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ەی مرواری( وەك )رشت لە تۆمارەكانی )عەالئەددین سەجادی(دا مێژووی كورد  

 نمونە

 شیكاری(یە-لێكۆڵینەوەیەكی )مێژوویی

 كەیوان ئازاد ئەنوەر

 سلێمانی-زانكۆى سلێمانی-كۆلیجی زانستە مرۆڤایەتییەكان-بەەش ى مێژوو 

 

  

 پىزخە    

)رشتەی مرواری( بە یەكێك لە دیارترین بەرهەم و نووسینەكانی )عەالئەددین سەجادی( 

دادەنرێت، كە لە )هەشت( بەرگدا، چەندین زانیاری گرنگی لەسەر ژیانی )سیاس ى، ئایینى، 

ئابووری، كۆمەاڵیەتی، ئابووری(و چەند بوارێكی تری ژیانی ڕۆژانەی كۆمەڵگای كوردی بۆ تۆمار 

انیاریانەش ى لەو )هەشت( بەرگدا تۆماركراون، بەشێكیان لە بەرهەم و سەرچاوە كردوین. ئەو ز 

مێژووییەكانی تردا بەردەست نین، بۆیە بە پێویستمان زانی، لە توێژینەوەیەكدا كاری لەسەر 

بكەین و پێشكەش ى یانسەیەمین كۆنفڕانس ى زانستى زانكۆی گەرمیانی بكەین، كە بە هاوكاری 

 ەدیبان و نووسەرانی كەالر بەڕێوەدەچێت. ناوەندی ڕۆشنبیری و ئ

لەم سۆنگەیەوە توێژینەوكەمان بەناونیشانی )مێژووی كورد لە تۆمارەكانی عەالئەددین       

ڕشتەی مرواری وەك نمونە( كردە توێژینەوەیەكی زانستى و لە دەروازەییەك و )پێنج( -سەجادی

ەسەر ژیان و كەسایەتی )عەالئەددین تەوەردا كارمان لەسەركرد. لەدەروازەكەدا تیشكمان خست

سەجادی(و بەرهەمەكانی. تەوەری یەكەمیش بۆ نووسین و شێوازەكەی و مێژووی كورد 

لەتۆمارەكانیدا تەرخانكرا. تەوەرەكانی دووەم تاپێنجەمیش بۆدۆخی كوردستان لە بوارەكانی 

ا تیشكی )سیاس ى، ئایینى، ئابووری، كۆمەاڵیەتی( لە كۆی بەرگەكانی ڕشتەی مروارید

خراوەتەسەر. دواتر بەئەنجامێك، كە توێژەر پێگەیشتووە، لەگەڵ لیستى ئەو سەرچاوانەی بۆ 

ئەم توێژینەوەیە بەكارهێنراوە، كۆتایی بە توێژینەوەكە هاتووە. هیواداریشین ئەم كارەمان 

 كەلێنێكی مێژوویی وزانستى لە كۆنفڕانسەكە و بوارێكی ژیان و خسمەتەكانی ئەو كەسایەتییە

 كوردە پڕبكاتەوە.    
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 پێكەکى:

لە هەؾایەجییە صیاعەواوی هىعص  )عەالئەصصیً ؾەحاصی( بە یەهێً

( ؾاڵ جەمەوی ڕۆڵی زۆی لە بىاعی هىوؾین 77صاصەهغێذ، هە لە ماوەی )

و ڕۆژهامەگەعی هىعصیضا گێڕا. هاوبغاو ؾەعباعی ئەوەی مامۆؾخایەوی ئایینی 

و بۆ ماوەی ؾااڵهێً پێل هىێژ و وجاعبێژی ئاییىیل بىو، بەاڵم لەگەڵ 

و ئەصەب و ػماوی هىعصی هغص. یەهێً  ئەوەقضا زؼمەجێيی باش ی بە مێژوو 

 لەو بىاعاهەش ی واعی لەؾەع هغص ئاوڕصاهەوە بىو لە مێژووی هىعص.

لەم ؾۆهگەوەو بۆ ئەوەی ئاوعێً لە َەوڵ و ماهضووبىوهەوەواوی      

بضەیىەوە، مێژووی هىعصمان لەجۆماعەواوی )عەالئەصصیً ؾەحاصی( هغصە 

ژووییەواهیص ی، جەهیا )َەقذ( جىێژیىەوەیەوی ػاوؿتی. لەهێى جۆماعە مێ

بەعگی )ڕقخەی مغواعی(یمان َەڵبژاعص. ئەوەف بەَۆی ئەوەی زىصی ئەو 

ەمێيی جەهؼ و ئەصەبی هاؾغاوە، وەن  ەمە ئەوەهضەی وەن بەَع بەَع

ەمێيی مێژوویی ؾەیغهەهغاوە، بەاڵم واجێً زىێىەع بەهێى الپەڕەواهیضا  بەَع

ێژوویی گغهگ ئەگاث، هە گىػەع صەهەیً، بەچەهضیً جۆماع و ػاهیاعی م

َەهضێىیان لە ؾەعچاوە مێژووییەواوی جغصا بەعصەؾذ هین. َەعبۆیە 

 صا واعمان لەؾەعهغص. ( جەوەع پێىج)لەصەعواػەییەن و

 صەعواػە

ەمەواوی ژیان و هەؾایەحی     عەالئەصصیً ؾەحاصیو بەَع

: ژیان و هەؾایەحی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(: )عەالئەصصیً هىڕی 1-1

(، 209: 2001ٌهىڕی عیؿامەصیً()عىؾمان ؾەیضكاصع، هەحمەصیً 

ػ( لەصایىبىوە. َەهضێً بۆ گىهضی 1907لەبىەماڵەیەوی ئایینی و لەؾاڵی )

، حماٌ 209)باعاو(ی كەػای قاعباژێغی صەگێڕهەوە)وؾمان ؾەیضكاصع: ٌ

(، بەاڵم لەڕاؾدیضا لە گەڕەوی )كەجاعچیان(ی قاعی 511: م2006بابان، 

ىعصؾخان لەصایىبىوە)ابغاَیم عبضالىغیم هغیضیە، )ؾىە(ی زۆعَەاڵحی ه

، 2022، چاوپێىەوجنی بێؿخىن عەلی هەعیم، 397-396، نو2007

(. بۆ زىێىضوی ئاییىیل 2022چاوپێىەوجنی مىخەممەص ئەمین پێىجىێنی، 

ڕوویىغصۆجە هاوچەی باڵەوایەحی و ڕەواهضوػ)چاوپێىەوجنی بێؿخىن عەلی 

ػ( بۆ جەواوهغصوی زىێىضهەهەی 1923(. صواجغ لەؾاڵی )2022هەعیم، 

َاجۆجە قاعی )ؾلێماوی(. لەوێل لە )مؼگەوحی خاجی قێش حەالٌ( الی 

)مەال قێش حەالٌ(و صواجغ لە )مؼگەوحی خاجی مەال ڕەؾىلی ؾەفەوث( 

الی )مەال ڕەؾىلی ؾەفەوث( صعێژەی بە زىێىضن صاوە)عىؾمان 

ابا عەلی ػ(یل لەؾەع صەؾتی )قێش ب1938(. ؾاڵی )209ؾەیضكاصع: ٌ

كەعەصاغی( بڕواهامەی ػاوؿتی ئایینی وەعگغجىوە)عىؾمان ؾەیضكاصع: 

(.بەمەبەؾتی بەعػهغصهەوەی ئاؾتی ػاوؿتی 511، بابان: م209ٌ

ئاییىیص ی ڕووی هغصۆجە قاعی )بەػضاص(و صوای جەواوهغصوی ئەو كۆهاػەی 

زىێىضهیل لە مؼگەوحی )هەعیمە زاجىن(ی گەڕەوی مەیضان، بۆجە پێل 

، بابان: 7/738ٌ: 1388ووجاع زىێً)عەالئەصصینی ؾەحاصی، هىێژ و 

(. لەواحی ماهەوەش ی لەو قاعە الی )قێش ئەخمەصی ػەَاوی و 511م

قێش مىخەممەصی كؼڵجی(زىێىضوویەحی. صواجغ لە )مؼگەوحی خەیضەعزاهه( 

(. ؾاڵی 209بە پێكىىێژو ووجاعبێژ صامەػعاوە )عىؾمان ؾەیضكاصع: ٌ

هامەگەعی. یەهەمین ئەػمىوهیص ی لەگەڵ ػ( چۆجە بىاعی ڕۆژ 1937)

ػ(و صەعهغصوی )گۆڤاعی گەالوێژ( بىوە، هە 2000-1914)ئیبراَیم ئەخمەص/

ػ( ئەعوی بەڕێىبەعی واعگێڕی گۆڤاعەهەی گغجۆجە ئەؾخۆ. 1941جا ؾاڵی )

صواجغ بەَۆی ؾەعكاڵی )ئیبراَیم ئەخمەص( بە واعوباعی ؾیاؾییەوە، بۆجە 

ػ( ڕاگیرا، 1949اجەی گۆڤاعەهە لەؾاڵی )ؾەعهىوؾەعی. ئەمەو جا ئەو و

 (. 511، بابان: م209ؾەعهىوؾەعی بىو)عىؾمان ؾەیضكاصع: ٌ

ػ(صا )گۆڤاعی 1948لە َەوڵێيی جغی واعی ڕۆژهامەهىوؾیضا لەؾاڵی )     

هؼاع(ی بە َەعصوو ػماوی هىعصی و عەعەبی صەعهغصووە)عىؾمان 

ەو بەڕێىبەعی (. َەعزۆیص ی زاوەن مۆڵەحی گۆڤاعەه209ؾەیضكاصع: ٌ

(. ئەوەف هەوجە ؾەعووبەهضی ڕێىەوجنی خىىمەحی 511بىوە)بابان: م

عێراق لەگەڵ صەوڵەحی بەعیخاهیاو واژۆهغصوی )پەیماوی پۆعحؿمۆؽ( لە 

و ئەو زۆپیكاهضاهاهەی لەپەعاوێؼی هاڕەػایی ػ(1948یمەصوو  یواهىوو15)

-719نو: 1983ئەو پەیماهىامەیەصا هەوجەوە )مجمىعت مً املإعزین، 

 (.181-5/145: 2013، واظم خبِب، 722

ػ( ڕووزا، 1958ی جەممىوػی 14واجێىیل ڕژێمی پاصقایەحی لە )     

كۆهاػێىیتر لەژیاوی ؾیاس ی عێراق و جەهاهەث زىصی )ؾەحاصی(ف َاجە 

ئاعا، بەَۆی ئەوەی صەعفەحی بۆ ڕەزؿا، وەن مامۆؾخای مێژووی ئەصەبی 

ػاهىۆی بەػضاص واهە بڵێخەوە. ئەو  هىعصی لە بەش ی هىعصی هۆلیجی ئاصابی

-1974ػ( صعێژەی هێكا. صواجغ لەهێىان ؾااڵوی )1974ئەعهەش ی، جا ؾاڵی )

ػ( وەن ئەمیىضاعی گكتی ئەوكاف و واعوباعی ئایینی هاوچەی 1978

(. 511، بابان، م209ئۆجۆهۆمی هىعصؾخان صاهغا)عىؾمان ؾەیضكاصع: ٌ

ی )بەػضاص( ػ( لە قاع 1984ػ(، جا ؾاڵی )1978لە ؾاڵی )

مایەوە)چاوپێىەوجنی بێؿخىن عەلی هەعیم، چاوپێىەوجنی خەمەؾەعیض 

(. لەو ماوەیەقضا ئەوەی پێیىغا لەپكدیىاوی و 2022خەمەهەعیم، 

بەصەهگەوەچىووی َەع هىوؾەعو قاعیرو ئەصیبێً، هە بۆ چاپىغصوی 

ەمێيی َاجبێخە قاعی )بەػضاص(و ڕووی لێىابێذ، قىێنی چاپىغصوی  بەَع

ەمە هەی هەوث و پكدیىاوی صاعایص ی بۆ صەؾدبەع هغص. لەو بىاعەقضا بەَع

َاوواعی )مەال عەبضولىەعیمی مىصەڕیـ، عەبضوڵال گۆعان، قاهغ فەجاح، 

فەَمی حاف(و صەیان هەؾایەحی جغی هغصووە)چاوپێىەوجنی خەمەؾەعیض 

خەمەهەعیم(. ئەمەو ؾەعكاڵی واعی ئایینی و ئەصەبی زۆی بىو، جا ئەو 

ػ( بەَۆی هىژعاوی هىڕە گەوعەهەی بەهاوی )صاها( 1983) واجەی لەؾاڵی

ئێران(صا، واعیگەعی هغصە ؾەعی و لە ڕووی صەعووهییەوە -لەحەهگی )ئێراق

لە پەلىپۆی زؿذ و جىاهای وەن حاعان هەما)چاوپێىەوجنی مىخەممەص 

ئەمین پێىجىێنی، چاوپێىەوجنی خەمەؾەعیض خەمەهەعیم(. بەو َۆیكەوە 

ػ( لە 1984ی واهىووی یەهەمی13(ی بەیاوی بەعواعی )8) صواحاع لە واجژمێر

قاعی )بەػضاص( هۆچی صوایی هغصو لە مؼگەوحی )قێش عەبضوللاصعی 

گەیالوی(لە هؼیً ئاعامگای )قێش عەبضولغەخماوی ئەبىوەفای 

هەككبەهضی(و )قێش ڕەػای جاڵەباوی( بەزان ؾپێرصعا)عىؾمان 

 (.511، بابان: م209ؾەیضكاصع: ٌ

ە1-2 مەواوی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(: )عەالئەصصیً ؾەحاصی( لە : بەَع

ەمی هىؾغاو صەیان صەؾدىىوس ی 22مێژووی ژیاوی زۆیضا هؼیىەی ) ( بەَع

لە بىاعەواوی مێژوو و ئەصەب پێكىەش ی هخێبساهەی هىعصی هغصووە. 

ەمەواهیص ی فغە چەقً و پڕ ػاهیاعی بىون، بە ئاؾدێً لە َەعیەن  بەَع

ەماهەی َەوڵیضا وە، قیياعێيی باف بۆ هۆی باؾەواوی ئەو لەو بەَع

ەواوی بە ػماوی هىعصی و بە ػماوی  ەماهە بياث. ئەمەو بەقێيی بەَع بەَع

ەمە هىوؾغاوەواهیص ی، َەمەچەقً  ەمی َەبىوە. بەَع عەعەبیل بەَع

بىون، لەواهە )مێژووی ئەصەبی هىعصی، َەڵبژاعصە، هاوی هىعصی، 

ەهگ وػماوی هىعصی، َەمیكە ب ەَاع، ئەصەبی هىعصی و صەؾخىوعی فەَع
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لێىۆڵیىەوەی ئەصەبی هىعصی، هغر قىاس ی، صوو چامەهەی هالی و ؾالم، 

ەمێيی ئەصەبی.  صەكەواوی ئەصەبی هىعصی، زۆشخىاوی( وەن هۆمەڵە بەَع

ەمێيی َەمە ڕەهگ و جەهؼ ئامێر لە  َەعوەَا )عقخەی مغواعی(، وەن بەَع

ەمەواوی )مدمض امین ػوی ، یاصی پیرەمێرص، )َەقذ( بەعگضا، لەپاڵ بەَع

گەقدێً بە هىعصؾخاهضا، قۆڕقەواوی هىعصو هۆماعی عێراق، هىعصەوای( 

ەهگیكضا زاوەوی  ەمێيی مێژوویی. لە بىاعی فەَع وەن هۆمەڵە بەَع

ەهگێً بىوە بە َەع )س ێ( ػماوی )هىعصی، عەعەبی، فاعس ی( بەهاوی  فەَع

ؾاڵی (، هە توالعغبیت والفاعؾی تالىغصی ت)الضؾخىوع و كامىؽ اللؼ

ػ( لە قاعی )بەػضاص( چاپی هغصووە، جا بەَۆیەوە زىێىەواعی 1963)

هىعص، فێری َەعصوو ػماوی )عەعەبی و فاعس ی( بياث و بەو )صوو( ػماهە 

 ئاقىاببن، هە بۆ َەع جاهێيی هىعص گغهگی زۆی بىوە.

 جەوەعی یەهەم

ەمەواوی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(صا  هىوؾین و هىوؾینی مێژوویی لە بەَع

واجێً صێىەؾەع قێىاػی هىوؾین و هىوؾینی مێژوویی الی      

)عەالئەصصیً ؾەحاصی(، بە قێىاػێيی جایبەث صەگەیً، بەجایبەث لە 

ەمی )ڕقخەی مغاوعی(صا، هە َەوڵیضاوە مێژووی هىعص بەقێىەیەوی  بەَع

جایبەث جۆماع بياث. بەع لەوەش ی ئەو قێىاػە بسەیىەڕوو، پێىیؿخە ئاوعێً 

و هىوؾینی مێژوویی بضەیىەوە، جا لەو ڕووەوە بۆ لە چەميی هىوؾین 

ەمەواوی و )ڕقخەی مغواعی( بڕواهین.     قێىاػی هىوؾین و بەَع

ەمێيى صاڕێژعاوي جۆماعهغاوە لە )هىوؾین( : )هىوؾین( چییە؟ 1-1 بەَع

ػاهیاعي حۆعاوحۆعي لەزۆگغجىوە.  ، هەیەهێً لەبىاعە حیاحیاواوى ژیان

ەماهەف، هە  هىوؾینی پێضەوجغێذ بۆ زؼمەحى ؾەعحەمى ئەو بەَع

. َەمىو ەو جەعزاهىغاو ەمغۆڤایەحى هۆمەڵگاواوى حیهان هىؾغاو 

لەؾەع  ەبىو  هىوؾیيێىیل ئەهجامى هۆهغصهەوەي ػاهیاعي پێىیؿذ

اجێيی صیاعیىغاو، صواجغ ڕێىسؿتن و  بابەجێً یان ڕووصاو و بەؾەَع

لەزۆگغجىوە.  یبابەجەهە اهەیجەوەع باؽ و بەؾەع ئەو  پۆلێىىغصوی

 جەوەع و باؾەوانەحى پێىەوەبەؾخنی یؾەعەڕاي پێكەوى و چۆهی

 (. ئاماهج لەوەف گەیكدىە75: م1993)عامغ ابغاَیم كىضیلجی،بەیەهتري 

ەمێيى زاوێً و بە َەع هىوؾیيێيى ؾەعهەوجىو. باقتریكە  بەَع

ە بىىؾغێذ، هە هۆمەاڵوى زەڵً مەعصەؾواث و  ئەو بۆهىوؾیيێً 

و زؼمەث بە هۆمەڵگاواوی مغۆڤایەحی صەواث)خەمەی  حیپێىیؿدیان پێیە

ە هىوؾین بىو  جغ پێىیؿذ . بەواجایەوی(6: 1979ٌمام ئەوعەخمان، 

، ياثَیىای جاهەواوی هۆمەڵگا بزؼمەحى هێكەواوى هۆمەڵ و زەون و 

: 2022هەن بەپێچەواهەوە، زؼمەجێً هەواث)ص.هەیىان ئاػاص ئەهىەع، 

ٌ14). 

هىوؾینی  مێژوویی چییە؟ واجێً لە چەميی : مەبەؾذ لە هىوؾینی1-2

یەهێً یی صەهۆڵیىەوە، صەگەیىە ئەوەی، هە ئەم حۆعە لە هىوؾین، مێژوو 

جێىەڵە لە  قیان. ئەم حۆعەهاؾغاوە )هىوؾینی مێژوویى( و بە لە حۆعەواوی

 یەوی جغَەع )س ێ( حۆعی هىوؾینی )ئەصەبی، َىهەعی، ػاوؿتی(. بەواجا

حىان َەیە، جا ووقە و قێىاػي ئەصەبى بە  هىوؾیىەوەی مێژوو، پێىیؿتی

ڕؾخەوان بەیەهەوە گغێ بضاث و ڕابغصوو و ئێؿخا بە یەهەوە ببەؾخێخەوەو 

ەواوى ڕووهىغصهەوەبە صیضگایەوی هىێىە بۆ صاَاجىو بڕواهێذ. َەعوەَا   ٍَۆ

ؾىوص وەعگغجً لە بىاعە حیاحیاواوی َىهەع، َەع لە وێىە و زكخە و و 

رێذ. لەگەڵ هێنببەواع  ەعی لە هىوؾیىەهەصاهەزكە و حىاهياعی َىه

َەمىو ئەواهەقضا، هىوؾیىەوەی مێژوو جەواو هابێذ، جا ڕچاوی ڕێباػێيی 

ەم و صەق و جۆماعی ؾەعچاوە  ػاوؿتی مێژووی هەهغێذ و ػاوؿدیاهە بۆ بەَع

مێژوویی و ئەصەبی و َىهەعییەوان هەڕواهغێذ و صاؾخان و ئەفؿاهە و صعۆ و 

ەم و صەكە مێژووییەوان حیاهەهغێخەوە. َۆیەهەف  ػێضەڕۆیی لە بەَع

مێژوو زۆي لە زۆیضا ڕۆماهێىە، بەاڵم بە پێچەواهەي  ئەوەیە، هە

پاڵەواهەواوى هەؾاوى واكعین و لەكۆهاػێيى مێژووییضا بىوهیان  ەوان،ڕۆماه

، بۆیە لەواحى (29ٌ.ف: م1370)عبضالحؿین ػعیً هىب، بىوەَە

ػاوؿتی پێىیؿخە، جا مێژووهىوؽ لە  هىوؾینی ئەو ڕووصاواهەصا قێىاػێيى

و بە صیضگایەوی ػاوؿتی و ژیغییەوی زەیاڵ و ئەهضێكەواوى صووعبساجەوە

هغاوە بۆ صەق و جۆماع و ػاهیاعییەواوی بڕواهێذ)ص.هەیىان ئاػاص ئەهىەع، 

2022ٌ ،17). 

