُاًە بەجاًبەث الي گەالوى هاڕۆژئاواًُەوان،
بۆٍە هەر زىصي ساهاًاوى ئەهثرۆپۆلۆحُا هاوێيى فەرمُان بۆ پشَػيى مُللى صاها
()15
و هزصًاهە بەغێً لە پطپۆري زۆٍان.
ساهاًاوى ئەهثرۆپۆلۆحُا پێُان واًە پشَػيى مُللى وۆمەڵێً بحروباوەڕ و
پێڕەوهزصهە هە پەًىەهضي بەهەزۆغەوە هەًە و صەرهاوَػخەي ئەو
گەغەضەهضهە ولخىورٍەًە هەبەصەرە لە چىارچێىەي جێڕواهُنى پشَػيى
()16
هىێ.
پشَػيى مُللى بەوۆمەڵێً ڕاو و بۆچىووى جەكلُضي صەربارەي هەزۆغيى و
چارەضەر هاضزاوە ،هە پەًىەهضي بەڕەفخار و پزاهخحزەهزصوى پەًىەضذ بە
زۆپارێشَى و هەزۆغُِەوە هەًە ،ئەمە ضەرباري چاوپۆغُىزصن لە هەضەكە
فەرمُُەهەي(.)17
هەواجە پشَػيى مُللى بەوارهێىاوى غێىاسێيى چارەضەرٍُە ،هە زەڵيى
ڕەچاوٍان هزصووە ،ئەوَؼ بە پػدبەضتن بە زەڵياهێيى پێؼ زۆٍان هە
پاشخاهێيى بۆماوەَى وۆمەاڵًەجُان لەبىاري جەهضروضتى و هەزۆغُضا
هەبىوە.

لەم جىێژٍىەوەًەصا میخۆصی ئەزىىگزافی بەوارصەهێجرێذ بۆ گەیػتن بە
جێگەیػخيێيی كىوڵ لەالی ئەو جاواهەی هە ئیيخیمایان بۆ ئەو چارەضەرٍُاهە
هەًە هە پشَػيى مُللى پێُان صەبەزػێذ.
ئامڕاسەواوى وۆهزصهەوەي ساهُاري
 )1سەرهجدان بەبەشداريكردنً :ەهێىە لەئامڕاسەواوى وۆهزصهەوەي
ساهُاري ،هە هەڵضەضتً بە چاوصێزي و بِىحن و چاوپێىەوجنى جاهەواوى
وۆمەڵگە صەربارەي بابەحى جىێژٍىەوەهە( .)10جىێژەر ئەم ئامڕاسەي بۆ
وەرگزجنى سۆرجزًٍ ساهُاري واكعى و مەًضاوى ،بەوارهێىاوە.
 )2چاوپێكەوتً :چاوپێىەوجً ئاماژەًە بە گفخىگۆي هێىان جىێژەر و
بەغضار لەچاوپێىەوجىەهەصا ،جىێژەر هەوڵضەصاث وۆي صاجا و
ساهُارٍُەوان لەضەر ڕوصا و ڕەفخار و ئاڕاضخەوان و ڕاضدُە صًارٍىزاوەوان
وۆبياجەوە( .)11لەم جىێژٍىەوەًەصا جىێژەر چاوپێىەوجنى لەگەڵ زاوەن
پِػە (پشَػىە مُللُُەوان) و زەڵً (هەزۆع) ،بەمەبەضتى
وۆهزصهەوەي سۆرجزًٍ ساهُاري ،ئەهجامضاوە.
 )3ئاماري وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان بۆ ئەو هەضاهەي هە
مۆڵەجُان هەًە (مۆڵەحى پشَػيى مُللى)( ،فزۆغخنى گُا و صەرماوى
ضزووغتى).
بىارەواوى جىێژٍىەوە
صًارٍىزصوى بىارەواوى جىێژٍىەوە ًەهێىە لەڕەگەسە مُخۆصًەوان ،لەسۆربەي
جىێژٍىەوە وۆمەاڵًەحى و پەروەرصەًُەواهضا وەن بابەث و گزهگى و ئاماهجى
جىێژٍىەوەوان ،بىارەواهِؼ صًارٍضەهزێً( .)12بىارەواوى ئەم جىێژٍىەوەًە بزٍخحن
لە:
بىاري حىگزافى :مەبەضذ لێى ضىىري حىگزافُاي ئەهجامضاوى
جىێژٍىەوەهەًە ،هە غاري ضلێماوى صەگزێخەوە.
بىاري مزۆَى :زاوەن پِػە (پشَػيى مُللى) و هەزۆغەواهً.
بىاري مێژووَى :واجە واحى صەضخپێىزصوى جىێژٍىەوەهە و واحى جەواوبىووى
جىێژٍىەوەهەًە.2021 /7 /14 _ 2020/10/18 .

زاهايان؛ پسيشكى ميللييان بەسەر چەهد گرووپێكدا دابەشكردووە،
ئەواهيش:

بەش ى يەكەم :پسيشكيى ميلليى
ًەهەم :پشَػيى مُلليى و پشَػيى هىێ
هەر لەصێز سەماهەوە لەوۆمەڵگە ضەرەجاًُەواهضا ،واحێ مزۆڤ لە صارضخان و
جارٍيى ئەغىەوجەواهضا ئاسار سۆري بۆ هێىاوە باهگى لە فزٍاصڕەضێً هزصووە
هە چارەضەري بياث ،بۆ ئەمەع پػتى بەهێزە غەًبى و هاصًارەوان بەضخىوە،
مێژووهىضان و ساهاًان و جىێژەران ڕاي حُاحُان هەًە هەهضێً صەڵێن هەر
لەگەڵ صروضدبىووى مزۆڤ ،پشَػىِؼ بىووى هەبىوە ،هەهضێىِؼ صەڵێن
پشَػيى پزۆضەًەوى هىێُە ،بەاڵم سۆربەغُان پێُاهىاًە ضەرحەم ئامڕاسو



چارەضەرواران لەو پێضاوَطخُِاهەي لەماڵضا بەرصەضتن ،چارەضەي
هەزۆغەواهُان پێىزصووە .وەن چارەضەري بە بۆهىەوجً ،جزضاوى
مىضاڵ ..



پُاصەهزصوى پشَػىيى لە ڕێگەي بۆ ماوەًُەوە ،وەن لە گەچگزجنى
ئێطً ،چاهىزصهەوەي غياوَىً ،ان غيان و ئاوضاوى ضەرەجاَى،
غێالن ،هەڵەغار.

()13

راجي عباص الخىزٍتي ،ؤلاضىاص الطبي في الجُىع العزبُت ؤلاضالمُت ،صار الحزٍت
للطباعت ،بغضاص ،1984 ،ؽ .17
()14
خاسم البىزي ،العلاكحر الػعبُت وألاصوٍت العطارٍت ،صار الحزٍت للطباعت واليػز،
بغضاص ،1981 ،ؽ .105
( )15مدمض الجىهزي و آززون ،علم الاحخماع الطبى ،ط ،1صار اإلاطحرة ،عمان،
 ،2008ؽ.77
()16
مؿضر هفطە ،ؽ.78
()17
خطً الخىلي ،الزٍف واإلاضًىت في اإلاجخمعاث العالم الثالث ،صار اإلاعارف للطباعت
واليػز ،اللاهزة – مؿز ،1982 ،ؽ161

()10

فخدُه مدمض ابزاهُم و مؿطفى خمضي الػىىاوى ،مضزل الى مىاهج البدث فى
علم الاوطان " الاهثروبىلىحُا " ،صار اإلازٍش لليػز ،الزٍاف ،الطعىصًه.1988 ،
ؽ.185
()11
مىفم الحمضاوى و اززون ،مىاهج البدث العلمى ،مإضطت الىراق لليػز
والخىسَع ،ارصن ،2006 ،ؽ.226
()12
ئخطان مدمض الحطً ،مىاهج البدث الاحخماعى ،صار الىائل لليػز والخىسَع،
عمان ،الارصن ،2005 ،ؽ.65
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ًەهێً لە گزهگترًً الًەهە مەعزٍفى و بەها ولخىورٍُەواوى پشَػيى مُلليى
زۆي لەوەصا صەبُيێخەوە هە وەن ضِطخمێيى چارەضەرواري جەماغا صەهزێذ
و پػتى بەچەهض غێىاس و ڕەفخارێيى ئاضاَى بەضخىوە و صەجىاهێذ ڕووبەڕووي
هەزۆش ى ببێخەوە ،هاوواث پشَػىيى مُللُِؼ پێىَطتى بە غارەساي
هەڵەهەبىي چەهضًً ضاڵ هەًە ،هە هەوە لە صواي هەوە صەگىاسرێخەوە و ،لە
ڕێگەي غارەساَى و مەعزٍفەي جەواو بەوار و پِػەهەًەوە بەصەضخضێذ و،
چەهضًً حۆري گُاصەرماهە و چۆهُِەحى بەوارهێىاهُان و ضىوصە
جەهضرووضدُەواوى صەزاجەڕوو) 20( .هەواجە چارەضەرە مُللُُەوان لە
چارەضەري هەزۆغُِەواهضا بە ًەهێً لەو ئەسمىوهاهە صاصەهزێذ ،هە لە باو و
باپحراهەوە بۆ هەوەواوى صواجز گىاسراوەجەوە.پشَػىيى بە جىزم و پێىهاجە و
غێىاسەواهُِەوە چەهض ضەصەًەوى لە جێڕاماوى وارا و جُۆري سەًنى هەجزضاهە
بەضەر بزصووە ،بەوەي ئەسمىوهەواوى چەهضەها حار حەزتى لەضەر هزاوەجەوە
و جاوجىێ هزاوە ،حگە لە ڕاضتى ئەم باوەڕ و جُۆراهە كەصەرَؼ ڕۆڵێيى گزهگى
لە صۆسٍىەوەي جاًبەجمەهضي ئەو جىزم و ماصصاهە بُيُىە ،بۆ همىهە :پشَػيى
عەرەبى ئِسحاقى وىڕي خىهەًً* باس ى ئەوە صەواث هە ژهێً جىوش ى
هەزۆغُِەن بىو ،پشَػىەواوى هاوصەمى زۆي هائىمێض بىون لە
چارەضەرهزصوى ،ئُضي كەصەر وەها بىو چىگى لە ڕووەوى (ڕاضً)** گحر بىو،
لێى زىارص و چان بىەوە ،هە وێىەهەش ى لە ژمارە ()2صا ززاوەجەڕوو .صواجز لە
ضەر زەڵيى صًىە جاكُىزصەوە و هەمان ئەهجامى صەضخىەوث ،بەم غێىە
زەڵً ئەم صەرماهەًان هاس ى هە چاهە و بەوارٍان هێىا و پػخا و پػذ بۆ
()21
هەوەواوى صواي زۆٍاوى گىاضخەوە.

