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 پوختە:  

ئةّ توَيزيٓةوةية ٖةوَيذةدات ية ٖؤناسةناْى ئةجناَذاْى خياْةت بهؤَيَيتةوة   
ية ْاو طةىل نوسد دا ، ٖةسوةٖا ناسيطةسى خياْةتةنإ يةطةس ِساثةِسيٓةناْى 

 نوسد ِسووٕ بهاتةوة.
طشْطى ٖةَيبزاسدْى بابابةت: يَيهؤَييٓةوة ية باسةى ) ٖؤناسةناْى خياْةت الى 

َيهى ََيزوويى طشْط و ثِشبايةخة ية ِسووى نؤَةاليةتى و نوسد ( دا وةى بابةت
طياطي  و طةسدةّ ِسوةناْى تشةوة، ضوْهة ئاػٓاَإ دةنات بة ديوة 

 ْاػرييٓةنةى دوالْةوةى نوسد.
ٖؤناسى ٖةَيبزاسدْى بابةت: ٖةَيبزاسدْى بابةتَيو بة ْاوْيؼاْى )ٖؤناسةناْى 

نة تائَيظتا دطة ية ضةْذ وتاسَيهى خياْةت الى نوسد(، يةو ِسواْطةيةوة دَيت 
ْوطشاوى الوةني الى نوسد ية دةسوةوةؾ ٖيض يَيهؤَييٓةوةيةنى صاْظتى و 
ٖةَةاليةٕ يةوباسةيةوة ئةجناّ ْةدساوة، ٖةسضةْذة ْوطةساْى نوسد و بَيطاْةؾ 
بةػَيوةيةنى طؼتى يةْاو يَيهؤَييٓةوةناْياْذا باطيإ يَيوة نشدوة، بةالّ 

يبةتى ناسيإ يةطةس ْةنشدوة، ٖةسبؤية يَيهؤَييٓةوةيةنى يةّ بةػَيوةيةنى تا
دؤسة ئاػٓاَإ دةنات بة ئةو فانتةساْةى ثاَيى بة نوسدةوة ْاوة بؤ خياْةت 

  نشدٕ.
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:پێشەكی

ئاَاجنى توَيزيٓةوة: ئاَاجنى ئةّ توَيزيٓةوةية يَيهذاْةوةيةنى 
صاْظتياْة و ئةنادميياْة و ِسةةخٓةيية دةسباسةى ئةو 
فانتةساْةى وايإ ية نوسد نشدوة ثةْا بباتة بةس خياْةت، 
ٖةسوةٖا ئةو صياْاْةى بةس ِساثةِسيٓةناْى نوسد نةوتووٕ بةٖؤى 

 خياْةتةناْةوة خباتة ِسوو. 
يَيهؤَييٓةوة:. يةّ يَيهؤَييٓةوةدا ثةْاَإ بشدوةتةبةس  َيتؤدى

بةناسَٖيٓاْى ضةْذئ َيتؤدى دياواص بؤ طةػنت بة ئةجناّ و 
ػيهاسى بابةتةنة، بةالّ صؤسداس ٖةوَيذساوة ية ْوطيٓى ئةّ 
توَيزيٓةوةنةدا ثؼت بة َيتؤدى يَيهؤَييٓةوةى ََيزووى 

ِشاَإ و ػيهاسى و ِسةخٓةى ببةطرتَيت، ئةَةؾ بة تَي
 وسدبووْةوة يةطةسضاوة ََيزووةناْي تايبةت بةبابةتةنة. 

طشفتى تويزيٓةوة: ْوطني دةسباسةى خياْةت طشفتى خؤى  
ٖةية بةتايبةت بةٖؤى ئةوةى تائَيظتا يَيهؤَييٓةوةيةنى ووسد و 
صاْظتى يةو باسةيةوة ْةنشاوة، ضوْهة صؤسبةى ْوطةساْى نوسد 

ْوطيوةتةوة، يإ ْةيإ  بة طؤصداسيةوة ََيزووى نوسديإ
ويظتوة خؤيإ ية قةسةى بابةتةنة بذةٕ، بةالّ بةػَيوةيةنى 
طؼتى باطى بابةتةنةيإ نشدوة، بةالّ تاِسادةيةنى باؾ 

 تواْشاوة بةطةس طشفتةناْذا صاَيببني .

طةسضاوةى توَيزيٓةوة: ية توَيزيٓةوةنةدا ٖةوَيذساوة      
ْطى وةى) ستُذ سطوٍ بةبةناسَٖيٓاْى ضةْذئ طةسضاوةى طش

ٖاواس: نوسد و نوسدطتإ يةطةسةتاى ََيزووة تا ػةِسى 
ٌَ، د.  دووةَى ديٗاْى، ستُذ فشيل سظٔ: ََيٓةتةيَيتى خَي
ًََيو، َاستني ظإ  ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
بشؤْةطني: ئاغاو ػَيخ و دةوَيةت، الصاسيف: ََيزووى 

والطةيةنى تاسخيى نوسدطتإ، ستُذ ئةَني صةنى بةط: خ
نوسد و نوسدطتإ، ػةسةفخاْى بةدييظى: ػةسةفٓاَة و تاد 

.)... 

ْاوةِسؤنى توَيزيٓةوة: توَيزيٓةوةنة ثَيهٗاتووة ية ثوختة و      
ثَيؼةنى و ٖؤناسةناْى ئةجناَذاْى خياْةت الى نوسد، نة 
ثَيٓر تةوةس ية خؤدةطشَيت نة بةّ ػَيوةية داِسَيزساوة) ية 

ّ باغ ية ْاٖؤػياسى طياطةناْى نوسد نشاوة، تةوةسى يةنة
تةوةسى دووةّ باغ ية ثَيهٗاتةى نؤَةَيطةى نوسدى و 
ناسيطةسى ََيٓتةَيَيتى خَيٌ نشاوة ، ية تةوةسى طَيٗةَذا باغ ية 
ناسيطةسى ئائ و ٖةطتى ئايٓى نوسد نشاوة، يةتةوةسى 

ضواسةَذا باغ ية ناسيطةسى ْةبووْى دةوَيةت و ئاساطتةنشدْى 
َيزووى نوسد نشاوة ية اليةٕ داطري نةساْةوة، ية تةوةسى َ

ثَيٓذةَذا باغ ية ْةخؤػى و طشفتى دةسوْى نشاوة ية طةس 
تانى نوسدى وةى ٖؤناسَيهى تشى خياْةت نشدٕ (، ٖةسوةٖا ية 

 نؤتايذا ئةجناَى توَيزيٓةوةنة خشاوةتة ِسوو.

 ٖؤناسةناْى ئةجناَذاْى خياْةت الى نوسد.
سنشدةناْى نوسد ية ِسابشدودا ثةْايإ بشدوةتة صؤسنات طة     

بةس خياْةت بؤ بةديَٗيٓاْى خةوْة تايبةتةناْيإ دياسة ئةَيؽ 
بة ٖؤى ْاٖوػياسى طةسنشدةناْةوة بووة، ٖةسضةْذة َةيًى 
دةطةالختواصى و ٖةوَيذإ بؤ وةسطشتٓى دةطةالت، يةنَيهة يةو 

ذاس و َري و ٖؤناسة طشْطاْةى نة ثاَيى بة ضةْذئ دةطةالت
دةسةبةط و طةسؤى عةػشةتى نوسدةوة ْاوة خياْةت بهةٕ. بة 
تايبةت ية ََيزووى ْوَيذا، ية باسودؤخَيهذا نة طيظتةَى 
طياطى نوسد ية َريْؼيٓى و طرتانتؤسى نؤَةاليةتى 
ٌَ و دةسةبةط بووة، وةسطشتٓى دةطةالت  باالدةطتى خَي

اسَيو بةو ثَييةى ثؼتاوثؼت بووة. صؤسداس نة َري و دةطةالتذ
نة ئةْذاَى بةتةَةٕ طةوةسى بٓةَاَيةنةى بووة و دةطةالتى 
وةسطشتووة ية اليةٕ بشاناْى و ئاَؤصاناْيةوة ًَُالَْيى نشاوة و 
ضةْذئ سَيطةيإ طشتوةتة بةس بؤ وةسطشتٓى دةطةالت نة يةنَيو 
يةو سَيطاياْة ثةْابشدٕ بووة بؤ خياْةت و دةطت تَيهةَيهشدٕ 

 ٍَ دياسة ضةْذئ ٖؤناسَإ ٖةية نة َٖيضة ْةياسةناْيإ.يةطة
واى نشدوة دياسدةى خياْةت يةْاو َيًةتى نوسد دا 
طةسٖةَيبذات و تائَيظتاؾ بةسدةواّ بَيت، بؤية يَيشةوة 
ٖةوَيذةدسَيت ية تةواوى ئةو ٖؤناساْة بهؤَيشَيتةوة نة ثاَيى بة 
بة تانى نوسدةوة ْاوة بؤ ئةجناَذاْى خياْةت بةساَبةس 

ْةتةوةنةى خؤى و ثاػإ بة منوْة َٖيٓاْةوة ثؼرِتاطتى بؤ 
 ضوْةنإ دةنشَيت يةواْةؾ:.

تةوةسى يةنةّ: َةيًى دةطةالختواصى و ْاٖوػياسى 
 طةسنشدةناْى نوسد.

طةسنشدايةتى نشدٕ وةى يةنَيو ية بٓةَا طةسةنيةناْى ٖةس      
ػؤِسؾ و ِساثةِسيَٓيو ِسؤىَل طشْطى ٖةية، بةواتايةنى تش بووْى 
طةسنشدةيةنى بةَٖيض ِسَيِشةوى ػؤِسؾ و ثةسضةنشداسةناْيؼى 
دةطؤِسَيت، ضوْهة ئةوة طةسنشدةية بِشياس دةدات و ِسَيِشةوةنإ 
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، وةى دةوتشَيت طةسنشدةيةنى دياسى دةنات، ْةى ػةِسنةسةنإ
. ٖةسوةى )فاسابى( 1ٖؤػياس صؤس طشْطرتة ية طوثايةنى بةَٖيض 

طةوسة فةيًةطوفى ئيظالّ ية باسةى ِسؤَيى طةسنشدةوة 
طوتويةتى، ئةوة ِساطتيةنى ْهؤَيي يَيٓةنشاوة نة ٖةَيؼة 
طةسنشدةنإ دةوسى دايٓةَؤ و دَيى نؤَةَيطة دةبيٓٔ، 

دةطتيإ نشد بة بةدَيَٗيٓاْى ئاَاجنة ٖةسناتَيو طةسنشدةنإ 
تايبةتيةناْى خؤيإ و واصيإ ية بةسرةوةْذى خةَيهاْى رَيش 
دةطةالتيإ َٖيٓا، ئةوا نؤَةَيطةؾ بةسةو ٖةَيذَيش و داِسوخإ 

ةػةوة طةسنشدةى خاوةٕ فةصيًةت  دةِسوات، بة ثَيطةواْ
ٖؤػياس نؤَةَيطةنةى بةسةو بةختةوةسى و طةسنةوتٔ و

 .2دةبات

ٍَ يةنرتى َةتشطيذاستشئ      ْانؤنى طةسنشدةناْى نوسد يةطة
خاَيى دوانةوتٓى نوسدة، ٖةَيؼة دورَٓاْى نوسد طوديإ يةّ 
خاَية وةسطشتووة، نة نوسديإ درى يةنرتى ٖاْذاوة و بةَةؾ  
خوَيَٓيهى صؤسيإ ية ْيوإ خؤياْذا ِسراْذوة، ئةَة بةدسَيزاى 

ؤرى ِسةؾ و خؤنورى َْيوى ََيزووى نوسد بووْى ٖةية نة بةِس
. ئةّ ٖةَيوَيظتةى طةسنشدة و َرياْى نوسد وا ية  3دةبشَيت

طةسيذةيةنى ئةَيُاْى وةى ْيبؤس نشدوة بٓوطَيت: صؤسبةى 
بٓةَاَية فةسَاِْشةواناْى نوسد يةبةسئةوةى صؤس سةصيإ ية 
طةسؤنية، بؤية ٖةَيؼة يةْاو خؤياْذا ْانؤنٔ و ية نَيؼة و 

.ئةوة 4ْاوبِش خةسيهى ثَيؼرِبنَيى يةنرتٕ ٖةسادإ و بَى 
ٖةَيةيةنى دياسى نوسد بووة، نة ٖيطيإ بةطةسنشدايةتى 
نوسدَيهى تش قايٌ ْةبووة و ْابَى و ئاَادة بووة ية ثَيٓاو ئةو 
نةية ِسةقي و بؤضوْةى خؤيذا ْةى ٖةس طةسوَاَيى خؤى، بةَيهو 

بيخاتة  طةسوَاَيى ٖةَوو نوسد و ْيؼتُاْيؼى ثَيؼَيٌ بهات و

                                                     
بةسصإ ئةمحةد نوسدة: نوسد و دةوَيةت)ٖؤناسةناْى دسوطتة  -1

 . 82-81، ٍ 2011ْةبووْى دةوَيةتى نوسدى(، طًَيُاْى ،
،ضاثخاْةى ناسؤ، طًَيُاْى، 2بطَةسيوإ وسيا قاْع: فهشودْيا،  -2

2013ٍ ،27-28 . 
طاطةت طةَةيةنى بةسدةواّ، ضاثخاْةى طةعيذ َةَوصيٓى:  -3

 . 206ٍ ،2010َٓاسة، ٖةويَيش،
بَى ْاوى ْوطةس :نوسدونوسدطتإ يةْيطاى ضةْذ طةِسيذةيةنى  -4

، 2010ِسؤرئاواييةوة، و. ػونش َظتةفا، ضاثخاْةى ئاساص، ٖةويَيش، 
ٍ40 . 

. تةْاْةت َرية نوسدةنإ يةبةس ثاساطتٓى تةخت و 5َةتشطيةوة
تةالسى خؤيإ ئاطؤى برييإ يةطٓوسى ْاوضةى دةطةالتى 
خؤيإ تَي ْةثةِسيوة و ٖيض نات برييإ يةوة ْةنشدوةتةوة  
نوسد ية رَيش يةنذةطةالت و ضةقى نوسدطتاْيذا نؤبهةْةوة، 

ى خؤياْذا بؤ دةطةالت بةَيهو ٖةَيؼة يةْاو َريْؼيٓةناْ
 .6دةْطيووٕ،  صؤسبةيإ بَى ئاطابووٕ ية ديٗاْى دةسةوة

ْانؤنى و دووبةسةنى َْيوخؤى  خودى نوسد خؤيإ      
ِسؤَيَيهى طةوسةى بيٓيووة ية ػهظت ثَي َٖيٓاْى ٖةوَيةناْى 
نوسد بؤ طةسبةخؤى، ضوْهة طةساْى نوسد بةدسَيزاى ََيزوو 

،يةى ٖةَيوَيظت و يةى طوتا ٖةسوةٖا خياْةتى  7س ْةبووٕ
ئةْذاَاْى بٓةَاَيةيةنى ْاو َريْؼيٓةنإ خؤيإ وةى نوِس و بشا 
 ٍَ وئاَؤصا وَاّ  ٖؤناسَيهى طةسةنى  ِسوخاْيإ بووة يةثا

رت ٍَ 8ْانؤنى بٓةَاَيةى َريى َريْؼيٓةناْي . )ستُذ ِسةطو
ٖاواس( يةّ باسةيةوة دةَيَيت:" يةنَيو ية دةسدة نوػٓذةناْى ْاو 

وسد ئةوةية نة ٖيض طةسنشدةيةنى بة دةطةالتذاَيتى نةطَيهى ن
تش قايٌ ْابَيت، ية ثَيٓاو طودى طؼتيذا طةس بؤ يةنرتى 
داْاْةوَيٓٔ، ية ثَيٓاو طةيؼنت بة َةبةطتَيهى تايبةتى خؤيإ 
ئةوةيإ الباػرت بووة بنب بة ٖاوناسى بَيطاْةيةى، ية درى 

 .9طةسنشدةيةنى ْاو َيًةتةنةى خؤى"

ية ََيزووى ِساثةِسيٓةناْى نوسددا، منوْة طةيَيهى صؤس ٖةٕ       
نة بةٖؤى دووبةسةنى َْيوإ طةسؤى ٖؤص و َريْؼيٓةناْةوة 

.) نالوديع دةميع سيض( 10ِساثةِسيٓةنإ طةسنةوتوو ْةبووٕ 
ى طةِسيذةى ئيٓطًيضى باغ ية قظةى نةطَيهى ية نوسد دةنات 

                                                     
ٍَ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ يةطةسةتاى ََيزووة ستُ-5 ذ ِسةطو

، طًَيُاْى، ضاثخاْةى خاى، 1تاػةِسى دووةَى ديٗاْى، بط
2000ٍ،336. 

ٍَ ْةصإ، عبذايشمحٔ قامسًؤ، عصُت ػشيف  -6 ريشاسضايياْذ، نةْذا
واًْى، َظتةفا ْاصداس، ئاسضى ِسؤصفيًََت، ناَشإ قةسةداغى، ئةييضا 

يًيُو:طةيَيهى ثةرَوسد وْيؼتُاَْيهى ثةست، و. ّ. َاسنؤغ، ثريفش
 . 81، ٍ 1998طؤَةيي، طويذ، 

ٖؤناسةناْى دسوطت ْة بووْى دةوَيةتى دَيجاى دباس َةال عًى : -7
 .121-120، ٍ 2012نوسدى، ضاثخاْةى نُاٍ،، ب ؾ ض، 

ئاساّ عًى طعيذ: دؤصى نوسدية َْيوإ بريى ْةتةوةي و ئايٓيذا، -8
 .173، 2009ٍثِشؤرةى تيؼو، 

 .270غ خ، ٍ   -9
 . 74بةسصإ ئةمحةد نوسدة: غ خ، ٍ -10
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إ، سيض ية صاسى ئةو طةباسةت بة ْانؤنى َْيو َريةناْى باب
نوسدةوة طَيِشاويةتيةوة نة طوتوَيتى" ِسقةبةسايةتى ْاو 
َريةنامنإ يةنرتى يةْاو دةبةٕ، ئةطيٓا ْة توسى و ْة ئَيشاْى 
ٍَ بٔ، ئةطةس  دووبةسةنى وْانؤنى ْاو  ْاتوأْ بةطةسَاْذا صا
بٓةَاَيةى طةسؤنةنامنإ ْةقؤصْةوة، ئَيُة ئةَة باؾ دةصاْني، 

ٌَ بةناسدَيٓٔ تابةطةسَاْذا صاَينب، بةالّ ئَيُةى نوسد نةتوسى فَي
. يَيشةدا ِسيض صؤس بة ئاػهشا باطى 11دسةْط يةَة تَيذةطةئ "

ئةو ْاٖوػياسة طياطية دةنات نة طةسنشدة نوسدةنإ ٖةياْة 
و ْاتوأْ ثةْذ ية ٖةَيةى ثَيؼيٓاْيإ وةسبطشٕ، بؤية ئةّ 

وٕ يةو طةسنشداْة َايةى َاَيوَيشاْى نوسد بو
طةسدةَةدا.تةْاْةت ئةطةس طةيشى ََيزووى صؤس نؤْى نوسد 

خ ص( 550بهةئ، ٖؤناسى طةسةنى ِسوخاْى دةوَيةتى َاد ية )
خياْةتى نؤسػى نطةصا و ٖاوخوَيٓى ئةطتياط بوو، نة 

ٍَ ٖاسثانى طةسنشدةى طوثاى َاد ٍَ نشد يةطة .  12دةطيت تَيهة
باتة بةس ْاثانى متوسى ٖاسثاى بؤ دةطةالت وا دةنات ثةْا ب

ا ٍَ طةسةنى ببيَٓيت ية ِسوخاْى دةوَيةتةنةد ، ئةطةس 13ِسؤ
تةَاػاى َريْؼيٓة نوسديةناْى طةدةى ْؤصدة و ثَيؼرتيؼذا  
ٍَ يةنرتيذا ية ػةِس ودورَٓايةتيذا بووٕ  بهشَيت دةبيٓشَيت يةطة
و صؤس داسيؽ بؤ ػةِسى يةنرتى داواى ياسَةتيإ ية طوَيتاْى 

 .14شإ نشدوةعومساْى و ػاى ئَي

)ػةسةفخاْى بةدييظى( باطى ٖاوناسى نوسد دةنات بؤ      
طوَيتاْى عومساْى درى نوسدة ٖاوخوَيٓةناْيإ، ٖةسناتَيو 
ئةو نةطة ْةيتواْى ِساوى ْةياساْى خاوةْةنةى بهات ئةوا 
خؤيؼى بةدةطتى خاوةْةنةى يةْاو دةبشَيت، دياسة يَيشةدا 

ضؤٕ ػةسةفخإ بؤ َري سةطةْى داطٓى ئيضدى ْوطيوة نة
( و 1566-1520بووةتة ٖةَةناسةى طوَيتإ طًََيُاْى قاْوْى)

داوَيتى بة طز َرياْى طؤساْذا، بةالّ طةسةجناّ خؤيؼى يةاليةٕ 

                                                     
، و. ستُذ محة باقى، 1820طةػتٓاَةى ِسيض بؤ نووسدطتإ  -11
 . 112-111، ٍ 2012، ٖةويَيش، 1بط
،  2017ََيزوى بٓةضةى نوسد، ٖةويَيش،د. عةبذواَل داستاؾ : -12
ٍ218 . 
و. محة طعيذ  د. ئةمحةد َةمحود خةييٌ: َةًَةنةتى َاد، -13

 . 177، 2013ٍنةالسى، ضاثخاْةى َونشياْى،  ٖةويَيش، 
د. عبذاسمحٔ قامسًؤ: نوسدطتإ و نوسد، و. عبذال سظٔ صادة،  -14

 .41، 1973ٍضاثخاْةى نتَيبى ئةسصإ، طويذ، 

طوَيتاْى عومساْيةوة نورساوة. بؤية ػةسةفخاْى بةدييظى يةّ 
 ػيعشةدا  دةيَيت: 

نةطَى ٖاوناسى صؤسداسإ بوو ثيؼةى        دةطى صؤسداس بة  
 ية ِسيؼةى بيوسداى

نة تارى ِساوى ثَيٓةنشاو ػةنةت بوو       يةالى ِساونةس ية رَيش  
 داسا طةنةت بوو

نةوَيو ٖاوخوَيٓى خؤى بَيَٓيتة طةس داو    ْة دوسة خَيوى 
 . 15خؤى يَيَٓى بؤ ػؤسباو

يةاليةنى ديهةوة  ناسى َريةناْى باباإ بةتايباةتى ياةَْيوإ         
ٔ بةَيطااةى ئااةّ ساطااتييةبَيت،  (باػاارتي 1784 – 1747طاااىْى) 