لە هىوؾین و  ئەو هەؾەی مێژوو صەهىوؾێخەوە، باقترەَەعوەَا      

نهێنی  یەن بێذ، جا لە ڕاؾخییەواهیل هؼیً بێخەوە بەهغزاهضهەواهیضا بێال 

ەع ئەخمەص، ػیاجغ صەگاث صیاعە ئەوەف ئەعهێيی . (26: 1983ٌ)هەماٌ مەَػ

ئاؾان هییە، چىهىە هىوؾیىەوەی مێژوو، زۆی پێىیؿتی بە ڕووصاو و 

اجە پەعجىغاوەواهە لە ػاعی چەهضان هەؽ و چەهض قىێيێيی  بەؾەَع

و عێىسؿدىەوەو ئەوؾا صاڕقدىەوەیان)َىوكى:  حیاواػ، صواجغ هۆهغصهەوە

مێژوو وەن ئەصەب ان، واجێىیل ئـەو َەهگاواهە پیاصەهغ (. 3: م1944

ەمىوان  هەن بۆ قاعەػایان بەجەهیا، لەبەع ئەوە پێىیؿخە صەبێذ، بَۆ

 قێىاػي هىوؾیىەوەي ڕووصاوەواوى ڕەوان و صڵگیر، ئاوصاعو هاػصاع بێذ

ەع ئەخمەص: ٌ لەمەوە صەگەیىە ئەوەي، هەقێىاػي . (30)هەماٌ مەَػ

تر وعصەواعي صەوێذ و واعهغصوى یػیاجغ لە هىوؾیىەواه ،هىوؾیىەوەي مێژوو 

 .و هىعصواجەوی: جاكەث پڕوهێىەػاوؿتی پێىیؿخە

: هىوؾیىەوەی مێژوو الی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(: واجێً ئەو 1-3

ەمەواوی  پێىاؾاهە بۆ هىوؾین و هىوؾینی مێژوو لەگەڵ هۆی بەَع

عەالئەصصیً ؾەحاصی( بەعواوعص ئەهەیً، صەگەیىە ئەوەی، هە هۆی )

ەهگ،  ەمەواوی مێژوویی هین، بەڵىى الیەوی )ئەصەبی، ػماهەواوی، فەَع بەَع

ڕؤژهامەواوی(و جەهاهەث ؾیاؾیكیان جێضایە، بەاڵم مێژوو بەؾەعحەم 

ەمەواهییەوە ػاڵە. ئەوە لەواجێىضایە، زۆی هەؾایەحی و مامۆؾخایەوی  بەَع

ینی بىوەو لە بىاعی ڕۆژهامەگەعیكضا واعی هغصووە)عىؾمان ؾەیضكاصع: ئای

ەمە 511، بابان: م209ٌ (. جەهاهەث َۆواعی هىوؾینی بەَع

ئەصەبییەواهیص ی َەع لە زؼمەث هىوؾیىەوەی مێژووصا بىوە. واجا 

ەمە ئەصەبییەواهەوە زؼمەجێً بە مێژووی  وویؿخىویەحی لە ڕێگای بەَع

ەمێيی بۆ )میژووی ئەصەبی  ئەصەبی هىعصی بياث. بەو  َۆیەقەوە هاوی بەَع

ڕۆژێً قدێىم ’’هىعصی( جەعزاهىغصووە. لەم باعەوە ووجىویەحی 

ئەزىێىضەوە، هەلێ بىومەوە، ؾەعلەهىێ لەصڵی زۆمضا وعصم ئەهغصەوە، 

ئیىگلیزم؟ ەلەمەوە هىجىپڕ َاث بەبیرمضا، هە ئایا مً هێم؟ وەچیم؟ ه

اقە هە هىعصم  ئەبێ لە هەجەوەی هەزێر، بەڵىىو هىعصم، بهەعەعەبم؟ 

هىعص بم، هە لە هەجەوەی هىعص بىوم، ئەمەی جێگەیاهضم، هە هىعص هاوی 

)عالءالضیً ‘‘لە الپەڕەواوی ڕۆژگاعصا َەیە و ئەمیل كەومێىە بۆ زۆی 

(. لەم بڕگەصا صەگەیىە ئەوەی، هە گەڕان بە قىێً 1: 1952ٌسجاصی، 

ە مێژووی هەجەوەهەی بگاث و ئەصەب و ػماوی هىعصی بۆ ئەوە بىوە، جا ب

ئاقىای هۆی حىمگەواوی مێژووی هەجەوەهەی بێذ. لەالیەوی صیىەوە 

بەجایبەحی هە صەمبینی )ئەمیر قەعەف زان(ی بەجلیس ی لە ’’هىوؾیىویەحی
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(ی میالصی جاعیسیان بۆ 1936(ی َیجغی و )ئەمین ػەوی بەگ( لە )1005)

م بە زۆم و كەومەهەم هىوؾیىە بؿذ بؿذ گەقىەم ئەهغص و َیىا

ەم و 2-1، 1952ٌ)سجاصی، ‘‘كەومەهەم جاػەجغ ئەبىوەوە (. واجا بەَع

هىوؾینی ئەواوی بە ؾەعمەقم و َەوڵێيی هاواػە صاهاوە، بۆیە وویؿخىیەحی 

لەژێغ واعیگەعی و ػاهیاعییەواوی ئەواهضا، زؼمەجێً بە هىوؾیىەوەی مێژووی 

بياث، هە لەوان هىعص بياث، بەاڵم لەگەڵ ئەوەف قێىاػێيی هىێ پیاصە 

ەمی  هەچێذ و جەواوهەعی واعی ئەوان بێذ. وەن لە َەعصوو بەَع

)گەقدێً بە هىعصؾخاهضا(و )قۆڕقەواوی هىعص و هۆماعی عێراق( واعی 

لەؾەع هغصووە. لەم بىاعەقضا َەڵەی هەهغصووە، چىهىە )چىاع ؾەصە( 

( ی بەصلیس ی)قەعەفساو بەعلەَەوڵەواوی )عەالئەصصینی ؾەحاصی(،

لەػاهایان و پیاوچاوان و ’’هىوؾیىویەحیەهگاهضوى )قەعەفىامە( َەڵؿلە

ەمىوان صەپاعێمەوە ػۆع بە وعصي لە هىوؾیىەهەم وعصببىەوە،  صڵپان َو

پیاوەجیم لەگەڵ بىەن و بە پاعچەیەوى چاهتروە بؼگۆعێيى جاػەجغو پاهتر 

صیاعە )ؾەحاصی( وویؿخىویەحی ئەو صاوایەی  .(9: 1975ٌ)‘‘پیىەي بىەن

ەوڵەواوی جەواوواعی ئەواهەی )قەعەف ساوی بەصلیس ی( حێبەجێ بياث َو

لە مێژووی ئەصەبیاجەوە صەؾتی پێىغصووە،  پێل زۆی بێذ. ؾەعەجاف

اجەواوی مێژووی هىعص،  چىهىە یەهێً بىوە لەو بىاعاهەی هێى هۆی بەؾەَع

هە َیچ یەن لەو )صوو( مێژووهىوؾەی پێكىوی هىعص، بە الی ئەو 

بۆیە ؾەعەجا بە گەڕاهەوە بۆ هىوؾیىەوەی مێژوو الیەهەصا هەچىون. َەع 

ەهگ و ػماوی هىعصی صەؾتی پێىغصووە. صواجغ َاجۆجەؾەع  ئەصەب و فەَع

هىوؾیىەوەی مێژووی هىعص. بەو واعەف جىاهیىویەحی جۆماعە مێژووییەواوی 

بە ػماهێيی پاعاو صابڕێژێذ، جا ػۆع باف حىان بگاجە زىێىەعاوی و بە ئاؾاوی 

 . (30)ٌؾذ و صەعوووی زىێىەعەوەبڕژێخە هاو َە

: مێژووی هىعص لەجۆماعەواوی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(صا: )ؾەحاصی( 1-4

ەمەواوی بەقێيی بۆ جۆماعی مێژووی هىعص جەعزاهىغصووە.  لەهۆی بەَع

َەهضێىیان جەواو مێژوویی و جایبەث بىون بە مێژووی هىعص، وەن )مدمض 

امین ػوی، پیرەمێرص، گەقدێً بە هىعصؾخاهضا، قۆڕقەواوی هىعص و 

ەمێيی جغیص ی لە هۆی هۆماعی عێر  اق، هىعصەواعی(، بەاڵم چەهض بەَع

مێژووی هىعص صووع هەبىون، وەن )مێژووی ئەصەبی هىعصی، هاوی هىعصی، 

صوو چامەهەی هالی و ؾالم، هىعصەوای، زۆشخىاوی، عقخەی مغواعی(. 

َەع ئەوەف وای لەهىوؾەعێيی وەن )عىؾمان ؾەیضكاصع( هغصووە، 

(مین مێژووهىوؾاوی 23یؼبەهضی ))عەالئەصصیً ؾەحاصی( بساجە ڕ 

 (. 214-207هىعصەوە)لل

ەماهە، یەهەمیان، هە بۆ )مىخەممەص ئەمین ػەوی        لەهێى ئەو بەَع

بەگ(ی مێژووهىوس ی هىعصی جەعزاهىغصووە، ئاوعێيی صڵؿۆػاهەی لە مێژوو 

ەمەواوی صاوەجەوە، هە زؼمەجێيی بەعچاویان بە  و ژیان و هەؾایەحی و بەَع

هغصووە، بەَۆی ئەوەی َیچ یەن لە مێژووهىوؾاوی بەع لە  مێژووی هىعص

)مىخەممەص ئەمین ػەوی بەگ( چەهض الیەهێيی مێژووی هىعصییان جۆماع و 

ڕاڤە هەهغصووە. وەفای )ؾەحاصی(ف لەوەصا بىوە، هە ؾەعباعی ئەوەی بۆ 

ماوەیەن ئەو هەؾایەجییەی بیيیىوە و لە ماوەیەهضا َاوؾەعصەمی یەن 

ە مێژووییەواوی)عالءالضیً بىون، لە َەماه ياجضا واعیگەع بىوە بە بەَع

 (. 1948سجاصی، 

ەمی صووەمیص ی، هە جایبەث بىوە بە )پیرەمێرص(ی قاعیر، بەهاوی        بەَع

ەماهەی بۆ چلەی قاعیری  )یاصی پیرەمێرص(، جێضا هۆی ئەو باؽ و بەَع

( الپەڕەصا بە چاپی 112هاوبغاو هىوؾغاوە، هۆهغصۆجەوەو لە )

 (. 210، عىؾمان ؾەیضكاصع، 1951ٌهضووە)سجاصی، گەیا

ەمی ؾێیەمی بەهاوی )گەقدێً بە هىعصؾخاهضا(، جایبەث بىوە        بەَع

ػ( لە قاعی )بەػضاص(ەوە صەؾتی پێىغصووەو 1955بەو گەقخەی لەؾاڵی )

َاجۆجە قاعی )مىؾڵ(و صواجغ هاوچەی باصیىان گەڕاوەو َاجۆجە )َەولێر، 

وایضا بەعێگای )هەعهىن( گەڕاوەجەوە قاعی هەعهىن، ؾلێماوی(، بەص

)بەػضاص(. لەو ماوەیەقضا، هە )صوو( ماهگی زایاهضووە، چەهضیً قاعو 

گىهضی هىعصؾخان گەڕاوەو صیضاعی لەگەڵ هەؾایەجییەواوی ئەوؾاڵە و 

بەعپغؽ و ػاهاو مامۆؾخایاوی ئایینی َەبىوە و هۆی ژیاوی زەڵً لەو واجەصا 

ػۆع بە ووعصی، ڕۆژبەڕۆژ، ئاعاؾخە و قێىاػی بەؾەع هغصۆجەوە. جەهاهەث 

گەقخەهەی و ماهەوەی لەو قىێىاهەی پێىیؿذ بىوە بمێىێخەوە، جا بە 

صیضاعی ئەو هەؾاهە صەگاث ؾەعصاوی هغصوون و لەالیان ماوەجەوە، جۆماع 

هغصووە. جۆماعەواوی بە ئاؾدێً وعص و مێژوویین، جەهاهەث باس ی هغێ 

ىاعصن و زىاعصهەواهەی هغصووە، هە گىاؾدىەوەو حۆع و جامی ئەو ز

صیاعە ئەوەف بەصەع لە ؾەعصاهەواوی  پێكىەش ی هغاون، یان زۆی هڕیىوی.

جغی بۆ الی زؼم و صۆؾذ و َاوعێياوی، بۆ قایی و ػەماوەهض و ماعبڕیً، جا 

 (.190-15: لل2020بەپغؾە و ؾەعصاوی هەزۆقەوان صەگاث)سجاصی، 

ەمیص ی، بەهاوی )قۆ       ڕقەواوی هىعص و هۆماعی عێراق(، چىاعەمین بەَع

ػ( هىؾغاوەو بە )قۆڕف(ی 1958ی جەممىوػی 14صوای هىصەجاهەی )

باس ی هغصووەو بەع لەو ڕووصاوە ػاهیاعییەواوی هۆهغصۆجەوە و صوای 

ەمە مێژووییەواوی  ڕووصاوەهە هىوؾیىویەحی. یەهێىیل لە صیاعجغیً بەَع

ػایین گێڕاوەجەوە.  ( ؾاڵ پێل3500بىوە، هە بىەچەی هىعصی بۆ بەع لە )

لەو ڕووصاوەقەوە َاجۆجە ؾەع حىگغافیای هىعصؾخان و ئەو زاهەی 

هەجەوەی هىعصی بە صعێژایی ئەو مێژووە لێ ژیاوە. صواجغ َاجۆجەؾەع ژیاوی 

هۆمەاڵیەحی هىعص و ئەو َۆواعاهەی هىعصیان بۆ قۆڕف َاهضاوە. لەهێى ئەو 

)قۆڕش ی قۆڕقاهەش ی ؾەعهجی ئەویان ڕاهێكاوە، َەعیەن لە 

بەصعزاهییەوان، خەمەپاقای بابان، ؾەعصاع ڕەقیضی ئەعصەاڵن، قێش 

مەخمىصی هەمغ، قۆڕش ی باعػان، هۆماعی هىعصؾخان، قۆڕش ی 

: 1959چىاعصەی جەممىوػی هۆماعی عێراق( بىوە)عالءالضیً سجاصی، 

(. صیاعە بەؾدىەوەی ئەو قۆعقاهەی هىعصیل بە هىصەجاهەی 303-8لل

عێراق، بۆ ئەوە گەڕاوەجەوە، هە ؾەعەجایی ػ( 1958ی جەممىوػی 14)

ؾەعصەمی هۆماعی بىوە، هە هەن َەع هىعصی باقىوعی هىعصؾخان صڵی 

ػۆع پێچۆقبىو، بەڵىى زىصی هۆماعەهەف لە زؼمەث هىعص و بؼووجىەوە 

ی 27ڕػگاعیسىاػەهەیضا بىو. جەهاهەث لە صەؾخىوعی عێراكیضا، هە لە )

صا بە فەڕمی هىعصی وەن (3( صاهغاو لە ماصصەی )1958جەممىوػی 

ضة الجمَاوبەش ی عەعەب لە زاوی عێراكضا صیاعیىغص)  28ىعٍت، )هحٍغ

 (.1م :(1958جمىػ  28، الىكائع العغاكُت، )1م :(1958جمىػ 

ەمیص ی )هىعصەواعی( بىوە، بۆ صاب و هەعیتی هۆمەڵگای       پێىجەمین بەَع

لەپاڵ پغؾەو هىعصی و قای و ػەماوەهض حیاواػی لەهێىان گىهضو قاعەوان، 

ماجەمیىییەوان و جەهاهەث بۆهە و حەژهەوان، جەعزاهىغاوە)عالءالضیً 

 (.1974سجاصی، 

ەمەف یەهێيی 1-5 ەمێيی مێژوویی: ئەم بەَع : )ڕقخەی مغواعی( وەن بەَع

ەمەواوی هىوؾەع، بەاڵم وەن پێكتر ئاماژمان پێضا  صیىەیە لە بەَع

بەاڵم مێژوو بەؾەع بەقێيی ئەوەهضەی جەهؼە، ئەوەهضە واعێيی مێژویی هییە، 



 Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade, 2022 

  
Page 61 

 
  

اث و  ەمەهەوە صیاعە. واجە باس ی َەع ڕووصاو و بەؾەَع ػۆعی بەَع

ؾەعگىػقخە و صیمەهێيی هىعصؾخاوی هغصبێذ لەَەع بىاع و صۆزێيی 

هۆمەڵگای هىعصییضا، مێژووییەن لەپكذ ڕووصاوەوان و صیمەهەواهەوە 

عی( بىوە. بۆ هاؾاهضن و زؿدىەڕووی هۆی بەعگەواوی )ڕقخەی مغوا

پكخمان بە صوا چاپ بەؾخىوە، هە )هەحمەصیً ڕەؾىوڵ( َەڵەبڕی چاپی 

بۆ هغصووە و لە قاعی )ؾىە( زۆعَەاڵحی هىعصؾخان بە یەن هخێبی 

 ػ( بە چاپی گەیاهضووە.2009كەواعە گەوعە لەؾاڵی )

: هاؾاهضوی )ڕقخەی مغواعی(: )ڕقخەی مغواعی( بە واجای 1-5-1

ەعی مغواعی( هاوی یەهێً لە ەمە صیاعەواوی )عەالئەصصیً  )گەَو بەَع

ەمە صاوؿلەواوی صاصەهغێذ، هە لە  ؾەحاصی(و بە یەهێً لە بەَع

اث و الیەوی ژیاوی هۆمەڵگای  )َەقذ( بەعگضا چەهضیً ڕووصاو بەعؾەَع

هىعصی و صەوعوبەعی بۆ جۆماع هغصوویً. صیاعی ئەگەعچی هىوؾەع لەو 

ەمەیضا وویؿخىویەحی بەو ڕووصاواهەی جۆماعی ه غصوون، بؼەیەن بەَع

ەمەهەی صەزىێيىەوە،  بساجە ؾەع لێىی َەع جاهێيی هىعص و ئەواهەی بەَع

ەمەی صەگاث،  یان ئەواهەی بە ػماوی هىعصی ئاقىان و صەؾدیان بەو بەَع

ەمەهە، جۆماعی چەهضیً الیەوی ژیاوی  بەاڵم لە ڕاؾدیضا هۆی بەَع

هۆمەڵگای هىعصی لەزۆگغجىوە. َەهضێً لەو جۆماعاهەف لە َیچ 

ؾەعچاوەیەوی مێژووی هىعصا صەؾذ هاهەوێذ. هىوؾەع وەن 

مێژووهىوؾێً هۆی ڕووصاوەواوی ڕقخەی مغواعی جۆماع هەهغصووە، بەڵىى 

وەن هىوؾەڕێً لەبىاعی جەهؼو گێڕاهەوەصا، وویؿخىویەحی، هۆی ئەو 

ڕووصاواهەی بیيیىویەحی، یان ئەواهەی لەالیەن هەؾێىەوە بۆ هێڕصعاوە، یان 

ەمەهەیان هاعصووە، جۆماع بياث، بۆی گێڕصعاوەجە وە، یان بەجایبەث بۆ بەَع

ەمەهە چەهضە ئەصەبی و جەهؼە، ئەوەهضە مێژوویی هییە، بەاڵم بەو  بۆیە بەَع

پێیەی هۆی گێراهەوە و جۆماعەوان مێژوویین، صەهغێذ وەن هەعەؾەی 

زاوی مێژوو لێبڕواهغێذ و ؾىوصێً بەجۆماعەواوی مێژووی هىعص و 

 ۆڕاوی مێژوو بگەیەهێذ. مێژووهىوؽ و پؿپ

: هۆی بەعگەواوی )ڕقخەی مغواعی(: واجێً بە هۆی بەف و 1-5-2

بەعگەواوی ڕقخەی مغواعیضا ڕۆصەچین، بە چەهضیً هاو و هاوهیكاوی حىاوی 

ەمی َؼع  هىعصی و مێژوویی صەگەیً، هە َەعیەن لەو بەف و بەعگاهە، بەَع

اجێيی مێژ وویی كۆهاػێيی و قێىاػێً لە هاوهان و صاڕقتن و بەؾەَع

ػ( 1982-1957صیاعیىغاو بىون. هۆی ئەو بەعگاهەف لەهێىان ؾااڵوی )

ػ(و بەعگی 1953چاپ و باڵوهغاوهەجەوە. بەعگی یەهەم و صووەم لەؾاڵی )

ػ(و لەؾەعصەمی ڕژێمی پاصقایەحی ئێراق چاپ و 1958ؾێیەم لەؾاڵی )

ػ(و ؾەعصەمی 1969باڵوهغاوەجەوە. بەعگی چىاعەم هەوجە ؾاڵی )

ی 17ەؾەاڵجضاعێتی بەعؿییەوان صوای هىصەجایی صوەمیان لە )ص

ػ(و ماوەی 1972ػ(. بەعگی پێىجەمیل هەوجە ؾاڵی )1968جەممىوػی 

هێىان گفخىگۆی قۆڕش ی هىعص و خىىمەحی ئێراق صوای عێىەوجىامەی 

ػ(. بەعگی 1978ػ(. بەعگی قەقەمیل هەوجە ؾاڵی )1970ی ئاػاعی 11)

صوا بەعگیل، هە بەعگی َەقخەمە  ػ(و 1979خەوجەمیل هەوجە ؾاڵی )

( 25ػ(. بەوەف هۆی )َەقذ( بەعگەهە لەماوەی )1982هەوجە ؾاڵی )

ەمەف ) ، (یە872ؾاڵضا چاپ و باڵوهغایەوە. هۆی الپەڕەواوی ئەم بەَع

( ؾاڵی هىعصی بۆ 25بۆیە بەو كەباعەیە و لەو ماوەیەصا هەن جەهیا مێژووی )

ەهغدی بەع لەو مێژووە و َەهضێً جۆماع هغصوویً، بەڵىى چەهضیً ػاهیاعی ب

 ػاهیاعی مێژووی حیهاهیص ی بۆ جۆماع هغصوویً.