چارەضەرَى بە گُاصەرماهە :بزٍخُِە لە غارەساجزًٍ و بەئەسمىوهترًنى ئەو
هەضاهە ،هە زاوەوى ساهُارٍُەوى سۆرن صەربارەي ڕووەوى پشَػىيى.
چارەضەرهزصن بە ضزووث و هەغە ئاًُيُُەوان.

 چارەضەرهزصن بە هزمى سالى.
 فاڵگزجىەوە (العزاف) :ئەواهەن هە هەزۆغُِەهە صًاري صەهەن .
هەوابىو لەم صابەغىزصهەوە صەجىاهحن بڵێحن بەگىێزەي بەوارهێىاوى حۆري
چارەضەرٍەهە ،حۆرەواوى پشَػىيى مُللُِؼ حُاواس صەبً .ئەمەع بەو
ماهاًەي ئەو هەضەي هە ئەسمىوهيارێيى مُللى هەڵەغازە حُاواسە لەو
هەضەي ئەسمىهيارێيى غياوٍُە .لەواجێىضا هە چارەضەرە هُمُاًُەوان
جىاهاي جەواوي وۆهترۆڵىزصوى ئاسارٍان هُِە ،وا لە زەڵً صەواث بگەڕێخەوە بۆ
چارەضەرە مُللُُەوان ،بۆ همىوهە لە واڵحى ئەڵماهُا ئامارەوان پێمان صەڵێن
()%64_32ي جىغبىان بە هەوهزصوى حىمگەوان لەهێىان ضااڵوى
( )1992_1987پەهاًان بۆ چارەضەري مُلليى (هەڵەغار) بزصووە ،هاوواث
هەهضێً ساهيۆي ئەمزٍيى و ئەوروپى هاوي هەڵەغازُان بۆ لِطتى
پزۆگزامەواوى زىێىضوى پشَػيى سٍاهزصووە ،لەضەصا غەضتى وۆلێژە
پشَػىُُەواوى ئەمزٍيا هەڵەغار صەزىێجن وەن ًەهێً لە غێىاسەواوى
پشَػيى مُلليى ،هەروەها لە بەرٍخاهُا چارەضەر بەصەرهزصوى زىێً لەهەرصوو
ساهيۆي (هارڤارص) و ضەهخەري پشَػيى (حۆهش هىبىجز) هە ًەهێىە لە پلە
بەرسجزًٍ ضەهخەرە پشَػىُُەواوى حيهان ،حێبەحێضەهزێذ) 19( .هەواجە
صەهزێذ بىجزێذ لەگەڵ ئەوەي زەڵيى چارەضەري ساوطتى و هُمُاَى
بەوارصەهێىێذ ،بەاڵم لەم ضااڵهەي صواًُضا هەڵەغار ،هە لە وێىەي ژمارە
()1صا ززاوەجەڕوو ،وەن ًەهێً لە چارەضەرە مُللُُەوان بەرباڵو بىوە و
چەهضەها هەضاوى هاوصاري وۆمەڵگەي وىرصي و ًارٍشاهاوى بەغە حُاواسەواوى
وەرسغيى لە حيهاهضا ،بۆ چارەضەرهزوى هەزۆش ى و هەوهزصوى حىمگەوان
بەوارٍان هێىاوە.
()18

()20

قخى بيذ مدمىص بابللي ،الطب البضًل ،ط ،1مضًىت اإلالً عبضالعشٍش،
الطعىصًت _ الزٍاف ،2007،ؽ .15
*
ئِسحاقى وىڕي خىهەًً (( 298 - 215ن = 910 – 830س) :پشَػىێيى وەرگێڕە و
ضىوصي سۆري بە عەرەب گەًاهضووە ،چەهضًً هخێبى لەبىاري فەلطە و
پشَػىُضا وەرگێراوە بۆ عەرەبى ،زشمەحى سۆري صەوڵەحى عەبباس ى هزصووە،
هخێبگەلێيى سۆرَص ى صاهاوە ،لەواهە( :ألاصوٍت اإلافزصة) و (ازخؿار هخاب
أكلُضص) و (آصاب الفالضفت وهىاصرهم) و (جارٍش ألاطباء) .هەهضێىِص ى لە
الجِىيى و ًۆهاهُِەوە وەرگێڕاوە( :ولُاث أرضطاطالِظ)( ،غزح ملاالث أرضطى
في علم الىفظ) هە جامططُىص صاًىاوە ،هەروەها هخێبى (عىؿز اإلاىضُلى).
بە باش ى سماهەواوى ًۆهاهيى و ضزٍاهيى و عەرەبى ،ساهُىە .لە صاًىبىون و
مزصهەهەش ى لە غاري بەغضاص بىوە و لە ئاززوئۆززي جەمەهُضا جىوش ى
ئُفلُجى بىوە ،لە ضاڵى 299صا وۆچى صواَى هزصووە .بڕواهە :ابً زليان
(681ن) :وفُاث ألاعُان وأهباء أبىاء الشمان ،مؿضر ضابم.)205/1( ،
**
ڕاضً :ڕووەهێيى ضااڵهەي كەص وىرجە و گەاڵواوى ورص و بچىوهً ،ڕەگێيى ًاكىوحى
بۆن زۆش ى هەًە ،جامى جحژە و لە وۆهضا بۆ چارەضەري هەزۆغُِە حۆرا و
حۆرەوان بەوارٍان هێىاوە .بڕواهە :رٍنهارث بُتر آن صوسي (1300هـ) :جىملت
اإلاعاحم العزبُت ،هلله ئلى العزبُت وعلم علُه :مدمض ضلُم الىعُمي ،ط ،1
 2000 _1979م ،وسارة الثلافت وؤلاعالم ،الجمهىرٍت العزاكُت.)303/2( ،
()21
ضەرچاوەي پێػىو391 ٌ ،

وێىەى ژمارە ( )1كەڵەشاخگرتنى هوهەرمەهدى كورد زاهير جالل
دەخاتەڕوو
صووەم :پشَػىيى مُللى وەن پِػەًەوى بۆ ماوەَى

( )18علي اإلاياوي ،علم الاحخماع الطبي في الىطً العزبي ،ئضىىضرٍت ،صار اإلاعزفت
الجامعُت ،1990 ،ؽ .226
()19
ؾهباء مدمض ،هەڵەغار لەهێىان ساوطذ و ئەفطاهەصا ،و :حەالٌ هەرٍم
ئۆمەر ،چاپى ًەهەم ،بەبێ هاوي چاپداهە و غىێً.16-15ٌ ،2018 ،
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ئاًەجەواوى كىرئان و فەرمىوصەواوى پێغەمبەر (ص.ر) ،ضىصي لە ئاًُنى ئِطالم
وەرگزجىو ،هە هەم باص لە ڕێگاي زۆپارێشي لە جێىڕاي هەزۆغُِەوان
صەهەن و هەمِؼ لە چارەضەرهزصوى ،هاوصارجزًٍ حۆري ئەو چارەضەرٍاهەي
بۆ هەزۆع بەوارصەهێجرێذ( :هەڵەغار ،چارەضەرهزصن بە هەهگىًٍ و
ڕەغىە و زۆصازىزصن بە ئاگز  ،)..هە هەرٍەن لەم صەرمان و چارەضەرٍاهە
پػدُان بە ئاًەث و فەرمىوصەوان بەضخىوە ،بۆ همىهە پێغەمبەر (ص.ر)
صەربارەي هەڵەغار چەهضًً فەرمىوصەي هەًە:
()23
" )1باغترًً غدێً هە چارەضەري زۆجاوى پێبىەن هەڵەغازە" .
" )2باغترًً صەرمان هەڵەغازە"(.)24
" )3غُفا لە غەربەحى هەهگىًٍ و هەڵەغازضاًە"(.)25
غـ ـ ــاًاوى باضـ ـ ــە چارەضـ ـ ــەر بە هەڵەغـ ـ ــار ًەهـ ـ ــێىە لە وـ ـ ــۆهترًً غـ ـ ــێىاسەواوى
چارەض ـ ـ ـ ـ ــەر هە مزۆڤ ـ ـ ـ ـ ــاًەحى ه ـ ـ ـ ـ ــشٍىەي پێ ـ ـ ـ ـ ــىج هەسار ض ـ ـ ـ ـ ــاڵ پ ـ ـ ـ ـ ــێؼ ئێط ـ ـ ـ ـ ــخا
هاض ـ ـ ـ ــُىٍەحى و لەضەرجاضـ ـ ـ ـ ــەري ئەوروپـ ـ ـ ـ ــا و ئاض ـ ـ ـ ــُاصا بەجـ ـ ـ ـ ــاًبەث لە واڵحـ ـ ـ ـ ــى
چـ ـ ـ ـ ــحن بـ ـ ـ ـ ــۆ چەهـ ـ ـ ـ ــضًً ضـ ـ ـ ـ ــەصە ،بزەوێيـ ـ ـ ـ ــى سۆري پێـ ـ ـ ـ ــضراوە ،عەرەبەوـ ـ ـ ـ ــاهِؼ
هەڵەغ ـ ـ ـ ـ ـ ــازُان ساهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــىەو چارەض ـ ـ ـ ـ ـ ــەرٍان پێى ـ ـ ـ ـ ـ ــزصووە ب ـ ـ ـ ـ ـ ــۆجە ًەهێ ـ ـ ـ ـ ـ ــً لە
وۆڵەهەو ـ ـ ـ ــاوى پشَػ ـ ـ ـ ــيى عەرەب ـ ـ ـ ــى؛ چ ـ ـ ـ ــىهىە هەڵەغ ـ ـ ـ ــار و زـ ـ ـ ـ ــىێيبەرصان و
صازىـ ـ ـ ـ ـ ــزصن بە ضـ ـ ـ ـ ـ ــێيىچىەي چارەضـ ـ ـ ـ ـ ــەري هەغـ ـ ـ ـ ـ ــخەرگەري هاض ـ ـ ـ ـ ـ ـزاون لە
پشَػ ـ ـ ـ ــيى وـ ـ ـ ـ ــۆوى عەرەبُـ ـ ـ ـ ــضا(.)26هەواجە؛ الًەو ـ ـ ـ ــى ئـ ـ ـ ـ ــاًُنى پشَػـ ـ ـ ـ ــيى مُللـ ـ ـ ـ ــى
ڕەهەه ـ ـ ـ ـ ــضێيى ك ـ ـ ـ ـ ــىوڵى لە بحروب ـ ـ ـ ـ ــاوەڕي مُلل ـ ـ ـ ـ ــى هەر وۆمەڵگاًەه ـ ـ ـ ـ ــضا هەًە،
هاووـ ـ ــاث ئەب ـ ـ ــىبەکزی ڕاسی؛ یەکەم (پشیػ ـ ـ ــبی ەلیيیبـ ـ ــی) ب ـ ـ ــىوە لە مێ ـ ـ ــژووی
پشیػ ـ ـ ــکیُضا ،یەکەم کەص ب ـ ـ ــىوە ئ ـ ـ ــاژەڵی بەەارهێى ـ ـ ــاوە ب ـ ـ ــۆ ج ـ ـ ــاكیکزصهەوە و،
هەجـ ـ ـ ــىاوى لە گـ ـ ـ ــژو گُـ ـ ـ ــا ضزووغـ ـ ـ ــخُِەوان صروضـ ـ ـ ــخکزصووە )27(.ئەبىكاضـ ـ ـ ــمى

