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بةزةو ئةسيها
زواى ٖاتٓى ؾةو ،باضإ زةغتى نطز بة باضئ و بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ،
خوزاوةْسيإ بؤ ئيَػجاضتةنإ ططيإ ،باضإ تا بةضةبةيإ بةضزةواّ بوو و خويَٓة ضِشاوةناْى طؤضِةثاْى
دةْطى ؾووؾتةوة ،بؤ ضؤشى زواتط ٖةتاويَهى طةضّ ية ؾاخةناْى زةزاٖ ،يض ؾويَٓةواضى خوئَ
ْةَابوو.
َة ،بةآلّ
ئةو ضؤشة يةؾهطى خةؾاياض بؤ ضؤيؿذي بة طةزي تةضَؤثيٌَ زةغتى نطز بة دووي
بةو ؾويَٓةزا ْةضِؤيؿذي ،نة يؤْاْييةنإ ية ئةوىَ ضاوةضِيَيإ بووٕ و بةو بعْةضِيَيةزا ضؤيؿذي ،نة
غةضباظةناْى زةغتةى بةزوازاطةضِإ زؤظيبووياْةوة ،ثيَؿرتيـ خةؾاياض ييَي ئاطةزاض بوو ،زواى
ئةوةى دةْط زةغتى ثيَهطز زةغتةناْى بةزوازاطةضِإ ،زؤظيياْةوة نة ؾويَٓى نوشضاْى
ئيَػجاضتةنإ ،زةغتجيَهى ئةو ضيَطةية بوو.
َيَت خةؾاياض ية بووْى ئةو ضيَطةية بة ئاطا ْةبوو و ؾواْيَهى يؤْاْى ية
بةآلّ ٖريؤزؤت زةي
بةضاْبةض بيػت ياخؤ بيػت و ثيَٓر بةضز ظيَطِ ضيَطةنةى بؤ ئةوإ ئاؾهطا نطزٖ ،ةض بةضزيَهى
ٖةخاَةْؿيي بةضاْبةض زوو نيًؤ و ْيوة ،واتة ؾواْةنة ثةدما تا ؾةغت و زوو نيًؤ و ْيو ظيَطِي
وةضططتووة...بؤ َطؤظ ديَطةى غةضغووضَِاْة ،ؾواْيَو ية ؾاخةوة زيَت و ية ؾاخةوةف
َططتٓى ؾةغت و زوو نيًؤ و ْيو ياخؤ ثةدما نيًؤ ظيَطِى ٖةبووبيَت.
زةضِواتةوة ،ضؤٕ تواْاى ٖةي
ؾواْة يؤْاْييةنة ثطؤفيػؤض "باضٕ" باغةنةى بة ئةفػاْة زةظاْيَت ،بةثيَي ئةو طيَطِاْةوةية
ؾةوي ثيَؿرت و ثيَـ ئةوةى باضإ بباضيَت ،خؤى طةياْسة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي و وتى :بؤ ناضيَهى
ططيٓط ٖاتووّ ،نة غةضنةوتٓى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بةو ناضة بةْسة و زةبيَت خةؾاياض ببيِٓ.
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زواى ئةوةى بطزيإ بؤ الى ثاؾا ،وتى :يةو ؾاخةزا ضيَطةيةى ٖةية ،ئةطةض يةؾهطى ئيَطإ
بةو ضيَطةيةزا بطِوات ية طةزي تةضَؤثيٌَ تيَجةضِ زةبيَت بيَ ئةوةى بةْاو طةيييةنةزا بطِواتَٔ ،
ئاَازةييِ ٖةية نة ببُة ضيَجيَؿاْسةض و يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةو ضيَطةيةوة زةضباظ بهةّ.
خةؾاياض بةضاْبةض بة ؾواْةنة طوَاْى ٖةبوو و ثيَي وابوو ،نة ئةو يةاليةٕ يؤْاْييةناْةوة
ْيَطزضاوة تا يةؾهطةنةي بة ؾويَٓيَهسا ببات ،نة ثيَويػتييةناْى يةْيَوبطزْى ئةو يةؾهطة ية
ئةوىَ ٖةبيَت ،بؤية ثيَي وت :ية بةضاْبةض ئةو خعَةتة ض ؾتيَهت زةويَت؟ ،ؾواْةنة وتى:
َةى
" 20تا  "25بةضز ظيَطِّ زةويَت" ،خةؾاياض"يـ وتى :غيَ يةني ئةو ظيَطِة ثيَـ دووي
يةؾهط وةضزةططى ،زوو بةؾةنةي زيهةيـ زواى ئةوةى يةؾهطةنةّ ية تةضَؤثيٌَ تيَجةضِ بوو،
طةيؿتة ثيَسةؾتةنةى ئةو زيو ،زةتسةَيَ ،ؾواْةنة َةضدةنةى ثةغةْس نطز ،غجيَسةي ضؤشى
ثاؾرت ؾواْةنة بووة ضيَجيَؿاْسةضى يةؾهطى خةؾاياضى ،يةؾهطةنةى يةو بعْة ضيَطةيةوة بطز و
طةياْسْيية ثيَسةؾتةنإ .ئةو زةَةي ؾواْةنة ضيَ ثيَؿاْسةضي زةنطز ،ضةْس غةضباظيَهى
َهطزٕ بيَت ياخؤ بيةويَت يةؾهطى
خةؾاياض ضاوةزيَطى ئةويإ زةنطز ،تا ئةطةض َةبةغتى فيًَ
ٖةخاَةْؿيي خباتة ْيَو بؤغةي زوشَٓةوة يةنػةض بيهوشٕ.
َيَت يةؾهطة ثيَٓر ًَيؤٕ نةغييةنةى خةؾاياض ضؤٕ تواْى بةو بعْة ضيَيةزا
ٖريؤزؤت ْاي
بطِوات ،ناتيَو ٖريؤزؤت باؽ ية ْاثانى ئةو ؾواْة زةنات غةضباظةناْى يةؾهطى خةؾاياض بة
ثيَٓر ًَيؤٕ نةؽ زةْووغيَت.
بعْةضِيَي ؾاخةنإ ضيَطة ْري ،ئةَةف بة زوو ٖؤناض ضيَ زةبٔ :بةٖؤي تيَجةضِبووْى ئاو ية
َاوةي زةيإ ٖةظاض غاٍَ و بططة ثرتيـ ،زووةّ ية ئاناَى تيَجةضِبووْى َةضِ و بعْة نيَوييةنإ
بة زضيَصايي زةيإ ٖةظاض غاٍَ و ظياتطيـ ضيَ زةبٔ.
َة
تيَجةضِيٓى ئاو نة ية ئاناَي باضإ باضئ و تواْةوةى بةفط زيَتة زي و ضؤيؿتٓى ئاشةي
نيَوييةنإ بة تايبةتى َةضِ و بعٕ بة غةض بةضزى ْةضَسا بؤ َاوةى غاآلْى يةنذاض ظؤض،
بةضزةنإ زةغوويَت و ضيَطةيةى ضيَ زةنات ،نة َطؤظ زةتواْيَت بةغةضياْسا بطِوات ،بةآلّ
يةؾهطيَهى ثيَٓر ًَيؤٕ نةغي بة ٖةَوو ثيَساويػتيية دةْطيية قوضغةناْى ؾةضِةوة ْاتواْيَت
بةو ؾويَٓةزا بطِوات.
يةؾهطى خةؾاياض يةْيَوإ ٖةؾتا تا غةز ٖةظاض غةضباظ ثيَهٗاتبوو ،بؤ ثةضِيٓةوة بةو
ضيَطةيةزا ٖةَوو ثيَساويػتيية غةضباظييةناْى خؤيإ ديَٗيَؿت و ية َاوةى زواظزة ضؤش و
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بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِاْةوةف ثاظزة ضؤشى خاياْسووة ،تا يةؾهطى خةؾاياض تواْيإ بةو ضيَطةيةزا
بجةضِْةوة و خؤيإ بطةيةْٔ بة ثيَسةؾتةناْى باؾووضى زةضبةْسى تةضَؤبيٌ ،ية ٖةْسىَ ؾوئَ
َسيَطإ ،غووزيإ يةو ثةتاْة وةضزةططت ،نة يةطةٍَ خؤياْسا
غةضباظةنإ بؤ خؤثاضاغذي ية ٖةي
ٖيَٓابوويأْ ،بةٖؤيةوة تيَجةضِ زةبووٕ.
ٖؤناضى زضةْط نةوتٓى ثةضِيٓةوةى يةؾهطى خةؾاياضؾا بةو نويَطة ضيَياْةزا ،دطة ية
غةختى نويَطةضيَي ؾار ،نوضِتى ضؤشاْى ثايعيـ بووٖ ،ةض زةغتةيةى ية غةضباظةنإ نة ية
ؾار زةثةضِيٓةوة ،زواى ثةضِيٓةوة بؤ ثيَسةؾتةنة ضِاغتةوخؤ خؤيإ بؤ ؾةضِ ئاَازة زةنطز و
ضاوةضِوإ بووٕ تا يؤْاْييةنإ يةثطِ ٖيَطف بهةْة غةضيإ ،بةآلّ يؤْاْييةنإ ٖيَطؾيإ ْةنطز.
َيَت :يؤْاْييةنإ ئاطةزاض ْةبووٕ ،نة ْاثانييإ بةضاْبةض نطاوة و يةؾهطى
ٖريؤزؤت زةي
خةؾاياض بةو بعْة ضيَطةيةزا ضؤيؿتووة.
()1
َةوة نة ثيَٓر ًَيؤٕ غةضباظ  ،بةو ضيَطة ؾاخاويية بطِؤٕ و ئةواْةى
ئاخؤ زةضيَتة ئةقً
ضاوةضِواْيأْ ئاطةزاضى ٖاتٓيإ ْةبٔ؟ ،ئاخؤ ئةو يؤْاْيياْةى ية زةضواظةى باؾووضى طةزي
تةضَؤبيٌ ضاوةضِواْى ٖاتٓى ئةوإ بووٕ ،برييإ ْةنطزةوة ،زوشَٓةنةيإ ضى ييَ ٖات ،نة
ْايةٕ بؤ ؾةضِى ئةوإ؟
َةوة يةؾهطيَهى وةى يةؾهطى يؤْإ ية َةيساْى ؾةضِزا ضاوةزيَط و
ْاضيَتة ئةقً
َةى ئةوإ يةو
ضِاغجيَطزضاوى بةزوازاضووْى ْةبيَت و ئاطةزاضى يةؾهطى زوشَٔ ْةبٔ و ية دووي
ؾويَٓة غٓووضزاضة ئاطةزاض ْةبٔ ،ططضيإ ضاوةزيَطةنإ ْةيإ ظاْي بيَت ٖؤناضى زضةْط ٖاتٓى
ٖةخاَةْؿييةنإ ضيية ،زةبوواية بعأْ بويةضيَهى ْائاغايي ضِووزةزات و ثيَويػتة
بةزوازاضووٕ بهةٕ بؤ ئةو ضِووزاوة تا بعأْ ضي قةوَاوة.
َآل ناتي ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية ؾار ئةواْى بة ٖةؾتا تا غةز ٖةظاض زياضنطزووة،
(( )1ظةبيشوي
بة زواظزة تا ثاظزة ضؤش ثةضِاْسوويٓةوة ،بة ٖةَإ ؾيَوةف نة زةطوتطيَت ٖةض ية بعْةضِيَ و نويَطةضِيَهإ بووة و
نةيوثةزي غةضباظيؿيإ ديَٗيَؿتووة ،بة واتايةني زي ضؤشاْة ية  5000تا  6500غةضباظ ثةضِيوْةتةوة ،بةآلّ
ناتيَو ْاوى ٖريؤزؤت زيَت شَاضةنة زيػإ زةبيَتةوة بة ثيَٓر ًَيؤٕ و ية ناتى دةْط زيػإ بة ٖةؾتا تا
غةز ٖةظاض ،بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بؤ غةثاْسْى ضاى خؤى بابةتةنة بة الضِيَسا زةبات و زةيةويَت ضاى زةيإ و
غةزإ َيَصووْووؽ بيَ ثاغاو ضةت بهاتةوة .وةضطيَط بؤ نوضزى).
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ية يةنةّ ضؤشى ثةضِيٓةوةنةزا ،خةؾاياض باؾرتئ زةغتة ية غةضباظةناْى يةو ضيَطةيةوة
ْاضز ،زواى تيَجةضِبووْيإ بةو ضيَطةيةزا ،طةيؿتٓة ثيَسةؾتيَو بة ْاوى (ئاٖاض) ،نة ئيَػتة ضواض
غةز َةتط ية ئاغيت زةضيا بةضظتطة.
ٖؤناضى ئةوةى ية يةنةّ ضؤشزا خةؾاياض ؾا باؾرتئ غةضباظةناْى خؤى ْاضز تا ية ؾار
بجةضِْةوة ،ئةو ثيَؿبيٓى ئةوةي زةنطز زواى طةيؿتٓى غةضباظةناْى بؤ ئاٖاض ،يةواْةية ٖيَطف
بهطيَتة غةضيإ ،بؤية زةبيَت ٖيَٓسة بةٖيَع بٔ تا بهاضٕ بةضطةى يؤْاْييةنإ بططٕ.
زةغتةى يةنةَى غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ زواى ئةوةى ضووْة ْاو ثيَسةؾتى ئاٖاض،
ئؤضزووطةيةنى بةٖيَعيإ ية ثيَسةؾتى ئاٖاض زاَةظضاْس ،بةآلّ ْةنةوتٓة بةض ٖيَطف ،ضؤشى زواتطيـ
زةغتةيةني زيهة يةو غةضباظاْةى ية بعْةضِيَطةنة تيَجةضِ ببووٕ ،طةيؿتٓة اليإ و غوثايةنى بةٖيَعى
ٖةخاَةْؿيي ية زةؾتى ئاٖاض زاَةظضا ،بةآلّ زيػإ يؤْاْييةنإ ٖيَطؾيإ ْةنطز.
ية ضؤشاْى غيَيةّ و ضواضةّ و ثيَٓذةَيـ ضةْسئ زةغتةي غةضباظي زيهة ثةضِيٓةوة و
طةيؿتٓة ئاٖاض و تيَهةٍَ بووٕ بة ٖاوْيؿتُاْييةناْيإ ،بةآلّ زيػإ يؤْاْييةنإ ٖيَطؾيإ
ْةنطز ،زةبيَت بوتطيَت نة يؤْاْييةنإ ية بةؾي باؾووضى تةضَؤثيٌَ بووٕ و ْةياْسةتواْى بة
خيَطايي خؤيإ بطةيةْٓة ئاٖاض ،ضووْهة ية ْيَوإ ثيَسةؾتى ئاٖاض و زةضواظةى باؾووضى
زةضبةْسةنة ضيَطةيةنى ضاغتةوخؤ ْةبووٖ ،ةض بةو ٖؤيةف ضيَطةيةنى ضِاغتةوخؤ ية ْيَوإ ئةو
َيإ ْةزا،
َى ططتٓى زةضبةْسى باؾووضى تةضَؤثيً
زوو زةظةضة ْةبوو ،غةضباظاْى خةؾاياض ٖةوي
ٖةضضةْسة بؤ تانتيهى ؾةضِ زاطرينطزْى ئةو ؾويَٓة ثيَويػت بوو.
يةؾهطى خةؾاياض ثيَويػت بوو ،زةغتبةدىَ زواى تيَجةضِبووٕ ية بعْةضِيَيةنة ،خؤيإ بطةيةْٓة
باؾووضى تةضَؤثيٌَ و زاطريى بهةٕ ،ضووْهة بانوضِيـ بة زةغت ئةوإ بوو ،بةَةف يؤْاْييةنإ
طةَاضؤ زةزضإ و زةنةوتٓة ْيَوإ زوو بةضزاف ياخؤ يةْيَوزةضووٕ ياخؤ زةبوواية ٖةَوويإ
خؤبةزةغتةوة بسةٕ ،بةآلّ ٖةخاَةْؿييةنإ ئةو ناضة ثيَويػتةيإ بة ئةدماّ ْةطةياْس ،ضووْهة ئةطةض
ويػتبايإ ية ثيَسةؾتى ئاٖاض خؤيإ بطةيةْٓة باؾووضى تةضَؤثيٌَ ،زةبوواية َاوةيةنى باف ضيَطة
بربِٕ و بة زةوضةى ظدمرية ؾاخيَهسا بػووضِيَٓةوة ،ئةَةف يةواْة بوو يؤْاْييةنإ بٗاتٓاية ْيَو
ثيَسةؾتةنة و ٖيَطؾيإ بهطزاية غةضيإ ،بةآلّ يؤْاْييةنإ تا تةواوى يةؾهطى خةؾاياض ْةطةيؿتة
ثيَسةؾتةنةٖ ،يَطؾيإ ْةنطزة غةضيإ و ئةو ؾويَٓة و ئةواْيإ ثةالَاض ْةزا.
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ثيالْى طؿتيي يؤْاْييةنإ ئةوة بوو ،نة ٖيَطف ْةنةْة غةض خةؾاياض تةْيا ية ضيَطةيةنى ؾاخاوى
ْةبيَت ،تا بةو ؾيَوةية ية َةتطغي طاييػهةنإ و غواضة ئيَطاْييةنإ ثاضيَعضاو بٔ .ثيَسةؾتى ئاٖاض بطيَتى
ْةبوو ية ضيَطةيةنى ؾاخاوى ،بةآلّ يةؾهطى خةؾاياض يةو ؾويَٓة ْة طاييػهة و ْة غواضى ٖةبوو ،ئةو
زوواْة ْةزةتواْسضا بة بعْةضِيَطةنةزا تيَجةضِ بهطئَ ،ئةطةض يؤْاْييةنإ يةو ثيَسةؾتة ٖيَعيإ ٖةبوواية،
ٖةخاَةْؿييةناْيإ يةْيَو زةبطز ،ضووْهة ية ضواضضيَوةى زةغتةى بضوونسا ية ؾار زةٖاتٓة خواضةوة و
ية تواْايإ زةبوو يةْيَويإ بدي.
بة وتةى ٖريؤزؤت نة ثطؤفيػؤض باضٕ ئةو بابةتة ثةغةْس ْانات ،ضووْهة يةطةٍَ تيَطِواْيٓى
غةضباظيسا ْاطودميَت ،يؤْاْييةنإ ئاطةزاضى طةيؿتٓى غةضباظةناْى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئاٖاض
ْةبووٕ ،تا ٖةَوو يةؾهطةنة ية نويَطةضِيَيةنة ثةضِيٓةوة و ية ئاٖاض ططزبووْةوة ،ئةو ناتةف
ئةو يةؾهطة ٖيَٓسة بةٖيَع بوو ،نة يؤْاْييةنإ ْةياْسةتواْى ثةالَاضيإ بسةٕ.
ئةوةى بوو بة ٖؤناض بؤ ئةوةى خةؾاياض يةؾهطةنةى ية بعْةضِيَطةنةوة ثةضِاْسةوة و بطزية
ْاو ثيَسةؾتى ئاٖاض ،دةْطى غيَ ضؤشةى ئةو بوو ية طةزي تةضَؤثيٌَ و زةضواظةى باؾووض.
ئاظايةتى غةضباظة يؤْاْييةنإ بة تايبةتى ييؤْيساؽ و غيَ غةز غةضباظة ئيَػجاضتةنةى ،ئةو
ضِاغتييةى خػتة بةضضاوى نة بؤ تيَجةضِيٓى بةو طةيييةزا و البطزْى يؤْاْييةنإ يةغةض ضيَطةى
يةؾهطةنةى ،ثيَويػتة ٖةظاضإ ية غةضباظةنإ بة نوؾت بسات ،ضِةْطة ئةو زةَة بتواْيَت ية طةيييةنةزا
بجةضِيَتةوة ،ضووْهة زةْطؤ ٖةبوو ،يةؾهطى ئيَػجاضت زواى ٖاتٓى ييؤْيساؽ زئَ و ضيَطة بة
يةؾهطى خةؾاياض زةططٕ ،ئةطةض تةواوى يؤْاْييةنإ وةى ئيَػجاضتةنإ يةطةٍَ خةؾاياض
ظةْطاْاية ،تةْاْةت ية ثيَسةؾتى ئاٖاضيـ ،ئاخؤ زةياْتواْى ضيَطة ية ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظى
ئةو بططٕ ،نة ْة ئةغح و ْة طاييػهةيإ ْةبوو ،بةآلّ بة ٖؤى ئةو ْانؤنيياْةى ية ْيَوإ
َى ٖيَطف بؤ غةض يةؾهطى خةؾاياضيإ يةو ثيَسةؾتة ْةزا.
ْةتةوة يؤْاْييةناْسا ٖةبووٖ ،ةوي
ئةغيٓا بة تةْيا تواْاى ٖيَطؾي بؤ غةض يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةو ثيَسةؾتةزا ْةبوو و
َةتة ؾاضةناْي زيهةي يؤْاْيـ ،بؤ صيووْة ئيَػجاضتةناْيـ ئاَازةى ياضَةتيساْيإ ْةبوو،
زةوي
َيؿسا ثطؤثاطةْسةى ٖةخاَةْؿييةنإ بةضزةواّ بوو،
بة تايبةتى نة ية طةضَةى ؾةضِي تةضَؤثيً
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بة يؤْاْييةناْى زةوتْ َٔ :اخواظّ ؾةضِ بهةّ يةطةٍَ ٖيض ناّ ية
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ ،دطة ية ئةغيٓا ْةبيَت ،بؤية ضيَطةّ بسةٕ تا بضِ بؤ ئةغيٓا و
زةوي
َةتة ؾاضة يؤْاْييةناْى زةوت :ئةو وتةيةى
ئةوإ تةَيبَ بهةّ و بطةضِيَُةوة ،ئةغيٓاف بة زةوي
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َٔ ئةو بةضبةضيياْة تيَجة ِض بدي و بيَٓة ْاو
َى دةْطة و َةٖيًَ
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ،تةْيا فيًَ
َةتة ؾاضة
َهى زةوي
َهى ئةغيٓا يةْيَوبضٔ ،تةواوى خةي
ئةغيٓا ،ضووْهة ئةو ضؤشةى خةي
يؤْاْييةناْيـ يةْيَوزةضٔ.
خةؾاياض ؾا زواى ثةضِيٓةوةى ية زةضبةْسى تةضَؤثيٌَ ،ية ضيَطةى غيدوضِةناْييةوة
َةتة ؾاضةناْى (تػازي و َةنسؤْيا) ية زشى
ظاْياضيى ثيَطةيؿت ،نة ئةغيٓا ٖةوٍَ زةزات زةوي
ئةو بيَٓيَتة ْاو ؾةضِ تا ضيَطةى طةضِاْةوةى خةؾاياض و يةؾهطةنةى زاخبةٕ و ناضيَو بهةٕ تا ية
ثيَؿطِةوى ية يؤْإ ثةؾيُإ ببيَتةوة ،تانة ضيَطة بؤ ضيَططتٔ ية ثيالْى ئةغيٓا بؤ ٖاْساْى
َسإ بؤ ٖةضضى ظووتط طةيؿذي بة ئةغيٓا.
ئةواْي زيهة بطيَتى بوو ية ٖةوي
َى ( 479 – 480خ .ظ) ظووتط ية غاآلْى ثيَؿوو ٖات،
بةآلّ بة ضيَهةوت ظغتاْى غاي
َةى يةؾهطى خةؾاياض ية ثيَسةؾتى ئاٖاض ،بةفطيَهى قوضؽ نةوت.
ضةْس ضؤشيَو زواى دووي
ضيَطةى ضؤيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض زةظةضيَهي ؾاخاوى بوو ،بؤية زواى باضيٓى بةفطيَهى
قوضؽ ضِيَطةنة زاخطا ،خةؾاياضيـ ْاضاض بوو بوةغتيَت تا ضيَطةنة زةبيَتةوة ،شَاضةيةى ية
غةضباظةناْى ْاضز بؤ نطزْةوةى ضيَطةنة ،بةآلّ زواى ٖةفتةيةى زووباضة بةفطيَهى ظؤضتط باضى و
ئةو ضيَيةى غةضباظةنإ نطزبووياْةوة زووباضة زاخطايةوة.
ئةوةى ؾاضةظاياْي غةضباظي يؤْإ زةياْةويػت ٖاتةزى و ضيَطةى يةؾهطى خةؾاياض طريا،
َةى
بة ْاضاضى ية ئةوىَ وةغتإ ،خةؾاياض يةو ضؤشةوة نة ٖاتة ْيَو يؤْإ ،بةضزةواّ دووي
يةؾهطة وؾهاْييةنةى و ٖيَعى زةضيايي بة ٖاتةضيب ضيَهدػت بوو ،بةضزةواّ ثيَوةْسيي ية
ْيَوإ ئةو زوو ٖيَعةزا ٖةبووٖ ،ةضضةْسة زووداضاْيـ بةزووي يةنسا بةفطيَهي يةنذاض ظؤض
باضي ،بةآلّ ثيَوةْسيي ْيَوإ ئةوإ ٖةض بةضزةواّ بوو ،بؤية يةؾهطى وؾهاْى خةؾاياض ية ضِووى
ئاظووقةوة ئاضيؿةيإ بؤ ضيَ ْةبوو.
ئةو زةظةضةي يةؾهطى خةؾاياض ييَى طريغابؤوة ،تصي بوو ية زاضى "ضِظئ" ئةَةف
(َازةيةنة نة بة باؾي زةغوتيَت) ،بؤية غةضباظةنإ زةيإ بطِئ و ئاططى طةوضةيإ زةنطزةوة
و دًوبةضطى طةضَيؿيإ البووٖ ،ةضوةٖا ؾةواْة يةو خيَوةتاْةزا زةْووغذي ،نة ية يباز ضيَ
نطابووٕ ،بؤية بة زةغت غةضَاوة ٖةضاغإ ْةبووٕ ،خةؾاياض ثيَـ بةض يةوةي بةضِيَ بهةوٕ
َيَت" :تةْاْةت ئةطةض ية ٖاويٓيؿسا ضووٕ بؤ
ئاَؤشطاضى نوضِوؾي ديَبةديَ نطز ،نة زةي
دةْط ،بةضطى ٖاويٓى و ظغتاْى غةضباظةنإ و خيَوةتى يبازتإ بري بيَت"ٖ ،ةضضةْسة
12

خةؾاياض ية بةٖاضزا ضوو بوو بؤ ؾةضِ ،بةآلّ ثيَساويػتيية ظغتاْييةناْى يةؾهطةنةى بري ْةضوو
بوو.
خيَوةتة يبازةناْى يةؾهطى خةؾاياض غازة و غووى و طواغتٓةوةيإ ئاغإ بوو ،ية ضةْس
ثاضضة يباز ثيَهٗاتبووٕ و بة درية يةيةى زةبةغرتإ ،غتووْة زاضةناْيؿيإ بطيَتى بووٕ ية
زاضى بازاَى نيَوى و غووى ،نة ية ضةْس ثاضضةيةى ثيَهٗات بووٕ ،خيَوةتةنإ بة ئاغاْى
َسةزضإ و ططزنطزْةوةؾيإ ية بةياْياْسا ظؤض ئاغإ بوو ،بة ٖؤى ئةو ئاططة طةوضاْةى
ٖةي
غةضباظةنإ زةياْهطزةوة ،ظةوى زةوضوبةضى خيَوةتةنإ وةى ٖاوئ وؾو بووٕ.
خةؾاياض ْةيسةويػت يةو ْاوضة ؾاخاوييةزا سييَٓيَتةوة و زةيويػت ية ئةوىَ تيَجةضِ ببيَت و
بضيَتة ثيَسةؾتيَو بة ْاوى (تةيهؤ) ،يةو ؾويَٓة سييَٓيَتةوة تا تةواو بووْى ؾةغت ضؤشى
يةنةَى ظغتإ ،نة ظؤض غاضزة و بةفطيَهى ظؤضيـ يةو زةَاْةزا زةباضيَت ،زواتطيـ بةضةو
َة نةّ زةبيَتةوة ،بةفط و
ئةغيٓا بهةويَتة ضِيَ ،ضووْهة زواى ؾةغت ضؤشإ غةختى غةضَاوغؤي
ؾةختةف زةغت بةتواْةوة زةنات ،ئةو طاظةف يةؾهط بة ئاغاْى زةناضيَت بجةضِيَتةوة ،بةآلّ
زواى بةفطى زووةّ ،غيَيةَري بةفط زةغتى بة باضئ نطز ،وةضظةنة ٖيَٓسة غاضزي نطزبوو،
ئةطةض غووتةَةْى بيَ غٓووض و دًوبةضطى طةضّ ْةبوواية ،يةؾهطةنةي خةؾاياض بة تةواوي
يةْيَوزةضووٕ .ئةوإ ثيَوةْسييإ بة ثؿتةوة ثضطِا بوو ،بةآلّ بةضزةواّ يةطةٍَ ٖيَعي زةضيايي ية
ثيَوةْسيسا بووٕ و ئاظووقةيإ ثيَ زةطةيؿت.
وةضظى ظغتإ وةضظيَهة بؤ ٖةَووإ بيَعاضنةضة ،تةْاْةت يؤْاْييةنإ ثرت ية ٖةخاَةْؿييةنإ
ئاظاضياْة ضةؾت و يةو غةضَاية بيَ ئاَاْةزا وةضِؽ بووٕ ،ضووْهة ئةوإ خيَوةتى يبازيإ
َبهوتٓة غةض ئؤضزووطةى خةؾاياض،
َيإ زةزا ٖةي
ْةبووٖ...ةْسيَ طاظإ غةضباظاْى يؤْاْى ٖةوي
بةآلّ بؤيإ ْةزةنطا ،ضووْهة خةؾاياض ئؤضزووطةنةى قايِ و ثتةونطزبوو ،ثاغةواْةنإ بةؾةو و
بةضِؤش ٖةض زةَصَيَط داضيَو زةطؤضِزضإ ،دطة يةَةف ئةوإ ية ناتى ثاغةواْيسا نةثةْةنيإ
زةنطزة بةضيإ ،نة بطيَتى بوو ية باآلثؤؾيَهى يباز ،بةَةف زةياْتواْي بةضطةي ئةو نةؾة
غةخت و زشواضة بططٕ و زةٖةَبةض غةضَا ْةنةوٕ ،بؤ ئةوإ وةى ئةوة وابوو ،نة ية شووضيَهى
طةضَسا ناتةناْيإ بةغةض بديٖ ،ةضوةٖا ٖةَوو غةضباظةنإ (ضاَووف)يإ ية ثيَ زةنطز تا
قاضةناْيإ يةو ناتةزا ية غةضَا و ؾةختة بجاضيَعٕ ( ضاَووف بطيَتى بوو ية ؾاَييَهى زضيَصى
َةيإ ية قاَهي ثيَيةناْياْةوة تا زةطةيؿتة بةضة ضِاْةناْيإ زةثيَضا ،نة يةْيَو
ثؿُري ،واتة ؾاي
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ثؤؾيَهى ضةضَيإ زاويؿت تا غةض طؤظيٓطى زازةثؤؾي و قةيتاْةناْى تا غةض بةضة ضِاْةناْى
َة زضيَصة و ْيَوثؤؾة ضةضَةنإ نة قةيتاْى زضيَصيإ ٖةبوو بة ضاَووف
زةٖات ،ئةو ؾاي
ْاوزةبطا ،بة ؾيَوةيةى قاضةناْى ية بةضاْبةض غةضَا زةثاضاغت نة بضوونرتئ ٖةغتيإ بة
غةضَا ْةزةنطز).
يؤْاْييةنإ ضةْسئ داض ية ئؤضزووطةى ٖةخاَةْؿييةنإ ْيَعيو زةبووْةوة ،ضووْهة
َى
زةياْبيين ئةوإ بة تةواوةتى ٖؤؾياضٕ و ْاتواْطيَت يةثطِ بةغةضياْسا بسضيَت ،ضيرت ٖةوي
ثةالَاضزاْيإ ْةزايةوة ،يةو ناتة بةزواوة ئيرت ؾةوإ ية زةْطى طوضطة بطغييةنإ ظياتط
ٖيضي زيهة ْةزةٖاتة بةض طويَي غةضباظةناْى ٖةخاَةْؿيي ،بة ضؤشيـ ٖةظاضإ قةيةضِةؾهة
ية زةوضوبةض و يةْيَو ئؤضزووطةنة زةبيٓطا و ية بعاوتي بةضزةواَسا بووٕ ،بؤ ئةوةي بهاضٕ
خؤضانيَو بؤ خؤيإ زابري بهةٕ.
خةؾاياض زةيعاْى ئةو ضيَطةيةى ية ْيَوإ ئؤضزووطةنةى و ٖيَعي زةضيايي ٖةية ،ظؤض
ططيٓطة ،بؤية ئةطةض ئةو ضيَطةية ْةَيَٓيَت ياخؤ يؤْاْييةنإ زاطريى بهةٕ ،يةواْةية
َى زاطرينطزْى
ٖةَوويإ يةو غةضَاية تووْس و غةختةزا ية بطغإ سيطٕ ،بةآلّ يؤْاْييةنإ ٖةوي
َسإ بؤ ئةو نطزةيةي بؤ
ضيَطةنةيإ ْةزةزا ،ضووْهة غةضَاى تووْسيـ تواْاى ٖيَطف و ٖةوي
ْةٖيَؿتبووْةوة.
َةتة ؾاضة طةوضةناْى (تػازي و
خةؾاياض زةيعاْى ضيَطةى وؾهاْى ْيَوإ ئةغيٓا و ٖةضزوو زةوي
َةنسؤْيا) ثضطِيَٓسضاوة و ْةَاوة ،بةآلّ نةؾتييةناْى ئةغيٓا ية ضيَطةى زةضيا و زووض ية ٖيَعى
زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ،ثيَوةْسي و ٖاتوضوويإ ٖةبوو ،خةؾاياضيـ بيَ ظاْياضيى ْةبوو يةو باضةوة،
َيَٓى ثاضة و ظيَطِى بة ٖةضزوو وآلت زاوة تا يةو ضيَطةيةوة ئةوإ ية زشى
تةْاْةت زةيعاْى نة ئةغيٓا بةي
َيَت.
خةؾاياض ياخى بهات و َةتطغي يةؾهطةنةى يةغةض ئةغيٓا ْةٖيًَ
خةؾاياض يةوة ْةزةتطغا ضيَطةى طةضِاْةوةى بطرييَت ،ضووْهة ئةطةض ططضيإ ٖةضزوو وآلتى
تػازي و َةنسؤْياف ية زشى ياخى بدي و ضيَطةنة زاخبةٕ ،ئةوا نةؾتييةناْى و ضيَطةى
زةضيايي ٖةبوو ،بةآلّ زةيعاْى ئةطةض ئةغيٓا غةضنةوتوو بباية و تواْيباية زؤخيَو بيَٓيَتة
نايةوة ،نة يةؾهطى خةؾاياض بة بيَ تةَيبَ نطزٕ بطةضِيَتةوة ،ئةو نات ٖةخاَةْؿييةنإ،
ْةى تةْيا ية يؤْإ ،بططة ية ئاغياى بضوونيـ ٖيض زةغرتِؤيؿتووييإ ْةزةَا و وآلتةناْى
ئةوىَ يةشيَطزةغتةيي ٖةخاَةْؿييةنإ زةضزةضووٕٖ ،ةضضةْسة شيَطزةغتة بووْةناْيإ ٖيض
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قوضغايي ْةخػتبوو غةض باضى وآلتةناْيإ ،تةْيا غاآلْة ثاؾاناْيإ ٖةْسىَ زياضييإ بؤ ثاؾاى
ٖةخاَةْؿيي زةْاضز ،زياضييةناْيـ ٖيَٓسة ططإ بةٖا ْةبووٕ ،نة بؤ ثاؾاناْى ئةو زةظةضاْة
ببيَتة ئةضى و باضططاْي.
َيَري يةْيَو ئةو وآلتاْةى ية زْيازا بة زاطرينةض ْاغطا بووٕ،
بيَ ظيَسةضِؤيي زةناضئ بً
َةتاْةى زاطرييإ
َجؿيت باف بؤ ئةو زةوي
َةتى ٖةخاَةْؿيي ببيَتة ثاي
َةتيَو ْةبوو وةى زةوي
زةوي
زةنات ،ية ضِاغتيسا ْاتواْري ٖةخاَةْؿييةنإ بة وآلتيَهى زاطريناض ْاو ببةئ ،ضووْهة
َهةنةي بضةوغيَٓٓةوة و غةضَاية و غاَاْةنةي بة تاآلٕ
زاطريناضإ وآلتإ زاطريزةنةٕ تا خةي
َٔ
ببةٕ ،بةآلّ ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ وآلتاْي شيَطزةغتةيي خؤيإ زةثاضاغت ،بؤ ئةوةي ْةٖيًَ
زوشَٓةناْيإ غةضبةخؤييإ ييَ ظةوت بهةٕ.
ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ ضاويإ ْةبطِيبؤوة غاَاْى وآلتة شيَطزةغتةناْيإ و باديإ ييَ
ْةزةغتاْسٕ ،تةْيا ية ناتيَهسا ئةو ناضةيإ زةنطز ،نة ئةوإ زشايةتييةنيإ ببٓواْساية ،بة
ٖةَإ ؾيَوة ،وةى ضؤٕ باديإ ية زواظزة ؾاضة يؤْاْييةنة وةضزةططت ،بؤية ئةطةض خةؾاياض
بيَ تةَيبَ نطزْى ئةغيٓا طةضِابايةوة ؾهؤَةْسي و زةغرتِؤيؿتوويي ئةوإ ية ئاغياى بضووى
ْةزةَا و تةواوي وآلتاْي شيَطزةغتةؾيإ غةضبةخؤ زةبووٕ.
َةتة ؾاضى تػازي و َةنسؤْيا ية
ئةطةض ئةغيٓا غةضنةوتوو بوواية بؤ ئةوةى ٖةضزوو زةوي
زشى ٖةخاَةْؿييةنإ بيَٓيَتة ْاو دةْط ،خةؾاياض ْاضاض زةبوو ٖيَعةناْى خؤى ية يؤْإ
ثاؾةنؿة ثيَ بهات ،بةو ثيَيةي ٖةضزوونياْيـ زةنةوْة بانوضِى يؤْإ و "خةؾاياض"يـ يةويَ
َةتى َةظْي يؤْاْى بووٕ و
تيَجةضِ ببوو و خؤى طةياْس بووة باؾووض ،نة ئةواْيـ زوو زةوي
زاْيؿتوواْى ظؤضيإ ٖةبوو ،زةياْتواْى يةؾهطيَهى طةوضة ئاَازة بهةٕ.
ئةو زةَةف يةؾهطى ئيَطإ طةوضةتط و بةٖيَعتط بوو ية يةؾهطى يؤْإ ،بؤية ئةطةض زوو
َةتة ؾاضةناْى َةنسؤْيا و تػازي ٖيَعيإ ْاضزباية بؤ ٖاوناضى ئةغيٓا ،ئةوا يؤْإ زةبووة
زةوي
خوزإ يةؾهطيَهى بةٖيَعتط ية يةؾهطةنةي خةؾاياضٖ ،ةضضةْسة غةضباظاْى ٖةَوو وآلتةناْي
زيهةي يؤْإ وةى غةضباظاْى ئيَػجاضت و ئةغيٓا بايةخى غةضباظيإ بةضظ ْةبوو ،بةآلّ
فطةواْبووْي يةؾهطي يؤْاْييةنإ ،وايسةنطز يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي تةفطِووتواْا ببيَـت ،ئةوة
بوو خةؾاياض بؤ ئةوةى ضيَطط بيَت ية ناضيطةضيى ئةغيٓا بةغةض زةغةآلتساضةناْى تػازي و
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َيسا ٖةْسىَ ظيَطِ بة ثاؾاناْى ٖةضزوو وآلت بسات ،بؤ ئةوةي زووضيإ خباتةوة ية
َةنسؤْياٖ ،ةوي
بةؾساضيهطزْي دةْط بة غووزى ئةغيٓا.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ وةى ضؤٕ غةباضةت بة شَاضةى يةؾهطى خةؾاياض ظيَسةضِؤييإ
نطزووة ،بة ٖةَإ ؾيَوة غةباضةت بةو ضيَصة ظيَطِةى خةؾاياض بؤ زةغةآلتساضاْى ٖةض يةنة يةو
َةتة ؾاضاْةى ْاضزووة ،ظيَسةضِؤييإ نطزووة .زةبيَصٕ زوو (نطوض زاضيو) ظيَطِي ْاضزووة،
زوو زةوي
برييإ يةوة ْةنطزؤتةوة زوو نطوض زاضيو ية ظيَطِ بة غةضةدمسإ ية بةٖاى ظيَطِ ية بيػت و ثيَٓر
غةزة بةض ية ئيَػتةزا ،ضةْس زةنات و طواغتٓةوةى ئةو بطِة ية ضيَطةى وؾهاْييةوة ثيَويػتى
بة ضةْس ئةغح و ئيَػرت بووة تا بطواظضيَتةوة(.)2
َيَت :نة خةؾاياض بؤ ٖةضيةنة ية زوو زةغةآلتساضى َةنسؤْى و تػازي غةز
تؤغيسيس زةي
َيَت يةو
ٖةظاض زاضيو ظيَطِى ْاضزووة ،ئةو شَاضةية زةنطيَت زضوغت بيَتٖ ،ةضوةٖا تؤغيسيس زةي
وةضظةزا ْةياْسةتواْى ظيَطِةنة ية ضيَطةى وؾهاْى بٓيَطٕ ،ية ضيَطةى زةضياوة ئةو ظيَطِة
طواغرتايةوة ،ثاؾايةنى بةٖيَعى وةى خةؾاياض ْاضاض بوو ،بؤ ئةوةى زةغةآلتساضاْى ئةو زوو
َةتة ؾاضة ية زشى ْةيةْة ْيَو دةْطةوة ،ئةو ٖةَوو ظيَطِةيإ ثيَ زةزات.
زةوي
ية ناتيَهسا خةؾاياض ضاوةضِواْى تواْةوةى بةفط و نةَبووْةوةى غةضَا بوو ،ية زووةَري
َاْطى ظغتاْسا ،ضواضةّ باضيٓى بةفط ٖات ،ئةو بةفطة قوضغرت بوو يةواْي ثيَؿوتط ،غةضَا و
َةى يةؾهطى خةؾاياض يةى َاْطي زي زوانةوت،
َةى داضيَهي زيهة زضيَص بؤوة ،دووي
بةغتةي
َةى يةؾهطةنةى زةضنطز،
بةآلّ ثيَٓر ضؤش ثيَـ ٖاتين بةٖاض خةؾاياض فةضَاْى دووي
يةؾهطةنةى ية ْاوضة ؾاخاوييةنإ زةضضوو و طةيؿتة ثيَسةؾتى تةيهؤ خةؾاياض بؤ ئةوةى
َآل باغي زةنات ئةطةض غةز ٖةظاض نةغيـ
( )2يةؾهطيَهى طةوضةى وةى يةؾهطى خةؾاياض ،تةْاْةت وةى ظةبيشوي
بووبيَت ،تةْيا بؤ خؤضانى يةى ضؤش الْى نةّ غةز ٖةظاض نيًؤ خواضزْى ويػتووة ،ظؤضنات يةؾهطى يةو ؾيَوة زةبيَت
ئاظووقةي يةى َاْطى ال بيَت ،ية اليةني زي نةيوثةية دةْطييةناْيـ زةبيَت بطواظضيَٓةوة ،زةظاْطيَت بؤ ئةو بابةتاْة
َططةناْى زةخػتة بةؾي ثؿتةوةى يةؾهط ،نة يةواْةية ية ٖةظاضإ
َيَت باضٖةي
َآل زةي
يةؾهطى يةو ضةؾٓة وةى ظةبيشوي
َطط ثرت بووبٔ ،بؤية زضوغت ْيية بؤ نةَهطزْةوةي ؾتيَو ثةْا بربيَتة بةض ئةوةى ئةو باضة قوضغة ضؤٕ
َى باضٖةي
ئاشةي
زةطواظضايةوةٖ ،ةض وةى ٖةَوو نةيوثةيةناْي زي ،زةتواْطا ظيَطِةنةف بطواظضيَتةوة ،ثيَويػت بوو بؤ نةَهطزْةوةى
ضيَصةى ظيَطِةنة ثؿيت بة ٖؤناضطةيي زيهة ببةغتاية .وةضطيَطِي نوضزى.
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َةتى ثيَسإ تا دةشْةناْى
غةضباظةناْى غةخيت غةضَاى ظغتاْيإ بريبضيَتةوة ،غيَ ضؤش َؤي
غةضى غاٍَ و ْةوضؤظ ،نة دةشْى ئيَطاْييةنأْ بة خؤؾي بةضِيَ بهةٕ ،ئةو زةيعاْى زواى
تيَجةضِبووٕ ية ثيَسةؾتى تةيهؤ ،زيػإ زةضيَتةوة ْيَو زةظةضيَهي ؾاخاوى ،يةواْةية يؤْاْييةنإ
ٖةوٍَ بسةٕ يةو ْاوضةيةف ثيَـ بة يةؾهطةنةى بططٕ ،بةآلّ ئةو ْاوضة ؾاخاويية وةى
تةضَؤثيٌَ غةخت ْةبوو ،بة ثيَضةواْةى ئةوةى ية تةضَؤثيٌَ ضِوويسا ،يةؾهطةنةى زةيتواْى
َةى يةؾهط زضا،
باؾرت غووز ية تواْاناْى وةضبططيَت ،زواى غيَ ضؤشإ زيػإ فةضَاْى دووي
َيإ
ثيَسةؾتى تيًَهؤيإ ديَٗيَؿت ،زةظةضةيًي ؾاخاوى زةضنةوتٔ ،ثيَؿةْطى يةؾهطةنةى ٖةواي
ضِاطةياْس ،ئةو ْاوضاْة يةاليةٕ يؤْاْييةناْةوة طرياوة ،خةؾاياض فةضَاْى بة ئةفػةضةناْى نطز
بؤ دةْطيَهي زيهة خؤيإ ئاَازة بهةٕ.
غطِووؾتى طةييى تيًَهؤ بة ؾيَوةيةى بوو ،نة طاييػهة دةْطييةنإ زةياْتواْى ييَي
َى ٖةبوو ،بؤية
َى ثايعى ضابطزووزا ،ئةظَووْى تاي
تيَجةضِ بدي ،خةؾاياض ية ؾةضِى تةضَؤثيً
فةضَاْى نطز طاييػهةنإ زةبيَت بةضططييةناْي يؤْاْييةنإ تيَو بؿهيَٓٔ و ضيَطة بؤ ثيازة و
غواضةناْى يةؾهطةنةى بهةْةوة ،تةْاْةت ئةطةض زوايري طاييػهةى دةْطيـ يةْيَو بضيَت،
ٖؤناضى ئةوةى خةؾاياض فةضَاْى نطز ،طاييػهة دةْطييةنإ ية زةضبةْسى تيًَهؤ بجةضِْةوة و
ضيَطة بؤ ثيازة و غواضةنإ بهةْةوة ،ضووْهة طةيييةنة ضيَطةي تيَسا ْةبوو ،ضِيَطِةوى ئةو ظيَيةى
زةنةوتة ْيَوإ زوو ؾاخةنةفٖ ،ةَإ ضِيَطةي ئةو ؾويَٓة بوو ،نة يؤْاْييةنإ وا برييإ
زةنطزةوة ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿييي يةْيَو ئاوزا ؾةضِ ْانات ،بةآلّ ٖةض ظوو بؤيإ زةضنةوت نة
َةَٕ ،ةيساْي ؾةضِ ية طةييي تيًَهؤزاٖ ،ةَإ ضِيَطِةوى ظيَ ،واتة ْيَو ئاو بوو ،غةضباظةناْى
ٖةي
يؤْاْيـ ْاضاض بووٕ ،يةْيَو ئاوزا ضيَطة ية يةؾهطى خةؾاياض بططٕٖ ،ةضزووالى ظيَيةنةف زوو
ؾاخى ييَ بوو ،نة بةضظايييةنةيإ ْيَعيهةى غةز و بيػت َةتط زةبوو ،شةْطاٍَ طؤضزؤْى
َيَت :تا ئيَػتة َاوٕ ،ئيَػتةف وةى ئةو غةضزةَةى خةؾاياض بة ْيَواْياْسا تيَجةضِ
بةضيتاْى زةي
بووة ،بة ؾيَوةيةى زاويَٓى ؾاخةنإ ،نةوتووْةتة غةض ظيَيةنة ،يةوة زةضيَت زوو زيواضى
بةضزئ ية زوو الى ظيَيةنة ضيَ نطا بيَت ،ضووْهة ؾاخةنإ ضِاغت و يووؽ بووٕ ،يؤْاْييةنإ
ْةياْتواْي بوو ية زاويَٓى ؾاخةناْسا ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ بةضز باضاْسٕ بةغةض يةؾهطى خةؾاياضزا
زةغت ْيؿإ بهةٕ ،يةْيَو ظيَيةنةؾسا ،بيَ ئةوةى بتوأْ ظاآلْص ضيَ بهةٕ ،ثيَؿيإ بة يةؾهطى
خةؾاياض ططت.
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يةْيَو ئةو طةيييةزا نة ئاوى تيَسابوو ،ثيَهٗيَٓاْى ظاآلْص بيَ غووز بوو ،بؤية ية دياتى
ثيَهٗيَٓاْى ظاآلْص ،ية غيَ ضِيعى ية زواى يةنسا ويَػتإ ،تا ئةطةض ضِيعى يةنةّ يةْيَو بضيَت،
ضيعى زووةّ ،بة ٖةَإ ؾيَوة ضيعى غيَيةّ ديَطةى بططْةوة .يؤْاْييةناْيـ وةى
طاييػهةناْى ٖةخاَةْؿييةنإ يةْيَو ئاو بووٕ ،ئاو طةيؿبؤوة غةض طؤظيٓطى ثيَيةناْيإ،
ٖةخاَةْؿييةنإ ية بانوضِةوة بؤ باؾووض زةضِؤيؿذي ،ئاوى ضِووباضةنةف ية باؾووضةوة بؤ بانوضِ
زةٖات ،ثيَضةواْةى ئةوإ بوو ،بةآلّ ئاوةنة ٖيَٓسة ظؤض ْةبوو ،نة ضيَطط بيَت ية ٖيَطؾبةضإ
ياخؤ بةضططيهاضإ ،بة زةغتجيَهطزْى دةْط ،طاييػهة دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي بةضةو الى
غةضباظة يؤْاْييةنإ دووآلٕ ،ئةطةض طاييػهةنإ ية ثاْتاييةنى ظؤضزا ٖيَطؾيإ بهطزاية،
َيإ زةزا ية ٖةضزووالوة ييَيإ بسةٕ ،ضووْهة ئةغجةنإ ية تةْيؿتةناْياْةوة
يؤْاْييةنإ ٖةوي
ثاضيَعطاضييإ ْةبوو ،بةآلّ ية ثيَؿةوةي طاييػهةنإ ٖؤناضى بةضططى ٖةبوو ،بطيَتى بوو ية
ئاغٓيَهى زضيَص و ثاْى تيص ،نة ية ثيَؿةوة بةغرتا بوو ،ناتيَو غةضباظى يؤْاْي ية ثيَؿةوة بؤ
نوؾتٓى ئةغجةنإ ٖيَطؾي بهطزاية ،ئةو ئاغٓةى بةضزةنةوت ياخؤ بطيٓسا زةبوو ياْصي
زةنوشضا ،بةآلّ ية ضِووباضي تيًَهؤ ْةيإ زةتواْى ية تةْيؿتةناْةوة ٖيَطؾيإ بهةْةغةض،
ضووْهة طاييػهةنإ تةواوى ثاْتايي ئةو ضِووباضةيإ ية ؾاخةوة بؤ ؾار زاطرينطزبوو،
خةؾاياض فةضَاْى نطزبوو طاييػهةنإ بة ؾيَوةيةى ية تةْيؿت يةى بطِؤٕ ،نة غةضباظة
يؤْاْييةنإ ْةناضٕ بضٓة ْاوةضِاغتيإ و ئةغجةناْيإ بهوشٕ ،ييَدوضِي طاييػهةناْيـ ئةو
فةضَاْةيإ بة وضزى ديَبةدىَ نطز.
ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة ية غةزةناْى ئةّ زواييةزا ية يةنةتيى غؤظيةتي داضإ ْةتةوةى
(َاالطا) ية ييَدؤضِيٓى طاييػهة ظؤض ييَٗاتوو بووٕ ،باؾرتئ ييَدوضِةناْيـ يةْيَو ئةوإ
َسةبصيَطزضا ،بة ٖةَإ ؾيَواظ ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ييَدوضِى طاييػهةنإ يةْيَو
ٖةي
َسةبصيَطزضإ ،بةض يةوةى
َهى باخرت واتة بانوضِى ضؤشئاواى خؤضاغاْى ئيَػتة و ئاظةضباجيإ ٖةي
خةي
بيَٓة ْيَو خعَةتى غةضباظىَ ،اوةيةى زةخطاْة بةض َةؾل و ضِاٖيَٓإ تا باؾرت فيَطى ييَدوضِيٓى
طاييػهة بدي ،بؤ ئةوةي ئةغجة بةٖيَع و غةضنيَؿةناْى طاييػهةنإ بةض فةضَاْى خؤى بهات.
بةٖيَعى و غةضنيَؿيى ئةغجى طاييػهةناْى ئيَطإ بةْاوباْط بوو ،بؤية ثياواْى غةضنيَـ
و تووْسخوو بةو ئةغجاْة زةؾوبٗيَٓسضإ ،يةؾهطي ئيَطاْيـ وضزبيٓى زةنطز ية بةٖيَعى و
َة بٔ ،ويَٓذةى وؾهيإ زةنطزة
غةضنيَؿيى ئةغجى طاييػهةنإ ،تا ئةوإ بةٖيَع و ثطِ ية دووي
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ْاو ؾةضاب ،يةطةٍَ دؤف نؿُيؿيإ زةزاْيَ ،ئةغتةّ بوو تاظة ييَدوضِيَو بهاضيَت ئةغجةنإ
ضةَووف بهات ،بةٖيَعنطزٕ و ٖاضنطزْى ئةغجةنإ تا غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ و
غاغاْييةناْيـ َايةوة ،ية زوايري غةزةى زةغةآلتيى غاغاْييةنإ ،بةٖاى طاييػهةى
َبةتة ييَدوضِيٓى طاييػهة دةْطييةنإ وةى ييَدوضِيٓى طاييػهةيةنى ثطِ ية
دةْطى ْةَاٖ ،ةي
نا ياخؤ ويَٓذة ْيية ،بططة ثيَويػتى بة ييَٗاتوويي دةغتةيي و ؾاضةظايي ٖةية ،بؤية ثياويَهى
بيَ ٖيَع و الواظ ْاتواْيَت طاييػهةي دةْطى ييَ خبوضِيَت ،ضووْهة بةضِيَوةبطزٕ و ضِاَهطزْى
ضواض ئةغجى غةضنيَـ ،نة ية ٖةَوو غاتيَهسا زةياْةويَت وةى زةطوتطيَت طاييػهةنة
َبططٕ ،ثيَويػتى بةٖيَعيَهى دةغتةيي يةنذاض ظؤض ٖةية.
ٖةي
طاييػهةناْى خةؾاياض ٖةَوو ثإ و بةضيين ضِووباضةنةيإ ططتبوو ،ئةَةف بؤ غةضباظة
يؤْاْييةنإ ئاضيؿةيةني َةظٕ بوو ،نة بضٓة ْاوةضِاغتيإ و ية ضِاغت و ضةثةوة ٖيَطؾيإ
بهةْةغةض و ئةغجةنإ بهوشٕ ،ويَطِاى ئةوةف ٖةْسىَ غةضباظى يؤْاْى غةضنةوتوو زةبووٕ و
خؤيإ زةطةياْسة ْاوةضِاغتى طاييػهةنإٖ ،ةضضةْسة زواى نوؾتٓى يةى ياخؤ زوو ئةغح
زةنوشضإ ،ئةو تريٖاويَصاْةى يةغةض طاييػهةنإ بووٕ بة تري ييَيإ زةزإ ياخؤ بةو ئاغٓة
تيصةى ية ثيَؿةوةى طاييػهةنإ بووٕ زةنوشضإ ياخؤ زةنةوتٓة شيَط ثيَي ئةغح و تايةى
طاييػهةنإ ،بةآلّ زةياْتواْى طاييػهةيةى يةناض خبةٕ ،بةآلّ شَاضةى طاييػهةنإ ظؤض بووٕ
و طووؾاضي ظؤضيإ ٖةبوو ،بؤية يؤْاْييةنإ بة ية ناضخػتٓى ضةْس طاييػهةيةى ْةيإ
زةتواْي ،ضيَطة ية ٖيَطؾي طاييػهةناْي زيهةي ٖةخاَةْؿيي بططٕ.
طاييػهةناْى خةؾاياض ضيعى يةنةَى غةضباظة يؤْاْييةناْيإ يةْيَو بطز ،نةؽ ية
غةضباظةناْى ئةو ضيعة ظيٓسوو ياخؤ غةالَةت زةضْةضووٕ ،بطيٓساضاْيـ ْةياْسةتواْى يةغةض
ثيَ بوةغذي و يةنػةض زةنةوتٔ ،تا زةٖات ضِةوؾةنةيإ ضِووي ية خطاثرت زةبوو ،ضووْهة
يةاليةى ئاوى ضِووباضةنة ية ئاناَي تواْةوةى بةفطى ؾاخةنإ تا زةٖات غاضزتط زةبوو،
ئةَةف زةبووة َايةى ئاظاضى ثرتي ئةوإٖ ،ةضضةْسة ئاغيت ئاوةنة نةّ بوو ،بةآلّ بة ٖؤى بيَ
ٖيَعبووْي بطيٓساضةناْةوة زةنةوتٓة ْيَو ئاوةنة ،ئيسي ْةياْسةتواْى غةضيإ بةضظتط ية ئاغتى
ئاوةنة ضِابططٕ و زةخٓهإ.
غةضباظةناْى خةؾاياض ية طةييى تةضَؤثيٌَ الؾةى نوشضاو و بطيٓساضةناْيإ يةغةض ضيَطة
الزةزا ،ية طةييى تيًَهؤف طاييػهة ؾهاوةناْيإ زةطواغتةوة بؤ زةضةوةى طةيييةنة ياخؤ بؤ
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ثؿتةوةيإ زةبطزٕٖ ،ةْسىَ ية غةضباظةناْى خةؾاياض تةْيا ناضيإ ئةوة بوو ،نة الؾةى ئةغجة
نوشضاوةنإ ياخؤ بطيٓساضةنإ و طاييػهة تيَهؿهاوةنإ بةضةو ثاؾةوة ببةٕ ،ضووْهة ضِيَطِةوى
ئاوى ضؾووباضةنةف بةضةو بانوضِ بوو ،واتة ثؿت ؾةضِطةي ئةوإ بوو ،يةو ناضةف ٖاوناضى
زةنطزٕ.
ضيعى يةنةَى غةضباظة يؤْاْييةنإ يةْيَو ضووٕ ،طاييػهة دةْطييةنإ طةيؿتٓة
زووةَري ضيعٖ ،ةضضةْسة يؤْاْييةنإ زييَطاْة زةدةْطإ ،بة ضِّ و تري و تةوض غةضباظةناْى غةض
طاييػهةناْيإ زةنوؾت ياْصي بطيٓساضيإ زةنطزٕ ،بةآلّ ْةياْتواْى بةضبةغت ضيَ بهةٕ ية
تيَجةضِبووْى طاييػهة دةْطييةنإ ،ئةوإ ية دياتى ئةوةي غيٓطى خؤيإ بهةْة بةضبةغت،
زةياْتواْي بة تريى بةضظ ياخؤ ثةضشيٓى ئاغٓري ئةطةض يةْيَو ضِووباضةنة ضيَيإ بهطزاية ،ضِيَطة ية
طاييػهةنإ بططٕ ،تةْاْةت ئةطةض يةَبةضي ضِووباضةنة بؤ ئةوبةضي زيواضيَهى بةضزيٓيإ ضيَ
نطزباية ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ْةيسةتواْى بجةضِيَتةوة ،بةآلّ ئةو ئاَطاظةى بةضططى ْةنةوتٓة
بريي يؤْاْييةنإ ،ضووْهة برييإ يةوة ْةزةنطزةوة ،نة يةؾهطى خةؾاياض ية ئاوزا ٖيَطف
بهات .بةض يةوةى طاييػهةنإ بطةْة غيَيةَري ضِيعى غةضباظة يؤْاْييةنإ ،ئةو ضِيعة بة
فةضَاْى فةضَاْسةنةيإ بؤ زواوة نؿاْةوة ،ظاْيإ نة ئةواْيـ تةْيا يةْيَوزةضٔ و ْاتوأْ
ضيَطة ية طاييػهةنإ بططٕ ،يةوة بة زواوة تا زةضضووْيإ ية ضِووباضي تيًَهؤ ،يؤْاْييةنإ
ضيَطةيإ بة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ْةططت.
تيَجةضِبووْى يةؾهطى خةؾاياض بةو طةييية نة ضِيَطِةوى ضِووباضةنة طةييى تيًَهؤ بوو ،ضواض
ضؤش ياْصي ؾةف ضؤشاْى خاياْس ،بةآلّ ٖةَوو ضيَطةى طاييػهةنإ و ثيازة و غواضةنإ بة ْاو
ئاوزا ْةبوو ،ية بةؾي باؾووضى طةييى تيًَهؤزا ،ضيَطةيةنى باضيو ية تةْيؿت ظيَيةنة ٖةبوو،
نة زةتواْطا ثيايسا تيَجةضِ بدي ،بةآلّ طاييػهةناْيإ يةوىَ نطزةوة و بة ثاضضةنطاوى ية
ضيَطةنةيإ ثةضِاْسْةوة ،ضووْهة ْةزةتواْطا طاييػهة بةو ضِيَطةيةزا بطِوات.
زواى زةضضووْيإ يةو ضيَطةية ،طةيؿتٓة ٖةوضاظيَهى تووْس ،زواى غةضنةوتٔ ية
ٖةوضاظةنة ،ؾاضى (تاضت) زةضنةت ،بؤ طةيؿذي بةو ؾاضةف زةبوواية ْؿيَويَهى تووْس بربِٕ،
َسيَطإ و تؤثري.
يةو ْؿيَوةزا ثرت ية غةز ئةغح ٖةي
ناتيَو يةؾهطى خةؾاياض يةو ْؿيَوة ٖاتةخواضيَ ،نضاْى ؾاضى تاضت ،نة ية وةضظى
بةٖاضزا خؤيإ بة طوٍَ ضِاظاْس بؤوة ،بة غاظ ييَساْةوة ٖاتٓة ثيَؿواظى خةؾاياض ،تاضت ؾاضيَهى
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َةتة ؾاضيَو بة ٖةَإ ْاو بوو ،وةى ظؤضيٓةى وآلتاْى يؤْإ بة
بضووى بووْ ،اوةْسى زةوي
غيػتةَى زضيونطاتي بةضِيَوة زةبطا ،ئةوإ ؾةضِيإ يةطةٍَ خةؾاياضزا ْةبوو ،خةؾاياضيـ ية
زةضةوةى ئةو ؾاضة يةؾهطى خؤى ديَطري نطز.
خةؾاياض بؤ سةغاْةوة و ثؿووزاْى يةؾهطةنةى ثيَٓر ضؤشإ يةو ؾاضة َايةوة ،ية زووةَري
ضؤشى َاْةوةنةيسا ثةيهةضتاف (غي زياؽ) ٖاتة الى و ثيَؿٓياظى نطز ،نة ثةيهةضى ئةو ية
بةضزى َةضَِةضِ زاتاؾيَت.
خةؾاياض وتي :ضةْسى نات زةويَت تا ثةيهةضيَو بؤ َٔ ضيَ بهةيت؟
غي زياؽ وتى :غي ضؤشإ.
خةؾاياض وتى :زةضفةمت ْيية ،تا غي ضؤشإ ييَطة مب ،زةَةويَت بؤ ئةغيٓا بضِ.
غي زياؽ وتى :بةآلّ َٔ نامت ٖةية تا يةطةٍَ تؤزا بيَُة ئةغيٓا ،ئةطةض يةى ية
طاييػهةناْى خؤمت بؤ تةضخإ بهةى َٔ ،يةْيَويسا ناضطةيةنى ثةيهةضغاظي زازةَةظضيَِٓ،
ضؤشاْة ٖيَٓسةى نة ناتت ٖةبيَت ،يةغةض ثةيهةضةنةت ناض زةنةّ تا تةواوى زةنةّ ،بةّ
ؾيَوةية بؤ يةنةجماض ية زْيازا ناضطةيةنى طةضِؤى بؤ ضيَهطزْى ثةيهةضى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي
زاَةظضيَٓسضا.
ضؤشيَو ثيَـ ئةوةى خةؾاياض ية ؾاضى تاضت بةضيَ بهةويَت ،بآلونطاوةيةنى بؤ زاْيؿتوواْى
ئةغيٓا ْاضز ،تيَيسا زةبيَصيَتٖ :ةض نةغيَو خؤى بةزةغتةوة بسات ،زةنةويَتة بةض بةخؿيٓى
ثاؾا و غةض و َاٍَ و ْاَووغي ثاضيَعضاو زةبيَت.
َيَت :ية تةواوى ئةو َاوةيةى يةؾهطى خةؾاياض ية يؤْإ بوو
ثطؤفيػؤض باضٕ يةّ باضةوة زةي
َهى ئةو وآلتاْة ،ئةوةى ية خواضزٕ و ئاييو
ية بواضى خؤضاى و ئاييو ْةببووة باض بةغةض خةي
ثيَويػتى ببوواية زةيهطِى ،بةؾيَو ية ثيَساويػتييةنإ ية ضيَطةى زةضيا و بة ٖؤى نةؾتيطةيي
ٖيَعى زةضياييةوة زةطةيؿت ،ئةوي زيهةيـ بة ثاضة و ظيَطِ زةنطِزضاٖ ،ةضوةٖا زةَييَت :يةؾهطى
خةؾاياض ية يؤْإْ ،اْى تاظةيإ زةنطِى بة ْطخى غيَ بةضز بة يةى (ئةبووٍ) ،بة ثيَوةضى ئيَػتة
ٖةض بةضزيَهى ٖةخاَةْؿيي بطيَتى بوو ية زوو نيًؤ و ْيو ية يؤْإٖ ،ةض ؾةف (ئةبووٍ)
زةبؤوة يةى (زضاخِ) ،نة زواتط بوو بة (زضٖةّ)َ .اَؤغتايةى ية قوتاخباْةيةني ئةغيٓا واْةى
زةوتةوة ،ضؤشاْة زوو زضاخِ َووضةى ٖةبوو ،وضزة وضزة َووضةنةى ظياز زةبوو ،ية نؤتايي
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َطةى ئةغيٓا ية َاَؤغتا زةطريا،
غةضزةَى واْة وتٓةوةى بة ٖؤى ئةو ضيَعةى ية نؤَةي
َووضةنةى ضؤشاْة زةطةيؿتة زواظزة زضاخِ.
َيٓةوةناْى ثطؤفيػؤض باضٕ ،يةؾهطى خةؾاياض نةَرت ْاْى تاظةيإ زةنطِى،
بةثيَي ييهؤي
ئةوإ طةصييإ زةنطِى ،زةياْهطزة ئاضز و ْاْيإ ييَ ضيَ زةنطز ،طةمن بة ٖةض ْطخيَو نة يةاليةٕ
دووتياضاْةوة ثيَيإ فطؤؾطا بوواية ،زةيإ نطِي..ية تةواوى ئةو َاوةيةى يةؾهطى خةؾاياض ية
يؤْإ بووٖ ،يض دووتياض و باخةواْيَو غهاآلى يةغةضيإ ْةبووٖ ،ؤناضى غةضةنيى بؤ
غةضنةوتٓى خةؾاياض ية يؤْإ بؤ ئةو بابةتة زةطةضِيَتةوة ،نة ئةو خةضدي و تيَضووى
َيإ ْةزةزا ية
يةؾهطةنةى ْةزةخػتة غةض زاْيؿتوواْى زةظةضة دياناْى يؤْإ ،ئةواْيـ ٖةوي
زشى ياخى بدي و ؾةضِي يةؾهطةنةى ئةويإ ْةزةنطز.
ناتيَو بآلونطاوةنةى خةؾاياض طةيؿتة ئةغيٓا ،تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى وآلت زاواى نطز
نؤبووْةوةى ثةضيةَاْى وآلت ببةغرتيَت ،ية نؤبووْةوةى ثةضيةَإ بآلنطاوةنةى خةؾاياض خطاية
بةض باؽ ،تيَهطِاي ئةْساَاْى ثةضيةَإ بطِياضياْسا نة ثيَويػتة بةضططى بهةٕ و خؤيإ ْةزةْة
زةغت بةضبةضةنإ..وةى ثطؤفيػؤض باضٕ باؽ زةنات خةؾاياض زةيةويػت تةْيا بة وةضططتٓى
بادى ؾةضِ ية ئةغيٓا ،خؤى ية ؾةضِ بجاضيَعيَت تا ْياظ ثانى خؤى بؤ طةزي ئةغيٓا و طةالْي
زيهةي يؤْإ بػةغييَٓيَت ،بةآل ّ ثةضيةَاْى ئةغيٓا ئةوةيإ ثةغةْس ْةنطز و
خؤبةزةغتةوةزاْيإ ية بةضاْبةض يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي إ بة ثةغتييةنى ية ضِازةبةزةض زاْا و
بطِياضياْسا ظةْطٔ.
ية ئةغيٓا تةواوى ثياوإ غةضباظى يةزةن بووٕ و ية ٖوْةضةناْى دةْطيإ زةظاْىٖ ،ةض
َةت
َةتى ئةغيٓا زةضطريي ؾةضِ بووايةٖ ،ةَوو ثياوإ زةضووٕ بؤ ؾةضِ ،زةوي
ناتيَو زةوي
زةبوواية تا طةضِاْ ةوةيإ َووضة و خةضدى بساتة خاْةوازةناْيإ ،ناتيَو ية ؾةضِزا زةنوشضإ،
َ ةناْى تا طةوضة زةبووٕ ،شْى نوشضاوةنةف تا َطزٕ َووضةى بؤ
َووضةى زةزاية َٓساي
زياضى زةنطا.
ٖةَوو َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئاَاشة بؤ ئةوة زةنةٕ ،ناتيَو سهووَةتى ئةغيٓا
بطِياضى ضؤيَهطزْى ؾاضي ئةغيٓايسا ،بؤ ٖةَوو ئةواْةى ية ؾاض زةضِؤيؿذي تيَضووى ثيَويػتى
يةبةض ضاو زةططت ،ضووْهة ئةواْةى زةضِؤيؿذي ٖةَوويإ شٕ و َٓساٍَ و نةّ ئةْساّ و بة
تةَةْةنإ بووٕ ،ثياوةنإ بؤ بةؾساضيهطزْي دةْط ية ئةغيٓا زةَاْةوة ،سهووَةتى
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َُةْسةنإ زابري
نؤَاضى ئةغيٓا بةضثطؽ بوو ،نة خةضدي شٕ و َٓساٍَ و بة تةَةٕ و غاي
بهات ،دا نةّ ئةْساَةنإ ْةخؤف بٔ ياخؤ بة ٖ ؤى تةَةْى ظؤضةوة ْةتوأْ بةؾساضى
دةْط بهةٕ.
َةتى ئةغيٓا تةْيا بطِياضى
ٖةْسيَو ية َيَصووْووغةنإ وايإ بري نطزؤتةوة ،نة زةوي
ضؤيَهطزْى ؾاضى ئةغيٓاي زاوة ،بةآلّ ئةوإ بطِياضى ضؤيَهطزْى ٖةَوو وآلتةنةياْساٖ ،ةَوو
ثياواْى يؤْإ ية ثيؿةوةضةوة بططة تا زةطاتة دووتياضَ ،اَؤغتا و فةيًةغووفةنإ
َ ةنإ و خعّ و نةغوناض و نةّ ئةْساَةناْيإ ية ئةغيٓا بطِؤْة
ضِةظاَةْس بووٕ تا شٕ و َٓساي
َى بتوأْ ظةْطٔ.
زةضيَ ،بؤ ئةوةى بيَ تطؽ و زووزي
زةويَةتى يؤْإ فةضَاْى بة ٖةَوو ضيٓةنإ نطز ،ئةوةى ؾتاْةي زةتوأْ بيطواظْةوة با
يةطةٍَ خؤياْسا ببةٕ ،ضووْهة ٖةضضى ؾتيَو سييَٓيَتةوة زةبيَتة ٖى ٖةخاَةْؿييةنإ ،بؤية
َُةْساْةوة طواغتياْةوة بؤ
ئةغيٓاييةنإ ٖةضضى تواْيإ ية ضيَطةى شٕ و َٓساٍَ و غاي
زةضةوةى ئةغيٓاٖ ،ةْسيَهيإ ضؤيؿذي بؤ ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإٖ ،ةْسيَهيـ بؤ غاالَري.
يةْيَو ثياوإ تةْيا َاَؤغتاياْى بة تةَةٕ ية دةْط بةخؿطإ و يةطةٍَ َٓسايَةنإ ضؤيؿذي.
ثطؤفيػؤض باضٕ ْووغيويةتى ئةو َاَؤغتاياْةى تةَةْيإ زةطةيؿتة ضٌ غاٍَ ية
بةؾساضيهطزٕ ية دةْط بةخؿطإ ،بةآلّ فةيًةغووفإ زةبوواية بةؾساضى ؾةضِ بهةٕ،
فةيًةغووفاْى ئةغيٓا وةضظؾهاض و مشؿيَطباظ و ْيَعة ٖاويَص بووٕٖ ،ةضوةٖا بة باؾي ضِّ و
زيػهيإ ٖةيَسةزا ،ئةواْةي تةَةْي ؾةضِنطزْيإ ٖةبوواية ،بةؾساضى ؾةضِ زةبووٕ.
َهطزْى ؾاض ،ية ئاناَي
ئةو فةضَاْةى يةاليةٕ سهووَةتى ئةغيٓا زةضضوو ،بؤ ضؤي
ئةوةي ئةغيٓاييةنإ برييإ يةوة ْةزةنطزةوة ،نة خةؾاياض بتواْيَت خؤى بطةيةْيَتة ئةغيٓا،
َةتة ؾاضةناْى باؾووضى يؤْإ ،ية طةييى
ئةوإ ثيَيإ وابوو يةؾهطى ٖاوبةؾي زةوي
تةضَؤثيًَ سا ضيَ يةو يةؾهطة زةططيَت و ْاٖيًََيَت بطةْة ئةو وآلتة ،زواى ثةضِيٓةوةى
خةؾاياضيـ ،ئةغيٓاييةنإ خواظياضبووٕ ،نة ظغتاْى غةخت بتواْيَت ضيَطة ية خةؾاياض
بططيَت ،بةآلّ ظغتاْة غةختةنةى  479 – 480خ .ظ ْةيتواْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي
يةْيَو ببات ،بؤية زواتط ئةغيٓاييةنإ بةئوَيَسي ئةوة بووٕ يؤْاْييةنإ بهاضٕ ية طةييى
تيًَهؤ ضيَطة بةو يةؾهطة بططٕ ،بةآلّ يةويَـ ٖةض غةضنةوتوو ْةبووٕ.
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ئةطةض ئةو بطِياضة ظووتط زةضضووباية ،ئةوإ زةضفةتى تةواويإ بؤ طواغتٓةوةى تةواوى
ئةو نةضةغتاْة زةبوو ،نة زةنطا بطواظضيَٓةوة ،بةآلّ فةضَاْةنة زضةْط زةضضوو ،بؤية
زةضفةتى تةواو بة زةغتةوة ْةبوو ،نةؾتيي ثيَويػتيـ بؤ ضؤيؿتٓى ٖةَووإ ْةبوو،
ضووْهة ٖةَوو إ زةياْةويػت ئةوةى ٖةياْة يةطةٍَ خؤيإ بة نةؾتيي بيطواظْةوة بؤ
ثًؤثؤْع ياخؤ غاالَري ،ية تطغي ئةوةف يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بة زوايإ ْةنةويَت،
ْةياْسةويػت بة ضيَطةى وؾهاْيسا بطِؤٕ بؤ ثًؤثؤْع ،ييَ ئةطةض يةؾهطى خةؾاياض تواْيباى
بةغةض بةضططيهاضاْسا غةضبهةويَت ،زةنةوتة زووى ئةوإ.
ية اليةني زيهة ضيَطةى زةضيا ثاضيَعضاو بووٖ ،يَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ية نةْاضةناْى
ضؤشٖةآلتى ئةغيٓا ْةبوو ،نة خةيَهةنة يةويَوة غواضى نةؾتيي زةبووٕ ،ئةوإ يةطةٍَ
خةؾاياضزا تةضيب زةٖاتٔ.
َة و خواضزْة
غةضَايةى طوْسْؿيٓإ بطيَتى بوو ية (َةضَِ ،اْطا ،بةضاظ ،زاْةويًَ
وؾهةنإ) ،بؤ طواغتٓةوةى ئةواْةف ئةطةض ؾوئَ زةغت بهةويَت ،زةبوواية ئةواْة غواضى
نةؾتيي بهطئَ و ئاييهى ثيَويػتيؿيإ بؤ زابري بهطيَتٖ ،ةضوةٖا زةبوواية ئاوي ؾريْيؿيإ
بؤ باض بهةٕ.
ئةواْةى ْاضاضبووٕ َاٍَ و وآلتيإ ديَبٗئًََ و يةثطِ يةو ؾويَٓة بطِؤٕ ،نة غاآلْيَهى ظؤض
ييَي بووٕ ،يةو ناتةزا زةظأْ ٖةْسىَ ؾتووَةى نة ٖةضطيع بؤ خاوةٕ َاٍَ بايةخى ْةبووة،
تةْاْةت برييؿى ْةبووة ،نة ئةو نةضةغتاْةى ٖةية ،بة بايةر زةنةويَتةوة ،ئةو زؤخة بؤ
خةيَهى ئةغيٓاف ٖاتبؤوة ثيَؿيَ ،بةآل ّ بطزْى نةيوثةزي ظيازة بؤ ئةوإ غةخت بوو ،ئةو
نةغاْةى غةط و ثؿيًة و نةضو يَؿهيإ ية َايَسا ٖةية ،زةظأْ ئةْساَاْى َاٍَ و
َ ةناْيإ ضةْسة ٖؤططى ئةو ئاشةآلْةٕ ،بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةضٔ زةياْةويَت ئةوإ يةطةٍَ
َٓساي
خؤياْسا ببةٕ ،بةآلّ ضيَو يةو ناتةزا ْةخؤؾييةى ٖاتة ثيَـ ،نة زةوتطا ية ضيَطةى غةط و
ث ؿيًةوة بؤ َطؤظ زةطواظضيَتةوة ،بونطات ن ة بيػت غاٍَ زواى ضووْى خةؾاياض بؤ يؤْإ ية
زايهبوو ،بٓاخةى ْؤؾساضي نؤْى زاَةظضاْس ،وتى ئةو ْةخؤؾيية ية غةط بؤ َطؤظ
زةطواظضيَتةوةْٗ ،ا ئةو ْةخؤؾيية بة (يؤغةَيا) ْيَو زةبطيَتْ ،يَوى ْاغطاويؿى (ؾيَطثةدمةى
خويَٓة) ،زواى زوو ٖةظاض غاٍَ ْؤؾساضإ ئةو بؤضووْةيإ ثؿرتِاغت نطزةوة ،بؤية ناتيَو
َةتيإ ْةزةزا غةط و
ثةْابةضةنإ بؤ غواضبووْى نةؾتيية نإ زةضووٕ ،زةضياواْةنإ َؤي
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ثؿيًة َايَييةنإ يةطةٍَ خؤيإ بؤ ْيَو نةؾتيي باض بهةٕ ،ويَطِاى ئةوةى ديابووْةوة ية
َةنإ
َة َايَييةنإ بة تايبةتى بؤ َٓساآلٕ يةنذاض غةخت بوو ،بة ْاضاضى باواْى َٓساي
ئاشةي
َسةططت ،ئةواْيإ ية نةْاضةنإ دىَ زةٖيَؿت و
زةغتيإ ية ثؿيًة و غةطةناْيإ ٖةي
َةناْيإ زةبطزة ْيَو نةؾتييةنإ ،ظؤض داض زةبيٓطا زواى ضؤيؿتٓى نةؾتييةنإ،
َٓساي
غةطةنإ زةنةوتٓة َةيةنطزٕ بة زواى نةؾتييةنةزاٖ ،يَٓسة زةضِؤيؿذي تا بة ٖؤى
ؾةثؤيةنإ زةخٓهإ.
َيَصوو ْووؽ و ْووغةضى ْاغطاو ثًؤتاضى نة ية غايَى ( 46ظ) نؤضي زوايي نطزووة
َةٖ ،يَٓسة ئةَةنساضى غةطةناْيإ
َه ى ئةغيٓا زواى ئةو نؤضة بة نؤَةي
زةيَيَت :خةي
يةغةضيإ ناضيطةض بوو ،نة بة يازى غةطة بة ئةَةنهإ بيٓايةنيإ ضيَ نطز و ْاويإ ييَٓا
(نيٓووؽ ـ غةَا) واتة تةالضي يازطاضى غةطةنإ.
َةناْى
َهةنةي ْاضاض ْةزةنطز تا شٕ و َٓساٍَ و نةّ ئةْساَى بٓةَاي
زةويَةتى ئةغيٓا خةي
َةتى ئةغيٓا ْاتواْيَت غةض و َاٍَ و شٕ و
خؤيإ و غةضَايةيإ بطواظْةوة ،بةآلّ زةيو ت زةوي
َةناْيإ بجاضيَعيَت ،ضووْهة بة ثطوثاطةْسةى فةضَى خةيَهيإ وا تيَطةياْس بوو ،نة
َٓساي
َة
ئيَطاْييةنإ بةضبةض و زضِْسةٕ ،ناتيَو بيَٓة ْيَو وآلتيَوٖ ،ةَوو نةغيَو ،تةْاْةت َٓساي
ؾريةخؤضةناْيـ زةنوشٕ .ويَطِاى ئةوة ٖةْسيَو ية خةيَهى ئةغيٓا نة تواْاى ضؤيؿذي ياخؤ
زةغت ٖةيَططتٔ ية َاٍَ و وآلتيإ ْةبوو ياخؤ زةضفةتيإ بؤ ضؤيؿذي ْةبوو ،ية ئةغيٓا َاْةوة
و ْةضِؤيؿذي.
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دميةنةكانى شازى ئةسيها

يةْيَو َيَصووْووغاْسا غةباضةت بة َيَصووى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا دياواظيى
ٖةيةٖ ،ؤناضى دياواظييةنةف بؤ ئةوة زةطةضِيَتةوة ،نة ية ْيَوإ َيَصووى ٖاتٓى ئةو يةؾهطة
بؤ يؤْإ و َيَصووى ٖاتٓى ٖةَإ يةؾهط بؤ ئةغيٓاف دياواظيى ٖةيةٖ ،ةْسىَ ية
َيَصووْووغإ َاوةى تيَجةضِبووْى يةؾهطى خةؾاياض بةْيَو يؤْإ بؤ طةيؿذي بة ئةغيٓا بة
( )180ضؤش زازةْيَٖٓٔ ،ةْسيَهي زيهة بة ( )150ضؤشٖ ،ةْسيَهيـ بة ( )120ضؤش ،تةْاْةت
َئَ بةض ية ٖاتٓى ظغتاْى  479 – 480خ .ظ يةؾهطى
بة ( )90ضؤشيـ زياض نطاوة ،زةي
َطةى نطؤْؤيؤشييةوة ،واتة
خةؾاياض ٖاتووةتة ْيَو يؤْإ ،ثطؤفيػؤض باضٕ ية ضِيَطةي ٖةْسىَ بةي
َطاْةى ثؿت بة بةغةضضووْى ضؤش و غاٍَ زةبةغتيَت ،زةضي زةخات نة خةؾاياض يةى
ئةو بةي
ظغتإ ية يؤْإ بووة ،دطة يةوةف ئةو بويةضاْةي بؤ يةؾهطى خةؾاياض ية ظغتاْسا ضِووياْساوة
ية َيَصووزا َاوٕ ،بؤية باؽ ية ضِووزاوةناْى ٖاتٓى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بؤ ئةغيٓا
زةنةئ:
ئةغيٓا خوزاوةْسيَهى ٖةبوو بة ْاوى (ئاتٓة) ،نضى ظيَئؤؽ خوزاوةْسى خوزاوةْسناْى
يؤْإ بوو ،يةْيَو ئةغيٓا ثةضغتطةيةى بة ْاوى (ئانطاثووزي) بؤ ئةو ضيَ نطابووْ ،اوى
ؾاضةنةف يةْيَوى ئةو خوزاوةْسوة وةضطريا بوو ،ئاتٓة خوزاوةْسى ضواض ؾتإ بوو ،نة بطيَتى
بووٕ ية( :ئةقٌ ،ظاْػت ،ثيؿةغاظى و ٖوْةض) ،ضووْهة شياْى َطؤظ ية ضِووى َازى و
َةعٓةوى بةو ضواض بابةتةوة بةْسة ،نةواتة ئاتٓة خوزاوةْسى ٖةَوو ؾتيَهى طةزي يؤْإ بوو.
َهةنةيةوة بؤ ئاتٓة ضيَ نطا بوو ،ية
ثةضغتطةى ئانطاثووزي يةْيَو ئةغيٓا يةاليةٕ خةي
ضِاغتيسا ؾاضيَو بوو يةْيَو ئةغيٓا ،تةْاْةت ططيٓطى ية ئةغيٓاف ثرت بووٖ ،يَُاى ؾاضةنة
بوو .ئةطةض نةغيَو تواْاى ْاغيٓى ئانطاثووزي ٖةبوواية ،ئةغيٓاؾي زةْاغي ،بيَ ْاغيٓى
َى ْاغيٓى ئةغيٓاف ،ناضيَهى بيَ غووز بوو.
ئانطاثووزي ٖةوي
َهى ئةغيٓا ية ئانطاثووٍ ططزببؤوة ،بؤية ية َاوةى
ئةقٌَ ،ظاْػت ،ثيؿةغاظى و ٖوْةضى خةي
َةوة ،ئةواْةى زةياْةويَت يةباضةى ئةغيٓا بسوئَ ،باغي ئانطاثووزي زةنةٕ ،بةضزى
( )2500غاي
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بٓاخةى ئانطاثووزي بةض ية زاَةظضاْسْى ؾاضةنة زاْطاوة ،تا ئانطاثووزي زضوغت ْةبوو ،ئةغيٓا
َهى ئةغيٓا ئةقٌَ و ظاْػت و ثيؿةغاظى و ٖوْةضى خؤيإ خػتةطةضِ تا
ْةٖاتة نايةوة ،خةي
طةوضةيي و دواْى بساتة ئةو ثةضغتطةية ،ئانطاثووزي يةغةض ٖةْسىَ ططز بة بةضظايي ّ270
بةثيَوةضى ئيَػتة ضيَ نطا بوو ،تا ئيَػتةف يةو ثةضغتطة دوإ و َةظْة زوو ويَطاْة َاوْةتةوة،
بة ْاوةناْى (ثاضتة ْؤٕ و ئةضى تة ئةيؤٕ) ،ؾويَٓةناْي زيهةي ئةو تةالضة ويَطإ نطإ ،زواتط
بةضزةناْيإ بطزٕ بؤ ئةوةي ية خاْوو زضوغت نطزٕ غووزيإ ييَ وةضبططٕ ،تا ئيَػتةف ية يؤْإ
َهةْسٕ ٖةْسيَو يةو بةضزاْة زةضزةنةوْةوة.
ية ناتى طٌَ ٖةي
ية ( )2500غاٍَ ثيَـ ئةَطِؤ ئةو نةغةى زةيويػت بضيَتة ثةضغتطةى ئانطاثووزي ،بة
َيَٓى ثةغرتاوةى ثاْسا نة طاييػهة زةيتواْى ثيايسا بطِوات غةضزةنةوت ،بؤ ئةوةي
ضِيَطةيةني خيعةي
يةغةض ططزةنةوة بتواْيَت تةواوى ئةغيٓا ببيٓيَت ،يةوىَ ضاوى زةنةوت بة زةضواظةى ثةضغتطةنة،
َهى ئةغيٓاف بة (ثطؤثيًة) ْاوظةزيإ زةنطز ،نة بطيَتى بوو ية زةضواظةيةنى زضوغتهطاو ية
خةي
بةضزى َةضَِةضِ ،بة بةضظى غيَ َةتط و ثاْى زواظزة َةتط ،بة ؾيَوةيةى ضيَ نطابوو ،نة زوو
ثةيهةضى َةضَِةضِ ثايةيةى و زوو ثةيهةضى َةضَِةضِي زيهةيـ ثايةنةي زيهةيإ ضِاططتبوو ،يةغةض
َى نطاوةوة ٖةبووٕ ،نة ٖةَوويإ خعَةتهاضى
زةضواظةنةف ٖةْسىَ ثةيهةضى فطيؿتةنإ بة باي
ئاتٓة بووٕٖ ،ةْسىَ ثاضضةى ئةو ثةيهةضاْة ئيَػتة ية َؤظةخاْةى بةضيتاْيا ية يةْسةٕ َاوٕ،
ئةوةَإ بؤ زضزةنةويَت ،نة بة ض وضزةناضييةنةوة ضيَ نطاوٕ.
بة زةطُةٕ ضِووزةزا نةغيَو بة ططزةنة غةضبهةويَت و ضاوى ية بةضاْبةض َةظْي و دواْى
ئةو زةضواظةية غووضِ ْةَيَٓيَت ،بةضزي َةضَِةضِي ثةيهةضةناْيإ بة ؾيَوةيةى زاْابوو ،نة
ناتيَو ٖةتاويإ بةضزةنةوت ضِةْطاوضِةْط زةٖاتٓة بةضضاو ،بيٓةض زواى تيَجةضِبووٕ يةو
زةضواظةية زةطةيؿتة (ضيَطةى ثريؤظ) ،ية ٖةضزوو الى ضيَطةى ثريؤظ ية َةوزاى زياضنطاوزا
ٖةْسىَ ثةيهةضى فطيؿتةنإ زةبيٓطا ،ثاغةواْى ئةو ضيَطةية بووٕ و بؤ ضيَعططتٔ ية ئاتٓة ،نة
ية ناتى ضووْةوةى بؤ َاٍَ بةو ضيَطةيةزا زةضِؤيؿت ،يةو ؾويَٓة زاْسضا بووٕٖ ،ةض فطيؿتةيةى
َة ئاواآلناْييةوة يةغةض ثايةيةى زاْسضابوو ،بة ؾيَوةيةى زاتاؾطابووٕ ،نة يةى بة يةنى
بة باي
َةناْى غةض ثةضِةنإ زياض بووٕ ،يةو ثةيهةضاْة ئيَػتة تةْيا يةنيإ
َيإ و ٖيًَ
ثةضِةناْى باي
َى َاوة و ية
َاوة ،ية َؤظةخاْةى يؤظةضى ثاضيػة و بة (غةضنةوتٔ) ْاغطاوة ،تةْيا يةى باي
َطةي ئةو
َة يةطةٍَ ثةيهةضةنة بةي
زووضطةى (غاَوَؽ تطاؽ)ـةوة ٖيَٓطاوة ،بةآلّ ٖةض ئةو باي
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ضِاغتييةية ،نة يؤْاْييةنإ ية ٖوْةضى ثةيهةضتاؾي طةيؿتبووْة ئاغتيَو نة ئيسي نةغي
ثيَٓةطةيؿت ،ثةيهةضى غةضنةوتٔ ية ناتيَهسا زاتاؾطاوة ،نة يؤْاْييةنإ ضةْس ثًةيةى ية
زاتاؾيٓى ثةيهةض بةضةو زوا نؿابووْةوة ،بةآلّ يةو ضؤشةوة نة ئةو ثةيهةضة ية زووضطةى
غاَؤؽ تطاؽ زؤظضايةوة و بؤ يؤظةض طواظضايةوة ،تا ئيَػتةف ثةيهةضغاظيَو ْةيتواْي
ثةيهةضيَهى ْيَعيو بةو ثةيهةضة بتاؾيَت ،ية ناتيَهسا نة ئةو ثةيهةضةى وةى َؤزيًَيَو ية
َة
بةضزةغتة ،ناتيَو َطؤظ بة ضيَطةى ثريؤظ تيَجةضِ زةبوو ،ئةو فطيؿتة َةضَِةضِيياْة بة باي
ئاواآلناْياْةوة زةبيٓيَتٖ ،ةغت زةنات بةْيَو زوو ضيع ية فطيؿتةنإ بؤ خعَةتى ئاتٓة
َةناْيإ ية ؾيَوةى
خوزاوةْسى طةوضة زةضِوات .ئةو فطيؿتاْةى ية ؾويَٓةناْي زي تاؾطاوٕ باي
َى
َةناْيإ ،باي
َى نؤتطة ،بةآلّ فطيؿتةناْى ضيَطةى ثريؤظ ٖةض وةى (ثةيهةضى غةضنةوتٔ) باي
باي
َؤناْة ،ية ثؿت
َؤية ،نة بة (ؾاٖري) ْاو زةبطيَت و َةظْرتئ دؤضى ٖةي
دؤضيَو ية ٖةي
ثةيهةضةنإ ،ية زوو الى ضيَطةنة ٖةْسىَ خاْوو ٖةبووٕ ،نة بة بةضزى َةضَِةضِ نطابووٕ،
خعَةتهاضةنإ تيَياْسا زةشيإ ،بةآلّ ٖيض ؾويَٓةواضيإ ْةَاوة ،ئةَةف بة ٖؤى ططاْي بةٖاي
َهى ئةغيٓا خعَةتهاضةنإ فطيؿتة بووٕ
َبةت بة بطِواى خةي
بةضزى َةضَِةضِٖ ،ةَوويإ بطزووٕٖ ،ةي
و يةو خاْوواْةزا زةشيإ ،بةآلّ ية ضِاغتيسا خعَةتهاضة َطؤظةناْى ئةوىَ يةو خاْوواْةزا زةشيإ .ية
ْيَوإ ضيَطةنة و خاْةوةناْسا ،زاضى مشؿازيإ ضاْسبوو ،بة ؾيَوةى زيواض (وةى ئيَػتة ية ثاضنةناْسا
َيإ زةضاْس.
ٖةية) بطِيبوويإ و ية وةضظةناْى (بةٖاض و ٖاوئ و ثايع) طوي
زواى تيَجةضِبووٕ ية ضيَطةى ثريؤظ ،يةنةّ تةالضي طةوضةى ئةو ثةضغتطةية بة ْاوى (ثاضتة
ْؤٕ) يةغةض ططزيَو بة ٖةَإ ْاو بة زياض زةنةوت ،تا ئيَػتةف ويَطاْةناْى ئةو تةالضة َاوة،
َة نة ئةَطِؤ
َيَو زيٓطةى بةضظ و تةنووظي ٖةية ،بةآلّ ئةو ٖؤي
نة وةى ٖؤَييَهى َةظٕ نؤَةي
بةضضاو زةنةويَت ،تةْيا بةؾيَو بوو ية بيٓايةى طةوضةى ثاضتة ْؤْى ضةغةٕ ،دطة يةو تةالضة،
َيَو تةالضي زيهة ٖةبووٕ ،نة ئيَػتة ْةَاوٕ.
بيٓايةى ثاضتة ْؤٕ نؤَةي
َيَو ثةيهةضى َةضَِةضِى
بيٓاى ثاضتة ْؤٕ وةى ٖةَوو بيٓاناْي زيهةي ئانطاثووزي نؤَةي
ٖةبوو ،ضِووناضى تةالضةنةف ٖةض ية َةضَِةضِ بوو ،ئةو ؾويَٓة بطيَتى بووة ية ؾويَٓى زيساضى
َهى بؤ زيساضى خؤى
َو ببيٓيَت يةو ؾويَٓة خةي
ئاتٓة ،ئةو خوزاوةْسة ٖةض ناتيَو ويػتباى خةي
وةضططتووة ،زواى تيَجةضِبووٕ ية بةضاْبةض ئةو بيٓاية ،زةطةيؿتيٓة نؤؾهيَو ،نة بة ؾيَواظيَهى
تةالضغاظي ظؤض بة ؾهؤ زاَةظضابوو ،ئاتٓة يةوىَ ٖاوغةضةنةى زةزيت ،ئةو تةالضةي نة ؾويَٓى
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شوواْى خؤؾةويػتى ئاتٓة بووٖ ،يض ؾويَٓةواضي ْةَاوة ،زواى ئةوةى ية بيٓاي شواْطةى ئاتٓة
تيَجةضِ زةبووئ ،زةطةيؿتيٓة تةالضي (ئةضى تة ئةيؤٕ) ئةويـ ؾويَٓةواضي ْةَاوة.
َة
ئةو بيٓاية ؾويَٓى شياْى (َاضى ثريؤظ) بووٖ ،ةَوو ظيَطِ و ظيو و ياقوت و نوتاي
َهى ئةغيٓا
َسةطريإ ،خةي
ططاْبةٖانإ و فةضف و زياضييةناْى بؤ ئاتٓة زةٖاتٔ يةو ؾويَٓة ٖةي
باوةضِيإ وابوو نة َاضيَهى طةوضة ثاغةواْى غةضةنيى ئانطاثووييية و ئةو طةدميٓةية
زةثاضيَعيَت ،ية دةشْةناْيؿسا دؤضة سةيوايةنيإ ضيَ زةنطز ،نة بة ٖةْطوئ خؤف زةنطا،
باوةضِيإ وابوو نة َاضةنة ئةو سةيواية زةخوات ،بة وتةيةنى زضوغترت خعَةتهاضةناْى
ثةضغتطة سةيوانةيإ زةخواضز و زةياْوت َاضةنة خواضزوويةتى.
َةتى ئةغيٓا ضِايطةياْس ،نة ئةوإ بؤ
ناتيَو يةؾهطى خةؾاياض ية ئةغيٓا ْيَعيو نةوتةوة ،زةوي
َيَت طةدميٓةنةى
ئانطاثووزي ْيطةضإ ْري ،ضووْهة ئةوىَ خوزاوةْسيَهى ٖةية زةيجاضيَعيَت و ْاٖيًَ
بةضزةغتى بةضبةضةنإ بهةويَت ،ية ئاناَى ئةو بريوباوةضِةزا ٖةَوو ئةو نةغاْةى تواْايإ ْةبوو،
نةيوثةية ططإ بةٖاناْى خؤيإ ببةْة زةضةوةى ؾاضٖ ،ةَوويإ ية ئانطاثوويي زاْا و خؤؾيإ بووْة
َٓيابووٕ نة ٖةخاَةْؿييةنإ زةغتيإ ْاطاتة ئةو ثةضغتطةية.
زاْيؿتووى ثةضغتطةنة ،زي
ئةوةى يةباضةى ئانطاثووزي باغهطا ،تةْيا بطيَتى بوو ية بيٓيٓةناْى بيٓةضيَهى ئاغايي،
نة ( )2500غاٍَ ثيَـ ضووْى بؤ ئةو ؾويَٓة بةضضاوى زةنةوت ،بيٓةضى ئاغايي ْةيسةتواْى
بعاْيَت ئةو ثةضغتطةية بة زةغت ض وةغتاطةييَو زاَةظضاوة ياخؤ ناّ بيٓاغاظإ ناضيإ تيَسا
نطزووة ياْصي ناَةٕ ئةو ثةيهةضتاؾاْةي ئةو ثةيهةضة دواْاْةيإ زاتاؾيوة؟ نئَ
غةضثةضؾتياضاْى ثةضغتطةى ئانطاثووزي ،ئةو نةتيباْةى يةغةض زيواضةناْى بيٓاناْى
ئانطاثوويي ْووغطاوْةتةوة ناضى ناَة خؤؾٓووغاْة؟.
بيٓةضى ئاغايي ْةيسةظاْى ئانطاثووزي يةو ضؤشةوة نة زضوغت نطا تا ئةو ضؤشةى ويَطإ نطا،
َهى ئةغيٓا بةضزةواّ بيٓاى ْويَيإ بؤ
ٖةضطيع ناضى بيٓاغاظى تيايسا تةواو ْةبوو ،واتة خةي
غةض بيٓا نؤْةنإ ظياز زةنطز ،بةضزةواّ ثةيهةضةناْيإ يووؽ و ثاى زةنطزةوة و خاْووةناْيإ
ْؤشةٕ زةنطزةوة.
َهى ئةغيٓا ية غةضةتاوة تانو يةْيَوضووْى ؾاضغتاْييةتةنةيإ،
ئةو ْةيسةظاْى خةي
بةضزةواّ يةطةٍَ ئانطاثووزي يةنططتوو بووٕ و خؤيإ يةو دياْةزةنطزةوة ،ئةو ضؤشةى ئةغيٓايإ
بةديَٗيَؿت ،بطِواى بةٖيَعيإ ٖةبوو نة ئانطاثووزي زةغتى ييَ ْازضيَت ،ئةوإ يةو ؾاضة ضؤيؿذي
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و خؤيإ طةياْسة ثًؤثؤْع ،بطِوايإ وابوو نة ئاتٓة ثاضيَعطاضى ية ثةضغتطةنةى زةنات و َاضى
َيَت ئةو طةدميٓةية بهةويَتة زةغت
ثريؤظ نة ثاغةواْى طةدميٓةى ثريؤظة ْاٖيًَ
ٖةخاَةْؿييةنإ.
ٖريؤزؤت ْووغيويةتى نة َاضى ثريؤظ َاضيَهى ضِاغتى ْةبوو ،تةْيا ٖيَُاى يةى ية
خوزاوةْسإ بوو ،نة ثاضيَعطاضى ية طةدميٓة زةنطزٖ( ،ريؤزؤت بة ضِةطةظ يؤْاْى بوو ،باوةضِى
تةواوى بة ئانطاثووزي ٖةبوو).
َهيإ زةنطز،
َهطزْى وآلتةنةيإ ،ئاَؤشطاضى خةي
َةتى ئةغيٓا ناتى ضؤي
زةغةآلتساضاْي زةوي
َة ببةٕ ،تا بؤ
نة غةضةضِاى بطزْى نةضةغتة ططاْبةٖاناْيإٖ ،يَٓسةى تواْايإ ٖةية زاْةويًَ
ٖةخاَةْؿييةنإ ية بةضزةغت ْةَيَٓيَتةوةٖ ،ةضوةٖا سهووَةتى ئةغيٓا وتيإ َاوةى زوو
غايةبةض وبووّ ية ثًؤثؤْع باف ْيية و بة ٖؤى ضؤيؿتٓى ٖةَوو ئةغيٓاييةنإ بؤ ثًؤثؤْع و
َة و خؤضاى زةبٔ ،بؤية ثيَويػتة بؤ
غاالَري ،ئةو زوو ؾويَٓة زووضاضى نةَبووْةوةى زاْةويًَ
َة يةطةٍَ خؤياْسا
ئةوةى بطغي ْةَيَٓٓةوة و خؤضاني تةواويإ ال بيَتٖ ،يَٓسةى زةتوأْ زاْةويًَ
َهى
َةنإ َاْةوة و خةي
ببةٕ ،بةآلّ بة ٖؤى ْةبووْى ئاَيَطةناْى طواغتٓةوةٖ ،ةْسىَ ية زاْةويًَ
ئةغيٓا بةٖيواي ئةوة بووٕ ،نة بةضزةغتى ٖةخاَةْؿييةنإ ْةنةوٕ.
ية ْاوضةى ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإ ،يةؾهطيَهى غي ٖةظاض نةغي بؤ ؾةضِى خةؾاياض
ئاَازةنطابوو ،يةشيَط فةضَاْسةيي (نًؤّ بطؤتؤؽ) ،ئةو فةضَاْسةية زة ٖةظاض ية غةضباظةناْى خؤى ية
ضيَطةى زةضيا طةياْسة ْاوضةى (ططإ غيا) ية بانوضِى ئةغيٓا ،ئةواْى ضِاغجاضز تا ئةو ضيَطةيةي بؤ
ئةغيٓا زةضيَت ويَطإ بهةٕ ،بؤ ئةوةي يةؾهطى خةؾاياض ْةتواْيَت يةو ضيَطةيةوة بطاتة ئةغيٓا ،ئةو
ضيَطةيةف وةى تةضَؤثيٌَ زؤخيَهى تايبةتى ٖةبوو ،نةوتبؤوة ْيَوإ زةضيا و ؾار ،ئةطةض ويَطإ بهطاية
ٖةخاَةْؿييةنإ ْةيسةتواْى يةو ضيَطةيةوة بطةْة ئةغيٓا.
ية وآلتى يؤْإ ْؤ ؾاض بة ْاوى (ئةغيٓا) ٖةبوو ،بةآلّ ييَطة باغي ئيَُة يةباضةى ثايتةختى
ْاغطاوى وآلتى ئاتيهة ،نة ْيَعيهةى سةوت نيًؤَةتط ية بةْسةضى (ثريؤؽ) زووض بوو ،زةنطيَت
َيَري ئةغيٓاف بةْسةض بوو ،زةبيَت ئةو ثطغة وةى خؤي خبةيٓة ضِوو ،نة ئيَُة ئةغيٓا بةو
بً
ؾيَوةية باؽ بهةئ ،نة ية  480يا  479خ .ظ يةاليةٕ غةضباظاْى خةؾاياضةوة بيٓطاوةْ ،ةى
وةى غةضزةَاْى زواتط.
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َى  480ياخؤ  479خ .ظ ناتيَو غةضباظ و ئةفػةضاْى خةؾاياض طةيؿتٓة ئةغيٓا،
غاي
ٖيَؿتا ٖةْسىَ بةؾي ئةو ؾاضة بيٓا ْةنطابووٕ .بؤ صيووْة باخة بةْاوباْطةنةى (ئةنازضييا) ،نة
ؾويَٓى شيإ و واْة وتٓةوة و َطزٕ و ْاؾتٓى ئةفالتووٕ بووٖ ،يَؿتا زضوغت ْةنطابوو،
ٖةضوةٖا (ييػة) نة ئيَػتة ئةو ْاوةيإ بؤ قوتاخباْةنإ بةناضٖيَٓاوة( ،بة زةضضوواْى
بةؾةناْى بةضايي ياخؤ ْاوةْسى ظاْػتةنإ زةوتطيَت ية ناتى ضووْى ئةواْسا ْةبوو)(.)1
ئةو نات ٖيَؿتا تةالضي َةظْي (ثاضتة ْؤٕ) بيٓا ْةنطابوو ،ييػةيةني زيهة ،ية
نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى ضِووباضي بضوونى (ئيًى غؤؽ) بووْ ،ةٖاتبوو نايةوةْ .ابيَت ييػةى
َة بة يةى بعاْري ،ضووْهة ييػةى زووةّ بؤ خوزاوةْسى ضِووْانى و
يةنةّ و ئةَةى زوايي بة ٖةي
ٖوْةض (ئاثؤيؤٕ) بيٓا نطا.
ئةغيٓا ؾاضيَو بوو ،زةتواْطيَت بوتطيَت (ثي ظيؼ تطات) زاضيةظضاْس ،ئةو ثياوة ية تةَةْى سةفتا و
َي و ية  527خ .ظ نؤضي زوايي نطزووة ،ؾاضى ئةغيٓاى ية طوْسيَهى طةوضةوة طؤضِى بؤ
غيَ غاي
ؾاضيَهى طةوضة ،ويَطِاى ئةوةى زاَةظضيَٓةضى ئةو ؾاضة بووة ،بةآلّ َيَصووى ديٗإ بة نؤنةضةوةى
ؾيعطةناْى (ٖؤَيَط) زةيٓاغٔ ،ية تةواوى ئةو ناضاْةى نطزوويةتى ،تةْيا ئةو ناضة بؤ ئةو بوو
بةغةضَايةيةني َةظٕ و ْاوى ئةوى بةزضةوؾاوةي ٖيَؿتةوة.
ناضى ثاؾاى َوظةفةضييةى باؾووضى ئيَطاْيـ ،نة بؤ نؤنطزْةوةى ؾيعطةناْى سافعى
ؾرياظى ئةدماَي زا ،يةو ناضة زةضيَت ،نة ثي ظيؼ تطات بؤ نؤنطزْةوةى ؾيعطةناْى ٖؤَيَط
نطزىٖ .ؤَيَط و سافع ٖةضزوونيإ ْابيٓا بووٕ ،بيػت و زوو غةزة ية ْيَواْياْسا ٖةية،
ٖةضزوونيإ باوةضِيإ وابوو ،نة زواى َطزْيإ ْابيَت ٖيضيإ يةزوا دىَ سييَٓيَت ،بؤية
ؾيعطةناْيإ نؤْةنطزةوة.
ثاؾاى َوظةفةضيى بؤ نؤنطزْةوةى ٖةض بةيتيَو ية ؾيعطةناْى سافع يةى َيػكاٍَ ظيَطِى
زةزا ،ئةواْةف تواْاى ؾيعطيإ ٖةبوواية بة ؾيَواظى سافع ،زةٖاتٔ ظيَطِيإ وةضزةططت ،بؤية
َهاْي
ْابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ ببري ،نة بؤضى بةؾيَو ية غةظةيةناْى سافع ٖى خةي
( )1ييػة ْاوى طةضِةنيَو بوو ،نة ئةضةغتؤ قوتابية ْاغطاوةنةى ئةفآلتووٕ يةوىَ زةشيا و واْةى زةوتةوة ،ئةو
وةى ْةضيتيَو ية ناتى واْة وتٓةوة ية يةى ؾوئَ ْةزةوةغتا ،بؤية واْة وتٓةوةى ئةضةغتؤ بة واْةى بةضِيَسا
َآل).
ضؤيؿتوو ْاوظةز زةنطيَ( ،ظةبيشوي
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زيهةيةٖ ،ةض نةغيَو ْةختيَو تواْي ؾيعط ْووغيين ٖةبوواية ،غةظةزي زةوت و ْاوى سافعى
ية نؤتايي ؾيعطةنة زةٖيَٓا و ضةْسئ َيػكاٍَ ظيَطِى وةضزةططت.
زوو ؾاناضى َةظْي ٖوَيَط بة ْاوةناْى (ئيًياز و ئؤزيػة) ٖةضزوونيإ ؾيعطٕ ،زةبيَت
ٖةضزوونيإ بة زةقة نؤْة يؤْاْييةناْيإ خبويَٓسضيَٓةوة تا بةٖا ئةزةبييةنةيإ بعاْطيَت،
يةاليةٕ ثي ظيؼ تطات نؤنطاْةوة و بةف بةف نطإ ،ئةطةض ئةو ناضةي ئةدماّ ْةزاية ،يةواْة
بوو ئةَطِؤ نةؽ ئاطةزاضى ئةو زوو ؾاناضة ْةبووايةٖ ،ةض ؾاناضةناْي "ٖؤَيَط"يـ وايهطز
ْاوي ثي ظيؼ تطات ية َيَصووزا بةظيٓسوويي و بؤ ٖةتا ٖةتايي سييَٓيَتةوة.
َى  480ياخؤ  479خ .ظ ية باؾووضةوة زةضري بؤ ثايتةختى ئاتيو ،ضووْهة يةؾهطى
غاي
خةؾاياض يةو ؾويَٓةوة ضؤيؿتة ْيَو ئةو ؾاضة ،يةنةّ ؾت نة بةضضاو زةنةويَت تةالضيَهي
بضووى و دواْة بة ْاوى (نايريؤ) ،ناْييةى يةْيَو ظةوييةنةيةوة زيَتةزةضٖ ،ةض يؤْاْييةى نة
بةو ديَطةيةزا بطِوات ،ئاوى ييَ زةخواتةوة ،تةْاْةت ئةطةض تيٓووف ْةبيَت ،ضووْهة ئاوى ئةو
ناْيية ثريؤظة ،بةو ثيَيةي يةنيَو ية خوزاوةْساْى يؤْإ غةضثةضؾيت زةنطز ،بؤية ٖةض نةغيَو
ييَي زةخواضزةوة ثاى زةبوَوة ،زواى ناْياوةنة زةطةيٓة زيواضى ؾاض ،نة ضواض زةوضةى ؾاضةنةى
ططتووة ،ية ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض ْؤ زةضواظةى ٖةبوو ،زيواضى ؾاض بة نةضثووض و
خؿت ضيَ نطا بوو ،ية ناتيَهسا تةالضةناْى ْيَو ؾاض بة بةضز ضيَ نطابووٕ ،بة ٖؤى نوضِتى
زيواضةنة و ضيَهطزْى بيٓاناْى ْيَو ؾاضةنة يةغةض ططزةنإ ،زةتواْطا ٖةَوو تةالضةنإ ية
زةضةوةى زيواضةنةوة ببيٓطيَت ،ؾةقاَةناْي ْيَو ؾاضيـ بةغةض ططزةناْسا زضيَصزةبٓةوة.
ئيَُة ية زةضواظةى بةضاْبةضَإ ،نة بة (ئؤيةَجيؤّ) زةْاغطا ،ضوويٓة ْيَو ؾاض و
طةيؿتيٓة طةضِةنى ئؤيةَجيؤّ ،ئةطةض ٖةؾتا غاٍَ زواتط ضووبائ ية بةضاْبةضَاْسا ثةضغتطةى
طةوضةى (ظيَئؤؽ ياخؤ شووثيتيَطٕ) نة ( )124زيٓطةى ٖةبوو ،زةنةوتة بةضضاوَإ ،ئةو نات
َيَو خاْوو
ئةو ثةضغتطةية ْةبوو .ية ٖةضزوو الى ضيَطةى ئيَُة و ية زاويَٓى ططزةنإ نؤَةي
زةبيٓطإ ،نة ٖةَوويإ يةى ْٗؤّ بووٕٖ ،ةض يةنةيإ زوو ٖةيواْى ٖةبوو ،يةنيإ ضِووى ية
باؾووض و ئةويسيي ضِووى ية بانوضِ بوو ،زاْيؿتوواْى ئةوىَ ية وةضظى ظغتإ بؤ غووز وةضططتٔ
ية طةضَاى ٖةتاو ية ٖةيواْى باؾووض زازةْيؿذي ،ية ٖاويٓسا يةبةض فيَٓهي ية ٖةيواْى بانوضِ
زةْووغذي ،زواى ( )25غةزة ،بةو ٖةَوو ثيَؿهةوتٓة ثيؿةغاظييةَ ،طؤظ ٖيَؿتا ْةيتواْيوة
خاْووى تةْسضوغت و باؾرت يةو خاْووة يةى ْٗؤَيياْةى ئةغيٓا ضيَ بهات.
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ية ٖيض يةى ية خاْووةناْسا نةضةغتةيةى ْةزةزؤظضايةوة ،نة ية ثيَساويػتييةناْى َاٍَ
َى غةضَايةزاضةناْيـ ؾتيَو وةى قةْةفة و بابةتى ئاغووزةيي
ثرت بيَت ،تةْاْةت ية َاي
َيَو ْةبوو ،نة ئاَيَطى ضةْط (ئاَيَطيَهى َوظيهة) ياخؤ
ْةزةبيٓطا ،بة ثيَضةواْةوة ٖيض َاي
َةناْسا بطيَتى بوو ية ثةضزة،
ْيطاضنيَؿى و بةضزتاؾي ييَ ْةبيَت .تةْيا بابةتى دواْهاضى ية َاي
َهي ئةغيٓا ظؤض ططيٓطيإ بة ثةضزة زةزا و ئاضةظوويإ زةنطز ثةضزةنإ دواْرت و زضويٓيإ
خةي
َيئَ ثةضزة
باؾرت و ضِاظاوةتط بٔ ،ئةَطِؤ ية ٖةض ؾويَٓيَهى زْيا نة ثةضزة ٖةبيَت ،زةبيَت بً
َهى يؤْاْةوة ٖاتةنايةوة ،تةْاْةت دًوبةضطيـ بة واتاى ثوخت و دواْى
زضوئ يةاليةٕ خةي
َهي ئةغيٓا نطاية ْةضيت ،ئةوإ ظؤض ططيٓطيإ بة دًوبةضطى دوإ زةزا،
ئةَطِؤ يةاليةٕ خةي
َهطزْى ؾاضةنة ،نةؽ ية
بةآلّ ية ضؤشى ضووْى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ْيَو ؾاض ،بة ٖؤى ضؤي
ضِيَطِةوةناْى ْيَو ؾاض ْةزةبيٓطا ،تا دواْى دًوبةضطةناْيإ غةضةدمى ٖةخاَةْؿييةنإ
ضِابهيَؿيَت ،ئةطةض ثةغةْسى بهةئ ،نة يةى ية زةضنةوتةناْى ؾاضغتاْييةت ،يةبةضنطزْى
دًوبةضطى ْويَ بيَت ،ئةوا زاْيؿتوواْى ئةغيٓا بة ثيَؿطِةواْى ؾاضغتاْييةت زةظاْطئَ.
زواى تيَجةضِبووصيإ ية طةضِةنى ئؤيةَجيؤّ ،ضؤيؿتري بةضةو بانوضِى ؾاض ،طةيؿتيٓة طةضِةنى
ئاضئؤثاطؤؽ ،نة ية ظَاْى فةضةْػي بة ئاضئؤثاش ْاغطاوة .يةو طةضِةنةف ضةْس ططزيَو بةضضاو
زةنةوت ،نة يةغةض يةنيَهيإ تةالضيَهي بةضزئ بة ْاوى ئاضئؤثاش ٖةبوو ،بطيَتى بوو ية
زازطةى ئةغيٓا ،يةو زازطةيةزا ثاضيَعةضةنإ زانؤنييإ ية تاواْباضإ زةنطز ،زةبيَت بعاْطيَت نة
بووْى ثاضيَعةض ية زازطةناْسا زاٖيَٓاْةناْى غةزةناْى ٖاوضةضر ْيية ،ية ( 500خ .ظ) ية
زازطةى ئائؤثاش ية ؾاضى ئةغيٓا ثاضيَعةضةنإ زانؤنييإ ية تاواْباضإ زةنطز ،بةآلّ ئةطةض
ثاضيَعةضاْى ئةو غةضزةَة ،نة ٖةَوويإ ظاْهؤيإ تةواو نطزووة زةضووْة ئةو زازطةية ،تواْاى
بةضططى ية تاواْباضاْيإ ْةزةبوو ،ضووْهة ثاضيَعةضاْى ئةو غةضزةَة ناتى ثيَؿهيَـ نطزْى
باغةنةيإ بؤ بةضططى ية تاواْباض ،زةضٓة ْيَو باغي نؤَةآليةتى ،غياغيي و زةضِووْي .ية
زازطةى ئاضئؤثاش ثاضيَعةضإ بؤيإ ْةبوو ية باغةنةيإ زةضبضٔ ،بة ثيَضةواْةوة َافى بةضططيإ
ييَ ظةوت زةنطا ،زازوةضاْى ئةو زازطةاية ٖيَٓسة وضزبري و ضِةقبووٕ تا ئيَػتةف ْاويإ زةبطيَت.
ئيَُة ية ضؤشيَهسا ضوويٓة ْاو ئةغيٓا ،ؾاضةنة ضؤٍَ بوو ،بؤية ْة زةْطى غاظ و ضةْطْ ،ة
ئاواظى زةْط بيَصةناصيإ بؤ ْةزةٖات ،بةآلّ بيَطوَإ ئةطةض ضِةوف و شيإ يةو ؾاضة ئاغايي بوواية،
ئةوا ؾاضةنة ْةتةْيا زةْطى غاظ و َوظيهُإ زةبيػت ،بططة زةْط بيَصةناْيؿُإ زةبيين ،نة
33