)ڕقخەی مغواعی(: واجێىیل َەع بەقێيی بەعگەواوی ئەم  : بەقەواوی1-5-3

اث و  ەمە صەزىێىیىەوە، ؾەعباعی ئەوەی بە چەهضیً ڕووصاو بەؾەَع بەَع

صیمەوی ؾەعهج ڕاهێص ی گىهضو قاعو هاوچە حیاحیاواوی هىعصؾخان و 

قێىە ػاعو ژیان و گىػەعاوی هىعص و زاهەهەی صەگەیً، بە چەهضیً بەش ی 

. َەع یەن لەو بەقاهەف جایبەجمەهضی زۆی حیاواػیل ئاقىا صەبین

َەبىوەو مەبەؾتی هىوؾەع بىوە، الیەن لە ژیان و گىػەعان و صۆدی 

َاوهەجەوەو َاوپەیڕەواوی جۆماع بياث. بۆ زؿدىەڕووی بەقەواوی ئەم 

ەمەف جەوەعواوی َەع بەعگێً بە حیا صەزەیىەڕوو:  بەَع

غاوی صەمار، بەعگی یەهەم: لە )كؿەی هەؾخەق، جاڤگەی ئێاڵر، قەه

: 1388َەهضێً لە صاؾخاوی ژن، وەاڵمی بێ وەاڵم( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

1/1-121.) 

بەعگی صووەم: لە )لەبادێ گىڵێً، كؿەی بە جىێيڵ، قەهغاوی صەمار، 

: 1388َەهضێً لە كاعەماهیی ژن، كؿەی جەهً( پێىهاجىوە) ؾەحاصی، 

2/123-239.) 

هىعص ئەڵێ، قەهغاوی صەمار، بەعگی ؾێیەم: لە )جاقی هغاوەواوی هىعص، 

-3/241: 1388گەهجی صەعزكان، ڕقخەی مغواعی( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

354.) 

بەعگی چىاعەم: لە )جاڤگەی ئێاڵر، كؿەی هەؾخەق، پەهضی پیران، 

: 1388قەهغاوی صەمار، جاقی هغاوەواوی هىعص( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

4/355-468.) 

ڕقخەی مغواعی، ڕووصاوەواوی بەعگی پێىجەم: لە )گەهجی صەعزكان، 

ڕابىعصوو، پەهضی پیران، وەاڵمی بێ وەاڵم، َەهضێً لە صاؾخاوی ژن، 

-5/496: 1388جاڤگەی ئێاڵر، جاقی هغاوەواوی هىعص( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

581.) 

بەعگی قەقەم: لە )جاڤگەی ئێاڵر، لە بادێ گىڵێً، قەهغاوی صەمار، 

ەاڵمی بێ وەاڵم، گەهجی كؿەی هەؾخەق، ڕووصاوەواوی ڕابىعصوو، و 

 (.682-4/583: 1388صەعزكان( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

بەعگی خەوجەم: لە پێىهاجىوە: )قەهغاوی صەمار، ڕقخەی مغواعی، پیری و 

حىاوی، گەهجی صەعزكان، ڕووصاوەواوی ڕابىعصوو، بۆ مێژوو، جاڤگەی 

 (.778-683: 1388ئێاڵر( پێىهاجىوە)ؾەحاصی، 

ی صەعزكان، لەبادێ گىڵێً، جاڤگەی ئێاڵر، بەعگی َەقخەم: لە )گەهج

ەهگی مەجەڵ، صاؾخان( پێىهاجىوە)ؾەحاصی،   .)872-8/779: 1388فەَع

بە گىەػعهغصن بۆ َەع یەن لەو بەعگ و هاوهیكاهاهە، صەگەیىە ئەوەی،       

هە )جاقی هغاوەواوی هىعص، هىعص ئەڵێ، ڕووصاوەواوی ڕابغصوو، َەهضێ لە 

مێژوویین، بەاڵم ئەواوی جغ لە مێژوو صووع هین و جا  كاعەماهییەحی ژن( جەواو 

ئاؾدێيی باف  پەیىەهضییەوی بەَێزیان بە مێژووی هىعص و الیەهێيی ژیاوی 

هىعصەوە َەبىوە و َەیە. بە ڕاصەیەن پەها بۆ گێڕاهەوەی َەهضێً ڕووصاو و 

اث بغاوە، یەن هىوؾەع و جىێژەع و مێژووهىوؽ و جەهاهەث  بەؾەَع

یل پەیان پێ هەبغصووە. صیاعە ئەمە هەن جەهیا بۆ پێل زۆعَەاڵجىاؾێى

زۆی، بەڵىى بۆ صوای زۆی و جاؾاحی ئەم هىوؾینی ئەم جىێژیىەوەیەف 

َەع وابىوە. َەعبۆیە صەهغێذ وەن ؾەعچاوەیەوی مێژووی هىێ و 

 َاوچەعدی هەجەوەی هىعص و هىعصؾخان ؾەیغ بىغێذ.

ەمەصا       حێىغاوەجەوە، ئەو هۆی َەمىو ئەو جۆماعاهەش ی لەم بەَع

ەمەهەی  اجاهەن، هە بیيیىووی یان بیؿخىووی یان بۆ بەَع ڕووصاو و بەؾەَع
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هێرصعاوە. صیاعە ئەگەع َەعهەؽ وجىێژەع یان مێژووهىوؾێيی هىعص بیەوێذ، 

اوچەعدی هىعص بگەعێخەوەو هەگەڕێخەوە بۆ هۆی بەف و  بۆ مێژووی هىێ َو

. واجە َەهضێً لە بەعگەواوی، واعەهەی هاجەواو بە ئەهجام صەگاث

ػاهیاعییەوان لە ؾەعچاوەواوی جغی مێژووصا صەصۆػیىەوە، بەاڵم َەهضێىیان 

ەوڵیضاوە مێژووی  ەمەصا هەبێذ. ئەمەو هىوؾەَع بەعچاو هاهەون، لەم بەَع

هۆمەڵگای هىعصی و صەعوعوبەعی لەهێى ئەو جەهؼاهەصا بگێرێخەوە، هە باقتر 

ىضەی. وەن زۆیص ی هىوؾیىویەحی و زۆقتر بگاجە زىێىەعاوی و هەوەواوی ئای

ئەو قخاهەی، هە لەهاو هىعصا َەبىون و باڵوبىهەجەوە، مً هۆم ’’

. مەبەؾتی لە (7/685: 1388ؾەحاصی، ‘‘)هغصوهەجەوە و زؿخىمەجەڕوو

ەم و  باڵوبىهەوە بە واجای باڵوهغصهەوەی ئەو ڕووصاواهە ها لە بەَع

و باڵوهغاوهەجەوە،  ؾەعچاوەیەوی پێكىوصا یان َاوؾەعصەمیضا جۆماعهغاون 

بەڵىى باڵوبىهەوەی لەهێى زەڵىیضا لەؾەع ػاع، هەن هىوؾغاو. َەعبۆیە 

صەهغێذ )ڕقخەی مغواعی( بەیەهێً لە َەوڵەواوی هىوؾیىەوەی مێژووی 

ؾەع ػاع، صابىێن، هە الی عەعەبەوان بە )جاعیش الكفاهی( َاجىوە. صیاعە 

اث و ڕووصاوی َەؾد یاع و حیاواػ، هە هىوؾیىیل لەؾەع َەهضێً بەؾەَع

الی هۆمەڵگای هىعصی باؾىغصوی عەیب و حىان هەبىوە. بەجایبەث بۆ 

هەؾایەجییەوی وەن )عەالئەصصیً ؾەحاصی(، هە مامۆؾخایەوی ئایینی و 

پێكىىێژ و ووجاعبێژ بىوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەقضا ئەو ؾىىوعەی باف 

بچۆ هخێبی ’’بەػاهضووە و بىێغاهە باؾیىغصووە. لەم باعەوە هىوؾیىویەحی 

بێگاهەوان بسىێيىەوە بؼاهە چی یان هغصووە و چییان هىوؾیىوە؟ َەع ئەو 

هىوؾیىەی ئەوان بىوە بۆ ئەو قخاهەی، هە مێژووییەوی گەوعە بۆ صعوؾذ 

. هەواجە ئەویل َەوڵیضاوە، لەم (7/685: 1388حاصي، ەؾ‘‘)هغصوون

)ؾەحاصی(  بىاعەصا هىعص صواهەهەوێذ و بگاجە ئەوان. َەعبۆیە َەوڵەواوی

لە بىاعی هىوؾیىەوەی مێژووی هىعص، حێگای كەصعػاهییە. صیاعە ئەوەف 

ەمە مێژووییەواوی و بەجایبەث )ڕقخەی مغواعی(  بەوماهایە هییە، هە بەَع

بێ هەمىهىڕی بً، وەن ئەوەی لە َەهضێً قىێً هاوی هەؾایەجییەوان و 

ە لەَەهضێً قىێيیتر، ؾاڵ و جەهاهەث قىێنی ڕووصاو و ػاهیاعیی

وەعگیراوەهە، پەعاوێؼزغاوەو باؽ هەهغاوە، بەاڵم بەَەمىو ئەواهەقەوە 

َەوڵەواوی لە هۆهغصهەوەی ػاهیاعی و ڕووصاوی مێژوویی، هەم بایەر هین و 

 حێگای زۆیان لەهىوؾیىەوەی مێژووی هىعصا گغجىوە.

 ەمصوو جەوەعی 

 مێژووی ؾیاس ی هىعصؾخان لە جۆماعەواوی )ڕقخەی مغواعی(صا

ەمەیە، هە جۆماع       ی مێژووی ؾیاس ی هىعص، الیەهێيی گغهگی ئەم بەَع

َەهضێىیان لە ؾەعچاوەواوی جغصا بەعصەؾذ هین. َۆیەهەی ئەوەبىوە، 

بەقێيی ئەو جۆماعاهە لە بیرەوەعی هەؾاهێىەوە وەعگیراوەو صواجغ زغاوەجە 

ڕقخەوە. َەعبۆیە هۆی جۆماعەواوی ڕیكەیەوی مێژووییان َەیە، ئەگەع 

واكیعیەجیان هەبىوبێذ. واجێىیل لەڕووی ڕیؼبەهضی بەقێىیكیان 

ەمە صەڕواهین، جۆماعێيی مێژوویی صەوڵەحی ماص  مێژووییەوە بۆ ئەم بەَع

ؾەعهجمان ڕاصەهێكێذ. ئەویل گێڕاهەوەی زەووی پاصقایەوی ماصە، هە 

مىضاڵی هەبىوە وصواجغ بەَۆی زەوەهەیەوە لەالیەن ئەؾخێرهاؾاهەوە پێی 

ئەبێذ، بەاڵم بەَۆی پێىەصاوی ماعەوە  وجغاوە، هە مىضاڵێيی

(. ئەو ڕووصاوە، هە لە صاؾخان 286-2/285: 1388صەمغێذ)ؾەحاصی، 

ئەچێذ، جا ڕووصاوێيی مێژوویی و هاوی پاصقاهەش ی هەَێىاوە، پێضەچێذ لە 

پ.ػ(ی صوایەمین پاصقای ماصەوان 550-585ڕووصاوی )ئەؾدیاگؼ/

ڵەحی ماص(، ڕووصاوێيی وەَامان وەعگیرابێذ، چىهىە لەهێى ڕووصاوەواوی )صەو 

هییە باؽ لەزەووی پاصقایەن بياث، هە بەَۆی زەوهێىەوە مىضاڵی 

-577نو :1987ىاحس ی، یزىع  ـٌ.ف، مىؾی1387َیروصوث، بىوبێذ)

 :ٌ.ف1369پى گغیماٌ یغ، ، 502-493: لل2005، صیاهۆهۆف، 578

ص.  ،104-37: لل2011ئەخمەص مەخمىص ئەلخەلیل،  ،172-151نو

(. صیاعە ئەو جۆماعەف لەگەڵ 58-31لل :2016 ،هەیىان ئاػاص ئەهىەع

مێژووی صەوڵەجەهەصا حیاواػە، بەوەی لە جۆماعەهەی ڕقخەصا پاصقاهە 

(، بەاڵم لە جۆماعی مێژووی صەوڵەحی 2/285: 1388هىڕی بىوە)ؾەحاصی

، ئەلخەلیل: 502-498، صیاهۆهۆف: 153ٌ-152ماص هچی بىوە)یغ: نو

 . (103-102لل

-1752لەئاماژەیەوی جغصا ڕووصاوێيی ؾەعصەمی )هەعیمساوی ػەهض/     

م(ی بەهمىهە َێىاوەجەوە، بەوەی بە )وەهیل ئەلغعایا( 1779

، (30-22لل :2019 ،ٌ.ف، ؾیرحىن ماللىم1365، پغی حان. عی هاؾغاوە)

بۆیە پێىێؿذ بىوە گىێ لە َاواڵجیاهیص ی بگغێذ و پێضاویؿخییەواهیان بۆ 

. وەن ئەوەی َاواڵجییەن صاوای لێىغصووە، جافی الویەحی بۆ صابین بياث

بگێڕێخەوە، بەاڵم لەبەع ئەوەی ئەو صاوایە لەؾەع جىاهاییەوە بىوە، بۆی 

(. مەبەؾخیل لەو ڕووصاوە 2/323: 1388حێبەجێ هەهغاوە)ؾەحاصی، 

ئەوەبىو، هە َەعچەهضە میری ػەهض، زۆی بە هىێىەعی ڕاؾخەكیىەی 

بەاڵم بەو ماهایە هەبىوە بخىاهێذ َەمىو زەڵىەهەی ػاهیىوە، 

صاواواعییەواهیان حێبەجێ بياث، چىهىە صەؾەاڵجەواوی ئەویل ؾىىوعصاع 

 بىوە. 

ػ(ی 1936-1816باؾێيی جغی ڕووصاوێيی ؾەعصەمی )میر مىخەممەص/      

میری ؾۆعان بىوە، واجێً فغماوی بەجێىڕای صاهیكخىاوی قاعی 

بەقەو چغا صاهەگغؾێنن و ئاگغ  )ڕەواهضوػ(ی پایخەزذ هغصووە، جا

(. پێضەچێذ ئەو بڕیاعەف هەوجبێخە 8-1/7: 1388هەؾىجێىێن)ؾەحاصی، 

واحی قااڵوی ؾىپای عىؾماهییەوان بۆ ؾەع میروكیىەهەی و هۆجایی 

َێىان بە صەؾەاڵحی، بۆیە واجێً ئەو ؾىپایە لەقاعەهە هؼیىبۆجەوەو 

ص. ؾعضی عهغصووە)گەماعۆیان صاوە، )میر مىخەممەص( ئەو فغماهەی صە

(، چىهىە ئاؾایی ئەو فغماهە بۆ 205-202، نو2008 ،ثمان َغوحيع

 واجێً هەبىوە، قاع و میروكیىەهەی لە باعێيی ئاؾاییضا بىوبێذ. 

ػ(صا ئاماژەی بە 1851-1850لە باس ی )عەبضوڵال پاقای بابان/      

فغماهێيی هغاوە بۆ وەػیغەهەی، جا َیچ هەؾێً بە قەوصا َاجىچۆ 

(. لە قغۆڤەی ئەو صەكەقضا 336-3/335: 1388اث)ؾەحاصی، هەو

صەگەیىە ئەوەی، هە )عەبضوڵال پاقا( بغای )ئەخمەص پاقای بابان(، 

صوایەمین میری باباهەوان بىوە، هە لەالیەن )هەحیب پاقا( والی بەػضاصی 

مدمض عىؾماوی لە میرایەحی زغاو وەن كایملامی قاعی )ؾلێماوی( صاهغا)

، هەوقیروان 1/185 :2012، بابان، 177م :2002 ،امین ػوی بً

(. لەو پۆؾخەقضا هەصەبىو وەػیغی َەبێذ. 210ٌ :1998مؿخەفا ئەمین، 

بۆیە ئەوەی باؾىغاوە، جەهیا بەعپغس ی هىؾیىگەهەی، یان بەواجا هىێیەهەی 

ؾىغجێرەهەی بىوە، هەن وەػیغ. ئەو صاوایەش ی بۆ ئەوە بىوە، چىهىە لە 

صڵىیا هەبىوە، جا كؿە و گاػهضەی ؾەعاوی صۆدی ئاؾایص ی قاعەهەی 

 عىؾماوی هەیخەؾەع.