وێىەى ( )2ڕووەكى ڕاسً
لەڕاضدُضا مزۆڤەوان بۆ البزصوى ئاسار و گێڕاهەوەي هەزۆع بۆ باري
جەهضروضتى ضزوغتى ،پەهاًان بزصۆجەبەر هەهضێ غێىاسي حۆراوحۆري وەوى
حاصووهزصن ،هىغخە ،ئەضخێرەهاس ىً ..،ازىص بۆ ئەهجامضاوى هەغخەرگەري
هە هەهضێً گەالوى جەكلُضي پەًڕەوي صەهەن لە گژوگُا و جۆو و هەجىان و
گحراوەي ئاماصەهزاو و هەرەضخەي چارەضەرهزصوى جز .لە وىرصضخاهضا
هەضاهێيى وەن (ئيسماعيل مەحموود عەبدولكەريم سلێڤاوى ،هە لە
(1898_1810س) ،پُاوێيى غارەسا بىوە لە ساوطتى غەرعُُضا و بە مەالباع
هاضزاوە ،هخێبى سۆري فەوجاون بەاڵم چەهض هخێبێيى ماون ،صوو لەو هخێباهە
صەضدىىوس ى پشَػىحنً ،ەهێىُان بەسماوى فارضُِە بەهاوي (آموزش طب
گياهى براهى داوش آموزان پسيشكى :ئامۆژگاري پشَػيى گُاَى بۆ كىجابُاوى
پشَػىيى) ،هە بزٍخُِە لە  712الپەڕە و لە بەهاري ضاڵى 1981صا
هىوضُىٍەحى ،باص لە صەرماهە گُاًُەوان و غێىاسي چارەضەرهزصوى صەواث
بە ڕووەن و گُاپشَػىُُەواوى وىرصضخان .هەرچى هخێبەهەي صًىەًەحى
بەسماوى عەرەبُِە و لە صووجىێى  500پەڕەصا زۆي صەبُيێخەوە ،بەهەمان
غێىە باص لە چارەضەر بە صەرماوى گُاَى صەواث ،هاوبزاو هەوەواوى زۆَص ى
فێري هەمان پِػە هزصووە )22(.هەوابىو صەجىاهحن بڵێحن ئەم چارەضەرٍاهە
بۆماوەي وۆمەاڵًەجحن و بۆ هەوەواوى جز گىاسراوهەجەوە ،ئەو هەضاهەي هە
هەڵضەضتن بە پێػىەغىزصوى ئەم چارەضەرٍاهە چەهض هەضێيى جزٍان لە
زێزاهەواهُاهضا فێري ئەو وار و پِػەًە هزصووە بۆ ئەوەي لەواحى هەماوى ئەو
پشَػىە مُللُُە هەوەواهُان بە حێبەحێىزصوى ئەو واراهە هەضتن .هەرچەهضە
مزۆڤ بەڕووي صًىاي ساوطذ و پشَػيى هىێضا بىزێخەوە ،ئەوەهضەع پابەهضي
بحروباوەڕە وۆن و مُللُُەواهە و پەًڕەوَى لە وار و پِػەي باو و باپحراهُان
صەهەن.
سێيەم :پسيشكيى ميلليى لەڕووى ئايييييەوە
لەڕووي ئاًُيُەوە غاراوە هُِە ،هە ضەرەجاي ضەرهەڵضاوى پشَػىيى
لەپەرضخگا و وڵێطاواهەوە بىوە ،هاوواث ًەهێً لەو كۆهاغاهەي هە بابەحى
پشَػيى پێضا جێپەڕي ،جێىەڵىزصوى بىوە بە واري حاصووَى ،هە كەغە و
واهُىەوان پُاصەي ئەو پِػەًەًان هزصووە ،بەاڵم لەگەڵ ضەرهەڵضاوى ئاًُنى
ئِطالمضا ،واري حاصووگزَى و چاوبەضذ و هىغخە جا ئەهضاسەًەوى باع
واڵبىوهەوەي بەزۆٍەوە بُيُىوە و واري پشَػيى ًارمەحى لە كىرئان و
فەرمىوصەواوى پێغەمبەر مدمض (ص.ر) وەرگزجىوە .پشَػىيى مُللى لە رێگەي
()22

()23
رواه مطلم بً الحجاج أبى الحطً اللػحري الىِطابىري ،صحُذ مطلم،
الخدلُم  :مدمض فإاص عبض الباقي ،صار ئخُاء الترار العزبي – بحروث ،ط،1
( )1204/3ركم الحضًث ()62
()24
أبى عبض هللا أخمض بً مدمض بً خىبل :مطىض أخمض ،الخدلُم :غعُب ألارهاؤط
 عاصٌ مزغض ،وآززون ئغزاف :ص عبض هللا التروي ،مإضطت الزضالت ،ط،1 1421هـ 2001م )242/20( ،ركم الحضًث (.)12093
()25
الجامع الصحُذ :مدمض بً ئضماعُل أبى عبضهللا البساري الجعفي ،الخدلُم:
مدمض سهحر بً هاؾز الىاؾز ،صار طىق الىجاة ،ط 1422 ،1هـ،)122/7( ،
ركم الحضًث ()5680
()26
ؾهباء مدمض ،ضەرڤاوەي پێػىو13ٌ ،
 ئەبىبەهز مدەمەصي وىڕي سەهەرٍاي ڕاسي (250هـ /864م  5غعبان 311هـ /19
هىفمبر 923م) ،لە ضەروەزتى مىهخەفى بُلالصا لە هەرٍەن لە هەزۆشخاهەواوى ڕەي
و بەغضا واري پشَػيى هزصووە ،صاهزاوەواوي" :الحاوي" و "الجامع" ،سۆر بەضىوصە و
چەهضًً چارەضەري بە ڕووەن و گژوگُا لە زۆگزجىوە "ألاعؿاب"ً .ەهێً لە
ڕێىماًُەواوى ئەوەًە صەڵێذ" :گەر بە زىارصوى رووەوى بەضىوص صەرصەهەث چارەضەر
بىو ،ئەوا بە صەرماوى صي زۆث چارەضەر مەهە ،گەر بەًەن صەرمان چارەضەرث بىو
ئەوا مەًىە بە صوو صەرماوى جێىەڵ".


(27

ئحرەج مىراصي (باكالواَى) :پێػەهُُەن لەضەر ڕووەهىاس ى ،گُاصەرماوى و
پشَػيى زۆماڵى وىرصەواري (پشَػيى مُلليى)( :چاپى ًەهەم .89 ٌ )2016
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الشرهلي ،زحر الضًً بً مدمىص بً مدمض ،ألاعالم ،بحروث :صار العلم اإلاالًحن،
ط 2002 ،15م.)161_157/5( ،
)
لەبەرواري  2021/5/21ضەرصاوى ئەم ماڵپەڕەمان هزص:
https://docdro.id/KbUBXnA
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سەهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاوی** لە هەغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخەرگەری بچـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىککزصهەوەی ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىگی پیاواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضا کە
صەهاض ـ ـ ـ ــزێذ بە  Gynaecomastiaچەه ـ ـ ـ ــضیً ج ـ ـ ـ ــاسە گەری ک ـ ـ ـ ــزص و ئەسم ـ ـ ـ ــىون