يااااةدواى َشدْااااى خاييااااذ ثاػااااا ثَياااآر نااااوسى يااااةدواى خااااؤى    
بةدَيَٗيؼت نة ٖةسيةى ياة )طاًَيُإ، ئةمحاةد، ستُاذ، ستُاود،      

طاا    37عوَةس( بووٕ، ئةّ بشاياْة بؤ بةدةطتَٗيٓاْى دةطةالت 
ٍَ يااةنرتى نااشدو ضااةْذئ دااةْط و ثااةالَاس و      ًَُالَْييااإ يةطااة

يةَْيواْياْااااااذا سوويااااااذا، ئةَااااااة دطااااااة يااااااة     سووبةسووبوْااااااةوة
دةطاااااتوةسداْى ٖااااااةسدوو دةوَيااااااةتى عومساااااااْى و ئَيشاْااااااى و  
ثؼاااتيواْى ياااةنَيو ياااةّ بشاياْاااة درى بشانااااْى تشياااإ، بشاناااإ    
داْياااإ بةدةطاااةالتى ياااةنرتي ْاااةدةْا و خؤياااإ باااة ػايظاااتة و  
ػاااياوى دةطاااةالت دةصاْاااى و طاااًَيإ ياااة باااةناسَٖيٓاْى َٖياااض و    

ٖةسيةى يةو دوو دةوَيةتة ْةدةنشدةوة و خياْاةتيإ  ثةْابشدٕ بؤ 
يااة بشاناْيااإ دةنشد.دواداااس ئةَااة بااووة ْااةسيتَيو نااة َريةناااْى   
تاااشى ئاااةّ َريْؼااايٓة ياااة طااااىْى دواتاااشدا باااؤ بةدةطاااتَٗيٓاْى     
دةطةالت و يَيخظتٓى بشاناْيإ يةطاةس نوسطاى دةطاةالت ثاةْا     

 .16ى بهاااةٕباااؤ ئاااةو دوو دةوَيةتاااة بباااةٕ و  خياْاااةت  ياااة ياااةنرت 
يااةنَيهى تااش يااة خياْةتااةناْى ََياازووى ْااوَيى نااوسد، خياْااةتى)  
يةصدإ ػَيش(ى طةسنشدةى طاةسباصى َريْؼايٓى بؤتاْاة، ناة ياة      

ٍَ طاوثاى عومسااْى در باة        1847طاَيى) ( ئاَاادة باوو بطاَيتة ثاا
بااةدسخإ ثاػاااى َاااريى بؤتااإ، ئةَااةؾ ياااة ثَيٓاااو وةسطشتٓاااى      

                                                     
، دةصطاى ضاخ و باَلو 3ػةسةفٓاَة، و. ٖةوراس َونشياْى،  ض -15

 .  342، 2006ٍنشدْةوةى ئاساغ، ٖةويَيش، 
ْةوػريوإ َظتةفا  ئةَني: بةدةّ سَيطاوة طوَيطٓني ََيزووى  -16

طياطى)َريايةتى بابإ ية َْيوإ بةسداػى سؤّ و عةدةّ دا( ،نتَيبى 
،  2014ْاػشوٕ، يبٓإ، -طَييةّ، بةسطى يةنةّ، ايذاس ايعشبية يًعًوّ

 ٍ87- 107 . 
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إ ٖةسنة ناسيإ ثَيى ْةَا ياة  ثَيطةى َريْؼيٓةنة، بةالّ توسنةن
.دطااة يااة يااةصدإ ػااَيش دوو َااريى  17دةطااةالت دوسيااإ خظااتةوة

تشى نوسد نة بةٖؤى ثَياذاْى ثًاة و ثَيطاةى تايبةتياةوة يةالياةٕ      
دةوَيااةتى عومساْيااةوة فشيااودسإ، نااة ئااةواْيؽ فااةتا  بااةطى        
طاسصإ و ػَيش بةطى ػريظإ، ئةّ دواْاة ياة ٖاةسدوو دوالْاةوةى     

( ياااااوةسى دةوَيااااةت  1854بااااةط و يااااةصدإ ػااااَيشدا)   بااااةدسخإ
.ٖاةس ياة ِساثاةِسيٓى بةدسخاْاذا، يةناةّ نااس ناة )عومساإ         18بووٕ

ثاػااا(ى طااةسنشدةى طاااةسباصى نااشدى نِشيٓاااى ػااةسيف باااةطى     
قاميكاااَى َااوؾ بااوو، ػااةسيف بااةط  و بشاناااْى  فشيااودسإ يااة    

 ٕ . 19اليااةٕ دةوَيااةتى عومساْيااةوة بااةناسَٖيٓشإ درى َااريى بؤتااا
وةٖا ئااةو خياْةتااةى نااة ئيظااُاعيٌ سااةقى ثاػااا واىل دياااس   ٖااةس

( نشدى در بة طةيةناةى ، ْااوبشاو   1875-1868بةنش ية طاَيى )
صؤس بااة خشاثااى نةوتااة طااةسنوتهشدْى ئااةو خيًََااة نوسداْااةى نااة  
درايةتى دةوَيةتى عومساْيإ دةنشد ياة نوسدطاتاْذا، دةوَياةتى    

ٖةس ياةّ  20ٕ نشد.عومساْى يةثاى ئةو خضَةتةى  خةالتي صؤسيا
( ػاعريى َةصْى نوسد 1707-1650باسةيةوة ئةمحةدى خاْى)

باطاااى ديااااسدةى خؤخاااؤسى ناااوسد دةناااات و باااة طةسضااااوةى       
َاَيوَيشاْى َيًةتى نوسدى دةبيَٓيات و بااغ ياةوة دةناات ئةطاةس      
ئَيُااةؾ ثؼااتيواْى يااةنرتَإ بهشدايااة ْةدةبويٓااة رَيشدةطااتةى    

هو دةبويٓااة خاااوةْى  َيًااةتاْى تااوسى و فاااسغ و عاااسةب و بااةيَ   
دةوَيااااااةت و دياااااأ، خؤَااااااإ ِسَيهذةخظاااااات دةنةوتيٓااااااة دواى  

 .خاْى ية َةّ و صيٓذا دةَيَيت:21صاْظت

 ظيهشا بهشا َة ئيٓكيادةىطةس دَى ٖةبوا َة ئيتفاقةى "

                                                     
ٍَ ٖاواس:نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بط - 17 ، ، غ خ1ستُذ ِسةطو
ٍ296. 

طيٓإ ٖانإ: نوسد و بةسخوسداْةناْى ية بةَيطةْاَةناْى -18
(، و. بةنش ػواْى، ضا سادى 1867-1817ئةسػيفى عومساْيذا)

 . 303،  ٍ 2012ٖاػِ ٖةويَيش. 
 . 211ٖةَإ طةسضاوة:،ٍ  - 19
د.ياطني طةسدةػتى: َري عومسإ ثاػا بةدسخإ)دوو تةقةال  -20

بؤتإ و داَةصساْذْى دةوَيةتى يةثَيٓاو رياْةوةى َريْؼيٓى 
 . 7-6، 2020ٍدةطتوسى طةسبةخؤى نوسدطتإ(، طًَيُاْى،

عةبذوال ئؤز ئاالٕ و َةطةيةى نوسد د. عةبذواَلى ئاوسيؼُى: -21
يةخؤسٖةالتى ْاوئ،  و..طيذؤ داود عًى، ضاثخاْةى طةْر ، 

 . 82، 2011ٍطًَيُاْى،         

 ِسؤّ و عاسةب و عةدةّ تةَاَى ٖةَةيإ ر َةسا دنش خوالَى

و تةنُيٌ دنش َة دئ و دةوَيةت   تةطٗيٌ دنش َة عيًِ 
 .22سيهُةت

بة دوسيؽ ْاصاْشَيتهة ٖةَيِشػتٓى ئةّ دةسدة دَيةى خاْى،      
ِسةْطذاْةوةى دةسد و ئاصاسى ثةْط خواسدوى ضةْذئ طةدةى 
نوسد بَيت، ٖةسضةْذة صؤسبةى نوسد يةو ئاسةصوو تاَةصسؤيةدا 
ٖاودةْطى خاْني، وةىَل  ئاواتى خاْى ٖيض نات نوسدى يةى 

ًَُةناْى يةنذى ْةخظتوة، قةت طةسؤى ٖؤصة  قةطتةطةس و ََي
ية ٖاوناسى و ٖاسيهاسى دورَٓى دةسةنى ْةطَيِشاوةتةوة، بؤ 

 .23يةنَيتى و يةنهةوتٔ ية درى دورَٓى طةسةنى ْةيبضواْذوٕ

تةْاْةت ٖةْذَيو ية َريةناْى نوسد ٖؤى نةَظةسى     
ٌَ و ْةطةبى خؤيإ بطةِسَيٓٓةوة  ْةتةوايةتى واى يَيهشدوٕ ئةط

اَيةنى ئايوبةيت و ػةدةسةيةنى طاختة بؤخؤيإ بؤ طةس بٓةَ
دسوطت بهةٕ، بةبَى ئةوةى ئةّ ػةدةسة طاختةية ٖيض 
طودَيهيإ ثَيبطةيةَْيت الى دةطةالتة داطرينةسةناْى 
نوسدطتإ، بةالّ بؤخؤ فةسصنشدٕ بةطةس نوسد دا طوديإ يَي 

.ئةَة ْيؼامنإ ئةدا صؤسَيو ية َريةناْى نوسد اليإ  24بيٓيوة
إ نوستى بووة، نة بٓةضةيإ بطةِسَيٓٓةوة طةس ْةتةوةى ػ

نوسد،ٕ ةى ٖةس ئةَة بطشة َريةناْى نوسد صؤسَيهيإ ئةوةى 
اليإ طشْط ْةبووبَيت نَيؼةى نوسد بووة  ٖةسوةى طيٓإ 
ٖانإ ية نتَيبى نوسد و بةسخؤداْةناْيذا ئاَارة بؤ ئةّ 

ْذَيو ية ساَيةتةى ٖةْذَى ية َريةناْى نوسد نشدوة، نة ٖة
َريةناْى نوسد  ساػايإ ية نوسد بووْى ِسةضةَيةنى خؤيإ 
نشدووة، بؤية خؤيإ طةِساْذوةتةوة طةس بٓةَاَيةيةنى عةسةبى 
نؤٕ، بؤمنوْة ْوسوال بةطى َريى ٖةناسى يةوْاَةى بؤ 
طوَيتاْى ْوطيوة ئةوةى بةنفش صاْيوة وةى َريةناْى تش 

ية ْةوةناْى  طةيشى بٓةضةى ئةو بهشَيت، ضوْهة ئةو 
عةباطية و ئةو دةختى يةطةس ئةوة نشدوةتةوة نة ئةو ٖةسطيض 

                                                     
خ و دةوَيةت، و. نوسدؤ عًى، : ئاغا و ػَيَاستني ظإ بشْةطٔ  -22
 .258، 2003ٍ، طًَيُاْى، 2بط
 . 259ٖةَإ طةسضاوة ،  ٍ-23
ٌَ ، ٖةويَيش،  -24  . 86، 2008ٍستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 21 

 
  

.ئةَة طةسباسى ئةوةى 25بةسخوسداْى درى دةوَيةت ْةنشدوة
 صؤسَيو ية َريةناْى صؤس بة صةييًى خؤيإ ثيؼاْى بَيطاْة داوة.

ئةّ طياْى خؤ بةنةَضاْيٓةى طةسنشدةناْى نوسد واى      
بَيطاْة خؤيإ بطوى بهةْةوة، بةالّ نشدوة ٖةَيؼة ية بةساَبةس 

بةساَبةس نوسدة ٖاوخوَيٓةنةى وةى ػَيشى ْةِس وابٔ و ٌَ بؤ 
يةنرتى ْةدةٕ و ٖةَيؼة ية ْانؤنيذا بٔ، ئةّ طشَى دةسوْية 
وايهشدوة طةسنشدةناْى نوسد طةْط و قوسطايييإ بةساَبةس 
 بَيطاْة نةّ بَيت،  بؤ منوْة طةيشى ئةو ْاَة بهةئ نة ستُود
 ثاػاى بابإ بؤ طوَيتإ ستُودى دووةَى عومساْى

( ْاسدوة بة ٖؤى داْاْةوةى بةَريى بابإ ئةّ 1808-1839)
طيفاتة دةبيٓني نة َريي بابإ، ْؤ داس خؤى دةناتة ْؤنةس و 
دووداس نؤيًة و ضواس داس بةْذة ودووداس غوالَى طوَيتإ، 

ْابٔ ٌَ بؤ  بةالّ ئةَة يةناتَيهذا ئةّ َرياْةى نوسد ئاَادة
نوسدَيهى تش نةض بهةٕ و بةَيهو ٖةَوو ػتَيو بةِسةوا بؤ خؤيإ 

. بَى دةوَيةتى و رَيشدةطتةيى دسَيزخايةْى دةطةالتى 26دةبيٓٔ
بَيطاْة، ية فةسٖةْطى تانى نوسد و طةسنشدةناْيذا ِسؤَيى 
طشْطى ٖةبووة، طةساْى نوسد ية دياتى ئةوةى خؤيإ بة 

ؤنى ية خواطتةناْى طةيةنةيإ بهةٕ خاوةٕ َاف دابَٓئ و دان
صؤسنات ٖةوَيياْذاوة ية ِسَيطةى ثاِساْةوة و الالْةوةوة ٖةطتى 
بةصةى ثَيذاٖاتٓةوةوة بةساَبةسةنةيإ ببضوَيٓٔ، ئاػهشاية ئةّ 

 دؤسة طياطةتة طةسنةوتٔ بةدةطت ْاَٖيَٓيت .

ٍَ ٖاواس( يةّ باسةيةوة دةَيَيت"طةسضاوة       )ستُذ ِسةطو
إ صؤس بة ووسدى يةو ِساطتيةيإ نؤَييوةتةوة و ػاسةصان

ضووْةتة بٓذوبٓاواْى، ٖؤى ئةو ْةخؤػيةى وةنو رَيشثةجنة 
نة ية دَيش صةَاْةوة ية نوسد ناسيطةس بووة و ْةتواْشاوة ئةو 
دةَاسة مبشَيٓشَيت نةواى ية نوسد نشدوة، نةطيإ 
َيش بةطةسنشدايةتى نوسدَيهة تش قايٌ ْةبَيت و ئاَادةبَيت يةر

طايةى بَيطاْةدا بَيت، ْةى يةرَيش دةطةالتى بشايةنى نوسدى 
خؤى، ئةطةس داسوباس ٖةٍ و دةسفةت بؤ طةسنشدةيةنى 
يَيٗاتووى نوسد ِسةخظابَيت، صؤسى ثَيٓةضووة طةساى َيهشؤبى 
ِسم ونني و خؤ بةصٍ صاْى ناسَيهى واى نشدوة ية ْاطهرتئ 

وة ئةو ٖةٍ و ناتى ََيزوويذا، بةٖؤى خؤفشؤؾ و خياْةتة

                                                     
 . 277- 276طيٓإ ٖانإ :  غ خ : ٍ -25
ستُذ محة باقى: َريْؼيٓى ئةسدةالٕ و بابإ و طؤسإ ية  -26

 . 72-71، 2002ٍ( ، ٖةويَيش، 1847-1799قاداسيذا)بةَيطةْاَةى 

دةسفةتةؾ ية نيع ضووة، وةنو ية ئةجناَى ٖةَوو 
   27نوسد دا ئةّ ِساطتيةَإ بؤ ئاػهشا بووة". ِساثةِسيٓةناْى

)ئةمحةد ستُود خًيٌ( ية باسةى نوسدةوة دةَيَيت" يةبةس 
ِسؤػٓاى خوَيٓذْةوةنامن و بةثَيى ػاسةصايِ ية ئةَِشؤدا بؤّ 

ؤٕ و ْوَي نةطايةتية دةسنةوتووة، بة دسَيزاى ََيزووى ن
نوسدةنإ ية ٖةَيظونةوتياْذا ْةيإ تواْيوة وةى ثَيويظت 
طةوداو َاَةَية بهةٕ، بؤ بِشَيهيإ ِسةْطة صاساوةى) بَيطاْة 
ثةسطت و ناطةيَيع( ثِش بةثَيظتيإ بَيت، َٔ بةؾ بةساَيى 
خؤّ يةْاو طةالْى ِسؤرئاواى ئاطيادا طةيَيهِ ْةْاطيوة 

ثياوى نوسد بة دَيظؤصيةنى بَي وَيٓةوة  ثياوةناْى ئةوةْذةى
خضَةتى بةسرةوةْذى طةالْى بَيطاْةى نشدبَيت و ية بَيطاْة 
ثةسطتيذا صياْى صؤسى بة ْةتةوةنةى خؤى طةياْذبَيت، بؤية 
ئةّ دياسدة طةيش و ْاَؤية يةْاو نوسددا ػايةْى يةطةس 

 .28وةطتإ و ػيهشدْةوةية!!" 

اْةى ية ثَيٓاو َةبةطتَيهى يةْاو طةىل نوسد دا ئةو نةط     
تايبةتى خؤيإ خياْةتيإ نشدووة بةنةّ تةَاػا نشاوٕ بؤ 
منوْة، ناتَيو نة دةوَيةتى عومساْى )سافض ثاػا(ى ْاسد بؤ 

، 1837طةسنوتهشدْى نوسدةنإ ية نوسدطتاْى بانوس طاَيى
ْاوبشاو نةوتة طياْى نوسدةنإ بةتايبةت ية ْاوضةى ئاسطاخ 

يةدة ئاغا و ضواس ٖةصاسى يةو نوسداْة يةناْاسى طشدى ئة
ديًهشد نة ًَهةضى ْةدةبووٕ، ثاػإ  بِشياسى طواطتٓةوةيإ 
دسا بؤ ئايةيةتى َةالتية، يةوناتةدا ٖةْذَيو ية نوسدةنإ بووْة 
داسدةطتى طوثاى توسى، بةالّ نوسدة ديًةنإ صؤس بة طونى 

يإ طةيشى ئةو نوسداْةيإ دةنشد نة خياْةتيإ نشدوة و ال
داوةتة الى طوثاى عومساْى، يةنَيو ية طةسنشدة ديًةنإ 
يةاليةٕ  سافض ثاػاوة ثًةو ثؤطت و بةَيَيٓى صؤسى ثَيذسا تا 
ببَيتة ٖاوناسى طوثاى توسى و تةْاْةت بةَيَيٓى ثًةى نؤَيؤْيًََى 
ثَيذا، بةالّ طةسنشدة نوسدةنة نة الوَيهى طةْر بوو طوتى )) 

ئةطةس ببُة طةسؤنى يةنَيو ية  ْامبة طةسؤنى خةَيهى تش،
َٖيضةناْت ئةوة بؤ ئةوةية ضةنةنةت درى خؤت بةناسبَٗيِٓ، 
خوا ئاطاداسة سةصْانةّ و ْاَةوَيت ببِ بةخؤفشؤؾ ئةوةؾ 
باؾ بضاْة قةت دإ بةوةدا ْاَْيِ تؤ دةتةوَيت، بًَيِ ضى 
ْةطبةتى َٓى خظتوةتة بةسدةطتى تؤ، ئيرت ضيت يةدةطت 

                                                     
 . 199- 198، غ خ، 1ٍنوسدوبانوسى نوسدطتإ: بط -27
 .176غ خ ، ٍ-28
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( سافض ثاػا ئةّ نوسدةى صؤس بةخشاثى دَيت تةقظريى َةنة(
فةالقة نشد،بةالّ ئةو ئاصاياْة ية بةسدةّ يَيذاْذا خؤى ِساطشت 
ضةْذ ثشطياسى يَيذةنشا يةاليةٕ قاصيةنةوة ئةو وةالَى 

، 29ْةدةدايةوة، قاصيةنةيؽ طوتى دةبَيت توْذتشئ طضا بذسَيت
 طةسداسة نوسدةنةؾ يةوةالَذا طوتى طضا يةوة توْذتش ْية
نوسدَيهى خؤفشؤؾ يةبةسدةممذا وةطتا بَيت، دياسة ئةّ 
تواجنةى َةبةطتى يةو نوسدة خؤفشؤػة بوو نة ِسوي تَيهشد 
بوو يةوَيذا وةطتا بوو، نوسدة خؤفشؤػةنةيؽ ية دواى ئةّ 
تواجنة دةَاْطةنةى دةسَٖيٓا يةنظةس و نوسدة )قاسةَاْةنةى( 

ة ثًةو نوػت. ئةّ طةسنشدة نوسدة بهورة بة يَيذإ و ب
. ئةّ 30ثؤطتيؽ ئاَادةْة بوو خياْةت ية طةيةنةى خؤى بهات

ِسووداوة ََيزوو ْوغ و طةفريَيهى فةسةْظى وةى )ثوروال( نة 
خؤى ٖاتوةتة دةوَيةتى عومساْى يةناتى ئةّ يةػهش 

( ضووةتة ئؤسدوى سافضثاػاى 1837نَيؼياْةدا ية طاَيى )
ةناتةوة، طةسيةػهشى عومساْى  و نوسدطتإ، ثؼرِتاطتى د

بةالّ ئةو دةَيَيت ئةّ نوسدة خياْةت ناسة نة ية اليةٕ نوسدة 
قاسةَاْةنةوة نة تواجنى يَيذساوة ْةنورساوة بةَيهو طوثاى 
عومساْى ية ْاو َةجنةَيَيهى ئاوى طةسَذا نوػتوياْة، بةالّ 
نوسدة خياْةت ناسةنةيؽ دواى تواجنةنة بة دةَاْطةنةى 

ؤيذا خؤى نوػتوة، ثوروال ية خؤى، ية ػةسَى خياْةتةنةى خ
وةطفى ئةّ طةجنةدا دةَيَيت "طةسباصاْى يؤْإ و ِسؤَاْى 
نؤْيؽ ْةيإ تواْيوة َٖيٓذة خؤِساطش و ثاَيةواْإ و ْيؼتُإ 
ثةسوةس بٔ وةى ئةّ طةجنة نوسدة نة تةْاْةت ديٗاْيؽ ْاوى 

.ئةّ طةسداسة نوسدة َشدْى بةالوة باػرت بوو 31ْاصاَْيت"
ت نشدٕ، ية ِساطتيذا نةَٔ ئةو طةسنشدة تاوةنو خياْة

نوسداْةى نة ئةّ ٖةَيوَيظتة دواََيشاْةيإ ٖةبَيت، ضوْهة 
صؤسَيو ية طةسنشدة نوسدةنإ يةناتى تةْطاْةدا خَيشا تةطًيُى 

 دورَٔ بووٕ .