لەالیەوی صیىەوە َەهضێً ػاهیاعی لەؾەع میر و پاصقاواوی حاف جۆماع      

-1818هغصووە. لەواهە )خەمەپاقای هىڕی هەیسەؾغەو بەگی حاف/
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( ؾاڵی و لەالیەن باوهییەوە وەن گەوعەی 40ػ(، هە لە جەمەوی )1880

هەعیم ، 540م :1981ؾدیفً َمؿلی لىهىغیً، غاوە)َۆػی حاف صیاعیى

(. لەو ئاماژەیەقضا باؽ لەوە 481-46: لل1995 ،بەگی فەجاح بەگی حاف

هغاوە، هە بەَۆی ئەوەی )خەمەپاقا( َەهضێً پێضاویؿتی زۆی و 

بىەماڵەهەی لە حىویەن بەهاوی )خاجان( هڕیىوە و لەبەعامبەعصا 

پێبضاث، بەاڵم بەَۆی هۆبىهەوەی  پؿىولەیەوی صاوەحێ، جا صواجغ پاعەهەی

كەعػەوان و هەڵەهەبىووی پاعەی پێضاویؿخییەوان، )خاجان( ؾيااڵی لە  

)خەمەپاقا( هغصووە. صوای ئەوەش ی )خەمەپاقا( َەواڵەهەی 

(. صیاعە 194-2/193: 1388پێگەیكخىوە پاعەهەی پێضاوە)ؾەحاصی، 

ەاڵث بێذ، ئەوەف بەوماهایە هەبىوە، هە هاوبغاو صەؾخىىعث و بێضەؾ

بەڵىى ڕووصاوێىە گەوعە هغاوە، چىهىە هاوبغاو هەؾایەجییەوی بىێغ و ئاػاو 

زاوەوی صیىەزان و مااڵحی ػۆع و َەػاعان صۆهم ػەوی بىوەو ئەوەهضە 

(، بەڵىى 450بێضەؾەاڵث هەبىوە، جا پاعەی حىویەن هەصاث)لىهىغیً: م

فغۆقخنی پێضەچێذ وویؿخبێتی بە هۆ پاعەهەی پێبضاث یان چاوەڕواوی 

ەمی ػەوییەواوی بىوبێذ، َەعبۆیە پؿىلەی پێضاوە.  بەَع

لە ػاهیاعییەوی جغصا باس ی )مەخمىص پاقای هىڕی خەمە پاقای      

ػ( هغصووە، هە صوای باووی بۆجە ؾەعۆن َۆػی 1921-1846حاف/

(. 166م :1972، قاهغ زهبان، 2/181 :1934 ،مدمض امین ػویحاف)

ی هاوبغاو صاوە لەصەؾذ عىؾماهیەوان، جا لەو باؾەصا ئاماژەی بەَەاڵجن

صواحاع بەڕێگای واڵحی ڕووؾیاصا گەڕاوەجەوە هىعصؾخان. هىوؾەع باس ی لەو 

پێكىاػییە گەوعەیەف هغصووە، هە َۆػ و جیرەواوی حاف لێیان 

(. واجێىیل بۆ جۆماعە مێژووییەوان 164-2/163: 1388هغصووە)ؾەحاصی، 

جنی هاوبغاو لەقاعی )ئەؾخاهبۆڵ( َەاڵصەگەڕێىەوە، صەگەیىە ئەوەی، هە 

صواي ئەوە َاجىوە، هە لەؾەع صاوای )ؾىڵخان عەبضولحەمیضی 

ەن ػۆعێً لە ؾەعۆن َۆػو هەؾایەجییە ػ( و 1909-1876صووەم/

هىعصییەوان میىاهضاعی پایخەزتی صەوڵەحی عىؾماوی هغاوە، جا پكدیىاوی 

 :1984 ،ص. هماٌ مظهغ اخمضلە صعوؾخىغصوی ؾىاعەی خەمیضی بىەن)

(، بەاڵم 99-67نو :2001 ،، ماحض مدمض زلیل ػازىیی96-84نو

بەَۆی ڕەجىغصهەوەی هاوبغاو بۆ بەقضاعی لەو ؾىپایە بەنهێنی و بە یاوەعی 

ػ( لەو قاعە َەاڵجىوەو ؾاڵی صواجغ لە 1891)خەمضی ؾىەیی( لەؾاڵی )

عێگای صەعیای ڕەقەوە گەیكخۆجە قاعی )باهۆ(و لەوێكەوە بەڕێگای 

(. 72-61لل :حافحی هىعصؾخاهضا َاجۆجە باقىوعی هىعصؾخان)زۆعَەاڵ

َەاڵجنی، ئەویل بۆ بىێغی و ػیغەوی هاوبغاو بەئاگابىووی لەئاؾذ ڕووصاوە 

(. بەَۆی ئەو 2/184: 2006ؾیاؾییەوان گەڕاوەجەوە)مدمض امین ػوی، 

َەڵىێؿخەقەوە َۆػی حاف بەقضاعیان لە صعوؾخىغصوی ؾىاعەی 

ان لە هۆمەڵىىژی ئەعمەهییەوان هەبىوە)هماٌ خەمیضی هەهغصووەو ڕۆڵی

ەپاڵ ئەوەقضا باس ی لە ڕۆڵی َەعصوو هەؾایەحی ل(. 93مظهغ اخمض: م

( 1905-1846حاف )مەخمىص پاقای حاف(و )وەؾمان پاقای حاف/

هغصووە، هە ڕۆڵیان لە ؾەعۆوایەحی و بەڕێىبغصوی َۆػی حافضا 

 (. 195-2/194: 1388َەبىو)ؾەحاصی، 

صیىەوە باس ی لە پەیىەهضی هێىان )مەخمىص پاقای حاف(و  لەالیەوی     

)ؾەیض فەجاح بەگی حەباعی( هغصووە لەهاوچەی گەعمیان، بەوەی َەع 

واجێً )مەخمىص پاقا( لە هىێؿخان گەڕابێخەوە، الی )ؾەیض فەجاح بەگ( 

(. 546-5/545: 1388الیضاوە و ماوەیەن الی ماوەجەوە)ؾەحاصی، 

-1862خؿیامەصصینی هەككبەهضی/َەعوەَا لەگەڵ )قێش عەلی 

ػ(یل صۆؾخایەحی َەبىوەو چەهض حاعێً ؾەعصاوی گىهضی )بازە 1940

(. َەعوەَا باس ی 1/16: 1388هۆن(ی َەوعاماوی هغصووە)ؾەحاصی، 

پەیىەهضی میرەواوی حافی لەگەڵ قاعیر و ئەصیب و هەؾایەجییە 

ئاییيییەوان هغصووە، وەن پەیىەهضی )وەؾمان پاقای حاف( لەگەڵ 

(. َەمىو ئەو 804-8/803: 1388)قێش ڕەػای جاڵەباوی()ؾەحاصی، 

ئاماژاهەف لەؾەع َۆػی حاف و چەهضیً ئاماژەی جغ لە چەهض قىێيێيی 

ەمەهەصا بایەر و گغهگی َۆػی حاف بىوە الی  جغی بەَع

، 570-5/569، 2/138، 65-64، 1/58: 1388، ؾەحاصیهىوؾەع)

6/646 ،7/777 ،8/803-804) . 

ػ( هغصووە وەن 1963-1885يێيی جغ ئاماژەی بە )وەؾخا بەقیر/لە قىێ     

)هىوؾەع و كؿەزۆف و بەعگضووع(و َەعوەَا ئەفؿەع لە عیؼەواوی ؾىپای 

( ؾەعباػی لەژێغ 114(، هە )166-164عىؾماوی)بابان، أعالم، نو

(. ئاماژەی بەوەقضاوە، هە 3/351: 1388صەؾخضا بىوە)ؾەحاصی، 

زضع( َەع لەو ؾەعصەمەصا ؾەعباػ بىوە، هەؾێً بەهاوی )خەمە هىێسا 

(، 4/364: 1388لەگەڵ ئەوەقضا پاعەی لە زەڵً ؾەهضووە)ؾەحاصی، 

بەاڵم ؾەعباػی )وەؾخا بەقیر( هەبىوە. ئەوەف بەو ماهایەی لە ؾەعصەمی 

عىؾماهییەواهضا هىعص بەؾەعباػی گیراوەو ؾەعباػی هغصووەو بەپلەی 

مان ػۆع بىوە، وەن )قەعیف ئەفؿەعیل گەیكخىوە. لەو باعەوەف همىهە

اص پیرباڵػ()1951-1865پاقای زەهضان/ ، 31-15لل :2001 ،ص.فەَع

و (370-368نو :2006 ،، بابان20-17نو :2004 ،عوَاث الاهىم

(، هە 809-807: 2006ػ()بابان، 1936-1866)مؿخەفا پاقای یامىڵيی/

َەعصووهیان ؾەعباعی ئەوەی گەیكدىە پلەی ؾەعباػی، چەهضیً پۆؾتی 

 ؾیاس ی و واعگێڕی و ؾەعباػییان لە صەوڵەحی عىؾماوی پێؿپێرصعا.

لە وێىاهغصوی صەؾەاڵحی ئیىگلیزەواهیل لە باقىوعی هىعصؾخان، چەهض      

-1881ػاهیاعییەوی بۆ جۆماع هغصوویً، لەواهە، لەزۆبایی )مێجەعؾۆن/

ػ( بۆ زەڵيی قاعی )ؾلێماوی( لەو واجەی خاهمی ؾیاس ی قاعەهە 1923

(. ئەوەف 2007ػ()مەیجەعؾۆن، 1921-1919ێىان ؾااڵوی )بىوە لەه

هەوجۆجە صوای ڕووزاهضوی یەهەمین خىىمەحی قێش مەخمىص لەصوای 

ؼ الحاج)ػ(1919ی مایس ی17قەڕی )صەعبەهضی باػیان( لە )  :1985 ،ص.عٍؼ

هىوؾەع وویؿخىیەحی لەزۆبایی  .(58-56لل :2006 ،، ؾضیم ؾاڵح312م

ەوان و ؾىوایەحی بە زەڵيی قاعی ؾلێماوی، ئەو ئەفؿەعە بااڵیەی ئیىگلیز 

بساجەڕوو، بەوەی فغماوی هغصووە َەع واجێً صەچێخە  هاو باػاڕ و هاو 

زەڵيی، صەبێذ ؾاڵوی لێبىەن و بۆی بچەمێىەوە، ئەوەش ی وا هەواث ؾؼا 

(، بەاڵم واجێً بە واعەواوی ئەم 758-7/757: 1388ئەصعێذ)ؾەحاصی، 

اهضا صەچیىەوە، صەگەیىە ئەوەی، هە هەؾایەجییە ؾیاؾییەی ئیىگلیزەو

ؾەعباعی ئەو لەزۆبایی بىوهەی، واعی باش ی بۆ قاع و لیىای ؾلێماوی 

هغصووە، وەن چەهضیً پغۆژەی عێگاوبان و هغصهەوەی كىجابساهەی همىهەیی 

ؾەعاصەث و پێضاوی كەعػ بە حىجیاعان، جا بە َێىاوی چاپساهە صەگاث بۆ 

ڕۆژهامەی پێكىەوجً بە ػماوی ( ژماعەی 118قاعەهە و صەعهغصوی )

(. َەعوەَا َێىاوی ئۆجۆمبێل و 228-2/221: 2012هىعصی)بابان، 

هغصهەوەی زىلی فێربىویً قۆفێری، جا َاواڵجیاوی قاع و صەوعوبەعی فێری 

قۆفێری ببن و بەئامێرە هىێیەی گىاؾدىەوە ئاقىاببن و بەواعی 

ؾەعباعی ئەوەی  (. َەعبۆیە2ٌ :29/4/1920ڕۆژهامەی پێكىەوجً، )بهێنن)
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ؾەعصەمەهەی بۆزەڵيی قاعو لیىاهە صاگیرواعی بىوە، بەاڵم زؼمەجەواوی 

 لەبىاعی ئاوەصاهىغصهەوەو بەقاعهغصوی ؾلێماوی بەعچاوە.

لە قىێيێيی جغصا ئاماژەی بە ڕووجىغصهەوەی )صوو( ؾەعباػی ئیىگلیزی      

ەهەوە، صاوە َەع لە قاعی )َەڵەبجە( لەالیەن )صوو( قىاوی هىعصی هاوچ

ێىاوی هاویان و هاوی ئەفؿەعەوان و واحی ڕووصاوەهە)ؾەحاصی،  بێ هاَو

(. پێضەچێذ ئەو واعەف )صوو( ڕەَەهضی بىوبێذ، یەهەمیان 3/327: 1388

ڕقی قىاهەوان لە ئیىگلیزەوان بەوەی صاگیرهەعی زاهەهەیاهً و لە ئایینی 

 زۆیان هین. صووەم بۆ جەماع لە چەن و ئەوەی پێیان بىوە. 

ػ(یكضا 1956-1889لەهێى جۆماعەواوی مێژووی )قێش مەخمىص/     

چەهضیً ػاهیاعی مێژوویمان بەعچاو صەهەوێذ، هە َەهضێىیان بایەدی 

مێژوویی گەوعەیان َەیە، چىهىە واكعی هۆمەڵگای هىعصی ئەو واجەمان بۆ 

صەزەهەڕوو. وەن گەڕاهەوەی چەهضاعێيی هىعص لە َێزەهەی )قێش( لە 

بۆ قاعی )بەػضاص(. واجێىیل ئەو چەهضاعە هىعصە  قەڕی )قەعەیبە(،

َاجۆجە )بەػضاص(و بۆ یەهەمین حاع بىوە ئەو قاعە ببیىێذ، وجىویەحی: صەن 

زىا بخگغێ ؾىڵخاوی عىؾماوی جۆ بەػضاص َەیە بەؾڕەث بۆ 

(؟ بەو ووجەیەقضا صەعصەهەوێذ، هە 2/218: 1388چییە؟)ؾەحاصی، 

ەوڵەحی عىؾماوی بىوە. ئەمەو بەقضاعی هىعص لەو قەڕە لەؾەع صاوای ص

صیضگای َاواڵجییەوی چەهضاعی هىعصمان بۆ صەزاجەڕوو، بەوەی حیاواػی 

گەوعەیی و پێگەی َەعصوو قاعی )بەػضاص و بەؾڕە(ی لەو واجەصا َەؾذ 

پێىغصووە. لە ڕوویی مێژوویكەوە زىصی )قێش مەخمىص( لەؾەع صاوای ئەو 

ىعصەوە لە قاعی صەوڵەجە بە )َەػاع( چەهضاعی چەهض َۆػێيی ه

)ؾلێماوی(یەوە بەؾىاعی بەقضاعی ئەو قەڕەی لە )قەعەیبە(ی 

(. و لەو قەڕەقضا، .84ٌ :1986، ئەخمەص زىاحەباقىوعی بەؾڕە هغص)

 ،الؼعُم الغهً قىغي مدمىص هضًمػ( ڕوویضا)1915ی هیؿاوی14هە لە )

(. َێزەواوی صەوڵەحی عىؾماوی بە بەقضاعی )قێش 30م :1964

َێزەهەی و َێزی زێڵ و َۆػ و جیرەواوی عەعەب و جىعهمان مەخمىص(و 

بەؾەزتی جێىكان و لەالیەن ؾىپای ئیىگلیزەواهەوە پاقەهكەیان 

(. َەع لەو 31م :، الحاج131ٌ :1985 ،عەبضوڵاڵ ػیىەعپێىغا)

چىاچێىەیەصا هىوؾەع ئاماژەی بە هۆبىوهەوەی َەعیەن لە )خەمە ئاػای 

مە ئەمین ئاػای بڵباؽ( هغصووە، جا مامەف، َەمؼە ئاػای مەهگىڕ، خە

بڕیاع لەؾەع پكدیىاوی صەوڵەحی عىؾماوی بضەن لەوقەڕصا)ؾەحاصی، 

(. صیاعە ئەوان وەن )س ێ( ؾەعۆن َۆػی هىعصی 1/10-11: 1388

)مامەف، مەهگىڕ، بڵباؽ(، هەوجىهەجە ژێغ واعیگەعی )ػەػا لەپێىاوی 

ئیىگلیزەوان زىصا(ی )ؾىڵخان مىخەممەص قەقەمی عىؾماوی( بۆ قەڕی 

بەوەی لە پەیڕەواوی مەؾیخی بىون و بە )وافغ( واجە )بێباوەڕ( 

 ،، عبضالغػاق الحؿنی146-145ص. هماٌ مظهغ اخمض: نوهاؾێنراون)

1948: 1/84-85) . 

لەؾەعصەمی خىىمەحی صووەمی )قێش مەخمىص(صا، هە هەوجە هێىان      

 ،107-106لل ؾضیم ؾاڵح:)ػ(1923بۆ ئاػاعی 1922ی حكغینی یەهەمی10)

، )قیش خەمەػەعیب( بۆ (177-150لل :2002 ،قىاوىەبضولىەعیم ئاهإ ع

پۆؾتی وەػیغی هاوزۆ صاهغاوە، هە ئەو واث پێیان صەوث )عئیس ی صازلیە(. 

ەمەصا جۆماع  لەؾەع ئەم هەؾایەجییە ڕووصاوێيی ؾەعهج ڕاهێل لەم بەَع

زۆ، هغاوە، گىایە )قێش خەمەػەعیب( بەع لەوەی بىغێخە وەػیغی هاو 

بەڕێىبەعی هاخیەی كەعەصاغ بىوە، بۆیە واجێً بۆ ئەو پۆؾخە بەعػهغاوەجە، 

صاوای لە )قێش مەخمىص( هغصووە، بەو مەعحە پۆؾخەهە وەعصەگغێذ، هە 

(. ئەوە 6/639: 1388لە پۆؾخەهەی پێكىوی بمێىێخەوە)ؾەحاصی، 

كؿەیە ڕاؾذ بىوبێذ یان ها، بەهاوی )قێش خەمەػەعیب(ەوە ڕۆیكخىوە، 

جێىضا وەػیغی هاوزۆ بەعپغس ی َەمىو واعوباعی هاوزۆ بىوە و هؼمتریً لەوا

پۆؾتی واعگێڕی ئەو وەػاعەجەف )بەڕێىبەعی هاخیە( بىوە. ئەگەع ئەوەف 

وابێذ، بەو ماهایەیە، هە )قێش خەمە ػەعیب( وەن یەهێً لە وەػیغەواوی 

خىىمەجەهە، هەیؼاهیىوە، پۆؾخەواوی خىىمەث لەیەن حیابياجەوە. 

هیكاهەی پغؾیاع صەزاجەؾەع خىىمەحی هىعصؾخاوی باقىوع لەو ئەوەف 

واجەصا. لەالیەوی صیىەوە ئاماژەی بەوە هغصووە، هە زىصی )قێش 

مەخمىص( ویؿخىیەحی )مؿخەفا پاقای یامۆڵيی( صەؾخگیر بياث)ؾەحاصی، 

(، لەواجێىضا وەػیغی مەعاعف )پەعوەعصە(ی خىىمەجەهەی 8/843: 1388

(. ئەو )صوو( ڕووصاوەی 1ٌ :15/10/1922 باهگی هىعصؾخان،) بىوە

ؾەعصەمی خىىمضاعی )قێش مەخمىص(یل لە ؾلێماوی و صەوعوبەعی، وەن 

)صوو( ػاهیاعی مێژوویی جۆماعهغاون. َەعوەَا ئاماژەی بەوەصاوە، هە 

)مؿخەفا پاقای یامۆڵيی( بەع لەوەی هۆچی صوایی بياث بەَۆی هەزۆش ی 

بەػضاص( هەوجبىو)ؾەحاصی، لە هەزۆشخاهەی )مەحیضیە(ی لە قاعی )

1388 :7/747.) 

لە قىێيێيی جغیل هاوی ئەفؿەعێيی هىعص بەهاوی )عیزەث جۆپچی(      

َێىاوە، هە یەهێً بىوە لە ئەفؿەعاوی ؾىوپای لەقىغی هىعصؾخان 

لەؾەعصەمی زىلی صووەمی خىىمەحی )قێش مەخمىصی 

یل (. لەباس ی چىووی )قێش مەخمىص(7/742: 1388هەمغ(صا)ؾەحاصی، 

(، هە هەوجۆجە صوای 4/375: 1388بۆ )ئەقىەوحی حاؾەهە()ؾەحاصی، 

ڕووزاهضوی زىلی صووەمی صووەمی صەؾەاڵجەهەی لەالیەن ئیىگلیزەواهەوە، 

ئاماژە بەبىووی جیرەی ڕوػؼایی لە َۆػی حاف هغصووە لە صەوعی و 

بەحێیان هەَێكخىوە. لەواجێىضا بۆعصوماوی ئیىگلیزەوان بەعصەوام بىون 

(. لەو هێىەهضقضا ئاماژەی بە 7/777: 1388یان)ؾەحاصی، لەؾەع 

قەڕەواوی  لەگەڵ ئیىگلیزەوان هغصووە، بێئەوەی ئاماژە بەهاوی قەڕەوان و 

(. ئەوەف هەلێيێيی هغصۆجە هێى 7/743: 1388واجەواوی بياث)ؾەحاصی، 

ەمەهەی.  بەَع

صوی بە هاع  لەالیەوی صیىەوە ئاماژەی بە َەوڵێيی )قێش مەخمىص( صاوە    

هامە بۆ ؾەعۆن َۆػ و هەؾایەجییەواوی هىعص، جا َەع هەؽ لە قىێً 

زۆیەوە بەعامبەع ڕژێمی پاصقایەحی بىوەؾخێذ. لەو هێىەهضەصا )حەماٌ 

گەیاهضوی هامەواوی )قێش( بۆ  واهەی ئەعویعاعف(، هە یەهێً بىوە لە

. هاوبغاویل بۆ ئەو مەبەؾخە چۆجە قاعی پێؿپێرصعاوەهاوچەی باصیىان 

ػ( كایملامی بىوە. لەو 1974-1869ێضی(، هە )ماحیض مؿخەفا/)ئام

َەوڵەقیضا صاواهەی )قێش(ی ػۆع بە نهێنی حێبەجێ هغصووە، بەاڵم صوای 

چەهض ڕۆژێً )ماحیض مؿخەفا( بە )حەماٌ عاعف(ی وجىوە: ئەوەی جۆ بۆی 

َاجىوی، بۆجە َۆی لێپرؾیىەوەی مً. َەمىو ئەو هاماهەی جۆ گەیاهضۆجە 

ۆػ و هەؾایەجییەواوی ؾىىوعەهە، َێنراوە بۆ مً یان هۆی ؾەعۆن َ

هێرصعاوە بۆ مىجەؾەعیفی مىؾڵ. مىجەؾەعیفیل صاوای هغصم ؾەعصاوی 

(. ئەمەف 7/765: 1388بىەم، جا لێپرؾیىەوەم لەگەڵضا بياث)ؾەحاصی، 

بەو واجایەی، ئەو ؾەعۆن زێڵ و َۆػاهە لە جغس ی گیاوی زۆیان و زێڵ و 

ان بەوەی هەوەن زىصی ئەم هامەیە پیالهێيی َۆػەهەیان لە صەوڵەث، ی

صەوڵەث بؼاهً، بۆیە هاچاع بىون بەع لەوەی صەوڵەث لێپرؾیىەوەیان 
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لەگەڵ بياث، زۆیان پەیامەهەیان بگەیەهىە الیەوی پەیىەهضیضاع. ئەمەو 