**
سەهزاوي :زەلەفى وىڕي عەبباس ى سەهزاوٍُە ضاڵى (1036س وۆچى صواَى هزصووە)،
پشَػً و ساهاًەوى هاوصار بىوە .لە سهزاي هشًٍ كىرجىبە لەصاًً بىوە ،بەهێىباهگترًنى
ئەو هەضاهە بىوە لە حەڕاخُضا هخێبى صاهاوە ،چەهضًً هخێبى بەم هاواهەوە صاهاوە:
(الخؿزٍف إلاً عجش عً الخألُف) صوو بەرگە( .جفطحر ألاهُاٌ وألاوسان) و (اإلالالت في
عمل الُض) و (هخاب فُه أضماء العلاكحر بالُىهاهُت والطزٍاهُت  .)..الشرهلي ،ألاعالم،
(.)310/2
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وساهیارییەەاوی زۆی بەەارهێىا 28.مەهؿىری ەىڕی ئیلیاص لە کخێبەکەیضا پێىج بەش ى حیاکزصۆجەوە و بۆ هەر بەغێکیػیان وێىەیەەی جەواوەحی کێػاوە ،ئەواهیؼ
جىێباری ئێطکەەان ،صەمارەەان ،ماضىلکەەان ،زىێيبەرەەان ،مىلىولەەاوی زىێً.
صەهزێذ بڵێحن پشَػىە مطىڵماهەوان لەو صەمەصا وارٍگەري سۆرٍان لە باغترهزصوى جەهضرووضتى هەزۆغضا هەبىوە ،بە جاًبەث لە مُاهەي ئەو گُا و ڕووەن و مُىاهەي
لە كىرئان و فەرمىوصەصا هاوٍان هاجىوە و ،سۆرحارَؼ – وەن پێػتر ئاماژمان پێضا -لە مُاهەي فەرمىوصەواهەوە ضىوصەهەًان ززاوەجە ڕوو ،هەروەها بە هىە و
پػىىحن و جىێژٍىەوەي ورص ،جىاهُىٍاهە بىاري پشَػيى بەرەو پێػتر بەرن .لەبەر ئەوە مزۆڤ هەوڵُضاوە ضىوص لەو ڕووەواهە وەربگزێذ هە لەو سەوٍەصا هەبىوە هە جُاًضا
َْ
َّ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ ُ ُ
َُ
ألا ْر َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ
الػ ُْط ِان ۚ ِئ َّه ُه لى ْم َع ُض ٌّو ُّم ِبحن) واجە" :ئەي زەڵىُىە
اث
اص ولىا ِم َّما ِفي
ژٍاوە ،وەن زىصا لە كىرئاهضا ئاماژەي بۆ صەواث (ًا أيها الى
ف خالال ط ُِّ ًبا وال جد ِبعىا زطى ِ
ِ
هەمىو ئەوەي لە سەوي صەڕوێذ بۆ ئێىە ڕێگەپێضراوە هە بُسۆن ،غىێيپێى هەهگاوەواوى غەًخان هەڵمەگزن؛ چىهىە صوژمىێيى ئاغىزاي ئێىەًە" [ضىرەحى ئەلبەكەرە:
.]168
بەش ى دووەم :ڕەهەهدەكاوى چارەسەرى ميلليى
ًەهەم :هەزۆش ى و چارەضەري مُللى
هەروەن ئاغىزاًە هەزۆش ى بە واجاي هاڕەخەحى و ئاسارە لە حەضخە و ئەهضامەواهضا ،لەبەش ى ًەهەمضا ئاماژەي بۆهزا بەوەي مزۆڤ هەر لەضەرەجاوە هە هەزۆع
هەوجىوە و ئاسار سۆري بۆ هێىاوە ،پەهاي بزصۆجەبەر هەر ڕێگاًەن هە ئەو ئاسار و هاڕەخەجُەي هەم بياجەوە و هەيهێڵێذ ،هەربۆٍە چارەضەر بۆ هەزۆغُِەوان فزەڕەهەهض و
حۆرا و حۆرن ،چى بەغێىەي ساوطتى و هىێ بێذ ًازىص ولخىوري و مُلليى.
چارەضەرە میللییەوان چەهضەها غێىەیان هەیە ،هەر لە چارەضەر بە بۆن و هاوهىەوجً و بزٍىيارَى (الجزاحي)  ..جا صەگاجە گُاصەرماهە؛ بەاڵم ئەواهەي هە مۆڵەحى ئەم
وارەًان هەًە و لە غاري ضلێماهُضا ڕێگەپێضراون و ،صەجىاهً چارەضەر پێػىەع بە هەزۆع بىەن ،ئەواهەن گُاصەرماهە و هەڵەغار و صەرسي ئاژهحن لە
چارەضەرهزصوى هەزۆغُِە حۆراوحۆرەواهضا بەوارصەهێجن ،صەهزێذ لەم زػخەًەي زىارەوەصا ئاماژەًان پێبىەًً ،هە ژمارەًان بِطذ و صوو چارەضەرواري مُللُحن:
ئاستى
هاو و هاوهيشاوى شوێنى كار
پيشە
ئەهدامێتى
لەدايكبوون
هاوى سياوى
ژ
زىێىضەواري
پەًماهگاي
صەرماهساهەي
ڕووەوى
دەستەى
1956
كُىم عبضالىزٍم عبضاإلاجُض
1
هػخىواڵى
ضزووغذ/غەكامى گۆران
پشَػيى
دامەزرێىەر
پەًماهگاي
ڕۆسماري/غەكامى گۆران
----1967
ئىمێض مؿطفى ًديى
2
پشَػيى
وان بيالۆرٍۆص/
وەهەوغە/غەكامى
1966
هاوژًٍ ؾبري مدمىص
3
فحزًا
ئەخمەصي غێش
هاوەهضي
غەهُضاوى ئاساصي
1969
حمُل مدمض مخي الضًً
4
ڕووەوى
بيالۆرٍۆص/
و ژٍار /ڕاپەڕًٍ
پشَػيى
ئەهضام
1977
حالٌ هزٍم أومز
5
باًۆلۆجي
هەڵەغار
پەًماهگاي
هەڵەغار و
غُفا /غەكامى واوە
1966
بارام مؿطفى كاصر
6
پشَػيى
صەرسي ئاژهحن
28

Chavoushi, S.H., Ghabili, K., Kazemi, A., Aslanabadi, A., Babapour, S., Ahmedli, R., & Golzari, S.E. (2012). Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age: AlTasrif of Al-Zahrawi (936–1013 AD). ISRN Surgery, 2012. P 56.
-T. Dogan, M. Bayramic¸li, and A. Numanoglu, “Plastic surgical techniques in the fifteenth century by Serafeddin Sabuncuoglu,” Plastic and Reconstructive Surgery,
vol. 99, no. 6, pp. 1775–1779, 1997.
-D. Gupta, B. Bleakley, and R. K. Gupta, “Dragons blood: botany, chemistry and therapeutic uses,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 115, no. 3, pp. 361–380,
2007.
-S. K. Hamarneh and G. Sonnedecker, A Pharmaceutical View of Abulcasis Al-Zahraw¯ ¯ı in Moorish Spain, Brill Archive, Leiden, The Netherlands, 1963.
-I. Nabipour, “Clinical endocrinology in the Islamic Civilization in Iran,” International Journal of Endocrinology and Metabolism, vol. 1, pp. 43–45, 2003.
 هاوي جەواوي :مەوطىوري وىڕي مدەمەصي وىڕي ئەخمەصي وىڕي ًىضفى وىري ئُلُاس ى هػمحرًُە ،لە ضەصەي ضُاسصە لەصاًً بىوە ،پشَػىێيى مطىڵماهە و زەليى غحراسە ،لە
زێزاهێً پێگەغخىوە هە باًەزُان صاوە بە ساوطذ و ساهُاري ،هەهضێ بەرهەمى زۆَص ى بەزػُىە بە پاصغاًاوى فارص ،هىوضِىەواوى بۆ ماوەي هێىان  793 --782ن،
صەگەڕێخەوە .بڕواهە :لە ڕۆژي  2021/5/6بۆ وەرگزجنى ساهُاري ،ضەرصاوى ئەم پەًجەمان هزص/https://ar.wikipedia.org :
 - جەنها (ڕێشان عەلى زضر) هەماهخىاوى چاوپێىەوجنى لەگەڵضا ئەهجامبضەًً؛ چىهىە باري جەهضرووضتى هاحێگحر بىو.
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7

ڕەهج فاروق فخاح

1989

-

8

ابزاهُم كاصر خطحن

1977

-

9

ڕێشان على زضر

1974

-

10

فاروق عمز خمەالو

1969

-

11

بسخُار زضر زلُل

1978

-

12

عمز رغُض اخمض

1970

-

13

غحرًً باوا هاغم

1975

-

14

صًار ابزاهُم اخمض

1990

-

15

خمُض عمز هزٍم

1973

-

16

وارسان مدمض امحن

1980

-

17

هەرێم عمز ؾضًم

1993

-

18

بەهار مجُض خطً

1983

-

19

ئاري كُىم عبضالىزٍم

1996

-

20

هزم أخمض مخي الضًً

1955

-

1972
 21للمان عبضهللا على عبضهللا
1999
 22ضارا بسخُار زضر
ئامارى پيشەوەراوى پسيشكى ميللى كوردەوارى /لقى سلێماوى

ڕووەوى
پشَػيى
هەڵەغار
ڕووەوى
پشَػيى
هەڵەغار
ڕووەوى
پشَػيى
هەڵەغار
ڕووەوى
پشَػيى
ڕووەوى
پشَػيى
هەڵەغار
ڕووەوى
پشَػيى

و ژٍار ،ڕاپەڕًٍ

بيالُۆرٍۆص/
باًۆلۆجى

و ابزاهُم /ؾابىهىەران

چىاري ئاماصەَى

و صًضەن /ئاوبارًٍ

بىەڕەحى

غەكاًم /سێڕٍىۆن
و بسخُار ضُض زضر /غارەواوى

بىەڕەحى

صهُا /غەكامى گۆران

ئاماصەَى

گُاصەرماوى صاًً /غەكاوى
ئۆرسصي

بەوالُۆرٍۆص

هُلۆفەر /ضلێماوى

بەوالُۆرٍۆص

ضلێماوى /صارۆغا

ئاماصەَى

وارسان /باساڕي ئاوبارًٍ

بەوالُۆرٍۆص

وارسان /باساڕي ئاوبارًٍ

باًۆلۆجى

ڕەًُان /غەكامى غۆڕع

بىەڕەحى

ضزوغذ /غەكامى گۆران

باًۆلۆجى

غاًان /بەهزەحۆ

پەًماهگا

ئاًە /ابزاهُم پاغا
گُاصەرماوى ضُض زلُل

صبلۆم
ئاماصەَى

گُاصەرماوى
گُاصەرماهە و
حىاهياري
هەڵەغار
ڕووەوى
پشَػيى
ڕووەوى
پشَػيى
صەرماوى
ڕووەوى
گُاصەرماوى
ڕووەوى
پشَػيى
هەڵەغار
گُاصەرماوى

