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شۆگكافیای يێژٔٔیی ٌاقی ظهٕاٌ
1
يۆؾەڕێه وەػیؿی
2
ئەؾْەو يۆقاؾی
ظهٕاٌ ٌاقێکی کۆٌ ٔ يێژٔٔی َأچەی گەقيیاٌ،نە وەق ئۀ ڕێگا وەقەکیاَە ْەڵکۀجثٕٔ کە
ٌاقە گكَگەکاَی فەالجی ئیكاٌ ٔەکٕٔ ڕەی ٔ ْەيەؾاَی تە ػێكاق ٔ ؾەٌحی يێمۆپۆجايیا
ؾەتەوحۀە .ئەو ٌاقە نە وەقؾەيی پێً ئیىالو ؼۆوكۀ ٌاؾ فیكٔلی پێ ؾەگٕجكا ٔ َأەَؿی
َأچە یاٌ " کٕقە"یەکی گكَگ تٕٔ کە ٌاقەکاَی ٔەک ؼاَەلیٍ ٔ ئەقتم(ْۀنێك) وەق تەو
َأچەیە تٌٌٕٔ .اقی ظهٕاٌ پاي ْاجُی ئیىاليیً يأەیەک گكَگی ٔ گەٌاَۀەی ؼۆی کە
تەقْەيی ْەڵکۀجٍ نەوەق ڕێگا تالقگاَیەکاٌ تٕٔ ،پاقاوث .نەو وەقؾەيەؾا وەقچأەکاٌ تە
ٌاقێکی گۀقە َأی نێ ؾەتەٌ کە ؼەڵکەکەی ئايێحەیەک نە َەجۀەکاَی ػەقەب ٔ کٕقؾ ٔ فاقن
تٌٕٔ ٔ نە ؾۀقٔٔتەقی ٌاقەکەٌؿا ْۆلە کٕقؾە ڕۀەَؿەکاٌ ؾەژیاٌ .تەاڵو نە َمیک َیٕەی
وەؾەی چٕاقەو کۆچی تۀالٔە ،وەقچأەکاٌ نە ئاياژەیک تۆ کەيثَٕٔۀەی تایەغ ٔ گكَگی
ظهٕاٌ ،ؾوحۀاژەی " ٌاقۆچکەیاٌ" ؾەقتاقەی تە کاق ْێُأە .ڕۀجی کەو تَٕٔۀەی تایەغ ٔ
گكَگی ٌاقی ظهٕاٌ کە نە َیٕەی وەؾەی چٕاقەيی کۆچیۀە ؾەوحی پێ کكؾتٕٔ ،نەگەڵ ڕٔٔؾاَی
چەَؿ تٕٔيەنەقلەیەکی گۀقە نە َأچەکە ،تەجایثەت نە واڵەکاَی  543 ٔ 375ک  ،ؼێكاجك تٕٔ ،تە
ٌیٕەیەک کە ؾٔای ئەيە َأی ظهٕاٌ تە ؾەگًەٌ نە وەقچأەکاَؿا ْاجٕٔە ٔ نە کاجی
َأْێُاَیٍیؿا ،وەقچأەکاٌ لۆقجك َأچەیەکیاٌ ال يەتەوث تٕٔە َەک ٌاقێکی ئأەؾاٌ.
ٌٔە وەقەکیەکاٌ :ظهٕاٌ ،شۆگكافیای يێژٔٔیٌ ،اق،گەقيیاٌ
َأ
َأی ظهٕاٌ نە وەقؾەيی واواَیؿا " ؼىكۀ ٌاؾ فیكٔل" تٕٔە ٔ 3پاي ْاجُی ئیىالو َأی
ٌاقەکە تۆ " ظهٕاٌ" گۆڕأە ٔ نە وەقچأە ئیىاليیەکاَؿا تە ٌێٕەی " ظۆنٕاٌ /ظهٕاٌ" ْاجٕٔە.4
وەقچأە ئیىاليیەکاٌ تە گٍحی َأی ظهٕاَیاٌ تە ػەقتی لاَیٕە ٔ ْەَؿێک پێیاٌ ٔایە ياَای ئەو
ٌٔەیە نە ػەقەتیؿا ٔاجە " ؾیاقی ٔ پاؾاٌث ٔ تەؼٍیٍ"ْ .5ەَؿێکیً پێیاٌ ٔایە َأی ٌاقەکە نە
کەوایەجیەکی ئەفىاَەیی تە َأی " ظهٕاٌ کٕڕی ػًكاٌ کٕقی ظاف کٕڕی لضاػّ" ٔەقگیكأە.6
نەگەڵ ئەيەٌؿا تڕێک نە نێکۆڵەقاٌ پێٍیُەی َأی ظهٕاَیاٌ تۆ وەقؾەيی تاتێهیەکاٌ گەڕاَؿۆجۀە
 -1خىیٌذکاری دکتۆرا لە تەشی هێژووی زاًکۆی شەهیذ تەهەشتی و لێکىلەر لە تەشی جۆگرافیای تٌیادی دایرە الوعارفی ئیسالهی -تاراى
 -2هاهۆستای یاریذەدەر ،تەشی هێژووی زاًکۆی گەرهیاى
 -3اتي فقیە،ل 383؛ اتي خردادتە ،ل .37
 -4اتي عساکر ،ل 99؛ حازهی هوذاًی ،ل 383؛ تروسىی ،ل .299-298
 -5یاقىت حوىی ،ب ،2ل 293؛ شرّای ،ل .133
 -6اسکٌذری ،ل 413؛ خطیة تغذادی ،ب،4ل .464
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ٔ نەگەڵ ٌاقێکی ئۀ وەقؾەيە تە َأی " ئانًاٌ" کە نە تُاقی چیاکاَی لاگكۆن تٕٔە ،یەکیاٌ
ؼىحٕٔە ٔ پێیاٌ ٔایە َأی " ئانًاٌ" نەگەڵ جێپەڕتَٕٔی کات تە " ْانًاٌ" ٔ ؾٔاجك " ظهٕاٌ"
گۆڕأەْ .7ەَؿێکێ جكیً ٔەکٕٔ ڕأنیُىۆٌ ،ظهٕاٌ تە ْەياٌ ٌاقی " کانط ئإٌٔق" یاٌ "ظهط"ی
ئإٌقی ؾەلاٍَ کە نە وەؾەی ْەٌحەيی پێً لاییُؿأ ،ەکٕٔ ٌٕێُی ؾٔٔقؼىحُۀەی شٕەکاٌ،
ئاياژەی پێؿقأە.8
ْەڵکۀت ٔ شۆگكافیا
ظهٕاٌ تە پێی وەقچأەکاَی وەقؾەيی ئیىاليی ،نە َأچەیەکی ٌاؼأی َمیک ػێكاق ْەڵکۀجثٕٔ
ٔ يۀؾای نەگەڵ ٌاقی تەغؿا  41فەقوەغ ،نەگەڵ کكياٌاٌ  33فەقوەغ ٔ نەگەڵ لەوكی ٌیكیٍ
 5فەقوەغ تٕٔە .9تە تۆَەی ئۀەی کە ظهٕاٌ نە ؤُٕقی ْەقؾٔٔ َأچەی ػێكاق ٔ شیثال تٕٔە،
وەقچأەکاٌ نە وەق ئۀەی ظهٕاٌ وەق تە کاو َأچە تٕٔە ،کۆک َیٍ .ئیثٍ ظٕلم نەگەڵ ئاياژە
تەو َاکۆکیاَە ،ظهٕاَی وەقتە َأچەی شیثال لاَیٕە کە نەَأچەیەکی ٌاؼأی نە َمیک
ؾەٌحاییەکاَی ػێكاق ْەڵکەجٕٔە . 13یەػمٕٔتیً ظهٕاَی تە تەٌێک نە َأچەی شیثال لاَیٕە ٔ
گٕجٕٔیە کە تە ْۆی ئۀەی کە تاشی ئەو ٌاقە ؾەؾقا تە ػێكاقْ ،ەَؿێک تە ْەڵە ظهٕاَیاٌ وەق تە
ػێكاق ئەژياق کكؾٔٔە .11نەگەڵ ئەيەٌؿا لۆقێک نە شۆگكافی َٕٔوە يٕوڵًاَەکاٌ ٔەکٕٔ شیٓاَی،
ئیىحەؼكی ٔ یالٕجی ظەيۀی ظهٕاَیاٌ وەق تە َأچەی ػێكاق لاَیٕە ٔ جەَاَەت پاي تەوكە ٔ
کٕفە ٔ تەغؿأ ٔ ٔاوێث ٔ وايێكا تە گۀقەجكیٍ ٌاقی ػێكاق َأیاٌ نێ تكؾٔە .12ئەتۆنفێؿا ٔ
ظەيؿۆڵالی يىحۀفی ظهٕاَیاٌ تە ؾٔاییٍ ٌاقی ػێكالە نە الی شیثانۀەَ ،اواَؿٔٔە.13
وەقەڕای َمیکثَٕٔی ظهٕاٌ نە ػێكالۀەْ ،ەڵکۀجی شۆگكافی ئەو ٌاقە لۆقجك نە َأچەکاَی
شیثال ئەچٕٔ جا ػێكاقَ .أچەی ظهٕاٌ تە گٍحی َأچەیەکی ٌاؼأی تٕٔ ٔ چەَؿ لَصیكە
چیایەکی جێؿا تٕٔ کە جا َأچەی ؾیُۀەق نۀالی کكياٌاٌ ؾقێژ ؾەتَٕٔۀەْ .14ۀٔەْا َأچەی