پێضەچێذ بەقێً لەواهیل لەگەڵ خىىمەث بىوبً. ػۆعیل پێضەچێذ 

ەوامی بۆ الی )ماحیض مؿخەفا( ماهەوەی )حەماٌ عاعف(و ؾەعصاوی بەعص

َۆواعێيی جغ بىوبێذ، هە ئەو ؾەعۆن زێڵ و َۆػاهەی هاوچەی باصیىان، 

 واعەهە بە پیالهێيی صەوڵەث بؼاهً؟

لە باؾێيی جغی َەع لەؾەع )قیش مەخمىص( باس ی لەوە هغصووە، هە      

ئەو واجاهەی لە قاعی )ؾلێماوی( صەمایەوە، وەن خىىمضاع یان مەلیيی 

هىعصؾخان، یان وەن ڕابەڕی جەعیلەحی كاصعی، هىێژی لە مؼگەوحی گەوعە 

صەهغص و قەواوی َەینی عێگای ئەصا صەعوێكەوان ػیىغی زۆیان بىەن و 

(. لەباس ی ماهەوەش ی 7/743: 1388ل لەگەڵیان بىو)ؾەحاصی، ئەوی

لەقاعی )بەػضاص(، بەجایبەث ئەو ؾااڵهەی وەن صەؾدبەؾەع ماوەجەوەو 

ػ(، َەمىو جىێژە هۆمەاڵیەحی و 1956-1932هەوجۆجە هێىان ؾااڵوی )

: 1388هەجەوەیی وئایینی وئایینزاوان، ؾەعصاهیان هغصووە )ؾەحاصی، 

ڕۆژواوی )قێش مەخمىص(یل لەو قاعە، ئاماژەی بە (. لەباس ی صوا 6/641

عەؾغە ؾەعصاهێيی هغصووە بۆمؼگەوحی )هائیلە زاجىن(، ئەو مؼگەوجەی 

)عەالئەصصیً ؾەحاصی( پێكىىێژو و وجاعبێژی بىوە جێضا. ئەوە ؾەعصاهەف 

(. وەن 7/738: 1388ػ( )ؾەحاصی، 1956ی ئابی10هەوجۆجە بەعواعی )

جێىكياو الواػ و پیر بىوە. لەوێ چەهضان  هىوؾەع هىوؾیىویەحی: حەؾخەی

هەؽ بۆ پێكىاػی و گىێگغجً لە )قێش مەخمىص( ئاماصەبىون و )قێش(یل 

باس ی لەوە بۆ هغصوون، هە ئەگەع ئەو ئەفؿەعاهەی لەگەڵی بىون، پكدیان 

حێ هەهغصایە و زیاهەجیان لێ هەهغایە، صۆدی بە ئێؿخا 

هەوەیەوی )قێش (. لە ػاعی 7/751: 1388هەصەگەیكذ)ؾەحاصی، 

مەخمىص(یكەوە ئاماژە بەوە هغاوە، هە باووی هۆچىغصووی بەعصەوام باس ی 

ئەوەی صەهغص، هە )قێش مەخمىوص( َەمیكە حەزتی لەوە ئەهغصەوە، هە 

َۆواعی پەعجەواػییەی هىعص، زۆزۆعی و هەزىێىەواعی و هەػاوی و حەَل و 

هىعص بىوە بە جێىەگەیكدىە، َەع ئەواهەف َۆواعی زیاهەث و هەگەیكخنی 

 (. 2022ؾەعبەزۆیی)قىۆ قێش لەجیفی خەفیض، 

لە باس ی مێژووی قاعی )ؾىە(ی زۆعَەاڵحی هىعصؾخاهیكضا ئاماژەی      

ەهگ ئەخمەصزان( خاهمی ؾىە هغصووە لەؾاڵی  بە فغماهێيی )ؾەَع

ػ(، واجێً )ؾەیض عەبضولعەػیؼ قێسىئیؿالمی ؾىە(ی بۆ قاعی 1923)

ەاڵم صواجغ لەژێغ فكاعی هاوزۆ هاچاع بىوە )َەمەصان( صووعزؿخۆجەوە، ب

بێگێڕێخەوە. ئەوەف بەَۆی گەوعەیی هەؾایەجییە ئاییيییەهەی و 

 (. 8/804: 1388زۆقەویؿتی الی زەڵً)ؾەحاصی، 

لەئاماژەیەوی جغو لەباس ی َۆػی حافضا، جیكيی زؿخۆجەؾەع        

(، هە هەؾایەجییەوی ئەو َۆػە بەهاوی )ؾلێمان زاوی خەمەحاوی ڕوػؼایی

ڕۆلی لەڕووصاوە ؾیاؾییەواوی باقىوع و زۆعَەاڵحی هىعصؾخاهضا َەبىوەو 

لە بىەڕەجضا لە بەگؼاصەواوی حاف هەبىوە، بەڵىى لە هىێساواوی حاف 

بىوە، بەاڵم بەَۆی لێهاجىویی و بىووی صەماعی پیاوەحی جێضا، وەن )زان( 

گ و بىێغ (و هەؾایەجییەوی بە ػەبغ و ػەه7/754: 1388هاؾغاوە)ؾەحاصی، 

ػ(یل چۆجە 1928(. ؾاڵی )461-4/640: 1388بىوە)ؾەحاصی، 

هىێؿخاهەواوی باهە و لەوێ َەواعێيی صواهؼە ؾخىوی َەڵضاوەو بە واعی 

ئاژەڵضاعی واعی زۆی و بىەماڵەهەی ڕایی هغصووە. باس ی لەوەف هغصووە، 

ئەو ڕۆژەی )مەجدەث( بغای زێزاهەهەی لە گەعمیان هىژعا، َەمىو 

ەوؾىىوعە لەصەوعی )ؾلێمان زان( هۆبىوهەجەوە، جا جۆڵەی حافەواوی ئ

(. گەوعەی 7/754: 1388بىەهەوە. باؾیص ی لەوە هغصووە)ؾەحاصی، 

)ؾلێمان زان(یل لە صیضی هىوؾەعەوە لەوەصا بىو، هە واجێً لەگەڵ 

ؾەصان ؾەعۆن َۆػی هىعص میىاهضاعی )ڕەػا قا( هغاوە بۆ قاعی 

بچێمخەوە، هە قای ئێران وویؿخىویەحی  )جاعان(، ئاماصەهەبىوە بۆ زەاڵجە

 .(1)بیضاجە هاوبغاون. ئەوە گەوعەیی ئەو بىو 

ئەو )ؾلێمان زان(ی هىوؾەع باس ی هغصووە، ڕۆڵی َەبىوە لە      

ەعهغصەیەوی زۆعَەاڵحی هىعصؾخان بەهاوی ؾڕػگاعهغصوی گیاوی 

، لەواحی حىاڵهەوەهەی لەو بەقەی (ػ1974-1889ە/باه )خەمەڕەقیضزان

واجێً هاوبغاو  ػ(. ئەوەف1944-1941ؾخان لەهێىان ؾااڵوی )هىعص

(ی ەي هٍؼً قاعی )صًىاهضەع گىهضی )ػازە(ػ(و لە1942ؾاڵی )لە

بۆ ؾەع هغصووە َێرقێيی گەوعە ئاماصەواعی بۆ  هەوەزۆعَەاڵحی هىعصؾخا

ؾەعۆن )َۆػی جیلەهۆ( قاعی )ؾىە(، لەالیەن )عەلی زاوی خەبیبی( 

، هە یەهێً بىوە لە )ؾلێمان زان( لەبەعامبەعصا. زىاعص هغاوەژەَغ 

لەمغصن ڕػگاعی  فەعماهضەواوی َێزەهەی )خەمەڕەقیضزان( جىاهیىویەحی

ەو واعەی )ؾڵێمان زان(یل َۆواع بىوە، هە )خەمەڕەقیضزان(، . ئبياث

ػ( صعێژە بە حىاڵهەوەهەی بضاث و لە صژی صەوڵەحی 1944جا هۆجایی ؾاڵی )

-212ٌ.ف، نو1363، مدمض عووف جىهلى)پەَلەوی ئێران بىوەؾخێذ

 .(93ٌ :2014، ەیىان ئاػاص ئەهىەعه، 213

 جەوەعی ؾێیەم

 صۆدی ئایینی هىعصؾخان لە جۆماعەواوی )ڕقخەی مغواعی(صا

باوەڕ و ئایینی هىعص لە هۆمەڵگای هىعصیضا، بىاعێيی جغی هێى جۆماعە     

ەمەیە و صوای الیەوی ؾیاس ی ػۆعجغ  یً ػاهیاعی مێژووییەواوی ئەم بەَع

لەزۆگغجىوە. لە )صوو( ئاماژەیضا، هە لەؾەعچاوەواوی جغصا بەصەؾتن 

هەبىون. ئاماژە بەحىویەن صاوە لەهاوچەی كەعصەاغ، بەوەی گىێضعێژەهەی 

صػعاوە. ئەگەعچی هاوەهەی و ؾاڵی ڕووصاوهەی جۆماع هەهغصووە)ؾەحاصی، 

َاباص( (. لەجۆماعێيی جغیكیضا، باس ی حىویەوی قاعی )مە1/69: 1388

هغصووە بەهاوی )قەلەمۆ( واجێً وویؿخىویەحی هچی بضاث بەقىو، 

پێىیؿذ بىوە پاعەی ماعەی هچەهەی بضاث، بێئەوەی ئاماژە بە بغی 

. ئەوەف الیەهێيی هۆمەاڵیەحی (5/563: 1388)ؾەحاصی، ماعەیەوی بضاث

حىوەوان بىوە لەهىعصؾخاهضا. لەئاماژیەوی جغیكضا باس ی 

(و 4/408: 1388وی قاعی )ؾىە()ؾەحاصی، لەمىؾڵماهبىووی حىویە

: 1388 ،ؾەحاصیبىووی حىوەوان لەػۆع قىێنی هىعصؾخان هغصوە)

(. مىؾڵماهبىووی حىوەواهیل لە ػۆع 6/640، 5/563، 408، 4/327

قىێنی هىعصؾخان ڕوویضاوەو بە )بً حىو( هاؾغاون)ئەخمەص مەخمىص 

وەن َەع (. َەعوەَا لە ڕووی مێژوویكەوە 92-91، لل2005عەلی، 

اعیً َاواڵجییەوی ئاؾایی هىعصؾخان ژیاون و واعی زۆیان ئەهجام صاوە)

، 90-89، ئەخمەص مەخمىص عەلی: لل205-175نو :2002 ،بغاون 

(و زىێىضهگای جایبەث 252ٌ :2014 ،خؿێن اؾماعیل زان صەلۆ

(. 252، صەلۆ: 311ٌم :1971 ،املـ ػیر جغوص بیل بەزۆیان َەبىوە)

لە هۆچی حىوەواوی هىعصؾخان بىوە بۆ )فەڵەؾخین( َەمىو ئەواهەف بەع 

: 2012، بابان، 79-78لە هاوەڕاؾتی ؾەصەی بیؿخەمضا)بغاون: نو

4/476    .) 

                                                     
1 .7/757. سەجادی: ڕشتەی مرواری،    
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لەباس ی پەیڕەواوی مەؾیدیكضا جۆماعەواوی ػۆع هەمً، لەواهە بىووی      

ئەو ئاییىەو پەیڕەواوی و ولێؿاواهیان لە هىعصؾخان. وەن ئەوەی لەواهە 

ێماوی(، هەؾایەجییەوی مەؾیخی بىوە بەهاوی لەقاعی )ؾل

(. ئاؾایل 6/645،7/745: 1388)ئاڵخىهەفەوی()ؾەحاصی،

-1/239: 2012مەؾیدییەواهیل لەو قاعەصا وڵێؿایان َەبىوە)بابان، 

(. باؾیص ی لەقاعی )ماعصیً( هغصووە، بەوەی زاوەوی وڵێؿا بىوە و 353

 (.5/530: 1388مىاعەیەهەی بەعػی َەبىوە)ؾەحاصی، 

واجێىیل َاجۆجە ؾەع ئایینی ئیؿالم و هىعصە مىؾڵماهەوان، ػۆعجغیً      

َەواڵ و ػاهیاعی بۆ جۆماعهغصوویً. ػۆعیل پێضەچێذ َۆواعەهەی بۆ ئەوە 

گەڕابێخەوە، هە زۆی هەؾایەحی و مامۆؾخایەوی ئایینی بىوە و ػۆعجغیً 

ەوان مامەڵە و پەیىەهضی لەگەڵ ػاها و مامۆؾخایاوی ئایینی و مىؾڵماه

بىوەو زۆیص ی زىێىضوی ئایینی لە خىحغەی مؼگەوجەواوی هىعصؾخان 

بڕیىە. َەعبۆیە لەجۆماعێىیضا باس ی لە عێىڕەؾمی پێضاوی مۆڵەحی مەالیەحی 

بۆ پۆلێً فەقێ مؼگەوحی )صاعالاخؿان(ی قاعی )ؾىە( هغصووە، بەوەی 

صوای پێضاوی مۆڵەجەهەیان، صەؾدیان هغصووە بە قایی و َەڵپەڕەوی، 

وەَا قیریىیل بەزكغاوجەوە. صیاعە ئەوەف بێ ئاماژەصان بە ؾاڵی َەع 

 (. لەئاماژەیەوی جغیضا باس ی644-6/643: 1388ڕووصاوەهە)ؾەحاصی

فەكێياوی ئاوایی )عەهباع(ی هاوچەی مىهغیان هغصووە، هە بۆ ڕوون و 

: 1388بغهجی حەژن چىوهەجە الی )مەال بغایمی عەهباع()ؾەحاصی،

ػ(ی گىهضی )عەهباع(ی 1953هەوجۆجە ؾاڵی ) (. ئەو ڕووصاوەف2/149

خەصی، قاعی )بىوان() (. ػ2/4/2022چاوپێىەوجنی ؾەاڵخەصصینی مَى

ئەوەف وەن هیكاهضاوی صۆدی فەكێيان، بەوەی لەؾەع زىاوی زەڵً و 

 صاَاحی گەوعەی گىهضەوان ژیاون.

لەالیەوی صیىەوە ئەعهە ئاییيییەواوی ئیؿالمی لەچەهض ڕووصاو و       

ێىضا بۆ جۆماع هغصوویً. لەهێى ئەو جۆماعاهە ئاماژەی بەوەصاوە، هە صیمەه

)خەمە ئاػای بڵباؽ( ؾؼای ئەواهەی صاوە، هە هىێژییان 

(. ئەوەف ػاهیاعییەوی گغهگ بىوە، هە 1/49: 1388هەهغصووە)ؾەحاصی، 

ئاػایەوی هىعص لەؾەع صووەمین ئەعوی ئایینی ئیؿالم بێخە وەاڵم، بەاڵم 

ە ئەوەبىوە، هە پێ هەوجىویً )خەمە ئاػای بڵباؽ( هێكەی ئەم جۆماع 

بۆچی ئەو واعەی هغصووە؟ ئەوە لە باوەڕی ئایینی زۆیەوە بىوە، یان 

َۆواعێيی صیىە پاڵی پێىەهاوە؟ ئەمە حۆعی ؾؼاهەش ی صیاعی هەهغصووە، 

بەاڵم صوای بەصواصاچىوهمان بۆمان صەعهەوث، هە ئەو بڕیاعەی لە 

خەصیئیؿالم)باوەڕییەوە بىوە بە ئایینی  (. چاوپێىەوجنی ؾەاڵخەصصینی مَى

بەپێچەواهەی ئەو هەؾایەجییەف، ئاماژەی بە )ڕەؾٌى ئاػای مەهگىڕ( 

ؾەعباعی ئەوەی هىێژەواوی هغصووە، بەاڵم زۆی لە هغصەوەی ’’هغصووە، هە 

چۆن هىێژ صەهەی و واعی  :زغاپ هەپاعاؾخىوە. واجێىیل پێیان ووجىوە

جىویەحی: هەوەن ئەو مەالیاهە ڕاؾذ بىەن، زغاپیل ئەهەی؟ لەوەاڵمضا وو 

)ؾەحاصی، ‘‘هە ئەڵێن ڕۆژی كیامەث َەیە، با ئەوەقم بضەؾخەوە بێذ

. لە زؿدىەڕووی هەعیدێيی جایبەحی هۆمەڵگای هىعصیكضا (1/10: 1388

باس ی لەوە هغصووە، هە ئەواهەی صەچىوهە مؼگەوث بۆ هىێژی حەژن، صوای 

جەهە صەچىوهە ؾەعصاوی ماڵەوان بۆ هىێژ لەگەڵ مامۆؾخای ئایینی مؼگەو 

(. ئەو )س ێ( جۆماعەف ئەوەمان بۆ 7/747: 1388حەژهە پیرۆػە)ؾەحاصی، 

ڕوون صەهەهەوە، هە هىعص بە قێىەی حیاواػ لە هىێژ و ئەعهەهەی 

 ڕواهیىوە. 

لەباس ی ماهگی ڕەمەػاهیكضا ؾەعەجا بەباس ی )قەوی بەعاث( صەؾتی      

ی قەعبان(ی 15هە ئەو قەوە هەوجۆجە )پێىغصووە و ئاماژەی بەوەصاوە، 

َەمىو ؾاڵێً و بەعێؼەوە لەهێى هۆمەڵگای هىعصی 

(. بۆ ماهگی ڕەمەػان و ڕۆژوو لەو 50-1/49: 1388یاصهغاوەجەوە)ؾەحاصی، 

ماهگەصا وەن ؾێیەمین باوەڕ و ئەعوی ئایینی مىؾڵماهان، ئاماژە بەوە صاوە، 

ەڕۆژوو بً)ؾەحاصی، هە لەؾەع مىؾڵماهان پێىیؿذ بىوە ئەو ماهگە ب

(. باؾیص ی لەوە هغصووە، هە لەو ماهگە و جەهاهەث 2/130، 1/16: 1388

)قەقەاڵن(یل قێش و مەالوان عێىمایی و پەیامی ئاییيییان بۆزەڵيی 

زىێىضۆجەوەو لە قێىاػی پێكىاػی وبەعێىغصوی وچۆهییەحی بەڕۆژووبىون 

اماژەی بە (. َەعوەَا ئ339-3/338: 1388ئاگاصاعی هغصوون)ؾەحاصی، 

ڕۆژووی صوو هاوچەی هىعصؾخاوی هغصووە. یەهەمیان قاعی )ؾلێماوی(، 

هە جاؾااڵوی س ی و چلەواوی ؾەصەی بیؿخەم و صوای )هىێژی جەعاویذ(، 

زەڵيی لە چاپساهە و قىێنی حیاحیا هۆصەبىوهەوە و گىێیان بۆ صاؾخان و 

اجەواوی مێژوو ئەگغث)ؾەحاصی،  عی (. لە باس ی قا7/775: 1388بەؾەَع

هەالعیكضا باس ی لەوە هغصووە، هە هىێژ بە ڕۆژووی ماهگی ڕەمەػاهەوە 

ڕەوهەكێيی جغی بىوە، بەاڵم باس ی ئەو ڕەوهەق و حىاهییەی 

 (. 4/449: 1388هەهغصووە)ؾەحاصی، 

لە باس ی )ػەواث(یل وەن چىاعەمین ئەعوی ئایینی باس ی لەوە هغصووە،      

، باجی ػەواث و صەیەن هە لەؾەعصەمی )میر مىخەممەص( میری ؾۆعان

(. َۆواعهەف ئەوە بىوە، )میر 6/639: 1388وەعگیراوە)ؾەحاصی، 

مىخەممەص( لە صیضگای ئایینی ئیؿالمەوە بۆ پغس ی هىعص و صەؾەاڵحی 

، َغوحی: 169-142، لل2004 ،ئەخمەص ؾەیض عەلی بەعػهجیڕواهیىوە)

 (.205-202لل

نی چەهض وێىایەوی لە باس ی )خەج(یكضا وەن پێىجەمین ئەعوی ئایی     

هۆمەڵگای هىعصی بۆ جۆماعهغصوویً، جا بؼاهغێذ هىعص چۆن لەو ئەعهەی 

ڕواهیىوەو چۆن لە هاوچە حیاحیاواوی هىعصؾخاهەوە ؾااڵهە زەڵيی چىوە 

بۆ )خەج(؟ لە گێڕاهەوەی پیاوێيی گىهضی )باوی زێاڵن(ی صەعبەهضیسان 

پەیامبەعی زىا )ص.ر( ڕووی هغصۆجە ئاعامگای ’’واجێً چىوە بۆ خەج و

؟ بەو (7/687 :1388، )ؾەحاصی‘‘ووجىویەحی: ئەمە قىێىە جێضا ژیاوی 

ماهایەی پەیامبەعی ئیؿالم )ص.ر( لەوهاوچە بیاباهە گەعمە ژیاوە، 

لەواجێىضا ػێضی َاواڵجییە گىهضی )باوی زێاڵن( بىوە، هە هاوچەییەوی 

ەو حگە لەوەی قازاوی و زاوەن صەقتی بەپیذ و ئاوی ؾیروان بىوە. ئەم

باس ی لە خەجی )مەال مىخەممەص( مامۆؾخایەوی ئایینی قاعی 

صەعبەهضیسان هغصووە، جا لەصیضگای َاواڵجییەهەی گىهضی )باوی زێاڵن( 

(. ؾەباعەث بە قێىاػی چىون بۆ 5/479: 1388حیابياجەوە)ؾەحاصی، 

خەج ئاماژەی بەوەصاوە، هە لە ڕابغصووصا )صوو( عێگا بۆ چىووی خەج 

، 2012ە. ڕێگای یەهەم وقياوی بىوە بە ڕەقەواڵر و ووقتر)بابان، َەبىو 

(. عێگای صووەمیل ڕێگای ئاوی بىوە بە پاپۆعو بەلەم و لەڕێگای 4/124

صەعیاوە. ئەو ڕێگایەف یان )هەهضاوی عەعەبی( بىوە یان )صەعیای ؾىوع(، 

بەاڵم بۆ ئەو عێگایەف عێگای ووقياوی َەع پێىیؿذ بىوە، چىهىە زاوی 

(. لەم 8/794: 1388صؾخان بەؾەعصەعیاوە هەبىوە)ؾەحاصی، هىع 

بىاعەقضا باس ی پیاوێيی زەڵيی )مەعاػە(ی زۆعَەاڵحی هىعصؾخان 

(. ئاماژەی 6/592هغصووە، بەوەی بە ووقتر چىوە بۆ خەج)ؾەحاصی: 
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بەوەقضاوە، هە )ئەخەی هڕهى( وەن هەؾایەجییەوی كؿەزۆش ی قاعی 

 (.5/652: 1388)ؾلێماوی( خەجی هغصووە)ؾەحاصی، 

لەالیەوی صیىەوە ئاماژەی بە جێىضان و هۆژهىغصهەوەی مؼگەوجەواوی       

هىعصؾخان هغصووە، بەَۆی بچىوهیان یان هۆهیان، وەن ئەوەی )قێش 

مىخەممەصی گىاڵوی( صاوای هۆژەهىغصهەوەی مؼگەوحی كامیكاوی لەزەڵيی 

صی، زێرزىاػهغصووە، چىهىە زۆی پێكىىێژو ووجاعبێژی بىوە )ؾەحا

(. لە باعەی عێىمایی ئایینی و گەیاهضوی پەیامی 7/745، 7/726: 1388

ئیؿالم و باوەڕ و ئەعهە ئاییيییەواهیل چەهضیً ػاهیاعی مێژوویی بۆ جۆماع 

(، زغاپی و گەعمی 1/45: 1388هغصوویً. لەواهە: پغصی ؾیراث)ؾەحاصی، 

، )ؾەحاصی(، زغاپی مەیسىاعصهەوە2/230: 1388صۆػەر )ؾەحاصی، 

1388: 6/615). 