ظؤضيٓةيإ ئافطةت بووٕ ،زةَاْبيين ية ٖةيواْةناْسا خاصية طةدمةنإ زاْيؿتووٕ و بػهةناْيإ
زاوةتة زةغت ؾٓةى با و بة ثةدمة ْاغهةناْيإ ضةْط زةشةْٔ ،نيص و خاصية طةدمةناْى ئةغيٓا
اليإ ْةضيت بوو ،نة ثطضيإ بةضزةْةوة غةض ؾإ و ًَيإ ،تا با بؤيإ بصانيَٓيَتْ ،ةضيتيَهي
زيهةيإ ئةوة بوو ،نة ية ٖةيواْةنإ زازةْيؿذي و ضةْطيإ زةشةْى ،بؤية زضيةْى ئافطةتيَهى
طةْر نة بػهةناْى بة زةغت باوة شاناوة و ضةْط ييَ زةزات ،بؤتة زضيةْيَهى نالغيو،
ئيَػتة نةؽ ْاتواْيَت ئةو زضيةْة بة ؾيَوةيةني زيهة خباتة بةضضاو ،زواى طةضِةنى ئاضئؤثاش
طةيؿتيٓة طةضِةنى (َؤظيؤّ) ،تةالضي طةوضة بة ؾهؤى َؤظيؤّ يةغةض ططزيَو بة ٖةَإ ْاو
بوو ،ية ضِاغتيسا بطيَتى بوو ية ثةضغتطةيةى نة بؤ ٖةض ْؤ خوزاوةْسةنةى ٖوْةض ضيَ نطابوو،
نة بطيَتى بووٕ ية:
 )1نًيؤ خوزاوةْسى َيَصوو.
 )2ئؤتطةخ خوزاوةْسى َوظيو.
 )3تازي خوزاوةْسى نؤَيسيا.
 ٌَ )4ثؤ َئَ خوزاوةْسى تطاشيسيا.
 )5تةضخ ظي ؾوض خوزاوةْسى تطاشيسيا.
 )6ئةضاتؤ خوزاوةْسى الواْسْةوة.
 )7ثوييِ فوو خوزاوةْسى غةظةٍ.
 )8ئؤضاْى خوزاوةْسى ئةغتيَطةْاغي.
 )9نازي يووخ خوزاوةْسى ضةواْبيَصى.
ْابيَت َؤظةخاْةي ئةغيٓا ،ئةو َؤظةخاْةيةى زوو غةز غاٍَ زواتط ية ئةغهةْسةضييةى
َيػط ضيَ نطا بة يةى زابٓريَ ،ؤظةخاْةي غةضةنيى ٖةض ئةوةية ،نة يةغةض ئةو ططزةى
ئةغيٓا بوو ،ية زووالى ئةوزا زوو ططز بة ْاوةناْى (تةْف و ثؤبيَهؼ) ٖةبووٕ ،زواى
تيَجةضِبووٕ يةو طةضِةنة ،ية الى بانوضِ طةضِةنى ئانطؤثووزي بوو ،الى ضؤشئاوامشإ طةضِةنى
َيٓيإ
(غيَطاَيهؤّ) ٖةبوو ،ئةو طةضِةنة ؾويَٓى طؤظةطةض و ئةو نةغاْة بوو ،نة بابةتى طً
زةنطز ،ية ؾويَٓة ضِاظاوةناْي ئةو ؾاضة بووٖ ،ةَوو ئةو ثيؿةوةضاْةى ئةو ناضةيإ زةنطز يةو
طةضِةنة ْيؿتةديَبووٕٖ ،يَؿتا ئةغيٓا ٖيَٓسة طةوضة ْةببوو ،نة زوناْةنإ و ؾويَٓى ْيؿتةدىَ
يةيةى دوزا ببٓةوة ،وةى ئيَػتة طةضِةنى ثيؿةغاظى و ْيؿتةديَ ييَو ديا ْةبووٕ.
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َيٓةناْيإ بة ضِةْطة دياواظةنإ زةضِةْطاْس و ية نوضِةزا
طؤظةطةضةناْى ئةغيٓا زةفطة طً
َيٓةناْى ئةغيٓا ٖيَٓسة دوإ بووٕ ،نة َطؤظ ْةيسةويػت
غووضيإ زةنطزْةة ،زةفط و ئاَاْة طً
َبططيَت ،ؾاضغتاْييةتى ْويَى ٖوْةضى تةالضغاظى بووة ٖؤناضى يةْيَوضووْى
ضاويإ يةغةض ٖةي
َيٓةنإ ،بةآلّ ية ( 500خ .ظ) ئةغيٓا ية طةضَةى ثيَؿهةوتٓى ئةو ثيؿةغاظيةزا
زةفطة طً
بوو ،ثيَويػتبووْى ئةو ثيؿاْة بووة َايةي ثيَؿهةوتٓيإ ،زاْيؿتوواْى ئةغيٓا ية ضيَؿتداْة
َيري بووٕ ،ضووْهة زةياْعاْى
َةناْيؿيإ طً
و غةض خواْةناْيإ غووزيإ ية ئةوإ زةزيتَ ،ةدمةي
َة َػةنإ زةبٓة ٖؤى شةٖطاويبووْى َطؤظ ،ئةوإ ٖيَؿتا غووزيإ ية قةآليي ْةزةزةيت
َةدمةي
َى بةضزيٓيؿيإ ٖةبوو.
َةناْيإ ،يةطةٍَ ئةوةؾسا ئةوإ َةدمةي
بؤ غجى نطزْةوةى َةدمةي
ٖةضضةْسة ية ئةغيٓا طؤظةغاظى خوزاوةْسى تايبةتى ْةبوو ،بةآلّ غاآلْة ية َؤظيؤّ واتة
َيٓةنإ،
ثةضغتطةى ْؤ خوزاوةْسةنةى ٖوْةض زياضى زةزضاية خاوةٕ دواْرتئ زةفطة طً
َسةنةْس،
طؤظةطةضةنإ ٖيَُاى تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو ،ئةو ٖيَُايةيإ يةغةض طؤظةناْيإ ٖةي
ئةو ثيؿةية ية باوى بؤ نوضِ زةَايةوة ،ضةْسئ خاْةوازة تا غةزةى زووةَى ثيَـ ظايٓيـ بةو
َةتة
َيٓةناْيإ بةْاوباْط بووٕ و بؤ فطؤؾذي زةْاضزضإ بؤ زةوي
ثيؿةيةوة خةضيو بووٕ ،زةفطة طً
ؾاضةناْي زيهةي يؤْإ.
زواى بيٓيٓى طةضِةنى طؤظةطةضةنإ ،باؾرت وابوو بضيٓة ئانطاثووزي ،ية ئةويَوة بةضةو
بانوضِ بطِؤئ ،ية بانوضِى ئانطاثووزي طةضِةنيَو بة ْاوى (نؤزي تؤؽ) ٖةبوو ،نة ظؤضيٓةى
ثيؿةوةضةناْى ؾاض يةو طةضِةنة بووٕ و بة طةضِةنى ثيؿةغاظى زةْاغطا ،يةو طةضِةنة دطة ية
بابةتة ناْعايية ثيَساويػتييةناْى ْاوَاٍَ و ثةضغتطةنإ ،مشؿيَطْ ،يَعة ،ضةقؤ و ظضيَيإ زضوغت
زةنطز ،يةْطةضطةى نةؾتييةناْى بةْسةضى (ثريؤؽ) نة زةنةوتة سةوت نيًؤَةتطى ئةغيٓا
يةوىَ زضوغت زةنطإ ،بةضزةواّ ية ناضطةناْى ئةو طةضِةنة زوونةٍَ بةضةو ئامسإ بةضظ زةبؤوة،
ية ٖةض َاَييَهى ئةو طةضِةنةزا ،باضة زاضيَو زةبيٓطا ،ضووْهة ية تةواوى ناضطةنإ زاضيإ وةى
غووتةَةْى بةناضزةٖيَٓا ،يؤْاْيية نؤْةنإ ية زاض ظياتط ٖيض غووتةَةْييةنيإ
بةناضْةزةٖيَٓا.
ئةو ضؤشةى يةؾهطى خةؾاياض طةيؿتة ئةغيٓا ،طةضِةنى نؤزي تؤغيـ وةى طةضِةنةناْي
َة بوو ،زوونةٍَ ية ناضطةناْى ْةزةبيٓطا ،بةآلّ ئةطةض ضؤشاْى ثيَؿرت
زيهة بيَسةْط و بيَ دووي
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ضووبايٓة ئةو ؾاضة واَإ ٖةغت زةنطز ،نة ضوويٓةتة ناضخاْةيةنى طةوضة ،ضووْهة تةواوى
نطيَهاضةناْى ئةو ناضخاْةية بةضطى ٖاوؾيَوةيإ يةبةض بوو.
َُإ
بةض ية زووةَري دةْطى ديٗإ زةوتطا ،نة ٖيض طةييَو بة ئةْساظةى طةزي ئةي
َُاْةنإ زوو بةؾٔ ،يةنةّ
ئاضةظوويإ بؤ يةبةضنطزْى دًوبةضطي يةنجؤف ْيية ،زةطوتطا نة ئةي
ئةواْةى ٖاثؤؾٔ يةدًوبةضطسا ثياغة زةنةٕ ،زووةّ ئةواْةى زةوةغذي و ثياغةنطزْي ئةوإ
تةَاؾا زةنةٕ ،نة ٖاثؤؾٔ و يةدؤض دًوبةضطيإ يةبةضزاية ،بةآلّ يةبةض طى يةنططتووزا
َُاْةنأْ ،ية غةضزةَيَو نة ية ٖيض ؾويَٓيَو ٖاثؤؾي ية دًوبةضط
يؤْاْييةنإ ية ثيَـ ئةي
ْةبوو ،نطيَهاضاْى ناضطةناْى ناْعاى يؤْإ يةى دؤض دًوبةضطيإ زةثؤؾي.
ية ضؤشٖةآلتى نؤزي تؤؽ طةضِةنيَو بة ْاوى (ثؤزي تطيؤّ) ٖةبوو ،ئةو طةضِةنة ئةو
بايةخةى ٖةبوو ،نة تةالضي ثؤزي تطيؤّ ية ٖةَإ طةضِةى و يةغةض ططزيَو بووْياز ْطابوو،
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ بووْ ،ويَٓةضةنإ
ثؤزي تطيؤّ ؾويَٓى نؤبووْةوةى ْويَٓةضاْى طةالْى زةوي
ية ٖةض غةضزةَيَو بة ْاويَو ْاغطا بووٕ ،ئةونات بة غيٓاتؤض زةْاغطإ ،ئيَُة ضِاٖاتووئ نة
ْويَٓةضاْى ثةضيةَإ بة ديا ية غيٓاتؤضةنإ بٓاغري ،ية نؤْسا ٖةضزوونيإ يةى بووٕ ،بة
واتايةني زيهة (باآلتطئ ئةدموَةْى ْيؿتُاْى بؤ ضاضغةضنطزْى ناضوباضةنإ) ،ية غةضزةَاْى
باغتاْسا ية ْيَوإ ْويَٓةضاْى ئةدموَةْى ْيؿتُاْى و ئةدموَةْى (غيٓاتةنإ) دياواظيى ْةبوو،
ٖةضزوونيإ بة غيٓاتؤض ْاو زةبطإ.
ْابيَت خؤَإ ية باغهطزْى زوو بيٓاي زي ،نة ية ئةغيٓا ٖةبووٕ بةزووض بططئ ،يةنيإ تةالضي
َطةى وةضظؾي تايبةت بة نيَبةضنيَ وةضظؾييةنإ
ؾاْؤطةضى ،ئةوي زيهةيؿيإ (غتازيؤّ) واتة نؤَةي
بوو ،غةباضةت بة ؾاْؤ و وةضظف ية يؤْاْى نؤٕ ،بة تايبةتى ية وآلتى ئاتيو نة ئةغيٓا ثايتةختى
َةضووْة و غةضةْر يةو بابةتة ْازةٕ ،نة ؾاْؤ و وةضظف بةؾيَو بووة ية ئايٓى
َو بة ٖةي
بوو ،خةي
يؤْاْييةنإ ،ئةوإ بؤ ؾاْؤ و ٖوْةضة دواْةناْي زيهة ،خوزاوةْسى تايبةتيإ ٖةبووة ،ؾاْؤناضإ
نة ية تةَاؾاخاْةناْسا ْواْسْيإ زةنطز ،بة خعَةتهاضاْى خوزا ْاغطا بووٕ ،زةْطبيَص و
شْياضةناْيـ خعَةتهاضى خوزاوةْس بووٕٖ ،ةض زةْطبيَص و شةْياض و ٖوْةضَةْسيَهى يةو
غةضزةَةزا ،ناتيَو ية ناضةنةى خؤى ئاغووزة زةبوو ،نة بؤ خعَةتى خوزاوةْسياْى خؤى ناضيَهى
نطز بيَت.
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َطة وةضظؾييةنة ئةدماّ زةزضا ،زواى
ية ئةغيٓا ضؤشي داضيَو نيَبةضنيَي وةضظؾي ية نؤَةي
طةضِاْةوةى ٖةخاَةْؿييةنإ ية ئةغيٓا بةؾساضى ئافطةتاْيـ ية نيَربِنيَيةنإ بووة
َطة وةضظؾيةنة ٖيَؿتا
ْةضيت،بةآلّ ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا تةالضي نؤَةي
تةواو ْةببوو.
ئةوةى باغهطا نوضِتةيةى بوو يةباضةى طةضِةى و تةالضةناْى ئةغيٓا ية ناتى طةيؿتٓى
يةؾهطى ٖةخاَةْؿييٖ ،ةْسىَ ية طةضِةى و تةالضةنإ نة ية َيَصووزا ْاويإ ٖاتووة ،ئةو
زةَة زضوغت ْةنطا بووٕ ،زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض ضيَ نطإ.
خةؾاياض ؾا زواى ئةوةى طةيؿتة ئةغيٓا ،ئؤضزووطةى خؤى ية زةضةوةى ئةغيٓا
زاَةظضاْس ،ئةو زةيعاْى يؤْاْييةنإ ية ثًؤثؤْع ،نة ية باؾووضى يؤْإ بوو يةؾهطيإ ٖةية،
يةواْةية ئةو يةؾهطة بيَتة يؤْإ و ئةو يةْيَو ؾاضزا طةَاضؤ بسةٕ ،بؤية زواى طةيؿتٓى بة
ئةغيٓا ئؤضزووطةى خؤى ية زةضةوةى ئةو ؾاضة زاْا ،تا ية ناتى ٖاتٓى يؤْاْييةناْسا،
يةؾهطةنةى يةْيَو ؾاض طةَاضؤ ْةزضيَت ،خةؾاياض خؤى ية تةالضي ثؤيؤتطيؤّ ْيؿتةدىَ بوو،
ٖةضوةٖا (طاضزى داويس) نة تايبةت بة ثاضيَعطاضى خؤى بوو ،يةو تةالضةزا ْيؿتةدىَ بووٕ.
ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ْيَو ئةغيٓا ،تةْاْةت يةى نةغيـ ية ؾاضة
َو ،خةؾاياض فةضَاْى نطز ٖيض نةؽ نيَؿةيإ
ْةزةبيٓطا ،بةآلّ ْيَو ئانطاثووزي ثطِ بوو ية خةي
بؤ ْةْيَتةوة ،ئةو نةغاْةى ية ئانطاثووزي نؤببووْةوة ئةواْة بووٕ ،نة ْةياْتواْى ية ئةغيٓا
زووضبهةوْةوةٖ ،ةْسيَهيإ بة ٖؤى زةغت ْةنةوتٓى ٖؤناضةناْى طواغتٓةوة و ٖةْسيَهيـ بة
ٖؤى ٖةشاضى بة ْاضاضى ية ئانطاثووزي َابووْةوة و ثيَيإ وابوو خوزاوةْسي طةوضةى ئةغيٓا
ئةوإ يةزةغت ٖةخاَةْؿييةنإ زةثاضيَعيَت ،بة ٖؤى ئةو ضيَعةى خةؾاياض ية ئايٓى
ْةتةوةناْي زيهةي زةططت ،خؤى ية ٖيَطف بؤ ئانطاثووزي و ئاظاضزاْى ئةواْةى ية ئةوىَ بووٕ
ثاضاغت ،ضووْ هة زةيعاْى ئةواْةى ية ئةوىَ َاوْةتةوة بؤ خؤضاى زةنةوْة نيَؿةوة ،ضيَطةى
ثيَسإ يةو ؾويَٓة بيَٓة زةضيَ و خؤضاى بؤ خؤيإ زةغتةبةض بهةٕ.
ية غةضضاوة َيَصووييةناْى ئةوضووثازا ٖاتووة ،نة خةؾاياض ئانطاثووزي ويَطإ نطزبيَت ،بةآلّ
ئةو وتةية ضِاغت ْيية ،ئةو تةْيا قةآلى ئانطاثووزي ويَطإ نطز ،نة قةآليةنى غةضباظى بوو ،يةغةض
ططزيَو و يةاليةٕ (ثي ظيػت تطات) بيٓا نطابوو ،ئةغيٓا ؾاضيَهى بيَ بةضططى بوو ،واتة بؤ
ثاضيَعطاضيهطزٕ يةو ؾاضة نةؽ بةضططى ْةنطز ،ئةو نات ئةو ؾاضاْةى بةضططييإ ْةزةنطز ،ويَطإ
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َةى
ْةزةنطإ ،ية غةضضاوة َيَصووييةناْي ئةوضووثاييةناْسا ٖاتووة نة خةؾاياض ية تؤي
ويَطاْهطزٕ و غووتاْسْى ؾاضى (غاضز) ثايتةختى ييسى ،ؾاضى ئةغيٓاى ويَطإ نطز ،ئةوة ضِاغت
َة ئةْكةغتة ضِاغت بهطيَتةوة ،خةؾاياض دطة ية قةآلى ئانطاثووزي و زوو
ْيية ،ثيَويػتة ئةو ٖةي
ؾاض نة ية زةوضوبةضى ئةغيٓا بووٕٖ ،يض ؾويَين زيهةي ويَطإ ْةنطز ،ئةو ضؤشةى يةؾهطى
خةؾاياض يةو ؾاضة طةضِايةوة ،تةواوى ؾاضةنة و بيٓاناْى وةى خؤيإ بووٕ ،يؤْاْييةنإ ية
ؾةضِة ْاوةخؤييةناْياْسا ( 431تا  404خ .ظ) ئةغيٓايإ ويَطإ نطز ،ئةواْةى طوَإ يةو
بابةتة زةنةٕ ،ثيَويػتة ثةضِتوونة َيَصووييةناْى (تؤغيسيس) خبويَٓٓةوة ،تؤغيسيس دةْطة
ْاوةخؤييةناْى يؤْإ بة دةْطةناْى ثًؤثؤْع ْاو زةبات ،نة ية ( 431خ .ظ) واتة ثةدما غاٍَ
زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض ية ئةغيٓا زةغتيإ ثيَهطزووة ،توغيسيس ضِاغتطؤتطئ َيَصووْووغي
َى
يؤْاْة ،بؤ خؤى ية دةْطةناْى ثًؤثؤْع بةؾساض بووة و ضِووزاوةناْى ئةو دةْطاْةى تا غاي
( 411خ .ظ) ْووغيوةتةوة زواتطيـ يةاليةٕ طعْفؤٕ ْووغيٓةوةى ئةو َيَصووة ية ثةضِتوونيَو
َى (404
بة ْاوى (ٖةيةْيو) واتة (يؤْاْييةنإ) ْووغطاوة و ضِووزاوةناْى دةْطةنإ ية غاي
خ .ظ) تةواو زةبٔ.
ئةغيٓا ية دةْطة ْاوةخؤييةناْى يؤْإ ويَطإ بوو ،بةآلّ بة تةواوةتى ويَطإ ْةبوو ،ئةوة
ضِاغت ْيية ،نة ٖةخاَةْؿييةنإ بة ويَطاْهاضى ئةو ؾاضة بعاْطئَٖ ،ةخاَةْؿييةنإ ية
دةْطة ْاوةخؤييةناْى يؤْإ تةْيا ْاضِاغتةوخؤ بةؾساض بووٕ ،ئيَػجاضتةنإ و ثيَؿةْطى
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةطةٍَ ئةغيٓا زةدةْطإ ،ضِاغتيٓةى َيَصوويي ئةوةية نة خةؾاياض بؤ
ويَطاْهطزْى ئةغيٓا ضوو بوو ،بةآلّ ئةو ئاظايةتييةى ئةوإ يةو زوو دةْطةزا ْواْسيإ،
َيسا بووٕ بة
ناضيطةضيى يةغةض خةؾاياض نطز ،دطة يةوةف خةؾاياض و ئةو غةضباظاْةى يةطةي
واتاي وؾة ؾاضغتاْى بووٕ و سةظيإ بة دواْى و ئاوةزاْى و تةالضي دوإ و بة ؾهؤ زةنطز،
َيؼ بوو ،نة يةاليةٕ زاضيوؾي
خةؾاياض نة ٖيَؿتا غةضطةضَى تةواونطزْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
باونى زةغتى ثيَهطز بوو ،ضيَطةى بة خؤى ْةزةزا تةالضة دواْةناْى ئةغيٓا ويَطإ بهات.
توغيسيس زةَييَت :ية غيَيةَري ضؤشى طةيؿتٓى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا ،بة فةضَاْى خةؾاياض
َؾتٖ ،ةض نةغيَو ية ئةغيٓا ضؤيؿتووة ،زةتواْيَت بطةضِيَتةوة غةض و
داضِضييةنإ باْطيإ ضِازا
َهة ٖةشاض و بيَ تواْايةي ية ئةغيٓا َابووْةوةْ ،ةيإ
َى ثاضيَعضاو زةبيَت ،ضووْهة ئةو خةي
َاي
زةتواْى خؤضاى بةزةغت بيَٓٔ ،خةؾاياض وتى ية طةصيى يةؾهطةنةى بسةٕ بة ئةوإ تا بؤ خؤيإ
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بيهةٕ بة ْإ ،ية ثيَٓذةَري ضؤشى طةيؿتٓى ٖةخاَةْؿييةنإ بؤ ئةغيٓاْ ،اْةواخاْةنإ
نطاْةوة ،ئةغيٓا ية زؤخى دةْط زةضضوو ،ية زةيةَري ضؤشى طةيؿتٓيسا ،خةؾاياض ضوو بؤ
ثةضغتطةى ئةنطاثووزي ،تةْاْةت بةخؿؿي زاية خعَةتهاضةناْى ئةو ثةضغتطةية.
َطةْاَة َيَصووييةنإ ئةوة زةخةْةضِوو نة ية زةيةَري ضؤشى طةيؿتٓى يةؾهطى
بةي
خةؾاياضزا ،ية طةضِةنى غيَطاَيهؤّ ضةْس ناضطةيةنى طؤظةطةضى ،تةْاْةت ية طةضِةنى نؤزي
َطةف زةضيسةخةٕ نة يةو ضؤشةزا ية
تؤغيـ ضةْس ناضطةيةنى ئاغٓطةضى نطايةوةٖ ،ةْسىَ بةي
ٖةْسىَ َاٍَ زةْطى َوظيو زةٖات.
َطةْاَة َيَصوويياْة زةضزةنةويَت ئةغيٓا بة زةغت خةؾاياض ؾا ويَطإ
بةثيَي ئةو بةي
ْةنطا ،ضووْهة ئةطةض ويَطإ نطابوواية ،ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ْةزةضووة ثةضغتطةى ئانطاثووزي،
ْاخناْةنإ ،زوناْةناْى طؤظةنةضى و ئاغٓطةضى ْةزةنطاْةوة ،نض و شْإ ْةزةنةوتٓة شةْيٓى
ضةْط و َوظيو ية ؾاضيَهى ويَطاْسا ،تةْاْةت ئةطةض ئافطةت ياخؤ نضى دوإ و طةدميؿى ييَ
َى ضيَطةى ثيَ ْازات َوظيو بصةْٔ.
بيَت ،زي
يةى يةو ضِاغتياْةى تةْاْةت ٖريؤزؤتيـ ْةيتواْيوة بيؿاضيَتةوة ،ضيَعى ظؤضى ٖةخاَةْؿييةنإ
بووة بةضاْبةض بة ْاَووغي يؤْاْييةنإْ ،ابيَت ئةو بابةتة بة بضووى غةيط بهطيَت ،غةضباظة
َيَو ية
َيَو بةثيَي ٖةْسيَ ية غةضضاوةنإ ثرت ية غاي
ٖةخاَةْؿييةنإ الْى نةّ غاي
خيَعاْةناْيإ زووض بووٕ ،ظؤضيٓةيإ طةْر و ية تةَةْيَهسا بووٕ ،نة ثياو ظؤض بة تووْسى
ٖؤططى شٕ زةبيَت .خاصية يؤْاْييةناْيـ بة ٖؤى الْى نةّ غيَ غةز غاٍَ وةضظف ،باآليإ ضيَو
و ظؤض دوإ بوو ،ويَطِاى ئةوةف ْةبيٓطا غةضباظيَو ياخؤ ئةفػةضيَهى ٖةخاَةْؿيي زةغتسضيَصى
بهاتة غةض خاصييَهى يؤْاْى ،ية تةواوى ئةو َيَصوواْةى يةاليةٕ َيَصووْووغة نؤْة
يؤْاْييةناْةوة ْووغطاوٕ ،بؤ يةى داضيـ ئاَاشة بةو ْانةٕ ،نة غةضباظ و ئةفػةضاْى
ٖةخاَةْؿيي ئةو نطزاْةيإ ئةدماّ زابيَت ،ية ناتيَهسا ية زْياى نؤْسا ناتيَو تةْيا بؤ يةى
ؾةو يةؾهطيَو زةطةيؿتة ْيَو ؾاضيَوٖ ،ةضوةى ضؤٕ ٖةَوو غةضَايةى اليةْى
ؾهػتدوضزووى بة ٖى خؤى زةظاْى ،بة ٖةَإ ؾيَوة شْةناْياْيؿى بة ٖى خؤى زةظاْى،
بةآلّ ئيَطاْييةناْى غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي ٖيَٓسة ططيٓطيإ بة ْاَووؽ زةزا ،نة ٖيض نات
ضيَطةيإ بة خؤيإ ْةزا ،زةغتسضيَصى بهةْة غةض شْةناْى اليةْة ؾهػتدواضزووةنإ ،ئةوإ
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ثياواْيإ زةنوؾت و بة زيٌ زةيإ ططتٔ ،ئةطةض بةضططييإ بهطزاية ،بةآلّ ضيَعيإ ية شْةنإ
زةططت.
نةتعياؽ ْؤؾساض و َيَصووْووغي يؤْاْى َاوةيةى زواى ٖاتٓى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا ،ية
َيَت ية ئيَطإ شْى
نؤؾهى ثاؾايةتيي ئيَطإ خعَةتى زةنطز ،بيػت غاٍَ ية ئيَطإ َايةوة ،زةي
بةز ضِةوؾت ْيية .ئةو ناتةى ئةو ية ئيَطإ بوو ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي نة ية زواى خةؾاياض و
زاضيوف ٖاتبووٕ ،بةٖؤى خؤؾطوظةضاْى و بيَ بةْسوباضى ْةياْسةتواْى ضيَطط بٔ ية بيَ
بةْسوباضى ،ويَطِاى ئةوةف شْى بةزضةوؾتى ييَ ْةبوو.
خاَييَهي زيهة ية ٖةَوو َيَصووي يؤْاْييةناْسا زةبيٓطيَتْ ،ةبووْى ضِم و توضةيي
زةغةآلتساضة ٖةخاَةْؿييةنإ بووة بةضاْبةض بةو زوشَٓاْةى نة بةض فةضَإ زةبووٕ ،ية
تةواوى ئةو َاوةيةى خةؾاياض ية يؤْإ بووٖ ،ةض نةغيَو نة بةضفةضَإ بوواية زةبةخؿطا،
ٖةض غةضباظ و ئةفػةضيَو نة خؤى بةزةغتةوة زةزاْ ،ةزةنةوتة بةض نيَؿة و ئاظاضزإ.
ئةطةض ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ئةغيٓاى ويَطإ نطزبيَت و تةْيا نوْةثةثوو يةويَ َاوةتةوة،
َهى ئةغيٓا طةضِاْةوة؟ ئايا ثةغةْسة خاْةوازة
بؤضى ثيَـ ضؤيؿتٓى يةو ؾاضةٖ ،ةْسىَ خةي
يؤْاْيية خاوةٕ تواْانإ نة ية ثًؤثؤْع شياْيإ خؤف بوو و زووض بووٕ ية َةتطغي بةضبةضةنإ،
َيإ خبةْة َةتطغي و بؤ ئةغيٓا بطةضِيَٓةوة بؤ ئةوةىَ بهوشضئَ ،ياخؤ تاآلٕ بهطئَ و
طيإ و َاي
ْاَووغيإ بهةويَتة بةضزةغتى ٖةخاَةْؿييةنإ؟
َة يؤْاْييةنإ بؤ
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ باغيإ ية طةضِاْةوةى ٖةْسىَ ية َاي
ئةغيٓا ثيَـ ضؤيؿتٓى ٖةخاَةْؿييةنإ يةو ؾويَٓة نطزووةْ ،ووغيٓى وؾةى (خاْوو) ئةو
ضِاغتيية زةضزةخات ،نة ٖةَوو ئةغيٓا بةزةغتى خةؾاياض ويَطإ ْةنطاوة ،ئةطةض ْا خاْوويةى
َهى ئةغيٓا بضٓة ْاوى.
ْةزةَا خةي
َيٓةوة بيَ
ئةوةى يةباضةى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا ئاَاشةيإ بؤ نطا ية ييَهؤي
اليةْةناْى ثطؤفيػؤض باضٕ وةضطرياوٕ ،باضٕ بةو ؾيَوةية باؽ ية ئةغيٓا زةنات ،نة تةْاْةت ية
َةناْيـ باؽ زةنات ،ئيٓذا ٖةْسىَ ية ْووغيٓةناْى
ٖةْسىَ ية طةضِةنةنإ ْاوى َاي
(ٖريؤزؤت) يةباضةى ضووْى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا زةٖيَٓيٓةوة:
"ناتيَو زضِْسة ٖةخاَةْؿييةنإ طةيؿتٓة ئاتيو ،ثاغةواْةنإ ٖاتٓى ئةواْيإ بؤ ئاتيو
َهطزْى ؾاض زضا ،بةآلّ
ضِاطةياْس ،نة يةؾهطى زضِْسةنإ ية ئةغيٓا ْيَعيو نةوتٓةوة ،فةضَاْى ضؤي
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غةضباظطةيةنى بةٖيَع ية ؾاض ٖةبوو ،ئةوإ بةضزيإ بةغةض ٖةخاَةْؿييةناْسا باضاْس و ضيَططيإ
نطز ية ْيَعيو بووْةوةيإ ية زيواضى ؾاضةنة ،يةؾهطى ئيَطإ ضةْس ضؤش ية بةضاْبةض زيواضةنة
ضاوةضِوإ بووٕ ،تا زوايري غةضباظى غةضباظطةنة ْةنوشضاْ ،ةياْتواْى بضٓة ْيَو ؾاض ،ئيٓذا
ٖةخاَةْؿييةنإ ضووْة ْيَو ؾاض ،خةؾاياضى ثاؾا ية تةالضي ئةدموَةْى غيٓاتى ئةغيٓا
َى زاْا ،يةؾهطةنةى ضووْة ثةضغتطةى ئانطاثووزي و تةواوى ئةو ٖةشاضاْةيإ نوؾت نة
َاي
يةوىَ ثةْاطري ببووٕ ،زواتط نةوتٓة تاآلْهطزْى ئةو ثةضغتطةية و ٖةضضى بةْطر بوو بطزيإ،
ثاؾإ ئانطاثوويي نة ثطِاوثطِ ية زاٖيَٓاْةناْى دواْى بووٖ ،اوتاى ية زْيازا ْةبوو ،يةاليةٕ
ئةوإ ئاططى تيَبةضزضا و ويَطإ نطا.
ضةْس ضؤش زواتط خةؾاياض فةضَاْيسا نة يؤْاْييةنإ ئاظازٕ ،نة بطةضِيَٓةوة بؤ ئانطاثووزي و
بؤ ئاتٓةى خوزاوةْسى ئةوىَ قوضباْى بهةٕٖ ،ؤناضى زةضنطزْى ئةو فةضَاْة زةطةضِيَتةوة بؤ
ئةوةى خةؾاياض خةوْيَهى زيت و ية تاآلٕ و غووتاْسٕ و ويَطاْهطزْى ئانطاثووزي ثةؾيُإ
بؤوة".
ئةو ْووغيٓةى ٖريؤزؤت زواى ْيَعيهةى غةز غاٍَ نةوتة بةض زيسةى ئةغهةْسةضى
َٓيابوو نة
َةنسؤْى و شووْهة ئةونات ئانطاثووزي ويَطإ ببوو ،ئةو طةدمة َةنسؤْيية زي
َة بػتيَٓيَتةوة،
ٖةخاَةْؿييةنإ ئانطاثووييإ غووتاْسووة و ويَطإ نطزووة و بؤ ئةوةى تؤي
َٓياييةوة
َيػى تاآلٕ نطز ،غووتاْسى و ويَطاْى نطز و بة زي
زواى ئةوةى نؤؾهى ثيَطغجؤي
َيؼ
زةتواْسضيَت بطوتطيَت نة ئةطةض ٖريؤزؤت ئةو ْووغيٓةى ْةْووغيبوواية ،نؤؾهى ثيَطغجؤي
يةْيَو ْةزةضوو.
ٖريؤزؤت زيػإ ية ضِووى ضِقةوة ْووغيويةتى :دةْطى ئةغيٓا زوو قؤناخى ٖةبووة ،نة
يةنيإ قؤْاخي ثةضِيٓةوة ية زيواضى ؾاض و ئةويسيي قؤْاخي زاطرينطزْى ئانطاثووزي بووة ،ئةو
زوو دةْطة بيػت ضؤشى خاياْس ،يةو َاوةية يةؾهطة ثيَٓر ًَيؤْييةنةى ٖةخاَةْؿيي يةطةٍَ
َهة ٖةشاضةى نة ْةياْتواْي بوو ية ئةغيٓا بطِؤٕ ،ية ثةضغتطةى ئانطاثووزي َابووْةوة،
ئةو خةي
دةْطإ ،زواى غةضنةوتٔ بةغةض ئةواْساٖ ،ةَوو ئةو بةضططي ناضاْةيإ نوؾذي.
َاوةى ْيَوإ (ثًؤتاضى) يةطةٍَ ٖريؤزؤت ثيَٓر غةزة بووةْ ،اضاض بابةتةناْى تايبةت بة
ٖاتٓى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بؤ ئةغيٓاى ية َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ،بة تايبةتى ية
ٖريؤزؤت وةضططتووة ،دةْطى ئانطاثووزي بة بيػت ضؤش باؽ نطزووة و َطؤظ غةضغاّ زةبيَت،
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نة ضؤٕ يةؾهطيَهى طةوضةى ثيَٓر ًَيؤٕ نةغى(َ )2اوةي بيػت ضؤش بةضاْبةض ثةضغتطةى
َهى ٖةشاض و بيَ ضةى غةضبهةويَت ،نة
ئانطاثووزي َايةوة و ْةيتواْى بة غةض زةغتةيةى خةي
يةو ثةضغتطةيةزا َابووْةوة.
تةْاْةت ئةطةض ثةضغتطةى ئانطاثووزي غةضباظطةيةنى بةٖيَعيؿى بؤ بةضططى ٖةبووبيَت،
زيػإ ية َاوةيةنى نوضِت و يةواْةية ية ؾةو و ضؤشيَهسا ئةو غةضباظطةية يةْيَو بضيَت ،ئةطةض
ثةغةْسيؿى بهةئ نة يةؾهطى طةوضةى خةؾاياضى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي َاوةى بيػت ضؤش ية
َطة ْيية بؤ ئةوةى ئةو ْةيويػتووة نة ئانطاثووزي
بةضاْبةض ئةو ثةضغتطةية وةغتاوة ،ئايا بةي
ويَطإ بهات؟
َهى ئةغيٓا بؤ ئةوىَ بؿاضيَتةوة و
ٖريؤزؤت ْةيتواْيوة ضِاغتى طةضِاْةوةى ٖةْسىَ خةي
ثؿرتِاغتى نطزووةتةوة ،نة خةؾاياض بةَييَٓى ثاضيَعطاضى زاوةتة ئةوإ و ئةواْيـ طةضِاوْةتةوة.
خةؾاياض ئانطاثووزي ويَطإ ْةنطز ،بةآلّ زوو ثيهةضى زوو زةغةآلتساضى ئةغيٓاى يةو
َيػى زاْإ ،ثةيهةضةنإ ٖى زةغةآلتساضاْى
ثةضغتطةية بطزة زةضةوة و ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
ثيَؿووى ئةغيٓا بووٕ ،يةنيَو ية ثةيهةضةنإ ٖى (ٖاضَؤيؤؽ) ،ئةويسي بة ْاوى (ئاضيػتؤ
طيتؤٕ) بووٖ ،ةضزوو ثةيهةض ية قوضِقؤؾِ ضيَ نطابووٕ ،ية ضِووى ٖوْةضييةوة يةنذاض ْاياب و
َبططيَت ،ئةَة وايهطز ٖةضزوو ثةيهةضى
دوإ بووٕ ،نة خةؾاياض ْةيتواْى زةغتيإ ييَ ٖةي
َيؼ زايٓإ ،تا نؤتايي زةغةآلتيى ٖةخاَةْؿييةنإ ية
بطزْة ئيَطإ و ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
َيؼ َاْةوة ،زواى ئةوةى ئةغهةْسةضى َةنسؤْي ئيَطاْى زاطرينطزٖ ،ةض زوو ثةيهةضى
ثيَطغجؤي
َآل بة ئةْكةغت
( )2يةغةضةتاى باغي يةؾهطنيَؿيى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا تا بة ئيَطة ،ضةْسئ داض ظةبيشوي
شَاضةى يةؾهطةنةى خةؾاياض زةطةيةْيَتة ثيَٓر ًَيؤٕ نةؽ تا ئةو َةبةغتةى بؤى زةضيَت ياخؤ الْى نةّ
ْيؿاْساْي ئةغتؤ ثانيية بؤ خةؾاياض و يةؾهطةنةى ية ويَطاْهاضى و تاواْةناْيإ ية ئةغيٓا ،ية َيَؿهى
خويَٓةض ديَ بهاتةوة ،زةبيٓري ئةو ية ٖةْسىَ ؾوئَ دةخت زةناتةوة ،نة شَاضةى يةؾهطةنة تةْيا ٖةؾتا
ٖةظاض نةؽ بووةٖ ،ةضزوو بؤضووٕ ية يةى ناتسا بةضدةغتة نطزْيإ تةْسضوغت ْيية ،واتة ية ناتى
غةضنةوتٓةناْسا يةؾهطةنة بضووى زةناتةوة ،ناتي زي وتةى ٖريؤزؤت بة غةضغاَييةوة باؽ زةنات ،خؤ
ئةطةض ية ضيَطة ٖةْسيَو غةضباظ َطزبٔ و ضةْس ٖةظاضيَهيـ ية دةْطةناْى تةضَؤثيٌَ نوشضا بٔ ،ئةوا ئةو
َآل" .وةضطيَطِي نوضزى".
ٖةؾتا ٖةظاضةى ظةبيشوي
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يةو نؤؾهة زةضٖيَٓاْةوة تا بؤ يؤْإ بٓيَطزضيَٓةوة و ية ثةضغتطةى ئانطاثووزي زابٓطيَٓةوة،
ئيَػتة ئةو زوو ثةيهةضة ٖةٕ ،بةآلّ ثةيهةضة ضةغةْةنإ ْريْ ،اظاْطيَت ئةو ثةيهةضة ضةغةْاْةى
ية ئيَطاْةوة بؤ ئانطاثووزي طةضِيَٓسضاْةوة ضييإ بةغةضٖات.
ٖريؤزؤت زةَييَت :ية ناتيَهسا نة خةؾاياض طةَاضؤى ثةضغتطةى ئانطاثووزي زابوو ،يةطةٍَ
بةضططيهاضاْى ئةو ثةضغتطةيةزا زةدةْطا ،ؾةضِى زةضيايي غاالَيؼ زةغتى ثيَهطز ،ئةو
بابةتة دطة ية دةْطى زةوضةى ئانطاثووزي ضِاغتة ،ئةو ناتةى خةؾاياض ية ئةغيٓا بوو ،ؾةضِ ية
ْيَوإ ٖيَعى زةضيايي يؤْإ و ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ية ْيَعيو زووضطةى غاالَيؼ
ضِوويسا.
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جةنطى ساالميس

ئانطاثووٍ ثةضغتطةى خوزاوةْسى ئةغيٓا (ئاتٓة) ٖيَٓسة دوإ و ثطِ ؾهؤ بوو ،نة َطؤظ بة
يةنذاض بيٓري ْةيسةتواْى ٖةَوو دواْييةناْى ببيٓيَت ،بؤية خةؾاياض نة داضى يةنةّ ية
زةيةَري ضِؤشي طةيؿتٓى بة ئةغيٓا ضوو بؤ ئةو ثةضغتطةية ،ية ثاظزةَري ضؤشيـ بطِياضيسا
بضيَتة ئةو ثةضغتطةية و دواْييةناْى ببيٓيَت.
َو ية ضيَطةنإ زةبيٓطإٖ ،ةْسىَ ية
ئةو ضِؤشة تا ضِازةيةى ئةغيٓا زؤخى ئاغايي ببؤوة ،خةي
زوناْةنإ نطابووْةوة ،فةضَاْسةى طاضزى ثاغةواْى خةؾاياض وتى باؾرت واية ثيَـ ئةوةى
بهةويٓة ضِىَ ،ثةضغتطةنة ضؤٍَ بهةٕ تا ثاؾا بتواْيَت بة ئاغووزةيي زيسةْى ئةوىَ بهات.
غؤئيَتوٕ َيَصووْووغي بةْاوباْط زةَييَت :خةؾاياض ناتيَو طةيؿتة غةض ئةو ططزةى
ثةضغتطةى ئانطاثووزي يةغةض بووْيازْطا بوو ،فةضَاْى نطز ثةضغتطةنة ضؤٍَ بهةٕ ،ئةفػةض و
َهةيإ ية ثةضغتطة ٖيَٓايةزةض ،بةآلّ ضيَطةيإ ْةزإ ية
فةضَاْسةناْى طاضزى داويس خةي
َو بضووْاية
ططزةنة بيَٓة خواضيَ ،ضووْهة خةؾاياض ية ططزةنة غةضزةنةوت ،ئةطةض خةي
َهةنة ية ثةضغتطة،
خواضيَ ،ضيَطةى ئةويإ زةططتٖ .ةض بؤية زواى ٖاتٓة زةضةوةى خةي
ئةواْيإ ية نةْاضى ضيَطةنة ضِاططت ،بؤ ئةوةي ئةو تيَجةضِ بيَت ،يةبةضئةوةي خةؾاياض بةغةض
ططزةنةزا بةضةو ْيَو ثةضغتطةنة زةضِؤيؿت ،ئةو ضؤشة خةؾاياض دًوبةضطى ئاغايي ية بةضزا
بوو ،ضةنساض ْةبوو ،تةْيا (زاط) واتة مشؿيَطيَهى زضيَص و ضِاغتى زوو زةَي ية نةَةضزا بوو.
ناتى تيَجةضِبووْى خةؾاياض ،يؤْاْييةنإ يةَبةض و ئةوبةضي ضِيَطةنة ويَػتا بووٕ ،ضَيَو بؤ
الى ٖاويَصضا ،ئةو ْيَعة بضووى و غوونة بةض ضِاْى ضةثي خةؾاياض نةوت ،ية ضاو تطوناْسْيَهسا
ثياواْى طاضزى داويس ،زةوضةى ثاؾايإ ططت ،تا ضَِي زيهةي بؤ ٖةٍَ ْةزضيَت ،زةغتوبطز
غةضباظةناْي زيهة بة خيَطايي ٖيَطؾيإ بطز ،تا ئةو نةغة بططٕ ،نة ضَِةنةى ٖاويؿتووة ،ية
ئاناَي ئةو نطزةية ظؤض توضة بووٕٖ ،ةض نةغيَو يةغةض ضيَطةيإ بوو نوؾتيإ تا طةيؿتٓة ئةو
َيَت :يةو ضؤشةزا ية ثةضغتطةى ئانطاثووزي بيػت تا
نةغة و زةغتطرييإ نطز ،غؤئيَتؤٕ زةي
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َو ية ضؤشى ضووْى يةؾهطى
غي نةؽ نوشضإ ،زووض ْيية ئةفآلتووٕ نة باؽ ية نوؾتاضى خةي
خةؾاياض بؤ ئانطاثووزي زةناتَ ،ةبةغتى ية ضؤشى ئةو ضِووزاوة بوو بيَت.
ْيَعةنةيإ ٖةض ية ؾويَٓى ضِووزاوةنة ية ضِاْى ثاؾا زةضٖيَٓا ،ضووْهة خويَٓى يةبةض
زةضوو ،يةويَٓسةض بطيٓةنةيإ ثيَضا ،تةخيت طةضِؤنيياْيـ بؤ ثاؾا ٖيَٓا و يةغةض تةخت ئةويإ
َيٓةوةى يةطةٍَ نطا ،زةضنةوت ْيؿتُاْجةضوةضى
طةضِاْسةوة ،زواتط ئةدماَسةضى ٖيَطؾةنة ييَهؤي
ٖاْيساوة بؤ ئةو نطزةية ،بؤية بةثيَي ْةضيتةناْى ئةونات ئةدماَسةضاْى ئةو دؤضة نطزةواْة
غعاى ظؤض تووْس زةزضإ ،ئةويـ زووضاضى ٖةَإ ضاضةْووؽ ٖات.
زواى ئةو ضِووزاوة ضةْس ضؤشيَو خةؾاياض ؾا خةضيهي تيُاضنطزْى بطيٓةنةى بوو،
َى ؾهػتى ٖيَعة زةضياييةنةى ية ؾةضِى
ْةيسةتواْى ضيَطة بهات ،يةو غةضوبةْسةزا ٖةواي
غاالَيؼ ثيَ طةيؿت ،ية غاالَيؼ زووداضإ دةْط ية ْيَوإ ٖةضزوو نةؾتيطةيي
ٖةخاَةْؿيي و يؤْإ ضِوويسا ،نة يةنةَري دةْط ية غةضزةَى زاضيوؾي يةنةَسا بةضثا بوو،
ئةو دةْطةف ية َيَصووى يؤْإ ظؤض زةضْةنةوتووة ،بةآلّ زووةَري دةْط ثايةى َةظْى ٖةبوو،
ضووْهة ية زووةَري دةْط ٖيَعى زةضياي ٖةخاَةْؿيي ظؤض بة غةختى ية بةضاْبةض
يؤْاْييةنإ ؾهػتى خواضز ،ية ناتيَهسا نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي ْةزةبوواية ئةو دةْطة
بهات ،ضووْهة ظؤض الواظ بوو ،نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي بة زضيَصايي ئةو َاوةيةى يةؾهطى
خةؾاياض ٖاتة ْيَو خانى يؤْإ تا طةيؿتٓيإ بة ئةغيٓا ،بةضزةواّ تةضيب بة يةؾهطى خةؾاياض
و ية نةْاضى زةضيانإ زةدووآلٕ ،تا بةو ضيَطةيةوة يةَجةض بٔ ية زابةظاْسْى ٖيَعي يؤْاْييإ ية
ثؿت يةؾهطى خةؾاياضةوةٖ ،ةضوةٖا بةضزةواّ خؤضانيإ زةطةياْسة يةؾهطى خةؾاياض.
زواى طةيؿتٓى خةؾاياضيـ بة ئةغيٓا ،نةؾتيطةٍ خؤضاى و ثيَساويػتيى زةطةياْسة
يةؾهطةنةيإ و ْاخناْةناْى ئةغيٓاف ،بةٖؤيةوة زةغت بةناضبووْةوة ،ئةطةض نةؾتيطةيي
ٖةخاَةْؿيي خؤضاى و ثيَساويػتيى ْةطةياْسباية يةؾهطةنةيإ ،بة ٖؤى ئةوةى يةوىَ خؤضاى
زةغت ْةزةنةوتٖ ،ةَوو يةؾهطةنة ية بطغإ زةَطزٕ.
خةؾاياض بةض يةوةى بطاتة ئةغيٓا واي بري زةنطزةوة ،يةواْةية يةويَٓسةض ضِووبةضِووى بةضططى
غةخت ببيَتةوة ،بؤية ي ضِاغجاضز تا ية ضؤشئاواى ئاتيو ٖيَع زابةظيَٓٔ ،بةو ئاواية يؤْاْييإ
ْاضاض بهات يةطةٍَ زوو بةضةزا ؾةضِ بهةٕ و ظوو يةْيَو بضٔ ،ئةطةض غةضةْر بسةيٓة ْةخؿةى
يؤْإ ،ئةو زةَة باؾرت زةناضئ ية َاْؤضِى غةضباظى خةؾاياض تيَبطةئ ،زةَاْبيين نة
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خةؾاياض ية ضؤشٖةآلت و بانوضِةوة يةثيَؿةْطيسا بووٕ ،ئةطةض ية ضؤشئاواف يةؾهطى
َى دةْط و
زابةظيباية ،ظؤض بة ئاغاْى تةواوى ٖيَعى بةضططيهاضى يؤْإ زةنةوتة ْيَوإ زوو ٖيًَ
يةْيَو زةضووٕ ،ية ضِووى تانتيهةناْى دةْطةوة ،ئةو تانتيهة بؤ ( )2500غاٍَ ططيٓط و
غةضدمطِانيَـ بوو ،خةؾاياض طوَاْى ٖةبوو ،نة يؤْاْييةنإ بعأْ ئةو زةيةويَت ية ضؤشئاواى
ئاتيو ٖيَع ثيازة بهات ،بؤ ئةو نطزةيةف ثيَويػتى بة نةؾتيي و نةؾتيطةٍ ٖةبوو بؤ
طواغتٓةوةى يةؾهطةنةى ،نةؾتييةناْيـ زةبوواية بة ْيَعيو زووضطةى غاالَيٓسا بطِؤٕ ،وةى
ية غةضزةَي زاضيوؾي يةنةّ ئةدماّ زضاٖ ،ةضوةى ضؤٕ زووضطةى ئؤنيٓاوا زةضواظةى شاثؤٕ بوو
ية زووةَري دةْطى ديٗاْيسا ،بة ٖةَإ ؾيَوةف غاالَيؼ زةضواظةى ئاتيو بوو ية
دةْطةناْى ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْييةناْسا.
غاالَيؼ ية ضؤشئاواى وآلتى ئاتيو ،ثيَطةى نةؾتيطةيي يؤْإ بوو ،ئةوإ بؤية يةويَٓسةض
ططزبووْةوة ،ضووْهة ئاظايةتى ضِووبةضِووبووْةوةيإ ْةبوو يةطةٍَ ٖيَعة زةضيايية بةٖيَعةنةى
خةؾاياضزا ،ناتيَو خةؾاياض فةضَاْيسا بةؾيَو ية ٖيَعة زةضياييةنةى ،طواغتٓةوةى
غةضباظةناْى بؤ ضؤشئاواى ئاتيو ية ئةغتؤ بططيَتْ ،يوةى نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي ية
ضؤشٖةآلتى ئاتيو َايةوةْ ،يوةنةي زيهةي بؤ ضؤشئاواى ئةو وآلتة ضؤيؿذي ،ئةَةف بووة
َايةي الواظبووْي ٖيَعي زةضيايي خةؾاياض ،بة ٖؤى ئةو تانتيهة دةْطييةي غاالَيؼ
ضِوويسا.
ية ضِاغتيسا نةؾتيطةيي يؤْإ ية غاالَيؼ خؤيإ ية دةْط بة زووض زةططت ،ضووْهة
زةياْعاْى ئةطةض زووضاضى دةْط يةطةٍَ نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي بدي يةْيَو زةضٔ ،بةآلّ
ناتيَو نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ ية نةْاضةنإ ْيَعيو بووْةوة تا يةؾهطةنةيإ ثيازة بهةٕ،
بة بيٓيٓى ئةو يةؾهطة الواظة ،ئاظايةتيإ بؤ طةضِايةوة و بطِياضى دةْطياْسا.
تيُؤغتؤنيًَي غةضؤنى نؤَاضى ئةغيٓا فةضَاْسةيي نةؾتيطةيي يؤْاْى ية ئةغتؤ بوو ،ية
َيَصووى يؤْإ ئةو بة فةضَاْسةى طؿتيى ئةو دةْطة ْاغطاوة ،بةثيَي ظاْياضييةنإ ئةو
زةضياواْيَهى باف ْةبوو ،نةغيَو نة بة واتاى زْياى نؤٕ زةضياوإ ْةبوواية ْةيسةتواْى
فةضَاْسةيي دةْطيَهى زةضيايي بهات ،ضووْهة ية زةضيا ٖةْسىَ ثيَساويػتيى زيَٓة ثيَؿيَ ،نة
دياواظٕ ية ثيَساويػتييةناْى وؾهاْى ،تةْاْةت غةضزاضيَهى زييَط و بةٖؤف نة ية وؾهاْي
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ظؤض غةضنةوتٓى بةزةغتٗيَٓا بيَ ،ناتيَو زةبيَتة فةضَاْسةى دةْطيَهى زةضيايي ْاتواْيَت بة
ئةْساظةى َةيةواْيَهى ئاغايي ناضيطةض و بة غووز بيَت.
طوَاصيإ ْيية تيُؤغتؤنيٌ تةْيا بةْاو فةضَاْسةيي نةؾتيطةزي يؤْاْى ية دةْطى
غاالَيؼ ية ئةغتؤ ططتووة ،فةضَاْسةى نةؾتيطةزي يؤْإ يةو دةْطة ئةفػةضيَهى يؤْاْى
بووة نة َيَصوو غتةَى ييَهطزووة و ْاوةنةى تؤَاض ْةنطزووة.
ئةو ئةفػةضةى ية دةْطى غاالَيؼ فةضَاْسةى نةؾتيطةزي يؤْإ بووة ،ئةفػةضيَو بووة
ؾاضةظا بة تانتيهةناْى دةْط و ية ضاو تطوناْسْيَهسا تواْي نةؾتيية يؤْاْييةنإ،
يةناتيَهسا ية ثيَطةى غةضةنياْسا غةضطةضَى ثؿوو بووٕ ،بؤ دةْط ئاَازة بهات ،يةواْةؾة
بة ضاوةزيَطيهطزٕ بؤى زةضنةوتيبَ ٖيَعى ٖةخاَةْؿيي ْيَعيو زةبيَتةوة ،طةيؿتٓى نةؾتيطةزي
ٖةخاَةْؿيي بؤ ئةو ضاوةضِوإ ْةنطاو ْةبوو بيَتٖ ،ةضوةٖا ئاطةزاض بووة ئةو ٖيَعة الواظة،
تةْيا بطيَتيية ية ْيوةى ٖةَوو نةؾتيطةزي ٖةخاَةْؿيي و زةتواْيَت بة ئاغاْى ئةو ٖيَعة
يةْيَو ببات.
بؤ ئةوةى بعاْري بؤضى ٖةخاَةْؿييةنإ ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ؾهػتيإ خواضز،
ثيَويػتة ئاَاشة بةّ خاآلْة بهةئ:
يةنةّ ٖؤناض ئةوة بوو نة ئةغيٓا بة ضِاغتى وآلتيَهى زةضيازاض بوو ،ظؤض ططيٓطى بة ٖيَعى
َيَري تةواوى بوزدةى غةضباظى ئةغيٓا بؤ ٖيَعى زةضيايي خةضز زةنطا،
زةضيايي زةزا ،زةتواْري بً
زؤخى ئةغيٓا ية زْياى نؤٕٖ ،اوؾيَوة بوو يةطةٍَ زؤخى بةضيتاْياى بةض ية زووةَري دةْطى
ديٗاْى و ٖيتًةض نة تةواوى زْياى ؾهػتسا و ْةيتواْى بةضيتاْيا ؾهػت ثيَ بٗيَٓيَت،
ضووْهة بةضيتاْيا ئةو نات خوزإ ٖيَعيَهى طةوضةى زةضيايي بوو ،ئةغيٓاف ٖةَوو تواْا
غةضباظييةناْى ية زةضياواْى زازةْا ،يةو وآلتةزا ٖةغتى زةضياواْى ضيَ ببوو ،ية ٖةْسىَ
َةناْسا نوضِ ية زواى باوى زةبوو بة زةضياوإ و خؤبةختهطزْيإ ية ثيَٓاو ئةغيٓا بة ئةضى
بٓةَاي
زةظاْى.
زووةّ ٖؤناض بطيَتى بوو ية ئةوةى َاوةى ْيَوإ ٖةضزوو دةْطسا ،واتة يةنةَري دةْطي
غاالَيؼ ،نة ية غةضزةَى زاضيوؾي يةنةّ ضِوويسا ،ية زووةَري دةْطي غاالَيؼ،
ئةْساظياضيَهى يؤْاْى بة ْاوى (ئانطيؤؽ) زةضنةوت ،ئةو بةؾةي شيَطةوةى نةؾتييةنإ نة
يةشيَط ئاو بوو ،وةى زةَي خةدمةض تيص و باضيو زضوغت نطز ،بةّ ٖؤيةوة خيَطايي و تواْاى
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نةؾتيية يؤْاْييةنإ ظؤض ظياز بووٖ .ةضزوو بابةت واتة تواْا و خيَطايي نةؾتيية دةْطييةنإ
ية ٖؤناضة ططيٓط و ناضيطةضةناْى دةْطة زةضيايية نؤْةنإ بووٕ .نةؾتيي خيَطا و غووى و
بةضزةغت ٖةض ناتيَو نة زةياْةويػت دةْطى زةنطز ،ئةطةض دةْطةنةيإ بة غووزى خؤيإ
ْةزيتباية ،بًةظ ية َةيسإ زووض زةنةوتٓةوة.
ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ تةواوى نةؾتيية يؤْاْييةنإ بةثيَي ئةو ْةخؿةيةى
ئانطيؤؽ زضوغت نطابووٕ ،نةؾتييةناْى خةؾاياضيـ ْة خيَطايي و ْة تواْاى نةؾتييةناْى
َيَري ئةوإ ضِيَطِةوةناْيإ بة
يؤْاْيإ ْةبوو ية بةضزةغتبووٕ بؤ ديَبةديَهطزْى ناضةناْيإْ ،اي
ٖؤى غووناْةوة زةطؤضِا ،ضووْهة غووناْيإ ْةبوو ،نةؾتيي دةْطى و باظضطاْييةناْيإ بة
َةوة بؤ الى ضةخ و ضِاغت زةضِؤيؿذي ياخؤ زةغوضِاْةوة .ية دةْطى غاالَيؼ
ٖؤى غةوي
نةؾتييةناْى يؤْإ وةى ئؤتؤَبيًَى بضووى و نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿيي وةى ئؤتؤَبيًَى
َطط بووٕ ،ويَطِاى ئةوةف تا ئةو زةَة نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ بةيةنةوة بووٕ،
باضٖةي
يؤْاْييةنإ بويَطييإْ ،ةبوو ٖيَطف بهةْة غةضيإ ،بةآلّ نة بووْة زوو بةف ،بويَطييإ ٖاتةبةض
و ٖيَطؾيإ نطز.
غيَيةّ ٖؤناضى ؾهػتى ٖةخاَةْؿيي ية دةْطى غاالَيؼ ئةوة بوو ،نة فةضَاْسةى
نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي نة ْاوى (تاضى) بوو ،ظاْياضيى يةباضةى ئةو نةْساوة طةوضةية
ْةبوو ،نة ية نةْاضةناْى زووضطةى غاالَيؼ بوو ،يةو نةْساوة زوو ئاضاغتةي ئاو ٖةبوو،
يةنيإ ية بانوضِ بؤ باؾووض ،ئةويسيي ية باؾووض بؤ بانوضِ بوو ،نةؾتيية يؤْاْييةنإ ظاْياضييإ
َةى ئاو ٖةبوو و غووزيإ ييَ وةضططت ،بةآلّ تاضى ئةو ظاْياضيياْةى
يةباضةى ٖةضزوو دووي
ْةبوو.
ضواضةّ ٖؤناضى ؾهػتى نةؾتيطةزي ٖةخاَةْؿيي ية دةْطى غاالَيؼ ٖةض ئةوة بوو
نة ويَطشيًى ؾاعريى ْاغطاو ية ؾيعطة بةْاوباْطةنةى خؤى بةْاوى (ئاْائيس) باغي نطزووة و
َيَت ئةغيٓاييةنإ ية وآلتى خؤيإ زةدةْطإ و زةضياواْةناْيإ ية ؾويَٓيَو بووٕ نة
زةي
ٖةَوويإ زةْاغي و زةياْعاْى بؤضى زةدةْطٔ.
ثيَٓذةّ ٖؤناضى ؾهػت ية دةْطى غاالَيؼ ئةوة بوو ،نة ٖةخاَةْؿييةنإ ضاوةضِوإ
ْةبووٕ نة نةؾتيطةزي ئةغيٓا زةضنةويَت و ٖيَطؾيإ بهاتةغةض ،ئةوة بؤ ئةوإ يةثطِ ضِوويسا،
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زةبيَت زإ بةو ضِاغتيية بٓري نة تاضى وضزبري ْةبووة ،ئةطةض ْا زةبوواية ٖةَوو ناتيَو
ضاوةضِواْى ٖيَطؾي يؤْاْييةنإ بيَت.
خةؾاياض فةضَاْى بة تاضى زابوو تا بةؾيَو ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ببات و ية ضؤشئاواى
وآلتى ئاتيو ثيازةيإ بهات ،بةآلّ خةؾاياض غةضزاضيَهى وؾهاْى بوو ،تاضى غةضزاضى
زةضيايي ،زةبوواية تاضى نة غةضزاضيَهى زةضيايي بووَ ،ةتطغييةناْى زابةؾبووْى نةؾتيطةيي
بؤ خةؾاياض ضِووٕ بهاتةوة و تيَي بطةيةْيَت نة ئةو بابةتة َةتطغيساضة ،بةآلّ ئةو بة ثاؾاى
ْةوت.
ئايا تاضى زةيعاْى نة ْابيَت بة ٖيَعيَهى زةضيايي الواظ بةضةو ضؤشئاواى ئةغيٓا بضيَت و ية
تطغي خةؾاياض باغي ْةنطزووة؟ يةواْةية وابوو بيَت ،ضووْهة خةؾاياض و بة طؿتيى ثاؾاناْى
ثيَـ ئةو (نوضِوف ،نةَبؤدية و زاضيوؾى يةنةّ) ية دةْطسا ظؤض تووْسبووٕ ،ناتيَو
َيَت ئةوة
فةضَاْيإ زةزا ،زةبوواية ديَبةدىَ بهطيَت ،يةواْةية تاضى تطغا بيَت ،نة بة ثاؾا بً
َةتطغيساضة نة ْابيَت بة نةؾتيطةيي الواظةوة بضيَتة ضؤشئاواى ئاتيو.
بة طؿتيى بةضثطغياضييةتيى تيَهةوتٓى نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي ية غاالَيؼ زةنةويَتة
ئةغتؤى تاضى ،بةآلّ ٖةض ئةو فةضَاْسةية و ئةفػةض و غةضباظةناْى ناتيَو بيٓيإ ية ٖةَبةض
ٖيَعيَهى زةضيايي بةٖيَعٕ و تواْاى نةؾتيطةيي يؤْاْييةنإ ية ٖى ئةوإ ثرتة ٖ ،يَٓسة بة
زييَطى دةْطإ ،تةْاْةت ٖريؤزؤت ية ضةْس ؾويَٓيَو ْووغيويةتى نة ٖةخاَةْؿييةنإ ية
ؾةضِى غاالَيؼ ئاظاياْة دةْطإٖ ،ريؤزؤت ظؤض بة نةَى بةضاْبةض ئيَطاْييةنإ ضِاغتبري بووة،
ئةوة زةطُةْة ؾتةنإ وةى ضؤٕ ضِووياْساوة ئاوا باغيإ بهات.
ناتى ْيوةضِؤ بوو ٖةضزوو نةؾتيطةٍ ية يةنسيي ْيَعيو بووْةوةَ ،يَصووْووغإ شَاضةى
نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ بة ضواض غةز نةؾتيي زةْووغٔ ،نة بيَطوَإ ظيازةضِؤيي تيَساية،
شَاضةى نةؾتييةناْى يؤْاْيـ بة غيَ غةزٖ ،ةْسىَ َيَصووْووغاْيـ بة زوو غةز نةؾتيي
زةغت ْيؿاْيإ زةنةٕ.
ٖريؤزؤت بة ئةْكةغت ية تةواوى ضِووبةضِووبووْةوةناْسا شَاضةى ٖةخاَةْؿييةناْى ظياز
َيَت يةو دةْطةزا نةؾتيطةيي يؤْإ زوو غةز نةؾتيي ثرتيإ ْةبووة ،بةآلّ
ْووغيوة و زةي
ئةطةض ٖةخاَةْؿييةنإ ضواض غةز نةؾتييإ ٖةبوواية ؾهػتيإ ْةزةخواضز.
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َيَت شَاضةى نةؾتيية دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي ية
غةضٖةْط (طؤضزؤْى) بةضيتاْى زةي
دةْطى زةضيايي غاالَيؼ زوو غةز نةؾتيي بووة ،ئةو شَاضةية ييَهساْةوةيةنى ئةقآلْيية.
ية يةنةّ بيٓيٓسا تاضني فةضَاْسة ،تةواوى نةؾتيية يؤْاْييةناْى ْةزيت ،ضووْهة
َهةوتةى ظةوى زووضطةنة بة ؾيَوةيةى بوو ،نة ٖةْسيَو ية نةؾتييةناْى ئةغيٓاى
ٖةي
زةؾاضزةوةٖ ،ةض ئةّ ٖؤناضةف وايهطز تاضى ْةناضيَت ،تةواوي نةؾتييةنإ ببيٓيَت.
ئةطةض ْةخؿةى وآلتى يؤْاْت يةبةضزةغتسا بيَت ،ية ناتى خويَٓسْةوةى دةْطى غاالَيؼ،
تةَاؾاي ئةو زووضطةية بهةيت ،نة ية ضؤشئاواى ئةغيٓا ية نةْساوى طةوضةية ،تيَطةيؿتٓى
َيَري ية ْيَوإ غاالَيؼ و ضؤشئاواى وآلتى ئاتيو زا،
ئةو بابةتة غاْاتط زةبيَت ،زةبيَ ئةوةف بً
طةضِوويةى ٖةيةٖ ،ةخاَةْؿييةنإ ْاضاض بووٕ بؤ زابةظاْسْى ٖيَع ية نةْاضةناْى ئاتيو يةويَوة
تيَجةضِ بٔ ،ضووْهة طوظةضيَهي زيهةيإ ْةبوو ،ئةوة بوو دةْط يةو طةضِووة ضِوويسا،
نةْاضةناْى زووضطةى غاالَيؼ يةو طةضِووة ْاضِيَهة ضؤضووٕ و زةضنةوتٓى ظؤضى ٖةية ،زؤخى
ئةو ؾويَٓة وايهطز يةبةض اييسا تاضى ،تةْيا ضةْس نةؾتييةنى يؤْاْى ببيٓيَت ،ضووْهة
نةؾتيطةيي خؤى بةالوة بة ٖيَع بوو ،يةطةٍَ ٖةَوو ئةو زؤخةؾسا ئاظاياْة بةضةو ضِووى
نةؾتيية يؤْاْييةنإ ضوو ،بةآلّ ؾةثؤزي ئاوى نةْاضةنإ ية بانوضِةوة بؤ باؾووض زةٖات،
َةى نةؾتيطةزي ٖةخاَةْؿيي بة ثيَضةواْةي ئاضاغتةي ئاو
يةناتيَهيؿسا ئاضاغتة و دووي
زةضِؤيؿذي ،ئةَةف خيَطايياْي ٖيَواف زةنطزووة .يةو ناتاْةزا ئةواْةى فةضَاْسةيي
ًَيَسةضاْيـ
غةوَيًيَسةضاْيـ ية ئةغتؤية بةغةضياْسا ٖاواض زةنةٕ ،نة خيَطاتط غةوٍَ ييَسةٕ ،غةوي
تةواوى ٖيَعى خؤيإ بؤ ئةو َةبةغتة زةخةْة طةضِ بؤ ئةوةي نةؾتييةنة خيَطاتط بطِوات،
ٖاونات ٖةَوويإ ثيَهةوة و بة يةى ئاواظ ٖةْسىَ وؾةيإ بؤ ٖاْساْى خؤيإ زةوتةوة ،نةواتة
َةى ئاوى زةضيا ئاغتةْط بوو ،نة ْةناضٕ بةخيَطايي ثيَويػت بةضةو ثيَؿعة
ئاضاغتة و دووي
بضٔ ،بؤ ئةوةي نةؾتيية يؤْاْييةنإ بطةٕ ،بةآلّ نةؾتيية يؤْاْييةنإ غووى و بًةبووٕ،
َةى ئاويـ ٖاوئاضاغتةى ئةوإ بوو ،غووزيإ ية ضِيَطِةوى ئاو وةضزةططت ،بؤية ظؤض بة
دووي
خيَطايي ية زوشَٔ ْيَعيو زةبووْةوة ،بة تيَجةضِبووْى نات شَاضةى ئةوإ يةبةض ضاوى تاضى ظياز
زةبوو ،تا طةيؿتة ئةوةى تةواوى طةضِووةنة بة نةؾتطةزي يؤْاْى زاثؤؾطا ،ئةو نةؾتيياْةى
َةى ئاوةنة خيَطاتط زةضِؤيؿذي،
ْيَعيو نةْاضةنإ زةضِؤيؿذي بة غووز وةضططتٔ ية دووي
تيُيػتؤنيٌ فةضَاْسةى يؤْاْييةنإ فةضَاْي نطز ثيَويػتة خيَطايي ٖةَووإ وةى يةى بيَت،
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بؤ ئةوةي ٖةَووإ ثيَهةوة بطةْة نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ ،تاضى ناتيَو ظاْى نةؾتيطةيي
بةضاْبةض ية ٖى ئةو بةٖيَعتطة ،بة ثيَويػتى ظاْى ثاؾةنؿة بهات ،بةآلّ ية بةضزوو ٖؤ
ثاؾةنؿةى ْةنطز:
يةنةّ :خؤى و ئةفػةض و غةضباظةناْى ية ثياواْى زييَط بووٕ و ية َطزٕ ْةزةتطغإ،
َةَيٓةوة بةضةو ضِووي زوشَٔ بطِؤٕ.
زةياْتواْى بيَ تطؽ و غً
زووةّ :نةؾتيطةزي ئةغيٓا خيَطاتط بووٕ ،تةْاْةت ئةطةض ثاؾةنؿةؾيإ بهطزاية ،بة
ظوويي ثيَيإ زةطةيؿذي و دةْطةنةف ٖةض ضِوويسةزا.
فةضَاْسة ٖةضضةْسة زييَط بيَت ،ثيَويػتة بةضشةوةْسيى ٖيَعةناْى خؤى بةٖةْس وةضبططيت ،تاضى
َسا بووٕ ،بططة بةؾيَو ية ٖيَعى خةؾاياضيؿى
يةو زةَةزاْ ،ة تةْيا زةضياواْةناْى خؤى يةطةي
زةطواغتةوة بؤ ضؤشئاواى ئاتيو تا ثيازةيإ بهات ،ئةضنى تاضى ضِظطاضنطزْى ئةو غةضباظاْة بوو ،نة
َيسا بووٕ ،بةآلّ ناتيَو بة ٖيَعى زوشَٓى ظاْى ،ئةو زةَة زةضفةت ْةَابووْ ،اضاض بوو دةْطى
يةطةي
ثيَ باؾرت بيَت ،بؤية بة فةضَاْسةي نةؾتييةناْى ضِاطةياْس غةضباظةنإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ.
ئةو ناضاْةى يةغةض ضِووي نةؾتييةنإ ئةدماَسضإٖ ،ةضوةى ئةو ناضاْة بووٕ ،نة بؤ
ئاَازةناضى يةنةَري دةْطى غاالَيؼ ئةدماَسضا ،بؤ صيووْة ٖةْسىَ ضةويإ يةغةض ضِووي
نةؾتييةنإ ثةضؾوبآلو نطز ،تا ية ناتى ؾةضِزا و زواى ضشاْى خوئَ ،دةْطاوةضإ يةغةض
َى طةوضةيإ بةضزةغت نطز ،بؤ ئةوةي ئةطةض
خويَٓةنإ خًيػو ْةبةٕ و ْةنةوٕ ،غةتً
ئاططنةوتةوة بًةظ بيهوشيَٓٓةوة ،يةواْة بوو نةؾتيية يؤْاْييةنإ ئاططيإ بؤ ئةوإ
َسابووايةٖ ،ةضوةغا ية نؤطةناْى نةؾتييةناْيـ تةواوى ئةو ٖةتواْاْةي ٖةياْبوو
ٖ ةي
بةضزةغتيإ نطزٕ بؤ تيُاضنطزْى بطيٓساضإ.
ؾيَواظى دةْط وابوو ،نة زوو نةؾتيي ئاَازة بؤ دةْط ،ئةوا بة تةواوى ٖيَعةوة خؤيإ
بةيةى زةنيَؿا ،ئةو بةضيةى نةوتٓةيإ ٖيَٓسة تووْسبوو ،نة ية ئاناَسا يةنيإ ياخؤ ٖةضزوو
نةؾتيي زةؾهإ و ئاوى زةضيا ٖطوشَي زةبطزة ْيَو نةؾتييةنإ يةو زؤخةؾسا ٖةضزوو نةؾيت
ْغطؤ ياخؤ ْكووّ زةبووٕ ،ئةَةف وايهطز غةضةتا نةؾتييةنإ بةئاوايةى ضيَ بهطئَ ،نة ضِووي
َةْطي،
ثيَؿةوةيإ يووتيَهي باضيهيإ ٖةبيَت ،نة ية زاض ضيَ زةنطإ ،زواتطيـ ية ؾيَوةي قةي
َةْطي ،زوو نةؾتيي بةضيةى زةنةوتٔ ،زةْطى بةضيةى نةوتٓةنة،
ناتيَو زوو يووتى قةي
َى بةغرتاويإ بة
َيٓاني زةْطى تؤخ وابوو ،ثاؾإ غةضباظاْى ٖةضزوو الي ؾةضِنةض ،ضةْطاي
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ظدمريى ئةغتووض بؤ الى يةنسيي زةٖاويؿت ،بؤ ئةوةي ية زيواضةى نةؾتييةنإ طري بٔ ،تا
يةنسيي بططٕ ،زواتط زةيإ غةضباظ يةْيَو نةؾتييةناْةوة ظدمريةناْيإ ضِازةنيَؿا ،بؤ ئةوةي
نةؾتييةنإ بهةوْة تةْيؿت يةنسي ،ئةو ناضةف بؤ ئةوة بوو ،تا غةضباظإ بهاضٕ بطةْة غةض
نةؾتيي غةضباظاْى زوشَٔ و بياْهوشٕ.
ية يةنةّ زةَصيَطي دةْط و ناتى بةضيةى نةوتٓى نةؾتييةنإ ،ضةْس نةؾتييةنى ئيَطاْى بة
ٖؤى بةضنةوتٓيإ ،بة نةؾتيية يؤْاْييةنإ ؾهإ و ئاو ٖطوشَي ٖيَٓا بؤ ْيَو نةؾتييةنةٖ ،ؤى
زضظبطزْى نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿى زةطةضِايةوة بؤ خيَطايي ظؤضى نةؾتيية يؤْاْييةنإ و ثتةويإ،
ئاططيؤؽ ئةْساظياضى يؤْاْى ْةتةْيا ئةو بةؾةى نةؾتيي ،نة زةنةوتة ْيَو ئاو ،بةئاوايةى
ضيَهطز بووٕ ،زةبووة َايةي ئةوةي خيَطاييةنةي ظياز بهات ،بططة نةؾتييةناْى ظؤض بةضظ
نطزبووٕ ،تةْيا بةؾي ثيَؿةوةي نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ ثتةوبوو ،نة يووتى نةؾتيي
ييَبوو ،ططيٓطي ثيَ زضابوو ،نةضي بةؾةناْي زيهةي نةؾتيي بايةخي ثيَ ْةزةزضا ،بةآلّ
ئاططيؤؽ زةيعاْى ئةطةض نةؾيت ثتةو ْةبيَت ية ناتى بةض يةى نةوتٓسا ،يةواْةية
تةْيؿتةناْى ،تةْاْةت ثؿتةوةؾي تيَو بؿهيَت ،بؤية ٖةَوو بةؾةناْي ظؤض بة ثتةوى
ْةخؿةنيَؿا بوو.
ئةوةى ئاططيؤؽ غةباضةت بة نةؾتيية دةْطييةنإ نطزىٖ ،ةَإ ئةوةية ضِاٖيَٓةضإ ية
َةواْيَتييةنإ ية وةضظؾهاضاْي زةخواظٕ ،غةباضةت بة ططيٓطيسإ بة بةٖيَعى و ثتةونطزْى
ثاي
تةواوى دةغتةيإ ،ضووْهة زواى2500غاٍَ ضِاٖيَٓةضاْى طؤضِةثإ و َةيسإ بؤيإ زةضنةوتووة،
نة تةْيا بة ضِانطزْى بةضزةواّ ،قاضةَاْييةتى بةضزةغت ْابيَت ،بططة ثيَويػتى بةثتةوبووٕ و
بةٖيَعنطزْى تةواوى بةؾةناْى دةغتةية ،ئاططيؤغيـ ية ناضطةناْى نةؾتيػاظيسا بايةخي
تةواوى بةٖةَوو بةؾةناْى نةؾتيي زةزا ،بؤ ئةوةي ية ناتى بةضيةى نةوتٓساْ ،ةتةْيا
ثيَؿةوة و ثؿتةوة ،بططة تةْيؿتةناْيؿى ْةؾهئَ.
َبةتة ية يةنةَري زةَصَيَطى دةْطسا ،شَاضةيةى ية نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿيي بة
ٖةي
ٖؤى بةضيةى نةوتٓيإ بة ؾيَوةيةى ؾهإ ،نة ئاو ضووة ْيَو نةؾتييةنإ و ْووقُى شيَط
ئاوبووٕ ،ئةَة وايهطز ْاضاض بٔ شَاضةيةى ية غةضباظإ بطواظْةوة ْيَو نةؾتييةناْي زيهة،
تةْاْةت ٖةْسيَهيإ نةوتٓة ْيَو زةضياوة ،ئةواْةى َةيةيإ زةظاْى بة خيَطايي َةيةيإ زةنطز
تا خؤيإ بطةيةْٓة غةض نةؾتييةني زيهةي ئيَطاْى ،بةآلّ ئةواْةى َةيةيإ ْةزةظاْى ٖةض ظوو
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ْكووّ زةبووٕ ،تريٖاويَصة يؤْاْييةناْيـ يةغةض نةؾتييةناْياْةوة ،ئةواْيإ تريباضإ زةنطز،
نة نةوتبووْة ْيَو ئاوةوة ،ئةو تيَهؿهاْةى بةض نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿيي نةوتٔ ،يةنةَري
طوضظي نوؾٓسة بوو ،نة بةض ٖيَعى نةؾتيطةيي تاضى نةوت ،غةض ضِووي نةؾتييةنإ ببووْة
طؤضِةثاْيَو بةؾيَوةيةى ئاثؤضةي غةضباظاْي ٖةضزووال تيَٗاآل ببووٕ ،نة بػتيَو ؾويَٓى بةظاآليي
ْةَا بؤوة ،يةو طؤضِةثاْاْةزا غةزإ زةغت زةدووآلٕ تةوض ،تري ،طوضظْ ،يَعة و مشؿيَطيإ
زةوةؾاْس ،يةوى ضِؤشإ ئةوى ٖيض بايةخى ْةبوو ،طياْى َطؤظإ بوو ،غات ْاغاتيَو زةغتيَو
زةثةضِا ،ياخؤ تةوضيَو قاضيَهى زةثةضِاْس ،تةوضى زةغتى غةضباظةنإ دياواظ بووٕ ،ية تةوضى
زاضبطِئ زةَةنةى ظؤض ثاْرت و تيصتط بوو ،بة يةى ييَساْي تووْس ،ضِاْي َطؤظيَو ية دةغتةى ديا
زةنطايةوة ،ئةطةض نةغيَو بؤ ضطنةيةى زةضفةتي ٖةبوواية ياخؤ تةَاؾاي زةوضوبةضى بهطزاية،
الؾةى نوشضاويَهى زوشَٓى زةخػتة ْيَو ئاو تا ديَطة ببيَتةوة و ئاثؤضةنة نةَرت ببيَتةوة.
ثاْتايي َةيساْى ؾةضِ بطيَتى بوو ية ْيَعيهةى ٖةَوو طةضِووى غاالَيؼ ،اليةنى
نةؾتييةنإ طةيؿتبووْة نةْاضةناْى وآلتى ئاتيو ،اليةنةي زيهةف طةيؿتبؤوة زووضطةى
غاالَيؼَ ،ةيساْى دةْط ظؤض طةوضة ْةبوو ،ية تةواوى دةْطة زةضياييةناْى نؤْساَ ،ةيساْى
دةْط طةوضة زةبوو ،غةضنطزةى ٖيَعةنإ ْةياْسةتواْى ية بانوضِ بؤ باؾووض ياخؤ ية ضؤشئاوا بؤ
ضؤشٖةآلت يةى بة يةنى نةؾتييةناْيإ ببيٓٔ ،بةتايبةتى يةو ناتاْةى نةؾتييةنإ
َيَو ْةبووٖ ،ةَووإ زياض
َيإ ضيَ زةنطز تا ية يةى وٕ بدي ،بةآلّ ئةو ضؤشة ٖيض زوونةي
زوونةي
بووٕ .بؤية تاضى و تيُيػتؤنيٌ ْةياْسةتواْى تةواوى َةيساْى دةْط ببيٓٔ ،بةضزةواّ
َة بٔ ،تا
فةضَاْسةنإ زةبوواية ية َةيساْى دةْطةوة يةَالوة بؤ اليةنةي زي ية دووي
ئاطةزاضى تةواوى َةيساْةنة بدي و بعأْ ناَة ية نةؾتييةناْيإ ية خطاثرتئ زؤخساية و
ثيَويػتى بة ياضَةتى ٖةية ،فطياى بهةوٕ.
َة و ْةعطةتةى غةضباظإ زةٖات و ئةواْةى ظةضبةيإ
ية ٖةَوو نةؾتييةنإ زةْطى ْاي
زةوةؾاْسْ ،ةعطةتةيإ زةزا و ئةواْةى بةضيإ زةنةوتٖ ،اواضيإ زةنطز .ئةطةض غةضباظيَو
خًيػهابوواية و نةوتباية غةض ظةوى ،بيَ طوَإ ْةيسةتواْى ٖةغتيَتةوة و ظةضبةى تةوض
غيٓط يا ثؿت يا غةضى زةططتةوة يا مشؿيَط ًَى زةثةضِاْس و خويَٓةنةى زةضشاية غةض ئةو
خويَٓاْةى يةغةض نةؾتييةنة ضِشابووٕ.
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َسةزضا ،غةضْؿيٓاْى نةؾتييةنة
ٖةْسيَو نات ية نةؾتييةنةوة بؤ ئةوي زيهة ئاطط ٖةي
َيإ زةزا ،ئاططةنة بهوشيَٓٓةوة ،ئةو زةَة ثةَجي ئاو زاْةٖيَٓسضابوو ،ئاطط بة ئاوى ْيَو
ٖةوي
َي زابوواية ئاططةنة طةوضةتط بهات ،ئةو
َةنإ زةنوشيَٓسضايةوة ،بةآلّ ئةطةض زوشَٔ ٖةوي
غةتً
نةغاْةيإ زةزاية بةض تري ،نة خةضيهى نوشاْسْةوةى ئاططةنة بووٕ ،تا ْةناضٕ ئاططةنة
بهوشيَٓٓةوة ،نةؾتييةنإ ية زاض ضيَهطابووٕ ،بؤية ئةطةض ئاططةنة طةوضة بووباية ،ئةوا
غةضْؿيٓةناْى نةؾتييةنة بؤ ئةوةى ْةغوتئَ ،زةبوواية خؤيإ خبةْة ْيَو ئاو ،ئةو نةؾتييةى
َةناْى زةنطزةوة و زووض
َسابوو بؤ ْيَوى نةؾيت زوشَٔ ،بًةظ ضةْطاي
نة ئاططيؿى ٖةي
زةنةوتةوة بؤ ئةوةي ئةواْيـ ْةغوتئَ.
ًَيَسةضة
ئةو زةَةي ٖةَووإ ية تطغي ئاطط خؤيإ زةخػتة ْيَو ئاوةوة ٖاواضى غةوي
بةزبةختةنإ بةضةو ئامسإ زةٖات ،ثيَـ زةغت ثيَهطزْى ٖةض دةْطيَو بؤ ئةوةى ضيَطة ية
ياخيبووْى غةوَيًيَسةضةإ بططٕ ،القيإ بة ظدمري زةبةغتٓةوة ،بؤية يةناتى ئاططنةوتٓةوة ية
تطغي غووتاْيإ بة ظيٓسوويي ،بة ٖةَوو تواْاوة ٖاواضيإ زةنطز و زاواى ياضَةتييإ زةنطز،
بةآلّ ٖيض نةؽ وةزةْطيياْةوة ْةزةضوو ،يةبةض ئاظاضى غووتاْيـ ،ثرت ٖاواضيإ زةنطز،
زواداض ٖةَوويإ بة ٖؤى ئاططةوة ياخؤ ْكووَبووْى نةؾتييةنة زةَطزٕ.
غةضباظة يؤْاْييةناْى ْيَو نةؾتييةنإٖ ،ةَوويإ ناغهيَتيإ يةغةض و ظضيَيإ يةبةض
بوو ،ية ناتيَهسا نة غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ بة بيَ ناغهيَت و ظضىَ زةدةْطإ .خؤ بة
َياْسا
زووضططتٓى ئةوإ بؤ نةّ خةضدي ْةبوو ،يةبةض قوضغي ئةو نةضةغتاْة و ضِاْةٖاتٓيإ يةطةي
َةيإ بةو نةيوثةالْةوة نةَرت زةبيَتةوة.
بوو ،ثيَيإ وابوو ضاالني و دووي
ئةو ضؤشة زواى ئةوةى َاوةيةى بةغةض ْيوةضِؤزا تيَجةضِ بووٖ ،ةوا طةضّ ببوو ،ئةو باية
فيَٓهةى بة غةض زةضيازا زةؾٓايةوةْ ،ةيسةتواْى طؤضِاْهاضيى ية ٖةواى طةضَسا بهات،
غةضباظة يؤْاْييةنإ ئاضةقةيإ ييَ زةضؤضِايةوة ،بةآلّ ناغهيَت و ظضيَهاْيإ بؤ بةضططيهطزٕ
باف بووٕ ،بةؾيَو ية ثةالَاضةناْي غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي نة بةضيإ زةنةوت ،بيَ
ناضيطةضيى زةبوو.
ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ٖةضوةى دةْطة نؤْة زةضياييةناْي زيهة ،باؾرتئ تانتيو
يةو دةْطةزا ئةوة بوو ،نة ضةْسإ نةؾتيي بةضةيةى ثيَهةوة ٖيَطف بهةْة غةض يةى نةؾتيي
زوشَٔ و بًةظ ئةوةى ية غةضباظ و ئةفػةض يةْيَويسا ٖةية بياْهوشٕ ياخؤ بة زيًيإ بططٕ،
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ًَيَسةضإ يةْيَو نةؾتييةناْسا سييَٓٓةوة ،ئةوإ ويَطِاى ئةوةى َطؤظ بووٕ ،بةآلّ وةى
تةْيا غةوي
بعوويَٓةضى بيَ طيإٖ ،يض زةغةآلتيَهيإ ْةبوو ،بةضزةواّ يةشيَط فةضَاْى ئةو نةغةزا بووٕ ،نة
َيإ ييَ زةزا و نةؾتييةنةيإ
فةضَاْسةيي نةؾتييةنةى بةزةغت بوو ،ئةوإ تةْيا غةوي
زةدووآلْس.
غةوَيًيَسةضإ زةياْعاْى ئةطةض ثيَضةواْةى ويػتى فةضَاْسةناْي نةؾتيي ظوآليَٓةوة،
ٖيَٓسةيإ ييَ زةزضيَت تا زةَطزٕ ،ئةوةف بؤ ئةوةبوو نةغيإ ياخى ْةبٔ .ئةوإ ضةْسإ ٖةظاض
َسا زةنطيَت ،تةْاْةت ئةو ناتةى
َة بة ناضى تووْس و بيَ بةظةيياْة غاتوغةوزاييإ يةطةي
غاي
نةؾيت ضاضؤنةزاضيـ ٖاتةنايةوة ،ناضيطةضيى ئةوإ ٖةض وةى خؤى َايةوة ،ية ْيوةى
ًَيَسإ
َةى نةؾتييةنإ غةوي
َسا ،بؤ دووي
يةنةَى غةزةى ْؤظزةيةَيـ ناتيَو َاتؤضِ غةضيٗةي
ًَيَسةضإ ية ناضة تووْسةناْيإ
َِ ،ظيَذا غةوي
ٖةض ثيَويػت بوو ،تةْيا زواى زؤظيٓةوةى ٖيَعى ٖةي
َُى نةؾتييةناْى زاٖيَٓا ،تواْى ببيَتة
ضِظطاضيإ بوو ،ئةو نةغةى يةنةّ َاتؤضِى ٖةي
ًَيَسةضإ ،بة تيَجةضِبووْى نات شَاضةى نةؾتيية دةْطييةناْى
ضظطاضنةضى ٖةَوو غةوي
ٖةخاَةْؿيي نةّ زةبووْةوةٖ ،ةضضةْسة نةؾتييةناْى يؤْاْي بةٖيَع و ثتةوتط بووٕ ية
نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿيي ،تةْاْةت ية ضِووى شَاضةف ٖةض ثرت بووٕ ،بةآلّ يؤْاْييةنإ
خؤيإ ثؿرتِاغتيإ نطزؤتةوة ،نة ئةوي ضؤشإ ْةتةْيا نةؾتييةناْي ٖةخاَةْؿيي ،بططة
غةضباظةناْيـ زاواى ثاضيَعضاو بووْيإ ْةنطزووة و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزاوة ،تا ئةو زةَةى
بةٖؤى غةخيت بطيٓةناْياْةوة زةَطزٕ ياخؤ ْةيإ زةتواْي ضيسيي ظةْطٔ يةو دةْطةزا
شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظاْى ٖةخاَةْؿييإ زيٌ نطإ ،بةآلّ َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زةبيصٕ
ٖيض غةضباظيَو زةغتطري ْةنطاوة بةبطيٓساضي ْةبيَت ،واتة ٖةَوو زيًةنإ بة بطيٓساضى
زةغتطري نطاوٕ ،ئةوةف بؤ َيَصووى ئيَطإ بة غةضوةضي و غةضبةضظييةني زيهة تؤَاض زةنطيَت.
طوَإ ية ؾهػتى نةؾتيطةيي ٖةخاَةْؿيي ية دةْطى غاالَيؼ ْيية ،بةآلّ ناتيَو
ئيَطاْييةنإ خؤيإ ية بةضزةّ يةْيَوضووْسا بيٓى ،وضةيإ بةضْةزاٖ ،يَٓسة خؤضِاططيإ نطز تا
ٖةَوويإ نوشضإ ،يؤْاْييةنإ الؾةناْيإ خػتٓة زةضياوة ،يةْيَو ئةو غةضباظاْةف نة بة
ظيٓسوويي يةاليةٕ يؤْاْييةناْةوة بة زيٌ طريإٖ ،يض غةضباظيَو ْةبوو بطيٓساض ْةبيَت.
تاضى فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي تا ئةو زةَةي بةئوَيَسى غةضنةوتٔ بوو ،وةى
فةضَاْسةيةى ئةضنةناْى بةدىَ زةطةياْس و خؤى يةبةض يةى نةوتٓى نةؾتيية يؤْاْييةنإ
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زةثاضاغت ،بةآلّ زواتط بؤى ضِووٕ بؤوة ،نة غةضنةوتوو ْابٔ ،ئيسي بطِياضيسا بةؾساض ببيَت ية دةْط
و فةضَاْى بة فةضَاْسةى نةؾتييةنةى نطز ،تا بة تووْسى خؤى بة ْيَعيهرتئ نةؾتيي يؤْاْى
بهيَؿيَت ،يةطةٍَ بةضيةى نةوتٓى يووتى ٖةضزوو نةؾتيي ،زةْطى ئةو بةضيةى نةوتٓة وةى
َبسضئَ ،بؤ
َةنإ ية ٖةضزوو نةؾتييةوة ٖةي
تطيؿكةى ٖةوض طةيؿتة ئامسإ ،ييَ بةض يةوةى ضةْطاي
َسا و ضؤوة ْيَو
َةواْيَو خؤى ٖةي
ئةوةي نةؾتييةنإ بهةوْة تةْيؿت يةنسيي ،تاضى وةى ثاي
نةؾتيية يؤْاْييةنة ،ئةو مشؿيَطيَهى زضيَص و ضِاغتى ية زةغتسا بوو ،ناتيَو طةيؿتة ْيَو
نةؾتيي زوشَٔ ،ضةْس غةضباظيَهى يؤْاْى ثيَؿيإ ططت ،بةآلّ ئةو تواْى ية ْيَواْياْةوة تيَجةضِ
َبسضئَ ،ضةْس غةضباظيَهي ٖةخاَةْؿيي بةزوايسا خؤيإ
َةنإ ٖةي
ببيَت ،ثيَـ ئةوةى ضةْطاي
َساية ْيَو نةؾتيية يؤْاْييةنة ،تاضى بؤ غةضنةوتٔ ْةزةدةْطا ،ضووْهة ئةو وةى غةضزاضيَو
ٖةي
طوَاْى ية ضؤْييةتى نؤتايي ٖاتٓى دةْط ْةبوو ،يةو ناتةزا تةْيا بؤ َطزٕ زةدةْطا ،بؤية
َي ئةوةزا بوو وةى تةواوى ئةو ئةفػةض و غةضباظاْةى ئةو ضؤشة نوشضإ ،سيطيَت.
تاضى ية ٖةوي
ناتيَو زوو نةؾتييةنة بةضيةى نةوتٖٔ ،ةَوو غةضْؿيٓاْى نةؾتيية يؤْاْييةنة ظاْيإ
ئةوة نةؾيت فةضَاْسةى نةؾتيطةيي زوشَٓة ،ضووْهة نةؾتييةنة ٖيَُاى تايبةتى ٖةبوو،
زواى ئةوةى تاضى ضووة ْيَو نةؾتيية يؤْاْييةنةٖ ،ةَوويإ بؤيإ زةضنةوت نة ئةوة
فةضَاْسةى نةؾتيطةزي ٖةخاَةْؿيية ،ضووْهة ناغهيَت ،ضِاْبةْس ،القبةْس ،ظضيَ ططاْبةٖا و
زضةوؾاوةناْى ثيَٓاغة بووٕ بؤ ثًةنةى ،فةضَاْسةى نةؾتيية يؤْاْييةنة زاواى ية
غةضباظةناْى نطز تاضى بة ظيٓسوويي بططٕ ،وتى ئةو ثياوة فةضَاْسةى نةؾتيطةزي
ٖةخاَةْؿيية ،ئةطةض بة ظيٓسوويي بيططئ الى تيُيػتؤنيٌ و طةزي يؤْإ ؾاْاظ زةبري.
ية ضابطزووزا دةْطة زةضياييةنإ بة ثيَضةواْةى ٖةْسيَو ية دةْطة وؾهاْييةنإ زضيَصخايةٕ
ًَيَسةضيإ زةغتةبةض زةنطز ،ئةفػةضي
ْةبووٕ ،غاآلْيَو خةضيهي ضيَهطزْى نةؾتيي زةبووٕ ،غةوي
زةضياواْييإ ثةضوةضزة زةنطز ،ئاناَى ضةْس غاٍَ َاْسووبووٕ ية ضةْس ناتصَيَطيَو يةناليي زةبؤوة،
ئيسي ٖيَعيَو غةضزةنةوت ئةوي زيهةف ؾهػتى زةخواضز.
ئةو ضؤشة ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ؾهػيت خواضز ،تاضني زةضياغاالض خؤى بؤ َطزٕ
ئاَازة نطز ،بةآلّ زةضياواْة يؤْاْييةنة زاواى ية غةضباظةناْى نطز ،تاضى بة ظيٓسوويي بططٕ،
ئةواْةى ييَي ْيَعيو زةبووْةوة بؤ ئةوةي بة ظيٓسوويي بيططٕ ،بة يةى وةؾاْسْي مشؿيَطةنةى
زةنوشضإ .تاضى ية ناتى ؾةضِ يةْيَو نةؾتيية يؤْاْييةنةزا ظؤض بة ؾهؤ بوو ،بة وتةى ئاضياْى
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َيَصووْووغي ْاغطاو ،ية غيٓطيسا ٖةتاو زةزضةوؾايةوة ،يةغةض ضيؿة زضيَصةنةيؿى ثطؾٓطي
زةزايةوة ،ئةو ٖةتاوةى يةغةض غيٓطى بووٖ ،ةَإ ضِووْاني ٖةتاو بوو ،نة ية ظضيَ
يووغةنةيسا زةبطيػهايةوة .ئةفػةضة باآلناْى ٖةخاَةْؿيي ئةونات بة ضِازةيةى ظضيَهاْيإ
يووؽ زةنطزْةوة ،نة وةى ئاويَٓة تيؿهةناْى ٖةتاويإ زةزايةوة ،ثيؿةوةضة ئيَطاْييةنإ يةو
ناضة ناضاَة بووْٕ ،ةوةناْيإ تا ضةْس غةزة بة ية ئيَػتة غيٓى ظيو و ظيَطِيإ يووؽ و دةاليي
زةنطز ،بة وتةى (تاوةضْيية) ٖيَٓسة يةو ناضةيإ ناضاَة و ييَٗاتوو بووٕ ،ناتيَو ية غيٓيسا
ضاوت ية ضِووْاني ٖةتاو زةنطز ،وةى ئةوة بوو ،نة ٖةتاوةنة ببيٓٔ و ئاو ية ضاويإ زةٖات.
يووؽ و دواْهطزْى ظضىَ ،تةْيا بؤ دواْى و ؾهؤ ْةبوو ،بة ئاَطاظيَو بؤ بةضططى زازةْطا،
ية ضؤشزا ضِووْاني ٖةتاوى زةبطيػهاْسةوة و ضاوى غةضباظى بةضاْبةضى تيَهسةزا و ضيَطط زةبوو
يةوةى بهاضيَت بة وضزى ْيؿاْة بططيَت ياخؤ مشؿيَط و تريى خؤي ئاَادمةنةي بجيَهيَت.
ٖةض نةغيَو ية تاضى ْيَعيو زةنةوتةوة زةنوشضا ياخؤ بطيٓساض زةبوو ،ناغهيَت و ظضيَ و
بةؾةناْي زيهةي بةضطة غةضباظييةنةى ية ييَساْةناْي مشؿيَط و تةوض زةياْجاضاغتٖ ،يَٓسة
ئاظاياْة زةدةْطاٖ ،ةغتى بةو طوضظاْة ْةزةنطز بةضي زةنةوتٔ ياخؤ بطيٓى بضوونيإ ية
دةغتةيسا ضيَ زةنطز ،يةو دةْطة نؤْاْةى بة مشؿيَط و طوضظ و تةوض وٖ...تس زةنطإ،
نةغيَهى ئاظا و خؤْةثاضيَع ،بةخيت ئةوةى ٖةبوو ية غةضنةوتٔ ْيَعيو ببيَتةوة ،ئةطةض غةضيـ
ْةنةوتباية ،ثيَـ َطزٕ شَاضةيةنى ظؤض ية زوشَٓى زةنوؾت ياخؤ بطيٓساضي زةنطزٕ ،يةو
ؾةضِةزا تاضى نةغيَو بوو نة ؾتيَهى ثيَضةواْةى ويػتى خؤى بةغةضزا ْةزةزضا ،ئةطةض
نوشضابوواية ،بةو ئاواتة زةطةيؿت نة بؤى زةدةْطا ،ئةطةض ْةنوشضا بوواية بة ثيَضةواْةوة
َةى ٖاوْيؿتُاْييةناْى خؤى زةنوؾت.
بوو ،بؤية شَاضةيةنى ظؤض غةضباظى زوشَٓى ية تؤي
زوو نةؾيت زيهة ية نةؾتيية دةْطييةناْى يؤْإ ،ية نةؾتييةنةى تاضى زةضياغاالضى
ٖةخاَةْؿيي ْيَعيو بووْةوة ،غةضباظةنإ ية ٖةضزوو نةؾتييةناْةوة ضووْة ْيَو ئةو
َساية ْيَو نةؾتيية
نةؾتييةي تاضى تيايسا بوو ،ئةو نةؾتييةي تاضى ييَيةوة خؤي ٖةي
يؤْاْييةنة .غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ضيسيهة ْةياْسةتواْى بضٔ ،بؤ ْيَو نةؾتيية
يؤْاْييةنة بؤ ياضَةتيساْى تاضى ،بؤية ئةو بة تةْيا زةدةْطا.
تاضى ئةو ضؤشة تواْاى ٖةبوو يةطةٍَ ٖةَوو غةضباظاْى يؤْاْى غةض ئةو نةؾتيية و
نةؾتييةناْي زيهةف نة ٖاتبووٕ بؤ ْاو ئةو نةؾتيية ظةْطيَت ،ئةو بة بةضزةواّ ثرت ية ثيَٓر
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ياخؤ ؾةف مشؿيَط و ضةني زيهةي ية بةضاْبةض بوو ،بؤ ئةوةى ية ثؿتةوة طوضظي بةض
َسةزا و ؾويَٓى خؤى زةطؤضِى ،بة تيَجةضِ بووْى نات بطيػهاْةوةى
ْةنةويَت ،بةضزةواّ خؤى ٖةي
ظضيَهةى نةَرت زةبؤوة ،زواداض بة يةنذاضى ْةَا ،ضووْهة خوئَ غيٓط و غهى زاثؤؾي.
ئةطةض بؤ غاتيَو ية ديٗاْى برينطزْةوة طؤضِةثاْى ئةو نةؾتيية يؤْاْيية بيَٓيٓة بةضضاو،
تاضى بة ثطضى يووٍ و زضيَص ،بة ضِيؿى ثإ و زضيَص ،باآلى بةضظى ئاضيايي ،ضواضؾاْة وةى
خوزاوةْسناْى ْيَو ئةفػاْةنإ وابوو ،زةَإ بيين ،ية زةوضوبةضى ئةو ثياواْى نوضِتة باآل و
َيإ زةزا ئةو خوزاوةْسة باآلبةضظة
ضِزئَ تاؾطاو ،وةى ضةْس نويَطيَو زةٖاتٓة بةضضاو ٖةوي
َةثياوة يةخؤبوضزةية ،زةْطيَو زةضزةضوو ،نة بة غةض
بهوشٕٖ ،ةْسيَ ناتإ ية زةَى ئةو نةي
ئاوى زةضياوة زةطةيؿتة طويَى نةؾتييةناْي زيهةيـ ،نة غةضطةضَى دةْط بووٕ.
تاضى ٖيَٓسةي غةضباظإ نوؾت ،نة زةضياواْى يؤْاْى ية فةضَاْى زةغتطرينطزْى ئةو بة
ظيٓسوويي شيَووإ بؤوةٖ ،ةض بؤية فةضَاْى نطز ،تا زةغت بةدىَ بيهوشٕ ،ية َاوةى نةَرت ية
يةى خويةى ية زةضضووْى ئةو فةضَاْة ،نةواْضييةنإ ضِووخػاضي تاضنيإ نطزة ئاَاْر و
تريباضاْيإ نطز ،ضِووخػاضى تاضى ضِووثؤؾى ْةبوو ،بؤية ئةوإ بةتري يةويإ زةزا.
َةواْى ئيَطاْى ضيسيهة ْةيتواْى ية ؾةضِنطزٕ بةضزةواّ بيَت،
زواى ئةوة بة وتةى ئاضيإ ،ثاي
بةتةواوي ؾةنةتت ببوو ،نةوتةغةض طؤضِةثاْى نةؾتييةنة ،ضةْس غةضباظيَو نة بة زةغتى ئةو
بطيٓساض ببووٕ ية ضِقى خؤيإ ،طوضظي تووْسيإ ية ضِووخػاض و زةغت و قاضي زةزا ،قؤٍَ و
باغهيإ قطتاْس ،زةضياواْة يؤْاْييةنة فةضَاْى نطز واظ ية نوؾتٓى تاضى بيَٓٔ ،بةآلّ ناتيَو
فةضَاْةنة زةضضوو ،ئيرت زضةْط بوو ،تاضى زوو زةغت و قاضيَهى ييَ ببؤوة ،ضةْس ترييَو بة
ضِووخػاضييةوة بوو ،ئةو بةو ؾيَوةية طياْى غجاضز .يؤْاْييةنإ الؾةى تاضنيإ طواغتةوة بؤ
وؾهاْى و فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا فةضَاْيسا الؾةنةي بٓيَصٕ.
زةطوتطيَت ناتيَو الؾةى تاضى بطزضاية الى تيُيػتؤنيٌ ،فةضَاْى نطز ،وةى ؾةضِظاْاْي
زيهة فطِيَي بسةْة ْيَو زةضيا ،بةآلّ غةضزاضيَو بة ْاوى (ئاضيؼ تيس) نة بةؾساضى ؾةضِى
غاالَيؼ بوو ،زاواى نطز ئةو ناضة ْةنةٕ ،وتى ثيَويػتة ئةو بٓيَصضيَت .ئاضيؼ تيس ثياويَهى
ئاظا و ضِاؾهاو بوو ،ثيَـ ٖيَطؾي خةؾاياض ،بة فةضَاْى تيُيػتؤنيٌ و ضِةظاَةْسى ثةضيةَاْى
يؤْإ ،ية وآلت زووضخطابؤوة ،ناتى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض ،غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا بؤ
يةندػتٓةوةى تةواوى ٖيَعةناْيإ فةضَاْى نطز ئاضيؼ تيس بيَتةوة و ثًة و ثايةى ثيَؿووى بؤ
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طةضِيَٓسضايةوة ،ئةو ية ؾةضِى غاالَيؼ فةضَاْسةى ٖةَوو ياخؤ بةؾيَو ية غةضباظاْى يؤْاْى
َئَ وتةيةنى بةْاوباْط ٖةية ،نة ٖى
بوو ،نة ية نةؾتييةناْسا زةدةْطإٖ .ةْسىَ نةؽ زةي
َئَ ٖى (ناتؤضى) ضؤَيية نة ية ( 234تا
ئاضيؼ تيس بووةٖ ،ةضضةْسة ٖةْسيَهي زيهةف زةي
 149خ .ظ) شياوة ،ئةْساَى ئةدموَةْى غيٓاتوضةناْى ضؤّ و بة وتةى ضؤَة نؤْةنإ،
غاْػؤض بووة ،غاْػؤضةنإ ية ضؤَى نؤْساٖ ،ةّ غةضشَيَطيإ نطزووةٖ ،ةَيـ ناضى تاثؤيإ
َئَ زواتط ناتؤضي ية ضؤَةنإ زةتؤضيَت و
ية ئةغتؤ ططتووة ،نة ض ؾتيَو ٖى ض نةغيَهة ،زةي
َيَت" :ئةى وآلتى بيَ ئةَةى ،بؤ غعاى تؤ ٖةض ٖيَٓسة بةغة ،نة ئيَػهةنامن ية
زةضِوات نة زةي
خانى تؤزا ْاْيَصضيَت ،".بةآلّ ٖةْسىَ نةؽ ثيَيإ واية ئةو وتةية ٖى ئاضيؼ تيسة ،ئةطةض
ناتؤضيـ ئةو وتةيةى وتبيَت ية ئاضيؼ تيسى وةضططتووة ،يةو ناتةوة ئةو بيَصةية بة
زاضِؾتٓةوةى دؤضاودؤض و بة ٖةَإ واتا يةاليةٕ ظؤض نةغاْي زياض زةوتطيَتةوة.
ْاثًيؤْى يةنةّ ئيُجطاتؤضى فطةْػاف ناتيَو ية زووضطةى غيَٓت ٖيًَئَ بوو ،ئةو بيَصةيةى
وتووة ،زواتط يةبةض خاتطى نوضِةنةى نة زةبوواية بطاتة زةغةآلت ،ظاْى نة ثيَويػتة بةضاْبةض
َيَت ئاضةظوو زةنات الؾةنةى ية فطةْػا ية نةْاضى ضِووباضي
فطةْػا خؤؾةويػتى زةضبربِيَت و بً
غئَ بٓيَصضيَتٖ ،ةضوةٖاف بوو ،الؾةى ئةويإ ية غيَٓت ٖيًَئَ طواغتةوة بؤ فطةْػا.
ْاثًيؤْى زووةّ ،نوضِى ْاثًيؤْى يةنةَيـ نة ية نؤؾهى خؤيإ ية وآلتى ئوتطيـ زةشيا،
َى
ئةو بيَصةيةي نطزة ويَطزي غةض ظَإ ،بةآلّ الؾةى ئةويإ بة فةضَاْى ٖيتًةض ية غاي
( 1940ظ) طةضِاْسةوة بؤ ثاضيؼ و ية تةْيؿت طؤضِى باونى ْاؾتيإٖ ،يتًةض بةو ٖةْطاوةى
ويػتى خؤى يةالى فطةْػييةنإ خؤؾةويػت بهات.
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طةزِانةوةى خةشاياز شا

َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة نة ية ضواض غةز نةؾتيي ٖةخاَةْؿيي نة ية
دةْطى غاالَيؼ بةؾساض بووٕ ،تةْيا بيػت و ثيَٓر نةؾتيي تواْيإ بة غووز وةضططتٔ ية
تاضيهى و ٖاتٓى ؾةو خؤيإ زةضباظ بهةٕ ،بؤية نةؾتييةناْي زيهة يإ ْكووّ بووٕ يإ
نةوتٓة زةغت يؤْاْييةنإ.
ضواضغةز نةؾيت ظيَسةضِؤيي تيَساية ،ئيَطاْييةنإ بةاليةْى ظؤضةوة زوو غةز نةؾتييإ
ٖةبووة ،بةآلّ ْاناضئ زإ ْةْري بةوةى ،خةؾاياض ية وؾهاْى غةضنةوتوو بوو ،ية زةضيا
ؾهػتى خواضز ،ئةو ؾهػتة ناضيطةضيى يةغةض باظضطاْى ضؤشٖةآلتى زةضياي َةزيتةضاْة
ٖةبوو.
وةى زةظاْطيَت ٖؤناضى غةضةنيى دةْطةناْى ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْييةنإ ،باظضطاْى و
ئابووضى بووة .يؤْاْييةنإ ية ( )2500غاٍَ ثيَـ ئيَػتةٖ ،ةض وةى ئيَػتة ظؤض ثيَوةغتبووٕ بة
باظضطاْى نطزْةوة ،تةْاْةت ئيَػتةف ية تةواوى زةضياى َةزيتةضاْة ٖيض وآلتيَو ْيية،
بةباضتةقاي يؤْإ نةؾتيي باظضطاْى ٖةبيَتَ ،ةظْرتئ زاَةظضاوةناْى نةؾتيواْى يةو زةضياية
ٖى يؤْاْييةناْة ،خانى يؤْإ ْةيتواْى بة تةواوةتى ثيَساويػتييةناْى شياْى يؤْاْييةنإ زابري
بهات ،بؤية ئةوإ ٖيَٓسة ٖؤططى باظضطاْى زةضيايي بووٕ ،ئيَُة وا بريزةنةيٓةوة يؤْاْييةنإ بة
ٖؤى ظيازبووْى زاْيؿتوواْةوة ْاضاضٕ طةمن بهطِٕ ،بةآلّ ثرت ية 2500غاٍَ بةض ية ئيَػتة
تيُيػتؤنيًى غةضؤنى ئةغيٓا غهاآلى ٖةبووة ،يةوةى ئاتيو تواْاى ٖيَٓاْى طةصيى ثيَويػتى
َى ئةوإ تطيَ و ظةيتووٕ
ْةبووة ية َيػط ،ئةوناتيـ وةى ئيَػتة بةضٖةَى غةضةنيى نؿتووناي
بوو ،زواى ٖيَٓاْى تووتٔ ية ئةَةضيها بؤ ئةوضووثا ،ضاْسْى تووتٓيـ بوو بة بةؾيَو ية
َى ئةو وآلتة.
نؿتووناي
َةناْى يؤْإ نؤض بؤ وآلتاْي زيهةي ديٗإ زةنةٕ ،بؤ ئةوةي
ٖةضوةى ضؤٕ ئيَػتة ضؤي
ثيَساويػتييةناْيإ زةغتةبةض بهةٕ ،ئةوناتيـ وةى ئيَػتة يؤْاْييةنإ بة ٖؤى ْةبووْى ظةوى
َةناْى يؤْإ نؤضيإ بؤ ؾويَٓةناْي
َى و زةغت ْةنةوتٓى ثيَساويػتييةناْى شيإ ،ضؤي
نؿتووناي
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زيهة زةنطز بؤ ئةوةي ثيَساويػتييةناْى شيإ بؤ خؤيإ زابري بهةٕ ،تةواوى ؾاضة يؤْاْييةناْى
ئاغياى بضووى بةو ٖؤناضة زضوغت بووٕ ،نة طةدماْي يؤْإ يةْيَو وآلتةنةيإ ئاَطاظى زابري
نطزْى شياْيإ ْةبوو ،بؤية طةدمة يؤْاْييةنإ ية ثيَٓاو ظةويوظاضى فطةواْى ئةو ْاوضةية،
نؤضيإ بةضةو ئةو ؾويَٓاْة زةنطز.
يؤْاْييةنإ ية ضؤشٖةآلتى َةزيتةضاْة بؤ زةضياواْى و باظضطاْى ضِنابةضى طةوضةى
ٖةخاَةْؿييةنإ بووٕٖ ،ةضضةْسة خةؾاياض ؾا ئاتيهى زاطرينطز ،بةآلّ ْةيتواْى زةضياواْى
َيَري ئاناَى نؤتايي دةْطى
يؤْإ يةْيَو ببات ،ضِةْطة ببيَتة َايةى غةضغووضَِإ نة بً
غاالَيؼ بووة ٖؤناضى زؤغتايةتى يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ.
َٓيابووٕ ية وؾهاْى ْاناضٕ بةغةض ٖةخاَةْؿييةناْسا ظاٍَ بٔ ،ضووْهة ٖةض داضيَو
يؤْاْييةنإ زي
ية وؾهاْى يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ دةْطابووٕ ،زووضاضى ؾهإ ٖاتبووٕٖ ،ةخاَةْؿييةناْيـ
َٓيابووٕ ية زةضيازا ْاتوأْ ضِنابةضى يؤْإ بهةٕ ،دطة ية ثيَهسازاْة بضوونةنإ ،ية تةواوى ئةو
زي
دةْطاْةى ية زةضيازا يةطةٍَ يؤْاْييةنإ نطزبوويإ ،ؾهػتيإ خواضزبوو.
ٖةضضةْسة دةْطى غاالَيؼ بة ؾهػيت ٖةخاَةْؿييةنإ نؤتايي ٖات ،بةآلّ ئةو
دةْطة ضِووى ئيَطاْييةناْى الى يؤْاْييةنإ غجي نطزةوةَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ نة
ئةواْيإ بة بةضبةض زةْاغي ،نةوتٓة باغي ئاظايةتى ئةوإ ،بة ئاظا ْاوظةزيإ نطزٕ و زةغتيإ
َسإ ثيَياْسا.
نطز بة بةغةضزا ٖةي
َى ؾهػتى غاالَيؼ ،خةؾاياض نة ية ئةغيٓا بوو،
َيَت زواى طةيؿتٓى ٖةواي
ٖريؤزؤت زةي
ططيا ،ئةو ؾهػتةى بةطوضظيَهي َةظٕ بؤ غةض ٖيَعى زةضيايي خؤى ظاْى ،بةثيَي وتةى
ٖريؤزؤت ناتيَو زاضيوؾي يةنةّ َطز ،تةَةْي خةؾاياض غي و زوو غاٍَ زةبوو ،ناتى
َيسا بوو.
طةيؿتٓى بؤ ئةغيٓاف ية تةَةْى غي و ٖةؾت غاي
َيَت ئةويـ وةى باونى باآلبةضظ بوو ،زؤخيَهى بة ؾهؤى ٖةبوو ،ناتيَو زوشَٔ
ٖريؤزؤت زةي
ؾهػتى زةخواضز ،زاواى ييَ خؤؾبووْى زةنطز ،زةيبةخؿري ،يةطةٍَ زوشَٓة ؾهػت خواضزوو و
زيًةناْيإ تووْسى ْةزةْواْس ،ئةو ية ناتى بيػتٓى ناضةغاتةنإ زةططيا.
بة ؾيَوةيةنى طؿتيي خةؾاياض بةضاْبةض شيَطزةغتةناْى َيٗطبإ بوو ،ثرت بعةى يةغةض ييَو
َتة و طةثيإ يةطةٍَ
بوو ،ية زاْيؿتٓة زؤغتاْةناْسا زةوضوبةضةنإ بيَ تطؽ ية غعازإ ،طاي
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َتة و دةفةْط و نةَى ْواْسٕ ية ضيَعزا،
زةنطز ،بةآلّ ية زاْيؿتٓة فةضَييةنإ بضوونرتئ طاي
تووْستطئ غعاى بة زواوة بوو.
َيَت خةؾاياض خؤى بة ئاظا ْيؿإ زةزا ،بةآلّ ية ْاخسا ئاظا ْةبوو ،ية دةْطةناْى
ٖريؤزؤت زةي
يؤْإ ٖيض نات ية ضيعةناْى ثيَؿةوةى دةْطسا ْةبوو ،وتةى ٖريؤزؤت يةو باضةوة بيَ واتاية،
ضووْهة ية ٖيض غةضزةَيَو و ية ٖيض ؾةضِيَهسا ثاؾانإ ية ضيعى ثيَؿةوةى دةْطسا ْةبووٕ،
ضووْهة بووْى ئةوإ بؤ فةضَاْسةيي و بةضِيَوةبطزْى دةْط بة بايةخرت بووة ،يةوةى ية ضيعى
يةنةَى ؾةضِزا بٔ ،وةى غةضباظيَهى ئاغايي ؾةضِ بهةٕ( ،)1ئةوة بة واتاى تطغٓووى بووْى ئةوإ
ْةبووة ،ية تةواوى دةْطةناْى ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةَيؿسا ،نة ًَيؤْإ غةضباظ ية
دةْطةناْسا بووٕ ،تةْيا ئةفػةض و غةضباظإ بووٕ ،نة ية ضيعةناْى ثيَؿةوةى ؾةضِزا بووٕ.
ٖةض بة وتةى ٖريؤزؤت ئةو ضؤشةى خةؾاياض بطِياضيسا يةؾهطنيَؿيي بؤ يؤْإ بهاتٖ ،ةَوو
بطاناْى زش بووٕ ،وتيإ يةؾهطةنةَإ ية يؤْإ يةْيَو زةضيَت ،بة خةؾاياضيإ وت غةضباظى
ٖةخاَةْؿيي تواْاى غةضباظى يؤْاْى ْيية ،ضووْهة ييَٗاتوويي و ضاثوونى ئةواْيإ ْيية،
ئاظايةتى غةضباظاْى يؤْإ بؤ بةضططى ية وآلتةنةيإ زوو بةضابةض ظياز زةنات ،بةآلّ خةؾاياض
ضِاى بطا و بطاظا و غةضزاضةناْى خؤى ثةغةْس ْةنطز ،يةؾهطى بطزة يؤْإ و ٖيَعى زةضيايي خؤى
ية غاالَيؼ ية نيؼ ضوو.
بة وتةى ٖريؤزؤت يةى ية ناضةناْى خةؾاياض تةواونطزْى ناضى تةالضغاظى نؤؾهى
َيَت ؾهؤى خةؾاياض ية يؤْإ زةضْةزةنةوت ،بططة ية ناتيَهسا ية
َيؼ بوو ،ئةو زةي
ثيَطغجؤي
َيؼ يةغةض تةخت زازةْيؿت ،زة ٖةظاض غةضباظى طاضزى داويس ية بةضاْبةضى ضيعيإ
ثيَطغجؤي
زةططت و فةضَاْطِةواياْى وآلتانإ بة زةغت و زياضييةوة زةٖاتٓة الى ،ظؤض بة ؾهؤ
( )1ظؤضيٓةى ثاؾانإ بةؾساضبووْة ية دةْطةنإٖ ،ةْسى ناتيـ ية ضيعى ثيَؿةوةى ؾةضِبووْة ،ية تةواوى
َآل خؤى بريى ضوتةوة يةو
ثةضِتوونة َيَصووييةناْى نؤْسا ،زةبيٓري ثاؾانإ خؤيإ دةْطاوٕ ،ظةبيشوي
ثةضِتوونةزا باغي ئاظايةتى نوضوف و بةؾساضى ضِاغتةوخؤى ية ؾةضِى ييسى زةنات ،بة ٖةَإ ؾيَوة باغي
زاضيوف و ثاؾاى ئيَػجاضت وٖ...تس زةنات ،ية ضِاغتيسا ئةونات بةؾساضى ثاؾانإ ية ؾةضِزا ْةضيت بووة،
وضةى غةضباظاْى بةضظ نطزوتةوة ،بةآلّ خةؾاياض ٖةضطيع بةؾساضى ئةو ؾةضِاْة ْةبوو ،ية زووضةوة ضاوةزيَطى
زةنطز ،ظؤض َيَصووْووغي زيهةف ٖاوضِاى ٖريؤزؤتٔ يةو باضةوة ـ وةضطيَطِي نوضزى.
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زةضزةنةوت .ئةوإ زياضييةناْيإ زةخػتة بةض زيسةى ،زواتط زةياْسا بة (ضيًياضى) نة
فةضَاْسةى طاضزى داويس بوو.
فةضَاْسةى طاضزى داويس نة ٖريؤزؤت ثًةى ئةوةى بة بةضظتط ية ثًةى غاتطابةنإ
(سونُطِاْةناْى وآلتة شيَطزةغتةناْى ٖةخاَةْؿيي) ظاْيوة ،ية غةضزةَى خةؾاياضزا
زةغةآلتيى ظؤض ظيازى نطز ،بة وتةى ٖريؤزؤت طؤضاْيَهى بةزةغتةوة زةططت ،نة غةضةنةى
ٖةْاضِيَهى ظيَطِيٓى ثيَوةبوو ،ئةو طؤضاْة وةى ٖيَُاناْى ئةو غةضزةَةٖ ،يَُاى فةضَى ثؤغتى
ئةو بوو.
َيؼ ْووغطاويَهى
ٖريؤزؤت زةَييَت :خةؾاياض ية غةضةوةى زةضواظةى نؤؾهى ثيَطغجؤي
َواغيوة نة ئةَة ْاوةضؤنةنةيةتى:
ٖةي
(ئاٖوضاَةظزا ظةوى ئافطاْسَ ،طؤظى ئافطاْس ،بؤ َطؤظ ئاؾتى بطِياض ييَسا.
ئاٖوضاَةظزا خةؾاياضى نطز بة ثاؾا ،ئةوى نطز بة ثاؾاى ضةْسئ وآلتى دياواظ.
َٔ خةؾاياض ؾاّ ،ثاؾاى ثاؾانإ ،ثاؾاى وآلتةنإ ،نوضِى زاضيوؾي ٖةخاَةْؿيي.
َٔ يةنِ ية ثاضغةنإ ،ئةويـ نوضِى يةنيَهي زيهةي ثاضغي بووة.
َٔ يةنيَهِ ية ئيَطاْيإ ،نوضِى ئيَطاْييةى ،ئةويـ نوضِى ئيَطاْييةني زيهة بووة.
خةؾاياض ؾا ئةوةٖا زةبيَصيَت ،ثاؾاى ثاؾانإ ،ثاؾاى وآلتةنإ ،ئةواْة وآلتى َٓٔ).
زواى ئةو ْووغيٓة ٖريؤزؤت ْاوى وآلتةناْى شيَطزةغتى خةؾاياض زيَٓيَت ،نة زةنةوتٓة
ْيَوإ ضِووباضةناْى (غٓس ،غيشووٕ ،دةحيووٕ و زةضياى َةزيتةضاْة)ٖ .ةضضةْسة ٖريؤزؤت
تطغٓؤنبووْى زاوةتة ثاٍَ خةؾاياض ،بةآلّ ْةيتواْيوة ئاظايةتى غةضباظاْى ئيَطاْى ضةت بهاتةوة،
َةتةناْى غةضباظاْى ئيَطاْى ٖيَٓسة بةضظ بووْة ،نة َيَصووْووغيَو ئةطةض
ثيَ زةضيَت خةغً
تةْاْةت زشيـ بووبيَتْ ،ةيتواْيوة ية باغهطزْيإ خؤى بجاضيَعيَت.
ٖةض وةى زةظاْطيَت ٖريؤزؤت طةؾتى بؤ ئيَطإ نطزووة ،ية ْووغيٓةناْى زياضة تةْيا يةنذاض
َيؼ ْيؿاْسةضى ئةوةية ،نة
طةؾتى بؤ ئيَطإ ْةنطزووة ،ضِووْهطزْةوةناْى يةباضةى نؤؾهى ثيَطغجؤي
ئةو خؤى نؤؾهةنةى زيوة و زةضفةتى ثيَسضاوة تا بةْيَويسا بطةضِيَت و بةؾةناْى ببيٓيَت.
ظاْايةنى يؤْاْى نة ية غةضزةَى خةؾاياضزا شياوة و َيَصووْووؽ ْةبووة ،بةآلّ ٖةْسىَ
َيَت ئةو ثاؾايةنى بة
بابةتى َيَصوويي ية زواى خؤى ديَ ٖيَؿتووة ،يةباضةى خةؾاياضةوة زةي
بةظةيي و دواَيَط بووة ،ئةّ ظاْاية ْاوى (زيؤشئَ)ـة ،واتة نةغايةتيية بطيَتى ْيية ية زيؤشيَٓى
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خيَوةتٓؿري ،بةّ ثيَية ئةّ ظاْاية ٖاوغةضزةَى خةؾاياض بووة ،ئةوي زيهةيإ بة ضؤشى ضِووْاى
بة ضطاوة ضيَي زةنطز و زةيوت" :ية َطؤظةنإ زةطةضِيَِ" ،ئةّ نةغايةتييةف ٖاوغةضزةّ بووة
يةطةٍَ ئةغهةْسةضى َةنسؤْى( ،ئةّ زوو نةغايةتيية َةوزاى ْيَواْيإ غةز و ْيويَو بووة).
زيؤشيَٓى ظاْا ية غةضزةَى خةؾاياضزا شياوة ،باوةضِى وابووٖ ،ةوا بٓضيٓة و ثيَهٗيَٓةضى
غةضةنيى ٖةَوو ؾتيَهة ،بؤية زةيوتٖ" :ةَوو ؾتيَو و َطؤظيـ ية ٖةواوة ٖاتووْة نايةوة
و بة بووْى ٖةوا َاوْةتةوة ،ئةطةض ٖةوا ْةبووايةٖ ،يض ؾتيَو ية طةضزووٕ ْةزةٖاتة نايةوة و
ْةزةَايةوة" ..ية ثاف خؤى ٖةْسىَ ْووغيٓى َيَصوويي بةديَُاوة و زةَييَت" :بريّ ْةزةنطزةوة
نة ثاؾاى بةضبةضةنإ (واتة خةؾاياض) ،بةو ضِازةية بة بةظةيي و دواَيَط بيَت ،ئةو ٖيَٓسة بة
بةظةيي بوو ،نة غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ ،تةْاْةت زةغتسضيَصيإ ْةنطزة غةض
نؤيًةيةنيـ".
زواى ئةوةى زيؤشئَ ظاْى خةؾاياض بة ثيَضةواْةى ئةو ْاوباْطةى ٖةيةتى خويَٓطِيَص ْيية،
زواى زةغت ثيَهطزْى ثيَوةْسيي زؤغتايةتى ْيَوإ ئيَطإ و يؤْإ ،طةؾتيَهي بؤ ئيَطإ نطز و
َاوةيةى وةى ئةو يؤْاْيية نؤضبةضاْةي يةو وآلتةزا بووٕ ،يةوىَ َايةوة و بة ئاغووزةيي شيا.
ئةو بابةتة ظاْػتيياْةى بة ْاوى زيؤشيَٖٓٔ ،ى ئةو ظاْايةٕ و ٖى زيؤشيَٓى خيَوةتٓؿري ْري ،نة
َيَو ثةضِتوونة،
َيَو وتة و بيَصةي بةٖازاضي نوضتى ية ثاف بةديَُاوةْ ،اوبطاو خوزإ نؤَةي
نؤَةي
َيَت :زواى َاْةوةى ية ئيَطإ
ييَ دطة ية يةى ثةضِتووى ٖيضيإ ْةَاوٕ( ،زةى ْؤٕ) زةي
غةضطةضَى واْةبيَصي بوو ،ظاْػيت فيعيهى زةطوتةوة يةغةض بٓةَايٖ" ،ةَوو ؾتيَو ية
ٖةواية".
ناتى ؾهػتى ٖةخاَةْؿييةنإ ية دةْطى غاالَيؼ ئاططى ئاططخاْةى ضيضةغتى ية
وضَىَ غيَ داضإ نوشايةوة و ثيَبؤوةَ ،ووغةنإ تطغإ و واياْعاْى خةؾاياض نوشضاوة ،بةثيَي
ٖةْسىَ طيَطِاْةوة زةْطؤى نوشضاْى خةؾاياض بة ٖؤى ئةو ضِووزاوة ثةضةى ططت ،نة غةضووى
غطِووؾت بوو ،بةآلّ ضِاغتيٓةى َيَصوويي ئةوةبوو ،نة خةؾاياض بة زضيَصايي ئةو َاوةيةى ية
يؤْإ بوو ،ثيَوةْسيي يةطةٍَ وآلتةنةي ٖةبوو ،زاَةظضاوةى ضاثاض خاْةى طةوضة (ْووغيٓطةى
ثؤغتة) ،نة يةاليةٕ زاضيوؾى يةنةّ زاَةظضا ،ية غةضزةَى خةؾاياضى نوضِيسا بة باؾي ناضى
زةنطز ،بؤ غاتيَهيـ ضيية يةناض ْةنةت ،تةْاْةت ية وةضظى ظغتاْيؿسا ثيَوةْسيي بة وآلتةوة
ٖةبوو ،ضووْهة يةو وةضظةؾسا نة ضيَطةى وؾهاْى زاخطا بووٖ ،يَعى زةضيايي بةضزةواّ
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َى ؾهػتى خةؾاياض ية
ثيَوةْسيييةناْي ْيَوإ خةؾاياض و وآلتي زةٖيَٓا و زةبطز ،تةْاْةت ٖةواي
غاالَيؼ طةيؿتة وآلت ،زةْطؤى نوشضاْى خةؾاياضيـ نةوتة ْيَو دةَاوةض ،بة تايبةت نة
َى نوؾتٓيإ زا ،بةآلّ بةغةالَةتى زةضضوو.
ية يؤْإ زووداضإ ٖةوي
زةى ْؤٕ َيَصووْووغي ْاغطاو ،نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووْ ،ووغيويةتى( :طؤضثاتى)
فةضَاْطِةواي ْاوضةي باختةض ياخى بوو ،ية بابًيـ (ئايؤى زيؤؽ) ضِاثةضِى ،ية زةظةضةناْي
َبةتة ئةو نةغاْةى ياخى زةبووٕ
زيهةيـ ئةواْةى ية خةؾاياض زةتطغإ ياخى بووٕٖ .ةي
بةتطغٓانرتئ ؾيَواظ زةنوشضإ ياخؤ ضِووبةضِووي غعاي يةنذاض قوضؽ زةبووْةوة ،بؤ ئةوةي
َي َطزْي ياخؤ
داضيَهي زيهة ٖيض نةؽ بري ية ياخيبووٕ ْةناتةوة ،بةآلّ ناتيَو ٖةواي
نوشضاْي ثاؾايةى بآلو زةبؤوة ،ئةواْةى غةضنيَـ بووٕ ضِازةثةضِئ و ياخى زةبووٕ.
طؤضثاتى فةضَاْطِةواى باختةض ،ديَطةى َتُاْةى ٖةضزوو ثاؾا زاضيوؾي يةنةّ و خةؾاياض
بووٖ ،ةضزوونيإ خؤؾيإ زةويػت ،ئةو ية تةواوى غةضزةَى زةغةآلتيى زاضيوف ،زواتطيـ
ية غةضزةَى خةؾاياضزا ،غٓووضثاضيَع بوو ،ئةو وآلتة شيَطزةغتة ضِؤشٖةآلتييةناْى ٖةخاَةْؿيي
ية ٖيَطؾةناْى غهانإ زةثاضاغت.
َى ياخيبووْى طؤضثاتي طةيؿتة خةؾاياض ،وايعاْى تةواوى فةضَاْطِةوانإ ياخيبووٕ،
ناتيَو ٖةواي
ضووْهة ناتيَو نةغيَهى خوزإ َتُاْة ضِازةثةضِيَت ،زياضة ئةواْةى غةضنيَؿٔ ضِاثةضيوٕ ،بؤية
ئةواْيـ ضِازةثةضِٕ ،بؤية خةؾاياض ثرت َاْةوةى ية يؤْإ بة ثةغةْس ْةظاْى و بطِياضيسا بؤ وآلت
َيَتةوة ،بؤية ئةطةض واى نطزباية
َي و ْاتةواوى بٗيًَ
بطةضِيَتةوة ،بةآلّ ْةيسةويػت ناضى يؤْإ بةْيوةضً
يؤْاْييةنإ ئةويإ بة ؾهػتدواضزوو زةْاغري زواى ئةوة ْةتةْيا ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى،
بططة تةواوى وآلتاْى ئاغيا ية ئيُجطاتؤضييةنةى ديا زةبووْةوة.
يؤْاْييةنإ بة ٖؤى غةضنةوتٓيإ ية غاالَيؼ وضةيإ بةضظ ببؤوة ،يةطةٍَ ئةوةؾسا
َةتة
زةغةآلتساضاْى تػازي و َةنسؤْيا نة زؤغتى خةؾاياض بووٕ ،ية دةْطةناْسا ياضَةتى زةوي
ؾاضة باؾووضييةناْى يؤْاْيإ ْةزا ،بةآلّ ية زؤغتايةتى زاضيوف غػت ببووٕٖ .ةضضةْسة
ئةوإ ْةياْسةتواْى ضيَطةى طةضِاْةوةى خةؾاياض بططٕ ،يةو ناتةزا خةؾاياض زةيتواْى بة
نةؾتييةناْى يةؾهطةنةى بطةضِيَٓيَتةوة ،بةآلّ زووضيـ ْةبوو ية ثيَٓاو ظيَطِ و ثاضةزا ية ضيَطةى
طةضِاْةوةياْسا ،نيَؿة و ططفت بؤ يةؾهطي خةؾاياض بٓيَٓةوة.
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زؤخى خةؾاياض ية يؤْإ ية زواى ؾهػتدواضزْي ية ؾةضِي غاالَيؼ ية زؤخى ْاثًيؤٕ
َى ( 1812ظ)ْ ،اثًيؤٕ بيٓى ئةطةض ْةطةضِيَتةوة ،ئةو
زةضوو ية زواى غووتاْى َؤغهؤ ية غاي
ثاؾاياْةى بووْةتة زؤغتى يةواْةية ثؿتى تيَ بهةٕ و ضيَطةى طةضِاْةوةى ييَ زاخبةٕ .خةؾاياض
زووضاضى ئةو زؤخة بوو ،تةْيا دياواظيى ئةوة بوو ،نة زواى طةضِاْةوةى ْاثًيؤٕ ،يةؾهطةنةى
ية َؤغهؤ يةْيَو ضوو ،بةآلّ يةؾهطى خةؾاياض زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض ية يؤْإ َايةوة و
يةْيَو ْةضوو ،بةضزةواّ بوو ية دةْط.
َيَو ية ؾاظازة ئيَطاْييةنإ ية يؤْإ يةطةٍَ خةؾاياض بووٕ ،ناتيَو خةؾاياض بطِياضى
نؤَةي
طةضِاْةوةيساٖ ،ةَوو ئةو غةضزاضاْةى ظيٓسوو َابووٕ ،يةطةٍَ خؤي بطزةوة و فةضَاْسةيي
يةؾهطةنةى ية يؤْإ بة َةضزؤْيؤؽ غجاضزَ .ةضزؤْيؤؽ نوضِى طؤبطياؽ( )2نوضِى زاضيوف و
َة زابٓطيَت ،ضووْهة
بطاظاى خةؾاياض بوو ،ئةو ْاوة ْابيَت يةطةٍَ ْاوي زيهةي ٖاوؾيَوةى بة ٖةي
()3
ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ْاويَهى باو بوو.
( )2يةغةضضاوةي زيهة َةضزؤْيؤؽ ياخؤ َةضزؤْيية نوضِى طريياغى ظاواى زاضيوؾي يةنةّ بووة ،طريياؽ
يةنيَو بووة يةو سةوت غةضزاضةى ية ضووزاوى بةضزييةى زضؤظٕ يةطةٍَ زاضيوف ٖاوثةضيإ بوو بؤ نوؾتٓى
بةضزييةَ .ةضزؤْيؤؽ نة ٖاوغةضى نضى زاضيوف بوو ،يةغةضزاضة بةْاوباْطةناْى ٖةخاَةْؿيي بوو و ية ظؤض
دةْط يةغةضزةَى زاضيوف و خةؾاياضزا بةؾساض بووة ،خةؾاياض بة ثيَساططى ئةو و ئةو يؤْاْيياْةى
َآل.
زووضخطابووْةوة ،يةؾهطنيَؿيى بؤ يؤْإ نطزووة .ظةبيشوي
َة ثيَويػتة نة َةضزؤْيؤؽ ْاوى بة يؤْاْى نطاوى بطاظانةى خةؾاياضة و ْاوى ضِاغتى ئةو
( )3باغي ئةو خاي
ْاظاْري ،يؤْاْييةنإ ٖةَوو ْاوة ئيَطاْييةناْيإ طؤضِيوة ،غةضضاوة ئيَطاْييةناْيـ يةْيَوضووٕ ،بؤية ْاتواْسضيَت
ْاوى ٖةْسيَو ية شٕ و ثياواْى ْاو َيَصوو بعاْري .يؤْاْييةنإ بة ضِازةيةى ْاوة ئيَطاْييةناْيإ طؤضِيوة نة ئةَطِؤ
ْاتواْسضيَت ،تةْاْةت يةباضةى ئةو ثاؾاياْةى ية ْووغطاوةناْسا ْاويإ ْةٖاتووة ،غةضضاوةى فاضغيُإ ْيية،
ضذاى ْاوى بةضثطغاْى ثًة زوو و غيَ و ضواض.
غةباضةت بة ْاوةناْى نوضوف ،زاضيوف و ويَؿتاغب بة ٖؤى ئةوةى ية ْووغطاوةناْسا ٖاتووة طوَاصيإ ْيية،
زةظاْري نة ْاوى ضِاغتيٓةيإ يةغةضضاوة فاضغييةناْسا ضؤٕ بووة ،بةآلّ ْاظاْري ْاوى َةضزؤْيؤؽ ية فاضغيسا
ضؤٕ بووة ،تةْيا بة ططضيإ بةؾيَهى نة بطيَتيية ية َةضز واتة ثياو ،ئةَةف ية ْاوة ئيَطاْييةناْسا زةبيٓطيَت،
َآل.
ظةبيشوي
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خةؾاياض غؤظى ظؤضى بؤ َةضزؤْيؤؽ ٖةبوو ،ئةويـ َاَى خؤف زةويػت ،بؤية نطاوة بة
فةضَاْسةى يةؾهطةنة ،بؤ ئةوةى نةؽ ضيَططى ْةبيَت ،تةواوى ؾاظازة ثًة يةنةناْى يةطةٍَ
خؤى ية يؤْاْةوة بطزةوة ،تةْاْةت ٖيض يةنيَو ية بطاظاناْى ية يؤْإ ديَ ْةٖيَؿت.
طعْفؤٕ غةباضةت بة طةضِاْةوةى خةؾاياض ية يؤْاْةوة ْووغيويةتى :ناتيَو ئةو ية يؤْإ
َةزا غةضَايةنى ٖيَٓسة تووْس بؤ يؤْإ
طةضِايةوة ،زةطريي غةضَاى غةختى ظغتإ بوو ،يةو غاي
َةى بوو ،ية
ٖات ،نة بؤ يةنةجماض ئاوى زةضيا ية نةْاضةناْى ضؤشئاواى يؤْإ زووضاضى بةغتةي
غةضَاى غةختى ئةوىَ خةؾاياض و ٖاوضِيَهاْى ية بةفطزا َاْةوة و ْةياْتواْى ية ضؤيؿذي
بةضزةواّ بدي ،تةْاْةت شَاضةيةنى ظؤضياْيـ َطزٕ ،بةآلّ (زةى ْؤٕ) ثيَي واية طعْفؤٕ يةو
َيَت ظغتاْةنة غةخت بوو ،بةآلّ ٖاوضِيَهاْى خةؾاياض
بابةتة ظيَسةضِؤيي نطزووة ،بؤية زةي
زووضاضى ظيإ ْةبووْةوة .خةؾاياض بةو ضيَطةية طةضِايةوة ،نة ثيايسا ٖاتبوو ،واتة بة زضيَصايي
نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى يؤْإ زةطةضِايةوة ،بةضزةواّ ثيَوةْسيي يةطةٍَ ٖيَعة زةضياييةنةيسا
ٖةبوو ،بيَ ٖيض ضِووزاويَهى ؾياوى باؽ طةيؿتةوة زاضزاْيٌََ ،يةويَؿةوة ٖاتة ْيَو ئاغياى
بضووى.
َةضزؤْيؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ تةَةْى بيػت و ؾةف غاٍَ بوو،
ْابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ بري ،نة طةدميَو يةو تةَةْة ببيَتة فةضَاْسةى يؿهطيَهى ئاوا طةوضة،
ية ضِابطزووزا ثياوإ ية تةَةْى نةَرتيـ زةبووْة فةضَاْسة و ية دةْطةناْيؿسا غةضنةوتوو
زةبووٕ.
ئةغهةْسةض ية تةَةْى ْؤظزة غاآلٕ ية ئيػؤؽ ية ئاغياى بضووى ،يةؾهطى زاضيوؾي
غيَيةَى بةظاْس ،ية غةضةتاى غةزةى ؾاظزةيةّ ؾا ئيػُاعيًى غةفةوى ية تةَةْى ضواضزة
غاآلٕ بووة فةضَاْسة ية َةيساْى دةْط ،ية ٖةَإ غةزة (زؤٕ شووإ) ية تةَةْى بيػت و
ضواض غاآلٕ ية دةْطى زةضيايي (يجاْت) ية باؾووضى يؤْإ فةضَاْسةى دةْط بووٖ ،يَعى
زةضيايي عومساْييةناْى ؾهاْسٖ ،ؤناضةناْى ئةوةى طةدمةنإ ية ضِابطزووزا زةياْتواْى ببٓة
َة زةطةضِيَتةوة:
فةضَاْسةى دةْطةنإ بؤ ئةو غيَ خاي
يةنةّ :خويَٓسٕ بة واتاى ئيَػتة ْةبوو ،نوضِإ ية تةَةْى ظووزا ية بةضزةغتى باب و
بطاناْيإ بة نطزةيي تاقى نطزْةوةناْى شياْيإ زةبطِى و ية تافى طةدمي و ية تةَةْى نةَرت
ية بيػت غاآلٕ ،زةبووْة ثياواْى بة ئةظَووٕ.
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زووةّ :ية ضابطزووزا ٖوْةضةناْى دةْط وةى ئيَػتة ظاْػتيياْة و تةنٓيهى ْةبووٕ،
فيَطبووْيإ ثيَويػيت ْةزةنطز ضةْسإ غاٍَ ناتيإ بؤ تةضخإ بهطيَت ياخؤ غاآلْيَهي ظؤض ْاضاض
بة خويَٓسٕ بدي بؤ ئةوةي ٖوْةضةناْى دةْط فيَط بدي.
غيَيةّ :ية دةْطة نؤْةناْسا ئاظايةتى و خؤضِاططى و بةضطةططتٓى غةختييةنإٖ ،ؤناضى
َةتاْةف بة طؿتيي ية طةدمإ ظؤضتطبووٕ تا ية ثياواْى
غةضةنيى غةضنةوتٔ بووٕ ،ئةو خةغً
َبةت ثياواْى ثيَطةيؿتووف ٖةبووٕ ،نة بيَ تطؽ خؤيإ ية قووآليي دةْط
ثيَطةيؿتووٖ ،ةي
زةزؤظييةوة ،بةآلّ خؤضِاططى و ئاظايةتى ية الوإ ثرت زةبيٓطيَت ،بؤية فةضَاْسةيي يةؾهطةنإ
ظؤضتط بة طةدمإ زةزضإ.
َػونةوتى زةبيَت
خةؾاياض ثيَـ طةضِاْةوةى ية يؤْإَ ،ةضزؤْيؤغي َؤضياضي نطز نة ٖةي
بة ؾيَوةيةى بيَت نة غهاآلى ييَ ْةنطيَتْ ،ابيَت زةغتسضيَصى بهاتة غةض دووتياض و نطيَهاض و
ثيؿةوةض ،بؤ ٖةض ناآليةنيـ نة زةيهطِيَت زةبيَت ثاضة بسات ،خةؾاياض ثاضة و ظيَطِى
طةدميٓةنةى نطزة ْيوةْ ،يوةى بؤ َةضزؤْيؤؽ بةديَ ٖيَؿت تا بيهاتة خةضدى بؤ يةؾهطةنةى
و ضِايػجاضز نة غيَ َاْط ثيَـ تةواوبووْى غةضَايةنةى ئاطةزاضى بهاتةوة تا غةضَايةي
زيهةي بؤ ضةوإ بهات.
َواغيٓى ثةيهةضى
يةنةّ :ناضى َةضزؤْيؤؽ زواى ضؤيؿتٓى خةؾاياض بطيَتى بوو ية ٖةي
خةؾاياض ية ثةضغتطةى ئانطاثووزي ،ئةو ثةيهةضة يةاليةٕ (غي زياؽ) ثةيهةضتاؾي َةظْى
يؤْاْى زضوغت نطا ،ضووْهة خةؾاياض زةضفةتى ويَػتاْى ْةبوو ،غي زياؽ ناضطةي
ثةيهةضتاؾي خؤى يةغةض طاييػهة زاْا و ٖيَٓسة ناضى نطز تا تةواو بوو ،غي زياؽ
َاَؤغتا ى (فيسياؽ) بوو ،فيسياؽ ٖةض ئةو نةغةية نة ثةيهةضى (ظيَئؤؽ) خوزاوةْسى
خوزاوةْسياْى يؤْاْى بة بةضظى ضواضزة َةتط و ية بةضزى َةضَِةضِ ضيَ نطز و ية ثةضغتطةى
ظيَئؤغى زاْا نة ية ثًؤثؤْع بوو.
تا ئةو ضؤشةى خةؾاياض ية يؤْإ بوو ،بريؤنةى زاْاْى ثةيهةضةنةى ية ئانطاثووزي ْةبوو،
بةآلّ زواى ضؤيؿتٓى ئةو ية يؤْإَ ،ةضزؤْيؤؽ ثةيهةضى ئةوى ية ثةضغتطةنة زاْا ،بةآلّ ية
َيَصووزا ٖيض ئاَاشةيةى ْيية ،نة زاْاْى ئةو ثةيهةضة بة فةضَاْى خةؾاياض ؾا بوو بيَت،
يةناتيَهسا بة زووضى زةظاْري َةضزؤْيؤؽ غةضبةخؤ ئةو ثةيهةضةى يةو ثةضغتطةية زاْابيَت،
ضووْهة ئةو ثاؾاياْةى ية غةضةتاى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي بووْة ثاؾا ،ضيَعيَهي يةنذاض ظؤضيإ
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ية ئايٓةناْي زيهة زةططتٖ ،ةضوةٖا خؤيإ ية ٖةَوو نطزةوةيةى زةثاضاغت ،نة ببيَتة
َايةي بطيٓساضنطزْى ٖةغتة ئايٓييةناْى ْةتةوةناْي زيهة.
ضةظاَةْسى غةضثةضؾتياض و خعَةتهاضاْى ثةضغتطةى ئانطاثووزي بؤ زاْاْى ثةيهةضى،
َػونةوتى خةؾاياض و يةؾهطةنةيإ بةضاْبةض بة يؤْاْييةنإ و
ْيؿاْسةضى ئةوةية ،نة ئةوإ ية ٖةي
َدؤف بووْة ،نة ضِةظاَةْسيإ يةغةض زاْاْي ثةيهةضةنةى زةضبطِيوة ،بةو
َهى ئةغيٓا ٖيَٓسة زي
خةي
َويَػتةيإ بة خةؾاياضيإ وتووة ،نة ية الى ئةوإ ضةْسة ضِيَعى ٖةية.
ٖةي
ئةو بابةتة ية ضِووى نؤَةآليةتييةوة ظؤض ططيٓطة ،يةواْةية وا بري بهةيٓةوة ،ضووْهة
بطاظاى خةؾاياض فةضَاْطِةواى ئةغيٓا بوو ،غةضثةضؾتياضاْى ثةضغتطة بة ْاضاضى ضِةظاَةْس
بووٕ ،نة ثةيهةضى خةؾاياض زابٓطيَت ،ئةطةض ئاواية بوواية ،زواى ضؤيؿتٓى يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ ،زةبوواية ضِاغتةوخؤ ئةو ثةيهةضة البسةٕ ،بةآلّ ئةوة ظاْطاوة تا ثاظزة
غاٍَ زواى ضؤيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياضيـ ية ئةغيٓا ،ئةو ثةيهةضة يةويَٓسةض ٖةض َابؤوة،
تيُيػتؤنيًى غةضؤنى ئةغيٓاف ناتيَو ْاضاض بة ٖةآلتٔ بوو ،ضوو بؤ نؤؾهى خةؾاياض و بة
َػونةوتى باؾي خةؾاياض و
ئاغووزةيي يةوىَ شيا ،بؤية زةبيَت ثةغةْسى بهةئ ،نة ٖةي
يةؾهطةنةى بووةتة َايةى ضِاظيبووْى غةضثةضؾتياضاْى ثةضغتطةنة بة زاْاْى ثةيهةضى
خةؾاياض و َاْةوةى يةو ثةضغتطةية ،بةزةض ية ْةضيت و ياغاناْيإ .ئةطةض ئةوإ ية غةضزةَى
زةغةآلتيى َةضزؤْيؤؽ بة ْاضاضى ئةو ناضةيإ بهطزاية ،زواتط زواى طةضِاْةوةى
ٖةخاَةْؿييةنإ ية يؤْإ زةياْتواْى ثةيهةضى خةؾاياض البسةٕ ،بةآلّ ئةو ناضةيإ ْةنطز ،بة
ططضياْى ظؤض ناتى ؾةضِة ْاوةخؤييةناْى يؤْإ نة ثةضغتطةى ئانطاثووزي نةوتةبةض ٖيَطف،
ثةيهةضةنإ ؾهاْسضاوٕ.
ية ثةضِتوونى ئايٓى دوويةنةنإ ،بةضِيَعةوة ْاوى نوضوف ٖاتووة ،يؤْاْييةنإ زواى
دوويةنةنإ ثايةى خةؾاياضيإ بةضظ نطزةوة و ضيَعيإ ططت ،بةآلّ ئيَػتة ية َيَصووى يؤْإ
ٖيض ؾتيَو ْابيٓطيَتْ ،يؿاْسةضى ضيَعى يؤْاْييةنإ بةضاْبةض ئةو بيَت ،بةآلّ زاْاْى ثةيهةضى
خةؾاياض ية ئانطاثووزي بةو واتاية زيَت.
يؤْاْييةنإ تواْيإ يةؾهطيَو ية ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإ زابٓئَ و ئةفػةضيَو بة ْاوى (نًؤّ
بطؤتؤؽ) فةضَاْسةيي ئةو يةؾهطةى ططتة ئةغتؤ ،ئةضنى ئةو يةؾهطة ية ناتى ٖيَطؾي يةؾهطى
َةتة ؾاضةناْى باؾووضى يؤْإ ية زاطرينطزْيإ يةاليةٕ
خةؾاياض بطيَتى بوو ثاضيَعطاضيهطزٕ ية زةوي
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َةتةؾاضى ئاتيو
خةؾاياض ،ئةطةض ٖيَطؾيـ ْةنطابوواية غةض ئةوإ ،ئةو يةؾهطة زةبوواية بيَت و زةي
َةتةؾاضة بوو ،يةو يةؾهطة ثاى بهاتةوة.
نة ؾاضى ئةغيٓا ثايتةختى ئةو زةوي
َةو،
نًؤّ بطؤتؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى يؤْإ ية باؾووض ،ثياويَو بوو بة باآلى ئاغايي و قةي
تةَةْى ثةدما غاٍَ بوو ،غةضى ضِووتابؤوة ،زواى َاْطى غيَي بةٖاض بةضزةواّ ضِووت بوو ،تةْيا
َى نوضتى ية بةضزةنطز ،بةو ؾيَوةية ية شووضةنةيسا يةطةٍَ ثياغةنطزٕ ؾيعطةناْى
يةى ثاْتؤي
ٖؤَيَطى زةوتةوة ،ئةو زةْطى ططِ و طةوضة و بةٖيَع بوو ،ية ناتى ئاغاييسا ناتيَو زةزوا ،وةى
ئةوة وابوو نة بةؾةضِ زيَتٖ ،ةض ئةو ثياوة زواى زةغت ثيَهطزْى دةْط ٖيَٓسة ئاضاّ زةبوو،
نة نةؽ زةْطى ْةزةبيػت ،ناتيَو زةيويػت فةضَاْيَو ضِابطةيةْيَتٖ ،يَٓسة بة ئاضاَى
زةيوت نة وا زةظاْطا تةْيا يةبةض خؤيةوة زةزويَت.
َساْى زيػو بووة ،زواى غييةناْى تةَةْى ئةو
َةواْى ٖةي
نًؤّ بطؤتؤؽ ية طةدميسا ثاي
َةي شياْى غةضباظى بة ضِازةيةى ئةوى غةضطةضّ نطزبوو ،نة ضيسي
َهةي
وةضظؾةى ْةنطزووة ،نةي
ناتى بؤ وةضظف ْةَابوو ،ية الى يؤْاْييةنإ بة يةنيَو ية غةضنطزة زياضةنإ ٖةشَاض زةنطا،
ئةو ثياوةى زةيويػت يةطةٍَ َةضزؤْيؤغي فةضَاْطِةواى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ ظةْطيَت ،بةو
ؾيَوةية بوو.
َةضزؤْيؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ ،ية تةَةْى بيػت و ؾةف
َيسا بوو ،وةى ؾاظازةناْي زيهةي ٖةخاَةْؿيي باآلبةضظ بوو .ية غةضزةَى
غاي
ٖةخاَةْؿييةنإ بة نةَى ضِووي زةزا ،نة ؾاظازةيةى ية يةنيَو ية ضةنة دةْطييةنإ
َةوإ بوو ية بةناضٖيَٓاْى ْيَعة و ٖاويؿتٓى تري و نةوإ ،ظؤض
َةوإ ْةبيَتَ ،ةضزؤْيؤؽ ثاي
ثاي
بة خيَطايي زةيتواْى تري بٗاويَصيَت ،ية َاوةيةنى ظؤض نوضت دةغتةى زوشَٓى زةنطزة ئاَادمى
تريةناْىَ ،ةضزؤْيؤؽ ية ٖةض خويةنيَهسا زةيتواْي بيػت و ثيَٓر تريإ بٗاويَصيَتٖ( ،ةض
خويةنيَو بة ثيَوةضى خويةنى يؤْاْييةنإْ ،يَعيهةى ٖةَإ ثيَوةضى ئةو خويةنةية نة ئيَػتة
بةناضزيَت ،نوضترتئ ثيَوةضة) ،ية ٖةْسىَ ية طيَطِاْةوةنإ زةبيَصٕ بيػت تريى زةٖاويؿت ،ئةو
نةغاْةى شيَي نةواْيإ ضِاْةنيَؿا بيَْ ،اظأْ ئةو ناضة ضةْسة ٖيَعى َةضةى و باظووى
َى و ية ناتى زةغةآلتساضى زاضيوؾي يةنةّ نة
ثيَويػتة ،زواى تيَجةضِاْسْى تةَةْى َٓساي
زةناتة باثريى ،بةؾساضى ية دةْطةنإ زةنطز ،ية يةؾهطنيَؿييةنةى خةؾاياض بؤ يؤْإ ،بة
ضِازةيةى بؤوة ديَطةى ضِةظاَةْسى خةؾاياضى َاَى ،نة ئةوى بة فةضَاْسةى يةؾهطةنةى و
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فةضَاْطِةواى يؤْإ ية زواى طةضِاْةوةي زاْا ،بة واتايةني زيهة ئةو بوو بة ديَٓؿيٓى
خةؾاياض.
زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض بؤ ئيُجطاتؤضييةتةنةىَ ،ةضزؤْيؤؽ ٖيَطؾهطزْي بؤ غةض
َةتةؾاضة يؤْاْييةناْى زواخػت ،تا ئةوناتةى ية ضيَطةى وؾهاْى ياخؤ زةضياوة يةاليةٕ
زةوي
خةؾاياض ٖيَعى ياضَةتى بؤ بٓيَطزضيَت ،زواخػتٓى ئةو ٖيَطؾة بؤ ضةْس ٖؤناضيَو زةطةضِيَتةوة.
يةنةّ :خةؾاياض يةناتى طةضِاْةوةيسا بةؾيَو ية يةؾهطةنةى يةطةٍَ خؤيسا بطزةوة ،زةيعاْى
َةتة ؾاضةى ،نة
زواى ؾهػتى غاالَيؼ ثاؾاناْى تػازي و َةنسؤْيا ،واتة ئةو زوو زةوي
زةبوواية خةؾاياض بةْيَوياْسا بطةضِيَتةوة ،يةواْةية ضِوويإ وةضطيَطِٕ و ئةو زؤغتايةتييةى تا
ئةونات ٖةياْبوو ،بيهةٕ بة زوشَٓايةتى و ضيَطةى بططٕ ،تا ٖةضضى ية غةضَاية ٖةيةتى ييَي
بػتيَٓٔ و غةضباظةناْيؿى بهةٕ بة نؤيًةى خؤيإ .بؤية بةؾيَو ية يةؾهطةنةى بطز تا ئةطةض
ئةو زؤخة ضِوويسا ،بتواْيَت ضيَطةى خؤي بهاتةوة و زةضباظ بيَت ،بؤية ئةو يةؾهطةى
ٖةخاَةْؿيي نة ية زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض ية ئاتيو َايةوة ،الواظتط بوو ،يةو ناتةى نة
خةؾاياض طةضِايةوة.
َةتةؾاضةناْى باؾووضى يؤْإ بطِوات ،زةبوواية
زووةَّ :ةضزؤْيؤؽ ثيَـ ئةوةى بةضةو زةوي
يةؾهطةنةى بهاتة زووبةف ،يةبةض َةتطغي ٖيَطؾي يؤْاْييةنإ ،بةؾيَهى ية ئةغيٓا زابٓيَت و
بةؾةنةي زيهةى بباتَ .ةضزؤْيؤؽ ْةيسةويػت ٖةَوو يةؾهطةنة بطةضِيَٓةوة ،ضووْهة ئةَة
وايهطز بة يةؾهطيَهى بضووى بضيَت بؤ دةْطى نًؤّ بطؤتؤؽ ،ئةوناتيـ ؾهػتى زةخواضز.
غيدوضِةناْى ٖةخاَةْؿيي ظاْياضييإ زابوو ،نة ْيوةى ئةو غي ٖةظاض غةضباظة يؤْاْييةى
ية ثًؤثؤْعٕ ،ية دؤضى ٖؤخ ييتٖ ،ةخاَةْؿييةنإ زووداض يةطةٍَ ئةو غةضباظاْة دةْطابووٕ،
زةياْعاْى ئةوإ خؤضِاططٕ و غةضنةوتٔ بةغةضياْسا قوضغةَ ،ةضزؤْيؤغيـ ٖةضضةْسة تةَةْى
تةْيا بيػت و ؾةف غاٍَ بوو ،بةآلّ خاوةٕ ئةظَووٕ بوو ،زةيعاْى ضووٕ بؤ دةْط يةطةٍَ
ثاظزة ٖةظاض غةضباظى ٖؤخ ييت و ثاظزة ٖةظاض غةضباظي زيهة ية ْيؿتُاْى خؤياْسا
زةدةْطٔ ،ناضيَهة ثيَضةواْةى ئةقٌَ ،باؾرتة تا ٖاتٓى ئةو ٖيَعة ياضَةتيسةضةى خةؾاياض
َيَين زابوو ،بوةغتيَت ،زواتط بضيَتة دةْطةوة.
بةي
غيَيةّ :ئاغتةْطيَهي زيهة نة ضيَطط بوو ية ضؤيؿتٓى َةضزؤْيؤؽ بؤ باؾووضى يؤْإ،
َةتة ؾاضى ئيَػجاضت ،ئةو نةوتبووة نؤنطزْةوةى يةؾهط ،ئةو وآلتة تا ئةوناتةى خةؾاياض
زةوي
71

ية ئةغيٓا بوو ،يةؾهطى ية زشى ئةوإ غاظ ْةزا ،بةآلّ زواى طةضِاْةوةى خةؾاياض بؤ
وآلتةنةى ،ئةوإ فةضَاْيإ نطز تا تةواوى ئةو ثياواْةى ضِاشةى غةضباظى زةيططتٓةوة بيَٓةوة
ْيَو غوثاٖ ،ؤناضى ئةوةى ئيَػجاضت بطِياضيسا ٖيَعةناْى خؤى نؤبهاتةوة ئةوة بوو ،نة زواى
طةضِاْةوةى خةؾاياض بؤ وآلتةنةى ،شْيَهى ئيَػجاضتى بة ْاوى (غاْى زيؼ) نة نوضِة طةدمةنةى
ية طاضزى ثاغةواْى يئؤْيساغي ثاؾاى ئيَػجاضت بوو ،يةطةٍَ ئةوزا ية تةضَؤثيٌَ نوشضابوو،
ضوو بؤ ئةدموَةْى ثرياْى وآلتةنةى و بة ْويَٓةضاْى وت ئيَوة ٖيَٓسة تطغٓووى و بيَ ٖةغذي،
َةناْتإ بهةْةوة؟
َةى ضؤي
تةْاْةت ئيَػتةف نة خةؾاياض ييَطة ْييةْ ،اتاْةويَت تؤي
ئةدموَةْى ثريإ بطِياضى خؤئاَازةنطزْى ضيَصةيي يةؾهطةنةياْيسا ،بطِياضيإ زةضنطز
ٖةضناتيَو نًؤّ بطؤتؤؽ بةضةو ئةغيٓا نةوتةضِىَ ،ئةواْيـ بهةوْةضِىَ تا ٖةخاَةْؿييةنإ ية
ٖةضزوو الوة ثةالَاض بسةٕ و بة ظوويي يةْيَوى ببةٕ ،يةؾهطى ئيَػجاضت بة تةْيا ْةيسةتواْى
ؾةضِى ٖةخاَةْؿييةنإ بهات ،بؤية ضاوةضِيَ بووٕ تا نًؤّ بطؤتؤؽ بيَت ،ئةو زةَة ٖةَوو
ثياوإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ .ئةطةض َةضزؤْيؤؽ بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية ئةغيٓا بةدىَ
ٖيَؿتباية و بةضةو ثًؤثؤْع ضووباية ،ئةونات ئيَػجاضتةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئاتيو و
زةيإ ططتةوة ،يةواْةبوو تةواوى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي نة يةوىَ بووٕ ،يةْيَو بضٔ .ئةواْة
ئةو ٖؤناضاْةٕ نة ضيَططبووٕ ية ٖيَطؾي زةغت بةديَي َةضزؤْيؤؽ بؤ باؾووضى يؤْإ ،ية زواى
طةضِاْةوةى خةؾاياض بؤ وآلت.
َى يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ و ئيَػجاضت بؤ غةض
ظاْياضيي تةواو يةباضةى ٖيَطؾي بةنؤَةي
يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ ْييةَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةناْيـ بة نوضتى ْووغيوياْة ،تةْيا ٖيَٓسة
زةظاْري ،نة ئيَػجاضت بةضزةواّ ثيَوةْسييإ بة نًؤّ بطؤتؤؽ ٖةبووة ،زووضيـ ْيية ثيَوةْسييةنة
ية ضيَطةى زةضياوة بوو بيَت ،ضووْهة زواى ؾهػتى ٖةخاَةْؿييةنإ ية دةْطى غاالَيؼ،
ضيَطةى زةضيا بة ضِووى نةؾتيية يؤْاْييةناْسا نطايةوة ،ئةوإ زةياْتواْى ية بةؾةناْى بانوضى
يؤْإ نة ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ييَ ْةبوو ،بيَ تطؽ ية بةيةى طةيؿتٓيإ يةطةٍَ
نةؾتيطةزي ٖةخاَةْؿيي ٖاتوضؤ بهةٕ ،بةآلّ ية بةؾةناْى بانوضى يؤْإ ئةو ئاظازيية بؤ
نةؾتيية يؤْاْييةنإ ْةبوو ،ضووْهة ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ٖيَطؾي زةنطزْة غةض ،تةْيا
ْيوةى ئةو ٖيَعةي ية ؾةضِى غاالَيؼ يةْيَوضوو بووْ ،يوةنةي زيهةي َايةوة ،خؤضاى و
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ثيَساويػتييإ بؤ يةؾهطى خةؾاياض زةٖيَٓا و زةيعاْى ئةطةض ضيَطةى وؾهاْى بطرييَت ،ية ضيَطةى
زةضياوة خؤى بطةيةْيَتة ئاغياى بضووى.
ئةوةى ية ضيَطةى َيَصووْووغة يؤْاْييةناْةوة ظاْطاوة ،ئةوةية نة ئيَػجاضت و نًؤّ بطؤتؤؽ
بطِياضياْسا ية يةى ناتسا ٖيَطف بهةْة غةض َةضزؤْيؤؽ ،ئةويـ وضزةناضييةناْى ٖيَطؾةنةى
ْةزةظاْى ،بةآلّ َةظةْسةى ئةوةى زةنطز ،نة ئةو زوو اليةْة بؤ ٖيَطؾةنةيإ ثيَهةوة ية
طفتوطؤزا بٔ ،ضووْهة ٖةضزووال يؤْاْى بووٕ و ضِقيإ بةضاْبةض ٖةخاَةْؿييإ ٖةبوو ،بؤية ية
َةي خؤيإ بهةْةوة.
زةضفةتيَو زةطةضِإ بؤ ئةوةي تؤي
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جةنطى مةطاز

يةو زةَةزا نة َةضزؤْيؤؽ ضاوةضِواْى ٖاتٓى ٖيَعى ياضَةتيسةض بوو ،يةؾهطى نًؤّ
بطؤتؤؽ ية ثًؤثؤْع نةوتةضِىََ ،ةضزؤْيؤؽ وةى خةؾاياض بةضزةواّ ئاَطِاظةناْى وةضططتٓى
َةى يةؾهطى يؤْإ ية ثًؤثؤْع ئاطةزاض بؤوة ،تيَطةيؿت نًؤّ بطؤتؤؽ
ظاْياضيى ٖةبوو ،ية دووي
بؤ دةْطى ئةو زيَت ،ئةطةض ْةخؿةى يؤْاصيإ ٖةبيَت و غةيطى بهةئ ،زةبيٓري ٖةض نةغيَو
بيةويَت ية ضيَطةى وؾهاْى ية ثًؤثؤْع بيَتة ئةغيٓا ،دطة ية تيَجةضِبووْى بة زةضبةْسى َةطاض
ضيَطةي زيهة ْيية ،ئةو زةضبةْسة وةى بةضظةخيَو وابوو ،نةوتبؤوة ْيَوإ زوو زةضيا و
َةضزؤْيؤؽ زةيعاْى زةبيَت يةو ؾويَٓة ضيَطة ية يةؾهطى يؤْاْى بططيَت.
َةضزؤْيؤؽ ضاوةضِواْى ٖيَطؾي ئيَػجاضت بوو بؤ غةض ئةغيٓا ،بةؾيَو ية ٖيَعةنةى خؤى
ية ئةغيٓا ٖيَؿتةوة ،يةطةٍَ يةنةناْي زيهةي يةؾهطةنةيؿى بةضةو بةضظةخى َةطاض ضؤيؿت،
بةضظةخى َةطاض بةضظةخيَهة ية ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا زضيَص بؤتةوة ،ئةو نةغةى بيةويَت يةو
بةضظةخة ضيَطةى تيَجةضِبووْى يةؾهطيَو بططيَت ،زةبيَت ية بانوضةوة باؾووضى ئةوىَ بططيَت،
َةضزؤْيؤغيـ بة ٖةَإ ؾيَواظ ية بانوض بؤ باؾووض ْاوضةيةنى نؤْرتؤٍَ نطز ،نة نةؽ
ْةيسةتواْى ييَي تيَجةضِ ببيَت ،تةْيا ْاوضةيةنى ظةيهاوى باضيو و تةضيب بة نةْاضةناْى ية
بانوض زاطريْةنطز ،ضووْهة ٖةض نةغيَو بةويَسا ضؤيؿتباية ،ية ظةيهاوةنة ضؤزةضوو،
زاطرينطزْى ئةو ْاوضة ظةيهاويية يةاليةٕ غةضباظةناْى َةضزؤْيؤؽ قوضؽ و َةتطغيساض بوو،
ضووْهة ئةوإ ْةياْسةتواْى يةْيَو قوضِ و ثيػيسا بصئَ ،ةتطغيؿيإ ٖةبوو ،نة بة وتةى
يؤْاْييةنإ زووضاضى ْةخؤؾي ظةيهاوةنإ واتة َةالضيا بديَ ،ةضزؤْيؤؽ بؤ ئةوةى
غةضباظةناْى زووضاضى ططفت و ْةخؤؾي ْةبْٔ ،ةيويػت ئةو ؾويَٓة زاطري بهاتَ ،تُاْةى
ٖةبوو نة يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ ئةطةض بيَتة ئةو ْاوضةية ية ظةيهاوةنةزا يةْيَو زةضٔ.
يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ بؤ طةيؿذي بة وآلتى ئاتيو بة ثةية ضيَطةيإ زةبطِى ،ناتيَو
طةيؿتٓة بةضظةخى َةطاض ،ئةو ضيَطةية طريابوو .نًؤّ بطؤتؤؽ ضاوةضِوإ ْةبوو ،نة
َةضزؤْيؤؽ يةويَسةض ضيَطةى ييَ بططيَت ،ثيَي وابوو فةضَاْسةى يةؾهطى بةضبةضةنإ ٖيَٓسة
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َى ْيية تا ية َةطاض ضيَطةيإ ييَ بططيَت ،بؤية وا بريي زةنطزةوة نة يةؾهطى
ئةقً
ٖةخاَةْؿيي ية ئاتيو زووضاضى ثؿؤنإ زئَ ية بيٓيٓى ئةوإ.
ئةو ٖيض ضاضةي زيهةي ْةبوو ،دطة يةوةى بة دةْط ضيَطةى خؤى بهاتةوة و بطاتة
ئاتيو ،ياخوز بطةضِيَتةوة بؤ ثًؤثؤْع و ضاوةضِواْى زةضفةتيَهي زيهة ،بةآلّ ْةيسةويػت
بطةضِيَتةوة بؤ ثًؤثؤْع ،بؤية بطِياضى دةْطي زا ،يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ ية غي ٖةظاض غةضباظ
ثيَهٗاتبوو ،نة ثاظزة ٖةظاضيإ ية ٖيح يؤثةنإ ،واتة غةضباظة ئاغٓيٓةنإ بووٕ ،نة بة
باؾرتئ غةضباظى يؤْاْى ْاغطابووٕ.
ناتيَو خةؾاياض طةضِايةوة ،تةواوى ضةنة قوضغةناْى بةدىَ ٖيَؿتَ ،ةضزؤْيؤؽ َةدمةْيل
و طاييػهةى دةْطى و يةؾهطى غواضة و ثيازةى ٖةبوو ،شَاضةى غةضباظةناْى َةضزؤْيؤؽ بة
تةواوي ْاظاْري ،ئةو شَاضاْةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ باغيإ زةنةٕ ،ظيَسةضِؤييإ تيَساية،
َيَري َةضزؤْيؤؽ خاوةْى ثةدما تا ؾةغت ٖةظاض( )1غةضباظ بووة ،بةآلّ
تةْيا بة ييَهساْةوة زةي
ٖةَوويإ ية َةطاضة ْةبووٕ ،بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية ئةغيٓا َابؤوة.
غواضناضةناْى َةضزؤْيؤؽ نةوتبووْة بانوضى َةيساْى ؾةضِ و الى ضِاغتيإ ثيَهٗيَٓابوو،
ية بانوضى ئةوإ ْاوضة ظةيهاوييةنة بوو ،نة نةؽ تواْاى ثةضِيٓةوةي يةويَٓسةض ْةبوو،
َى ؾةضِطة ،باؾووضى ؾةضِطة و الى ضةثيـ ٖى
ثيازةناْيـ نةوتبووْة ْاوةضِاغت و زي
َى ؾةضِطة زاْابوو تا
طاييػهةنإ بووَ .ةضزؤْيؤؽ َةدمةْيكةناْى ية ثيَـ ثيازةنإ و ية زي
َآل ية باغي ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياضزا شَاضةى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظ بؤ يةؾهطةنةى ئةو بة
(( )1ظةبيشوي
زضوغت زةظاْيَت ،بةضزةواّ زووثاتى زةناتةوة نة يؤْاْييةنإ ظيَسةضِؤييإ ية زةضخػتٓى ئةو شَاضاْةزا نطزووة،
بةآلّ وةى يةو ثةضِتوونةزا باغى زةنات ،نة ية ٖةضزوو دةْطى تةضَؤثيٌَ و تيًَهؤ شَاضةيةنى باف
يةغةضباظاْى خةؾاياض نوشضاوٕ ،زواتط ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ئةو غةضباظاْةى خةؾاياض نة بة َةبةغتى
ثيازة بووٕ ية ضؤشئاواى ئاتيو بة زةضيازا ضؤيؿذيٖ ،ةض ٖةَوويإ يةْيَوضووٕ ،يةغةضدةَى ضواض غةز نةؾتى
َيَت خةؾاياض ْيوةى يةؾهطةنةى
َآل زةي
َآل بيػت و ثيَٓر نةؾتى طةضِايةوة ،زواتط ظةبيشوي
تةْيا بة وتةى ظبيشوي
نة ْيَعيهةى  50تا ٖ 60ةظاض نةؽ بوو ية ئاتيو بؤ َةضزؤْيؤؽ بةدىَ ٖيَؿت ،بةو ثيَوةضة تةْيا ئةطةض
نوشضاوةنإ بة غي ٖةظاض وةضبططئ ،زةبيٓري نة يةؾهطى خةؾاياض ية ٖاتٓى بؤ يؤْإ بة الْى نةّ ْيَعيو غةز
و ثةدما ٖةظاض و ثرت بووة .وةضطيَطِي نوضزى.
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يؤْاْييةنإ بةضزباضإ بهةٕ ،بةآلّ بةضاْبةض غواضة و ثيازةنإ َةدمةْيل ْةبووَ ،ةضزؤْيؤؽ
ْةيسةويػت َةدمةْيكةنإ ضيَطط بٔ ية طاييػهة و غواضناضةنإ بؤ ناتى ٖيَطف بطزٕ ،ظاْطاوة
ٖيَطؾي طاييػهة و غواضةنإ ظؤض خيَطاية ،يةنيَو يةو ٖؤناضاْةى ناضيطةضيى ئةوإ ثرت
زةنات ،ئةطةض َةدمةْيكةنإ ية ثيَـ ضيعى ئةوإ بوواية ،ناتى ثيَويػت بوو تا ثيَـ ئةوإ
ضؤٍَ بهةٕ تا ضيَطة ببيَتةوة.
يةو ضؤشةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ٖاتٓة ْيَو خانى يؤْإ ،تةْيا ية طةييى تيًَهؤ ،بة
ثيَضةواْةى ئاضاغتةى ئاو تواْيإ نةَيَو غووز ية طاييػهةناْيإ ببيٓٔ ،نة ضةنى ئاططيٓى
ئةوإ بوو ،بةآلّ تيًَهؤ ْاوضةيةنى ؾاخاوى بوو ،طاييػهةنإ بة ئاغاْى بةناض ْةزةٖاتٔ،
بةآلّ َةضزؤْيؤؽ ية َةطاض ظةوى تةختى يةبةضزةغت بوو ،تواْاى غووزوةضططتٓى تةواوى
ٖةبوو ية طاييػهةنإ.
نًؤّ بطؤتؤؽ فةضَاْى بة ٖيَعةناْي زا ٖيَطف بهةٕ ،غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ زةغتيإ نطز
َغاْةناْيإ خػتةغةض غةضيإ بؤ ئةوةى ئةو
بة ٖيَطف ية زشى ثيازةناْى ٖةخاَةْؿيي و قةي
َسةزضا ،بةضيإ ْةنةويَت ،زواى طةيؿتٓيإ بة
بةضزة طةوضاْةى ية َةدمةْيكةنإ ٖةي
َةدمةْيكةنإٖ ،يَٓسةى تواْيإ تيَهيإ ؾهاْسٕ تا ْةبٓة َايةى ظيإ طةياْسٕ بةو غةضباظاْةى
ية زواياْةوة زةٖاتٔ ،زواى تيَجةضِبووٕ ية َةدمةْيكةنإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض غةضباظةناْى
ٖةخاَةْؿيي.
دياواظيى دًوبةضط و باآلى زوو يةؾهطة ٖيَطؾبةض و ثيازةنة بة ؾيَوةيةى بوو ،نة نةؽ
َة ْةزةبوو.
ية ْاغيٓيإ زووضاضى ٖةي
ٖؤخ ييتةنإ بةضطى يةنططتووى ئاغٓري و ناغهيَتى ثةضِزاضيإ يةبةض بوو،
ٖةخاَةْؿييةنإ باآلثؤؾي زضيَص و يةنططتووى يةؾهطى خؤيإ يةبةضبوو ،نة ثيَهٗاتبوو ية
َيَهى ؾريٖ ،ةْسيَو ية غةضباظةنإ يةغةض عةباناْةوة
َةَيَؿي ،ثاْتؤي
عةبايةنى زضيَصى خؤي
ظضيَيإ يةبةض بوو ،نة تا نةَةضيإ زةٖاتٖ ،ةْسيَهي زيهةيإ ظضيَيإ يةبةض ْةبوو ،تا
دةغتةيإ قوضؽ ْةبيَت و بة ئاغووزةيي ؾةضِ بهةٕ.
َغاْيإ ثيَبوو ،غةضباظة
ٖؤخ ييتةنإ بة مشؿيَطى زضيَص زةدةْطإ و قةي
َغإ ويَطاى ئةوةى دةغتةى ئةواْى زةثاضاغت،
َغاْيإ ٖةبوو ،قةي
ٖةخاَةْؿييةناْيـ قةي
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زةبؤوة ضيَطط بؤ ثياويَهى ؾةضِنةض و ضاالى ،ئةواْةى َتُاْةيإ بة ئاظايةتيى خؤيإ ٖةبوو،
َغإ ظةْطٔ.
ثيَيإ باؾرت بوو نة بةبيَ قةي
ٖؤخ ييتةنإ باف و بة ضيَهوثيَهى زةدةْطإ ،ئةطةض ثيَويػت بوواية ضيعةناْيإ
زةنطزةوة ظاآلْص ،بةآلّ ئةو ناتاْةى زةتطغإ زوشَٔ ية ثؿتةوة ٖيَطف بهات ،ظاآلْصيإ
زازةَةظضاْس ،ية غةضةتاى ٖيَطؾةنةيإ بؤ غةض ٖةخاَةْؿييةنإ َةتطغي ٖيَطؾيإ ية
ثؿتةوةضِا ْةبوو ،بؤية ية ٖيًََيَهى ضِاغتسا زةدةْطإ.
يةو ضؤشةوة نة ٖاتبووْة يؤْإ ،يةنةجماض بوو غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ بتوأْ ية ضيعيَهى
زضيَص و ية ؾةضِطةيةنى بةضيٓسا يةطةٍَ ٖؤخ ييتة يؤْاْييةناْسا ظةْطٔ.
ية طةييى تةضَؤثيٌََ ،ةيساْى ؾةضِ بةضتةْط بوو ،غةضباظة ثيازةناْى ٖةخاَةْؿيي
ْةياْسةتواْى خؤيإ بآلوبهةٕ ،غةضباظة يؤْاْييةناْيـ ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة ،ؾار ية اليةى و
خةضةْس ية اليةني زي زةضفةتى ئةواْى بةضتةغو نطزبؤوة ،ية طةييى تيًَهؤف ٖةض وةى
باغهطا ،بةآلّ زؤخى بةضظةخى َةطاض ديا بوو ،ثاْتايي َةيساْى ؾةضِ ظؤض بووٖ ،ةضزووال
زةياْتواْى بة ئاغاْى ٖيَعى خؤيإ خبةْة ضِوو.
يةؾهطى يؤْإ ْة غواض و ْة طاييػهةيإ ٖةبوو ،بةآلّ نًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي ية الى ضِاغتيإ غواضناض و ية الى ضةثيإ طاييػهةي دةْطيإ ٖةية.
نًؤّ بطؤتؤؽ ية ناتى ئاغاييسا ثياويَهى بة زةْطةزةْط بوو ،بةآلّ ٖةض نة دةْط زةغتى
ثيَسةنطزٖ ،يَٓسة ئاضاّ و ية غةضخؤ زةبوو ،نة ثيَسةضوو ظَاْى ْةبيَت ،وةى ئةوةبوو نة تةواوى
ٖيَع و تواْاى ئةو بؤ ئةقٌَ و برينطزْةوة بيَتٖ ،يَعيَهى بؤ ٖةضا و ٖاواض نطزٕ ْةزةَايةوة.
زواى ئةوةى نًؤّ بطؤتؤؽ طةيؿتة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ،بيين ئةوإ طاييػهةيإ
يةاليةى و غواضناضيإ ية اليةنةي زيهة ٖةية ،ية َاوةيةنى نةَسا ٖيَٓسةى زةيتواْى بةو
نةضةغتاْةى بةضزةغت زةنةوتٔ بةضبةغتى ية بةضاْبةض ئةغح غواض و طاييػهةنإ زاَةظضاْس،
غةضباظة يؤْاْييةنإ بة ياضَةتى زاْيؿتوواْى ْاوضةنة زاضة نوضتةناْيإ بطِئ ،وةى
ثةضشيٓيَهى نوضت ية ظةويسا ضةقاْسيأْ تا ثيَـ ية طاييػهةنإ بططٕ و ضيَططبٔ ية
تيَجةضِبووْيإ.
نًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى ٖةضضةْسة طاييػهةنإ ضةنى ظؤض ناضيطةضٕ ،بةآلّ بةضبةغتيَهى
َتيَو زةتواْيَت ضيَطط بيَت ية تيَجةضِيٓى ،ئةو زةضفةتى ْةبوو ية
بضوونى وةى ثةضشئ ياخؤ قؤي
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َهةْيَت ،بةآلّ زةيعاْى بة زانوتاْى ثةضشئ ية ظةويسا زةتواْيَت
ثيَـ ئةواْسا خةْسةم ٖةي
ضيَططيإ بيَت و يةى ثةضشيٓى ئاوا بضووى زةتواْيَت طاييػهةنإ ،نة بة ئةغجة خيَطانإ
زةدووآلٕ يةناض خبات ،ئةو ٖيَٓسةى تطغي ية طاييػهةنإ ٖةبوو ية غواضناضةنإ ْةزةتطغا،
زةيعاْى َةتطغي ئةوإ بؤ غةضباظة ثيازة يؤْاْييةنإ نةَرتة ية َةتطغي طاييػهة
دةْطييةنإ.
غةضباظة يؤْاْييةنإ بة ٖؤى ضِاٖيَٓاْى بةضزةواّ تواْيبوويإ ٖوْةضةناْى دةْط نطزٕ ية
بةضاْبةض ئةغح غواضةنإ فيَطبدي ،ية ؾةضِةناْسا غووزيإ ييَ زةبيٓى ،بةآلّ ضيَططتٔ ية
طاييػهةنإ بة بيَ ئةو بةضبةغتاْةى ية ظةوى زازةْطئَ ،بؤ ئةوإ ناضيَهى غةخت بوو ،بؤية
نًؤّ بطؤتؤؽ ٖيَٓسةى ية تواْاى بوو ية الى ضِاغتى يةؾهطةنةى نة زةبؤوة بةضاْبةضي الى
ضةثى يةؾهطى زوشَٔ بةضبةغتى بؤ طاييػهةنإ ضيَ زةنطز.
َيَري َةيساْى ؾةضِ
بؤ ئةوةى بتواْري زؤخى ؾةضِطة يةْيَو َيَؿهُاْسا ببيٓري ،بة خيَطايي زةي
ية بانوض بؤ باؾووض بوو ،غواضناضة ٖةخاَةْؿييةنإ ية بانوض خوزإ ظةيهاوإ بووٕ،
ثيازةناْيإ ية باؾووضى غواضةنإ و طاييػهةناْيـ ية باؾووضى ثيازةنإ بووٕ .بةضاْبةض ئةو
غيَ بةؾة يةؾهطي ثيازة يؤْاْييةنإ زةبيٓطإ ،بؤية ٖةخاَةْؿييةنإ ية ضؤشٖةآلت،
يؤْاْييةناْيـ ية ضؤشئاوا بووٕ.
ية غةضةتاوة زةضزةنةوت دةْطةنة ظؤض غةخت زةبيَت ،ية ٖةضزوو بةضة زياض بوو نةؽ
ْةضَى بةضاْبةض ئةويسيي ْاْويَٓيَت .نًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى بؤ ططتٓةوةى ئاتيو ،ثيَويػتة
يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ يةْيَو بباتَ ،ةضزؤْيؤغيـ زةيعاْى بؤ ئةوةى يةْيَو ْةضيَت ،زةبيَت
يةؾهطى ئةوإ يةْيَو ببات.
َةضزؤْيؤؽ ٖةَوو طاييػهة و غواضةناْى خػتة زؤخي ئاَازةباؾي تةواو،
غواضةناْيؿى ضِاغجاضز تا ويَطِاى ٖيَطؾيإ بؤ غةض ثيازة يؤْاْييةنإ ،ضيَطةى ئةوإ بسةٕ تا بة
بانوضزا تيَجةضِ بَٔ ،ةبةغتى ئةوة بوو يؤْاْييةنإ بضٓة ْيَو ظةيهاوةنة و يةْيَو بضٔ ،بةآلّ
َهى ئةو زةظةضة بووٕ ،ية ظةيهاوةنة ئاطةزاض بووٕ.
ئةوإ خةي
طاييػهةنإ ية الى باؾووضى ٖيَعةنةياْةوة بة ؾيَوةيةى نةوتٓةضِىَ نة وةى ترييَو وابووٕ،
َهى ئيَػتة بة تةواوةتى ضِاٖاتووٕ يةطةٍَ ئةغجإ ،ئةطةض سياْةويَت
نة ية نةوإ زةضضووبيَت ،خةي
ئةغجيَو بيَٓيٓة بةضضاو ،ئةغجيَهى ْيَوقةز باضيهى الزيَهإ ،نة ية طؤضِةثاْاْسا غاض زةزات،
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ْاتواْري ئةغجةناْى طاييػهة دةْطييةناْى ئةوي طاظإ بيَٓيٓة بةضضاوإ ،ئةغجى
طاييػهةنإٖ ،ةضضةْسة ضِووةنيإ زةخواضز ،بةآلّ وةى زضِْسإ تطغيإ و تؤقييٓيإ زةْايةوة،
ٖةض ئةغجيَو ية ؾةو و ضؤشيَهسا ثاظزة نيًؤ دؤ و نؿُيؿيإ زةخواضز ،بةضزةواّ ية
غةضنيَؿيى بووٕ ،دطة ية ييَدوضِى طاييػهةنة نةغي زيهة ْةيسةتواْى ئةغجةنة خباتةضِىَ.
ناتيَو ضواض ئةغجى بةٖيَع و طةْر و غةضنيَـ بة طاييػهة زةبةغرتاْةوة ،ئةطةض
َةٖ ،يض ؾتيَو
ييَدوضِيَهى ْةْاغطاو ٖاتباية غةض طاييػهةنة ،ئةوإ يةثطِ زةنةوتٓة دووي
تواْاى ْةبوو ضيَيإ ييَ بططيَت ،خؤيإ ية ٖةَوو ؾتإ زةزا ،بيَتة غةض ضيَطةيإ ،تا زةَطزٕ
ياخؤ ييَدوضِةنةيإ زةنوؾت ،بؤية تةْيا ييَدوضِى خؤيإ ،تواْاى ئاضاغتةنطزْى ئةو ئاشةآلْةى
ٖةبوو ،نة ية زضِْسإ زةضووٕ.
ناتيَو ئةغجى طاييػهةنإ بة ْةعطةتةى ييَدوضِى طاييػهة ية طؤضِةثاْى دةْطسا
زةنةوتٓةضِىَ ،وةى ئةوة وابوو ،نة ضواض ؾيَطى تووضِة بةزةّ ْةضِاْسْةوة بهةوْة ضِىَٖ ،ةض
نةغيَو نةوتباية بةض زةَيإ يةشيَط مسى ئةغجةنإ ،ئيَػهةناْى تيَو زةؾها ،طاييػهةنة
َةوى ئةغجةناْي
ٖيَٓسة زةضِؤيؿت تا طؤضِةثاْى ؾةضِي تةواو زةنطز ،ئةو نات ييَدوضِةنةي دً
ضِازةنيَؿا ،زواى ضِاططتٔ زةيطةضِاْسْةوة.
طعْفؤٕ ثياوى غياغيي و غةضباظى و َيَصووْووغي ْاغطاوى يؤْاْى وتةيةنى خػتة ْيَو
َو ،ية ثاف ئةو ْووغةضاْي زيهة ظؤض بةناضيإ ٖيَٓا ،نة بطيَتيية ية" :تطغٓاى وةى
خةي
طاييػهةناْى ئيَطإ" ،ناتيَو يةثطِ ية َةيساْى ؾةضِزا ضةْس غةز طاييػهة زةنةوتٓة ضِىَ ،ئةو
نةغةى ية تةْيؿت َةيساْى ؾةضِ زةوةغتا و ئةو زضيةْةى زةبيين ،بة خؤى زةوت ية ديٗاْسا
ٖيَعيَو ْيية بتواْيَت ضيَ يةواْة بططيَت ،بةآلّ يةو ضؤشةوة نة ية زْيا ؾةضِ ٖةية ،ية زشى ٖةض
ضةنيَو ،ضةنيَهي زيهة بؤ بةضططى زاْطاوة ،ئةو ضؤشة ناتيَو طاييػهة ٖةخاَةْؿييةنإ
َة تا ثيازة يؤْاْييةنإ يةْيَو ببةٕ ،بة ٖؤى ئةو ثةضشيٓة نوضت و بةٖيَعاْةى نًؤّ
نةوتٓة دووي
بطؤتؤؽ ية ظةويسا ضةقاْسبووْى ،طاييػهةنإ تيَهؿهإٖ ،يَٓسة بةؽ بوو تا قاضى يةى ية
ئةغجةنإ بةض يةى يةوإ بهةويَت و زةغت بةدىَ قاضى زةؾها و زةوةغتا ،بةو ٖؤيةوة غيَ
َة زةنةوتٔ و طاييػهةنة زةويَػتا ياخؤ ئةطةض تايةى طاييػهةنة
ئةغجةنةي زيهة ية دووي
بةض يةى يةو ثةضشيٓاْة نة وةى تري بووٕ بهةوتاية ،تايةنة زةؾها و غةضْؿيٓةناْى
طاييػهةنة زةنةوتٓة غةض ظةوى.
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يؤْاْييةنإ ية دةْطسا طاييػهةيإ بةناضْةزةٖيَٓا ،بة وتةى ثطؤفيػؤض باضْى بةضيتاْي ،بؤ
َهى
َى الواظيإ ٖةبوو ،بططة نةّ زةضاَةتى خةي
ئةوإ تةْيا ٖؤناض ئةوة ْةبوو ،نة طاييػهةنإ خاي
يؤْاْيـ ضيَطط بوو يةو ناضة ،وةى ضؤٕ ية غةضزةَى ئيَػتةزا ٖةْسىَ ْةتةوة بة ٖؤى ططاْى ضةى،
ْاتوأْ ببٓة خاوةْى ضةنى غةضزةّ .يؤْاْييةنإ بة ٖؤى نةَسةضاَةتى ْةياْسةتواْى طاييػهةى
دةْطى ئاَازة بهةٕ ،ضووْهة خةضدى ئةواْة بة ؾيَوةى بةضزةواّ و غاآلْة ظؤض بوو ،بؤ ٖةض
طاييػهةيةى ،بةضزةواّ بةخيَونطزْى ضواض ئةغح و َاْطاْة و خةضدى َةيتةضيَهى ثيَويػت بوو،
ئةغجةناْى طاييػهةنإ زةبوواية بةضزةواّ طةْر بٔ ،ناتيَو تةَةْيإ زةبؤوة ؾةف غاٍَ
زةطواغرتاْةوة بؤ بةؾةناْي زيهةي يةؾهط و ئةغجى طةدمي زيهة زةٖاتة ديَيإ.
بة وتةى باضٕ يؤْاْييةنإ ئةونات ٖيَٓسة نةّ زةضاَةت بووٕ ،تواْاى ضِاططتٓى ئةغجيإ
ْةبوو ،بةآلّ زواتط زةبيٓطيَت ،نة ْةتةوةناْى يؤْإ غواضناضيإ ثيَهٗيَٓا ،ية ؾةضِة
َي خؤيإ بيٓى ،ئةغهةْسةض ناتيَو ٖيَطؾي نطزة غةض
ْاوةخؤييةناْى ثًؤثؤْع غواضةنإ ضِؤي
ئيَطإٖ ،ةظاضإ غواضى ٖةبوو ،بةآلّ ضووْهة تةواوى تواْاى يؤْاْييةنإ بؤ ضِاٖيَٓاْي ٖيَعي
ثيازة بوو ،ئةَة وايهطز ثيازةناْيإ ييَٗاتوويي دةْطييإ ظؤضتط بيَت ،بؤية زةياْتواْى ثيَـ
بة غواضةنإ بططٕ.
ٖاونات يةطةٍَ تيَهؿهاْى طاييػهةناْى َةضزؤْيؤؽ بة ٖؤى بةضنةوتٓيإ بة ثةضشيٓةنإ
ياخؤ ؾهاْسْيإ بة زةغتى ثيازة يؤْاْييةنإٖ ،يَطؾي غواضةنإ بة تةوض و طوضظةوة زةغتى
ثيَهطز ،ئةوإ بؤية غووزيإ ية تةوض و طوضظ وةضزةططت ،ضووْهة بةؾيَو ية غةضباظةناْى نًؤّ
بطؤتؤؽ ية ٖؤخ ييتةنإ بووٕ و ظضيَيإ يةبةض بوو ،مشؿيَط ناضيطةضيى يةغةض ئةوإ ْةبوو،
َى يةناض خػتٓى ئةوإ بسةٕ.
غواضة ئيَطاْييةنإ زةبوواية بة تةوض و طوضظ ٖةوي
نًؤّ بطؤتؤؽ غةضباظةناْى خؤى ية بةضاْبةض غواضةناْى َةضزؤْيؤؽ بة ؾيَوةى شووشى
زاَةظضاْس ،بةآلّ ئةواْى نطز بة زوو ضِيع ،ضيعى يةنةّ يةغةض ئةشْؤ ،ضيعى زووةَيـ بة
ثيَوةبووٕٖ ،ةض زوو ضيع ْيَعةى زضيَصيإ بةضاْبةض بة غواضةنإ ضِاططتبوو ،ناتيَو غواضةنإ
زةطةيؿتٓة ؾويَٓى ؾةضِنطزٕ ،بة الْى نةّ ْيَعةيةى ية دةغتةى ئةغجةناْيإ ضؤزةضوو
يةنػةض ئةغجةنة زةنةوت ،يةطةٍَ نةوتٓى ئةغجةنة دةغتةى غواضةنةى غةضيؿى نوٕ نوٕ
زةنطا بة ْوونى ْيَعةنإ ،بةآلّ غواضةنإ بة بيَ تطؽ ية ْيَعةنإٖ ،يَطؾيإ زةنطز و بة تةوض و
طوضظ ْيَعةناْيإ زةؾهاْسٕ ياخؤ بة ظةضبةى ْيَعةنإ ئةغجةنإ و خؤيإ زةنوشضإ.
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طووؾاضى غواضةناْى ٖةخاَةْؿيي ،بؤوة ٖؤى تيَهؿهاْى ثيازة يؤْاْييةنإ ية بانوض،
نًؤّ بطؤتؤؽ بؤ ئةوةى ضيَطط بيَت ية نوشضاْى غةضباظةناْى ،فةضَاْى بة غةضباظةناْى نطز ،تا
َى ؾةضِطةزا ثيازة يؤْاْييةنإ طووؾاضيإ خػتبؤوة غةض
ية باؾووض بهؿيَٓةوة ،بةآلّ ية زي
ثيازةناْى َةضزؤْيؤؽ ،ئةويـ زةيبيين نات تيَسةثةضِيَت ،بريى نطزةوة ْاتواْيَت ثيَـ ٖاتٓى
ئيَواضة ،ئاَادمى نؤتايي دةْطةنةى زةغت نةويَت.
خةؾاياض ناتيَو يؤْاْى ديَٗيَؿتَ ،ةضزؤْيؤغى نطزة فةضَاْسة ،ثيَي ضِاطةياْس نة ية
َاوةيةنى نةَسا ٖيَعى ياضَةتيسةضى بؤ زةْيَطيَت ،بةآلّ ثاؾاى ئيَطإ ْاضزْى ٖيَعي ية ضيَطةى
َويَػتى ثاؾاناْى تػازي و
وؾهاْى بة باف ْةظاْى ،ضووْهة زواى ؾهػتى غاالَيؼ ٖةي
َةنسؤْيا بةضاْبةض خةؾاياض ؾا طؤضِابووٖ ،ةضضةْسة بة فةضَى زشايةتيإ ضِاْةطةياْس ،ييَ ئةوإ
يؤْاْري و زةَاضطريى ْةتةوةييإ ٖةبوو ،يةواْة بوو ضيَي ٖيَعة ياضَةتيسةضةنةى ئيَطإ بططٕ نة
زةبيَت بة تػازي و َةنسؤْيازا بطِوات ياخؤ يةْيَويإ بطزبا.
خةؾاياض زةيعاْى زةبيَت ثةية بهات ية ْاضزْى ٖيَع ،ضووْهة ئةطةض ثةيةى ْةنطزباية
يةواْة بوو يؤْاْييةنإ يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ ية ئاتيو يةْيَو ببةٕ ،بؤ ئةوةى يؤْاْييةنإ
ْةتوأْ ضيَطةى ئةو ٖيَعة بططٕ و يةْيَوى ببةٕ ،بطِياضيسا ٖيَعةنة ية ضيَطةى زةضيا ضةواْة بهات،
بؤ ئةّ َةبةغتةف زةبوواية يةاليةٕ نةؾتيية دةْطييةنإ بة تووْسى ثاغةواْى بهطئَ،
ضووْهة يةواْة بوو ٖيَعى زةضيايي يؤْإ ثيَؿيإ ثيَ بططيَت ،نةؾتيية ثاغةواْةناْى ئيَطإ
زةبوواية ٖيَٓسة بةٖيَع بٔ ،نة بتوأْ ية نةؾتيية يؤْاْييةنإ بسةٕ.
خةؾاياض ٖةَوو نةؾتييةناْى خؤى ية ضؤشٖةآلتى زةضياى ئيَصة نؤنطزةوة و بة ئةفػةضيَو ية
َةى ٖةخاَةْؿيي غجاضز ،نة ْاوى (طؤزاّ) و تةَةْى ( 21ياخؤ  )22غاٍَ بوو ،يةى ية
بٓةَاي
ئةفػةضة بة تةَةْةناْى ٖيَعى زةضيايي وةى ضِاويَصناض بؤ ئةو زياضى نطز ،ضووْهة زةيعاْى بؤ
زةضياواْى و دةْطى زةضيايي ،تةْيا ئاظايةتى و غةضنيَؿى طةدماْة بةؽ ْيية ،ئةظَووْيـ ظؤض
َبصاضزْى (طؤزاّ) بؤ ئةو ثؤغتة زةطةضِايةوة بؤ غةضنيَؿى نطزْى ئةو بة
ططيٓطةٖ ،ؤناضى ٖةي
ٖؤى تةَةْى طةدمى و يةطةٍَ طةيؿتٓى بة يؤْاْييةنإ غةضنيَؿى زةنطز و زةنةويَتة ؾةضِنطزٕ
وةى نةغيَهى بة تةَةٕ خؤى ية ضاوةضِواْيسا ْةزةٖيَؿتةوة.
َيسا بؤ
َيسا بؤ طةؾتوطوظاض ضؤيؿتبا و ية ضٌ غاي
َئَ ئةطةض ئةغهةْسةض ية ْؤظزة غاي
زةي
دةْط يةطةٍَ زاضيوؾي غيَيةّ ضؤيؿتباٖ ،ةضطيع ْةيسةتواْى ثيَ خباتة خانى ئاغيا ،ضووْهة
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بةثيَي ئةظَووٕ ْةزةبوو يةطةٍَ ثاؾايةنسا ظةْطيَت ،نة ئيُجطاتؤضييةتةنةى نةوتووةتة ْيَوإ
زةضياى َةزيتةضاْة و ضِووباضي غيَٓس و زةتواْيَت غةزإ ٖةظاض غةضباظ ية وآلتاْى بةضزةغتى
َى بووٖ ،يَؿتا خاوةٕ ئةظَووٕ ْةبوو ،نةوتةضِىَ و
نؤبهاتةوة ،بةآلّ ضووْهة تةْيا ْؤظزة غاي
ٖاتة ْيَو ئاغيا و بةضةو ثيَـ ضوو.
خةؾاياضيـ نة ية خةَى ؾهػتى دةْطى غاالَيؼ ية ئاظاضزا بوو ،ئةفػةضيَهى بؤ
َبصاضز ،نة ٖيض ييَهساْةوة و خؤثاضيَعييةى ئةو ية
فةضَاْسةيي ٖيَعى زةضيايي ٖةخآَؿي ٖةي
دةْط نطزٕ ضاْةططيَت.
َيَت خةؾاياض ضٌ ٖةظاض غةضباظى بة طؤزاّ غجاضز تا بياْباتة يؤْإ و بياْهاتة
تؤغيسيس زةي
بةؾيَو ية يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ ،ضووْهة تؤغيسيس ضِاغتطؤتطئ َيَصووْووغي يؤْاْيية ،زةبيَت
ئةو شَاضةيةى وتوويةتى ثةغةْس بهةئ ،بة تايبةتى ئةو شَاضة ظيَسةضِؤيي ثيَوة زياض ْيية و
زةتواْري بة ئةقٌَ ثةغةْسى بهةئ.
َططى
طؤزاّ بة فةضَاْى خةؾاياض يةطةٍَ غةز نةؾتيي دةْطى و ضةْسإ نةؾيت زيهة ٖةي
غةضباظةناْى بووٕ ية بةْسةضى (ييَؼ بؤؽ)( )2نةوتةضِىَ تا خؤى بطةيةْيَتة ئاتيو ،نة غوثاى
بضوونى ٖةخاَةْؿيي ييَبوو ،زوو ضيَطة بؤ ضؤيؿذي و طةيؿذي بة ئاتيو ية بةضزةّ ئةو طةدمة بووٕ:
ضيَطةى ْيَعيو بؤ طةيؿذي بة وآلتى ئاتيو ئةوةبوو ،نة زةضياغاالضى ئيَطاْى بة ْاوةضِاغتى
زووضطةناْى (غيهالز)زا بطِوات و خؤى بطةيةْيَتة نةْاضةناْى ضؤشئاواى ئاتيو ،بةآلّ ئةطةض
ئةو ضيَطةيةى ططتباية زووضاضى ٖيَعى زةضيايي يؤْاْييةنإ زةبوو ،ضووْهة غيهالز ؾويَٓى
يةْطةضططتٓى بةضزةواَى ئةوإ بوو.
ضيَطةيةني زيهة ئةوة بوو نة طؤزاّ زةيتواْى ٖيَعةنةى خؤى ية نؤتايي ضؤشٖةآلتى زةضياى
ئيَصة و تةضيب بة نةْاضةناْى ئيَػتةى وآلتى توضنيازا تيَجةضِ بهات و ْيوة باظْةيةنى فطةوإ
بربِيَت تا بطاتة باؾووضى يؤْإ ،زواتط غةضباظةناْى ية نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيو زابةظيَٓيَت .ئةو
َبصضازباية ضيَطةنةى زووضتط بوو ،بةآلّ ئةو غووزةى ٖةبوو نة تةْيا ية ناتى
ضيَطةيةي ٖةي
( )2ئيَػتةف ئةو زوضطةية ية ضؤشٖةآلتى زةضياى ئيَصة ية ْيَعيو نةْاضةناْى ئاغياى بضووى زةبيٓطيَت ،ئةو
زوضطةية ْاوباْطى ظؤضى ٖةية ية ئةفػاْة نؤْةناْى يؤْإ نة بابةتى غةضةنييإ بطيَتيية ية ؾةضِةنإ و
َآل".
َساضى ْيَوإ خوزاوةْٔ" ظةبيشوي
زي
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ثةضِيٓةوة ية طةضِووى غاالَيػسا ٖيَعى زةضيايي يؤْإ زةنةوتة غةض ضيَطةي تا خؤى بطةيةْيَتة
نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيو ،بةآلّ يةوناتةزا يؤْاْييةنإ ٖيَعي ناضيطةضيإ ية طةضِووى غاالَيؼ
ْةبوو ،ضووْهة يةيضٓسةض ضاوةضِواْى ٖاتٓى زوشَٔ ْةبووٕ ،ططضيإ ئةطةض ية غاالَيؼ
يؤْاْييةنإ ٖيَعى زةضيايي ناضيطةضيؿيإ ٖةبوواية ،طؤزاّ ضاضةيةني زيهةي ْةبوو ،دطة ية
ئةوةى بضيَتة ْيَو طةضِووى غاالَيؼ ،ضووْهة بؤ طةيؿذي بة نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيوْ ،اضاض بوو
بضيَتة ْيَو ئةو طةضِووة.
َيسا زاْيؿتوواْى ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى ئاطةزاضى
طؤزاّ ناتى بةضيَهةوتٔ ٖةوي
َةى غةز نةؾتيي دةْطى و شَاضةيةى
َةى نةؾتييةناْى ْةبٔ ،ضووْهة ئةغتةّ بوو ،دووي
دووي
َى ٖاتٓى ئةو يةؾهطة
َطط غةضةدمى ئةوإ ضِاْةنيَؿيَت ،ئةواْيـ ٖةواي
نةؾتيي غةضباظ ٖةي
َةتة ؾاضةناْى يؤْإ ،بة تايبةتى ئاتيو ْةطةيةْٔ .ية ْيَوإ
زةضيايية بة زةغةآلتساضاْى زةوي
َةتة ؾاضةناْى يؤْإ بة تايبةتى ئاتيو
زاْيؿتوواْى ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى و زةوي
و زواظزة زووضطةنة و زووضطةناْى غيهالز بة بةضزةواَى ثيَوةْسييةنى ْةثػاوة ٖةبوو،
يةنيَو يةو زواظزة زووضطةية ٖيَٓسة ية نةْاضةناْى توضنيا ْيَعيهة ،نة ية زووضطةنةوة ئةطةض
نةغيَو بة زةْطى بةضظ باْط بهات ،ية نةْاضةناْى بةضاْبةضى طويَبيػتى زةبٔ .ئةونات
زةتواْسضا ية ضيَطةى بةيةَةوة ثةياَيَو بة ثةية ية زووضطةيةى بؤ زووضطةيةني زيهة
بطواظضيَتةوة تا زةطاتة يؤْإ ،بؤية طؤزاّ بة ؾيَوةيةى زةدووآل ،نة ئةوإ ٖةغتى ثيَ ْةنةٕ،
تةْاْةت بؤ عةَباضنطزْي ئاويـ يةو زووضطاْة الى ْةزا ،بةضِازةيةى ْٗيَٓى ثاضيَعى نطز نة ية
ٖيَعةنةيسا ٖيض َةيةوإ و غةضباظيَو ْةيسةظاْى َةبةغتى ئةو يةؾهطة طةيؿتٓة بة
نةْاضةناْى ئاتيوٖ ،ةَووإ ثيَيإ وابوو نة بةضةو وآلتى َيػط زةضِؤٕ ،تةْيا فةضَاْسةى
نةؾتييةنإ ئةو بابةتةيإ زةظاْى.
ويَطاى ئةوةى طؤزاّ ْةيسةويػت تةْاْةت بؤ وةضططتٓى ئاوى خواضزْةوةف ية زووضطةنإ
بوةغتيَت ،بةآلّ ثيَويػتيي ْويَهطزْةوةى ئاوى خواضزْةوة ْاضاضى نطز ية زووضطةيةني بضووى
بوةغتيَت ،زياضة نة َةيةوإ و غةضباظةناْى نة َاوةيةنى ظؤض بوو ية نةؾتيسا بووٕ ،ية
وؾهاْى زابةظئٖ ،ةض نةغيَو ية زاْيؿتوواْى ئةوىَ ناتيَو ييَيإ زةثطغري بؤ نويَ زةضٔ؟
وةآلَيإ زةزايةوة نة بؤ َيػط زةضِؤٕ.
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زواى ئةوةى طؤزاّ زواظزة زووضطةنةى بةديَٗيَؿتٖ ،يَٓسة بةضةو باؾووض ضؤيؿت تا
طةيؿتة زووضطةى نطيت ،بيَ ئةوةى يةويَٓسةضيـ بوةغتيَت ،ضيَطةى بانوضى بةضةو يؤْإ
ططتةبةض ،بة زضيَصايي ناتى ئةو طةؾتة دةْطيية ،تةْاْةت يةى نةؾتيي يؤْاْيـ ْةٖاتة غةض
ضيَطةى طؤزاّ تا طةيؿتة ئةو نةْساوةى نة طةضِووى غاالَيػى نةوتبؤوة ْيَو ية ْيَوإ ئاتيو و
زووضطةى غاالَيؼ بوو ،زواى طةيؿذي بةو نةْساوة زةضياغاالضى طةدمى ٖةخاَةْؿيي
ئاضايؿى نةؾتييةناْى نة تا ئةونات ئاضايؿى طةؾت بوو ،طؤضِى بة ئاضايؿى دةْطى ،طؤزاّ
َططةناْى ية ثؿت ئةوإ
ٖةَوو نةؾتيية دةْطييةناْى ية ثيَؿةوة زاْا و نةؾتيية غةضباظ ٖةي
زاْا تا ْةنةوْة بةض َةتطغي ٖيَطؾي نةؾتيية يؤْاْييةنإ.
َططةناْى ٖةخاَةْؿيي زةياْعاْى ئةطةض يةطةٍَ
ٖةَوو فةضَاْسةناْى نةؾتيية غةضباظٖةي
ٖيَعى زةضيايي يؤْاْى بهةوْة بةضاْبةض يةنسيي ،ثيَويػتة غووز ية نات وةضبططٕ و خؤيإ
بطةيةْٓة ْيَعيهرتئ نةْاضةناْى ئاتيو و غةضباظةناْيإ ية ئةوىَ زابةظيَٓٔ تا بطةْة ئةو
يةؾهطةى ٖةخاَةْؿيي نة يةويَية .ؾةويَو يةناتى ضيَهطزْى نةؾتييةناْى ٖةخاَةْؿيي ية
زةضيازا ية زووضةوة ضِووْانى نةؾتييةى نةوتةبةض زيسةى ئةوإٖ ،يَسى ٖيَسى ية ٖيَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿيي ْيَعيو بؤوة ،يةثطِ ضِووْانى نةؾتييةنة نةّ بؤوة ،ئةوة ْيؿاْسةضى ئةو بابةتة
بوو نة طةضِاوةتةوة.
طؤزاّ فةضَاْى نطز يةنيَو ية نةؾتيية خيَطانإ بة زواى بهةويَت و بيوةغتيَٓيَت ،ضووْهة
طةضِاْةوةى ئةو نةؾتيية ْيؿاْسةضى ئةوة بوو نة نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةناْى ْاغيوةٖ ،ةضضةْسة
ؾةوةظةْط بوو ،بةآلّ ية ْيَعيهةوة ثةيهةض و ضاضؤطةناْى نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ يةشيَط ضةتطى
ئامسإ زةضزةنةوت ،نةغيَهى وضز و ظاْا زةيتواْى بعاْيَت نة ئةواْة نةؾتيي يؤْاْى ْري.
ططتٓى ئةو نةؾتيية بؤ طؤزاّ ظؤض ططيٓط بوو ،فةضَاْسةى ئةو نةؾتييةى ئةضنى ططتٓى
نةؾتيية يؤْاْييةنةى ثيَ غجيَطزضاٖ ،يَٓسةى ثيَويػت بوو غةضباظى بطز تا ئةطةض ؾةضِ ضِوويسا،
بتواْيَت ْاضاضيإ بهات خؤيإ ضِازةغت بهةٕ .نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنة خؤى طةياْسة
نةؾتييةنة و ضيَطةى ييَططت ،غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ضؤيؿتٓة ْيَو نةؾتييةنة و
َيٓةوة زةضنةوت نة ئةواْى ْاغيوة ،بةثةية
فةضَاْسةى نةؾتييةنةيإ ططت ،زواى ييَهؤي
ويػتوويةتى ٖةواٍَ بؤ يؤْاْييةنإ ببات .زواى ئةوةى فةضَاْسةى نةؾتيية يؤْاْييةنةيإ
84

بطزة الى طؤزاّ و ئةو ثطغياضى ييَ نطز نة بؤ نويَ زةضوو ناتيَو بة بيٓيٓى نةؾتييةناْى
ئةوإ طةضِايةوة؟ ئةويـ وةآلَى زايةوة نة زةضؤوة ثًؤثؤْع.
طؤزاّ وتى :بؤ زةتةويػت بضى بؤ الى ئةو؟
ئةو وتى :زةضووَة ئةوىَ تا بؤ نًؤّ بطؤتؤؽ ياضَةتى بيَِٓ.
طؤزاّ ْاوى نًؤّ بطؤتؤغي بيػتبوو ،زةيعاْى ئةفػةضيَهى ثايةبةضظى يؤْاْيية ،ية
يؤْاْييةنةى ثطغي ،ئايا ية ئاتيو يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ زةدةْطيَت؟
ئةويـ وةآلَيسايةوة :ئةو ية َةطاض يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ ية ؾةضِزاية.
طؤزاّ زةيعاْى ئةوىَ ية ْيَوإ ئاتيو و ثًؤثؤْعةٖ ،ةض نةغيَو ية ضيَطةى وؾهاْى بيةويَت
َيٓةوة بؤى زةضنةوت
ية يةنياْةوة بضيَتة ئةويسي ،زةبيَت بةو ؾويَٓةزا بطِوات ،ية ناتى ييَهؤي
ٖةخاَةْؿييةنإ ية ئاتيو زةضضووٕ و ؾةضِ ية َةطاضة زضيَصةى نيَؿاوةٖ ،يض ناَيإ تواْاى
ؾهػت زاْى اليةْةنة زيهةي ْيية ،نًؤّ بطؤتؤؽ بؤ ئةوةى بتواْيَت ئةوإ بؿهيَٓيَت ،بةو
نةؾتيية نة خيَطاتط زةضِوات زاواى ياضَةتى نطزووة.
ية وتةناْى فةضَاْسةى نةؾتيية يؤْاْييةنة طةيؿتة ئةو ئاناَة ،نة ئةطةض غةضباظةناْى
ية َةطاضة زابةظيَٓيَت باؾرتة تا بياْباتة ئاتيو ،ئةوإ ية َةطاضة ضِاغتةوخؤ زةتوأْ ياضَةتى
َيَو بابةتي زيهة نة بة نوضتى بطيَتى
َيٓةوة ية نؤَةي
َةضزؤْيؤؽ بسةٕ ،زواتط نةوتة ييَهؤي
بووٕ يةو خاآلْةى خواضةوة:
يةنةّ :ئايا ية نةْاضةناْى َةطاضة نةؾتيي دةْطى يؤْاْى ييَية يإ ْا؟
ئةويـ ية وةآلَسا وتى ناتيَو َٔ يةوىَ زةضضووّ ،نةؾتيي دةْطى ييَ ْةبوو ،بةآلّ زواى
زةضضوومن ية ئةوىَ يةواْةية نةؾتيية دةْطييةنإ ضووبٔ بؤ ئةو ؾويَٓة.
زووةّ :طؤزاّ ثطغياضى ية يؤْاْييةنة نطز ئايا يةغةض ضيَطةى ئةوإ نةؾتيي يؤْاْى ييَية
ياخؤ ْا؟ ئةويـ وةآلَى زايةوة ية ضيَطة نةؾتيي ييَ ْيية ،بةآلّ ية نةْاضةناْى غاالَيؼ
نةؾتيي ظؤضى ييَية.
غيَيةّ :ية يؤْاْييةنةى ثطغي ٖةخاَةْؿييةنإ نةوتووْةتة ناّ الى َةيساْى ؾةضِ؟
َسا بهات غعا زةزضيَت ،بؤية بة
يؤْاْييةنة زةيعاْى ئةطةض وةآلّ ْةزاتةوة ياخؤ زضؤى يةطةي
ضِاغتى وةآلَى زايةوة و وتى ئةوإ ية ضؤشٖةآلتى َةطاضٕ.
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ضواضةّ :زوايري ثطغياض بطيَتى بوو يةوةى ئايا ناّ نةْاضة باؾرتة تا ٖيَعةنةى ييَ زابةظيَٓيَت،
تا بطاتة ئةو بةؾةى َةطاض نة ٖةخاَةْؿييةناْى ييَية؟ بؤ داضى زووةّ فةضَاْسةى نةؾتيية
يؤْاْييةنة ضِاغتطؤياْة وتى نةْاضةناْى ثيًؤظؤٕ بؤ ثيازةنطزْى ٖيَعةنإ باؾٔ ،ضووْهة
نةْاضةناْى غياوئ و تاؾةبةضز ية نةْاضةناْيسا ْيية ،ئةطةض ية ناتى ثيازةبووْى ٖيَعةناْيإ
زةضيا ؾةثؤالوى ببيَت ،تةْيا َةتطغي ئةوةية نة نةؾتييةنإ ية مل ضؤزةضٔ و بةض بةضزةنإ
ْانةوٕ و ْكووَى ئاو ْابٔ.
َيٓةوةنة فةضَاْسةى نةؾتيية يؤْاْييةنة زاواى نطز تا خؤى و
زواى تةواوبووْى ييَهؤي
نةؾتييةنةى ئاظاز بهةٕ.
طؤزاّ وةآلَي زايةوة و وتى" :ضووْهة تؤ بؤ زاوانطزْى ٖيَعى ياضَةتيسةض زةضىْ ،اتوامن
َٓيات زةنةَةوة ،نة زواى
ضِةظاَةْسى بسةّ يةغةض ئاظاز نطزْت ،يةطةٍَ خؤَسا زةتبةّ ،بةآلّ زي
ئةوةى ٖيَعةنةّ ية َةطاضة ثيازةبوو ،ضووْهة ثيَ زةضيَت ثياويَهى ضِاغتطؤ بي ،ئاظازت
َططةنإ
زةنةّ" ،زواى ئةوة نةؾتيية دةْطييةنإ ،ية زواؾياْةوة نةؾتيية غةضباظ ٖةي
نةوتٓةضِىَ ،بةآلّ ية دياتى بؤ ئاتيو بضٔ ،ضِاغتةوخؤ بةضةو َةطاض ضؤيؿذي.
ٖةض ئةو ضؤشةى نةْاضةناْى َةطاض ية زووضةوة زةضنةوتٔ ،ضةْس نةؾتييةنى يؤْاْيـ
زةضنةوتٔ ،بةآلّ ٖةض نة نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ يةغةض زةضيانة زةضنةوتٔ و يةاليةٕ
يؤْاْييةناْةوة بيٓطإ ،ضِاغتةوخؤ نةؾتيية يؤْاْييةنإ ضِيَطِةويإ طؤضِى ،ضووْهة ضيَطةى بانوض
بةضةو نةْاضةنإ زةضوو ،ضووْهة زةياْعاْى ٖيَعةنةيإ ية بةضاْبةض ٖيَعى طؤزاّ ظؤض الواظة و
َسا بهةٕ ،بة ْاضاضى بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿذيٖ ،ةض ٖةَإ ضؤش بةؾي
ْاتوأْ ؾةضِيإ يةطةي
يةنةَى غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ية نةْاضةناْى ثيًؤظئَ زابةظئ و خؤيإ طةياْسة ئةو
غةضباظاْةي زيهةي ٖةخاَةْؿيي نة يةو ْاوضةية بووٕ.
ٖيض ظاْياضضيإ يةباضةى ضؤشى طةيؿتٓى ئةو غةضباظاْة ْيية بة ثيًؤظئ ،ضووْهة
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْةيآْووغيوة ،غةضضاوة ئيَطاْييةناْيـ بة زةغت ٖيَطؾبةضاْةوة
َى ( 478خ .ظ) طةيؿتووْةتة ئةو ؾويَٓة،
يةْيَو ضووة( ،)3بةآلّ زةظاْري ئةوإ ية ٖاويٓى غاي
َهةْسضا
(ٖ )3ةَوو ضووزاوةناْى وآلتى طةوضةى ئيَطإ ية ؾيَوةى ْووغطاو يةغةض ؾار و تاؾةبةضزةنإ ٖةي
َطةْاَة
َطةْاَاْة يةْيَوضووٕ .ثيَويػتة بًَئَ يةْيَوضووْى بةي
بووٕ ،بةآلّ ظؤضيٓةى ئةو ؾويَٓةواض و بةي
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زواى زابةظيٓى ئةو ضٌ ٖةظاض غةضباظة ية ثيًؤظئَ ،باضوزؤخى دةْط بة غووزى
ٖةخاَةْؿييةنإ طؤضِا ،ئةو غةضباظاْةى تاظة ٖاتبووٕ بة وضةى بةضظ نةوتٓة ياضَةتيساْى
ئةواْي زيهة.
ئةوإ ية ضيَطةى زةضياوة ٖاتبووٕ ،ناتيَو قاضيإ ْاية غةض ظةوى ،وةى ٖةض طةؾتياضيَهي
زيهة نة ية زةضيا بووة ،زواى زابةظئ زةظاْيَت نة ظةوى يةشيَط قاضي ْادوآليَتٖ ،ةغتيإ بة
خؤؾي نطز و بة ؾازَاْييةوة نةوتٓة دةْط .طؤزاّ بةثيَي فةضَاْى خةؾاياض ؾا ٖةَوو
ٖيَعةنةى خػتة شيَط فةضَاْسةيي َةضزؤْيؤؽ ،ئةويـ زواى ئةوةى يةطةٍَ ٖيَعة تاظةنة ٖيَطؾي
نطز ،تواْى يؤْاْييةنإ بؤضِ بسات و بةؾيَهيإ بةضةو ظةيهاوةناْى بانوض ببات ،ئةو ظةيهاواْة
َيية ،بةآلّ ية
ئيَػتة ْةَاوٕ ،بة ٖؤى ظيَهيَؿى وؾو بووة ،ئيَػتة ْاوضةيةنى نؿتوناي
ضابطزووزا ْاوضةيةنى َةتطغيساض بوو ،ئةو غةضباظة يؤْاْيياْةى ْاضاضنطإ بةضةو ئةوىَ بضٔ،
ٖةَوويإ يةْيَو ضووٕ ياخؤ بة غةختى تواْيإ خؤيإ ضِظطاض بهةٕ و ية بانوضى َةطاضةوة
بطةْة زةضيا.
بةؾيَهي زيهةي ٖيَعى يؤْاْييةنإ بة ٖؤى طووؾاضى ظؤضى ٖيَعى ٖةخاَةْؿييةوةْ ،اضاض
بووٕ بةو ضيَطةيةزا بطةضِيَٓةوة نة ثيَيسا ٖاتبووٕ ،واتة بةضةو ثًؤثؤْع طةضِاْةوة .ية ناتى ثاؾةنؿةزا
نًؤّ بطؤتؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى يؤْإ بة ٖؤى ضَِيَو نة بؤى ٖاويؿرتا ،بةض غيٓطى نةوت و
َطز.
تةضَى ئةو نةوتةزةغت يةؾهطى ٖةخاَةْؿييَ ،ةضزؤْيؤؽ وتى ئةو ثياوة غةضزاضيَهى
ئاظاية و ثيَويػتة ضيَعى ئاظايةتى ئةو ضِابطرييَت ،وتى با يؤْاْييةنإ بئَ و تةضَى غةضزاضةنةى
َهةوتوو بوو ،وةضططتةوة
خؤيإ وةضبططْةوة ،يؤْاْييةنإ تةضَى ئةويإ نة فةضَاْسةيةنى ٖةي
و بطزيإ ية ثًؤثؤْع ْاؾتيإ.
َيَصووييةناْي ئيَطإ ،بةضزةواّ بة ٖؤى ضِم و زشايةتى و بة زةغتى ئةْكةغت ْةبووٕٖ ،ةْسيَهات ْةظاْى ٖؤناض
َهةْسْى ية ويَطاْةناْى ؾووف نطزووة،
بووة .شاى زوو َؤضطاْى فةضةْػي نة يةنةّ نةغة ناضى ٖةي
ْووغيويةتىٖ :ةض طةؾتياضيَو بة ثيَطؽ ثؤييػسا زةضِوات ،بة ئةضنى زةظاْيَت نة بةالْى نةّ بةضزيَو ية
بةضزيَهي زيهة ديا بهاتةوة و ياضَةتيسةض بيَت ية ويَطاْهطزْى ثرتى ثيَطؽ ثؤييؼ ،بؤية زةَيئَ ٖةْسىَ ية
َآل).
ئيَطاْييةناْيـ بة ٖؤى ْةظاْيٓةوة بووْة ٖؤى يةْيَوضووْى ْووغطاوةنإ(ظةبيشوي
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َي ْةزا بةزوويإ بهةويَت و
َةضزؤْيؤؽ زواى زةضنطزْى يؤْاْييةنإ ية َةطاضٖ ،ةوي
بضيَتة ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإ ،ضووْهة فةضَاْى ية خةؾاياض ثيَ طةيؿتبوو ،نة بة
يةؾهطةوة بطةضِيَتةوة .خةؾاياض ئاطةزاض بوو ية غةضنةوتٓى يةؾهطةنةى ية يؤْإ و ثيَويػتى
بةو يةؾهطة بوو ية ؾويَين زيهة ،بؤية فةضَاْى نطز َةضزؤْيؤؽ ية يؤْإ بطةضِيَتةوة و
غةضباظةناْى بٗيَٓيَتةوة ،زةبيَت بعاْطيَت نة زواى غةضنةوتٓى َةضزؤْيؤؽ ية َةطاض ،خةؾاياض
َةى ؾهػتى غاالَيؼ نطاوةتةوة.
ؾا دةْطى يؤْاْى بةنؤتا ٖاتوو زاْا و تيَطةيؿت تؤي
َةبةغتى خةؾاياض وةغتاْسْى يؤْاْييةنإ بوو ،دةْطى َةطاض غةغياْسى نة تا َاوةيةنى
زضيَص يؤْاْييةنإ تواْاى دةْطيإ يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ ْابيَت.
ٖؤناضةناْى طةضِاْةوةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ بةوتةى خؤيإ ،يةواْيـ وةى
َيَت :
طعْفؤٕ زةي
يةو ضؤشةوة نة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ٖاتٓة يؤْإ ٖيض زةغهةوتيإ ْةبوو ،ضووْهة
خةؾاياض ؾا زواى ٖاتٓى بؤ ْيَو خاني يؤْإ ،تةْيا زةيويػت ئةغيٓا تةَيبَ بهات،
َهى
يؤْاْييةناْيـ غياغةتى (ظةوى غووتاو)يإ بةضاْبةض بة ئةوإ ثيازة نطز ،ئةوةى بة نةي
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زةٖات ،يةْيَويإ بطز ياخؤ يةطةٍَ خؤيإ زةبطز ،بؤية ثيَساويػتييةناْى
يةؾهطى خةؾاياض زةبوواية ية زووضةوة بة نةؾتيي بٗيَٓسضيَت ،ئةوةف تيَضووى ظؤض قوضغى
خػتةغةض خةؾاياض.
َيَت ٖةض غةضباظيَهى ٖةخاَةْؿيي ضؤشاْة يةى زاضيو خةضدى ثيَويػت بوو.
توغيسيس زةي
ئةطةض غهةي ظيَطِى ئةونات بة ثيَوةضى ئيَػتة ثيَٓر ططاّ بووبيَت و بةٖاى زضاويـ ية
َيَري تيَضووى يةؾهطى خةؾاياض بة تايبةتى
( )2500غاٍَ بةض ية ئيَػتة ظؤض ثرت بوو ،زةتواْري بً
زواى ٖاتٓى ضٌ ٖةظاض غةضباظي زيهة بؤ يؤْإ ثؿت ؾهئَ بووة ،خةؾاياض ية ؾةضِى يؤْإ
ٖيض زاٖاتيَهى ضِاغتةوخؤى ْةبوو ،ضووْهة ٖيض زةغهةوتيَهى دةْطى بةدىَ ْةَابوو.
َةبةغتى ئةو تةْيبَ نطزْى ئةغيٓا بوو ،نة ية ؾةضِى َةطاض ٖاتةزى ،ئيرت بياْؤيةى بؤ
َاْةوةى يةؾهطةنةى ية يؤْإ ْةبوو ،بة تايبةتى نة ية ؾويَين زيهة ثيَويػتى بةو يةؾهطة
َٓيابوو غةضنةوتٓى يؤْإ ثيَوةغتة بة زةضياْ ،ةى وؾهاْى ،تا ئةو ناتةى
ٖةبوو .خةؾاياض زي
ْةبيَتة خاوةٕ يةؾهطيَهى بةٖيَعى زةضياييْ ،اتواْيَت ٖيَعى خؤضِاططى ئةوإ يةْيَو ببات.
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ية ٖةَوو دةْطةناْيإ يةطةٍَ يؤْاْييةناْسا ،خةؾاياض بؤى زةضنةوت غةضباظى يؤْاْى
خؤضِاطط و ئاظا و ْيؿتُإ ثةضوةضة و بة ئاغاْى ْاتواْطيَت ؾهػت بسضيَت ،ئةو زياضزةية بةو
واتاية ْايةت نة غةضباظى ئيَطاْى خؤضِاطط و ئاظا ْةبووٕ ،ضووْهة غةضباظى يؤْاْى ية
َةيساْةناْى دةْط ية ْيؿتُاْى خؤيسا زةدةْطاٖ ،يض غةضنطزةيةنى غةضباظى ْيية ،نة ئةو
ضِاغتيية ضةت بهاتةوة نة ئةو غةضباظاْةى ية ْيؿتُاْى خؤياْسا بؤ بةضططى ية خانةنةيإ
زةدةْطٔ ،ية غةضباظاْى ٖيَطؾبةض خؤضِاططتط بٔ.
يؤْاْييةنإ ية بواضى ئةزةبياتسا ية وآلتاْي ٖاوغةضزةَى خؤيإ ية ثيَؿرتبووٕ ،خاوةٕ
َييةوة بة
ئةزةبياتيَهى ْيؿتُاْجةضوةضى بووٕ يةو بواضةزاٖ ،ةَوو شٕ و ثياواْى ئةو وآلتة ية َٓساي
َةتة
ْيؿتُاْجةضوةضي طؤف زةنطإ ،عيؿكى ْيؿتُإ بةؾيَو بوو ية زةضِووْيإ .ية ٖةْسىَ ية زةوي
ؾاضةناْى يؤْإ وةى ئيَػجاضت و ثًؤثؤْعْ ،يؿتُاْجةضوةضى وةى ئائ بوو ،اليةْططاْى ئةو ئايٓة وةى
تاقُى (خوزاوةْساْى ئةدتةظايطي) ية غةزةى ْؤظزةيةّ بووٕ ،ئاَازةبووٕ ية بةضاْبةض ٖةَوو غةختى و
ئةؾهةدمةيةى بؤ ْيؿتُاْةنةيإ خؤضِابططٕ و طياْيإ بػجيَطٕ و خؤيإ بة زةغتةوة ْةزةٕ .بةو ٖؤيةوة
بوو نة خةؾاياض ؾا زواى دةْطى َةطاضة بة باؾي ظاْى نؤتايي بة دةْطى يؤْإ بيَٓيَت.
ئةو زةيعاْى نة يؤْاْييةنإ بةو ظوواْة خؤيإ ْاططْةوة ،بةآلّ غةضئةدماّ خؤزةططْةوة ،ية
اليةني زيهة ئةو َةتطغيية بؤ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية ناتى َاْةوةيإ بؤ َاوةى زضيَص ية
َةتة ؾاضةناْى وةى تػازي و َةنسؤْيا نة تا ئةونات زؤغتى ئةوإ
يؤْإ ٖةبوو ،نة زةوي
بووٕ ،يةواْة بوو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بؿهيَٓٔ و خةؾاياض خواظياض ئةو زؤخة ْةبوو.
ية ضِاغتيسا غةضنةوتٓى َةضزؤْيؤؽ ية َةطاض بياْوويةنى باؾي زاية زةغت خةؾاياض بؤ
طةضِاْسْةوةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ ،زةظاْري نة خةؾاياض خواظياض ْةبوو يؤْإ بهاتة
بةؾيَو ية خانى ئيُجطاتؤضييةتةنةى ،تةْيا يةغةض ضِاغجاضزةى باونى واتة زاضيوؾي يةنةّ بؤ
تةْيبَ نطزْى ئةغيٓا ،يةؾهطنيَؿيي بؤ يؤْإ نطز.
يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ زواى دةْطى َةطاض بة ضيَطةى وؾهاْيسا زةغتى بة طةضِاْةوة نطز،
ضووْهة ئةونات بة ٖؤى ٖاتٓى ضٌ ٖةظاض غةضباظى تاظة بؤيإ ،يةؾهطةنةيإ ٖيَٓسة بةٖيَع
ببوو نة ئةطةضى َةتطغي ضيَططتٓى يةؾهطةنةى يةاليةٕ تػازي و َةنسؤْيا وةال زةْا و ئةو
يةؾهطة تواْاى ؾهػتساْى ئةوإ ياخؤ ييَساْى طوضظي تووْسى ٖةبوو ،ئةوإ بة ئاضةظووى
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خؤيإ ياخؤ بة ْاضاضى ضيَطةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿييإ ْةططت و ٖيَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿيـ بة غةضنطزايةتيى طؤزاّ تةضيب بة ئةوإ ية زةضيازا زةطةضِايةوة.
ٖريؤزؤت نة ظَاْى فاضغي بة باؾي ظاْيوة ،داضيَهي زيهة ضِاغتييةناْى ؾيَواْسووة و
َيَيٓةوة ٖريؤزؤت
َيَت يؤْاْييةنإ يةؾهطى ٖةخاَةْؿييإ يةو وآلتة وةزةضْاوة .زيػإ زةي
زةي
ية اليةى بة ضةطةظْاَة بة ئيَطاْى زةْاغطا ،ضووْهة ية زايهبووى ؾاضى ٖاييهاضْاؽ بوو ،نة
َيـ يةوىَ شياوة و ٖةض
شيَطزةغتةى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي بوو ،تا تةَةْى بيػت غاي
يةو ؾاضةف ظَاْى فاضغي فيَط بووة.
َى ( 484خ .ظ) ية زايهبووة ،ناتى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض ية تةَةْى
ٖريؤزؤت ية غاي
َيسا بووة .ئةطةض ية ضيَطةى َيَصووى شياْى ئةو ْةَاْعاْيباية نة ظَاْى فاضغي
( 4ياخؤ  )5غاي
ظاْيوة ،ية ضيَطةى ْووغطاوةناْى ئةو بابةتةَإ بؤ زةضزةنةوت ،ضووْهة ية ضةْس ثةضِتوونى
َيسا ؾويَٓى ية
خؤيسا باؽ زةنات نة ظَاْى فاضغي ظاْيوة .ئةو ية تةَةْى بيػت و يةى غاي
زايهبووْى خؤى بةديَ ٖيَؿت و بةضةو غاضزى ثايتةختى ييسى ضؤيؿت تا يةويَوة بؤ ئيَطإ
َى ية ْاوضة دياناْى
َةى نة غةضطةضَى طةؾتةنةى بوو ،غيَ غاي
بطِوات .ية َاوةى ئةو زة غاي
َيـ ية وآلتاْي زيهةي بطزةغةض و تا َاوةيةنى
شيَطزةغتى ٖةخاَةْؿييةنإ بوو ،سةوت غاي
زضيَصيـ ية َيػط َايةوة ،يةو ثةضِتووناْةى ٖريؤزؤت ية زواى خؤى بةديَ ٖيَؿتووة غةباضةت
بة ئيَطاْييةنإ زوو بريؤنةى زش بةيةى زةبيٓطيَت:
ية بةؾيَو ية ثةضِتوونةناْى نة بطيَتري ية طةؾتٓاَةى ٖريؤزؤت ،ئيَطاْييةنإ نةغاْيَهٔ
ضِاغتطؤ ،خؤف طوفتاضَ ،يٗطبإَ ،يوإ زؤغت ،قػةخؤف و غةواضاْيؿيإ الواْسوتةوة،
َيَت دواْرتئ شْاْى ديٗإ ية ئةوئَ ،يةويَٓسةض خواضزةَةْي ٖةضظإ و ظؤضة ،دطة ية ضيـ
زةي
َى ثياواْى ئةوىَٖ ،يض نةَونوضتييةني زيهة ْيية ،بةآلّ ية بةؾيَهي زيهة ية
و مسيًَ
َةتةنإ نة يةواْةية
ْووغيٓةناْى ئةوزا ئيَطاْييةنإ طرياوةيةنٔ ية خطاثرتئ ثيَهٗات و خةغً
َطةيةنى زضِْسةيسا بووْيإ ٖةبيَت ،ئةو ْانؤنيية ية بريوضِاناْى ،ئةو بريؤنةيةى
ية نؤَةي
ٖيَٓاية نايةوة ،نة يةواْةية نةغيَهي زيهة ثةضِتوونة َيَصووييةناْى ئةوى ْووغيبيَت ،بةآلّ
ؾيَواظى ْووغيٓى ئةو بريؤنةية ضةتسةناتةوة و َطؤظ زةنةويَتة غةضغووضَِاْةوة نة ناّ يةى
يةو زوو ضِايةى ئةو ضِاغذي.
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َى ( 445خ .ظ) يةطةٍَ باونِ بؤ بيػتٓى وتاضى ٖريؤزؤت ضؤيؿتري،
َيَت ية غاي
توغيسيس زةي
بة ضِازةيةى وتاضةنةى ناضيطةضيى يةغةض َٔ ٖةبوو نة ططياّ ،ئةونات ٖريؤزؤت ثياويَهى غي
َةزا ئةدموَةْى ئةغيٓا زة تاآلْى زاية ٖريؤزؤت تا
و ْؤ غاآلٕ بووٖ ،ةض يةو غاي
ثيَساويػتييةناْى شياْى ثيَ زابري بهات.
َى ئاطةزاضى شياْى ئةوئ،
َى ( 434خ .ظ) نة ٖريؤزؤت زةطاتة تةَةْى ثةدما غاي
تا غاي
بةآلّ زواى ئةو َيَصووة ْاظاْري ئةو ْووغةض و ئةزيب و َيَصووْووغة ضى ييَٗات و وتاضةناْى
َى ( 425خ .ظ) نة َطز ،ئاطةزاضضيإ يةباضةى ئةو ْيية .ئةو ية ناتى
ضيإ بةغةض ٖات ،غاي
َة نة ئيَطاْيية ،بةآلّ زواى طةضِاْةوةى ية ئيَطإ زاواى ية
ْووغيٓى طةؾتٓاَةنةى خؤؾشاي
َةتة ؾاضة.
ئةغيٓا نطز تا ضةطةظْاَةى ئةو وآلتةى ثيَ بسةٕ و بووة ٖاووآلتى ئةو زةوي
َهةوتوو
ئةو نةغاْةى شيآْاَةى ٖريؤزؤتيإ ْووغيوة و ئيَُة بيٓيووَأْ ،ئةو بة ٖةي
زةْاغٔ و وتووياْة يةنةَري نةغة نة ظاْػتى َيَصووْووغي زاَةظضاْسووة ،يةنةّ نةغة نة
َطةْاَةى بؤ ضِووزاوة َيَصووييةنإ
َيَصووى ية ئةفػاْة زابطِيوة ،يةنةّ نةغيؿة نة تا بةي
ْةبووبيَت ياخؤ بابةتةنةى ْةبيين بيَت ،باغي ييَوة ْةنطزووة ،تا ئةّ زوايياْةف ئةواْةى
زةياْةويػت يةباضةى يةنةَري ثاؾاناْى ظدمريةى ٖةخاَةْؿييةوة بابةتيَو بٓووغْٔ ،ةوةز ية
غةزةى ظاْياضييةناْيإ ية ٖريؤزؤت وةضزةططتٖ ،يَؿتاف ية ئةوضووثا نةغاْيَو ٖةٕ نة وابري
زةنةْةوة نة ئةوةى ٖريؤزؤت ْووغيويةتى زووضٕ ية طوَإ .بة ٖةَإ ؾيَوة نة تا غيَ غةز
غاٍَ بةض ية ئيَػتة نةؽ ْةيسةويَطا بريؤنةناْى ئةضغتؤ ضةت بهاتةوة ،وتةى ئةضغتؤى ية بواضى
فةيػةفةزا وةى غطِووف زةْاغي ،ية ئةوضووثاف زةياْطوت ية َيَصووزا ْانطيَت ٖريؤزؤت ضةت
بطيَتةوةٖ ،ةضضى وتوويةتى ضِاغتى تةواوةٖ ،يض يةى يةواْةى شيآْاَةى ٖريؤزؤتيإ
ْووغيوةتةوةْ ،ةياْويػتووة غةضةْر ية وتة زشبةيةنةناْى ئةو يةباضةى ئيَطاْييةنإ بسةٕ.
َاوةى ْيَوإ غةضزةَى شياْى ٖريؤزؤت يةطةٍَ نوضوف و زاضيوف و خةؾاياض ظؤض ية يةى زووض
ْةبووة ،بة ططضياْى ئةوةى ئيَطاْييةنإ طؤضِا بٖٔ ،ريؤزؤت يةو ناتةى خةؾاياض ئةغيٓاى زاطرينطز،
َيَو بةغةض نوشضاْى خةؾاياض و
ضواض ياخؤ ثيَٓر غاآلٕ بوو ،ئةو ناتةى ئةو ضوو بؤ ئيَطإ ،تةْيا غاي
ٖاتٓى ئةضزةؾيَطى نوضِى بؤ غةض تةختى ثاؾايةتيسا تيَجةضِي بوو.
َى ( 464خ .ظ) بوو بة ثاؾاى ٖةخاَةْؿييٖ ،ريؤزؤت ية ( 463خ .ظ)
ئةضزةؾيَط ية غاي
َيَري نة ئةو ٖاوغةضزةَى خةؾاياض بووة ،تةْاْةت بة ْيَعيهةيي زةتواْطيَت
نةوتةضِىَ ،بؤية زةتواْري بً
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بة ٖاوغةضزةَى زاضيوؾي يةنةّ و نةَبؤدية و نوضوؾي بٓاغري ،ضووْهة ية َاوةى ثاؾايةتيي
َيَت ية ئيَطإ غيَ نةغِ بيٓى نة
ئةو غيَ ثاؾاياْةف ظؤض تيَٓةثةضِي بووٖ ،ريؤزؤت خؤى زةي
ضاغتةوخؤ (نوضوف و نةَبؤدية و زاضيوف)يإ بيٓى بوو ،يةواْةية ٖريؤزؤت نة َيَصووْووؽ و
ييَتؤش بووة يةباضةى ئةوإ ثطغياضى يةو غيَ نةغة نطزبيَت و ظاْياضيى وةضططتبيَت.
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ماسيس تةس بساى خةشاياز