-

پەًماهگا

ئەم پِػەًە بۆ بِطذ و ًەن چارەضەروار پِػەًەوى جاهەهەضُِە و ئەهجامى هەوڵ و خەسو و ئارەسوي زۆٍان بىوە ،بۆ ًەن چارەضەرواري مُللى حگە لە خەسو و
ئارەسووي زۆي بۆ ماوەَى بىوە و لە باو و باپحراهُِەوە بۆي ماوەجەوە .چارەضەروارە مُللُُەوان لە غاري ضلێماوى هەرصوو الًەوى ساوطتى و ئەسمىوهُان لە
پێػىەغىزصوى چارەضەرەواهُاهضا ،پەًڕەوهزصووە؛ چىهىە ضەرحەمُان پێُان وابىو ساوطذ و ئەسمىون جەواوهەري ًەهترن و ،بەبێ بىووى ًەهێىُان هُچ وام لەم
چارەضەرٍُاهە ضەرهەوجىو هابێذ.
هەرچەهضە لە ئێطخاصا چارەضەري هەزۆغُِەوان سٍاجز الًەوى ساوطخُِە و هەوڵ و هىە و پػىىحن و گەڕاوى چارەضەروارە مُللُُەوان و بەصواصاچىوهُِاهە لەمُاهەي
ساوطخەوە .بەاڵم مێژووي پِػەهە وەها صەرٍضەزاث هە سٍاجز ئەسمىون بێذ ،صواجز لە سۆربەي واڵجاوى حيهاهضا ئەم چارەضەراهە باڵوبىوهەوە و لە ڕووي ساوطذ و
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جاكُىزصهەوەوە گەغخىون بە ئەهجامى باع ،ڕەوحى ساوطتى زۆي وەرگزجىوە .واجە :لە ئەهجامى زىێىضهەوە ئەسمىوهُان وەرگزجىوە و ،لەو ڕێگەًەوە چارەضەر پێػىەع
()29
بە هەزۆع صەهەن .هەواجە بەبێ زىێىضهەوە و ساوطذ ئەم وارە ضەرپێ هاهەوێذ.
غاًەوى باضە چەهض هۆوارێً ًارمەجُضەرن لە چۆهُەحى صًارٍىزصوى هەزۆغُِەوان لە پشَػيى مُللُُضا:
 )1زىێىضهەوەي بەرصەوام و گەڕان بەصواي ساهُارٍُضا.
 )2بُيُنى هەزۆش ى سۆر ،صەبێخە هۆي وەرگزجً و بەصەضتهێىاوى ئەسمىووى سٍاجز.
 )3محزاحىاضيى ،هە ئەمەًان لە پشَػىيى و صەرماوى هُمُاوٍُضا باس ى هُِە ،هاوواث زاڵێيى گزهگە و ڕۆڵى گەورە و وارٍگەري هەًە لە چارەضەرهزصوى
هەزۆغُِەواهضا ،بەو ماهاًەي گەر صوو هەص هەمان هِػاهە و هەزۆغُان ببێذ بەوەي ًەهێىُان گەهم ڕەهگ و ئەوي صي ضپى پێطذ بێذ ،همىوهەي ئەوەع
گەر بۆ چارەضەري هەزۆغُِەهەًان غمڵى وەن صەرمان باع بێذ ،لێرەصا پێىَطخە لەوە ئاگاصاربحن ،هە ئەو هەضەي محزاجى ضارصە صەرماهەهە لەگەڵُضا
صەگىهجێذ؛ بەاڵم ئەوەي محزاجى گەرمە و جەنها ئەو صەرماهەع بەرصەضخە بۆ چارەضەري هەزۆغُِەهەي ،پێىَطخە پێى بىجزێذ ئەو صەرماهە لەگەڵ غدێيى
فێىىضا بسىاثً .ان هەضێً محزاجى گەرم بێذ هابێذ هەهگىٍنى بۆ بىىوضزێذ؛ چىهىە لەوەًە ضزهە سٍاجز بۆي بە ضىوص بێذ .هەواجە بەبێ مەساحىاضيى
چارەضەري جەواوي هەزۆع هاهزێذ و ئەهجامى ئەرێنى هابێذ(.)30
 )4صەروووى هەزۆع :پێىَطخە ئاماژە بەوە بىزێذ هە هەر لە مێژەوە هەرهەص لەم بىارەصا واري هزصبێذ پێى وجزاوە خەهُم ،خەهُمەوان لەو واجەصا وەن پشَػيى
ئێطخا بىون و غارەسابىون ،سۆرٍىەغُان زىێىضەوارٍُان هەبىوە ،بەاڵم ئەسمىوهُان هەبىوە و چارەضەري هەمىو هەزۆغُِەهُان هزصووە ،بۆٍە ئەم هاوەش ى
لێجراوە بە واجاي ئەوەي هەمىو هەڵطىهەوجێيى خەهُماهە بێذ و ،لەگەڵ باري صەروووى هەزۆغەواهضا بگىهجێذ.
هەواجە صەروون و محزاج ،ئەو صوو الًەهەن هە لەالي چارەضەرواري مُلليى سۆر واري لەضەر صەهزێذ و ،ڕۆڵێيى ئێجگار گزهگُان هەًە لە چارەضەهزصوى
هەزۆغُِەواهضا .لەهەمان واجضا ئەو هەزۆغاهەي بۆ چارەضەري هەزۆغەواهُان ڕوو لە چارەضەرواري مُلليى صەهەن ،لەالًەن چارەضەروارە مُللُُەواهەوە گزهگترًنى
ئەو س ً پزضُاراهەًان لێضەهەن ،هە ڕۆژاهە بەرەوڕووي زۆٍان صەبێخەوە :ئاًا كەبشٍذ هەًە؟ هەزۆش ى كۆڵۆهذ هەًە؟ بىووى صصاوى ولۆر؟
لەبەرئەوەي بىووى هەرٍەهێً لەواهە هاهێڵێذ ضىوص لە چارەضەرٍُەوان ببِىێذ ،بىووى صصاوى ولۆر ڕێگزە لە باع حىٍنى زىارصهەوان و ،وارٍگەري ڕاضخەزۆي لەضەر
ضەر و صەضخەوان هەًە و ،ڕٍسۆڵەع بە باش ى هەڵُىامژێذ و گەصەع بە باش ى هەرس ى هاواث ،هاوواث گەر چەوري و زىێنى سۆر بێذ ،ئەوا صەرماهەهە هاجىاهێذ بە
باش ى لە صەمارەواهضا هاجىوچۆ بياث ،بۆ ئەو مەبەضخە پێىَطخە لەضەرەجاصا هەڵەغادى بۆ بىزێذ ،ئُضي بەو غێىە صەمارەوان پان صەبىەوە ،هەع و هەواًەوى لەباري
لە لەغضا بۆ ڕێىضەززێذ هەجا بخىاهێذ ضىوص لە صەرماهەهە ببِىێذ .ئەم وارەع لەضەر بىەماي واري پشَػيى ضەرصەمى ًۆهاهُِە وۆهەوان ئەبىكزاث* حێبەجێ
صەهزێذ.
غُاوي باضە هەروەن چۆن لە پشَػيى هىێضا چارەضەر بۆ سۆرێً لە هەزۆغُِەوان هەصۆسراوەجەوە ،بەهەمان غێىە لە چارەضەري مُللُِػضا چەهضًً هەزۆش ى هەًە
هە چارەضەرٍان سەخمەجە ،بەاڵم ڕووەوى پشَػيى چەهضًىجار لە ماصصەي هُمُاوي بەهێزجزە و ،صەهزێذ چارەضەري سۆرباش ى بۆ ضەرحەم هەزۆغُِەوان لە
زۆگزجبێذ ،بەاڵم جا ئێطخا ساوطذ پەي بە هەمىوي هەبزصووە.
صووەم :صًارجزًٍ ئەو هەزۆغُاهەي چارەضەري ضزووغدُان بۆ صەهزێذ
غاًەوى باضە زەڵيى بۆ هەمىو هەزۆغُِەن ضەرصاوى چارەضەرواري مُلليى صەهەن ،ئەمەع بەهۆي ئەوەي سۆربەي صەرماهە هُماًُەوان بۆ باسرگاهحن و لە زشمەحى
مزۆڤضا هحن .لە سۆربەي واڵجاوى صهُا زەڵيى سٍاجز گەڕاوهەجەوە بۆ بەوارهێىاوى صەرماوى گُاَى و ،ضىوص وەرگزجً لە چارەضەرە مُللُُەوان؛ چىهىە بە گىێزەي
جىێژٍىەوەوان صەرماهە گُاًُەوان ڕۆژ بە ڕۆژ ضىوصي سٍاجزٍان لێضەرصەهەوێذ ،لە واجێىضا ڕۆژاهە صەرماهە هُمُاًُەوان سٍان و صەرهاوَػخەواوى صەرصەهەون.
لە صًارجزًٍ هەزۆغُِەوان هە ضەرصاوى چارەضەرواري مُلليى صەهەن ،هەزۆغُِە هەهاوٍُەوان و هەوهزصوى گەصە و كۆڵۆن و هەزۆغُِەواوى پێطذ و غەكُلە و
گحراوى صەماري صڵ –بێئەوەي هزاهەوەي صڵى بۆ بىزێذ -سۆرجزًٍ چارەضەرٍان بۆ صەهزێذ.