ظهٕاٌ وەقچأەی ئأی ؾۀڵەيەَؿی ْەتٕٔ کە تە ْۆکاقی وەقەکی پەیؿاتَٕٔی ٌاقوحاَی ٔ
َیٍحەشێثَٕٔی يكۆڤ نە َأچەکە ؾەژيێكؾقێث .ڕٔٔتاقی ظهٕاٌ یاٌ ئەنٕەٌ کە ڕەَگە َأی ؼۆی
نە ٌاقەکە ْەڵگكجثیث ،گكَگحكیٍ ڕٔٔتاقی َأچەکە تٕٔ کە نە تاکٕٔقی ظهٕاَۀە وەقچأەی
ؾەگكت ٔ تە جەَیٍث ٌاقی ظهٕاَؿا جێؿەپەڕی ٔ پاي ئأؾاَی لۀی ٔ لاقەکاَی ؾۀقٔ پٍحی
ظهٕاٌ ،تەقۀ لەوكی ٌیكیٍ ٔ پاٌاٌ ؼاَەلیٍ ،ؾەڕۆێٍث.15
کەي ٔ ْۀای ٌاقی ظهٕاٌ کەي ٔ ْۀایەکی َیًچە ٌاؼأی تٕٔۀ ٔ تە تكأقؾ نەگەڵ َأچە
گەقيىێكەکاَی ػێكاق نە جەَیٍحیۀە ،کەٌٕ ْۀایەکی ياو َأەَؿی ْەتٕٔ .تاقاَێکی لۆق ٔ
 -3دیاکىًىف ،ل 121؛ کاهروى،ل .31
 -8راولیٌسىى ،ل.21
 -9اتي رستە ،ل 171؛ کاتة تغذادی ،ل 93؛ اتي حىقل ،ل .359
 -13اتي حىقل ،ل .378
 -11یعقىتی ،الثلذاى ،ل .15
 -12جیهاًی ،ل 112 ،133؛ اصطخری ،ل 83؛ یاقىت حوىی،ب ،2ل .293
 -13اتىالفذاء ،ل 358؛ هستىفی ،ل .12
 -14سهراب ،ل 111؛ کاتة تغذای ،ل 119 ،127؛ الثىالفذاء ،ل .37
 -15حوذهللا هستىفی ،ل 17 ،13؛ راولیٌسىى ،ل .21-18
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جەَاَەت نە ڕۆژاَێک نە واڵؿا ،تەفكێٍی جێؿا ؾەتاقیْ .ەقٔەْا يەلؿەوی ئاياژەی تە ڕەٌەتاکاَی
ظهٕاٌ ؾأە کە ڕەَگە ْۆکاقی ْەڵکكؾَی ئەو ڕەٌەتایە ،شیأالی پهەی گەقيا نە َأچە
ٌاؼأیەکاَی تاکٕٔق ٔ ڕۆژْەاڵجی ظهٕاٌ نەگەڵ َأچە ؾەٌحاییەکاَی ڕۆژئأای ئەو ٌاقە
تٕٔتێث.16
َأچەی ظهٕاٌ تە پێی نێکۆڵیُۀەکاَی ٌٕێُۀاق َاوی ،يێژٔٔیەکی ؾٔٔق ٔ ؾقێژی ْەیە ٔ نە
ْەلاقواڵی یەکەيی پێً لاییُؿا ،شێگای ژیاَی َەجۀەکاَی ٔەک کاویەکاٌ ٔ نۆنۆتیەکاٌ تٕٔە.
تاٌحكیٍ تەڵگەي تۆ گكَگی َأچەی ظهٕاٌ نۀ وەقؾەيەؾأ ،ێُە ْەڵکەَكأەکەی ئاَۆتاَیُی
پاؾٌای نۆنۆتیەکاَە کە نە َمیک ٌاقی وەقپێڵ لەْأی ئێىحا ،نە  12کیهۆيەجكی ظهٕاٌ
ْەڵکۀجٕٔ ە . 17نەگەڵ ئەيەٌؿا وەقچأەکاٌ ْەجا پێً وەقؾەيی واواَی ،ئاياژەیەکی
ڕاوحۆؼۆیاٌ تە ٌاقی ظهٕاٌ َەکكؾٔە.
نەوەقؾەيی واواَیؿا َأی ظهٕاٌ " ؼىكۆ فیكٔل ٌاؾ" تٕٔە ٔ تە َأەَؿی " کٕقە" یاٌ
َأچەیەکی تەقیٍ ؾەژيێكؾقا کە ٌاقەکاَی ٔەک " ئەقتمْ /ۀنێك" ٔ ؼاَەلیٍ ٔ جايكا ٔ شەتەل ٔ
فیكٔلئاتاؾی نە ؼۆؾەگكت . 18ئأاەؾاَی ٔ گەٌاَۀەی ظهٕاٌ نەو وەقؾەيەؾا لۆقجك تە تۆَەی
ْەڵکۀجُی ئەو ٌاقە نە وەق ڕێگای وەقەکی جیىفَٕٔی پایحەؼث نەگەڵ َأچە کاَی َأەَؿ ٔ
ڕۆژْەاڵجی ئیًپكاجٕقی واواَی تٕٔ کە ٌاقی ظهٕاٌ تە ٔیىحگەیەکی وەقەکی وەق ئەو ڕێگەیە
ؾەژيێكؾقا.19
نە چەقؼە وەقەجاییەکاَی وەقؾەيی ئیىاليیؿا ،ظهٕاٌ تە ٌاقێکی گۀقە َأی نێثكأە ،23نەگەڵ
ئەيەٌؿا پێؿەچێث کە تە تەقأقؾ نەگەڵ وەقؾەيی واواَی ،نە گكَگی ئەو ٌاقە جا ڕاؾەیەک کەو
تٕٔتێحۀە ،چَٕٔکٕٔ نەو وەقؾەيەؾا ئیحك ٔەک َأەَؿی " کٕقە" َأی نێ َەتكأە .نە َیٕەی
وەؾەی چٕاقەيی کۆچی تەؾٔأە ،تڕێک وەقچأە لاقأەی " ٌاقۆچکە" یاٌ ؾەقتاقەی ظهٕاٌ تە
کاق ْێُأە کە ئاياژەیەکی ئاٌکكایە تۆ کەو تَٕٔۀەی گكَگی ئەو ٌاقە .21پێؿەچێث ئەيە پێٕەَؿی
تە ْاجُی تٕٔيەنەقلەیەکی تەْێمۀە ْەتێث کە نە واڵی  347کۆچی ،نە َأچەکە ڕٔٔیؿا .22کەيێک
ؾٔاجك ،يەلؿەوی(کۆچکكؾٔٔ نە واڵی  ،)375ظهٕاَی تە " لەوەتە" یاٌ ٌاقۆچکەیەکی تچٕٔک َأ
ْێُأە کە لەاڵ ٔ تالاڕێکی ْەتٕٔ .23پاي ئەيەي ْەَؿێ ْۆکاقی جك ٔەک َەياَی ئاوایٍی ڕێگأ
تاَەکاٌ نە يۀؾای َێٕاٌ الٔالتَٕٔی ؾۀنەجی تٕٔیی ٔ ْاجُی جٕقکە وەنصٕلیەکأٌ ،ێكاٌ تَٕٔی
لۆقجكی ظهٕاَی نێکۀجۀە .ئەو تاقٔؾۆؼە نەگەڵ ڕٔٔؾاَی تٕٔيەنەقلەیەکی گۀقەی جك نە َیٕەی
وەؾەی ٌەٌەيی کۆچیؿا ،24ڕۀجی ٔێكاٌ تَٕٔی ظهٕاَی ؼێكاجك کكؾ؛ جا ڕاؾەیەک کە ْەَؿێ
 -16هقذسی ،ب ،1ل 81؛ رشیذ الذیي فضل هللا هوذاًی ،ل .82
 -13گیرشوي ،ل 57 ،11؛ کاهروى ،ل .31
 -18اتي خردادتە ،ل 37؛ اتي فقیە ل. 383
 -19تڕواًە :اتي رستە ،ل 191-192؛ یعقىتی ،ل 15-11؛ کریستي سي ،ل .118
 -23یعقىتی،الثلذاى ،ص35؛ جیهاًی ،ل .112 ،133
 -21تڕواًە :اصطخری ،ل .175
 -22تڕواًە :اتي هسکىیە ،ب  ،7ل .237
 -23هقذسی ،ل .132
 -24تڕواًە :اتي اثیر ،ب  ،27ل 135؛ تتىی ،ب  ،5ل .3375

)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

291

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

وەقچأەی وەؾەی ْەٌحەيی کۆچی تە ڕَٔٔی ئاياژەیاٌ تە ٔێكاَثَٕٔی ظهٕاٌ ؾأە .25پاي ئەيە
ئیحك ٌاقی ظهٕاٌ فەقايۆي کكأ ٔ َأی نە وەقچأەکاَؿا تە ؾەگًەٌ ْأجٕٔە.نە کاجی ْاجُی
َأیٍؿا وەقچأەکاٌ لۆقجك َأچەیەکیاٌ ال يەتەوث تٕٔەَ ،ەک ٌاڕێکی ئأەؾاٌ.