: ٌَ  تةوةسى دووةّ/ ثَيهٗاتةى نؤَةاليةتى و ََيٓتةَيَيتى خَي

                                                     
نوسدةناْى ئيُجشاتؤسيةتى عومساْى ، و. د. دةييًى دةييًى :  -29

 . 194-193، ٍ 1987د. ناوغ قةفتإ ، بغذاد ، 
غ خ،  ،1ستُذ ِسةطوٍ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بط-30
ٍ209 . 
رإ باتيظتإ فشاْظوا ثوروال: طةػتٓاَةى ثوروال بؤ نوسدطتإ  -31

، و د. ْةداتى عةبذوال، ضاثخخاْةى سادى ٖاػِ، 1837طاَيى 
 . 70-68، 2009ٍٖةويَيش، 

ٖةرَوْى عةقًَيةتى خيًََةنى بةطةس تانى نوسدا ٖؤناسَيو     
بووة بؤ صؤسَيو ية ِسووداوةنإ نة بةطةس ْةتةوةى نوسددا 
ٖاتووة، دةطةالتذاس و َريةناْى نوسد صؤسبةى نات وةى 
طةسؤنى خيًََيو برييإ نشدوةتةوة و ئيذاسةى خةَيهيإ نشدوة 

ٍَ بَيت ْةيإ تواْيووة ئةو عةقًَيةتة دَيبٗئًََ،  و ئَيظتاػى يةطة
طةسنشدةناْى نوسد ٖةَيؼة وةى دةسةبةطَيو يإ طةسؤى 
خيًَََيو، تةْٗا ئةو خانةيإ بةٖى خؤيإ صاْيوة نة نةوتوةتة 
طٓوسى خؤياْةوة، ئةو خانةى نةوتووةتة طٓوسى َريْؼني 
يإ خيًََى دساوطَييةوة بةٖى دورَٔ يإ بة خانى خؤى وةى 

ية نؤَةَيطةى نوسدى بةو ثَييةى نة نوسد ْةصاْيووة، بؤ
نؤَةَيطةيةى  بووة طيُا و ْةسيتة نؤَةاليةتييةناْى 
ٌَ و ٖؤص و ْةسيتى خيًََةنياْة  سةْطذاْةوةى َيٓتةَيَيتى خَي
بووة، نؤَةَيطةى نوسدى  دابشاو ْةبووة ية بووْى ضةْذئ 
ْانؤنى نؤَةاليةتى و ِسوبةِسوبوْةوة و دةْطى َْيوإ خَيًةنإ، 

سيؼةى ََيزووييإ ٖةية و ٖؤناسةناْى ْانؤنييةناْيإ فشة  نة
سةٖةْذٕ ٖةس ية ْانؤنى يةطةس باالدةطتى خَيًَيو و 
طةنوتهشدْى خيًَََيهى ديهةوة تا َٖيشػهشدْة طةس يةنرتى و 
داطرينشدْى ْاوضةى دوطشافى و طوْذ و يةوةسطاى يةنرتى و 
توَيةطةْذْةوةى خوَئ و ضةْذئ ئاسيؼةى ديهة، 
وادةسدةنةوَيت طةسضاوةى بةػَيهى طةوسةى ْةٖاَةتيةناْى  
 ٌَ نوسد بة دسَيزاى ََيزوو نة بةطةسيذا ٖاتووة بة ئاوةصى خَي
بضاْشَيت، ٖةسبؤية ثَيويظتة باطى طيفاتى ئةّ دؤسة 
برينشدْةوةية بهشَيت و بضاْشَيت ضؤٕ ٖؤناسَيو بووة بؤ خياْةت 

ة رَيش ناسيطةسى و ضةْذئ خياْةت ئاَارة ثَي بهشَيت نة ي
 ئاوةصى خيًََذا ِسوياْذاوة.

ََيزووى نوسد ية ِسابشدودا بةػَيوةيةنى طؼتى ََيزووى      
خيًََة، بةدؤسَيو فةصاى طياطى فةسٖةْطى نوسد تةْيا ثِشؤرةى 
ٌَ بووة و ِسايةَيةناْى خَياَليةتي وةنو تةوْى  عةقًَى خَي

 .32ْيوةتةوةداَيذاَيؤنة ٖةَوو اليةنى نؤَةَيطةى نوسديإ تة

ناتَيو طةيشى ِسابشدوى نوسد دةنشَيت ئةوا طيظتةَى    
َريْؼيٓى تانة َؤديًى سونُِشاْى نوسد بووة، بةالّ َريْؼيٓى 
دةطةالتَيهى ْاوضةى تةْطةبةس بووة، نة طرتونتوسَيهى 

                                                     
د. ْةداتى عةبذوال:نوسدونوسدطتإ يةبةَيطةْاَة َْٗيٓيةناْى  -32

، ٖةويَيش، 1، بط1963-1879سهوَةتى فةسةْظاو بةسيتاْيادا
2018 ،ٍ48 . 
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نؤَةاليةتى و نًتوسى و خيًََةنى ٖةبووة و ثَيؽ ٖةس ػتَيو ية 
اوةْذيةوة و يةطةس بٓةَاى ئةجناَى بؤػايى دةطةالتى ْ

طيظتةَى خَياَليةتى يإ ثةيوةْذى خوَئ و خضَايةتى و 
.دياسة طيظتةَى 33وةالئى عةػريةتى ٖاوبةؾ دسوطت بووٕ

فةسَاِْشةواى ية َريػيٓةناْذا بةَريات يةباونةوة بةدَى َاوة بؤ 
نوِس و بشاناْى واتة طواطتٓةوةى دةطةالت بؤ َرياتطشة 

وايهشوة طياطةتى نوسدى بؤَاوةيةنى  .ئةوةؾ34َْيشيٓةناْى
دسَيزخايةٕ بةو طادةية ثَيٓاطة بهشَيت نة طشوػتَيهى 
دةطةالتطةساى خيًََةنى ٖةبووة، ئةو باوةِسةى نة  ضةْذ 
طةسؤنَيهى خيًََةنى بةَٖيضى خاوةٕ ْفوص بة تةواوةتى بةطةس 
دميةْى طياطةتى َْيوخؤيذا صاَيبووٕ و ئةَةؾ  صياتش ية 

يةيةنى ضةطجاوة و ِسةْطذاْةوةى ديذَيهى ٖةسنات َةطة
. ٖةسوةٖا نؤَةَيطةى نوسدى ْةسيتى 35ْةسيتى خيًََطةسايية 

يةنَيو ية طيُا نؤَةاليةتية بٓةِسةتيةناْى يةطةدةى ْؤصدةدا  
بشيتى بوو ية دابةػبووٕ بةطةس عةػريةتةناْذا يإ 
نؤْفيذساَييةتى عةػريةتةنإ، ٖةسئةَةؾ وايهشد بوو ئيٓتيُا 

 .36وٕ بؤ عةػريةتَيو الى نوسد بةٖايةنى بٓةِسةتى ٖةبووبَيتبو

خيًََةناْى نوسد يةنةيةنى نؤَةاليةتى طياطي بووٕ بة     
طؼتى بة َةَيبةْذَيهةوة بةطرتا بووْةوة يةو ِسووةوة يةنةيةنى 
ئابوسيإ ثَيهةَٖيٓاوة يةطةس بٓةَاى ِسةضةَيةى و خضَايةتى 

ٌَ ية ضةْذ نةست ٌَ بطونرت ثَيهذَيت و ِساطتةقيٓة، خَي َيهى ية خَي
ئةواْيؽ يةضةْذ يةنةيةنى بطونرتى وةى ترية و تايةفة ..ٖتذ 

خيًََةنإ ية نؤْذا يةنةيةنى نؤَةاليةتى طياطى بووٕ و .37
ٌَ تانةناْى خيًََى ثَيهةوة  ٖةطتى بةدؤػى دةَاسطريى بؤ خَي

                                                     
د. ِسةفيل طابري: نوويتوس و ْاطيؤْاييضّ، ضاثخاْةى تيؼو،  -33
 . 51، 2008ٍ،طًَيُاْى، 3ض
د. طعذ بةػري ئةطهةْذةس:طةسٖةَيذإ و ِسوخاْى طيظتةَى  -34

َريْؼيٓى يةنوسدطتإ،و. دةوٖةس 
 .2009ٍ،128،طًَيُاْى،2نشَاْر،ض

ى ػوْاطى  ْةتةوايةتى نوسد طؤفيا ئيضابَيال واْر: ثةسةطةْذْ -35
و ئةطةسةناْى داَةصساْذْى دةوَيةتى طةسبةخؤى نوسدطتإ،  و. د 

 155، 2020ٍياطني طةسدةػتى ، صاْهؤى طًَيُاْى، 
ّ. غ الصاسيف: ََيزووى نوسدطتإ، و. ٖوػياس عةبذوال  -36

 .175، 2008ٍطةْطاوى، ضاثخاْةى ِسؤرٖةاَلت ،  ٖةويَيش، 
ٔ: َاستني ظإ بشؤْةطٔ:ئاغاو ػَيخ َاستٔ ظإ بشؤْةط -37

 . 78، ٍ  2003، طًَيُاْى، 1ودةوَيةت،و. نوسدؤ عًى، بط

طشَيذاوة، ٖةس ئةّ دةَاسطرييةؾ بؤيإ بووةتة طةسضاوةى َٖيض 
و تواْاى َاْةوة و بةسطشى ثَي بةخؼيووٕ، خيًََةنإ ية نؤَةَية 
نةطاَْيو ثَيهٗاتووٕ، نة ثةيوةْذى خوَئ واتة خضَايةتى 
ٍَ يةنرتدا نؤى نشدوْةتةوة و بةسدةواّ بةٖؤى  يةطة
ٖاوطةسطريى يةْاو خؤياْذا خضَايةتيةنةيإ تؤخ 

.ية ِساطتيذا َريْؼيٓة نوسديةناْى طةسدةَى 38نشدةوةتةوة
عومساْى و َريةناْيإ نةطاْى عةػايةس بووٕ بةس ية ٖةَوو 
ػتَيهى تش  وةالئيإ بؤ ئائ و عةػريةت ٖةبووة ، ئةّ 
َريْؼيٓاْة بةضةْذ ٖؤناسَيو يةْاوضووٕ نة يةطةسو 
ٖةَوياْةوة ٖؤناسى ِسنابةسى طياْى خيًََةنى بووٕ و ٖاوناسى 

 .39ووٕدةسةنى، ٖؤناسَيهى بٓةِسةتى يةْاوضوْى صؤسبةيإ ب
ٌَ بةػى ػَيشى ََيزووى نوسدى ثَيهَٗيٓاوة و  ََيزووى خَي
خَياَليةتيؽ بةْاو ََيزووةنةيذا ِسؤضووة! ئةَةؾ واى ية 
نوسدْاطَيهى وةى )ويطشاّ( نشدوة نوسدطتإ بة والتى 

ّ .ٖةسضةْذة نؤَةَيى نوسدةواسى 40خيًََةنإ بذاتة قةَية
ةناْيؽ  ية ِسووى ٖةَوويإ خيًََةنى ْةبووٕ، بةالّ ْاخيًََةني

ٌَ خيًََةنيةنإ بووٕ  طياطى و ئابوسيةوة ثابةْذى نوسدة ئةق
41. 

يةنَيو يةو ٖؤناساْةى بووتة ٖؤى دسوطتبوْى ْانؤنى ية      
َْيوإ نوسدةناْذا، اليةْى نؤَةاليةتى نوسد و ثابةْذبووْي 
ٌَ و عةػريةتةوة و ئيٓتيُا ْةبوْيإ بووة بؤ  تانى نوسدة بة خَي
ْةتةوة، ئةوةؾ بووتة ٖؤى دةَاسطريى و عةػريةتطةسى، ٖيض 

نةطَيهى تش يةدةسةوةى  عةػريةتَيو بة ِسةواى ْةصاْيووة
عةػريةتةنةى خؤى ببَيتة طةسؤنى، ئةطةس تَيبيٓى 
ِساثةِسيٓةناْى  نوسد بهشَيت ئةَة صؤس بة ِسووْى دةسدةنةوَيت. 
ضوْهة صؤسبةى دوالْةوةناْى نوسد ية اليةٕ طةسؤى 
عةػريةتَيهةوة نشاوة و َٖيضةنةػى ية ئةْذاَاْى عةػريةتةنةى 

تانى نوسد ثةيوةطت بووة بة خؤيةوة وةسطرياوة، نةواتة 
عةػريةت و خيًََةنةى خؤيةوة، بؤية باسى  دوانةوتوى 
نؤَةاليةتى نوسدطتإ ٖؤناسَيو بووة بؤ يةنٓةطشتٓى 

                                                     
ٌَ  ، غ خ، ٍ -38  . 13-12ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
 . 75ئاساّ عًى طةعيذ: غ خ ، ٍ-39
ًََيو، ضاثخاْةى  -40 د. ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة

 . 66، ٍ 2020تاسإ، طًَيُاْى، 
 . 61بةسصإ ئةمحةد نوسدة : غ  خ ، ٍ -41



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 24 

 
  

ٌَ ية اليةْى طياطي نوسديةوة ِسؤَيى 42نوسدةنإ  . واتةخَي
ٌَ ية ٖةَوو ِسةوػتَيهى  طشْطى بيٓيووة، ضوْهة عةقًَيةتى خَي

ئاَادةي تةواوى يةْاو ٖوػياسى  طياطيذا ئاَادة بووة و
ئاطاى تانةناْيؼذا ٖةبووة و ِساطتةوخؤ طةسدةّ 

 .43ثةيوةْذيةناْى ئاساطتة نشدوة

تةْاْةت يةناتى ٖةْذَيو ية ِساثةِسيٓةناْى نوسددا درى      
داطرينةسإ صؤسبةى طةسنشدة طةسباصيةنإ نةطاْى طةسؤى 

الواصى  ٖؤص و عةػريةت بووْة، ٖةسنة ػؤِسػةنةيإ بةسةو
ضووبَيت يةثَيٓاو بةسرةوةْذى تايبةتى خؤيإ خياْةتيإ ية 
ِساثةِسيٓةنة نشدوة و بةَةؾ ِساثةِسْةنةيإ بةسةو ٖةسةغ 
بشدوة، ضوْهة ئةَاْة برييإ الى دؤصى نوسد ْةبووة، بةَيهو 
خةياَييإ الى بةسرةوةْذى بٓةَاَية و عةػريةتى خؤيإ بووة 

ٔ نؤطح بووة ية ِسَيطةى . ئاػهشاية نة ٖؤص طةوسةتشي44
طةػةنشدْى ٖوػياسى ْةتةوايةتى نوسد دا، ٖةس ئةويؽ 
ٖؤناسَيهى بٓةِسةتى صؤسَيو ية ػهظتةناْى  بضوتٓةوة 
ضةنذاسيةناْى طةسةتاى طةدةى ْؤصدةٖةّ بووة، نة ية 
نوسدطتاْذا ٖةَيطريطاوة بؤ داَةصساْذْى نياَْيهى طةسبةخؤ، 

ِساْةوة و دووبةسةنى َْيوإ نة طةسئةجناّ داػَيتى و يَيٗةَيطة
َٖيضةناْى نوسد و ٖةْذَيو بريوبؤضوْى خيًََةنى بووةْةتة ٖؤى 

.بةٖؤى ئةوةى خيًََةناْى نوسدطتإ 45ية ْاوضوْيإ 
صؤسْانؤى و دورَٔ بووٕ بةيةنرتى و ئةَةؾ وايهشدوة صؤسداس 
ٍَ دةوَيةتةناْى ْاوضةنة ية بةساَبةسيؼذا خيًََة  بطٓةثا

يذاوةتة دةوَيةتَيهى تش، ئةواْيؽ بةثَيى دورَٓةنةيإ  ثاَي
بةسرةوةْذى خؤيإ بةناسيإ َٖيٓاوٕ، واتة دورَٓايةتيةنةيإ 
بووةتة َانى وابةطتةييإ بةدةوَيةتاْى بَيطاْةى 

ة .ئةوة صاْشاوة نة طشوػتى َشؤظ بةسٖةَى 46ْاوضةنةو
ناسيَيهى َْيوإ  َشؤظ و ريٓطةى نؤَةاليةتية، طشوػتى 

َيهى تاِسادةيةى ْةطؤِسة، بةالّ ريٓطةى َشؤظيؽ  ِسةطةص

                                                     
ديعذ َانذاوٍ: ََيزووى ٖاوضةسخى نوسد، و ئةبوبهش خؤػٓاو،  -42

 . 38، 2005ٍٖةويَيش، 
ناَةسإ ستُذ:ِساَاَْيو ية طيظتةَى خَياَليةتى ية نوسدطتاْذا،  -43

، َةَيبةْذى سَيهخظتٓى 3طؤظاسى ْوَيبوٕ،طؤظاسى ْوَيبووٕ، ر
 . 247، ٍ 2008طًَيُاْى، طًَيُاْى، 

 . 175ئاساّ عًى طةعيذ: غ خ، ٍ -44
 .81ريشاسضايياْذ و ئةواْى تش: غ خ، ٍ-45
 . 210-209،غ خ ،1ٍَاستني ظإ بشؤْةطٔ: بط -46

نؤَةاليةتى ٖةَيؼة ِسةطةصَيهى طؤِساوة و طةػة نشدو بووة. 
ريٓطةى نؤَةاليةتى ية نؤَةَيطةى نوسديذا ية ئاطتَيهى ْضَى 
طةػةنشدْذا بووة، بؤية نةطايةتى تاى يةْاو خيًََذإ ية 
ّ ئاطتَيهى ْضَذا َاوةتةوة و طةػةى ْةنشدوة، واتا طةسدة

تواْاى تانةنإ ية خضَةتى خيًََذا بووة ئةَةؾ وايهشدوة 
 . 47بةٖشةناْى تاى بة ٖةدةس بطٔ

ئاػهشاية َريْؼيٓة نوسديةنإ، فيذساطيؤَْيهى خيًََةنى       
بووٕ ية ْاوضةيةنى تةْطةبةسدا َاوْةتةوة، ٖيض 
ئايذؤيؤديةنى تايبةتيإ ْةبووة تا َٖيضَيهى ْوَى بة 

ؤَةى بةطةوسة بووْى قةواسةنةيإ و بة يةنطشتٓيإ بذات و ن
ثشؤطَيظى خؤ بةِسةٖا نشدْى دةطةالت بهات، ٖةسوا ئةو 
دةطةالتة ثؼتى بة ئابوسيةنى طشوػتى داخشاو بةطتبوو، ئةو 
َريْؼيٓاْة بةٖؤى ػوَيٓى ديؤثؤيةتيهى نوسدطتاْةوة 
نةوتبووْة  َْيوإ دوو ْاوةْذى بةَٖيضى دةطةالت، 

ْى و ئَيشاْى بؤية ْةيإ تواْيووة وصةى ئيُجشاتؤسياى عومسا
خؤيإ ئاساطتةى دةسةوة بهةٕ طٓوسى خؤيإ فشاوإ بهةٕ، 
وةى ئاَارةى ثَيهشا َريْؼيٓةنإ ية ئةجناَى ئةو بؤػايية 
بووٕ، نة دةطةالتى بَيطاْة ية نوسدطتاْذا دَيى َٖيؼتبوو، 
ا يةْاو ئةَيكةيةنى داخشاوى نؤَةاليةتى و ئابوسى و دوطشافيذ
طرييإ خواسد بوو، ئةَةؾ بةٖاْةى َاْةوة و بةسدةواَبوْبإ 

. يةاليةنى تشيؼةوة ثَيهٗاتةى نؤَةاليةتى 48ية دةطتذاوة بوو
و ئابوسى ئةوطاى نوسد يةطةس بةسرةوةْذى خيًََةنى و 
دةسةبةطى ئاسةصووى َري دسوطت بووة، ْةى يةطةس بةسرةوةْذى 

ةنإ ئةوةى تيادا بااَلى ْةتةوةى نوسد، ية طةداى ناسى َري
ْةبووة نة ئيؽ بؤ نوسد بهشَيت، بةَيهوو ٖةس ية طٓوس و 
دةطةالتى خؤياْذا بووٕ و صياتش َاْةوةى خؤيإ الَةبةطت 
ٍَ طةسوةسى خيًََةنةيإ، ئةطيٓا ٖةسٖةَوو َريةنإ  بووة يةطة
نةطاْى دةسةبةط بووٕ خةَيهى ثاَية و طةثإ ثاطةواْى 

ةٖا رياْى دةسةبةطايةتى و ئاراوةى . ٖةسو49َوَيهى ئةوإ بووٕ 
ئاراوةى َْيوإ طةسؤى ٖؤصةنإ نوسدطتاْى ية ِسووى 

                                                     
 . 67بةسصإ ئامحةد نوسدة : غ خ، ٍ  -47
 2014،  3د. ِسةفيل طابري: ئيُجشاتؤسياى مل، ضاثخاْةى تاسإ، ض -48
ٍ ،63 . 
َةالئيذسيظى بةدييظى و ِسؤَيى ية د محةنشيِ:  سظٔ ستُو -49

،  2008يةنخظتٓى َريْؼيٓة نوسديةناْذا،ضاثخاْةى ضواسضشا،
ٍ134 . 
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ئابوسيةوة دوادةخظتوة و ناسبةدةطتاْى ئَيشإ و عومساْيؽ 
ئاطشى ْانؤنيةناْيإ خؤؾ نشدوة تاوةنو بتوأْ دةطتبطشٕ 

 .50بةطةس نوسدطتاْذا 

خيًََةناْى نوسد بة صؤسى خؤثةطةْذ و خؤثةسطت بووٕ و      
ة ئاطتى ثشطة ضاسةْوطظاصةناْذا بَى دةسبةطت بووٕ، بةالّ ي

ية ئاطتى يةنرتدا ٖةطتياس و ْانؤى و يوت بةسص و خؤ بة صٍ 
صإ بووٕ، بة ئاطاْى داْيإ بة قةواسة و بووْى يةنذيذا 
ْةْاوة، ية طؤْطةى ْضَى ئاطتى ٖوػياسياْةوة، دةَطؤى 

تٓةوةية .ٖةس ئةّ خؤبةط51ضةواػةناسى صوو ناسي تَيهشدوٕ
بةبريى خَيًةنيةوة ٖؤناسَيو بووة بؤ دسوطتبووْى ْانؤنى 
ْاوخؤ و بووٕ بةداؾ، ئةَةؾ نوسدى ية ِساثةِسيٓةناْذا صياتش 

.دةبيٓني دةوَيةتى عومساْى طودى يةو ٖةرَوْة  52الواص نشدوة
خيًََةنيةى نوسد وةسطشتووة ية دسوطتهشدْى طواسةى 

ةتى عومساْى ، ئاَاجنَيهي دةوَي1891سةَيذيةدا ية 
قوَيهشدْةوةى طياْى دورَٓايةتى ْاو ٖؤصة نوسديةنإ بوو، 
بؤئةوةى طيظتةََيهى ئةوتؤ يةنبخةٕ نة ٖةسطيضاو ٖةسطيض 
نوسدةنإ ْةتوأْ درى دةوَيةت يةنبطشٕ و ِسائ بهةٕ، بؤية 
صؤسنات ٖؤصة الواصةنإ ٖةَيذةبزَيشإ، ضوْهة بة ضةى و 