ٖريؤزؤت َيَصووى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي و ثيَوةْسييةناْى يؤْإ و ئةواْى تا
ضِووزاوى َيهاٍَ ْووغيوةتةوة ،ضِووزاوى َيهاٍَ نة تا ئةو زوايياْةف الى ئةوضووثاييةنإ ظؤض
ططيٓطى ٖةبوو بة زضيَصى يةاليةٕ ٖريؤزؤت ْووغطاوةتةوة ،ية بةضاْبةضزا غةباضةت بة
َةى نطزووة.
ئاناَةناْى ٖةي
بة وتةى ئةو ية دةْطى َيهاٍَ ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿييةنإ بؤ ٖةضزةّ يةْيَوضوو،
َى خؤيإ و ية قووآليي ئاغيازا خؤيإ
ٖةخاَةْؿييةنإ ْاضاض بووٕ غةض خبةْةوة ْاو َاي
سةؾاض بسةٕ و بؤ داضيَهي زي بري ية ٖيَطؾهطزْة غةض يؤْإ ْةنةْةوة ،ئةو دةْطة بؤ ٖةضزةّ
ٖيَالغى (يؤْإ) ية ضةْط بةضبةضةنإ ضظطاض نطز.
ية ناتيَهسا نة ضِاغتيية َيَصووييةنإ بة وتةى خوزى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ثيَضةواْةى
ئةو ْووغيٓةى ٖريؤزؤت ثؿرتِاغت زةناتةوة ،زواى ضِووزاوى َيهاٍَ زةغةآلتيى
ٖةخاَةْؿييةنإ ية يؤْإ ثةضةى غةْس ،ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي تواْيإ غياغةتى ئةو وآلتة
بططْة زةغتى خؤيإ .ئيَػتة باؾرت واية نة بعاْري ئةو ضِووزاوة ض بووة و بؤ ظاْيٓى ئةَةف،
ثيَويػتة بعاْري نة َيهاٍَ نةوتووةتة نويَوة؟
ئةطةض بطِواْيٓة ْةخؿةى ئاغياى بضووى ،واتة توضنيا و زووضطةى غاَؤؽ ية ْيَعيو
نةْاضةناْى ئةوىَ بسؤظيٓةوة ،زةبيٓري نة بةضاْبةض ئةو زووضطةية و ية وؾهاْيسا ،يووتهة
ؾاخيَو ٖةية و ظيَى (َةْسةضؤؽ) ية باؾووضى ئةو ؾاخةوة تيَجةضِ زةبيَت و زةضيَتة ْاو زةضيا،
َة و ية ْيَوإ ئةوىَ و زووضطةى غاَؤؽ ،طةضِوويةى ٖةية،
ئةو يووتهة ؾاخاويية ْاوى َيهاي
َى ( 478خ .ظ) ٖةْسيَو ية نةؾتيية دةْطي و باظضطاْييةناْى ٖةخاَةْؿيي ية
ية غاي
بةضاْبةض َيهاٍَ ،ية طةضِووى ْيَوإ ئةوىَ و زووضطةى غاَؤؽ يةاليةٕ نةؾتيية يؤْاْييةنإ
َيَت ٖةَوو نةؾتيية دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي ية زواى
يةْيَو بطزضإ ،بةآلّ ٖريؤزؤت زةي
طةضِاْةوة ية يؤْإ يةاليةٕ نةؾتيية دةْطييةناْى يؤْاْةوة يةْيَو بطزضإ ،بةآلّ ناتيَو ٖيَعى
زةضيايي ٖةخاَةْؿيي و يةؾهطة وؾهاْييةنةى نة ية يؤْإ بووٕ ثيَهةوة طةضِاْةوة ،تا
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َى ئيَػتة) و طةضِووى بػفؤضْ ،ةضووْة ئاغياى بضووى و ئةو
ْةطةيؿتٓة بيعةٕ تيؤّ (ئيػتاْبوي
ؾويَٓاْةف يةطةٍَ ْاوضةى َيهاٍَ نة ية ئاغياى بضوونة ظؤض يةيةى زووضٕ.
يةواْةية ثطغياض بهطيَت ئةى ض ضِوويسا نة ٖةْسيَو ية نةؾتيية دةْطي و نةؾتيية
َبةتة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي
َططةناْى ئيَطإ ضووْة بةضاْبةض ئةو يووتهةية؟ٖ ،ةي
باضٖةي
َةتة ؾاضى ئاتيو ية ضيَطةى زةضيا و ية
ثيَساويػتييةناْى خؤيإ ية يؤْإ ،بة تايبةتى ية زةوي
زةضةوةى يؤْإ بةضزةغت زةنطز .ضِووْة نة يةؾهطى وؾهاْى و ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي
ئةو ثيَساويػتيياْةيإ ية ئاغياى بضوونةوة زةبطز ،ضووْهة ئاغياى بضووى شيَطزةغتةى
ٖةخاَةْؿييةنإ بوو ،يةويَٓسةض ٖةَوو دؤضة خؤضاى و ثيَساويػتييةى ظؤض بووْ ،يَعيهرتئ
وآلتى خؤَاْة بوو بؤ ئةو زوو يةؾهطةى ٖةخاَةْؿيي ،بؤية ئةوإ خؤضاى و
ثيَساويػتييةناْيإ يةويَوة بة نةؾتيي بؤ يؤْإ زةطواغتةوة ،ؾويَٓةناْى ْيَعيو ظاضى ظيَى
َةْسةضؤؽ ببووْة باظاضِى فطؤؾتٓى ئةو ثيَساويػتيياْة.
َطط بة ثؿتيواْى زةغتةيةى نةؾتيي دةْطى ٖةخاَةْؿيي و
زةغتةيةى نةؾتيي باضٖةي
بة فةضَاْسةيي (َاغيؼ تةؽ) بطاى خةؾاياضؾا ٖاتٓة ْاو َيهاٍَ تا خؤضاى و
ثيَساويػتييةناْيإ ية ئةوىَ بهطِٕ.
َططةناْى ٖةخاَةْؿيي ،نة ية ْيَوإ ئاغياى بضووى و
ٖةَوو نةؾتيية باظضطاْى و باضٖةي
َجؿتى زةنطإ و
يؤْإ ٖاتوضؤيإ زةنطز ،بةضزةواّ يةاليةٕ ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿييةوة ثاي
يةشيَط ثاضيَعطاضى ئةواْسا زةدووآلٕ ،ظاْطاوة نة يؤْاْييةنإ ية زةضيازا بةٖيَع بووٕ و ئةوإ بة
َةتيَهى زةضيايي طةوضة ٖةشَاض زةنطإ.
زةوي
َططةنإ ثيَؿهةوتٓى بة خؤوة بيٓيوة،
ويَطِاى ئةوةى ؾيَواظي باضنطزٕ ية نةؾتيية باضٖةي
زيػإ َاوةيةى زةخايةْيَت تا ثطؤغةى باضنطزٕ تةواو ببيَت ضذاى ئةو غةضزةَة .بة
غةضةدمسإ يةوةى َيهاٍَ ئةغهةيةى ْةبوو ،باضيإ بة بةيةّ زةطواغتةوة بؤ نةؾتييةنإ تا بة
ثاآلٕ (باضى بةضظ زةنطزةوة) باضةنإ ية نةؾتييةنإ باض بهةٕ ،ئةو ناتةى نةؾتيية
َططةناْى ٖةخاَةْؿيي غةضطةضَى باضنطزْى باضةناْيإ بووٕ ،زةغتةيةى نةؾتيى
باضٖةي
دةْطى يؤْاْى ية َيهاٍَ ْيَعيو نةوتٓةوةَ ،اغيؼ تةؽ فةضَاْسةى ٖيَعة زةضياييةنةى
َططةناْيـ بوو ،فةضَاْيسا تا نةؾتيية
ٖةخاَةْؿيي نة ٖاونات فةضَاْسةى نةؾتيية باضٖةي
دةْطييةناْى بؤ ثيَؿططتٔ ية نةؾتيية دةْطيية يؤْاْييةنإ بهةوْةضِىَ.
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ٖريؤزؤت ْووغيويةتى َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض بوو ،يةو باتةوة ٖيض طوَاصيإ ْيية،
َبةتة ئةو ية دةْطى تةضَؤثيٌََ بةؾساض بوو ،فةضَاْسةى غوثاى ٖةؾتةَى ٖةخاَةْؿيي
ٖةي
بوو ،ثيَـ ئةوةى يةطةٍَ خةؾاياض ؾا بضيَتة ئةو دةْطة فةضَاْطِةواى وآلتى باختةض (بانرتيا)
بوو ،نةواتة ئةطةض ئةو فةضَاْسةى ناضواْة زةضياييةنة بووبيَت ،ضووْهة ئةو ية بابى خةؾاياض
َيَري نة زابيٓهطزٕ و طةياْسْى خؤضاى و
و ية ئاتووغاى زايهى ئةو بوو ،زةبيَت بً
ثيَساويػتييةناْي زيهة بؤ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةاليةٕ ٖيَعى زةضياييةوة بؤ خةؾاياض ؾا
ظؤض ططيٓط و شياضى بووة ،بؤية خةؾاياض ؾا بطانةى خؤى بؤ ئةو ناضة زياض نطزووة،
فةضَاْسةيي ٖيَعى زةضيايؿي بة طةدميَهى وةى طؤزاّ غجاضزووة.
ئةطةض َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض بووبيَت ،زةبيَت ثؿرتِاغتى بهةيٓةوة نة خؤى
فةضَاْسة بووة و غةض بة طؤزاّ ْةبووة ،ضووْهة ئةغتةّ بوو ؾاظازةيةنى وةى َاغيؼ تةؽ
نة بطاى ثاؾا بيَت خبةْة شيَط زةغتى ثياويَو نة ية ضواْطةى ثًة و ثايةوة ْاطاتة ئةو.
َيَصووْووغةناْي زيهةي يؤْإ ْووغيوياْة نة زواى يةْيَوضووْى ٖيَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿيي (واتة تةْيا بةؾيَو ية ٖيَعةنة نة بةضثطؽ بووٕ ية زابيٓهطزْى خؤضاى و ئاييو)
ية دةْطى َيهاٍََ ،اغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض نة خؤى فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي بوو،
َى ئةو ؾهػتةى ية ؾاضى غاضز طةياْسة ثاؾا.
ٖةواي
ئةطةض ئةو خؤى فةضَاْسةى ئةو ٖيَعة بووبيَت ،ضؤٕ بة ظيٓسوويي َايةوة؟ ضووْهة بة وتةى
يؤْاْييةنإ ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي بة تةواوةتى يةْيَوضووٕ ٖةَوو ئةفػةض و
َةيةواْةنإ نوشضإ ياخؤ بة زيٌ طريإ ،ئةى َاغيؼ تةؽ ضؤٕ تواْى خؤى ضِظطاض بهات و
َى ؾهػتى بؤ ببات.
بضيَتة غاضز بؤ الى ثاؾاى بطاى و ٖةواي
َى يةْيَوضووْى نةؾتيية دةْطى و
ئايا ْانطيَت بري بهطيَتةوة نة ٖيض نةؽ ْةيسةويَطا ٖةواي
َططةناْى ٖةخاَةْؿيي ية ْاوضةى َيهاٍَ بطةيةْيَتة خةؾاياض ،تةْيا بطانةى ْةبيَت نة
باضٖةي
ية الى ئةو ظؤض خؤؾةويػت بووة؟
فةضَاْسةى نةؾتيية دةْطييةنإ ،نةؾتيطةزي خؤى ية ؾويَٓى يةْطةضططتٓيإ
ٖيَٓايةزةض ،بةضةو نةؾتيية دةْطيية يؤْاْييةناْى بطزٕٖ ،ةضضةْسة بة وتةى ٖريؤزؤتٖ ،يَعى
ئيَطاْييةنإ ية ٖيَعى يؤْاْييةنإ الواظتط بووٕ ،بةآلّ َةضزاْة يةطةٍَ نةؾتيية يؤْاْييةنإ
دةْطإ.
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ية تةواوى ئةو غةضزةَاْةى ٖيَعى زةضيايي يؤْإ بةٖيَعتط بووة ية ٖيَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿييةنإ ،ية ٖةَوو دةْطة زةضياييةناْسا ٖةخاَةْؿييةنإ خؤيإ الواظتط ٖاتووةتة
بةضضاو ،بؤية ظؤض ئاظا و َةضزاْة دةْطاوٕ ،تا زوا ٖةْاغة بةضططيإ نطزووة.
َسا ئةو زضيةْاْة زووباضة بووْةوة ،داضيَهي زيهة ية طؤضِةثاْى نةؾتييةنإ
ية دةْطى َيهاي
خوئَ ضِشايةوة ،الؾةنإ خطاْةوة ْيَو زةضيا تا ؾوئَ بؤ بةضزةواَبووْب دةْط ٖةبيَتٖ ،ةَوو
ئةفػةض و َةيةواْة ٖةخاَةْؿييةنإ نوشضإ ياخؤبا بة ؾيَوةيةى بطيٓساضبووٕ ،نة تواْايإ
ْةَا و نةوتٔ ،بةآلّ زيٌ ْةبووٕ ،ئةو بابةتة يةاليةٕ تؤغيسيس َيَصووْوغي ضِاغتطؤى يؤْاْى
باؽ نطاوة.
ئةو دةْطة نة يةاليةٕ ٖريؤزؤت بة نؤتايي غةضزةَى زةغةآلتيى ٖةخاَةْؿيي يةغةض
يؤْإ ْاغطاوة ،بةآلّ بؤ ٖةخاَةْؿييةنإ ؾاْاظيييةنى طةوضةية ،ضووْهة تةواوى غةضباظ و
َةيةواْةناْى ٖةخاَةْؿيي نوشضا و نةؽ بة غةالَةتى زيٌ ْةنطا ،ئةو زيالْةي نةوتٓة
َططةنإ بووٕ ،نة
زةغت يؤْاْييةنإٖ ،ةَوويإ خعَةتهاض و نطيَهاضاْى ْيَو نةؾتيية باضٖةي
ضةنيإ ال ْةبوو و ْةياْسةتواْى ظةْطٔ.
َططةناْى ٖةخاَةْؿيي و نةؾتيية
َسا ناضواْى نةؾتيية باضٖةي
ية دةْطى َيهاي
ثاغةواْةناْيإ يةْيَوضووْٕ ،ةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ،ئةو ضِووزاوة بؤ ناضواْة
زةضياييةنة ية َيهاٍَ ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو ،تا ئةو ضؤشة يؤْاْييةنإ ْةياْويَطا بوو ،ية
نةْاضةناْى ئاغياى بضووى ٖيَطف بهةْةغةض نةؾتيية دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي ،ضووْهة
ئةو نةْاضاْة بةؾيَو بووٕ ية ئاوةناْى ئيَطإ ،وةى ْاو ئيَطإ ٖةشَاض زةنطإ ،زواى ئةو دةْطة
ٖيَعى زةضيايي يؤْإ بة ضِازةيةى َتُاْةى بة خؤى ثةيسا نطز نة ٖيَطؾيإ نطزة غةض زووضطةى
قوبطؽ.
زووضطةى قوبطؽ ية زةضياى َةزيتةضاْة بةؾيَو بوو ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي و
ْاوةْسيَهى ططيٓطى باظضطاْى بوو ،يؤْاْييةنإ ئةويَيإ بة ضنابةضى باظضطاْى خؤيإ زةْاغي،
زواى ئةوةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ية يؤْإ طةضِايةوة و نةؾتيية دةْطييةناْى
ٖةخاَةْؿيي ية دةْطى َيهاٍَ يةْيَوضووٕ ،يؤْاْييةنإ بطِياضياْسا ئةو زووضطةية زاطريبهةٕ.
ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة ئيُجطاتؤضييةتى عومساْى ية ْيوةى زووةَى غةزةى ؾاظزة ية غةضزةَى
َتإ غةييُى زووةّ زا ،ضووْهة قوبطغيإ بة ْاوةْسيَهى طةوضةى باظضطاْى ية َةزيتةضاْةى
غوي
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ضؤشٖةآلت و بة ضِنابةضى باظضطاْى خؤيإ زةظاْي ،برييإ نطزةوة ،نة بة ٖةض ضيَطةيةى بيَت ئةو
زووضطةية ية زةغت نؤَاضى ظيَٓيعيا زةضبيَٓٔ ،زواداض ثاف ؾةضِيَهى زضيَصخايةٕ يةْيَو
َيَهى خاياْس ،ئةو زووضطةيإ خػتة شيَطزةغتى خؤيإ.
زووضطةنةزا نة غاي
يؤْاْييةنإ ٖةَوو ٖةوَييَهيإ خػتةطةضِ بؤ يةْيَوبطزْى ضِنابةضة باظضطاْيية بةٖيَعةنةى
َجؿتى ٖيَعيَهى زةضيايي طةوضة،
َى ( 477خ .ظ) بة ثاي
خؤيإ (ئيَطإ) ية قوبطؽ ،ية غاي
ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئةو زووضطةية ،تا زوايري غةضباظى ٖةخاَةْؿيي يةو زووضطةية ْةنوشضا،
ْةياْتواْى ئةو زووضطةية بططٕ.
َيَت زواى ئةوةى يؤْاْييةنإ تواْيإ ئةو زووضطةية بططٕ ،غيَ ٖةظاض تاآلٕ
توغيسيس زةي
نةيوثةزي باظضطاْى ٖةخاَةْؿييةنإ نةوتة بةضزةغتى ئةوإ .ئةطةض تاآلٕ بةثيَي بريؤنةى
ثطؤفيػؤض باضٕ بة ضواضغةز يرية ٖةشَاض بهطيَت ،بة ْطخى ْيَعيهةى ًَيؤْيَو و زووغةز ٖةظاض
يرية ية ناآل باظضطاْييةناْى ٖةخاَةْؿيي نةوتة زةغت يؤْاْييةنإ ،بة غةضةدمسإ ية بةٖاى
بةٖيَعى ثاضةى ئةونات ،زةبيَت ناآليةنى ظؤض نةوتبيَتة زةغت يؤْاْييةنإ.
َهى وآلتى ييسى بوو،
زةى ْؤْى َيَصووْووؽ زةَييَت :نضيَهى دوإ بة ْاوى ثطيسيؼ خةي
ٖيَٓسة دوإ بوو ،نة وؾةى دواْى ئريةيي ثيَي زةبطز ،ية دةشْة َةظْةناْى ؾاضى غاضز ئةو
َو بؤ بيٓيين دواْى ئةو زةٖاتٔ.
نضةيإ يةغةض تةخت زازةْيؿاْس و خةي
َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض ناتيَو ضوو بؤ ؾاضى غاضز ،ئةو نضةى بيين ،زاخواظي ئةوى
ية زايو و باونى نطز ،باواْى ئةويـ ثطيسيػيإ بة بطاى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بةخؿي ،بطاى
خةؾاياض ية بةضاْبةضزا ؾريبايى بةو نضة بةخؿي ،نة تا ئةونات نةؽ ئةو ضِيَصة ية ؾريبايةى
ْةبيػت بوو ،نة نضيَو وةضي بططيَت .بةثيَي وتةى زةيٓؤَٕ :اغيؼ تةؽ ؾاظازةى
ٖةخاَةْؿيي ،ثيَٓر ٖةظاض طا و َاْطاى نة ية باختةضزا ٖةيبوو ،وةى ؾريبايي بة ثطيسيػى
بةخؿيَ ،اغيؼ تةؽ فةضَاْطِةواى باختةض بوو ،ويػتى ئةو نضة نة ٖيَؿتا ٖاوغةضطريي
َسا ْةنطزبوو ،يةطةٍَ خؤيسا ببات بؤ باختةض ،بةآلّ ثيَـ ئةوةى بطِوات خةؾاياض ؾاى بطاى
يةطةي
َى و ضيَططى نطز ية ضؤيؿتٓى ثطيسيؼ بؤ بانرتيا ،ثةياَى بؤ
ئةو نضةى بيٓى و نةوتة بةض زي
َاغيؼ تةؽ ْاضز ،نة ئةو زةتواْيَت ٖةضناتيَو بيةويَت بطِوات بؤ باختةض ،بةآلّ ثطيسيؼ
زةبيَت ية غاضز سييَٓيَتةوة.
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َططت ،ئةو
َيَت ناتيَو َاغيؼ تةؽ ظاْى بطانةى ي ثطيسيػة ،زةغتى ييَٗةي
نةتعياؽ زةي
َيَت نة َاغيؼ
نضةى بؤ بطانةى ية غاضز بةدىَ ٖيَؿت ،بةآلّ نةتعياغيـ وةى زةى ْؤٕ زةي
َططت و بطِياضيسا ئةو ضؤشةى ية غاضز زةضِوات خؤى
َسا ٖةي
تةؽ نيٓةى بةضاْبةض بطانةى ية زي
بهاتة ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي.
بانرتيا ياخؤ باختةض ْاوةْسيَهى َةظْي ئايٓى غٓووضى ٖةخاَةْؿييةنإ بوو،
ئاططخاْةيةنى ٖةبوو ،نة تا ئةو زوايياْة َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ بووْى ئةو ئاططخاْةيإ
ْةزةغةغياْس ،زواداض زاْيآْا بة بووْى ئةو ئاططخاْةية ،نة زواى غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي و
ئةؾهاْييةنإ ،ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ْاوى ييَٓطا ئاططخاْةى (بةٖاض).
ية غةضزةَى خةؾاياض غةضؤنى ئةو ئاططخاْةية ْاوى (ثاتيس) بوو ،يةاليةٕ ثاؾاى ئيَطإ
يةناض الزضا و نةغيَهي زيهةي ية ؾوئَ زاْطا ،ثاتيس ية زاخى البطزْى يةو ثؤغتة ،بة غةختى
َو بة زووضططت و ثةْاى بطزة بةض ْاوضةيةنى ؾاخاوى ،بةآلّ
َططإ بوو ،خؤى ية خةي
زي
زاْيؿتوواْى باختةض نة ثاتيسيإ ظؤض خؤف زةويػت ،ئةويإ بة تةْيا ديَ ْةزةٖيَؿت،
بةضزةواّ غةضزاْيإ زةنطز و زياضيإ بؤ زةبطز و ثيَؿٓياظيإ بؤ زةنطز نة ٖةض يةو ْاوضة
ؾاخاويية ئاططخاْةيةنى بؤ غاظ بهةٕ ،بةآلّ ئةو ية تطغي خةؾاياض و َاغيؼ تةغي بطاى ئةو
ثيَؿٓياظى ثةغةْس ْةزةنطز.
زواى ئةوةى َاغيؼ تةؽ ية غاضز طةضِايةوة ،طةيؿتة باختةض ،ية يةنةّ ٖةْطاويسا ْاضزى
تا ثاتيس ية ْاوضة ؾاخاوييةنة بيَٓٓةوة و نطزيةوة بة غةضؤنى ئاططخاْةنة ،طةضِاْسييةوة خؤى،
غةضؤنى ئاططخاْةنة ٖاونات بةضِيَوةبةضى زاضاييـ بووٖ ،ةَوو زاٖات و بةخؿؿةناْى
ئاططخاْة يةشيَط ضاوةزيَطى ئةوزا خةضز زةنطإ .ئةو بة زووباضة وةضططتٓةوةى ثؤغتةنةى ظؤض
خؤؾشاٍَ بووَ ،اغيؼ تةؽ تةْيا بة زاْاْةوةى ئةو ية ؾويَٓى خؤى ْةوةغتا ،ئةو ثيَٓر ٖةظاض
طا و َاْطايةى بطِياض بوو بؤ ؾريبايي ثطيسيؼ بٓيَطيَت ،بة ئاططخاْةى بةخؿي و زاواى ية ثاتيس
َجؿتى ييَ بهات.
نطز بؤ ثاؾايةتيي ثاي
َهى
ناتيَو ثاتيس ظاْى ئةو زةيةويَت ببيَتة ثاؾا ،زضيغى ية ياضَةتيساْى ْةنطز و بة خةي
وت باؾرتئ نةؽ بؤ ثاؾايةتيي ئيَوة َاغيؼ تةغة ،نة ئيَوة بة باؾي زةْاغيَت و ٖيَٓسة
َو نة ظؤض الطريى ثاتيس
بةخؿٓسةية نة ثيَٓر ٖةظاض طا و َاْطاى بة ئاططخاْة بةخؿيوة ،خةي
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َجؿتيإ ية وتةنةى نطز و ضِةظاَةْسبووٕ بةبؤضووْةنةي ثاتيس ،ضِةظاَةْسى ْواْس نة
بووٕ ،ثاي
َاغيؼ تةؽ ية ئاططخاْةزا ضِيَوضِةمسي بووٕ بة ثاؾا و تادهطزْة غةض بةضِيَوة ببات.
َػتاْى بةٖاض
َػتاْيـ بووٕ ،يةْيَوياْسا طوٍَ ثةضوةضزة زةنطا ،طوي
ئاططخاْةناْى نؤٕ طوي
َةنإ ية زووةَري َاْطى
ٖيَٓسة ْاغطاو بوو ،نة ثيَويػت بةباغهطزْى ْانات ،ضووْهة طوي
بةٖاضزا زةثؿهوتٔ ،ئاططخاْة ظؤض دوإ زةبووَ ،اغيؼ تةؽ بة ضِةظاَةْسى ثاتيس بطِياضيسا ية
َى ( 476خ .ظ) ئةو ضِيَوضِةمسة بةضِيَوة ببات ،ية ئاططخاْة تاز ية غةضى
زووةَري َاْطى غاي
بٓيَت و غههةى بةْاوى خؤى ييَسا.
َاغيؼ تةؽ زواى ضِيَوضِةمسي تاز زاْإ ،زاواى ية تةواوى ثاؾاناْى ْاوضةناْى زةوضوبةضى
نطز تا ثاؾايةتييةنةى بة فةضَى ثةغةْس بهةٕ ،ئةواْيـ ثاؾايةتيي ئةويإ بة فةضَى ْاغي.
َى تاز زاْإ بطاتة خةؾاياضى بطاى ،ئةو ية زشيسا ثةْا بؤ
ئةو زةيعاْى زواى ئةوةى ٖةواي
دةْط زةبات ،بؤية ثيَويػتة خؤى بؤ دةْط ئاَازة بهاتٖ .ةض بؤية بًةظ نةوتة نؤنطزْةوةى
غةضباظ و زابيٓهطزْى ثيَساويػتيى بؤ ئةوإ و ية ثاؾاناْى زةوضوبةضى زاواى ياضَةتى نطز.
ئةو ثاؾاية ْاوضةيياْةى ياضَةتييإ بؤ ئةو ْاضز بطيَتى بووٕ ية:
 )1ثاؾاى ثاضؤثاْى ؾاز ية ضؤشٖةآلتى غيػتإ.
 )2ثاؾاى ثاضاى تاظةٕ نة ية غةضزةَى ئيػالّ بة تةخاضغتإ ْاغطا.
َسيإ نة ية غةضزةَى ئيػالّ بة غةغسيإ ياخؤ غةغس ْاغطا.
 )3ثاؾاى غؤي
 )4ثاؾاى ئيُائؤّ نة ية غةضزةَى ئيػالّ بة خاضةظّ ْاغطا.
زةغةآلتساضة ْاوضةييةنإ تةْيا غةضباظيإ بؤ َاغيؼ تةؽ ْةْاضز ،بططة ياضَةتى
زاضاييؿيإ بؤ ئةو ْاضز ،ية ئاناَسا َاغيؼ تةؽ يةؾهطيَهى َةظْي ثيَهٗيَٓا ،زواى ئةوةى
َاغيؼ تةؽ بطِياضى ثاؾايةتيي خؤيسا ،ثيَوةْسيي ْيَوإ باختةض و ثايتةختى ٖةخاَةْؿيي
َى ْاوضةنة بؤ خةؾاياض
ثضطِا و زاواى ية ثاؾاناْى ْاوضةناْى زةوضوبةضيـ نطز تا ٖةواي
َى ثيَ
ْةْيَطٕ ،ئةواْيـ ثةغةْسيإ نطز ،بةو ؾيَوةية خةؾاياض ؾا ْة تةْيا ية باختةض ٖيض ٖةواي
َى ثيَ
ْةزةطةيؿت ،بططة ية غةغسيإ و ئيُائؤّ و ثاضؤثاْى ؾاز و ثاضاى تاظيَٓيـ ٖيض ٖةواي
ْةزةطةيؿت.
ْةبووْى ٖةواٍَ و ظاْياضيى يةو ؾويَٓاْة ،خةؾاياضى تيَ طةياْس نة ياخيبووْيَو يةو ْاوضةية
ضِوويساوة ،طوَاْى بطز نة غةضنطزةى ئةو ياخيبووْة َاغيؼ تةغي بطاى بيَت ،بة ٖؤى
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ثةيآَيَطيَهةوة ثةياَى بؤ ْاضز ،بةآلّ َاغيؼ تةؽ ثةيآَيَطةنةى بةبيَ وةآلّ ْاضزةوة.
ٖةضضةْسة ثةيآَيَطةنة وةآلَيَهى ْووغطاوى بؤ خةؾاياض ْةٖيَٓايةوة ،بةآلّ ية باختةض بة ضاوى
خؤى ظؤض ؾتى بيٓى ،زواى طةضِاْةوة ئةوةى بيٓيبووى و بيػتبووى بؤ خةؾاياضى طيَطِايةوة،
ئةويـ ظاْى نة ثيَويػتة يةطةٍَ َاغيؼ تةؽ ظةْطيَت ،بؤية ئاضتاباْووغي فةضَاْسةى طاضزى
داويسى باْط نطز.
خةؾاياض بة فةضَاْسةى طاضزة تايبةتةنةى خؤى وتْ َٔ :اَةّ بؤ َاغيؼ تةؽ ْاضز و
َططيَت و بيَتة ثايتةخت تا ييَي خؤف ببِ ،بةآلّ ئةو
زاواّ ييَهطز تا زةغت ية ياخيبووٕ ٖةي
ثةيآَيَطةنةى َٓى بيَ وةآلّ ْاضزؤتةوة ،ئةو بيَ ؾةضضَيية ْيؿاْسةضى ئةوةية ،نة ْايةويَت
َبططيَت َٔ ،تؤ زةنةَة فةضَاْسةى ئةو غوثايةى نة ثيَويػتة بضيَتة
زةغت ية ياخيبووٕ ٖةي
غةغسيإَ ،اغيؼ تةؽ زةغطري بهة و زواى زةغطرينطزْى بيدةضة ْاو قةفةغيَهى ئاغٓري و
بؤ َٓى بٓيَطة ،ئةطةض ية دةْطسا نوشضا غةضى ئةو بؤ َٔ ضةوإ بهة.
يةو ناتةى َاغيؼ تةؽ ثاؾايةتيي خؤى ضِاطةياْس ،يةؾهط بؤ ؾةضِنطزٕ ية ئيَطاْةوة نةوتةضِىَ،
َيَهى خاياْسٖ ،ؤناضى ئةو بة زضةْط نةوتٓةف زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى خةؾاياض َاوةيةى ية
غاي
ياخيبووْى بطانةى ئاطةزاض ْةبوو ،زواى ْاضزْى ثةيآَيَط و ٖاتٓةوةؾي َاوةيةنى ثيَضوو ،زواتط
ثايع و ظغتإ ٖاتٔ ،وةضظى يةؾهطنيَؿيي نؤتايي ٖات .بؤية ئاضتاباْووؽ فةضَاْسةى طاضزى
َى ( 475خ .ظ) يةطةٍَ
داويس و فةضَاْسةى ئةو يةؾهطةى زةضوو بؤ بانرتيا ية بةٖاضى غاي
يةؾهطةنةى ية (ضاطؼ) واتة ؾاضى (ضةى) بةضةو ضؤشٖةآلت نةوتةضِىَ.
ضِيَطِةوى يةؾهطى ئاضتاباْووؽ بؤ دةْط وةى ضِيَطِةوى ٖةض يةؾهطيَهي زيهة بطيَتى بوو ية
ضيَطةيةنى زووض نة بة ْاوضة ئاوةزاْةناْسا زةضِؤيؿتٖ ،يَؿتا نوؾتاض و ؾةضِ و غواْى ظةوى و
طؤضِاْى ئاو و ٖةواى ظةوى ئةو ْاوضاْةى ْةطؤضِى بوو بة بيابإ .ية ضيَطةزا زةغتة زةغتة
غةضباظى ْاوضةناْى غةض ضيَطة ثيَوةغت زةبووٕ بة يةؾهطى ئاضتاباْووؽ ،ئةو بؤ ئةوةى بة
ْاوضةى ؾاخاويسا ْةضِوات ،غووضِايةوة و ويػتى ية وآلتى ثاضاى تاظئَ تيَجةضِ ببيَت ،بةآلّ
ثاؾاى ئةو ؾويَٓة ٖاوثةضياْى َاغيؼ تةؽ بوو ،ية خؤى ضِاْةزةزيت يةطةٍَ ئاضتاباْووؽ
ظةْطيَت ،بؤية"ييَسة و زةضباظ بة" واتة ؾةضِي ثاضتيعاْى يةطةٍَ ئةوزا نطز .ئاضتاباْووؽ ظؤض
َةَةي بيين تا طةيؿتة غٓووضى بانرتيا ،يةويَٓسةض ويَػتاْ ،اَةيةنى بؤ َاغيؼ
تةْطوضةي
تةؽ ْاضز نة ئةَةى خواضةوة زةقةنةيةتى:
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(تؤ زةظاْى ية غةضزةَى باونت زاضيوؾي طةوضة يةْيَو يةؾهط ية خعَةتى غةضباظى بووّ ،ية
ٖةَوو دةْطةناْى غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةوزا بةؾساض بووّ ،زواى ئةوةى خةؾاياضيـ بؤوة ثاؾا،
َٓيا مب ية نوشضامن ،بةآلّ
زيػإ ناضى َٔ ٖةض دةْط بووة ،بؤية ية دةْط ْاتطغِ ،تةْاْةت ئةطةض زي
ية ْاعيسا سةظ ْانةّ مشؿيَط بةضاْبةض بة تؤ ضِابططّ ،ضووْهة باونت ثاؾاى َٔ بوو ،ئيَػتة بطانةت
َى تؤّ بيٓيوة و ئاطةزاضى طةوضة بووْى تؤ بووّ ،زووض ية ثًةى ؾاظازةيي تؤ،
ثاؾاى َٓة َٔ ،ية َٓساي
َٔ وةى نوضِى خؤَت زةبيِٓ و سةظ ْانةّ مشؿيَط بة ضِووى تؤزا بةضظ بهةَةوة ،بؤية ثيَِ باؾرتة نة
باْطٗيَؿتى بطانةت ثةغةْس بهةى و يةطةٍَ َٓسا بؤ ثايتةخت بيَي ،بيَطوَإ ئةو ناضةى تؤ نة
َططتٔ ية ياخيبووٕ ،زةبيَتة َايةي بةخؿيٓى تةواوت يةاليةٕ
ْيؿاْسةضى ثةؾيُاْى و زةغت ٖةي
خةؾاياضٖ ،ةضوةى داضإ ثًةى طةوضةت زةبيَت).
بةؾيَو يةو ْووغيٓة زةبيَت ية ٖعضَاْسا سييَٓيَت ،ئةويـ ئةو ؾويَٓةية نة ئاضتاباْووؽ
َيَت ْايةويَت مشؿيَط بةضِووى نةغيَهسا ضِابططيَت ،نة باوى و بطاى ثاؾا بووْة ،زواتط زةبيٓري
زةي
َيَري ية ناتى ْووغيٓى ئةو ْاَةيةزا ئةو زؤغت ْةبووة و
نة ئةو ثياوة ض زةنات .زةتواْري بً
ضِاْةططتٓى مشؿيَطةنةى بة ضِووى نةغيَهسا نة باونى ثاؾا بووةٖ ،ؤناضي زيهةي ية ثاٍَ بووة،
ئاضتاباْووؽ ثيَؿبيٓى زةنطز نة يةطةٍَ َاغيؼ تةؽ زووضاضى دةْطيَطى غةخت ببيَت و
ضِووٕ ْةبوو ،نة غةضنةوتوو زةبيَت ،بؤية بة باؾي ظاْى بة ئاَؤشطاضيهطزْى ْاضاضى بهات
َبططيَت ية ياخيبووٕ.
زةغت ٖةي
ية باختةض دةْطيَهى تايبةتى ٖةبوو ،نة بة فاضغي بة دةْطى (باييَػت) زةْاغطا ،ئةو
وؾةية ضووة ْيَو ظَاْة ئةوضووثاييةنإ و طؤضِا بة دةْطى باييَػتيو واتة ظاْػتى تريٖاويَصى و
ْيؿاْةؾهاْسٕ( .)1ئةو دةْطة بة ثريؤظ زةظاْطا و تةْيا نةغايةتييةنى زياضى ئايٓى زةيتواْى
ئةو دةْطة ضِابطةيةْيَتٖ ،اونات ئةو دةْطة بة دةْطيَهى ْةتةوةييـ ٖةشَاض زةنطا.
َاغيؼ تةؽ بؤ ئةوةى ئاضتاباْووؽ تيَبطةيةْيَت ،نة ْابيَت ضاوةضِواْى غةضنةوتٔ بيَت،
زاواى ية ثاتيس غةضؤنى ئاططخاْة و ثيَؿةواى طةوضةى ظاْا ئايٓييةناْى ئةوىَ نطز تا دةْطى
( )1وؾةى باييَػتيو بة ٖةَإ ؾيَوة ية ظَاْى فاضغي ٖةبووة ،زةتوأْ بؤ ظاْري ضاو بسةْة واشةْاَةى
ثةًٖةوى ية ْووغيٓى ز .فةضة وةؾى َاَؤغتاى ظاْهؤ ،ئيَػتة ئيَُة وا بري زةنةيٓةوة نة ئةو وؾةية
َآل)
ئةوضووثيية ،ية ضِاغتيسا بة تةواوةتى وؾةيةنى فاضغيية( .ظةبيشوي
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باييػت ضِابطةيةْيَت .ية ناتي ضِاطةياْسْى ئةو دةْطةٖ ،ةَوو ئةو ثياواْةى تةَةْيإ ية
َبططٕ و بضٔ بؤ دةْط.
ْيَوإ ( 20بؤ  )50غاٍَ بوو ،زةبوواية زةغت ية ناضةناْيإ ٖةي
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى نة َاغيؼ تةؽ يةغةض ئاَؤشطاضى ثاتيس غةضؤنى ئاططخاْة،
دووتياضاْى ية ضؤيؿذي بؤ دةْط ئاظاز نطز ،ضووْهة وةضظى نؿتووناٍَ بوو ،يةو ناتةزا ئةطةض
دووتياضإ بؤ دةْط ضووبإ ،ية بانرتيا قاتوقطِي و ْةبووْى ضيَ زةبوو ،ئةو ْووغيويةتى
َةضى و
يةبةضئةوةى دووتياضإ ْةٖاتٔ بؤ دةْط و غةضطةضَى ناضى خؤيإ بووَٕ ،اَةي
ثيؿةوةضةنإ ضووْة دةْط ،ثةدما ٖةظاض ؾةضِظإ بؤ دةْط ئاَازة بووٕ.
َاغيؼ تةؽ دطة ية ئةوإ شَاضةيةى غةضباظى ية وآلتة زضاوغيَهاْى ٖةبوو ،يةواْةف
غةضباظةناْى (ثاضؤثاْى ؾاز) نة ثياوى باآلبةضظ و بةٖيَع بووٕ و زةْطى بةضظ و بةٖيَعيإ ٖةبوو
و بة تةيواض زةدةْطإ.
ئاضتاباْووؽ نة ٖيواخواظ بوو ْاَةنةى ببيَتة ٖؤى ئةوةى بطاى خةؾاياض بةبيَ دةْط
خؤى بةزةغتةوة بسات ،ناتيَو ظاْى ئةو ْايةويَت خؤى بةزةغتةوة بسات ،فةضَاْى بة
َذ ثايتةختى باختةض ظوآلئَ ،بطانةى خةؾاياضيـ بة
يةؾهطةنةى نطز تا بةضةو ؾاضى بةي
يةؾهطيَهى بةٖيَعةوة نة ثياواْى ثاضؤثاْى ؾازيـ يةْيَويسا بووٕ ،بؤ ضيَططتٔ ية ئاضتاباْووؽ
نةوتٓةضِىَ و ية ْاوضةى (طووضِى) ٖةضزوو يةؾهط طةيؿتٓة يةنسي.
زياضنطزْى ؾويَٓى طووضِى يةْيَو َيَصووةنةى زةى ْؤٕ ناضيَهى قوضغة ،ضووْهة ئةو وؾةية
بؤ ٖةض ثيَسةؾتيَو بةناض زيَت نة ية ْيَوإ ؾاخة غةضنةؾةناْسا بيَت ،ئةو ؾويَٓاْة بةضاْبةض بة
ؾاخةنإ قووٍَ و ضةَاوة زةضزةنةوٕ.
ئاضتاباْووؽ ْةيتواْى ية بةضاْبةض ٖيَطؾي تووْس و غةختى َاغيؼ تةؽ نة يةؾهطيَهى
بةٖيَعى ٖةبوو ،خؤى ضِابططيَت و غةضباظةناْى ثاضؤثاْى ؾاز بة تةيواضة زضيَص و تيصةناْيإ
غةضباظةناْى ئاضتاباْووغيإ ثاضضةثاضضة زةنطزٖ ،ةض طوضظيَهي ئةوإ بةض غةضباظةناْى
ئاضتاباْووؽ زةنةوت ،ئةو بةؾةى دةغتةى ييَ زةنطزْةوة نة بةضى زةنةوت.
دةْطى طووضِى يةنيَهة ية دةْطة طةوضةناْى َيَصووى ئيَطإ ،نة بة زاخةوة زةى ْؤٕ
ْةيتواْيوة بةتيَطِووتةغةيي دةْطةنة باؽ بهاتٖ ،ةض ٖيَٓسةى ْووغيوة ،نة َاغيؼ تةؽ
تواْى يةو ثيَسةؾتةزا ،طةَاضؤى يةؾهطى ئاضتاباْووغي فةضَاْسةى طاضزى خةؾاياض بسات،
ئةويـ تةْيا يةى ضيَطةى بؤ ٖةآلتٔ ية باؾووض زؤظييةوة ،ثامشاوةى يةؾهطة ؾهاوةنةى يةويَوة
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زةضضواْس ،بةآلّ َاغيؼ تةؽ نةوتة زووي ئاضتاباْووؽٖ ،يَٓسة بةزوويسا ضؤيؿت ،نة
ئاضتاباْووؽ زةيويػت بطةضِيَتةوة بؤ ئيَطإ ،ثاف بطِيٓى َةوزايةى بةضةو باؾووض ،ضيَطةى
ضؤشئاواى ططتةبةض و طةيؿتة ضِووباضي ٖريَةْس.
زةى ْؤٕ و طةظْةفووٕ ْووغيوياْة نة ٖيَؿتا غةضنيَؿى ئاوى ظيَى ٖريَةْس نة ية بةٖاضزا
زةطةيؿتة غيَ غةز َةتط نؤتايي ْةٖاتبوو ،ئاضتاباْووؽ بؤ ٖةآلتٔ ية زةغت َاغيؼ تةؽ
يةو ئاوة ثةضِييةوة و بةؾيَو ية غةضباظةناْى يةْيَوضووٕ تا تواْى بجةضِيَتةوة.
ئاضتاباْووؽ زواى ئةو ؾهػت خواضزْة خؤى طةياْسة غيػتاْى ئيَػتةْ ،ةيسةظاْى ض
َٓياييةوة زةنةوتة بةض ضِم و تووضِةيى خةؾاياض ؾا،
بهات ،ضووْهة ئةطةض طةضِابايةوة بة زي
ضووْهة ؾهػتى خواضز بوو ،شَاضةيةى ية غةضباظةناْى نوشضا بووٕ ياخؤ بطيٓساض ببووٕ،
ْةيسةتواْى خةضدى ئةوإ زابري بهات ،بؤية ية تطغي خةؾاياض ثةْاى بؤ ناضيَو بطز نة
ئةونات بة تاواْى طةوضة زةظاْطا و بطِياضيسا بطِواتة (طسضؤظيا) و يةوىَ ية ضيَطةى زاطرينطزْى
َو خةضدى يةؾهطةنةى زابري بهات و بة غةضبةخؤيي بصي ،زؤخى
غةضَاية و بووْى خةي
ئةوناتى ٖةضيَُى طسضؤظيا يةطةٍَ غةضزةَى ئيَػتة دياواظة ،ئيَػتة طسضؤظياى نؤٕ و
(بًوضػتاْى ئيَػتة) ظؤضتط بياباْة و ْةبووْى ئاو ئةو ٖةضيَُةى بة بيابإ نطزووة .ظةوى و
ظاضةناْى بًوضػتإ غويَط ْري تا بؤ نؿتوناٍَ ْةبٔ ،ئيَػتةف وةى زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ
بةض يةئيَػتة ،ئةطةض ئاو زةغت نةويَت بة ثيت و غةوظ زةبٔ .زووغةز غاٍَ زواى خةؾاياض
ناتيَو ئةغهةْسةض بة طسضؤظيازا بةضةو ٖيٓسغتإ ضؤيؿت ،ظياتط بةو ْاوضاْةزا ضؤيؿت نة بار
َطةى ييَبوو ،تا ئيَػتةف بيَؿةظاضةناْى بًودػتإ يةْيَوْةضووٕ ،زاضةناْى َاوٕ،
و بيَؿة و نيًَ
زاضى بةٖيَع بةو َةضدةى زووضاضى َيَطِووةنإ ْةيَتٖ ،ةظاضإ غاٍَ خؤضِازةططيَت.
ثييةض يووتى ْووغةض و ديٗاْطةضزى فةضةْػي ية ثةضِتوونى خؤى بة ْاوى (بةضةو ئةغفةٖإ) باؽ
َيٓةوة يةويَٓسةض و
َيؼ نةوتووةتة ييَهؤي
يةوة زةنات نة ضؤٕ زواى طةيؿتٓى بؤ ويَطاْةناْى ثيَطغجؤي
ثاضضةيةنى بضووى ية زاضى غةزضى بةضزةغت نةوتووة ،طوَاْى ْيية ئةو زاضة غةزضة ٖى بُٓيضي
نؤؾهةنةية ،ضووْهة بُٓيضي ئةو نؤؾهة بةو دؤضة زاضة ضيَ نطابوو ،ثامشاوةى بيَؿةظاضةناْى
بًوضػتإ ْيؿاْسةضى ئةوةٕ نة ية ضابطزووزا ئةوىَ ْاوضةيةنى غةضغةوظ بووة ،بيَ ئةوةى
ؾاخى ظؤضى ٖةبووبيَت ،تا ية ؾاخةنإ شَاضةيةى ظيَ بيَتة خواضةوة و ظةوييةنإ ئاو بسات.
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باضاْة بةضزةواّ و ظؤضةنإ ئةو ْاوضةيةيإ ثطِ ئاو نطزبوو ،ييَ بة زاخةوة ئيَػتة ئةو باضاْاْة
ْةَاوٕ.
ئةونات و ثيَـ ( )25غةزة طسضؤظيا غةوظ و بة ثيت بوو ،ئاضتاباْووؽ و ثامشاوةى
يةؾهطةنةى ضؤيؿتٓة ئةو ؾويَٓة و يةوىَ ْيؿتةدىَ بووٕ .ئاضتاباْووؽ زةغةآلتساضى ئةو
ؾويَٓةى ططت و بؤ زابيٓهطزْى خةضدى يةؾهطةنةى زاْيؿتوواْى ْاضاض نطز تا يةو وةضظةزا
بادةنةيإ بسةٕ .ية غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي ية وةضظى ثايعزا دووتياضةنإ
باديإ زةبةخؿي ،ضووْهة ية نؤْسا شياْى ظؤضيٓةى زاْيؿتووإ ية ضيَطةى نؿتوناٍَ و
َساضى
َى و ئاشةي
َساضى بةضِيَوةزةبطا ،بة طوتٓى ئيَػتة ئابووضى وآلت ئابووضييةنى نؿتوناي
ئاشةي
بوو ،ظؤضيٓةى بةخؿيٓةنإ ية ثايعزا زةنطإ.
ناتيَو ئاضتاباْووؽ طةيؿتة غيػتإ ،يةنةَري َاْطى ٖاوئ بووٖ ،يَؿتا دووتياضإ بة
َٓةططت بؤوةْ ،ةضيت ْةبوو ئةونات ئةوإ باز بسةٕ ،بةآلّ
تةواوةتى بةضٖةَى خؤيإ ٖةي
ئاضتاباْووؽ ْاضاضى نطزٕ تا بادةناْيإ ثيَـ وةختة بسةٕ ،ضووْهة ئةو ضيَصة بادةى وةضيططت بوو،
بةؾي خةضدى يةؾهطةنةى ْةزةبوو ،زاْيؿتوواْى ْاضاض نطز تا ضيَصةيةني زيهة باز بة ؾيَوةى
َهى ئةونات ية ٖةَوو
ثاضةى ظيَطِ ياخؤ ظيو بسةٕ ،ئةوةف بؤ زاْيؿتووإ ناضيَهى غةخت بوو .خةي
ديٗاْسا ٖةْسىَ ية ثيَساويػتييةناْيإ بة طؤضِيٓةوةى ناآل بة ناآل زابري زةنطز ،بؤ صيووْة طةصييإ
َيإ وةضزةططت ،تةْيا زةغةآلتساض و باظضطاْإ تواْايإ ٖةبوو بة ضيَصةيةنى ظؤض ثاضة
زةزا و نوتاي
خةضز بهةٕ.
ئاضتاباْووؽ زاْيؿتوواْى ْاضاض نطز تا ثاضة بسةٕ ،ئةواْيـ بؤ زابيٓهطزْى ثاضةى ثيَويػت
َطة و باخةناْيإ بفطؤؾٔ ،ضووْهة فطؤؾياض ظؤض و نطِياض نةّ بووْ ،طخى
ْاضاض بووٕ ظةوى و نيًَ
ظةوي و ظاض ظؤض زابةظى .طعْفؤٕ ْووغيويةتى بؤ ٖةض غةز َةتط زوودا ية ظةوى يةى ئاضؾيو
(زوو زاضيو) ظيَطِ واتة زوو غههةى ثيَٓر ططاَى زةزضا .نةتعياؽ ْووغيويةتى ٖةْسيَو ية
َى زاٖاتوو ْاتوأْ زاٖاتيإ
دووتياضإ زةياْعاْى ئةطةض ظةوييةناْيإ بفطؤؾٔ ،ئةوا بؤ غاي
ٖةبيَت و ية بطغإ زةَطٕ ،بؤية نوضِةناْيإ زةفطؤؾت و ثاضةنةيإ زةزاية ئاضتاباْووؽ.
ئاضتاباْووؽ وةى وشيإ فةضَاْسةى طاضزى داويس بوو ،ئةطةض نةغيَو َتُاْة ثيَهطاو
َى دةْطى طووضِى
ْةبوو ايةْ ،ةزةطةيؿتة ئةو ثًةية .خةؾاياض نة َتُاْةى بةو ٖةبووٖ ،ةواي
َٓيابوو ئةو دةْطة ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة بووة ،نة ئةو ية
تةْيا ية ئاضتاباْووؽ وةضططت و زي
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ْاَةنةيسا بؤى ْووغيوة .ئاضتاباْووؽ ية ْاَةنةيسا بؤ خةؾاياضى ْووغيبوو نة ية دةْطى
طووضِى يةؾهطى َاغيؼ تةغي ؾهػت زاوة و ئةو ٖةآلتووة و ضؤيؿتووة بؤ ْاوضة
ؾاخاوييةناْى بانرتيا ،بؤية بة باؾي ْةظاْيوة نة بةزواى بهةويَت و بةضِيَوةبطزْى ئةو
ْاوضةيةى بة (ٖايووى) زةغةآلتساضى ْاوضةنة غجاضزووة.
ئاضتاباْووؽ طوَاْى ْةبوو نة زضؤنةى ئاؾهطا زةبيَت و ية اليةني زيهة بؤ ضووْى خؤى
بؤ طسضؤظيا زةبوواية بياْوويةى بسؤظيَتةوة ،ضووْهة ئةو زواى طةضِاْةوةى ية بانرتيا زةبوواية
ضِاغتةوخؤ بضيَتةوة بؤ فاضؽ و بةضةو باؾووض ْةضِوات ،بؤية ْاَةيةنى بؤ خةؾاياض ؾا ْووغي و
وتى ضووْهة زةغةآلتساضى طسضؤظيا ياخى ببوو ،بة باؾِ ظاْى ثيَـ ٖاتٓةوةّ بؤ فاضؽ ئةو
غةضنوت بهةّ و ئةونات بيَُةوة ،بةآلّ خةؾاياض تيَطةيؿت نة زؤخيَهى ْاغطِووؾتى بؤ
ئاضتاباْووؽ ٖاتووةتة ثيَـ ،ئةطةضْا ئةو ْةزةبوو بضيَتة طسضؤظياَ .اغيؼ تةغيـ ٖيض
ْاَةيةنى بؤ خةؾاياض ْةْاضز و ْةيويػت ئةو ئاطةزاض بهاتةوة ية ؾهػتى غةختى
َى غةضنةوتٓى خؤى بؤ بطانةى بٓيَطيَت ،يةواْةية
ئاضتاباْووؽ ،ضووْهة زةيعاْى ئةطةض ٖةواي
يةؾهطيَهى بةٖيَعتط بؤ دةْطى ئةو بٓيَطيَت و يةواْةؾة خؤى بيَتة ئةو دةْطة ،ضووْهة
َػونةوتى ئاضتاباْووغي ْائاغايي زيت ،زاضيوؾي نوضِى خؤى ْاضز بؤ طسضؤظيا
خةؾاياضؾا ٖةي
َيٓةوة بهات يةباضةى ضووْى ئاضتاباْووؽ بؤ ئةو ٖةضيَُة.
تا ييَهؤي
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ناثاكى

ئةو ضيَطةيةى ية ضري زةٖاتة ضؤشئاواى ئاغيا ،ئةَطِؤ بة ضيَطةى ئاوضيؿِ ْاغطاوة (ضووْهة
َى ئاوضيؿُى ضيٓى بةو ضيَطةيةزا زةٖاتة ضؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت) ،ضيَطةى ئاوضيؿِ زوو يكى
نوتاي
ٖةبوو ،يةنيَو يةو زوو يكاْة بة بانرتيازا (باختةض) تيَجةضِ زةبوو ،زةطةيؿتة ئيَطإ ،ئةو ضيَطةية ية
الى ئيَُة تةْيا بة ْاوى ضيَطةى ئاوضيؿِ ْاغطاوة ،ية ضِابطزووزا ْاويَهى ْةخواظضاوي ٖةبوو ،نة
بطيَتى بوو ية (ضيَطةى خوئَ)َ ،يَصووْووغي ضيٓى (نيِ زي ضؤْط) ية وآلتةنةيسا ْاوباْطيَهى وةى
ْاوباْطى (ويٌَ زيؤضاْتى) ئةَةضيهي ٖةيةْ ،ووغةضى غةضزةَيَهى َيَصووى ؾاضغتاْييةتة ،ية
َيَصووةنةى خؤيسا ْووغيويةتى" :ية ضري بةضات ْةزةٖاتة نايةوة ،تةْيا ئةطةض نوؾتاضةناْى
ضيَطةى خوئَ ْةبوواية".
ضةتة و ضيَططةناْى ئةو ضيَطةية زةياْعاْى ئةو باظضطاْاْةى يةو ضيَطةيةوة زةضِؤٕ ،خوزإ
َيإ زةنوتاية غةضيإ،
غةضَاية و بة تواْإ و ظيَطِى ظؤضيإ ثيَية ،بؤية بؤغةيإ بؤ زةْاْةوة و ٖةي
ٖةضضييةنيإ ثيَ بوواية ييَيإ زةغتاْسٕ ،ئةطةض بةضططيؿيإ بهطزباية ،زةياْهوؾذي ،بة وتةى نيِ
يي ضؤْط ضيٓييةنإ ية تطغي ئةو ضيَطةية و بؤ ئةوةى ثاضةناْيإ يةطةٍَ خؤياْسا ْةبةٕ بةضاتيإ
زاٖيَٓاٖ ،ةض بؤية ئةو ضيَبواضاْةى بة ضيَطةي ئاوضيؿُسا زةضِؤيؿذي ،زةطةيؿتٓة ئيَطاْىَ و ضؤْييةتى
َو باؽ زةنطز.
ؾهػتى ئاضتاباْووغيإ بؤ خةي
َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض و ثاؾاى بةنرتيا ،زواى َاوةيةى ية ؾهػتى ئاضتاباْووؽ ية
ثيَسةؾتى طووضِى( ،)1ثيَوةْسيي يةطةٍَ ئيَطاْسا ْويَهطزةوة ،نة َاوةيةى بوو ثضطِاْسبووى ،ضووْهة
زاٖاتى ئةو ضيَطةية ظؤض يةوة ثرت بوو ،نة ئيسي بهاضيَت بةٖةْسي وةضْةططيَت.
(ْ )1اظاْري زةؾتى طووضِى نة ئاضتاباْووؽ يةو ؾويَٓة ية بةضاْبةض خةؾاياضزا ؾهػتى خواضزٖ ،ةَإ ئةو
ْاوضةية نة زواتط بة زةؾتى غووض ،غووضى ياخؤ غووضغتاْة ْاغطا يإ ْاٖ ،ةضضةْسة ية ْيَوإ طوضى و غوضى
َيَري ،ية ْاغيٓى ضةطى
َيٓةوة غةباضةت بة ئةوإ ضاَإ بً
و غوضغتإ ظؤض ييَهضووٕ ٖةيةْ ،ابيَت بيَ ييَهؤي
َآل"
وؾةنإْ ،ابيَت تةْيا بة ييَهضووْى ْاوةنإ بطِياض يةو باضةوة بسضيَت".ظةبيشوي
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ئاضتاباْووؽ زةيعاْى ئةغتةَة ؾهػتةنةى ية ثيَسةؾتى طووضِى بؿاضزضيَتةوة و خةؾاياض ثيَي
ْةظاْيَت ،خةؾاياضيـ بؤى زةضنةوت ،نة ئاضتاباْووؽ ية بةضاْبةض َاغيؼ تةؽ ؾهػتى
خواضزووة ،ئةوةى يةباضةى ضؤيؿتٓى بؤ طسضؤظيا بؤ ئةوى ْووغيوة بة ثيَضةواْةى ئةوةى وتوويةتى
بؤ بةضفةضَإ نطزْةوةى فةضَاْطِةواى ياخى بووى ئةو ؾويَٓة ْةبووة ،ئةو بؤية ضؤتة طسضؤظيا تا ية
خةؾاياض زووض بيَت .زواى ئةوةى خةؾاياض ئةو بابةتةى بؤ ضِووٕ بؤوة ،ثرت ية بطانةى تووضِة بوو،
بطِياضيسا بؤ خؤى بضيَت بؤ تةَبيَهطزْى ئاضتاباْووؽ.
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى :ناتيو خةؾاياض بطِياضيسا بؤ تةَبيَهطزْى ئاضتاباْووؽ بطِوات ،غةضةدميسا
نة ثيَويػتة يةؾهطيَهي زيهة بؤ دةْط يةطةٍَ َاغيؼ تةغي بطاى بٓيَطيَت .ئةو زةيعاْى ٖؤناضى
َي ْةبووة و ييَي ياخى بووة ،خؤؾةويػتى نضيَو بوو بة ْاوى ثطيسيؼ،
ئةوةى بطانةى طويَطِايةي
خةؾاياض بؤ ئةوةى بطانةى ًَهةض بهاتةوة ،بطِياضيسا ثطيسيؼ بٓيَطيَت بؤ الى بطانةى.
خةؾاياض بة ثطيسيػى وتْ :اَةويَت زؤخيَو بيَتة ثيَـ نة خويَٓى بطانةّ بطِيَصّ ،زةَةويَت َٔ
َيَ تؤ ٖةض وةى ئةو
و ئةو ئاؾت ببيٓةوة ،تؤ ببة بة ئاَطاظى ئةو ئاؾتةوايية ،بة َاغيؼ توؽ بً
ضؤشةى نة بؤ يةنةجماض ئةو تؤى بيٓيوة َٔ ،بؤ ئةوةى بطانةّ ية خؤّ ْةضِةدميَِٓ ،زةغتِ ية تؤ
نيَؿاوةتةوة و بؤ ئةوّ ْاضزووى.
ثطيسيؼ زواى ئةوةى يةاليةٕ خةؾاياضةوة ضِاٖيَٓسضا ،ظاْى نة زةبيَت ضؤٕ يةطةٍَ َاغيؼ تةغسا
ضِةوتاض بهاتْ ،اَةيةنى ية خةؾاياض وةضططت و بةضةو بانرتيا نةوتةضِىَ .خةؾاياضيـ فةضَاْيسا
يةؾهط نؤبهةْةوة ،بؤ ئةوةى ظووتط ئاضتاباْووؽ غةضنوت بهاتٖ ،يَعيَهى ية ضيَطةى زةضياوة بؤ
طسضؤظيا (بًوضػتإ) ْاضز ،خؤؾي ية ضيَطةى وؾهاْييةوة نةوتةضِىَ.
َبةتة خةؾاياض ية نةْساوى فاضؽ ،زةضياى عوَإ و ظةضياى ٖيٓسٖ ،يَعيَهى زةضيايي ٖةبوو،
ٖةي
زةيتواْى ية ناتى ثيَويػت ئةو ٖيَعة ية طةضِووى زاضيوف ية َيػط بجةضِيَٓيَتةوة و بطاتة زةضياى
َةزيتةضاْة ،خةؾاياض ية ضيَطةى ئةو ٖيَعة زةضياييةى نة ية نةْساو و زةضياى عوَإ ٖةيبوو،
يةؾهطيَهى ية ضيَطةى زةضياوة ْاضزة طسضؤظيا.
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى نةؾتييةناْى خةؾاياض بة ضيَطةى َاغيسا ضؤيؿذي تا طةيؿتٓة طسضؤظيا.
(ْةئاضى) زةضياغاالضى ئةغهةْسةض ،نة زوو غةز غاٍَ زواتط ية ؾويَٓى طةيؿتٓى ضِووباضي غٓس
بؤ زةضيا (ية ٖيٓسغتإ) يةطةٍَ ضةْس نةؾتييةى ضيَي زةبطِى و بة زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى
ثاؾايةتيي ٖةخاَةْؿييسا زةضِؤيؿت تا طةيؿتة نؤتايي ضؤشئاواى نةْساوى فاضؽ ،ية
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طةؾتٓاَةنةيسا ْووغيويةتى يةو ضؤشةوة نة بة ضيَطةى َاغيسا زةضِؤيؿتري ية تةواوى نةْاضةناْى
َةنإ تاّ و بؤٕ َاغي
َةناْيإ ،بؤية طؤؾتى ئاشةي
َساضةنإ َاغيإ زةزاية ئاشةي
نةْساوى فاضؽ ،ئاشةي
ييَ زةٖات.
زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةغةض ئةو ضِووزاوةزا تيَجةضِ بووة ،نةضي ٖيَؿتا نةْساوى فاضؽ
يةنيَهة يةو زةضياياْةي ظؤضتطئ ضِيَصةي َاغي تيَساية ،ية زْيازا زةضيايةى ْيية بةباضتةقاي نةْساوى
فاضؽ َاغي تيَسا بيَت.
ئةو يةؾهطةى خةؾاياض ية ضيَطةى زةضياوة ْاضزى ،طةيؿتٓة بةْسةضيَو نة زواتط بة (غرياف)
ْاغطا ،ئاضتاباْووؽ يةوةف ئاطةزاض بؤوة ،نة يةؾهطيَهي زيهةيـ بة فةضَاْسةيي خةؾاياض ية
ضيَطةى وؾهاْييةوة ية طسضؤظيا ْيَعيو زةبٓةوة ،ئةونات ٖيَؿتا زاضيوؾي نوضِة طةوضةى خةؾاياض ية
طسضؤظيا بوو ،ئاضتاباْووؽ ية تطغي طياْى خؤى ،ئةوى بة باضَتة ططت ،بة ئةدماَساْى ئةو ناضةف
َةي نوؾٓسة بوو،
بةثيَى خووخسة و ْةضييت ٖةخاَةْؿييةنإ ،بةو نطزةية زووضاضى َةظْرتئ ٖةي
نة ييَدؤؾبووْى ْةبوو ،ية ضِاغتيسا بةّ ضِةوتاضف فةتواى نوؾتٓى خؤى زةضنطز ،نة يةو
َيٓى ثيَػت بة ظيٓسوويي".
غةضزةَاْةؾسا بطيَيت بوو ية "زاَاي
َى ( 473خ .ظ) خةؾاياض بةضةو طسضؤظيا نةوتةضِىَ،
بة وتةى زةى ْؤٕ ية بةٖاضى غاي
َةى خةؾاياض زةظاْيَت ،بةآلّ ضووْهة ئةو بةضواضةى
نةتعياغيـ بةٖاضى ( 470خ .ظ) بة دووي
نةتعياؽ ْووغيويةتى َةوزاى يةطةٍَ ياخيبووْى ئاضتاباْووؽ ظؤضة ،بة زووض زةظاْطيَت ئةو بةضواضة
َيَو بة ياخيبووْى ئاضتاباْووؽ
ضِاغت بيَت ،بة تايبةت نة خةؾاياض ثاؾايةى ْةبووة ،بؤ ضةْس غاي
َٓةططيَت.
ضِاظى بيَت و ٖةْطاو بؤ غةضنوتهطزْى ٖةي
ناتيَو خةؾاياض بةضةو طسضؤظيا نةوتةضِىَ ْةيسةظاْى ئاضتاباْووؽ ،زاضيوؾى نوضِى بة باضَتة
ططتووة .ئاضتاباْووؽ زاضيوؾي بة ْاوى َيوإ ية تةالضي سهووَةتةنةى طًسابووة ،واى زةضزةخػت
نة زةيةويَت َيواْساضى ييَ بهات ،زواى ضةْس ضؤشيَو زاضيوف بؤى زةضنةوت ،نة َيوإ ْيية و
ضاوةزيَطى زةنطيَت ،ضووْهة ضيَطةيإ ْةزةزا ية تةالضي سهووَةت زةضبضيَت .زاضيوف بؤ الى
ئاضتاباْووؽ ضِؤيؿت و وتى َٔ :ضِاٖاتووّ نة بضُة زةضيَ و يةو ؾويَٓاْة بطةضِيَِ ْيَضريي ٖةبيَت،
َؼ نطزووة ،فةضَإ بسة تا ضيَطط ْةبٔ
زةخواظّ غةضطةضَى ضِاو مب ،زاْيؿذي و َاْةوة َٓى ييَطة قةي
ية زةضضوومن بؤ زةضيَ.
َِ ية تةالضي سهووَةت زةضبضى.
ئاضتاباْووؽ وتى :باونت فةضَاْى بة َٔ نطزووة ،نة ْةٖيًَ
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زاضيوف بة غةضغووضَِاْةوة وتى :ئايا بامب بة تؤى وتووة َٔ ييَطة يةشيَط ضاوةزيَطى زابٓيَي؟
َىَ.
ئاضتاباْووؽ وتى :بةي
زاضيوف وتى :بؤ ئةو فةضَاْة يةاليةٕ باونُةوة زةضضووة؟
ئاضتاباْووؽ وتىٖ َٔ :ؤناضةنةى ْاظامن ،بةآلّ تؤ خؤت زةظاْى ضيت نطزووة ،نة خةؾاياضت
بةضاْبةض بة خؤت ئاوا تووضِة نطزووةٖ ،ؤناضى ْاضزْى تؤ بؤ ئيَطة ،تةْيا ئةوةية نة نةوتوويةتيية
بةض نيٓة و تووضِةيي بابت.
زاضيوف ٖةضضةْسة بريى زةنطزةوة ،نة ض ضِةوتاضيَهى ئةدماّ زابيَت نة زووض بيَت ية خووخسة و
ْةضيت و ضيَػا و ياغانإ تا باونى بةو ضِازةية تووضِة نطزبيَت ،ئةويـ ْاضزبيَتى بؤ طسضؤظيا بؤ
ئةوةي يةشيَط ضاوةزيَطى بيَتٖ ،يض ؾتيَهي وةٖاي بةخؤي ؾو ْةبطز.
َيَت بة فةضَاْى خةؾاياض ئةوى خػتووةتة شيَط
ئاضتاباْووؽ بريى نطزةوة ئةطةض بة زاضيوف بً
َيَت بة ويػتى خؤي ئةوى يةشيَط ضاوةزيَطى زاْاوة.
ضاوةزيَطى باؾرتة ،ية ئةوةى بً
ئةو زةيعاْى ية طسضؤظيا ٖةَووإ زوشَٓى ئةوٕ و ئاضةظوو زةنةٕ يةْيَو بضيَت ،تةْيا ئةواْة
ْةبيَت نة غةضباظى ئةو بووٕ و َاْةوةى ئةويإ بؤ بةضزةواَبووْى سةظ و ئاضةظووةناْيإ بةثيَويػت
َى ٖةآلتٓى
زةظاْى .ئةطةض زاضيوف ظاْيباي نة ظيٓساْيية و بة ويػتى ئاضتاباْووؽ طرياوةٖ ،ةوي
زةزا ،ضووْهة ٖةَووإ زةياْعاْى ئةو نوضِة طةوضةى ثاؾاية ،بيَطوَإ ييَي نؤزةبووْةوة ،ئةو
زةغت ْيؿإ زةنةٕ بؤ ئةوةي بة فةضَاْسةيي زاضيوف بةضاْبةض ئةو ياخى بدي ،بةآلّ ئةطةض زاضيوف
بعاْيَت بة فةضَاْى باونى ية تةالضي سهووَةت يةشيَط ضاوةزيَطيساية ،يةو ؾويَٓة ْاضيَتةزةض و
َى ٖةآلتٔ ْازات.
ٖةوي
زاضيوف وتى َٔ :بةضفةضَاْى فةضَاْةنةى باونِ زةمب ،ضووْهة ئةو ٖةّ باونُةٖ ،ةَيـ
ثاؾاي َٓة ،ئاٖوضاَةظزا بةضفةضَاْى نطزْى ئةوى بؤ َٔ نطزووة بة ئةضى ،بةآلّ بريّ ظؤض
َةيةنى َٔ بؤتة َايةى تووضِة بووْى بامب و فةضَاْى
ثةضيَؿاْة ،ضووْهة ْاظامن ض ٖةي
زةغتبةغةضنطزْى َٓى يةالى تؤ زابيَت ،تةْاْةت ئةو ضؤشةى ية باونِ ديابووَةوة تا بيَُة ئيَطة
َةّ نطزووة و بؤ غعازإ زةْيَطزضيَِ بؤ طسضؤظيا ،بططة بة َٓى وت بيَِ بؤ ئيَطة و
ثيَي ْةومت نة ٖةي
بعامن تؤ غةضطةضَى ض ناضيَهى.
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َةيةنى
َئَ ض ٖةي
ئاضتاباْووؽ وتى :ناتيَو تاواْباضيَو بؤ ؾويَين غعانةى زةْيَطٕ ،ثيَي ْاي
نطزووة ،نة بؤ ئةو ؾويَٓةى ضةوإ زةنةٕ ،ضووْهة ئةطةض ئةو بابةتة بعاْيَت ْاضيَتة ئةو ؾويَٓة و
َسيَت.
ٖةي
زاضيوف وتى :بةآلّ َٔ واْيِ و ْامب ،ئةطةض باونِ بة َٓى وتباية بضُة طسضؤظيا تا بهوشةنإ
َٓةزةٖامت و زةٖاشية ئيَطة و خؤّ ضِازةغتى بهوشةنامن زةنطز.
غةضّ ية الؾةّ بهةْةوةٖ ،ةي
ئاضتاباْووؽ وتى :باونت ْةيعاْيوة نة تا ئةو ضِازةية بةضفةضَاْى ئةوى و بة ئةغجايي
دووآلوةتةوة.
َةيةنِ نطزووة ،نة بامب ية غؤْطةيةوة غعاّ زةزات،
زاضيوف وتى :تا ئةو ناتةى ْةظامن ض ٖةي
َةيةنِ نطزووةْ ،اَةيةى بؤ باونِ زةْووغِ و ضِووٕ
ئاغووزة ْامب ،ضووْهة تؤف ْاظاْى ض ٖةي
نطزْةوةّ ييَي زةويَت.
ئاضتاباْووؽ زةيعاْى نة باونى بة ظوويي زةنةويَتةضِيَ ،ناتيَو ئةو ْاَةيةى نوضِةنةى بؤى
ضةوإ زةنات ية ضيَطة زةيطاتىَ ،ئةو زةيتواْى ضيَطط بيَت ية ْووغيٓى ئةو ْاَةية يةاليةٕ ئةو،
بةآلّ زةيعاْى ْووغيٓى ئةو ْاَةية و ْاضزْى بؤ خةؾاياض ثيَضةواْة ْيية ،يةطةٍَ بة باضَتة ططتٓى
زاضيوف.
ْاَةنةى ية زاضيوف وةضططت تا بؤ خةؾاياضى ضةواْة بهات ،بةآلّ ئةو ْاَةيةى ْةْاضز،
ْاَةيةني زيهةي ية دياتى ْووغي بؤ خةؾاياض ،نة تيايسا بة ْاوى زاضيوف ْووغيبووى :باونة بؤ
طسضؤظيا َةية و يةؾهطنيَؿيي بؤ َةنة ،بة ثيَضةواْةوة َٔ زةنوشضيَِ.
خةؾاياض بة بيٓيٓى ْاَةنة زووضاضى غةضغووضَِإ بوو ،ضووْهة ضاوةضِوإ ْةبوو ئاضتاباْووؽ
ناضيَهى وةٖا بهات و نوضِةنةى بة باضَتة بططيَت .زاضيوف يةو ْاَةيةى بة ْاويةوة ْووغطابوو
ْةيٓووغي بوو ،نة بة باضَتة طرياوة ،بةآلّ خةؾاياض تيَطةيؿت نة ئةو باضَتةية ،ضووْهة ئةونات
َو ٖةشَاض
باضَتة ططتٔ ْةضيت بوو ،بة يةنيَهيـ ية ئاَطاظة ططيٓطةناْى زةغتةَؤنطزْى خةي
زةنطا.
َبططيَت و
خةؾاياضؾا زةيتواْى وةآلّ بؤ ئاضتاباْووؽ بٓيَطيَت نة زةغت ية ياخيبووٕ ٖةي
بةضفةضَإ بيَت و بؤ ثايتةخت بطةضِيَتةوة ،بؤ ئةوةي ييَى خؤف ببيَت ،بةآلّ ئةو ناضةى بة بيَ
َهي
زةغةآلتيى زةظاْى ،ويػت و ئاظايةتى ئةو ،ضيَطةى ناضيَهى ثيَ ْةزةزا نة ئاضتاباْووؽ و خةي
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زيهة بؤ ئةو بة بيَ زةغةآلتيى و الواظى بعأْ ،بؤية بطِياضيسا بضيَتة طسضؤظيا و يةطةٍَ ئاضتاباْووؽ
ظةْطيَت ،تةْاْةت ئةطةض نوضِةنةؾي بهوشضيَت.
يةوناتةزا نة خةؾاياض ية ضؤيؿذي بةضةو طسضؤظيا بةضزةواّ بوو ،ثطيسيؼ طةيؿتة بانرتيا و
َاغيؼ تةؽ بة ٖاتٓى ئةو ظؤض غةضغاّ بوو ،ثطغياضى نطز :بؤضى ٖاتووى بؤ ئيَطة.
ثطيسيؼ وتى :ئةى تؤ خواظياضي َٔ ْةبووى؟
َاغيؼ تةؽ وتى َٔ :ضةتى ْانةَةوة نة غةضزةَيَو تؤّ زةويػت ،بةآلّ ئةوناتة ضؤيؿت و
ئيَػتة تؤ و َٔ ية ضِةوؾي دياواظزائ.
ثطيسيؼ وتى :واتة ئيَػتة تؤ خواظياضي ٖاوغةضطريى ْيت يةطةٍَ َٓسا و ضةمت زةنةيتةوة؟
َىَ ،تةْاْةت ْاَةويَت يةو باضةوة بسويَِ ،تها ية تؤف زةنةّ ،نة ئةو
َاغيؼ تةؽ وتى :بةي
بابةتة ية بري بهةى.
ثطيسيؼ ثطغياضى زيَ نطز :ئيَػتة َٔ زةبيَت ض بهةّ؟
َاغيؼ تةؽ وتىٖ َٔ :ةض ئةَطِؤ يةطةٍَ طةوضةى َوبيَسةنإ زةزويَِ ،ضيَهاضيَو زةططَة بةض
نة بة ظووتطئ نات بطةضِيَيةوة ،زواتط فةضَاْى نطز ظؤض بة باؾي ثيَؿواظى ية ثطيسيؼ بهطيَت بؤ
ئةوةي زواى ضةْس ضؤشيَو ية ثؿووزإ ،ضيَهاضى طةضِاْسْةوةى ديَبةدىَ بهطيَت ،بةّ ؾيَوةية
َططاْى بطانةى زايٓابوو ،بة ئاناّ طةيؿت.
بةضْاَةى خةؾاياض نة بؤ ْةٖيَؿتٓى زي
ية اليةني زيهة خةؾاياض ؾا ْاوةضؤنى ئةو ْاَةيةى بة ْاوى زاضيوؾي نوضِييةوة ٖاتبوو ،بؤ
ٖةَوو غةضزاضةناْى يةؾهطةنةى خويَٓسةوة ،ئةواْيـ بؤ ئةفػةضةناْي زيهةيإ باؽ نطز ،بة
َةى بيػت ،بة
ٖةَإ ؾيَوة بؤ غةضباظةناْيـ باغهطا ،زواداض ية بانرتيا بطاى خةؾاياض ئةو ٖةواي
َة ية بيَ ؾةضَى ئاضتاباْووؽ ٖيَٓسة تووضِة بوو ،نة ْاَةيةنى بؤ خةؾاياض
بيػتٓى ئةو ٖةواي
َِ ضِاظى ْةبوو ،نة ٖاوغةضطريى يةطةٍَ شْيَو بهةّ
ْووغي و وتى َٔ :ثطيسيػِ ْةويػت ،ضووْهة زي
نة داضيَهي زيهة يةطةٍَ نةغيَهي زيهة ٖاوغةضطريى نطزووة ،بةآلّ ئةو بابةتة ضيَطط ْيية ية
ئةوةى ئةضنى بطايةتى بةدىَ بطةيةمن و بة خيَطايي زيَِ بؤ (ٖاضاواتيؼ) ،ية ئةو ؾويَٓةوة ٖيَطف
زةنةَة غةض ئاضتاباْووؽ ،ئةطةض ٖيَطف بؤ ئةو ثياوة ْاثانة بهةّ ،بة ظوويي بة غعاى ناضةناْى
زةطات.
(ٖاضاواتيؼ) نة َاغيؼ تةؽ زةيويػت خؤى بطةيةْيَتة ئةوىَْ ،اوضةيةى بوو ية ضؤشٖةآلتى
بًوضػتإ نة ئيَػتة بةؾيَهة ية خانى ثانػتإ و نةوتبؤوة ْيَوإ طسضؤظيا و غٓسَ ،ةبةغتى
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ئاضتاباْووؽ ئةوة بوو ،نة ية ضؤشٖةآلتةوة ٖيَطؾي بهاتةغةض و خةؾاياضى بطاؾي ية ضؤشئاواوة ،بةو
ؾيَوةية يةزووال ٖيَطف بهةٕ و بة ظوويي يةْيَوى ببةٕ.
ٖةغتةناْى ثاؾايةتيي يةْيَو ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيَٓسة بةٖيَع و ثريؤظ بوو ،نة بة بيػتٓى
َى ٖيَؿابووْ ،ةيتواْى ضاوثؤؾي يةو ْاثانيية طةوضةية
َى ئةو ْاثانييةَ ،اغيؼ تةؽ نة زي
ٖةواي
بهات و بةضةو ٖاضاواتيؼ ضؤيؿت .ية ناتيَهسا خةؾاياض ية ضؤشئاواوة بةضةو بًوضػتإ زةضِؤيؿت،
بطانةؾي ية ضؤشٖةآلتةوة زةٖات.
نطيػتةٕ غيَٓى زاْيُاضنى ْووغيويةتى ئةوناتةى ٖةضزوو يةؾهط ية طسضؤظيا ْيَعيو زةبووْةوة،
ئةضزةؾيَط بطاى بضوونى زاضيوف ية طسضؤظيا بووة و ضِووْى زةناتةوة نة ْاظاْسضيَت بؤ ئةضزةؾيَط
َئَ
َئَ ئةضزةؾيَط اليةْططى ئاضتاباْووؽ بووة ،ضةْس َيَصووْووغيَو زةي
ئةونات ية طسضؤظيا بووة ،زةي
َييةوة ئةضزةؾيَطى خؤف ويػتووة ،زواى ئةوةى ئةضزةؾيَط طةوضة بوو،
ئاضتاباْووؽ ية َٓساي
زوشَٓايةتى نةوتة ْيَوإ ئاضتاباْووؽ و خةؾاياض ،ئاضتاباْووؽ بة ئةضزةؾيَطى وت َٔ تؤ زةطةيةمن
بة تةختى ثاؾايةتيي و ية دياتى بابت زةتهةّ بة ثاؾا.
ئةضزةؾيَط وتى :زواى بامب ثاؾايةتيي بؤ زاضيوؾة ،ضووْهة ئةو ية َٔ طةوضةتطة.
ئاضتاباْووؽ وتى :بؤ طةيؿتٓى تؤ بة ثاؾايةتيي َٔ ،زاضيوف يةْيَو زةبةّ.
ٖةضضةْسة ٖةَوو َيَصووْووغةنإ ْووغيوياْة نة ئةضزةؾيَط زةغتى ٖةبووة ية نوؾتٓى
زاضيوؾي بطاى ،بةآلّ ْةظاْطاوة يةوناتة بؤ ية طسضؤظيا بووة .ئةطةض بووْى ئةو يةوناتة و يةو ؾويَٓة
َجؿتى
َةت وةضططتٔ ية باونى ضؤتة ئةوىَ و بؤتة ثاي
ثةغةْس بيَت ،زةبيَت بطوتطيَت ئةو بيَ َؤي
ئاضتاباْووؽ ،ضووْهة باونى زةيعاْى يةى ية نوضِةناْى باضَتةى ئاضتاباْووغة ،نوضِةنةي زيهةي
ْةزةْاضزوو بؤ طسضؤظيا تا ٖةضزوونيإ ببٓة باضَتة.
َيَت ناتيَو ٖيَطؾي خةؾاياض زةغتى ثيَهطز ،ئاضتاباْووؽ ْةيسةويػت
طيَطِاْةوةيةني زيهة زةي
َٓياييةوة
باضَتةنة ،واتة زاضيوف بهوشيَت ،ضووْهة زةيعاْى ئةطةض ئة زاضيوف بهوشيَت بة زي
زةنوشضيَت ،تانة ؾاْػي ئةو بؤ ظيٓسووَاْةوةي ،تطغاْسْى خةؾاياض بة نوؾتٓى نوضِةنةى بوو ،نة
َيَت ئةطةض ييَي ْيَعيو بهةويَتةوة ،نوضِةنةى زةنوشيَت ،بةآلّ زواى نوؾتٓى نوضِةنةىٖ ،يض
بً
ئاَطاظيَهي زيهةي بؤ تطغاْسْى بابى ْابيَت ،خةؾاياض ظؤض بيَ بعةيياْة ٖيَطف زةنات و يةْيَوى
زةبات .بةو ييَهساْةواْة ئةضزةؾيَط تيَطةيؿت نة ئاضتاباْووؽ ْايةويَت بطانةى بهوشيَت و بريى
َٓياييةوة ية زواى باونى زةبيَتة ثاؾا ،بؤية بطانةى
نطزةوة ئةطةض زاضيوف ظيٓسوو سييَٓيَت ،بة زي
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َهى
خؤى نوؾت تا خؤى ببيَتة ثاؾا .نوؾتٓى زاضيوؾى نوضِة طةوضةى خةؾاياض بة ضِازةيةى خةي
َو ثطغةى ٖةبوو ،زواى ئةو ضؤشةٖ ،ةَوو
ئيَطاْى خػتة َاتةّ نة َاوةيةى زواى َطزْيؿى خةي
َطؤشى نوؾتٓى زاضيوؾسا ثطغة زازةْطا و غطِووزى خةّ (الواْسْةوة) زةوتطايةوة ،ئةو
َيَو ية غاي
غاي
َةيةى ٖاتباية ،ئةو الواْسْةوة و
الواْسْاْةوة بووْة ٖيَُاى ثطغةٖ ،ةض نات ناضةغاتيَو بؤ بٓةَاي
()2
غطِووزاْةيإ زةوت.
ئاضتاباْووؽ بة ٖؤى ثةيو و بة وتةى زةي ْؤٕ بة ٖؤى نؤتط وةآلَى بؤ خةؾاياض ْاضز ،نة
َويَػت و بطِياض بوو،
ئةطةض ْةطةضِيَتةوة ،زاضيوؾى نوضِى زةنوشيَت .خةؾاياض نةغيَهى خاوةٕ ٖةي
ٖيض وةآلَى ْةزايةوة و ية غرياف ْيَعيهرت بؤوة .بؤ زووةَري داض ئاضتاباْووؽ وةآلَى بؤ ْاضز تا
بطةضِيَتةوة و ٖيَعة زةضياييةنةؾي بباتةوة ،بة ثيَضةواْةوةى ئةو ناضة ْاضاض زةبيَت زاضيوف
زةنوشيَت ،زيػإ خةؾاياض طويَي ثيَٓةزا.
ئاضتاباْووؽ زةيعاْى نةؽ يةْيَو يةؾهطةنةى زةغت بؤ نوؾتٓى زاضيوف ْابات و خؤؾي
ئاظايةتى ئةدماَساْى ئةو ناضةى ْةبوو ،ضووْهة ٖةَووإ زةياْعاْى ئةو نوضِى خةؾاياضة و يةْيَو
ٖةخاَةْؿييةنإ ثيَطة و ضيَعى ؾاظازة ظؤض بوو ،بؤية ٖاْى ئةضزةؾيَطى بطاى زاضيوؾيسا تا ئةو
بهوشيَت.
غرياف ية نةْاضى زةضيا بوو ،زيواضيَهى بةضظ و بةٖيَع زةيجاضاغت .يةؾهطى خةؾاياض ية
ضؤشٖةآلت و يةؾهطى َاغيؼ تةؽ ية ضؤشئاواوة ية غرياف ْيَعيو بووْةوة ،ضووْهة خةؾاياض ظووتط
طةيؿت ،طةَاضؤى ؾاضةنةيساْ .ةضيت بوو ناتى طةَاضؤزاْى ؾاضيَو ،وةى زوا وتة وةآلَيإ بؤ
ضةوإ زةنطا ،ئةطةض خؤيإ ضِازةغت بهةٕ ظيٓسوو زةَيَٓٔ ،بة ثيَضةواْةوة زةنوشضئَ ،بةآلّ خةؾاياض
ئةو ناضةى بةضاْبةض ئاضتاباْووؽ ْةنطز ،ضووْهة خؤى بة طةوضةتط يةوة زةظاْى بةضاْبةض ئاضتاباْووؽ

( )2ئاضتؤض نطيػذي غٔ ضؤشٖةآلتٓاغي زاْيُاضنى بؤ ضووْهطزْةوةى َيَصووى ئيَطإ ظؤض َاْسوو بوو ،بطِواى واية
َهى
غياوةف نة الى ئيَطاْيية نؤْةنإ ظؤض ْاغطابووٖ ،ةَإ زاضيوؾة نة بةبيَ تاوإ نوشضاٖ ،ةَوو خةي
ئيَطاْى خػتة َاتةّ .بة باوةضِى ئةو طوَإ ْييةْ ،اوى غياوةف ية زاضيوف وةضْةطرياوة ،غياوةف ثياويَهي
زيهة بووة ،بةآلّ بٓةَا و ثايةى بةغةضٖاتى غياوةف و ثطغةطيَطِاْى ئيَطاْيية نؤْةنإ ية ثطغةى ئةو ية
َآل"
ٖةَوو غاَييَهسا ،زةطةضِايةوة بؤ بيَ تاواْى زاضيوف يةو ناضةغاتةزا".ظةبيشوي
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نة ْاثانى نطزبوو ،ئةوناضة بهات .بؤية يةطةٍَ طةَاضؤزاْى ؾاضةنة ،نةوتة خؤئاَازةنطزٕ بؤ
ثةالَاض و ضووْة ْيَوؾاض.
َيَت زاضيوؾيإ يةغةض زيواضةنة و بةضاْبةض خةؾاياض ضِاططت و ئاضتاباْووؽ ٖاواضى
زةى ْؤٕ زةي
نطز با خةؾاياض بطةضِيَتةوة ،بة ثيَضةواْةوة نوؾتٓى زاضيوؾي نوضِى بة ضاوى خؤى زةبيٓيَت،
خةؾاياض طويَي بةو ٖةضِةؾةية ْةزا و بةضزةواّ بوو ية دةْط .ئةونات غةضباظةناْى ْيَوؾاض و
زةضةوةى ؾاض بة ٖةضاغاْييةوة بيٓيإ ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَصنةض زةضنةوت ،مشؿيَطيَهى بة زةغتى
ضِاغتةيةوة بوو ،ية تةْيؿت زاضيوف ويَػتا .بة وتةى زةى ْؤٕ تا ئةونات ية زْيا ضِووي ْةزابوو
نوضِيَو يةبةض ضاوى باوني ضِابطرييَت و بطانةى بة مشؿيَطةوة ،خؤى بؤ نوؾتٓى ئاَازة بهات.
َويَػت و بطِياضى خةؾاياض ٖيَٓسة بةٖيَع بوو ،تةْاْةت زواى بيٓيٓى ئةو زضيةْةف بطِياضى
ٖةي
خؤى ْةطؤضِى ،ئةونات ٖةَووإ بيٓيإ نة مشؿيَطى ئةضزةؾيَط ية زواوة بةض ًَى زاضيوف نةوت و
َضؤضِا.
غةضى ية يةؾي ديا بؤوة و خوئَ ية زةَاضة بطِاوةناْى ٖةي
(ظالزضييَط َيٓؤضيَػهى)( )3ضؤشٖةآلتٓاغي غةضزةّ َاوةيةى ية ئيَطإ شياوة ،زواتط ضؤيؿتة
بةضيتاْيا و ية ظاْهؤى ناَربير َاَؤغتا بوو ،زواداض ٖةض يةو ؾاضة َطز ،ثيَي واية ئةو باغةى
زةى ْؤٕ غةباضةت بة نوؾتٓى زاضيوف بة زةغت ئةضزةؾيَط طيَطِاويةتييةوة ،ئةفػاْةية و زةغتهاضى
َيَت:
نطاوة و ئةو زةي
(طوَإ ية نوشضاْى زاضيوؾى نوضِى خةؾاياض بة زةغت ئةضزةؾيَطى بطاي ْيية ،ضووْهة ٖةَوو
غةضضاوة َيَصووييةنإ ئةو بابةتة ثؿرتِاغت زةنةوْةوة ،بةآلّ بةو ؾيَوة ْيية نة زةى ْؤٕ باغي
زةنات و زاضيوف بة زةغت ئةضزةؾيَطى بطاى و ية ؾةوى نوشضاْى خةؾاياضزا نوشضا.
ئةضزةؾيَط ية يةى ؾةوزا زوو تاواْى طةوضةى ئةدماَسا ،غةضةتا ية نوؾتٓى باونيسا بةؾساض بوو،
زواداض بة زةغتى خؤى زاضيوؾي بطاى نوؾت .خةؾاياض ؾا بة زةغت ئةضزةؾيَط ْةنوشضا ،بةآلّ ية
ثيالْى نوؾتٓى ئةوزا بةؾساض بوو ،زةى ْؤٕ ويػتوويةتى نوشضاْى زاضيوف بة زةغت ئةضزةؾيَط

َُاْى ،ئيػجاْى ،غويسى ،يؤْاْى
(َ( )3يٓؤضيَػهى بة ضةطةظ ضووغي بوو ،ظَاْةناْى فةضةْػي ،ئيٓطًيعى ،ئةي
نؤٕ ،غطياْى ،عاضةبى ،فاضغي ،توضنى ،ئةضَةْى و طوضدى بة باؾي ظاْيوة ،بة تةواوةتى غووزى ية ئةو
َآل"
غةضضاواْة بيٓيوة نة بةو ظَاْاْةٕ" .ظةبيشوي
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وةى ناضةغاتيَهى ية بري ْةنطاو ييَ بهات و ْووغطاوةناْى زةى ْؤٕ ية ٖةغتيَهى زضاَاتيهى ئةو
غةضضاوةى ططتووة ،ضووْهة ئةو ؾاْؤْووغيـ بووة).
ئةو ٖؤناضةى ئةو ظاْاية بؤ ضةتهطزْةوةى وتةي زةى ْؤٕ غةباضةت بة نوؾتٓى زاضيوف بة
زةغتى ئةضزةؾيَط زةخياتةضِوو ،بطيَتيية يةوةى ئةطةض بةو ؾيَوةية و بة بةضضاوى ٖةَوواْةوة ئةو
ناضةى نطزباية ،ئةغتةّ بوو زواى َطزْى باونى بتواْيَت ببيَتة ثاؾا ،ئةطةض خةؾاياض خؤى غعاى
َٓياييةوة ٖةغت و ْةضيت و ضيَػانإ ئةو زةضفةتةيإ ْةزةزا،
ئةضزةؾيَطى ْةزابوواية ،بة زي
ئيَطاْييةنإ ثاؾايةتيي نةغيَهيإ ْةزةويػت نة ية بةضاْبةض ضاوى بابى ،بطانةى خؤى بهوشيَت.
ئيَطاْييةنإ ْةياْسةظاْى ئةضزةؾيَط ية نوؾتٓى بابي بةؾساض بووة و بطاى خؤى نوؾتووة ،بؤية
ثاؾايةتيي ئةويإ ثةغةْس نطز ،ئةو بابةتة زواى َاوةيةى بة ٖؤى زوشَٓايةتى ئاضتاباْووؽ
ئاؾهطا بوو ،بةآلّ ئةونات ئةضزةؾيَط بةٖيَع بوو ،تطغي ية ئاضتاباْووؽ ْةبوو ،زةبيٓري نةضى
بةضاْبةض بة ئةو نطز.
خةؾاياض بيَ طويَسإ بة ٖةضِةؾةى ئاضتاباْووؽ بةضزةواّ بوو ية ٖيَطف بؤ غةض ؾاضى غرياف،
ئةونات و تا ئةّ زوايياْةف ْةضيت بوو ية قةآلنإ ضيَطةيةنى ْٗيَٓى بةشيَط ظةويسا ضيَ زةنطا ،تا
ئةطةض قةآلنة طةَاضؤ زضا و طةَاضؤزضاوةنإ تواْاى بةضططيإ ْةبوو ،بةو ضيَطةيةزا ضِابهةٕ ،بة
وتةى زةى ْؤٕ زواى نوؾتٓى زاضيوف ،ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط بةو ضيَطة شيَطظةَيٓيسا ٖةآلتٔ،
بةآلّ ئايا زيػإ زواى ئةوةى بةؾيَو ية ْووغيٓةناْى زةى ْؤٕ تاواْى زةغتهاضيإ خطاية ثاٍَ،
زةتواْري َتُاْة بةو بطِطةية بهةئ؟
َيَت ئاضتاباْووؽ يةو ضيَطةيةوة ٖةآلت و
َيٓؤضيَػهى ئةو بابةتة ثؿرتِاغت زةناتةوة و زةي
زاضيوؾي يةطةٍَ خؤيسا بطز ْةى ئةضزةؾيَط.
ية ٖةْسىَ غةضضاوةزا ٖاتووة نة زواى ٖةآلتٓى ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط ياخؤ زاضيوف يةو
َي ضِانطزْيإ يةو ضيَطةيةوةزا و زاْيؿتوواْى ؾاضيـ ناتيَو
ضيَطةيةوة ،غةضباظةناْيؿى ٖةوي
َي ضِانطزٕ بة ٖةَإ ضيَطةياْسا ،بةآلّ ئةو ضيَطةية وةى ٖةَوو
ظاْيإ ئةوإ ضِازةنةٕٖ ،ةوي
ضيَطةناْي زيهةي شيَطظةَيٓى تةْط بوو و بةضظيةنةى نةّ بوو و تواْاى ثةضِيٓةوةى ئةو
ٖةَوو زاْيؿتوواْةى ْةبوو.
غةضباظةنإ ناتيَو بيٓيإ زاْيؿتوواْى ؾاض ضيَططٕ ية تيَجةضِبووْى ئةوإ ،بيَ بةظةيياْة
نةوتٓة نوؾتٓى ئةوإٖ ،ةض نةغيَو نة ضيَي زةططتٔ ،نوؾتيإ .ضووْهة ٖةْسىَ ية
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نوشضاوةنإ خؤيإ زةنةوتٓة ْاو ضِيَطِةوةنة ،تةْاْةت ضيَطة بؤ ضؤيؿتٓى غةضباظةناْيـ زاخطا،
ْاضاضبووٕ الؾةنإ يةو ضِيَطِةوة زضيَصة بٗيَٓٓةزةض تا بتوأْ يةو ضِيَطِةوة تيَجةضِ بدي و ضِابهةٕ و
طياْيإ بة غةالَةتى زةضباظ بهةٕ.
َهى ؾاض ظاْيإ ؾاضةنة بيَ بةضططيهاض َاوةتةوة ،خؤيإ
زواى ئةوةى غةضباظةنإ ٖةآلتٔ و خةي
َهى بيَ
َٓيا بوو ،بؤية نةغي ية خةي
َهى ؾاضةنة زي
بةزةغتةوةزا ،خاؾاياضيـ ية بيَ تاواْى خةي
تاوإ ْةنوؾت ،بةآلّ فةضَاْى نطز قةآلناْى ؾاضةنة بطِوخيَٓٔ بؤ ئةوةي داضيَهي زيهة ْةبيَتة
()4
ثةْاطةى ياخيبووْيَهي زيهة.
َيَت ،زواى َاوةيةى ئاضتاباْووؽ
َس يةنيَهي زيهةية ية ئيَطآْاغة ٖاوضةضخةنإ زةي
ٖيَطتعفيًَ
َطة بوو ،نة زاضيوف ية
بةخؿطا ،بةثيضي ثةتى و ضاوى بةغرتاو ٖاتة الى خةؾاياض ،ئةوةف بةي
غرياف ْةنوشضاوة ،ضووْهة ئةطةض ية غرياف و بة فةضَإ ياخؤ ضِةظاَةْسى ئاضتاباْووؽ نوشضا
بوواية ،ئةغتةّ بوو ئاضتاباْووؽ بةخؿطابوواية.
ية ئيَطاْى نؤٕ ْةضيت بوو نة طةوضة تاواْباضإ بؤ بةخؿطاْيإ ثيَآلوةناْيإ ثطِ خؤٍَ زةنطز،
بةٖةضزوو ال ًَياْةوة ؾؤضِيإ زةنطزةوة و ضاويإ بة زةغةغطِيَو زةبةغت ،مشؿيَطيَهيإ بة زةغتةوة
َيإ زةططتٔ و
زةططت ،ئةطةض نوضِيإ ٖةبوواية ،نوضِةنةيإ و ئةطةض ْا يةى ية خعَةناْيإ قووي
زةياْٗيَٓاْة بةضزةّ ثاؾا .مشؿيَط و خؤٍَ و ضاوبةغتٓةنة واتاى ئةوةبوو ،ئةطةض َٔ ْابةخؿي ،بةو
َة بطِيَصة ْاو طؤضِةنةّ.
مشؿيَطة سيهوشة و ئةو خؤي

( )4واى بؤ زةضٔ نة ويَطاْهطزْى غرياف ٖةض يةوناتةوة زةغتى ثيَهطزبيَت ،ية ناتى نؤتايي ٖاتٓى ظدمريةى
ثاؾايةتى ٖةخاَةْؿييي ئةو ؾاضة بة تةواوةتى ويَطإ ببوو ،يةغةضزةَى ئةؾهاْييةناْيـ ْاوى ْةبوو ،بةآلّ
ناتيَو ئةضزةؾيَطى غاغاْى ٖاتةغةض زةغةآلت ،بريى نطزةوة نة ئةو بةْسةضة ويَطاْة زةبيَت ئاوةزإ بهطيَتةوة،
ضوْهة ية باؾووضى ئيَطإ ٖيض يةنيَو ية بةْسةضةنإ تواْاى ئةو بةْسةضةيإ ْةبوو.
ئةو نةْساوةى بةْسةضى غريافى يةخؤ ططتبوو ،بة ؾيَوةيةى بوو ناتيَو ية زةضيازا ظضيإ ٖاتباية ،ية ئةوىَ
َة و ؾةثؤيةناْى ئاو زةثاضاغت،
ؾةثؤيةنإ ئاغايي بووٕ ،ئةو نةْساوة بةْسةضى غريافى ية طيَصةيوونة و دووي
َهؿإ و زانؿاْى ئاويـ زةثاضاغتٖ ،ةض
ظاضنيى نةْساوةنة بة ؾيَوةيةى بوو،ىتةْاْةت ئةو بةْسةضةى ية ٖةي
َآل"
َهؿإ و زانؿاْى ئاوى ئةو نةْساوة ظؤض نةّ بوو" .ظةبيشوي
بؤية ٖةي
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ضاو بةغتٓى تاواْباض بة ٖيَُاى ئةوة زةٖات ،نة خؤى ثيَ ظؤض تاواْباضة و ْاتواْيَت ضاو ية
ضِووخػاضى ثاؾا بهات و بيبيٓيَت ،ئاضتاباْووغيإ بة ٖةَإ ؾيَوة بطزة الى خةؾاياض ،ثاؾا ئةوى
بةخؿي ،زواى َاوةيةنيـ ٖةَإ ثؤغتى داضاْيإ ثيَ بةخؿييةوةٖ ،ةضوةٖا دةْطى غرياف
َايةي ئاؾتبووْةوةي ثاؾا و َاغيؼ تةغى بطاى...وةى ئاَاشةَإ ثيَهطز ناتيَو َاغيؼ تةؽ
()5
بةياخيبووْي ئاضتاباْووغى ظاْى ،بة يةؾهطةنةيةوة نةوتةضِىَ تا ياضَةتى بطانةى بسات.

( )5غةباضةت بة َاغيؼ تةؽ و خةؾاياضى بطاي ضريؤنيَهي زيهةيـ ٖةية ،نة ية ثةضِتوونى (ئيَطاْى
باغتإ)يؿسا زةبيٓطيَت ،ئةو ضووزاوة ٖيَُاى ئةوةية نة ية نؤتاييةناْى غةضزةَى زةغةآلتساضى خةؾاياض ئةو
ثانى و ضةوؾتبةضظي و دواَيَطى و يةخؤبوضزةييةى زةطةضِيَٓسضايةوة بؤ نوضوف و زاضيوف ،بضوونرتئ
ْيؿاْةناْى ْةَابوو ،ضووزاوةنإ زةضخةضى ئةوةٕ ،نة ئةو ثاؾاية ية زواى طةضِاْةوةى ية يؤْإ بة تةواوةتى
َطابوو ية دواَيَطى و طةوضةيي ،ناتةناْى تةَةْى ثرت بة ضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى زةبطزةغةض ،بؤوة
زاَاي
خوزإ نؤَةَييَو سةضةَػةضا و نوضتةى ضريؤنةنة بةّ ؾيَوةية:
خةؾاياض عاؾكى خيَعاْى َاغيؼ تةؽ بوو ،ضوْهة ئةو شْة بة ٖيض ؾيَوةيةى ضووي ْةزةزاية ،زواتط خةؾاياض
نضى ئةو بؤ زاضيوؾي نوضِ زةٖيَٓيَت ،ثاؾإ عاؾكى بونةنةى خؤي زةبيَت ،زواى ضووزاوطةييَو ْٗيَٓييةنةى
َةى ئةو،
ئاؾهطا زةبيَت ،بطاشْةنةى خؤى زةزاتة زةغت شْة ضِم ئةغتووضةنةى خؤى تا ببيَتة قوضباْى تؤي
ضوْهة َاغيؼ تةغي تووضِة و ْاضِاظى بةضةو باختةض زةضِوات ،بؤ ئةوةي يةطةٍَ ياوةضةناْيسا ية زشى خةؾاياض
ضِابجةضِيَت و خةؾاياضيـ بةَة زةظاْيَت و فةضَاْى نوؾذي و يةْيَوبطزْيإ زةزات ،يةئاناَسا َاغيؼ تةؽ
زةنوشضيَت).
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يةنيَهي زيهة ية ضِووزاوة ْائاغاييةنإ نة ية غةضزةَى خةؾاياض ؾا ضِوويسا ،بةخؿطاْى
ئاضتاباْووؽ بوو ،ئةوةبوو ية زواى ياخيبووْةنةي طةضِايةوة ،وةى ئاَاشةي ثيَهطا ٖيَٓسةي
ْةبطز طةضِايةوة غةض ثؤغتة نؤْةنةى و داضيهي زيهة بؤوة فةضَاْسةيي طاضزى داويس.
ضاغجاضزْةوةى ئةو ثؤغتة زواى ياخيبووْةنةي ،ثيَضةواْةية و يةواْةية زواى ئةوةى
ٖةغتيإ بة ثةؾيُاْى ئةو نطزووة ،ناضيَهيإ ثيَ زابيَتةوة ،بةآلّ طةضِاْسْةوةى ثياويَو نة
ْاثانى نطزبيَت و داضيَهي زيهة ثؤغيت فةضَاْسةيي طاضزى ثاؾايةتيي ثيَ بسضيَتةوة ،بة
َئَ ،نة ئةو ثؤغتة يةغةض زاواى
بطِياضيَهى ْائاغايي زيَتة ْاغري ،بةآلّ زوو ية َيَصووْووغإ زةي
خؤؾةويػتة دوويةنةنةى خةؾاياض بة ئاضتاباْووؽ ضِاغجيَطزضايةوة ،ئةو شْة خةؾاياضى
َٓيانطز ،نة ئاضتاباْووؽ يةَةو ثاف بة ئةَةى و خعَةتهاض زةبيَت ية ٖةَبةضيسا.
زي
غةباضةت بة خؤؾةويػتة دويةنةنةى خةؾاياض ئةفػاْةيةى ٖةية ،ئةَطِؤ ئةطةض نةغيَو
َيَت ئةوة ئةفػاْةية ،زووضاضى تاواْى َيَصوويي و ئةزةبى زةبيَت ،ضِاٖاتووئ ناتيَو ئةفػاْة
بً
زةبيَتة ديَططةوةى ضِاغتى ،ئةغتةَة بتواْطيَت بطؤضِزضيَت ،خؤَإ ية باغهطزْي ئةو ئةفػاْةية
زةثاضيَعئ ،بة ٖؤى ئةوةى ظؤض ْاغطاوة و نةؽ ْيية ظاْياضيى يةغةض ْةبيَت ،بةثيَي ئةو ضريؤنة
خةؾاياض زةيويػت ٖةَوو دوويةنةنإ بهوشيَت ،بةآلّ ية ثيَٓاو طةيؿتٓى بة نضيَهى
دوويةنة بة ْاوى (غتاضة) نة ْاوة يؤْاْييةنةى (ئةغتيَط) بووة ،زةغتبةضزاضى ئةوناضة
بووة )1(.خاَييَهي زيهة ئةوةية نة ئيَُة ضِووزاوة َيَصووييةنإ ية ضواْطةى َيَصوويي زةخةيٓة
َٓاغتري،
َيٓةوة و ية ضواْطةى طيَطِاْةوة ئايٓييةناْى ْيَو تةوضات بةو ناضة ٖةي
بةضباؽ و ييَهؤي
ٖةَووإ زةظأْ َيَصووى تةْسضوغت دياية يةوةى ية طيَطِاْةوة ئايٓييةناْسا ٖاتووة ،ئةو

( )1ئةو بةغةضٖاتة غةباضةت بة نوضوؾيـ ،بة ٖةَإ ؾيَوة باؽ زةنطيَت و زةوتطيَت غتاضة خؤؾةويػتى ئةو
َآل"
بووةْ ،ةى ٖى خةؾاياض" .ظةبيشوي
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بابةتةَإ باغهطز تا ْةبيٓة ديَطةى ضِةخٓة يةغةض ئةوةى نة ضريؤنى ئةغتيَط ية ثةضِتوونى
ئايٓى دوويةنةناْسا ٖاتووة ،بؤية ْانطيَت بة ئةفػاْةى بعاْري.
ئاؾهطاية نة بووْى ئافطةتيَو بة ْاوى ئةغتيَط ئةفػاْة ْيية ،نضيَو بةو ْاوة ٖةبووة،
بةآلّ بابةتى ئةوةى خةؾاياض ياخؤ نوضوف ويػتبيإ نوؾتاضطةى دوويةنةنإ ئةدماّ بسةٕ،
يةطةٍَ ٖؤططبووْى ئةوإ بة ئاظازى ئايٓى ،بؤ ئةواْةى ية غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتةنةياْسا
زةشيإ ،يةى ْاططيَتةوة.
غةباضةت بة بةغةضٖاتى نوشضاْى خةؾاياض ية غةضضاوة َيَصوويية يؤْاْى و ييسى و ضؤَيية
نؤْةنإ ظؤض طيَطِاْةوة ٖةية ،بةثيَي ئةو طريِاْةواْة نة بةؾيَهيإ ئةفػاْةٕ و ديَطةى َتُاْة
َى ( 364خ .ظ) نوشضاوة.
ْري ،خةؾاياض ية ؾةويَو ية ؾةوةناْى ثايعى غاي
بة وتةى زةى ْؤٕ ،ئاضتاباْووؽ زواى طةضِاْةوةى بؤ غةض ناضةنةى ،ية َاوةيةنى ظؤض
نةَسا بؤوة خاوةٕ غةضَايةيةنى ظؤض ،ئةو بابةتة بؤ خةؾاياض ديَطةى طوَإ بووٖ .ةَوو
َيَصووْووغة نؤْةنإ يةباضةى ثاؾا ٖةخاَةْؿييةناْى غةضةتاى ظدمريةنة يةنطِإ ،نة خاوةٕ
َو و غةضَايةى ظؤض ية غةضزةَى
غةضَايةى تايبةتى خؤيإ ْةبووٕ ،نؤنطزْةوةى َوي
ئةضزةؾيَطى نوضِى خةؾاياض بة زواوة بووة بة ْةضيت.
َهى ظؤضى بة زةغت ٖيَٓابوو ،نةوتبؤوة بةض طوَاْى
ئاضتاباْووؽ نة غةضَاية و َوي
َبططيَت .بة
خةؾاياض و خؤى ية َةتطغيسا زةبيٓىْ ،ةيسةتواْى زةغت ية غةضَايةنةى ٖةي
َو و غةضَايةيةى
وتةى زةي ْؤٕ و زيؤزؤض ،خةؾاياض واى ييَهسايةوة نة ئاضتاباْووؽ ئةو َوي
َو غةْسووة ،بؤ ئةَةف غووزى ية ثًة و ثايةى خؤى بيٓيوة.
بة ظؤض ية خةي
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بةثيَي وتةى ئةو زوو َيَصووْووغاْة ،يةنيَو ية باوةضِثيَهطاوةناْى
خؤى بؤ بةزوازاضووٕ يةو باضةوة ضِاغجاضز تا بعاْيَت ئةو غةضَايةية يةاليةٕ ئةو ثياوة بة ض
ؾيَوة و ضيَطةيةى بة زةغت ٖاتووة.
ئاضتاباْووؽ بةو بابةتةى ظاْى و ٖةغيت بة ٖةضِةؾةنطز يةغةض طياْى خؤى ،بؤية بة وتةى
ثًري و زةى ْؤٕ زةغتى بة طفتوطؤ يةطةٍَ ئةضزةؾيَط نطز ،يةباضةى بووْى بة ديَٓؿيٓى خةؾاياض
ؾا ،بةثيَي ْةضيتةنإ زواى َطزْى خةؾاياض زاضيوؾي نوضِة طةوضةى زةبوو بة ثاؾا ،بةآلّ
ئةطةض ئةو يةْيَو بطزضابوواية ،ئةوا ئةضزةؾيَط زةبوو بة ثاؾا.
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بة وتةى خاْتؤؽ ئةضزةؾيَط بطايةني زيهةي بة ْاوى (ويَؿت ئةغح) ٖةبوو ،نة ية خؤى طةوضةتط
و ية زاضيوف بضوونرت بوو ،ئةطةض زاضيوف َطزباية ،ثاؾايةتيي زةبوو بة ٖى ئةوْ ،ةى ٖى
َيَت ئةضزةؾيَط زواى ئةوةى زاضيوؾي بطاى نوؾت و بةؾساض بوو ية
ئةضزةؾيَطٖ ،ةض ئةو َيَصووْووغة زةي
نوؾتٓى باونى ،ثاؾايةتيي خؤى ضِاطةياْس ،وةيؿت ئةغجيـ ية زشى ضِاثةضِى .بة بؤْةى ٖاتٓى يةنيَو
َيؼ ،يةناتيَهسا ٖيَؿتا
َى ( 464خ .ظ) خةؾاياض ؾا ضؤيؿت بؤ ثيَطغجؤي
ية دةشْةناْى ثايعى غاي
َيؼ تةواو ْةببوو ،بةآلّ ضِيَوضِةمسى دةشْةنإ يةو نؤؾهة ئةدماّ زةزضإ .ناتى
نؤؾهى ثيَطغجؤي
َيؼ ،ئاضتاباْووؽ بة ٖؤى ئةو ثؤغتةى ٖةيبوو ياوةضي خةؾاياض
ضووْى خةؾاياض بؤ ثيَطغجؤي
َسا بووٕ ،بةآلّ ويَؿت ئةغح ية
ؾا بووٖ ،ةضوةٖا زاضيوف و ئةضزةؾيَطي نوضِيؿي يةطةي
َيؼ ْةبوو.
ثيَطغجؤي
ؾةوى ئةو ضِووزاوة زياض ْيية و ٖيض يةى ية َيَصووْووغةنإ زياضيإ ْةنطزووة ،نةتعياغي
َيَت ؾةوى ئةو
ْؤؾساض َاوةي بيػت غاٍَ ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا ية ئيَطإ بووة ،زةي
ضؤشةى زةبوو بة دةشٕ ،ئةو بويةضة ضِوويساوة ،ية ئاناَسا ضؤشى زواتط ضِيَوضِةمسى دةشْةنإ بة ئةدماّ
ْةطةيؿذي.
ئةو ؾةوة زواى ئةوةى خةؾاياض و زاضيوف ْووغذي ،ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط خؤيإ بؤ
َيؼ غةضباظةناْى طاضزى داويس ثاغةوإ
ئةدماَساْى ئةو تاواْة تطغٓانة ئاَازة نطز ،ية ثيَطغجؤي
بووٕ ،ئةغتةّ بوو نةغيَو بهاضيَت ،بضيَتة ئةو بةؾةى خةؾاياضى ييَ زةْووغت ،تةْيا يةى نةؽ
بؤى ٖةبوو بة ٖةَوو بةؾةناْيسا بطةضِيَت نة ثاغةواْى ييَ بوو ،ئةويـ ئاضتاباْووؽ بوو،
"زاضيوف"يـ ية بةؾيَهي زيهةي نؤؾهةنة خةوتبوو ،ئةضزةؾيَطيـ ية ٖةَإ بةؾسا بوو،
ئةضزةؾيَط بيَ ئاضيؿة زةيتواْى بضيَتة ْيَو ؾويَٓى سةواْةوة و ْووغتين زاضيوف ،زوو تاواْباض
ثيالْيإ زاْابوو ،نة ية يةى ناتسا ئةو زوو تاواْة ئةدماّ بسةٕ.
ْاظاْري ئةو زوو نةغة زواى ضووْيإ بؤ ؾويَٓى ْووغتين ئةوإ ،ضؤٕ ييَيإ ْيَعيو بووْةوة،
ضيإ بيٓى ،ئايا زٍَ و زةغتيإ زةيةضظى يةوةى نة تاواْيَهى ئاوا ئةدماّ زةزةٕ ياخؤ ْا؟ بةآلّ
زةطوتطيَت نة نوشضاْى ئةوإ تا بةضةبةيإ ئاؾهطا ْةبوو ،زواى ئةوةى ضؤش بؤوة ،ئةضزةؾيَط
ثاؾايةتيي خؤى ضِاطةياْس.
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َيَصووْووغة نؤْةنإ ئةضزةؾيَط تةْيا بة بهوشى بطانةى زةظأْ و ْووغيوياْة نة بةؾساضى
نوؾتٓى بابى ْةنطزووة ،بةآلّ َيَصوو و ئةقٌَ ئةضزةؾيَط بة بةضثطؽ ية نوؾتٓى بابى زةظأْ،
()2
ضووْهة ئةو بةؾساضى ثيالٕ بوو ،زةيعاْى ئاضتاباْووؽ ض ئاَادميَهى ٖةية.
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى يةطةٍ بةضةبةياْسا ئاضتاباْووؽ ،ئةضزةؾيَطى ظيٓساْى نطز و خؤى بة
ثاؾا ْاغاْسٖ ،ةض بةثيَي ٖةَإ غةضضاوة ،ئاضتاباْووؽ بؤ َاوةى سةوت َاْط بؤتة ثاؾا،
زواداض بة زةغت ئةضزةؾيَط زةنوشضيَت.
بة بطِواى ثطؤفيػؤض ظالزضييَط َيٓؤضيَػهى ،ثيَي واية ئةو بةؾةى ْووغيٓى زةى ْؤٕ
َةى بةغةضٖاتيَهى َيَصوويي وةضطرياوة ،نة بطيَتيية
تةْسضوغت ْيية ،ية تيَطةيؿتٓى بة ٖةي
يةوةى نة زواى نوشضاْى خةؾاياض ،ئاضتاباْووؽ بؤ َاوةى سةوت َاْط ثاؾاى ضِاغتةقيٓةى
َةت ثاؾا بوو ،ية ضِاغتيسا ئاضتاباْووؽ
ٖةخاَةْؿيي بووة ،واتة تا ئةونات ئةضزةؾيَط بة ضواي
زةغةآلتيى بةضِيَوة زةبطز و يةغةض تةختى ثاؾايةتيي زاْةْيؿت بوو ،ضووْهة ئةو ؾاظازة
ْةبوو ،تا بهاضيَت ية دياتى خةؾاياض ببيَتة ثاؾا ،يةناتيَهسا ؾاظازة ئةضزةؾيَط و ويَؿت
ئةغجيـ ٖيَؿتا ية شياْسا بووٕ ،نةواتة ئاضتاباْووؽ ْاناضيَت ببيَتة ثاؾا.
زواى ئةوةى سةوت َاْط بةغةض َطزْى خةؾاياض تيَجةضِى ،ئةضزةؾيَط بهوشةنةى بابى نوؾت،
َةى ضِةؾى ئةو ْاثانيية َةظْةي نطزبووى ،ئةوةى ئةو
بةآلّ ئةو ناضةى ْةبؤوة ٖؤى غطِيٓةوةي ثةي
َيؼ ضِوويسا ،يةناتيَسا ئةو ؾويَٓة ية
ضِووزاوةى ظؤض طةوضةتط نطز ،ئةو ضِووزاوة بوو ية ثيَطغجؤي

( )2غةباضةت بة نوشضاْى خةؾاياض و زاضيوؾي نوضِى ،تةْاْةت وةى ية ثةضِتوونى (ئيَطاْى باغتإ) ية
ْووغيٓى ثريْيازا (َوؾري ئةيسوية) ٖاتووة ،طيَطِاْةوةناْى َيَصووْووغة نؤْةنإ وةى بابةتة ييَو ضووةنإ
يةطةٍَ يةنسيي دياواظٕ .بةغةضٖاتيَهي زيهة ئةوةية نة ئاضتاباْووؽ (ئةضزةوإ) بة تةْيا ياخؤ يةطةٍَ يةنيَو
َى بؤ
ية طةوضةناْى سةضةّ بة ْاوى َٗطزاز بة ؾةو ضووة بؤ نوؾتٓى خةؾاياض و ئةوى نوؾت ،زواتط ٖةواي
ئةضزةؾيَط ْاضز نة زاضيوف بابى خؤى نوؾتووة و تيَى طةياْس نة ئةو تاواْباض نطاوة ،يةشيَط ناضيطةضيى ئةو
َةغةْسْةوةى خويَٓى بابى ،زةغتى بة خويَٓى بطانةى غووض نطز و زاضيوؾي
َة بوو ،نة ئةضزةؾيَط بؤ تؤي
ٖةواي
َةتى بابةتةنة بووة ،بابةتى ديَٓؿيٓى ثاؾا و نيَؿُةنيَؿة توْسةناْى ْيَو
َبةت ئةوة ضواي
نوؾتٖ .ةي
َآل"
سةضةَػةضاى ثاؾايةنى خؤؾطوظةضاْى وةى خةؾاياض خؤيإ زةتوأْ ببٓة بريؤنةى ئةو ناضة".ظةبيشوي
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غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ بة ثريؤظ زةظاْطا و ضِيَوضِةمسة ئايٓييةنإ و دةشْة َةظْةناْى وآلت
يةويَٓسةض ئةدماّ زةزضإ و نةؽ باوةضِى ْةزةنطز ئةو ؾويَٓة ثريؤظة بة خوئَ ثيؼ بهةٕ.
َئَ
ٖيض ظاْياضييةى يةباضةى طؤضِى زاضيوؾي نوضِى خةؾاياض ْيية ،بةآلّ َيَصووْووغإ زةي
نة تةضَى خةؾاياض ية طؤضِغتاْى ثاؾا ٖةخاَةْؿييةناْسا ْيَصضاوة ،ئةو طؤضِغتاْةف ٖيَؿتا
َاوة و طؤضِى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ية فاضؽ زةبيٓطئَ.
ئةضزةؾيَطى يةنةّ ْاغطاو بة ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ،زواى خةؾاياض ؾا طةيؿتة غةض
تةختى ثاؾايةتيي ،وةى ٖةْسيَو ية ؾاظازةناْى ٖةخاَةْؿيي زةيتواْى بة زوو زةغت ضِّ
َساْى ضِّ زةغتى َطؤظ زضيَص زةنات ،بؤية زةغتةناْى ئةويـ زضيَصبووٕ
َبسات ،ضووْهة ٖةي
ٖةي
ية ناتى ويَػتإ زةطةيؿتٓة غةض ئةشْؤناْى ،ئةو بابةتة ئيَػتة يةطةٍَ ياغاناْى ظيٓسةوةضظاْى
َسةزةٕ ياخؤ بؤنػئَ زةنةٕ ،زةغتةناْيإ زة تا
نؤنة و ٖةْسىَ وةضظؾهاض نة زيػو ٖةي
َساْى زيػو تةْيا زةغتيَو زضيَص زةبيَت ،ضووْهة زيػو
زواظزة غاْتيُةتط زضيَص زةبٔ ،ية ٖةي
َسةزضيَت ،بةآلّ ية بؤنػيَٓسا ٖةضزوو زةغتسضيَص زةبٔ ،بةو ثيَوةضة زضيَصبووْى
بة يةى زةغت ٖةي
َساْى ضِّ ،ضِووزاويَهى ْائاغايي ْيية ،بةآلّ ٖةْسيَ نةؽ
ٖةضزوو زةغتى ئةضزةؾيَط بة ٖؤى ٖةي
باوةضِيإ واية (زةغتسضيَص) واتاى تايبةتى ٖةية ،ئةو ْاوة نة بيَطوَإ يؤْاْييةنإ بؤ ئةويإ
زاْا ،بةو واتاية زيَت نة ئةضزةؾيَط بة زةغةآلت بووة و زةغةآلتيى طةيؿتووةتة ٖةَوو
ؾويَٓيَو.
ئةضزةؾيَط زواى نوؾتٓى ئاضتاباْووؽ و نوضِةناْى نة بؤ َاوةى ضةْس َاْطيَو ناضوباضى
وآلتيإ ططتبوو زةغت ،غةضةدمى زاية ويَؿت ئةغجى بطا طةوضةى نة فةضَاْطِةواى بانرتيا بوو.
يةواْةية بة ٖؤى ئةوةى ثاؾايةتيي بة َافى خؤى زةظاْى ،ياخيبووْيَهى طةوضةى ييَ
نةوتووةتةوة ،ضؤش ية زواى ضؤش زةغةآلتيى ثرت بوو بيَت .ئةضزةؾيَط يةؾهطيَهى بؤ ؾهاْسْى
ئةو ْاضز و دةْط بةضثابوو ،بةآلّ ية نوشضاْى غةضباظإ ثرت ٖيض ئاناَى ييَٓةنةوتةوة،
َى
ئةضزةؾيَط ْاضاض ٖيَعي زيهةي ْاضز ،بؤ ضِووبةضِووبووْةوةي ويَؿت ئةغح ،ئةوةبوو ية غاي
( 463خ .ظ) ئةوى ؾهػتسا.
ئةو غةضنةوتٓة ئةضزةؾيَطى ية َةيسإ بةزةضخػت و زةغةآلتيى ئةوى بةغةض تةواوى
غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿييسا ثتةوتط نطز ،زواى ئةوة ئةضزةؾيَط فةضَاْطِةواياْى
ٖةَوو ئةو وياليةتاْةى الزإ نة طوَاْى زةنطز ية زاٖاتوو بؤى ببٓة َايةى نيَؿة،
122