يیژٔٔی ویاوی
وەقچأە ئیىاليیەکاَیاٌ کە تاوی ظهٕاَیاٌ کكؾٔٔە ،تُیاجُاَی ئەو ٌاقەیاٌ تۆ یەک نە پاؾٌاکاَی
واواَی تە َأی لۆتاؾ( 531-499 ٔ 496-488ل) گەڕاَؿۆجۀە .26تە ٔجەی کكیىحێٍ وێٍ  ،پاؾٌا
واواَیەکاٌ کە پایحەؼحیاٌ نە ػێكاق تٕٔ ،وەقَصێکی جایثەجیاٌ ؾەؾایە ظهٕاٌ کە نە وەق ڕێگای
ػێكاق ٔ َأەَؿی لەنەيڕۀەکەیاٌ تٕٔ ٔ لۆقشاق نە تاقەگای ؼۆیاٌ نە َمیک ظهٕاٌ ؾەؼىث .27نە
وەقؾەيی پاؾٌایەجی ؼۆوكۀ پەقٔیم ٔ نەگەڵ تُیاجُاَی لەوكی ٌیكیٍ نە  5فەقوەؼی ٌاقی
ظهٕاٌ ،گكَگیەکی لۆقجك تەو َأچاَە ؾقا .28تە ٔجەی ئیثٍ ؼۆقؾاؾتە ئۀ َێكؾقأاَەی کە نە الیەٌ
پاؾٌای جٕقکەکاَۀە ؾەچٌٕٔ تۆ جیىفَٕٔی پایحەؼحی ؾۀڵەجی واواَی ،نە ظهٕاٌَ ،یٍحەشێ
ؾەکكاٌْ .29ەقٔەْا گكَگی ظهٕاٌ نەو وەقؾەيەؾا نە ڕٔی ئۀ ٌاق ٔ َأچاَەؾا ؾەقؾەکٕێث کە
وەق تە ظهٕاٌ تٌٕٔ .تە پێی وەقچأەکاٌ نە وەقؾەيی واواَیؿا ظهٕاٌ َأەَؿی " کٕقە" یاٌ
َأچەیەک تٕٔ ٔ ْەَؿێ ٌاقی گكَگ نۀاَە ْۀنێك ٔ ؼاَەلیٍ وەق تە تۀێ تٌٕٔ.33
ؾٔای ٌکىحی وٕپای واواَی نە يٕوڵًاَەکاٌ نە ٌەڕی لاؾوییە(واڵی  14کٶچی) ٔ
ؾەوحثەوەقؾاگكجُی يەؾایٍ پایحەؼحی واواَیەکاٌ ،یەلؾگكؾی وێٓەو(651-632ل) تۆ ٌاقی
ظهٕاٌ ْەاڵت ٔ ٔیىحی نەو َأچاَە تەقەَگاقی وٕپای ئیىالو تێحۀە . 31تەاڵو پاي ئۀەی
يٕوڵًاَاٌ شاقێکی جك نە َمیک شهۀال ،وٕپای واواَیاٌ جێکٍکاَؿ(واڵی  16کۆچی)ٌ ،اقی
ظهٕاٌ نە الیەٌ ْاٌى کٕڕی ػۆجثە ٔ لێماع کٕڕی ػەيكۀە ،ؾەوحی تەوەقؾا گیكا .32ؾٔای ئەو
وەقکۀجُە ،لێماع ٔەکٕٔ ظٕکًڕاَی ظهٕاٌ ؾەوُیٍاٌ کكا ٔ ْەق نۀ واڵەؾا(ٔاجّ  16ک) ْەئٕ
َأچەکاَی ؾۀقٔٔ تەقی ظهٕاَی ؾاگیك کكؾ .ؾٔای لێماع نە واڵی 17ی کۆچی لۆتاؾ کٕڕی
ػەتؿٔٔڵاڵ کكا تە ظاکًی ظهٕاٌ ٔ ؾٔای ئۀیً نە واڵی  35ک ،نە وەقؾەيی ؼیالفەجی ػٕوًاَی
کٕڕی ػەففاَؿا ،ػۆجەیثە کٕڕی َەْان نە شێگای ؾاَكا.33
نەگەڵ ؾەوپێکكؾَی وەقْەڵؿاَی يۆؼحاق (کٕڕی ئەتٕٔ ػۆتەیؿەی وەلەفی) نە واڵی 66ک ،يۆؼحاق
ظاکًی تۆ ئۀ َأچاَەی کە ؾەوحی تە وەقؾا گكجثٌٕٔ ؾیاقی کكؾ کە ظٕکًڕاَی ظهٕاٌ کەوێک
تە َأی وەػؿ کٕڕی ظفیفّ کٕڕی یەياٌ تٕٔ.34
 -25قسویٌی،ل 353؛ حوذهللا هستىفی ،ل .12
 -26گردیسی،ل 82؛ حویری ،ل 197؛ فردوسی ،ل .727
 -23کریستي سي ،ل .592
 -28هشکىر ،ب ،2ل .1153 ،1323
 -29اتي خرادتە ،ل .132
 -33اتي خردادتە ،ل 37؛ اتي فقیە ل. 383
 -31یعقىتی ،تاریخ ،ل35؛ تالرری ،ب ،2ل 333؛ دیٌىری ،ل .173
 -32طثری ،ب ،1ل .35-25
 -33طثری ،ب  ،3ل .331
 -34طثری ،ب  ،7ل .31
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نە کاجی وەقْەڵؿاَی ئەتٕٔيٕوهیًی ؼۆقاواَیؿا ،ظهٕاٌ تە ؾەقٔالەیەکی گكَگی ْێكٌی وٕپای
ئەتٕٔ يٕوهیى تۆ وەق ػێكاق ٔ ٌاو ،ؾەژيێكؾقا .نە وانێ  132ک لعطثّ کٕڕی ٌثیة فەقياَؿەی
وٕپای ئەتٕيٕوهیى ظهٕاَی ؾاگیك کكؾْ .35ەق ٔەْا نە واڵی 196ک ظهٕاٌ تٕٔ تە يەیؿاَی ٌەڕ ٔ
َاکۆکی َێٕاٌ ئەيیٍ ٔ يەئًٌٕٔ کٕڕەکاَی ؼەنیفە ْاقٌٔٔ ئەنڕەٌیؿ .يەئًٌٕٔ ؾٔای وەقکۀجٍ
تە وەق ئەيیُؿا ،تەٌی ڕۆژْەاڵجی لەنەيڕۀی ؼیالفەجی جا ؾەگاجە ظهٕاٌ تەؼٍی تە تە وەقؾاقی
ؼۆی جاْیكی لۆنیەيیُیٍ(237-235ک)ٔ . 36اجە نەو وەقؾەيەؾا ظهٕاٌ ڕەَگە نە ژێك ؾەوەاڵجی
ؾۀڵەجی جاْیكیؿا تٕٔتێث.