هى نوست خايةْرت دةخشاْة تفاقَيهى نةَرت و ضانرت و َةػكَي
.تةْاْةت بة ثَيذاْى ثَيطةو طودى َادى وايإ 53بةس خضَةت 

ٌَ بطٓة ْاو طواسةى سةَيذيةوة  .54نشد ضةْذئ طةسؤى خَي

ئةو ثاسضة صةوية تةطهة ية عةقًَى خيًََذا تةْٗا         
دوطشافيةى نة خيًََةنةى يةطةس دةرى، بة ْيؼتُاْى 

ؾ ٖؤناسَيهى الواصبووْى طةوسةنةى خؤى صاْيوة، ئةَة
ٖةطتى ْيؼتُإ ثةسوةسي بووة، ية ٖةَاْهاتذا ٖةطتَيو بووة 
باَيى بةطةس ٖةطتى قةواسةيةنى يةنطشتوى نوسديذا نَيؼاوة 

ئةوة ِساطتيةنى ساػا ٖةَيٓةطشة نة بة الى تانى خيًََةنيةوة .55
طشْطى خاى تةْٗا يةو ثاوةٕ و ثوػةدا بووة نة ثةصةناْى تَيذا 

                                                     
خاَيفني: خةبات يةِسَيى نوسدطتاْذا، و. دةالٍ تةقى، ضاثخاْةى  -50

 . 27، 1971ٍِساثةِسئ، طًَيُاْى، 
ٌَ، غ خ، ٍ  -51  . 90ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
 .84ريشاسضايياْذو ئةواْى تش : غ خ، ٍ  -52
 . 81-80، غ خ، ٍ 2َاستني ظإ بشؤْةطٔ: بط -53
 .79، ٍٖةَإ طةسضاوة-54
ًََيو، غ خ ، ٍ -55  . 71د. ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة

ْذوة، بؤية خانى بَيًةوةِس الى خةَيهى خيًََةنى ٖيض يةوةِسا
 ٌَ بةٖايةنى ْية تةْاْةت بةالى تانى خيًََةنيةوة خودى خَي
ٌَ ية ْيؼتُإ ية ثَيؼرت بووة  ِسؤَيى ْيؼتُاْى بيٓيوة، واتة خَي

ٌَ دطة يةو طٓوسة دياسى نشاوةى ثَيى طةػتووٕ، ٖيض 56 . خَي
يَٓيت، ياخود بة ْاَؤ ئاطؤيةنى تش يةو ديوى ئةو طٓوسةوة ْاب

 ٌَ تةَاػاى دةنةٕ و ئةَةؾ بووةتة ٖؤى ئةوةى تانةناْى خَي
بري ية بةسرةوةْذى طؼتى ْةنةْةوة، بَيطوَإ ئةَةؾ ثاَيٓةس 
بووة بؤ ئةجناَذاْى طةوسةتشئ تاوإ نة بة ػَيوةيةنى طؼتى 

. بةّ دؤسة ئةطةس 57صيإ ية خؤيإ و نؤَةَيطةنةيإ بطةيةْٔ
نوسدى بهةيت ووػةى "َٔ" يإ ال باو  تةَاػاى خيًََى

ْةبووة، بةَيهو ٖةس "ئَيُة" واتة خيًََيإ يةطةس دةّ بووة، ئةوإ 
ية ثَيؼذا ئةْذاَى ٖؤصٕ ئةودا َوطوَيُإ يإ ئَيضدى و فةية 
واتة ثاؾ طؼت ئةواْة ئةودا خؤيإ بة نوسد صاْيوة، تةْاْةت 

ة ٖةَإ طؼت ٖؤص و خيًََةناْى تش دطة يةوةى خؤى ئةطةس ي
ئائ و ْةتةوةى خؤيؼيإ بَيت ية خيًََةنةى خؤيإ بة نةَرت 

.تةْاْةت تانى خيًََةنى ِسَيضى طاَاْى ْيؼتُاْى 58بيٓيوة 
ْاصاَْيت و بةّ صاساوةية ْاَؤية، ئةو ٖةسضى ػتَيو ية طريفاْى 
ٍَ و ية َْيو َاَيةنةى خؤيذا ْةبَيت  خؤيذا يإ يةبٔ طيُا

ى خؤى ْاصاَْيت، ئةو ئاَادةية سظابى بؤ ْانات و بة َوَيه
يةطةس ثاسضة صةويةنةى خؤى دةْط بةسثا بهات  و ئةّ 
دةْطةؾ بؤْةوةناْى بطواصَيتةوة، وةىَل يةّ طٓوسة برتاصَيت 

. ٖةسبؤية ناتَيو داطرينةسَيهى 59َوَيهى طؼتى ِسةت دةناتةوة
بَيطاْةى وةى توسى و فاسغ و عةسةب َٖيشػى نشدوة بؤطةس 

وطَيى يإ خيًَََيهى دساوطَيى صؤسبةى نات َريْؼيٓةنةى دسا
ثَييإ خؤؾ بووة، بةٖيض دؤسَيو ٖاوناسى َريْؼني يإ خيًََة 
نوسدةنةيإ ْةنشدوة)ئاطشة طوسة يةخؤّ دووسة(، بة 
ثَيطةواْةوة صؤسنات ٖاوناسى داطرينةساْيإ نشدوة در بة 

 نوسدة ٖاو خوَيٓيةناْى خؤيإ . 

ٌَ ٖةسناتَيو بةسرةوةْذيإ نةوتة َةتشطيةوة ئاَادةية       خَي
ثؼت بهاتة ئةو ٖةَوو بةسرةوةْذية ْةتةوةيةنإ. بؤ منوْة ية 

بة ِسابةسايةتى ػَيخ عوبةيذواَلى ْةٖشى ،  1880سِاثةسيٓى طاىل 
دوو طةسنشدةى خيًََةنى ْاو طوثاى نوسد نة) دةالٍ خاْى 

                                                     
 . 107ستُذ فةسيل سظٔ : غ خ ، ٍ -56
 .250ناَةسإ ستُذ :طؤظاسى ْوَيبوٕ، غ خ ، ٍ  -57
 .82ذ  وئةواْى تش: غ خ،  ٍريشاس ضايياْ -58
ٌَ ، غ خ ، ٍ-59  . 114ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
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ى خؤػا(نة ية ناتى قةسةباخ و ئيظُاعيٌ ئاغاى ساد
َٖيشػةنةيإ بؤ طةس ْاوضة نوسدطتاْيةناْى ئَيشإ ثؼتيإ 
ٍَ طوثاى قاداسى، ٖةسبؤية صؤسَيو  نشدة نوسدةنإ و ضوْة ثا
ٌَ و دةسةبةطةنإ ٖةس نة ئاَاجنة تايبةتيةناْى  ية طةسؤى خَي
خؤيإ دةطهةوت ئيرت واصيإ ية ِساثةيٓةنة َٖيٓا ئةَةؾ 

.ٖةس ية ِساثةِسيٓى  60ْوػوطتى صياتش بشدِساثةِسيٓةنةى بةسةو 
ػَيخ عوبةيذوالدا  نؤَةَيَيو ية خيًََة نوسدةناْى طٓوسى ئَيشإ 
يةناتى َٖيشػى طوثاى ئَيشاْذا دةطتيإ نشدة خياْةت نشدٕ و 
ثةيوةْذيإ نشد بة طوثاى ئَيشاْةوة بؤ طةسنوتهشدْى 

سى َْٗيٓى ِساثةِسيٓةنة بة ياسَةتيذاْى ضةنذاسى و ثَيذاْى صاْيا
بة سهوَةتى قاداسى دةسباسةى نوسدة ِساثةِسيوةنإ) يةواْةؾ 
ستُذ ئاغاى َاَؽ، قادس ئاغا و طوالوى ئاغاى ديبؤنشى 
ئيرباٖيِ ئاغاى بشاى طوالوى ئاغا( ئةَاْة بة ياسَةتى سظٔ 
عًى خاْى طةِسوطى نة بؤخؤى بة ِسةطةص نوسد بوو نشاية 

خؤِسيإ ثَيهَٗيٓا بؤ نؤتاى فةسَاِْشةواى طاباَلخ تؤِسَيهى طي
َٖيٓإ بة ِساثةِسيٓةنة و نوػتٓى طةسنشدةناْى نوسد ئةَاْة 
تواْيإ ٖةَضة ئاغاى َةْطوِس بهورٕ نة يةنَيو بوو ية طةسنشدة 
طةوسةناْى ِساثةِسيٓةنة و ِسؤَيَيهى طةسةنى بيٓى ية ٖةاليظاْى 
ساثةِسيٓةنةدا بة نوػتٓى ٖةَضة ئاغا ية اليةٕ ئةّ 

تهاساْةوة صياَْيهى صؤس بةس دوالْةوةى نوسدةنإ خياْة
 .61نةوت

ئةَاْة دطة يةوةى دةوَيةتى عومساْى خؤى صؤسداس ضاوي      
ئةثؤػى ية ِسةفتاسى خشاثى ٖةْذَيو ية طةسنشدةى عةػايةس و 
دةسةبةطى نوسد نشدوة، تا بة ئاسةصوى خؤيإ صوَيِ و طتةّ ية 

نةطاْةى دةنشدة  خةَيهةنةيإ بهةٕ، سهوَةتيؽ ئةّ دؤسة
دةطهةالى خؤى و يةناتى ثَيويظتذا بةناسى دةَٖيٓإ بؤ 

 . 62تَيهطووْى ِسيضةناْى نوسد

                                                     
، و د. ناوغ 1880دةييًى دةييًى : ِساثةِسيٓى نوسدةنإ طاَيى -60

 .138، بغذاد، 1987ٍقةفتإ، ضاثخاْة صةَإ، 
سظٔ عًى خإ طةِسوطى: ػؤِسػى ػَيخ عوبةيذواَلى ْةٖشى ية  -61

ا،و. ستُذ محة باقى، ضاثخاْةى دةصطاى بةَيطةْاَةى قاداسيذ
 .20- 18، ٍ 2007ئاساغ، ٖةويَيش،

ٍَ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بط-62 ، غ خ، 1ستُذ ِسةطو
ٍ383 . 

دطة يةواْةى ئاَارةى ثَيهشا صؤسداس ًَُالْيةى َْيوإ      
خيًََةنإ ية نوسدطتاْذا ئةوةْذة بةَٖيض بووة، ئةطةس طةسؤى 

ٍَ بضاظى ْةتةوايةتى، ئةوا ئةو طةس خيًََةى  ٖؤصَيو ضوو بَيتة ثا
نةوا ِسنابةسَيتى  ثاسة و ضةى و ضؤَيى ية سهوَةتى داطرينةس 
ٍَ سهوَةت در بة نوسدة  وةسطشتوة و ضووةتة ثا

ٖةسبؤية طةساْى نوسد صؤسنات ية ْانؤنى و 63ٖاوخوَيٓةنةى،
ًَُالْيةدا بووٕ، َةيًَيهى ِسةطاوةروى ْاثانيإ در بةيةى 

ى خيًََة نوسدةنإ . ئةطةس نوسد بووٕ نؤنةسةوة64تيادابووة
بَيت و يةوةدا ٖاوػوْاغ بووبَينت نة نوسدٕ، ئةوا نوسد بووٕ 
ٖاوصَاْى و ٖاوخوَيٓى ٖاونًتوسى و ٖاوِسةضةَيةنى ْية، 
ضوْهة خيًََة نوسدةنإ ٖةس يةطةسدةَى َريْؼيٓةناْةوة 
ٖاوخوَئ و ٖاونًتوس ْةبووٕ و ثةيِشةويإ ية ياطاى دياواصى 

 .65نشدوة 

ةطت بووٕ بة ثةيوةْذيية نؤَةاليةتيإ بة ثةيو     
ٍَ ية ْاو خيًََذا دابني دةبَيت، تاى يةْاو  بةسرةوةْذى تاى و نؤَة
خيًََى نوسديذا ٖةطتى وةى ئةْذاََيو ية خيًََةنةيذا يةثَيؽ 
ٖةَوو ٖةطتَيهى تشةوة بووة، تاى بةدؤسَيو ثابةْذ بووة بة 

بةْذ بوَْيهى خَيًةنةى خؤيةوة نة بةَٖيضتش بووة ية ٖةَوو ثا
ٍَ داْاوة بةطةس ٖةَوو  تش، خيًََى نوسدى خؤى بة خاوةٕ و صا

،بَيطوَإ ية عةقًَى 66بواسةناْى رياْى نؤَةاليةتى ية خيًََذا
،ئاػهشاية ِسؤسى خيًََةنى 67خيًََذا دوا بِشياس بؤ صةبش و َٖيضة 

بووٕ َافةناْى تانةنةغ دةنورَيت، ضوْهة تانة نةطةنإ 
ٌَ يإ ػَيخ، طؼت َافةناْى خؤي إ دةدةْة دةطت طةسؤى خَي

يَيشةدا طشوػتى داَٖيٓةساْى تاى وةى )َٔ( وةطتَيتاوة و تةْٗا 
ٍَ بووة، بؤية ية ئةجناَى باال دةطتى  )ئَيُة( واتة ٖؤصةنة صا

 .  68خيًََةنى والتطةسى و ْةتةوة طاصى صؤس دوانةوتووة

                                                     
ٌَ ، غ خ، ٍ  -63  . 93ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
 .92ٖةَإ طةسضاوة، ٍ -64
ٌَ و ئائ ية طةس  -65 بضوتٓةوةى طؤسإ طةالّ:  ناسيطةسى خَي

، ضاثخاْةى 1881-1847ِسصطاسى خواصى نوسدى، يةَْيوإ طاالْى 
 . 32-31، ٍ  2014نةَاٍ، ٖةويَيش، 

 . 68بةسصإ ئةمحةد نوسدة : غ خ، ٍ -66
ٌَ طةسى دةَظةسى  -67 ْةدِ عةبذوال ستُذ:  عةػشةتطةسى و خَي

 . 69، 2005ٍدرى دةوَيةتى َؤدَيشٕ، طًَيُاْى،
س: َريْؼيٓةناْى نوسدطتاْى ِسؤرٖةاَلت، ية ْاصْاص ستُذعبذايكاد-68

 .183، ٍ 2002طةسدةَى فةسَاِْشةواى قاداسةناْذا، ٖةويَيش، 
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ٖةبووة و بَيطوَإ تانى نوسد ثةسوةسدةيةنى خَياَليةتى       
ٌَ ٖةبووة و يةطةَييذا نؤى بووة،  ثةيوةْذاسَيتى)ئيٓتيُا(ى بؤ خَي
ية ئاَاْر و بٓةَا و ػَيواصةناْى برينشدْةوة و ريإ تيايذا، 
يةبةسئةوةى دةوسوبةس ِسَيطاى دوَيةى ثَيٓةداوة و ئاَشاصةناْى 
ثَيؼهةوتٔ و طةػةنشدْى بؤ ئاَادة ْةنشدوة طةػةى 

شاوة بؤية تانى نوسدى ٖةطت بة نةطايةتيةنإ طٓوسداس ن
ٌَ ِسؤَيَيهى بةسضاوى  نجى و َةسشوَى نشدوة، ٖةسوةٖا خَي
بيٓيوة ية َشاْذْى تواْاناْى َشؤظى نوسد و ثوناْةوةى 
عةقًَيةتى داَٖيٓةساْة و دواخظتٓى ية بضوتٓةوةى ََيزوودا، بةّ 
 ،ٌَ دؤسة َشؤظى نوسد دطة ية خاْةيةنى َْيو دةطتةى خَي

ٌَ تَيجةِسَيَٓيت و دةطةوطإ بووة ية ْةيتواْيوة ب اصْةى خَي
. ية ِساطتيذا نؤَةَيطةى 69دوالْذْى نؤَةَيطة و ََيزوودا 

نوسدى تائَيظتاؾ طةػة نشدَْيهى ئةوتؤ ية ٖةْاويذا ِسووى 
ْةداوة، ئةو طؤِساْهاسياْةؾ نة بةطةسيذا ٖاتووة صياتش  

ت ئةوةؾ .بةالّ ْابَي70دميةْة ِسونةػةناْى رياْى طشتوةتةوة 
ْاديذة بطشَيت،ى ة بةسبةطتة طشوػتيةنإ صؤسداس خيًََةناْى 
يةْاو خؤياْذا ية يةنرت ديا نشدوةتةوة و ثةستةواصةى نشدوٕ، 

 . 71ئةَةؾ ٖؤناسَيو بووة تا يةنٓةطشٕ

نوسد ثَيهٗاتةيةنى خَياَليةتى ٖةبووة، بؤية طؤِسإ ية       
نةطايةتى تانى نوسديذا بةتايبةتى ية ناتى تةْطةرة 
خيًََةنيةناْذا ِسودةدات و ِسةفتاس و بريوباوةِسو طشوػتى 
نوتوثِش دةطؤِسَيت، بةالّ ئةّ طؤِساْة بةسدةواّ ْابَيت و 

داس نةطايةتى نوسدى دسَيزخايةٕ ْابَيت، ٖةس يةبةس ئةَةية صؤس
بة ٖةَيةػةى و دِسْذةى وةطف نشاوة، ئاػهشاية ئةّ ِسةفتاسة 
بةسئةجناَى ٖؤناسَيهى ناتية و صؤس داس دةبيٓني َشؤظَيهى 
َٖئُ و يةطةسخؤ ية رياْى ئاطايذا دةطؤِسَيت بؤ نةطَيهى 
دَيِشةقى ضةى ٖةَيطشى صةبش بةدةطت نة فةسَإ بةطةس 

َيذةنؤػَيت تا طضايإ بذات ية ضواسدةوسةنةيذا دةنات و ت
بةساَبةس ِسةفتاسَيهى ئةو نةطاْةى نة ئةجناَياْذاوة 

.)ػةسةفخاْى بةدييظى( ية باسةى طيفةتى خيًََةنياْةى 72
                                                     

ًََيو، غ خ ، ٍ-69  .72د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
د.ناَةسإ ستُذ: ثةيوةْذى نوسد و ئيظالّ)ِساَإ ية َوطوَيُإ  -70

ٍَ،،ر ةسدةّ، ػوباتى ، ضاثخاْةى ط3بووْى نوسد(، طؤظاسى خا
2016ٍ ،19. 

ًََيو، غ خ،ٍ-71  . 89د. ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
 . 65-64بةسصإ ئةمحةد نوسدة:  غ خ، ٍ  -72

نوسد و دةَيَيت)) ٖةَوو نوسدَيو بؤخؤى طةسبةخؤية و ئااَلى و 
صؤسداسى بةسص نشدوةتةوة يةْاو ئةو ػاخ و نَيواْةدا بة 

طةس طةسْر بذةيتة باسى يةنطشتوى و طةسبةطتى ئةرى ئة
ٖاوبريى و ٖاوناسيياْةوة، تةْٗا ية ػةٖادةت ئيُاْذا ْةبَيت ية 

واتة نوسد َيًةتَيهى  73ٖيض ػتَيهى تشدا يةى ْاطشْةوة((.
ٍَ ْانةٕ.  دابِشاوة و دإ بةيةنرتدا ْاَْئ و يةنرتى قبو

وَئ ئةطةس بَيت و باغ ية خيًََى ِسةوةْذ بهشَيت، نة خؤى ػ     
و َةطهةْى ْةطؤِسى ْية و طشوثَيهى ْادَيطرية، ْيؼتُاْى 
بةسدةطتة و ئاػهشاى ْيية، ٖةتا بةسطشى يَي بهات و ية خةَى 
طةسبةخؤ بووْيذا بَيت، ٖةسبؤية خيًََى ِسةوةْذ ية بةساَبةس 
دورَٓذا ئاطاْرت ٖةَيذةنةْشَيت تانو دوتياسى دَيطش و 

ةو تريةيةى ية بٓةَاَية و . بةٖؤى ئةوةى ٖةَوو بٓةَاَي74باسطشإ
ٌَ ثاؾ ئةوةى طةػة دةنةٕ و رَاسةى تانةنإ و  تريةناْى خَي
ِسوبةسى صياد دةنات، ٖةوَيى ثاساطنت و ثاسَيضطاسى ئةو ئاطتةى 
نةثَيى طةػتووة دةدات وةى ئاَارةى ثَيهشا ئيرت ئةّ دياسدة 
يةدةسوْى طةسنشدة و ئةْذاَاْى خَيضاْى فةسَاِْشةواناْذا 

)اْاْية( يةنى دسوطت نشدوة و طياْى ِسم و نيٓةى ية ََٓيتى
ْاوياْذا تؤخ نشدوةتةوة، ئةَةؾ بووةتة ٖؤى ئةوةى 
ٌَ بري ية بةسرةوةْذى طؼتى "ْةتةوة"  ْةنةْةوة،  تانةناْى خَي
تانى خيًََةنى ئةو ٖؤػياسةى ٖةياْة دةياخناتة دؤخَيهى 

نةوة دؤطُابوْةوة ئةّ دؤطُابوْةؾ ضووة ْاو ٖةس نؤَةَيطاية
بؤية خٓهإ ونجبووٕ   75بةطة بؤ ئةوةى بةطةسيذا صاَيبيت.