حگە لە ’’ؾەباعەث بەبىووی پەیڕەواوی قیعەف هىوؾیىویەحی:      

)مامێزهەوان(ی پاعێؼگای هغماقان، ػۆعیىەی صاهیكخىاوی قاعو پاعێؼگاهە 

ەب بىون . صیاعە هەن َەعئەو (7/770 :1388، )ؾەحاصی‘‘قیعە مەَػ

ی گىهضە قاعی )وامیاعان(و ػۆعیىەی ؾىىوعی قاعؾخاهەهەی لەپەیڕەواو

ؾىوهىە بىون. لە ئاماژەیەوی جغیكضا باس ی لەوە هغصووە، هە لەقاعی 

)ؾلێماوی(و لە ؾەعصەمی كاحاعەواهضا یاصی قەَیضهغصوی )خىؾێن هىڕی 

عەلی( هغاوەجەوەو جێضا همایل هىژعاوی )خىؾێن( بەصەؾتی )قەمغ( 

(. واجەهىژعاوی )خىؾێنی هىڕی 455-4/454: 1388هغاوە)ؾەحاصی، 

ٌ.ق: 1425)قەمغی هىڕی ػی حەوقەن()الیعلىبی، عەلی( بەصەؾتی 

(. جەهاهەث ئاماژەی بە َەمان 411-3/478، أبً الازیر، بال: 2/169-170

یاصی لە گىهضی )ؾىوؼىع( لە زۆعَەاڵحی هىعصؾخان هغصووە، بەبێ 

 (.8/788همایكىغصوی هىژعاوی )خىؾێنی هىڕی عەلی()ؾەحاصی: 

ڕێباػی جەؾەوفی )كاصعی و  لەالیەوی صیىەوە ئاماژەی بەَەعصوو      

هەككبەهضی( هغصووە. لەواهە ئاماژەصان بە وابغایەوی حاف، واجێً صػی 

هەؾىەػاوی( وەن -هغصووە، چۆجە الی )قێش عەبضولىەعیمی هغبچىە

ڕابەعی ڕێباػی كاصعی و جۆبەی هغصووە و بڕیاعیضاوە ئەو واعە و َیچ واعێيی 

ەو بۆجە صەعوێص ی)ؾەحاصی، صژە ئایین و صژ بەعێباػەهە صووباعەهەواجەو 

(. لەباس ی عێباػی هەككبەهضیكضا ئاماژەی بە )قێش 5/568: 1388

بىعَان( وەن هەؾایەجییەوی عێباػەهە هغصووە، هە هاوی زۆی )یىؾف(و 

هاػهاوی )قەمؿەصصیً(و بەهاوی گىهضەهەوە پێی صەوجغا )قێذی بىعَان(. 

ػاعان پەیڕەوی لە ئەو هەؾایەجییەوی صیاعی هاوچەی مىهغیان بىوە، هە َە

 (. 7/766: 1388صەوعهۆبۆجەوە)ؾەحاصی، 

حیاواػ لەواهەف هىوؾەع ؾڵی لەوەهەهغصۆجەوە، لەجۆماعهەهغصوی      

َەهضێً ڕەوقتی صووع لە ئایین، لەالیەن هەؾایەحی و مامۆؾخایاوی 

ئاییيییەوە، لەواهە )قێش مىخەممەص كەعەصاغی( هىقخەی هىوؾیىوەو 

: 1388ێش ئەخمەصی حىۆهە( هاؾغاوە)ؾەحاصی، لەالیەن زەڵىەوە بە )ق

(، گىایە لە ػماوی حىۆهەوان جێضەگاث و بەو هىوقخاهە حىۆوان لە 7/771

حەؾخەی مغۆڤ صەواجە صەعەوە. )قێش ماعفی ػڵؼڵە(ف هىقخەی بۆ 

: 1388هەزۆش ی و قتی حۆعاوحۆع و صاوای زەڵً هىوؾیىوە)ؾەحاصی، 

ی یەهەمی حیهاوی و ؾااڵوی (. )مەال ئەمینی حەفاع(یل جا حەهگ7/737

صواجغیل بە هەواو ؾەڵخەو مێزەعێيی ؾپییەوە بەزتی بۆ زەڵيی ئەگغجەوەو 

(. )مەال هەعەم 7/762: 1388هخێبی )حفغە(ی لە بازەڵضا بىو)ؾەحاصی، 

وەیـ( لە گەڕەوی ؾەعچیمەن هخێبی گغجۆجەوەو هىوقخەی 

ژەن بۆ (. َەمىو ئەماهەف ئاما839-8/838: 1388هىوؾیىوە)ؾەحاصی، 

ئەوەی، هە )هىقخەهىوؾین( لەهێى هەؾاوی ئایینی هۆمەڵگای هىعصیضا باو 

 (. 229-218: لل1980بىوەو واعی پێىغاوە)جۆمابىا، 

لە ئاماژەیەوی جغیضا واعێيی هەقیاوی )مەال ئەخمەصی عەهەبی(       

(. باس ی 6/588: 1388زؿخۆجەڕوو، بەوەی َەجیىباػ بىوە)ؾەحاصی، 

ً هغصووە لەگەڵ گىێضعێژێً واعی ؾێىس ی پیاوێ

(. پیاوێىیل ڕووەوە كیبلە میزی 6/588: 1388لەمؼگەوجێىضا)ؾەحاصی، 

(. لەواجێىضا قىێً و واحی ڕووصاوەواوی صیاعی 2/154هغصووە)ؾەحاصی: 

هەهغصووە، بەاڵم پێضەچێذ، ڕووصاوەهەی )مەال ئەخمەص( گىهضی 

هە و ػیاجغیل، )عەهەب(ی هؼیً قاعی )َەڵەبجە( بێذ. صیاعە َەمىو ئەوا

هە لە هۆمەڵگای هىعصیضا بىوهیان َەبىوە، لە هەمتریً ؾەعچاوەی 

 مێژووییضا باؾێىیان لێىەهغاوە.

 جەوەعی چىاعەم

 صۆدی ئابىوعی هىعصؾخان لە جۆماعەواوی )عقخەی مغواعی(صا

ئەم بىاعەف هەلێيێيی باف و چەهضیً الیەهێيی گغهگی پایەواوی      

ن و هۆمەڵگای هىعصی پڕهغصۆجەوە. هىوؾەعیل ئابىوعی و صاَاحی هىعصؾخا

مەبەؾتی بىوە ئاگاصاعی صۆدی ژیاوی هۆمەڵگاهەی بێذ. لەم باعەوە ئاماژەی 

بەوەصاوە، هە ئافغەجێً لە قاعی )هەعهىن( بەَۆی گغاهبىووی وااڵوان و 

بەعػبىوهەوەی هغدی قمەن لەؾااڵوی حەهگی صووەمی حیهاوی، ؾيااڵی 

هە بەهاوی )مەال ؾضیلی هاػەهین(، جا چاعەی بغصۆجە الی صاصوەعی قاعە

صۆزەهە بياث و ئەواهەی زۆعان و پێضاویؿتی بە گغان صەفغۆقً، یان 

وااڵوان صەقاعهەوە، جا هغزەهەی بچێخە ؾەعەوەو گغاهبێذ، ؾؼا 

 (. 4/363: 1388بضعێً)ؾەحاصی، 

واجێىیل َاجۆجە ؾەع پایەواوی ئابىوعی هىعصؾخان باس ی لە ڕووصاوێيی      

مێژوویی هغصووە لە قێىەی صاؾخاهضا بەوەی هىعص بەع لە )ؾەعصەمی 

(. 8/859: 1388فێرعەوهەوان(یل پاكلەیان چاهضووە)ؾەحاصی، 

ؾەعصەمی فێرعەوهەواهیل هەوجۆجە هێىان َەػاعی چىاعەم بۆ َەػاعەی 

، عامغ ؾلیمان 7-6ٌ.ف: نو1384یەهەمی پێل ػایین)بغهضا اؾمیذ، 

(، بەاڵم پێل ئەو مێژووەف لە 414-247و: ن1978و مالً الفخیان، 

( ؾاڵ پێل 7000گىهضی )چەعمۆ(ی هؼیً قاعی )چەمچەماڵ(و بەع لە )

ن( ۆ ه ػایین هەن جەهیا )پاكلە(، بەڵىى )گەهم، حۆ، هیؿً،

ض)ێنراوەچ ص. حماٌ عقُض و ص. فىػي (، 37-34نو) :1980 ،ؾِخىن لٍى

-39لل :2005 ،، عوبغث . ج. ی. و ئەواوی جغ29-28نو ،1990 ،عقُض

هكخىواڵیل لە هۆهضا، جا ئەم ؾااڵهەی صوایی بە )گا(  .(51

ەمەواهیل بە ڕەقەواڵر بۆ 7/741، 1/26: 1388هغاوە)ؾەحاصی،  (. بەَع

گىهض و قاعەوان گىاػعاوجەوە. لە ئاماژەیەهیضا باس ی لە گىهضی )بێىاجە( 

ان لە هاوچەی باڵەوایەحی هغصووە، بەوەی زاوەوی ڕەػ وبادی گەوعەو حى 

(. مەعحیل هەبىوە زاوەن مىڵً یان 7/748: 1388بىوە)ؾەحاصی، 

ەمەهەی بگاث، بەڵىى َەهضێً حاع ئافاث  حىجیاع، بە صەؾىەوحی بەَع

(، )ؾمایل خەمەحان( جىجنی َەبىوەو لێ 1/15: 1388لێضاوە)ؾەحاصی، 

(. لە ػۆع هاوچەی هىعصؾخاهیل وەن 1/9: 1388صػعاوە)ؾەحاصی، 

ی صعاوە بە گەوعەی گىهض و هاوچەوان، هە یان هاوچەی )وەعحێ( بەقێي

(. َەمىو 8/834: 1388)ئاػا( بىون، یان )بەگ، میر، هىێسا()ؾەحاصی، 

 ئەواهەف لەؾەع صاَاحی حىجیاع هەوجىوە. 
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الیەهێيی جغی ئەم بىاعە، مەجغس ی ؾەع هكخىواڵی قاعی )ؾلێماوی(      

و بەعاػەوە، هە  ػ(صا، بەَۆی بىووی قەمكەمە هىێغە1933بىوە، لەؾاڵی )

ػیاوی بە ػەوییە هكخىواڵییەواوی، بۆیە فەعماهگەی هكخىواڵی ؾلێماوی 

هاچاع بىوە، صاوا لە فەعماهگەی هكخىواڵی بەػضاص بياث، بە َاهایاهەوە 

بێذ و صەعماهیان بۆ بىێرێذ و ئەو مەجغؾییەیان لێ صووعبساجەوە)ؾەحاصی، 

ەهەی لەصەؾذ (. صیاعە ئەوەف صوای ئەوەی چاعەؾەع 1/15: 1388

 فەعماهگەی هكخىواڵی ؾلێماهیضا هەبىوە.

لەباس ی ئاژلضاعیكضا وەن صووەمین ؾەعچاوەی ئابىوعی هۆمەڵگای      

هىعصی، َەهضێً گىهض و هاوچەی هىعصؾخاوی بەهاوی حۆعەواوی ئاژەڵەوە 

پێ هاؾاهضویً، وەن هاوباهگی گىهضی مالىان بە )ماهگا(، گىهضی مەعگەوەع 

ضی َەوقاع و هىهە ماس ی بە )ؾەگ(، گىهضی َۆبەجى بە )قەگەٌ(، گىه

بە )گىعگ(، گىهضی صێلێژە بە )بؼن(، عەعبەث بە )صووپكً(، قاعی 

هغماقان بە )هەڵەقێر(، هاوچەی صیبىهغی بە )جىهە ؾەگ(، هاوچەی 

(. لە 2/142: 1388كەٌ()ؾەحاصی، -مىهغیان بە )عەلەقیل

قەڕ لەهێىان فغۆقیاع  مامەڵەهغصهیل بە مەڕوااڵث و ڕقەوەاڵر، گغژی و 

: 1388و هڕیاعەوان لەؾەع حۆعی مامەڵەهە ڕوویضاوە )ؾەحاصی، 

5/794     .) 

لەباس ی باػعگاهیضا ئاماژەی بەچەهض وااڵیەن هغاوە، هە باػعگاوی      

پێىەهغاوە. لەواهە فغۆقخنی كىماف، هە بە )هىجاڵفغۆش ی یان بەػاػ(ی 

وەف هغصووە، هە (. باس ی لە2/151: 1388هاؾغابىو)ؾەحاصی، 

َاواڵجییەوی هاوچەی قاعباژێغ بە گىێضعێژ )هەعە و ؾیرێژ(ی بۆ قاعی 

(. ئاماژەی 2/217: 1388)ؾلێماوی( باعهغصووە، جا بیفغۆقێذ)ؾەحاصی، 

بەوەف صاوە، هە لە َەعقاعێً باعزاهەی جایبەث بۆصاهان وگىاؾدىەوەی 

 (.7/774: 1388وااڵوان َەبىوە)ؾەحاصی، 

بەو پیكاهەش ی لەهىعصؾخاهضا َەبىون، ئاماژەی بە  لەئاماژەصان    

: 1388(، ؾەعاجچی)ؾەحاصی، 1/113: 1388هىجاڵفغۆش ی)ؾەحاصی، 

(، ؾەعجاف)ؾەحاصی، 6/605: 1388(، جەهەهەچی)ؾەحاصی، 2/147

(، ئاقەواوی)ؾەحاصی، 2/224: 1388(، عەالفی)ؾەحاصی، 1/77: 1388

(، 6/584: 1388(، لێفەصووعیً)ؾەحاصی، 1/59: 1388

: 1388(، )صەبازچی()ؾەحاصی، 3/329: 1388هۆهەفغۆش ی)ؾەحاصی، 

(، هىعجاهضعوو)ؾەحاصی، 7/714: 1388(، حامباػ)ؾەحاصی، 1/13

(، 839-8/838، 7/762: 1388(، هىقخەهىؾین()ؾەحاصی، 7/702: 1388

(، )ؾىاڵىەع و 1/50: 1388)فغۆقخنی چەوەهضەعی هىاڵ()ؾەحاصی، 

(. ئاماژە بەوەقضاوە، 570-5/569: 1388صعۆػەهەع( هغصووە)ؾەحاصی، 

هە پیكەی صەؾتی لە قاعی )ؾىە( بغەوی َەبىو، وەن ئەوەی بە صاعگىێؼ 

و قێىەی َىهەعی، كىجىی حگەعە و واؾە و قتی هایابی لێ صعوؾذ 

(.  لە باس ی وەؾخای پیكەواهیل، باس ی 7/767: 1388ئەهغا)ؾەحاصی، 

( لەباػاڕی )وەؾمان هۆمەڵێً وەؾخا هغاوە، لەواهە )وەؾخا گىعون 

(. 2/216: 1388پاقا(ی قاعی ؾلێماوی بەعگضووع بىوە)ؾەحاصی، 

)بەقیر مىقیر(یل لە قاعی )بەػضاص( بەعگضووع بىو وە پۆقاوی بۆ 

(. 8/784: 1388َەعصوو جىێژی )مەصەوی و ؾەعباػی( صوعیىوە)ؾەحاصی، 

(و 6/605: 1388لەقاعی )ؾلێماوی(یل )ئەخەهاػێ( هەوچً)ؾەحاصی، 

(. )وەؾخا 2/231: 1388اجی حاو(یل خەلىای فغۆقخىوە)ؾەحاصی، )خ

(، 1/22: 1388ؾاصق(یل خەؾیری صعوؾخىغصووە)ؾەحاصی، 

: 1388)خەمەؾاڵح(یل لەقاعی )پێىجىێً( هىعجاهضعوو بىوە)ؾەحاصی، 

(. لە 6/634: 1388(. )ئەخەی هاؾغ(یل گۆعاهبێژ بىوە)ؾەحاصی، 7/702

یچۆ( زەهە و وؾمەی قاعی )َەولێر(یل )مؿخۆی وەؾخا چ

(. واجێىیل صاوؿاػی َاجۆجە قاعی 2/175: 1388فغۆقخىوە)ؾەحاصی، 

(. 7/699: 1388)ؾەكؼ(، جاكمی صصاهیان صعوؾخىغصووە)ؾەحاصی، 

(. 7/740: 1388لەمىهغیاهیل )ماوەوەیـ( حىاڵیی هغصووە )ؾەحاصی، 

: 1388)فەجاحی باعام َەمەوەهض(یل پیكەی ڕاو بىوە)ؾەحاصی، 

لەقاعی )ؾىە( هىێغێً، بەهاوی )ؾەیض خەؾەن( واعی )جاوؽ (. 2/173

(. لەهاوچەی )وعحێ(ف زەڵيی 6/639: 1388باػی( بىوە)ؾەحاصی، 

(. لەگىهضی )هەؾىەػان( 835-8/834: 1388زىێیان هغصووە)ؾەحاصی، 

 (.6/634: 1388پیاوێً چەعچییەحی هغصووە)ؾەحاصی، 

صؾخان، ئاماژەی لەباس ی َاجنی )پاكاڵوە(ف بۆ باقىوعی هىع      

بەوەصاوە، هە لەماڵی )مەخمىص پاقای حاف( بۆمیىان صاهغاوە)ؾەحاصی، 

ػ(، هە 1921(. ئەمەف بەواجای ئەوەی بەع لەؾاڵی )7/746: 1388

، زهبان: 2/181: 1934)مەخمىص پاقا( لەژیاهضا بىو)مدمض امین ػوی، 

جە (، ئەوحۆعە قیریىییە لەهىعصؾخان َەبىوە. )حلكۆع(، هە َاجۆ 168م

قاعی )ؾلێماوی( لەالیەن )هامیلی میرػا جۆفیم( َێنراوەو لەصوواهەهەیضا 

 (. 7/737: 1388فغۆقخىویەحی)ؾەحاصی، 

لە باس ی )باج(یل ئاماژە بە وەعگغجنی باجی باع لەقاعی )ؾلێماوی(      

(. 6/643: 1388هغاوە، بێئەوەی باس ی ؾەعصەمەهە بياث)ؾەحاصی، 

)فەعا میرػا( خاهمی ؾىەف ؾەعباعی چاوصێغی باػاعی قاعەهە، باج و 

(. 3/333: 1388ؾەعاهەی زؿدبىوە ؾەع هاوچەی َەوعامان)ؾەحاصی، 

اص میرػا مىعخەمیضئەلضەولە/هاوبغاو هاوی ز ػ( 1888-1818ۆی )فەَع

مامی )هاؾغەیً قای كاحاع(و صوای لێضاوی میروكین و بىەماڵەی ئەعصەاڵن 

ػ( وەن خاهمی قاعی ؾىەو هاوچەهەی 1871-1867لەهێىان ؾااڵوی )