نەگەڵ تە ْێمتَٕٔی جٕقکەکاٌ نە ؾەو ٔ ؾەلگای ؼیالفەت ٔ پەیؿاتَٕٔی ؾیاقؾەی " ئیمحاع" ،ؼەنیفە
يىحؼیٍ ( 248-252ک) ،نە واڵی 248ک ،ظهٕاَی تە ئیمحاع تەؼٍی تە یەکێک نە تەَؿە جٕقکەکاٌ
تە َأی تغای ٌكاتی .کەيێک ؾٔاجك ٔ نە وەقؾەيی ؼیالفەجی ؼەنیفە يؼحم( ،)255-252ظهٕاٌ تەق
ْێكٌی ؼۀاقیس کۀت ٔ یەکێک نە وەقکكؾەکاَی ؼۀاقیس تە َأی يىأقی کٕڕی
ػەتؿۆنعەيیؿْ ،ێكٌی کكؾە وەق ئەو ٌاقە ٔ  433کەن نە ؼەڵکی ٌاقەکەی نەگەڵ ژياقەیەک
ظاشیاٌ ؼۆقاواٌ کە تە ڕێگەی ظەز گەیٍحثَٕٔە ظهٕاٌ ،کٌٕث.37
ظهٕاٌ نە وەؾەی چٕاقەو نە ژێك ؾەوەاڵجی تٕٔییەکاَؿا تٕٔ ،تەاڵو نەگەڵ الٔال تَٕٔی ؾەوەاڵجی
تْٕٔیەکاٌ ،ؾەوەاڵجی ْۆلە کٕقؾەکاَی َأچەکە لیاؾی کكؾ .نە کۆجایی وەؾەی چٕاقەو کۆچیؿا،
ظهٕاٌ نە الیەٌ ؾۀڵەجی کٕقؾی تەَی ػەَُالۀە(  ،) 513-381ؾەوحی تەوەقؾا گیكا ٔ جا واڵی
437ک نە ؾەوحی ئەو تُەياڵە کٕقؾەؾا يایۀە .38تەاڵو نەو واڵەؾا ،ئیثكاْیى یەَال ،تكای جۆغكۆڵ
تەگی وەنصٕلی ،ظهٕاَی ؾاگیك کكؾ.39
نە واڵی  543ک ؾٔای جێپەڕتَٕٔی َمیک تە  2وەؾە نە تٕٔيەنەقلە پێٍٕەکەی ظهٕاٌ،
تٕٔيەنەقلەیەکی جكی گۀقە ظهٕاٌ ٔ ٌاقەکاَی ؾۀقٔٔتەقی ْەژاَؿ ٔ ٔێكاَیەکی لۆقی نە
ظهٕاٌ نێکۀجۀ ە . 43وەقەڕای ْەَؿێ ْۆکاقی جك ٔەکٕٔ ٌەڕ ٔ َائەيُی ٔ تٕٔيەنەقلە
پێٍٕەکاَی َأچەکە ،نۀاَەی تٕٔيەنەقلەکەی واڵی  ،543کاقیگەقیەکی ڕاوحۀ ؼۆی نە وەق
ٔێكاٌ تَٕٔی یەکصاقی ٌاقی ظهٕاٌ ْەتٕٔتێث .ؾٔای ئەو ڕٔٔؾأە ،وەقچأەکاٌ ئیحك تە
ؾەگًەٌ َأی ظهٕاَیاٌ ْێُأە.
يێژٔٔی کۆيەاڵیەجی
کۆيەڵگای ظهٕاٌ کۆيەڵگایکی فكە َەجۀە ٔ فكە ئاییٍ تٕٔە ٔ نە وەقؾەيە شیأالەکاَؿا پێکٓاجەی
َەجۀەیی ٔ ئاییُی ٌاق ٔ َأچەکە گۆڕاَکاقی گكَگی تەوەقؾا ْاجٕٔە .تە گٍحی ئاییُەکاَی ٔەک

 -35تلعوی ،ب  ،1ل .1328
 -36هسعىدی ،ل 331-333؛ تلعوی ،ب  ،1ل .1223-1213
 -33طثری ،ب ،9ل .335
 -38تڕواًە :تذلیسی ،ب ،1ل .22
 -39تتىی ،ب  ،1ل .2213-2213
 -43اتي اثیر ،ب ،27ل 135؛ تتىی ،ب ،5ل .3375
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لەؾەٌحی ٔ ئیىالو ٔ يەویعی ٔ َەجۀەکاَی ٔەک کٕقؾ ٔ فاقن ٔ ػەقەب نە ٌاقی ظهٕاٌ ٔ
ؾۀقٔٔ تەقی ؾا تَٕٔیاٌ ْەتٕٔە.
نە وەقؾەيی واواَیؿا ڕەَگە ئاییُی لەقؾەٌحی کە ئاییُی فەقيی ئیًپكاجٕقی واواَی تٕٔ ،ئاییُی
لۆقیُەی ؼەڵکی ظهٕاٌ ٔ ؾۀقٔٔ تەقی تٕٔتێث ،نەگەڵ ئەيەٌؿا تە ْۆی َمیک تٌٕٔ نە ػێكاق ٔ
َأچەی يێمۆپۆجايیا کە کۆيەڵێکی لۆق نە يەویعیە وٕقیاَیەکاَی جێؿا ئەژیا ،ئاییُی يەویعیً نە
ظهٕاٌ تَٕٔێکی تەقچأی ْەتٕٔ .نەو وەقؾەيەؾا ظهٕاٌ تە يەڵثەَؿێکی "ئۆومۆف ٍَیٍ"
ؾەژيیكؾقا .41یالٕٔجی ظەيۀیً تان نە ْەتَٕٔی ؾەیكێکی يەویعیەکاٌ نەو وەقؾەيە نە َمیک
ظهٕاٌ ؾەکات .42نەگەڵ ئەيەٌؿا تە ْۆی ویاوەجی ؾژە يەویعی ْەَؿێ نە پاؾٌا واواَیەکاٌ،
يەویعیەکاَی ظهٕاٌ نە ژێك گٌٕاقێکی لۆقؾا تٌٕٔ .ئێً ٔ ئالاقی يەویعیەکاٌ نە وەقؾەيی
پاؾٌایەجی یەلؾگێكؾی ؾٔٔەو ،گەیٍحە نٕٔجکە؛ تە ٌێٕەیەک کە گٕلاقٌحێک تان نە جێؿاچَٕٔی تە
ْەلاقاٌ يەویعی نە کەقکٕٔکی َمیک ظهٕاٌ نە ژێك ئالاق ٔ ئەٌکەَصەؾا ؾەکات .43نە تاقەی
پێکٓاجەی َەجۀەیی ٌاقی ظهٕاٌ ٔ ؾۀقٔٔ تەقی نە وەقؾەيی واواَیؿا ،وەقچأەکاٌ
لاَیاقیەکیاٌ تە ؾەوحۀە َەؾأە .تەاڵو نە ڕٔٔی ئۀ لاَیاقیاَەی کە وەقچأەکاَی وەقؾەيی
ئیىاليی نە تاقەی پێکٓاجەی َەجۀەیی َأچەکۀە گٕاوحیاَەجۀە ،ؾەجٕاَیٍُ تهێٍ کە نەو
وەقؾەيٍؿا ْۆلەکٕقؾەکاٌ پێکٓاجەی وەقەکی ؾۀقٔٔتەی ظهٕاٌ تٌٕٔ ٔ نە َأ ٌاقی ظهٕاَیً
َ 2ەجۀەی کٕقؾ ٔ فاقن ؾەژیاٌ . 44فاقوەکاَی ظهٕاٌ ڕەَگە ؾۀڵەجی واواَی تە ْۆکاقی
ویاوی ٔ وەتالیۀە نە ٌاقەکە َیٍحەشێی کكؾتٍ یاٌ تە ْۆی ْەڵکۀجُی ظهٕاٌ نە وەق ڕێگای
َأچەکاَی فاقن ٔ جیىفٌٕٔ پایحەؼحی ؾۀڵەجی واواَیٔ ،ەکٕٔ تالقگاٌ ٔ...نە ٌاقەکەؾا شێگیك
تٕٔتٍ.
نەگەڵ ْاجُی ئاییُی ئیىالو ،ئۀەی کە ڕَٔٔە ،ؼەڵکی ظهٕاٌ ئاییُی ئیىاليیاٌ لەتٕڵ کكؾ ٔ وەؾە
وەقەجاییەکاَی چەقؼی ئیىاليیؿا لۆقتەی ؼەڵکی َأچەکە تٕٔتٌٕٔ تە يٕوڵًاٌْ .أکات ئاییُی
لەقؾەٌحی کە نە وەقؾەيی واواَیؿا ئاییُی فەقيی ٔ لۆقیُە نە َأچەکە تٕٔٔ ،ەکٕٔ کەيیُەیەک
ؾقێژەی تە تَٕٔی ؼۆی ؾا .ئیثٍ ڕۆوحە ،ئاياژەی تە ْەتَٕٔی ئاجەٌکەؾەی لەقەؾەٌحیەکاٌ نە
گَٕؿێکی َمیک ظهٕاٌ کكؾٔە کە نە وەقؾەيی واواَیەکاَۀە ياتٕٔیۀە ٔ الی ؼەڵک پیكۆل تٕٔ
ٔ لەقەؾەٌحیەکاٌ نە ٌٕێُی ؾٔٔق ٔ َمیکۀە وەقؾاَیاٌ ؾەکكؾْ . 45ەقٔەْا کەيایەجی ئاییُی
جكیً ٔەکٕٔ يەویعی ٔ شٕەکاٌ ،نە وەؾە وەقەجاییەکاَی چاؼی ئیىاليی نە ظهٕاٌ ؾەژیاٌ؛
ْەقچەَؿ نۀاَەیە کە لٕقوایەکەیاٌ نە تەقأقؾ نەگەڵ وەقؾەيی پێً ئیىالو کەيی کكؾتێث .کەو
ْەژياقجكیٍ کەيایەجی ئاییُی نە وەقؾەيی ئیىاليی نە ظهٕاٌ ،شٕٔەکاٌ تٌٕٔ .يەلؿەوی ئاياژەی

 -41تڕواًە :کریستي سي ،ل .364
 -42یاقىت حوىی ،ب ،2ل .525
 -43پیرًیا ،ب ،2ل 2379؛ هشکىر ،ل .121
 -44تڕواًە :تەشی دواتری ئەم وتارە.