بووْةتة نؤتى طةسدْى َشؤظى نوسد، دَيطةى طةسطوِسَإ ْية 
ٌَ البذات بة َةبةطتى دةسباص بووٕ يةو  نة صؤس داس تانى خَي
نؤتاْة و ٖةَيةى طةوسةؾ بهات، بةَهاسةػى صيإ ية 

سوبةس ِسَيطةى نؤَةَيطةى نوسدى بذات بةػَيوةيةنى طؼتى دةو
ٌَ ْادات و ئاَشاصةناْى طةػةنشدٕ  ٍَ بةتانى خَي مجودو
وثَيؼهةوتٓيؼى بؤ ئاَادة ْانات و طةػةى نةطايةتيةناْيؽ 
طٓوسداس ةنات، ئةَةؾ وايهشدوة تانى نوسدى ٖةطت بةنجى 

. بةالّ ْابَيت ئةوةؾ فةساَؤؾ 76و بَى بةسى بووٕ بهات 
ٌَ اليةَْيهى بهشَيت طةسةِساى اليةْى خشاثةناْى ََي ٓتةَيتى خَي
                                                     

 . 26ػةسةفٓاَة،غ خ ، ٍ -73
ٌَ، غ خ، ٍ-74  . 104ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
ًََيو، غ خ ، ٍ-75  90-89د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
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ٌَ ية  ئيذابيؼى ٖةية، نةئةويؽ ئةوةية ثاسَيضطاسى نشدْى خَي
خَياَليةتى خؤى ية ٖةَإ ناتذا صؤسنات ثاسَيضطاسى نشدْى 
ْةتةوةى نوسديؽ بووة، نة بووْى خؤى ية خَياَليةتى ية 
نوسدطتاْذا صةم نشدوةتةوة، بؤية يةّ اليةْةدا تاِسادةية خيًََى 

 .  77َيهى ئةسَيٓى ديوة نوسدى ِسؤَي

 ئائ و ٖةطتى ئايٓى الى نوسد. –تةوةسى  طَييةّ 

ئائ بة دسَيزى ََيزوو ِسؤَيى طةوسةى ٖةبووة ية رياْى      
َشؤظايةتيذا،  صؤس ئةطتةَة ػاسطتاْيةتَيو بذؤصيٓةوة يةطةس 
ِسووى صةوى نة ئايَٓيهى تايبةت بةخؤيإ ْةبَيت، ضوْهة ئائ 

ةوةيةنى خَيشاى ثشطياسة ْةصاْشاوةناْى ٖةَيؼة وةالَذةس
َشؤظ بووة، ئَيظتاػى يةطةَيذا بَيت طةسةِساى ثَيؼهةوتٓى 
ٍَ و ثَيطةى  خؤيإ ٖةية، دياسة  رياسى َشؤظايةتى ئايٓةنإ ِسؤ
ئائ بؤ ٖةْذَيو طةٍ طةسضاوةى ثَيؼهةوتٔ و بؤ ٖةْذَيهى 
تشيؼى طةسضاوةى َةيٓةتى بووة. ئةَةؾ ثةيوةْذى بة 

شؤظةناْةوة ٖةبووة، نة ضؤٕ تواْيوياْة طودى يَيوةس خودى َ
بطشٕ، طةىل نوسديؽ وةى طةيَيهى ئاسيايى بةٖؤى ئةوةى 
ْيؼتةدَيى ِسؤرٖةالتى ْاوةِساطتة، نة الْهةى ئايٓة 
ئامساْيةنإ بووة، ٖةس ئايَٓيهى ْوَى ٖاتبَيتة ْاوضةنة 
يةنظةس ناسيطةسى يةطةس نوسديؽ دسوطتهشدوة، تةْاْةت 

صةَيٓية دةطتهشدةناْيؽ ناسيطةسى دياسيإ يةطةس  ئايٓة
َشؤى نوسد ٖةبووة. ٖةس ئةَاْةؾ وايهشدوة يةْاو َيًةتى 
نوسددا فشة ئايٓى و فشةَةصٖةبى ٖةبَيت وةى صةسدةػتى و 
َةطيشي و دويةنة و ئَيضدى وئايٓة دةطتهشدةناْى وةى َاْى 
و َةصدةنى، ٖةسوةٖا ئيظالّ بة تةواوى َةصٖةب و 

ةناْيةوة، بَيطوَإ ئةّ ئايٓاْة ناسيطةسى باؾ و تةسيكةت
خشاثيؼيإ يةطةس نوسد ٖةبووة، بةالّ  َيًةتى نوسد 
ْةيتواْيوة بةباػى طود ية ئائ وةسبطشَيت وةى ْةتةوةناْى 
ْاوضةنة نة ئائ بووتة طةسضاوةى رياس و دةوَيةتى تايبةت 

 بؤيإ.

يٗإ ضاالنية نوسد ْةيتواْيوة وةى ٖيض َيًةتَيهى تشى د      
نؤَةاليةتى و ِسؤػٓبرييةناْى  –ئايٓى و طياطى و ئابوسى و 

طةػة ثَيبذات! بؤية  نَيؼةى قوَيى ية تَيطةػتٓى ئايٓذا 
ٖةبووة و تَيِشواْيٓى بؤ )َشؤظ و ئائ( )َشؤظ و طياطةت( 

                                                     
 . 71-70ٍ ٖةَإ طةسضاوة ، -77

)َشؤظ و ئابوسى( )َشؤظ و نؤَةَيطا( )َشؤظ و ِسؤػٓبريى( ِسووٕ 
ِسوٕ ْةبووة و ْية! بةَيهو ية خاْةى ْية، ِساطترت ْةى ٖةس 

طةسةتايةتى بووٕ و صؤسداس عةدةَيؼذاية.دياسة َيًةتَيهيؽ 
ٍَ ئةّ  ْةتواَْيت تَيطةػتٓى ِساطت و َاَةَيةى دسوطت يةطة
ضاالنياْةدا بهات، ئةوا َةسهوَة بةوةى بة بةسدةواَى ية 
ثةساوَيضى ريإ و رياسى ديٗاْذا مبَيَٓيتةوة، ٖةسبؤية بة 

نؤَةاليةتى و  –اى ََيزوو)ئائ و طياطةت و ئابوسى دسَيز
ِسؤػٓبريى (ْاَؤبووْى خودى نوسديإ قوَيرت نشدوةتةوة، 
بةسونُى ئةوةى نوسد َيًةتَيهى بٓياتٓةس ْةبووة و ْةى 
ٍَ ئةّ ضاالنياْةدا َاَةَية بهات، ئةوةؾ وايهشدوة  صاْيوة يةطة

شاوة نة ئةو وةى ئاَشاصيو ية اليةٕ ئةو َٖيضاْةوة بةناسَٖيٓ
.ئائ الى نوسد بؤ صياتش 78ضاالنيةناْى ية ٖةَيهؼاْذاية 

ػةسيعةت و ديٓذاسى بووة ْةى وةى فاسغ و عةسةب و توسى نة 
بؤ َةطةيةى ْةتةوايةتى و طياطى بةناسيإ َٖيٓاوة، ئاػهشاية 
فاسطةنإ َةصٖةبى ػيعةيإ نشدوةتة بابةتَيهى طياطى و 

ػَيوة توسنةناْيؽ َةصٖةبى  طودى صؤسيإ يَيبٓيوة، بةٖةَإ
طوْيإ نشدوةتة ثؼتيواَْيو بؤ دودا نشدْةوةى خؤيإ و 
طوديا يَيبيٓيوة، بةالّ ئةَة الى نوسد واْة بووة، بةَيهو َيًةتى 
نوسد فشة ئائ بووة طةسةِساى صؤسيٓةى طوْة بووٕ ئةواْى 
تشيؼى ػيعة و طابئة ونانةى و ئَيضدى َةطيشى و دويةنة 

دوو دةوَيةتى طةفةوى و قاداسيذا نة ػيعة بوو،  بووٕ، يةٖةس 
نوسد بة ٖؤى َةصٖةبيةوة توػى ضةوطاْةوة و نوػتاس 

. يةِساطتيذا دياواصية ديٓى و َةصٖةبيةنإ ٖؤناسى 79ٖاتووٕ
دسوطتبوْى  دياواصى و يَيذابِشاْى نوسد بووٕ يةْاوخؤدا، 
بةالّ بةثَيطةواْةوة دياواصية َةصٖةبيةنإ ٖؤناسى ْضيو 

 .ووْةوةى بةػَيهى نوسد بووة ية دورَٓاْى نوسدب

نوسد بة دسَيزاى ََيزووةنةى ْةيتواْيوة ئائ وةى ضةنَيو      
يةبةساَبةس ْةياسةناْيذا بةناسبَٗيَٓيت، ياخود بةديوَيهى تشدا 
نوسد ٖةَيؼة بة ثريؤص طةيشى ئايٓى نشدوة الى وابووة الدإ 

داْشاوة تاواْة، بؤية  يةو ضواسضَيوة داخشاوةى ئائ نة ثَيؼرت
ئةَاْة وايإ نشدوة نة ٖةَوو ضانظاصيةى ية ئايٓذا تاواْة و 
دةضَيتة خاْةى بَى باوةِسيةوة، ٖةسئةَةؾ وايهشدوة نوسدة 
ٍَ دةوَيةتى عومساْى و نوسدة ػيعةناْيؽ  طوْيةنإ بطٓة ثا

                                                     
ًََيو، غ خ، ٍ -78 -28د. ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
29 . 
 .177-176ئاساّ عًى طعيذ: غ خ، ٍ -79
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ٍَ دةوَيةتة ػيعةناْى ئَيشإ و ئةواْةى نة َوطوَيُإ  بطٓة ثا
.نةواتة بةٖؤى 80وْةتة َْيوإ ئةّ دوو بةسداػةوةْةبووٕ نةوت

ئايٓةوة يةرَيش طوػاسى ٖاوئايٓى و ٖاوَةصٖةبى نوسدةنإ 
نةوتوْةتة صؤس ٖةَيةى ََيزووى طةوسةوة، نة صياْةناْى صؤسٕ ية 
طةدةى ْؤصدةػذا ٖةسدوو دةوَيةتى عومساْى و ئَيشاْى ية 

و بؤ ٖةَوو ناسَيهياْذا ئايٓى ئيظالَيإ نشدوةتة ضةنَي
صاَيبووٕ بةطةس نوسدةناْذا، طةسةِساى ئةَةؾ نوسد ْاوةْذَيهى 

نًتوسى( تايبةت و بةَٖيضيؼيإ ْةبووة نة يةرَيش  –)ئايٓى 
ئاالنةيذا َٖيضة طياطية دياواصةنإ نؤبهاتةوة و ْاطٓاَةيةنى 

، 81نوسداْةيإ ثَي ببةخؼَيت و وصة بة طياْى ِساثةِسيٓةنإ بذات
ضايةنى تايبةت يإ قوتاخباْةيةنى ْةبووْى ئائ و ئايٓ

فةيظةفى طةسضاوةيةنى بةدبةختى نوسد بووة، واتة ْةبووْى 
ئايذؤيؤريةنى تايبةت نة تةواوى َيًةتى نوسد يةنبخات و 
ْةبٓة ثاػهةوتةى َيًةتاْى ْاوضةنةو نًتوس و صَاْى خؤى 

ة .ْوطةسى عةسةبى )عبذايشمحٔ ئينب 82بجاساطتاي
بةفانتةسى ئائ و بريوباوةِس ص( بايةخ  1406-1332خةيذوٕ

داوة ية بةَٖيضنشدٕ و يةنخظتٓى َٖيض و تواْاناْى َشؤظى 
خيًََةنى، الى واية دةَاسطريى خيًََةنى بةبَى بوووْى ئايَٓيو نة 
ثةيوةْذى َْيوإ تانةناْى ٖؤصةنإ بتةو بهات دةطهةوتَيهى 
َةصٕ بةدةطت ْاَٖيٓٔ، ضوْهة ئائ دةبَيتة َايةى ِسَيطشى 

ية ناسة خشاثةناْى ٖؤص، ضوْهة ٖؤص ٖةَوو ناسةناْى  نشدٕ
خؤى الباػة، طةس خشاثيؽ بَيت، بؤية ثَيويظتى بة ئايَٓيو 

. بؤية  83ٖةية تا يةّ ناسة خشاثاْة اليبذات و ِساطتى بهاتةوة
ئينب خةيذوٕ ئاطادسى دةدات نة دةَاسطريى خَياَليةتى بةبَى 

ةى ْةٖاَةتى و بووْى ئائ و ئايذؤيؤديةى دةبَيتة طةسضاو
َةيٓةتى  بؤ نؤَةَيطة، بةالّ صؤس نات ئةوةى صؤس طشْطرتة ية 
ئائ تَيطةػتٓى َشؤظةناْة ية ئائ ْةى خودى ئايٓةنة، 
بةديوَيهى تشدا بووْى ئائ طشْطة بؤ يةنطشتٔ وثَيؼهةوتٓى 

 نؤَةَيطة.

                                                     
 .59-57دَيجاى دباس َةال عًى: غ خ ، ٍ -80
 .64، ٍٖةَإ طةسضاوة -81
ٍَ ٖاواس : نوسد و  -82 ،  غ خ، 1بانوسى نوسدطتإ، بطستُذ ِسةطو
 ٍ255. 
عبذايشمحٔ ابٔ خًذوٕ: تاسيخ ايعالَة ابٔ خًذوٕ، نتاب ايعرب  -83

، 1999، داس ايهتاب املصشي، ايكاٖشة، 1وديوإ املبتذأ و ارترب، ز
 . 278ص

يةاليةنى تشةوة ناسيطةسى خشاخ بةناسَٖيٓاْى ئائ يةاليةٕ      
ساْةوة بؤ َةبةطتى دةطت بةطةساطشتٓى نوسدطتإ، داطري نة

ناسيطةسيةنى تشطٓاى و َةبةطت داسيؽ بووة، ضوْهة ية 
ضةْذئ قؤْاغى ََيزوويذا نوسدطتإ طاوطةسدوْى دةطتى ئةو 
نةطاْة بووة، نة بةْاوى ئايٓةوة تَيهؤػاوٕ نوسدطتإ داطري 
بهةٕ، صؤسَيو ية داطرينةساْى نوسدطتإ بةْاوى ئايٓةوة 
ٖاتوْةتى ْاو خانى نوسدطتإ، فاسطةنإ و توسنة 
عومساْيةنإ ٖةَيطشى ئةّ طياطةتة بووٕ ية داطري نشدْى 

. ػائيظُاعيٌ طياطةتَيهى توْذوتيزى درى 84نوسدطتاْذا 
نوسد بةناسَٖيٓاوة  و صؤسى يَيهوػتوٕ، ية بةسئةوةى طوْى 
ٍَ توسنُاْة ػيعة َةصٖةبةنإ بة  َةصٖةب بووٕ، بةالّ يةطة
باػى دوالوةتةوة، يةنَيو ية طياطةتةناْى ػائيظُاعيٌ 

ة . بةٖةَإ ػَيوة 85يةْاوبشدْى َريْؼيٓة نوسديةنإ بوو
صؤسبةى دوالْةوةناْى نوسد يةاليةٕ توسنةوة بةٖؤى ئايٓةوة 

. بؤ منوْة بةٖؤى 86يإ ٖةس فِشوفيًَََيهةوة يةْاوبشاوٕ 
يظى(( ٖاوَةصٖةبيةوة و بة ِسؤَيى ))َةال ئيذسيظى بةدي

بووْة  1514نوسدةنإ ية دةْطى ضاَيذيشاْذا  ية طاَيى 
ياسيذةدةسى طوثاى توسى، بؤية طوثاى عومساْى تواْى 

، ْانؤنى نوسد وتوسى يةو 87بةطةس طةفةويةناْذا طةسبهةَيت
ٍَ توسنة عومساْيةنإ  ِسؤرةوة دةطتى ثَيهشد نة نوسد داياْة ثا

ةطتَٓيهةوة، دياسة ية طةسدةَى طوَيتإ طةييِ بةٖؤى ثةميإ ب
توسنةنإ دةطتياْهشدة خشاثةناسى و صةبش و صةْط بةساَبةس بة 
ٍَ َريْؼيٓةناْذا  نوسد و ثةمياْةنةيإ ثَيؼَيًهشد نة يةطة

. دياسة طوَيتإ طةييُى يةنةّ بة ثَيذاْى 88طشَيياْذا بوو 
بةستيٌ واى ية صاْاى نوسد ئيذسيظى بةدييظى نشد نة بةٖؤى 

ة ناسيطةسى يةطةس َريْؼيٓة نوسديةنإ ثًةوثايةى ئايٓيةو
دابَٓيت تا ٖةَوويإ ية دةوسى طوَيتإ نؤ بوْةوة و ِسَيهةوتٓى 
ٍَ ببةطنت، ٖةسضةْذة طياطةتى ػا ئيظُاعيًى طةفةوي  يةطة
ػيعة َةصٖةبيؽ، ٖؤناسَيهى تش بوو بؤ ئةو ناسةى َريةنإ، 

                                                     
 .51بةسصإ ئةمحةد نوسدة: غ خ ، ٍ-84
ٍَ ٖاواس : نوسدوبانوسى نوسدطتإ ، بط-85 ، غ خ ، 1ستُذ ِسةطو
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 . 96، ٍ 2009ضاثخاْةى ِسؤرٖةاَلت، ٖةويَيش، 
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ة ٖةسوةٖا طوَيتاْة توسنةنإ ضةنى ئايٓيإ بةناسَٖيٓا بؤ ي
ْاوبشدْى َريْؼيٓة نوسديةناْى وةى َريْؼيٓى طؤسإ و 

. صؤسَيو ية ْوطةسإ اليإ واية ئائ يةنَيو بووة ية 89بؤتإ 
فانتةسةناْى ِسوخاْى َريْؼيٓى طؤسإ، ناتَيو عومساْيةنإ 

(، 1836ٖاتٓة نوسدطتإ بؤ طةسنوتهشدْى َريى طؤسإ)
دة ويظتيإ طود ية فانتةسى ئايٓى وةسبطشٕ، طةسنش

طةسباصيةناْى عومساْى ْاَةيإ بؤ َري ستُذ ْوطى وداوايإ 
. ٖةس 90يَيهشد، نة ْةبَيتة باعيظى ِسراْى خوَيٓى َوطوَيُاْإ

بؤ ئةّ َةبةطتة ْاَةيإ ْاسد بؤ  )َةالى خةتَى( نة َوفتى 
ٍَ طوثاى عومساْيذا  َريْؼيٓةنة بؤ ئةوةى ػةِسنشدٕ يةطة

َريْؼيٓةنةيؽ ية سةساّ بهات و خةَيو و طةسباصةناْى 
ػةِسنشدٕ طاسد بهاتةوة، بؤية َةالى خةتَيؽ فتواى سةساَى 
ٍَ طوثاى خةييفةى عومساْى بةوةؾ  ػةِسنشدْى دةسنشد يةطة
طةسباصةنإ ية بةسطشى نشدٕ طاسد نشدةوة و نؤتايؽ بة 
دةطةالتى َري ستُذ ٖات، ئةَةؾ بةٖؤى خياْةتى َةالى 

 .91خةتَي

ٖةسوةٖا ناتَيو عومسإ ثاػاى طةسنشدةى طوثاى       
عومساْى بوو َْيشدسا بؤ طةسنوتهشدْى ِساثةِسيٓى بةدسخإ 

(دا طةسدةّ ٖةوَيةناْى خظتة طةِس تا 1847-1846ئةويؽ ) 
ٍَ دةوَيةتى  نةطاْى ضواس دةوسى بةدسخإ ثاػا ثاَيبذةْة ثا

يظتى عومساْى وثؼت بهةْة بةدسخإ ثاػا، عومسإ ثاػا و
طود ية دئ وةسبطشَيت، بؤية ئاطادساى ْوسوال بةط و ستُود 
خإ ئةناتةوة ٖةسنةطَيو ية ئائ و دةوَيةتى عومساْى 
ٖةَيٗاتبَيت طةسئةجناَى تياضوْة، بؤية ية ِسؤرى سةػشدا ٖيض 
قظةيةنتإ ثَي ْية، ضوْهة َٔ ئَيوةّ ئاطاداس نشدوةتةوة يةّ 

ٕ ةوَيةتى عومساْى ديٓى . تةَاػانةئ يَيشةدا د 92ناسةتا
بةناسَٖيٓاوة تا َرية نوسدةنإ ْاثانى بهةٕ .بةّ دؤسة وةى باو 
بووة ية نؤَةَيطةى ئيظالَيذا ية نؤٕ و ْوَيذا، ََيزووة ثِش 
ْةٖاَةتى و دةسدةطةسى و ضةم بةطتوةنةى بة َريات بؤ نوسد 

                                                     
، ٖةويَيش، 3نوسدطتإ و ػؤِسػةنةى، و.نوسدؤ، ض مجاٍ ْةبةص: -89

2007 ٍ ،64 . 
د.دةييًى دةييًى : نوسدةناْى ئيُجشاتؤسى عومساْى، و. د.  -90

 .184-183، ٍ 1987ناوغ قةفتإ ، بغذاد، 
سظني سوصْى َونشياْى: ََيزوى َرياْى طؤسإ، ضاثخاْةى 91

 .62-61، 1962ٍ، ٖةويَيش،2نوسدطتإ، ض
 .213-212غ خ، ٍ طيٓإ ٖانإ: -92

َاوةتةوة، صؤسبةى نات ئائ ئاَشاصى دةطتى دةطةالتذسإ 
ؼةنة وانةوتوةتةوة نة ثياواْى ئايٓى بنب بة بووة، ٖاونَي

داسدةطتى دةطةالتذسإ، ية ِساطتيذا صؤسَيو ية فةقيٗةنإ ية 
بواسى سيًة ػةسعيذا باال دةطت بووٕ  و تواْيوياْة ثاطاوى 
ػةسعى بؤ ٖةَوو ناسَيو بَٗيٓٓةوة ٖةتا طةس ناسَيهى خشاثيؽ 

صى ناسَيهى بَيت، بؤية طوَيتاْة صؤسداسةناْيؽ ناتَيو ْيا
ٖةبووبَيت فةقيٗةناْى نؤنشدوةتةوة و َةبةطتى خؤيإ 
ثَيِشاطةياْذوٕ و ئةواْيؽ نة بيٓيوياْة طوَيتإ طوسة يةطةس 
ناسةنةى، ئةوا ئايةت و سةديظيإ بؤ طوجناْذوة و ناسةنةى 
طوَيتاْيإ ػةسعاْذوة، ػايةْى باطة فةقيٗةنإ ية ََيزووى 

تايبةتيإ الى خةييفةنإ طياطى ئيظالَيذا ثًةو ثايةيةنى 
ٖةبووة، ضوْهة ِسوناسى ػةسعى ئائ بووٕ، نة خةالفةت 
يكَيهى ئةو ػةسعة بووة، بة واتايةنيرت فةقيٗةنإ ناسيإ بة 
ػةسعيةتذإ بة خةالفةت نشدوة و خةَيهيؽ بِشواى تةواويإ بة 

. 93فتواى فةقيٗةنإ نشدوة ية فتواناْى ئةوإ دةسْةضووٕ
ْيؽ يإ ثياوى ئايٓى بووٕ يإ ثياوى ئايٓى صؤسَيو ية َريةنا

ناسيطةسى يةطةس داْاوٕ، ْةػيإ تواْيوة ِسَي ية دةطةالتى 
ثياواْى ئايٓى بطشٕ ْةوةنا طوَيتإ يإ خةَيهةنةيإ ىَل صويش 
ٍَ َظتةس سيطذا طفتوطؤ  ببَيت، ستُود ثاػاى بابإ ناتَيو يةطة

قةػةنإ ية  دةنات ئةوةى ال طةيش دةبَيت نة  سيض دةَيَيت
والتى بةسيتاْيا يوت ْارةْٓة ْاو طياطةتةوة، ٖةسوةٖا ستُود 
ثاػا باغ يةوة دةنات، نة ئةو دطة يةََيزووى ثَيغةَبةسى 
ئيظالّ و ثياوضانإ تايبى ػاسةصابووٕ ية باسةى ََيزووى 
َيًةتةنةى خؤيةوة ْية، ْةى ٖةس ئةَة ئةسدةالْيةنإ و َري 