()29

ئىمێض مىضخەفا ًەخُا ،ئەهضامى صەضخەي صامەسرێىەري وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،صەرماهساهەي ڕۆسماري غەكامى گۆران ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/5/16
 مەساج :جاًبەجمەهضًُەوى هەضيى و فُتري و بۆماوەًُە و ،بە هُچ ولۆحێً هاهزێذ صەضخياري بىزێذ؛ چىهىە زاوەوى بىەماًەوى باًەلۆحيى و بۆماوەًُە و ،هاهزێذ لەڕوي وارٍگەري
ژٍىگەًُەوە گۆڕاهياري بەضەرصا بێذ .بۆٍە چىار حۆر محزاجى ضەرەوى هەًە :محزاجى گەرم ،محزاجى ضارص ،محزاجى گەرم و ضارص ،محزاجى ضارص و گەرم .بڕواهە :ئهطتراهض ،ص.
اإلاشاحاث البػزٍت ألاربعت  ،The Transformed Soul: thetransformedsoul.com. Psychologia: psychologia.co.لەبەرواري ( )2021/6/27صا ،ضەرصاوى ئەم ماڵپەرەمان
هزصووە.
()30
كەًُىم عەبضولىەرٍم عەبضوإلاەحُض ،صەضخەي صامەسرێىەر ،صەرماهساهەي ضزووغذ ،غەكامى گۆران ،چاوپێىەوجً .2021/5/20
*
أبى كزاط :پشَػىێيى ًۆهاهُِە و بە باووى پشَػىيى هاوسەصهزاوە ،لەژٍاهُضا سۆرجزًٍ گەغتى هزصووە ئەمەع واًىزص ئەسمىوهێيى ساوطتى سۆرباع لە بىاري پشَػىُُضا صەضذ بساث،
واي هزص هە واري پشَػيى لە زىرافُاث و غەًبُاث حىصا بىزێخەوە و ،چەمىە پشَػىُُەواوى بە غێىەًەوى ساوطخُِاهە صامەسراهض ،هە وارگەرٍُەوى باش ى لە پێػىەوجنى الًەوى
ساوطتى ئەوصا بەزۆوە بُنى ،عەرەب بە هاوي (بىكزاث)ـەوە صەًىاضىەوە ًان هاوي صەهێجن و ،هاجىون غەرح و ڕاڤەي سۆرٍىەي هخێب و صاهزاوەواهُان هزصووە بە عەرەبى،
هاوصارجزٍنى ئەو هەضاهەي غەرخُان لەضەر بەرهەمەواوى هزصووە ئەماهەن :خىهەًنى وىڕي ئِسحاق ،عِطاي وىڕي ًەخُا ،ضابُتى كىڕڕە ،عەبضوڕڕەخماوى وىڕي عەلى.
ئەبىكزاث ضاڵى ( 270پ.س) وۆچى صواَى هزص .بڕواهە :مجمىعت مً الىخاب :اإلاىضىعت العزبُت اإلاِطزة ،ط ،1غزهت ابىاء غزٍف ألاهؿاري ،بحروث – لبىان،
(2010م1431/هـ) ،ؽ .14
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صەرسي ئاژهحن –وەن لەوێىەي ژمارە ()3صا ززاوەجەروو -ئاسار البەرە و گەڕاهەوەي هاوضەهگى لەش ى مزۆڤ و وسەي مزۆڤە؛ چىهىە لە سۆربەي صەرسٍُەوان
()31
هىوضزاوە (وسە )energy /واجە وسە و جاكەث بۆ صەگەڕێىێخەوە و ،الًەوى صەروووى مزۆڤ بەهێز صەواث و ،بە بەوارهێىاهِص ى زەمۆهيى و بێخاكەحى هاهێڵێذ.

وێىەى ژمارە ( )3دەرزى ئاژهين ڕووهدەكاتەوە


لەگەڵ ئەوەي لە چارەضەري مُللُُضا هەغخەرگەري هُە ،بەاڵم هەڵەغار و بەوارهێىاوى هزمى سالى ،زىێيبەرصان ،حێگەي هەغخەرگەري صەگزێخەوە .بۆ همىوهە
هەضێً كاچى جىوش ى صەوالى صەبێذ ،بەمە بۆري زىێنى صەئاوضێذ ،هە لە پشَػيى هىێضا هەغخەرگەري بۆ صەهزێذ ،بەاڵم لە چارەضەري مُللُُضا زىێيبەرصاوى
بۆ صەهەن و ،ئەو صەمارە لە زىێىەهە پان صەهزێخەوەً ،ازىوص سالى؛ هە بە پێى ئەسمىون و ساوطذ بۆ هەهضێً هەزۆع هزاوە و ڕۆڵى هەغخەگەري بُيُىە.



بەهەمان غێىە هەڵەغازِؼ هە سۆر بەرباڵوە و لە چارەضەرهزصهضا بەوارصەهێجرێذ ،سۆرحار ئەو واجاهە بەوارصێذ هە هەضەهە جىوش ى هەوهزصوى بڕبڕەي پػذ،
زشاوى صٌطً بىوە ،گەر بێذ و هەڵەغازُان لەضەر غىێنى ئاسارهە بۆ بىزێذ ،ئەوا ئاساري هەم صەبێخەوە و هەوهزصوى هامێىێذ .لەڕوي ساوطخِػەوە ضەإلاێجراوە،
واجێً لەش ى مزۆڤ بزٍىضار صەبێذ ماصصەًەن لە لەغُضا هەًە و پێى صەوجزێذ (ئەهخەرفحرۆن )interferon/و حگەر صەرٍضەصاث ،چاالهضەبێذ ،هە بەهێزجزًٍ
()32
ماصصەي ئەهخِباًۆجُىە بۆ حەضخەي مزۆڤ و ،صژە ڤاًزۆص و بەهترًا وار صەواث ،بەمەع صەبێخەهۆي بەهێزهزصوى بەرگزي لەش ى مزۆڤ.
هاوواث بەهەڵەغار وۆمەڵێً ماصصەي جزي وەن مۆرفحن ،هاجحرن ئۆهطاًض ،وۆجحزۆڵ ،وۆجحزۆن ،صۆپاهحن ،هِطخامحن ،ماًىزۆفەًج ،وۆالححن  ..لە لەغضا
()33
چاالهضەبً و ،هەرٍەهەًان ئەرهێىُان هەًە و بۆ هەمىو هەضێىِؼ پێىَطتن
لەهەماهياجضا بەرصاوى صەماري هێىان هەرصوو بزۆ ،هە ئەمەع حۆرێىە لە هەڵەغار بۆ ئەو هەضاهە صەهزێذ هە غەكُلەًان هەًە ،ملى هەزۆغەهە جۆسێً
صەبەضترێذ هەجا بۆرٍُەوى زىێً لەهاوچەواهُضا -لەهێىان بزۆواوى -صەئاوضێذ و ،صواجز گىێشاهێً لەو بۆرٍە زىێىە ئەصرێذ و زىێىەهەي صێخەصەرەوە(.)34
هەروەها لەچارەضەري مُللُُضا ئاسارەواوى ئەژهۆ ،بڕبڕەي پػذ ،چىوهەضەرٍەوى فەكەرەواوى پػذ ،پێىَطتى بە هەغخەرگەري هُِە؛ چىهىە هەغخەرگەري
35
بەوارێيى مەجزضُضار صاصەهزێذ و هابێذ صەضخياري هُچ بەغێيى لەش ى مزۆڤ بىزێذ.
گەر هەزۆغُەوى وامان هەبێذ هەمىو هەوڵێً ئەصرێذ بۆ پخەوهزصن و بەهێزهزصوى ئەو لەغە ،بەغێالن ًازىص گزجىەوەي جێىەڵەًەن لە گُاضزوغخُِەوان و،
بەوارهێىاوى وەن مىغاماًەوى ئاسارغىێن ،هە لە غىێنى ئاسارەهە صەصرێذ و صەبەضترێذ .ئەم وارە صەبێخەهۆي چاالن بىوهەوەي ضىڕي زىێً لەو غىێىەصا و،
هەمىزصهەوەي هەوهزصن و ،زاوهزصهەوەي گزژي ماضىولىە و صەمارەوان و ،لەهاوبزصوى هەوهزصهەهە ،هە ئەماهەع وۆمەڵێىً لەو ئِػاهەي هە ئاجاجى بە
()36
هەغخەرگەري هُِە.



هاوواث ڕێگەي جزَؼ هەًە هە ئەمەًان سٍاجز لە واڵجاوى جز پەًڕەوصەهزێذ و ،پێُضەوجزێذ (وارۆپزاهخًُ) واجە ڕێىسطدىەوەي بڕبڕەواوى پػذ .بە واجاًەوى جز ئەو
بڕبڕەًەي هە صەرچىوە ًان زشاوە بەصەضذ صەززێخەوە غىێنى زۆي ،بەاڵم پێىَطخە چارەضەروارە مُللُُەهە غارەساًەوى جەواوي هەبێذ لەم بىارەصا.
لەواجێىضا لە پشَػيى هىێضا چارەضەري گحراوى صەماري صڵ بە كەضخەرە و باڵۆن صەهزێذ ،لە چارەضەري مُللُُضا بە گحراوەًەوى ضزوغتى چارەضەر صەبێذ،
ئەوَؼ ضزهەي ضێىي زۆماڵى ئەهضاسەًەن ضحري جُا بسىضێجرێذ بۆ ماوەي صوو هەفخە جا س ً هەفخە صابجرێذً ،ازىص ئەجىاهزێذ ضحرەهە لە ڕهە بضرێذ و لەو