 -45اتي رستە،ل .175
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تە ْەتَٕٔی کەَیىەیەکە تچٕکی شٕٔەکاٌ نە ؾەقۀی ٌاقی ظهٕاٌ کكؾٔە کە نە تەقؾ ٔ ؾاق
ؾقٔوث کكاتٕٔ.46
نەڕٔٔی َەجۀەییۀە ،نە وەقؾەيی ئیىاليیؿا نە َأٌاقی ظهٕاٌ وێ َۀجۀەی وەقەکی ٔاجە
کٕقؾ ٔ فاقن ٔ ػەقەب ؾەژیاٌ .47ػەقەتەکاٌ پاي فەجعی َأچەکە ٔ نەگەڵ ٌەپۆنی کۆچکكؾَی
ْۆلە ػەقەتەکاٌ ،ڕٔٔیاٌ نە ٌاقی ظهٕاٌ کكؾتْٕٔ .ەَؿێک وەقچأە تان نە شێگیكتَٕٔی
تُەياڵەی شەقیك کٕقی ػەتُؿۆڵالی تەشەنی ٔ ْەَؿێ تُەياڵەی جكی ػەقەب نە ٌاقی ظهٕاٌ،
ؾەکەٌ .ئۀەي ؾٔای فەجط کكؾَی ٌاقەکە نە الیەٌ وٕپای ئیىاليۀەْ ،ات . 48فاقوەکاَی
ظهٕاَیً کە ڕەَگە پاًٌأەی وەقؾەيی واواَیەکاٌ تٍ ،لۆقجك تە تالقگاَیۀە وەقلاڵ تٌٕٔ ٔ
جٕێژی تالقگاٌ ٔ تالاقیەکاَی ٌاقی ظهٕاَیاٌ پێک ؾەْێٍ.
تەاڵو َەجۀەی وەقەکی نە ظهٕاٌ ،کٕقؾەکاٌ تٌٕٔ کە ْەقچەَؿە نە َأٌاقی ظهٕاٌ،ؾٔٔ
َەجۀەی وەقەکی جك ٔاجە فاقن ٔ ػەقەب نەگەڵیاٌ ؾەژیاٌ ،تەاڵو نە ؾۀقٔٔتەقی ٌاقەکە
کٕقؾەکاٌ لۆقیُەی ْەقە لۆقی ؾاَیٍحٕاَیاٌ ،پێک ؾەْێُا .کٕقؾەکاَی ؾۀقٔٔ تەقی ٌاقی
ظهٕاٌ تەوەق چەَؿیٍ ْۆل ٔ جیكەؾا ؾاتەي ؾەکكاٌْ .ۆلی شۆللاَی نە تەَأتاَگحكیٍ ْۆلە
کٕقؾەکاَی ؾۀقٔٔ پٍحی ظهٕاٌ تْٕٔ .49ۆلەکٕقؾەکاَی ظهٕاٌ کۆچەق تٌٕٔ ٔ ٌێٕالی ژیاَی
کۆچەقیاٌ پەیڕۀ کكؾ .ئەيەي ٔای کكؾتٕٔ کە کە ْەَؿێ َائاقايی کە پێٕەَؿی تە ٌێٕالی ژیاَی
ْۆلەکۆچەقەکاَۀە ْەتٕٔ ،نە َأچەی ظهٕاٌ ڕٔٔ تؿات .تۆ ٔێُە ئیثٍ ڕۆوحە نە ژێك ڕٔٔؾأەکاَی
واڵی  293کۆچیؿا ،تاوی نە ئاژأەی ْۆلەکاٌ ٔ َەياَی ئاوایٍی ڕێگا ٔ تاَەکاَی َأچەکە
کكؾٔۀَٕ ٔ 53وەقی کحێثی جاقیؽی ئەنفی ،ئاياژەی تە جااڵٌ کكؾَی تالقگاَەکاٌ نە واڵی  341ک
ؾأە .51نە واڵی 353ک ،لافڵەی ظاشیاَی ؼۆقاواٌ نە َأچەی ظهٕاٌ جااڵٌ کكاْ . 52ەقٔەْا
کاجێک ؼەنیفەی ػەتاوی َێكؾقأێکی تۆ گفحگۆ کكؾٌ نەگەڵ ئەيیك َٕظی واياَی ڕۀاَی ؼۆقاواٌ
کكؾتٕٔ ،نە َمیک ظهٕاٌ ،نە الیەٌ ْۆلە کٕقؾەکاَی َأچەکە پەالياقی ؾقا ٔ َێكؾقأەکە
ؾەوحثەوەق کك ا . 53ئەنة ئەقوەالٌ وەنصٕلیً کاجێک کە تاَگۀالی یاؼیثٌٕٔ ٔ َائاقايی
ْۆلەکاَی َأچەکەی تیىث ،پێً ئۀەی تچێ تۆ ٌەڕی ڕۆياَیەکاٌ ،وٕپایەکی ڕۀاَەی ظهٕاٌ
کكؾ تۆ ئۀەی تەقەَگاقی ئاژأەی ْۆلەکاَی َأچەکە تثێحۀ ە . 54ئەو چەٌُە َائاقايیاَە
کاقیگەقیەکی لۆق وەنثییاٌ نە وەق ڕۀجی تالقگاَی ٌاقی ظهٕاٌ ْەتٕٔ .ئەيەي تەي تە ظانی
ؼۆی تە ْۆکاقێکی لۆق گكَگی ٔیكاَثَٕٔی ظهٕاٌ نێک ئەؾقێحۀ؛ چَٕٔکە ٌاقی ظهٕاٌ ٌاقێکی

 -46هقذسی ،ب،ل .123
 -43یعقىتی ،الثلذاى ،ل 35؛ هٌجن ،ص .78
 -48تالرری ،1333،ب ،2ل 423؛ یاقىت حوىی ،ب  ،2ل .216
 -49یاقىت حوىی ،ب ،2ل .132
 -53اتي رستە ،ل .191
-51تتىی ،ب ،3ل .1858
 -52اتي هسکىیە ،ب ،7ل .251
 -53تتىی ،ب ،2ل .1858
 -54حسیٌی ،ل .79
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تالقگاَی تٕٔ ٔ جا ڕاؾەیەکی لۆق گكَگی ٔ تَٕٔی تە تەقؾۀايی پكۆوەی تالقگاَیۀە ،
تەوحكاتٕٔیۀە.
يێژٔٔی ئاتٕٔقی
تُەيای ئاتٕٔقی َأچەی ظهٕاٌ نە وەق کٍث ٔ کاڵ ٔ تەؼێٕ کكؾَی يەڕ ٔ يااڵت تٕٔ.
تالقگاَیً ْەقٔەْا کە ئاياژەياٌ پێ کكؾ تە ْۆی ْەڵکۀجُی ٌاقی ظهٕاٌ نە وەق ئۀ
ڕێگایاَەی کە ػێكالی تە ؼۆقاواٌ ؾەتەوحۀە ،گكَگیەکی لۆقی تە جایثەی نە پێٕەَؿی نەگەڵ
ٌاقی ظهٕاَؿا ْەتٕٔ.
ْەڵکۀجی شۆگكافی َأچەی ظهٕاٌ کە َأچەیەکی کٕێىحاَی تٕٔ ،تە جایثەجی ْەتَٕٔی چەيی
ئەڵٕەٌ کە تە جەَیٍث ٌاقەکەؾا جێؿەپەڕی ،تەقٔٔ تٕٔيێکی والگاقی تۆ تاؼؿاقی ٔ تەقْەوێُاَی
شۆقەْا يێٕە ؾقٔوث کكؾتٕٔ .وەقچأەکاٌ ئاياژەیاٌ تە تەقْەيٓێُاَی ْەَاق ٔ ْەَصیك ٔ جكێ
ٔ ؼۆقيا نە ظهٕاٌ کكؾٔە .55تڕێک نەو يێٕژاَە ،نۀاَە ْەَصیك پاي ٌٔک کكاٌ ،ڕۀاَەی ٌٕێُە
ؾٔقؾەوحەکاٌ ؾەکكاٌ . 56يیٕەکاَی ظهٕاٌ نە شۆقی تاي تٕٔ ٔ َأتاَگێکی لۆقی ْەتٕٔ.