دة ئيضديةنإ توْذو تيز بووٕ ستُذى طؤسإ بةساَبةس نوس
 . 94ئةَةؾ بةٖؤى ئايٓةوة بووة

يةاليةٕ توسنةناْةوة ئائ وةى طياطةت بةناسَٖيٓشاوة       
ئةطةس تَيبيٓى بهةئ ٖةس بةْاوى ئايٓةوة ِساثةِسيٓة 
نوسديةناْيإ طةسنوت نشدوة، بةسونُى ئةوةى ٖةسدووال 

وايإ ٖاوئائ و ٖاو َةصٖةب بووٕ، بؤية عومساْيةنإ 
يةخةَيو طةياْذوة نة طويتإ خةييفةى َوطوَيُاْاْة و بةِسودا 
وةطتإ و ػةِسنشدٕ يةطةَيى دةسضوْة ية ئايٓى ئيظالّ، يإ 
صؤسنات نوسدةنإ ٖاوناسى دةوَيةتى عومساْيإ نشدوة بة 

                                                     
ٌَ طةسى دةَظةسى  -93 ْةدِ عةبذوال ستُذ: عةػشةتطةسى و خَي

 . 67-66، 2005ٍدرى دةوَيةتى َؤدَيشٕ،طًَيُاْى، 
 . 50-49طؤسإ طةالّ:   غ خ ، ٍ -94
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ْاوى غةصاو ديٗادةوة، بؤ منوْة بةػذاسى نشدْى ػَيخ 
( 1878-1877َيى) عوبةيذوال ية ػةِسى عومساْى ِسوطي طا

نة دطة ية صةسةس و صياْى طياْى و َاَيى ٖيطى بؤ نوسد تياداْة 
بووة، ٖةسوةٖا بةػذاسى نشدْى نوسد ية طواسةى سةَيذيةدا 

، بؤ 95( دووباسة ئايٓى ئيظالّ فانتةسَيو بووة1891ية طاَيى) 
ضووْة ْاو طوثاى سةَيذية و  بةػذاسى نشدْى نوسدةنإ ية 

ضوْهة بة ثَيى فةسَاْى طوَيتإ ثياواْى نوػتاسى ئةسَةْذا، 
ئايٓى ية َضطةوتةناْذا فتوايإ داوة بة نوػتٓى ئةسَةْيةنإ 
بةوةى نافشٕ و ثَيويظتة بهورسَئ، بة ٖؤى ٖةَية تَيطةػتٓى 

ة . ية  96نوسدةنإ ية ئائ فشيوى ئةّ فتوايةيإ خواسدو
ئايٓيإ ِساطتيذا صؤسَيو ية ِساثةِسيٓة نوسديةنإ َؤسى و بٓةَاى 

ثَيوة دياسة، يإ ئائ نؤَيةنةيةنى بٓةِسةتى ئةو ِساثةِسيٓاْة 
بووٕ، بؤمنوْة صؤسَيو ية طةسنشدة نوسدةنإ ية صاْاياْى ئايٓى 

. َري ستُذى ِسةواْذص 97بووٕ و ػوَيٓهةوتةى خؤيإ ٖةبووة 
يةػهشَيهى طةوسةى ْاسدة طةس ئيضديةنإ  1831ية طاَيى 

، ْضيهةى دوو ٖةصاس 98يةنإ نشد نوػتاسَيهى صؤسي ية ئَيضد
(نةغ يةو 500ديًى يَيطشتٔ و ْاسدْيةوة بؤ ِسةواْذص، نة )

ديالْة نيز و رٕ بووٕ،  دواتش َري ستُذ ئةَاْةى وةنو دياسى 
. ٌَ  99داية ئاغاناْى نؤية و ٖةويَيش و ِسةواْذصو َوط

ًََيوَيتى      ئةوةى تَيبيٓى دةنشَيت ية ََيزوودا ) ْةخة
ياطى و ئيظالَى( نوسدة، ضوْهة تةْاْةت ية عةقًَيةتى ط

طةسدةَى ئيظالّ و دواى ٖاتٓى ئيظالَيؽ نوسد ْةيتواْيوة 
وةى َٖيضة ئيظالَيةناْى طؤِسةثاْةنة ٖةَيوَيظتى دسوطتى 
خؤى دياسى بهات و ية َْيو ئةو طةَة طياطياْةدا دسوطت 
ٖةْطاو بَٓيت، ئةَة يةناتَيهذا ْةتةوةناْى)عةسةب و فاسغ و 

ى( ٖةوَيى بوْيادْإ و ثاساطتٓى قةواسة و صَإ و نًتوسى توس
خؤياْذاوة و طوديإ ية ئائ وةسطشتوة، بةالّ نوسدةنإ ية 
اليةٕ ئةّ َٖيضاْةوة بةناسَٖيٓشاوٕ 

ا .بةزتؤسة صؤسداس ئائ بووةتة 100يةًَُالْيةناْياْذ
                                                     

 . 61-57دَيجاى دباس َةال عًى:  غ خ  ، ٍ -95
 . 62-61، ٍ ٖةَإ طةسضاوة-96
 . 56بةسصإ ئةمحةد نوسدة : غ  خ ، ٍ-97
ئةَني صةنى بةط: ََيزووى نوسدونوسدطتإ،ضاثخاْةى ستُذ -98

 . 219،ٍ 1931داس ايظالّ، بغذاد،
 .76-74سظني سوصْى َونشياْى: َرياْى طؤسإ، غ خ ، ٍ-99

ًََيو، غ خ، ٍ  -100  . 37د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة

طةسضاوةى وابةطتة بووْى نوسد بة دورَٓةناْيةوة و 
ؤيةوة خياْةتى ية ْةتةوةنةى خؤى ٖةْذَيهذاسيؽ بةّ ٖ

 نشدووة. 

تةوةسى ضواسةّ / ْةبووْى قةواسةيةنى تايبةت و ئاساطتهشدْى 
 ََيزووى نوسد ية اليةٕ داطرينةساْةوة:

ئةطةس طةيشى ََيزووى َيًةتى نوسد دةنشَيت، ية دواى         
خ ص(وة  ْةيتواْيوة قةواسة و  550ِسوخاْى دةوَيةتى َادةوة)

ى تايبةت بةخؤى ٖةبَيت نة طؼت نوسدطتإ دةوَيةتَيه
بطشَيتةوة، نوسد ئةو َريْؼيٓاْةؾ نة ٖةيبوٕ دةطةالتَيهى 
ْاوضةى طٓوسداسيإ ٖةبووة و نة صؤسبةى نات بة دةطةالتة 
بةَٖيضةناْى ْاوضةنةوة بةطرتاوةْةتةوة و ٖيض يةنَيو يةّ 

طتإ َريْؼيٓاْة ْةيإ تواْيوة فيذساطيؤَْيو ثَيهبَٗيٓٔ و نوسد
بهةْة خاوةْى قةواسةيةنى تايبةت، بةثَيطةواْةوة 
َريْؼيٓةناْى نوسدطتإ وةى ػةسةفخاْى بةدييظى باطى 
نشدوة يَيهذابِشاو بووٕ و داْيإ بةيةنرتيذا ْةْاوة، ئةّ ْةبووْى 
دةوَيةتة وايهشدوة َيًةتى نوسد توػى نَيؼةى بٓةِسةتى 

ببَيت و ببَيتةوة و بوْيادى تانى نوسدى توػى ئاسيؼة 
باسطاوى بهشَيت بة طشوػتى ْةتةوةناْى ديهةى ْاوضةنة، 
َيًةتى نوسد خاوةْى ََيزووى طشوػتى خؤى ْية و صؤسداس 
داطرينةسإ ِسؤييإ ية دسوطتبووٕ و ئاساطتةنشدْى 
َيزووةنةيذا طَيِشاوة، نوسديؽ صياستش ِسؤَيى ناسةنتةسي 

ٖةَية و  طَيِشاوة، ئةواْةؾ وايإ نشدوة نوسد توػى ضةْذئ
ْانؤنى ببَيتةوة . ئةطةس تةَاػاى ََيزووى نوسد بهشَيت 

 صؤسبةى دوالْةوةناْى خياْةتيإ تيادا ئةجناَذساوة.

ئاػهشاية دةوَيةت ثةيوةْذى بة ػهؤَةْذى َشؤظةوة ٖةية،      
ضوْهة دةوَيةت ناس بؤ ئةوة دةنات طةسدةّ ئةْذاَاْى 

ذا نؤبهاتةوة، نؤَةَيطةيةى ية رَيش ضواسضَيوةيةنى طياطي
يةٖةس دؤسة ٖةِسةػةيةى و دةطتذسَيزيةى بياْجاسَيضَيت، تاى ية 
دةسةوةى دةوَيةتذا بووَْيهى الواصى ٖةية، َشؤظ ناتَيو ٖةطتى 
نشد نة خاوةْى دةوَيةتَيهى عةقاَلْي و ٖةقية صياتش ٖةطت بة 
يَيجشطشاوى دةنات و ػاْاصى بة ٖةَوو ػتَيهى والتةنةى 

ية َشؤظ صياتش ية ْاو دةوَيةتذا ضاسةْوطى خؤيةوة دةنات، بؤ
دياسة و ئايٓذةى طةػة دةنات و ثاسَيضساو دةبَيت، ئةطةسْا 
َشؤظ ية دؤخى بَي دةوَيةتيذا ٖةَيؼة يةبةسدةّ ٖةِسةػة و 
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 101َاَيوَيشاْى و دةسبةدةسيذاية و ضاسةْوغ و ئايٓذةى ْادياسة
. 

بةناسَٖيٓشاوة وةى ية ََيزووى نوسد دا ئةوة دةسدةنةوَيت نة  
، بؤ منوْة ئةبو َوطًيُى خوساطاْى ية باْطةواصى 102ئاَشاصَيو

عةباطيةناْذا دةوسى طشْطى بيٓى نة صؤسبةى طةسضاوةنإ بة 
نوسدى دادةَْئ، ئةّ نةطايةتية ِسؤَيى طشْطى ٖةبوو ية 

، بةالّ 103ِسوخاْى ئةَةويةنإ و طةسنةوتٓى عةباطيةناْذا 
ْةَا تؤَةتباسيإ نشدو ية ْاويؼيإ  دواى ئةوةى ناسيإ ثَيى

بشد.ٖةسوةٖا نوسد سِؤَيى طشْطيإ ٖةبوو ية طةسنةوتٓى 
طةدتوقيةناْذا، بةطةس بَيضةْتةناْذا ية ػةِسى 

(صايٓىهة دةطةالتذساسى نشدةى عةباطيةنإ 1071َةالصطةسد)
ٕ . ية ٖةَيُةتى خاض دسومشةنإ بؤطةسخةالفةتى 104بوو

تواْى ػهظت بة ٖةوَيى خاض  عةباطى، طةالسةديٓى ئةيوبى
دسومشةنإ بَٗيَٓيت، دياسة صؤسبةى طةسنشدة طةسباصيةناْى 

. ٖةسوةٖا  نوسد درى َةغؤيةنإ 105طةالسةدئ نوسد بووٕ
ٍَ َةَاييهةناْذا، بةالّ  ئةوةى طةيشتشة بةػَيو ية  دةْطى يةثا
نوسدةناْى طٓوسى فاسطيؽ يةاليةٕ َةغؤيةناْةوة 

سيإ ية ٖةَيُةتة ناويهاسيةناْى بةناسدةَٖيٓشإ و بةػذا
. ٖةسبؤية نوسد صؤسبةى نات خاوةْى بِشياس 106َةغؤيةناْذانشد

(ناتَيو َري 1830و ضاسةْوطى خؤى ْةبووة، بؤ وَيٓة طاَيى)
ستُذى َريى طؤسإ َٖيشػى نشدة طةس طٓوسى دةوَيةتى 
قاداسى بؤ ْاوضةناْى الجيإ و َٗاباد وطةسدةػت و دةطتى 

ٍَ طةيؼتة فتح عًى ػاى قاداس بةطةسدا طشت، نا تَيو ٖةوا
يةنظةس خوطشةوخاْى َريى ئةسدةالْى يَيٗاْذاو ئةويؽ بَى 
برينشدْةوة! ثةالَاسى َريى ِسةواْذوصيذا و يةو طٓوسة 
وةدةسيٓا، يريةدا طةيشى ٖةَيوَيظتى ئةّ دوو طةسنشدة بهشَيت 
ية بشى ئةوةى َريى طؤسإ و ئةسدةاَلٕ يةنبطشٕ و ْاوضةنة 

                                                     
،ضاثخاْةى 1دواِْشؤ َظتةفا نشيِ: خياْةتهاسإ، بط -101

 . 50،ٍ 2018ُاْى،ضواسضشا،طًَي
ًََيو، غ خ، ٍ  -102  . 32د. ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
 . 62ٍنوسدطتإ و ػؤِسػةنةى، غ خ ، دةَاٍ ْةبةص : -103
ًََيو، غ خ،   -104 -35د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
37 . 
ٍَ اواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بط-105 ، غ خ، 1ستُذ ِسةطو
ٍ487 . 

 .153ََيزووى نوسدونوسدطتإ ، غ خ، ٍستُذ ئةَني صةنى :  -106

طاس بهةٕ، دةبيٓشَيت خوطشةوخإ وةى داسدةطتى ػاى ِسص
قاداس بَى برينشدْةوة ثةالَاسى طوثاى طؤساْيذا، ناتَيو ية 

(ستُودثاػا نة نوِسى عبذايشمحإ ثاػاى بابإ 1831طاَيى) 
و دَيٓؼيٓى بوو، يةتاو طًَيُإ ثاػاى بشاى ٖةَيذَيت  و ٖاْا 

ٕ خوطشةوخإ بة بؤ ئَيشإ دةبات، بةثَيى فةسَاْى ػاى ئَيشا
طوثايةنةوة ثةالَاسى قةَيُِشةوى عومساْى ئةدات و 
ستُودثاػا دةطةِسَيَٓيتةوة َريايةتى بابإ و طًَيُإ ثاػا 
بةسةو بةغذاد ٖةَيذَيت، ئةّ دووباسة نشدْةوةية ْيؼامنإ 
دةدات خوطشةوخإ ئاَشاصَيهى دةطتى ػابووة و خؤى 

نى َيهاْيهى بووة خاوةْى بِشياسى خؤى ْةبووة ، ئةو طةَةية
 .107و ئاساطتةنشدْةنةى الى ػاى قاداس بووة

عومساْيةنإ ٖةَيؼة ويظتوياْة نوسدةنإ بذةٕ بةطز      
يةنتريدا، ئةّ طياطةتة طوَيتاْة توسنةنإ ٖةَوويإ 
طشتوياْةتةبةس، ئةوةؾ ْةى ٖةس يةْاو بٓةَاَيةى فةسَاِْشواى 

ٌَ و ٖؤص و ترية  ِسةوةْذ و َريةناْذا، بطشة يةْاو خَي
نؤضةسةناْيؼذا ٖةَإ ناسيإ نشدوة و ثاػا توسنةنإ 
ٖةَيؼة طةسطةسَى ئاراوةْاْةوة بووٕ يةْاو بٓةَاَية 
فةسَاِْشةوا نوسدةناْذا و تؤوى دوبةسةنى و تيهبةسدإ و 
خؤخؤسى و ػةِسى بشانورى تيادا َْيزاوٕ، ضوْهة بةّ 

و  طياطةتة دةطتيإ بةطةس طةسوةت و طاَاْياْذا طشتوة
ِسَيطةيإ ية بةَٖيض بووٕ ثَيؼهةوتٔ و طةػةنشدْيؼيإ طشتوة و 

ٕ .عةسةب و توسى و فاسغ 108ْايإ ثةسراوةتة طةس خؤيا
ٖةَيؼة ناسيإ يةطةس ئةَة نشدووة و صؤسنات ية َْيوإ 
خؤياْذا نؤبوْةتةوة بؤئةوةى َيًةتى نوسد توػى ػةِسى 

بةئاطاْى  بشانورى بهةٕ و طةسبهةْة طياْى يةنرت تابةّ دؤسة
بةطةسياْذا طةسبهةوٕ و ْةٖئًََ رَاسةيإ صؤس صيادبهات،  
نوسديؽ ْةفاَاْة صؤسنات بووْةتة دورَٓى يةنرتى بة فيتى 

.عبذايشمحٔ ثاػاى نوِسى ستُود ثاػاى بابإ نة 109بَيطاْة
( بووة بة َريى بابإ نة َريَيهى ئاصا بووةو 1788يةطاَيى )

ٍَ ٖةوَيَيهى صؤسى داوة بؤ طةسبةخؤ ى، ضةْذئ ػةِسى يةطة
                                                     

ٌَ، غ خ، ٍ-107  . 112-111ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
نوسد ونوسدطتإ ية ْيطاى ضةْذ طةِسيذةيةنى نؤَةَيَيو ْوطةس: -108

، 2010ِسؤرئاواييةوة، و. ػونشَظتةفا، ضاثخاْةى ئاساغ، ٖةويَيش،
ٍ46. 

ذ طةسةواْى: ِسةواْذص)ْاوضةى ِسةواْذص َاَؤطتا فةحتوال امح -109
 . 74، 2006ٍدؤَيى ئانؤ وطةسةوإ(،طًَيُاْى،
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طوثاى واىل بةغذاد دا نشدووة و دوو ػةِسيإ ية دةسبةْذى 
باصيإ بووة نة ٖةسدوونيإ ػهظتى َٖيٓاوة بةساَبةس ئؤسدوى 
ٍَ واىل بةغذاد  بةغذا بةٖؤى ئةوةى خاييذ ثاػاى بشاى يةطة

، خايذ ثاػا ية ناتَيهى صؤس تةْطاْةدا بةػَيهى 110سَيهةوتبوو
محإ ثاػاى تةفشةدا و َٖيٓاْية ْاو يةػهشى طوثاى عبذيِشة

. خضَة ْاسةصةناْى َريى بابإ نة ػاسةصاى 111دورَٓةوة
ْاوضةنة بووٕ ِسَيطاى َْٗيٓيإ ثيؼاْى طوثاى عومساْيذا، 
ئةونات طوثاى عومساْى ية ثؼتةوة ئابًَوقةى عبذايشمحٔ 
ثاػايذا، ئةّ دةسدةى ْاو بابإ َٖيٓذة طشإ بووة ٖةتا 

. واتة 112بابإ بةػةسَةوة باطيإ  يَيوة نشدوة َريةناْى 
يةصؤسبةى يةػهش نَيؼيةناْى عومساْى و ئَيشإ بؤ طةس 
َريْؼيٓى بابإ يةنَيو ية ئةْذاَاْى بٓةَاَيةى بابإ خياْةتى 

 نشدوة و ياسَةتى طوثاى داطرينةساْيذاوة.

نةواتة ية ََيزوودا نوسد ياسَةتيذةسَيهى باػى دةوَيةتى         
شإ و عومساْى بووٕ، تةْاْةت ِسوطةناْيؽ ية طةدةى ئَي

ٍَ دةوَيةتى عومساْيذا نشدووة   ْؤصدةدا ضةْذئ ػةِسيإ يةطة
وٖةوَيياْذاوة طود ية نوسد وةسبطشٕ، بؤية ية ػةِسةناْياْذا  
َٖيضي ضةنذاسيإ ية نوسد دسوطتهشدووة در بة دةوَيةتى 

اْةناْى توسى . طوَيت113عومساْى و ئَيشإ ػةِسيإ ثَيهشدوةٕ
ٖةَيؼة ية ٖةوَيى دسوطتهشدْى ْانؤنيذا بووٕ ية َْيوإ 
بٓةَاَيةى فةسَاِْشةواى دةصيشة، بؤية ئةواْيؽ ٖةَيؼة 

. 114خةسيهى طويٓى ػري و تري بووٕ يةيةنرت بة فيتى توسى 
بةطؼتى ََيزووى نوسد ية طةدةناْى ِسابشدودا، دوالْةوةى 

ةوى ََيزووةنةى ْاوخؤى ْاو بوْيادى نؤَةاليةتى دًَ
ْةنشدوة، بوْيادى ْاوةنى و ًَُالَْي ْاوةنيةنإ ية ثةساوَيضى 
ْةخؼة دةسةنيةناْذا بووٕ، واتة يةْاو بوْيادى نؤَةاليةتى 

                                                     
ستُذ ئةَني صةنى بةط: ََيزووى نوسدونوسدطتإ، غ خ، ٍ -110

217 . 
 . 234، ٍ ٖةَإ طةسضاوة -111
د. ناوغ قةفتإ : د. ناوغ قةفتإ :ضةْذ يَيهؤَييٓةوةيةى ية -112

، ٍ 1985، ضاثخاْةى اذتوادخ،ََيزووى بابإ طؤسإ بؤتإ، بغذاد
36. 
ستُذ ئةَني صةنى بةط: ََيزووى نوسد ونوسدطتإ، غ خ، -113
ٍ239- 240 . 

ٍَ ٖاواس : نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بط -114 ، غ خ، ٍ 1ستُذ ِسةطو
201 . 

ٍَ طةسٖةَيذاْى َةتشطية  نوسد يَيهرتاصاَْيو ٖةية و يةطة
ٍَ طةوسةبووْى ٖةِسةػةناْذا ئةو يةيةنذى  دةسةنيةناْذا و يةطة

دةبَيت و فانتةسة دةسةنيةنإ دةبٔ  تشاصاْة طةوسةتش
 . 115بةدياسيهةسى ََيزووى نوسد، ْةوةنو ًَُالْية ْاوةنيةنإ

بةو دؤسة نوسد بةدسَيزاى ََيزوو ئريادةى  َشؤى و        
ْةتةوةي يَيضةوت نشاوة و خؤى خوداْى خاى طةسوةسى 
ْةتةوةى  و ََيزووةنةى ْةبووو، ََيزووةنةى بة نًتوسى و 
فهشيؼةوة وةى والتةنةى داطري نشاوة، ٖةسبؤية بة تةواوى 

يًة نشدٕ ََيزووةنةى ْاَؤنشاوة و تشاريذياى داطري نشدٕ و نؤ
. بؤية ََيزووى نوسد َٖيضةناْى 116يَيشةوة دةطتى ثَيهشدوة

دةسةوة ِساطتةو خؤ يإ ْا ِساطتةخؤ خويكاْذوياْة، واتة طاتة 
طشْطةناْى ئةو ََيزووة طاتى ٖةِسةػةناْى دةسةوةية يإ 
طاتى بة طةِس نةوتٓى دةسةوةية ية رَيش دةَاَهى دؤساو دؤسدا، 

ذاْةوةى ناسنشدْى بوْيادى ٖةسبؤية ََيزووى نوسد ِسةْط
نؤَةاليةتى نوسدى ْية،  صؤسنات دوا وتة و دوا بِشياس بؤ 
َٖيضةناْى بَيطاْةية، بةَاْايةنى ديهة نوسد خاوةْى ََيزووى 

 .117طشوػتى خؤى ْية

يةاليةنى تشةوة ية ْاوخؤى يةى َريْؼيٓذا،  بٓةَاَيةى َري      
س داس نةطوناس ٖةَيؼة ْانؤى و در بةيةى بوْة و تةْاْةت  صؤ

و بشا و َاَى خؤيإ بة نوػت داوة، عومساْيةنإ بيإ 
صاْياية َريَيو خةسيهة بةَٖيض دةبَيت  و دةطةالتةنةى فشاوإ 
دةنات، ئةوا نةطَيهى ْضيهى خؤيإ ىَل ِساطت دةنشدةوة و 
ٖةسدونياْيإ ئةدا بةػةِسدا بؤئةوةى ْةثشرَيٓة طةس ِساثةِسئ در 

.بة دةوَيةتى عومساْ ئةَةؾ ثَيُإ دةَيَيت َريةناْى 118ى 
نوسدطتإ صياتش يةاليةٕ داطرينةساْةوة ئاساطتةنشاوٕ و خؤيإ 
خاوةْى طةسوةسى تةواوى خؤيإ ْةبووٕ و ٖةسناتَيهيؽ 
َريةنإ ية فةسَاْى طوَيتاْةنإ يإ واييةنإ دةسضوبَينت ئةوا 

 ية َريايةتى و دةطةالت دووس خشاوْةتةوة.