نةغاْيَهى زاْا نة اليةْططى خؤى بووٕ و تواْاى بةضِيَوةبطزْى ناضةناْيإ ٖةبووٖ .ةضوةٖا
َيسا تا ْاضِيَهييةناْى غةضزةَى خةؾاياض نؤتايي ثيَ بيَٓيَت ،بؤية ٖةْسىَ ضانػاظى ية
ٖةوي
بواضةناْى غةضباظى و زاضايي ئةدماَسا .ظؤضتطيٓى َيَصووْووغة نؤْةنإ ثيَيإ واية نة
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ية غاآلْى غةضةتاى زةغةآلتساضي خؤيسا ،ية ثيَٓاو ضاى نطزْى باضوزؤخى
وآلت تيَهؤؾاوة ،غةضزةَى زةغةآلتساضى ئةضزةؾيَط يةنيَهة ية غةضزةَاْى زياضى َيَصووى
ئيَطاْى نؤٕ ،بة تايبةتى ية بواضى ظاْػت ،ئةزةب و ٖوْةض ظؤض زياض بوو ،ئةَةف بةثيَي
ثةضِتوونى ئةو نةغاْة باؽ زةنةئ نة ٖةضزةّ بةثيَي ضيَػانإ زوشَٓى ئيَطإ ٖةشَاض نطاوٕ،
ئةواْةف َيَصووْووؽ و ديٗاْطةضز و ظاْا يؤْاْييةنأْ.
ٖيَؿتا َاوةيةى بة غةض زةغةآلتساضى ئةضزةؾيَطزا ْةضِؤيؿت بوو ،نة غةضؤى نؤَاضى
ئةغيٓا (تيُيػتؤنيٌ) نة بة قاضةَاْى دةْطى غاالَيػيـ ْاغطا ،ثةْاى ٖيَٓا بؤ زةضباضى
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ،ية غةضزةَاْى ْويَؿسا تةْيا يةى ٖاوتا بؤ ئةو ؾيَوة ثةْاٖةْسةبووْة
ٖةية ،بطيَتيية ية ثةْاٖةْسةبووْى ْاثًيؤْى يةنةّ ئيُجطاتؤضى فطةْػا ية بةضيتاْيا ،بةآلّ
بةضيتاْيا ئةو ثةْابةضةيإ زووضخػتةوة بؤ زووضطةيةنى زووض بة ْاوى (غيَٓت ٖئًَ) تا ية
ئةوىَ سيطيَت ،ئةضزةؾيَطيـ بة ثيَضةواْةوة ،زوشَٓةنةى واتة غةضؤى نؤَاضى يؤْاْى بة ؾهؤوة
َطِفئَ و ئاووٖةوا خؤؾةناْى ئيَطإ
ثةغةْس نطز و ؾاضى ئةنباتإ (ٖةَةزإ) نة ية ؾاضة زي
بوو ،وةى ؾويَٓى ْيؿتةديَي ئةو زياضى نطز.
َُةْس و ظاْاناْي زيهةي ئةونات ٖاتة ئيَطإَ ،اوةى
(ؾاضؤْى) يؤْاْى وةى تةواوى ئةقً
ضةْس ضؤش ية نؤؾهى تيُيػتؤنيٌ َايةوةْ ،ووغيويةتى شياْى تيُيػتؤنيٌ ية يؤْإ وةى
شياْى ناضَةْسيَهى ثًةبةضظ بوو ،بةآلّ ية ٖةَةزإ شياْى ئةو ية شياْى ثاؾاناْى ضؤشٖةآلت
زةضوو ،خعَةتهاضةناْى نؤؾهةنةى ئةو ثرت ية غةز نةؽ بووٕ ،بةثيَي ْةضيتى ئيَطاْييةنإ
ضؤشاْة زووداضإ خواضزةَةْيإ زازةْاٖ ،يَٓسة خواضزٕ يةغةض خوإ زةبوو ،نة َطؤظ ْةيسةظاْى
ناَيإ خبوات .تيُيػتؤنيٌ َاوةيةى ية ٖةَةزإ بوو ،زواتط يةاليةٕ ئةضزةؾيَطةوة ثاؾايةتيي
غيَ وآلت ية وآلتةناْى ئاغياى بضوونى ثيَ ضِاغجيَطزضا.
ٖريؤزؤت يةنيَهة يةو نةغاْةى ظؤض بةْاوباْطةَ ،اوةيةى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى
زةغتسضيَص ية ئيَطإ شياوة ،ئةطةض ٖريؤزؤت ئاضةظووى نطزباية زةيتواْى تا زوايري غاتةناْي
تةَةْى يةويَٓسةض سييَٓيَتةوة ،بةآلّ ضووْهة زةيويػت طةؾت بهات ،زواى َاوةيةى َاْةوة ية
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َةضة َيَصووييةنإ وتةناْى
ئيَطإ ضؤيؿت .تؤغيسيس َيَصووْووغي يؤْاْى نة ٖةَوو ييَهؤي
ئةويإ ال ثةغةْسةْ ،ووغيويةتى نة ٖةض ظاْا و وتاضبيَص و ؾاعرييَهى يؤْاْى نة زةضِؤيؿتة
ئيَطإ ،يةاليةٕ ئةضزةؾيَطةوة َووضةى َاْطاْةى بؤ زياضى زةنطاَ ،ووضةنةى ٖيَٓسة ٖةبوو نة
زةيتواْى يةوىَ بة ؾهؤوة بصيَت.
ؾاضؤْى َيَصووْووؽ ،زواى ضووْى بؤ ئيَطإ غاآلْة َووضةى زووغةز غههةى ظيَطِى
زاضيو( )3بووة ،ية ناتيَهسا ْاو و ْاوباْطى ؾاعري و فةيًةغووفة يؤْاْييةناْي زيهةي ْةبوو.
بؤية ْابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ بري ،نة ظاْا و ئةزيب و فةيًةغووف و وتاضبيَصة يؤْاْييةنإ
وآلتى خؤيإ دىَ زةٖيَؿت و ية ئيَطإ زةَاْةوةٖ ،ةْسيَهيإ زواى ئةوةى ثاؾهةوتيَهى
بةضضاويإ بوو ،طةضِاْةوة بؤ ْيؿتُإ و ٖةْسيَهيإ يةوىَ َطزٕ.
يةواْةية بطوتطيَت ئةضزةؾيَط ظَاْى يؤْاْى وةى ظَاْى فاضغي ظاْيوة ،ويػتوويةتى
بايةخى ظاْػت و ئةزةبى يؤْاْى بؤ زةضبهةويَت ،بؤية خاوةٕ ئةقٌَ و ٖعضظاْاْي يؤْاْى ية
وآلتةنةى وةضزةططت ،بةآلّ ظاْا و ثيؿةوةضى وآلتاْي زيهةيـ ية ناتى نؤضيإ بؤ ئيَطإ،
يةاليةٕ ئةضزةؾيَط ثيَؿواظى زةنطإ و َووضةيإ بؤ زةبطِايةوة.
ٖيَؿتا ية يؤْإ ئةنازضيى و َؤظةخاْة ْةببوو باو ،بؤ ئةوةي َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ية
ثةضِتوونةناْياْسا بٓووغٔ نة ئيَطإ ْاوةْسى ئةنازضيي و َؤظةخاْةنإ بوو ،ئةفالتووٕ ٖيَؿتا
َى
ية زايو ْةببوو تا ْاوى ئةنازضيى بؤ ْاوةْسةناْى ظاْػت زابٓيَتٖ ،ةضضةْسة َاي
َى ئةوإ وةى َؤظةخاْة
خوزاوةْسياْى ٖوْةضى يؤْاْيإ بة َؤظةخاْة زةْاغي ،بةآلّ ٖيَؿتا َاي
زةضْةزةنةوت ،بةآلّ ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ية ئيَطإ ْاوةْسى ظاْػت و ٖوْةض ٖةبووٕ ،ئايا
نؤنطزْةوةى ظاْا يؤْاْييةنإ يةاليةٕ ئةضزةؾيَط بؤ خؤؾةويػتى ظاْػت و ٖوْةض بوو ياخؤ
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ئاَادمي زيهةي ٖةبوو؟
َيَت :ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ئاَادمي غياغييؿي ٖةبوو ،زةيويػت بةو
َة زةي
َاضيصإ َؤي
ؾيَوةية يةطةٍَ يؤْاْييةنإ ببيَتة زؤغت و ية َةتطغي ئةوإ ثاضيَعضاو بيَت ،بةو َةبةغتةف
طةيؿت ،ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ئاؾتى ية ْيَوإ ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْييةنإ ٖاتةنايةوة،
( )3شاى زؤمشةٕ طيؤّ زةَييَت ٖيَعى نطِيٓى زووغةز زاضيو ظيَط بةض ية بيػت و ثيَٓر غةزة وةى ٖيَعى نطِيٓى
َآل"
غةز ٖةظاض فطاْهى فةضةْػي ٖاوغةضزةَى خؤى بووة" .ظةبيشوي
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ئةو ئاؾتييية نؤتايي بة دةْطةناْى ْيَواْيإ ٖيَٓاٖ ،اونات زةغت ضؤيؿتوويي
ٖةخاَةْؿييةناْى ية يؤْإ ثرت نطز ،ئةضزةؾيَط و ديَٓؿيٓةناْى زةغتيإ زةخػتة ْيَو
غياغةتى ْاوةخؤى يؤْإ ،ضووْهة ئيَطإ ببوو بة خاْةخويَي ظاْا يؤْاْييةنإْ ،اوة ْاوة بة ْاو
فةيًةغووف و ظاْاف زةٖاتٔ و زةضووْة ْيَو ضيعى ظاْانإ و َووضةيإ وةضزةططت ،ئةو بابةتة
َكئَ
َيَو يةو نةغاْةى ية ضِووزاو خوي
َيَت" :نؤَةي
بؤوة ٖؤناضى ئةوةى (زيؤزؤضى) يؤْاْى بً
بووٕ) ية ئيَطإ نؤبووْةتةوة ،بةآلّ ئةو يؤْاْيياْةى نة ئيَطاْيإ بة وآلتى زووةَى خؤيإ زياضى
نطزٖ ،ةَوويإ يةو نةغاْة ْةبووٕ ،يةْيَوياْسا نةغاْى زياضى وةى (تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى
ئةغيٓا ،بونطاتى ْؤؾساضي ْاغطاو ،بة وتةى يؤْاْييةنإ باونى ْؤؾساضإ ،ئاضيػتؤظاْى
ْووغةضى زضاَاتيو ،غي زياغي ثةيهةضغاظ ،زيؤشئَ و ؾاضؤْى َيَصووْووؽ وٖ...تس) ،ئةو
ؾاْؤْاَاْةى ئاضيػتؤظإ بةض ية بيػت و ثيَٓر غةزة ْووغيويةتى تا ئيَػتةف بةضضاوٕ و
يةواْةية ثةيهةضةناْى غي زياؽ زضوغتى نطزووٕ تا ئيَػتة ية زْيا َابٔ.
ٖةض بؤية ئةَة وايهطز غةباضةت بة بونطات بهةوْة طوَإ ،ضووْهة ناتيَو ثاؾاى
ٖةخاَةْةؾي زاواى نطز ْةخؤؾي يةؾهطةنةى ضاضةغةض بهات نة يةواْة بوو ْةخؤؾي (ثةتا)
بوو بيَت ،ئةو ثةغةْسى ْةنطز ،وتيإ نةغيَهى ئاوا ْيؿتُاْجةضوةض و زةَاضطري ْاضيَتة ئيَطإ،
بةآلّ زواى ئةوةى ئاؾتى ية ْيَوإ ئةو زوو وآلتة ديَطري بوو ،بونطات ضؤيؿتة ئيَطإٖ ،ةضوةٖا
نةغايةتييةني زيهة نة ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ية يؤْاْةوة ضؤتة ئيَطإ ،يوقُإ بوو،
َة بةيةى نةغايةتي ظاْيوة.
ئةطةضضي ٖةْسيَو ئةو و بونطاتيإ بة ٖةي
بونطات بيَطوَإ ٖةبووة و بةضواضى يةزايهبووٕ و َطزْى زةظاْري ،زةظاْري ض ناضة بووة و
ية نوىَ شياوة ،بةآلّ غةباضةت بة ناض و شيإ و ية زايهبووٕ و َطزْى يوقُإ ٖيض ظاْياضضيإ
ْيية ،تةْيا زةظاْري فةيًةغووف بووة ،وؾةى يوقُاْيـ ية ضؤشٖةآلت ْاغطاو بووة ،ية غةضضاوة
َيَصوويية ضؤشئاواييةنإ ْاوى يوقُإ ْةٖاتووةَ ،يَصووْووغةناْى ئةويَـ وتووياْة نةغيَو ية
ضؤشٖةآلت بةو ْاوة ٖةبووة ،نة ٖةَإ فةيًةغووفى يؤْاْى (ئيَعؤخ) بووة ،نة بة باوةضِى ئةو
(ظَإ باؾرتئ زؤغت و خطاثرتئ زوشَٓى َطؤظة ،زةيوت ٖةض بةزبةختييةى نة ضِوو ية َطؤظ
َطةزا بؤى بيَتٖ ،ةضوةٖا زؤغتى ظؤضى زةغت
زةنات و ٖةض غةضنةوتٓيَهيـ نة ية نؤَةي
نةويَتٖ ،ةَوويإ بةضٖةَى ظَاْي َطؤظٔ).
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بة طؿتيي بة ثيَضةواْةى وتةى زيؤزؤض ئةو يؤْاْيياْةى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص
َهى زياضى ظاْػت و
َهى ْةظإ و ْيَعيو نيَؿة ْةبووٕ ،ية ْيَواْياْسا خةي
ية ئيَطإ بووٕ ،خةي
ئةزةب و ٖوْةض ٖةبووْٕ .ةوةناْى غي زياغى ثةيهةضتاف ية ئيَطإ َاْةوة ،بةضزةواَبووٕ
َيؼ ضيَ نطز ،نة ٖيض
يةغةض ثيؿةى بابيإ ،غي زياغيـ ٖةْسيَو ثةيهةضى بؤ ثيَطغجؤي
ؾويَٓةواضيإ ْةَاوة ،ضووْهة ٖةَوو ثةيهةضة دواْةناْى ئةو نؤؾهة يةْيَوضووٕ و ْةوةناْى
غي زياؽ نة ية ئيَطإ َاْةوة بؤ ثاؾا و طةوضةناْى ٖةخاَةْؿيي ثةيهةضيإ زاتاؾي ،ناتيَو
ئةغهةْسةض ٖاتة ئيَطإْ ،ةوةناْى غي زياؽ ية ئيَطإ ناضى ثةيهةضتاؾيإ زةنطز.
ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ٖيَٓسة ثياوى يؤْاْى ية ئيَطإ بووٕ ،نة ثياواْى ئيَطاْيـ بة
الغايهطزْةوة و ضاوزاْى ئةوإ نةوتٓة ضيـ تاؾري ،ئاؾهطاية نة طةدمإ ثيَؿةْط بووٕ،
ضووْهة ٖةَوو َؤزيًَيَهى ْويَ يةاليةٕ طةدماْةوة وةضزةطرييَت .توغيسيس ْووغيويةتى ية
غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا يةبةض نطزْى دًوبةضطى نوضتى يؤْاْى ية ئيَطإ ثةضةى غةْس.
َهي زيهةيـ
ئيَطاْييةنإ باآلثؤؾيإ ية بةضزةنطز ،بةآلّ يؤْاْييةنإ ظاْا ئايٓييةنإ و خةي
َةناْيإ دًوبةضطى نوضتيإ زةنطزةبةض و
دًى نوضتيإ ية بةضزةنطز .شْاْى يؤْاْى ية َاي
ثياوةناْيإ ية زةضةوةف ٖةض دًوبةضطيإ نوضت بوو ،ئايا دًوبةضطى نوضتى ئةوإ ية
وةضظؾطة و ئؤيةَجيازةناْةوة ٖات ،ئةوإ ية ئؤيةَجيازةنإ ،بؤ وةضظف دًوبةضطى نوضتيإ
زةنطزة بةضيإ ،ئايا ئةوة بؤيإ بوو بة ْةضيت؟ يةواْةية وا بووبيَت و َؤزيًَى دًوبةضطي نوضتي
يؤْاْييةنإ بة وتةى تؤغيسيس ية غةضزةَى ئةضزةؾيَط ٖاتة ئيَطإ ،بةآلّ تا نؤتايي غةضزةَى
ٖةخاَةْؿييةنإ ْةبوو بة ثؤؾانى طؿتيي يةويَٓسةض و ٖةْسيَو وةى داضإ باآلثؤؾيإ ٖةبوو،
ٖةضوةٖا تؤغيسيس زةبيَصيَت ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ظَاْى يؤْاْى ية ئيَطإ بطةوى غةْس،
ٖؤناضةنةف ئةوةبوو نة ظاْا و ئةزيب و ٖوْةضَةْسة يؤْاْييةنإ بة َووضة باؾةناْيإ
َو زةياْةويػت يؤْاْى فيَط بٔ بؤ ئةوةي يةو
ضيٓيَهى تايبةتيإ ثيَهٗيَٓابوو ،نة تةواوى خةي
ؾيَوة شياْةي ئةوإ بةٖطةَةْس بدي ،يؤْاْى ظاْيٓى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَصيـ يةو بابةتة
ناضيطةض بووة ،بةآلّ ظَاْى يؤْاْى ْةيتواْى ببيَتة ديَططةوةى ظَاْى فاضغي تةْيا ية
غةضزةَى ديَٓؿيٓة يؤْاْييةناْى ئةغهةْسةض ْةبيَت.
ية وآلتى ييبيا ية بانوضى ئةفطيكيا ثياويَهى ظؤض باآلبةضظ ٖةبوو ،نة ئةطةض نةغيَو
َو
ويػتباى زةغيت بطاتة ضِووخػاضى ،زةبوواية بضيَتة غةض ثيَجًهإ ،ئةو بابةتةى خةي
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زةياْوت ية ئةفػاْة زةضوو ،بةآلّ بة وتةى َيَصووْووغإ ية ئةفطيكا نةؽ يةو ثياوة نة ْاوى
ئيٓاضِووؽ بوو ،باآلبةضظتط ْةبووة .ثياويَهى باآلبةضظ ئةطةض ظيطةى و بةٖؤف بيَت ،بيَطوَإ ية
شياْسا بة باؾي ثيَـ زةنةويَت ،ضووْهة باآلى بةضظ ية ئاَطاظةناْى زةغت ضؤيؿتوويي بةغةض
ئةواْي زيهة ٖةشَاض زةنطيَت ،ئةو بابةتة بة تايبةتى ية نؤْسا ظؤض ططيٓط بوو ،ئةو ثياوة
باآلبةضظة ،ضووْهة ظيطةى و بةٖؤف بوو ،بة خيَطايي ثيَؿهةوت و بووة ثاؾاى ييبيا .تا ئةو
ناتةى خةؾاياض ية شياْسا بوو ،ئةو ْةيويَطا بطِواتة َيػط و زةغتسضيَصى بهاتةغةض ئةو وآلتة،
َى َطزْى
نة بةؾيَو بوو ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي ،بةآلّ زواى بيػتٓى ٖةواي
َيسا نة َيػط زاطري بهات ،ئةونات ٖةخاَةْـ نوضِى زاضيوؾي طةوضة و بطاى
خةؾاياضٖ ،ةوي
خةؾاياض ،نة زةبووة َاَى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص يةاليةٕ ثاؾاى ٖةخاَةْؿييةوة ببوو بة
فةضَاْطِةواى َيػطَ ،يػطييةنإ ئيَطاْييةناْيإ خؤف زةويػت ،ضووْهة ٖةخاَةْـ نوضِى
زاضيوف و فةضَاْطِةواى ئةوإ ،يةطةٍَ نةغاْى ْيَعيهى ئةو ظؤض ضيَعيإ ية ئايٓى ئةوإ زةططت،
بيَ ئةوةى ئاَووٕ خوزاوةْسى طةوضةى َيػط ،خوزاوةْسى ئيَطاْييةنإ بيَت ،ضةْسة يةالى
َيػطييةنإ بايةخى ٖةبووٖ ،يَٓسةف الى ئةوإ بة بايةر بوو.
غةضضاوةنإ زةبيَصٕ نة ٖةخاَةْـ ْةيتواْى ية بانوضى َيػط ثيَـ بة ئيٓاضِووؽ بططيَت،
َى ٖيَطؾي ئيٓاضِووغى ثيَطةيؿت ،ئةضزةؾيَط ضووة باؾووضى َيػط و ويػتى
زواى ئةوةى ٖةواي
َهى غووزإ ثيَو بٗيَٓيَت ،بةآلّ زووضاضى
يةويَٓسةض يةؾهطيَهى َةظٕ ية َيػطييةنإ و خةي
ْةخؤؾي غهضووْى تووْس بةخويَٓةوة ،بووة ٖؤي َطزْي ،بةآلّ زواتط زةبيٓري ئةو بابةتة ضِاغت
ْيية.
ئةو زاَةظضاوةى نوضوف و زاضيوؾي يةنةّ بؤ طةياْسٕ زايإ َةظضاْس و خةؾاياض ثةضةى
َى ٖيَطؾي ئيٓاضِووؽ بؤ َيػط ،ية
ثيَساٖ ،يَٓسة تونُة و خيَطا بوو ،نة زواى غيَ ضؤشإ ٖةواي
ٖةَةزإ طةيؿتة ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص.
ئةطةض َةوزاى ْيَوإ َيػط و ٖةَةزإ خبةيٓةبةض زيسةَإ زةظاْري نة خيَطايي طةيؿتٓى
َةنإ ية غةزةى ْؤظزةيةّ و زواى
َةنإ يةو غةضزةَةزا وةى خيَطايي طةيؿتٓى ٖةواي
ٖةواي
زاٖيَٓاْى بيَتةٍ و تةيةططاف بووة.
َةنة
غيَ َيَصووْووغي باوةضِثيَهطاو باغي ئةوةيإ نطزووة ،نة ية َاوةى غيَ ضؤشزا ٖةواي
طةيؿتووة و ئةواْةف بطيَتري ية:
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يةنةّ :نةتعياغى يؤْاْى نة بيػت غاٍَ ثعيؿهى نؤؾهى ٖةخاَةْؿيي بووة.
زووةّ :طعْفؤٕ نةغايةتيى غياغيي و َيَصوويي و غةضنطزةى غةضباظى و ْووغةضى
ثةضِتوونى َيَصوويى بةْاوباْطى (طةضِاْةوةى زة ٖةظاض نةؽ).
غيَيةّ :ؾًيجوَٕ َيَصووْووغي يؤْاْى نة ئةويـ ية غةفةضى طةضِاْةوةى زة ٖةظاض غةضباظة
يؤْاْييةنة بةؾساض بووة و ثةتووضِنيَهى يةو باضةوة ْووغيوة ،بةآلّ وةى ثةضِتوونى طعْفؤٕ ْاوباْطى
ْيية.
ئيٓاضِووؽ ٖةضضةْسة ية َيػط غةضنةوتوو بوو ،بةآلّ زةيعاْى دةْطيَهى طةوضةى ية ثيَؿة
َى غةضنوتهطزْى
و ئةغتةَة ئةضزةؾيَط زواى ئاطةزاضبووْى ية ٖيَطؾي ئةو بؤ غةضَيػطٖ ،ةوي
ْةزات ،بؤية ويػتى زاواى ياضَةتى ية يؤْإ بهات.
َى ( 460خ .ظ) ٖيَطؾي نطزةغةض َيػط ،ئةونات ٖيَؿتا ئاؾتى
ئيٓاضِووؽ ية غاي
ْةنةوتبؤوة ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ.
َةتى ئةغيٓا زاواى ئيٓاضِووغي بة َةضديَو ثةغةْس نطز ،نة ئيٓاضِووؽ ؾةضاب و
زةوي
نؿُيؿى يؤْإ بهطِيَت ،ئةوة يةنةجماض بوو ية َيَصووزا ئابووضى و باظضطاْى ناضيطةضيى
َيَت نة ياضَةتى ئةوإ
َةتيَهي زيهة بً
َةتيَو بة زةوي
ئاؾهطاى يةغةض غياغةت ٖةبيَت و زةوي
ثيَوةغتة بة نطِيٓى ناآلناْيإ ،بةواتايةني زيهة ئةغيٓا ئةونات نؤطةى ناآل يؤْاْييةنإ
بوو ،ناآلناْى ئةو وآلتةى ٖةْاضزة زةنطز بؤ ٖةَوو ديٗإ ،بةضٖةَى ططيٓطى ئةوغا و
ئيَػتةى يؤْإ و زواى بيػت و ثيَٓر غةزة بطيَتى بوو ية نؿُيـ و ؾةضاب .ية َيػط تطيَي
باف زةغت ْةزةنةوت ،ية دياتى ئةو دؤ بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ زةٖاتَ ،يػطييةنإ
َهى ئاغايي
ئاودؤيإ زاٖيَٓاٖ ،ةَوويإ ئاظؤيإ زةخواضزةوة ،تا ئةونات ية َيػط خةي
ؾةضابيإ ْةزةخواضزةوة ،ضووْهة ؾةضاب ططإ بوو ،ية زةضةوة زةٖات و تواْاى نطِيٓيإ ْةبوو.
ئيٓاضِووؽ َةضدى يؤْاْى ثةغةْس نطز و ؾةضاب و تطيَى يؤْاْى نطِى .ئةو ْةيتواْى
َيػطييةنإ ْاضاض بهات تا ؾةضاب و تطيَ بهطِٕ ،ئةغيٓاف ية بةضاْبةض ئةو ناآلياْة تةْيا
ظيَطِى زةويػت ،ئيٓاضِووؽ بريى نطزةوة نة َيػطييةنإ ْاضاض بهات ية دياتى نوؾتٓيإ ية
ناْةناْى ظيَطِ ناض بهةٕ و ظيَطِى بؤ بةضٖةّ بيَٓٔ بؤ ئةوةي ثاضةي نؿُيـ و تطيَ بسات و ثرت ية
ثيَويػيت بة زةغت بيَٓيَت ،ية باؾووضى َيػط ضةْس ناْيَهى ظيَطِ ٖةبوو ،ئيٓاضِووؽ
َيػطييةناْى ْاضاض نطز ،ناض يةو ناْطةياْة بهةٕ و ناضنطزٕ يةو ناْطةياْة ٖيَٓسة غةخت
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بوو ،نة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي َيػطييةنإ ثرت ية وةضظيَو ظيٓسوو ْةزةَإ ،واتة ْيَعيهةى
ضواض َاْط زةشيإ و وةضظةنإ ية َيػط ضواض َاْط بووٕ.
ئةغيٓا نة ؾةضاب و نؿُيؿيإ بة َيػط زةفطؤؾت و ظيَطِيإ ية ئيٓاضؤؽ وةضزةططت ،زوو
غةز نةؾتيى دةْطيإ بؤ ياضَةتى بؤ ئةو ْاضز ،بةو ؾيَوةية ئيٓاضِووؽ بةٖيَع بوو.
َئَ ،نة ئيٓاضِووؽ ْيَطزةيةنى بؤ ئةغيٓا ْاضز ،زاواى ية
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ زةي
َيَٓيسا ئةطةض ية
سهووَةت نطز ،نة ياضَةتى غةضبةخؤيي َيػط بسةٕ ،ية بةضاْبةضيؿسا بةي
دةْطى ئةضزةؾيَطزا غةضنةوتوو بيَت ،ئةوإ يةبةض يَوةبطزْى زةغةآلتيى َيػط ٖاوبةف بهات.
ئةغيٓاييةنإ نة غووزيإ ية ٖةض زةضفةتيَو بؤ الواظنطزْى ٖةخاَةْؿييةنإ وةضزةططت،
بةضاْبةض زاوانةى ضِةظاَةْسيإ ْواْس و زووغةز نةؾيت ياخؤ غيَ غةز نةؾتييإ بؤ َيػط
ْاضز.
ئةضزةؾيَطى بؤ دةْطى ئيٓاضِووؽ يةؾهطيَهى طةوضةى غاظزا و بطِياضيسا خؤى بضيَتة
دةْطةوة ،بةآلّ نةغة ْيَعيهةناْى بة ثةغةْسيإ ْةظاْى خؤى بضيَت ،بؤية ئةضزةؾيَط َاَى
خؤى واتة ٖةخاَةْؿي بطاى خةؾاياض ،نة ية ٖةَةزإ بوو ،نطزة فةضَاْسةى يةؾهطةنة و ية
بةٖاضى ( 459خ .ظ) يةؾهطةنة دووآل.
بةؾي ضؤشٖةآلتى زةضياى َةزيتةضاْة بة زةغت ئةغيٓا بوو ،يةؾهطى ئةضزةؾيَط تواْاى
ْةبوو بة زةضيازا بطِواتة َيػط ،بؤية بة وؾهاْيسا نةوتٓةضِىَ .ضِيَطِةوى ئةو يةؾهطة زواى
َةغتيٓى ئيَػتةزا تيَجةضِيَ ،يَصووْووغة
زةضضووٕ ية ثؿتيَٓةى ئيَطإ ،بة بةؾيَو ية فةي
َئَ نة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بة ْاوضةيةنى غةوظزا تيَجةضِى نة زةطةيؿتة
يؤْاْييةنإ زةي
غةظة ،ئةوةف بة بياباْي (ْةقةب ياخؤ ْةطةب) ْاو زةبطيَت ،ئةو زةَة غةوظ و بة ثيت بووة.
ئةو يةؾهطة زواى ئةوةى طةيؿتة غةظة ،ية ضيَطةى نةْاضةناْى َةزيتةضاْة بةضةو َيػط
َبصاضزْى ئةو ضيَطةيةف يةاليةٕ ٖةخاَةْؿي زةطةضِايةوة بؤ زةغتةبةضبووْى
ضؤيؿتٖ ،ؤى ٖةي
ئاو بؤ غةضباظ و ضواض ثيَهاْى ،ئاؾهطاية نة غةضباظ و ضواضثيَهاْى يةؾهط ْةياْسةتواْى ئاوى
َسةنةْس نة ية
َة برييَهى ئاويإ ٖةي
زةضيا خبؤْةوة ،بةآلّ ئةوإ ية نةْاضةناْى زةضيا نؤَةي
ٖةْسىَ ؾوئَ تةْيا بة ْيو َةتط زةطةيؿتٓة ئاو و ئاوى ئةو برياْةيإ زةخواضزةوة ،ضووْهة
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية ضيَطةى وؾهاْييةوة بةضةو َيػط ٖاتٔ ،ئيٓاضِووؽ ْةيتواْى غووز
ية زوو غةز نةؾتيية دةْطييةناْى ئةغيٓا وةضبططيَت.
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ية اليةني زيهة ئيٓاضِووغي باآلبةضظ نة ثياويَهى زييَط بوو ،يةطةٍَ غةضباظةناْى بؤ
ضيَططتٔ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي نةوتٓةضِىَ ،ناتيَو يةؾهطى ئةضزةؾيَط طةيؿتة باؾووضى
زةغجيَهى زيًَتاى ْيٌ ،يةثطِ ٖيَعةناْى خؤى ْاضزة غةض ٖةخاَةْؿييةنإ .يةؾهطى ئيٓاضِووؽ
َهى ييبياؾي تيَسا بوو.
دطة ية َيػطييةنإ ،خةي
يةو دةْطةزا يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ظؤض ئاظايةتيإ ْواْس ،بةآلّ َيػطييةنإ نة بة
ياضَةتى يؤْاْييةنإ ية دةْطسا بووٕ ،ية زؤخيَهى باؾرتزا بووٕ .يةوناتةزا ٖةخاَةْـ
فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي نوشضا ،ثامشاوةى ٖيَعة ؾةنةت و ظيإ ييَهةوتووةنةى بةضةو
ؾاضى َةَفيؼ ضؤيؿذي ،نة ؾويَٓى فةضَاْطِةوايى غاتطاثى (فةضَاْطِةوا) ٖةخاَةْؿيي ية
َيػط بوو ،يةويَٓسةض زاَةظضإ.
ٖةخاَةْؿييةنإ يةوىَ خؤيإ ضيَو خػتةوة و زيواضى بةضظيإ زاَةظضاْس و ٖيَعةناْيإ
بةضِيَهى زاَةظضاْس تا ناتى ٖيَطؾي زوشَٔ ،تواْاى بةضططيهطزْيإ ية خؤيإ ٖةبيَت .ضووْهة
َةناْى َيػطٖ ،يَعي زيهة زةْيَطيَت و ئيٓاضِووؽ
ئةوإ زةياْعاْى ئةضزةؾيَط زواى بيػتٓى ٖةواي
و ياوةضةناْى بة تووْسى تيَو زةؾهيَٓيَت.
ئةوإ الؾةى "ٖةخاَةْـ"يإ بة ْةضيتى َيػطييةنإ َؤَيايي نطز ،ضووْهة ْاضزْةوةى
الؾةى ئةو يةو ضِةوؾة غةختةزا ناضيَهى زشواض بوو ،ئةوإ زةياْعاْى ضةْس ؾاظازةيةني زيهةي
طةوضةى ئيَطاْيـ ية َيػط ْيَصضاوٕ.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص زواى ظاْيٓى باضِووزؤخى َيػطْ ،يَطزةيةنى ْاضز بؤ وآلتى ئيَػجاضت
تا ية دةْطى ئةوىَ ياضَةتييإ بسةٕ ،ئيَػجاضتةنإ غةضباضى ئةو ثيَؿٓياظاْةى بؤيإ نطابوو،
ئةو بابةتةيإ ثةغةْس ْةنطز ،بؤية ئةضزةؾيَط زاواى ية ٖةض يةنة ية (ئاضتاباظ) فةضَاْطِةواى
(نيًيهيية) و (َيَطابيع) فةضَاْطِةواى غوضيا نطز ،نة ٖاوغةضى خوؾهةنةى بوو ،ية ضِووزاوى
ئاضتاباْووؽ ياضَةتى زابوو ،تا ٖيَع نؤبهةْةوة و بة ظووتطئ نات خؤيإ بطةيةْٓة َيػط و
ياخيبووْى ئيٓاضِووؽ نؤتايي ثيَبٗيَٓٔ.
َيَصووْووغإ ْووغيوياْة َيَطابيع و ئاضتاباظ يةؾهطيَهيإ غاظزا نة شَاضةى غةضباظةناْى
َي خاياْس تا ئةو نةؾتيياْةى ية قوبطؽ و
زةطةيؿتة غيَ غةز ٖةظاض نةؽ ،بةآلّ يةنػاي
فٓيكية و نيًيهية بؤيإ زضوغت زةنطإ ،ئاَازة بدي ،زواى ئةوة يةؾهطنيَؿيإ بؤ َيػط نطز.
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ئيَُة ظاْياضضيإ يةباضةى شَاضةى غةضباظةناْى ئةوإ ْيية ،بةآلّ زةظاْري يؤْاْييةنإ يةو
شَاضةيةزا ظيَسةضِؤييإ نطزووة.
َيَٓطيَت ،نة بة
شَاضةى نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ بة غيَ غةز نةؾتيي زةخةًَ
ضِةضاونطزْى شَاضةى نةؾتيية يؤْاْييةنإ ،يةواْةية ضِاغت بيَت .يةو َاوةيةزا ئيٓاضِووؽ
َي تيَهؿهاْسْى ٖةخاَةْؿيياْيسا نة يةْيَو َيػط زاَةظضابووٕ ،بةآلّ ويَطِاى
ظؤضداض ٖةوي
ٖةَوو ٖيَطؾة تووْسةناْى ْةيتواْى يةوناضة غةضنةوتوو بيَت و ٖةخاَةْؿييةنإ خؤضِاططيإ
ية بةضاْبةضيسا نطز ،غةضةدماّ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي طةيؿتة َيػط ،ية ناتيَهسا ئيٓاضِووؽ و
ٖاوثةضياْة يؤْاْييةناْى ضاوةضِوإ ْةبووٕ نة ٖيَطؾيإ بهطيَتة غةض ،يةؾهطى ئاضتاباظ بةضةو
غةضضاوةى ْيٌ ضؤيؿت و ٖيَعى َيطابيع بةضةو َةَفيؼ ضؤيؿت .يةوىَ َيػطى و يؤْاْييةنإ
ضووْة ثيَؿواظى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي و دةْطيَهى غةخت ية ْيَوإ ئةوإ ضِوويسا ،نة
غةضةدماّ ٖةخاَةْؿييةنإ غةضنةوتٔ و ئيٓاضِووؽ نة ية زؤخيَهى قوضغسا بوو ،بؤ زووضطةى
(ثطؤؽ ثي ضؤؽ) ٖةآلت و يةوىَ ثةْاى ططت.
زووضطةي (ثطؤؽ ثي ضؤؽ) ية ْيَوإ زوو يكى ضِووباضي ْيًسا بوو ،ئيٓاضِووؽ بريى زةنطزةوة
بة ديَطرينطزْى ٖيَعةناْى يةوىَ ،بةثؿت بةغذي بة ٖيَعى زةضيايي يؤْاْيـ خؤي ية ٖيَطؾي
ٖةخاَةْؿييةنإ زةثاضيَعضيَت .ضةْس ثيَهسازاْيَو ية ْيَوإ ٖةضزووالزا ضِوويس ،غةضةدماّ
ٖةخاَةْؿييةنإ بطِياضياْسا نؤتايي بةو زؤخة بيََٓٔ .ةتطغي طةوضة نة ضِووبةضِووى ئةوإ
زةبؤوة ،بووْى نةؾتيية يؤْاْييةنإ بووٖ ،ةخاَةْؿييةنإ يةى ية يكةناْى ضِووباضي ْيًيإ
بة زابةؾهطزْى بةغةض ضةْس يكيَهسا وؾو نطز ،بووة َايةي ضِؤضووْي نةؾتيية يؤْاْييةنإ
يةو ؾويَٓةزا.
ية ٖيَطؾي ٖةخاَةْؿييةنإ بؤ غةض ئةو زووضطةية ،ئيٓاضِووؽ نة تواْاى بةضططى
ْةَابوو ،بةو َةضدةى طياْى خؤى و ياوةضةناْى بجاضيَعضيَت ،خؤى بةزةغتةوةزا .ية ْيَوإ ئةو
نةغاْةى يةطةٍَ ئيٓاضِووؽ بؤ باضةطةى َطابيع بطزضإْ ،يَعيهةى ؾةغت غةضباظى يؤْاْيـ
َيَٓى ثاضاغتين طياْيإ ثيَسضابوو ،ثامشاوةى ٖيَعى يؤْاْييةنإ نة زواى
ٖةبوو ،نة ئةواْيـ بةي
ضِؤضووْى نةؾتييةناْيإ يةْيَو طٌَ ية َيػط َابووْةوة ،ضيَطةى طةضِاْةوةيإ ثيَسضا ،بةو
ؾيَوةية بة تيَهؿهاْى ياخيبووْةنةى ئيٓاضِووؽ ،داضيَهي زيهة َيػط بؤوة بةؾيَو ية
ئيُجطاتؤضى ٖةخاَةْؿيي.
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ٖةضضةْسة دةْطةنة ظؤضى خاياْس ،بةآلّ غةضنةوتٓى يةؾهطى ئيَطإ ية َيػط ْيؿاْيسا
ٖةض ناتيَو ئيَطاْييةنإ( )4فةضَاْسةى ييَٗاتوويإ ٖةبوو بيَت ية غةخترتئ زؤخةنإ ،تةْاْةت
زووض ية وآلتةنةؾيإ ،تواْيوياْة غةضنةوتوو بٔ.
بة وتةى َيَصووْووغاْيـ ئةطةض ئةضزةؾيَط ثاؾايةنى خاوةٕ ئريازةى بةٖيَع بوواية و بة
َجؿتى غةضنطزةى وةى َطابيع و
قػةى زةوضوبةضةنةى ْةنطزباية ،زةيتواْى بة ٖاوناضى و ثاي
ئاضتاباظ بطِواتة دةْطى يؤْإ و ظياْى وايإ ييَبسات نة ْةتوأْ ثطِى بهةْةوة.
ية نؤتايي دةْطى َيػطزا ،ئيٓاضِووؽ و ٖاوضِيَهاْى ْاضزضإ بؤ ئيَطإٖ .ةْسىَ َيَصووْووؽ
َئَ ئيٓاضِووؽ ية
ْووغيوياْة ئةواْيإ ْاضز بؤ ٖةَةزإ بؤ ثيَؿطةى ئةضزةؾيَطٖ ،ةْسىَ زةي
ؾووف خطاية بةض ضاوةزيَطى .ئيٓاضِووؽ َاوةى ثيَٓر غاٍَ ية ؾووف بوو ،غةضةدماّ بة ٖؤى
ثيَساططى زايهى ٖةخاَةْـ ،ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ئةوى بةو ئافطةتة غجاضز ،ئةويـ ية
َةى نوضِةنةى ،ئيٓاضِووغي ية غيَساضةزا.
تؤي
نوشضاْى ئيٓاضِووؽ ناضيَو بوو ثيَضةواْةى بٓةَا و ْةضيتةناْى ئيَطاْييةنإ نة ضيَعيإ ية
َيَٓى ثاضيَعطاضى
َيَٓى خؤيإ زةططت و ثرت ية ٖةَووإ َطابيعى ظاواى ئةضزةؾيَط نة بةي
بةي
َيَٓييةى ئةضزةؾيَط تووضِة بوو و ية غوضيا ياخى بوو ،زواتط
طياْى ئيٓاضِووغي زابوو ،يةو بيَ بً
َٓةوايي نطز و داضيَهي زيهة َطابيع ية سهووَةتى خؤي َايةوة.
ئةضزةؾيَط زي
ئةونات ْةضيت بوو ية وآلتاْي زيهة نوضِ ية دياتى باب و بطا زةنوشضإ ،بةآلّ ئةضزةؾيَط
زواى ئةوةى ئيٓاضِووؽ نوشضا ،نوضِةنةى نة ْاوى (تاْى ضاؽ) بوو ،نطزة ثاؾاى ييبيا.
ْاوةضؤنى ئةو فةضَاْةى يةاليةٕ ئةضزةؾيَط بؤ زاْاْى (تاْى ضاؽ) بة ثاؾاى ييبيا ْووغطاوة ،تا
ئيَػتة َاوة و َاْ ةوةى ئةو فةضَاْة و َاْةوةى ثةضيآْاَةى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و
ٖةخاَةْؿييةنإ ية ضانةى (ثؤَجيؤؽ) َيَصووْووغي يؤْاْى ٖاوغةضزةَى ئةضزةؾيَطة ،ئةو
( )4ناتى خويَٓسْةوةى ئةو ثةضِتوونة زةبيٓري ظؤضيٓةى ئةو ناتاْةى ٖيَعةناْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿييي ية
اليةٕ ؾاظازة ٖةخاَةْؿيييةنإ بةضِيَوةبطاوة ،ؾهػتيإ ٖيَٓاوة ،تةْاْةت ئةو ئةفػةضاْةى زالوةضيإ
ْواْسووة ،ظؤضيٓةيإ ية ؾاظازةنإ ْةبووٕ ،بةضزةواّ ظؤضيٓةى ؾاظازةنإ ية بةضةى ؾةضِ ؾهاوٕ ،تةْاْةت ية
دةْطى َيػط ٖةخاَةْؿيي َاَى ئةضزةؾيَط بة ئاغاْى ؾهاو و نوشضا ،زواتط يةؾهطةناْى َطابيع و ئاضتاباظ
نة ٖى زةضةوةى ئيَطإ بووٕ ،غةضنةوتٓيإ زةغتةبةض نطزووة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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وؾة بة وؾةى ئةو ثةضيآْاَةيةى ية ثةضِتوونةنةى ْووغيوة و ئيَػتة ية ناتى خويَٓسْةوةى
ٖةضزوونياْسا ئيَُة زووضاضى غةضغووضَِإ زةبري و ئةطةض ئيَطاْى بري ٖةغت بة غةضفطاظى
زةنةئ ،غةضغووضَِاْى ئيَُة زةطةضِيَتةوة بؤ ْاوةضؤنى ئةو فةضَاْةى بؤ فةضَاْطِةوايي تاْى
ضاؽ يةاليةٕ ئةضزةؾيَطةوة ْووغطاوة ،تةْاْةت ية غيػتةَة زضيونطاغييةناْى ئيَػتةى
ديٗاْيـ زةطُةْة ،ضووْهة ية بةضاْبةض غةضبةخؤيي ييبيا تةْيا َةضدى ئةوة بووة ،نة زإ
بٓيَت بة طةوضةيي ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي.
بةثيَي ئةو فةضَاْة ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ضِاغتةوخؤ زةغت ْاخاتة ْاو بري و باوةضِى ئايٓى
و زاب و ْةضيتةناْى ييبيا ،ضِيَع ية ؾيَوةى بةضِيَوةبطزْى ئةو وآلتة ،زاب و ْةضيت ،ئائ و
َهى ييبيا زةططيَت.
ظَاْى خةي
َهى ئةو وآلتة
ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بةثيَي ئةو فةضَاْة باز ية ثاؾاى ييبيا و خةي
وةضْاططيَت ،ية ناتى ؾةضِزا زاواي غةضباظيإ ييَ ْانات ،ئةطةض زوشَٓيَو ٖيَطف بهاتة غةض
ييبيا ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ياضَةتى ييبيا زةزات بؤ ؾهاْسْى ئةو زوشَٓة .ية بةضاْبةض
تةواوى ئةو خاآلْة تاْى ضاؽ تةْيا ثيَويػتة باآلزةغتبووْى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ثةغةْس
بهات.
غةباضةت بة ظَإ ية فةضَاْةنةى ئةضزةؾيَطزا ثيَويػتة ضِووْى بهةيٓةوة نة ية ضابطزووزا
ٖةض ْةتةوةيةى ْةتةوةيةني زيهةي ؾهاْسباية ،ظَاْى خؤى بةغةضزا زةغةثاْسٕ .يةنةّ نةؽ
نة ئةو ْةضيتةى ْةٖيَؿت نوضوؾي زاَةظضيَٓةضى ٖةخاَةْؿييةنإ بوو ،زواتط ديَٓؿيٓةناْى
ضيَعيإ يةو ْةضيتة ططت و ظَاْى خؤيإ بةغةض نةغسا ْةغةثاْس ،يةناتيَهسا يؤْاْى و َةغؤٍ و
ئةواْي زيهة ئةدماَيإ زةزا.
بؤية زةبيٓري ْووغطاوي ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي بة ضةْسإ ظَإ ْووغطاوٕ ،بؤ ئةوةي
َو ْاضاض ْةبٔ ئةو ْوغاواْة بة ظَاْى فاضغي( )5خبويَٓٓةوة ،زواتط ية غةضزةَى
خةي
( )5ية ضِاغتيسا زةبيٓري ناتيَو نوضوف زةغةآلتى َازةناْى يةْيَوبطز ،بة وتةى خؤى ضيَٓووغي ئةوإ ئاغاْرت
بووة ،ية ضيَٓووغي ٖةخاَةْؿيي ي واتة فاضغةنإ ،ويَطِاى ئةوةف ْابيٓري ئةو ضيَعططتٓةى ية ظَاْى ْةتةوةناْي
زيهة ،طواية يةاليةٕ ٖةخاَةْؿيييةناْةوة ٖةبووة ،ضةْسى بةض َازةنإ واتة باثرياْى ئيَُةى نوضز نةوتووة،
تةْاْةت زةبيٓري ٖةض زواى ٖاتٓى ٖةخاَةْؿيييةنإ باؽ ية ظَاْى ئةو خاوةْة ضِةغةْةى ظؤضيٓةى ئةو
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ٖةخاَةْؿييةنإ زواى ئةوةى بةثيَي ْةضيتى ئةوإ ية وآلتاْى شيَطزةغتى ئةو ئيُجطاتؤضييةتة
قوتاخباْة نطايةوة ،ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي وتٓةوةى ظَاْى فاضغيإ بة ْاضاضى ْةنطز ،تةْيا
َو بة ئاضةظووى خؤيإ ئةو ظَاْةيإ زةخويَٓس.
ٖةْسىَ خةي
َػونةوتى ثاؾا يؤْاْييةناْى بووْة ديَٓؿيٓى
ئةطةض ئةو ضِةوتاضة بةضاوضز بهةٕ بة ٖةي
ئةغهةْسةض ،يةنيَو ية ئةوإ واتة (ئةْتيؤ نؤغي ضواضةّ) ثاؾاى ظدمريةى غًونى نة ية
َى ثاؾايةتيسا غةزإ َطؤظيإ
غاآلْى ( 175تا  164خ .ظ) ثاؾا بووة ،ية َاوةى ياظزة غاي
بة ٖؤى ْةظاْيٓى ظَاْى يؤْاْييةوة نوؾتْ .ةضيتى ئةو وابوو نة ثياواْى خؤى زةْاضز بؤ
زؤظيٓةوةى ئةو نةغاْةى ظَاْى يؤْاْيإ ْةزةظاْىٖ ،ةض ثياويَو ظَاْى يؤْاْى ْةظاْيبوواية
نوؾتٓى ئةضى زةبوو ياخؤ زةبوواية ثاضةيةنى ظؤض بسات و طياْى خؤى بهطِيَتةوة.
وةى نةتعياؽ ْووغيويةتى يةى ية ْةضيتةناْى ئيَطاْيية نؤْةنإ خػتٓةضِووى َيوةناْيإ
َٓؿري و خؤف ،زواى ئةوةى َاوةيةى بةغةض زةغةآلتيى يؤْاْييةناْسا تيَجةضِى،
بوو بة ئاواظى زي
َيَٓةوة و ضؤشيَو (زى َيَرتيؤغي زووةّ) زوايري
ئةوإ ْاضاض بووٕ ئةو ئاواظاْة بة ظَاْى يؤْاْى بً
ثاؾاى غًوونى ية ناتى تيَجةضِبووْى بة ضيَطةناْى ْيَوؾاض ،طويَبيػيتَ ،يوةفطؤؾيَو بوو بة
ئاواظى ئيَطاْى ناآلناْيإ زةخةْةضِووٖ ،ةضضةْسة وؾةناْى َيوةفطؤؾةنة يؤْاْى بوو ،بةآلّ بة
ٖؤى ئاواظة ئيَطاْييةنةى باْطى نطز ،زواى ئةوةى غوونايةتى ثيَهطز ،فةضَاْى نطز تا ثةدما
غههةى ظيَطِى ييَ بػتيَٓٔ تا تيَبطات ية زاٖاتووزا ثيَويػتة ئاواظةنةؾي بطوضِيَت بة ئاواظى
يؤْاْى.
بة غةضةْر يةو بابةتاْةى غةضةوة زةبيَت بطوتطيَت ،ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ئةطةض بة
وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ خويَٓطِيَصيـ بوو بٔ ،بةآلّ ضيَعيإ ية ئائ ،زاب و ْةضيت و
ظَاْى ْةتةوة شيَطزةغت و ؾهػت خواضزووةنإ زةططت ،ئةطةض بابيإ بة تاواْى ْاثانى
بهوؾتاية ،نوضِةنةيإ ْةتةْيا ْةزةنوؾت ،بططة ية دياتى باونى زةياْهطزة ثاؾا.

خانةى بة ئيَطإ زةْاغطاْ ،ةَا ،تةْاْةت ظَاْى فاضغي بة نةَونوضِى و بيَ تواْاييؿييةوة بووة ظَاْى فةضَى
و ضيَطةى طةؾةنطزْي ية ضيَٓووؽ و ظَاْى َاز واتة نوضزى طريا" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ئاشتى نيَوان هةخامةنصيي و يؤنانييةكان

يةنيَو ية ناضة زياضةناْى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص نؤتايي ٖيَٓإ بوو بة دةْطى ْيَوإ يؤْإ
و ٖةخاَةْؿيي و ٖيَٓاْةزي ئاؾتييية ية ْيَوإ ٖةضزوو وآلتسا.
دةْطةناْى ٖةخاَةْؿييةنإ و يؤْاْييةنإ نة ية غةضزةَى نوضوؾسا ٖؤناضةناْى
َساْي زةغتيإ ثيَهطز ،ية غةضزةَى زاضيوؾي طةوضة و خةؾاياضى نوضِيسا طةيؿتة
غةضٖةي
يووتهة ،بؤ ٖةخاَةْؿييةنإ ظؤض ظياْي ٖةبوو ،ضووْهة ظياْى ية باظضطاْى ئةوإ ية
َةزيتةضاْةى ضؤشٖةآلت زةزا.
يؤْاْييةنإ ْةتةْيا بة نةؾتييةناْيإ زةغتيإ زةططت بةغةض ئةو نةؾتيياْةى ناآلناْى
ٖةخاَةْؿييإ زةطواغتةوة ،بططة زوو ٖةظاض و غيَ غةز غاٍَ بةض ية (ْاثًيؤْى يةنةّ) ،ضواض
غةز غاٍَ ثيَـ (طاْسى) غياغةتى طةَاضؤى ئابووضييإ ية زشى ئيَطإ ثيازة زةنطز و ناآل
ئيَطاْييةنإ بةطؿتيي و بة َافووضي ئيضطاْيياْيإ بةتايبةتي ية َةزيتةضاْةى ضؤشٖةآلت
ياغار زةنطز ،ثيَويػتة بعاْطيَت َافووضي ئيَطاْيإ يةنيَهة ية ناآل ٖةضة نؤْةناْى
ٖةْاضزةنطاوى ئةو وآلتة ،ية زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةض يةئيَػتةَ ،افووضي ئيَطاْيإ يةى
ية ناآل ٖةْاضزةنطاوةنإ بووٖ ،ةْسيَ ية ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ وةى ضيَع ية ئايٓى ْةتةوةناْي
زيهة نة يةشيَط زةغتيإ بووَٕ ،افووضيإ زةنطزة زياضى بؤ ثةضغتطةناْيإٖ ،ريؤزؤت ناتى
ضووْى بؤ َيػط ية يةنيَو ية ثةضغتطة َةظْةناْى ئةو وآلتةَ ،افووضيَهي بيٓى نة يةاليةٕ
يةنيَو ية ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي نطابووة زياضى بؤ ئةو ثةضغتطةية.
غةضةضِاى ياغاخبووْى ناآلناْى ٖةخاَةْؿيي ية َةزيتةضاْةى ضؤشٖةآلت ،ثاؾا
ٖةخاَةْؿييةنإ ْاضاضبووٕ بةضزةواّ ية وآلتاْى نةْاضةناْى َةزيتةضاْة غةضباظطةى طةوضة و
بةٖيَعيإ ٖةبيَت تا ضيَططى بهةٕ ية ضةتةيي يؤْاْييةنإ .يؤْاْييةنإ ثرت بة ٖيَعة
زةضياييةنةيإ ضةتةييإ يةو وآلتاْةى ئةو نةْاضاْة زةنطزٖ ،ةْسىَ نات غةضباظيؿيإ
زازةبةظاْس ،زاْاْى ئةو غةضباظطة بةٖيَعاْةف بؤ ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ تيَضووى ظؤضى
زةويػت.
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ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص بطِياضيسا خؤى ية ئةو تيَضووة قوضغاْةى ئةو غةضباظطاْة ضِظطاض بهات
و باظضطاْى ٖةخاَةْؿييةنإ ية َةزيتةضاْةى ضؤشٖةآلت ئاظاز بهات و بطةوى ثيَبسات،
ْاَةيةنى بؤ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا ْووغي نة ْاوةضؤنةنةى بطيَتى بوو ية" :زةظاْري
يؤْاْييةنإ بةٖيَع و ئاظإ و ية دةْطى ئيَُةزا ية َطزٕ ْاتطغٔ ،ئيَُةي ئيَطاْييةناْيـ ٖةض
وةٖائ ،ويَطِاى ئةوةف بة باوةضِى َٔ ئةطةض ئاؾتى ية ْيَواصياْسا ٖةبيَت ،باؾرتة ية دةْط."..
زواى ئةو ثيَؿةنيية ،ئةضزةؾيَط زاواى ية غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا نطز تا ية ؾويَٓيَو يةنسيي
ببيٓٔ و غةباضةت بة ئاؾتى بسوئَ تا بطةْة ضيَههةوتٓيَو نة ببيَتة ٖؤناضى ئاؾتى ٖةتايي ية
ْيَواْياْسا.
َةت ضةظاَةْسي ْيؿاْسا تا ية (نطيعؤ
غيُؤٕ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا غةضةتا بة ضواي
ثؤييؼ)( )1يةنسيي ببيٓٔ ،بةآلّ زواتط بة ْاَةيةى زاواى ية ئةضزةؾيَط نطز تا ؾاْسيَو بؤ
زاْوووغتاْسٕ ضةواْة بهات ،ئةو زةغتةية تةواوى زةغةآلتةناْى غةضؤنى نؤَاضيإ زةبيَت،
ئةضزةؾيَطيـ ضووْهة ْياظى ثاى ٖةبوو ،يةطةٍَ ئةو بابةتة ضِةظاَةْسيى ْواْس ،ؾاْسى يؤْاْى
بة غةضؤنايةتيى (نايياؽ) نة ية نةغايةتيية زياضةناْى ئةغيٓا بوو ،زواى َاوةيةى ية
ؾووف يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص يةنسييإ بيٓى.
بيَطوَإ بةيةى طةيؿتٓى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و ياوةضةناْى نة ٖةَوويإ ضيؿى زضيَص و
يووييإ ٖةبوو ،يةطةٍَ ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا و ؾاْسى ياوةضى نة ٖةَوويإ ضيـ و
َػونةوتى ثاؾاى
َيإ زةتاؾي ،زضيةْيَهى غةيطى ضيَ نطزووة .دطة ية دًوبةضطيإٖ ،ةي
مسيًَ
ٖةخاَةْؿيي و ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى يؤْإ و ٖاوضِيَهاْى ،بضوونرتئ دياواظيى ْةبووة
يةطةٍَ ٖةض يةنة يةو نؤْفطاْػة غياغييياْةى نة يةْيَوياْسا ْويَٓةضة ئاغت باآلناْى وآلتإ
يةطةٍَ ضاويَصناض و ثػجؤضةناْيإ ثيَهةوة زاْووغتاْسٕ زةنةٕ .ثؤَجيؤؽ َيَصووْووغي يؤْاْى و

( )1نطيعؤ ثؤييؼ ئيَػتة ْاوى ئيَػهوتاضيية و ية تةْيؿت طةضووى بػفؤضة ،ئيَػتة الى ضؤشٖةآلتى ؾاضى
َآل"
ئيػتاْبووٍَ ثيَو زةٖيَٓيَت و بةؾيَو بوو ية ْاوضة شيَطزةغتةناْى ٖةخاَةْؿيي" .ظةبيشوي
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ٖاوغةضزةَى ئةضزةؾيَط زةَييَت :ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و ياوةضةناْى ية اليةنى َيَعةنة زاْيؿذي
()2
و ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا و ؾاْسى ياوةضى ية اليةنيَهي زيهةي َيَعةنة.
َيَت يةغةض َيَعةنة ْةخؿةيةنى َةظٕ ٖةبوو ،نة اليةنى نةْاضةناْى
ثؤَجيؤؽ زةي
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ نيَؿطا
ضؤشٖةآلتى زةضياى غجى و اليةنةي زيهةيـ نةْاضةناْى زةوي
َة ثؿرتِاغت زةناتةوة ،نة ية ناتى يةؾهطنيَؿيي
بوو ،ئةّ وتةيةى ثؤَجيؤؽ ئةو ٖةواي
خةؾاياض بؤ يؤْإ باغهطا ،نة ية ئةو غةضزةَةزا ْةخؿةى دوططافى زةنيَؿطا.
بة وتةى ثؤَجيؤؽ ؾاْسةنة ثيَهٗاتبوو ية ثياواْى ئةغيٓاَ ،ةنةزؤْيا ،تػازي و
ئيَػجاضت .بؤية ْويَٓةضاْى ضواض وآلت ية وآلتة بةٖيَعةناْى يؤْإ يةو زاْيؿتٓة بووٕ .بووْى
َةتة ؾاضةناْي زيهةي يؤْإ يةو ؾاْسة ثيَويػت ْةبوو ،ضووْهة ثاؾاى
ْويَٓةضى زةوي
ٖةخاَةْؿيي ضاوى زةغهةوتى يةو وآلتاْة ْةبوو ،زاواى ظةويوظاضى ئةواْى ْةزةنطزٖ ،يضى
َةتةؾاضى َةظْي يؤْإ بووٕ ،زةياْتواْى ية
يةو ضواض وآلتةف ْةزةويػت ،ئةوإ ضواض زةوي
دياتى ئةواْي زيهةيـ بسوئَ و يةو زاْيؿتٓة ئاَازة بدي.
ئةضزةؾيَط وتى :ئيَػتة زوشَٓايةتى خؤتإ يةطةٍَ ئيَُة وةال بٓئَ ،ئيَُة ئاَازةئ
ثيَؿٓياظة باؾةناْتإ ثةغةْس بهةئ.
نايياؽ وتى :زاواى ئيَُة ئةوةية ،ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ٖيض زاوايةنى بةضاْبةض زواظزة
زووضطة يؤْاْييةنة و قوبطؽ ْةبيَت.
ية ناتى غاظزاْى ئةو نؤبووْةوةية زواظزة زووضطة يؤْاْييةنة و زووضطةى طةوضةى قوبطؽ
يةشيَط زاطريناضى يؤْاْييةنإ بووٕ ،ية ضِاغتيسا يؤْاْييةنإ بة زةغتةواشةى ئةَطِؤ ،خواظياض
(ئيَػتةتؤنؤ)بووٕ ،واتة ئةوةى ية ناتى طفتوطؤ ٖةية وةى خؤى و بيَ زةغتهاضى سييَٓيَتةوة.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص وتى َٔ :ثيَؿٓياظى ئيَوة ثةغةْس زةنةّ ،نة زواظزة زووضطةنة و
قوبطؽ ببٓة ٖى ئيَوة ،بةآلّ ئيَوة يةْيَو خؤتاْسا ضةْسئ وآلتٔ و ْاظاْطيَت زواى ئةوة يةْيَو
خؤتاْسا ضِاتإ ية بةضاْبةض زواظزة زووضطةنة و قوبطؽ ضؤٕ زةبيَت ،بؤية زةَةويَت زؤخى ئةو
(َ )2يَع ْاويَهى فاضغيية ،ية ظَاْى فاضغييةوة ضؤيؿتووة بؤ ظَاْةناْي زيهة ،ئيَطاْييةنإ تا نؤتايي
غةضزةَى غاغاْييةنإ ية ثؿت َيَع زازةْيؿذي و خواضزْيإ ية ثؿت َيَع زةخواضز ،زاْيؿذي و ْإ خواضزٕ
َآل"
يةغةض ظةوى زواى ئةو غةضزةَة ية ئيَطإ ٖاتةنايةوة" .ظةبيشوي
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زواظزة زووضطة و زووضطةى قوبطؽ ئاضاّ بيَت ،ضووْهة زةَةويَت زواى بةضقةضاضبووْى ئاؾتى
ثيَوةْسيي باظضطاْيِ يةطةٍَ ئةواْسا ٖةبيَت.
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ ثةغةْسيإ نطزووة ،نة زواظزة زووضطةنة و
نايياؽ وتى :زةوي
قوبطؽ يةبةض زةغتى ئةغيٓا بيَت.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص وتى :ية بةضاْبةض ثيَساْى زواظزة زووضطةنة و قوبطؽ بة ئيَوةَٔ ،
َوةؾيَٓسضيَتةوة ،بة تايبةت نة زةظامن تيَضوويةنى ظؤض
زاواناضّ ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا ٖةي
قوضغى بؤ ئيَوة ٖةية.
َوةؾيَٓيٓةوة ،بةآلّ ٖيَٓسةى بتواْري
نايياؽ وتى :ئيَُة ْاتواْري ٖيَعى زةضيايي خؤَإ ٖةي
َةتة
َٓةوةؾاْسْةوةؾي زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى يةواْةية زةوي
نةَى زةنةيٓةوةٖ ،ؤناضى ٖةي
ؾاضةناْي زيهةي يؤْإ ٖيَطف بهةْة غةضَإ ،ئةو ثيَؿبيٓييةى نايياؽ زضوغت زةضضوو،
دةْط ية ْيَوإ ْةتةوة يؤْاْييةنإ ضِوويسا ،ية َيَصووزا بة دةْطةناْى (ثًؤثؤْع) ْاغطا،
تؤغيسيس باغي ئةو دةْطة زضيَصخايةْاْةى بة زضيَصى ْووغيوةتةوة.
يؤْاْييةنإ ية بةضاْبةضزا ثيَؿٓياظيإ نطز ،نة غةضباظطة بةٖيَعةناْى ٖةخاَةْؿيي ية
نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى َةزيتةضاْة البسضئَ.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص بة زةّ ثيَهةْيٓةوة وتى :ئايا ئيَوة زةتاْةويَت غةضباظطةنامن البسةّ تا
ئيَوة بة ئاظازى ٖيَطف بهةْة غةض وآلتةناْى َٔ.
نايياؽ وتىْ :ةخيَط ،بططة يةو ضواْطةوة زةَاْةويَت ئةو غةضباظطاْة البضٔ ،ضووْهة
َةتطغيُإ ٖةية نة ئةوإ ٖيَطف بهةْة غةض يؤْإ.
َوةؾيَٓيَتةوة ،بؤية بةبيَ ططفت بةو ثيَؿٓياظة
ئةضزةؾيَط خؤى زةيويػت ئةو غةضباظطاْة ٖةي
ضِاظى بوو ،زواتط باؽ ية زيًةناْي دةْط نطا و بطِياضزضا تةواوى زيًةنإ ئاظاز بهطئَ ،بةآلّ
ئةو زيالْة نة ية ئيَطإ ياخؤ يؤْإ ْيؿتةدئَ بؤيإ ٖةية بة ئاضةظووى خؤيإ سييَٓٓةوة .زواتط
باغي باظضطاْى نطا ،ضةظاَةْسى ثيَؿاْسضا ،نة ياغاخبووْى ناآل ئيَطاْييةنإ يةاليةٕ يؤْاْةوة
ْةَيَٓيَت.
ٖةضوةٖا ضةظاَةْسى زضا بة ئةوةى ٖةخاَةْؿييةنإ ية ٖةض ؾويَٓيَهى يؤْإ و
زووضطةناْى بتوأْ ناآلناْيإ بفطؤؾٔ ،يؤْاْييةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ية تةواوى غٓووضى
ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي ئاظاز بٔ ية فطؤؾتٓى ناآلناْيإ .غةباضةت بة
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قةضةبوونطزْةوةناْى دةْط ْة ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و ْة ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاض يةو باضةيةوة
ئاَاشةيإ بة ٖيض ؾتيَو ْةنطز ،زاْووغتاْسْةناْى يؤْإ و ٖةخاَةْؿيي غيَ ضؤشاْى خاياْس،
يةو غيَ ضؤشةزا يؤْاْييةنإ َيواْى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بووٕ ،بة وتةى ثؤَجيؤؽ
َيَصووْووغي يؤْاْى ئةوإ بة ؾيَوةيةنى ؾاٖاْة خعَةت زةنطإ.
ضؤشى ضواضةّ نة زاْووغتاْسْةنإ تةواو ببوو ،ثيَؿةنى ثةضيآْاَةى ئاؾتى و زؤغتايةتى
ْيَوإ ٖةضزوو اليةٕ ْووغطا ،زواى ثيَساضووْةوة بة ٖةضزوو ظَاْى يؤْاْى و فاضغي ْووغطايةوة.
َيَت ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص و ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا و ْويَٓةضاْى
ثؤَجيؤؽ زةي
تيػازي و َةنسؤْيا و ئيَػجاضت غةضةضِاى َؤضنطزْى زوو ويَٓةى ْووغطاوةنة ،ثةدمة َؤضيؿيإ
يةغةض ثةضياْةنة زاْا ،ييَساْى ثةدمةَؤضيـ بةغةض ويَٓةى ْووغطاوةناْسا ،واتاى ئةوةية ئةونات
َةناْى غةض قاَهى َطؤظةنإ ،ئاَطاظى ْاغيٓةوةي َطؤظةناْة.
ظاْيوياْة ٖيًَ
نايياؽ ْويَٓةضى غةضؤنى ئةغيٓا ،زواى َؤضنطزْى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى يةطةٍَ
َى نة
ٖةخاَةْؿييةنإ ،نةوتةبةض يؤَةى ٖاوْيؿتُاْييةناْى و تاواْيإ خػتةثاي
بةضشةوةْسييةناْى ْةتةوة يؤْاْييةناْى قوضباْي ٖةخاَةْؿييةنإ نطزووة ،تةْاْةت
تاواْباضيإ نطز ،نة غووزى ية ظيَطِى ئيَطإ وةضططتووة ،واتة خؤى بة ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص
فطؤؾتووة.
يةو ناتة بةزواوة بابةتى ظيَطِى ئيَطإ ية َيَصووة يؤْاْييةناْسا بوو بة بابةتيَهى ٖةضزةَيي،
ٖةَوو َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ باغيإ نطزووة ،ضووْهة ٖةخاَةْؿييةنإ ويَطِاى ئةوةى
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ و
يةطةٍَ يؤْإ ئاؾتييإ نطزبوو ،بةآلّ زةغتيإ زةخػتة ْيَو ناظيَى زةوي
ظيَطِيإ زةزا بة ٖةْسيَهيإ.
َةتة ؾاضةناْى
يةنيَو ية ئاناَةناْى ثةضياْى ئاؾتى ْيَوإ ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص و زةوي
يؤْإ ،ئةوة بوو نة ئةفػةض و غةضباظة يؤْاْييةنإ وةى نطيَططتة ٖاتٓة ْيَو يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي و ية يةؾهطى ئيَطاْسا زةغت بةناض بووٕ.
ية ضابطزووؾسا ٖةض وةى ية ضِووزاوةناْى غةضزةَى نوضوف و زاضيوؾسا بامسإ نطز غةضباظة
يؤْاْييةنإ زةٖاتٓة ْيَو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ،بةآلّ ٖةَوو َيَصووْووغةنإ ئةو بابةتةيإ
ثؿرتِاغت ْةنطزووةتةوة ،زةَاضطريى و ْيؿتُاْجةضوةضي ضيَطط بووة ،زإ بةوة بٓئَ نة غةضباظة
يؤْاْييةنإ ضووْة بؤ خعَةتى يةؾهطى بةضبةضةنإ ،بةآلّ زواى ضيَهةوتٓى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ
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و ٖةخاَةْؿييٖ ،ةَوو َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زاْيإ ْاوة بة بةؾساضى ئةفػةض و غةضباظة
يؤْاْييةنإ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي وةى بةنطيَطرياو ،بة ٖةَإ ظَإ ية باضةياْةوة زواوٕ،
ئةفػةض و غةضباظة يؤْاْييةنإ ية بواضى دةْطسا ٖيَٓسة بةٖا و بايةخيإ ٖةبوو ،نة ثاؾا
ٖةخاَةْؿييةنإ َووضةى يةى داض ظؤضيإ ثيَسةزإ و غووزيإ ية ئةوإ ية دةْطةناْسا
زةبيٓى.
ديَطةى طوَإ ْيية ،نة غةضباظة ثيازة ٖؤخ ييتةناْى يؤْاْى ية ضِووى دةْطييةوة ظؤض بة
بةٖا و بايةر بووٕٖ ،ةضداضيَو يةطةٍَ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زةدةْطإ ،بةٖاى خؤيإ
زةغةغياْسةوة ،بةآلّ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بيَبةف ْةبوو ية غةضباظى ئاظا و زييَط ،تا تها ية
يؤْاْييةنإ بهات ية بةضاْبةض وةضططتٓى َووضةى ظؤض بيَٓة ْيَو يةؾهطى ئةوإ.
ية ضِاغتيسا غةضباظة يؤْاْييةنإ نةّ زةضاَةت بووٕ ،بةو ٖؤيةؾةوة خؤبةخؿاْة بؤ
بةزةغتٗيَٓاْى ئةو َووضةيةى ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ ثيَيإ زةزإ ،زةٖاتٓة ْيَو يةؾهطى
ئةوإٖ ،ةخاَةْؿييةناْيـ بةثيَي ثيَويػت َووضةيإ ثيَسةزإ ،ئةو ناتيـ وةى ئيَػتة
يؤْاْييةنإ ْاضاضبووٕ بؤ بةزةغتٗيَٓاْى بصيَويإ ية وآلتةنةيإ بطِؤٕ و نؤض بهةٕ ،غةضباظةنإ
ية ناتى ئاؾتييسا بيَهاض زةَاْةوة ،بؤية خؤبةخؿاْة زةٖاتٓة ضيعى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي.
َهى
يةنةّ زةغتة ية غةضباظة بةنطيَطرياوةناْى يؤْاْى نة ٖاتٓة ْيَو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي خةي
َةتة ؾاضى (ئاضنازى) ية باؾووضى يؤْإ بووٕ ،ثؤَجيؤؽ شَاضةى ئةوإ بة ضواضغةز نةؽ
زةوي
زةظاْيَت .ية غةضزةَاْى زواتطيـ ئةو غةضباظة يؤْاْيياْةى وةى نطيَططتة زةٖاتٓة ْيَو يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي ٖى وآلتاْى باؾووضى يؤْإ بووٕ ،نة بة ْاوضةى ثًؤثؤْع ْاغطابووٕ ،ضةْسئ داض
َيإ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زةنطز و بةْاوباْطرتيٓيإ ية
غةضباظة يؤْاْييةنإ ية ناتى دةْطسا فيًَ
دةْطى زاضيوؾى غيَيةّ يةطةٍَ ئةغهةْسةضى َةنسؤْى ية نةْاضى ضِووباضي ٖاييؼ بوو ،يةو دةْطةزا
غةضباظة يؤْاْييةناْى ْيَو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةثطِ اليةنى يةؾهطةنةيإ ضؤٍَ نطز و واظيإ ية
دةْط ٖيَٓا ،ية ئاناَسا يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زووضاضى ؾهػت ٖات.
يؤْاْييةنإ زواى ٖاتٓيإ بؤ ْيَو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي وةى غةضباظ و ئةفػةضة
ئيَطاْييةنإ بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ ،بةآلّ ٖةضطيع ئةفػةضيَهى يؤْاْى ْةزةنطا بة فةضَاْسةى
يةنةيةنى غةضباظى ئيَطاْييةنإٖ ،ةَوو َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ثؿرتِاغتيإ نطزووةتةوة نة
يةو ضؤشةوةى يؤْاْييةنإ بووْة غةضباظ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي تا ضِووخاْى ئةو ظدمرية
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ثاؾايةتيية بة زةغت ئةغهةْسةضى َةنسؤْي ،غةزةيةنى خاياْس و يةو َاوةيةزا ٖةْسيَو ية
ئةوإ بووْة ٖاوْيؿتُاْى ئيَطاْىٖ ،ةْسيَهيإ شْى ئيَطاْيإ ٖيَٓا و بووْة خوزإ غةضَاية و
َو و َاٍَ.
َوي
ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ئيَطإ بووة ْاوةْسى ظاْػت و ٖوْةض و ئةزةبٖ ،ةض
نةغيَو يةو بابةتاْة بةٖطةى ٖةبوواية ،زةضِؤيؿتة ئيَطإ و زةيتواْى يةو وآلتة بة ئاغووزةيي
بصيت ،يةنيَو يةو يؤْاْيياْةى ضوو بؤ ئيَطإ بة نوزي تؤؽ ْاغطا بوو ،ئةو فةيًةغووف بوو ،ية
ئيَطإ قوتاخباْةيةني ْويَي فةيػةفى زاَةظضاْس ،نة فةيػةفةنةي بطيَتى بوو يةَ( :طؤظ تا
زةتواْيَت ،ثيَويػتة بة خؤؾي بصيت ،بة تةواوبووْى ئاَطاظةناْى خؤؾطوظةضاْيـ ،ثيَويػتة
خؤى بهوشيَت) ،نوزي تؤؽ ضاضةغةضى تةواوى ططفتةناْى شياْى ية خؤنوؾذي زةبيٓيةوة ،بؤية
ؾويَٓهةوتواْى خؤى ئاَؤشطاضى زةنطز ثةْا ببٓة بةض خؤنوؾذي.
ويَطِاى ئةوةى وضةى ئيَطاْييةنإ بة ؾيَوةيةى بوو ،نة ْةياْسةتواْى ئةو بريؤنةية ثةغةْس
بهةٕ ،بةآلّ بة ٖؤى ئةوةى ئةو بريؤنةية ْويَ و غةضةدمطِانيَـ بوو ،تا ئةونات نةؽ ئةو دؤضة
بريؤنةيةى ْةبيػتبووٖ ،ةْسىَ ؾويَٓهةوتووى ثةيسا نطز ،ئةو فةيػةفةيةٖ ،ةَإ فةيػةفةى
(زاآلْييةنإ)ـة ،نة زواى غةزةيةى ية ضِؤشٖةآلت يةاليةٕ ظةْووْى قوبطغي زاَةظضيَٓسضا،
ٖؤى ْاغيين ئةو فةيػةفةيةف بةو ْاوة زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى ظةْووٕ ية زاآلْى باظاضِةناْسا
َيَري يؤْاْييةى
واْةناْى ئةو فةيػةفةيةى زةوتةوة ،تةْيا َةبةغتُاْة ئاَاشة بةوة بسةئ و بً
ٖات و غووزى ْابةديَي ية خوزاوةْسى نطاوةى ئةضزةؾيَط وةضططت و بريؤنةيةنى ٖيَٓاية ثيَـ
نة ْة تةْيا يةطةٍَ وضةى ئيَطاْييةنإ ْةزةطودما ،بططة يةطةٍَ بةضشةوةْسييةناْى ٖيض
َطةيةنى ضيَو و ؾاضغتاْى نؤى ْةبوو.
نؤَةي
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ية غةضةتازا ٖيض ططيٓطى بة فةيػةفةي نؤزي تؤؽ ْةزا ،ضووْهة
فةيػةفةي ئةو ثياوة يةالى ئةو بة ضازةيةى ثةغت بوو نة ثيَي وابوو ٖيض نةؽ ثةغةْسى ْانات،
َو ية زةوضى نوزي تؤؽ نؤبووْةوة ،ضةْس
بةآلّ ضووْهة ئةو فةيػةفةية ْوىَ بوو ،شَاضةيةى خةي
نةغيَهيإ خؤيإ نوؾت ،ئةَة وايهطز ئةضزةؾيَط فةضَاْى ططتٓى نؤزي تؤغى زةضنطز ،ئةو ثياوة
نة زةيعاْى يةواْةية غعا بسضيَت ،خؤى سةؾاضزا و ؾويَٓهةوتواْيؿى خؤيإ ؾاضزةوة ،فةيػةفةى
ئةو بوو بة فةيػةفةيةنى ْٗيَٓى ،ضووْهة ئةغتةّ بوو ضيسي بتواْيَت ئةو فةيػةفةية بة ئاؾهطا
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بآلو بهاتةوة ،بؤية بة ْاضاضى ية ئيَطإ ٖةآلت ،زواى ضؤيؿتٓيؿى ؾويَٓهةوتوواْى بة طؿتيي الواظ
بووٕ ،ئةو بعاظة فةيػةفييةف بة تةواوةتى يةْيَو ضوو.
ويَطِاى ئةوةى نوزي تؤؽ غووزى خطاثى ية َيواْسؤغتى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بيين،
ويػتى تؤيةنى ظياْبةخـ ية ئيَطإ بضيَٓيَت ،بةآلّ ئةضزةؾيَط خؤؾةويػتى خؤى ية ظاْا
يؤْاْييةنإ ْةططتةوة ،ئةوإ بةضزةواّ بووٕ ية ديَٗيَؿتٓى ْيؿتُاْيإ و ٖاتٓيإ بؤ ئيَطإ.
ئةطةض ْووغيٓةناْى زةى ْؤٕ بة غةضضاوة وةضبططئ ،زةبيٓري نة نةغيَهى وةى غونطات
َي و زواى
نة ية طةوضة فةيًةغووفةناْى يؤْإ بووة ،ية تةَةْى ضٌ و ثيَٓر ياخؤ ثةدما غاي
ٖةآلتٓى نوزي تؤؽ ،غةفةضى بؤ ئيَطإ نطزووة ،نةوتووةتة بةض خؤؾةويػتى ئةضزةؾيَط ،ئةطةض
ية ئيَطإ َابايةوة ،تا زوا غاتةناْي شياْى ياخؤ الْى نةّ تا زواضؤشى َطزْى ئةضزةؾيَط ،واتة
َى ( 424خ .ظ) بةضِيَعةوة ية ئيَطإ زةشيا.
غاي
غونطات تةْاْةت زواى َطزْى ئةضزةؾيَط زةيتواْى ية ئيَطإ بيَتٖ ،ةضضةْسة ئةواْةى ية
َى ( 399خ .ظ) بووْة ثاؾا ،بايةخى ظاْا
َى َطزْى ئةو ية غاي
زواى َطزْى ئةضزةؾيَط تا غاي
َهى ئيَطإ بؤ ظاْا يؤْاْييةنإ بة طؿتيي و بؤ غونطات بة
يؤْاْييةناْيإ ْةزةظاْى ،بةآلّ خةي
تايبةتى ضيَعيإ ٖةبوو ،ئةو ظاْا طةوضةية ئةطةض ية ئيَطإ شيابووايةْ ،اضاض ْةزةبوو داَى
ؾونطاْة خبواتةوة و نؤتايي بة شياْى بيَٓيَت.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ يؤَةى شياْى تايبةتى ئةضزةؾيَطيإ نطزووة ،تةْاْةت ئةو
يؤْاْيياْةى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَط ية ئيَطإ بووٕ ،زواى طةضِاْةوةيإ بؤ وآلتةنةيإ ية
بريةوةضيةناْياْسا بة باؾي باغي شياْى تايبةتى ئةويإ ْةنطزووة ،بةثيَي َيَصوو زةبيَت ئةو
بابةتة ثؿرتِاغت بهةيٓةوة نة شياْى تايبةتى ئةو بة ٖةَإ ؾيَوة بووة نة باغي نطاوة.
بة وتةى يؤْاْييةنإ ئةضزةؾيَط ية ضةْس ؾويَٓيَهى دياى ئيَطإ ٖةْسىَ باخى ٖةبووٕ ،نة
بة (ْيهاض) ْاو زةبطإ ،ئةو وؾةية ية ظَاْى ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي ٖاتووة و ية ثةًٖةوى
غاغاْى واتانةى بؤتة (ْيطاضغتإ) و نةَيَو طؤضِاوة.
َيَو شْى
ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ْيهاض بؤ ئةو ؾويَٓاْة بةناض زةٖات نة نؤَةي
دوإ و ؾؤر و ؾةْط و ْةمشيًى ييَ بوواية ،ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ئةو وؾةية بة ؾيَوةى
(ْيطاضغتإ) بؤ ئةو ؾويَٓة بةناض زةٖات ،نة ويَٓةى دواْى ييَ زابٓطيَت ،بة زةغتةواشةى ْويَ
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ئةو ؾويَٓة بطيَيت بووة ية ثيَؿاْطةى ويَٓة .ية غةضزةَى
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ٖةخاَةْؿييةنإ بة سةضةَػةضايةنى طةوضة زةوتطا نة شَاضةيةنى ظؤض ئافطةتى دواْى ي َي
زةشيا .بة وتةى يؤْاْييةنإ ية وآلتاْي زيهة ئافطةتى ؾؤخيإ بؤ ئةضزةؾيَط زةٖيَٓا و يةوىَ
يةاليةٕ نةغاْى ؾاضةظاوة ثةضوةضزة زةنطإ تا بعأْ بة ض ؾيَوةيةى يةطةٍَ ئةضزةؾيَط ضِابويَطٕ.
َيَتَ ،اَاْةنإ ية ْيهاض ْةزةٖاتٓة زةضةوة ،ضووْهة
ثؤَجيؤغي َيَصووْووغي يؤْاْى زةي
َى ية ئةضزةؾيَط ْةبيَت .بيَطوَإ ئةو بابةتة ظيَسةضِؤيي
ٖيض ضؤشيَو ْةبوو نة ئافطةتيَو َٓساي
تيَساية ،ضووْهة ئةضزةؾيَط يةى ْةفةض بوو ،ية يةى ناتسا ْةيسةتواْى بضيَتة ؾويَٓة
دياواظةناْى وآلت و ية ٖةَوو ْيهاضةنإ بيَتٖ ،ةضوةٖا ئةو دطة ية ضِابواضزٕ ناضوباضي
زيهةيؿي ٖةبوو نة زةبوواية ثيَيإ ضِابطات ،بةآلّ طوَاصيإ ْيية ئةو زواى َطزْى شَاضةيةنى
َى يةزواي خؤى بةدىَ ٖيَؿت ،ئةواْيـ وةى ية زواتط باغيإ زةنةئ ،زؤخى
َى ظؤي
ظؤض َٓساي
وآلتةنةيإ بة تةواوى ثةضيَؿإ نطزبوو.
بابةتيَهي زيهة َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ و ئةواْةي زيهة يةباضةى ئةضزةؾيَط ْووغيوياْة،
ظؤضخؤض بووة ،وةى نةتعياؽ ْووغيويةتى :ئةو ئةطةض بيَ ئيـ بوواية ،بةياْيإ ية ثؿت َيَعى
َٓةزةغتا و بةضزةواّ زةبوو ية خواضزٕ ،زواتط
ْإ خواضزٕ زازةْيؿت ،تا ْيَعيو ْيوةضِؤ ٖةي
()3
زةضوو بؤ ئةغجػواضى ،زواي َاوةيةنى نوضت زةٖاتةوة و بةضزةواّ زةبؤوة ية ْإ خواضزٕ.
طعْفؤٕ غةضنطزةى يؤْاْى نة ية يةؾهطى ئيَطاْسا ئةفػةض بووةْ ،ووغيويةتى نة ْاوباْطى
ظؤضخؤضى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ئةو ظؤض بة ئةغجايي و يةغةضخؤ ْاْى
( )3ية غةزةى بيػتةَسا نةغيَو ٖةبووة ،نة تةواوى ناتةناْى خؤي ،دطة ية ناتى ْووغذي ية ثؿت َيَعى
َيَت ئةو ئاَوظاى َٓة و ية بةيصيو ثؤغتى
خواضزٕ بووةَ ،يتةضييٓطى بةيصيهى باغي ئةوى ْووغيوة و زةي
(َريي ئاوإ) بووة ،نة ثؤغتيَهى طةوضةيةَ ،يتةضييٓط زةَييَت ئةو ية باونييةوة ظؤض غةضَايةى بؤ بةدىَ
َابوو ،وضطى ظؤض طةوضة بووَ ،يَعى تايبةتييإ بؤ ضيَ نطزبوو ،نة ثيَؿى نةواْةيي بوو ،وضطى ئاَؤظانةَى
زةنةوتة ْيَ و ،بةياْى زواى ٖةغتإ ية خةو و خؤ ؾوؾذي ،دًى زةنطزة بةضى و زةضؤوة ثؿت َيَعى خواضزٕ،
خواضزْةنةى فطة دؤض بوو ،بؤية ظؤض زةَايةوة تا زةبوو بة ْيوةضِؤ ،ناتى ْاْى ْيوةضِؤ زةٖاتْ ،اْى ْيوةضِؤى
ظؤضي زةخايةْس نة تا زةَصَيَط ٖةؾتى زضيَصزةبؤوة ،ئةونات زةبوواية ْاْى ئيَواضةى ثيَ بسضيَت ،تا ناتى
ْووغذي غةضطةضَى خواضزْى ْاْى ئيَواضة زةبوو .تانة ناضى ئةو خواضزٕ بوو ،يةزوا غاتةناْى شياْى ٖيَٓسة
َةو ببوو ،نة تواْاى ضؤيؿتٓى ْةبوو ،نؤئةْساَى ٖةضغي ئةوةْسة بةٖيَع بوو ،نة ٖةَوو خواضزْةناْى
قةي
َآل"
زةغت بةدىَ ٖةضؽ زةنطز ،ئةو ٖةضطيع ٖةغتى بة تيَطبووٕ ْةزةنطز" .ظةبيشوي
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زةخواضز ،يةو بواضةزا وضز بوو ،بؤية ئةو ناتاْةى نة ٖيض ناضوباضي ْةبوواية ظؤض ية ثؿت
َهاْي زيهة.
َيَعى ْإ خواضزٕ زةَايةوة ،بةآلّ ضيَصةى خؤضاى و خواضزْى ئةو ثرت ْةبوو ية خةي
ئيَػتة زةظاْري ئةواْةى بة ئةغجايي ْإ زةخؤٕ بة ؾيَوةيةنى ئاغايي يةناتى ْاْى ئيَواضة
َاوةى ْيَعيهةى غيَ زةَصَيَطإ يةغةض َيَعى ْإ خواضزٕ زازةْيؿٔ ،صيووْةؾيإ فةضةْػي،
غويسى و فًٓةْسييةنأْ ،نة نةؽ بة ظؤضخؤضيإ ْاْاغيَت.
َةوة ويػتوويةتى ئةضزةؾيَط بة ظؤضخؤض بٓاغيَٓيَت،
بة ططضياْى ظؤض نةتعياؽ ية ضِووى ٖةي
بةآلّ ئةطةض ئةضزةؾيَط ٖيَٓسة ظؤضخؤض بوواية ْةيسةتواْى ية ناتى دةْطةناْسا ية بةياْى تا
ئيَواضة بوةغتيَت بيَ ئةوةى ٖيض خبوات و ظاْطاوة ئةواْةى بةو ؾيَوة ظؤضخؤضٕ تواْاى خؤضِاططى
َى
ية بةضاْبةض بطغييةتيإ بؤ يةى ناتصَيَطيـ ْيية ،بةآلّ بة زووضى ْاظاْري نة ئةو ية غاي
( 430خ .ظ) بة زواوة بة ٖؤى تووؾبووْى بة ْةخؤؾي بطغييةتى بةو ؾيَوة ظؤضخؤض بوو بيَت،
ئةو ْةخؤؾيية ئيَػتة بة (زيابيَت) ،واتة ْةخؤؾي ؾةنطة ْاغطاوةٖ ،ةْسيَو ية تووؾبوإ بةو
ْةخؤؾيية ظؤضخؤض زةبٔ و بةضزةواّ تيٓوويإ زةبيَت.
نةتعياؽ نة ثعيؿو بووةْ ،ةخؤؾييةناْى ْاغيوةْ ،يؿاْةناْى ْةخؤؾييةنةى ئةضزةؾيَطى
ْووغيوة ،ئةضزةؾيَط َاوةى ؾةف غاٍَ ئةو ْةخؤؾييةى ٖةبووة ،ثعيؿهةناْى نؤؾهةنةى و
ئةواْةى ية َيػط و يؤْإ ٖاتووْٕ ،ةياْتواْيوة ئةو ضاضةغةض بهةٕ.
بةض ية باغهطزْى غاآلْى زواييٓى تةَةْى ئةضزةؾيَط ،ثيَويػتة باغي ضِووزاوى ٖاتٓى
ثاؾاى ئيَػجاضت و ثةْاٖةْسةبووْى بة ئةضزةؾيَط بهةئ ،تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى ئةغيٓا و
َبةتة ئةضزةؾيَط زووغةز
زوشَٓى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖات و ثةْاٖةْسةى ئةضزةؾيَط بووٖ ،ةي
تاآلٕ ظيَطِى ثيَسا و وتى:ة"ئةى تيُيػتؤنيٌ َٔ ،زووغةز تاآلٕ ظيَطِّ زاْابوو تا بسضيَت بةو
نةغةى تؤ بؤ َٔ زةٖيَٓيَت ،ضووْهة خؤت ٖاتى ئيَػتة زووغةز تاآلٕ ظيَطِةنة بةخؤت
زةبةخؿِ" ،زواتط فةضَاْى نطز و ئةو بطِة ظيَطِةيإ ثيَسا .ية ئيَطإ تاآلٕ ثيَوةضى ثاضة ْةبوو ،ئةو
بابةتة يةاليةٕ َيَصووْووغة يؤْاْييةناْةوة ْووغطاوة ،ية ئيَطإ يةنةى ثيَواْى ظيَطِ بطيَتى بوو ية
بةضزى ٖةخاَةْؿيي و بةؾةناْى ئةو.
ٖةضضةْسة ثةْاٖةْسة بووْى غةضؤنى ئةغيٓا ضِووزاويَهى َةظٕ بوو ،بةآلّ ٖيَٓسةى
ثةْاٖةْسةبووْى ثاؾاى ئيَػجاضت (زيَُاضات) ططيٓط ْةبوو ،ضووْهة تيُيػتؤنيٌ غةضؤى
نؤَاض بوو ،زيَُاضات ثاؾا بوو ،ية اليةني زيهة ئيَػجاضتةنإ ظؤض ثرت ية ئةغيٓاييةنإ
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ْيؿتُاْجةضوةض بووٕٖ ،ةغتى ْيؿتُاْجةضوةضى ئيَػجاضتةنإ زواى زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غا ٍَ
ٖيَؿتا ضِووزاويَهى زووض ية طوَاْة ،ويَطِاى ٖةَوو ئةواْة ثاؾاى ئيَػجاضت وآلتةنةى بةدىَ
ٖيَؿت و بؤوة ثةْابةضى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي.
غةباضةت بة ثةْاٖةْسة بووْى زيَُاضاتَ ،يَصووْووغة نؤْةنإ ضِووزاويَهيإ طيَطِاوةتةوة،
زةى ْؤٕ ئةو ضِووزاوة بة ٖى زيَُاضات و ثًؤتاضنيـ بة ٖى تيُيػتؤنيًى زةظاْيَت .زةى ْؤٕ
َيَت ية ناتى
َيَت ئةو ضِووزاوة ية ناتى ثةْابةضييةتى تيُيػتؤنيٌ ضِوويساوة ،ثًؤتاضى زةي
زةي
ثةْابةضييةتى زيَُاضات بووة ،ئةو باغة ظؤض زووض و زضيَصة ،تةْيا بة نوضِى زةخيةيٓة بةضباؽ.
زيَُاضات زواى بطِيٓى ضيَطةيةنى ظؤض بة ثيَ ،طةيؿتة نؤؾهى ئةضزةؾيَط و زاواى ية
فةضَاْسةى طاضزى داويس نطز تا ئةو بباتة الى ئةضزةؾيَطى ثاؾا .فةضَاْسةى طاضزى داويس
ثطغياضى نطز :تؤ نيَي؟
زيَُاضات وتىْ :اتوامن خؤّ بة نةغي زيهة بٓاغيَِٓ ،تةْيا زواى ئةو ناتة ْةبيَت ،نة خؤّ
بة ثاؾا بٓاغيَِٓ.،
َيَ ض
فةضَاْسةى طاضزى داويس وتى :ية ؾيَوةظاضت زياضة ،نة ئيَطاْى ْيت ،ثيَِ بً
ْةتةوةيةنى؟
زيَُاضات وتىْ :اتوامن ئةوةف باؽ بهةّ.
فةضَاْسةى طاضزى داويس وتىْ َٔ :اتوامن تؤ ببةّ بؤ الى ثاؾا ،ضووْهة ئةو ية َٔ
َةتى ٖاتٓة شووضةوةت ثيَ
َيََِ ،ؤي
زةثطغيَت نة تؤ نيَي ،ئةطةض َٔ ْاغٓاَةنةت بة ثاؾا ْةي
ْازات.
َيَ َٔ نةغيَهِ نة ئةطةض ثاؾا َٔ بٓاغيَت ياخؤ غةضّ ية يةؾِ
زيَُاضات وتى :بة ثاؾا بً
ديازةناتةوة ياخؤ بة ثةْابةض وةضّ زةططيَت.
زواى بيػتٓى ئةو وتةية ٖةغتى بةزوازاضووْى فةضَاْسةى طاضزةنة ظيازى نطز و وتى:
ٖةَوو ئةو ئيَطاْيياْةى زةضٓة الى ثاؾا ،باوةضِيإ واية نة ئةو ية زواى خوزاوةْسى طةوضة ،ية
ٖةَووإ طةوضةتطة ،ئايا تؤف يةغةض ٖةَإ باوةضِى.
زيَُاضات وتى :ية ضِابطزووزا ئةو باوةضِةّ ْةبوو ،بةآلّ ية ئيَػتةزا باوةضِّ واية و زةظامن شيإ
و َطزْى َٔ ية زةغت ئةوزاية.
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باغهطا نة ئافطةت و ثياواْى ئيَػجاضت ٖةَوويإ باآلبةضظٕ ،زيَُاضاتيـ ثةدما و ثيَٓر غاٍَ بةغةض
تةَةْيسا زةضِؤيؿت ،بة باآلى بةضظ و ؾاْى ثإ و َووى غجى بة ؾهؤ زةٖاتة بةضضاو ،فةضَاْسةى
طاضزى داويس ظاْى نةغيَهى طةوضةية ،بة ثاؾاى ضِاطةياْس نة نةغيَهى يةو ؾيَوةية ٖاتووة بؤ بيٓيٓى
َةتى ثيَسا بؤ ٖاتٓة شووضةوة ،زيَُاضاتيـ ٖيَٓسة ية ثاؾا ضؤوة ثيَـ تا زةْطى
ئةو ،ئةضزةؾيَط َؤي
بطاتة ئةو ،زواتط يةغةض ئةشْؤ زاْيؿت ،الى يؤْاْييةنإ ْةضيت وابوو ئةوناتةى ويػتبايإ ظؤض ضيَع ية
َهى يؤْاْة و ييَي ثطغي:
بةضاْبةض بٓئَ ،يةغةض ئةشْؤ زازةْيؿذي .ئةضزةؾيَط طوَاْى نطز نة ئةو خةي
َهى يؤْاْى؟
نابطا ،تؤ خةي
َىَ ئةى ثاؾاى ئيَطإ.
زيَُاضات وتى :بةي
َةتةؾاضةناْى يؤْاْى؟
َهى ناّ ية زةوي
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص وتى :خةي
َهى ئيَػجاضمت.
زيَُاضات وتى :خةي
ئةضزةؾيَط وتى :يةو وآلتة ناضت ضيية؟
زيَُاضات وتى َٔ :يةو وآلتة ثاؾا بووّ.
ئةو وتةية ٖيَٓسة ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو ،نة ئةضزةؾيَط بة ثةية خؤى بةضظ نطزةوة و وتى:
ئايا تؤ زيَُاضاتي ثاؾاى ئيَػجاضتى؟
َىَ ئةى ثاؾاى ئيَطإ.
ثرية ثياوةنة وتى :بةي
ئةضزةؾيَط وتى :بؤضي ٖاتووى بؤ ئيَطة.
زيَُاضات وتىٖ :اتووّ تا ثةْا بيَُٓة بةض تؤ ،ئيَػتة شيإ و َطزْى َٔ ية زةغت تؤزاية،
ئةطةض ْاتةويَت َٔ ية شيإ بةضزةواّ مب ،فةضَاْى نوؾتٓى َٔ زةضبهة ،ئةطةض ْاؾتةويَت َٔ
بهوشضيَِ ،ثةْاّ بسة.
َسةبصيَطزضئَ ،ئةو
َهى ئيَػجاضت ئاظإ ،ثاؾانةيإ يةْيَو ثياواْى ئاظا ٖةي
ئةضزةؾيَط وتى :خةي
ثياوةى ببيَتة ثاؾاى ئيَػجاضت ية َطزٕ ْاتطغيَت ،تةْاْةت ئةطةض بعاْيَت ٖاوْيؿتُاْييةناْى
زةياْةويَت ئةو بهوشٕ ،بؤ ثاضاغتٓى شياْى خؤى ية ْيؿتُاْةنةى زةضْاضيَت ،ض ضِووزاويَو بؤتة
َى.
ٖؤى ئةوةى نة تؤ ْاضاض بووى ئيَػجاضت بةدىَ بٗيًَ
زيَُاضات وتى :ويػتيإ َٔ ْاضاض بهةٕ ،نة ؾةضِ بهةّ و مشؿيَطّ بةضةو ضِووى يؤْاْييةنإ
َيَِٓ زابوو مشؿيَطّ بةضةو ضِووى يؤْاْييةنإ ضِاْةططّْ ،يؿتُاْةنةَِ
ضِابططَّٓ ،يـ ضووْهة بةي
بةدىَ ٖيَؿت.
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ئةو دةْطةى زيَُاضات باغي نطز ،بطيَتى بوو ية دةْطةناْى ْاوةخؤى يؤْإ ،زواتط ضِوويسا
و بة دةْطةناْى ثًؤثؤْع ْاغطا.
زيَُاضات زواى ئةوةى ية ْيؿتُاْةنةى زةضضووْ ،ةيسةتواْى ية ٖيض ؾويَٓيَو بصيت،
ضووْهة ٖيض غةضَايةيةنى ْةبوو ،زاٖاتى ئةو ثرت ْةبوو ية زاٖاتى تانةناْي زيهةي
وآلتةنةى ،بؤية بةضةو نؤؾهى ٖةخاَةْؿيي ٖات و ئةضزةؾيَط ئةوى ثةْازا ،تا ئةو ضؤشةى
ظيٓسوو بوو ،ية ئيَطإ بة خؤؾي شيا.
زواى ئةوةى تيُيػتؤنيٌ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا ثةْاى ٖيَٓايةبةض نؤؾهى
ٖةخاَةْؿيي ،ئةضزةؾيَط ثاؾايةتيي ضةْس وآلتيَهى ئاغياى بضوونى بة ئةو غجاضز ،ئةونات
ٖيَؿتا ضيَهةوتٓى ئاؾتى يؤْإ و ئيَطإ ئةدماّ ْةزضابووٖ ،ةْسىَ داض دةْط ية ْيَواْيإ ضِووي
زةزا .داضيَو ئةضزةؾيَط ْاَةيةنى بؤ تيُيػتؤنيٌ ْاضز تا بؤ ياضَةتيساْى ٖةخاَةْؿييةنإ
بضيَتة دةْطى يؤْإ و ئةو ية وةآلَى ْاَةنةزا ْووغيبووى" :فةضَاْى دةْطى ثاؾاى
ٖةخاَةْؿيي بؤ دةْط يةطةٍَ ٖةَوو نةؽ ثةغةْس زةنةّ ،بةآلّ ضووْهة يؤْاْيِ ْاتوامن
يةطةٍَ ٖاوْيؿتُاْييةنامن ظةْطِ ،".زواى ْووغيٓى ئةو ْاَةية بؤ ئةضزةؾيَط ،تيُيػتؤنيٌ
َة شٖطةنةى خواضز و خؤى نوؾت.
ثياي
َى ( 399خ .ظ) زةطيَطِزضيَتةوة،
ية نؤْسا خواضزْةوةى داَى شٖط (ؾونطإ) بؤ غونطات ية غاي
ٖةض نة باغي ئةو داَة زةنطيَت بريةنإ بؤ الى ئةو زةضٔ ،ية ناتيَهسا ثيَـ ئةويـ و زواى
ئةويـ ظؤض ية نةغاْى زياض ئةو ناضةيإ نطزووة ،ية يؤْاْى نؤٕ ئةواْةى ئاضةظوويإ ْةبوو ،نة بة
خةدمةض ياخؤ مشؿيَط خؤيإ بهوشٕ ،باؾرتئ ضيَطة خواضزْةوةى ؾونطإ بوو.
َى َطزْى ئةو ،وتى:
ناتيَو ئةضزةؾيَط ْاَةى تيُيػتؤنيًى ثيَطةيؿت ،زواتط ٖةواي
َهاْةى ية ئاغياى
تيُيػتؤنيٌ ثياويَهى ئاظا و بة ؾةضةف بوو .بةثيَي ْةضيتى ئةونات ئةو َوي
بضووى ية زواي ئةو بةديَ َاْةوة ،بة نةغوناضةنةى بةخؿري.
ثًؤتاضى َيَصووْووغي ْاغطاو ْووغيويةتى :يةو َيَصووة و ٖاونات يةطةٍَ ئةوةى َٔ غةضطةضَى
ْووغيٓى ئةو الثةضِاْةّْ ،ةوةناْى تيُيػتؤنيٌ ٖيَؿتا ية ئاغياى بضوونٔ ،ية ضيَطةى زاٖاتى ئةو
َهاْةيإ نة ئةضزةؾيَط زابووى بة باثرياْيإ ،شياْيإ زابري زةنةٕ .ثًؤتاضى ية غاآلْى ؾةغت و
َؤي
سةوت تا غةز و بيػتى ظايٓيسا شياوة ،ثيَٓر غةزة ية ْيَوإ ناتى َطزْى ئةو و خؤنوشى تيُيػتؤنيٌ
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َهاْة
بووة ،ويَطِاى ئةوةف ٖيَؿتا ْةوةناْى تيُيػتؤنيٌ ية ئاغياى بضوونٔ ،تا ْٗا يةغةض ئةو َوي
زةشئ ،نة ئةضزةؾيَط بة باثرياْى ئةواْى بةخؿي بوو.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ية غاآلْى غةضةتاى ثاؾايةتيسا ية ؾووف زةشيا ،نة زةنةويَتة
َى زوايي ية ثاؾايةتييةنةى ية بابٌ شيا ،زةظاْري نة بابٌ
خوظغتاْى ئيَػتة ،بةآلّ بيػت غاي
ئةونات بةؾيَو بوو ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي.
َئَ ئةضزةؾيَط نةغيَو بووة ،نة بةضزةواّ بةزووي ضِابوواضزٕ و
َيَصووْووغإ زةي
خؤؾطوظةضاْى بووة ،ية زوا غاآلْى تةَةْيؿى زووضاضى ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ بووة.
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى نة ئةضزةؾيَط ية زوا غاآلْى تةَةْى نويَط بووة و ْةيسةتواْى ية
ؾويَٓيَو بؤ ؾويَٓيَهي زيهة بطِوات ،بؤ ٖاَوؾؤنطزٕ زةغتيإ ططتووة ،ية زواى ئةو ناتةوة
ئةو بطِياضاْةى زةضيسةنطز دطة ية ئةوةى خؤى َؤضى زةنطزٕ ،بؤ ئةوةى غووزى ْابةدىَ ية
َةى ثيَ زةضْةنةٕ ،زوو نةغي زيهة ،وةى
نويَطبووْةنةى ْةبيٓطيَت و فةضَاْى بة ٖةي
طةواٖيسةض ية ناتى َؤضنطزٕ ئاَازة زةبووٕ و خؤؾيإ َؤضيإ زةنطز تا غووزى
ْازازثةضوةضاْةيإ ييَ ْةبيٓطيَت.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ضؤش داضيَو ،زوو نةغةنةى زةطؤضِى ،بةّ ؾيَوةية ضيَطط زةبوو ية
ئةوةى ئةو زوو نةغة فةضَاْى زووض ية زازثةضوةضى ياخؤ بة غووزى خؤياْى ثيَ َؤض بهةٕ.
َهسا بة
ويَطِاى ئةوةى نويَطبوو ،فةضَاْى زةنطز تا زةغةآلتساضإ و بةضزةغتةناْى يةطةٍَ خةي
َيَٓةوةٖ .ةَوو َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ويَطِاى ئةوةى ظاْسضاوة نة
زازثةضوةضى و ْةضَييةوة ظوي
َئَ خةؾاياض بةضزةواّ بةزوي ضابواضزْةوة
بةضاْبةض ئيَطاْييةنإ ضِةؾبري بووٕ ،غةضباضى ئةوةى زةي
بووة ،بةآلّ باغي زازثةضوةضى ئةويـ زةنةٕ و دواَيَطى ئةويإ باؽ نطزووة ،نة صيووْةيإ
وةى دواَيَطى ئةو يةطةٍَ ثاؾاى ئيَػجاضت و غةضؤنى نؤَاضى ئةغيٓا و ظاْا و ئةزيب و
ٖوْةضَةْسةنإ و ؾاعري و ثعيؿهاْى يؤْإ و ْةتةوةناْي زيهة بووة.
َةناْى تةَةْيسا ض
َيَصووْووغة نؤْةنإ ْةياْعاْيوة ٖؤناضى ْابيٓابووْى ئةضزةؾيَط ية زوا غاي
بووة ،بةآلّ ئيَػتة ظاْطاوة نة بة ططضياْى ظؤض ٖؤناضةنةى ٖةَإ ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ بووة،
َيَو
ئيَػتة زةظاْطيَت نة ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ ئةطةض ْةتواْطيَت ضاضةغةض بهطيَت ،نؤَةي
ْةخؤؾي زيهة بة زووي خؤيسا زةٖيَٓيَت ،يةنيَو يةو ْةخؤؾيياْة نويَط بووْة .ئيَػتة بة ٖؤى
ثيَؿهةوتٓى ظاْػتى ثعيؿهى و زةضَاْةناْيإ ،ثعيؿهةنإ زةتوأْ ضيَططبٔ ية ناضيطةضيية
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الوةنييةناْى ئةو ْةخؤؾيية نة يةنيإ نويَط بووْة ،بةآلّ ئةونات ثعيؿهةنإ ْةياْتواْيوة
َياْسا تا
ضيَططبٔ ية نويَطبووْى ئةضزةؾيَط و ثعيؿهة زياضةناْى يؤْإ و َيػط و ئيَطإ ٖةوي
بيٓايي بؤ بطةضِيَٓٓةوة ،بةآلّ ْةياْتواْى ،بؤية ئةضزةؾيَط ية خواضزٕ و خواضزْةوة بةزةض ٖيض
خؤؾيةني زيهةي بؤ ْةَابوو.
ئةضزةؾيَط ئةوناتةى ية بابٌ بوو بة ٖؤى ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ ٖيَٓسة الواظ  ،نة
ْةيسةتواْى بةبيَ ياضَةتى نةغاْي زيهة ٖةغتيَتة غةضثيَ .ئةونات ضووْهة ٖةغتى نطز
َطزْى ْيَعيو بووتةوة ،وتى ضووْهة زةبيَت طؤضِةنةّ ية تةْيؿت طؤضِى باب و باثريّ بيَت،
باؾرتة بضِ بؤ ثاضؽ و يةوىَ ئاٖوضاَةظزا ضوسةنةّ زاوا بهات ،ضووْهة تواْاى غواضبووْى
ئةغجى ْةبوو ،تةختيإ بؤ ٖيَٓا ،نةَيَو ثيَـ ٖاتٓى بةٖاض نةوتةضِىَ تا ية ضيَطةى نطَاؾإ
بضيَتة ثاضؽ.
ئةضزةؾيَط طةيؿتة نطَاؾإ ،يةويَـ تيَجةضِ بوو ،طةيؿتة بيَػتووٕ نة ية غةضزةَى
ٖةخاَةْؿييةناْسا ؾاضيَهى بضووى بوو ،ظاْسضاوة نة زاضيوف ْووغطاوة طةوضة و
تيَطِووتةغةيةنةى خؤى يةغةض ؾاخى بيَػتووٕ ْووغي .ئةضزةؾيَطي زةغتسضيَصيـ زةيويػت
نةتيبةنةى يةو ؾاخة بٓووغيَت ،ثيَساويػتييةناْى ئةوناضةيإ ئاَازة نطز ،بةؾيَو ية
ؾاخةنةيإ بؤ ْووغيٓى نةتيبةنة يووؽ نطز ،ناتيَو ئةضزةؾريى زةغتسضيَص طةيؿتة بيَػتووٕ،
َيَت ض يةغةض قةزى ئةو ؾاخة
َهةْسْى نةتيبةنة بسات و بً
بطياضِ وابوو نة فةضَاْى ٖةي
َيَت.
بٓووغٔ ،بةآلّ ية ئةوىَ باضى تةْسضوغتى ظؤض تيَو ضووْ ،ةيتواْى يةّ باضةوة ٖيض بً
ئةضزةؾيَط بة ٖؤى ْةخؤؾييةوة َاوةى ضةْس ضؤش ية بيَػتووٕ َايةوة و بة ٖؤى وةضظى
َيإ ثيَسةزا ،ضووْهة بةو ٖؤية نة
بةٖاض ضؤشاْة باضإ زةباضى و يةناتى باضإ باضيٓسا ٖةواي
َدؤف زةبوو.
زةيعاْى باضإ باضئ زةبيَتة ٖؤى باؾرتبووْى بةضٖةَى دووتياضإ ،زي
يةباضةى ضؤشى َطزْى ئةضزةؾريى زةغتسضيَص ٖيض ظاْياضضيإ ْيية ،تةْاْةت نةتعياغى
يؤْاْى نة بيػت غاٍَ ية ئيَطإ بووة ،ضؤشى َطزْى ئةوى ْةْووغيوة ،ية زواى َطزْي ئةضزةؾيَط
تةضَةنةي يةاليةٕ ٖاوضِيَهاْى نة ياوةضي بووٕ ،بؤ ثاضؽ طواظضايةوة.
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جةنط و بساكوذى

ْةضيتى ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي وابوو نة ية ناتى شياْى خؤياْسا
طؤضِةنةيإ يةْيَو بةضزةناْى ؾاخسا ٖةٍَ زةنةْس ،دطة ية نوضوف ٖةَوو ثاؾاناْى غةضةتاى
ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي ية ؾاخةنإ ْيَصضاوٕ ،الؾةى ئةضزةؾيَطي زةغتسضيَصيؿيإ ية ؾار يةْيَو
َهةْسضا بووٖ ،ةيواْةنةى ية ويَٓةى خاض بوو(،)1
طؤضِيَو ْاؾت نة يةْيَو بةضزى ؾاخسا ٖةي
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ئةو زةَةى َطز ٖةشزة نوضِى ٖةبوو ،بةثيَي وتةى َيَصووْووغة
يؤْاْييةنإ سةظسةيإ ية شْة ْاؾةضعييةناْى بووٕ ،تةْيا خةؾاياض ية شْة ضِاغتةقيٓةنةى بوو،
خةؾاياض زواى َطزْى ئةضزةؾيَط بوو بة ثاؾا ،بة خةؾاياضى زووةّ ْاغطا ،ويػتى تاز بٓيَتة
غةضى ،بةآلّ بة ٖؤى ٖاتٓى وةضظى ثايع ئةوناضةى ْةنطز و ضاوةضِوإ بووٕ ية وةضظى بةٖاضزا
ضِيَوضِةمسى تاز ْاْةغةض بةضِيَوة ببات.
َيَٓى
ئةو ضؤشةى خةؾاياضى زووةّ بوو بة ثاؾاٖ ،ةَوو بطاناْى نؤنطزةوة تا بةي
َيَٓى ئةَةنساضيإ ثيَسا ،ئةوإ
ئةَةنساضييإ ييَ وةضبططيَتٖ ،ةض سةظسة بطانةى غويَٓس و بةي
َيؼ بؤ خةؾاياض خواضز ،نة ئةو نؤؾهة ْاوةْسى َةظْي
ئةو غويَٓسةيإ ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
(( )1بؤ ثؿرتِاغت نطزْةوةى ئةوةى نة خاض بؤ يةنةجماض ية ئيَطإ ٖاتةنايةوة ،تةْٗا بةغة نة زةضواظةى طؤضِى
َهةْسْى
ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي ية ؾيَوةي خاضساية ،زةتواْطيَت ئةو طؤضِاْة ية ٖةي
ضؤغتةَسا ببيٓري نة يةْيَو ؾاخسا ضيَهطاوة ،دطة يةو تةالضة بةضزيٓاْة ،ؾويَٓةواضي زيهةيـ ية ئيَطإ ٖةٕ،
زةضخةضى ضيَبووْى خاضٔ بؤ يةنةجماض ية ئيَطاْسا ،زواتط ؾويَٓهةوتوواْي سةظضةتى عيػا ئةوةيإ وةضططت و
نطزيإ بة ٖيَُاى فةضَى خؤيإ ،وةى ظاْطاوة ئيَطإ ثةْاطةى نطيػتيياْةنإ بووة ،ئةَةف بووة َايةي
َبةتة ئيُجطاتؤضييةتى ضؤّ تا غةزةى غيَيةَى ظايٓى تا ض ضِازةيةى يةنذاض ظؤض
ثةضةغةْسْي ئةو ئايٓةٖ ،ةي
زشى نطيػتيياْةنإ بوو ،ئةواْى يةْيَو زةبطز ،بةآلّ ٖةض نطيػتيياْيَو تواْيباى بطاتة ئيَطإ ،شياْى زةثاضيَعضا،
ٖةَووإ ئاطةزاضٕ نة يةغةضةتازا نطيػتيياْةنإ ؾيَوةى ٖيَُاى َاغييإ نطز بة ٖيَُاى خؤيإ ،زواتط خاض
َآل"
بوو بة ٖيَُاى فةضَى ئةوإ ".ظةبيشوي
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َةعٓةوى ئيَطإ بوو ،ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي يةو نؤؾهةزا زةطةيؿتٓة ثاؾايةتيي و غويَٓسى
َيؼ تاديإ زةْاية
ئةَةنساضيإ يةو ؾويَٓةزا زةخواضز ،ثاؾانإ ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
()2
غةضيإ.
خةؾاياضى زووةّ بةضٖةَى ٖاوغةضطريى ؾةضعى ئةضزةؾيَط بوو ،ئةوزةَة ٖيَؿتا ئةضزةؾيَط
ْةنةوتبؤوة ْاو زْياى ضِابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى ،ناتةناْى ثؿووى خؤى يةطةٍَ ٖاوغةضةنةى
بةغةض زةبطز.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ تانة غةضضاوةى ئيَُةٕ بؤ ظاْيٓى ديَٓؿيٓةناْى ئةضزةؾيَطى
زةغتسضيَص ،ضووْهة غةضضاوةي زيهةَإ ية بةضزةغت ْيية ،ئةوإ تةَةْى خةؾاياضيإ
زةغتٓيؿإ ْةنطزووة ،بةآلّ وةى زياضة ئةو تانة نوضِى ؾةضعى و نوضِي طةوضةي بوو ،ئةطةض
نوضِى طةوضة ْةبوواية ،سةظسة بطانةى زيهةيإْ ،ةياْسةٖيَؿت بطاتة ثاؾايةتيي.
ثاظزة ضؤش زواى غويَٓسى ئةَةنساضى بطاناْى بؤ خةؾاياضى زووةّ ،يةنيَو ية بطاناْى بة
ْاوى (غونس ياْؤؽ) ياخؤ (غةغس ياْؤؽ) نضيَهى ؾؤر و ؾةْطي بة ظؤض ضِفاْس ،زواى
تيَطنطزْى ئاضةظووةناْى ،ئةوى بةضةآل نطز ،ئةو نطزةيةى ئةو ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي ،واتة
ثيَـ غةضزةَى ٖةضز و َةضدةنإ ،بة تاواْي َةظٕ زيَتة ْاغري و بةخؿيٓى ْةبوو ،طةوضةتط
بوو ية نوؾتٓى نةغيَو(.)3
باب و زايهى نضةنة ضووْة الى ثاؾا ،وتيإ بطانةت ْةتةْيا نضةنةَاْى ؾةضَةظاض و
بةزبةخت نطز ،بططة ئيَُةؾي ؾةضَةظاض وضِيػوا نطز ،ئيسي ْاناضئ بطةضِيَيٓةوة بؤ ؾويَٓى
( )2ئةواْةى زةياْةويَت ية زؤخى ئةو نؤؾهة تيَبطةٕ نة ئةونات تةواو ببوو ،ثيَويػتة ْووغيٓى نةتعياؽ
خبويَٓٓةوة بؤ ئةوةي بعأْ ئةو نؤؾهة ئةو زةَة ثيَؿاْطةى ٖوْةض و ثيؿةغاظى زْياى نؤٕ بوو ،تةْيا ؾويَٓى
ْيؿتةديَي ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ْةبووة .بة غةضدمسإ يةو بابةتة نة ثاؾا ٖةخاَةْؿيييةنإ يةو نؤؾهةزا
ْةزةشيإ ،تةْيا ية بؤْةناْى ثاؾايةتى و ئايٓى نة ثيَويػت بوواية يةو نؤؾهة زةبووٕ ،ية ناتةناْي زيهة ية
َآل"
ثايتةختةناْي زيهةي ئيَطإ زةبووٕ" ظةبيشوي
َطةنإ نة ٖةض يةو
َآل ٖةخاَةْؿيييةنإ ثاى وةى ثةضِةى طوٍَ زةضزةخات ،بةثيَي بةي
(ٖ )3ةْسيَو داض ظةبيشوي
ثةضِتوونةزا ٖاتووة واْةبووْة ،ئةوةتا ئةضزةؾيَط ية زواى َطزْى ٖةشزة نوضِى ٖةبووة ،تةْيا يةنيَهيإ ظؤٍَ
ْةبووة ،ئةواْي زيهة ٖةَوويإ بة ْاؾةضعى ٖاتووْةتة زْياوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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خؤَإ ،زةبيَت نؤض بهةئْ ،اظاْري زواٖاتووَإ ضى بةغةض زيَت؟ خةؾاياضى زووةّ زاواى نطز
غونس ياْووؽ بيَتة الى ،بؤ ئةوةي ضِووْهطزْةوةى بساتىَ ،بةآلّ ئةو ْةٖات ،بةو ناضةؾي،
وتةناْى باب و زايهى نضةنةى ثؿرتِاغت نطزةوة ،خةؾاياض وةآلَى بؤ ْاضز و وتى ئيَػتة
َٓيائ تؤ ئةوناضةت نطزووة ،بؤية وةضة و ئةوة بهة ،نة زةبيَتة ٖؤناضى ضِةظاَةْسيى باب و
زي
زايهى نضةنة.
غونسياْؤؽ زةيعاْى بةثيَي ْةضيت زةبيَت ثاضةيةنى ظؤض بساتة باب و زايهى نضةنة،
نضةنةف بة ثاضة خؤى بهاتة ٖاوغةضى نةغيَو ،ضووْهة ئيَطاْييةنإ بؤيإ ْةبوو ،ثرت ية
شْيَو بيَٓٔ ،غونسياْؤؽ ْةيسةتواْى ئةو بهاتة ٖاوغةضى فةضَى خؤى ،بؤية نةوتة ٖاْساْى
بطاناْى بؤ ياخيبووٕ ية زشى خةؾاياض.
غةضضاوةى ظاْياضييةنإ تا ئيَػتةف ٖةض يؤْاْييةنأْ ،بة وتةى ئةوإ غونسياْؤؽ بة
بطاناْى وت( :ئةو ثياوة نة ئيَػتة بة ٖؤى ئةوةى نوضِى ؾةضعى باسياْة بؤتة ثاؾا ،ئيَُة بة
ئاشةٍَ و يةواْةؾة نةَرت ية ئاشةٍَ بعاْيَت ،بةآلّ ئيَُةف نوضِى ؾةضِعى باسياْري ،ضووْهة بٓةَا
َيَو
ضةظاَةْسى ثياو و شْة ،ناتيَو ثياويَو و شْيَو بة يةى ضِاظيبووٕ ،ية دووتبووْيإ َٓساي
َة ؾةضعيية ،ئةو ضؤشةى َاضة بطِيٓى زايهى خةؾاياضى زووةّ بؤ باسيإ
ٖاتةنايةوة ،ئةو َٓساي
ٖاتةنايةوة ،ئايا ئاٖوضاَةظزا و ئيُؿا غجةْسةنإ واتة (فطيؿتة َةظْةنإ) ية نؤبووْةوةى
َاضةبطِيٓى ئةوإ بةؾساض بووٕ ياخؤ ؾةت ظةضزةؾت ية ئةوىَ بوو ،يإ ية ناتوغاتى
َاضةبطِيٓةنةزا زْيا بة ؾيَوةيةني زيهة طؤضِاٖ ،ؤناضى ٖاوغةضطريى باسيإ و زايهى خةؾاياض
بطيَتى بوو يةوةى َووغةنة ية باسياْى ثطغي ئايا زةيةويَت ئةو نضة بهاتة ٖاوغةضى خؤى،
ئةويـ ضِاظى بوو ،زواتط يةو شْةى ثطغي ئايا ئاَازةى ببية ٖاوغةضى ئةو ثياوة ،ئةويـ وتى
َيَ و ثةغةْس بووْة بوو نة ٖةضزووال
َىَ ،ئةوةى بؤوة ٖؤى ٖاوغةضطريى ئةوإ ٖةض ئةو بةي
بةي
يةنسييإ ويػت ،ئةو ويػذي و ثةغةْس نطزْة ية ْيَوإ شٕ و ثياويَو بيَتة ثيَـ ،ئةوإ بة
َياْسا شياوة ،ئةو
فةضَى زةبٓة شٕ و َيَطز ،باسيإ خواظياضي ٖةَوو ئةو شْاْة بووة ،نة يةطةي
شْاْةف بابى ئيَُةيإ ويػتووة ،ضووْهة ٖةضزووال ضِاظى بووٕ ،ئيَُة نة نوضِاْى ئةو شْاْةئ بة
نوضِاْى ؾةضِعى ئةو ٖةشَاض زةنطيَري ،ية ْيَوإ ئيَُة و خةؾاياضى زووةّ ية ضواْطةى
ؾةضعيبووٕٖ ،يض دياواظيى ْيية).
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غونسياْؤؽ بةو ٖؤناضاْة بطاناْى ضِاظى نطز ،نة نوضِاْى ؾةضعى بابيأْ و ظؤٍَ ْري و وتى:
(خةؾاياضى زووةّ ئاَازة ْيية ئةو ضِاغتيية ثةغةْس بهات ،ضووْهة يةطةٍَ بةضشةوةْسييةناْى
نؤى ْري ،ئةطةض سياْةويَت َافى خؤَإ بةغةض يةنيَهسا بػةثيَٓري ،زةبيَت خةؾاياضى زووةّ
بهوشئ).
(ئةخؤؽ) يةنيَهي زيهة بوو ية بطاناْى ،وتى :ض ية َووغى َةظٕ بهةئ؟.
غونسياْؤؽ بة ئاضاَى وةآلَيسايةوة :ئةويـ زةنوشئ.
ئةخؤؽ بؤية ْاوى طةوضةى َووغةناْي ٖيَٓا ،واتة طةوضةتطئ ثيَؿةواى ئايٓى وآلت،
َجؿتى َوبيَسى َةظٕ يةغةض تةختى
َعازةنةى بة ثاي
ضووْهة زواى َطزْى ئةضزةؾيَط نوضِة سةآلي
ثاؾايةتيي زاْيؿت ،ئةطةض ئةو ثياوة تةواوى زةغرتِؤيؿتوويي خؤى ْةخػتباية ثاٍَ خةؾاياض،
َةناْى خةؾاياض نة نيٓةيإ ية بةضاْبةضيسا ٖةبووْ ،ةياْسةٖيَؿت ببيَتة
بيَطوَإ سةظسة بطا ظؤي
ثاؾا .ضى و نيٓةى ئةو سةظسة بطايةَ ،اوةيةى بةض ية َطزْى باونيإ بةضاْبةض خةؾاياضى
زووةّ ٖاتبؤوة نايةوة ،ضووْهة ئةو ية غةضزةَى باونيسا بطاناْى خؤى بة ثةغت زةظاْى،
َجؿتى ْةنطزباية،
َٔ ،ئةطةض طةوضةى َووغةنإ ثاي
ضةْسئ داض بة ئةواْى وت بوو ،نة ئيَوة ظؤي
ئةو بة ٖؤى ْاضِةظايةتى بطاناْى ْةيسةتواْى بطاتة تةختى ثاؾايةتيي ،بؤية ئةخؤؽ ْاوى
َيَت زواى نوشضاْى خةؾاياضى زووةّٖ ،يض ناّ ية ئيَُة
َيَت ئةو ْاٖيًَ
َووغى طةوضةى ٖيَٓا تا بً
يةو سةظسة بطاية ببٓة ثاؾا ،غونسياْؤغيـ وتى ئةويـ زةنوشئ.
زواى ئةوة سةظسة بطانة ْةخؿةى نوؾتٓى خةؾاياضى زووةَيإ زاضِؾت ،ويَطِاى ئةوةى سةظسة
نةؽ بووٕ ،بةآلّ ئةو ْٗيَٓيية زةضْةضوو ،ضووْهة ٖةَوويإ ضقيإ ية خةؾاياض زةبؤوة و بةضشةوةْسيى
()4
خؤيإ ية نوؾتٓى ئةوزا زةبيين ،بؤية بطِياضياْسا نة خةؾاياض ية ؾةوى دةشْى غةزة بهوشٕ.

( )4بؤ ضةواْسْةوةى ييَهضوواْسٕ تا ْةوتطيَت ْاوى (غةزة) ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖاتووةتة نايةوة و ية
َيَري َةبةغتُإ ية دةشْى غةزة ٖةَإ دةشْى ئاططة ،نة ية ناتى
غةضزةَى ٖةخاَةْؿيييةنإ ْةبوو ،زةي
ٖةخاَةْؿيييةنإ ئةدماّ زةزضا ،ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بةضزةواّ بوو ،تا طةيؿتة غاغاْييةنإ ئةوزةَة
ْاوى دةشْى غةزةيإ ييَٓا ،بةثيَي وتةيةى (غةزة) بة واتاى (غيَ زة ،نة زةناتة غي ضؤش) زيَت ،ئةو دةشْة
ية زواى غي ضؤش ية ظغتإ ئةدماّ زةزضا ،بةآلّ ناتى ٖةخاَةْؿيييةنإ دةشْى ئاطط ية يةنةَري ؾةوى ظغتإ
153

ية دةشْى ئاطط ،ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ بؤ خؤؾي و نات بة غةض بطزٕ ،دًوبةضطيإ
زةطؤضِىٖ ،ةَإ ئةو ناضةى ئيَػتة ئةوضووثاييةنإ ية نةضْةظاٍَ و ئاٖةْطةناْسا زةيهةٕ.
غونسياْؤؽ بة بطاناْى وت خةؾاياض ية ؾةوى دةشْسا دًوبةضطةناْى زةطؤضِيَت و نةؽ
ْايٓاغيَتةوة ،ثيَويػتة يةنيَو ية ئيَُة بة دًى طؤضِزضاو ييَي ْيَعيو ببيٓةوة و يةطةٍَ خؤَإ بيبةئ بؤ
غوضيَهى باخةنة و ية ئةوىَ بيهوشئ ،ضووْهة بة زووض زةظاْطيَت ،ية يةنةَري ؾةوى ظغتإ يةْيَو
َيَري ئةوإ ئاططى طةوضةيإ زةنطزةوة ،زواى باظباظئَ بةغةضياْسا
باخسا ثياغة و ٖاتوضؤ بهةٕ ،بؤية زةي
َةناْيإ.
بؤ غووز وةضططتٔ ية خواضزْةناْى خواْي ئةو ؾةوة زةطةضِاْةوة بؤ َاي
ية ْةخؿةى نوؾتٓةنةزا ثيَؿبيٓى ٖةَوو ئةطةضيَو نطابوو ،بطِياضبوو غونسياْؤؽ خؤى
َيَت زةْطى ييَوة بيَت ،ئةطةض
خةؾاياض بهوشيَت زواى ئةوةى زةيبةْة طؤؾةيةني باخةنةْ ،ةٖيًَ
زةْطيؿى ٖات بة ٖؤى ٖةضا و ٖةْطاَةي باظزإ يةغةض ئاطط ،ئةوا ية باخةنةزا نةؽ زةْطى
ْابيػتيَت.
َيَت ثيالْى ئةو نوؾتٓة تةْيا ية ْيَوإ ضةْس بطايةنسا بوو ،ئةواْي زيهة
زةى ْؤٕ زةي
ئاطةزاضى ْةبووٕ ،بةآلّ نةتعياؽ ْووغيويةتى ٖةَوو بطانإ يةو ثيالْة بةؾساض بووٕ ،ضووْهة
تا َاوةيةى زواى غويَٓس خواضزٕ ْةضووبووٕ بؤ وياليةتةنإ و ية ثايتةخت بووَٕ .ةبةغتى
ئةو ية ضؤيؿتٓى بطانإ بؤ وياليةتةنإ ،ئةوة بوو نة ٖةضيةنيَو يةوإ ناضبةزةغت بووٕ،
ٖةْسيَهيإ فةضَاْطِةواي وياليةتة طةوضةنإ و ٖةْسيَهيإ فةضَاْطِةواي وياليةتة بضوونةنإ
بووٕ ،بةآلّ ٖةض بة وتةى ئةو َيَصووْووغة ئةوزةَة ٖةَوويإ ية ثايتةخت بووٕ،
ٖةضيةنةؾيإ بؤ بةؾساضى ية ضِيَوضِةمسى تاز و غويَٓس خواضزٕ بؤ بطانةيإ ،بة شَاضةيةى
غةضباظةوة يةويَ بووٕ ،بةّ ؾيَوةية ئةوإ يةؾهطيَهى بضوونيإ ية ثايتةخت ٖةبوو.
ية ؾةوى دةشْى ئاططزا ،خةؾاياض دًوبةضطى خؤى طؤضِيبوو ،بؤية ئةو ثاغةواْييةى ية
ناتى ئاغايي بؤى ئةدماّ زةزضا ،ئةو ؾةوة بؤى ْةزةنطا تا نةؽ ْةظاْيَت نة ئةوة خةؾاياضة،
ئةو و ئةواْي زيهة دًوبةضطيإ زةطؤضِى ،ضِووخػاضيإ زازةثؤؾي تا نةؽ ْةيآْاغيَتةوة.
يةنيَو ية بطانإ بةثيَي ثيالْةنة بيَ ئةوةى خؤى بٓاغيَٓيَت ،ية خةؾاياضى زووةّ ْيَعيو بؤوة
بوو ،ضوْهة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ية يةنةَري ؾةوى ظغتإ ية ؾويَٓة فيَٓهةنإ بةفط زةنةوت ،ئةو ؾةوةيإ
َآل"
زةنطزة دةشٕ و ئةو دةشْة يةْيَو ْةتةوة ئاضياييةنإ ظؤض نؤْة" .ظةبيشوي
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َٓا تا
و بة ثيَهةْيٓةوة ئاَاشةى نطز تا زواى بهةويَتٖ ،ةغتى بةزوازاضووْى خةؾاياض ،ئةوى ثاي
بةزوويسا بطِواتة طؤؾةيةني باخةنة ،يةْيَو ٖةضا و ظةْاي دةشْسا نةؽ ئاطةزاضى زووضنةوتٓةوةى ئةو
زوو نةغة ْةبوو ،تا طةيؿتٓة نؤتايي باخةنة ،يةوىَ غونسياْؤؽ ضاوةضِوإ بوو ،يةثطِ ٖيَطؾي نطزة
َسضِى و خةؾاياض نةوتة غةض ظةوى ،بيَ
غةض خةؾاياض و بة يةى ظةضبةى مشؿيَطةنةى قوضِطى ئةوى ٖةي
َٓيا بوو ،باخةنةى بةديَ
ئةوةى زةْطى ييَوة بيَت ،ناتيَو غونسياْؤؽ ية َطزْى خةؾاياض زي
ٖيَؿت بؤ ئةوةي بضيَتة الى بطاناْى نة ضاوةضِواْى بووٕٖ ،ةض يةنة ية بطانإ دًوبةضطيإ
طؤضِى و بةضطى ئاغاييإ يةبةض نطزةوةٖ ،ةض يةو ؾةوةزا سةظسة بطانة ياخؤ ٖةْسيَو ية ئةوإ
نة ية ثايتةخت بووٕ ،بةضةو نؤؾو ضووٕ و زاطرييإ نطزٖ ،ةض ئةو ؾةوة غونسياْؤؽ يةطةٍَ
َيَو ية ثياوةناْى بة ْيَوى ئةوةى خةؾاياض ناضيَهى ططيٓط و ظؤض بة ثةيةى بة طةوضة
نؤَةي
َى ئةو ثياوة ،وتى ئةو ية َاٍَ بٗيَٓٓةزةض ،زواتط نوؾتىٖ ،ةض ئةو
َووغةناْة ،ضوو بؤ َاي
ؾةوة الؾةى طةوضةى َوبيسةناْيإ ْاؾت تا نةؽ ية نوؾتٓةنةى ئاطةزاض ْةبيَتةوة ،بةياْى
ٖةَإ ضؤش يةْيَو ؾاض داضِضييةنإ داضِياْسا ،ية زةضةوةى ؾاضيـ ْاَةبةضةنإ ضؤيؿذي ،بة
َهيإ ضِاطةياْس نة خةؾاياض ئةو ؾةوة َطزووة ،ية دياتى ئةو غونسياْؤؽ ياخؤ
خةي
غةغسياْووؽ زةبيَتة ثاؾا ،ضِيَوضِةمسى ثاؾايةتيي و غويَٓسى ئةَةنساضى ٖةض ئةو ضؤشة ئةدماّ
زةزضيَتَ ،اوةى ثاؾايةتيي خةؾاياض تةْيا ضٌ و ثيَٓر ضؤش بوو ،تةضَى ئةويـ وةى ٖى
باثرياْى ية ؾار ْيَصضا.
غونسياْؤؽ ويَطِاى نوؾتٓى بطانةى ،طةوضةى َووغةناْيؿى نوؾت ،ية بواضى شياْى
تايبةتى خؤي زووضاضى دؤضيَو ية الزإ بوو ،ئيَطاْييةنإ ْةفطةتيإ يةو ناضةى زةنطز،
غونسياْؤؽ تا ئةو ضؤشةى ْةببوو بة ثاؾا ،ية تيَطنطزْى سةظ و ئاضةظووناْى خؤثاضيَعى زةنطز،
َو ية بةضاْبةضى ظيازى
بةآلّ زواى بةزةغتةوة ططتٓى زةغةآلت بيَ ؾةضّ بووْ ،ةفطةتى خةي
َياْسا
زةنطز ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةى ثيَٓر ئاططخاْةنةى ئيَطإ بة زضومشى (َةظزا ويػتى) ٖةوي
دةْطيَهي ئايٓى يةطةٍَ غونسياْؤؽ بهةٕ ،بةآلّ تواْاى ئةو ناضةيإ ْةبوو.
ئاططخاْةنإ يةو دةْطةزا غيَ ئاضيؿةيإ ٖةبوو ،نة بطيَيت بووٕ ية:
يةنةّْ :ةبووْى بووزدة بؤ دةْط.
زووةّْ :ةبووْى فةضَاْسةيي ٖاوبةف.
غيَيةّ :ثياواْى دواَيَط و ئاظايإ ئاَازة و طؤف ْةنطز بوو.
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َةناْيإ بؤ زةغتجيَهطزْى ؾةضِ ية زشى
ٖاونات يةطةٍَ ئةوةى ئاططخاْةنإ ٖةوي
غونسياْؤؽ غةضى ْةزةططت ،غونسياْؤؽ ناضيَهي ئةدماَسا ،نة تا ئةونات ية ئيَطإ
ثيَؿيٓةى ْةبووٖ ،ةضضةْسة ية ئاؾووض ئةو ناضة زةنطا ،بةآلّ زةغةآلتساضاْى ئيَطإ ئةو ناضةيإ
ْةنطزبوو ،ثاؾاناْى ئاؾووض زواى ئةوةى زةٖاتٓة غةض تةختٖ ،ةَوو ئةو نةغاْةيإ ْابيٓا
زةنطز ،نة َةتطغيإ زةنطز ضِنابةضيإ بٖٔ ،ةضوةٖا بةؾيَهى ظؤض ية زيالْى دةْطيإ ية زواى
ٖةض دةْطيَو نويَط زةنطز ،تا ية طاغٔ ياخؤ طاييػهة يإ بةضزى ئاؾيإ ببةغذي بؤ ناض
َيٓى
َواغري بؤ بهوشةنإ و غعاى زاَاي
ثيَهطزٕ ،بةآلّ ية ئيَطإ نويَطنطزٕ ْةبوو ،غعاى ٖةي
ثيَػت بة ظيٓسوويي بؤ ْاثانإ ٖةبوو ،بةآلّ بة طوَاْى ئةوةى ضؤشيَو زةبٓة ضِنابةض و ططفتيإ
بؤ ضيَ زةنةٕ ،نةغيإ نويَط ْةزةنطز ،ثيَـ ئةدماَساْى تاوإ ،نةؽ غعا ْةزةزضا،
غونسياْؤؽ ئةو ْةضيتة ْةفطةت ييَهطاوةى ية ئيَطإ زاٖيَٓا.
بطاناْى خةؾاياضى زووةّ ،زواى نوشضاْى خةؾاياض ،بووْى غونسياْؤؽ بة ثاؾا ،غويَٓسى
ئةَةنساضيإ خواضز ،زواتط يةطةٍَ ٖاوضِيَهاْيإ طةضِاْةوة بؤ غٓووضى سهووَةتةناْيإ،
ضووْهة ٖةضيةنةيإ فةضَاضِةواي بةؾيَو ية ئيُجطاتؤضييةتةنة بووٕ.
َاْطيَو زواى طةضِاْةوةى بطاناْى بؤ ؾويَٓةناْى خؤيإ ،غونسياْؤؽ غيَ ية ئةواْى بة
ْاوةناْى (غةضزةؽ ،بطانتةؽ و ئؤزا يا ئؤتا) باْطٗيَؿت نطز ،ئةواْيـ نة ْةياْسةظاْى بؤ ض
زةضٔ ،دطة ية ضةْس خعَةتهاضيَو نةغيإ يةطةٍَ خؤيإ ْةٖيَٓا ،بة بيَ ثاغةوإ ٖاتٓة ْيَو
ثايتةخت ،غونسياْؤؽ ية ْيوةضِؤزا ئةواْى باْطٗيَؿت نطز بؤ غةض خواْي خواضزٕ ،زواى
خواضزٕ ،بة يةى ئاَاشةى ئةو ضةْس نةغيَو ٖاتٓة شووضةوةٖ ،ةضغيَهيإ زةغتطري نطإ و
بطزيأْ ،ئةو غيَ نةغةيإ نويَط نطز .زةى ْؤٕ ْووغيويةتى ْاظاْطيَت غونسياْؤؽ نة
زةيةويػت ئةوإ نويَط بهات ،بؤ باْطٗيَؿتى خواْي ْإ خواضزْى نطزٕ.
َى نويَطنطزْى (غةضزةؽ ،بطانتةؽ و ئةوزا) طةيؿتة بطانإ ،ئةخؤؽ فةضَاْطِةواي
ٖةواي
(ٖريناْيا) ية خؤى تطغاٖ .ريناْيا ْاوضةيةى بوو ،نة ئيَػتة بة طؤضطإ زةْاغطيَت ،بةآلّ
ٖريناْياى ئةو نات ثاْتايي ية طؤضطاْى ئيَػتة ثرت بوو ،ية الى ضؤشٖةآلتةوة زةطةيؿتة
(بةيٗةم) نة ئيَػتة بة (غةبعةواض) ْاغطاوة ،ئةو بياباْةي نةوتووةتة طؤضطإ ،يةنيَو بوو ية
بةثيترتئ ؾويَٓةناْى ئيَطإ و ئاغياى ْاوةضِاغت ،غةضةضِاى ضِووباضةناْى (ئةتطةى و طؤضطإ) نة
ٖيَؿتا ية ئةوىَ َاوٕ ،يكيَهى طةوضةى دةحيوْيـ زةضؤوة بياباْي طؤضطإ.
156

ضِووباضي دةحيوٕ ئيَػتة زةضِشيَتة ْيَو زةضياضةى ئاضِاٍَ نة يةاليةٕ َيَصووْووغة
ئيػالَييةناْةوة بة (زةضياضةي خواضظّ) ْاغطاوة ،بةآلّ بة ية ( )2500غاٍَ ئةو ضِووباضة
زةضِشاية ْيَو زةضياى َاظةْسةضإ ،زواى ٖاتٓى بؤ ْيَو بياباْي توضنُاْػتإ ،زةبوو بة زوويل،
()5
يةنيَ يةو يكاْة زةضؤوة ئةو بياباْةي ية طؤضطاْة ،ئةوي زيهةيإ بةضةو َاظةْسةضإ زةضوو.
َةَةْسةناْى ئيُجطاتؤضى
ٖريناْيا نة ئةخؤؽ فةضَاْطِةواي بوو ،ية وياليةتة ٖةضة زةوي
ٖةخاَةْؿيي بوو ،ئيَػرتابووْى دوططافيٓاغي بةْاوباْط نة بيػت و ثيَٓر غاٍَ زواى ظائ
َطزْ ،ووغيويةتىٖ( :يَطناْيا ْاوةْسى ضاْسْى طةمن ،بطْر ،نةْةفْ ،اوةْسى بةضٖةَٗيَٓاْى
َةى و ؾوتى) بوو ،طةوضةتطئ ْاوةْس
ئاوضيؿِٖ ،ةْطوئَ ،يوة ٖاويٓييةناْى وةى (غيَعى ،ناي
بوو بؤ بةخيَونطزْي طا ية غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿييٖ ،ةْسىَ يةوةضِطةى ٖةية نة
ٖيض نات وؾو ْابٔ و طانإ ية ٖةَوو وةضظةناْى غاٍَ يةو يةوةضِطةياْة زةيةوةضِٕ ،ية بانوضى
َة بياباْؿيٓةنإ ضيَ نطاوة).
ئةوىَ زيواضيَو ٖةية ،بؤ ضيَططى ية ٖيَطؾي خيًَ
َيسا بطاناْى
ئةخؤؽ فةضَاْطِةواي بةزاٖاترتئ وياليةت بوو ،ية طياْى خؤى زةتطغاٖ ،ةوي
ية زشى غونسياْؤؽ ياخى بهات و ياضَةتى ية َووغةناْيـ وةضبططيَت .ية ٖيَطناْيا بة
نةؾتيي بةضةو ئاظةضباجيإ ضوو ،ية بةْسةضيَو زابةظى نة ئيَػتة بة (ٖؿت ثطِ) ْاغطاوة ،بة
ٖؤى ئةغح خؤى طةياْسة (تري نؤؾت)ي بطاي ،نة فةضَاْطِةوايى ئاتطؤثاتٔ بوو ،ضِاويَصيإ بة
يةنسيي نطز ،ترينؤؾت وتى :ئاَازةية بؤ الزاْى غونسياْؤؽ ية زةغةآلت ياخى ببيَت.
زواتط ئةخؤؽ و بطانةى ثيَهةوة ضووْة ئاططخاْةى ضيضةغت ية وضَيَ ،ئةو ئاططخاْةية
ضِةظاَةْسيإ ْواْس تا ئةخؤؽ ببيَتة فةضَاْسةى ئةو ٖيَعةى زةضيَت بؤ دةْط زشي
غونسياْؤؽٖ ،ةضوةغا ئاططخاْةى تةختى غًيَُاْيـ ئةو بطِياضةيإ ثةغةْس نطز.