تەٌێٕەیەک نە لاقی لۆتاؾ پاؾٌای واواَیۀە گٕاوحٕیاَەجۀە کە يیٕە ظهٕاَی تە تاٌحكیٍ
شۆقی يیٕەی يەيهەکەجەکەی ؼۆی لاَیٕە.57
نەپاڵ تاؼؿاقی ،کٍث ٔ کاڵیً گكَگەیەکی لۆقی نە ئاتٕٔقی َأچەی ظهٕاٌ ْەتٕٔ ٔ شۆقەْا
تەقْەيی ؾاَۀێڵە ٔەکٕٔ گەَەو ٔ شۆ ٔ ٔێُصە نە َأچەکەؾا تەقْەو ؾەْێُكا .تە جایثەت گەًَی
ظهٕاٌ َأتُگێکی لۆقی ْەتٕٔ.58
نە تاقەی تەؼێٕ کكؾَی يەڕٔ يااڵجیٍۀەْ ،ەقچەَؿە کە وەقچأەکاٌ ئاياژەیەکی ڕاوحۆؼۆیاٌ
تەو ٌێٕالی تەقْەيٓێُاَە َەؾأە ،تەاڵو ْەتَٕٔی ْۆلە ڕۀەَؿەکاٌ نە َأچەکە کە تە تەؼێٕ
کكؾَی يەڕ ٔ يااڵجۀە وەقلاڵ تٌٕٔ تاٌحكیٍ تەڵگەیە تۆ پێگە ٔ گكَگی ئەو ٌێٕە تەقْەوێُاَە نە
ئاتٕٔقی َأچەی ظهٕاَؿا .جەَاَەت ؾەجٕاَیٍ تڵێێٍ کە تە ؼێٕ کكؾَی يەڕ ٔ يااڵت گكَگحكیٍ تەٌی
ئاتٕٔقی َأچەکە تٕٔە .نە َێٕ وەقچأەکاَؿا جەتەقی تە ٌێٕالێکی َاڕاوحۆؼۆ ئاياژەی تۆ
َأتاَگی ئەوپەکاَی ظهٕاٌ ٔ شەْاَگیكی تۆ تەنەلەت تَٕٔی گۆٌحی ظهٕاٌ کكؾٔە.59
تالقگاَی کۆڵەکەیەکی جكی ئاتٕٔقی ظهٕاٌ تٕٔ کە تە جایثەت ڕۆنی ڕاوحۆؼۆی نە پەیؿا تٌٕٔ ٔ
ؾٔاجك نە َأچَٕٔی ٌاقی ظهٕاَؿا ْەتٕٔ .نە وەقؾەيی واواَیؿا ظهٕاٌ تە وەق ئۀ ڕێگا
وەقەکیاَۀە تٕٔ کە جیىفَٕی پایحەؼحی تە ؼۆقاواٌ ٔ َأەؾەکاَی جكی ئیًپكاجٕقی واواَیۀە
ؾەتەوحۀە .ؾٔای ْاجُی ئیىاليیً نە وەؾە وەقەجاییەکاَی چاؼی ئیىاليیؿا ظهٕاٌ ئەو ڕۆنەی
ؼۆی پاقاوث .تیُای " جاق گەقا" کە تە جەَیا تیُای تە شێًأ نە وەؾەيی واواَی نە َأچەی
ظهٕاَە ،تە تأەڕی نێکۆڵەقاٌ کاقٔاَىەقا یاٌ ٌٕێُێک تۆ ظۀاَۀەی کاقٔاَە تالقگاَیەکاٌ تٕٔە.
 -55اصطخری ،ل 118؛ حویری ،ل 197؛ تغذادی ،ب ،1ل 118؛ الثىالفذاء ،ل .351
 -56حذود العالن هي الوشرق الی الوغرب ،ل .173
 -53اتي خردادتە ،ل .132
 -58هستىفی ،ل .139
 -59طثری ،ب ،9ل291؛ جهاًگیری ،ل .128
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نە وەقؾەيی ئیىاليیٍؿا وەقچأەکاٌ ئاياژەیاٌ تە " ػەلثەی ظهٕاٌ" ؾأە کە يەتەوحیاٌ ئۀ
ڕێگایە تٕٔە کە نە ظهٕاٌ جێؿەپەڕی ٔ تەغؿاؾی پایحەؼحی تە َأچەکاَی ڕۆژْەاڵجی ؼیالفث
ؾەتەوحۀە .63وەقەڕای ئەيە ظهٕاٌ نە وەؾە وەقەجاییەکاَی چاؼی ئیىاليیؿا ٌٕێُی جێپەقتَٕٔی
ظاشیەکاٌ ڕۆژْەاڵت ٔ ؼۆقاواٌ تۆ ػێكاق ٔ نۀێٍۀە تۆ ظیصال تٕٔ.61
ْەق ٔەْا ئاياژەياٌ پێکكؾَ ،ائاقايی ڕێگأتاَەکاٌ ٔ ڕیگكی ٔ جااڵَی ْۆلەکاَی َأچە کە نە
وەؾەکاَی وێٓەو تەؾٔأە ،تە جایثەت ؾٔای َەياَی ؾۀڵەجێکی یەکگكجٕٔی تە ْێم ،وەقی ْەڵؿا،
ڕۆنێکی یەکصاق لۆقی نە کەو تَٕٔۀەی چاالکی تالقگاَی نە َأچەی ظهٕاٌ ْەتٕٔ .نە وەقؾەيی
ؾەوەاڵجی وەنصمٕلیەکاَیٍؿا ؾیاقؾەی ئیمحاع یاٌ " پێؿاَی ؾاْاجی َأچەکاٌ تە
وەقکكؾەَیمايیەکاٌ ،نە تاجی پاؾاٌحی ؼميەت"  ،کاقیگەقیەکی َێگاجیٕی نە وەق تالقگاَی َأچەی
ظهٕاٌ ْەتٕٔ .نەو چٕاقچیٕەؾا ْەَؿێک ٌٕێٍ نە َأچەی ظهٕاٌ تە ئیمحاع ؾقا تە وەقکكؾە
جٕقکەکاٌ . 62ؼأەٌ ئیمحاػەکاٌ کە نەگەڵ ژياقەیەکی لۆق نە ؾەوحٕٔ پێٕەَؿەکاَی ؼۆیاٌ نەو
َأچاَە شێگیك ئەتٌْٕٔ ،ۀڵیاٌ ؾەؾا نە کەيحكیٍ کاجؿا لۆقجكیٍ ؾاْات نە َأچەکە تەؾەوث
تٓێٍُ ٔ ظکٕيەجی وەنصمٕلیً چأؾێكیەکی تە وەق کكؾۀەکاَیاَؿا َەؾەکك ؾ . 63یەک نە
وەقچأەکاَی ؾاْاجی ئەو ئیمحاع ؾاقاَە ،تاشێک تٕٔ کە تەوەق ڕێگا تالقگاَیەکاَؿا ؾەیاَىەپاَؿ.
تەاڵو لۆقتَٕٔی ئەو تاشە کە نە َأچە شیاشیا کاَؿأ ،ەقؾەگیكا ،کەو کەو الٔال تَٕٔی پكۆوەی
تالقگاَی نێ کۀجۀە .ئەيەي تۆ ٌاقێکی ٔەک ظهٕاٌ کە فەنىەفەی پەیؿا تَٕٔی جا ڕاؾەیەکی
لۆق تە ْەڵکۀجٍ نە وەق ڕێگا تالقگاَیەکاٌ تەوحكاتٕٔیۀە ،لیاَێکی لۆقی ْەتٕٔ.
ئەَصاو
ٌاقی ظهٕاٌ کە یەکێکە نە ٌاقە يێژٔٔیەکاَی َأچەی گەقيیاٌ يێژٔٔیەکی ؾٔٔق ٔ ؾقێژی
ْەیە .نە وەقؾەيی واواَیؿا ئەو ٌاقە کە ؼەوكۀ ٌاؾ فیكۆلی پێ ؾەگٕجكا ،تە ْۆی ْەڵکۀجٍ
نە وەق ڕێگا تالقگاَیەکاٌ گەیٍحە ئۀ پەڕی گەٌەی ؼۆی .تەٌێٕەیەک کە تە َأەَؿی
َأچەیەکی تەقیٍ ؾەژيێكؾقا کە ْەَؿێ ٌاقی جك نۀاَە ْۀنێك ٔ ؼاَەلیٍ پێٕەی تەوحكاتَٕٔۀە.
نەو وەقەؾەيەؾا نە َأٌاقی ظهٕاٌ ؾٔٔ َەجۀەی وەقەکی کٕقؾ ٔ فاقن تَٕٔیاٌ ْەتٕٔ؛ تەاڵو
َأچەکە تە گٍحی کٕقؾٍَیٍ تٕٔ ٔ نە ؾۀقٔٔ تەقی ٌاقەکەؾا ْۆلە کٕقؾەکاٌ ؾەژیاٌ .پاي
ْاجُی ئیىالو ْەَؿێ گۆڕاَکاقی گكَگی کۆيەاڵیەجی ٔ ئاتٕٔقی نە َأچەی ظهٕاٌ ڕٔیاٌ ؾا .نەو
وەقؾەيەؾا ْەَؿێ ْۆل ٔ تُەياڵی ػەقەب کە نەگەڵ ٌااڵٔی فحٕظات ڕٔیاٌ نە َأچەکە کكؾ؛ جا
ڕاؾەیەک کە وەقچأە ئیىاليیەکاٌ نە پاڵ کٕقؾ ٔ فاقن ،ئاياژە تە َەجۀەی ػەقەب ٔەک
پێکٓاجەیەکی وەقەکی ٌاقی ظهٕاٌ ئەکەٌْ .ەڵثەت نە ؾۀقٔٔ تەقی ٌاقی ظهٕاٌ ْۆلە کٕقؾە
کۆچەقەکاٌ ،پێکٓاجەی وەقەکی َأچەکە تٌٕٔ.