()31

بارام مطخەفا كاصر ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغار و صەرسي ئاژهُنى غُفا ،غەكامى واوە ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/27
()32
حمُل مدمض مخي الضًً ،صەضخەي صامەسرێىەر ،غەهُضاوى ئاساصي ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/19
()33
خمُض عمز هزٍم ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغادى ضلێماوى ،صارۆغا ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/27
()34
ئبزاهُم كاصر خطحن ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،گُاصەرمان و هەڵەغادى ئبزاهُم ،ؾابىهىەران ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/22
35
كەًُىم عەبضولىەرٍم عەبضوإلاەحُض ،ضەرچاوەي پێػىو ،چاوپێىەوجً .2021/5/20
()36
للمان عبضهللا علي عبضهللا ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغادى ئاًە ،ئبزاهُم پاغا ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/5/8
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ضزهەي ضێىەصا بسىضێجرێذ پاغان بپاڵێىرێذ ،لە ئێطخاصا چارەضەري ضزوغتى هەًە لە ئەڵماهُاوە هێجراوە هە ضحر و گۆٍژ و چەهض گُاًەوى جزَص ى جێضاًە
37
هزاوە بە خەب و هەپطىٌ بۆ ئەو مەبەضخە بەوارصێذ.
 هەرچى صەرهەق بە گزفخەواوى ئُجزًالكە؛ وۆمەڵێً سەًذ هەًە وەن سەًتى سەًخىون ،غمڵى ،ڕەغىە ،گىوڵەبەڕۆژە ًان حۆرەواوى صًىەي سەًذ هە لە
گُاضزووغخُِەوان صرووضذ صەهزێذ ،غىێنى ئاسارەهەي پێ چەور صەهزێذ وصەغێلضرێذ ،ئەمەع صەبێخەهۆي هەمىزصهەوەي سٍاجزي ئاسارەهە ،لەگەڵ پێضاوى
پارچەًەن خەبى (خزمل) ،هە ئەمەع هەر لە ڕۆوى گُاضزووغخُِەوان صرووضذ هزاوە.
ً ەهێيى صي لە گُاصەرماهُِەوان ،گەاڵي مۆرصە لە چارەضەري ضزووغدُضا چەهضًً ضىوصي هەًە و ،بۆ سۆرجزًٍ هەزۆش ى بەوارصێذ ،وەن هەسٍفى ًان
()38
زىێيبەربىون ،ئاساري حىمگەوان ،بۆوى هازۆش ى پێُەوان و ئارەكىزصهەوەي حەضخە ،بۆ ڕووجاهەوە و بەهێزهزصن و جۆزىزصهەوەي ڕەهگى كژ بەوارصەهێجرێذ.
هەواجە لە چارەضەري مُللُُضا لەبەرامبەر هەر هەزۆغُِەهضا حۆرێً لە چارەضەر هەًە ،ئُضي ئەو چارەضەرٍُە گُاصەرماهە ،هەڵەغارً ،ازىوص صەرسي ئاژهحن بێذ،
ئەوا ژمارەًەن لە زەڵيى لە پێىاو باغبىووى باري جەهضرووضخُِان ،پەهاي بۆ صەبەن.
بەش ى سێيەم :كۆتايى توێژيىەوە
ًەهەم :صەرئەهجامەواوى جىێژٍىەوە:
 )1چارەضەرە مُللُُەوان ڕەهەهضێيى ولخىورٍان هەًە و ،هەر وۆمەڵگەًەهِؼ بەپێى ولخىورەهەي چارەضەرەوان پێػىەع صەواث ،مزۆڤِؼ پابەهضە بە ولخىوري
وۆمەڵگەهەي ،لەبەرئەوە هاهابزصوى هەزۆع بۆ چارەضەري ضزووغتى ڕۆژبەڕۆژ ڕوو لە سٍاص بىوهە.
 )2چارەضەرە مُللُُەوان بەجاًبەث لە بابەحى هەڵەغازضا ،ڕەهەهضێيى ئاًُيُان هەًە ،هەهضێ هەص جەنها لەبەر سٍىضووهزصهەوەي ضىهىەث ئەم وارە
حێبەحێضەهەن.
 )3لە چارەضەري مُللُُضا هەغخەرگەري بىووى هُِە ،لەبەرامبەرصا هەڵەغار و بەوارهێىاوى هزمى سالى ،غىێنى هەغخەرگەري صەگزێخەوە.
 )4مُللەحى وىرص وەن هەر مُللەجێيى جز ضىوصي لە ڕووەن و گژوگُا و هەرەضخەواوى ژٍىگەي وۆمەڵگەهەي زۆي بُيُىە و ،جىاهُىٍەحى بُساجە زشمەحى زۆٍەوە و
بەوارٍان بهێىێذ ،ئەم وارەع ئەو هەضاهە پێى هەضخاون ،هە غارەساي بەروبىومى زاهەهەًان بىون و چارەضەرٍُەواهُان پێػىەع هزصووە.
 )5بێئىمێضبىووى هەزۆع لەبەوارهێىاوى چارەضەري هُمُاَى هۆوارێً بىو لە پەهابزصهُان بۆ چارەضەري ضزوغتى.
 )6باوەڕبىون بە چارەضەري ضزوغتى و مخماهەي هەزۆع بە چارەضەروارە مُللُُەوان هۆواري سووجز چاهبىوهەوەي هەزۆغەواهە.
 )7هەرساوى هزدى صەرمان و چارەضەري مُلليى بە بەراورص بە صەرماوى هُماَى.
صووەم :پێػيُار و ڕاضپارصەواوى جىێژٍىەوە
ًەهەم :پێػيُارەواوى جىێژٍىەوە:
 )1پێػيُار صەهەم بۆ خيىمەحى هەرێمى وىرصضخان؛ وەن پطپۆڕي لە پشَػيى مُلليى بڕواهێذ و ،باًەدى سٍاجز بەم بىارە بضاث و ،وار ئاضاوى بۆ ئارەسوومەهضاوى ئەم
بىارە بزەزطێيێذ بە هزصهەوەي وەرغەي جاًبەث صەرهەق بە ڕاهێىان و وەرگزجنى ئەسمىون و ساهُاري هىێتر لەو بىارەصا.
 )2پێػيُار صەهەم بۆ خيىمەحى هەرێمى وىرصضخان؛ گزهگى سٍاجز بە گژوگُا و گەاڵ و ڕووەهە ضزووغخُِەواوى وىرصضخان بضاث ،هە صەهزێذ حۆرەها صەرماوى گُاَى
بەضىوصًان لێضرووضذ بىزێذ و ،هەهارصەي صەرەوەش ى بياث.
 )3پێػيُار صەهەم بۆ وەسارەحى جەهضرووضتى ،هە چاوصێزي غێىاس و چۆهُِەحى صرووضخىزصوى صەرماهە گُاًُەوان و پان و زاوێنى لە هەڵەغار و چارەضەرە
مُللُُەواهضا بياث.
صووەم :ڕاضپارصەواوى جىێژٍىەوە:
ي
 )1ئەهجامضاوى جىێژٍىەوەي هاوغێىەي ئەم جىێژٍىەوەًە ،هە ضەبارەث بە پشَػيى مُللُُە لە غار ضلێماوى ،لە ضەرحەم غارەواوى صًىەي هەرێمى وىرصضخان و،
بەراورصهزصهُان لەگەڵ ئەم جىێژٍىەوەًە ،بەمەبەضتى پەًبرصن بە زاڵە هاوبەع و حُاواسەواوى هێىاهُان.
 )2ئەهجامضاوى جىێژٍىەوە ضەبارەث بەو هەضاهەي بەبێ مۆڵەحى وەسارەحى جەهضرووضتى ًان وەسارەحى هاوزۆ ،هەڵضەضتن بە ئەهجامضاوى ئەم پِػەًە و چارەضەري
هەزۆع صەهەن.
 )3گزهگُضان بە ژٍىگەي ضزووغخيى وۆمەڵگەي وىرصي و ضىوصوەرگزجً لەو گُاًاهەي جُاًضا صەڕوێذ.