( )5دوططافياْاغةنإ ْووغيوياْة ضِووباضي دةحيووٕ ضةْس داضيَو ضيَطِةوى طؤضِيوة ،ية غةزةى ضِابطزوو داضيَو
ئةو طؤضِاْهاضيية ضوويسا ،بةآلّ ضوْهة ئيَػتة غةضزةَى تةنٓيو و ثيؿةغاظيية ،تواْطا ضيَي ئةو طؤضِاْهاضيية
بطرييَتٖ ،ةضوةٖا ثيؿةغاظى و تةنٓيو ضيَطط بوو ية ويَطاْبووْى ؾاضى تاؾهةْس بة ٖؤى الفاوى َيَصوويي و
بيَ ٖاوتاى ضِووباضي غةحيووٕ ،ئةطةض ثيَؿهةوتٔ و تةنٓؤيؤشيا ْةبوواية ،ئةو ؾاضة ويَطإ زةبوو،
َآل"
ْيؿتةْييةناْى الفاوةنةف ؾاضةنةى ْغطؤ زةنطز" .ظةبيشوي
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بةّ ؾيَوةية زوو ئاططخاْة ية ثيَٓر ئاططخاْة َةظْةنةي ئيَطإ يةنةَري ٖةْطاويإ ٖةٍَ
ٖيَٓا ،نة بطيَتى بوو ية زاْاْى فةضَاْسة بؤ دةْط ،بةآلّ بووزدةيإ ْةبوو بؤ دةْط و
نؤنطزْةوةى يةؾهط .ئةخؤؽ زةيعاْى دةْط ية زشي غونسياْؤغى بطاى ثيَويػتى بة
يةؾهطيَهى بة ٖيَع ٖةية ،ضووْهة ٖةّ ٖيَعٖ ،ةَيـ ثاضةى ٖةبوو ،دطة يةو زوو بابةتةف،
غونسياْؤؽ ظؤض بة تووْسى ئاطةزاضى خؤى بوو ،زةيعاْى ضووْهة غيَ بطاى خؤى نويَط نطزووة،
بطاناْي زيهةي ية تطغي طياْيإ يةواْةية ييَي ياخى بدي.
َى ضووْى ئةخؤؽ فةضَاْطِةواي ٖريناْيا بؤ
زاَةظضاوةى ثيَوةْسييةناْى وآلت ٖةواي
ئاظةضباجيإ ،زواتط ضووْى ئةو زوو بطاية بؤ ئاططخاْةى ضيضةغتيإ طةياْسة غونسياْؤؽ ،ئةو
تيَطةيؿت ئةوإ غةضطةضَى ثيالْٔ ية زشى ،بؤ ئةوةى بطاناْي زيهةي ْةضٓة ْيَو ئةو ثيالْة،
ٖةَووياْى زاوانطز تا بيَٓة ثايتةخت ،ئةخؤؽ فةضَاْطِةواي ٖريناْيا ،ترينؤؾت فةضَاْطِةواي
ئاتطؤثاتٓيـ باْطٗيَؿت نطابووٕ ،بةآلّ ْةتةْيا ئةو زوواْة فةضَاْةنةيإ ديَبةدىَ ْةنطز،
بططة بطاناْي زيهةيـ ية تطغي طياْيإ بةضفةضَإ ْةبووٕ ،تطغإ ئةطةض بضٓة ثايتةخت
بهوشضئَ ياخؤ نويَط بهطئَ ،زواى ئةوةى بطاناْى ْافةضَاْيإ ْواْس ،غونسياْؤؽ ظاْى
َياْسا ظةْطيَت.
ثيَويػتة يةطةي
زواى زوو ئاططخاْةناْى ئاظةضباجيإٖ ،ةضزوو ئاططخاْةى ضيَي و فاضغيـ ضِةظاَةْسيإ ْواْس
تا ئةخؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ياخى بيَت ،زواى ضؤيؿذي و طةضِاْةوةى ئةو ،ئاططخاْةى
َديـ ضةظاَةْسى ْواْس ،بطاناْيـ تيَطةيؿذي بؤ ئةوةى بتوأْ يةطةٍَ غونسياْؤؽ ظةْطٔ،
بةي
ثيَويػتة يةى فةضَاْسةيإ ٖةبيَت ،ية ضِووى ضِةظاَةْسى بيَت ياخؤ بة ٖؤى باضوزؤخةنة ضِاظى
بووٕ تا ئةخؤؽ فةضَاْسةيإ بيَت ،ئةَةف بةو واتاية زةٖات نة ٖةض فةضَاْيَو ئةو بيسات،
ثيَويػتة بطانإ ديَبةديَي بهةٕ ،بةّ ؾيَوةية ثيالٕ ية زشى غونسياْؤؽ ٖاتةنايةوة ،نة خؤى
ثيالْطيَطِييةنةي ية زشى خةؾاياضى زووةّ ئةدماَسا.
َيَت :ئةطةض ية نيَؿة و دةْط و بطانوشى نوضِةناْى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص يةؾهطى
زةى ْؤٕ زةي
ٖةخاَةْؿيي ييَو ٖةٍَ ْةوةؾايةوة ،زةطةضِايةوة بؤ ئةو زاَةظضاوةى ية غةضزةَى نوضوف يةو
يةؾهطةزا زضوغت نطا بوو ،زاضيوف و خةؾاياض و ئةضزةؾيَطى يةنةّ ،بةزواى يةنسا ئةو
زاَةظضاوةيإ بةٖيَع نطز و بوزدةى يةؾهطيؿيإ بطِياض ييَسا .ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ئةفػةضى
بةضزةغت بةضفةضَاْى ئةفػةضى بةضظتط بووٖ ،ةَوويإ بةضفةضَاْى ثاؾا بووٕ.
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َيَت ئةطةض يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي يةنةى ضةغجاو و بةضزةواَى ْةبوواية،
زةى ْؤٕ زةي
ئةوناتةى نوضِةناْى ئةضزةؾيَط ثيَهةوة زةدةْطإ ،تةْيا ظاآلْصيَهى غيَ غةز نةغي يؤْإ
َيؼ.
زةيتواْى بةْيَو ٖةَوو ئيَطإ بطِوات و خؤيإ بطةيةْٓة ثيَطغجؤي
ئةخؤؽ نة يةاليةٕ بطاناْى و ئاططخاْةناْةوة نطاية فةضَاْسةى يةؾهطى ياخى بوو،
شْةنةي ْاوى (ثةضيػاتيؼ) ياخؤ (ثطؤؾات)بوو ،شْيَهى ْاغطاوى ئيَطإ بوو ،ية دةْط ية زشي
غونسياْؤؽ فةضَاْسةيي ضِاغتةوخؤى يةؾهطى ية ٖاوغةضةنةى غتاْس ،ئةو يةنةَري شْى ئيَطإ
بوو ،نة غواضي طاييػهةى دةْطي بوو ،وةى شْةناْى ثيَـ َيَصوو بة نةوإ تريى زةٖاويؿت،
بة وتةى زةى ْؤٕ يةنةَري شْى ئيَطاْة ،نة ثةدما تاآلٕ ظيَطِ ية ٖةَبةض غةضي زاْطا،
غونسياْؤؽ وتى ٖةض نةغيَو بة ظيٓسوويي ياخؤ َطزوويى غةضي ثةضيػاتيػِ بؤ بيٓيَت ،ثةدما
تاآلٕ ظيَطِ بة زياضى وةضزةططيَت.
نةَرت ضِوويساوة نة ئافطةتيَو تواْاى دةْطى ٖةبيَتَ ،ةبةغتُإ ية تواْاى دةْط،
بةضِيَوةبطزٕ و فةضَاْسةيي يةؾهطة ،ئةطةضْا ظؤض ئافطةت تواْاى دةْطيإ ٖةبووة ،ية زووةَري
َهى ضِووغيا نة ية غةضباظةناْى غووثاي غووضى ئةو وآلتة بوو،
دةْطى ديٗاْيسا ،شْيَهى خةي
َُاْى
َة ْةزةنطز ،بة زضيَصايي ئةو دةْطة ( )279غةضباظى ئةي
يةبةضئةوةى ْيؿاْةى ٖةي
نوؾتبوو ،بةآلّ ْةبوو بة فةضَاْسةى دةْط ،ثةضيػاتيؼ فةضَاْسةى دةْط بوو  ،بة
ؾيَوةيةى دةْطى بةضِيَوةبطز نة غونسياْؤغي ؾهػتسا.
طعْفؤٕ َيَصووْووؽ و غةضزاضى يؤْاْى ،وةى ظاْطاوة ية ئةفػةضة يؤْاْيية بةنطيَطرياوةنإ
بووة،يةْيَو يةؾهطى نوضوؾي بضووى بطاى ئةضزةؾيَطى زووةّ ،غتايؿى ئةو شْة زةنات و بة
يةنيَو ية شْة طةوضةناْى ديٗاْى ْاوزةبات ،ئةو ضِازةضبطِيٓةى ئةو ططيٓطرتة ية ضِازةضبطِيٓى
َيَصووْووغاْي زيهة ،ضووْهة طعْفؤٕ يةنيَو بووة ية غةضزاضةناْى دةْط و باؾرت بايةخى
َهى بؤ زةضزةنةوت.
دةْطى خةي
ئةو ية ثةضِتوونة َيَصووييةنةى بة ْاوى (طةضِاْةوةى زةٖةظاض نةؽ) باغي ْانات ،تةْيا ية
َيَت ثةضيػاتيؼ خاصيى ئيَطإ و ٖاوغةضى ئةخؤؽ ية غةضزاضة ييَٗاتووةناْى
َيَصووى خؤيسا زةي
دةْط بوو.
يةنيَو يةو بابةتاْةى زةضخةضى ييَٗاتوويي ئةو وةى غةضزاضيَو بووة ،بطيَتى بووة ية ئةوةى
ئةو ْةيٗيَؿتووة ئةخؤؽ دةْطى ضيَو و بةضةيي ية زشي غونسياْؤؽ بهات و ثيَي وت :تؤ
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ْاتواْى يةطةٍَ يةؾهطى بة ٖيَعى غونسياْؤؽ ظةْطى و ؾهػت زةخؤى ،ئةخؤؽ ثطغياضى
نطز :ضؤٕ ية زشي غؤنسياْؤغسا ظةْطري.
َسا بهة ،زواتط ئةو شْة ْةخؿةيةنى بؤ دةْط ية
ثةضيػاتيؼ وتى :ؾةضِ و ٖةآلتٓى يةطةي
زشي غؤنسياْؤؽ زاضِؾت نة بةّ ؾيَوةية بوو( :زواظزة بطانةى ئةخؤؽ ،نة ٖةضيةنةيإ
فةضَاْطِةواى بةؾيَو ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي بووٕ ،بة يةؾهطةناْياْةوة بةضةو
ثايتةخت بهةوْةضِىَ بؤ ئةوةي غونسياْووؽ ْاضاض بيَت يةؾهطةنةى زابةف بهات بة غةض
زواظزة بةفٖ ،ةض بةؾيَو بؤ دةْطى بطايةى بٓيَطيَت .ية ٖةض ؾويَٓيَو نة يةنيَو ية بطانإ
ٖةغت بة بووْى يةؾهطى بةٖيَع ية بةضاْبةض خؤيسا بهات ،ثيَويػتة دةْط و ٖةآلتٔ بهات،
ية ٖةض ؾويَٓيَو غونسياْؤؽ يةؾهطةنةى الواظ بووٖ ،يَطف بهةٕ و يةْيَوى ببةٕ ،بةآلّ ئةطةض
غيَعزة بطانة بياْةويَت ٖيَعةناْيإ يةنبدةٕ ،ية يةى طؤضِةثاْسا ية زشي غونسياْؤؽ ظةْطٔ،
بيَطوَإ ؾهػت زةخؤٕ).
زواظزة بطانة ية ؾويَٓةناْي خؤيإ يةطةٍَ ئةو يةؾهطاْةى تواْيبوويإ ئاَازةيإ بهةٕ،
نةوتٓةضِىَ ،غونسياْؤؽ نة ئةونات ية ؾاضى (طي)بوو ْاضاضبوو بؤ ضِووبةضِووبووْةوةى بطاناْى
يةؾهطةنةى بآلو بهات ،زواتط ؾاضى طي ْاوةنةي بة(دي) طؤضِاٖ ،ةَإ ؾاضى ئيػفةٖاْى
ئيَػتة بوو ،زةنةوتة تةْيؿت ضِووباضي (ظايةْسةضِووز) .ظاْطاوة نوضوف زواى ؾهػتساْى بابٌ،
نؤيًة دوويةنةناْى ئاظاز نطز ،بةؾيَو ية ئةوإ بة ويػتى خؤيإ ٖاتٓة نةْاضى ظايةْسةضِووز،
َى ثيَسإ ،ئةوإ ية نةْاضى ؾاضى طيي ية ْاوضةيةى نة بة (يؤزة)
نوضوف ظةوى نؿتووناي
ْاغطا بووْ ،يؿتةديَبووَٕ ،يَصووْووغة ئيػالَييةنإ ئةو ؾويَٓةيإ بة دوويةنإ ْاو بطزووة.
يةو ناتةوةي دوويةنةنإ ية نةْاضى ئةو ضِووباضة ْيؿتةديَبووٕٖ ،يض ثاؾايةى زاواى
غةضباظى ييَ ْةنطزٕ ،بةآلّ غونسياْؤؽ غةضباظى ية ئةوإ ويػت و وتى :ثيَويػتة ئيَوة بطِؤٕ و
َيَت :ئةوناتةى ئةو زاواى غةضباظى ية دوويةنةنإ
دةْطى زوشَٓةنامن بهةٕ ،نةتعياؽ زةي
نطز( ،ئةضَيؿة) ثيَؿةواى ئايٓى ئةوإ زاواى بيٓيٓى غونسياْؤغى نطز.
ٖةض بة وتةى نةتعياؽ ناتيَو ئةضَيؿة ضووة الى غونسياْؤؽ وتى :ئيَُة ية ضِابطزووزا
ْةتةوةيةنى ؾةضِنةض بووئ ،بةآلّ زواى ئةوةى ئيَُةيإ زيٌ نطز و ية بابٌ ْاضاضيإ نطزئ ببيٓة
نؤيًة ،زواتط بة زةغت نوضوف ضِظطاض نطائ ،ضؤسى ئاظايةتى خؤَإ ية زةغتسا ،ية ئةو ضؤشةوة نة
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ئاظاز نطاوئ تا ئيَػتة تةْيا ناضَإ نؿتووناٍَ بووةٖ ،ةضطيع دةْطُإ ْةنطزووة ،بؤية ئةطةض ثاؾا
ثياوة دووتياضةناْى ئيَُة بباتة دةْط ،غووز ية بووْيإ وةضْاططيَت.
نةتعياؽ زةَييَت :غونسياْؤؽ وتى َٔ زووضاضى نةَى شَاضةى غةضباظ بووّ ،ضووْهة ية
َطريغاوة ،ثيَويػتة ئةو ئاشاوةية زاَطنيَُٓةوة ،بؤ ئةو ئةضنة
ٖةَوو وآلت ئاططى ئاشاوة ٖةي
ثيَويػتِ بة غةضباظ ٖةية.
ئةضَيؿة وتى :ئةطةض ثاؾا ئيَُة ية غةضباظي ببةخؿيَت َٔ ،خعَةتيَهى َةظْي ثيَ
زةنةّ.
غونسياْؤؽ ثطغياضى نطز :ئةو خعَةتة طةوضةية ضيية؟
ئةضَيؿة وتى :بيػتووَة ،نة ثاؾا زةيةويَت ثةضيػاتيؼ يةْيَو ببات و وتوويةتى ٖةض
نةغيَو بةَطزوويي ياخؤ بةظيٓسوويى ئةوى بؤ بيَٓيَت ،ثةدما تاآلٕ ظيَطِى ثيَ زةزاتَٔ ،
زةناضّ وابهةّ نة ثةضيػاتيؼ بهوشضيَت.
غونسياْؤؽ بة غةضغووضَِاْةوة وتى :تؤ بة بيَ دةْط زةتواْى ثةضيػاتيؼ يةْيَو ببةى.
َىَ ئةى ثاؾا.
ئةضَيؿة وتى :بةي
غونسياْؤؽ ثطغي :ضؤٕ ئةو يةْيَو زةبةى.
ئةضَيؿة وتى َٔ :خوزإ ظاْػتيَهِ ،زةناضّ ية ضيَطةى زووضةوة بة ٖؤى ئةو ظاْػتةوة
ئةو بهوشّ.
َو ية زووضةوة يةْيَو ببةى ،بؤ
غونسياْؤؽ وتى :تؤ نة خوزإ ظاْػتيَهى نة زةتواْى خةي
ئةخؤؽ و بطاناْى و غةضباظةناْيإ نة ية زشى َٔ ياخيبووٕ يةْيَو ْابةى؟.
ئةضَيؿة ظؤض بةٖيَُين و ئةغجايي بؤ ئةوةى وتةناْى ية زاٖاتووزا ْةبٓة ٖؤناضى
ئاظاضزاْى ،وتى :ئةى ثاؾا َٔ ْاناضّ ثرت ية يةى نةؽ ية ضيَطةى زووضةوة يةْيَو ببةّ ،زواى
ئةوةى يةنيَهِ نوؾت تا َاوةيةنى ظؤض ْاناضّ نةغي زيهة بهوشّ ،دطة يةوة ْاتوامن ئةو
نةغاْة بهوشّ نة فةضَاْسةٕ و ثًةى َةظْيإ ٖةيةٖ ،ةضضةْسة ئةخؤؽ يةو ناضةيسا ْاثانة،
بةآلّ غةضؤى و فةضَاْسةى شيَطزةغتةناْى خؤيةتى و ْاتوامن ئةو بهوشّ ،بةآلّ زةتوامن
ثةضيػاتيػى ٖاوغةضى بهوشّ و بةو خعَةتة ضِةظاَةْسى ثاؾا بةزةغت بٗيَِٓ.
غونسياْؤؽ ثطغياضى نطز :ض ناتيَو ئةو زةنوشى؟
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ئةضَيؿة بة ثةدمةناْى زةغتى ثيَواْةى خؤى نطز و وتى َٔ :ؾةغت ضؤشي زيهة ئةو
زةنوشّ.
َهت ية ضيَطةى زووضةوة ٖةية ،بؤضى ؾةغت
غونسياْؤؽ وتى :تؤ نة ظاْػتى نوؾتٓى خةي
ضؤشي زيهة ئةو زةنوشى؟ َٔ زةَةويَت ٖةض ئةَطِؤ ئةو بهوشى.
َيَِ ؾةغت ضؤش ،ضووْهة ية ئيَػتةوة تا ئةونات
ئةضَيؿة وتى :ئةى ثاؾا َٔ بؤية زةي
ثيَويػتة بٓةَاناْى ظاْػتةنةّ خبةَة ناض تا ثةضيػاتيؼ بهوشّ ،ئةطةض ئةو بٓةَاياْة ية
َاوةى ؾةغت ضؤشزا بةناض ْةبطئَ ،ئةو شْة ْانوشضيَت.
غونسياْؤؽ ثطغياضى ييَهطز :نة ظاْػتى تؤ ضيية؟
َةضإ يةغةض ئةوةى دازوو،
ئةضَيؿة وتى :ظاْػتى َٔ بطيَتيية ية دازوو .بةؾيَو ية ييَهؤي
غةضةتا يةْيَو دوويةنةنإ بطةوى ٖةبووة ،ثؿت ئةغتوضة بةو طيَطِاْةوة َيَصوويية.
غونسياْؤؽ وتىٖ :ةضضةْسة َاوةى ؾةغت ضؤش ظؤضةَ َٔ ،اوةى ؾةغت ضؤشت نات ثيَ
زةزةّ ،بؤ ئةوةي ثةضيػاتيؼ بهوشى ،بةآلّ ئةطةض يةو َاوةية ئةوت ْةنوؾبيَت ،ضووْهة
ْةتٗيَؿتووة َٔ غةضباظ يةْيَو ئيَوة بططّ و زضؤؾت يةطةٍَ َٓسا نطزووة ،ضِووبةضِووى غعاى
تووْس زةبيتةوة.
ئةضَيؿة وتى :ئةى ثاؾا ،ئةطةض ئةو َاوةية ضؤيؿت و َٔ ْةَتواْى ئةو ناضة بهةّ ،بؤ
ٖةَوو غعايةى ئاَازة زةمب ،بةّ ؾيَوةية ئةضَيؿة يةو ضؤشةزا بؤوة ثيَؿةْط بؤ نوؾتٓى شْيَو
ية ضيَطةى زووضةوة ،نة بة نطزةوة فةضَاْسةى ياخى بووةنإ بوو.
َيَٓةيسا زةيعاْى نة ئةو تا ؾةغت
ئايا ئةو ضؤشةى ئةضَيؿة ية ثيَـ غونسياْؤؽ ئةو بةي
ضؤشي زيهة ظيٓسوو ْاَيَٓيَت بؤ ئةوةي غعاى بسات؟ بؤ ثؿرتِاغت نطزْةوةى ئةو ططضياْة ٖيض
َطةَإ ْييةٖ ،ةضضةْسة ٖةَوو بطاناْى ية زشى غونسياْؤؽ ياخى ببووٕ ،بةآلّ ئةقٌَ
بةي
ْاتواْيَت ثةغةْسى ئةوة بهات نة ئةضَيؿة بتواْيَت ئةو ثيَؿبيٓيية بهات .ئةو ثياوة بؤ
َيَٓيَهى طةوضةى ية ئةغتؤ ططت و زةيعاْى زةنوشضيَت،
ضظطاضنطزْى ْةتةوةنةى ية غةضباظى ،بةي
ئةطةض ْةتواْيَت ئةوناضة بهات .بابةتى نوؾذي ية ضيَطةى زووضةوة ية ْيَوإ دازووطةضةنإ ية
َو بهوشٕ،
نؤْسا ْةبووٖ ،ةْسىَ دازووطةض زةضزةنةوتٔ زةياْوت زةناضٕ ية ضيَطةى زووضةوة خةي
بيَ زةغت ْيؿاْهطزْى ئةوةى ئةوإ تواْيوياْة ياخؤ تةْيا ئةوة وتة بووة و بةؽ.
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ئةَطِؤ ظاْػت بطِواى بةو بابةتة ْيية ،تةْيا بة ضيَطةى ؾةثؤية نوضتةناْةوة ية ضيَطةى
زووضةوة زةتواْطيَت نةغيَو بهوشضيَت ،بةآلّ ية ضِابطزووزا ية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ئةو باوةضِة
ٖةبوو ،بؤ يةْيَوبطزْى زوشَٓةناْيإٖ ،ةْسىَ نةؽ تهايإ ية دازووطةضيَو زةنطز و
زةياْةويػت ية ضيَطةى زووضةوة زوشَٓةنةيإ بؤ بهوشيَت.
زواى ئةوةى ياخيبووْى ئةخؤؽ و بطاناْى بة ٖيَعتط بوو ،ية قؤْاخى قػةوة طةيؿتة
قؤْاخى نطزةوة ،ئاططخاْةنإ بة ٖةَوو تواْاوة نةوتٓة ياضَةتيساْى ياخى بووةنإ .ية اليةى
َهيإ ٖإ
بؤ بةضزةواَى دةْط ،ظيَطِ و ؾتى ططاْبةٖايإ زةزاية ئةخؤؽ ،ية اليةني زيهة خةي
زةزا ،ثؿتطريى ياخيبووةنإ بهةٕ ،زةياْوت ئةضنى ٖةَوو ثياواْة بؤ غةضنةوتٓى َةظزا،
ياضَةتى ئةخؤؽ و بطاناْى بسةٕ ية دةْطسا.
ناتيَو طةوضةى َووغةنإ بة زةغتى غونسياْؤؽ نوشضاٖ ،ةَوو َووغةنإ و
خعَةتهاضاْى ئاططخاْةنإ ية طياْى خؤيإ زةتطغإ ،ضووْهة ثيَيإ وابوو نة غونسياْؤؽ
زةغت ية نوؾتٓى ثياويَهى طةوضةى وةى طةوضةى َووغةنإ ْةثاضيَعيَت ،بيَطوَإ زةغت ية
نوؾتٓى ئةواْيـ ْاثاضيَعيَت.
َةى خويَٓى َووغى طةوضة ْةبوو ،بططة
ضِاثةضِيٓى ئاططخاْةنإ ية زشى غونسياْؤؽ تةْيا بؤ تؤي
ئةوإ ية طياْى خؤيإ زةتطغإ ،تطغيإ ٖةبوو نة ٖيَعى ئةوإ نة ية غةضَايةى ئاططخاْةناْةوة
غةضضاوةى زةططت ،يةْيَو بضيَت .ئاططخاْةنإ بةتايبةتى ئةو ثيَٓر ئاططخاْةى ْاوَإ بطزٕ ية
وةضططتٓى ظيَطِ و زياضييةنإ بؤ ئاططخاْةناْيإ ،ببووْة خوزإ غةضَاية و غاَإ ،زةتطغإ
غونسياْؤؽ بؤ يةْيَوبطزْى زةغرتِؤيؿتوويي ئةوإ ،زةغت بططيَت بةغةض غاَإ و غةضَايةناْيإ،
بؤية ئةواْيـ زواى ضيَهطزْى ْاوةْسيَو يةاليةٕ ئةخؤؽ و بطاناْى بؤ دةْط ية زشي غونسياْؤؽ ،بة
َو بؤ ياضَةتيساْى ياخيبووإ.
ٖةَوو تواْاياْةوة نةوتٓة ٖاْساْى خةي
ثيَويػتة غةضةْر بسةئ نة ئةونات بة ٖؤى ْةٖاتٓةنايةوةى غيػتةَى ضيٓايةتى ية
َئَ ،ية غةضزةَى
َو زةياْتواْى ية ٖةَوو ناضيَهسا ضِاى خؤيإ بً
ئيَطإٖ ،ةَوو خةي
غاغاْييةناْسا ية ناتى بووْى دياواظيى ية ْيَوإ ؾاظازةناْساٖ ،يض نةؽ دطة ية خوزى
َيَت .ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ضيٓةناْى وةى
ؾاظازةنإ ْةيسةتواْى غةضةدمى خؤى بً
َةت ،دووتياضإ و ثيؿةوةضإ) ية ضيٓةناْي زيهة
(َووغةنإ ،ؾاظازةنإ ،ناضَةْساْى زةوي
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ديا بووٕٖ ،ةضيةنة يةو ضيٓاْة ية ضِووى نؤَةآليةتييةوة غٓووضيَهيإ ٖةبوو ،ئةغتةّ بوو
َةى ناضَةْسى سهووَةت و دووتياض بهطيَت.
ٖاوغةضطريى ية ْيَوإ زوو بٓةَاي
َطةى ئيَطاْى ية غةضزةَى
فريزةوغي نة نةغيَهى ئةَري بووة ،ضيٓةناْى نؤَةي
غاغاْييةنإ ية ضواْطةى غووزوةضططتٔ بؤ ضيَههاضى ؾاْاَة ية ؾيعطةناْيسا باؽ نطزووة،
َطةى
بةآلّ وةى ية (ئاضتوض نطيػتييةٕ غئَ) تيَسةطةئ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا نؤَةي
ئيَطاْى وضز و ضيَهرت بووة يةوةى نة فريزةوغي ية خوزاوةْسْاَة وةضيططتووة ،ية ؾيعطةناْيسا
باغي نطزووة.
بة ٖؤى ئةو دياواظيياْةى ية ْيَوإ ضيٓةناْسا ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖةبوو ،ئةغتةّ بوو بؤ
صيووْة بتوأْ ناضَةْساْى سهووَةت ية زشى دووتياضإ ياخى بدي ،ية تةواوى غةضزةَى ضواضغةز
َةى فةضَاْطِةوايي غاغاْييةناْسا ٖةضناتيَو دةْطيَهى ْاوةخؤيي ضِووي زةزا ،دةْطيَو زةبوو ية
غاي
ْيَوإ خوزى ؾاظازةنإ ،ئةو دةْطاْةى ية ْيَوإ غةضباظةنإ و ؾويَٓهةوتوواْى َاْى ضِوويسا ،بة
دةْطى ْاوةخؤ ْةزةشَيَطزضإ ،بةواتايةني زيهة ئةواْة بطيَتى بووٕ ية نطزة ثؤييػييةنإ.
ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ دياواظيى ضيٓايةتى ْةبوو ،ئاططخاْةنإ زةياْتواْى ٖاْي
َهيـ ضِاٖيَٓاْى غةضباظيإ نطزبوو ،ضووْهة
َهى بسةٕ ية زشى غونسياْؤؽ ياخى بدي ،خةي
خةي
ثياوإ ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ تا ناتى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ،زةبوواية ئةضنى
غةضباظى بةدىَ بطةيةْٔ ،بةآلّ زواى ئةضزةؾيَط ،يةو غةضزةَةى نوضِةناْى ئاططى ؾةضِيإ
َطريغاْس ،ئةضنى غةضباظطريي ْةَا.
ٖةي
نةواتة ئةو ثياواْةى بة ٖاْساْى ئاططخاْةنإ بؤ ياضَةتى ئةخؤؽ و بطاناْى ٖاتٓة
َهى بيَ غووز ْةبووٕٖ ،ةضيةنةيإ مشؿيَط ياخؤ ْيَعةيإ ٖةبوو ،زةياْتواْى
َةيسإ ،خةي
ظةْطٔ ،بةآلّ يةؾهطة بضوونةناْى بطاناْى ئةخؤؽ ضةنى قوضغيإ ْةبوو ،واتة طاييػهةى
دةْطيإ ْةبوو ،ضووْهة ضيَهطزْى طاييػهة و بةغتٓةوةى ضةْس ئةغجيَو ثيَيةوة ناضيَهى
َبةت ية ٖةَوو
ئاغإ ْةبوو ،ية بةضاْبةضيؿسا غونسياْؤؽ طاييػهةى دةْطى ٖةبووٖ .ةي
ؾاضةناْى ئيَطإ طاييػهة زضوغت زةنطا و ئةغجيـ زةغت زةنةوت ،بةآلّ ثةضوةضزةى ئةو
ثياواْةى بتوأْ بة طاييػهةنإ ظةْطةٕ ناضيَهى غةخت بووٖ ،ةضوةٖا ناتى ثيَويػت بوو،
بةو ثيَيةي ييَدوضِ و طاييػهةضييةنإ ية يةى ضؤشزا ثةضوةضزة ْةزةنطإ ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ نة
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بة نطزةوة فةضَاْسةى دةْط بوو ،ناضيَهى نطز نة ية ٖيض ؾويَٓيَو غةضباظةناْى يةطةٍَ
طاييػهةنإ ْةدةْطٔ.
بةضِيَوةبطزْى َةيساْيَهى فطةواْى دةْطيَو نة ية ؾيَوةى ٖةآلتٔ و ؾةضِنطزٕ ياخؤ بة
زةغتةواشةى تاظة دةْطى ثاضتيعاْى بيَت ،ناضيَهى غةختة .ثةضيػاتيؼ ٖاوغةضى ئةخؤؽ
َي زةزا تا نطزة دةْطييةناْى بطاناْى
ضاوةزيَطى ٖةَوو دةْطةنإ بوو ية تةواوى ئيَطإٖ ،ةوي
ٖاوغةضةنةى ٖةَاٖةْط بٔ .يةواْةية بطوتطيَت بطاناْى ئةخؤؽ يةطةٍَ نيَسا زةدةْطإ ،ئايا
ئةوإ خؤيإ فةضَاْطِةوا ْةبووٕ و ٖةَوو ؾتيَو ية بةضزةغتيإ ْةبوو؟.
بؤ وةآلّ زةطةضِيَيٓةوة غةضزةَى زاضيوؾي طةوضة ،ئةو زاَةظضاوةى بةضِيَوةبطزْي ئيَطاْى
ضةغجاْسٖ ،ةضضةْسة ئةو زاَةظضاوة يةاليةٕ ثاؾاناْى زواى ئةو نةَيَو طؤضِاْى بةغةضزا
ٖات ،بةآلّ بٓةَاناْى ْةطؤضِا ،يةنيَو ية بٓةَانإ بطيَتى بوو يةوةى فةضَاْسةى يةؾهطى
َةتى شيَطزةغت ديابوو ية فةضَاْطِةواي وياليةتةنة ،فةضَاْطِةوا ْةيسةتواْى
وياليةت ياخؤ زةوي
ناضوباضى ناضطيَطِي و غةضباظى ثيَهةوة بةضِيَوة ببات ،فةضَاْسةى يةؾهطى وياليةتةنإ
بةضفةضَاْى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي بووٕ ،ية ٖةْسىَ ية وياليةتةنإ غةضباظطةنإ ية بةضاْبةض
يةؾهطى بطاناْى ئةخؤؽ خؤيإ ضِاططت ،بةآلّ ية ٖةْسيَهيإ يةْيَو بطزضإ ياخؤ ْةياْةويػت
بةضططى بهةٕ ،ضووْهة بة ٖؤى ثطؤثاطةْسة بةضزةواَةناْى َووغةناْى ئاططخاْةنإ،
َهى ئيَطإٖ ،ةَووإ زةياْعاْى ئةو غيَ بطاى خؤى نويَط
غونسياْؤؽ نةوتبؤوة بةض ْةفطةتى خةي
نطزووة و يةنيؿى نوؾتووةٖ ،ةضوةٖا طةوضةى َووغةناْيؿى نوؾتووة .غةضنطزةى
يةؾهطةنإ ية وياليةتةنإ تيَسةطةيؿذي نة ثاؾايةتيي غونسياْؤؽ بةضزةواّ ْابيَت ،زواى
ئةوةى زةياْعاْى سونُطإ زةيةويَت يةطةٍَ بطاناْى ية زشى غونسياْؤؽ ياخى ببيَت ،زةغتيإ
َسةططت ،بةآلّ ية ٖةْسىَ ؾوئَ ؾةضِى تؤقيَٓةض ية ْيَوإ ياخيبووإ و
يةبةض ططى ٖةي
غةضباظطةنإ ضيَ زةبوو ،بؤ صيووْة غةضباظطةى ئاتطؤثاتٔ بةضططى غةختيإ ية بةضاْبةض
ياخيبووإ نطز.
فةضَاْسةى غةضباظطةى ئاتطؤثاتٔ ئةفػةضيو بوو بة ْاوى (ناوا) ،ية ْاوضةيةى بوو ،نة
ئةَطِؤ بة (غةضئاب) ْاغطاوة ،بةضططى غةختى نطز ،ئةو نات ئةو ْاوضةية بة (غاضاب تري)
ْاغطا بووْ ،اظاْري نة ْاوى (غةضئاب) ٖةض يةو وؾةية وةضطرياوة ياخؤ بة واتاى غةضضاوةى ئاو
يإ غةضةتاى ضِووباض زيَت.
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يةثطِ ياخيبووإ زةوضةى غةضباظطةنةيإ ططت ،غةضباظ و ئةفػةضةناْى طةَاضؤ زضإ ،زواتط
َهةْس و خؤى بة
ئاويإ ية غةضباظطةنة بطِي ،بةآلّ ناوا يةْيَو غةضباظطةنة بريى بؤ ئاو ٖةي
زةغتةوة ْةزا .خواضزةَةْي ية غةضباظطةنة نةّ بوو ،بة ظوويي تةواو بوو ،ناوا فةضَاْى نطز
بةثيَي ثيَويػت ئيَػرت و ئةغح غةض بربِٕ و بيسةْة غةضباظةنإ ،زواتط فةضَاْى نطز بةضة بةضة
زاضةناْى ْاو غةضباظطة بؤ غووتاْسٕ بربِْةوة ،ضووْهة غووتةَةْى ية زةضةوة ْةزةٖات.
فةضَاْطِةواي ئاتطؤثاتٔ نة بطاى ئةخؤؽ بوو ،غةضباظطةنةى طةَاضؤ زابوو ،نوضِة
َى بؤ ثةضيػاتيؼ ْاضز نة زةيةويَت بة ناوا ضِابطةيةْيَت نة
طةدمةنةى ناواى ططت و ٖةواي
ئةطةض خؤى بةزةغتةوة ْةزات ،نوضِةنةى يةبةض ضاوى خؤى زةنوشيَت.
ثةضيػاتيؼ وةآلَى زايةوة نة ئيَُة زةدةْطري بؤ ئةوةي ثياويَهى غتةَهاضى وةى
غونسياْؤؽ يةْيَو ببةئْ ،اَاْةويَت ئةو نطزةواْة زووباضة بهةيٓةوة ،نة ئةو نطزوويةتى ،ئةو
وةآلَة ضيَطط بوو ية نوؾتٓى نوضِة طةدمةنة بة بةض ضاوى باونييةوة.
بة ٖؤى خؤبةزةغتةوة ْةزاْى ناوا ،فةضَاْطِةواي ئاتطؤثاتٔ نة ْاوى (ؾاويسؤٕ) بوو،
َبططيَت ،ضووْهة ناوا زواى ؾهاْى طةَاضؤ ٖيَطؾي
ْةيسةتواْى طةَاضؤى غةض غةضباظطةنة ٖةي
زةنطزْة غةض و يةواْة بوو نة ثيالْى ياخيبووةنإ تيَو بؿهيَت ،بؤية ثةضيػاتيؼ ؾاويًؤْى
ية بةؾساضي هطزٕ ية ثيالْةنة بةخؿي و فةضَاْى نطز تا ئةو بةضزةواّ بيَت ية طةَاضؤزاْى
غةضباظطةى غةضئاب.
غةضباظطةيةني زيهة نة ية بةضاْبةض ياخيبووةنإ بةضططى نطز ،غةضباظطةى ثاضاتوا بوو،
زواتط بة ثاضت ياخؤ ثاضؽ ْاغطا ،ثاضتوا بةو ْاوضةية زةوتطا نة ئيَػتة بة خؤضاغإ ْاو
زةبطيَت .ثةضيػاتيؼ ٖةض وةى غةضباظطةى ئاتطؤثاتٔ ،فةضَاْيسا بةضزةواّ بٔ ية طةَاضؤ و
دةْط يةطةٍَ ئةوإ تا ْةتوأْ بطةْة يةؾهطى غوونسياْؤؽ و بةٖيَعتطى بهةٕ.
ئةو فةضَاْاْةى يةاليةٕ ثةضيػاتيؼ زةضزةضووْٕ ،يؿاْسةضى ييَٗاتوويي ئةو بووٕ ،زةيعاْى
ْابيَت ٖةَووإ بة قوضباْى بةؾيَو بهات ،بة ثيَضةواْةوة زةبيَت بةف ببيَتة قوضباْي
ٖةَووإ .ئاَادمى ئةو يةْيَوبطزْى غونسياْؤؽ بوو ،غةضنةوتٔ ْةبوو بةغةض غةضباظطةناْى
ثاضاتوا و ئاتطؤثاتْٔ ،ةيسةتواْى نؤى نيَؿةنة بهاتة قوضباْى بؤ ئةو زوو غةضباظطةية،
َبططيَت ،ضووْهة ئةوإ
ٖاوناتيـ ْةيسةتواْى زةغت ية دةْطى ئةو زوو غةضباظطة ٖةي
زةضووْة ثاٍَ يةؾهطى غوونسياْؤؽ و بةٖيَعتطيإ زةنطز.
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َيإ
ية ٖةض ْاوضةيةى نة غةضباظطة بطِياضى بةضططى ْةنطزْيإ زابوواية ،ياخيبووةنإ ٖةوي
زةزا ئةوإ بهةْة ٖاوثةضياْى خؤيإٖ ،ةْسيَهيإ ثةغةْسيإ زةنطزٖ ،ةْسيَهي زيهةيـ ضةتيإ
َسةوةؾاْسْةوة و بوزدةنةى ضِازةططتٔ تا
زةنطزةوة ،فةضَاْطِةواي وياليةتةنةف يةنةناْى ٖةي
ْةتوأْ يةؾهط ضيَ بهةْةوة.
بة زضيَصايي ئةو ناتةى ثةضيػاتيؼ غةضثةضؾيت دةْطى ية زشى غونسياْؤؽ زةنطز ،خوزى
َى ٖةْسىَ ية غةضؤنةنإ يةو
غونسياْؤؽ ٖيض ضيَهاضيَهى ْةططتةبةض بؤ ضِاظيهطزْى زي
وياليةتاْةى ياخى بووْى تيَسا ٖةبوو ،ية ناتيَهسا نة ئةو ثياويَهى ظيطةى بوو ،زةبوواية
َى غةضؤنى غةضباظطةنإ ثيَويػتةٖ .ةضوةٖا ٖةضضةْسة ئةو
بعاْيَت يةوناتةزا ضِاظيهطزْى زي
َى ياخيبووْى ية ئيايةت و وياليةتةنإ ثيَسةطةيؿت ،بةآلّ ٖةْطاوى ْةزةْا تا بضيَتة
ٖةواي
ئةوىَ و ياخى بووْة ْاوضةييةنإ زاَطنيَٓيَتةوة.
ئةطةض ئةو يةؾهطة بةٖيَعةنةي بؤ ئيايةت و وياليةتةنإ بطزبا ،ياخى بووْةناْى يةْيَو زةبطز،
بةآلّ ئةو ية (طي) ْةدووآل و ضاوةضِوإ بوو تا ئؤضَيؿة ية زووضةوة ثةضيػاتيػى بؤ بهوشيَت.
غةضغاّ زةبري نة ضؤٕ نةغيَهى وةى غونسياْؤؽ نة خوزإ يةؾهطى بةٖيَع و طاييػهةى
دةْطى بوو ،بؤ يةْيَوبطزْى زوشَٔ ثؿتى بة دازووطةض بةغت ،بةآلّ ئةو ضِووزاوة ية َيَصووزا
تؤَاض نطاوة و زةبيَت ثةغةْسى بهةئ ،غؤنسياْؤؽ ضاوةضِوإ بوو نة ئؤضَيؿة بة ٖؤى
دازووطةضييةوة ية زووضةوة ثةضيػاتيػى بؤ بهوشيَت.
ئةو يةؾهطاْةى ثةضيػاتيؼ بةضِيَوةى زةبطزٕ ،ية ؾويَٓة دياناْى وآلتةوة بةضِيَهةوتٔ ،ية
ٖةض ؾويَٓيَو بةضططيإ زةبيين ،تيَهيإ زةؾهاْس تا خؤيإ طةياْسة ْاوضةى طيي (ئيػفةٖإ).
ٖةَوو يةؾهطى غونسياْؤؽ دطة ية ئةواْةى ية وياليةت و ئيايةتةنإ بووٕ ية طيي
ديَطري نطابووٕ ،غونسياْؤغيـ ية ئةوىَ بوو ،بؤية ثةضيػاتيؼ خؤى بؤ دةْطى يةنالنةضةوة
ئاَازة نطز.
َيَصووْووغة نؤْةنإ ْووغيوياْة نة طؤضِةثاْى دةْطى ثةضيػاتيؼ و غونسياْؤؽ
ْاوضةيةى بووة ية ضؤشئاواى طيي بة ْاوى (ئاثازيؼ) ،نة ظؤض ية طيي زووض ْةبووة ،بؤية
َيَري طؤضِةثاْى دةْط نةوتبؤوة ْاوضةيةى ية ضؤشئاواى ئيػفةٖإ نة ئيَػتة بة
زةتواْري بً
(ْةدةف ئاباز و زةغتطيَطز) ْاغطاوٕ.
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ئةو ْاوضةيةى ية ضابطزوو بة (ئاثازيؼ)( )6زةْاغطاْ ،اوضةيةنى تةخت و بيَ ؾار و خةضةْس بوو،
بؤضي ثةضيػاتيؼ نة ئاَؤشطاضى غةضزاضةناْى زةنطز خؤيإ ية دةْطى طاييػهة
َبصاضز ،نة بؤ بةناضخػتٓى
دةْطييةناْى غونسياْؤؽ بجاضيَعٕ ،ئةو ؾويَٓةى بؤ دةْط ٖةي
طاييػهةنإ ظؤض باف بوو؟.
ٖؤناضةنةى ئةوةبوو نة طؤضِةثاْى دةْط بة ٖؤى ؾويَٓى بة يةى طةيؿتٓى يةؾهطى
وياليةتةنإ ،بةو ؾيَوةية بةضزةغتى ثةضيػاتيػسا غةثيَٓسضا ،ئةو ْةيسةتواْى ْة ية بانوضْ ،ة
ية باؾووضْ ،ة ية ضؤشٖةآلت بةضةو (طي) بطِوات ،تةْيا زةيتواْى ية ضؤشئاواوة بطِوات و
غونسياْؤؽ يةْيَو ببات ،تا ئةو ناتةف نة دةْطى ضاغتةوخؤى ية زشى غؤنسياْؤؽ
ْةنطزباية ،ئةو يةْيَو ْةزةضوو ،بؤية ْاضاضبوو يةو ؾويَٓة تةخت و ٖةَوواضزا ظةْطيَت.
بؤ ضيَططتٔ ية طاييػهةنإ ٖيَٓسةى تواْاى ٖةبوو نةضةغتةى بةضططى زابري نطز ،يةى يةو
ئاَطاظاْةى بؤ بةضططى ٖيَٓا بووى بطيَتى بوو ية ؾتيَو نة ئيَػتة بة ززاْى ئةشزيٗا زةْاغطيَت،
َتة باضيو و بةضظةنإ ،تةْاْةت تاْو ْاتواْيَت ييَي تيَجةضِ ببيَت .ية
بطيَتيية ية نةْس و قؤي
نؤْسا بؤ ضيَططتٔ ية تيَجةضِيٓى طاييػهة دةْطييةنإ ٖةْسيَ ترييإ بة ؾيَوةى غتووْى ية
َى
ظةوى زةضةقاْس ،بة ظدمري ياخؤ ثةت ثيَهيإ زةبةغذي ،ئةطةض ناتيإ ٖةبووايةٖ ،ةْسىَ ضاي
َسةنةْس و غةضيإ زازةثؤؾري ،بةآلّ غازة و ناضيطةضتطئ ضةى بؤ ضيَططتٔ ية
ثإ و زضيَصيإ ٖةي
طاييػهةنإٖ ،ةَإ ضةقاْسْى تريةنإ بوو ،تةْاْةت ئةطةض بة ثةت و ظدمرييـ ية يةنسيى
ْةبةغرتابوواْةوة ،زةبووْة ضيَطط بؤ طاييػهة دةْطييةنإ و ٖةْسيَهيإ تيَو زةؾهاْسٕ.
ئةو يةؾهطةى ثةضيػاتيؼ بؤ دةْط ئاَازةى نطزبوو ،بة ٖيَعبوو ،تةْاْةت ئةطةض
َيَصوو ْووغة نؤْةنإ ْةؾيإ ْووغي باية ئةو بة يةؾهطى بة ٖيَعةوة ٖاتووة بؤ ئةو دةْطة،
زةَإ ظاْى يةؾهطةنةى بةٖيَع بووة ،ضووْهة ئةو يةؾهطة ية ٖيَعى ٖةَوو وياليةتةنإ
ثيَهٗات بووٖ .ةَوو ئةو نةغاْةى ْاوى ثاضتيعاْيإ بيػتووة ،ناتيَو زةطوتطيَت يةؾهطيَو
يةو غةضباظاْة ثيَهٗاتووة ،وا بريزةنةْةوة نة يةؾهطيَهى نةّ بايةخة ،ضووْهة غةضباظى
َٓيا ْري ئةوةى ية َيَصووزا بة ئاثازيؼ ْاوى ٖاتووةٖ ،ةَإ ْةدةف ئاباز و زةغتططزى
( )6بة تةواوى زي
ئيَػتةية ،بةآلّ ضوْهة ْووغيوياْة ئاثازيؼ ؾويَٓيَو بوو ية ضؤشئاواى ئيػفةٖإ و تةخت بوو ،طوَإ زةنةئ
َآل"
نة ْةدةف ئاباز و زةغتططز بووبيَت" .ظةبيشوي
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ثاضتيعإ وةى غةضباظى فةضَى ييَٗاتوو ْيية ،بؤية ظؤض بة نوضتى باغي غةضباظاْى ثةضيػاتيؼ
زةنةئ.
بة وتةى َيَصووْووغة نؤْةنإ ،زواى زاضيوف ية ئيَطإ ية تةَةْى ( 16-15تا )25
َبططٕ ،ئةطةض يةو زة
َي طةدمإ زةبووْة غةضباظ بيَ ئةوةى زةغت ية شياْى ئاغاييإ ٖةي
غاي
َةزا دةْط ضِوويسابايةٖ ،ةْسيَو يةو غةضباظاْةيإ زةبطز بؤ دةْط ،بة ثيَضةواْةوة
غاي
غةضطةضَى شياْى ئاغايي خؤيإ زةبووٕ ،زواى ( )26غاٍَ ية فيَطبووْى ٖوْةضة دةْطييةنإ
زةبةخؿطإ و بة غةضباظى يةزةط زةشَيَطزضإ ،ية ناتى ضِووزاْى دةْط و بةثيَي ياغايةنى
زياضيهطاو ،بة ضةضاونطزْى تةَةٕ بؤ دةْط زةبطزضإ.
بةّ ؾيَوةية يةو غةضزةَةزا ٖةَوو ثياوإ ية ٖوْةضة دةْطييةناْيإ زةظاْى ،غةضباظيَهى
ثاضتيعإ و غةضباظيَهى فةضَى وةى يةى زةياْتواْى ضةى بةناض ببةٕٖ ،ةضوةٖا دةغتةؾيإ بة
ٖؤى زة غاٍَ ضِاٖيَٓإ ية ٖوْةضة دةْطييةنإ ،ثتةو و بةٖيَع زةبوو ،بةضطةى ضيَجيَوإ و دةْطى
زةططت ،بؤية ٖةضضةْسة غةضباظاْى ثةضيػاتيؼ ثاضتيعإ بووٕ ،بةآلّ بة وتةى زةى ْؤٕ بايةخى
دةْطيإ ية غةضباظاْى فةضَى نةَرت ْةبوو ،يةؾهطى ثةضيػاتيؼ يةؾهطيَهى ناضيطةض بوو.
غةباضةت بة شَاضةى غةضباظاْى ثةضيػاتيؼٖ ،ةضوةٖا غةضباظاْى غونسياْؤؽ ظاْياضيى
تةواوَإ ْيية ،نةتعياؽ ْووغيويةتى ثةضيػاتيؼ ثيَٓر غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبووة ،شَاضةى
غةضباظةناْى غونسياْؤغي بة غيَ غةز ٖةظاض زياضنطزووة ،نة ية ٖةضزوونيإ ظيَسةضِؤيي
ٖةبووة ،تةْيا ئةوة زةظاْري نة شَاضةى غةضباظةناْى ثةضيػاتيؼ ظؤض بووة ،دطة ية ثيازة،
يةؾهطى غواضةؾي ٖةبووة.
َى ( 423خ .ظ) ثةضيػاتيؼ ية تةْيؿت ضِووباضي
ية غةضةتاى َاْطى زووةَى ٖاويٓى غاي
()7
(ظايةْسة ضِووز) ئؤضزووطةى غةضباظى خؤى زاْا ٖ .ةوا طةضّ بوو ،بةآلّ غةضباظةناْى بة ٖؤى
ْيَعيهيإ ية ضِووباض نةَرت ناضيطةضيى طةضَايإ بة غةضةوة بوو.
( )7ظايةْسة ضووز ية نؤْسا ْاوى ظؤضى ٖةبووٕ نة يةنيإ (ظةٖاى) بوو ،نة وؾةيةنى فاضغي نؤْة ،واتاى ظؤضى ٖةٕ،
يةنيَو ية واتانإ ،واتة ئاوى ضةوإ .ئةو ضِووباضة بة ْاوضةيةنسا زةضِوات نة ضيَطةى ْةتةوة بانوض و باؾووضييةناْة،
َيَو دةْطى تيَسا ضوويساوة .ية تةْيؿت ئةو ضِووباضة نوضوف بةغةض ئاغتياط ثاؾاى َاززا غةضنةوت،
بؤية نؤَةي
ثاؾايةتى َازى يةْاو بطز ،نوضوؾي بضووى ٖةض ية ئةوىَ يةطةٍَ بطانةى واتة ئةضزةؾيَطى زووةّ دةْطا و زيًي نطز،
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ثةضيػاتيؼ زوو ضؤش ية تةْيؿت ضِووباضةنة َايةوة ،ضووْهة يةؾهطى غونسياْؤؽ ٖيض
َةيإ ْةنطز ،بؤ بطِياضيسا خؤى ٖيَطف بهات.
دووي
ثةضيػاتيؼ زةيعاْى غةضباظة ثيازةنإ تواْاى ضيَططيإ ية طاييػهةنإ ْيية ،تةْيا ئةغح
غواضةنإ زةتوأْ ثيَـ بة طاييػهةنإ بططٕ ،بؤية ْيَعةى زضيَص و بةضزةقاْى زضاية غواضةنإ،
غواضةنإ ٖةض يةنةيإ تيَطِى ئةغجةناْيإ ثطِ نطز ية بةضز و نةضةغتةي ثيَويػيت زيهة.
فةضَإ بة غواضةنإ زضابوو تا ية ضيَطةى زووضةوة بة بةضزى بةضزةقاْييةنإ طاييػهةنإ
بوةغتيَٓٔ ،ية ضيَطةى ْيَعيهيـ بة ْيَعةناْيإ و بة ئاَطاظى ضِاططتٓى طاييػهةنإ ،نة ئةويـ
بطيَيت بوو ية بطيٓساضنطزٕ ياخؤ نوؾتٓى ئةغجةنإ ،بؤ ئةوةي بهاضٕ طاييػهةنإ ضِابططٕ.
ثيَـ زةغتجيَهى دةْط ثةضيػاتيؼ بة ئةفػةضة غواضةناْى خؤى وتبوو تا بة غةضباظةناْيإ
َئَ ،وةغتاْسْى طاييػهةنإ تةْيا ناضى غواضةنإ زةبيَت ،ناضةناْي زيهة بؤ ثيازةناْة.
بً
َٓياّ غونسياْؤؽ طاييػهةناْى ية زشى ئيَُة
ثةضيػاتيؼ بة ئةفػةضةناْى وت :زي
زةخاتةناض ،ئةطةض بتواْري ثيَؿيإ ثيَ بططئ ،ؾاْػي غةضنةوتُٓإ زةبيَت ،بة ثيَضةواْةوة
َئَ ئةواْةى بري ية طياْيإ بهةْةوةْ ،اتوأْ غةضنةوٕ ،تةْيا
ؾهػت زةخؤئ ،بة غواضةنإ بً
ضيَطة بؤ غةضنةوتٔ ية دةْط ،قوضباْيساْة .ية دةْطسا تةْيا بة خؤئاظا زةضخػذي غةضنةوتٔ
ْايةتةزى ،ئةطةض ية ْيَوإ ئيَوة نةغىَ ٖةبيَت بتواْيَت دةْط بةضِيَوة ببات َٔ ،زةغت ية
َسةططّ و وةى غةضباظيَو ثيَـ بة طاييػهةنإ زةططّ تا بيػةغييَِٓ َٔ ،نة
فةضَاْسةيي ٖةي
زاواناضى فيساناضيِ ية غةضباظةنإ ،خؤّ بري ية طيامن ْانةَةوة.
ثةضيػاتيؼ ثيَؿبيٓى زةنطز غونسياْؤؽ ية طي زيَتةزةض ،يةوىَ ْاَيَٓيَتةوة تا طةَاضؤ
بسضيَتٖ ،ةض بة ٖةَإ ؾيَوةف بوو ،غونسياْؤؽ ية ؾاض زةضضوو ،ية ئاثازيؼ طةيؿتة
ثةضيػاتيؼ .ية ضابطزووزا ناتيَو زوو يةؾهطى زوشَٔ ثاف ْيوةضِؤ زةطةيؿتٓة يةى خؤيإ ية
ؾةضِ زةثاضاغت ،ضووْهة زةياْعاْى بة ظوويي ضؤشئاوا زةبيَت .ئةو زوو يةؾهطة زشيةنةف
ئيَواضة ثيَو طةيؿذي ،ئؤضزووطةي غةضباظي ٖةضزووال ية تةْيؿت ظايةْسة ضِووز زاَةظضإ ،ئاوى
ضِووباض ية الى ثةضيػاتيؼ بؤ الى غونسياْؤؽ زةضِؤيؿت.
زواتط ئاظازى نطز ،تةضيوضى يةْطيـ ية غةزةناْى ئيػالَيسا ية تةْيؿت ئةو ضووباضةوة طةَاضؤى ئيػفةٖاْيسا،
َآل".
زواداض زاطريى نطز ،شَاضةى دةْطة بضوونةناْيـ ية تةْيؿت ئةو ضِووباضةوة ظؤضٕ" .ظةبيشوي
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َي زةزا ضيَطةى ئاو بطؤضِيَت تا بؤ
ية ضابطزووزا باو بوو ئةو يةؾهطةى زةنةوتة غةضةوة ٖةوي
ئؤضزووطةى ئةويسيي ْةضوات ،بةآلّ ٖةضضةْسة زووةَري َاْطى ٖاوئ بوو ،ئاو نةّ بوو ،بةآلّ
ٖيَؿتا ظايةْسة ضِووز ٖيَٓسةى ئاو تيَسابوو ،نة ْةزةتواْطا ضيَباظةنةى بطؤضِزضيَت.
ؾيًو و قوضِاونطزْى ئاو بؤ ئاظاضزاْى زوشَٔ ،ناضيَهي زيهةي باوى ضِابطزوو بوو يةاليةٕ
ئةو يةؾهطةى زةنةوتة غةضووى ئاو ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ ئةو ناضةى ْةنطز ،ضووْهة ئيَطاْييةنإ
ؾيًَونطزْى ئةو ئاواْةيإ بة طوْاٖى َةظٕ زازةْا ،نة يةبةضيإ زةضِؤيؿت ،تةْاْةت ئةطةض بؤ
ئاظاض طةياْسٕ بة زوَٓيـ بووايةٖ ،ةضضةْسة زوشَٔ ييَياْةوة ْيَعيو بوو ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ
فةضَاْى بة ٖةَوو غةضباظةناْى نطز ،دطة يةواْةى ئةضنى ثاغةواْيإ ية ئةغتؤية ،ثؿوو
بسةٕ.
َيَت ،ئؤضَيؿةى باْطٗيَؿت نطز و وتى :زةظامن
غونسياْؤؽ ثيَـ ئةوةى ية طيَ ظووي
ٖيَؿتا َاوةى ؾةغت ضؤش نة زاوات نطز بوو تةواو ْةبووة ،بةآلّ ئةطةض تواْيبات ظووتط و
بةثيَي طودمإ ئةَطِؤ ياخؤ غبةى ئةو ناضة بهةى باؾرت بوو.
َيَٓةنةّ
ئؤضَيؿة وتى َٔ :ية تواْاّ ْيية ئةَطِؤ ياخؤ غبةى ئةو بهوشّ ،بةآلّ بةثيَي بةي
يةطةٍَ تةواوبووْى ؾةغت ضؤشةنة ئةو شْة زةنوشضيَت ،ثيَويػتة ثاؾا َتُاْةى تةواوى يةو
باضةوة ٖةبيَت.
غونسياْؤؽ وتى :زةظاْى َٔ بؤضى خواظياضي َةضطى ئةو شْةّ؟.
ئؤضَيؿة وتى :ئةى ثاؾا َازاّ ئةو زوشَٓى تؤية ،ثيَويػتة بهوشضيَت.
غونسياْؤؽ :وتى طوَامن يةوة ْيية ،نة ئةو زوشَٓى َٓة ،بةآلّ َٔ بؤية خواظياضي
َةضطى ئةوّ ،ضووْهة ْاَةويَت يةطةٍَ شْيَو ظةْطِ.
َيَت ،زةيوت :ثةضيػاتيؼ
ئؤضَيؿة ئةطةض ويَطابوواية ئةوةى بريى ييَ زةناتةوة ،بيً
َيَت بيَ
ئافطةتيَهة نة ية ظؤض ثياوإ ثايةى بةضظتطة ،بةآلّ ضووْهة ْةيسةتواْى بريى خؤى بً
زةْط َايةوة ،غونسياْؤؽ وتى :ئةو شْة ئيَػتة زةيةويَت دةْطى َٔ بهاتْ َٔ ،اتوامن
َيسا ظةْطِ ،ضووْهة ئةطةض دةْط ْةنةّ ئةو زيَت و طيي زاطري زةنات ،ئةطةض ظةْطِ و
يةطةي
ؾهػتى بسةّ ،شْيَهِ ؾهػت زاوة .ئةطةض ثيَـ ئةوةى دةْط زةغت ثيَبهات ئةو
بهوشضابوواية ،ئةوة ضيسي ْةزةوتطا يةطةٍَ شْيَو دةْطاوى.
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يةطةٍَ بةضةبةياْى ضؤشى زواتط ٖةضزووال بؤ دةْط ئاَازة بووٕ ،ئةو ْاوضةيةى زةبوواية
ييَي ظةْطٔ نةوتبووة بانوضى ظايةْسة ضِووز .ثةضيػاتيؼ وةى ؾيَوةى تةواوى غةضزاضة
َى
نؤْةنإ ،يةؾهطةنةى نطزة ضواض بةف ،بةؾيَهي وةى يةزةى زاْا ،غواضةناْى ية زي
طؤضِةثاْى دةْط ديَطرينطز ،بؤ ئةوةي ئةطةض طاييػهةنإ ٖيَطؾيإ نطز ،بتوأْ بة خيَطايي
خؤيإ بطةيةْٓة ئةو بةؾةى ٖيَطؾي بؤ زةنطيَت ،ية ثؿت غواضةنإ ٖةْسىَ ثيازةى زاْا ،ية
الى ضةخ و الى ضِاغتيـ ثيازةناْى ييَبووٕ.
بة ٖةَإ ؾيَوة نة ثةضيػاتيؼ ثيَؿبيٓى نطزبوو ،طاييػهةناْى غونسياْؤؽ نةوتٓة
َة و ٖيَطؾيإ نطزة الى ضِاغتى يةؾهطى ئةو ،ئةويـ بة ثةية غواضةناْى ْاضزة الى ضِاغت
دووي
تا ثيَـ بة طاييػهةنإ بططٕ .طاييػهةنإ ٖيَٓسة خيَطا زةضِؤيؿذي نة وةى بةو ترياْة زةضووٕ،
نة ية نةوإ زةضضووٕ .ية ٖةض طاييػهةيةنسا ،دطة ية ييَدوضِ ضةْس نةغيَهى تريٖاويَصى
ييَبوو ،نة يةطةٍَ ضؤيؿتٓى طاييػهةناْسا ،ترييإ زةططتة غةضباظةناْى ثةضيػاتيؼ.
بيَ ثيَؿواظيهطزٕ ية َةضط ْةزةتواْطا ضيَطة ية طاييػهةنإ بطرييَت ،ئةو غواضاْةى
زةبوواية طاييػهةنإ بوةغتيَٓٔ ية زووضةوة بة بةضزةقاْى بةضزيإ زةططتة ئةغح و
غةضْؿيٓةناْى طاييػهةنإ ،خيَطايي ئةغح غواضةنإ ٖيَٓسة بوو ،نة تواْيإ ثيَـ ئةوةى
طاييػهة نإ بطةْة الى ثيازةنإ ،خؤيإ بهةْة زيواضيَو ية ْيَوإ ئةوإ و ثيازةنإ .زواى
ئةوة غواضةنإ ثرت غووزيإ ية ْيَعة زضيَصةنإ بيٓى و بةضزةقاْى ظؤض نةَرت ناضى ثيَهطا.
ٖاونات يةطةٍَ ئةوةى غواضةنإ بة خيَطايي ظؤض بةضةو طاييػهةنإ زةضِؤيؿذي و ْيَعة
َيإ بةغرتابوو تا يةطةٍَ
زضيَصةناْيإ ضِاغت ضِاططتبوو ،قايؿى نؤتايي ْيَعةنإ ية نؤتايي قؤي
ظةضبة ييَساْى تووْسْ ،يَعة ية زةغتيإ زةضْةضيَت.
ئةطةض غواضةنإ ْةبووباْة ئاَادمى تريى غةضْؿيٓةناْى طاييػهةنإ ياخؤ زاغي
طاييػهةنإ بةض ئةغجى ئةوإ ْةنةوتباْة و غواضةنةيإ ْةخػتباية ،ئةطةض غواضةنإ
تواْيبايإ ْيَعة زضيَصةناْيإ ية ًَى ئةغجى طاييػهةنإ ضؤبهةٕ ،ئةغجةنة زةنةوت و قوضغي
الؾةى ئةو ئةغجة خيَطايي طاييػهةنةى نةّ زةنطزةوة و زةيوةغتاْس ،ئةونات زةضفةت بؤ
غواضةناْي زيهة زةبوو تا ٖيَطف بهةْة غةض طاييػهةنة و ئةغجةناْى بهوشٕ.
َةتطغي طاييػهة دةْطييةنإ بؤ غواض و ثيازةنإ ،بة تايبةتى بؤ ثيازةنإ ،ية َةتطغي
تاْهةناْى ئيَػتة بؤ غةض غةضباظاْى ثيازة ثرت بوو ،ئيَػتة ثيازةنإ زةتوأْ بة تؤثي زشة
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تاْو ضيَططي ية تاْهةنإ بهةٕ ،بةآلّ ية ضِابطزووزا غةضباظة بةضططيهاضةنإ دطة يةو
ؾويَٓاْةى ئاَطاظ و بةضبةغتى ضيَطط بؤ طاييػهةنإ ٖةبووٕ ،تةْيا بة طيإ بةخؿري ْةبوواية
ْةياْسةتواْى ثيَـ بة طاييػهةنإ بططٕ ،بةآلّ ٖةَوو ئةو ؾويَٓاْةى ثةضيػاتيؼ بةضبةغتى
َيسا ْةدةْطا.
ييَ ضيَ نطزبووٕ بيَ غووز بووٕ ،ضووْهة غونسياْؤؽ يةو ؾويَٓة يةطةي
ثةضيػاتيؼ َاوةى زوو ضؤشإ ية تةْيؿت ظايةْسة ضِووز َايةوة و بةضبةغت و ضيَططي ية
ٖةَبةض طاييػهةنإ ضيَهطز ،بةآلّ بة ٖؤى ْةٖاتٓى غونسياْؤؽ ،ثةضيػاتيؼ خؤى نةوتةضِىَ
و ية ؾويَٓيَو دةْط ضِوويسا ،نة ٖيض بةضبةغت و ضيَططى بؤ طاييػهةنإ ييَ ْةبووٖ ،ةضوةٖا
بواض ْةبوو تا ية ثيَـ الى ضِاغتى يةؾهطةنةى بةضبةغت ضيَ بهةٕ ،ططضيإ بة خيَطايي ظؤض
تواْيبايإ ئةوناضة بهةٕ ،يةواْةبوو طاييػهةناْى غونسياْؤؽ ٖيَطف بهةْة الى ضةخ ياخؤ
َى يةؾهطى ثةضيػاتيؼ ،ئةونات ْاضاض زةبووٕ يةو ؾويَٓاْةف بةضبةغتى زشة طاييػهة ضيَ
زي
بهةٕ.
ية ضابطزووزا طاييػهةنإ بؤ ئةوةى زوشَٔ ْةنةويَتة زوويإ و طةَاضؤيإ ْةزات ،بة تةْيا
ْةزةدووآلٕ و ثيازة ية زواوةياْةوة زةضِؤيؿذي ،بؤية ناتيَو طاييػهةناْى غونسياْؤؽ ٖيَطؾيإ
بؤ الى ضِاغت نطز ،ثيازةناْيـ ية زواياْةوة زةٖاتٔ .ثيازةنإ ثطِضةى بووٕ بةو ضةناْةى
ئةونات ٖةبوو ،دًوبةضطى نوضتيإ يةبةض بوو ،ضيسي بةضطة زضيَصةنةى غةضزةَى نوضوف و
زاضيوف يةبةضيإ ْةزةبيٓطاَ ،اوةى دةْطة ئيَطاْى و يؤْاْييةنإ ٖيَٓسة زضيَص بوو ،نة
دًوبةضطى نوضتى يؤْاْى ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿييسا ضةغجاْس و ئةظَووٕ زةضي خػت
غةضباظإ بة بةضطى نوضت زةتوأْ ناضا و خيَطاتط بٔ ،غةضباظة ئيَطاْييةنإ تةْيا ية ظغتاْسا
َتؤى ئيَػتة زةضوو ،ئةو باآلثؤؾة
باآلثؤؾيَهى زضيَص ية ثؿُيإ ية بةضزةنطز ،نة ية ثاي
ثؿُيٓاْةى ية ئيَطإ زةغت زةنةوتٔ ية باؾرتيٓى دؤضةنإ بووٕ.
غةضباظة ثيازةناْى غونسياْؤؽ مشؿيَطى ضِاغت و زضيَصى زوو زةّ (ية فاضغي بة زةضةى
َغاْى زاضيٓى طةوضة نة ٖةْسىَ
ْاوى زيَت) تةوضى دةْطييإ (بة تةبةضظئ ْاو زةبطا) ثيَبوو ،قةي
َيإ زةططتٖ ،ةْسىَ ناتي ْا ،نة باف بوو بؤ بةضططى ية بةضاْبةض تري و ئةو بةضزاْةى
نات ٖةي
َسةزضإ ،بةآلّ ية طؤضِةثاْى دةْطسا زةبؤوة َايةى ئاظاضى
ية َةدمةْيكةناْى ْاو قةآلناْةوة ٖةي
َغاْةنةف بةؾيَو ية ؾويَٓى ناضى غةضباظةنةى زازةثؤؾيٖ ،ةْسيَ
غةضباظإ و قةباضةى قةي
َغإ
َططتٓى قةي
َغاْةنةوة ْةزةبيٓطا ،بؤية يةو ؾويَٓاْةى ٖةي
نات غةضباظى زوشَٔ ية ثؿت قةي
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َغإ زةٖاتٓة
ثيَويػت ْةبوواية ،ية ؾويَٓى زاْاْى ثيَساويػتييةناْى يةؾهط زازةْطإ ،بيَ قةي
دةْط.
ضةنيَهي زيهة غةضباظة ثيازةناْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي تري و نةوإ بوو ،بةآلّ
َغاْى ثيَبوو ،ئةطةض تري و
ئةظَووٕ زةضي خػت بوو ،نة ئةو غةضباظةى مشؿيَط و تةوض و قةي
َططتبوواية ،بؤى زةبوو بة باضيكوضغي و ْةيسةتواْى غووز ية تري و نةواْةنة
نةواْى ٖةي
وةضبططيَت ،بؤية ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَصزا ضيعى نةواْضييةنإ ديانطايةوة ية
َسةططت و يةناتى ؾةضِى
ضيعى ئةواْي زيهة ،ئةوإ غةضةضِاى تري و نةوإْ ،يَعة و مشؿيَطيإ ٖةي
تاى بة تاى غووزيإ ييَ زةبيين.
دياواظيى ية ْيَوإ ضةى و دًوبةضطى غةضباظاْى ثةضيػاتيؼ و غونسياْؤؽ ْةبوو ،تةْيا
دًوبةضطى ئةوإ زضيَص بوو ،ضووْهة ٖةْسىَ ية ْةتةوةناْى ئيَطإ بةضطى زضيَصيإ زةنطزةبةض ،بة
وتةى نةتعياؽ دًوبةضطى دووتياضاْى ئيَطاْى نوضت بووٕ.
َةى ثيازةناْى غونسياْؤؽ ية ثؿت طاييػهةناْةوة ،ثةضيػاتيػيـ
ٖاونات يةطةٍَ دووي
ثيازةناْى خؤى ية زٍَ و الى ضةثى طؤضِةثاْى دةْط دووآلْس ،زواى َاوةيةنى نةّ ٖةضزوو
يةؾهط طةيؿتٓة يةى و دةْط يةو زوو ؾويَٓة زةغتى ثيَهطز ،بةآلّ ية الى ضِاغت غواضةنإ
ببووْة بةضبةغت ية ْيَوإ طاييػهةناْى غونسياْؤؽ و ثيازةناْى ثةضيػاتيؼ و ْةياْسةٖيَؿت
بطةْة يةى.
ثيازةناْى ثةضيػاتيؼ ٖةَوويإ باوةضِيإ وابوو ،نة ية ثيَٓاو ئاٖوضاَةظزا زةدةْطٔ،
ضووْهة َووغةنإ وايإ باوةضِ ثيَٗيَٓا بووٕ ،نة دةْط يةطةٍَ غونسياْؤؽ وةى دةْطة ية
ثيَٓاوى خوزا ،ضووْهة ئةو زوشَٓى َةظزا و َةظزاثةضةغتةناْة ،بةآلّ غةضباظةناْى
َيإ بة فةضَاْسةنةيإ خؤف ْةبوو،
َجؿتيَهى زةضِووْى زةدةْطإ ،زي
غونسياْؤؽ بيَ ثاي
زةياْعاْى ئةو بطاناْى خؤى نوؾتووة و نويَط نطزووة ،ويَطِاى ئةوةف وةى غةضباظ دةْطيإ بة
ئةضى زةظاْى ،بةضزةواّ بووٕ ية مشؿيَط و تةوض وةؾاْسٕ ،بةضزةواّ زةْطى ئةواْةى مشؿيَط و
ترييإ بةضزةنةوت زةٖات و ئةواْةى ظةضبةى تووْسيإ بةضزةنةوتْ ،ةياْسةتواْى ضيَ ية
ٖاواضى خؤيإ بططٕ.
ثةضيػاتيؼ بة غواضى ئةغح غةضى ية ٖةَوو ؾويَٓيَو زةزا ،بة ئاَازةبووْى خؤى
غةضباظةناْى ٖإ زةزا و ية ٖيض ؾويَٓيَو ثيازةناْى غونسياْؤؽ ْةياْسةتواْى ثيازةناْى ئةو
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بؿهيَٓٔ ياخؤ زضظ خبةْة ضيعةناْيإ ،بةآلّ ية الى ضِاغت ٖيَطؾي طاييػهةنإ زؤخيَهى
َسةوةضئ،
َةتطغيساضى بؤ ئةوإ ضيَ نطزبوو ،غواضةناْى ية بةضاْبةض طاييػهةنإ ٖةي
ٖةْسيَهيإ يةشيَط مسى ئةغجةنإ و تايةى طاييػهةنإ ثإ زةبووْةوة.
ثةضيػاتيؼ غةضةدميسا ئةطةض طاييػهةنإ بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بٔ و غواضةنإ بهوشٕ،
الى ضِاغتى يةْيَو زةضيَت ،ثاف َاوةيةى طاييػهةنإ يةو ْاوضة تةختاْييةزا نة ٖيض
بةضبةغتى ييَ ْةبوو ،زٍَ و الى ضةثى يةؾهطةنةؾي يةْيَو زةبةٕ ،بؤية بؤ ضِاططتٓى
َيَو بطز و بة ٖةْسىَ ية غواضةناْى وت بضٔ ،ية بةضاْبةض
طاييػهةنإ ثةْاى بؤ فيًَ
طاييػهةناْسا ٖاواض بهةٕ" :غونسياْؤؽ نوشضا و ضيسي بةضططى ئيَوة غووزى ْيية".
غواضةنإ ضؤيؿذي و بةضاْبةض طاييػهةنإ بيَ ثػاْةوة ٖاواضيإ زةنطز" :غونسياْؤؽ
نوشضا و ضيسيي بةضططى ئيَوة غووزى ْيية"ٖ ،يَٓسة ئةو ضِغتةيةيإ زووثات زةنطزةوة ،نة
َة بيين ،نة ية الى ضِاغتى
طاييػهةنإ غاضزبووْةوة ،ضووْهة ثةضيػاتيؼ غووزى يةو فيًَ
َى ية الى ضةثيـ نة زةيعاْى غونسياْؤغي ييَ ْيية بةناضٖيَٓا ،يةويَـ
خؤى نطزىٖ ،ةَإ فيًَ
ثيازةنإ غػت بووٕ.
َةنةى ية الى ضِاغتيـ ناضيطةضي ٖةبوو ،بطِياضيسا
ناتيَو ثةضيػاتيؼ بؤى زةضنةوت فيًَ
تاقى نطزْةوةيةني زيهة بهات ،بة ٖؤى ثياوةناْى خؤى ية بةضاْبةض ثيازةناْى الى ضِاغتى
غونسياْؤؽ وتى :ثاؾا و فةضَاْسةى ئيَوة نوشضاوة و غةضى ية يةؾي نطاوةتةوة ،يةَةوزوا
َسةوةؾيَٓةوة ،ئيَوة ضيسيي َووضة و ثيؿةتإ ْابيَت ،بةآلّ ئةطةض بيَٓة الى
يةنةناْتإ ٖةي
ئةخؤؽ ْةتةْيا ثيؿة و َووضةتإ زةبيَت ،بططة بةخؿيؿيـ وةضزةططٕ.
َةف ناضيطةضي خؤي ٖةبوو ،الى ضِاغتى
وةى َيَصووْووغةنإ ْووغيوياْة ئةو فيًَ
غونسياْؤؽ ضووْة ثاٍَ الى ضةثى ثةضيػاتيؼ ،ئةّ ضِووزاوة بؤ ئيَُة ديَطةى غةضغووضَِاْة و
زةثطغري بؤ الى ضِاغتى غونسياْؤؽ ئةفػةضى ْةبوو ،ضؤٕ ئةفػةضةناْيإ ضةظاَةْسييإ ْواْس،
بؤ ئةوةي غةضباظةناْيإ زةغت ية دةْط ٖةٍَ بططٕ و ببٓة بةؾيَو ية غوثاى ثةضيػاتيؼ؟،
َئَ ئةفػةض و غةضباظةناْى غونسياْؤؽ بة ٖؤى ئةو تاواْةى ية نوؾذي
بةآلّ وةى َيَصووْووغإ زةي
و نويَطنطزْى بطاناْى و َووغى طةوضة نطزبووىْ ،ةفطةتيإ ييَسةنطز و قيٓيإ ييَ بوو.
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زواى ئةوةى غونسياْؤؽ طةوضةى َووغةناْى نوؾت ،ية تةواوي ئيَطإ ٖةض نةغيَو ئةو
َةى زةبيػت ،ثيَؿبيٓى زةنطز ،نة ئةو زةنوشضيَتةوة ،بؤية ناتيَو ئةفػةض و
ٖ ةواي
غةضباظةناْى ٖةوايَى نوشضاْى ئةويإ بيػت بة ضِووزاويَهى ئاغاييإ زاْا ،ئةوإ ضاوةضِواْى
ئةو ضِووزاوة بووٕ  ،بؤية بطِوايإ نطز نة غونسياْؤؽ نوشضاوة ،ضووْهة زواى نوشضاْى
غونسياْؤؽ ،ئةخؤغى بطاى زةبوو بة ثاؾا ،ئةو َةتطغيية بؤ غةضباظ و ئةفػةضة
ييَٗاتووةنإ ٖةبوو ،نة يةاليةٕ ئةخؤؽ زةضبهطئَ ،بؤية بة ضِةضاونطزْى ئةو زؤخة برييإ
زةنطزةوة نة ضيسيي غونسياْؤؽ ْةَاوة ،بةضشةوةْسيي خؤيإ يةوةزا زةبيٓىٔ نة بضٓة ثاٍَ
ئةخؤؽٖ ،ةض بؤية الى ضِاغتى يةؾهطةنةي غونسياْؤؽ بةّ ؾيَوةية نةغي ييَ ْةَا.
ثةضيػاتيؼ فةضَاْى نطز تةواوى ئةو غةضباظاْةى ٖاتووْةتة ثاٍَ يةؾهطةنةى ،بضٓة
ثؿت طؤضِةثاْى دةْطٖ ،يَؿتا َتُاْةى ْةبوو بتواْيَت ئةوإ ية زشى غونسياْؤؽ بةناض
بيَٓيَت ،بة الى ضة ثى خؤى ٖيَطؾي نطزة غةض غونسياْؤؽ .غواضةناْى ثةضيػاتيؼ زواى
غاضزبووْةوةى طاييػهة نإ ،بة فةضَاْى فةضَاْسةنةيإ طاييػهةناْيإ بةديَ ٖيَؿت و
ٖيَطؾيإ نطزة غةض ثيازةناْى الى ضةثي غونسياْؤؽ.
زواتط ثةضيػاتيؼ بؤ ئةوةى بتواْيَت طةَاضؤى غونسياْؤؽ بساتٖ ،يَعى يةزةطى خؤؾي
خػتة ْيضو دةْط ،غ واض و ثيازةناْى ية ثؿت غونسياْؤؽ ،واتة ية ضؤشٖةآلت ثيَو
طةيؿذي.
ناتى ثيَو طةيؿتٓيإ غونسياْؤ ؽ الى ضةخ و ضِاغتى ْةَا بوو ،الى ضِاغت خؤيإ بة
زةغتةوة زابوو ،الى ضةثيـ ييَو ثطشابووٕ ،تةْيا زيَى يةؾهطةنةى َابؤوة ،بةآلّ طاييػهة
دةْطييةنإ زواى ئةوةى زةغتيإ ية ؾةضِ نيَؿايةوة و ثيَوةْسييإ بة غونسياْؤغةوة ْةَا،
طوَاْيإ نطز نة نوشضاوةْ ،ةياْسةظاْى ضي بهةٕ.
ية ثيَـ طاييػهةنإ ،واتة ية ئاضاغتةى ضؤشئاوا نةؽ ْةبوو ،تا ٖيَطؾي بهةْةغةض،
ضووْهة ثةضيػاتيؼ ت ةواوى ٖيَعى خؤى ية زشى غونسياْؤؽ بةناض خػت بوو .ئةوإ بؤ
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ئةوةى ٖيَطف بهةٕ ،زةبوواية بطةضِيَٓةوةٖ ،يَطف بهةْةغةض ثيازةنإ ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ بة
ٖؤى ْيَطزضاوةناْى زاواى ييَ نطزٕ بضٓة ثاٍَ ئةخؤؽ ،ية اليةني زيهة ويَػتاْى دةْط
ئاَازةيي و تيٓوويةتى ئةواْى بؤ دةْط ْةٖيَؿت ،ية ٖةَووؾيإ ثرت بيَ خاوةٕ بووٕ،
وضةى ئةواْى تيَو ؾهاْس بوو.
ثةضيػاتيؼ بة تةواو ى ٖيَعةنةيةوة ٖيَطؾي نطزةغةض زيَى يةؾهطى زوشَٔ و ية ٖةؾت
الوة ٖيَطؾي بطز تا ضيعى غةضباظةنإ تيَو بؿهيَٓيَت و بةضططيإ ْةٖيًََيَت .بةٖيَعتطبووْى
ٖيَعى ثةضيػاتيؼ بة ضازةيةى بوو  ،نة زيَى يةؾهطى غونسياْؤؽ ْةيتواْى بةضططى بهات و
تيَو ؾها .غونسياْؤؽ طةَاضؤ زضا ،ويػتى يةطةٍَ ٖةْسىَ ية غةضباظة تايبةتةناْى
طةَاضؤنة بؿهيَٓيَت ،غةضنةوتوو ْةبوو و زةغتطري نطا ،زواى زةغتطرينطزْى ،دةْط بة
تةواوى نؤتايي ٖات.
يةو ناتةزا ٖيَؿتا طاييػهة دةْطييةنإ زووزٍَ بووٕ ،ثةضيػاتيؼ زةتطغا ئةوإ ٖيَطف
بهةْةوة و بؤى ببٓة َايةى ئاضيؿة ،بؤية بؤ ئةوةى بيػةغييَٓيَت غونسياْؤؽ َطزووة
فةضَاْى نطز تا قوضِ طى بربِٕ ،بيَ ئةوةى غةضى ية دةغتةى بهةْةوة ،ئةونات يةغةض تةختى
ضةوإ ثايَى ثيَ بسةٕ بة ؾتيَو تا ْةنةويَتٖ ،ةَووإ بتوأْ ضِووخػاضى ببيٓٔ ،زواتط بة
بةضاْبةض طاييػهة دةْطييةناْسا تيَجةضِيإ نطز ،ئةوا ْيـ بة بيٓيٓى تةضَى ئةو ،بة
َططت و خؤيإ بة زةغتةوةزا.
تةواوةتى زةغتيإ ية دةْط ٖةي
ئةخؤؽ غةضظةْؿتى خيَعاْةنةى نطز  ،نة بؤضي ية زواى زةغتطرينطزْى ،يةنػةض
غونسياْؤغي نوؾت ،ثةضيػاتيػيـ وتى زوشَٓيَهى ؾهػتدواضزووى ئاوا ،يةواْةية زواى
ضةْس ضؤش ياخؤ ضةْس َاْط زيػإ ياخى ببيَتةوةَٓ ،يـ ْاضاض بووّ ئةو ناضة بهةّ ،تا
َبططٕ .بةّ
طاييػهةناْى بعأْ نة ئةو نوشضاوة و ْةَاوة ،بؤ ئةوةي زةغت ية دةْط ٖةي
ؾيَوةية غونسياْؤؽ نوشضا و ئةخؤؽ غةضنةوت.
دةْطى ئةو ضؤشة ٖيَٓسة ثةضيػاتيؼ و غةضباظةناْى َاْسوو نطز ،نة ئةو ضؤشة
ْةياْتواْى بةضة و ئيػفةٖإ (طي) بضٔ و ية تةْيؿتى ظايةْسة ضِووز َاْةوة .ؾةوى زواى
دةْطيَهى طةوضة ،تةْاْةت بؤ يةؾهطى غةضنةوتووف ثطِ ية خةّ بوو ،ضووْهة ئةفػةض و
غةضباظةنإ زةياْعاْى ية طؤضِ ةثاْى دةْط ٖةظاضإ الؾة بةديَ َاوة ،نة يةو ؾةوةزا
َة َطزووخؤضةنإ ،بة تايبةتى نةَتياض .ظؤض بووٕ ئةو بطيٓساضاْةى
زةنةوْة بةض ٖيَطؾي ئاشةي
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يةْيَو الؾةى َطزووةنإ زةَاْةوة ،بة ٖؤى غةخيت بطيٓةناْيإ تواْاى ٖاواضنطزْيإ ْةبوو،
ئةطةض ٖاواضيؿيإ بهطزاية ،غةضباظةنإ ْةياْسةبيػت ،ضووْهة ييَياْةوة زووض بووٕ.
نوض وؾي طةوضة زواى ئةوةى يةى ضؤش دةْطى زةنطزْ ،ةزةخةوت تا ٖةَوو
بطيٓساضةناْيإ نؤزةنطزةوة ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ ٖةضضةْسة فةضَاْسةيةنى زياض بوو ،بةآلّ
خةغًَةتة دواَيَطاْةناْى نوضوؾي ْةبوو  ،تا غةضباظة َاْسووةناْى ْاضاض بهات نةَيَهي
زيهة بةضطة بططٕ و بطيٓساضةنإ ية طؤضِ ةثاْى دةْط زةضبيَٓٔ .ناتيَو فةضَاْسةى يةؾهط بري
ية بطيٓساضةنإ ْةناتةوة ،ئةى ض نةغيَو برييإ ييَ بهاتةوة.
ية ٖةض يةؾهطيَو بةؾيَهى تايبةت بة تةْسضوغتى ٖةبوو ،نة بةضثطؽ بوو يةوةى
ٖيَٓسةى زةيتواْى ية ناتى دةْطسا بطيٓساضةنإ تيُاض بهات ،ئةطةض ْةنطا ية نؤتايي دةْط
ئةو ناضة ئةدماّ بسةٕ ،بةآلّ يةؾهطى ثةضيػاتيؼ ثاضتيعإ بووٕ و ئةو زاَةظضاوةيإ ْةبوو،
غةضباظةناْيـ َاْسوو بووٕ ،زواى ئةوةى ؾةو ٖات ٖةويَيإ ْةزا بطيٓساضةنإ ية طؤضِةثاْى
دةْط زةضبيَٓٔ ،بؤية ئاغايية نة تا بةياْى بةؾيَو ية بطيٓساضةنإ بة ٖؤى خوئَ بةضبووْى
ظؤض َطزٕ.
ثةضيػاتيؼ ْةيسةتواْى يةطةٍَ ٖاوغةضةنةى بضيَت بؤ ئيػفةٖإ ،ضووْهة زةبوواية
يةؾهطةنةى ضيَو خباتةوة و بطيٓساض و نوشضاوةناْيـ نؤبهاتةوةٖ ،ةضوةٖا ٖاتٓى زوو بةؾى
طةوضة ية يةؾهطى غونسياْؤؽ بؤ ْيَ و يةؾهطةنةى ،نؤنطزْةوةى خؤضاى و ثيَساويػتيى ثرتي
زةويػت ،زواى بةضةبةيإ يةنة ثطِاطةْسةناْى يةؾهطى غونسياْؤؽ زةٖاتٔ و خؤيإ
بةزةغتةوة زةزا.
ثةضيػاتيؼ َاو ةى ثيَٓر ضؤش ية ئاثازيؼ َايةوة ،زواتط بةضةو ئيػفةٖإ ضؤيؿت،
ٖةضوةٖا خةآلتى بةو غةضباظة ثيازاْةى غونسياْؤغى بةخؿي نة ثيَؿٓياظةنةيإ ثةغةْس
نطز و خؤيإ بة زةغتةوةزا ،بةآلّ طاييػهة دةْطييةناْى خةآلت ْةنطز ،ضووْهة خؤيإ
ب ةزةغتةوة ْةزا تا تةضَى غونسياْؤغيإ ْةبيٓى.
َةت باؾرت ؾاضةظاى َيَصووى
نةتعياؽ نة َاوةيةنى ظؤض ية ئيَطإ بووة ،بة ضواي
ٖةخاَةْؿييةنإ بووة و ْووغيويةتى :ضووْ هة زايهى ئةخؤؽ نةْيعةنيَهى بابًى بوو،
زواى غةضنةوتٓى بةغةض غونسياْؤغي بطاىْ ،اوى خؤى بة زاضيوف طؤضِى ،ضووْهة ثيَـ
ئةو زاضيوؾي زيهة ٖةبوو ،بؤية خؤى نطز بة زاضيوؾي زووةّ .ئةو ضِووْى ْةنطزووةتةوة ض
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ثيَوةْسييةى ية ْيَوإ ْاوى زاضيوف و بابًى بووْى زايهيسا ٖةية ،بؤضي نةغيَو نة زايهى
خةيَه ى بابٌ بيَت زةبيَت ْاوى زاضيوف بيَت؟ ويَطِاى ئةوةى زايهى زاضيوؾي يةنةّ ئيَطاْى
بوو ،بةآلّ ْاوى زاضيوؾيإ ييَٓاَ .يَصووْووغةناْي زيهةيـ ٖيض ضِووْهطزْةوةيإ يةباضةى
وتةى نةتعياؽ ْةزاوة تا بعاْري بؤضى ْاوى نوضِ ى زايهيَهى بابًى زةبيَت زاضيوف بيَت؟
ٖةضوةٖا زاضيوؾي غيَيةّ نة زوايري ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بووة ،نوضِى ؾاظازة خاصييَهى
ئيَطاْييةْ ،اوي زاضيوؾيؿى بؤ زاْطاوة ،يةواْةية ية ْووغيٓى نةتعياؽ يةباضةى زايهى
ئةخؤؽ ؾتيَو ْةْووغطا بيَت ،ية ئاناَسا ثيَوةْسيي زايهى ئةخؤؽ يةْيَو ضووة.
ئةخؤؽ ية ئيػفةٖإ خؤى بة زاضيوؾي زووةّ ْاغاْس و بووة ثاؾا ،بةآلّ ضووْهة
َيؼ يةو نؤؾهة ئةدماّ
ضِيَوضِةمسى تاز يةغةض ْاْى ثاؾانإ زواى تةواوبووْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
زةزضا ،ية يةنةَري ضؤشى بةٖاضى غايَى ( 422خ .ظ) و بة ئاَازةبووْى غةضؤنةناْى ثيَٓر
ئاططخاْةناْى ئيَطإ ،زاضيوف يةو نؤؾهة تادى ْايةغةضٖ ،ةض ٖةَإ ضؤش ية ْيَوإ غةضؤنى
ئاططخاْةناْسا طةوضةى َووغةنإ زياضى نطا.
َةت بووة ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ،ية
زاضيوؾى زووةّ نوضِى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص ،بة ضواي
ضِاغتيسا ثةضيػاتيؼ ثاؾا بوو ،ثةضيػاتيؼ يةنةَري نةؽ بوو ،نة يةنةيةنى غةضباظى
تايبةت بة ئافطةتاْى ثيَهٗيَٓا و بةضطى فةضَى ثيَسإ.
يةواْةية ية غةضزةَاْى ثيَـ َيَصوو ،نة طيَطمشةْى فةضةْػي زؤظيوييةتييةوة ،تيايسا
ٖةظاض تا غيَ ٖةظاض غاٍَ شْإ زةغةآلتيى ئةو خانة بووٕ ،بةآلّ زواى ئةوةى َيَصوو
ْووغطاوةتةوة ،يةنةَري نةؽ نة يةنةيةنى غةضباظى ية شْإ زاَةظضاْسووة ،ثةضيػاتيؼ
بوو ،زواى ئةويـ تا ضِووخاْى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيض نةؽ زةضْةنةوت ،نة غوثايةى ية
شْإ ضيَ بهاتةوة.
ثةضيػاتيؼ بة زيَٓياييةوة ية ٖةيَهةوتووةناْى غةضزةَى خؤى بووة ،ظؤض دوإ بووة،
بةآلّ ويَطِاى ْكوضضةططتٓة بةضزةواَةناْى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ية ئيَطاْييةنإ ،ية
غةضضاوة َيَصووةيية يؤْاْييةناْسا ْةبيٓطاوة بطوتطيَت ئةو ئافطةتة ضةوؾت و ئاناضى خطاخ
بووبيَت .ئةو فةضَاْسة ئاظاية شْيَهى ثاى زاَئَ بوو ،بةآلّ ئاَازةيي و تواْاى زةغةآلتساضى
َةتةناْى نوضوف و زاضيوؾي يةنةّ ْةبوو ،بؤية ٖيض
و ضانػاظى ْةبوو ،خةغًَةتى وةى خةغً
غةضةدمى يةغةض ضانػاظي شياْى ئيَطاْييةنإ ْةبوو.
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ية ناتيَهسا نوض وف تةواوى ئةو غةضَايةى ية ئاغتياط ثاؾاى َاز و ْابؤْيس ثاؾاى
بابٌ و نطظؤؽ ثاؾاى ييسى ظةوت نطزبوو ،ية ئاوةزاْهطزْةوةى وآلت و باؾرتنطزْى شياْى
َباظ و
خةيَهى خةضز زةنطز ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ ويَطِاى ئةو ئاظايةتييةى ٖةيبوو ،شْيَهى فيًَ
ثيالْطيَطِ و ظؤض بيَ بةظةيي بوو ،تةْيا بريى الى يةبةضنطزْى دًوبةضطى دوإ و طالضإ بوو،
َهي زيهة.
زةيةويػت غواضى طاييػهةظيَطِيٓةنإ ببيَت و ؾهؤى خؤى بطةيةْيَتة خةي
زةى ْؤٕ زةيَيَت نات يَو ثةضيػاتيؼ غواضى ئةغح زةبوو ،غةضباظة ثاغةواْةناْى ئةو بة
غواضى ئةغح بة زووى زةنةوتٓةضِىَٖ ،يَٓسة بة ؾهؤ و دوإ زةبوو ،يةوة زةضوو يةى ية
خوزاوةْسةنإ بيَت.
ٖةض داضيَو نة يةغةض بابةتيَو دياواظيى زةنةوتة ْيَوإ ثةضيػاتيؼ و زاضيوؾي
ٖاوغةضىٖ ،ةَووإ زةياْعاْى غةضنةوتٔ بؤ ثةضيػاتيػة ،زاضيوف ْاضاض بوو يةطةٍَ ضاى
شْةنةى بيَت .ئةو شْة بيَ طةضِاْةوة بؤ ثياوةنةى بطِ ياضى نوؾتٓى ئةو نةغاْةى زةضزةنطز،
نة ثيَي وابوو ثيَويػتة بهوشضئَ و يةبةض ضا وى خؤى تاواْباضةناْيإ زةنوؾت ،نةؽ
ْةيبيٓى نة ئةو شْة ية نوؾتٓى تاواْباضيَو ،ناضيطةضيى بهةويَتة غةض.
يةى ية بطاناْى زاضيوف نة بطاى باب و زايهى زاضيوف بووْ ،اوى (ئاضغيت) بوو ،ية
يةى زايو و باب بووٕ .ئاضغيت ية ضؤشى تاز يةغةضْاْى بطانةى ية ثيَطغجؤيَيؼ غويَٓسى
َيَٓيسا نة بةضزةواّ ثايَجؿتى بهات.
ئةَةنساضى خواضز و بةي
زاضيوؾي يةنةّ ئةو بطايةى نطز بة غاتطاخ (فةضَاْطِةوا) ية غوضيا ،ئةويـ زواى غايَيَو
فةضَاْطِةوايي ية غوضيا ،تادى ثاؾايةتيي نطزةغةض و خؤى بة ثاؾا ْاو بطز و يةؾهطيَهى
ثيَهٗيَٓا نة بةؾيَو ية غةضباظةناْى بطيَتى بووٕ ية نطيَططتة يؤْاْييةنإ.
ثةضيػاتيؼ بة يةؾهطيَهةوة بةضةو غوضيا نةوتةضِيَ ،بة وتةى زةى ْؤٕ بة ثاضة تةواوى
غةضباظة يؤْاْييةناْى نطِي ،زواتط ية دةْطيَهى طةوضة ية ْيَعيو زضيةؾل ئاضغيتى ؾهػتسا،
زةغتطريى نطز ،بيَ ئةوةى ٖةواٍَ بؤ ٖاوغةضةنةى بٓيَطيَت ،نة َةبةغتى بوو ،ئةو بة نوؾذي
غعا ب سات ،غعاى َطزْى بةغةضزا غةثاْس ،بة ؾيَوة ئةؾهةدمةيةى نوؾتى نة َووى
دةغتةى َطؤظ ططش زةبيَت ،فةضَاْيسا بة ظيٓسوويي ثيَػتى دةغتةى زاَائَ ،ئةو ناتةى
دةالز غةضطةضَى ئةو ناضة بوو ،ثةضيػاتيؼ خؤى بيَ ئةوةى ناضي تيَ بهات ضاوى ييَ
181

زةنطزٖ ،ةضضةْسة ئةو ثياوة زةثاضِايةوة تا بة يةى ييَسإ بيهوشٕ ،تؤظقايَيَو ناضيطةضيى ية
زيَى ئةو ْةنطز.
ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص تواْي بةؾيَوةيةني تةْسضوغت نؤتايي بة دةْطة زضيَصةناْى
ٖةخاَةْؿيي و يؤْإ بٗيَٓت و خؤى ية تيَضووةناْى ئةو دةْطاْة بجاضيَعت ،بيَ ئةوةى بؤ
بةزةغتٗيَٓاْى ئاؾتى قوضباْي طةوضةى بسات ياخؤ خانة ظؤضةناْى ئيُجطاتؤضييةتى
ٖةخاَةْؿيي زؤضِاْسبيَت ،بةآلّ ثةضيػاتيػ ى ٖاوغةضى زاضيوؾى زووةّ ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ
و ٖةخاَةْؿيي تيَهسا ،غةضغاّ زةبري نة ببيػتري ئةو ئاؾتييية بؤضى تيَو ضوو ،تةْيا زوو
َٓساٍَ يةغةض ئةو بابةتاْة ؾةضِ زةنةٕ.
ئةوناتةى ثةضيػاتيؼ ية الظقيي ة بوو ،ظؤض نةيفى بة بؤْى قوبطؽ زةٖات،
(ئةوضووثاييةنإ بة بؤْى ؾيجةضظ ْاوى زةبةٕ) ،نة ٖيَؿتا ٖةض ئةو دؤضة بؤْة بةو ْاوة
َاوة ،بةآلّ ئةو بؤْةى داضإ ْييةٖ ،ةويَيسا يةو بؤْة ضيَ بهات ،بةآلّ بة ئةويإ وت نة يةو
بؤْة ضيَ ْانطيَت ،تةْيا ية قوبطؽ ْةبيَت ،ئةو بؤْة تةْيا ية ؾي ًةى طوٍَ بة زةغت ْايةت،
بططة بؤ بة زةغتٗيَٓاْى ئةو ٖةْسىَ ناض ئةدماّ زةزةٕ ،نة تةْيا ْٗيَٓييةنةى الى بؤْػاظة
قوبطغييةنإ ٖةية.
زووضطة ى قوبطؽ بةثيَي ثةضياْى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿيي ببوو بة بةؾيَو ية
غٓووضى يؤْإ و زاْيؿتوواْ ةنةى ؾوئَ نةوتةى يؤْإ بووٕ.
ثةضيػاتيؼ فةضَاْى نطز بطِؤٕ ،غيَ نةؽ ية زضوغتهةضاْى ئةو بؤْة ية قوبطغةوة بيَٓٔ
بؤ الظقيية ،ئةواْيإ ٖيَٓإ ،ثةضيػاتيؼ ية ئةواْى ويػت تا ضيَطةى زضوغتهطزْى ئةو
بؤْةى بؤ ؾي بهةوْةوة ،ئةواْيـ ْاوى ضةْس طويَيإ ثيَ وت ،وت يإ ئةواْة تيَهةٍَ بةيةنسيي
َ بووٕ ،زةيإ بةٕ بؤ الى َاَؤغتانةيإ ،ئةويـ ؾتيَهى تيَسةنات ،ئةو
زةنةٕ ،زواى تيَهةي
بؤْة بةضٖةّ زيَت.
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ثةضيػاتيؼ ثطغياضى نطز ئةوةى ئيَوة يةو طرياوةيةى زةنةٕ ضيية؟ ئةواْةى بؤْةنةيإ
ئاَازة زةنطز وتيإ ظاْياضيإ ْيية ،ئةو ؾتة تةْيا يةاليةٕ َاَؤغتانةيإ ئاَازة زةنطيَت و
( )1
ية ْٗيَٓييةناْة.
ثةضيػاتيؼ فةضَاْى نطز تا بضٔ و َاَؤغتاى بؤٕ زضوغتهطزْةنة ية زووضطةى قوبطؽ
بيَٓٔ ،وةغتانةف نة ظاْى ثةضيػاتيؼ زةيةويَت ْٗيَٓى ئةو بابةتةى ييَ وةضبططيَتْ ،ةٖات،
ثةضيػاتيؼ فةضَاْى نطز تا بة ظؤض ئةو بيَٓٔ و فةضَاْطِةوا يؤْاْييةنةى قوبطؽ يةو نطزةية
ضيَططى نطز ،ناتيَو ثةضيػاتيؼ بيػتى فةضَاضِةواي يؤْاْى ئةو زووضطةية ضيَطط بووة ية
ٖيَٓاْى وةغتانة بؤ الظقيية ،خؤى بة بطيٓساضظاْى ،فةضَاْيسا تا نةؾتيية دةْطييةناْى
ٖةخاَةْؿيي ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى و غوضيا ية الظقيية نؤببٓةوة ،بةو يةؾهطةوة
نة بؤ دةْطى ئاضغيتى بطاى ٖاوغةضةنةى ٖيَٓابووى ،بة ثايَجؿتى ٖيَعى زةضياي بؤ
زاطرينطزْى قوبطؽ بهةويَتةضِىَ.
ططضيإ ئة و ويػتباي بؤ تةواوى تةَةْى بؤْى قوبطؽ بةناض بيَٓيَتٖ ،ةض زةيتواْى ئةو
بؤْة ية باظاضِ بهطِيَت ،تةْاْةت ئةطةض ْطخةنةى بة زة بةضاْبةضى ْطخى باظاضِيـ بوواية ،ئةو
ٖيَٓسةى زاٖات ٖةبوو ،نة بؤى ئاغايي بيَت .ئاؾهطاية نة بابةتى بؤْةنة بؤ ئةو ططفت
ْةبوو ،ئةو يةو بابةتة تووضِة ببوو ،نة فةضاْةنةيإ ديَ بةدىَ ْةنطزبوو ،فةضَاْطِةوا
يؤْاْيية نة ضيَطط بوو ية بطزْى وةغتا بؤٕ غاظةنة بؤ زةضةوةى قوبطؽ.
ئةو بياْؤيةى ثةضيػاتيؼ بؤ ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض زووضطةى قوبطؽ ٖيَٓايةوة بة
ثيَوةضةناْى ئةَطِؤ ظؤض َٓساآلْةية ،زةبيَت ئةوةف ثؿرتِاغت بهةيٓةوة نة خاوةٕ