                                                     
ًََيو، غ خ، ٍ -115 -47د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
48 . 
ة باطَيهى فهشى ََيزووى ، د. ِسةفيل طابري: بةسةو ََيزوونوست -116

 . 11، 1990ٍطويذ،
ًََيو، غ خ ،ٍ  -117 -55د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
56 . 
 . 87دَيجاى دباس َةال عًى : غ  خ، ٍ-118
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وطشافيا ِسؤَيى طشْطى ٖةبووة يةطةس نوسد بَيطوَإ د     
ئةوةى ئاػهشاية طشوػتى نوسدطتإ صؤسبةى ْاوضةى 
ػاخاوية و ئةَةؾ وةى ٖةْذَيو ية بريَةْذإ باطى دةنةٕ 
ناسيطةسى ِساطتةوخؤى ٖةية يةطةس ريإ و طشوػتى  
َشؤظةنإ بةطؼتى. دياسة وةى )فريْإ بشؤدَيٌ( باطى دةنات 

ٕ بةػَيوةيةنى ِسوونةػى ْةبَيت ْاضَيتة ِسةوتى بة رياسي بوو
ْاو ضياناْةوة و تيايذا قوَيٓابَيتةوة. بشؤدَيٌ بة ِساػهاوى 
ئاَارة بؤ ئةو ِساطتية دةنات بةطؼتى باغ ية ثةيوةْذى نوسد 
و رياسةنإ)بةٖةَوو ِسةطةصةناْيةوة( دةنات و دةَيَيت:" يةَْيو 

إ دسوطت نؤَةَيطاناْذا )ػاس( و )ْاوضة ْضَةنإ( رياسةن
دةنةٕ، ضياناْيؽ بةػَيوةيةنى ِسوونةػاْة ْةبَيت ْانةوْة 
رَيش ناسيطةسى رياسةناْةوة، ضيانإ بةطؼتى ديٗاَْيهٔ ية 
ثةساوَيضى ئةو رياساْةدا دةََيٓٓةوة نة دسوطتهشاوى ػاس و 
ْاوضة ْضَةنأْ، ئةطةس طةيشى رياسى ِسؤَاْى بهةئ ية 

ّ ية ْاوضة ػاخاويةناْذا ثَيذةػتةناْذا طةسنةوتو بوو، بةال
بةثَيطةواْةوةبؤ وَيٓة بةسبةسةناْى بانوسى ئةفشيكا بةِسونةػاْة 

. ئةّ تيؤسية ئةوةَإ الئاػهشا دةنات 119ْةبَيت َوطوَيُإ ْني 
نة بة ٖؤى ئةوةى صؤسبةى خانى نوسدطتإ ْاوضةيةنى 
ػاخاوى و طةختة بؤية داْيؼتواْةنةى بةٖؤى ئةو بةسبةطتة 

ػاخةنإ دسوطتيإ نشدووة يَيهذابِشاوٕ و  طشوػتياْةى نة
نةَرت بري يةيةنطشتٔ و بةسرةوةْذى ْيؼتُاْى طؼتى 
دةنةْةوة، بةَيهو صياتش بة دوانةوتوى و دابِشاو ية طةػةنشدٕ و 
رياس بزئ و َيزووةنةيؼى يةاليةٕ داطرينةساْى نوسدطتاْةوة 

در بة تاو بذسَيت صؤسَيو ية طياطيةنامنإ ية خضَةت بَيطاْةدا 
 طةيةنةى خؤيإ ناسبهةٕ.

دووبةسةنى، خؤخؤسى، ًَُالْية، ْانؤنى دةسدى طةوسةى       
َشَيٓةسى ْةتةوةى نوسدة، نوسديؽ نةخاوةْى ضةْذئ 
ِسؤػٓبريى وةى ئةمحةدى خاْى و ػةسةف خإ و سادى قادس 
نؤيى و طةَيَيو ِسؤػٓبريى تشة، ٖةسيةنةيإ بة ػَيواصَيو طهاال 

ةو دةسدة نشدوة و ضةْذئ بةسٖةَيإ ية باسةوة و طاصْذةيإ ي

                                                     
ًََيو، غ خ ، ٍ-119  -96د.ناَةسإ ستُذ : نوسد بوْيادَيهى ْةخة
97 . 

ٖؤْيوةتةوة و ْوطةساْى بَيطاْةؾ وةى بةػَيو ية نةطايةتى 
 . 120نوسد باطيإ يةّ ِسةوػة نشدوة 

 تةوةسى ثَيٓذةّ /ْةخؤػى يإ طشفتى دةسوْى:

طشفتى دةسوْى  يةنَيهى تشة ية ٖؤيةناْى ئةجناَذاْى       
وسد، بةٖؤى ئةوةى َيًةتى خياْةت الى ٖةْذَى ية نةطاْى ن

نوسد ية ِسابشدودا ْةيتواْيوة ببَيتةوة خاوةٕ قةواسةيةنى 
طةسبةخؤى تايبةت بةخؤى، بؤية ٖةَيؼة ية اليةٕ دةطةالتة 
بةَٖيضةناْى ْاوضةنةوة بةناسَٖيٓشاوة و توػى دةيإ ناسةطات 
و نوػت و نوػتاس ٖاتوةتةوة، ئةَةؾ وايهشدوة تانى نوسدى 

شطى و دوو دَييذا بزَيت و ئةو ِسوداوة ٖةَيؼة ية َةت
ْاخؤػاْةى طةالْى بةَٖيضى ْاوضةنة بةطةس نوسدياْذا َٖيٓاوة 
وةى تشغ و ٖةِسةػةيةنى طةوسة ٖةَيؼة ية ْائاطايى تانى 
نوسديذا ئاَادةطى ٖةبَيت، ضوْهة وةى ثظجؤِساْى نؤَةاليةتى 

ى و ئاَارةى ثَيذةنةٕ َشؤظ بةسٖةَى ريٓطة نؤَةاليةتيةنةيةت
ئةو ِسووداواْةى بةطةسيذا ٖاتوووة ناسيطةسى دياس و بوْيادى 
يةطةسى دةبَيت، ضوْهة تانى نوسد يةطةس خاى و ْيؼتُاْى 
خؤى ْاَؤ نشاوة، بؤية ْاَؤبوٕ وتشغ وةى دوو طشفيت 
دةسوْى داْةبِشاو ية رياْى تانى نوسد ناسيطةسى ٖةبووة و 

 دةبَيت يةطةس ََيزووى نوسد .

ة ٖؤناسةناْى طشفتى دةسوْى، بةٖؤى  رياْى يةنَيو ي     
نؤَةَيطة و ئةو نةػة نؤَةاليةتيةى نة ئةو تانة خؤى تيادا 
دةبيَٓيتةوة،دةبَيتة ٖؤناسَيو بؤ ْةخؤػى يإ طشفتى 
دةسوْى.دياسة تشغ بووَْيو يإ دؤخَيهى ْاخؤػى 
ْةويظرتاوة، ية ناتَيهذا نة َشؤظ ٖةطت بةبووْى ٖةِسةػةيةى 

طةى يَيذةسدةنةوَيت، بؤية تشغ وةى ئاطاداس بهات ئةو تش
نشدْةوةيةى يةناتى ٖةِسةػةدا طشوػتيةٕ ية َشؤظذا 
دةسدةنةوَيت بؤئةوةى خؤى بؤ ساَيةتى ْةخواصساو َةتشطيذاس 
ئاَادة بهات، ئاػهشاية تشغ ئةطةس ِسَيزةنةى نةّ بوو ئةوة 
سايةتَيهى طشوػتى و ٖؤػياسية، بةالّ ئةطةس تشغ ِسَيزةنةى 

س بةسص بوويةوة ئةونات دةبَيتة ئاطتةْط و ِسَيطش يةبةسدةّ صؤ
برينشدْةوةى دسوطتى َشؤظ و ئاساطتةى رياْى َشؤظ 

                                                     
ْةوػريوإ َظتةفا ئةَني: نوسدوعةدةّ ََيزووى طياطى  -120
، 3وسدةناْى ئَيشإ،طةْتةسى طرتاتيزى نوسدطتإ، ضن

 .189-188، 2005ٍطًَيُاْى،
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. تشغ فانتةسَيهى ئةجناَذاْى ناسى ٖةَية و  121دةػَيوَيَٓيت
ْاثانى بَيت الى ٖةْذَيو نةطايةتى نوسد، ضوْهة وةى 
ئاَارةَإ بؤ نشد نوسد صؤسبةى نات توػى  نوػتاس 

وَيشاْى ٖاتوةتةوة بة دةطت طةالْى ْاوضةنةوة. ٖةس وَاي
ئةوةؾ وا ية ستُود ثاػاى بابإ ئةنات ية وةالَى 
ثشطياسَيهى طةِسيذةيةنى وةى ) نالوديوغ دةميع ِسيض(ي 

( ناتَيو ثشطياسى يَيهشدوة بؤضى 1820ئيٓطًيضيذا ية طاَيى )
ئَيوة خاوةْى نؤػو و تةالسى طةوسة و دوإ ْني و ية 

ةنى وا ِسوخاودا دةرئ؟ ئةويؽ ية وةالَذا بًََيت: ئَيُة خاْوي
ِسؤرَيو عومساْى و ِسؤرَيو ئَيشإ ئةدةٕ بةطةسَاْذا  و تاالمنإ 
دةنةٕ خاْوةنامنإ ناوٍ دةنةٕ ئيرت نَى دَيطايةى ضاى 

؟ . ضوْهة 122دةناتةوة ئةطةس بضاَْيت تيايذا ْاسةطَيتةوة
وةالَةى ستُود  صؤسداس توػى ئةو ساَيةتة ٖاتبووٕ. ئةو

ثاػاى بابإ ْيؼاْى داوة طةسداساْى نوسد وتةْاْةت نةطاْى 
ئاطايؽ ٖةَيؼة ية َةتشطى و ٖةِسةػةدا رياوٕ. ٖةسبؤية 
ٖةَوو ناسَيهيإ نشدوة تا خؤيإ يةو َةتشطي و ْةٖاَةتية 

 بةسدةواَاْة ِسصطاس بهةٕ.

دوة ٖةس ئةّ طشفتة دةسوْيةؾ بووة واي ية يةصدإ ػَيش نش      
نة ٖةطتَيت بة ئةجناَذاْى خياْةت. ٖةسوةى نوسدْاطَيهى 
ِسوطى وةى )الصاسيف( ية وةطفى يةصدإ ػَيشدا بًََيت:" يةصدإ 
ػَيش نةطايةتيةنى درواسى ٖةبووة يةاليةنةوة ثؼتى نشدوةتة 
ٍَ طوثاى عومساْى و ية ثؼتةوة  َريى بؤتإ و ضووةتة ثا

ػَيش نةطَيهى ِساِسا  ثةالَاسى بةدسخاْي َاَى داوة، يةصدإ
بووة ية َاَةَيةى طياطيذا و خاوةْى َةبذةئَيهى دَيطش ْةبووة 
ٍَ دةطةالتذاسإ،  و ئاَادةى دةطت تَيهةالوى ٖةبووة يةطة
يةاليةنى تشةوة نةطَيهى ْيؼتُإ ثةسوةس بووة و ٖةوَيى داوة 
ْيؼتُاْةنةى ية داطرينةسإ ِسصطاس بهات، بةالّ ئةو ِساِساى و 

و طاناسيةػى وايهشد بة ئاطاْى ئيٓطًيض و توسنةنإ طادة 
. يةصدإ ػَيش ٖةس ئةو تشطة واي يَيهشدوة 123بيخةَيةتَيٓٔ"

ثؼت بهاتة بةدسخإ نة صاْيوَيتى عومساْيةنإ ية نؤتايذا 
ٖةسبةطةس بةدسخاْذا طةسدةنةوٕ وةى ضؤٕ بةطةس َريى 
ِسةواْذوصدا طةسنةوتٔ، ئةَيؽ ويظتبَيتى بؤ خؤى ػتَيو 

                                                     
ئاصاد قةصاص: تشغ و خةَؤنى ، ضاثخاْةى ضواسضشا، طًَيُاْى،  -121

2010ٍ ،14-15 . 
 .104غ خ، ٍ -122
 223-221غ خ، ٍ  -123

هات و توسنةنإ بيهةْة فةسَاِْشةواى دةصيشة و بؤتإ ية بشى ب
. ئةطةس ية طيفاتى يةصدإ ػَيش وسد بيتةوة ئةّ  تشغ 124َاَى

و طشفتة دةسوْيةى تيادةبيٓشَيت، ضوْهة ئةو ِسؤرَيو 
طةسنشدةيةنى طةسباصى َريى بؤتإ بوو، ِسؤرَيهى تش ْاثانى 

ٍَ طوثاى  ٍَ ية َريْؼيٓةنةدةنشد و دةطتى يةطة عومساْى تَيهة
نشد، ِسؤرَيهى تش ية بواسى طةسباصيذا خضَةتى عومساْى 
دةنشد، ية نؤتايؼذا طةسنشدايةتى ِساثةِسيَٓيهى نشد درى 

 دةوَيةتى عومساْى.

ٖةسوةى ئاَارةى ثَيهشا نوسد بةدسَيزاى ََيزوو رَيشدةطتة       
ى ( نوسدى يَيهةوتوةتةوة، وةى 125بووة، ئةَةؾ )ْاَؤبوْ

دةسوْى، ضوْهة خانى نوسدطتإ بووةتة ػاْؤى طشفتَيهى 
ثَيهذاداْى صؤسيٓةى دةوَيةتةنإ، ٖةَيؼة فشاواخنواصيإ بةسةو 
نوسدطتإ نشدوة، ئةو صهلَيضاْة نوسدطتاْيإ نشدوةتة 
طؤِسةثاْى خؤيإ، تةْاْةت ثَيؽ ئيظالَيؽ نوسدطتإ 

طشيهى، ئَيشاْى ِسؤَاْى( بووة،  -ػاْؤى ًَُالْيةى)ئَيشاْى
َيهيؽ ئيظالّ ٖات  نوسدطتإ بووةتة ِسَيطاى باَلو نات

ٍَ دةسنةوتٔ و  نشدْةوةى ئيظالّ و دواتشيؽ يةطة
فشاواخنواصيةناْى  دةوَيةتى عومساْى و دةوَيةتةناْى ئَيشإ) 
طةفةوى، ئةفؼاس، صةْذ، قاداس( بؤ َاوةى ثَيٓر طةدة 
ثَيهذادإ و ْانؤنيإ بوو، نة ْضيهةى بيظت وضواس دةْط ية 

ص( صؤسبةى 1514واْياْذا ِسويذاوة ية دواى دةْطى ضاَيذيشإ)َْي
ئةّ دةْطاْة ديظاْةوة طؤِسةثاْةنةى نوسدطتإ بووة، بؤية 

                                                     
ٍَ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ،بط -124 ،غ 1ستُذ ِسةطو
 . 288-287خ،ٍ
)ْاَؤبووْى( نوسدى  بةساَبةس وػةى)االغرتاب( ووػةى  -125

ئةو ( ئيٓطًيضى بةناسٖاتووة، ْاَؤبووٕ Alienationعةسةبى و)
دؤخةية نة واية َشؤظ دةنات نة خؤى ْةبَيتة ضةقى ديٗاْةنةى 
خؤى و وةى دسوطتهةسى نشداسو ٖةطتةناْى خؤى ريإ 

ويظتة ْةطوصةسَيَٓيت، واتة دةطتة وةطتإ بَيت يةوػوَيٓةى نة ثَي
َشؤظ ية رياْذا بؤ خؤى داطريى بهات و ٖةطت بةػوَئ نةوتةى 
ياْجةيوةْذيذاسَيتى بؤ نةطَيهى تش يإ دةطتةيةنى تش بهات.) 
بؤصاْياسى صياتش بِشواْة د.ناَةسإ ستُذ: نوسد بوْيادَيهى 

ًََيو، غ خ، ٍ  (133-103ْةخة
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ئةّ ََيزووة بةسدةواّ ْاَؤبوْى بؤ طةىل نوسد بةسٖةّ 
 126َٖيٓاوة.

ئةَاْةؾ وادةنات بوتشَيت ْاَؤبووٕ وةى ضةَهَيهى فشة    
ية بةديَٗيٓاْى نَيؼة طةيَيهى واتاو فشة ِسةٖةْذ ِسؤَيى طةوسةى 

قوَيى)ودودى( طةباسةت بة  َشؤظ طَيِشاوة و َشؤظى نوسدى ية 
خؤ داَاَييوة و ٖةطتهشدٕ بة نؤياليةتى و تَيهؼهإ و الواصى 
و دةطتةوةطتإ بووٕ ية بِشياسداْذا و طؤػةطريى و ػَيواْذْى 
طوجناْذْى نؤَةاليةتى و ثةستهشدٕ و ًَهةضجَيهشدْى 

.ٖةسبؤية ناتَيو َٖيضطةيَيهى دةسةنى  127ضاْذووة يةْاخيذا
ْاَؤ دَئ دةطت بةطةس ْيؼتُاَْيهذا دةطشْوةى َوَيهى خؤيإ 
ٍَ دةنةٕ، خةَيهةنةى دةنةْة نؤيًة، ئةَةؾ  َاَةَيةى يةطة

ة .ْاَؤبوٕ وةى دةسدَيهى 128ْاَؤبوْى نوسدى يَيهةوتوةتةو
ديةناْى دةسوْى و نؤَةاليةتى وادةنات َشؤظ  ووٕ ببَيت و ئاصا

خؤى يةدةطت بذات و ػهؤ و طةوسةى خؤى فةساَؤؾ بهات 
وػةسّ ية دسناْذْى ِسةطةَْيتى خؤى بهات، بؤية ئاطايية ية 
ٖاسناتَيهذا بَيت ٖةَوو ناسَيو در بة بٓةِسةتةنةى خؤى ئةجناّ 
بذات . تةْاْةت نةطى ْاَؤ وةى ئاَشاصَيو ية اليةٕ 

ت، ئةويؽ ضَيز ية دورَٓةناْيةوة بة ئاطاْى بةناسدةَٖيٓشَي
ضةوطاْذْةوة و رَيشدةطتةى وةسدةطشَيت، ٖاونات 

. بؤية ئةّ رَيش 129خؤػشاَييؼة طةوسةناْى بيطةوطَيٓٓةوة
دةطتةية بةسدةواَيةى نوسد وايهشدوة َيًةتى نوسد يةْاو خاى 
و ْيؼتُاْةنةى خؤيؼيذا وةى ْاَؤيةى َاَةَية بهات و توػى 

ؽ ٖةَيؼة ٖةوَيياْذاوة دةسدى دةسوْى ببَيتةوة، داطرينةساْي
تانى نوسد ئيٓتيُاى ْيؼتُاْى بؤ ئةوإ دسوطت ببَيت ْةى بؤ 
ْيؼتُإ و طةىل خؤى، ٖةس ئةّ رَيش دةطتةيةؾ وايهشدوة 
ٖةَيؼة طياطيةناْى نوسد خؤيإ بة داطري نةساْةوة 
ببةطتٓةوة و خؤيإ خاوةْى بِشياس و ضاسةْوطى دياسى نشاوى 

ئاََيشَيو  دةطتى داطرينةسإ بٔ و خؤيإ ْةبٔ و بةَيهو وةنو 
بؤ خضَةتى ئةوإ بةناسبَٗيٓشَئ، ئةَةؾ وايهشدوة توػى 

 ئةجناَذاْى خياْةت ببٓةوة.

                                                     
ًََيو، غ خ، 126ٍ -108د. ناَةسإ ستُذ: نوسد بوْيادَيهى ْةخة

109 
 . 103ٖةَإ طةسضاوة، ٍ  -127
 113ٖةَإ طةسضاوة ، ٍ  -128
 133-132ٖةَإ طةسضاوة،  ٍ -129

 ئةجناّ

خياْةت يةنَيهة يةدةسدة نوػٓذةناْى ْاو ََيزووى طةىل -1
نوسد نة يةصؤسبةى قؤْاغةناْذا دووباسة بووةتةوة و بووتة 

نوسد بةطؼتى و بةتايبةت خؤسةى صؤسبةى ِساثةِسيٓةناْى 
 طةدةى ْؤصدةيةّ.

طةسنشدةناْى نوسد ية ِسابشدودا ٖؤػياسى طياطيإ -2
نةَبووة و ْةيإ تواْيووة ئةصَووٕ ية ََيزوو وةسبطشٕ و 
ْةنةوْة ٖةَيةى ئةواْةى ثَيؽ خؤياْةوة، واتة طةساْى نوسد 
ٍَ يةنرتى داْيإ بةيةنرتدا  صؤسبةى نات ْانؤى بووٕ يةطة

بؤ ػهاْذْى ًَى يةنرتى صؤسداس ثةْايإ بشدوةتة بةس ْةْاوة، 
 ثةيهَيؽ نشدْى داطرينةساْى نوسدطتإ بؤ طةس يةنرتى.

ئائ و ْاٖؤػياسى ئايٓى يةنَيهة يةو ٖؤناساْةى نة -3
ٖةْذَيو ية نةطايةتى نوسد خياْةتى ْيؼتُاْى ئةجناّ بذات، 

ةب دياسة بةٖؤى ئةوةى نؤَةَيطةى نوسدى فشة ئائ وفشة َةصٖ
بووة ئةَةؾ ٖؤناسَيو بووة بؤ دسوطت بووْى دياواصى و 
ْةبووْى يةنَيتى ية َْيواْياْذا، بةالّ بةثَيطةواْةوة ئةّ 
دياواصية ديٓية صؤسنات ٖؤناسى ْضيو بووْةوةى بةػَيو ية 

 نوسد بووة ية داطرينةسإ.