37

بارام مطخەفا كاصر ،ضەرچاوەي پێػىو ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/27
()38
بسخُار زضر زلُل ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،گُاصەرماهە و هەڵەغادى ضەًض زلُل ،غارەواوى ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/5/25
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ليستى سەرچاوەكان
يەكەم :ضەرچاوە وىرصًُەوان
 .1ئحرەج مىراصي (باكالواَى) :پێػەهُُەن لەضەر ڕووەهىاس ى ،گُاصەرماوى و پشَػيى زۆماڵى وىرصەواري (پشَػيى مُلليى)( :چاپى ًەهەم .)2016
 .2ضابحر بۆواوى ،مُخۆصي جىێژٍىەوەي ساوطتى ،چ ،1زاهەي چاپ و باڵوهزصهەوەي چىارچزا ،ضلێماوى.2016 ،
 .3ؾهباء مدمض ،هەڵەغار لەهێىان ساوطذ و ئەفطاهەصا ،و :حەالٌ هەرٍم ئۆمەر ،چاپى ًەهەم ،بەبێ هاوي چاپداهە و غىێً.2018 ،
دووەم :لِطتى ضەرچاوە عەرەبُِەوان:
 .1أبى عبض هللا أخمض بً مدمض بً خىبل :مطىض أخمض ،الخدلُم :غعُب ألارهإوط  -عاصٌ مزغض ،وآززون ئغزاف :ص عبض هللا بً عبض اإلادطً التروي ،مإضطت
الزضالت ،ط 1421 ،1هـ 2001م.
 .2ئخطان مدمض الحطً ،مىاهج البدث الاحخماعى ،صار الىائل لليػز والخىسَع ،عمان ،الارصن.2005 ،
 .3خاسم البىزي ،العلاكحر الػعبُت وألاصوٍت العطارٍت ،صار الحزٍت للطباعت واليػز ،بغضاص.1981 ،
 .4خطً الخىلي ،الزٍف واإلاضًىت في اإلاجخمعاث العالم الثالث ،صار اإلاعارف للطباعت ،اللاهزة – مؿز.1982 ،
 .5ابً زليان (681ن) :وفُاث ألاعُان وأهباء أبىاء الشمان ،مؿضر ضابم.)205/1( ،
 .6الشرهلي ،زحر الضًً بً مدمىص بً مدمض ،ألاعالم ،بحروث :صار العلم اإلاالًحن ،ط 2002 ،15م.
 .7راجي عباص الخىزٍتي ،ؤلاضىاص الطبي في الجُىع العزبُت ؤلاضالمُت ،صار الحزٍت للطباعت ،بغضاص.1984 ،
 .8سٍخىن هماٌ ،جؿمُم البدىر الىُفُه و معالجه بُاهاتها الىتروهُه ،عالم الىخب ،كاهزة.2006 ،
 .9رٍنهارث بُتر آن صوسي (1300هـ) :جىملت اإلاعاحم العزبُت ،هلله ئلى العزبُت وعلم علُه :مدمض ضلُم الىعُمي ،ط  2000 _1979 ،1م ،وسارة الثلافت وؤلاعالم،
الجمهىرٍت العزاكُت.)303/2( ،
 .10رواه مطلم بً الحجاج أبى الحطً اللػحري الىِطابىري ،صحُذ مطلم ،الخدلُم :مدمض فإاص عبض الباقي ،صار ئخُاء الترار العزبي – بحروث ،ط.1
 .11ضهُل رسق صًاب ،مىاهج البدث العلمى( ،ص-ط) ،فلططحن.2003 ،
 .12علي اإلاياوي ،علم الاحخماع الطبي في الىطً العزبي ،ئضىىضرٍت ،صار اإلاعزفت الجامعُت.1990 ،
 .13عبضالحمُض لطفى ،الاهثروبىلىحُت الاحىماعُت ،صاراإلاعارف ،اللاهزة.1984 ،
 .14مضًىت اإلالً عبضالعشٍش للعلىم والخلىُت ،الطعىصًت _ الزٍاف.2007،
 .15مجمىعت مً الىخاب :اإلاىضىعت العزبُت اإلاِطزة ،ط ،1غزهت ابىاء غزٍف ألاهؿاري ،بحروث – لبىان2010( ،م1431/هـ).
 .16مدمض بً ؾالح العطاف ،اإلاضزل الى البدث فى العلىم الطلىهُت ،مىخبت العبُيان ،الزٍاف.2010 ،
 .17مؿطفى زلف عبضالجىاص :كزاءاث معاؾزة في هظزٍت علم الاحخماع ،مزاحعت الترحمت :مدمض الجىهزي ،مزهش البدىر والضراضاث الاحخماعُت ،ولُت الاصاب –
حامعت اللاهزة.2002 ،
 .18مدمض الجىهزي و آززون ،علم الاحخماع الطبى ،ط ،1صار اإلاطحرة ،عمان.2008 ،
 .19مدمض بً ئضماعُل أبى عبضهللا البساري الجعفي :الجامع الصحُذ ، :الخدلُم :مدمض سهحر بً هاؾز الىاؾز ،صار طىق الىجاة ،ط 1422 ،1هـ.
 .20معً زلُل عمز ،اإلاىقىعُت والخدلُل فى البدث الاحخماعى ،صار الافاق الجضًضة ،بحروث.1983 ،
 .21مىفم الحمضاوى و اززون ،مىاهج البدث العلمى ،مإضطت الىراق لليػز والخىسَع ،ارصن.2006 ،
 .22فاروق اخمض مؿطفى و مدمض عباص ابزاهُم ،اإلاىاهج الاهثروبىلىحُت و جطبُلاتها اإلاُضاهُت ،صار اإلاعزفت الجامعُت الاضىىضرٍت ،مؿز2010 ،
 .23فخدُه مدمض ابزاهُم و مؿطفى خمضي الػىىاوى ،مضزل الى مىاهج البدث فى علم الاوطان " الاهثروبىلىحُا " ،صار اإلازٍش لليػز ،الزٍاف ،الطعىصًه.1988 ،
سێيەم :ضەرچاوە ئِىگلحزَى و فەرەوطُِەوان:
Chavoushi, S.H., Ghabili, K., Kazemi, A., Aslanabadi, A., Babapour, S., Ahmedli, R .1
. Golzari, S.E. (2012). Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age: Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936–1013 AD). ISRN Surgery, 2012
T. Dogan, M. Bayramic¸li, and A. Numanoglu, “Plastic surgical techniques in the fifteenth century by Serafeddin Sabuncuoglu,” Plastic and .2
.Reconstructive Surgery, vol. 99, no. 6, pp. 1775–1779, 1997
D. Gupta, B. Bleakley, and R. K. Gupta, “Dragons blood: botany, chemistry and therapeutic uses,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 115, no. 3, .3
.pp. 361–380, 2007
S. K. Hamarneh and G. Sonnedecker, A Pharmaceutical View of Abulcasis Al-Zahraw¯ ¯ı in Moorish Spain, Brill Archive, Leiden, The .4
.Netherlands, 1963
.I. Nabipour, “Clinical endocrinology in the Islamic Civilization in Iran,” International Journal of Endocrinology and Metabolism, vol. 1, 2003 .5
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چوارەم :لِطتى چاوپێىەوجىەوان:
 .1ئىمێض مىضخەفا ًەخُا ،ئەهضامى صەضخەي صامەسرێىەري وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،صەرماهساهەي ڕۆسماري غەكامى گۆران ،بەرواري چاوپێىەوجً
.2021/5/16
 .2ئبزاهُم كاصر خطحن ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،گُاصەرمان و هەڵەغادى ئبزاهُم ،ؾابىهىەران ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/22
 .3بارام مطخەفا كاصر ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغار و صەرسي ئاژهُنى غُفا ،غەكامى واوە ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/27
 .4بسخُار زضر زلُل ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،گُاصەرماهە و هەڵەغادى ضەًض زلُل،
 .5غارەواوى ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/5/25
 .6حمُل مدمض مخي الضًً ،صەضخەي صامەسرێىەر ،غەهُضاوى ئاساصي ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/19
 .7خمُض عمز هزٍم ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغادى ضلێماوى ،صارۆغا ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/6/27
 .8للمان عبضهللا علي عبضهللا ،ئەهضامى وۆمەڵەي ڕووەهىاضاوى وىرصضخان ،هەڵەغادى ئاًە ،ئبزاهُم پاغا ،بەرواري چاوپێىەوجً .2021/5/8
 .9كەًُىم عەبضولىەرٍم عەبضوإلاەحُض ،صەضخەي صامەسرێىەر ،صەرماهساهەي ضزووغذ ،غەكامى گۆران ،چاوپێىەوجً .2021/5/20
پێىجەم :گۆڤار ماڵپەڕ و ضاًخەوان:
 .1ئهطتراهض ،ص .اإلاشاحاث البػزٍت ألاربعت
The Transformed Soul: thetransformedsoul.com. Psychologia: psychologia.co
/https://ar.wikipedia.org .2
شەشەم :جىێژٍىەوەي ماضخەر و صهخۆرا:
ًەهەم :بە سماوى وىرصي
 .１مەضعىص مەخمىص خەضەن :غاري ضلێماوى( " )2003-1988جىێژٍىەوەًەوى مێژووَى ضُاضُِە" ،هامەًەوى ماضخەرە و پێػىەش ى بە (بەش ى مێژووی وۆلێژی
ساوطخە مزۆڤایەجییەواوی ساهيۆی ضلێماوی)ی هزاوە( ،2018 ،باڵوهەهزاوەجەوە).

هەشتەم :پىزخەي جىێژٍىەوە بە سماوى عەرەبى
الطب الػعبي -صراضت أهثروبىلىحُت-
ئن لجمُع اإلاجخمعاث ؤلاوطاهُت زلافت مدطمت بها ،وأنها حعض واخضة مً أضالُب خُاة غعب بعُىه أو مجخمع ما خُث ٌعزف اإلاجخمع بطبب زلافخه التي جمحزها عً
آلازز .في الحلُلت هىان عالكت وطُضة ما بحن الثلافت واإلاجخمع ،ولذلً أؾبدذ الثلافت مىكع اهخمام بالغ ألاهمُت مً كبل حمُع أؾىٌ أهثروبىلىحُا وفزوعها .وأن
الصحت الطلُمت حعض واخضة مً الجىاهب اإلاهمت للحُاة ،لذا أعطى ألاهثروبىلىحُىن أهمُت أهثر بالىاخُت الصحُت التي جخعلم بالثلافت اإلاألىفت للمجخمع.
ئن الضراضت هذه؛ ٌطلط الكىء خىٌ مىقىع الطب الػعبي ،والذي باجذ ممارضتها معزوفت و مىدػزة في حمُع أؾلاع اإلاعمىرة ،وأن ممارس ي هذه اإلاهىت وميػغليها
لهم مطاهمت ملفخت في جدطحن خالت ؤلاوطان الصحُت ،ال ضُما أولئً الذًً كامىا بخلضًم زضماث الزكابت ألاولُت ،والتي حعض مىقىعا خُىٍا ،ومطخسضما _في
الىكذ هفطه_ أضلىبا عالحُا خُث مارضها ؤلاوطان خُىما أؾابىا بطلام أو مزف ما .وأن أهمُت الضراضت جخجلى في وىنها جؿبذ مؿضرا أضاضُا للمعلىماث اإلاخعللت
باألهثروبىلىحُا الطبُت.
خُث جم جلطُم الضراضت ئلى زالزت فؿىٌ رئِطت ،خُث جطزكذ في الفصل ألاول منها ئلى الطب الػعبي والذي اخخىي على مداور عضة وهي :الطب الػعبي ،والطب
الحضًث ،وجارٍش اضتهالٌ أو ظهىر الطب الػعبي .وهذلً جم عزف الطب الػعبي في هذا الفؿل مً حهاث عضًضة وهي مخيىهت مً :الطب الػعبي بىؾفه مهىت
ورازُت ،والطب الػعبي بضوره حشءا مً زلافت اإلاجخمع ،وهذلً الطب الػعبي بىؾفه عالحا للجاهب الىفس ي والضًني .أما ما ًخعلم بالفصل الثاوي؛ فخم حطلُط
الكىء على أبعاص العالج الػعبي ،خُث أغزها فُه ئلى ألامزاف واإلاعالجاث الػعبُت ،وهذلً اللُام بخدضًض أبزس ألامزاف التي جمذ معالجتها مً كبل ممارس ي الطب
الػعبي .ولىً باليطبت للفصل الختامي فطلطذ الباخثت الكىء على هخائج عضة فكال عً ملترخاث وجىؾُاث وكائمت اإلاؿاصر واإلازاحع .هذا مع اللُام بىقع
ملخـ باللغخحن العزبُت والاهجلحزًت.
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Traditional Medicine
-anthropological studyAll human societies have their own culture. The culture is constructed according to the life style of a nation or a
society, and the society is recognized by its culture. It is clear, there is a strong relationship between society and
culture. For this, the culture is significant and taken in consideration for all anthropological brunches. A good
health is one of the important aspect of human being life. So that, the interest of anthropologists of medicine
and diseases belongs to the common culture in the society.
This anthropological study is about Traditional Medicine which has been known and popular for thousands of
years, and now is being practiced when the people who is working in this profession participated in a big way to
improve the state of human health. Particularly, all who offered the primitive service and care. This is the
popular style of treatment which people used when they get disease.
The significant of this study is, it will be a resource in the field of anthropological medicine, because it is the
first anthropological study will be written in Kurdish language about this issue. It is also the one main subject of
anthropological study is about traditions, culture, tradition medicine and those treatments used and became an
important part of culture which most of people take it in consideration, and most of them rely on it as a belief.
The researcher divided her study into two main chapters: in the first chapter focused on traditional medicine.
This part consists of some topics, such as, traditional medicine and modern medicine, the history and the arise of
job of traditional medicine. At the same time, in this chapter is talked about traditional medicine in many
aspects, such as, the traditional medicine as inherited craft and profession, the traditional medicine as a part of
society culture, traditional medicine as therapy, and traditional medicine from the view point of religion. the
second chapter of this study focuses on dimensions of traditional treatments. This chapter remarks to disease
and traditional treatments.
Finally, the researcher remarked to the many conclusion, recommends and the list of resources, as well as wrote
the abstract in both Arabic and English languages.

Page 49