 -63اتي فقیە ،ل .393
 -61ترواًە :طثری ،ب ،9ل .335
 -62ترواًە :تٌذاری اصفهاًی ،ل 2537؛ لوثتىى ،ل .121-139
 -63لوثتىى ،ل .113-112
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ظهٕاٌ نە وەقؾەيی ئیىاليیٍؿا ،يأەیەک گكَگی ٔ گەٌاَۀەی ؼۆی پاقاوثْ .ەَؿێ نە
وەقچأە ئیىاليیەکاٌ ئاياژەیاٌ تە گۀقە تَٕٔی ظهٕاٌ ؾأە .تەاڵو نە وەؾەی چٕاقەو تۀالٔە
ْێؿی ْێؿی نە گكَگی ٌاقی ظهٕاٌ کەو تٕٔیۀە کە ئەيە نە ئاياژەی وەقچأەکاٌ تە ظهٕاٌ کە
ٔەکٕٔ ٌاقۆچکە یاٌ ٌاقێکی تچٕٔک َأ ؾەتەٌ ،ڕەَگی ؾأەجۀە.
ظهٕاٌ ٌاقێکی تالقگاَی تٕٔ کە تٌٕٔ ٔ گەٌاَۀەی نە ؾەقشەی یەکەيؿا ،نە تەق ْەڵکۀجُی نە
وەق قێگا تالقگاَیەکاٌ ٔ تەقؾۀاو تَٕٔی پكۆوەی تالقگاَیۀە تٕٔ .نە وەقؾەيی واواَی ٔ
وەؾە وەقەجاییەکاَی وەقؾەيی ئیىاليی ،ظهٕاٌ ئەو ڕۆنەی ؼۆی پاقاوث .تەاڵو ؾٔاجك تە ْۆی َا
ئەيٍ تَٕٔی ڕێگأ تاَەکاٌ ٔ ٔەوحاَی پكۆوەی تالقگاَی نە َێٕاٌ ڕۆژْەاڵت ٔ ڕۆژئأاؾا ،نە
تایەؼی ظهٕاٌ کەو تٕٔیۀە .وەقچأەکاٌ ئاياژەیاٌ تۆ ؾەقکۀجەکاَی ئەو َائايُیاَە کە تەٌێکی
تە ْۆی تۆٌایی ؾەوەاڵت ٔ چاالکی ْۆلەکاَی َأچەکە تٕٔ ،کكؾٔە .وەقەڕای ئەيە ،ئۀ َأچەی
ظهٕاَی جێؿا تَٕٔ ،أچەیەکی تٕٔيەنەقلە ؼێم تٕٔ .نە واڵەکاَی  543 ٔ 347کۆچی ؾٔٔ
تٕٔيەنەقلەی تە ْێم ئەو ٌاقەیاٌ ْەژاَؿ کە ْەق شاق ٔێكاٌ تَٕٔی تەٌێکی ٌاقەکەی
نێکۀجۀە .ئەو تٕٔيەنەقلاَە ڕۀجی ٔێكاَثَٕٔی ٌاقی ظهٕاَی کە تە ْۆی نەؾەوث چَٕٔی پێگەی
تالقگاَی ٌاقەکە نە ئاقاؾا تٕٔ ،ؼێكاجك کكؾ .ؾٔای تٕٔيەنەقلەکەی وانی  543ئیك وەقچأەکاٌ
تە ؾەگًەٌ َأی ظهٕاٌ ؾەتەٌ  .نە کاجی َأْێُاَیٍؿا يەتەوحیاٌ َأچەیەک تٕٔە َەک ٌاقێکی
ئأەؾاٌ.
وەقچأەکاٌ
اتٍ اذیك ،ػمانؿیٍ .جاقیػ کايم تمقگ اوالو ٔ ایكاٌ .جكشًّ ػثان ؼهیهی ٔ اتٕانماوى ظانث.
جٓكاٌ :يٕوىّ يطثٕػات ػهًی.1371 ،
اتٍ انؼؿیى ،کًال انؿیٍ ػًك تٍ اظًؿ تٍ اتی شكاؾِ .تغیّ انطهة فی جاقیػ انعهة .تیكٔت:
ؾاقانفکك ،تی جا.
اتٍ ظٕلم .يعًؿ تٍ ظٕلم ،صٕقِ االقض ،ؾاقصاؾق ،تیكٔت1938 ،و
اتٍ ؼكؾاؾتّ ،ػثیؿانهّ تٍ ػثؿانهّ ،انًىانک ٔ انًًانک ،ؾاقصاؾقافىث نیؿٌ ،تیكٔت1992 ،و.
اتٍ قوحّ ،اظًؿ تٍ ػًك ،اػالق انُفیىّ ،تیكٔت ،ؾاقصاؾق1893 ،و.
اتٍ ػىاکك ،ذمّ انؿیٍ اتٕانماوى ػهی تٍ ظىٍ تٍ ْثّ انهّ ،اقتؼٌٕ ظؿیرا القتؼیٍ ٌیؽا يٍ
اقتؼیٍ تهؿِ ،يعمك :يصطفی ػإٌق ،يکحثّ انمكاٌ-انماْكِ ،تی جا
اتٍ فمیّ ،اظًؿ تٍ يعًؿ تٍ اوعاق .انثهؿاٌ .تیكٔت :ػانى انکحة1416 ،ق.
اتٍ يىکٕیّ ،اظًؿ تٍ ػهی ،جصاقب االيى ،جعمیك اتٕانماوى ايايی ،جٓكاٌ ،وكٔي1379 ،ي.
اتٍ َؿیى ،يعًؿ تٍ اوعاق ،انفٓكوث ،ؾاقانًؼكفّ ،تیكٔت ،تی جا
اتٕانفؿا ،اوًاػیم تٍ ػهی ،جمٕیى انثهؿاٌ ،يکحثّ انرمافیّ انؿیُیّ ،لاْكِ2007 ،و.
اوکُؿقیَ ،صك تٍ ػثؿانكظًٍ  ،األيكُة ٔ انًياِ ٔ انصثال ٔ اآلذاق ،يكکم انًهک فیصم نهثعٕخ ٔ
انؿقاوات االواليیّ ،قیاضْ1425 ،ـ
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اٌپٕنك ،تكجٕنؿ .جاقیػ ایكاٌ ؾق لكٌٔ َؽىحیٍ اواليی .جكشًّ شٕاؾ فالطٕقی .جٓكاٌ:
اَحٍاقات ػهًی ٔ فكُْگی.1373 ،
اصطؽكی ،اتكاْیى تٍ يعًؿ ،انًىانک ٔ انًًانک ،يصعط :اتٕلیؿ ،ؾاقصاؾق ،تیكٔت ،نیؿٌ،
1927و
اصفٓاَی ،ظًمِ .جاقیػ پیايثكاٌ ٔ ٌاْاٌ (جاقیػ وُی يهٕک االقض ٔ االَثیاء) .جكشًّ شؼفك
ٌؼاق .جٓكاٌ :ايیك کثیك.1367 ،
تؿنیىیٌ ،كف ؼاٌٌ .كفُايّ .تّ جصعیط ٔالؾیًیك ٔنییايیُٕف .جٓكاٌ :اَحٍاقات اواطیك،
.1377
تكٔوٕی ،يعًؿ تٍ ػهی  ،أضط انًىانک انی يؼكفّ انثهؿاٌ ٔ انًًانک ،يصعط :يٓؿی
ػثؿانكٔاضیّ ،ؾاقانغكب اواليی ،تیكٔتْ1427 ،ـ.
تغؿاؾی ،صفی انؿیٍ ػثؿانًٕيٍ تٍ ػثؿانعك .يكاصؿ االطالع ػهی اوًاء االيکُّ ٔ انثماع.
تیكٔت :ؾاقانصیم1412 ،ق.
تکكی ،اتٕػثیؿ .انًىانک ٔ انًًانک .تی شا :ؾاقانغكب اواليی1992 ،و.
تالـقی ،اظًؿ تٍ یعیی .اَىاب االٌكاف .ز .2جعمیك يعًٕؾ انفكؾن انؼظى .ؾيٍك :ؾاق
انیمظّ انؼكتیّ1939 ،و.
تالـقی ،اظًؿ تٍ یعیی ،فحٕض انثهؿاٌ ،ؾاقٔ يکحثّ انٓالل ،تیكٔت1998 ،و.