 (.83-82: لل2003صاهغا)عەلی جەقی ئەلحىؾینی، 

وەهەی قاعی ؾلێماوی لەجۆماعێيی جغیضا ػۆع بە ووعصی باس ی الفا     

ػ(صا. لەو 1957ی حكغینی یەهەمی18هغصووە، لەڕۆژی )َەینی( بەعواعی )

جۆماعەصا ػۆع ووعصی َۆواعو واحی ڕووصاوەهە و ػیاهە گیاوی و ماڵییەواوی 

( َاواڵحی بىوە، لەگەڵ ڕووزاوی 35زؿخۆجەڕوو، هە زىيان و مغصوی )

. ئەمەو هۆی ػیاهە ( زاهىوی جغ29( زاهىو، وە ػیان گەیاهضن بە )47)

َەػاع( صیىاعی عێراقی صیاعیىغصووە. َەعوەَا باس ی 300ماصصییەواهیص ی بە )

ئەو هۆمەن و یاعمەجیاهەش ی هغصووە، هە بۆلێلەوماوان و ػیان 

َەػاع( صیىاع لەالیەن 20لێىەوجىواوی الفاوەهە هۆهغاوەجەوە، لەواهەف )

ەالیەن لیژهەیەوی َەػاع( صیىاعیل ل30خىىمەحی عێراكەوە صابیىىغاوە. )

جایبەجمەهض، لەپاڵ َەهضێً هۆمەوی جغ، هە هۆی پاعەهە گەیكخۆجە 

(. باس ی الفاوێيی 318-3/313: 1388َەػاع( صیىاعی عێراقی)ؾەحاصی، 55)

ی 5قاعی )زاهەكین(یص ی هغصووە، هە لە ڕۆژی )یەهكەممە( بەعواعی )

هغدی ػ( ڕوویضاوە. لەو عووصاوەقضا ػاهیاعی بە1958واهىووی صووەمی

( هەؽ بەَۆی الفاوەهەوە. 10پێضاویً، وەن گیان لەصەؾخضاوی )

( زاهىو لە ئاوایی 25( زاهىو لەهاو قاعەهە. )20َەعوەَا ژێغ ئاوهەوجنی )

( زاهىوی جغ لە )واعێؼی ئەعهەواػی( هؼیً قاعەهە. 30)جۆلەفغۆف(و )

( زاهىو بەَۆی الفاوەهەوە ڕووزاون و ػیاهێيی ماصصی 150بەهۆی گكتی )

: 1388ۆعیل بە هاوماڵەوان و باػاڕ و صوواهەوان هەوجىوە)ؾەحاصی، ػ 
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(. لەباس ی بىمەلەعػەهەی قاعی )پێىجىێً(یل ئاماژەی بە 3/318-320

(. لەواجێىضا 1/11: 1388ؾاحی ڕووصاوی و ػیاهەواوی هەهغصووە)ؾەحاصی، 

(و 4/475: 2012ػ( ڕوویضاوە)بابان، 1946ی ئابی8ئەو بىمەلەعػەیە لە )

ی ػۆعیل بە زاهىو و صوواوی َاواڵجیان هەوجىوە، بۆیە َاواڵجیان ػیاهێي

هاچاعبىون لەماڵەواهیان بڕۆهە صەعەوەو لەژێغ زێمەو خەؾغیضا بمێيىەوە 

(. َەعوەَا ئاماژەی بە خاڵەجێيی 73-72)ئەخمەص مەخمىص عەلی: لل

ماهگیران صاوە، هە زەڵيی بە واعێيی ئاییيیان ػاهیىوبە و جەهەهە و جەپڵ و 

: 1388ەفیان لێضاوە، بەاڵم قىێً و واجەهەی جۆماع هغصووە)ؾەحاصی، ح

5/482 .) 

 جەوەعی پێىجەم

 صۆدی هۆمەاڵیەحی هىعصؾخان لە جۆماعەواوی )ڕقخەی مغواعی(صا

ئەم الیەهەف وەن بەقێً لە مێژووی هۆمەاڵیەحی هىعصؾخان،      

یً ڕووپێىێيی باش ی  صاگیر هغصووە. َۆیەهەف ئەوەبىوە، )عەالئەصص

ؾەحاصی( ؾەعوؾىزتی لەگەڵ هەؾایەجییە هۆمەاڵیەجییەوان َەبىوە، جا 

بەَۆیاهەوە ػاهیاعی لەؾەع ژیان و هەؾایەحی و پێگەیان لە زێڵ و َۆػ و 

جیرەواهیان بؼاهێذ. صیاعە بەو پێیەش ی هۆمەڵگای هىعصی ػۆع لەیەهەوە 

ضا هؼیً بىون و پەیىەهضی بەَێز لەهێىان زێزان و جیرەو َۆػو زێڵەواه

ەمە كىعؽ هەبىوە.  َەبىوە، بۆیە ئەو خاڵەجە بۆ هىوؾەعی ئەم بەَع

هىوؾەع لەباس ی ئەو پەیىەهضییە هۆمەاڵیەجییەصا ئاماژەی بە مەالی 

مؼگەوحی )گىهضی قىێ(ی هاوچەی باهە هغصووە، واجێً هىێژزىێىان چۆجە 

 (. 7/747: 1388ؾەعصاوی َەمىو ماڵەواوی گىهضەهە)ؾەحاصی، 

جغی هۆمەڵگای هىعصیضا باس ی لەبىووی زؼمەجياعو لەصیمەهێيی     

: 1388پاؾەوان هغصووە لەصیىەزاوی ئاػاو بەگەواوی هىعص)ؾەحاصی، 

(. وەن ئەوەی )عەػیؼزاوی ؾەعصاعی 7/774، 2/190، 1/64-65

ػ(ف وەن هەؾایەجییەوی هىعص، ػۆع قاَاهە  ژیاوەو 1870-1792مىهغی/

(. 361-4/360: 1388صەیان پیاو و زؼمەجياعی َەبىوە)ؾەحاصی، 

)وەؾمان پاقای حاف( زؼمەجياعێيی َەبىو بەهاوی )ؾلێماوی قاهاػی( 

َەمىو ڕۆژێً لە قاعی )ؾلێماوی(یەوە چۆجە گىهضی )بامۆن( لە هؼیً 

میرػا عەبضوڵال(ماؾتی بۆ -قاعی )َەڵەبجە(و لەماڵی )میرػا ئەواڵ

(. صیاعە )وەؾمان پاقا( خەػی 79-1/78: 1388َێىاوە)ؾەحاصی، 

لەوماؾخە هغصووە، بۆیە بەجایبەث زؼمەجياعێيی بۆ صاهاوە، جا َەمىو 

بەیاهییەن بەجاػەیی بۆ بهێىێذ. )بابەهغی ؾەلیم ئاػای پكضەعی( لە 

هاوچەی )پكضەع(ەوەو بە زؼمەجياعێىیضا هامەیەوی جایبەحی هاعصووە بۆ 

-2/184: 1388مەهضوبی ؾامی بەعیخاوی لەقاعی )بەػضاص()ؾەحاصی، 

مە ئاػای ؾەعا(ف لەگىهضی )ؾەعا(ی هاوچەی ؾەكؼ (. )خە185

(. 1/17: 1388چەهضیً چەهضاعو زؼمەجياع َەبىوە)ؾەحاصی، 

)ئەوعەخمان ئاػای ئەخمەص ئاػا(ف لە قاعی )ؾلێماوی( چەهضیً 

(. هاوبغاو، هە لەهێىان ؾااڵوی 755-7/754زؼمەجياعی َەبىوە)ؾەحاصی: 

ؾەاڵجضاعێتی )قێش ػ( ژیاوەو لەؾەعصەمی صووەمین صە1898-1962)

، 2006مەخمىص( وەػیغی بەعژەوەهضییەوان )املىافع( بىوە)بابان، 

(. باس ی گىهضی )كەاڵچىالان(صا ئاماژەی بە بىووی چەهض زێزاهێيی 717م

(. َەمىو ئەوەف بەو ماهایەی 1/27: 1388َەژاع هغصووە)ؾەحاصی، 

: 1959حیاواػی چیىایەحی لە هۆمەڵگای هىعصیضا َەبىوە)ؾەحاصی، 

ٌ25 .) 

لەالیەوی صیىەوە چەهض وێىایەوی زێزاوی ؾەعۆن )زێڵ، َۆػ، جیرە(و      

هەؾایەجییەواوی هىعصی بۆجۆماع هغصوویً، وەن ئەوەی )مەخمىصزاوی 

(، لەواجێىضا 1/7: 1388هاصع قاجغی( مىضاڵی هەبىوە)ؾەحاصی، 

: 1388( هىڕ بىوە)ؾەحاصی، 24)حافغؾان( لە )هەؾىص( زاوەوی )

جاح بەگ حاف(یل واجێً چۆجە قاعی )بەػضاص( (. )هەعیمی فە2/133

(. 2/145،: 1388زۆی هێكاوە، جا بؼاهێذ چەهض هیلۆیە)ؾەحاصی، 

)مەؾعىص بەگی جایەع بەگی حاف(یل هاوچەی قلێر و هاوزىاوی بە 

(. )خەؾەن بەگی 6/644: 1388بەگؼاصەواوی باهە فغۆقخىوە)ؾەحاصی، 

ی مەعػەیەوی لە كاصع بەگی حاف( لەگەڵ صەؾخەیەن ؾىاع پەالماع 

(. َەمىو ئەو ئاماژاهەف چەهضیً 1/51: 1388قاعەػووع صاوە)ؾەحاصی، 

ڕووصاوی مێژوویی هەؾایەجییەواوی هىعصیان لە ڕووصاوی حیاحیا بۆ 

 ؾەملاهضوویً، هە پێىیؿذ بە قیىغصهەوە هاواث.  

لە باس ی جەمەن و ػۆعی جەمەهیل لەهێىهۆمەڵگای هىعصی باس ی لەوە     

)ػۆعاب ئاػا( لە هىعصاوی باهىوعی هىعصؾخان، هە هىوؾەع هغصووە، هە 

( ؾاڵ ژیاوەو 220بە هىعصاوی جىعهیا هاوی َێىاوەو زەڵيی حؼیغە بىوە، )

( هىڕ و هچ و 180ػ( هۆچی صوایی هغصووە لەصوای زۆی )1970ؾاڵی )

ۆش ی ػۆع باقبىو)ؾەحاصی،  هەوەی بەحێهێكخىوە، جا مغصیل بیر َو

ؾیما و ڕووزؿاعی جاوی هىعصیل ئاماژەی (. لە باس ی 7/731: 1388

بەوەصاوە، هە  )قێش ؾەعیضی مەؾۆ( پیاوێيی ٌػ و بااڵبەعػ و چىاعقاهە 

 (. 1/15: 1388بىوە)ؾەحاصی، 

الیەهێيی جغ چاعەؾەعی هێكە هۆمەاڵیەجییەوان بىوە، وەن ئەوەی      

)زىعقیض ڕەواهضوػی( واجێً لەقاعی )هەعهىن( صاصوەع بىوە، چاعەؾەی 

(. )مەالخەؾەوی 7/772: 1388ەی هۆمەاڵیەحی هغصووە)ؾەحاصی، هێك

كاػی(ف لە )چىاعجا( چاعەؾەعی هێكەی هۆمەاڵیەجییەواوی هغصووە وەن 

 (. 8/830: 1388عێگغی لە حیاهبىوهەوەی ژن و مێرصێً)ؾەحاصی، 

الیەهێيی جغ ئاوڕصاهەوە بىوە لە )قایی و ػەماوەهض(ی هىعصەواعی.      

بىاویلەصا، هە چۆجە ؾەع ػاعی زەڵياهێيی ػۆع گىایە لەباس ی قاییەهەی 

چەهض قەو و ڕۆژی زایاهضووە، ئاماژەی بەوەصاوە، هە قاییەهە هەوجۆجە 

ؾەعصەمی )مؿخەفا ؾەلیم ئاػا( واجێً بەڕێىبەعی هاخیەی ؾغوچً 

-8/851: 1388بىوەو گىهضی )بىاویلە(ف ؾەعبەو هاخیە بىوە)ؾەحاصی، 

لە ئاوایی )ؾەعقاجە(ی هاوچەی (. باس ی قاییەهیل هغاوە 852

(. لەباس ی قایی و ػەماوەهض و بىون 2/163)كەعەصاغ() ؾەحاصی: 

گىاؾدىەوەقضا، ئاماژەی بە بىووی صەؾدباػی و َەوەؾباػی هێىان بىن و 

(. صیاعە زۆی قاَیضی ئەو 6/637: 1388ػاواوان هغصووە)ؾەحاصی، 

 خىوە. صیاعصاهە هەبىوە، بەڵىى ئاؾایی لە هەؾاوی صیىەی بیؿ

الیەهێىیتر ئاوڕی لێضاوەجەوە چەهض الیەهێيی ژیاهێيی هۆمەڵگای هىعصی      

وەعػف و گاڵخە و گەپ و  (،1/44: 1388بىوە، وەن )میرایەحی()ؾەحاصی، 

(، 2/128(، مەلەهغصن)ؾەحاصی: 1/17: 1388ػۆعاهباػی)ؾەحاصی، 

هىهخەبێژی، وەن ئەوەی )خاجی مىخەممەصی عەهبەع( یەهێً بىوە لە 

 (.8/839: 1388هىهخەبێژاوی قاعی )ؾلێماوی()ؾەحاصی، 

الیەهێيی جغی، هە ػۆع صەگمەن ػاهیاعی هىؾغاومان لەؾەعی َەبىوە      

)صػی و صػیىغصن و قێىاػەواوی بىوە. صیاعە صػیىغصهیل وەن صیاعصەیەوی 

زغاپ و ڕەجىغاوەی ئایین و باوەڕی هىعصو هۆمەڵگاهەی، هەچی لەَەهضێً 

-1/64: 1388ێيی جاوی هىعص ئەهجامضعاوە)ؾەحاصی، قىێً والی بەق
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(. وەن ئەوەی )هىێسا فەجدىڵالی بەهغاوایی و قێش ئەخمەصی 65

: 1388بەعصەػعصی(ف صػییەهیان بە َاوبەش ی هغصووە)ؾەحاصی، 

(، بەاڵم قىێً و حۆعی صػییەهەی باؽ هەهغصووە. مەالیەهیل 2/168

ە(، بەاڵم لەوێ پیاوێيی وویؿخىویەحی لەهەلیساهەوە بچێذ بۆ قاعی )باه

بەصەع لەو صیاعصەف،  (.6/627: 1388باهەیی ڕووحی هغصۆجەوە)ؾەحاصی، 

ئاماژەی بەوەف صاوە، هە بەقێً لە ؾەعۆن زێڵ و ئاػاوان جلیان هێل 

(. باس ی لە بىووی )هێرەمىون(یل هغصووە، 1/9: 1388بىون)ؾەحاصی، 

وی( لەو هێىصا هاوی )مچەی خەبی هكمیل(ی لە قاعی )ؾلێما

(، هە زۆی هاوی )مؿخەفا( بىوەو 8/801: 1388َێىاوە)ؾەحاصی، 

بەهاوی صایىییەوە )خەبیبە( هاوهغاوە )مچەی خەبێ(. بەو پێیەش ی بە 

)هكمیل( هاؾغاون، ئەو هاوەقیان پێىە لىێنراوە. لەپاڵ هێكەی صػی و 

جلیان هێكان باس ی واعی صاوێً پیس ی هغصووە، وەن ئەوەی پیاوێً 

(. )خاجی مەال 6/590: 1388اهەعێً هغصووە)ؾەحاصی، ؾێىس ی لەگەڵ م

: 1388خەمەقیىە(ف ویؿخىیەحی صایيی زۆی ماعەبياث)ؾەحاصی، 

(. صعۆػەهەعێىیل وویؿخىویەحی هچەهە بضاجە هەؾێً صۆدی 8/836

(. هەؾێىیل صووپكً 8/846: 1388صاعایی باف بێذ)ؾەحاصی، 

 (. 6/613: بەػەهەعییەوە صاوە، هەیخىاهیىوە هاوی بباث)ؾەحاصی

ەمەف لە باعەی ژوی هىعص ػۆع و حۆعاوحۆعن.         ػاهیاعییەواوی ئەم بەَع

َەع لەبىاعی جایبەحی زێزاوی و ڕاػەواوی هێىان ژن و مێرص، جا بە عەقم و 

َەوؾباػی و صاوێيپیس ی ئەگاث. صیاعە ئەمە ؾەعباعی ئاماژەصان بە 

-2/196، 108-1/82، 1388كاعەماهییەحی و بىێغی ژوی هىعص)ؾەحاصی، 

(. وەن ئەوەی ژهێً لەقاعی )َەڵەبجە( ؾيااڵی 5/550-561، 217

بغصۆجە الی كاػی قاعەهە لەبەع ئەوەی َاوؾەعەهەی لەپیاوەحی 

(. ژهێيی بێؿەعیل زۆی 6/597: 1388هەوجىوە)ؾەحاصی، 

(. پیاوی هىعصیل 6/607: 1388هەصاوەبەصەؾذ مێرصەهەیەوە)ؾەحاصی،

(.باس ی بىووی بەصەڕەوقذ 5/561: 1388لە ژهەهەی جغؾاوە)ؾەحاصی، 

: 1388وزغاپياع لەهێى ئافغەحی قاعی )هغماقان( هغاوە)ؾەحاصی، 

(. حیاواػ لەو جۆماعاهەف باس ی لە زەجەهەهغصوی هچان هغصووە، 6/630

بەاڵم هىوؾەع وەن مامۆؾخایەوی ئایینی لەگەڵی هەبىوەو صژی 

ماعی گەڕیضەو (. بەقێيی ئەماهەف لە جۆ 8/797: 1388بىوە)ؾەحاصی، 

(، ڤالصیمیر 229-218زۆعَەاڵجىاؾاهضا ئاماژەی پێىغاوە))جۆمابىا: لل

 (. 124-101: لل1984میىۆعؾيی، 

 ئەهجام

ە هۆی ئەم جىێژیىەوەیەی صوای جاوجىێىغصوی صەیان ؾەعچاوەو ل      

ەمەواوی )عەالئەصصیً ؾەحاصی(و بەجایبەث  گەڕاهەوە بۆ زىصی بەَع

 ئەم ئەهجاماهەی زىاعەوە: )ڕقخەی مغواعی(، گەیكدىە

. )عەالئەصصیً ؾەحاصی( بە هەؾایەجییەن و هىوؾەعێيی بەَغەمەهضی 1

هىعص صاصەهغێذ، هە ؾەعباعی ئەوەی مامۆؾخایەوی ئایینی بىوەو واعی 

ڕۆژهامەهىوؾیص ی هغصووە، لە بىاعی هىوؾیىەوەی مێژووی هىعصیكضا 

 بێضەؾەاڵث هەبىوە.

ىعصا )مێژووی ئەصەبی هىعصی، مدمض . لە بىاعی هىوؾیىەوەی مێژووی ه2

امین ػەوی، گەقدێً بە هىعصؾخاهضا، قۆڕقەواوی هىعص و هىعص و 

ەمەواوی ئەم بىاعەن.  هۆماعی عێراق، هىعصەواعی(، لە صیاعجغیً بەَع

ەمێيی صاوؿلەی هىوؾەعو جەهاهەث 4 . )ڕقخەی مغواعی( وەن بەَع

بەهغدی لەؾەع  مێژووی هىؾغاوی هىعصیل، لە چەهضیً الیەهەوە ػاهیاعی 

ەمەهە وەن حۆعێً لە  مێژوو و هەلخىوعی هىعص جۆماع هغصووە. ڕاؾخە بەَع

جەهؼ بۆ ؾەعصەمی زۆی هىوؾغاوە، بەاڵم پڕە لە ػاهیاعی حۆعاوحۆعو 

جۆماعی مێژوویی لەؾەع هىعصو بەقێيی حیهان، هە مێژووهىوؾان و 

 پؿپۆعاوی بىاعی مێژوو صەجىاهً ؾىوصی باش ی لێىەعبگغن. 

ەمێيی مێژوویی . لەگ5 ەڵ ئەوەی )ڕقخەی مغواعی( وەن بەَع

ؾەیغهەهغاوە، بەاڵم لە هىوؾینی َەواڵ و ڕووصاو و جۆماعە مێژووییەواهضا، 

بەاڵم باس ی چەهض الیەهێيی مێژوویی هۆمەڵگای هىعصی هغصووە، هە لە 

ؾەعچاوە مێژووییەواوی جغصا بەعصەؾذ هین، بۆیە بە گەڕاهەوە بۆ ئەم 

ەمە زؼمەث بە میژووی هىعصی ئەواث و َەهضێً هەلێنی پڕ  بەَع

 صەواجەوە. 