( )1ئةو بابةتة تا ئيَػتةف ٖةضواية ،ية ٖةَوو ناضطةناْى بؤٕ يةو غةضزةَةزا َازةيةى تيَهةٍَ بة بؤْةنإ
زةنةٕ ،نة بةؾيَهٔ ية ْٗيَٓييةناْةٖ ،يض نطيَهاضيَو ية ناضطةنة ئاطةزاضى ْري .ية ناتيَهسا نة ئةَطِؤ بؤْةنإ
َؤثاْسْى طًؤغي بةضزئ زضوغت زةنطإ ،ئيَػتة ية ْةوتى
ية َازة نيُياييةنإ وةضزةطريئَ ،ية ضابطزووزا ية زي
خاو وةضزةطريئَ .ويَطِاى ئةوةف ٖةض ناضطةيةنى زضوغتهطزْى بؤَٕ ،ازةيةني ؾاضاوةى ٖةية ،نة تيَهةٍَ بة
بؤْةنة زةنطيَت ،بؤْي تايبةتى ٖةض بؤْيَو زةطةضِيَتةوة بؤ ئةو َازةيةى نة تيَي زةنةٕ ،بةو ٖؤيةؾةوة
َآل"
ناضطةناْى ضيَهطزْى بؤٕ ْاتوأْ الغايي يةنسيى بهةْةوة ية بةضٖةّ ٖيَٓاْى بؤْةناْسا" .ظةبيشوي
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زةغةآل تةنإ ْاتوأْ بةضطةى ئةوة بططٕ نة فةضَاْةناْيإ ديَبةدىَ ْانطيَت .ئيَُة خؤَإ
زةثاضيَعئ ية باغي وضزةناضييةناْى تايبةت بة يةؾهطنيَؿيي ثةضيػاتيؼ.
يؤْاْيية نإ نة ية قوبطؽ بووٕ ثيَؿبيٓيإ ْةزةنطز نة ثةضيػاتيؼ ية ثيَٓاو ْةبطزْى
بؤْػاظيَو بؤ الظقيية ،يةؾهطنيَؿيي بهات بؤ قوبطؽ و ٖةويَى ئةوة بسات ئةو زووضطةية
زاطري بهات .قوبطؽ ئاَطاظةناْى بةضططى ْةبوو ،ثةضيػاتيؼ ناتيَو طةيؿتة قوبطؽ
ضِووبةضِووى بةضططييةنى بةضضاو ْةبؤوة ،بيَ ططفت ئةو ؾاضةى زاطرينطز ،نة ئيَػتة بة
(فاَاطؤغت) ْاغطاوة ،فةضَاْطِةوا يؤْاْييةنةى باْط نطز و ثيَي وت وةغتاى بؤْةنة باْط
بهات ،بة ئةوى وت نة بؤضى فةضَاْةنةَت ديَبةدىَ ْةنطز و ْةٖاتى بؤ الظقيية؟.
ئةو زاْى ْا نة ية تطغي ط ياْى ْةٖاتووة و تطغاوة بهوشضيَت ،ثةضيػاتيؼ وتى تؤ
ثيَويػتة ْٗيَٓى ضيَهطزْى بؤْةنة بؤ َٔ باؽ بهةى و َٔ تؤ ْانوشّ.
وةغتانة وتى َٔ ْةَسةتواْى ْٗيَٓى ضيَهطزْى ئةو بؤْة بة تؤ بًَيَِ ،ضووْهة ئةطةض
ْٗيَٓييةنة بعاْ طيَت تةواوى ئةو نةغاْةى بة ٖؤى ئةو بؤْةوة ضؤشاْةيإ زةغتةبةض زةنةٕ ،ية
بطغإ زةَطٕ.
ثةضيػاتيؼ وتى تؤ ئةو ْٗيَٓييةت ْة بة َٔ وت ْة بة نةغاْي زيهة ،ئايا تؤ وا بريت
نطزةوة ،نة َٔ زةغت ية ثاؾايةتيي ٖةيَسةططّ و تةَةْى خؤّ بة بؤٕ ضيَهطزٕ زةبةَة غةض
و يةطةٍَ تؤ و ؾاططزةناْت زةسية ضنابةض.
وةغتانة وتى َٔ ئةقًَِ ٖةية ،زةظامن ؾاشْيَهى وةى تؤ ٖةوٍَ ْازات ية بةضٖةَٗيَٓاْى
بؤٕ يةطةٍَ نةغاْيَهى وةى ئيَُة ببيَتة ضنابةض ،نة بة و ضيَطةية ضؤشاْةَإ زةغتةبةض
زةنةئ ،بةآلّ ئةوةى بؤ َٔ و ٖاوناضةنامن ،شياْى ثيَوة بةْسةٕ بؤ تؤ ؾتيَهى بيَ ْطخة،
يةبةض ئةوةى ية شياْى تؤزا ئةو بابةتة بيَ بايةخة ،بةآلّ بة نةغاْي زيهةت زةوت ،ئيَُةف
تووؾي بطغييةتى زةبووئ.
ثةضيػاتيؼ وتى ضاغت زةنةى ،ئةو بابةتة بؤ َٔ بيَ بايةر بوو ،ضِةْطة بة نةغاْي
َيَي ض يةْيَو بؤْةنة زةنةى ،بة
زيهةّ وتباية ،بةآلّ ئيَػتة َٔ ثيَت زةيَيَِ ،زةبيَ ثيَِ بً
نةغاْي زيهة ْايَيَِ ،ئةطةض ضاظةنةؾِ بؤ ْةزضنيَٓى ئةوا زةتهوشّ.
وةغتاى بؤْةنة وتى ئةى ؾاشٕ ضيَطةّ بسة تا بة طويَضهةتسا بضطثيَِٓ ،بؤ ئةوةي نةغاْي
زيهة ،نة ييَطة زاْيؿتووْٕ ،ةيبيػذي.
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ثةضيػاتيؼ ضيَطةى ثيَسا تا ييَي ْيَعيو ببيَتةوة ،بة طويَيسا بضطثيَٓيَت ،بة وتةى زةى
ْؤٕ ئةو ثياوة ية ؾاشٕ ْيَعيو نةوت ةوة و زةَى ْا بة طويَضهةى ؾاشٕ ،وتى ئةوةى يةْيَو
بؤْةنةى زةنةئ ظاخى ؾيٓة (َووضوى ؾري) ب ة ضيَصةى يةى بةضاْبةض بة غةز.
ثةضيػاتيؼ بة بيػتٓى ئةو قػةية غةضغاّ بوو ،وتى َٔ ثيَِ وابوو ئةوةى ية بؤْةناْى
زةنةٕ بطيَتري ية بابةتى ظؤض زةطُةٕ.
وةغتانة وتى تؤ غويَٓس زةزةّ بة خوزاوةْساْى خؤتإ و خوزاوةْساْى ئيَُة ،نة ئةو
بابةتة بؤ ٖيض نةؽ ْةزضنيَٓى.
ثةضيػا تيؼ وةغتاى بؤْةنةى ئاظاز نطز ،فةضَاْى نوؾتٓى فةضَاْطِةوا يؤْاْييةنةى
زووضطةى قوبطغيؿي زةضنطز ،داضيَهي زيهة بيَ طةضِاْ ةوة و ضِاويَصنطزٕ بة ٖاوغةضةنةى،
بطِياضةنةى خؤي ديَبةدىَ نطز و طةضِايةوة ،تةْاْةت بيَ ئةوةى نةؽ ية زاْيؿتوواْى
زووضطةنة ئاظاض بسات ،ضووْهة ية اليةى بة فةضَاْطِةواى زووضطةنةى غةغياْس ،نة زةتواْيَت
بطِياضى خؤى بةغةضيسا بػةثيَٓيَت ،تةْاْةت ئةطةض ية ْيَو ئةو زووضطةيةؾسا بيَت ،ية اليةني
زيهةف ٖةغتى ًَوَؤنطزْى تيَط بوو ،ضووْهة ظاْى ئةو َازة تايبةتة ضيية نة يةْيَو
بؤْةنةى زةنةٕ ،بةآلّ ئةو ضِووزاوة ضيَههةوتٓٓاَةي ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿيي
َةتى تػازي و ئةغيٓا ،نة فةضَاْطِةواى زووضطةنةيإ زياضى زةنطز و
تيَهساٖ ،ةضزوو زةوي
بوزدةنةيإ زةزا ،بة ظؤض تووضِة بووٕ و بطِياضياْسا تؤيَةى ئةو ناضة بهةْةوة ،ئةوإ ٖةويَياْسا
وآلتاْى يؤْإ ٖإ بسةٕ بؤ ئةوةي يةؾه ط نؤبهةْةوة تا بتوأْ بة يةؾهطيَهى بةٖيَع ٖيَطف
بهةْة غةض ئيَطإ ،بةآلّ دطة ية ئيَػجاضت ٖيض يةى ية وآلتاْي زيهة ضاظى ْةبووٕ ،يةؾهط
بؤ ئةو نسةية ئاَازة بهةٕ.
ئيَػجاضتيـ بؤية يةؾهطى خؤيإ نؤنطزةوة تا ئةغيٓا ثاضةيإ ثيَبسات ،ية اليةني زيهة
ئيَػجاضتييةنإ خواظياضبووٕ ،نة زةغهةوتى دةْطييإ ٖةبيَت .ئيَػجاضت ٖيَعى زةضيايي
ْةبوو ،بةآلّ ئةغيٓا و تػازي ٖيَعى زةضياييإ ٖةبوو ،بة تايبةتى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا
بةٖيَع بوو.
ثةضيػاتيؼ زواى طةضِاْةوةى ية قوبطؽ ية الظقيية ْةوةغتا ،ضيَطةى ئيَطاْى ططتةبةض،
سهووَةتةناْى تػازي و ئةغيٓا و ئيَػجاضت ي ةؾهطيَهى يةنططتوويإ ثيَهٗيَٓا ،بة
ثؿتيواْى ٖيَعى زةضيايي خؤيإ ٖيَطؾيإ نطز بؤ ئاغياى بضووى و ؾاضة يؤْاْييةناْى
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ئاغياى بضوونيـ ياخيبووٕ و نةوتٓة ياضَةتيساْى يؤْاْييةنإ .يةؾهطى يؤْإ زواى
َةنطزْةوة ية ٖةض ؾويَٓيَو
ئةوةى ية ئاغياى بضووى زابةظئ ،نةوتٓة ثيَؿطِةوى ،وةى تؤي
فةضَاْطِةوايةنى ٖةخاَةْؿييإ زةبيٓى ،زةيإ نوؾت.
طعْفؤٕ زةيَيَت ناتيَو يةؾهطى يؤْإ بةضةو ئاغياى بضووى ضؤيؿت َٔ ،نوضِيَو بووّ ية
َةى
َيسا ،بةآلّ ٖيَٓسة تيَسةطةيؿتِ ،نة ئةو يةؾهطة زةضِوات تا تؤي
تةَةْى زواظزة غاي
نوشضاْى فةضَاْطِةوا يؤْاْييةنةى زووضطةى قوبطؽ بهاتةوة .طعْفؤٕ زةيَيَت ئةو يةؾهطة
يؤْاْييةى طةيؿتة ْيَ و ئاغياى بضووى ية زوو فةضَاْطِةواى ٖةخاَةْؿى ثرتي ْةنوؾت،
ئةواْي زيهة خؤيإ ضظطاض نطز ،بةآلّ تؤغيسيس ْووغيويةتى نة ضواض فةضَاْطِةواى
ٖةخاَةْؿيي نوشضإ.
يةؾهطى ٖيَطؾبةض ٖيضى ية غةضباظةناْى ٖةخاَةْؿيي ْةزةنطز ،تةْيا ئةوناتةى
بةضطط ييإ نطزباية ،ئةواْيإ زةنوؾت ،يةبةضئةوةي َاوةيةني ظؤض بوو ية ْيَوإ يؤْإ و
ٖةخاَةْؿيي ئاؾتى ٖةبووٖ ،ةخاَةْؿيية نإ ية ئاغياى بضووى غةضباظطةى بةٖيَعيإ
ْةبوو ،تا ثيَـ بة يةؾهطى يؤْإ بططيَتٖ .ةضوةى ضؤٕ ٖيَطؾي ثةضيػاتيؼ بؤ زووضطةى
قوبطؽ ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو ،بة ٖةَإ ؾيَوةف ٖيَطؾي يؤْإ بؤ ئاغياى بضووى بؤ غةض
ٖةخاَةْؿييةنإ ،ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو.
ناتيَو زاضيوؾي زووةّ ٖةوايَى ٖيَطؾي يةؾهطى يؤْاْي بؤ ئاغياى بضووى بيػت،
َى ٖيَطؾي ثةضيػاتيػى بؤ غةض زووضطةى قوبطؽ بيػت،
غةضغاّ بوو ،تا ئةوناتةى ٖةواي
ضووْهة زواي طةضِاْةوةي ثةضيػاتيػيـ بؤ ئيَطإٖ ،ةوايَى ئةو ٖيَطؾةى بة ٖاوغةضةنةى
ْةطةياْس ،ضووْهة ئاَطاظةناْى ثيَوةْسيي غوضيا ية زةغةآلتيى ئةوابووٕ ،نةؽ ْةيسةتواْى
َةنةؾيإ بة زاضيوف طةياْسباية:
َة بة زاضيوف بطةيةيةْيََت ،ططضيإ ئةطةض ٖةو اي
ئةو ٖةواي
يةنةّ :ئةو ضِووبةضِووي نطزةيةى زةبؤوة نة ضِوويساوة ،يةناتيَهسا ئةو زواي ٖيَطؾةنةى
َةى ثيَطةيؿت.
ثةضيػاتيؼ ئةو ٖةواي
زووةّ :وةى زةظاْطيَت زاضيوؾي يةنةّ ية بةضاْبةض ٖاوغةضةنةى بيَ زةغةآلت بووة،
تةْاْةت ْةيسةتواْى ئةو خباتة بةض ييَجطغيٓةوة ،نة بؤضي ئةو ٖيَطؾةي بؤ زووضطةى قوبطؽ
ئةدماّ زاوة ،نة بووةتة َايةي تيَهساْي ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ.
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طعْفؤٕ و تؤغيسيس نة ٖةضزوونيإ ية َيَصووْووغة باوةضِ ثيَهطاوةنأْْ ،ووغيوياْة
َو ْةبطز ،بةآلّ غاَاْى خةيَهيإ
يةؾهطى يؤْإ ية ئاغياى بضووى زةغتيإ بؤ نوؾتٓى خةي
بة تاآلٕ بطز ،غةضباظةنإ تاآلْيية ناْيإ بةضة بةضة بؤ نةْاضةناْى ئاغياى بضووى
زةطواغتةوة تا بة ٖؤى نةؾتييةوة بؤ يؤْإ بطواظضيَٓةوة.
َة ية ئاغياى بضووى ية
ئةطةض غةضَاى ظغتإ ْةطةيؿتباية و غةختى غةضَا و غؤي
ْاوضة ؾاخاوييةنإ يةؾهطى يؤْاْى ضاْةططتباية ،يةواْةبوو ئةو يةؾهطة خؤى بطةياْساية
غٓووضةنإ ،ضووْهة ٖةخاَةْؿيية نإ ية ئاغياى بضووى غةضباظطةى قايِ و بةٖيَعيإ
ْةبوو ،فةضَاْطِةواناْى ْاوضةناْيـ ،ضِاغتة ٖةَوويإ بةضفةضَاْى ٖةخاَةْؿيي بووٕ،
بةآلّ ية غٓووضى خؤيإ غةضبةخؤييإ ٖةبوو ،بؤية بة ٖؤى ٖيَطؾي يةْاناوى يؤْاْييةنإ
ئاَازة ْةبووٕ بةضططيى ية خؤيإ بهةٕ و بةض بة ٖيَطؾي يؤْاْييةنإ بططٕ.
زاضيوؾي زووةّ زواى ئةوةى ظاْىٖ ،اوغةضةنةى ئاؾتى ْيَوإ ئيَطإ و يؤْاْى تيَو زاوة،
ْةغةضظةْؿتى نطزْ ،ة زاواى ييَهطز تا بضيَت و ثيَـ بة يؤْاْييةنإ بططيَت و ئةوإ ية
ئاغياى بضووى وةزةضْيَت.
ثةضيػاتيؼ وتى َٔ :بة زيَدؤؾييةوة غةضنطزايةتيي ئةو يةؾهطة زةنةّ نة زةبيَت
دةْطى يؤْاْييةنإ بهات ،ئةو دةْطة زةبيَت ي ة غةضةتاى بةٖاضزا زةغت ثيَ بهات،
ٖةضضةْسة ظغتإ ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيَطإ وةى (ئاظةضباجيإ ،نوضزغتإ و خؤضاغإ) غةخت
بوو ،ثةضيػاتيؼ ٖاوغةضةنةى ْاضاض نطز ،بؤ ئةوةي زاواي بةؾيَو ية غةضباظي وياليةتةنإ
َهطزْي باى طةضّ
بهات ،تا ضةواْةي ئاظةضباجيإ بهطئَ ،بؤ ئةوةى يةطةٍَ تواْةوةي بةفط و ٖةي
بتواْيَت بؤ دةْط بهةويَتةضِىَ.
طعْفؤٕ زةيَيَت ثةدما ٖةظاض غةضباظى ثيازة و غواضة ية غةضباظطةناْى وياليةتةناْةوة بؤ
ئاظةضباجيإ ضِةواْةنطإ ،ثةدما ٖةظاض غةضباظيـ ية يةؾهطى بةضزةواَى ٖةخاَةْؿيي نة ية
ثايتةخت بووٕ ،بةو يةؾهطةوة ططيَسضإ ،بةؾي ٖةضة ظؤضى طاييػهة دةْطييةناْى ئيَطإ ية
ضيَطة بةْاوباْطةنةى ثاؾايةتييةوة ،نة ية غةضزةَى زاضيوف ضيَ نطابوو ،بةضةو ئاظةضباجيإ
ضؤيؿذي ،وةى ظاْطاوة ئةو ضيَطةية نة باؾووضى ئيَطاْ ى زةبةغتةوة بة ٖةضيةنة ية ئاظةضباجيإ
و ئاغياى بضووى و ئيػتاْبؤيَى ئةَطِؤٖ ،يَٓسة بةضئ بوو ،نة ضواض طاييػهةىًة تةْيؿت
يةى زةياْتواْى يةو ضيَطةيةوة بطِؤْٕ ،ةتةْيا بة ضيَطةيةنى باظضطاْى زازةْطا ،بططة
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ضيَطةيةنى غرتاتيصيـ بووٖ ،ةض ناتيَو ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ويػتبايإ يةؾهط بةضةو
ئاغياى بضووى بٓيَطٕ ،بة خيَطايي ٖيَعةنةيإ يةو ض يَطةيةوة بؤ ئاغياى بضووى زةْاضز ،ئةو
ضيَطةية زواى بةغتٓةوةي بة ئاغياى بض ووى ،ضةْس يكيَهى ييَ ديا زةبؤوة ،يكيَو بؤ بانوض،
يةنيَهيـ بؤ باؾووض زةضِؤيؿت ،يكةناْيـ وةى ضيَطة غةضةنييةنة ثإ و ثتةو بووٕ ،بة
ؾيَوةيةى ضيَ نطابووٕ ،نة زواى زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية ْٗاٖ ،يَؿتا ية ٖةْسىَ
ؾوئَ ؾويَٓةواضى بةضزضِيَصى شيَطةوةى يةْيَو ْةضووة ،ئيَػتةف زةنطيَت غووزى ييَ ببيٓطيَت،
بيػت و ثيَٓر غةزة با و باضإ و بةفط و ٖةتاو ْةيتواْيوة بٓاخةى ئةو ضيَطة يةْيَو ببةٕ.
يةؾهطةى ية ئاظةضباجيإ نؤبؤوة ،ثيَهٗاتبوو ية غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و غواضة،
دطة ية طاييػهةي دةْطيَ ،ةدمةْيل و بوضدة طةضِؤنةنإ ،ئةواْيـ وةى طاييػهة
دةْطييةنإ ية ضةنة قوضغةناْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بووٕ ،ئةطةض ضيَطةى ؾياو
ٖةبوواية ،ئةو ئاَطاظةؾيإ بؤ دةْط زةبطزَ ،اْطيَ بةض ية تواْةوةى بةفط ،ثةضيػاتيؼ بؤ
ئاظةضباجيإ ضِؤغؿت بؤ ئةوةي غةضنطزايةتيي ئةو يةؾهطة بططيَتة ئةغتؤ ،نة بةضةو ئاغياى
بضووى ثيَؿطِةوي زةنطزٖ ،ةضنة بةفطةنإ تواْةوة ،ثةضيػاتيؼ يةؾهطةنةى بةضةو ضؤشئاوا
خػتة دوويَة بؤ ئةوةي بًةظ بطاتة يؤْإ ،ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز نة زواى طةضَبووْى
َة زةنةٕ ،زيػإ ية ئاغياى بضووى ثيَؿطِةوى زةنةٕ،
نةؾوٖةوا ،يؤْاْييةنإ زةغت بة دووي
ئةو زةَةف زةضنطزْيإ يةويَٓسةض قوضغرت زةبيَت ،بؤية ثيَويػتة ٖةض ئيَػتة ضِووبةضِوويإ
ببيَتةوة ،بةض يةوةي ئةوإ بةؾةناْى ضؤشٖةآلتى ئاغياى بضوونيـ زاطري بهةٕ ،زةبيَ يةطةٍَ
يؤْاْييةنإ ظةْطيَت.
ئةو ضيَطةيةى ثةضيػاتيؼ بؤ ضؤيؿذي بةضةو ضِووى يؤْاْييةنإ ططتبووية بةضٖ ،ةَإ ئةو
ضيَطةية بوو نة نوض وؾي زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي بؤ دةْطى ططظؤؽ ،بةضةو
ييسى ططتبووية بةض ،تةْيا دياواظيى ئةوة بوو ،ئةو ناتةى نوضوف يةو ْاوضة ؾاخاويياْة
تيَجةضِ زةبوو  ،ضيَطةى ثإ و ثتةو و بةضزضِيَص ْةبوو ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ ية ضيَطةيةنى
بةضزضِيَصنطاوى ثإ زةضِؤيؿت ،نة طاييػهة و بوضدة طةضِؤنةناْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بيَ
نيَؿة و ططفت يةو ضِيَطاْةوة تيَجةضِ زةبووٕ.
طعْفؤٕ ْووغيويةتى ئةو ؾاضِيَيةى ئاغيا يةاليةٕ ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ضيَ نطا بوو،
ية بةْسةضى نطى ظؤثؤيَؼ (بةؾي ضؤشٖةآلتى ئيػتاْبؤيَى ئيَػتة) زةغتى ثيَسةنطز ،زواى
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تيَجةضِ بووْى بة تةواوى ئاغياى بضووى و ئيَطإ ،ية بةْسةضى غرياف نة نةوتبؤوة باؾووضى
ئيَطإ نؤتايي زةٖات ،ناآلناْى ضري و ٖيٓسغتإ يةو ضِيَطةيةوة بؤ وآلتاْى ئةوضووثا
زةضِؤيؿت ،ناضو اْةنإ يةو ضيَطةية ْةزةثػاْةوة ،بةضزةواّ ية ٖةضزوو الى ضيَطةنةوة ،ضِيَبواض
و ناضواْةنإ بةضاْبةض يةنسيي تيَجةضِ زةبووٕ.
ؾاضيَطةى ئاغيا ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيية ناْسا تانة ضيَطةى طواغتٓةوةى خيَطا و
زيَٓيا بوو ،ية ْيَوإ ئاغيا و ئةوضووثا ،يةوي طاظإ ية ْيَوإ ئيَطإ و ضؤشٖةآلت ضيَطةيةني
زيهة ٖةبووْ ،اوى (ضيَطةى ئاوضيؿِ) بوو ،بةآلّ ئةو ضيَطةية وةى ؾاضِيَى ئاغيا ثإ و بةضئ
ْةبوو ،ية اليةني زيهةيـ بةضزةواّ تةْاٖي و ئاغايؿى ْةثاضيَعضاو بوو ،ية ناتيَهسا نة
ؾاضِيَى ئاغيا غةضةضِاى ثإ و بةضيين ضيَطةنة ،بةضزضِيَص و ثاضيَعضاويـ بوو.
طعْفؤٕ ْووغيويةتى ئةو ضيَطةية ية ٖةض ؾويَٓيَو نة طةيؿتووةتة ضِووباضيَو ،ثطزيإ بؤ
ضيَ نطزووة ،ظاْػت و ٖوْةضي ضيَهطزْى ثطزةنإ ية ؾاضغتاْييةتى َطؤظاْسا ثيَؿيٓةيةنى
يةنذاض نؤْى ٖةية.
ثةضيػاتيؼ ٖيَٓسة ى زةيتواْى بة ثةية ضيَطةى زةبطِى ،تا ظووتط بطاتة يؤْاْييةنإ،
زةيعاْى ثيَـ ئةوةى يؤْاْييةنإ ثطزى ٖاييؼ بططٕ ،زةبيَت ية ضِووباضةنة بجةضِيَتةوة ،ثطزى
غةض ضِووباضي ٖاييؼ (قعٍ ئايةضَام) يةنيَو بوو ية َةظْرتئ ثطزةناْى غةض ؾاضِيَي ئاغيا،
ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي ظاْياضيي ٖةبوو ،ئةطةض يؤْاْييةنإ ئةو ثطزة بططٕ ،ثةضِيٓةوةى
يةؾهطةنةى يةو وةضظةزا نة وةضظى ٖةيَهؿاْي ئاوي ضِووباضةنإ بوو ،ظؤض غةخت زةبوو.
ضِووباضي ٖاييؼ ية وةضظى تواْةوةى بةفط و باضاْة بةٖاضييةناْسا غيدٓار زةبوو ية ئاو
زةبوو ،ئةطةض يؤْاْييةناْيـ ثطزةنة زاطري بهةٕ ،ئةو زةَةف ثةضيػاتيؼ ْةيسةتواْى
يةؾهطةنةى ية ئاوي ضِووباضةنة بجةضِيَٓيَتةوة ،ئةطةض غواضةناْيـ بيَ َةتطغي بهاضٕ
ثيازةنإ بجةضِيَٓٓةوة ،ئةوا طاييػهة دةْطييةنإ و ئةو طاييػهاْةي بوضدةنإ زةطواظْةوة
ئاو زةيربزٕ ،ئةطةضضي ئةغجةنإ تواْايإ ٖةبوو ،بة َةية يةَبةضي ضِووباضةنة بؤ ئةوبةضي
ضِووباضةنة بجةضِْةوة ،بةآلّ ئةغجةنإ بة طاييػهةوة ْةياْسةتواْى َةية بهةٕ و ية ضِووباضةنة
بجةضِْةوة ،ية اليةني زيهةيـ ية ناتى ٖةيَهؿاْي ئاوى ضِووباضةنة ،ئاو تةْاْةت
ئةغجةناْيؿى زةخٓهاْس و ْكووَي زةنطزٕ.
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نةواتة ئةطةض يؤْاْييةنإ ثطزى ٖاييػيإ بة زةغتةوة بوواية ،بيَطوَإ نةْاضى
ضؤشٖةآلتى ضِووباضةنةف زةنةويَتة شيَط زةغتيإ ،ئةو زةَةف ثةضيػاتيؼ ْاضاض زةبوو ية
نةْاضى ضِاغتى ضِووباضةنة يةطةٍَ يؤْاْييةنإ ظةْطيَت ،بؤ ئةوةي بتواْيَت ثاؾةنؿةيإ ثيَ
بهات و ثطزةنة بططيَتةوة ،نةْاضى الى ضاغتى ضِووباضةنةف ْاضِيَو بوو ،بةضظى و
ْعَييةناْيؿ ى ضيَطط زةبووٕ ية بةناضخػتى طاييػهة دةْطييةنإ ،ية ناتيَهسا نةْاضى
ضةثى ئةو ضِووباضة ية تةْيؿت ثطزةنةوة بؤ بةطةضِخػتٓى طاييػهةنإ ظؤض باف بوو،
ٖةضضةْسة ضِووباضى ٖاييؼ ية بانوضةوة ضةْس بواضيَهى بؤ ثةضِيٓةوة ٖةبوو ،بؤية ثةضيػاتيؼ
زةيتواْى ية يةنيَو يةو بواضاْةوة بجةضِيَتةوة ،بةآلّ زواى طةيؿتٓى بة يؤْاْييةنإ ية الى
ضؤشٖةآلتى ظيَيةنة بواضي ثةضِيٓةوة ية ضِووباضةنة ْةزةَا ،تا ئةوناتةى يؤْاْييةناْى ؾهػت
ْةزاباية ،بؤية ثةضيػاتيؼ ْاضاض زةبوو يةطةٍَ يؤْاْييةنإ ظةْطيَت بؤ ئةوةي ثاؾةنؿةيإ
ثيَ بهات.
ئةطةض ثةضيػاتيؼ بة خيَطايي ْةضِؤيؿتباية ،يؤْاْيية نإ ثطزى ٖاييػيإ زاطري زةنطز،
ضووْهة بة خيَطايي ضيَطةى زةبطِى ،ضؤشيَو بةض ية يؤْاْييةنإ طةيؿتة غةض ثطزةنة و ئةو
ؾويَٓةى زاطرينطز ،يةؾهطةنةى ية ثطزةنة ثةضِاْسةوة ،يةؾهطةنةي ية نةْاضى ضؤشئاواى
ضِووباضى ٖاييؼ قايِ نطز.
يؤْاْييةنإ ناتيَو ظاْيإ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ثطزى غةض ضِووباضي ٖاييػي
زاطرينطزووة ،ويَػتإ ،ثةضيػاتيؼ تةواوى يةؾهطةنةى ثةضِاْسةوة بؤ ضؤشئاواى ضِووباضةنة و
خؤي بؤ دةْط ئاَازةنطزٖ ،ةْسىَ ية غةضباظةناْى ْاضز ،بؤ وةضططتٓى ظاْياضيي بةضةو الى
يؤْاْييةنإ ،تا بعأْ ٖيَعى ئةوإ ضةْسة ،يؤْاْييةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ،زةغتةيةى ية
غةضباظةناْى خؤيإ ْاضز تا ظاْياضيي يةباضةى ٖيَعى ٖةخاَةْؿيي نؤبهةْةوة.
ٖةضزوو يةنة غةضباظيية نة طةيؿتٓة يةى و ية ْيَواْيإ دةْط بةضثابوو ،ضووْهة
غةضباظةناْ ى يؤْاْى ية تاقُى ٖؤخ ييت بووٕ ،غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ْة ظضيَ و ْة
َغاْيإ ٖةبووٖ ،ةَوويإ نوشضإ ياخؤ بطيٓساض بووٕ ،زوو غةضباظيـ يةْيَوياْسا بة زيٌ
قةي
طريإ و بطزيأْ بؤ فةضَاْسةى غوثاى يؤْإ نة ْاوى (نؤييؤؽ) بوو.
فةضَاْسةى يؤْاْى ية غةضباظة ٖةخاَةْؿيية ناْى ثطغي شَاضةى غةضباظةناْى ئيَوة
ضةْس زةبيَت؟
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نةتعياؽ نة ئةو ضِووزاوة زةطيَطِ يَتةوة ،بةّ ؾيَوةية زةزويَت:
غةضباظةنإ وتيإ شَاض ةى زةغتةناْى ئيَُة غةز نةغة.
نؤييؤؽ وتى شَاضةى غةضباظةناْى يةنةى ئيَوةّ ْةثطغي ،بططة ثطغياضّ نطز ،نة
شَاضةى غةضباظةناْى غوثاى ئيَوة ضةْس نةغٔ.
ئةو زوو غةضباظة وت يإ ئيَُة ئةو بابةتة ْاظاْري.
نؤييؤؽ وتىَ :يَعى قاَضى ييَسإ بيَٓٔ ،نة بطيَتى بوو ية َيَعيَو ية ناْعا ضيَ نطابوو،
زةتواْطا قةز بهطيَت ،زواى ئةوةى نة زةنطايةوة ،زةبؤوة خاوةْى ضواض ثيَضهةى بةٖيَع،
تاواْباضيإ يةغةض ئةو َيَعة زازةْا ،زةغت و قاضيإ بة ثةتو زةبةغتايةوة و بة قاَضى
ييَيإ زةزا ،يةنيَو ية زوو غةضباظة ئيَطاْييةنةيإ زووضخػتةوة ،بة فةضَاْى نؤييؤؽ ئةوةي
زيهةيإ ية َيَعةنة بةغتةوة ،نؤييؤؽ ثطغياضى نطز ،نة ئايا ثيَُإ زةيَيَى شَاضةى
غةضباظةناْى ٖةخاَةْؿيي ضةْسٕ؟
غةضباظة زيًةنة وتى :شَاضةى غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي ْاظامن ،تةْيا ٖيَٓسة زةظامن نة
يةنةى ئيَُة غةز نةغة.
بة فةضَاْى نؤييؤؽ زةغتيإ نطز بة قاَ ضى ييَسإ ية ثؿتى ئةو غةضباظة ،بةآلّ ية
زةَى ئةو غةضباظة ْة زةْطى ْاآلْسٕ و ْة ٖاواض ْةبيػرتا.
زواى ئةوةى بيػت قاَضيإ ية ثؿتى زيًةنةزا ،نؤييؤؽ وتى :بوةغذي ،قاَضى ييَسةض
ويَػتا ،نؤييؤؽ ية زيًة بةزبةختةنة ْيَعيو بؤوة و ثطغياضى نطز ،ئايا ٖةغت بة ئاظاض
ْانةى ،زيً ةنة ْةختيَو غةضى ضِاتةناْس ،بيَ تواْاياْة يةغةض َيَعةنةى زاْايةوة ،نؤييؤؽ
وتى ئايا زةتواْى طةَة بة َٔ بهةى؟ ضِازةغجيَطّ ٖيَٓسة بة قاَضى ييَت بسةٕ ،تا طياْت
زةضزةضيَت ياخوز تةواوى ئةو ظاْياضي ياْةى ٖةتة ،ثيَُى زةبةخؿي.
ئةونات بة فةضَاْى نؤييؤؽ زةغت نطايةوة بة قاَضى ييَسإٖ ،يَٓسة يةو زيًة
بةزبةختة ياْسا تا نؤييؤؽ خؤى َاْسوو بوو ،وتى بوةغذي ،ناتيَو ويػتيإ زيًةنة ية
تةختةنة زابةظيَٓٔ بيٓييإ بوضاوةتةوة ،يةغةض ظةوييإ زضيَصنطز ،ثيَـ ئةوةى ؾةو ضِابهؿيَت
ئةو زيًة بةزبةختة َطز ،بة وتةى نةتعياؽ ْاوى (ثاز) بوو ،خةيَهى طوْسى (ضاطؼ) بوو.
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زةغتيإ نطز ،بة قاَضى ييَسإ ية غةضباظةنةي زيهة ،تانو ضي زةظاْيَت يةباضةي
َيَت
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بيسضنيَٓيَت ،نةتعياؽ ْاوى ئةو غةضباظةى ْةْووغيوة ،بةآلّ زةي
ئةويـ ٖةضوةى غةضباظى يةنةّ خؤى ية بةخؿيٓى ٖةض دؤضة ظاْياضييةى ثاضاغت.
ية باغ ي شياْى زاضيوؾسا ْووغيوَاْة نة بآلونطاوةيةنى بؤ زيًةناْى دةْط ْووغيوة،
يةنيَو ية بةْسةناْى ئةو بآلونطاوةية ئةوةية ،نة بؤ وةضططتٓى ظاْياضيي ْابيَت زيٌ خبطيَتة
بةض ئاظاض ،بةآلّ نؤييؤؽ ثيَطِةوى يةو بآلونطاوة ْةزةنطز ،يةنيَو ية زيًةناْى نوؾت ،ئةوي
زيهةيؿى تا ب ةضةبةيإ ئاظاضزا ،بةآلّ ٖةضوةى ضؤٕ زيًى يةنةّ يةشيَط ظةبطى قاَضيسا َطز و
ٖيضى ْةزضناْس ،زيًى زووةَيـ بةضطةى ئاظاضةناْى ططت و ٖيضى بؤ نؤييؤؽ ْةزضناْس،
نةتعياؽ زةبيَصيَت غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ناتيَو بة زيٌ زةطريإ ،ثرت ية غةضباظة
يؤْاْييةنإ بةضطةى ئةؾهةدمةزاْيإ ٖةبووْٗ ،يَٓيية ناْى يةؾهطى خؤيإ ْةزةزضناْس.
ئةو ؾةوة ْة ثةضيػاتيؼ تواْى شَاضةى غةضباظة يؤْاْييةنإ بعاْيَتْ ،ة نؤييؤغى
فةضَاْسةى يؤْإ ظاْى شَاضةى غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ضةْسٕ ،بةآلّ َيَصووْووغإ زؤخى
غةضباظة يؤْاْييةناْيإ ْووغيوة و زةيَئَ ئةوإ ثيازةبووٕ ،تةْيا ئةفػةضةنإ ئةغجيإ
ٖةبوو ،ضةنى قوضغي يةؾهطى يؤْإ بطيَتى بوو :ية َةدمةْيلٖ ،ةَوو َةدمةْيكةنإ
ثيَضهةيإ ٖةبوو ،بة ئةغح ضِازةنيَؿطإ ،ية ناتى دةْطسا زةياْتواْى بةؾي خواضةوةى
َةدمةْيكةنة بة ؾيَوةيةى ديَطري بهةٕ نة ْةدوويَيَت.
يؤْاْييةنإ ضةْسإ داض يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ دةْطاو ٕ و زةياْبيٓى نة ئةوإ غواضة
و طاييػهةى دةْطييإ ٖةية ،بةآل ّ بؤ خؤيإ ٖيض ٖؤططى غواضناضى ْةبووٕ ،ضووْهة ظؤض
ؾاْاظيي إ بة ثيازةناْيإ بة تايبةتى ية ؾيَوةى ٖؤخ ييت زةنطز.
ضِؤشي زواتط ية ْيَوإ غوثاى ٖةخاَةْؿيي و غوثاى يؤْإ زوو فةضغةر َةوزا ٖةبوو،
َة:
ثةضيػاتيؼ فةضَاْى ئاضايؿى دةْطيسا ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بةّ ؾيَوةية نةوتة دووي
طاييػهة دةْطييةنإ ية ْيَوةضِاغتى غوثا ديَطري نطإ ،ثيازةناْيـ ية ٖةضزوو الى
ضاغت و ضةخ زاَةظضإ .بوضدة طةضِؤنةناْيإ نطزة زووبةف ،بةؾيَو الى ضاغت ،بةؾةنةي
زيهةف ية الى ضةخ زاْطإ ،غواضةناْيـ ضِ اغجيَطزضإ تا ية ثؿتةوةى يةؾهط ،وةى يةزةط
سييَٓٓةوة ،ية ناتي ثيَويػتسا بيَٓة ْيَو دةْط ،ضووْهة ظةوييةنة ضيَو و تةخت بوو،
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ثةضيػاتيؼ زةيةويػت ظؤضتطئ غووز ية طاييػهةناْى وةضبططيَت ،بؤية ئةواْى ية
ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى زاْا.
نؤييؤؽ طاييػهةناْى بيٓى ،بة غةضباظةناْى خؤى وت :ئةو ثيازاْةى ية ٖةضزووال و ية
بةضاْبةض خؤتإ زةبيٓٔ ٖيَٓسة ططيٓط ْري ،بوضدة دووآلوةناْيؿيإ ظؤض ناضيطةض ْري ،تةْيا
زةغتةيةى يةْيَو بوضدةنأْ ،تريتإ تيَسةططٕ ،بةآلّ طاييػهةنإ ضةنى بةناضٕ ،ئةطةض
بتوأْ طاييػهةنإ يةناض خبةٕ ،غةضنةوتوو زةبٖٔ ،ةَوو غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ ،زةبيَت
خؤيإ تةضخإ بهةٕ بؤ يةْيَوبطزْى طاييػهة دةْطييةناْى زوشَٔ.
ٖؤخ ييتةنإ غةضةضِاى ناغهيَت ،ظضيَ ى ضةضَى و ئاغٓيٓيإ يةبةض بوو ،ظضيَهإ ية
ضةضّ ضيَ نطابووٕ ،ثاضضةى ضواضطؤؾةيي قوضقؤمشيإ ثيَوة يهيَٓطابوو ،ئةو دؤضة ية ظضيَ
باؾرت بوو ،ئ ةو دؤضةى نة بة تةواوةتى ية ناْعا بوو ،ضيَططى ْةزةنطز ،بؤية دةغتةى َطؤظ
ئاغووزة بوو  .غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ ويَطِ اى ئةوةى ظضيَيإ يةبةض بوو ،ضاْبةْس ،قاضبةْس و
باظووبةْسيإ ٖةبوو ،تري ،مشؿيَط و ْيَعة ناضيطةضيى ييَيإ ْةزةنطز ،تةْيا يةو ؾويَٓاْى
دةغتةيإ ْةبيَت ،نة ثاضيَعةى ْةبوو ،وةى ئاْيؿو ،ئةشْؤنإ و ضِووخػاضيإ.
طاييػهةناْي ٖةخاَةْؿيي ية ْيَوةضِاغت بووٕ ،بؤية نؤييؤغيـ ضايػجاضز
طاييػهةنإ ية ْيَوةضِاغت و بةضاْبةض ئةوإ بٔ ،بؤ ئةوةي ية ناتى بةضزباضاْهطزْي يةنسي
بؤؾايي ْةيةتة زى.
َةوزاى ضؤيؿتٓى بةضزة َةدمةْيكة طةوضةناْى ئةونات غةز َةتط بوو ،يةى دياواظييإ
يةطةٍَ ضةنى ئاططيٓى ئيَػتة ئةوة بوو ،نة ئةطةض طويًة غاضز ببيَتةوة و ية ئامساْةوة
بةضبيَتةوة ،ظياْيَهى ئةوتؤى ْابيَت ،وةى بةضزؤ ضهةيةى واية نة بةض َطؤظ زةنةويَت ،بةآلّ
بةضزى َةدمةْيل ية ناتى بةضبووْةوة يةواْة بوو بتواْيَت َطؤظ بهوشيَت ياخؤ بة غةختى
بطيٓساضى بهات ،بة َةدمةْيكيَو زةتواْطا يةى بةضزى طةوضة ياخؤ ضةْسإ بةضزى بضوونرت
َبسضيَت ،ئةطةض بةضزى طةوضة بة طاييػهةيةى بهةوتاية ،طاييػهةنةى يةناض
ثيَهةوة ٖةي
زةخػت ،ناتيَو بةضزة وضزةناْيـ بةض ئةغجةنإ بهةوتٓاية ،ئةوا ئةو ئاشةآلْةيإ زةنوؾت
ياخؤ بة ؾيَوةيةى بطيٓساض زةنطز نة تواْايإ ْةزةَا.
نؤييؤؽ بة َةدمةْيل ٖاويَصةناْى وت ئيَوة بؤ يةْيَوبطزْى طاييػهةناْيإ ،تةْيا ْيو
ئةغتاز واتة غةز َةتطتإ ٖةية ،ئةو َةوزايةف يةاليةٕ طاييػهةناْى زوشَٔ ية ضاو
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تطوناْسْيَهسا زةبطِزضيَت ،بؤية زةبيَت ئيَوة بة ؾيَوةيةى بةضزيإ بةغةضز بباضيَٓٔ ،نة ٖةض
يةو َاوة نةَةزا ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ .بةّ ثيَية ية تةْيؿت ٖةض َةدمةْيكيَو ططزؤيَهةيةى
ية بةضزيإ نةيَةنة نطزبوو ،غةبةتةي تايبةتى تصي ية نةظطإ ئاَازة نطابووٕ ،نة بة يةى
دوويَة ية َةدمةْيل زابٓسضئَ و ْاضاض ْةبٔ بةضزةنإ يةى يةى يةْيَو َةدمةْيل زابٓئَ،
ٖيَٓسةى ية تواْا بوواية بةضزة طةوضةناْيإ زةخػتة ْاو َةدمةْيكةنإ.
ناتيَو ضاضةن يَو ية ضؤش تةواو بوو ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي طةيؿتة ئةو ؾويَٓةى نة
ثةضيػاتيؼ تواْى فةضَاْى ٖيَطؾي طاييػهةنإ زةضبهات ،طاييػهةضيية بةٖيَعةنإ
ٖةوغاضى ئةغجةناْيإ بةضزا ،ئةغجةنإ بة ؾيَوةيةى بًةظ ضؤيؿذي ،وةى ئةوةبوو نة
طاييػهةيإ ثيَ ْةبيَت و تةْيا نايإ ية ثؿتةٖ ،ةض نة طاييػهةنإ نةوتٓة دوويَة ،ثيَـ
ئةوةى بطةْة بةض َةوزاى طةيؿتٓى بةضزةنإَ ،ةدمةْيكةنإ زةغتيإ بة بةضزباضإ نطز ،تا
طاييػهةنإ ْيَعيه رت زةنةوتٓةوةَ ،ةوزاى ٖةيَساْى َةدمةْيكةناْيـ نوضترت زةنطايةوة و
بةضزة طةوضة و بضوونةنإ ظؤض ظياْيإ بة طاييػهة و ئةغح و غةضْؿيٓةناْيإ زةطةياْس.
طاييػهةناْى ٖةخاَةْؿيي طةيؿتٓة ؾويَٓيَو ،نة ئيرت َةدمةْيكةنإ ْةياْسةتواْى بة
بةضز ييَيإ بسةٕ ،غةضْؿيٓةناْى ْيَو طاييػهةنإ بة تري ي ة َةدمةْيل ٖاويَصةناْيإ زةزا،
ئةواْيإ ْاضاض زةنطز ،نة زةغت ية َةدمةْيكةنإ ٖةيَبططٕ و بري ية ثاضاغتٓى خؤيإ
بهةْةوة .ئةواْيـ خؤيإ ية ثؿت َةدمةْيكةنإ سةؾاض زةزا و ية ثؿتياْةوة بة تري ية
غةضْؿيٓى طاييػهةناْيإ زةزا ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةى ضيسي َةدمةْيكةنإ بةضزيإ
ْةزةباضاْس ،بةآل ّ خؤيإ ببووْة بةضبةغت ية ضيَطةى طاييػهةنإ و زاؽ و تةوضى
طاييػهة نإ تواْاى يةتهطزْى َةدمةْيكةناْيإ ْةبوو ،بؤ ئةوةى ضيَطةى طاييػهةنإ
ببيَتةوة ،زةبوواية َةدمةْيكةنإ بة تةوض ثاضضة ثاضضة بهطئَ.
ثةضيػاتيؼ زةغتةيةى ية غةضباظة غواضةناْى ،نة يةزةنبووٕ بة تةوضةوة بؤ الى
طاييػهةنإ ْاضز ،ئةضنى ئةو غواضاْة ئةوةبووَ ،ةدمةْيكةنإ تيَو بؿهيَٓٔ و ضيَطةى
ضؤيؿتٓى طاييػهةنإ بهةْةوة ،غواضةنإ بة تةوضة قوضغة دةْطييةناْيإ نة ظؤض تيص
بووٕٖ ،يَطؾيإ بؤ غةض َةدمةْيكةنإ نطز ،ئةو تةوضاْة ٖيَٓسة تيص زةنطإ ،نة وةى طويَعإ
زةنطا َووةناْى دةغتةى ثيَ بربِٕ ،بةآل ّ ٖيَطؾي ئةو غواضاْة بؤ غةض َةدمةْيكةنإ وةى
ثيَؿواظى ية َةضط بوو ،يؤْاْييةنإ بة ْيَعة ،ضِّ ،تري و تةوض زةياْهطزْة ئاَاْر ،ئةو
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ترياْةى بة نةو اْة الم ٖاويَصةناْيإ زةياْٗاويؿذي ،ظؤض َةتطغيساضتط بووٕ ،يةو ترياْةى بة
نةواْى زةغتى زةيإ ٖاويَصضإ ،نةواْى ثيَ ٖاويَص نة ية زاٖيَٓاْى يؤْاْييةنإ بوو،
شيَيةنةى بة ثيَ ضِازةنيَؿطا و زةٖاويَصضا ،ية نةواْى زةغتيسا ،ئةو زةغتةى شيَي نةواْةنة
ضِازةنيَؿيَت ْاناضيَت نةيَو ية ٖيَعى تةواوى دةغتةى وةضبططيَت ،تةْيا غووز ية ٖيَعى
باغو و َةضةنى وةضزةططيَت ،بةآلّ ية نةواْى ثيَسا شيَي نةواْةنة بة طووؾاضى زوو قاض
ضازةنيَؿطيَت ،نةو اْضى تةواوى ٖيَعى خؤى زةخاتة غةض زوو قاضةناْى و شيَى نةواْةنة
ٖيَٓسة ضِازةنيَؿطيَت ،نة تةْيا ْوونى ثةيهاْى تريةنة يةغةض نةواْةنة زةَيَٓيَت و تري بة
خيَطاييةني بيَ ئةْساظة زةزةثةضِيَت.
ئةو غواضاْةى بة تريةناْيإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض َةدمةْيكةنإ ،زةياْعاْى بؤ تيَجةضِبووٕ
ية طاييػهةنإ ثيَويػتة طياْيإ بةخت بهةٕ ،بؤ ئةوةي بتوأْ بةضبةغتةنإ يةغةض ضيَطة
البسةٕ ،يةو ضؤشةوة نة دةْط ية ْيَوإ َطؤظةنإ ضيَ بووة ،ية نؤْرتئ غةضزةَةناْةوة
ياغايةى ية دةْطةناْسا ْةطؤضِاوة ،بطيَتيية ية ياغاى خؤبةختهطزٕ ،تا ئةوناتةى ٖةَوو
غةضباظةناْى يةؾهطيَو ئاَازة ْةبٔ بة زٍَ و طيإ خؤيإ بةخت بهةٕ ،غةضنةوتٔ بة زةغت
ْاٖيَٓٔ ،ية بيػت و ثيَٓر غةزة بةض يةْٗا ،نة ثةضيػاتيؼ بة مشؿري و تري و طاييػهةوة
يةطةٍَ يؤْاْييةنإ زةدةْطا ،ئةَطِؤف نة بة ئاَيَطة بعوويَٓةضةنإ و ضةنى ئاططئ
زةدةْطٔ ،ئةو ياغاية ٖةض بةضزةواَة.
يةو ناتةى غواضة تةوض بةزةغتة ٖةخاَةْؿيية نإ َةدمةْيكةناْيإ زةؾهإ،
طاييػهةنإ بة تةواوةتى بيَ ناض ْةَإٖ ،ةْسيَهيإ تواْيإ ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةخ
ٖيَطف بهةْة غةض غةضباظة يؤْاْييةنإ ،نؤييؤؽ فةضَاْسةى غوثا فةضَاْى بة غةضباظة
ٖؤخ ييتةناْى يؤْإ نطز ،نة ثيَـ بة طاييػهةنإ بططٕ ،غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ بةضةو
طاييػهةنإ ضايإ نطز.
ثيَويػتة بعاْطيَت غةضباظةناْى ئةّ غةضزةَة ناتيَو بة تؤثيَهى زشة تاْو ياخؤ بة ضةنى
باظؤنا بةضةو تاْو زةضِؤٕ تانو يةناضى خبةٕ ،ظؤضتط يةو غةضباظة نؤْاْة ؾاْػي غةضنةوتٓيإ
ٖةبوو ،نة بةضةو طاييػهة ٖةخاَةْؿييةنإ زةضووٕ .غةضباظ يَهى ٖؤخ ييتى يؤْاْى بيَٓٓة
بةضضاوى خؤتإ نة ناغهيَتى يةغةض و ظضيَي يةبةضة و ضواض ئاويَٓة و قاضبةْس ،باظووبةْس و
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ْيَعةيةنى زضيَصى بةزةغتةوةية ،مشؿيَطيَهى ية نةَةضة و زةيةويَت طاييػهةيةنى دةْطى
يةناض خبات.
طاييػهة بة خيَطايي ضواض ئةغجي غةضنيَـ ،بةضةو الى غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ زةضِوات،
َة ،بة ثيَوةضى ئةَطِؤ ؾةغت نيًؤَةتط ية
خيَطايي ئةغجةنإ ْيَعيه ةى خيَطايي ضٌ ْاي
زةَ صَيَطيَهسا زةنات .ئةطةض غةضباظةنة ية ثيَؿةوة ٖيَطف بهات ،زووضاضى زاغي طةوضة و
تيصى طاييػهة نة زةبيَت ،زاغةنة زوو ثاضضةى زةنات ،نةواتة تةْيا ضاضةغةض بؤى ئةوةية،
نة ية الى ضةخ ياخؤ ضاغتةوة ٖيَطف بهاتة غةض طاييػهةنة ،تانو ضِووبةضِووي زاغةنة
ْةبيَت ،بةآلّ طاييػهةنة بة خيَطايي ؾةغت نيًؤَةتط تيَجةضِ زةبيَت ،غةضباظى ٖؤخ ييت
تانو بريزةناتةوة نة خؤى ٖةيَساتة تةْيؿت طاييػهةنة ،يةواْةية طاييػهةنة تيَجةضِ بوو
بيَت ياخؤ خؤى نةوتبيَتة بةض تريى غةضْؿيٓة نةواْضييةناْى طاييػهةنإ.
غةضباظة ٖؤخ ييتةناْى يؤْاْى بؤ نوؾتٓى ئةغجةناْى طاييػهةنإ زوو ضيَطةيإ
ٖةبوو :يةنةّ ئةوة بوو نة ية ثيَؿةوة ٖيَطف بهةٕ و خؤيإ خبةْة شيَط زاغي طاييػهةنإ،
َبةْسةنةوة بةغرتاوةتةوةْ ،انةويَتة شيَط طاييػهةنة ،يةو ضيَطةيةوة
ضووْهة زاغةنة بة ْاي
زةتوأْ خؤيإ بطةيةْٓة ئةغجةنإ .ضيَطةى زووةّ ئةوةية نة ية الى ضاغت ياخؤ ضةثةوة
خؤيإ بطةيةْٓة ئةغجةناْى طاييػهةنإٖ ،ةض زوو ضيَطة َةتطغي َطزْيإ ييَ زةنطيَت.
ويَطِاى ئةوةف غةضباظى ٖؤخ ييت بؤ ضِاططتٓى طاييػهةنإ ،طياْى خؤيإ بةخت زةنطز،
غةضباظى ٖؤخ ييت بةو ْيَعة زضيَصةوة ،نة بة زةغتيي ةوة بوو ية الى ضاغت ياخؤ ضةثةوة وةى
ترييَو نة ية نةو إ زةضزةضيَت ،خؤيإ ٖةيَسةزاية غةض ئةغجى طاييػهةنإ .ئةوإ برييإ ية
شياْى خؤى ْةزةنطزةوة ،يةو زةَةزا تةْيا برييإ الي ئةوة بوو ،نة ضؤٕ ئةغجةنإ بهوشٕ
تانو طاييػهةنة بوةغتيَت ،ضووْهة نوؾتٓى ئةغجيَو بؤ ويَػتاْى طاييػهةيةى بةؽ بوو،
ضووْهة تانو الؾةى ئةغجةنةيإ ية طاييػهةنة زازةبطِىَ ،اوةيةنى زةخاياْس ،يةو
َاوةيةؾسا غةضباظى يؤْاْى ناتى بؤ زةغتةبةض زةبوو تا غيَ ئةغجةنةي زيهةيـ بهوشيَت
ياخؤ غةضْؿيٓةناْى طاييػهةناْيـ بهوشٕ.
نؤييؤؽ بة غةضباظةناْى خؤى وتبوو نة تانة ؾتى ٖةخاَةْؿييةنإ بةغةض ئيَُةوة
طاييػهةناْياْة ،ئةطةض بتواْري ئةوإ يةْيَو ببةئ ،غةضنةوتٔ بؤ ئيَُة زةبيَت .نؤييؤؽ
ثيَـ ئةوةى بيَتة دةْطى ٖةخاَةْؿييةنإ ،واتة بة يةوةى بةضةو ئاغياى بضووى بيَت،
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َضي ثةضغتطةى ثطغي بوو نة ية خوزاوةْسناْيإ بجطغيَت،
ضؤيؿتبووة ثةضغتطةى زؤيفى ،ية فاي
َىَ،
َضييةنةى ثةضغتطةى زؤيفيـ وتبووى بةي
ئاخؤ ئةو ية دةْطسا غةضزةنةويَت ياخؤ ْا؟ فاي
بةآلّ بةو َةضدةى يةْيَو ئاوزا ْةبيَت.
نؤييؤؽ وتى َٔ ٖةضطيع يةْيَو ئاوزا ْادةْطِ ،ضووْهة ية زةضيازا ْادةْطِ ،ئةونات بةضةو
ئاغياى بضووى نةوتةضِىَ .ئةو ؾويَٓةف نة نؤييؤؽ تيايسا زةدةْطاٖ ،ةضضةْسة ية تةْيؿت
ضِووباضةوة بوو ،بةآلّ ئاوى ييَ ْةبوو ،غوثاى يؤْإ يةْيَو ئاوزا ْةزةدةْطإ.
َططتبوو ،ظياْى غةختيإ بة طاييػهةنإ
غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ زةغتيإ ية طياْيإ ٖةي
طةياْس ،بةآلّ زةغتةيةى ية طاييػهةنإ ية الى ضاغتى ٖةخاَةْؿييةنإ نة زةبؤوة الى ضةثي
يؤْاْييةنإ ،ثيَؿطِةويإ زةنطز ،ضووْهة غةضباظى ٖؤخ ييت يةو ؾويَٓة ْةبووٕ ،نؤييؤؽ نة
طاييػهةناْى ية ْيَوةْسى غوثاى ٖةخاَةْؿيي بيٓى بووٖ ،ؤخ ييتةناْى ية ْيَوةْسى غوثاى
خؤى زاْابوو.
ية الى ضاغتى ٖةخاَةْؿييةناْةوة غةضباظة ثيازةنإ ية زواى طاييػهةناْةوة ٖيَطؾيإ
َة ،ناضيطةضيى ئةو بوضداْة ئةوة بوو ،نة ئةوإ ية
نطز ،ية ثؿت ئةواْيؿةوة بوضدةنإ دووي
ؾويَٓيَو نة زووض بوو ،ية ؾويَٓى ثيَهسازاْى ضاغتةوخؤ ،بة بةضز و تري ية غةضباظاْى زوشَٓيإ
َة بهةْةوة ،تري و
زةزا و ئةواْيإ ثةغت و تةْطةتاو زةنطز ،ئةواْيـ ْةياْسةتواْى تؤي
بةضزةناْيإ ْةزةطةيؿتة بوضدةنإ ،ئةطةض طةيؿتباف ئةوا غةضباظةنإ يةْيَو بوضدةنإ ية ثةْا
زيواضةنإ بووٕ ،ظؤض ظياْيإ ثيَ ْةزةطةيؿت .نةَونوضتى بوضدةنإ بطيَتى بوو ية قوضغي
ئةوإْ ،ةياْسةتواْى ئةوإ يةطةٍَ يةؾهط بطواظْةوة ،تةْيا يةو ؾاضِيَياْة ْةبيَت نة فةضَاْسةناْى
ٖةخاَةْؿيي ضيَيإ نطزبووٕ.
ثةضيػاتيؼ ناتيَو بيٓى غةضباظةناْى ية الى ضةثي يؤْاْييةنإ ية ثيَؿطِةويسإْ ،اوةْسى
غوثاف بؤتة طؤضِغتاْى طةوضةى طاييػهةناْى ،فةضَاْيسا تا ٖيَطف و طووؾاض بؤ الى ضةخ ثرت
بهةٕ ،تانو بتوأْ بةضططيى الى ضةخ يةْيَو ببةٕ و خؤيإ بطةيةْٓة ثؿت نؤييؤؽ ،ئةطةض
تواْيباية بطاتة ثؿت نؤييؤؽ ،غوثاى يؤْإ ؾهػتى زةٖيَٓا.
نؤييؤؽ ناتيَو طووؾاضى غةختى ٖةخاَةْؿييةناْى ية زٍَ و الى ضةثي يةؾهطةنةى بيٓى،
غةضباظةناْى الى ضاغتى خؤى وةى يةزةى ْةدووآلْس تانو ئةطةض زؤخةنة تووْس بوو ،غووز ية
غةضباظة سةغاوةناْى الى ضاغت بؤ بةٖيَعنطزْى ْاوةْس و الى ضةخ وةضبططيَت.
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ثيازة ٖةخاَةْؿييةنإ ية ال ضاغتى خؤيإ يةطةٍَ ئةو غةضباظاْةى يؤْإ زةدةْطإ ،نة ية
ضِووى بايةخى دةْطييةوة ٖاوتاى خؤيإ بووْٕ .ة ثيازة ٖةخاَةْؿييةنإ ظضيَيإ يةبةض بووْ ،ة
َغاْيإ
غةضباظة يؤْاْييةنإٖ ،ةضزوونيإ بة مشؿيَطة زضيَص و ضاغتةنإ زةدةْطإٖ ،ةضزوو ال قةي
ٖةبوو ،تيَسةنؤؾإ نة بةضاْبةضةنةيإ بؿهيَٖٓٔ ،ةضيةنةيإ بؤ ئةو َةبةغتة دؤضيَو ية ٖوْةضة
دةْطييةناْى بةناض زةٖيَٓا ،نة ية تةواوى طؤضِةثاْى دةْطةنةزا ية ضةْس دؤضيَهى تيَجةضِ
ْةزةنطز.
يةنيَو ية تانتيهةنإ ئةوة بوو ،نة وايإ زةضزةخػت زةياْةويَت قاضى بةضاْبةض بجيَهٔ و
َغاْةنةى ْةوى زةنطز ،بةوةف بةؾي غةضةوةى
زوشَٔ بة بيٓيٓى ٖةضِةؾة يةغةض قاضةناْى ،قةي
دةغتةى بيَ ثاضيَعطاضى زةَايةوة ،غةضباظةنةى نة واى زةضخػتبوو ٖيَطف بؤ قاضةناْى زةنات،
بة خيَطايي مشؿيَطةنةى ئاضاغتةى قاض ياخؤ غيٓط و ضِووخػاضى زةنطزٖ ،ةْسيَهذاض مشؿيَطة
زضيَص و ْووى تيص و زوو زةَةنإ تا ْيَوةضِاغتيإ يةْيَو دةغتةى بةضاْبةض زةضةقى و
ؾةضِظاْةنةف زةنةوت.
تانتيهيَهي زيهة ئةوة بوو ،غةضباظةنة واى زةضزةخػت نة بطيٓساضة و خؤى زةضةَاْسةوة،
َغاْى زووض زةخػتةوة ،غاتيَو زواتط بةض مشؿيَطى
غةضباظى زوشَٔ خؤثاضيَعى ْةزةنطز ،قةي
َغاْةنة بوو،
غةضباظى بةضاْبةضى زةنةوت .يةنيَو ية تانتيهة ناضيطةضةنإ طؤضِيٓى ؾويَٓى قةي
َغاْةنة بة زةغتى ضاغت بططيَت و بة زةغتى
نة ٖةَوو نةؽ ئةوةى بؤ ْةزةنطا و ْةيسةتواْى قةي
َٓياييةوة زةيتواْى
َغإ بطؤضِيَت ،بة زي
ضةخ مشؿيَط بوةؾيَٓيَت ،ئةطةض تواْى باية ؾويَٓى قةي
َغاْى
غةضباظى زوشَٔ يةْيَو ببات .ئةواْةى بة زةغتى ضاغت مشؿيَطيإ زةوةؾاْس ،بة ْاضاضى قةي
زوشَٓيإ نة ية زةغتى ضاغتيسا بوو ،ية بةضاْبةض خؤى زةبيٓى ،ضووْهة مشؿيَطنيَؿإ بة
َى زةزا بةؾيَو ية دةغتةى زوشَٔ بسؤظيَتةوة نة ْةثاضيَطاو بيَت و
َغاْسا بيَ غووز بووٖ ،ةوي
قةي
ٖيَطؾي بهاتةغةض.
طاييػهة دةْطييةنإ ية الى ضةثي يؤْاْييةنإ ضيَطةيإ زةنطزةوة و ثيَؿطِةويإ زةنطز ،ية
ثؿتيؿياْةوة ثيازة ٖةخاَةْؿييةنإٖ ،يَطؾيإ بؤ غةض ثيازة يؤْاْييةنإ زةنطز.
نؤييؤؽ ية الى ضاغتى خؤى ثيازةناْى ْةخػتٓة دةْطةوة ،بةآلّ ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي
فةضَاْى نطز غةضباظة ثيازةناْى الى ضةثي يةؾهطةنةى ٖيَطف بهةْة غةض الى ضاغتى يةؾهطى
َجؿتى ثيازةناْيإ زةنطز و بةضز و ترييإ بةغةض يؤْاْييةناْسا
يؤْإ و بوضدة دووآلوةنإ ثاي
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زةباضاْس ،زواى تيَجةضِبووْى َاوةى ْيو زةَصَيَط ية دةْط ية الى ضاغت ،زةضنةوت نة ية ئةو
بةؾةزا يؤْاْييةنإ بة باؾى بةضططى زةنةٕٖ ،ؤناضةنةؾي ئةوة بوو ،نة ثةضيػاتيؼ ية الى
ضةثى يةؾهطةنةيسا طاييػهةى ْةبووٖ ،ةَوو طاييػهةناْى ية ْيَوةْس و الى ضاغتى
يةؾهطةنةى خؤيسا بةناضخػتبووٕ.
زةْطى بةضيةى نةوتٓى مشؿيَطةنإ و سيًةى ئةغجةنإ و غطِووزى غةض ييَوى دةْطاوةضإ و
َوظيهى دةْط تةواوى َةيساْى دةْطى زاطرينطزبووْ ،ةعطةتةى دةْطاوةضةناْيـ ثػاْةوةى
ْةبوو .يةو ناتةزا نة زةْطةناْى ْيَو طؤضِةثاْى دةْط زةطةيؿتة ئةو نةغاْةى زةضفةتى
طويَططتٓيإ ٖةبوو ،زةْطيَهي زيهة ٖاتةبةض طوىَ ،نة ديابوو ية زةْطةناْى َةيساْى دةْط،
ٖةضنة زةْطةنة بيػرتا ،ظاْيإ ئةو زةْطة دياية يةو زةْطاْةى نة َطؤظ ياخؤ ئاشةٍَ زةتواْيَت
َةناْةوة زيَت.
زةضيإ بهات ،ية غةضووى شياْى ئاغايي َطؤظةنإ و ئاشةي
ناتيَو ئةو زةْطة بةضطويَي دةْطاوةضةنإ نةوت نة زةضفةتيإ ٖةبوو زةْطةنة ببيػذي،
ئاظاتطيٓى ئةوإ ية تطغإ يةضظى ،ضووْهة َطؤظ ٖةضضةْسة ئاظا و زييَط بيَت ،يةو دةْطاْة
زةتطغيَت نة ية ديٗاْى ئاغايي شياْى ئةو زةضزةضٔ ،ثةضيػاتيػيـ ويَطِاى ئةو ٖةَوو ئاظايةتى
و بويَطيةى ٖةيبوو ،ناتيَو ئةو زةْطةى بيػت ية تطغا ضطيهاْسى.
ئةوناتةى نة زةْطةنة طةيؿتة بةض طوىَ ،ئةغجةنإ ية ٖةضزوو طؤضِةثاْى دةْطى يؤْاْى و
َٓسةيةنى ظؤض ئامساْيإ زاثؤؾي ،بة زةْطة
َةى ْائاغاييإ زةغت ثيَهطز ،باي
ٖةخاَةْؿييسا دووي
زةْطيَهةوة نة زةظاْطا ية تطغةوةية ،بة ئامساْسا زةضِؤيؿذي ،ناتيَو دةْطاوةضةناْى ٖةضزووال
بيٓيإ نة ْاتوأْ يةغةض قاضةناْيإ بوةغذيٖ ،ةْسيَو ية ئةوإ بة ضازةيةى بة تووْسى بةض ظةوى
نةوتٔ ،نة ْةياْسةتواْى ٖةغتٓةوة ،ئةغجى طاييػهةنإ ويَطِاى ئةوةى ية طاييػهةنإ
بةغرتابووْةوة ،نةوتٓةغةض ظةوى ،بوضدة دووآلوةناْى ئيَطاْييةنإ غةضاوشيَط بووٕ و
غةضْؿيٓةناْيإ نوشضإ ياخؤ بطيٓساضبووٕ.
َة زةْطيَو زةطةيؿتة بةضطويَى غةضباظةناْى ٖةضزووال ،نة ية زةْطى زْيا خطاثبووٕ
نؤَةي
َيَهى ئةغتووض ية ظةوييةوة بةضظ بؤوة و بةضةو ئامسإ ضووٖ ،يَٓسة ئةو
زةضووٖ ،اونات زوونةي
َة ضطِبوو نة بةضي ضِووْانى ٖةتاوى ططت ،يةو زةَةزا نة زةْطةنإ بةضزةواّ بووٕ ،الفاو
زوونةي
طؤضِةثاْى دةْطى ٖةخاَةْؿييةناْى زاطرينطز ،ية ئةويَوة بةضةو طؤضِةثاْى يؤْاْييةنإ ضؤيؿت.
198

ٖيض نةؽ يةو ناتاْةزا نة ئةو ضِووزاواْة ضِووي زةزا ْةيسةتواْى بطِياض وةضبططيَت ياخؤ بري
بهاتةوة.
نؤييؤؽ ية غوثاى يؤْإ و ثةضيػاتيؼ ية غوثاى ٖةخاَةْؿييسا خؤيإ وٕ نطزبووٖ ،ةَوو
ئةفػةضة يؤْاْى و ٖةخاَةْؿييةناْيـ ية تطغإ ْةياْسةظاْى زةبيَت ض بهةٕ ،ضذاى
غةضباظةنإ .تةْيا ٖيَٓسةيإ ظاْى نة بووَةيةضظةيةى يةو ضِووزاوةزا ٖةية ،بةآلّ بةٖيَعتط و
تووْستط ية تةواوى ئةو بووَةيةضظاْةى بيٓيوياْة .بة ٖؤى ئةو بووَةيةضظةيةوة ،نة يةنيَو بوو ية
تووْستطئ بووَةيةضظةناْى ئاغياى بضووىٖ ،ةْسىَ ية ؾاخةنإ ثطشإ و ضِووخإ ،ظةوى بة
ؾيَوةيةى ؾةثؤيي زةزا ،نة ضِيَطِةوى ضِووباضي ٖاييؼ يةو ؾويَٓة طؤضِا ،ئاو بةضةو ضؤشئاوا نةوتة
َة و طةيؿتة طؤضِةثاْى دةْطى ٖةخاَةْؿييةنإ ،زواتطيـ طةيؿتة يؤْاْييةنإ.
دووي
ضيَصةى ئاو يةْيَو ئةو ثيَسةؾتة ٖيَٓسة ْةبوو ،نة بتواْيَت ٖةَووإ ْكووّ بهات ،غةضباظةنإ،
طاييػهةنإ ،ئةغجةنإ و ؾتةناْي زيهة ببات ،بةآلّ ئاو ٖةَوو ثيَسةؾتةنةى ططتةوة ،نةؽ
ْةيتواْى َاوةى بووَةيةضظةنة زةغت ْيؿإ بهات.
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى نة َاوةى بووَةيةضظةنة ضةْس ناتصَيَطيَو بووة ،ئةو بابةتة
ظيَسةضِؤيية ،ئةطةض بووَةيةضظة ضةْس ناتصَيَط خبايةْيَتْ ،ةتةْيا ئاغياى بضووى ،بططة بةؾةناْي
زيهةي ئاغياى ضؤشئاواف بؤ ٖةضزةّ يةْيَو زةضووٕ.
َةى تووْس و غةضةتايي بووَةيةضظة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ية ْيَوإ ضةْس ضطنة تانو زوو
دووي
خويةى و ثرتيـ زةبيَت ،ثيَؿيٓإ وةى ئةَطِؤ ئاَيَطى وضزى ثيَواْةنطزْى بووَةيةضظةيإ ْةبوو،
تانو َاوةنةي و طوضِةنةي زةغت ْيؿإ بهةٕ ،تةْاْةت ئيَػتةف ئةواْةى ناتصَيَطيإ الية ،ية
ناتى بووَةيةضظةزا بة ؾيَوةيةى زةتطغٔ نة زيػإ ثيَواْةنطزْى ناتةنةيإ ييَ تيَو زةضيَت ،ئةو
ثيَواْةنطزْاْة يةاليةٕ ْاوةْسةناْى بووَةيةظة و نةؾٓاغي و ية َةوزاى زووضتط ية ؾويَٓى
ضِووزاوةنةزا زةثيَوضيَت.
ئةطةض ضِيَطِةوى ضِووباضي ٖاييػيـ ْةطؤضِابوواية ،زيػإ ٖةضضةْس زةوةغتا ،طؤضِاْى ضِيَطِةوى
َططةوةى
ئةو ضِووباضة يةو ؾويَٓة بووة ٖؤى وةغتاْى دةْط بة يةنذاضى و ثيَؿبيٓى فاي
ثةضغتطةى زؤيفى ضاغت زةضضوو ،ئاو طؤضِةثاْى دةْطى يؤْاْييةناْى بة تةواوى زاطرينطز،
ضِووباضي ٖاييؼ يةو ثيَسةؾتةزا بةضةو ضؤشئاوا ضؤيؿت ،ئةَةف بووة ضيَطط و بةضبةغت ،بةضةو
بانوض و ضؤشٖةآلت ضؤيؿت و طةضِايةوة ْاو ضِيَطِةوى داضاْى خؤى.
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جةنطى دوو بسا

يةوناتةوة نة غةضزةَى ثيَـ َيَصووَإ تيَجةضِاْسووة و ٖاتوويٓةتة ْيَو َيَصوو ،ظؤض ْاوى
نةتعياغي يؤْاْى زةبةئ ،وتةناْى بة طةواٖيسةض زيَٓيٓةوة ،ئيَػتة ناتى ئةوةية نة باغي ئةو
ثعيؿو و َيَصووْووغة بهةئ ،ئةو بة بؤْةى ئةو بابةتاْةى يةباضةى َيَصووى ئيَطإ ْووغيويةتى
ؾايػتةى ئةو باؽ نطزْةية.
ثيَـ ٖاتٓى بووَةيةضظة و وةغتاْى دةْط ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي شَاضةيةى غةضباظي
يؤْاْييإ زيٌ نطز بوو ،يةنيَو ية زيًةنإ ثعيؿهيَهى ْيَو يةؾهطةنة بوو بة ْاوى
َةَيَؿى بووٕ ،وةى
(نةتعياؽ) .باآلى ئةو ثياوة َآَاوةْس و َووةناْى ضِةف و ضاوةناْى خؤي
خؤى باغي زةنات ئةو ضؤشةى بة زيٌ طريا تةَةْى غي و ؾةف غاٍَ بوو.
ثيَـ زةغتجيَهطزْى دةْط ية نةْاضةناْى ٖاييؼ ،ثةضيػاتيػى ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي و
فةضَاْسةى يةؾهطٖ ،ةغتى بة ئاظاضى قاضى نطز ،زواى بطِاْةوةى دةْط ئاظاضى ثرت بوو ،ئةو
ثعيؿهاْةى ية يةؾهطةنةى بووٕ ،تواْايإ ْةبوو ضاضةغةضى ئاظاضةنةي بهةٕ ،ئةفػةضةنإ
َيإ طةياْسة ؾاشٕ نة ية ْيَوإ زيًة يؤْاْييةنإ ،ثعيؿهيَهى تيَساية ،ؾاشٕ فةضَاْى نطز
ٖةواي
ئةو بيَٓٓة الى و وتى َٔ :زووضاضى ئاظاضى قاضةنامن بووّ ،ئايا تؤ زةتواْى َٔ ضاضةغةض بهةى
َيت ياخؤ نةَي بهةيتةوة؟.
و ئاظاضى قاضِ ْةٖيًَ
َة ثطغياضيَهى غةباضةت بة ئاظاضةنة ية ؾاشٕ نطز ،تانو بعاْيَت ئاظاضةنة
نةتعياؽ نؤَةي
َيَٓيسا ئاظاضى قاضى ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي بٓربِ
ية نويَية و ض ناتيَو ئاظاضةنة ثرت زةبيَت ،بةي
( )1
بهات ،بؤ ئةّ َةبةغتة زةضَاْيَهى ثيَسا نة ية يؤْاْى بة (نؤيئَ غئَ) ْاو زةبطيَت .نؤيئَ

( )1ئةو زةضَاْة ية ظَاْى فاضغي بة (قؤييَٓذإ) ْاغطاوة ،ية ظَاْة ئةوضووثييةناْى ئيَػتة بة (نؤَيئَ ؾري)
ْاو زةبطيَت ،ؾيًةنةى بة ْاوى (نوٍ ؾي غري) بؤ ْةٖيَؿتٓى ئاظاضى قاض ية زةضَاخناْةنإ زةفطؤؾٔ.
َآل"
"ظةبيشوي
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غئَ وةى ٖةَوو زةضَاْةناْي زيهةي ئةونات ضِووةنى بوو ،نةتعياؽ ضةْس داضيَو ؾيًةي
ئةو ضِووةنةى زاية ثةضيػاتيؼ و ئاظاضةناْى ثةضيػاتيؼ ْةَا.
بة ٖؤى غةضنةوتٓى ية ضاضةغةض نطزْةنة ،ئةغتيَطةى بةختى نةتعياؽ زضةوؾايةوة،
ثةضيػاتيؼ باْطٗيَؿتى ثعيؿهة يؤْاْييةنةى نطز تانو خةآلت ياخؤ ثازاؾيت بهات.
نةتعياؽ زيٌ بوو ،دةْطى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ بةضزةواّ بوو ،نةؽ ْةيسةظاْى
نةى نؤتايي زيَت ،نةتعياؽ زةبوواية تا نؤتايي دةْط بة زيًى سييَٓيَتةوة ،تةْاْةت ئةطةض بيػت
َيؿى خاياْس بوواية ،بةآلّ ئةطةض ٖاتباية بةض خعَةتى ؾاشْى ئيَطإ ية زيٌ بووٕ ضظطاضى زةبوو،
غاي
زةبووة يةنيَو ية ثياواْى نؤؾوٖ .يَٓسة يؤْاْى زةضِؤيؿتٓة ئيَطإ و يةويَٓسةض زةَاْةوة ،بؤية
ضووْيإ بؤ خعَةتى يةنيَو ية طةوضةنإ ية نؤؾهساْ ،ائاغايي ْةبوو ،نةتعياغيـ بياْووى
تايبةتى ٖةبوو بؤ ٖاتٓى بؤ خعَةتى ؾاشٕ ،ية بةضزةّ ٖاوْيؿتُاْييةناْى زةيوت َٔ زيًِ و
زةبيَت بةضفةضَإ ببِ بؤ ٖةَوو ئةو ؾتاْةى ثيَِ زةوتطيَت.
بةّ ؾيَوةية نةتعياؽ ٖاتة خعَةتهطزٕ بة ثةضيػاتيؼ ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي ،زواتط نةوتة
خعَةتى ئةضزةؾيَطى زووةّ ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و نوضِى ثةضيػاتيؼ.
َةي خويَٓسْي ٖةبوو ،زواى ئةوةى ٖاتة خعَةت ؾاشٕ ،ظَاْى
َهةي
نةتعياؽ ثياويَو بوو نةي
فاضغي فيَط بوو ،ئيٓذا ٖةضضى ية ئيَطإ زةبيين و زةيبيػت ،زةيٓووغييةوة .ئةطةض ئةو
ثةضِتووناْةى نةتعياؽ ية َاوةى َاْةوةى ية ئيَطإ ْووغيويةتى تا ئيَػتة َابإ ،غةباضةت بة
َيَصووى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيَٓسةَإ ظاْياضيي زةبوو نة يةباضةى َيَصووى غةضزةّ ْةَاْسةبوو،
ضووْهة نةتعياؽ تةْيا َيَصووى غياغييي ْةْووغيوةتةوة ،بططة غةباضةت بة دوططافيا و
فويهًؤضى ئيَطإ و ئاشةٍَ و ضِووةنةنإ و ضةطةظ و ْةتةوة دياناْى ئيَطإ ثةضِتوونى ْووغيوٕ،
َيَصوو و شياْى ئةواْى بة وضزى باؽ نطزووة ،ئةطةض ئةو ثةضِتووناْة ْةفةوتايةٕ ،ئيَُة يةباضةى
َيَصووى نؤْى ئيَطإ تا غةضزةَى خوزى نةتعياؽ ثطِ ظاْياضيي زةبووئ.
نةتعياؽ ٖيَٓسة ثةضِتوونى ْووغيوٕ نة َطؤظ زووضاضى غةضغووضَِإ زةبيَت يةوةى ئةو ض
ناتيَو غةضطةضَى ثعيؿهى و ْإ خواضزٕ و ْووغذي زةبووٖ ،ةَوو ئةو ثةضِتووناْةف
ثيَوةغتبووٕ بة ئيَطإ ،تةْيا يةى ثةضِتوونييإ يةباضةي َيَصووى ٖيٓسغتإ بوو ،نة وةى
ٖةضيةنة ية ثةضِتوونةناْي زيهةي يةْيَوضووٖ ،ؤى يةْيَوضووْى ئةو ثةضِتووناْة ئةوة بوو ،نة
نةتعياؽ بؤ َةبةغتى ثاضاغتٓى ثةضِتوونةناْىٖ ،ةَووياْى بة ثةضِتوونداْةى ثاؾايةتيي ية
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َيؼ غجاضزبوو ،ئةغهةْسةضى َةنسؤْى زواى ئةوةى ٖاتة ئيَطإ ،ئةو نؤؾهةى
نؤؾهى ثيَطغجؤي
ئاطط تيَبةضزا ،تةواوى ثةضِتوونةنإ ،يةْيَوياْسا ثةضِتوونةناْى نةتعياؽ غووتإ و يةْيَو ضووٕ.
وةى ظاْطاوة ية ضابطزووزا ثةضِتوونةنإ تةْيا يةى زاْةيإ ييَ زةْووغطايةوة ،ئةطةض ئةو
زاْةية يةْيَو ضووباية ،ثةضِتوونةنة يةْيَو زةضوو .ية غةضزةَى شياْى نةتعياغسا ،نةغيَهى
يؤْاْى بة ْاوى (فؤتؤؽ) ٖةوٍَ زةزات زاْةيةى ية ثةضِتوونى (ثطغيها) بؤ خؤى بٓووغيَتةوة،
(ثطغيها) بة واتاى (ئيَطآْاَة) ياخؤ (َيَصووى ئيَطإ) زيَت ،نة فؤتؤؽ زاْةيةنى ييَ
ْووغييةوة و بؤ يؤْاْى بطز ،تةْيا ئةو ثةضِتوونةى نةتعياؽ ية زةغتى يةْيَو ضووٕ ضِظطاضي
بوو ،ئيَػتة ٖةضضى ية ظَاْى نةتعياغةوة يةاليةٕ َيَصووْووغإ زةوتطيَت ،يةو ثةضِتوونةوة
وةضطرياوة.
ضاويري غؤْى بةضيتاْى نة ية غةزةى ْؤظزةيةّ ْووغطاوي بيَػتووْى ية نطَاؾإ خويَٓسةوة،
ضةخٓةى ية ٖةْسىَ ية بةؾةناْى َيَصووى نةتعياؽ ططت ،نة ئيَػتة يةبةض زةغتُاْةٖ ،ةْسىَ
يةو بةؾاْة تايبةتٔ بة ناتى ثاؾايةتيي زاضيوؾى طةوضة ،نة يةطةٍَ ْووغيٓةناْى نةتيبةى
بيَػتووْسا نؤى ْري ،ضووْهة ْاتواْطيَت طوَإ ية ضِاغتى ْووغيٓى نةتيبةناْى بيَػتووٕ
َري غؤٕ ثةغةْس بهةئ ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةى بة وتةى
بهطيَت ،بة ْاضاضى زةبيَت بريؤنةناْى ضاوي
ضاويري غؤٕٖ ،ةْسىَ بةف ية ثةضِتوونى ثيَطغيها يةطةٍَ نةتيبةنإ نؤى ْري ،زيػإ
يةبةضئةوةي ئةو ثةضِتوونة بة نةؾانةناْي ْووغةض زيَٓة ْاغري ياخؤ ئةو بة ضاوى خؤى
بيٓيويةتى ،ديَطةى غووزة ،بة ٖؤى ئةوةى نةتعياؽ ية غةضوبةْسي َاْةوةى ية ئيَطإ يةنيَو
َطةْاَةٕ ،ضووْهة
بووة ،ية ثياواْى نؤؾهى ٖةخاَةْؿيي ،ئةو بابةتاْةى باغيإ زةنات بةي
خؤى بة ضاوى خؤى بيٓيويةتي ،يةواْةف نوشضاْى ظاواى ثةضيػاتيؼ بةزةغتى خوزى ئةو شْة.
*

*

*

َيَت ية ئيَطإ نضى
(تطى تؤؾِ) ظاواى زاضيوؾي زووةّ و ثةضيػاتيؼ بوو .نةتعياؽ زةي
دواْرت ية (ئاَيؼ تطيؼ) نضى زاضيوؾي زووةّ و ثةضيػاتيػى ييَ ْةبوو ،ثياويَو بة دواْى
تطى تؤمشيـ ْةزةزؤظضايةوة .ئةو نوضِ و نضة ٖيَٓسة دوإ بووٕ ،نة ناتيَو َطؤظ ضاوى
َبططيَت.
تيَسةبطِئْ ،ةيسةتواْى ضاو ٖةي
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زاضيوؾى زووةّ فةضَاْطِةوايي ئاؾووضغتاْى بة تطى تؤؾِ غجاضز بووْ ،ابيَت ئاؾووضغتإ
َى ( 612خ .ظ) بة زةغتى ثاؾاى َاز يةْيَو ضوو بة يةى
يةطةٍَ ئةو ئاؾووضغتاْة نة ية غاي
بعاْري ،بططة ئاؾووضغتإ بةؾيَو بوو ية ئاؾووضى نؤٕ ،نة زةنةوتة بانوضى َيعووثؤتاَيا ،ية
غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي و ئةؾهاْى و غاغاْييةنإ بة ئاؾووضغتإ ْاوزةبطا.
ئاَيؼ تطيؼ ية ئاؾووضغتإ بة ٖؤى دواْييةنةيةوة غةضةدمى ظؤض ية طةوضةناْى ئةويَى
بؤ الى خؤى ضِانيَؿا ،بووة ٖؤى ئةوةى ببيَتة ديَي طوَاْى ٖاوغةضةنةى و ثةْا بؤ نوؾتٓى
َى بة زايهى واتة ثةضيػاتيؼ طةياْس ،نة
ببات .ئاَيؼ تطيؼ بيَ ئاطةزاضى َيَطزةنةى ٖةواي
طيامن ية َةتطغيساية ،تطى تؤؾِ زةيةويَت سيهوشيَتٖ ،يَٓسة غٓووضزاضى نطزووّ نة ْاتوامن
َبيَِ و بيَُة الى تؤ.
ٖةي
بة وتةى نةتعياؽ ،تطى تؤمشيـ ثةياَيَهي زيهةي بؤ ثةضيػاتيؼ ْاضز و وتى :نضةنةت
َهي زيهة.
تةْيا زةبيَت ٖى َٔ بيَت ،بة ثيَضةواْةوة َٔ زةيهوشّ بؤ ئةوةى ْةبيَتة ٖى خةي
ثةضيػاتيؼ زواى وةضططتٓى ثةياَى تطى تؤؾِ ،يةطةٍَ طاضزى تايبةتى ثاغةواْى خؤى و
شَاضةيةى طاييػهةى دةْطى نةوتةضِىَ بةضةو ئاؾووضغتإ و ثيَي وت :ئايا بة ضاوى خؤت
بيٓيوتة نة نضةنةّ ْاثانيت ييَ بهات.
تطى تؤؾِ وتىْ :ةخيَط ئةى ثةضيػاتيؼ.
خةغووى ثطغياضى نطز :ئةى نةواتة ضووٕ زةتةويَت بيهوشى؟
تطى تؤؾِ وتى :طوَامن بةضاْبةضي ٖةية.
ثةضيػاتيؼ ثطغياضى نطز :ئايا زةتةويَت نضةنةّ بهوشى؟
تطى تؤؾِ وتى :ضاضةيةني زيهةّ ْيية.
ثةضيػاتيؼ وتى :وةضة ثيَؿةوة تا ؾتيَهت بة طويَسا بضطثيَِٓ.
تطى تؤؾِ بة طوَاْى ئةوةى خةغووى زةيةويَت ؾتيَهى بؤ باؽ بهات ،ييَي ْيَعيو بؤوة،
َةت بابةتيَهى بؤ باؽ بهات ،يةثطِ
ثةضيػاتيؼ ئةوى يةغةض الضاو ضِاططت تا بة ضواي
خةدمةضيَهى نة ٖيض نات ية خؤى زووض ْةزةخػتةوة و بةضزةواّ بة نةَةضييةوة بوو ،ية ناالٕ
زةضنطز و بة يةى ييَسإ تا زةغهةنةى ية غيٓطى ضؤضوو .تطى تؤؾِ ٖاواضيَهى ييَ ٖةغتا و
نةوت.
213

ثةضيػاتيؼ ئاَيؼ تيػى نضي باْط نطز و غواضى طاييػهةى نطز و ية ئاؾووضغتإ
طةضِايةوة ،تطى تؤؾِ زةغت بةدىَ طياْى غجاضز و تةضَةنةى يةويَٓسةض ْيَصضا ،ثةضيػاتيؼ
ٖيَٓسة بة يةغةضخؤيي ئةو ثياوةى نوؾت نة شْاْي زيهة ْاتوأْ بةو ؾيَوةية ضؤيةنةيةى
بهوشٕ.
ٖةْسىَ َيَصووْووؽ ئةو ضِووزاوةيإ بة ؾيَواظي زيهةيـ باؽ نطزووة ،نة بةّ ؾيَوةية:
"تطى تؤؾِ ويػتوويةتى يةطةٍَ (ضؤنػاْا) نة خوؾهى بووة ،ببٓة ٖاوغةض ،ئاَيؼ تطيػى
ٖاوغةضى ئةو بابةتةى بة ثةضيػاتيػى زايهى طةياْسووة و زاواى ياضَةتى ييَ نطزووة،
َةنةياْى
ثةضيػاتيػيـ ظاوانةى خؤى نوؾت ،زواتط باوى و زايو و ئةْساَاْي زيهةي بٓةَاي
نوؾت ،ويػتى (ئةغتاتيَطا)ي خوؾهى ظاوانةؾيإ بهوشيَت ،بةآلّ (ئاضغيهاؽ)ي نوضِي
ثةضيػاتيؼٖ ،اوغةضةنةى خؤى ظؤض خؤف زةويػت ،زاواى ية ئةو و زاضيوؾي زووةّ نطز تا
َبططٕٖ ،ةضضةْسة ثةضيػاتيؼ ية بوونةنةى ظؤض بيَعاض ببوو،
زةغت ية نوؾتٓى ئةغتاتيَطا ٖةي
َططت.
بةآلّ ية بةضاْبةض ثاضِاْةوة و تهاى نوضِةنةى زةغتى يةو ناضة ٖةي
َيَصووْووغة نؤْةنإ ْاوي (ئاضغيهاؽ)يإ بة ؾيَوةيةى ْووغيوةتةوة ،بؤية ئةو ْاوة ية
ثةضِتوونة نؤْةناْى يؤْإ بة (ئاضغيو) ياخؤ (ئةغو) يإ (ئةؾو) ٖاتووةٖ ،ةَإ نوضِى
ثةضيػاتيػة ،نة زواتط بة ْاوى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةبيَتة ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي.
َسا ،وةى ْةضيت ئةو
ظؤض ظوو ية ْيَوإ ثةضيػاتيؼ و ئةغتاتيَطاى بوونى ْانؤنى غةضي ٖةي
ْانؤنيياْةى ية ْيَوإ بووى و خةغوو ضِووي زةزا يةغةض بابةتى بضووى و بيَ ْطخى وةى
دًوبةضط و ضِاظاْسْةوةى ثطض زةٖاتة نايةوة.
زوو ٖةظاض ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية ْٗا ٖةض وآلت و ٖةْسىَ نات ٖةض ؾاضيَو بؤ ضِاظاْسْةوةى
ظوويفى شٕ و ثياوإ َوزيًَي تايبةتيإ ٖةبووٖ ،ةْسيَ داض شٕ و ثياوإ الغايي َؤزيًَى ؾاض
ياخؤ وآلتاْي زيهةيإ زةنطزةوة.
تانة َيَصووْووغي ئيَطاْى غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ نة ْاوى (ثطؤؽ) بووة،
َيَو َؤزيًَى ثطضى ثياوإ و
ثةضِتوونةنةى بة ٖؤى يؤْاْييةناْةوة ثاضيَعضاو بووة ،باؽ ية نؤَةي
شْإ زةنات ،يةواْةف( :غةضزى واتة تايبةت بة ثايتةختى ييسى ،بابًى ،ؾووؾيَ ،ةغًى
واتة تايبةت بة َاغاٍَ ثايتةختى تاييَـ نة ٖيَؿتا بةو ْاوةية ،ثاضتى و ثاضغي).
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ية ضابطزوو تةْيا شْإ ية َؤزيًةنإ الغاييإ ْةبوو ،بططة ثياواْيـ الغايي َؤزيًةناْيإ
زةنطزةوة و ئاضايؿهاضة باظاضِييةنإ بطةويإ ٖةبوو.
َةت َؤزيًَى دًوبةضط و ئاضايؿى ظوويفى ئةغتاتيَطاى بوونى خؤى
ثةضيػاتيؼ بة ضواي
ثةغةْس ْةزةنطز ،ئاضغيهاؽ ـ ي ٖاوغةضةنةى خؤى خؤؾسةويػت ،بةآلّ ية تطغي ئةوةى
زايهى زةغت ْةبات بؤ نوؾتٓى ٖاوغةضةنةي ،زاواى نطز ضةواْي بهةٕ بؤ ئيَػجاضت،
ثةضيػاتيؼ و زاضيوف ضِةظاَةْسيإ بؤ زاوانةى ْواْس ،ئاضغيهاؽ يةطةٍَ شْة طةدمةنةى بةضةو
ئيَػجاضت ضؤيؿذي.
ْاضزْى ئاضغيهاؽ نوضِة طةوضةى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بؤ ئيَػجاضت زوو ٖؤناضى ٖةبوو،
يةنةّ زياض بوو نة ئاضغيهاؽ زةيةويػت ٖاوغةضة خؤؾةويػت و دواْةنةى ية زايهى زووض
خباتةوةٖ ،ؤى زووةَيـ بة وتةى َيَصووْووغإ َيَصوويي بووة ،ثةضيػاتيؼ ويػتوويةتى بةو
ضيَطةيةوة دياواظيى خباتة ْيَوإ ْةتةوة يؤْاْييةنإ.
وةى ظاْطاوة تةْاْةت ية غةضزةَى دةْطة زضيَصخايةْةناْى يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ نة
ية غةضزةَى زاضيوؾي يةنةّ زةغتى ثيَهطز ،تانو غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص بةضزةواّ
بوو ،بةضزةواّ ٖةْسىَ ية ْةتةوة يؤْاْييةنإ يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ زؤغت بووٕ ،بة ٖةَإ
ؾيَوة نة ئةَةضيها ية زواى زووةَري دةْطى ديٗاْى ياضَةتى ٖةْسىَ ية ْةتةوةناْى ديٗاْى
زةزا ،ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿييـ ياضَةتى ْةتةوةناْي زيهةيإ زةزا ،بة تايبةتى يؤْاْييةنإ،
ئةو ياضَةتيياْة زؤغتايةتى ئةو ْةتةواْةى بؤ ئيَطإ زةثاضاغت ،بؤ صيووْة ْةتةوةى ئيَػجاضت
يةطةٍَ ئيَطإ زؤغت بووٕ ،ظيَطِى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ٖؤناض بوو بؤ فةضاَؤؾهطزْى
بريةوةضى ْاخؤؾي نوشضاْى غيَ غةز غةضباظى ئيَػجاضت و ثاؾانةيإ (يئيؤْيساؽ) يةاليةٕ
ئيَػجاضتييةناْةوة.
ثةضيػاتيؼ زةيويػت ئيَػجاضت و ئةطةض بهطيَت ْةتةوةناْي زيهةي يؤْإ ،ية زشى ئةغيٓا
ضِابهيَؿيَتة ْيَو دةْط ،بؤ طةيؿذي بةو ئاَادمة زةبوواية ية ئيَطاْةوة ْويَٓةضيَو بضيَتة يؤْإ ،نة
ثايةيةني ططيٓطي ٖةبيَت ،ئاخؤ ض ْويَٓةضيَو ية نوضِة طةوضةى ثاؾا باؾرت زةبيَت؟.
ئاضغيهاؽ تواْى ية ئيَػجاضت ئاططى دةْط ية ْيَوإ ئيَػجاضت و ئةغيٓا خؤف بهات ،ية
َةتة ؾاضى تػاييـ ٖاتة ثاٍَ ئيَػجاضت ،ئةغيٓا ْاضاض بوو ئةو ٖيَعةى ية
َاوةيةنى نةَسا زةوي
َى ( 404خ .ظ) بةو ظيَطِةى
ئاغياى بضووى ٖةيبوو ،بيطةضِيَٓيَتةوة ،ئيَػجاضت و تػازي تا غاي
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ية ٖةخاَةْؿييةنإ وةضيإ زةططت يةطةٍَ ئةغيٓا دةْطإ ،ئةونات ئةغيٓا بة ضِازةيةى الواظ
ببوو نة ْةيتواْى يةغةض دةْط بةضزةواّ بيَتْ ،اضاض يةشيَط ٖةْسىَ َةضدى قوضغسا يةطةٍَ ئةو
َةتة ؾاضة ضيَو نةوت.
زوو زةوي
ية بةٖاضى ( 404خ .ظ) ْةتةوة يؤْاْييةنإ ئاؾتييإ ثيَهةوة ضِاطةياْس ،ية ٖاويٓى
ٖةَإ غاٍَ زاضيوؾي زووةّ ،نة َاوةيةنى ظؤض بوو بيَ تواْا بووْ ،ةخؤف نةوت.
تا ئةو زةَة ضيَطة ْةزضابوو بة نةتعياؽ نة زاضيوؾي زووةّ ضاضةغةض بهات ،بةآلّ بة ٖؤى
غةختى ْةخؤؾييةنةي نةتعياغيإ ٖيَٓاية غةضيٓى ،ئةويـ ثطغياضى ظؤضى ييَهطز تا بتواْيَت
ْةخؤؾييةنةى بسؤظيَتةوة ،ية ناضيطةضيى و زةضنةوتةناْى ْةخؤؾييةنةى ثطغي ،زواداض وتى:
ْةخؤؾي ثاؾا ٖةونطزْى طوضضيًةناْة.
زاضيوؾي زووةّ ثطغياضى نطز :ئةو ْةخؤؾيية ضؤٕ ضاضةغةض زةنطيَت؟
نةتعياؽ وتى :خواضزْى ٖةَوو ئةو خواضزةَةْيياْةى ئاوزاضٕ ،يةنذاض بةغووزة يةو
ضِووةوة.
َةى ظؤض بوو ،نةتعياؽ بة ٖاوضِيَياْى ثاؾاى وت ٖيَٓسةى تواْايإ
وةضظ ٖاوئ بوو ،ؾووتى و ناي
َةى و ؾووتى بة ثاؾا بسةٕ ،بةآلّ َاوةيةى بةغةض ْةخؤؾي زاضيوؾي زووةَسا تيَجةضِ ببوو،
ٖةية ناي
ْةخؤؾييةنة تةؾةْةي غةْسبوو ،ويَطِاى ئةوةى ْةخؤف بة فةضَاْى ثعيؿو ظؤضى يةو ضاضةغةضاْة
زةخواضز ،ضاى ْةبؤوة ،بةض ية تةواوبووْى وةضظى ٖاوئ َطز.
َةناْى زاضيوؾي زووةّ دياواظيى ية بريوضِاى َيَصووْووغةناْسا ٖةية،
غةباضةت بة َٓساي
َى ٖةبووة ،بةآلّ نةتعياؽ خؤى
َيَت نة ئةو ياظزة َٓساي
نةتعياؽ ية ظَاْى ثةضيػاتيؼ زةي
تةْيا ْاوى سةوت نةغياْى ٖيَٓاوة ،نة زوواْيإ ية َيَصووزا ْاغطاوٕ (ئةضزةؾيَطى زووةّ و
نوضوف)بووٕ ،يؤْاْييةنإ بؤ ئةوةى نوضوف يةطةٍَ نوضوؾي يةنةّ تيَهةٍَ ْةبيَت ،بة نوضوؾي
َى ثةضيػاتيؼ بوو،
بضووى ْاويإ بطزووة ،يةواْةية بةٖؤى ئةوةى نوضوف بضوونرتئ َٓساي
َي خؤيإ ثرت ية
الى ئةو ظؤض خؤؾةويػت بوو ،بة ؾيَوةيةنى ئاغايي زايهةنإ زوايري َٓساي
ئةواْي زيهة خؤف زةويَت.
َيسا ية ْاوضةيةى ية بانوضى ئيَطإ
ناتيَو زاضيوؾي زووةّ ْةخؤف بوو ،ثةضيػاتيؼ يةطةي
بوو ،باْطٗيَؿتى نوضوؾي نوضِى نطز ،نة فةضَاْطِةواى ييسى ية ئاغياى بضووى بوو ،ؾاضى
غاضز ثايتةختى بوو ،ثةضيػاتيؼ زاواي ية زاضيوؾي زووةّ نطز تا نوضوف بهاتة ديَٓؿيٓى
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خؤى ،ويَطِاى ئةوةى زاضيوؾي زووةّ ية بةضاْبةض ٖاوغةضةنةيسا ثياويَهى الواظ و بيَ زةغةآلت
بوو ،ئةو زاوايةى ثةغةْس ْةنطز ،بؤية زواى َطزْى ،ئاضغيهاغي نوضِة طةوضةى بوو بة ثاؾا،
َبصاضز.
ْاوى (ئةضزةؾيَطى زووةَى) بؤ خؤى ٖةي
ية ناتي تاز يةغةض ْاْى ئةضزةؾيَطى زووةّ ،نوضوؾي بطاى بة بياْووى ْةخؤؾى ئاَازة
ْةبوو ،زواتط بة ْاوى ئةوةى زةيةويَت زاواى ييَبوضزٕ ية ثاؾا بهات ،بؤ ئاَازة ْةبووْى ية
ضِيَوضِةمسى تاز يةغةض نطزْةنةيسا ،يةطةٍَ غيَ غةز غةضباظى بة نطيَطرياوى يؤْاْى بةضةو
ثايتةخت ٖات.
طعْفؤٕ َيَصووْووغي يؤْاْى ية يةؾهطى نوضوف خعَةتى نطزووة ،نوضوؾي ظؤض خؤف
ويػتووة ،بة زياضتطئ ؾاظازةى ٖةخاَةْؿيي زواى نوضوؾي طةوضةي زةظاْيَتْ ،ووغيويةتى
ية ئيَطإ دواْرت و قؤظتط ية نوضوؾي بطاى ئةضزةؾيَطى زووةّ ْةبوو .طعْفؤٕ ثيَي واية
ثةضيػاتيؼ ٖاْسةض بووة بؤ ئةدماَساْى ئةو غةفةضةى نوضوف .ئةو وتبووى ْةفطةت ية
ئةغتاتيَطاي بوونةنةى خؤى زةنات ،نة زةناتة خيَعاْى ئةضزةؾريى زووةّ .
زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى زووةّ بوو بة ثاؾا ،ئةغتاتيَطاى ٖاوغةضى بوو بة ؾاشْى
ٖةخاَةْؿيي .ثةضيػاتيؼ ْةفطةتى ية ئةغتاتيَطا نطزبووْ ،ةيسةتواْى بيبيٓيَت ،نة ئةو
ؾاشْى ٖةخاَةْؿيية ،بؤية نوضوؾي نوضِى ٖاْسا تا بة بياْوويةى ية ييسييةوة بيَتة ثايتةخت
و ئةضزةؾيَط ية ثاؾايةتيي البسات و خؤى يةغةض تةختى ثاؾايةتيي زابٓيؿيَت.
نوضوف و غةضباظة يؤْاْييةناْى نة ية ٖؤخ ييتةنإ بووٕٖ ،اتٓة ْيَو ثايتةخت ،نوضوف
َةتى ية ئةضزةؾيَطى بطاى وةضططت بؤ ئةوةى بضيَتة خعَةتى ،زوو ضؤشإ زواى طةيؿتٓى بؤ
َؤي
ثايتةخت ،يةطةٍَ غيَ غةز غةضباظ بةضةو نؤؾهى ثاؾايةتيي نةوتٓةضِىَ.
ية بةضاْبةض نؤؾهى ثاؾايةتيسا ئةفػةضي طاضزى داويسى ثاؾايةتيي ،ضيَطةى ية غةضباظة
َةتى ْةزا بضٓة شووضةوة ،ضووْهة ٖةض نةغيَو بؤ بيٓيين ثاؾا ٖاتباية
يؤْاْييةنإ ططت و َؤي
بؤ نؤؾهى ثاؾايةتيي ،خؤى بة تةْيا زةضؤوة الى ثاؾا ،غةضباظةناْى ية زةضةوة ديَ
زةٖيَؿت.
نوضوف بة ئةفػةضةنةى طاضزى ثاضيَعطاضى ثاؾاى وت ئةو غةضباظاْة يةطةٍَ َٓٔ ،ئةويـ
زواى زةضبطِيٓى ضيَع بؤ نوضوف ،وتى بةثيَي ياغا ْاتواْيَت ضِةظاَةْسى بٓويَٓيَت بؤ ضووْى
غةضباظةنإ بؤ ْيَو نؤؾهى ثاؾايةتيي.
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ثيَـ ئةوةى نوضوف بضيَتة ْيَو نؤؾهى ثاؾايةتيي ،ثيَؿبيٓى نطز بوو ،نة يةواْةية
ضيَططى بهةٕ ية ضووْة شووضةوةى ة يؤْاْييةنإ ،بة فةضَاْسةنةياْى وت ئةطةض ضيَطط بووٕ ية
ٖاتٓتإ بؤ نؤؾهى ثاؾايةتيي ،ية زةضةوةى نؤؾو ضاوةضِواْى بيػتٓى زةْطى َٔ بدي ،بة
َيَِٖ( :ؤخ ييت فطياّ بهةوٕ) ،وةضْة ْيَو نؤؾوٖ ،ةَوو ئةواْة
بيػتٓى ٖاواضى َٔ نة زةي
بهوشٕ ،نة ضيَططتإ زةبٔ ية ٖاتٓة شووضةوة ،تا زةطةْة َٔ ،ئةونات نة طةيؿتٓة الى َٔ
َيَِ ض بهةٕ.
ثيَتإ زةي
نوضوف بة تةْيا ضؤوة ْيَو نؤؾهى ثاؾايةتيي و بةضةو ؾويَٓى ثاؾا ضؤيؿت ،ثيَـ ضووْة
شووضةوة ئةفػةضيَهى طاضزى داويس بة ضيَعةوة ييَي ْيَعيو بؤوة و زاواى نطز مشؿيَطةنةى بساتىَ،
زواى ٖاتٓةوةى ييَي وةضبططيَتةوة ،بةآلّ نوضوف بة تووضِةيي ية غيٓطى ئةفػةضةنةيسا ،ئةوى
َسا و خؤى بةضةو ؾويَٓى ثاؾا ضوو.
بؤ اليةى ٖةي
ئةو ٖاواضة طةيؿتة بةضطويَي ثاؾا و يةنيَو ية غةضنطزةناْى بة ْاوى (تيػافطةْؼ) ،نة
ية خعَةتى ثاؾازا بووٖ ،ةضزوونيإ ظاْيإ ضِووزاويَو بة ثيَضةواْةى ياغانإ ضِوويساوة،
ٖاونات نوضوف ٖاتة ْيَو باضةطة و بيَ بةديَ ٖيَٓاْى ضِيَوضِةمسى ثيَويػت ،مشؿيَطةنةى
َهيَؿا و بةضةو ئةضزةؾيَطى زووةّ زةغتى بة ضِانطزٕ نطز .ئةضزةؾيَطى زووةّ بة بيٓيٓى ئةو
ٖةي
ٖةغتا و بةضةو زواوةى باضةطة ضِايهطز ،بةآلّ يةوىَ زةضطةى ييَ ْةبووْ ،اضاض بوو بطةضِيَتةوة،
َى نيَؿُةنيَؿة.
بيٓى تيػافطةْؼ يةطةٍَ نوضوؾسا غةضقاي
ناتيَو تيػافطةْؼ بيٓى نوضوف بة مشؿيَطى ضِووتةوة بةضةو بطانةى ضِازةنات ،خؤى
ٖاويَؿت و ضيَطةى ططت ،نوضوف ظةضبةيةنى تووْسى ية زةغتى ضةثيسا و بة غةخيت بطيٓساضى
نطز ،يةطةٍَ ئةوةؾسا تيػافطةْؼ نوضوؾي ططت و ْةيٗيَؿت خؤى بطةيةْيَتة ئةضزةؾيَطى بطاى،
بيَطوَإ يةوناتةزا تيػافطةْؼ طياْى ئةضزةؾيَطى ضظطاض نطز.
ئةفػةضةنةى طاضزى داويس نة ية زةضةوة ويػتى مشؿيَطى نوضوف وةضبططيَت ،زةْطى ٖاواضى
تيػافطةْػى بيػت و ضِايهطز و بيٓى ئةو ثياوة و نوضوف ية نيَؿةزإ و خؤى طةياْسة تيػافطةْؼ بؤ
ياضَةتيساْى ،نوضوف مشؿيَطةنةى ية زةغت نةوت و ٖاواضى نطزٖ( :ؤخ ييت فطياّ بهةوٕ) ،بةآلّ
زةْطى ْةطةيؿتة ئةوإ ،ية ئاناَسا ْةياْتواْى بيَٓة ياضَةتى نوضوف .ئةفػةضةنةى طاضزى داويس بة
ياضَةتى تيػافطةْؼ و زوو ية ثاغةواْةنإ ،نوضوؾيإ بةغتةوة ،ية شووضيَهسا ظيٓساْيإ نطز تانو
بعأْ ئةضزةؾيَطى زووةّ ض بطِياضيهى يةباضةوة زةزات.
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ئةضزةؾيَطى زووةّ وتى نوضوف ظيٓساْى بهةٕ ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ نةوتة ْيَواْيإ و
طووؾاضى ظؤضى خػتة غةض ئةضزةؾيَط تانو ضِةظاَةْسى ْواْس ،نة نوضوف ئاظاز بهطيَت و
بطةضِيَتةوة بؤ ؾويَٓى فةضَاْطِةوايي خؤى.
تةْاْةت طعْفؤٕ نة ضيَعى بيَ ثاياْى بؤ نوضوف ٖةبووة ،نطزةوةى ئةضزةؾيَطى بؤ
َةيةنى طةوضةى
ئاظازنطزْى نوضوف و طةضِاْسْةوةى بؤ غةض تةختى زةغةآلتةنةى ،بة ٖةي
َيَت ئةضزةؾيَط ْةزةبوو ئاظازى بهات ،ضووْهة زواى ئةوةى نوضوف
غياغيي ظاْيوة و زةي
ؾهػتى خواضز و نةوتة ظيٓسإ ،بةضاْبةض ئةو نيٓةى ضِاغتةقيٓةى ثةيسا نطز ،زواى ئةوة تانة
َةنطزْةوة ية ئةضزةؾيَطى بطاى و الزاْى ئةو ية تةختى ثاؾايةتيي.
ئاَاْر ية شياْى تؤي
َيسا يةطةٍَ يؤْاْييةنإ يةى بططيَت و
نوضوف غةضةتا بؤ الزاْى ئةضزةؾيَط ية ثاؾايةتيي ٖةوي
يةؾهطيَهى بةٖيَع ية غةضباظةناْى خؤى و يؤْإ ضيَ بهات و بضيَت بؤ دةْطى ئةضزةؾيَط ،بةآلّ
يؤْاْييةنإ بة ٖاوثةضياْى يةطةٍَ نوضوف ية زشى ئةضزةؾيَط ضِاظى ْةبووٕ ،ضووْهة غووزيإ ييَ ْةزةزيت.
ثةضيآْاَةى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿيي َاوةيةنى نةّ بوو َؤض نطابوو ،ؾهاْسْى
ئةو ٖاوثةضياْيية بؤ يؤْاْييةنإ غووزى ْةبوو ،ضووْهة ٖيضيإ ية نوضوف زةغت ْةزةنةوت،
بةآلّ بة بةضزةواَبووْي ئاؾتى يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى زووةَسا غووزَةْس زةبووٕ ،بة وتةى
َيَصووْووغإ ضووْى ظيَطِى ئيَطإ بؤ يؤْإ بة ٖةَإ ؾيَوة بةضزةواّ زةبوو.
نوضوف غةضةضِاى فةضَاْطِةوايي بة غةض ييسيسا ،فةضَاْطِةواى وآلتى (ناثازؤنى) بوو ،نة
يةنيَو ية وآلتاْى ئاغياى بضووى بوو ،وآلتةناْى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي باديإ بة
نوضوف ْةزةزا ،نوضوف خؤؾي ئةواْى ية بادسإ بةخؿي بوو ،بةآلّ ئةو ْةضيتة ْةَا و ئةو
ثاؾاياْةى زواى نوضوف ٖاتٔ باديإ وةضططت ،بادى ٖةضزوو وآلتى ناثازؤنى و ييسى زةبؤوة
بطِيَهى باف ،نوضوف زةيةويػت يةطةٍَ بطانةى ظةْطيَت ،بؤية ضيسي بادى ئةو زوو وآلتةى بؤ
ئةضزةؾيَط ْةْاضز ،ية بةضاْبةض زاواناضييةناْى ئةضزةؾيَطى زووةّ تةْيا طةَةى بة نات زةنطز.
َيسا تا
نوضوف غةضباظاْى ثيازةى يؤْاْى بة باؾرتئ غةضباظى ديٗإ زةْاغيٖ ،ةوي
ثيازةناْى يؤْإ بة نطيَ بططيَت و يةؾهطيَو ية ئةوإ ئاَازة بهات و بضيَتة دةْطى
ئةضزةؾيَطى زووةّ.
وةى زةظاْطيَت ية يؤْاْى نؤْسا خعَةتى غةضباظى ٖةبوو ،ثياوإ َاوةيةى غةضباظ زةبووٕ،
َةت زةزضإٖ ،ةضوةٖا ظاْطاوة نة وةضظف ية يؤْإ بةؾيَهة ية باوةضِة ئايٓييةنإ و بة
زواتط َؤي
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ئةضى زازةْطا ،ثياوإ ثيَـ ئةضنى غةضباظى و زواتطيـ وةضظؾيإ زةنطز ،بؤية ثياوة
يؤْاْييةنإ بةٖيَع بووٕ ،زواى تةواونطزْى ئةضنى غةضباظى خؤيإ ،بؤيإ ٖةبوو بضٓة بةض
ئةضنى غةضباظى زةغةآلتساضاْي زيهة.
ئةفػةضة يؤْاْييةناْيـ وةى غةضباظةناْيإ َاوةيةى ئةضنى غةضباظى بة ظؤضيإ ٖةبوو،
زواى تةواوبووْى ئةو َاوةية زةياْتواْى بضٓة بةض خعَةتى ثاؾاناْى زةضةوة ،ظاْري و ئاغتى
ضؤؾٓبريى ئةفػةضةناْى يؤْإ بةضظتط بوو ية ئاغتى ضؤؾٓبرييى غةضباظةناْيإ.
َيَت نةؽ ْةزةبوو بة ئةفػةض ئةطةض ظاْاياْى يؤْإ،
زةى ْؤٕ َيَصووْووغي ْاغطاو زةي
سةوت خوزاوةْسناْى ٖوْةضى يؤْاْى ْةْاغيبوواية و َيَصووى يؤْاْى ْةظاْيباية ،زةبوواية
بتواْيَت بةؾيَو ية ؾيعطةناْى ٖؤَيَط ية (ئيًياز) يةبةض بهات ،بةآلّ غةضباظة يؤْاْييةنإ
ْةخويَٓسةواض بووٕ ،ية ْيَواْياْسا خويَٓسةواض بة نةَى زةغت زةنةوت.
يةنيَو يةو ئةفػةضاْةى زواى تةواونطزْى ئةضنى غةضباظى ويػتى بيَتة بةض خعَةتى
ثاؾايةنى زةضةنى ،طعْفؤٕ بوو .ئةو بيػتبووى نة فةضَاْطِةواى ييسى غةضباظ و ئةفػةض
زازةَةظضيَٓيَت و بة ئوَيَسى وةضطرياْى ية الى نوضوف ،بةضةو ييسى بةضِيَهةوت.
نوضوف بة طعْفؤْى وت دًةناْت زابينَ ،ضووْهة ٖةض وةى ئيَػتة ناتيَو زةياْةويػت
نةغيَو بؤ غةضباظى وةضبططٕ ،ئةويإ ية ضِووى تةْسضوغتييةوة زةثؿهٓى تا بعأْ تةواو
تةْسضوغتة ياخؤ ْا ،ئةو ناتيـ ثيَـ وةضططتٓى غةضباظ ،ية ضِووى دةغتةييةوة ثؿهٓيٓيإ بؤ
زةنطز ،تانو بعأْ غيٓط و باظووى بةٖيَعى ٖةية ياخؤ ْا ،ضووْهة ضةنةناْى ئةونات
مشؿيَط ،ضِّ ،تريْ ،يَعة و تةوض بووٕ ،بةناضبطزْى ثيَويػتييإ بة ٖيَعى باظوو ٖةبوو.
طعْفؤٕ خؤى ضِووتهطزةوة ،نوضوف غيٓط و باظووةناْى ئةوى ثةغةْس نطز و وتى دًةناْت يةبةض
َهى نويَي و بؤ بريت نطزةوة تا بيَي خعَةتى َٔ بهةى؟.
بهة .زواتط ثطغياضى نطز :خةي
َهى ئاضنازيِ ،بؤ زابيٓهطزْى شيامن بريّ ية خعَةتى فةضَاْطِةواى ييسى
طعْفؤٕ وتى :خةي
َهى ئاضنازي بووة ،بةآلّ بة ططضياْى ظؤض ئةو
نطزووةتةوة ،بة ضِاى َيَصووْووغإ طعْفؤٕ خةي
َهى ئةغيٓا بووة.
خةي
نوضوف وتى َٔ :ئةَطِؤ تؤ يةْيَو يةؾهطةنةّ وةضزةططّ و فةضَإ زةزةّ زةغت بةناض
بووْت بٓووغَٔ ،ووضةنةؾت ية ئةَطِؤوة ٖةشَاض زةنطيَت ،ية غةضةتاى خعَةتتسا غاآلْة
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غةز و بيػت نوضوف ظيَطِ زةبيَتْ ،يوةى ئةو َووضةية ية غةضةتاى خعَةت و زواى زةغت
بةناضبووٕ بة تؤ زةزضيَت ،وا ْابيِٓ نة تؤ زواى وةضططتٓى ظيَطِ ضِابهةى و بطِؤى.
طعْفؤٕ غوثاغي نوضوؾي نطز بؤ ْياظ ضاني بةضاْبةضىٖ ،ةض ٖةَإ ضؤش ٖاتة ْيَو ئةضنى
غةضباظى يةؾهطة يؤْاْييةنةى نوضوف ،نوضوف بة طعْفؤْى وت غاآلْةنةى زةناتة غةز و
بيػت نوضوف ظيَطِ(.)2
ثيَويػت بة بري ٖيَٓاْةوةية ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا ،غاتطابةنإ نة فةضَاْطِةواى
طؿتيي بووٕ زةياْتواْى ية غٓووضى زةغةآلتيى خؤيإ غههةى زضاو ييَ بسةٕ ،بةآلّ زةبوو
ْاوى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي يةغةض غههةنةزا بٓووغٔ ،زواتط نة ويَٓة بوو بة باو ،زةبوواية
ويَٓةى ثاؾاى ٖةخاَةْؿييـ يةغةض زضاوةنة بسةٕ.
ٖؤنا ضى ئةو ضيَطة ثيَساْةف زةطةضِايةوة بؤ ٖيَواؾي ٖؤناْى طواغتٓةوة و قوضغي
طواغتٓةوةى ظيَطِ و ظيو ية اليةى بؤ اليةني زيهةي ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي ،بؤية ئةو
َةَة
َو بة زةغت ْةبووْى زضاو زووضاضى تةْط و ضةي
زةغةآلتةيإ بة غاتطابةناْسا تانو خةي
ْةبٔ ،بةآلّ عةياضى زضاوى ظيَطِ و ظيوى ئةوإ ْةزةبوو وةى ٖى ثايتةخت بيَت ،بةآلّ زواى
ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي ،ئةو ياغاية بةضزةواّ ديَبةدىَ ْةزةنطا ،ئةوإ
فطتوفيٌََ ية ظيَطِ و ظيويإ ظياز زةنطز ،واتة زضاوى غاختةيإ زةخػتة غاتوغةوزايي ،ية
َهى ظؤض زةخػتة ئاظاض و ْاخؤؾييةوة ،بةآلّ ئةوناتةى طعْفؤٕ نةوتةبةض خعَةتى
ئاناَسا خةي
غةضباظى ،يةويَٓسةض زضاوى زضوغت يةناضزابوو ،طعْفؤٕ ؾةغت يريةى ظيَطِى وةضططت ،نة
زةيهطزة ْيوةى َووضةى غاآلْةى.
نوضوف فةضَاْطِةواى ييسى نة بة ْياظى ثاؾايةتيي بوو ،ية دياتى ئةوةى ْاوى ئةضزةؾيَطى
َهيـ ناتيَو زةياْسيت
زووةّ يةغةض زضاوى ظيَطِ و ظيو بساتْ ،اوى خؤى يةغةض زاْا ،خةي
زضاوةنة زضوغتة ثةغةْسيإ زةنطز ،ضووْهة الى ئةوإ زضاوى ظيَطِ و ظيو ططيٓطى ٖةبوو.
طعْفؤٕ زواى ضووْى بؤ يةؾهطى نوضوف ،بة فةضَاْسةى يةنة زاْطا ،زواتط بة ظاْيٓى
ئةوةى ئةفػةضيَهى ييَٗاتووة ،نطزيإ بة فةضَاْسةى غيَ يةنة .ؾويَٓى ناضى ئةو
( )2زووض ْيية قطؤف ،نة زواتط ية ئاغياى بضووى بؤوة ْاوى يةنةى ثاضةٖ ،ةَإ نوضوف بوو بيَت.
َآل"
"ظةبيشوي
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غةضباظطةيةى بوو ،يةْيَو ؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى ،بةآلّ ئةو غةضباظةناْى بؤ ضِاٖيَٓإ ية
غةضباظطة زةٖيَٓايةزةض و زةيربزٕ بؤ بياباْةناْى زةوضوبةض ،ضؤشاْة زواى بطزْيإ بؤ زةضةوةى
غاضزْ ،اضاض بة ضِاٖيَٓاْى دةْطى ،بة تايبةت دةْط يةطةٍَ يةنسيي ،بطِواى وابوو ٖيض
ضِاٖيَٓاْيَو ْابيَتة ديَططةوةى دةْطى ضِاغتةقيٓة.
َغاْيإ ٖةبوو،
ئاَطاظةناْى ثاضيَعطاضى غةضباظةناْى طعْفؤٕ باف بووٕٖ ،ةْسيَهيإ قةي
ٖةْسيَهيؿيإ ظضيَي غةضباظة ثيازة ٖؤخ ييتةناْى يؤْاْيإ زةنطزةبةض ،ظةضبةناْى مشؿيَط و تري ئةواْى
ْةزةنوؾت ،بةآلّ بطيٓساضى زةنطزٕ ،طعْفؤٕ زةيوت ْابيَت ية بطئ برتغئَ .ئةو بؤ خؤؾي بةؾساض
زةبوو يةو ضِاٖيَٓإ و دةْطاْة ،ضووْهة وةى ضؤٕ غةضباظةنإ ثيَويػتييإ بة ضِاٖيَٓاْى دةْطى بوو،
ئةويـ ثيَويػتى ثيَ بوو ،تانو ية ضؤشى دةْطسا خاو ْةبيَت و بتواْيَت بة باؾي ظةْطيَت.
زةوتطيَت نوضوف بيػت ٖةظاض ياخؤ ثاظزة ٖةظاض و بة وتةى طعْفؤٕ غيَعزة ٖةظاض غةضباظ و
ئةفػةضى يؤْاْى بؤ دةْطى بطانةى بةنطيَ ططت و بة غةض يةنةى غةز نةغي ،غيَ غةز
نةغى و ْؤغةز نةغيسا زابةؾي نطزٕٖ ،ةَوو ئةو يةناْة بةضزةواّ ية ضِاٖيَٓاْى دةْطى و
ضيَجيَوإ بووٕ ،نوضوف نة زةيويػت يةؾهطةنةى بةضةو ئيَطإ بباتْ ،ةيسةظاْى نةى و ية نوىَ
زةطاتة يةؾهطى بطانةى ،بةآلّ ظؤض َتُاْةى بة يةؾهطى خؤى ٖةبوو ،بريى زةنطزةوة بةو
شَاضةيةى يةؾهطةنةى زةتواْيَت يةؾهطى بطانةى نة بةضةو ضِووي زةٖات ،ؾهػت بسات،
تةْاْةت ئةطةض غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبيَت.
طعْفؤٕ ْووغيويةتى نوضوف باوةضِى وابوو ،نة يةى غةضباظى ثيازةى يؤْاْى بةضاْبةض زة
غةضباظي زيهةية ،بة زووضى ْاظاْري ئةوة باوةضِى طعْفؤٕ بووبيَتْ ،ة ٖى نوضوف ،ضووْهة
يؤْاْييةنإ ظؤض ؾاْاظييإ بة غةضباظةناْياْةوة زةنطز و ية ديٗاْسا بيَ ويَٓةيإ زةظاْري.
ضِووزاوى دةْطى نوضوف يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى بطاى ية َيَصووة يؤْاْييةناْسا بة زضيَصى
باغهطاوةٖ ،ؤناضى ئةو باغهطزْةف بة طوَاْى خؤيإ ئةوةية نة زةضفةتيإ بؤ بضووى
نطزْةوةى ئيَطاْييةنإ زةغت نةوتووة ،ية ناتيَهسا يؤْاْييةنإ ية دةْط يةطةٍَ يةؾهطى
ئيَطإ ؾهػتيإ خواضز ،بةآلّ ضووْهة زة ٖةظاض غةضباظى يؤْاْي تواْيإ ية ئيَطإ بطةضِيَٓةوة،
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو طةضِاْةوةيإ بة غةضنةوتٔ بؤ يؤْإ زياضى نطزووةٖ ،يَٓسةى ثيَيإ
نطاوة بةو بؤْةية ئيَطاْييةناْيإ بضووى نطزووةتةوة.
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ثيَـ باغهطزْى ضيَجيَواْى يةؾهطى نوضوف و دةْطى ئةو يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى بطاى،
َى ططْط بهةئ:
ثيَويػتة ئاَاشة بة زوو خاي
يةنةّ :ئةوةية نة َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة نة تةْيا يؤْاْييةناْى زاْيؿتووى
ئاضنازى وةى بةنطيَطرياو زةٖاتٓة ْيَو يةؾهطى نوضوف ،ية ناتيَهسا نة ضيَصةى غةضباظة
َهى ئيَػجاضت بووٕ،
يؤْاْييةنإ يةْيَو يةؾهطةنة ْيؿإ زةزات نة بةؾيَو يةو غةضباظاْة خةي
واتة ٖةَإ ئةو ْةتةوةيةى نة ْيؿتُاْجةضوةضييإ ية تةواوى ْةتةوةناْي زيهةي يؤْإ ثرت
بوو ،تةْاْةت نوضوف فةضَاْسةيي يةؾهطةنةى بة نةغيَهى ئيَػجاضتى بة ْاوى (نًيَطنؤؽ)
ياخؤ (نيًَئاضخؤؽ) غجاضزبوو.
زووةّ :ئةوةية نة ية يةؾهطى نوضوؾسا ْةتةْيا غةضباظة بةنطيَ طرياوةناْى يؤْاْى ،بططة غةضباظى
َيَت :ضواض
ْةتةوةناْى ئاغياى بضووى ،بة تايبةتى ييسى بةؾساض بووٕ ،ثطؤفيػؤض باضْى بةضيتاْى زةي
ٖةظاض غةضباظى ٖةضيَُيى واتة غةضباظاْى ْةتةوةناْى ئاغياى بضووى ية يةؾهطى نوضوف بووٕ.
َى ( 401خ .ظ) نوضوف يةؾهطةنةى خؤى ية ييسى
زوو َاْط ثيَـ وةضظى بةٖاضى غاي
خػتةضِيَ تا ية وةضظى دةْط واتة بةٖاض بطاتة ئيَطإ.
طعْفؤٕ بة زضيَصى باغي ضيَجيَواْى يةؾهطى نوضوؾي ْووغيوةتةوة ،بةو باغةى يةباضةى ؾار
و يووتهةناْى ضيَطةى يةؾهطى نوضوف نطزوويةتى ،زةتواْطيَت بيَ ططفت ٖةَوو ئةو
ؾويَٓاْةى باغي نطزووٕ بٓاغيٓةوة ،بة ٖةَإ ضيَطةزا بطِؤئ نة نوضوؾي بضووى ية (401
خ .ظ) ثيايسا ضؤيؿتة ئيَطإ .يةواْةية ضيَطةناْى ئيَػتة و ئةو ضيَطةيةى نوضوف ثيايسا
ضؤيؿت ،دياواظييإ بووبيَت دا ضيَطةى ثاؾايةتيي ياخؤ ؾاضِيَ بووبيَت ،بةآلّ ْيؿاْة طةوضةنإ
ٖيَؿتا َاوٕ.
ويَطِاى ئةوةى ٖيَؿتا بةفطى ظغتإ ْةتوابؤوة ،يةؾهطى نوضوف ية ْاوضةى ؾاخاوى تؤضؤؽ
ية ْيَوإ ٖةض زوو وآلتى طاثازؤنى و نيًيهى نة ئيَػتة بةؾيَهٔ ية توضنيا تيَجةضِ بوو،
ٖةضوةٖا ية ْاوضةى ؾاخاوى ئاَاْؤؽ ية ْيَوإ نيًيهى و غوضيا تيَجةضِ بوو ،ضؤوة ْيَو غوضيا.
نوضوف بؤ طةيؿتٓى بة ئيَطإ ضِاغتةوخؤ بةضةو ضؤشئاوا ْةضِؤيؿت تانو بضيَتة ْاو ئاظةضباجيإ،
ضيَطةى زووضتطى بطِى و ية ضيَطةى غوضياوة ضؤوة ئيَطإ ،ضووْهة نوضوف زةيعاْى ئةطةض بضيَتة
َيسا ظةْطٔ و يةؾهطةنةى يةْيَو بدي.
َة نوضزييةنإ يةطةي
ئاظةضباجيإ ،يةواْةية خيًَ
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َة نوضزةنإ ية (ئاظةضباجياْى ضؤشئاوا و
ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية ئيَػتة خيًَ
نوضزغتإ و نطَاؾإ)(ْ )3يؿتةدىَ بووٕ ،ضووْهة ئةوإ بةضاْبةض ئةضزةؾيَطى زووةّ ئةَةنساض
َٓياييةوة ططفتيإ بؤ نوضوف زةْايةوة ،بؤية ضيَطةى غوضيا بؤ يةؾهطى نوضوف بيَ
بووٕ بة زي
َةتطغي بوو ،طعْفؤٕ ْووغيويةتى :ناتيَو يةؾهطى نوضوف ية ؾاخى ئاَاْؤؽ ية ْيَوإ
نيًيهى و غوضيا تيَجةضِبوو ،ضووة ْيَو غوضيا ،بةٖاض زةغتى ثيَ نطزبووٖ ،ةوا طةضّ ببوو،
نوضوف بة زضيَصايي ضِووباضي فوضات بةضةو ئيَطإ نةوتةضِىَ تانو بةضزةواّ ئاوى ييَ ْيَعيو بيَت،
َةبةغتى نوضوف ئةوة بوو ثيَـ طةيؿتٓى بة ئيَطإ ،يةغةض ضيَطة بابٌ زاطري بهات و زواتط
بضيَتة ْيَو ئيَطإ ،زاطرينطزْى بابٌ بؤ ئةو بايةخى غياغيي و دةْطى ٖةبوو ،زواى زاطرينطزْى
بابٌ ،زةيتواْى يةؾهطةنةى بة غةضباظة بابًييةنإ بةٖيَع بهات.
بايةخى غياغييي يةو بابةتة بوو ،نة بابٌ ية غةضزةَى ثاؾايةتيي (نوضوف ،زاضيوؾي
يةنةّ و خةؾاياض) يةنيَو بوو ية ثايتةختة ططيٓطةناْى ئيَطإ ،بة ٖؤى ثيَطةى باظضطاْى،
زاٖاتيَهى ظؤضى ٖةبوو ،بابٌ ية زةغت ٖةض نةغيَو بوواية تةواوى َيعؤثؤتاَياى باؾووضى ية
زةغت زةبوو.
نوضوف يةؾهطةنةى بة زضيَصايي ضِووباضي فوضات ثيَؿطِةوي زةنطز ،تانو طةيؿتة ْاوضةيةى
بة ْاوى (نؤْاخا ياخؤ نؤْاى).
َيوة،
َةغة دوططافييةنإ ْابيٓطيَت ،ضووْهة ئةو ؾاضة الفاو ضِاضياي
ئيَػتة ئةو ْاوة ية ئةتً
َهؿاْي ضِووباضي زجيًة و فوضات بووةتة َايةي ئةوةي ٖةْسىَ
وةى ظاْطاوة ظؤضداضإ الفاو و ٖةي
بةف ية ؾاض و الزيَهاْى ْيَعيو ضِيَطِةوةنةي خؤي شيَط ئاوخػتووة ياخؤ بةتةواوةتي ْغطؤ بووة،
نؤْاخا يةنيَو يةو ؾاضاْة بوو ،بةآلّ ئيَػتة زةتواْطيَت ؾويَٓى ئةو ؾاضة ية ْيَعيو ؾاضى
غةَاوة ية نةْاضةناْى فوضاتسا ببيٓيٓةوة.
ٖيَؿتا يةؾهطى نوضوف ْةطةيؿتبؤوة ؾاضى نؤْاخا نة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بة فةضَاْسةيى
تيػافطةْؼ (ٖةض ئةو ثياوة نة طياْى ئةضزةؾيَطى زووةَى ضظطاض نطز) ثيَؿى بة نوضوف ططت.
َآل ئةو ْةخؿةيةى يةبةض ضاوة،ية ضِاغتيسا ْة تةْيا
( )3ئةو ْاواْة ٖى ثاضيَعطةناْى ئيَطاْى ئيَػتةٕ ،ظةبيشوي
َة يوضِةنإ بة
ئةو غيَ ثاضيَعطةية ،بططة ٖةَةزإ ثايتةختى نوضزة َازةنإ و ئيالّ و ْاوضة نوضزييةناْى خيًَ
طؿتيى نوضزغتأْ و بة ئاضةظووى نةؽ ْاغطِيَٓةوة" .وةضطيَطِ نوضزى"
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َئَ( :ناتيَو غةضباظة ئيَطاْييةنإ ضاويإ بة غةضباظة
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زةي
يؤْاْييةنإ نةوت ،ية تطغإ تؤقريٖ ،ةْسيَهيإ ٖةضزوو زةغت ضِووخػاضي خؤيإ زاثؤؾي)،
بةآلّ ئةطةض غةضباظة ئيَطاْييةنإ تطغابإ و بة زةغتةناْيإ ضِووخػاضيإ زاثؤؾيبوواية ،ضةنة
َسةٖاتْٔ ،ةى ئةوةى نة ٖيَطف بهةٕ.
قوضغةناْيإ فطِيَ زةزا و ٖةي
ية اليةني زيهة ناتىَ زوو يةؾهط ثيَو زةطةْٕ ،اتوأْ ية زووضةوة ضِووخػاضى يةنرت
بٓاغٓةوة و تةْيا قةباضةى يةؾهط زياضة .ئةى غةضباظة يؤْاْييةناْى نوضِوف ضؤٕ بيٓييإ نة
غةضباظاْى تيػافطةْؼ تطغاوٕ و ضِووخػاضيإ زازةثؤؾٔ؟.
َيَت ناتيَو بةضايي يةؾهطى ئةضزةؾيَطى زووةػيإ ية زووضةوة بيين ،بة ٖؤى
طعْفؤٕ زةي
ئةوةى ضؤش زضةْط بوو ،ناتى دةْط ْةَابوو ،ية ؾويَٓى خؤَإ وةغتائ.
ناتيَو يةؾهطى نوضوف طةيؿتة غوثاى ئةضزةؾيَطى بطاى ،غي و يةى ضؤش ية بةٖاضى
َى ( 401خ .ظ) تيَجةضِ ببوو ،نوضوف يةطةٍَ غوثانةى بوو ،بةآلّ زةغةآلتيى غوثانةى بة
غاي
زةغت نًيَطنؤغى ئيَػجاضتييةوة بوو ،ئةو فةضَاْى نطز ئؤضزووطةيإ زاَةظضاْس .وةى طعْفؤٕ
باؽ زةنات ،ئؤضزووطةى ية نةْاضةناْى فوضات زاَةظضاْس ،ية زةوضوبةضى ئؤضزووطة ية
وؾهاْى و الى ئاو ،ثاغةواْى زاْا تا ئةطةض ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيَطف بهةٕ ،يةؾهطةنةى
ْةثةؾؤنيَت ،ئةو ناتةى طعْفؤٕ يةْيَو ئؤضزووطةنة و ية ؾةوزا زةطةضِا ،غةضباظة خةوتووةناْى
يؤْاْى زةبيٓى ،زةيعاْى ٖةْسيَو ية ئةوإ ؾةوى زواتط ظيٓسوو ْاَيَٓٔ.
ئةطةض طعْفؤٕ ئةزيب ْةبوواية ،ئةوناتة بريى ية بابةت طةزي َطزٕ و شيإ ْةزةنطزةوة،
غةضزاضةناْى دةْط يةو ؾةواْةزا تةْيا برييإ ئةوة زةبيَت نة ئاغووزة خبةوٕ ،تا بةياْى بيَ
َاْسوو بووٕ دةْط بةضِيَوةبةضٕ ،بةآلّ طعْفؤٕ ئةزيب بوو ،ئةو ؾةوة ية ناتى طةضِإ بةْيَو
َى ثاغةواْةنإ ،بريى ية فةيػةفةى َطزٕ و شيإ زةنطزةوة ،بريى
ئؤضزووطة و وةضططتٓى ٖةواي
ية ئاناَى ئةو شياْة زةنطزةوة ،نة َطؤظ تيايسا بهوشضيَت ياخؤ ية غةضيٓى ْةخؤؾيسا سيطيَت،
ئايا باؾرت ْةبوو ،نة ْةٖاتاية زْيا تا يةْيَو ْةضيَت؟.
طعْفؤٕ وةى ٖاوضِةطةظةناْى خؤى باوةضِى بة شياْى زواى َطزٕ ْةبوو ،باوةضِى وابوو زواى
َطزٕ بة تةواوةتى يةْيَو زةضيَت ،دطة يةْيَوضووٕ ٖيض ؾتيَهي زيهةي ييَ ْاَيَٓيَتةوة،
ئةويـ ية ناتيَهسا نة تواْيبيَتى ْاويَو بؤ خؤى ضيَ بهات.
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ؾةوى نوضتى بةٖاض بة نؤتا ٖات ،طعْفؤٕ ية زووضةوة زةْطى َوظيهى يةؾهطى ئيَطاْى
بيػت .غةضباظةناْى يةؾهطى نوضوؾيـ يةخةو ضِابووٕ ،بةؾة خواضزْى ضؤشاْةى خؤيإ
وةضططت ،ضيعةناْى خؤيإ بؤ دةْط ضيَهدػت.
ٖةضزوو يةؾهط ية ضؤشئاواى نةْاضى ضِاغتى فوضات بووٕ ،ئةو بابةتة زةيػةغييَٓيَت يةؾهطى
ئةضزةؾيَطى زووةّ ظاْياضييإ غةباضةت بة ٖاتٓى يةؾهطى نوضوف ٖةبووة ،ية نةْاضى
ضؤشٖةآلتةوة خؤيإ طةياْس بوو بة نةْاضى ضؤشئاوا تانو ثيَـ بة يةؾهطى نوضوف بططٕ.
طعْفؤٕ زةَييَت :يؤْاْييةنإ بة فةضَاْى نًيَطنؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى نوضوف ٖيَطؾيإ
نطز ،يةطةٍَ زةغتجيَهى ٖيَطف ئةضزةؾيَط نة غواضى طاييػهةبووٖ ،ةآلتَ .يَصووْووغةناْي
زيهةي يؤْاْيـ نة ئةو دةْطةيإ ية ضيَطةى طعْفؤْةوة ْاغيوةٖ ،ةَإ بابةتيإ ْووغيوة،
َئَ يةطةٍَ زةغت ثيَهطزْى ٖيَطف ،ئةضزةؾيَط ٖةآلت.
زةي
بة زوو ٖؤناض ئةو طيَطِاْةوةية ثةغةْس ْانطيَت:
يةنةّ :ية دةْطةناْسا زة ٖةظاض غةضباظى ثيازة و غواضة و طاييػهةى دةْطى زةوضةى
ثاؾاى ٖةخاَةْؿييإ زةططت و زيواضيَهى ظيٓسوو ية زةوضةى ثاؾا ضيَ زةبوو.
زووةّٖ :ؤناضيَهي زيهةف ئةو بابةتة بة زضؤ زةخاتةوة ،ئةوةية نة يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي
بة فةضَاْسةيى تيػافطةْؼ يةو دةْطة غةضنةوتوو بوو ،يةؾهطى نوضوؾي بضووى ؾهػتى
َبيَت؟.
خواضز ،ئايا زةتواْري ثةغةْسى بهةئ نة فةضَاْسةى طؿتيي يةؾهطى غةضنةوتوو ٖةي
زووض ْيية تيػافطةْؼ زاواى ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي نطز بيَت ،ؾويَٓى خؤى بطؤضِيَت
تانو ْةنةويَتة بةض ٖيَطؾي غواضةناْى ييسى ،طعْفؤٕ نة ؾوئَ طؤضِنيَي ئةضزةؾيَطى زووةَى
بيٓيووة ،واى ظاْيوة نة ئةو ٖةٍَ زيَت.
ثيَـ زةغت ثيَهطزْى دةْط نوضوف فةضَاْسة ئيَػجاضتييةنةى يةؾهطةنةى باْط نطز و
ثيَي وتىَ :ةبةغتى َٔ يةّ دةْطة نوشضاْى زاضيوؾي زووةَى بطاَة ،تؤ زةبيَت وابهةى نة
بهوشضيَت ياخؤ زيٌ بهطيَت ،ئةطةض ئةو ْةنوشضيَت ياخؤ بة زيٌ ْةطرييَت ،ية ضواْطةى َٔ
غةضنةوتُٓإ يةو دةْطة بايةخى ْابيَت ،ضووْهة ئةطةض ئةو ظيٓسوو سييَٓيَت زيػإ يةؾهطيَو
ئاَازة زةنات و زةبيَت زووباضة بضُةوة دةْط ،بةآلّ ئةطةض بهوشضيَت ئةوا َٔ ئاغووزة زةمب
و زةسية ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي.
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وآلتى ييسى نة نوضوف فةضَاْطِةواى بوو ،غواضى ظؤض ييَٗاتووى ٖةبوو ،زةطوتطيَت يةى ية
ٖؤناضةناْى ييَٗاتوويي ئةوإ ئةوة بوو ،نة قاضيإ بةضزةواّ ية ئاوظةْطيإ بوو ،ئاوظةْطى
ييسى ية َيَصووزا بةْاوباْط بوو ،ئةو واتاية زةزات ،نة ية وآلتى ييسى ئاوظةْط بؤ ظيٓى
()4
ئةغح نة غواض بةغةض دةْط و غواضيسا باآلزةغت زةنات يةو وآلتة زاٖيَٓطاوة.
غواضةناْى ييسى ئاوظةْطيإ ٖةبووْ ،يَعةى زضيَصيإ ثيَ بوو ،ناتيَو ٖيَطؾيإ زةنطز،
َةتطغييةنى طةوضة زةبووٕ بؤ ثيازةنإ و ثيازة ئاغاييةنإ ْةياْسةتواْى ية بةضاْبةض ْيَعةى
زضيَصى ئةوإ بةضططى ية خؤيإ بهةٕ ،تةْيا ئةو ثيازاْةى ٖوْةضةناْى ؾهاْسْةوةى
غواضناضةنإ فيَط ببووٕ ،زةياْتواْى بةضطةى ٖيَطؾي غواضاْى ييسى بططٕ.
َيَت ناتيَو نًيَطنؤؽ فةضَاْى ٖيَطؾي غواضةناْى زةضنطز ،نوضوف بؤ خؤى
طعْفؤٕ زةي
يةطةٍَ غواضةنإ ضؤيؿت و ٖيَطؾى نطزة غةض طاضزى داويس .ئةو ْووغيٓةى طعْفؤٕ طيَطِاْةوةى
ئةو غةباضةت بة ٖةآلتٓى ئةضزةؾيَط ضةتسةناتةوة ،ضووْهة ئةطةض ئةضزةؾيَط ٖةآلتباية طاضزى
َيسا زةضِؤيؿت و ْةزةَاْةوة تانو يةاليةٕ غواضةناْى ييسييةوة ٖيَطؾيإ
داويس يةطةي
بهطيَتةغةض.
ضؤيؿتٓى نوضوؾيـ يةطةٍَ غواضةنإ غةغييَٓةضةيَهي زيهةية ية َاْةوةي ئةضزةؾيَط ية
َةيساْى دةْط ،ضووْهة ئةطةض ئةو ية طؤضِةثاْى دةْط ْةبوواية ،نوضوف نة زةيةويػت
بطانةى خؤى بهوشيَ ياخؤ زةغتطريي بهات ،يةطةٍَ غواضةناْسا ْةزةضِؤيؿت.