تهؼًی ،اتٕػهی .جاقیؽُايّ طثكی .تّ جصعیط يعًؿ قٌٍٔ .جٓكاٌ :وكٔي  /انثكل/ 1373 ،
.1378
تُؿاقی اصفٓاَی ،فحط تٍ ػهی .جاقیػ وهىهّ وهصٕلی .جكشًّ يعًؿ ظىیٍ شهیهی .جٓكاٌ:
تُیاؾ فكُْگ ایكاٌ.2536 ،
پیكَیا ،ظىٍ .جاقیػ ایكاٌ تاوحاٌ .جٓكاٌ :ؾَیای کحاب.1375 ،
جحٕی ،اظًؿ ٔ آصف ؼاٌ لمٔیُی .جاقیػ انفی .تّ جصعیط غاليكضا طثاطثایی يصؿ .جٓكاٌ:
اَحٍاقات ػهًی ٔ فكُْگی.1382 ،
شٕیُی ،ػالءانؿیٍ ػطاءيهک .جاقیػ شٓاَگٍا .تّ جصعیط يعًؿ لمٔیُی .جٓكاٌ :ؾَیای کحاب،
.1385
شٓاَگیكیَٕ ،قانؿیٍ يعًؿ جٕلک .شٓاَگیكَايّ .جكشًّ يعًؿ ْاٌى .جٓكاٌ :تُیاؾ فكُْگ
ایكاٌ.1359 ،
شیٓاَی ،اتٕانماوى تٍ اظًؿ .اٌکال انؼانى .جكشًّ ػهی تٍ ػثؿانىالو کاجة .تا يمؿيّ ٔ جؼهیمات
فیكٔل يُصٕقی .جٓكاٌٌ :كکث تّ ٍَك.1368 ،
ظاليی ًْؿاَی ،اتٕتکك يعًؿ تٍ يٕوی تٍ ػرًاٌ  ،االياکٍ أ يا اجفك نفظّ ٔ افحكق يىًاِ
يٍ االيکُّ ،انًعمك :ظًؿ تٍ يعًؿ انصاوك ،ؾاقانیًايّ نهثعد ٔ انحكشًّ ٔ انٍُكْ1415 ،ـ.
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ظافظ اتكٌٔٓ ،اب انؿیٍ ػثؿانهّ ؼٕافی .شغكافیای ظافظ اتكٔ .تّ جصعیط غاليكضا يایم
ْكٔی .جٓكاٌ :يیكاخ يکحٕب.1375 ،
ظؿٔؾ انؼانى يٍ انًٍكق انی انًغكبَ ،اٌك :انؿاق انرمافیّ نهٍُك ،انماْكِ ،چاپ 1423
ظىیُی ،صؿقانؿیٍ اتٕانعىٍ .لتؿِ انحٕاقیػ :اؼثاق االيكاء ٔ انًهٕک انىهصٕلیّ .تّ جصعیط
يعًؿ َٕقانؿیٍ .جٓكاٌ :اَحٍاقات ایم ٌاْىٌٕ تغؿاؾی.1380 ،
یالٕت ظًٕی ،یالٕت تٍ ػثؿانهّ ،يؼصى انثهؿاٌ ،ؾاقصاؾق ،تیكٔت1995 ،و.
ظًیكی ،يعًؿ تٍ ػثؿانًُؼى .انكٔض انًؼطاق فی ؼثك االلطاق .تیكٔت :يکحثّ نثُاٌ1984 ،و.
ؼطیة تغؿاؾی ،اظًؿ تٍ ػهی  ،جاقیػ تغؿاؾ ،يصعط :يصطفی ػثؿانماؾق ػطا ،ؾاقانکحة انؼهًیّ،
تیكٔتْ1417 ،ـ
ؾیاکَٕٕف ،ا.و .جاقیػ ياؾ .جكشًّ کكیى کٍأقل .جٓكاٌ :پیاو.2537 ،
ؾیُٕقی ،اتٕظُیفّ .اؼثاق انطٕال .جكشًّ يعًٕؾ يٓؿٔی ؾايغاَی .جٓكاٌٍَ :ك َی.1383 ،
قأنیُىٌٕ ،وك ُْكی .وفكَايّ قأنیُىٌٕ (گفق ال ـْاب تّ ؼٕلوحاٌ) .جكشًّ وکُؿق اياٌ
انهٓی تٓاقَٔؿ .جٓكاٌ :اَحٍاقات آگاِ.1362 ،
ليؽٍكی ،اتٕانماوى يعًٕؾ تٍ ػًكٔ تٍ اظًؿ  ،انصثال ٔ االيکُّ ٔ االيیاِ ،انًعمك :اظًؿ
ػثؿانحٕاب ػٕض انًؿقن تصايؼّ ػیٍ ًٌه ،ؾاقانفضیهّ نهٍُك ٔ انحٕلیغ ،انماْكِْ1319 ،ـ.
لْكی ،اتٕػثؿانهّ يعًؿ تٍ اتی تکك  ،انصغكافیّ ،جكشًّ :ظىیٍ لكِ چاَهٕ ،جٓكاٌ1382 ،
وًؼاَی ،ػثؿانکكیى .االَىاب .ز .2تیكٔت :ؾاق انکحة انؼهًیّ1419 ،ق.
وٓكاب .ػصایة االلانیى انىثؼّ انی َٓایّ انؼًاقِ ،يصعط ْاَه فٌٕ يژیک ،يطثؼّ آؾٔنف
ْٕنمْٕلٌٔ ،یٍ.1347 ،
يُقُُاب ،يعًؿ تٍ يعًؿ ظىٍ  ،انًؼانى االذیكِ فی انىُّ ٔ انىیكِ ،ؾاقانمهى ،ؾاقانٍايیّ-
ؾيٍك ،تیكٔتْ1411 ،ـ
طثكی ،اتٕشؼفك يعًؿ تٍ شكیك ،جاقیػ االيى ٔ انًهٕک ،جعمیك يعًؿ اتٕانفضم اتكاْیى ،تیكٔت،
ؾاقانحكاخ ،ط انراَیّ.1967/1387 ،
فكؾٔوی ،اتٕانماوىٌ .اُْايّ فكؾٔوی .تّ جصعیط ژٔل يٕل .جٓكاٌ :اَحٍاقات تٓماؾ.1389 ،
لمٔیُی ،لکكیا .آذاق انثالؾ ٔ اؼثاق انؼثاؾ .تّ جصعیط ػثؿانكظًٍ ٌكفکُؿی .جٓكاٌ :ايیك کثیك،
.1373
کايكٌٔ ،شٕقز .ایكاٌ ؾق وپیؿِ ؾو جاقیػ .جكشًّ ظىٍ إٌَّ .جٓكاٌ :ػهًی ٔ فكُْگی،
.1365
کكیىحیٍ وٍ ،آقجٕق .ایكاٌ ؾق لياٌ واواَیاٌ .جكشًّ قٌیؿ یاوًی .جٓكاٌ :ؾَیای کحاب،
.1368
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گكؾیمی ،ػثؿانعی تٍ انضعاک .لیٍ االؼثاق .تّ جصعیط ػثؿانعی ظثیثی .جٓكاٌ :ؾَیای کحاب،
.1363
گیكًٌٍ ،قٔيٍ .ایكاٌ ال آغال جا اوالو .جكشًّ يعًؿ يؼیٍ .جٓكاٌ :تُگاِ جكشًّ ٔ ٍَك
کحاب.1355 ،
نًثحٌٕ ،آٌ .جؿأو ٔ جعٕل ؾق جاقیػ يیاَّ ایكاٌ .جكشًّ یؼمٕب آژَؿ .جٓكاٌَ :ی.1372 ،
ظًؿانهّ يىحٕفیَ ،مّْ انمهٕب .تّ کًٌٕ يعًؿ ؾتیك ویالی .جٓكاٌ :طٕٓقی.1336 ،
يىؼٕؾی ،اتٕانعىٍ ػهی تٍ ظىیٍ .انحُثیّ ٔ االٌكاف .جكشًّ اتٕانماوى پایُؿِ .جٓكاٌ :ػهًی
ٔ فكُْگی.1365 ،
يٍکٕق ،يعًؿ شٕاؾ .ایكاٌ ؾق ػٓؿ تاوحاٌ .جٓكاٌ :ايیك کثیك.1347 ،
يمؿوی ،اتٕػثؿانهّ يعًؿ .اظىٍ انحماویى فی يؼكفّ االلانیى .ؾاقصاؾق ،تیكٔت.
يمؿوی ،يطٓك تٍ طاْك .آفكیًُ ٔ جاقیػ .ز .4جكشًّ يعًؿقضا ٌفیؼی کؿکُی .جٓكاٌ :تُیاؾ
فكُْگ ایكاٌ.1350 ،
يُصى ،اوعاق تٍ ظىیٍ  ،آکاو انًكشاٌ فی ـکك انًؿائٍ انًٍٕٓقِ فی کم يکاٌ ،ػانى انکحة،
تیكٔت1408 ،
ًْؿاَی ،قٌیؿانؿیٍ فضم انهّ .شايغ انحٕاقیػ؛ جاقیػ آل وهصٕق .جٓكاٌ :يیكاخ يکحٕب.1386 ،
یؼمٕتی ،اظًؿ تٍ اوعاق ،انثهؿاٌ ،يصعط :يعًؿ ايیٍ ضُأی ،ؾاقانکحة انؼهًیّ ،تیكٔت،
ْ1422ـ.ق.
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