بةٖؤى ئةوةى صؤسبةى تانى نؤَةَيطةى نوسدى ية ِسابشدودا  -4
ة و طةساْى نوسديؽ ٖةَيطشى عةقًَى خَيٌ بووٕ، خيًََةنى بوو

 ٍَ ٖةسوةٖا خيًََةناْيؽ صؤسبةيإ دورَٔ و ْانؤى بووٕ يةطة
يةنرتى و دواى بةسرةوةْذى تايبةتى خؤيإ نةوتوٕ، بؤية 
يةناتى ِساثةِسيٓةناْى نوسد دا ٖةسناتَيو بةسرةوةْذيةناْى 
خؤيإ نةوتوةتة َةتشطيةوة ئةوا ثؼتيإ نشدوةتة 

ٍَ داطرينةسإ و بةوةؾ ْاثانيإ ِساث ةِسيٓةنإ و داوياْةتة ثا
 ٌَ ئةجناَذاوة، ضوْهة الى تانى خيًََةنى بةسرةوةْذيةناْى خَي
ية ثَيؽ تةواوى بةسرةوةْذيةناْى تشةوةية، واتة ِسَيضى طاَاْى 

 ْيؼتُاْى ْاصأْ و بطشة ثَييؼى ئاػٓاْني .

َيشدةطتة بووة، بةٖؤى ئةوةى طةىل نوسد بةدسَيزاى ََيزوو ر -5
دطة يةَاوةى دةوَيةتى َاد ٖيض ناتَيو نوسد خاوةْى دةوَيةتى 
خؤى ْةبووة، ئةّ رَيشدةطتةية ناسيطةسى بوْيادى يةطةس 
َشؤظى نوسد دسوطتهشدوة، واتة ْةبووْى دةوَيةت بووةتة ٖؤى 
باسطاوى بووْى تانى نوسد بة نًتوس و فةسٖةْطى داطرينةسإ، 
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سوٕ ْةخؤؾ و نؤَةَيطةيةنى دسوطت بووْى تانَيهى دة
.ٌَ  ْاناَ

ََيزووى نوسد صؤسنات ية اليةٕ والتاْى داطرينةسةوة -6
ئاساطتة نشاوة و ية ثَيٓاو بةسرةوةْذى ئةواْذا صؤسَيو ية 
ِسووداوةنإ ِسوياْذاوة، طةسنشدةناْى نوسد وةنو ئاَشاصَيو ية 

طةىل اليةٕ  داطرينةساْةوة داْشاوٕ و البشاوٕ، بةَاْايةنى ديهة 
نوسد خاوةْى ََيزوويةنى طشوػتى خؤى ْية نة خؤى 
طةسدةّ اليةْةناْى دسوطت نشدبَيت، ضوْهة صؤسبةى نات 
فانتةسة دةسةنيةنإ  دياسى نةسى ََيزووى نوسد بووٕ، 
ٖةسبؤية يةْاو بوْيادى نؤَةاليةتى نوسددا  ٖةَيؼة 
يَيهرتاصاَْيو ٖةبووة، نة ثةيوةطت بووة بة َةبةطتةناْى 

 وة.دةسة

 ييظتى طةسضاوةنإ :

 يةنةّ/  نتَيبة نوسديةنإ :

ئاساّ عًى طعيذ: دؤصى نوسدية َْيوإ بريى ْةتةوةي  .1
 .2009و ئايٓيذا، ثِشؤرةى تيؼو، 

ئةمحةد َةمحود خةييٌ) دنتؤس(: َةًَةنةتى َاد، و.  .2
محة طعيذ نةالسى، ضاثخاْةى َونشياْى،  ٖةويَيش، 

2013. 

ضاثخاْةى ضواسضشا، ئاصاد قةصاص: تشغ و خةَؤنى ،  .3
 .2010طًَيُاْى، 

بَى ْاوى ْوطةس :نوسدونوسدطتإ يةْيطاى ضةْذ  .4
طةِسيذةيةنى ِسؤرئاواييةوة، و. ػونش َظتةفا، 

 .2010ضاثخاْةى ئاساص، ٖةويَيش، 

بةسصإ ئةمحةد نوسدة: نوسد و دةوَيةت)ٖؤناسةناْى  .5
 2011دسوطتة ْةبووْى دةوَيةتى نوسدى(، طًَيُاْى ،

. 

، 1880ييًى : ِساثةِسيٓى نوسدةنإ طاَيى دةييًى دة .6
 ، بغذاد.1987و د. ناوغ قةفتإ، ضاثخاْة صةَإ، 

مجاٍ ْةبةص: نوسدطتإ و ػؤِسػةنةى، و.نوسدؤ،  .7
 .2007، ٖةويَيش، 3ض

،ضاثخاْةى 1دواِْشؤ َظتةفا نشيِ: خياْةتهاسإ، بط .8
 .2018ضواسضشا،طًَيُاْى،

واَلى سظٔ عًى خإ طةِسوطى: ػؤِسػى ػَيخ عوبةيذ .9
ْةٖشى ية بةَيطةْاَةى قاداسيذا،و. ستُذ محة باقى، 

 2007ضاثخاْةى دةصطاى ئاساغ، ٖةويَيش،

َةالئيذسيظى بةدييظى و سظٔ ستُود محةنشيِ:   .10
ِسؤَيى ية يةنخظتٓى َريْؼيٓة 

 .2008نوسديةناْذا،ضاثخاْةى ضواسضشا،

سظني َةدةْى: نوسدطتإ و طرتاتيزى دةوَيةتإ،  .11
 . 2009ِسؤرٖةالت، ٖةويَيش، ، ضاثخاْةى 1بط

خاَيفني: خةبات يةِسَيى نوسدطتاْذا، و. دةالٍ تةقى،  .12
 .1971ضاثخاْةى ِساثةِسئ، طًَيُاْى، 

بًةز ػَيشنؤ)دنتؤس(: نَيؼةى ية ََيزيٓة و ئَيظتاى   .13
نوسد، و. ستُذ محة باقى، ضاثخاْةى ػةٖيذ 

 .1986دةعفةس،  ب ؾ ض، 

ْى ئيُجشاتؤسى دةييًى دةييًى )دنتؤس( : نوسدةنا  .14
 .1987عومساْى، و. د. ناوغ قةفتإ ، بغذاد، 

ِسةفيل طابري)دنتؤس( : بةسةو ََيزوونوستة باطَيهى  .15
 .1990فهشى ََيزووى ، طويذ،

ِسةفيل طابري)دنتؤس(: نوويتوس و ْاطيؤْاييضّ،   .16
 .2008،طًَيُاْى، 3ضاثخاْةى تيؼو، ض

ى : ئيُجشاتؤسياى مل، ضاثخاْة )دنتؤس(ِسةفيل طابري  .17
 . 2014،  3تاسإ، ض

: نوسدطتإ و نوسد،و. )دنتؤس(عبذاسمحٔ قامسًؤ  .18
عبذال سظٔ صادة، ضاثخاْةى نتَيبى ئةسصإ،طويذ، 

1973. 

)دنتؤس(: ََيزوى بٓةضةى نوسد، عةبذوال داستاؾ    .19
 . 2017ٖةويَيش،

عةبذوال ئؤز ئاالٕ و :  )دنتؤس(عةبذواَلى ئاوسيؼُى .20
وئ،  و..طيذؤ داود َةطةيةى نوسد يةخؤسٖةالتى ْا

  2011عًى، ضاثخاْةى طةْر ، طًَيُاْى،

ناَةسإ ستُذ)دنتؤس( : نوسد بوْيادَيهى  .21
ًََيو،ضاثخاْةى تاسإ، طًَيُاْى،   .2020ْةخة
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د. ناوغ قةفتإ : ضةْذ يَيهؤَييٓةوةيةى ية ََيزووى  .22
بابإ طؤسإ بؤتإ، بغذاد، ضاثخاْةى 

 .1985اذتوادخ،

: نوسدونوسدطتإ ْةداتى عةبذوال)دنتؤس(  .23
يةبةَيطةْاَة َْٗيٓيةناْى سهوَةتى فةسةْظاو 

 .2018، ٖةويَيش، 1، بط1963-1879بةسيتاْيادا

: َري عومسإ ثاػا )دنتؤس(ياطني طةسدةػتى .24
بةدسخإ)دوو تةقةال يةثَيٓاو رياْةوةى َريْؼيٓى 

بؤتإ و داَةصساْذْى دةوَيةتى دةطتوسى طةسبةخؤى 
 .2020نوسدطتإ(، طًَيُاْى،

دَيجاى دباس َةال عًى: ٖؤناسةناْى دسوطت ْة بووْى  .25
 .2012دةوَيةتى نوسدى،ضاثخاْةى نُاٍ، ب ؾ ض، 

ديعذ َانذاوٍ: ََيزووى ٖاوضةسخى نوسد، و ئةبوبهش  .26
 .2005خؤػٓاو، ٖةويَيش، 

رإ باتيظتإ فشاْظوا ثورواَل:طةػتٓاَةى ثوروال بؤ  .27
، و د. ْةداتى عةبذوال، 1837نوسدطتإ طاَيى 

 .2009ثخخاْةى سادى ٖاػِ، ٖةويَيش، ضا

ٍَ ْةصإ، عبذايشمحٔ قامسًؤ،  .28 ريشاسضايياْذ، نةْذا
عصُت ػشيف واًْى، َظتةفا ْاصدا، ئاسضى 
ِسؤصفيًََت، ناَشإ قةسةداغى، ئةييضا َاسنؤغ، 

ثريفشيًيُو: طةيَيهى ثةرَوسد وْيؼتُاَْيهى ثةست، 
 .1998و. ّ. طؤَةيي، طويذ، 

طةَةيةنى بةسدةواّ،  طاطةتطةعيذ َةَوصيٓى:  .29
 . 2010ضاثخاْةى َٓاسة، ٖةويَيش،

طعذ بةػري ئةطهةْذةس: طةسٖةَيذإ و ِسوخاْى  .30
طيظتةَى َريْؼيٓى يةنوسدطتإ،و. دةوٖةس 

 .2009،طًَيُاْى،2نشَاْر، ض

طؤفيا ئيضابَيال واْر: ثةسةطةْذْى ػوْاطى   .31
ْةتةوايةتى نوسد و ئةطةسةناْى داَةصساْذْى 

نوسدطتإ،                     و.  دةوَيةتى طةسبةخؤى
 .2020د ياطني طةسدةػتى ، صاْهؤى طًَيُاْى، 

طيٓإ ٖانإ: نوسد و بةسخوسداْةناْى ية  .32
-1817بةَيطةْاَةناْى ئةسػيفى عومساْيذا)

(، و. بةنش ػواْى، ضاثخاْةى سادى ٖاػِ 1867
 .2012ٖةويَيش. 

ػةسةفخاْى بةديظيى: ػةسةفٓاَة، و. ٖةوراس  .33
، دةصطاى ضاخ و باَلو نشدْةوةى 3،  ضَونشياْى

 .2006ئاساغ، ٖةويَيش، 

ٌَ و ئائ ية طةس  .34 طؤسإ طةالّ:  ناسيطةسى خَي
بضوتٓةوةى ِسصطاسى خواصى نوسدى، يةَْيوإ طاالْى 

 .2014، ضاثخاْةى نةَاٍ، ٖةويَيش، 1847-1881

نالوديوغ دةميع ِسيض: طةػتٓاَةى ِسيض بؤ  .35
، 1باقى، بط، و. ستُذ محة 1820نووسدطتإ 

 . 2012ٖةويَيش، 

نوسد ونوسدطتإ ية ْيطاى ضةْذ نؤَةَيَيو ْوطةس: .36
طةِسيذةيةنى ِسؤرئاواييةوة، و. ػونشَظتةفا، 

 .2010ضاثخاْةى ئاساغ، ٖةويَيش،

ّ. غ الصاسيف: ََيزووى نوسدطتإ، و. ٖوػياس  .37
عةبذوال طةْطاوى، ضاثخاْةى ِسؤرٖةالت، ب ر ض، 

 .2008ٖةويَيش، 

بشؤْةطٔ: ئاغا و ػَيخ و دةوَيةت،و.  َاستٔ ظإ .38
 .  2003، طًَيُاْى، 1نوسدؤ عًى، بط

: ئاغا و ػَيخ و دةوَيةت، و. َاستني ظإ بشْةطٔ  .39
 .2003، طًَيُاْى، 2نوسدؤ عًى، بط

، ضاثخاْةى ناسؤ، 2َةسيوإ وسيا قاْع: فهشودْيا، بط .40
 .  2013طًَيُاْى، 

و ستُذ محة باقى: َريْؼيٓى ئةسدةاَلٕ و بابإ  .41
( ، 1847-1799طؤسإ ية بةَيطةْاَةى قاداسيذا)

 .2002ٖةويَيش، 

ٍَ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ ية  .42 ستُذ ِسةطو
، 1طةسةتاى ََيزووة تا ػةِسى دووةَى ديٗاْى، بط

 .2000طًَيُاْى، ضاثخاْةى خاى، 

ٌَ، ٖةويَيش،  .43 ستُذ فةسيل سظٔ: ََيٓتةَيَيتى خَي
2008. 

نوسدونوسدطتإ، ََيزووى ستُذ ئةَني صةنى :  .44
 .1931ضاثخاْةى داس ايظالّ، بغذاد، 
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ْاصْاص ستُذعبذايكادس: َريْؼيٓةناْى نوسدطتاْى  .45
ِسؤرٖةالت، ية طةسدةَى فةسَاِْشةواى قاداسةناْذا، 

 .2002ٖةويَيش، 

ٌَ طةسى  .46 ْةدِ عةبذوال ستُذ:  عةػشةتطةسى و خَي
 .2005دةَظةسى درى دةوَيةتى َؤدَيشٕ، طًَيُاْى،

وإ َظتةفا ئةَني: نوسدوعةدةّ ََيزووى ْةوػري - .47
طياطى نوسدةناْى ئَيشإ،طةْتةسى طرتاتيزى 

 . 2005،طًَيُاْى،3نوسدطتإ، ض

ْةوػريوإ َظتةفا  ئةَني:بةدةّ سَيطاوة طوَيطٓني  .48
ََيزووى طياطى)َريايةتى بابإ ية َْيوإ بةسداػى 

سؤّ و عةدةّ دا( ،نتَيبى طَييةّ، بةسطى يةنةّ، ايذاس 
 .2014ْاػشوٕ، يبٓإ، -ية يًعًوّايعشب

 دووةّ/ نتَيبى عةسةبى
عبذايشمحٔ ابٔ خًذوٕ: تاسيخ ايعالَة ابٔ  .1

خًذوٕ، نتاب ايعرب وديوإ املبتذأ و ارترب، 
 .1999، داس ايهتاب املصشي، ايكاٖشة، 1ز

 طَييةّ / طةسضاوةى طؤظاسةنإ

د.ناَةسإ ستُذ:ثةيوةْذى نوسد و ئيظالّ)ِساَإ ية  .49
ٍَ،ر َوطوَيُإ ، 3بووْى نوسد(، طؤظاسى خا

 .2016ضاثخاْةى طةسدةّ، ػوباتى 

ناَةسإ ستُذ:ِساَاَْيو ية طيظتةَى خَياَليةتى ية  - .50
، َةَيبةْذى 3نوسدطتاْذا، طؤظاسى ْوَيبووٕ، ر
 .2008سَيهخظتٓى طًَيُاْى، طًَيُاْى، 

 :املمخص

خٗاٌٛ الٕطَ أ خٗاٌٛ الكربٝ وع اُ هلا العدٖد وَ التعازف     
ٖد الػسباٞ اىل  لكَ ميكَ تعسٖفّا بشكن أٔسع عمٜ اٌّا ود

داخن البالد ٔتعسف عمٜ اٌّا تزٖٔد العدٔ مبعمٕوات البالد 
الشسٖٛ أ مبعٍٜ آخس التٍصن أٔ خمالفٛ الٕعد ٔالعّٕد اليت 

تفع البالد الشعب فٜ  اعطٗت. اخلٗاٌٛ ِٜ اجلسميٛ بشببٛ
 اخطاز .            .

اذا اطمعٍا اىل تأزٖخ الشعب الكٕزدٝ ٌالحظ اُ خٗاٌٛ      
ٗاٌات ااٌت ِرٓ اخلالٕطَ يف اغمب وساحن التأزٖخ تتكسز، 

ساز الكبريٚ اليت ضألاأٌّٗاز أاثس اٌتفاضات الكٕزد ٔالشبب يف 

ب حلكت بالشعب الكٕزدٙ حتٜ أصبحت ٌٕعآ وا وَ األسبا
 زد.ٕاليت أدت اىل فشن أاثس اٌتفاضات الك

وَ املالحظ اُ ٍِاك العدٖد وَ األسباب اليت أدت اىل     
المحٕٞ اىل وثن ِرا اآلتاً. ٍِاك وَ األسباب التٜ ااٌت ٔزاٞ 

. وَ األسباب الكٕوٗٛ الكٕزدٌٖٛشٕٞ وثن ِرٓ الظاِسٚ داخن 
مفسد سٚ ِ٘ العكمٗٛ العشاٟسٖٛ للظاِالسٟٗشٛ لظّٕز ِرٓ ا

الكٕزدٝ، ألُ عكمٗٛ األٌشاُ العشاٟسٙ تكىَ يف اُ وصمحٛ 
العشريٚ قبن ان املصاحل أخسٝ، ٔسبب آخس يف ظّٕز ِرٓ 

ألٌّي داٟىا  الكٕزداٌطّازٚ ِٕ عدً ٔجٕد الٕع٘ الشٗاسٜ بني 
عمٜ خالف ٔغري وتفاِىني وع بعطّي البعض ِٔي عمٜ الدٔاً 

ن األخسٝ. وَ ٖطعُٕ ٌصب اعٌّٕٗي وصاحلّي اخلاصٛ قبن ا
جّٛ أخسٝ عدً ٔجٕد دٔلٛ ٔاٗاُ خاص الكٕزد ااُ الشبب يف 
اُ تكَٕٖ اجملتىع الكٕزدٙ ٔاجْ الكثري وَ املشاان ٔالعكبات 
ٔارلك عدً تكَٕٖ تأزٖخ طبٗع٘ ألكٕزد بشكن ااٌت الكٕٝ 
اخلازجٗٛ ِ٘ احملسك ألغمب اطساف تأزٖخ الكٕزد لرلك فأُ 

احملتمٛ ٌشتحدً الكٕزد الكٕزد عمٜ الدٔاً ااٌت الدٔه 
لتحكٗل اغساضّا ٔ وساوّٗا. احملتن ااُ الشبب يف جعن الفسد 
الكٕزدٙ ٍٖظس اىل بالدٓ إطَ لمكٕوٗٛ الكٕزدٖٛ مبٍظاز 
ظعٗف. ِرٓ التبٗعٛ لمىحتن جعمت وَ األٌشاُ الكٕزدٙ داٟىا 
ٖتعسض اىل زؤٖٛ إٌٛ الكٕزد حاه األغرتاب عمٜ ازضْ. وَ 

األاساد يف أغمب األٔقات اإٌ أتباع جّٛ اخسٝ ٔسبب إُ 
لمىحتن ٔاحملتن دفعّي اىل امل٠ات وَ احلسٔب  ٔقتمّي بشبب 
احلسٔب ِرٓ األسباب ااٌت ٌتٗحٛ حلدٔث وشاان ٌفشٗٛ هلي 
ِرٓ األسباب مجٗعّا ااٌت عاوال جلعن الفسد الكٕزدٙ ٖمتحأ 

 اىل اخلٗاٌٛ وع أٔ طاٌّي.

ٌٛ الكٕوٗات األخسٝ ِٕ عَ خٗا الكٕزدالرٙ ميٗز خٗاٌٛ      
اُ بعطّي عأد المحٕٞ اىل األٌتفاضٛ ضد احملتن اٙ اٌّي 
أجعٕ قٗادات لٍطاه الكٕزد ِرا اضافٛ اىل اٌْ وَ العحٗب اُ 
األاساد يف املاض٘ مل ٖعاقبٕ أٔ حياسبٕ خٌٕتّي. وَ احملتن اُ 

ٚ ِرٓ وثن اجلسميٛ يف ذات ِرا الشبب ِٕ الرٙ أدٝ اىل اعاد
 العامل اآلخسٝ ٖتي حماسبتّي . ٕبشعُ أالٕقت 
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Abstract: 
   Betrayal of the homeland or major treason, 
although it has many definitions, but it can be 
defined more broadly as the extension of 
strangers into the country, and it is defined as 
providing the enemy with the country's secret 
information, or in other words, repudiation or 
violation of promises and covenants that were 
given. Treason is the crime because it puts 
countries and peoples in danger. 
    If we look at the history of the Kurdish 
people, we will notice that the betrayal of the 
homeland in most stages of history is repeated. 
These betrayals were the reason for the collapse 
of most of the Kurdish uprisings and the great 
harm inflicted on the Kurdish people until they 
became somewhat of the reasons that led to the 
failure of most of the Kurdish uprisings 
    It is a mistake that there are many reasons 
that led to resorting to such atams, there are 
reasons that were behind the emergence of such 
a phenomenon within the Kurds. One of the main 
reasons for the emergence of this antagonism is 
the tribal mentality of the Kurdish individual, 
because the mentality of the tribal man lies in the 
fact that the interest of the clan precedes all 
other interests, and another reason for the 
emergence of this antagonism is the lack of 
political awareness among the Kurds because 
they are always at odds and do not understand 
each other and they are on They always put their 
own interests above all others. 
    On the other hand, the absence of a state 
and entity for the Kurds was the reason that the 
formation of the Kurdish society faced many 
problems and obstacles, as well as the lack of a 
natural history of the Kurds in a way that 
external forces were the engine for most of the 
parties to the history of the Kurds. Its goals, the 
occupier, was the reason for making the Kurdish 
individual look at his country as a homeland for 
Kurdish nationalism through a weak lens. This 
allegiance to the occupier made the Kurdish 
person always exposed to seeing the Kurds as a 
Western state on his land On the other hand, the 
reason that the Kurds were most of the time 
followers of the occupier and the occupier 
pushed them into hundreds of wars and killed 
them because of the wars. These reasons were 
the result of psychological problems for them. 
These reasons were all a factor in making the 

Kurdish individual resort to treason with their 
homelands. 
   What distinguishes the betrayal of the Kurds 
from the betrayal of other nationalities is that 
some of them have resorted to the uprising 
against the occupier, meaning that they are the 
most successful leaders of this Kurdish struggle. 
In addition, it is surprising that the Kurds in the 
past did not punish or hold their traitors 
accountable. This crime at the same time that the 
other peoples of the world, traitors, do not ignite 
amnesty, and they must be held accountable. 

 
 
 

 