 ؾەعچاوەوان

 ەعچاوەوان بە ػماوی عەعەبی:ؾیەهەم: 

أبً الازیر، ابي الحؿً علي بً الىغم مدمض بً مدمض بً 

م/)  م(1232ٌ/630عبضالىٍغ

ش، جدلُم: زیري ؾعُض، الطبعت الاولى، املىخبت 1 . اليامل في الخاٍع

 اللاَغة، بال.-الخىفُلُت

 الاهىم، عوَاث/

ؾىىاث عانفە لضبیلىماس ی هىعصی، جغحمە: قىىع -. قغیف پاقا2

 م.2004أعبیل، -مهطفی، الطبعت الاولی، مطبعت وػاعة التربیت

 بابان، حماٌ/

الؿلُماهُت، -طبعت الاولى، مطبعت قفاناعالم الىغص العغاق، ال. 3

 م2006

 بغاون، اعیً/

4 : عافائیل پاجای، هلله الی العغبیت: . یهىص هغصؾخان، أهمله و أنضٍع

قازىان هغهىوی و عبضالغػاق بىجاوی، الطبعت الاولی، صاع أعاؽ، مطبعت 

 م.2002أعبیل، -وػاعە التربیت

 /غوصجاملـ ػیر بیل، 

مً جاعیش العغاق الحضیث، جغحمت: حعفغ زیاط، الطبعت  ٌ فهى . 5

 .م1971بیروث، -الاولی، صاع الىخب

 /ي عقُضص. حماٌ عقُض و ص. فىػ 

ش الىغص اللضًم، الطبعت الاول. 6 اعبُل،  –، مطبعت صاع الحىمتیجاٍع

 م.1990

ؼالحاج،   /ص.عٍؼ

ىاث، الطبعت الثاهُت، بؼضاص، . 7  .م1985اللًُت الىغصًت في العكٍغ

 /عبضالغػاقالحؿنی، 

ش العغاق الؿُاس ی الحضًث، الطبعت ألاولى، بؼضاص، . 8  .م1948جأٍع

 /مدمىص هضًمالؼعُم الغهً قىغي 

  .م1964بؼضاص،  -(، الطبعت الغابعت1918-1914خغب العغاق ). 9

 ، قاهغ/زهبان

 .م1972الاولی، بؼضاص،  تبعطالاهغاص، ال. 10

 ػازىیی، ماحض مدمض زلیل/

 م2001 صَىن،-الفغؾان الحمیضیت، الطبعت الاولی، صاع ؾپیریؼ. 11
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 ص. عامغ ؾلیمان و مالً الفخیان/

-لخاعیش اللضیم، الطبعە الاولی، مطابع حامعت املىنل. مدايغاث فی ا12

 م.1978املىنل، 

 كىضیلچي، عامغ ابغاَیم/

 ،البدث العلمي وأؾخسضام مهاصع املعلىماث، الطبعت الاولى،  بؼضاص. 13

 م.1993

 ص. واظم خبِب/

العغاق بین نهاًت -العغاق املليي-. ملداث مً عغاق اللغن العكٍغ14ً

م(، الطبعت 1958-1945الثاهُت و ؾلىط الىظام املليي )الحغب العاملُت 

 م.2013أعبُل، -الاولى، صاع اعاؽ للطباعت واليكغ

م/هغیضی  ت، أبغاَُم عبضالىٍغ

 م.2007أؾُىط، -. أبىاء الكغق، الطبعت الاولى، مإؾؿت هىفل15

 ص. هماٌ مظهغ اخمض/

م، هغصؾخان ؾىىاث الحغب العاملُت الاولى، جغحمت: مدمض ماله. 16 ٍغ

 م.1984بؼضاص، 

 ، ؾدیفً َمؿلی/لىهىغیً

الاولی،  تبعط، الێە الخىغیتط: ؾلیم ت، جغحمثجاعیش العغاق الحضی. 17

 .م1981بؼضاص، 

ض، ؾِخىن/  لٍى

، یازاع بالص الغافضًً، جغحمت: ص.ؾامي ؾعُض الاخمض، الطبعت الاول. 18

 م.1980بؼضاص،  –صاعالغقُض

 ت مً املإعزین/مجمىع

ت للطباعت واليكغ. العغاق 19 ش، الطبعت الاولى، صاع الحٍغ بؼضاص، -في الخاٍع

 م.1983

 مدمض امین ػوی/

ش الضٌو وألاماعاث الىغصًت في العهض ألاؾالمي، جغحمت: مالحمُل .20 جأٍع

 .م1950 ، بؼضاص،ىغوػبُاوى، الطبعت الاولالبىضي 

وی، . جأعیش الؿلیماهیت وأهدائها، جغحمت: مدمض حمیل بىضی الغوػبیا21

 م.2002 -الطبعە الاولی، الؿلیماهیە

مكاَیر الىغص والىغصؾخان في العهض الاؾالمي، جغحمت: ؾاهدت ػوي . 22

، صاع ى: مدمض علي عىوي، الطبعت الاولهو ػاص علُ بً، كضم للجؼء الثاوي

 .م2006صمكم، -الؼمان للطباعت واليكغ

 م(493)/ىاحس یٍزىع مىؾیـ، 

، هللە عً یختی اللغن الخامـ املیالص تجاعیش الاعمً مً البضای. 23

-للضعاؾاث واليكغ تالاولی، صاع اقبیلی تبعط: هؼاع زلیلی، التالاعمىی

 .م1987صمكم، 

 ثمان/َغوحی، ص. ؾعضی ع

صعاؾت في جطىع ؾُاؾُت الهُمىت -. هىعصؾخان والامبراطىعٍت العثماهُت24

-اوي، الطبعت الاولى، مطبعت ز1851-1514العثماهُت في هىعصؾخان

 م.2008صَىن، 

 /ؽ ج. َغوكى، ف.

ش . 25 ش، جغحمه وعلم خىاقُه واياف الُه فهال في الخاٍع علم الخاٍع

مطبعت لجىت الخألُف الطبعت الاولى، عبضالحمُض العباصي،  عىض العغب:

 .م1944 اللاَغة،-والترحمت واليكغ

 م(904ٌ/292الُعلىبي، مدمض بً ابي ٌعلىب بً واضح/)

ش 26 : زلُل مىهىع، الطبعت ەوضح خىاقُ ەالُعلىبي، علم علُ. جاٍع

عذ  ٌ.ف.1425كم، -الثاهُت، مطبعت قَغ

 صووەم: بە ػماوى هىعصی:

 ئەخمەص مەخمىص عەلی/

. هاوچەی پێىجىێً لە ئاوێىەی مێژووصا، چاپی یەهەم، چاپساهەی 27

 ػ.2005ؾلێماوی، -قڤان

 بابان، حەماٌ/

لە ڕۆژی بيیاجىاهییەوە جا هۆجایی  ؾلێماوی-. ؾلێماوی قاعە گەقاوەهەم28

چاپساهەی بەعگی یەهەم و صووەم،  ، چاپی صووەم،صەؾەاڵحی باباهەوان

 ػ.2012َەولێر، -صەػگای ئاعاؽ

 بابان، حەماٌ و ئاؾۆ بابان و ئىمێض زالیض/

چاپساهەی چاپی صووەم، ەعگی ؾێیەم، ب. ؾلێماوی قاعە گەقاوەهەم، 29

 ػ.2012َەولێر، -صەػگای ئاعاؽ

 صلیس ی، قەعەفسان/بە

 ػ.1975. قەعەفىامە، وەعگێڕاوى: َەژاع مىهغیاوى، چاپى یەهەم، هجف، 30

اص/  پیرباڵ، ص. فەَع

یەهەمین ؾیاؾەجمەصاعی هىعص -ػ(،1951-1865. ژهغاڵ قەعیف پاقا )31

هە صاوای صەوڵەجێيی ؾەعبەزۆی بۆ هىعص هغص، چاپی یەهەم، چاپساهەی 

 ػ.2001ؾلێماوی، -ؾەعصەم

 /هەعیم بەگی فەجاح بەگحاف، 

جەئغیذی حاف، لێىۆڵیىەوەی: خؿً حاف، پێكەوی: مدەمەص عەلی . 32

 .ػ1995كەعەصاغی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 

 /خەمەي مام ئەوعەخمان

 -پغۆژەي ڕەزىە و لێىۆڵیىەوە، چاپى یەهەم، چاپساهەي عاپەعیً. 33

 ػ.1979ؾلێماوى، 

 /عەلی جەقی ،ئەلحىؾینی

ەی فەعماهڕەوای ئەصعەاڵهییەوان لە هاوچەی ؾاڵ 641مێژووی . 34

هىعصؾخاوی ژێغ صەؾەاڵحی ئێراهضا، وەعگێڕاوی: ئاؾۆؽ َەعصی، 

پێضاچىهەوەی: خەؾەن عەبضولىەعیم، چاپی یەهەم، چاپ و ئۆفؿێتی 

 .ػ2003ؾلێماوی، -ؾەعصەم

 /خؿێن اؾماعیل زانصەلۆ، 

یەوی لێىۆڵیىەوە -ػ(1945-1914هاوچەی هفغی لەهێىان ؾااڵوی ). 35

عامیاعی و هۆمەاڵیەحی و ڕۆقيبیرییە، چاپی یەهەم، چاپساهەی ػاهىۆی 

 ػ.2014َەولێر،  -ؾەاڵخەصصیً

 /. م.یئ یاهۆهۆف،ص

 ەهخەبیم ەیچاپساه ەم،صوو  ی: بىعَان كاوع، چاپەعگێڕاویو  یضیا،م. 36

 .ػ2005 ،ؾلێماوی-هىعصؾخان یكخماهییه یەهێتی ڕاگەیاهضوی

 /عەبضوڵاڵ ،ػیىەع

گەهجیىەی مەعصان و یاصی ڕۆژاوی صەعبەصەعی، ئاماصەهغصوی: مدمضی . 37

 .ػ1985مەال هەعیم، چاپی یەهەم، بەػضاص، 

 سجاصی: عالءالضیً/

. ئەصەبی هىعصی و لێىۆڵیىەوەی ئەصەبی هىعصی، چاپی یەهەم، 38

 ػ.1968بەػضاص، 
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. زۆشخىاوی )گىػاعەواعی، عەواهياعی، حىاهياعی(، چاپی یەهەم، 39

 ػ.1978بەػضاص، -ی مەعاعیفچاپساهە

ەهگ و ػماوی هىعصی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 40 . صەؾخىوعی فەَع

 ػ.1961

 ػ.1978. صەكەواوی ئەصەبی هىعصی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 41

 ػ.1973. صوو چامەهەی هالی و ؾالم، چاپی یەهەم، بەػضاص، 42

ە، . عقخەی مغواعی، َەڵەگغی: هەحمەصیً ڕەؾىوڵ، چاپی یەهەم، ؾى43

 ن.ٌ.1388

 ػ.1959. قۆڕقەواوی هىعص و هۆماعی عێراق، چاپی یەهەم، بەػضاص، 44

 ػ.1974. هىعصەوای، چاپی یەهەم، چاپی یەهەم، بەػضاص، 45

ؾىە،  -گەقدێً لە هىعصؾخاها، چاپی یەهەم، اهدكاعاحی هىعصؾخان. 46

 ػ.2022

 ػ.1948. مدمض امین ػوی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 47

مێژوو، ئەصەب، ػاهیاعی، چاپی یەهەم، -ئەصەبی هىعصی. مێژووی 48

 ػ.1952بەػضاص، 

 ػ.1953. هاوی هىعصی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 49

 ػ.1970. هغر قىاس ی، چاپی یەهەم، بەػضاص، 50

 ػ.1953. َەڵبژاعصە، چاپی یەهەم، بەػضاص، 51

-. َەمیكە بەَاعهۆمەڵە چیرۆن، چاپی یەهەم، چەپساهەی مەعاعیف52

 ػ.1960 بەػضاص،

 ػ.1951. یاصی پیرەمێرص، چاپی یەهەم، بەػضاص، 53

 ؾضیم ؾاڵح/

ػ(، چاپی صووەم، 1924-1918. خىىمەحى هىعصؾخان لە ؾلێماوى )54

 ػ.2006 ؾلێماوى،

 ؾۆن، مەیجەع/

. ؾلێماوی هاوچەیەن لە هىعصؾخان، وەعگێڕاوی: میىە، چاپی یەهەم، 55

 ػ.2007ؾلێماوی، 

 قىاوی، ئاهۆ عەبضولىەعیم/

( لێىۆڵیىەوەیەوی مێژوویی ؾیاس ی یە، 1932-1918. قاعی ؾلێماوی )56

 ػ.2002ؾلێماوی، -چاپی یەهەم، چاپساهەی ػاوؿذ

 عىؾمان ؾەیضكاصع/

ژیاهىامەی مێژووهىوؾاوی هىعص، بەعگی یەهەم، چاپی یەهەم، . 57

 ػ.2001ؾلێماوی، -چاپساهەی قڤان

ەع ئەخمەص  /ص. هەماٌ مەَػ

باؾێيى  ػاوؿتی مێژوو هىعص و مێژوو(،  چاپى یەهەم، مێژوو )هىعجە  . 58

 ػ.1983بؼضاص،  -چاپساهەي صاع الافاق العغبیت

 /ص. هەیىان ئاػاص ئەهىەع

 ػ.2014. خەمەڕەقیضزاوی باهە، چاپی صووەم، ؾلێماوی، 59

ڕێباػی لێىۆڵیىەوە و ڕێباػی لێىۆڵیىەوەی مێژوویی، چاپی پێىجەم، . 60

 ػ.2020ی، ؾلێماو-چاپساهەی چىاعچغا

 ػ..2016. هىعص و مێژووی حەژوی هەوعۆػ، چاپی یەهەم، ؾلێماوی، 61

 ن/عەبضولڕەخما ،اللۆ پێىجىێنی

-ێژووی پێىجىێً و هاوچەهەی، چاپی یەهەم، چاپساهەی ئەژیً. م62

 .ػ2001ؾلێماوی، 

 ماللىم، ؾیرحىن/

چاپی صووەم، حاف، ەَمی . پاڵەواجاوی ػەهض، وەڕگێڕاوی: ص. خەؾەن ف63

 ػ2019ؾلێماوی، -پساهەی قڤانچا

 مدەمەص ئەمین ػەوى/

ذى ؾلێماوى وە وآلحى، ئاماصەهغصوى: عفُم ؾاڵح، چاپى صووەم، . 64 جاٍع

 .ػ2005 ؾلێماوى،-چاپساهەي قڤان

ذى هىعص و هىعصؾخان، چاپى صووەم، چاپساهەي . 65 زىالنەًەوى جاٍع

 .ػ2004، قڤان

 هەوقیروان مؿخەفا ئەمین/

لە هێىان بەعصاش ی ڕۆم و عەحەم صا، چاپی یەهەم،  . میرایەحی بابان66

 ػ1998ؾلێماوی، 

 ەم: بە ػماوی فاعس ی:ێیؾ

 اؾمیذ، بغهضا/

-. مهغ باؾخان، جغحمە: اػیخا یاؾایی، چاپ چهاعم، اهدكاعاث كلىىؽ67

 ٌ.ف.1384تهغان، 

 جىهلی، مدمض عووف/

 ٌ.ف.1363 ،. حؼغافیا و جاعیش باهە هغصؾخان، چاپ صوم، تهغان68

 /عبضالحؿین ،ػعیً هىب

-جاعیش صع جغاػوو، چاپ ؾىم، اهدكاعاث امیر هبیر، چاپساهە ؾپهغ. 69

 ٌ.ف.1370تهغان ،

 /پى گغیماٌ، یغ

أیغج على أباصي، چاپ  ىعەَاي بابل و أیغان باؾخان، جغحمە:طاؾ. 70

، تهغان   .ٌ.ف1369أٌو

 ی، ابىاللاؾم/فغصوس 

-یيا، چاپ هیزصَمؾچاپ  یضیان،خم یضبىىقل: ص ؾع ە،قاَىام. 71

 .ٌ.ف1387تهغان، 

 َیروصوث/

چاپ پىجم،  ی،ماػهضعاو یضوخ ی: ػالمعلەجغحم یروصوث،َ یشجاع . 72

ىگ یقغهذ اوكخاعاث علم  .ٌ.ف1387تهغان، -یو فَغ

 باڵوهغاوەوان: :ەمىاع چ

 ا. بە ػماوى عەعەبى:

ضة الجم. 73  .(، بؼضاص1958جمىػ  28(، )10ىعٍت، العضص )هحٍغ

 ، بؼضاص.(1958جمىػ  28(، في )2العغاكُت، العضص )الىكائع . 74

 ب. بە ػماوى هىعصي:

بیرەوەییەوی مێژویی، گۆڤاعی ڕۆقيبیری هىێ، ژماعە  :ئەخمەصزىاحە، . 75

 .ػ(، بەػضاص1986(، ؾاڵی )111)

 (15/10/1922(، بەعواعی )10باهگی هىعصؾخان، ژماعە ). ڕۆژهامەی 76

ڕۆژی )پێىجكەممە(، بەعواعی (، 1ڕۆژهامەی پێكىەوجً، ژماعە ). 77

 ػ(.29/4/1920)

 ەم: چاوپێىەوجىەوان:پێىج

ػ(، 22/4/2022)بێؿخىن عەلی هەعیم(، ڕۆژی )َەینی(، بەعواعی ). 78

 قاعی )ؾلێماوی(.

ػ(، قاعی 8/1/2022)خەمەؾەعیض خەمەهەعیم(، عؤژی)(، بەعواعی ). 79

 )ؾلێماوی(.
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خەصی، ڕۆژی )قەممە(، بەع . 80 ػ(، 2/4/2022واعی ))ؾەاڵخەصصینی مَى

  .قاعی )ؾلێماوی(

ۆ قێش لەجیفی خەفیض(، ڕۆژی )صووقەممە( بەعواعی . قى81

 (، قاعی )ؾلێماوی(.6/6/2022)

(، بەعواعی صووقەممە(، ڕۆژی )مىخەممەصئەمین پێىجىێنی).82

 ػ(،قاعی )ؾلێماوی(.6/6/2022)

 ملخو البدث

والصحفُین الىغص الظي )عالءالضًً سجاصي( في ملضمت الىخاب ٌعض      

سُت خٌى الىغص. عػم أهه  ً العضًض مً امللاالث والىخاباث الخأٍع كام بخضٍو

ش قعبه والحىاصر  في ملضمت العلماء املؿلمین الىغص، لىً لم ًيـ جاٍع

املدُطت به، وكض زهو هخابا زانا خىله، عالوة على مظهغاجه وهخاب 

 ي مغواعي(. ەبعىىان )عقخ

ئللاء الًىء على صوع َظا العالم الضًني والياجب  ىمً َىا ولؼغ      

ش الىغص، كمىا بىخابت َظا البدث  ً جأٍع والصحفي املكهىع و صوعٍ في جضٍو

ي مغواعي ەعقخ-جدذ عىىان )الىغص في مىخىباث عالءالضًً سجاصي

همىطحا(. وكؿمىا البدث على مضزل و زمؿت مباخث. ففي املضزل 

صي و هخاباجه. أما في املبدث الاٌو أقغها خُاة عالءالضًً سجا جطغكىا الى

ش الىغص و )عقخ ەی مغواعی( همىطحا. الى مداوالجه خٌى هخابه جأٍع

، لألوياع الؿیاؾیت والضًيُت ثاهُت الى الخامؿتوزههىا املباخث ال

. وازخخمىا كخهاصًت والاحخماعُت في هغصؾخان، هما حاء في الىخابوالا

الباخث، مع أَم املهاصع واملغاحع الظي  ثىا َظا بعضة هخائج ونل الیهابد

عحعىا الُه لىخابت البدث. وكض هخبىا بدثىا َظا للمإجمغ العلمي الحاصي 

عكغ لجامعت هغمُان بالخعاون مع املغهؼ الثلافي لألصباء والىخاب في هالع، 

  واجمنی ان ًىاٌ بدثىا َظا عض ی الجمُع ومً هللا الخىفُم.

 

 

 

 

 

 

Abstract 

     (Aladdin Sajadi) is at the forefront of Kurdish writers 

and journalists who have written many articles and 

historical writings about the Kurds. Although he was at 

the forefront of Kurdish Muslim scholars, he did not 

forget the history of his people and the incidents 

surrounding them, and a special book was devoted to 

him, in addition to his memoirs and a book entitled 

(Rashta Marwari).  

    From here and for the purpose of highlighting the role 

of this famous religious scholar, writer and journalist and 

his role in codifying the history of the Kurds, we have 

written this research under the title (The Kurds in the 

writings of Aladdin Sajadi - Rashta Marwari as an 

example). We divided the research into an introduction 

and five sections. In the introduction, we discussed the 

life and writings of Aladdin Sajjadi. As for the first topic, 

we referred to his attempts on his book History of the 

Kurds and (Rashti Marwari) as a model. We devoted the 

second to fifth sections to the political, religious, 

economic and social conditions in Kurdistan, as stated in 

the book. 

    We concluded this research with several results 

reached by the researcher, with the most important 

sources and references that we reviewed to write the 

research. We wrote this research for the eleventh 

scientific conference of Garmian University in 

cooperation with the Cultural Center and for writers and 

writers in Kalar. 

 