( )4زةبيَت زإ بةو ضِاغتيية بٓيَري نة ييسى ية ْاوةْسةناْى نؤْى ئةو زاٖيَٓاْة بوو ،نة ياضَةتى ثيَؿهةوتٓى
َطؤظى زةزا ،بيَطوَإ ييَساْى غههة و طؤضِيٓةوةى ثاضة ،واتة زاْاْى باْو نة ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ية
َهى ييسى بوو ،بةآلّ ية
َُةْسإ ية زاٖيَٓاْةناْى خةي
ئيَطإ بطةويإ ثيَسا و زاْى َووضةى َاْطاْة بؤ غاي
بابةتطةزي ئةغح و غواضناضى ،ئيَطاْييةنإ ية ثيَـ ْةتةوةناْي زيهة بووٕ ،ضوْهة ئيَطاْييةنإ يةنةّ ْةتةوة
َى نطز و يةنةّ ْةتةوةٕ نة ضيَؿُةيإ بؤ ئةغح زاْا ،ثطؤفيػؤض ثؤخ ية ثةضِتوونى
بووٕ ،نة ئةغجيإ َاي
ٖوْةضةناْى ئيَطإ نة بة ئيٓطًيعى ية شاثؤٕ ضاخ بوو ،ويَٓةى ضيَؿُةي ئةغجى ضاخ نطزووة ،نة زةطةضِيَتةوة
بؤ ٖةؾت غةز غاٍَ ثيَـ ظائ ،ية ئيَطإ زةغت نةوتبوو ،بؤية زةتواْري بًَيَري ئاوظةْط ية زاٖيَٓاْى
َآل"
ئيَطاْييةناْة نة ية ثةضوةضزةى ئةغح ية ثيَـ ْةتةوةناْي زيهةٕ" .ظةبيشوي
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ئةو بة بؤْةى ئةو نيٓةيةى ية بطانةى ٖةيبوو ،خواظياضي نوؾذي ياخؤ زةغتطرينطزْى بوو،
يةطةٍَ غواضةنإ ضؤيؿت ،ضِووْة نة فةضَاْسةيي ئةواْى ية ئةغتؤ بووة ،ثًة و ثايةى ئةو ببووة
َايةي ئةوةى ببيَتة فةضَاْسةى غواضإ ،نوضوؾيـ وةى غواضة ييسييةنإ ْيَعةى زضيَصى ثيَ
بوو ،ناغهيَتى يةغةض و ظضيَي يؤْاْى يةبةض بوو ،طعْفؤٕ نة نوضوؾي ية ال ظؤض ديَطةي بايةر
بووةْ ،ووغيويةتى( :ئةو ية ثيَـ غواضةناْةوة ئةغجى تاوزةزا ،يةنةّ نةؽ نة خؤى طةياْسة
َة غواضيَهةوة ٖيَطؾي زةنطزة
طاضزى داويس نوضوف بوو َٔ ،بيٓيِ ئةو بة ٖاوضِيَيةتى نؤَةي
غةض طاضزى داويس و ضيعةناْى زةؾهاْسٕ و بةضةو ثيَـ زةضوو ،ية بوضدة طةضِؤنةناْى
ٖةخاَةْؿييةوة ترييإ تيَسةططت ،بةآلّ تريةنإ ناضيطةضييإ ية ناغهيَت و ظضيَهةى ْةزةنطز،
َسا
َٔ ويَطِاى ئةوةى خؤّ بةؾساضى دةْط بووّْ ،ةَسةتواْى ضاوى يةغةض الببةّ و ية زي
ئاظايةتيى ئةوّ غتايـ زةنطز و زةَوت تا ؾاظازةيةنى زييَطى وةى تؤ ٖةبيَتْ ،ابيَت
ئةضزةؾيَطى تطغٓووى ثاؾاى ئيَطإ بيَت ،يةثطِ بيٓيِ نوضوف ية ئةغح نةوتة خواضةوة ،ضووْهة
ئيرت ئةوّ ْةبيٓييةوة).
زواى نوشضاْى نوضوف ئةو غةضباظة يؤْاْيياْةى ية يةؾهطةنةيسا غةضباظ بووٕ طةضِاْةوة،
بةآلّ بةو ضيَطةيةزا ْةضِؤيؿتٓةوة نة ثيايسا ٖاتبووٕ ،ية ضيَطةى بانوضى َيعؤثؤتاَيا،
نوضزغتإ و ئاغياى بضووى طةضِاْةوة ،ئةو طةضِاْةوةية ية غةضضاوة َيَصووة يؤْاْييةناْسا بة
(طةضِاْةوةى زة ٖةظاض غةضباظ) ْاغطاوةَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو طةضِاْةوةية بؤ الواظى
ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي زةطةضِيَٓٓةوةْ ،ووغيوياْة ئةطةض ٖةخاَةْؿييةنإ ظؤض الواظ
َى ئيَطاْةوة ْةياْسةتواْى بطةضِيَٓةوة بؤ
ْةبووْاية ئةو زةٖةظاض غةضباظة ئةو ضؤشة يةْيَو زي
وآلتةنةيإ ،بةآلّ َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو بابةتةيإ ْةْووغيوة نة ئةو زة ٖةظاض نةغة
ويػتيإ بضٓة بةض خعَةتى ئةضزةؾيَطى زووةّ و ئةو ْةيويػذي ،ثيَي وتٔ ثيَويػتى بة خعَةتى
ئةوإ ْيية ،ضووْهة ٖةَوو غةضباظةناْى ييسى نة يةْيَو يةؾهطى نوضوف بووٕ ،زواى
نوشضاْى ئةو ضووْة ْيَو يةؾهطى ئةضزةؾيَط.
َُاْى و خاوةْى بابةتى تايبةت بة ئيَطإ ية
َةضى بةْاوباْطى ئةي
َيَصووْووؽ و ييَهؤي
فةضٖةْطٓاَةى بةضيتاْيها ْووغيويةتى ئيَطاْييةنإ ية يؤْاْييةنإ زةتطغإ ،بؤية ئةضزةؾيَطى
َسةزات ،نة
زووةّ يؤْاْييةناْى ْةٖيَٓاية بةض خعَةتى يةؾهطةنةى ،بةآلّ ئةو ثطغياضة غةضٖةي
ئايا زواى ئةوةى ئةوإ بضٓة ْيَو يةؾهطى ئيَطإ ،ئيرت بؤ غةضباظةنإ ييَيإ برتغٔ؟.
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غةضباظة يؤْاْييةنإ بةنطيَطرياو بووٕ ،بؤ ئةوإ دياواظيى ْةبوو خعَةتى يةؾهطى
نوضوؾى بضووى بهةٕ ياخؤ ئةضزةؾيَطى بطاى ،ضووْهة ئةضزةؾيَط ئةواْى ثةغةْس ْةنطز
بطِياضياْسا بطةضِيَٓةوة .زضيَصةى باغي طةضِاْةوةى ئةوإ يةاليةٕ طعْفؤٕ ْووغطاوةتةوة نة خؤى
يةى يةوإ بووة ،ية ناتى طةضِاْةوةياْسا زاْيؿتوواْى ئيَطاْيـ نيَؿةيإ بؤ ْةزةْاْةوة ،يةو
ؾويَٓاْةى نة ئةوإ ْةبووْاية نيَؿة بؤ زاْيؿتووإ ،ئةواْيـ ٖيض نيَؿةيإ بؤ ضيَ ْةزةنطزٕ.
ٖةض ئةضنيَهيـ نة يةاليةٕ يؤْاْييةناْةوة زووضاضى زاْيؿتوواْى ئيَطإ بووبيَت ،بؤ
زابيٓهطزْى خواضزةَةْي و ئاييو بووة ية ضيَطةى طةضِاْةوةياْسا ،ئةو ضةخٓةية ية ئةضزةؾيَطى
زووةّ زةطرييَت نة ضؤٕ يةؾهطيَهى زة ٖةظاض نةغي بةو ؾيَوةية ٖيَؿتووةتةوة ية ناتيَهسا
َهةوة ،ئايا
ظاْيويةتى ئةوإ ية طةضِاْةوةزا بؤ خؤضاى و ئاييو ْاضاضٕ ببٓة ئةضى بةغةض خةي
باؾرت ْةبوو ئةفػةضيَهى ئيَطاْى بهاتة فةضَاْسةيإ تانو ئةوناتةى خانى ئيُجطاتؤضييةتةنةى
َٔ ياخؤ ئةطةض ئةوةى بة باف ْةزةظاْى ئةواْى ية يةؾهطةنةى وةضططتباية ،ئةو
بةديَ زةٖيًَ
زةَة يةشيَط غةضنطزايةتيي ئةفػةضة ئيَطاْييةنإ ئةواْى ضةواْةى ئاغياى بضووى بهطزاية،
يةويَسا نؤتايي بة ضِاضةيإ ٖيَٓابوواية تا بطةضِيَٓةوة بؤ وآلتةنةيإ؟.
باغي طةضِاْةوةى ئةو زة ٖةظاض غةضباظة ،تةْيا يةاليةٕ طعْفؤْةوة ْووغطاوةتةوة ،ظؤض
تايبةتة و نةغي زيهة ْةيٓووغيوةتةوة ،بؤية يإ زةبيَت ثةغةْسي بهةئ ياخؤ بة تةواوةتي
ضةتى بهةيٓةوة ،بةثيَي ْووغيٓى طعْفؤٕ ئةو زة ٖةظاض غةضباظة زةياْتواْى ية ٖةض وياليةتيَهى
ئيُجطاتؤضى ٖةخاَةْؿيي نة ويػتبايإ سييَٓٓةوة ،ضووْهة ٖةض يةى ية وياليةتةنإ ية بواضى
ئيساضى غةضبةخؤ بوو ،تةْيا بادى بة ْاوةْس زةبةخؿي ،دطة يةوة ٖيض ؾويَٓةواضى زةغةآلتيى
ْاوةْس بةغةض ئةو وياليةتاْةوة زياض ْةبوو ،نة ئةو زة ٖةظاض نةغة ثياياْسا تيَجةضِ بووٕ ية
ناتى طةضِاْةوةياْسا ،يةواْةية ئةو بابةتة يةَةضِ ٖةْسىَ ية وياليةتةنإ زضوغت بيَت ،ضووْهة
ية ٖةْسىَ وياليةتةنإ فةضَاْطِةوانإ غةضبةخؤ بووٕ ،تةْيا خؤيإ بة ؾويَٓهةوتةى ثاؾاى
ٖةخاَةْؿيي زةظاْى ،تةْاْةت زضاويإ زضوغت زةنطز ،بةآلّ ْاوى ثاؾاى ٖةخاَةْؿييإ
يةغةض زةْووغي ،بةآلّ ٖةض ئةو وياليةتاْةى غةضبةخؤ بووٕ ،دطة ية ئةوةى باديإ زةزا،
غةضباظيؿيإ زةزا ،ئةو زوو بابةتة بؤ بووْى زةغةآلتيى ْاوةْس ية وياليةتةنإ بةؽ بوو.
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يةواْة بوو ئةو زة ٖةظاض غةضباظة تواْيبايإ بؤ َاوةيةى ية ٖةْسىَ ية وياليةتةنإ
سييَٓٓةوة ،نة غةضباظطةيإ ييَ ْةبوو ،بةآلّ ْةياْسةتواْى تا ٖةتاية يةويَٓسةض بٔ ،ئةضزةؾيَطى
زووةّ ناتيَو ظاْياضيي يةباضةى بووْى ئةوإ ٖةبووايةٖ ،يَطؾي بؤ زةنطزٕ و يةْيَوى زةبطزٕ.
بيػت و ضواض غةزة بةغةض نوشضاْى نوضوؾي بضووى و طةضِاْةوةى زة ٖةظاض غةضباظ تيَجةضِ
بووة ،يةو بابةتاْةى ية َيَصووى يؤْاْسا ثيَوةغذي بة ئيَطإ ،تا ئيَػتة بة الى يؤْاْييةناْةوة
ططيٓطرت يةو ضِووزاوة ضِووي ْةزاوةَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو بابةتةيإ ٖيَٓسة طةوضة
َسنة ويَطِاى تةواوى
نطزووة ،نة زةبيَتة ٖؤى غةضغووضَِاْى خويَٓةضى بيَ اليةٕ ،ثطؤفيػؤض ْؤي
ئةو خؤؾةويػتييةى بؤ ئيَطاْى ٖةبووةْ ،ةيتواْيوة خؤى ضِظطاض بهات ية ناضيطةضيى ْووغيٓى
يؤْاْييةنإ ،ية بابةتى ثيَوةغت بة َيَصووى ئيَطإ ية فةضٖةْطٓاَةى ئيَطاْيهازا ْووغيٓى
َيَصووْووغة يؤْاْييةناْى يةباضةى طةضِاْةوةى ئةو زة ٖةظاض نةغة ثؿرتِاغت نطزووةتةوة.
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شاذنيَكى كيهة لة دلَ

ثةضيػاتيؼ ؾاشْى ئيَطإ ،نة نوضوؾي نوضِة بضوونى ثرت ية ئةضزةؾيَطى نوضِة طةوضةى
َة نة ية نوؾتٓى نوضوؾسا
خؤف زةويػت ،بطِياضيسا تةواوى ئةو ئةفػةضاْة خباتة بةض تؤي
بةؾساض بووٕ .طةوضةتطيٓى ئةو ئةفػةضاْة تيػافطةْؼ فةضَاْسةى ئةو يةؾهطة بوو ،نة دةْطى
نوضوؾي نطز ،بةآلّ ئةضزةؾيَط ئةوى ية زةغت زايهى ضِظطاض نطز ،واتة تيػافطةْػي نطز بة
فةضَاْطِةواى ييسى ية ٖةَإ وآلت ،نة نوضوف ييَي فةضَاْطِةوا بوو.
ثةضيػاتيؼ ياظزة نةؽ ية غةضزاضة ٖةخاَةْؿييةناْى نوؾت ،نة فةضَاْسةى يةنة
غةضباظييةنإ بووٕ ،ية دةْطى نؤْاخا ٖيَٓسة ٖيَع و زةغرتِؤيؿتوويي بة غةض نوضِةنةيسا
ٖةبوو ،نة ْةيتواْى ييَ ثيَضيٓةوة يةطةٍَ زايهيسا بهات ،يةغةض ئةوةى بؤضي ئةو ئةفػةضاْةى
نوؾتووة ،نة دطة ية بة ئةدماّ طةياْسْى ئةضنةناْيإ ضي زيهةيإ ْةنطزبوو.
َبةتة نة ثةضيػاتيؼ زشايةتى يةطةٍَ ئةغتاتيَطاى خيَعاْى ئةضزةؾيَط ٖةبوو ،بة
ٖةي
زةغتةناْى خؤى ئةوى شةٖطخواضز نطز و نوؾتى ،ؾةو شةٖطى نطزة ْاو خواضزْةنةى ،غجيَسةي
َيإ بؤ ئةضزةؾيَط بطز ،نة
بةياْى نة خعَةتهاضةناْى ضووٕ بؤ الى ،بيٓيإ ئةو َطزووةٖ ،ةواي
ٖاوغةضةنةى ية خةو ٖةٍَ ْاغتيَت ،ئةو بةضةو ؾويَٓى ْووغتٓى ٖاوغةضةنةى ضؤيؿت و زةغتى
ية دةغتةى زاٖ ،ةغتى نطز غاضزةٖ ،ةضزوو ضاوةناْى ئةغتاتيَطا نطابووْةوة.
ئةضزةؾيَطى زووةّ نةتعياغى يؤْاْى ثعيؿهى نؤؾهى زاوا نطز و ثطغياضى نطز :ئايا
ؾةوى ضِابطزوو شْةنةّ تؤى زاوا نطزووة و ْةخؤف بووة؟.
نةتعياؽ وتىْ :ةخيَط ،ئيَواضةى ضؤشى ثيَؿوو ناتيَو َٔ ئةوّ بيٓى تةْسضوغت و ضوغت و
َة بوو ،ية تةْسضوغتى َٓيؿى ثطغياض نطز.
ضاالى و بة دووي
ئةضزةؾيَط وتى :ئةى ضي بووة و ضؤٕ ئةَة ضِوويساوة؟.
نةتعياؽ وتى :بؤ ظاْيٓى ٖؤناضى َطزْةنةى ،ثيَويػتِ بة ثؿهٓيٓييةتى .ثاؾاى
ٖةخاَةْؿيي زةضفةتى ثؿهٓيٓى بؤ ضةخػاْس ،نةتعياؽ بة وضزى ئةغتاتيَطاى ثؿهٓى ،بة تايبةتى
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ضاوةناْى و غجييَٓةى ضاوةناْى تةَاؾا نطز و وتى :ئةو يإ شةٖطى خواضزووة ياخؤ شةٖط خواضزيإ
نطزووة.
ئةضزةؾيَط وتى :ئايا تؤ زةتواْى ئةو شةٖطة بسؤظييةوة ،نة خواضزوويةتى ياخؤ زةضخواضزيإ
زاوة.
َةتى ئةو ناضةى
نةتعياؽ وتى :بيَ ؾةقهطزْى الؾةى ئةوةّ بؤ زةضْانةويَت ،ئةضزةؾيَط َؤي
ثيَسا.
ئةو بابةتة يةواْةية بؤ ئيَُة ديَطةى غةضغووضَِإ بيَت ياخؤ وا بعاْري ؾةقهطزْى الؾة
زاٖيَٓاْى غةزةى ضِابطزووة و ثيَؿرت ئةو ناضة ْةبووة ،ية ناتيَهسا غيَ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ظائ ية
َيػط ؾةقهطزْى الؾة ،بؤ َؤَيانطزٕ بطةوى ٖةبووة ،ئةو ظاْػتة ية َيػطةوة ضؤتة تةواوى
وآلتاْي زيهة ،نةواتة ظاْػتى ؾةقهطزْى الؾة ية َيػط ٖاتة نايةوة ،زواتط ية وآلتاْي
زيهةي ديٗإ بطةوى غةْس.
نةتعياؽ زواى نطزْةوةى غيٓطى ئةغتاتيَطا ية زؤخى طةزةى بؤى زةضنةوت ،نة ئةو
طويَعى َةغطيبى خواضزووة ياخؤ زاوياْةتىَ ،ئيَػتة بة (ئيَػرتيهٓري) ْاو زةبطيَت ،ضووْهة ئةو
َة زةبيَت يةطةٍَ ؾرييٓى ياخؤ خواضزْى ؾريئ بوخطيَت.
شةٖطة ظؤض تاي
ئةضزةؾيَطى زووةّ فةضَاْى نطز الؾةنةى بسووضْةوة و بيٓيَصٕ ،ضؤيؿتة الى زايهي و وتى:
ئايا تؤ شةٖطت زةضخواضزى ئةغتاتيَطا زاوة؟.
ثةضيػاتيؼ ضةتى نطزةوة ،ئةضزةؾيَط وتى :شْى َٔ ئةو نةغة ْةبوو ،نة خؤى شةٖط خبوات
َطِةم
ياخؤ خؤي بهوشيَت بيَطوَإ شةٖطخواضز نطاوة ،دطة ية تؤٖ ،يض نةؽ ٖيَٓسة بيَباى و زي
ْيية ،نة ئةو ناضة بهات.
ثةضيػاتيؼ وتى :بؤ تؤ شٕ ظؤضةٖ ،ةض شْيَهت بويَت زةبيَتة ٖى تؤْ ،ابيَت ية َطزْى
ئةغتاتيَطا خةفةت خبؤى.
ئةضزةؾيَطى زووةّ ية وةآلَى زايهى ظاْى ،نة ئةو بهوشى ئةغتاتيَطاية ،تا َاوةيةى قػةى
َسا ْةزةنطز ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ ٖيَٓسة زةغرتِؤيؿتوو بوو ،تةْاْةت ئةوناتةف نة
يةطةي
َةت .ثةضيػاتيؼ فةضَاْسةى
ئةضزةؾيَط ئةوى ْةزةزواْس ،زةغتى زةخػتة ْاو ناظيَى زةوي
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية نؤْاخا بة بهوشى غةضةنيى نوضوف زةظاْى ،بؤية زةيويػت ئةو
بهوشيَت ،دةْط يةطةٍَ ئيَػجاضت بياْووى زاية زةغت ثةضيػاتيؼ تا تيػافطةْؼ يةْيَو ببات.
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بة نوضتى تا زةغتجيَهى غةزةى ضواضةَى ثيَـ ظائ ٖةض داضيَو ية ْيَوإ يؤْإ و ئيَطإ
دةْط بةضثا بووبيَت ،وآلتى ئاتيو ثيَؿةْط بووة ،نة ثايتةختةنةى ئةغيٓا بووة ،بةآلّ ية
غةضةتاى غةزةى ضواضةَى ثيَـ ظائ ،ئةغيٓا زةغرتِؤيؿتوويي غياغيي خؤى ية زةغتسا،
وآلتى بضوونى ئيَػجاضت ية بواضى ضاَياضى و غةضباظى ٖاتةديَيإ ،يةَةو زوا ْةتةوةناْى
يؤْإ بة ضيَبةضايةتيى ئةوإ زةدةْطإ ،زةظاْري َاوةى زضيَصى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و
ٖةخاَةْؿيي يةاليةٕ ثةضيػاتيؼ ؾاشْى ٖةخاَةْؿيي تيَهسضا.
ئيَػجاضت نة تا ثيَـ غةزةى ضواضةَى ثيَـ ظائ ،ظيَطِيإ ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي
وةضزةططت ،بة ؾيَوةيةى ية يؤْإ و زةضةوةى يؤْإ بةٖيَعبووٕ ،بةآلّ ْياظيإ بة ثاؾاى
ٖةخاَةْؿيي ْةَا ،ضووْهة ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى بايةخى باظضطاْيإ ٖةبوو و
َةت بة ْاوى يةنططتوويي يؤْإ ويػتى ئةو ؾاضاْة زاطري
بة زاٖات بووٕ .ئيَػجاضت بة ضواي
بهات ،بةآلّ ية ضاغتيسا زةياْةويػت غووز ية زاٖاتى باف و باظضطاْى ئةو وآلتاْة بؤ خؤيإ
ببيٓٔ ،ئةو ؾاضاْة بةؾيَو بووٕ ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي.
زؤخى ئةو ؾاضاْة ٖةض وةى زؤخى ئةوإ بوو ،ية غةضةتاى ظدمريةى ثاؾايةتيي
ٖةخاَةْؿى ،وةى ئةونات غةضبةخؤييإ ٖةبوو ،باديإ زةزاية ٖةخاَةْؿييةنإ ،ئةواْيـ
زةغتيإ ْةزةخػتة ناظيَى ْاوةخؤيإ و ية ناتى زاطريناضى يؤْإ ياضَةتييإ زةزإ(.)1
( )1ئةو ؾاضاْة يةاليةٕ نوضوف زاطرينطإ ،بةؾيَو ية ئيُجطاتؤضى ٖةخاَةْؿيي ْةبووٕ ،بة ظةبط نطاْة بةؾيَو
َآل ٖةَيؿة زووثاتى نطزوَتةوة ،زاْيؿتواْى ؾاضة
يةو ئيُجطاتؤضييةتة ،بؤية وةى يةو ثةضِتوونةزا ظةبيشوي
يؤْاْييةنإ بةضزةواّ ياضَةتيسةض و ضيَ خؤؾهةض بووٕ بؤ يةؾهطة يؤْاْييةنإ ية ناتى زاطرينطزْةوةيإ و
َة ْةبوو بيَت ْةيإ ويػتووة يةو ؾاضاْة
َجؿتى يؤْإ بووٕ ،تةْاْةت يؤْاْييةنإ تةْيا بؤ تؤي
ثيَؿرتيـ ٖةض ثاي
ظياتط زاطري بهةْٕ ،انطيَت ئةوة بة ضاغت زابٓطيَت نة ٖةخاَةْؿيييةنإ ياضَةتى ئةو ؾاضاْةيإ زاوة ية زاطري
َى
ْةنطاْيإ ية اليةٕ يؤْاْييةنإ ،بة ثيَضةواْةوة بة ٖؤى زاٖاتى باف و باظضطاْى ئةو ؾاضاْة ،بةضزةواّ ٖةوي
زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْةيإ زاوة ،ئةوة ظؤض ئاؾهطايةٖ ،ةض نةغيَو ئةو ثةضِتوونة خبويَٓيَتةوة ئةو بابةتةى بؤ
زةضزةنةويَت .ئةوناتاْةى ئةو ؾاضاْة يةشيَط زةغتى يؤْإ بووْة ،فةضَاْطةواناْيإ ية خؤيإ بووْة ،ية ناتى
شيَطزةغتةبووْيؿيإ بؤ ٖةخاَةْؿيييةناْسا ،تةْاْةت فةضَاْطةواناْيـ ٖةخاَةْؿييبووٕ ".وةضطيَطِي
نوضزى"
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َى( 396خ .ظ) ئيَػجاضت بؤ زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْة ٖيَطؾيإ نطز ،بة يةؾهطيَهى
ية غاي
َةتةؾاضةناْى يؤْإ ،يةؾهطى
زةضيايي بةٖيَع ،نة ثيَهٗاتوو ية ٖيَعى زةضيايي ٖةَوو زةوي
خؤيإ ية ئاغياى بضووى زابةظاْسٖ ،ةَوو ئةو ؾاضاْةي ئاغياى بضوونيإ ية نةْاضةناْى
بؤغفؤض تا زةطاتة ئيَعَري زاطرينطز.
ثاضيَعطاضيهطزٕ يةو ؾاضاْة ئةضنى تيػافطةْؼ فةضَاْطِةواى ييسى بوو ،بةآلّ ئةو ية
بةضاْبةض دةْطى يةْاناوى ئيَػجاضت ثةؾوونا بوو ،ثيَـ ئةوةى بتواْيَت يةؾهطيَو بؤ دةْط
ئاَازة بهات ،ئيَػجاضتةنإ تةواوى ؾاضةناْي ضؤشئاواى ئاغياى بضوونيإ ططت.
َى ئةو ٖيَطؾة ،بة ئةضزةؾيَطى نوضِى وت :بيَطوَإ
ثةضيػاتيؼ زواى طةيؿتٓى ٖةواي
تيػافطةْؼ ْاثانى نطزووة و ٖاوناضى ئيَػجاضتةنإ بووة ،بة ثيَضةواْةوة ئيَػجاضت ْةيسةتواْى
ية ناتيَهى ٖيَٓسة نوضتسا ئةو ٖةَوو ؾاضاْة زاطري بهات.
ئةضزةؾيَطى زووةّ ْةيسةتواْى تيػافطةْؼ بة ْاثاى بعاْيَت و خعَةتة طةوضةناْى ئةو ية
ضابطزوو ٖيَُابووٕ بؤ ْاثاى ْةبووْى ،بةآلّ زياضبوو بيَ ئاطايي طةوضة ٖةبووة ،تيػافطةْؼ بة
تةواوةتى بيَ ئاطا بووة ية غٓووضة ضؤشئاواييةناْى ،ئةطةضْا ئيَػجاضت ْةياْسةتواْى ية
َاوةيةنى نوضتسا ئةو ٖةَوو ؾاضاْة ية بؤغفؤض تا باؾووض بططٕ .بؤية بة ٖاْساْى
ثةضيػاتيػى زايهى ،تيػافطةْػي ية فةضَاْطِةوايي الزا و يةنيَو ية ثياواْى نؤؾهى بة ْاوى
(تيؼ ضؤغت) ية دياتى ئةو نطزة فةضَاْطِةواى وآلتى ييسى.
تيؼ ضؤغت بة ضِاغجاضزةى ثةضيػاتيؼ بوو بة فةضَاْطِةواى ييسى ،بة وتةى نةتعياؽ ئةو
َئَ ئةو (ئاضيؤغت) بوو ،واتة
ثياوى ٖةيجةضغت و زةغةآلت ثةضةغتبوو ،وةى فةضةْػييةنإ زةي
نةغيَو بوو نة زضةْط طةيؿتبوو ،ظوو زةضِؤيؿتةوة ،ثةضيػاتيؼ زةيعاْى ئةو ثياوة بؤ
طةيؿذي بة زةغةآلت و غةضَاية زةغت ية تاواْيـ ْاثاضيَعيَت.
ثيَـ ئةوةى تيؼ ضؤغت بطِوات بؤ ييسى ،ثةضيػاتيؼ زاواى نطز و ثيَي وت :تيػافطةْؼ
َة فةضَاْطِةواى ييسية ،يةويَٓسةض ضةطاشؤبووة ،خوزإ زةغرتِؤيؿتوويية ،بة ئاغاْى
ثيَٓر غاي
ْاتواْى ديَطةى بططييةوة ،ئةطةض زواى بيٓيين فةضَاْى ثاؾا بةضفةضَاْى خؤى زةضبطِى و وتى
ية سهووَةت زةنؿيَتةوة تا تؤ بتواْى ببية فةضَاْطِةوا ،فطيوى بةضفةضَاْى ئةو َةخؤ،
َباظة ،بؤية بةضفةضَإ زةبيَت تانو بتواْيَت تؤ
َةتى و فيًَ
ضووْهة تيػافطةْؼ ثياويَهى ضواي
يةْيَو بباتٖ ،ةض نة ية دياتى ئةو بووى بة فةضَاْطِةوا بيهوشة تانو ية زةغتى ئاغووزة ببى،
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زواى ئةوةى نوؾتت غةضى ئةو بؤ َٔ ضةواْة بهة ،ئةو ضؤشةى غةضى تيػافطةْػِ ثيَ بطات،
بيػت ٖةظاض غههةى ظيَطِت بؤ ضةواْة زةنةّ.
ثةضيػاتيؼ نة بة ٖؤى ئةظَووْةناْييةوة ببوو بة َطؤْاؽ ،بؤ ئةوةى ئةو ثياوة
ضاوضٓؤنة ٖاْسات بؤ نوؾتٓى تيػافطةْؼ ،تةْيا بة تطغاْسْى ئةو ية تيػافطةْؼ ْةوةغتا،
َى ْةبيَت ية نوؾتٓى
َيَٓى غةضَايةيةنى باؾي ثيَسا ،بؤ ئةوةى تيؼ ضؤغت زووضاضى زووزي
بةي
تيػافطةْؼ ،ئةوزةَةي تيؼ ضؤغت بةضةو ييسى نةوتةضِىَ.
تيؼ ضؤغت بة طةيؿتٓى بؤ ييسى ،فةضَاْى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي زاية زةغت
تيػافطةْؼ ،ئةويـ فةضَاْةنةى نطزةوة و خويَٓسييةوة ،ية فةضَاْى الزضاْى خؤى ئاطةزاض
بؤوة ،ئةونات بؤ زةضبطِيٓى ضيَع بةضاْبةض ثاؾا ،فةضَاْةنةى يةغةض ضاوإ ،زواتط يةغةض غةضى
زاْا ،يةو ؾويَٓةى ييَي زاْيؿتبوو زووضنةوتةوة ،ية تيؼ ضؤغتى ويػت تا ية ؾويَٓى ئةو
زابٓيؿيَت ،ئةوداض َؤضةناْى سهووَةتى ثيَي زا ،نة ئةونات يةغةض فةضَاْةناْيإ زةزإ و
ثًةزاضةناْى سهووَةتى زاوانطزٕ ،فةضَاْى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بؤ ئةوإ خويَٓسةوة و وتى
َٔ ية سهووَةتى ييسى الزضاوّ ،ية ئةَطِؤ بة زواوة تيؼ ضؤغت فةضَاْطِةواى وآلت زةبيَت،
ئيَوة ثيَويػتة بةضفةضَاْى ئةو بدي و فةضَاْةناْى ديَبةدىَ بهةٕ.
ئةوناتةى تيػافطةْؼ بةو ؾيَوةية ثيَطة و ؾوئَ و زةغةآلتيى خؤى بؤ تيؼ ضؤغت بةديَ
زةٖيَؿت ،تيؼ ضؤغت وتةناْى ثةضيػاتيػى برينةوتةوة نة ثيَي وت بوو( :فطيوى بةضفةضَاْى
َباظة ،بؤية بةضفةضَإ زةبيَت تانو
َةتى و فيًَ
ئةو َةخؤ ،ضووْهة تيػافطةْؼ ثياويَهى ضواي
بتواْيَت تؤ يةْيَو ببات ).يةى ناتصَيَط زواى بة زةغتةوةططتٓى زةغةآلت ،ئةو ناتةى تيؼ
ضؤغت بيٓى نة بةغةض بةضزةغتةناْيسا باآلزةغتة ،فةضَاْى زةغتطرينطزْى تيػافطةْػى
زةضنطز ،زواتط ية زووي بهوشى ْاضز تا ية ظيٓساْسا غةضى ييَ بهاتةوة و بؤى بيَٓيَتٖ ،ةض نة
غةضة بطِاوةنةى تيػافطةْػيإ بؤ ٖيَٓا ،فةضَاْى نطز بيبةٕ بؤ ئيَطإ و بيسةْة ثةضيػاتيؼ.
بةّ ؾيَوةية غةضزاضيَهى طةوضة و خوزإ ئةظَووْي ئيَطإ نوشضا ،نة طياْى ئةضزةؾيَطى زووةَى
ثاؾاى ٖةخاَةْؿييؿى ضِظطاض نطزبوو ،زواى ئةوةى تيػافطةْؼ نوشضا ،تيؼ ضؤغت ْةيتواْى
ضيَطط بيَت ية تةؾةْةنطزْى زاطريناضى يؤْاْييةنإ.
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يةؾهطى يؤْإ ناتى ٖيَطؾهطزْي بؤ ئاغياى بضووى يةشيَط فةضَاْسةيي (ئاشةظيًؤؽ) بوو،
نة ئيَػجاضتى بووَ ،يَصووْووغاْى يؤْاْى تواْا دةْطييةناْى ئةويإ ثيَ باآلتط بووة ية ٖى
ئةغهةْسةض.
ئاشةظيًؤؽ ية غةضةتازا ٖةَوو ؾاضة يؤْاْييةناْى ضؤشئاواى ئاغياى بضوونى تانو ئيَعَري
زاطرينطز ،زواتط بةضةو باؾووض ثيَؿطِةويهطزٖ ،ةَوو ؾاضة يؤْاْييةناْى نةْاضةناْى باؾووضى
ئاغياى بضوونى زاطرينطز ،بةّ ؾيَوةية تةواوى نةْاضةناْى ضؤشئاوا و باؾووضى ئاغياى بضووى
نةوتة شيَط زاطريناضى يؤْإ.
َي ْةزا ؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى زاطري بهات ،ضووْهة َةبةغتى
ئاشةظيًؤؽ ٖةوي
ئيَػجاضت زاطرينطزْى ؾاضة يؤْاْييةنإ بوو بؤ غووز وةضططتٔ ية ضِووي باظضطاْييةوة ،ية
اليةني زيهة ئاشةظيًؤؽ ثيَؿبيٓى زةنطز ئةطةض غاضز زاطري بهات ،ضِووبةضِووى بةضططى
تووْسى ٖةخاَةْؿييةنإ زةبيَتةوة ،تةْاْةت ئةطةض ؾهػتيـ ْةخوات ،زةبيَت ظياْى ظؤض
َيَت.
بةزووي خؤيسادىَ بٗيًَ
ئةو بؤ زاطرينطزْى ؾاضة يؤْاْييةنإ غووزى ية يةؾهطى زةضيايي وةضزةططت،
ٖةخاَةْؿييةنإ ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى يةؾهطيَهى زةضيايي ناضيطةضيإ ْةبوو ،تانو
بتوأْ ضيَطة ية يؤْاْييةنإ بططٕ ،بةآلّ ئاشةظيًؤؽ بؤ ططتٓى ؾاضى غاضز تواْى غووز
وةضططتين ية يةؾهطى زةضيايي ْةبوو ،تةْيا زةبوواية ثيازةناْى يؤْاْى بةناض خبات ،ضووْهة
ؾاضى غاضز ية ْيَوةضِاغتى وؾهاْى بوو ،ية نةْاضةناْى زةضيا ظؤض زووض بوو.
َيَٓى خؤى بةدىَ طةياْس،
ناتيَو غةضى بطِاوى تيػافطةْؼ طةيةْسضاية ثةضيػاتيؼ ،ئةو بةي
بيػت ٖةظاض غههةى ظيَطِى بؤ ْاضز ،ئةو بابةتة ية نةتعياؽ وةضطرياوة ،يةبةض ظؤضى زضاوةنة،
بة زووضى ْاظاْري نة ظيَسةضِؤيي تيَسا بووبيَت .ثةضيػاتيؼ فةضَاْى نطز ،طؤؾت و ثيَػتى
نةيًةغةضةنةيإ ييَهطزةوة ،نةيًةغةضةنةيإ وؾو نطزةوة ،ئةونات ئيَػهةناْي زيهةيإ ية
نةيًة غةضةنة نطزةوة ،تةْيا ئةو بةؾةيإ ٖيَؿتةوة نة ية قاخ زةضوو ،ضووْهة ييَوةنةى
ْاضِيَو بوو ،فةضَاْيهطز ية ظيَطِيإ ططت تا ضيَو بيَت ،وةى ييَوى قاثي ييَ بيَت ،يةو ضؤشةوة
تانو ضؤشى َطزْى ،ئةوناتاْةى ثةضيػاتيؼ ية َاٍَ زةبوو ،ئاوى يةو قاثةزا زةخواضزةوة نة ية
نةيًةغةضى تيػافطةْؼ ضيَ نطابوو .ية غةضزةَاْى زواييـ ؾا ئيػُاعيًى غةفةوى غةضى
ؾبيو خاْى َريى ئؤظبةنةناْى ية ظيَطِ ططت و بةضزةواّ ئاوى ثيَ زةخواضزةوة.
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يؤْاْييةنإ ْاظْاوى (َٓةَؤٕ)يإ بؤ ئةضزةؾيَطى زووةّ زاْا بووَ ،يَصووْووغةناْى ئيَُة
ئةو ْاظْاوةيإ بة واتاى (بة ٖؤف ،ظيطةى) ييَهساوةتةوة ،غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةو ثاؾا
ٖةخاَةْؿيية غةضزةَى غةضطةضَبووْى ئيَطإ بوو بة دةْطى يؤْإ.
َبةتة ئاؾتى زضيَصخايةْى ْيَوإ ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْييةنإ بة ٖؤى ضِةوتاضةناْى
ٖةي
ثةضيػاتيؼ زايهى ئةضزةؾيَطى زووةّ تيَهضوو ،تانو نؤتايي زةغةآلتيى ئةضزةؾيَطى زووةّ
َجؿت بة ٖيَعى زةضيايي خؤيإ ،تةواوى
ئةو دةْط و ئاضيؿاْة بةضزةواّ بووٕ .ئيَػجاضت ثاي
ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضوونيإ زاطرينطز ،تيػافطةْؼ غةضزاضى زييَطى ئيَطإ بة ٖاْساْى
ثةضيػاتيػى زايهى ئةضزةؾيَط نوشضا.
فةضَاْطِةواى تاظةى ييسى تيؼ ضؤغت بؤ وةضططتٓةوةى ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى بة
َى ئةو ؾهػتة طةيؿت ،بة وتةى زةى
يةؾهطيَهةوة نةوتةضِىَ ،بةآلّ ؾهػتى خواضز ،ناتيَو ٖةواي
َهيَؿا و وتى" :ئيَػتة زةضنةوت ،نة تيػافطةْؼ ظيٓسوو
ْؤٕ ئةضزةؾيَطى زووةّ ئاخيَهى ٖةي
َهيَؿاْى ثاؾايةنى ٖةخاَةْؿيي ضِووزاوى تايبةتة و ظؤض بة نةَى ضِووزةزات.
ْيية ".ئار ٖةي
ئيَػجاضت زواى زاطرينطزْى ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى و بيَبةف نطزْى
َياْسا تانو ؾاضةيًي نةْاضةناْى وآلتاْى غوضيا
ٖةخاَةْؿييةنإ ية زاٖاتى ئةو ؾاضاْةٖ ،ةوي
و يوبٓإ زاطريبهةٕ ،زواى زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْة ،زةغتسضيَصيإ نطزة غةض خانةناْى
شيَطزةغتى ئةغيٓا.
ثةضيػاتيؼ بة ئةضزةؾيَطى نوضِى وت :ئيَػتة ناتى ئةوةية نة يةطةٍَ ئةغيٓا بؤ دةْطى
ئيَػجاضت ببية ٖاوثةضيإ تانو ئيَػجاضت بة ضؤنسا خبةى.
ناتيَو ضِةظاَةْسى ثاؾا بؤ ٖاوثةضياْى ٖةخاَةْؿييةنإ و يؤْإ ٖاتةزى ،ثةضيػاتيؼ
َيؤظى
َيَري ئةو يةنةّ باي
خؤى خؤبةخؿاْة بؤ طفتوطؤ بةضةو ئةغيٓا ضؤيؿت ،يةواْةية بتواْري بً
ئافطةت بوو ،نة بؤ ناضيَهى طةوضةى غياغيي ئيَطاْى بةدىَ ٖيَؿت.
ئةونات ٖةخاَةْؿييةنإ ْةياْسةتواْى بة ضيَطةى ضؤشئاوازا ،واتة ية طةضِووى بػفؤض ياخؤ زةضياي
َةضَِةضِة يإ طةضِووى زاضزةْيٌَ بضٓة يؤْإ ،ضووْهة ئيَػجاضت زةغةآلتيإ بةغةض ئاغياى بضووى و
ئةو ؾويَٓاْةزا ٖةبوو ،نةؾتيية ئيَطاْييةنإ ْةياْسةتواْى بؤ ضؤيؿذي بؤ يؤْإ غووز يةو ؾويَٓاْة
وةضبططٕ ،بةآلّ ئةو شْة ويَطِاى ئةو بةضبةغتاْة ية بطِياضةنةى ثاؾطةظ ْةبؤوة ،ية ضيَطةى نةْساوى
227

َى زاضيوف ية ْيَوإ زةضياى قةيعةّ و
فاضؽ ،زةضياى عوَإ و زةضياى قةيعةّ ،زواى تيَجةضِبووٕ ية نةْاي
ضِووباضي ْيٌ ،طةيؿتة زةضياى َةزيتةضاْة و خؤى طةياْسة ئةغيٓا.
ثةضيػاتيؼ زةيعاْى ئةطةض بطِواتة ئةغيٓا يةواْةية بهوشضيَت ،ضووْهة ئةو ٖيَطؾي نطزبووة
غةض زووضطةى قوبطؽ ،نة يةشيَط زةغةآلتيى ئةغيٓا و تػازي بوو ،فةضَاْطِةواى ئةو
َةى خويَٓى فةضَاْطِةواى
زووضطةيةى نوؾت ،يةواْة بوو ئةغيٓاييةنإ ئةو بهوشٕ تانو تؤي
زووضطةى قوبطؽ بهةْةوة ،بةآلّ ئةو شْة ْةتطغة زواى طةيؿتٓى بة َيػط ،وةآلَى بؤ غةضؤى
نؤَاضى ئةغيٓا ْاضز نة وةى ْيَطزةى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي زيَتة ئةغيٓا و زةيةويَت
خعَةتيَهى طةوضة ثيَؿهيَـ بهات ،زواى طةيؿتٓى بؤ ئةغيٓا ،سهووَةتى ئةو وآلتة ضيَع و
ؾهؤيإ ييَ ْا.
َيَت زايهى ئةضزةؾيَطى زووةّ ٖيَٓسة زياضى يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓابطز بوو ،نة
زةى ْؤٕ زةي
زواى ٖاتٓى بؤ ئةغيٓا بؤ ٖةض شٕ و ثياويَهى ئةغيٓايي زياضييةنى ْاضز ،تةْاْةت تةواوى
نؤيًةناْيـ زياضيإ وةضططت .ضِةْطة ئةو وتةية زووض بيَت ية ظيَسةضِؤيي ،ضووْهة ئةونات
زاْيؿتوواْى ئةغيٓا ٖيَٓسة ظؤض ْةبوو ،ثةضيػاتيؼ زةيتواْى زياضى بساتة ٖةَووإ.
زواى تةواو بووْى ضِيَوضِةمسى ٖاتٓى ثةضيػاتيؼ و بةخؿيين زياضييةنإ ،طفتوطؤناْى ئةو
شْة و غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا بة ئاَازةبووْى ئةْساَاْى ئةدموَةْى ثريإ زةغتى ثيَهطز.
َةتة
بابةتى طفتوطؤ بطيَتى بوو يةوةى ئةغيٓا بة تةواوى ٖيَعى زةضيايي خؤى و تػازي و ئةو زةوي
َجؿتى ئةضزةؾيَطى زووةّ ية زشى ئيَػجاضت بيَٓة ْيَو دةْط و
ؾاضاْةى يؤْإ نة بياْةويَت ،بؤ ثاي
ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت يةْيَو ببةٕ ،ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ٖةضضى نةؾتيي ٖةيةتى بؤ دةْط ية
زشى ئيَػجاضت بةناضى زةبات و ٖةَوو ئةو ؾاضاْةى ئيَػجاضت زاطريى نطزووٕ ،وةضزةططيَتةوة.
زةغةآلتيى ئةغيٓا وتيإ ئاَازةٕ ية زشى ئيَػجاضت يةطةٍَ ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ببٓة
َةتة ؾاضى تػاييـ يةو دةْطةزا بةؾساض زةبيَت ،بةآلّ
ٖاوثةضيإ و بضٓة ْيَ و دةْط و زةوي
دةْط تيَضووى ظؤضى زةويَتْ ،ة ئةغيٓا ثاضةى ٖةية و ْة تػازي.
َةَةْسة ،ضةْسة ثاضة ثيَويػت بيَت ،زةيساتة
ثةضيػاتيؼ وتى :ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي زةوي
َةتة ؾاضةناْى تػازي و ئةغيٓا.
زةوي
َةتة ؾاضةناْى
زاَةظضاوةى زاضايي ئةغيٓا ٖةشَاضيإ نطز و وتيإ :بؤ ٖاوثةضياْبووْى زةوي
ئةغيٓا و تػازي ية زشى ئيَػجاضت يةطةٍَ ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و بةناضخػتٓى ٖةَوو ٖيَعى
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زةضيايي و وؾهاْيإ ،ثاؾاى ئيَطإ ْاضاضة ثةدما ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ بسات .تاآلْى ظيَطِ بة ثيَوةضى
ئةَطِؤ ضواض غةز غههةى ظيَطِى بةضيتاْى زةنات ،بةّ ثيَية زوو ًَيؤٕ غههةى ظيَطِى بةضيتاْى
زاوا نطابوو ،ئةوةف ثاضةيةنى ظؤض بوو.
ثياواْى غياغيي ئةغيٓا ،بؤية ئةو شَاضةيإ باؽ نطز ،ضووْهة زةياْعاْى ثةضيػاتيؼ
نيَؿُةنيَـ زةنات ،زواى وتوويَصى ظؤض ،ضةظاَةْسيإ ْواْس تا غيَ ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ بسضيَت بة
َةتة ؾاضةناْى ئةغيٓا و تػازي ،ئةوإ ية زشى ئيَػجاضت بيَٓة ْيَو دةْط ،بةآلّ
زةوي
ٖةخاَةْؿييةنإ ئةو ثاضةيإ وةى باز ْةزا بة ئةغيٓا و تػازي ،بططة وةى ياضَةتى زايإ بة
ٖاوثةضياْيَهى ٖةشاض تانو بؤ ياضَةتييإ بيَتة ْيَو دةْط.
ضيَطةى طةضِووةناْى بؤغفؤض و زاضزةْيٌَ و زةضياى َةضَِةضِة َةتطغيساض بووَ ،ةتطغي ية
ئاضازا بوو ظيَطِةنة بهةويَتة بةضزةغت ئيَػجاضتةنإ ،ثةضيػاتيؼ وتى ظيَطِى ثاؾاى
َةتة ؾاضةناْى ئةغيٓا و تػازي ،ئةوإ ثيَويػتة بة
ٖةخاَةْؿيي ية َيػط زةزضيَتة زةوي
نةؾتييةناْى خؤيإ بيطواظْةوة بؤ غٓووضى خؤيإٖ .ةضوةٖا ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي نة
َى زاضيوف و زةضياى قةيعةّ زيَٓة َةزيتةضاْة
ية زةضياناْى باؾووضى ئاغياية ،ية ضيَطةى نةْاي
و ٖيَطف زةنةْةغةض ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضتةنإ.
ئةغيٓاييةنإ وتيإ ثيَويػتة زواى ٖاتٓى بؤ زةضياى َةزيتةضاْةٖ ،يَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿيي بهةويَتة بةضفةضَاْى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا تانو غووز ية نؤبووْةوةى ٖيَعةنإ
وةضبطرييَت ،ئةطةض ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي بة تةْيا ئةو ٖيَطؾة بهات ئاناَى باؾي ْابيَت.
ثةضيػاتيؼ ئةو َةضدةي ثةغةْس نطز و ثطغياضى نطز :فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا
نيَية؟.
ية وةآلَسا وتيإ :نؤْؤٕ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايية.
ثةضيػاتيؼ ية تةَةْى ئةوى ثطغياض نطز و وتيإ ثةدما غاٍَ تةَةْييةتى .ئةو وتى يةو
تةَةْةزا ثياو خوزإ وضة و ٖيَعى دةغتةيية ،ئةطةض ييَٗاتوو بيَت ،زةتواْيَت ظؤض غووزيإ ييَ
وةضبططيَت.
ثيَيإ وت :نؤْؤٕ ثياويَهى ييَٗاتووة و بة باؾي دةْط بةضِيَوة زةبات.
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ئةو ضؤشةى ثةضيػاتيؼ ية ئةغيٓا طةضِايةوة ،ثيَيإ وت تانو ئةو ناتةى ظيَطِة بطِياض
َةتةؾاضة
يةغةضزضاوةنة ية َيػط ْةزضيَتة تػازي و ئةغيٓاْ ،ابيَت ضاوةضِوإ بٔ ،نة ئةو زوو زةوي
بيَٓة ْيَو دةْط.
َٓيا بٔ ،نة بة ظوويي ظيَطِةنة زةطات ،ئةونات نةؾتيية دةْطييةناْى
ثةضيػاتيؼ وتى زي
ئةغيٓا تانو َيػط يةطةٍَ ثةضيػاتيؼ ضؤيؿذي ،ئةويـ يةويَوة طةضِايةوة بؤ وآلتى خؤى.
ثةضيػاتيؼ بة طةيؿتٓى بؤ ئيَطإ ،ناضى بؤ طواغتٓةوةى ظيَطِ بؤ َيػط نطز و َتُاْةى
َيَٓةنةيإ ْانةٕ ،ضووْهة خؤيإ يةبةض َةتطغي
ٖةبوو نة ئةغيٓا و تػازي ثؿت ية بةي
طةوضةى ئيَ ػجاضتسا زةبيٓٔ و ثيَويػتة ئيَػجاضت بة ضوونسا بسةٕ تا بتوأْ بةضزةواّ بدي ية
شياْى خؤيإ.
َةتة ؾاضةناْى تػازي و ئةغيٓا ،ئةو زوو
ظيَطِى ٖةخاَةْؿيي تواْاى خػتةوة بةض زةوي
سهووَةتة تواْيإ خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ و بطِياضزضا ية زةضيازا ٖيَعى زةضيايي
ٖاوبةؾي ئةوإ و ٖةخاَةْؿييٖ ،يَعى زةضيايي ئيَػجاضت يةْيَو ببات ،يةؾهطى وؾهاْى
ٖةخاَةْؿييـ ية ئاغياى بضووى ئيَػجاضتةنإ ية ؾاضة يؤْاْييةنإ زةضبهات ،زواتط ية
نةْاضةناْى يوبٓإ و غوضيايإ زةضبهات.
تةواوى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي نة ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ و ظةضياى
َى زاضيوف و زةضياى قةيعةّ ٖاتٓة َةزيتةضاْة و نةوتٓة ثاٍَ
ٖيٓسي بوو ية ضيَطةى نةْاي
ٖيَعةناْى تػازي و ئةغيٓا ،بةآلّ ثيَـ زةغتجيَهطزْى دةْطى وآلتاْى ٖاوثةضيإ ية زشى
َسا ،بطيَتى بوو ية ضِاثةضِيٓى (نازؤغييةنإ) نة
ئيَػجاضت ،ية ئيَطإ ضِووزاويَهى تاظة غةضيٗةي
زواتط بة (قازؤغييةنإ) ْاغطا.
باغي ئةو ضِاثةضيٓة يةاليةٕ ٖةض غيَ َيَصووْووغي يؤْاْى (زةى ْؤٕ ،طعْفؤٕ و ثًؤتاضى) نطاوة،
زةى ْؤٕ نة ثيَؿرت بووة ية ئةوإ ،ية غةضضاوةى غةضةنيي غووزى وةضططتووة ياخؤ ية غةضضاوةنة
َى ( 120ظ) َطزووة بة ثًةى يةنةّ بيوططاف بووة و شيآْاَةى
ْيَعيهرت بووة ،بةآلّ ثًؤتاضى نة ية غاي
ْاوزاضاْى نؤْى ْووغيوةتةوة و ضِووزاوة َيَصووييةناْي ية ثةضِتوونةنةيسا تةْيا يكيَهة ية شيآْاَةى
ثياواْى ْاوزاض ،بةآلّ زةى ْؤٕ و ثًؤتاضى نة ٖةضزوونيإ ضِاثةضِيٓى نازؤغييةنإ ْووغيوةتةوة ،ثرت
ضاويإ ية ضِووزاوةنإ بووة تانو ية وضةى ْاوزاضةنإ.
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نازؤغييةنإ ْةتةوةيةنى ئاضيايي بووٕ ،نة بطْر خواضزْى غةضةنيإ بوو ،ية نةْاضةناْى
زةضياي خةظةض ية طةيالٕ و َاظةْسةضاْى غةضزةَى ئيَػتة زةشيإ.
َيَت ئةواْةى بطْر
ططضياْيَهى نؤٕ نة بٓةَاى ظاْػيت ،تةْاْةت َيَصووييؿى ْيية ،زةي
زةخؤْٕ ،ةضّ و ْيإ زةبٔ ،بةآلّ ضِاثةضِيٓةناْى ْةتةوةى نازؤغييإ ية نؤٕ و دةْطةناْى
ْةتةوة بطْر خؤضةناْى وةى شاثؤٕ ية زووةَري دةْطى ديٗإ ،نؤضيا ية غاآلْى ( 1950تا
 1953ظ) ،ظيَتٓاّ ية غاآلْى ( 1964تا  )1973ئةو ضِاغتييةية زةخةْةضِوو نة بطْر خواضزٕ
َطةي بيَ تواْايى ْيية.
بةي
َة نيَوى و زضِْسةنإ
نازؤغييةنإ ية ْاوضةيةنى زاثؤؾطاو بة دةْطةٍَ زةشيإ ،يةطةٍَ ئاشةي
َةنإ زةٖاتٓةزةض و ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض وآلتةناْى باؾووض،
زةشيإٖ ،ةْسيَ نات ية دةْطةي
ئةطةض ضيَيإ ْةطريابوواية ،تانو فاضغيـ زةضِؤيؿذي .ئةطةض ية دةْطةٍَ باضإ باضيبوواية و
بةضٖةَى بطدمى نازؤغييةنإ باف زةبوو ،ئةوإ ْاضاض ْةزةبووٕ ٖيَطف بؤ وآلتاْى زةوضوبةضيإ
َى بوواية و بطْر نةّ بةضٖةّ ٖاتباية ،ئةوإ ٖيَطؾيإ بؤ زضاوغيَهاْيإ
بهةٕ ،ئةطةض وؾهةغاي
زةنطز.
َى ( 394خ .ظ) ية دةْطةَييَهى طةوضةى باؾووضى زةضياى خةظةض باضإ ْةباضى و
ية غاي
بطْر نة ثيَويػتى بة ئاو بوو بةضٖةَى ْةزا و وؾو بوو ،نازؤغييةنإ زووضاضي بطغيَيت
بووٕ ،بة ضةنةناْياْةوة نة بةضزةواّ طؤثاٍَ و تةوض بوو ،بةضةو ْةتةوةناْى زضاوغيَيإ
نةوتٓةضِيَ ،نة ٖةَوو وةى خؤيإ ئاضيايي بووٕ و ٖيَطؾيإ نطزة غةضيإ ،ئةضزةؾيَطى زووةّ
ْاضاض بوو ئةو يةؾهطةى بؤ دةْطى ئيَػجاضت ئاَازةى نطزبوو بؤ دةْطى نازؤغييةناْى
بٓيَطيَت.
دةْطى يةؾهطى ئةضزةؾيَط يةطةٍَ نازؤغييةنإ ية ْاوضةناْى باؾووضى زةضياى خةظةض ،بة
تايبةتى طةيالٕ ٖيَٓسةى خاياْس نة وةضظى يةؾهطنيَؿيي بؤ ئاغياى بضووى نؤتايي ٖات و
َى زواتط تواْاى يةؾهطنيَؿيي بؤ
ظغتإ طةيؿت ،ئةضزةؾيَطى زووةّ ظاْى نة تا بةٖاضى غاي
ئاغياى بضووى ْابيَت ،بةآلّ ضِاثةضيٓى نازؤغييةنإ بة تةواوةتى نؤتايي ٖات بوو ،ضووْهة
بة ٖاتٓى ثايع َاغي ظؤض ببوو ،نازؤغييةنإ ية بطغييةتى ضِظطاضيإ ببوو ،بة خواضزْى َاغي
َٓسةنإ نة ية نةْاضةناْى زةضياى خةظةض ظؤض بةضزةغت زةنةوتٔ ،خؤيإ تيَط زةنطز.
و باي
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َٓسةى زةضيايي نة تاَى
زةى ْؤٕ ْووغيويةتى نة زواى ٖاتٓى وةضظةناْى ثايع و ظغتإ ،باي
طؤؾتةنةيإ ظؤض خؤؾة ،ية نةْاضةناْى زةضياى خةظةض ٖيَٓسة بة فطةواْى زةغت زةنةويَت ،نة
َيَو زةتواْيَت ية ؾةويَهسا ضةْس زاْةيةى بططيَت.
ٖةَوو َٓساي
ٖاونات يةطةٍَ دةْطى ئةضزةؾيَطى زووةّ و نازؤغييةنإ ،ناْؤٕ فةضَاْسةى ٖيَعى
زةضيايي وآلتة ٖاوثةضياْةنإٖ ،يَعى زةضيايي ٖةضغيَ وآلتى بةضةو دةْط ضيَبةضايةتيى زةنطز.
ية نؤْسا نةَرت ضِوويسابوو نة ٖيَعيَهى زةضيايي ٖيَٓسة بةٖيَع و زاَةظضاو بؤ دةْط ئاَازة
بهطيَت.
َةتةؾاضة بضوونةناْى
ئةغيٓا بةو ظيَطِةى ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿييإ وةضيططتبووٖ ،ةْسىَ ية زةوي
يؤْاْى ْاضاض بة بةؾساض بووٕ يةو دةْطة نطز بوو ،ئةواْيـ ثةغةْسيإ نطزبوو ،ئةو ٖيَعةى نؤْؤٕ بؤ
دةْطى ئيَػجاضتةنإ غةضنطزايةتيي زةنطز ،ية ثيَٓر غةز نةؾتيي دةْطى ثيَهٗاتبوو.
بةضِيَوةبطزْى ثيَٓر غةز نةؾتيي دةْطى نة ٖى ضةْس وآلتيَهى دياواظ بٔ ية ؾةو و
ضؤشيَهسا ية طؤضِةثاْى دةْط ناضيَهى ئاغإ ْيية ،ييَٗاتوويي و ضاو نطاوةيي ثيَويػتة ،نؤْؤٕ
يةو ضؤشةوة نة وةى غةضنطزةى زةضيايي وآلتة ٖاوثةضياْةنإ نةوتةضِىَ تانو ئةو ضؤشةى ٖيَعى
زةضيايي ئيَػجاضتى ية (نؤْيسؤؽ) يةْيَو بطز بؤ يةى ؾةويـ ْةخةوت.
ؾويَٓى ضِووزاْى دةْطى ْيَوإ ئيَػجاضت و وآلتة ٖاوثةضياْةناْى تػازي و ئةغيٓا و ئيَطإ
ؾويَٓيَو بوو بة ْاوى (نؤْيسؤؽ) ،ضووْهة ٖيَعي ٖاوثةضياْإ يةوىَ تواْيإ غةضبهةوٕ،
ثيَويػتة بعاْري ئةو ؾويَٓة نويَية و ئيَػتة ية ض زؤخيَهساية؟
بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ ئيَػتة وآلتيَهى بضووى ية ئاغياى بضووى ٖةبوو ،نة ْاوى
(ناضى) بوو ،بؤ زؤظيٓةوةى ناضى ثيَويػت يةغةض ْةخؿةى ئيَػتةى توضنيازا ؾاضى (ئايسئ)
ببيٓري و ْاوضةناْى ضؤشٖةآلت و باؾووضى ئايسيٓى ئيَػتة ،وآلتى ناضييإ ثيَهسةٖيَٓا.
نؤْيسؤؽ بةْسةضيَو بوو ية ضؤشئاواى وآلتى ناضى نة ئيَػتة ية ديَطةى ئةو طوْسيَو بة
ْاوى (تيَهى ئاض) زةبيٓطيَت.
ية ضِابطزووزا ية ضؤشئاواى ئةو ؾاضة زووضطةيةنى بضووى ٖةبوو ،نة ئيَػتة ْةَاوة .ئةو
ؾاضة ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى ية ؾاضة نؤْةناْى ديٗإ بووٖ ،ةضضةْسة نؤْيسؤؽ غةض
بة وآلتى ناضى بوو ،بةآلّ غةضبةخؤيي خؤى ٖةبوو ،بة زةغتةواشةى عاضةبةنإ بة (َسيٓة)
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زةشَيَطزضا ،ئيَػتة َةزيٓة تةْيا بة واتاى ؾاض زيَت ،بةآلّ ية نؤْسا ية غعوزية بةو ؾاضاْة
زةوتطا نة غةضبةخؤييإ ٖةبوو.
ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ية ضؤشى ( 394/8/8خ .ظ) بؤ زةغتةبةضنطزْى غةوظة و َيوةى تاظة
ٖاتٓة نؤْيسؤؽ .باضنطزْى ئاو ية نؤٕ وةى ئيَػتة ْةبوو ،ناضيَهى قوضؽ بوو ،يةو ؾويَٓاْةى
ئةغهةيةى ييَ ْةبوو ،زةبوواية بة بةضَيٌ بطواظضيَتةوة ْيَو نةؾتييةنإ .بةضَيًة ظاآلنإ زةخطاْة
ْيَو بةيةّ و زةبطاْة نةْاضةنإ و تصي زةنطإ ية ئاو و زةياْطةضِاْسْةوة ،بؤية ئاو باضنطزٕ ية ضابطزووزا
بة يةى زوو زةَصَيَطإ ياخؤ يةى ضؤش تةواو ْةزةبوو.
ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت زواى ططتٓى نةؾتيية دةْطييةناْى ؾاضةناْى نةْاضى ئاغياى
بضووى و فيٓيكيية (يوبٓإ) ظؤض بةٖيَع ببوو ،ية ضؤشى ( 394/8/11خ .ظ) ،زواى غيَ ضؤشإ
ية نؤْيسؤؽ تةواو بووٕ ،بة طةيؿتٓيإ بؤ زةضيا ،يةاليةٕ ثيَؿةْطى ٖيَعى زةضيايي ٖاومثاْإ
بيٓطإ و ئاطةزاضى نؤْؤْيإ نطزةوة ،نؤْؤٕ ظاْى ئةوة ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضتة ،بة ٖيَُا و
ئاَاشة فةضَاْى ئاَازةبووٕ بؤ دةْطى زةضنطز .فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي
ئةفػةضيَو بوو بة ْاوى (ٖؤّ تإ) بة واتاى (ْيؿتُاْجةضوةض) زيَتٖ ،ؤّ تإ فةضَاْى بة
نةؾتيية دةْطييةنإ نطز ئاَازةبٔ بؤ دةْط.
َى بة ْاوى (تطاناؽ) بوو،
فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ثياويَهى تةَةٕ ؾةغت غاي
َى زةضوو ،ويَٓةى دةْطاوةضيَهى
ضِووخػاضى بة ٖةتاو و باي زةضيا ضةف ببوو ،ئةو بة ضٌ غاي
ئاظا و ضيَهى ئيَػجاضتي زةْواْس.
ٖةَوو اليةى زةظأْ نة َةيةوإ و خعَةتهاضةنإ زواى َاوةيةى ية زةضياواْى،
َةت زةزضإٖ ،ةْطاويإ زةْاية وؾهاْي ،غةضةتا
ئةوناتةى زةطةْة بةْسةضيَو ،زواى ئةوةى َؤي
بةضةو َةخياْة و ؾويَٓةناْى نات بةغةض بطزٕ زةضِوات .ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية
ْٗا ،بةو ؾيَوةية بووَ ،ةيةواْةنإ زواى زابةظئ ية وؾهاْى ،ضِاغتةوخؤ بةضةو ئةو ؾويَٓاْة
زةضِؤيؿذي ،ضووْهة َاوةيةى بوو ية َةى و ئافطةت زووض بووٕ ،بةآلّ تطاناؽ ضيَػا و
ضيَههاضى ثتةوى ٖةبوو ،ويَطِاى ئةوةى بؤ َاوةى غيَ ضؤشإ ية نةْاضةنإ ويَػتابوو ،تةْاْةت
َؤثة ؾةضابيؿيإ ْةخواضز.
يةى غةضباظيؿى ْةضوو بؤ َةخياْةنإ و يةى زي
نةؾتييةناْى ئيَػجاضتةنإ ٖيَٓسة خاوئَ بووٕ ،نة َةيةواْةناْى زووضبووٕ ية َيَـ و
َةطةظ ،ئةو بابةتة بؤية باؽ زةنةئ ،ضووْهة ئةونات َيَـ و َةطةظ ية زةضياواْيسا يةنيَو
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ية بةآلنإ بووٕ بؤ نةؾتيواْإ ،ظؤض داضإ َةيةواْةناْى ٖيَعى زةضيايي بة ٖؤى ْةخؤؾي
َةالضيا ،نة ية َيَؿوويةوة زيَت ،يةْيَو زةضووٕ.
ية نؤٕ غابووٕ ْةبوو ،ية زةضياؾسا طةضَاو ْةبوو ،دطة ية زةضياواْة ئيَػجاضتةنإ نةغي
زيهة دًةناْى ْةزةؾووؾت ،بؤية بةضبةضةناْى نطزْي ئةو َيَؿووالْةى يةغةض دةغتةى َطؤظ
زةشيإ ئةغتةّ بوو .تطاناؽ ثيَـ ٖةض طةؾتيَهى زةضيايي ضيَصةيةنى ظؤض (ضوبةى( ،)2غةزض و
َةَيَؿى) زةٖيَٓاية ْيَو نةؾتييةنإ ،زةضياواْةنإ ْاضاض بووٕ زوو ضؤش داضيَو
خؤي
َةَيَـ بؿؤٕ،
دًوبةضطةناْيإ بة غجؤْة و ثيَٓر ضؤشإ داضيَهيـ دةغتةيإ بة غةزض و خؤي
ٖةض زةضياواْيَو ية زةضيازا غيَ زةغتة دًى ٖةبوو ،نة بة ضيَهى زةؾؤضإ.
تطاناؽ بةضزةواّ ْإ و ثةْري و ؾرياونةى تطيَي زةزاية زةضياواْةناْىْ ،إ ية
َبى طةوضةى بة َؤّ زاثؤؾطاو
نةؾتييةناْسا زةبطشيَٓسضا ،ثةْري ية يؤْاْةوة بة ؾيَوةى قاي
زةٖيَٓطا ،ؾرياونةى تطيَـ ٖةض ية يؤْاْةوة زةٖات .زةضياواْى نةؾتييةناْى تطاناؽ ثتةو،
تووْسوتؤٍَ و زووض ية ْةخؤؾي بووٕ ،ضووْهة ثانصتط ية ئاووٖةواى غةض زةضيا ْيية.
تطاناؽ ٖةض نة ظاْى يةاليةٕ زوشَٓةوة بيٓطاوة ،بطِياضى دةْطيسا ،نةؾتييةناْى ئةو نة
تانو ئةونات بةضةو بانوض ثيَؿطِةوييإ زةنطز ،فةضَاْى طةضِاْةوةيإ ثيَهطا ،بةآلّ طةضِاْةوةى
نةؾتييةنإ ئاغإ ْةبوو ،ضووْهة با بةضةو بانوض زةؾٓايةوة ،ية نؤْسا نة نةؾتييةنإ بة
ضاضؤطة و غةوٍَ زةدوآلٕ ،ئاضاغتةى با ناضيطةض بوو ية ضؤيؿتٓيإ .ئاضاغتةى با ية باؾووض بؤ
بانوض بوو ،بؤية ئاضاغتةى ؾةثويةناْى ئاويـ ية باؾووض بؤ بانوض بووٕ ،نةؾتيية
ئيَػجاضتييةنإ ية طةضِاْةوةزا ضِووبةضِووى ٖيَعى ؾةثؤيةناْى ئاو زةبووْةوة.
ٖؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي زاواى ية نؤْؤٕ نطز ،تا ضيَطةى بسات
َٓةض بؤ ئةو زاوايةى ٖؤّ تإ زييَطى ْةتةوةيي بوو،
ٖيَعةنةى ئةوإ غةضةتا بضٓة ْيَو دةْط .ثاي
ضووْهة ية ضِاغتيسا ئةو دةْطة ٖى ٖةخاَةْؿيي و ئيَػجاضت بووْ ،ةى ٖى ئيَػجاضت و
ٖاوثةيواتإ ،ية اليةني زيهة ٖؤّ تإ ويػتى ئةوة بػةغييَٓيَت ،نة ئةطةض ٖةخاَةْؿييةنإ
ية وؾهاْى باآلزةغذي ،ية زةضياف ية دةْط ْاتطغٔ.
( )2ضوبةى ٖةَإ طياى نوضزةواضى غجؤْة نة زةتواْطيَت غووز ية ضةطةنةى وةضبطرييَت ية
دياتى تايت بؤ ثانهطزْةوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ شَاضةى نةؾتييةناْى ٖاوثةيواتاْيإ بة ثيَٓر غةز نةؾتيي باؽ
نطزووة ،زووض ْيية نة ئةوة ظيَسةضِؤيي بيَت ،ضووْهة ئيَػجاضتةنإ يةو دةْطةزا ؾهاوٕ،
َياْساوة يةؾهطى ئيَطإ بة ظؤضتط و
ْةياضاْى ئيَطاْيـ بةضزةواّ بؤ ثاغاوى ؾهػتٖ ،ةوي
()3
يةؾهطى بةضاْبةض بة نةَرت زياض بهةٕ ،شَاضةى نةؾتييةناْى ئيَػجاضت بة زوو غةز و ٖى
َئَ ئيَػجاضت ية بةضاْبةض ٖيَعيَو ؾهاوة نة
ٖاوثةيواتاْيإ بة ثيَٓر غةز نةؾتيي زاْاوة ،تا بً
زووبةضاْبةض و ْيوى خؤى بوو.
َيَري ية ضابطزوو ،ية
َةى نةؾتيطةييَهى ثيَٓر غةز زاْةيي ،زةي
بؤ ظاْيٓى ؾيَوةى دووي
ئيَػتةؾسا نةؾتييةنإ وةى زةْهى تةغبيح يةى بة زواى يةنسا ضيَسةنةٕ ،ئيَػتة ٖةض
نةؾتييةى نة بةزواى ئةوي زيهةزا زةضِوات بةالْى نةّ ْيَعيهةى ْيو َايًى زةضيايي زووض
زةبيَت ية ئةويسيٖ ،ةض َيًيَهى زةضيايي (َ )1825ةتطة ،ناتيَو ٖةْسىَ نةؾتيي ؾهئَ
بةزوا يةنسا ضيَسةنةٕ ،زةبيَت َةوزاى ْيَوإ ٖةضيةنةيإ يةى َايٌ بيَت ،ضووْهة بة خيَطايي
َئَ ،ئةطةض َةوزايإ نةَرت بيَت ،بةض يةى
( 90تا  )100نيًؤَةتط ية زةَصَيَطيَهسا زةدووي
زةنةوٕ ،بةض يةنهةوتٓى زوو نةؾتيي خيَطا زةبيَتة ٖؤى يةْيَو ضووْى ٖةضزوونيإ.
ية ضابطزوو نةؾتيية دةْطييةنإ بضووى و ٖيَواف بووٕ ،بؤية َةوزاى ْيَوإ زوو نةؾتيي ية
ناتى ضؤيؿتٓسا بة يةى يةغةض زةى َايًيَو واتة ( )ّ185زازةْطا .بة ظاْيٓى ئةو بابةتة ئةطةض ثيَٓر
َةزا بٔ،
غةز نةؾتيي ٖاوثةيواتإ ية زة ضيعزا نة ٖةض ضيعيَو ثةدما نةؾتيي زةنات ية دووي
زضيَصايي ٖةض يةنة يةو ضيعاْة زةناتة ْؤ نيًؤَةتط و ( .)ّ250ئةطةض ثيَٓر ضيع بٖٔ ،ةض ضيعيَو غةز
نةؾتيي بيَت زضيَصيةنة بؤ ( )18.5نيًؤَةتط ظياز زةنات ،بةضِيَوةبطزْى ؾةضِطةيةى بةو زضيَصية
ططفتى ظؤضة ،تةْاْةت ئةطةض ْؤ نيًؤَةتطيـ بيَت ٖةض ئةغتةَة ،ضووْهة ئةونات بيَتةٍ ْةبوو،
نةؾتييةنإ بةضزةواّ ية دةْطسا بة بيَتةٍ ثيَهةوة ثيَوةْسييإ ٖةية و فةضَاْسةى نةؾتييةنة
زةناضيَت فةضَاْةناْى بة ٖةَووإ ضِابطةيةْيَت و ضِاثؤضتيإ ييَ وةضبططيَت.
َةتة ؾاضيَهى بضوونى وةى ئيَػجاضت نة زاْيؿتوواْى ئةوناتى ثرت ية غي ٖةظاض نةؽ ْةبووة،
( )3ئةطةض زةوي
َٓياييةوة ثيَٓر غةز نةؾتى بؤ ٖةخاَةْؿيييةنإ و يؤْإ ٖةض
بتواْيَت زوو غةز نةؾتى ئاَازة بهات ،بة زي
ظؤض نةَة ،زةظاْطيَت غٓووضى زةغةآلتى ٖةخاَةْؿيييةنإ غةزإ ئةوةْسةى غٓووضى زةغةآلتى ئيَػجاضت
بووة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ئاَطاظةناْى ثيَوةْسيي ية ضابطزووزا يةْيَو زةضيا ية ناتى ضؤش تةْيا ئاآل ضةْطاوضةْطةنإ بووٕ ،ية
ؾةوزا ضِووْانى ،ية طؤضِةثاْيَهى دةْط بة زضيَصايي ْؤ نيًؤَةتط نةؾتييةنإ ٖيَُا ضةْطاوضِةْطةناْى
َيإ زةنطزةوة تا بةؾيَو ية
خؤيإ بة باؾي ْةزةبيين ،ئةطةض ؾٓيٓةوةى با زةضفةتى زابوواْة ،زوونةي
َةنةى بةضةو
نةؾتييةناْيإ يةبةض ضاوى زوشَٔ بؿاضْةوة .ناتى ضيَهطزْى زوونةٍَ ،ئةطةض با زوونةي
زوشَٔ بطزباية ،فةضَاْسةنةيإ ْةيسةتواْى ٖيَُاناْى خؤى خباتةناض.
ئةواْة ئةو خاآلْةٕ نة ْيؿاْسةضى ئةو ضِاغتييةٕ ،نة شَاضةى نةؾتييةناْى ٖاوثةضياْإ
ثيَٓر غةز نةؾتيي ْةبووة ،ئيَُة بضوونرتئ ظاْياضضيإ ية غةضضاوة ئيَطاْييةنإ غةباضةت بة
دةْطى (نؤْيسؤؽ) ْيية ،ئةوةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة ،زةبيَت ثةغةْسيإ
َُإ وةضزةططئ بؤ ئةوةى بعاْري ئةوةى
بهةئ ،بةآلّ ناتى طيَطِاْةوةى ضِووزاوةنإ ،غووز ية ئةقً
َسا زةطودميَت.
باغيإ ييَوة نطزووة ،يةطةٍَ ئةقً
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ شَاضةى نةؾتييةناْى تطاناغيإ بة زوو غةز نةؾتيي باؽ
َئَ ئةو ٖاتٓةى يؤْاْييةنإ و ٖةخاَةْؿييةنإ بؤ تطاناؽ ية ثطِ بووة.
نطزووة ،زواتط زةي
َيَري بووْى زووغةز نةؾتيي زةضخةضى ئةو
َُإ وةضزةططئ و زةي
بؤية ييَطة غووز ية ئةقً
ضِاغتييةية نة تطاناؽ ئاطةزاض بووة ،ية ٖاتٓى ٖاوثةيواتإ ،خؤى بؤ دةْط ئاَازة نطزووة،
ضووْهة ئةو شَاضةية ية نةؾتيي بة يةؾهطيَهى زةضيايي طةوضة ٖةشَاض زةنطا ،بؤ خؤؾي ية
زةضيا ْةزةغووضِاْةوة ،بؤ ئةضنة ئاغاييةناْيـ ٖةضطيع زوو غةز نةؾتيي ضةوإ ْةزةنطا،
ٖةضوةى بة ييَهساْةوةى ئةْساظةنإ ية ئةَطِؤزا ٖةظاض تاْو بؤ ئةضنيَهى ئاغايي ،بؤ صيووْة بؤ
غةضنوتهطزْى ياخيبووْيَهى ْاوضةيي ضةوإ ْانةٕ.
ئاَازةنطزْى ئةو شَاضةية ية نةؾتيي يةاليةٕ تطاناؽ ْيؿاْسةضى ئةوةية ،نة ئةو خؤى بؤ
ٖاتٓى ٖاوثةيواتإ ئاَازة نطزووة ،ئةو بابةتة بؤ ئةو ضاوةضِواْهطاو بووة.
ية اليةني زيهة َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة تطاناؽ بةضةو بانوض زةضِؤيؿت،
ناتيَو ظاْى ٖيَعة ٖاوثةضياْةنإ ئةويإ زؤظيوةتةوة ،بةضةو باؾووض طةضِايةوة.
ئةطةض ئةوة يةْاناو بوو بيَت ،بؤضى ئةو بةضةو زوشَٔ ْةزةضوو ،ضووْهة ئةو زةيتواْى
غووز ية ئاضاغتةى با وةضبططيَت و خؤى ية (ٖةخاَةْؿيي و ئةغيٓايي و تػايييةنإ)
زووضخباتةوةٖ ،ةض ئةو بؤ خؤى بةٖؤى باوةضِى ظؤضى بة ٖيَعةنةى بةضةو ٖةخاَةْؿييةنإ
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زةضِؤيؿت ،نة ية ضيعى ثيَؿةوةى نةؾتيية ٖاوثةضياْةنإ بووٕ ،بووْى زووغةز نةؾتيي و ئةو
ئاَازةييةى ية تطاناؽ ٖةبوو ،ئةوة زةخاتةضِوو نة ئةو دةْطة بؤ ئةو يةْةناو ْةبووة.
ططضيإ ٖاوثةضياْةنإ تواْيإ يةْاناو بة غةض تطاناغسا بسةٕ ،ئةو بابةتة ديَطةى زةغت خؤؾيية بؤ
ئةوإ ،ضووْهة ية دةْطةناْسا ض ية وؾهاْى ياخؤ ية زةضيازا ،يةنيَو ية ضيَطةناْى غةضنةوتٔ ية
ْةناوبووْى دةْطة ،ئةوة ئةو ناضة بوو ،نة ٖاوثةيواتإ ية نؤْيسؤؽ يةطةٍَ ئيَػجاضتةنإ نطزيإ ،بة
َبسةْةوة.
ؾيَوةيةى ئيَػجاضتيإ ية زةضيازا ؾهاْس نة ْةياْتواْى غةض ٖةي
ثيَـ ئةوةى ٖةضزووال بةيةى بطةٕ ،ؾةو بةغةضزا ٖات ،ئاظاتطئ غةضنطزة زةضياييةنإ
ْاويَطٕ ية ؾةوزا دةْط بةضِيَ خبةٕ ،ضووْهة ية ؾةوزا يةيةى ديانطزْةوةى نةؾتيي خؤَاْة و
زوشَٔ ئةغتةّ بوو ،ية اليةني زيهة ية تاضيهيسا ْةزةتواْطا ظةْطٔ .نةواتة تةْيا ْاضاضبووٕ
ؾةو بةغةض بةضٕ و ضاوةضِواْى ٖاتٓى بةضةبةياْى ( 12ئوتى  394خ .ظ) بدي.
ضؤشى ياظزةى َاْط ئاضاغتةى با ية بانوض بةضةو باؾووض بوو ،زواى ٖاتٓى ؾةو ؾٓيٓةوةى
َةى ئاو ية باؾووضةوة بؤ بانوض بوو ،بة
با ئاضاّ بؤوة ،ؾةثؤيةنإ ٖيَووض ببووْةوة ،بةآلّ دووي
ئاضاَى نةؾتييةناْى ٖاوثةيواتاْى ية ئيَػجاضتةنإ ْيَعيو زةنطزةوة ،ئةوةف ثيَضةواْةى
ويػتى ئةوإ بوو ،تطاناؽ نة ضؤشى ياظزةى َاْط يةطةٍَ ؾةثؤيةنإ زةدةْطا ،تا خؤى
بطةيةْيَتة نةؾتيية ئيَطاْييةنإ نة ية ثيَؿةوةى ٖاوثةضياْةنإ بووٕ ،ئةو ؾةوة وضزبيٓى
ئةوةى زةنطز ،نة خؤى ية نةؾتيية دةْطييةناْى ٖاوثةيواتإ بة زووض بططيَت.
ٖةَوو نةؾتيية دةْطييةنإ ضاضؤطةيإ ٖةبوو ،بةآلّ ٖيَؿتا قؤْاخى غووزوةضططتٔ ية
َةوة بوو ،فةضَاْسةى
َةى نةؾتييةنإ بةٖؤى غةوي
ضاضؤطة بة تةواوةتى ثتةو ْةببوو ،ثرت دووي
َةى نةؾتيي
نةؾتيي ْةيسةتواْى بة ثيَضةواْة زاْاْى زوو ضاضؤطة ية نةؾتييةنةى ،دووي
ضِابططيَت .ئيَػتة و زواى بيػت و ثيَٓر غةزة نةؾتييةنإ ظؤض طةوضةتط و قوضغرتٕ ،بةآلّ
ْاتوأْ نةؾتييةى بة تةواوةتى يةئاوزا ضِابططٕ ،واتةبة ؾيَوةيةى ضايبططٕ نة بة ٖؤى
َييإ
َٖٔ ،ةْسيَ داض قووي
َةى ئاو ْةضِوات .ضووْهة زةضيانإ ظؤض قووي
ؾةثؤيةنإ ياخؤ دووي
زةطاتة ضواض ٖةظاض َةتط ،ئةوة ئةو زةضياياْة ْاططيَتةوة نة ثيَؿرت وؾهاْى بووٕ ،وةى نةْساوى
فاضؽٖ ،يض نةؾتييةنيـ ضواض ٖةظاض َةتط يةْطةضى ثيَ ْيية ،تةْاْةت ئةطةض يةْطةضيؿى
َسةزةٕ ،داضيَهي زيهة ضِانيَؿاْةوةى ئةو يةْطةضة طةوضاْة نة
ثيَ بيَت زواى ئةوةى يةْطةض ٖةي
ئاغٓة و ظؤض ئةغتووضٕ يةْيَو زةضياوة ئةغتةّ زةبيَت ،ضووْهة نةؾتييةنإ ْةزةتواْطا بة ٖؤى
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َةى ْةضَى
َةناْيإ ٖيَووض زةنطايةوة تانو دووي
َةوة دووي
ضاضؤطةوة ضِابطريئَ ،بؤية بة ٖؤى غةوي
ًَيَسةضة
ئاو نةؾتيي ٖاوثةيواتإ ية ئيَػجاضتةنإ ْيَعيو ياخؤ زووض ْةخاتةوة .غةوي
بةزبةختةنإ نة ئةو ضؤشة ية بةضة بةيإ تا ؾةو ْةخةوتبووٕ ،زةياْعاْى ئةو ؾةوةف ْابيَت
خبةوَٕ ،اوة َاوة غةوٍَ ييَ بسةٕ تا نةؾتييةنإ ،يةيةى زووض بٔ،ياخؤ ظؤض ْيَعيو ْةبٓةوة.
يةناتى ْيوةؾةوزا ثاغةواْة ئيَطاْييةناْى غةض ضةْس نةؾتييةى ،بيٓيإ نة نةؾتييةني زيهة بة
تةْيا ية ئاوزا غةضططزإ بووة و ْاتواْيَت ضيَطةى خؤى بسؤظيَتةوة ،بةضزةواّ يةَػةض بؤ ئةوغةض
َبصيَطيَت ،يةو
زةضِوات ،ثيَ زةضيَت فةضَاْسةنةى تواْاى ْةبيَت ؾويَٓيَو بؤ يةْطىططتٔ و ويَػتاْى ٖةي
بابةتة زةضطريي غةضغووضَِإ بووٕ .نةؾتييةنة يةبةض ضاوى ئةواْةى غةضةتا بيٓيبوويإ وٕ بوو ،بةضةو
باؾووض ضؤيؿت ،ية ْيَوةضِاغتى نةؾتيية دةْطيية ئيَطاْييةنإ وٕ بوو ،ضِووْانييةنةؾي نوشايةوة.
ٖؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿى ،نة ية ْيَوةضِاغتى طؤضِةثاْى نةؾتيية
ٖةخاَةْؿييةنإ بوو ،يةغةض ضِووناضى نةؾتييةنة ية زةوضوبةضى زةضِواْى ،بيٓى نةؾتييةى
بةبيَ بووْى ضِووْانى ية ْيَوةضِاغتى َةيساْى دةْطى ئةوإ بةضةو باؾووض زةضِواتٖ .ؤّ تإ
وايعاْى يةنيَهة ية نةؾتييةناْى خؤيإٖ ،ؤضِْى زةْطى بةناض ٖيَٓا ،زواتط ٖاواضى نطز تؤ
نيَي و بؤ نويَ زةضِؤى؟ ،بةآلّ نةؾتيية بيَ ضِووْانيةنة وةآلَي ْةزايةوةٖ ،ؤّ تإ باْطى
نطزةوة ،وتى بؤضى وةآلّ ْازةيةوة ،تؤ نيَي و بؤ غةضطةضزإ بووى؟ ،ضووْهة وةآلَى
ْةزايةوة ،فةضَاْى بة زوو نةؾتيي دةْطى ْيَعيو يةو نةؾتيية نطز ،تا ييَي ْيَعيو ببٓةوة و
ضيَطةى بططٕ و بيٓاغٔ ،بةآلّ نةؾتييةنة بة ثةية طةضِايةوة و بة خيَطايي بةضةو بانوض ضِؤيؿت،
زوو نةؾتيية ئيَطاْييةنة بة فةضَاْى ٖؤّ تاوٕ بة زووى نةوتٔ ،بةآلّ ضووْهة ظؤض خيَطا بوو
ْةياْتواْى بيطةْىَ .ئةو نةؾتييةى يةو زضةْطة ؾةوةزا ٖاتبؤوة ْيَو نةؾتيطةزي ئيَطإ،
نةؾتييةنى دةْطى ئيَػجاضت بوو ،بة فةضَاْسةيي يةنيَو ية فةضَاْسة ييَٗاتووةناْيإ بة
ْاوى (ٖيًَهؤؽ).
َيَٓى بة تطاناؽ زابوو ية ْيوة ؾةوزا بطِواتة ْيَو نةؾتيطةزي ٖاوثةيواتإ،
ٖيًَهؤؽ بةي
نةؾتيية ٖةخاَةْؿيي و ئةغيٓايي و تػاييةنإ بصَيَطيَت ،ئةو نةؾتيياْةى بة ؾةو بؤ
ًَيَسةضةناْيإ زوو بةضاْبةض ظياز زةنطزٖ ،يًَهؤغيـ
وةضططتٓى ظاْياضيي زةٖاتٔ ،شَاضةى غةوي
ٖةضواى نطزبووٖ ،اتبؤوة ْيَو ؾةضِطةى ئيَطاْييةنإ ،بة ٖؤى ضطاى غةض نةؾتييةنإ،
زةيصَاضزٕ .ناتيَو ظاْى بؤتة ديَى طوَاْى ئيَطاْييةنإ ،ضطاى نةؾتييةنةى نوشاْسةوة.
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ئةطةض ٖؤّ تإ ئةو نةؾتييةى ْةبيين بوواية ،يةواْةبوو تةواوى َةيساْى دةْطى بةغةض
نطزبايةوة و ضووباية ْيَو نةؾتييةناْى ئةغيٓا و تػاييـ ،ضووْهة فةضَاْسة ئيَطاْييةناْي
َى ططتٓى ئةو
زيهة نة ئةويإ زيبوو ،طوَاْيإ ييَ ْةنطز ،بةآلّ ٖؤّ تإ طوَاْى نطز و ٖةوي
ًَيَسةضى ٖةبوو،
نةؾتييةيسا ،بةآلّ ضووْهة ٖيًَهؤؽ زوو بةضاْبةضى ضيَصةى ئاغايي خؤى غةوي
بة خيَطايي زووضنةوتةوة و نةؾتيية دةْطييةنإ ْةياْتواْى بيططٕ ،ئةويـ ْةيتواْى
نةؾتييةناْى ٖاوثةيواتإ بصَيَطيَت.
ًَيَسةضةنإ تانو بةياْى ْةياْتواْى
ئةو ؾةوة ية زةضيازا بؤ ٖةَووإ غةخت بوو ،غةوي
خبةوٕ ،زةياْعاْى ضؤشيَهى غةخترتيإ ية ثيَؿة ،ضؤشى زواتط ضؤشى دةْط بوو .ئةفػةضةناْيـ
ئةو ؾةوة ْةخةوتٔ ،ضووْهة زةبوواية وضيا بٔ بؤ ئةوةي نةؾتييةنإ بةضيةى ْةنةوٕ ،ئةو
ؾةوة تةْيا غةضباظةنإ خةوتٔ.
بةياْى يةطةٍَ ضِؤشٖةآلتٓساٖ ،ةْسىَ ٖةوض ية ئامسإ زةضنةوت ،بةآلّ بة تةواوةتى زايإ
ْةثؤؾي ٖةْسيَ داض بةضى خؤضيإ زةططت ،زواتط الزةضووٕ.
ٖةض نة زْيا ٖيَٓسة ضِووْاى بوو ،نة بتوأْ دياواظيى ية ْيَوإ زوو نةؾتيي خؤيي و
زوشَٔ بهطيَتٖ ،ؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ئاطةزاضى نؤْوْى
فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖاوثةيواتاْى نطز ،نة ٖيَطف زةنات و فةضَاْى ٖؤّ تإ ية ٖةَوو
َةنإ نةوتٓةناض ،نةؾتيية دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي
نةؾتييةنإ زووباضة نطايةوة ،غةوي
َة.
بةضةو نةؾتييةناْى ئيَػجاضت نةوتٓة دووي
ية ٖةض زوو دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ؾيَوةى دةْطة زةضياييةناصيإ خػتةضِوو و بؤ
خؤثاضيَعى ية زووباضة نطزْةوة ،باغيإ ْانةيٓةوة.
ية ؾةضِي نؤْيسؤؽ ضةنيَهى ْويَ ية دةْطسا ٖاتةنايةوة ،نة َاضة شةٖطاوييةنإ بووٕ،
ئيَػجاضتةنإ ية وآلتى خؤيإ و وآلتةناْي زيهةي يؤْإ و ئاغياى بضووى تةْيا يةى دؤض ية َاضيإ
بة ْاوى (ئةشزيٗا) زةغت زةنةوت ،دؤضةناْي زيهة يةو ؾويَٓاْة ْةبوو .بة وتةى ضةْس
َيَصووْووغيَهى يؤْاْى تا ئةونات َاضى شةٖطاوى ية دةْطسا بةناض ْةٖاتبوو ،ئةوة يةنةجماض بوو.
َططتٓى َةدمةْيل ية
ٖةخاَةْؿييةنإ ية دةْطى نؤْيسؤؽ َةدمةْيكيإ بةناضٖيَٓاٖ .ةي
دةْطةناْى ضابطزوو ئاغايي بوو ،بةآلّ نةؾتييةنإ ْةياْسةتواْى بةضزى ثيَويػت بؤ
َبططٕ ،بةآلّ ئةجماضة بةؾيَو ية نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ ية دؤضى تاظة
َةدمةْيكةنإ ٖةي
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بووٕ و قةباضةيإ طةوضةتط بوو ،زةياْتواْى بةضزى َةدمةْيل بطواظْةوة ،بة تايبةتى بؤ ٖيَعى
زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ضيَ نطا بووٕ.
ناتيَو نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةنإ ية ئيَػجاضتةنإ ْيَعيو بووْةوة ،بةضزباضإ بؤ غةض
ئيَػجاضتةنإ زةغتى ثيَهطز ،ئةوةف بؤ ئيَػجاضتةنإ ضاوةضِوإ ْةنطاو بووٖ ،يض ئاَطاظى
بةضططيإ الْةبوو ،بةضزباضإ ئاظاضى ظؤضى ثيَيإ طةياْس ،زواداض ناتى بةيةى طةيؿتٓى
نةؾتييةنإ بةضزباضإ ويَػتا تانو غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي بةض بةضز ْةنةوٕ.
ٖةخاَةْؿييةنإ ضةْسة ثةيةيإ بوو ،نة بطةْة ئيَػجاضتةنإ ،ئيَػجاضتةناْيـ زوو ٖيَٓسة
ثةيةتطيإ بوو ية طةيؿذي بةيةنسيي ،يةغةض يةتى ثيَؿةوةى تةواوى نةؾتييةنإ ،ؾيَوة
قؤضةنيَهى تيصى ضيَ نطاو ية قةآليي ٖةبووٖ ،ةض يةنة ية نةؾتييةنإ ناتى ْيَعيو بووْةوة
َي زةزا قؤضةنة ية ثةيهةضةى نةؾتييةنةي ئةويسيي بسات.
ية نةؾتيي زوشَٔ ٖةوي
زوو نةؾتيي بيَٓٓة بةضضاوتإ نة يةيةى ْيَعيو زةبٓةوة ،يةنيَو يةوإ ئيَطاْيية و بةغةض ئةوي
زيهةياْسا بةضز زةباضيَٓيَت ،ئةوي زيهةيـ بةزةّ َاْؤضِنطزْةوة ،خؤى بةالى ضِاغت و ضةثسا زةبات،
بؤ ئةوةى خؤى ية بةضزٖاويَصةنإ بجاضيَعيَتٖ ،اونات بةضةو نةؾتييةنةي زيهة زةضِوات .بةالضِيَسا
بطزْى نةؾتيي ية ثاْتايي تريٖاويَصةنإ ناضيَهى ئاغإ ْةبوو ،ضووْهة ئةونات غوونإ ْةٖاتبؤوة
ًَيَسةض ية بةؾي ثؿتةوةى نةؾتييةنة و ٖةضيةنةيإ ية اليةى زةبووٕ ،ئةوإ
نايةوة ،زوو غةوي
ئةضنى غووناْيإ ية ئةغتؤ بوو ،بة فةضَاْى فةضَاْسةى نةؾتيي بؤ الى ضاغت ياخؤ ضةخ
زةضِؤيؿذي.
َى نةؾتيية ئيَػجاضتةنإ بؤ نوتاْى قؤضةنةنةيإ ية نةؾتييةناْى
ٖاونات يةطةٍَ ٖةوي
زوشَٔ ،نةؾتيية ٖةخاَةْؿييةناْيـ ٖةَإ ئاَادميإ ٖةبوو ،بؤية ٖةضزوو نةؾتيي بة
َيإ زةزا ثةيهةضةى نةؾتييةناْيإ ْةنةويَتة بةض قؤضةنى نةؾتيي
تةواوى تواْا ٖةوي
بةضاْبةض ،ياخؤ قؤضةنى خؤيإ ية نةؾتيي بةضاْبةض بضةقيَٖٓٔ ،ةْسيَهات ٖةضزوو قؤضةى
بةضيةى زةنةوتٔ ،بةؾي ثيَؿةوةى ٖةضزوو نةؾتيي تيَو زةؾها ،يةطةٍَ بةضنةوتٓى قؤضةنى
َة زةبوو ،دةْطاوةضإ ية نةؾتيي يةنةّ
نةؾتييةى بة نةؾتيي بةضاْبةض ،نةؾتييةنة بيَ دووي
َسإ و بًةظ زةضووْة غةض نةؾتيي بةضاْبةض ،يةطةٍَ بةضططيهاضاْسا دةْط زةغتى
بة خؤٖةي
ثيَسةنطز ،يةطةٍَ ضؤيؿتٓى دةْطاوةضإ بؤ نةؾتيي بةضاْبةضٖ ،ةْسيَهي زيهة ية غةضباظاْى ْيَو
َب زوو نةؾتييةنة ثيَو ببػتٓةوةٕ بؤ ئةوةى
َيإ زةزا بة ضةْط و قووي
نةؾتيي يةنةّ ٖةوي
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َبةنإ
َبةنإ ييَ بهةْةوة ،قووي
غةضباظاْى نةؾتيي بةضاْبةض ْةتوأْ بة تةوض و مشؿيَط قووي
يةباتي ثةتو بة ظدمري زةبةغرتاْةوة ،زواتط طووؾاضيإ زةخػتةغةض ظدمريةنإ بؤ ئةوةى
ثةيهةضى ٖةضزوو نةؾتيي ثيَهةوة بٓووغيَت ،ئةطةض ٖيَعى باظووى ثياوإ بؤ ضانيَؿاْى
نةؾتييةنإ نةّ بوواية ،ئةوا نؤتايي ظدمريةناْيإ بة ئاَيَطى تايبةت بة ضِانيَؿاْةوةى يةْطةض
ضِازةنيَؿاٖ ،يَعى ئةو ئاَيَطاْة ٖيَٓسة ظؤض بووٕ ،ئةو ؾويَٓةى ثةيهةضى نةؾتيي زوشَٓى تيَو
زةؾهاْس ،قؤضةنةنةى تيَ ضةقيبوو ،زواى ئةوة دةْطاوةضإ ظؤض بة غاْايي و بيَ ئةوةي
تطغيإ ٖةبيَت يةبةض بووْةوة بؤ ْيَو ئاو ،زةضووْة غةض نةؾتييةنةي زوشَٔ.
ويَطِاى ئةوةى نةؾتيية دةْطييةناْى ئيَطإ طةوضةتط نطابووٕ ،بةآلّ ٖيَؿتا طؤضِةثاْى غةض
نةؾتييةنإ غٓووضزاضبووٖ ،اونات نةؾتيي ئيَػجاضتةنإ بضوونرت بووٕ ياخؤ ٖةضوةى داضإ
بووٕ ،دةْطاوةض زةبوواية يةو طؤضِةثاْة بضوونةزا غةضباظى زوشَٔ بهوشيَت ،ئةطةض ْا
زةنوشضا!ٖ ،يَؿتا خويةنيَو ية دةْط تيَجةضِ ْةببوو ،غةض نةؾيت بة خوئَ زازةثؤؾطا ،زواى
زة خويةى ٖيَٓسة الؾةى نوشضاو و بطيٓساض زةنةوت ،ضيَطة بؤ ئةواْي زيهة تةْط زةبؤوة،
يةطةٍَ بةضزةواَبووْى دةْط ناض زةطةيؿتة ئةوةى ية ٖةْسىَ ؾويَٓى نةؾتيي خوئَ ية بةؾي
ًَيَسةضةنإ نة ية بةؾي خواضةوة بووٕ ،ية ناتى غةختسا فةضَاْسةى
غةضةوة زةضِشاية غةض غةوي
ًَيَسةضةنإ بيَٓٓة غةض نةؾتيي بؤ ئةوةي ظةْطٔ ،ئةونات
نةؾتيي فةضَاْى زةنطز ،تا غةوي
ظدمرييإ ية قاضيإ زةنطزةوة و ضةنيإ ثيَسةزإ ،زةياْربزْة طؤضِةثاْى نةؾتيي ،ئةواْيـ
زةياْهوؾت ياخؤ زةنوشضإ.
ية دةْطة زةضياييةناْى ئةوزةَة ْةبةظةيي و ْة ثاضيَعطاضيهطزٕ ْةبوو ،ئةطةض غةضباظيَو
ضةنى زاْاباية تا خؤى ضِازةغت بهات ،زةنوشضا ،تةْيا ئةطةض فةضَاْسةى نةؾتيي زاواى
ثاضيَعطاضى نطزباية ،نةؾتييةنةى ضِازةغت نطزباية ،ئةونات ٖيَطؾبةضإ زةغتيإ ية دةْط و
َسةططت.
نوؾذي ٖةي
يةطةٍَ بةيةى طةيؿتٓى نةؾتيطةزي ئيَػجاضت و ٖةخاَةْؿيي ،ية ٖةْسىَ ؾوئَ
ئيَػجاضتةنإ ضووْة ْيَو نةؾتيي ٖةخاَةْؿييةنإ ،ية ٖةْسيَ ؾويَين زيهةف نةؾتيي
ئيَػجاضتةنإ نةوتةبةض ٖيَطؾي ٖةخاَةْؿييةنإ ،دةْطى زةضيايي بة َةتطغيية
ٖةضزةَييةناْى زةغتى ثيَهطز .غةضباظة ئيَػجاضتةنإ ض ية نةؾتييةناْى خؤيإ و ض يةو
نةؾتيية ٖةخاَةْؿيياْةى ٖيَطؾيإ بؤ نطزٕ ،ظؤض ئاظاياْة زةدةْطإٖ ،يَٓسة يةغةضخؤبووٕ،
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َجؿتى يةغةضخؤييإ
نة يةوة زةضوو ية ضِاٖيَٓاْةناْى دةْطيسإْ ،ةى ية دةْطى ضِاغتيسا .ثاي
ئةوةبوو ،ئةوإ يةناتى دةْطسا زةْطيإ ْةزةٖات ،ناتيَو ييَساْيإ بةضزةنةت ٖاواضيإ
ْةزةنطز ،ية ناتيَهسا غةضباظةناْى ْةتةوةناْي زيهة ٖةْسىَ نات ية خؤؾيإ ٖاواضيإ زةنطز،
َة و ٖاواضيإ زةٖات.
زواى ئةوةى طوضظيإ بةضزةنةوت زةْطى ْاي
ية نةؾتيية ٖةخاَةْؿيي و ئيَػجاضتةناْسا ،تةَاؾاي ٖةض اليةنت بهطزاية ،تةْيا
بطيػهاْةوةى مشؿيَط و تري و ضةْطة ئةضخةواْييةنةى خوئَ زياضبوو ،ية نةؾتييةناْسا بة
طؿتيي َةضط ضاوةضِواْى بةضططيهاض و ٖيَطؾبةضإ بوو .يةو نوؾتاضطة تطغٓاناْةزا ،تةْيا يةى
َيإ ييَ
ًَيَسةضةنإ بووٕ ،ضووْهة يةوناتةزا ْةتةْيا غةوي
زةغتة ثاضيَعضاو بووٕ ،ئةواْيـ غةوي
ْةزةزا ،بططة نةؽ ٖيضى بةغةضياْةوة ْةبوو ياخؤ ٖيَطؾي بؤ ْةزةنطزٕ ،تةْاْةت يةوناتةزا
زواى َاوةيةى ية بيَبةؾي زةياْتواْى خواضزْيَهى ظؤض و باف خبؤٕ ،ضووْهة ية بةضة بةياْى
ًَيَسةضةنإ ْةزةبوو ،زواتط نة
ضؤشى دةْط زةبوواية بهةوْةضِىَ ،زةضفةت بؤ خواضزْى غةوي
دةْط زةغتى ثيَسةنطز ،بة ٖؤى دةْط نةؾتييةنإ زةويَػتإ ،زةضفةت زةغت زةنةوت
ًَيَسةضةنإ خواضزْى ظؤض و باؾيإ ثيَ
ًَيَسةضةنإ ،تانة ضؤشيَو نة غةوي
تانو خواضزٕ بسةْة غةوي
زةزضاٖ ،ةض ئةو ضؤشة بوو.
يةو غةضزةَةزا نةؾتييةنإ نةَرت ْكووّ زةبووٕ ،ظؤضتط زةنةوتٓة بةضزةغتى ٖيَعى
غةضنةوتووْ ،كووَبووْى نةؾتييةنإ ئةو ناتاْة ٖاتةنايةوة ،نة ئاططٖاويَصةنإ ية
نةؾتييةنإ زاَةظضاْس ،دةْطاوةضإ فيَطبووٕ بة ٖؤى َةدمةْيل ،ثةضِؤ نؤْة ضةوضنطاوةنإ بة
َسةٕ و ئاطط خبةْةوة ،ضووْهة ثةَجي
ضؤْى ضِةف ،نة ئاططزةزضٕ بؤ نةؾتييةناْى زوشَٔ ٖةي
ئاويـ ْةٖاتبووة نايةوة ،ئاَطاظى بةطصزاضووْةوةى ئاططيـ ْةبوو ،ئاططةنة ثةضةى زةغةْس و
ًَيَسةضة بةزبةختةناْيـ ويَطِاى ٖاواضة
نةؾتييةنة زةغووتا و يةْيَو زةضوو ،غةوي
دةضطربِةناْيإ ،زةغووتإ و زةَطزٕ.
بة غةضةدمسإ ية دؤضى ئةو دةْطة زةضيايياْةى ئةونات ،زةبيٓري ؾاْػي غةضنةوتٔ يةطةٍَ
ئةو اليةْة بوو ،نة بتواْيَت ظؤضتطئ ضيَصةى نةؾتيي بيَٓيَتة ْيَو دةْط ،تانو ٖةض نةؾتييةى
يةاليةٕ ثرت ية نةؾتييةنةوة ٖيَطؾي بهطيَتةغةض ،بةو ؾيَوةية ية ضةْس اليةنةوة ٖيَطؾي بؤ
بهطيَت تا يةْيَو زةضيَت ،ئةو ضؤشة يةؾهطة زةضياييةناْى ٖةخاَةْؿيي و تػازي و ئةغيٓا ئةو
ناضةيإ بةضاْبةض ئيَػجاضت نطز.
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َٓياييةوة بةٖيَعتط بوو ،ية ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ،بيَ
ٖيَعى زةضيايي ٖاوثةيواتإ بة زي
يةبةضضاوططتٓى ضِاى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ،نة شَاضةى نةؾتييةناْيإ بة ثيَٓر غةز زياضى
َيَري شَاضةى نةؾتييةناْى ٖاوثةيواتإ ظؤضتط بووة ية ٖى ئيَػجاضتةنإ ،بؤية نةؾتيي
نطزووة ،زةي
ئيَػجاضتةنإ ظؤضيٓةيإ ية زووالوة ٖيَطؾيإ نطاوةتةغةضٖ ،اوثةيواتإ زواى نوؾتٓى غةضباظة
ئيَػجاضتةناْى ْيَو نةؾتييةى ،زةضووٕ بؤ ياضَةتيساْى زؤغتةناْيإ ية نةؾتييةني زيهةي
ئيَػجاضتىٖ ،يَطؾيإ زةنطز ،ظووتط يةْيَويإ زةبطزٕ ،ئةطةض نةيئَ ْةنةوتباية ْيَوإ نةؾتييةنإ
خيَطاتط زةبووٕ يةو ناضةيإ ،بووْى نةييَٓةنإ بؤوة ٖؤى زضيَصةنيَؿاْى دةْط تانو ئيَواضة ،ئةونات
غةضنةوتٓى ٖةخاَةْؿيي و ٖاوثةضياْةناْى يةنالبؤوة ،ضووْهة تةواوى نةؾتيية دةْطييةناْى
ئيَػجاضت يةْيَو ضووبووٕ و نةوتبووْة بةضزةغتى ٖاوثةضياْةنإ.
ويَطِاى ئةوةى ئيَػجاضتةنإ ية بةضاْبةض ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي و ٖاوثةضياْةناْيإ
ؾهػتيإ خواضز ،بةآلّ ية دةْط بةضزةواَبووٕ ،تا سةوت غاٍَ دةْطى ئيَػجاضت و
َى (387
ٖةخاَةْؿييةنإ زضيَصةي ٖةبوو ،غةضةدماّ ية ؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى ية غاي
خ .ظ) ثةضيآْاَةى ئاؾتى ْيَوإ ٖةخاَةْؿيي و ئيَػجاضتةنإ َؤض نطا ،بةثيَي
ضيَههةوتٓٓاَةنة ئيَػجاضتةنإ زةبوواية ؾاضةناْى يؤْاْى ئاغياى بضووى ضؤٍَ بهةٕ و ٖةَوو
َةتة ؾاضةناْى يؤْإ غةضبةخؤ بٔ ،ئيَػجاضت ٖيضى بةغةضياْةوة ْةبيَت و زةغتسضيَصى
زةوي
ْةناتة غةضيإ.
َهطزْى ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى يةاليةٕ ئيَػجاضتةنإ ،بؤوة َايةي ئةوةى
ضؤي
ٖةخاَةْؿييةنإ داضيَهي زيهة بهاضٕ ئةو ؾاضاْةي ية زةغتيإ زابوو ،بة زةغيت بيَٓٓةوة و
ية زةضياناْى ضؤشٖةآلتى يؤْإ و ضؤشئاواى ئاغياى بضووى ٖيَعيَهى زةضيايي بةٖيَع زاسيةظضيَٓٔ.
*
*
*
ئيَػتة باؽ ية بةؾيَو ية َيَصووى غةضزةَى زةغةآلتساضى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنةئ نة
َهى ئةّ غةضزةَة ديَي باوةضِ ْةبيَت ،بةآلّ َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو
يةواْةية بؤ خةي
بابةتاْةيإ ْووغيوة ،نة زواتط ئاَاشةيإ بؤ زةنةئ ،نة دطة ية ْووغيٓى َيَصووْووغة
زةضةنييةنإ ٖيض ظاْياضيي ية بةضزةغتسا ْيية ،يةباضةى َيَصووى ٖةخاَةْؿييةنإ.
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داضيَهي زيهة ثيَؿٗاتةنإ ْاوى ثةضيػاتيؼ ٖاوغةضى زاضيوؾي زووةّ ،زايهى
ئةضزةؾيَطى زووةّ ظةم زةنةْةوة ،ثةضيػاتيؼ زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى نوضِى بوو بة ثاؾا،
زةغةآلت و ناضيطةضيى خؤى ية زةغت ْةزا ،بة ٖةَإ ؾيَوةى غةضزةَى ٖاوغةضةنةى
َايةوة ،ئةو ناضيطةضيى بةغةض ئةضزةؾيَطى نوضِيؿيسا ٖةبوو ،ئةو زووةَري دةْطى ئةغيٓا و
َةتة
َطريغاْسٖ ،ةض ئةويـ وةى ْيَطزضاو ضؤيؿتة ئةغيٓا و زوو زةوي
ٖةخاَةْؿييةناْى ٖةي
ؾاضى بةٖيَعى يؤْإ نة (تػازي و ئةغيٓا) بووٕ ،نطزة ٖاوثةضياْى خؤيإ.
ئةضزةؾيَطى زووةّ بووة خوزإ ضةْس نوضِيَو ،نوضِة طةوضةنةى (زاضيوف)ي ْاو ييَٓا ،نوضِى
َى بة زاضيوؾي
غيَيةَيؿى (ئةخؤؽ)ي ْاو ييَٓا .بة وتةى َيَصووْووغةنإ ثةضيػاتيؼ زي
ْةوةى خؤيسا ضوو ،زاواى ييَ نطز ببيَتة ٖاوغةضى.
زاضيوف وةى ثرييَصْيَو ضاوى ية زاثريةى خؤى زةنطز ،ياغا غطِووؾتييةنإ ضيَططبووٕ ية
ٖاوغةضطريى يةطةٍَ ئةوزا ،تا ثةضيػاتيؼ ثرت ثيَساططى بؤ ئةو بابةتة زةنطز ،زاضيوف ظؤضتط
زشي زةوةغتايةوة ،ئةطةض خؤؾةويػتى يةى اليةْة بيَت ،ضةْسة اليةْى بةضاْبةض ئاظاض زةزات،
ضؤشيَو زاضيوف ية ثيَساططى زايةطةوضةى خؤى بة تةْط ٖات و ية غيٓطى نوتا و ئةوى بؤ
َسا ،ئةونات ثةضيػاتيؼ شْيَهى بة وضة و خوزإ ئريازة بوو ،بطِياضيسا ْةوةنةى خؤى
اليةى ٖةي
يةْيَو ببات.
َسا نؤى ْيية ،نة زايةطةوضة بيةويَت ْةوةي خؤى يةْيَو ببات،
زيػإ ئةو بابةتة يةطةٍَ ئةقً
ظاْطاوة نة ْةوة ية الى باثرية و زاثرية ،ظؤض ية نض و نوضِةناْيإ خؤؾةويػترتة ،بةآلّ
َيَصووْووغة يؤْاْيية نؤْةنإ و يةْيَوياْسا زيؤزؤض بةو ؾيَوةية باغي زةناتٖ ،ةضوةٖا
ضِووزاوةناْى زواتط ْيؿاْسةضى ئةوةٕ ،نة زاضيوف نوضِة طةوضةى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنوشضيَت.
بة وتةى َيَصووْووغة نؤْةناْى يؤْإ و ضؤّ ،ثةضيػاتيؼ ئةضزةؾيَطى نوضِى ْاضاض نطز،
زاضيوف بهاتة فةضَاْطِةواى وآلتى (ناثازؤنى) ية ئاغياى بضووى ،ئةضزةؾيَطى زووةّ نة ظؤض
ناضيطةضيى زايهى يةغةض بوو ،ئةو ئاَؤشطاضيةى ثةغةْس نطز و زاضيوؾي نطزة فةضَاْطِةواى
ناثازؤنى ،نةغيَو بة ْاوى (تاْعى) نة بة ْٗيَٓى ئاَطاظى زةغتى ثةضيػاتيؼ بوو ،بؤوة
بةضزةغت و بةضِيَوةبةضى ناضةناْى زاضيوف ،بة فةضَاْى ثةضيػاتيؼ ئةضنى تاْعى ئةوة بوو،
نة زاضيوف ٖإ بسات بؤ ياخيبووٕ ية زشى زةغةآلتيى باونى و بةزةغتٗيَٓاْى تةخت و تادى
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ثاؾايةتيي ،ئةو ناضةف تاواْيَو بوو،ييَدؤف بووْي ْةبيَت ،ظؤض داض ية ضؤشٖةآلت ضِوويسا بوو،
نوضِ ية ثيَٓاو بة زةغتٗيَٓاْى تةخت و تادسا بة زةغتى باونى زةنوشضا.
ثةضيػاتيؼ طوَاْى ْةبوو ،ئةطةض زاضيوف ية زشى باونى ية ثيَٓاو تةخت و تادسا ياخى
ببيَت ،بة فةضَاْى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنوشضيَت .ئةضني زيهةي تاْعى ئةوة بوو ،نة زةبوواية
زواى ئةوةى زاضيوؾي بؤ ياخيبووٕ ئاَازة زةنطز ،زةيعاْى زةغت بةناض زةبيَت ،ئاطةزاضى
ئةضزةؾيَطى زووةّ بهاتةوة نة نوضِةنةى زةيةويَت ٖيَطؾي بهاتةغةض و ثاؾايةتيي بة زةغتةوة
بططيَتَ ،ةبةغتى ثةضيػاتيؼ ئةوة بوو ئةضزةؾيَط بؤ ضيَططتٔ يةو ياخيبووْة ئاَازة بيَت و
َةشيَت .زوايري ئةضنى تاْعى ئةوة بوو ،نة زواى ئةوةى دةْط ية ْيَوإ زاضيوف و باونى
ْةؾً
ضِوويسا ،ضيَطةيةى بسؤظيَتةوة نة زاضيوف خؤى ضازةغتى باونى بهاتةوة.
َى ( 375خ .ظ)
َى ( 376خ .ظ) و ٖاتٓى بةٖاضى غاي
يةطةٍَ تيَجةضِيٓى ظغتاْى غاي
زاضيوف بة يةؾهطةنةيةوة ويَطِاى تاْعى ية ناثازؤنى بةضةو ئيَطإ بةضِيَهةوت ،ية ئيَطاْسا تا
طةيؿتة ؾاضى ْةٖاوةْس ضِووبةضِووى ٖيض بةضططييةى ْةبؤوة .تاْعى وةى غةضنطزةى يةؾهطةنة
بوو ،زةبوواية فةضَاْةناْى زاضيوف بة يةؾهطةنةى ضِابطةيةْيَت ،ية ْةٖاوةْس ئةو
فةضَاْةناْى بة ؾيَوةيةى طةياْسة ئةفػةضةناْى يةؾهط و زاضيوؾيإ زةغتطري نطز.
ئةضزةؾيَط ئةونات بة بؤْةى ٖاتٓى بةٖاض و طةضَبووْى نةؾوٖةوا ية ٖةَةزإ بوو،
َى زةغتطرينطزْى زاضيوؾيإ
ضووْهة ئةويَٓسةض بة نويَػتإ ٖةشَاض زةنطا ،ناتيَو ٖةواي
طةياْسة ئةضزةؾيَط ،فةضَاْى نطز تا غةضى بربِٕ و بؤ ٖةَةزإ ضةواْةى بهةٕ ،فةضَاْى
نوؾتٓى زاضيوف يةاليةٕ ئةضزةؾيَطى زووةّ بة ئاطةزاضى ثةضيػاتيؼ زةضنطا ،ئةو زةيتواْى
ثيَـ بة نوؾتٓى ئةو طةدمة بططيَت و ْةيهطز ،غةضى زاضيوؾيإ ية يةؾي ديا نطزةوة و بؤ
باونى ْاضزياْة ٖةَةزإ ،بةو ؾيَوةية زاضيوف بة ٖاْساْى زاثريةنةى نوشضا.
بةثيَي ْووغيٓةناْى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ،زواى ئةوة نوضِةنةي زيهةي ئةضزةؾيَط،
َى
َى ثةضيػاتيؼ ،ئةوداضةف زاثرية زي
واتة نوضِى غيَيةَى نة ْاوى ئةخؤؽ بوو نةوتة بةضزي
بة ْةوةيةني زيهةي خؤيسا ضوو.
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زووض ْيية َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو خؤؾةويػتيةيإ زضوغت نطزبيَتٖ ،ةضضةْسة
()4
َيَت ئةونات ٖاوغةضطريى بطا و خوؾو ،نوضِ و زايو ،باوى و نض ضيَطة ثيَسضاو
َيَصوو زةي
َةَإ بري ْةضيَت ،نة ٖاوْيؿتُاْيية ظةضزةؾتييةنإ بة تووْسى زشى ئةو
بووة ،ئةو خاي
َئَ َيَصووْووغإ بة ئةْكةغت ئةو ناضاْةيإ نطزووة تا ئيَطاْييةنإ
طيَطِاْةوة َيَصوويياْةٕ و زةي
ية بةضاْبةض ْةتةوةناْي زيهة بة غووى و ثةغت بٓاغيَٓٔ.
َرت بوو ،زواى ئةوةى ثةضيػاتيؼ
َيَصووْووغة نؤْةنإ زةَيئَ ئةخؤؽ ية زاضيوؾي بطاى ئاقً
خؤؾةويػتى خؤى بؤ زةضبطِى ،ثةغةْسى نطز ،ئةوةف بووة َايةي ئةوةى زواى َطزْى
ئةضزةؾيَط ببيَتة ثاؾا و ياضَةتى ثةضيػاتيؼ ئةوى نطزة ثاؾا ،ئةطةضْا زةبوواية بطاطةوضةنةى
واتة زاضيوؾي نوضِة طةوضةى ئةضزةؾيَط ببيَتة ثاؾا.
*

*

*

َى ( 387خ .ظ) ية ْيَوإ ٖةخاَةْؿييةنإ و يؤْاْييةنإ،
زواى ثةضياْى ئاؾتى غاي
ثيَوةْسيي زؤغتاْة نةوتة ْيَواْيإ و باظضطاْى زةغتى ثيَهطز ،زواى ئةوة يؤْاْييةنإ ثرت ية
داضإ ٖاتٓةْيَو يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي .يؤْاْييةنإ زةضووْة ْيَو يةؾهطى وآلتاْي زيهةيـ،
بةآلّ ٖاتٔ بؤ يةؾهطى ٖةخاَةْؿييإ ال باؾرت بوو ،ضووْهة َووضةى باؾرتيإ زةغت
زةنةوت.
بؤضى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا شَاضةي غةضباظة يؤْاْييةنإ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿييسا
ظيازى نطز؟ ثيَويػتة بعاْري ية ( 380خ .ظ) ئةضزةؾيَطى زووةّ ئةضنى غةضباظى ية ئيَطإ
ْةٖيَؿت .ثيَـ ئةوةى يؤْاْييةنإ بة ٖؤى ئاظايةتيإ ية يةؾهطى ئيَطإ بهطيَٓة غةضباظ و
زواى ئةويـٖ ،ةغت بة ثيَويػتبووْى ئةوإ زةنطا يةو يةؾهطة ،زؤخى غةضباظة بةنطيَطرياوة
( )4ية ئايٓى ظةضزةؾتسا نوضِ ،نض ،خوؾو ،بطا ،زايو ،باوى و ٖاوضِةطةظةناْيإ ية يةى سةضاّ بووْة و بؤ يةى
ْةؾياوٕ ،بةآلّ ئةوةْسةى ظاْياضضيإ ٖةبيَت يةْيَو ٖةخاَةْؿيييةنإ ٖةضوةى فريعةوْةناْى َيػط ،طوىَ بةو
َآل يةوةزا ثاغاوى ْابةدىَ بؤ ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي زةٖيَٓيَتةوة و زةيةويَت ئةوة
بابةتاْة ْةزضاوة ،ظةبيشوي
بهاتة ْةضيتى ئيَطاْييةنإ" .وةضطيَطي نوضزى"
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يؤْاْييةناْى ئةونات بةضاْبةض بة وآلتاْي زيهةي وةى ئيَطإ ،ية زؤخى غةضباظة
بةنطيَطرياوةناْى غويػطا ية غةزةناْى ( 16 ،15 ،14و  )17زةضوو بةضاْبةض وآلتاْي زيهةي
ئةوضووثايي وةى فطةْػا .وآلتى غويػطا وةى يؤْاْى نؤٕ ية ضِووى ثيَساويػتييةناْى شيإ
غٓووضزاض بووٖ ،يَؿتا ئةو ثيؿةغاظييةى ئيَػتة ية غويػطا ٖةيةْ ،ةٖاتبووة نايةوة تانو
َو تياياْسا ناضبهةٕ و شياْيإ زابري بهةٕ ،بؤية ثياواْى غويػطا وةى ثياواْى يؤْاْى نؤٕ
خةي
زةضووْة غةضباظى بؤ وآلتاْي زيهة ،ضووْهة ية فطةْػا ثاضةى ثرتيإ ثيَ زةزضا ،خعَةت يةو
وآلتةزا اليإ باؾرت بوو.
يؤْاْيية نؤْةناْيـ ٖةَإ ٖؤناضيإ بؤ بووٕ بة غةضباظ ية وآلتاْي زيهةزا ٖةبوو ،بة
َوةؾاْسْةوةى ئةضنى غةضباظى يةاليةٕ
تايبةتى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زووةَساٖ ،ةي
َةيةنى طةوضة بوو ،ضووْهة ئةطةض ئةضنى غةضباظى
ئةضزةؾيَطى زووةّ ية ضِووى ضاَياضييةوة ٖةي
َٓةوةؾابايةوة ،ئةغهةْسةضى َةنسؤْي ثةدما غاٍَ ،زواتط بة
َى ( 380خ .ظ) ٖةي
ية ئيَطإ ية غاي
بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظةوة ْةيسةتواْى ئةو وآلتة زاطري بهات.
زاضيوؾي غيَيةّ زوايري ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ية دةْط يةطةٍَ ئةغهةْسةضى َةنسؤْيسا
ْةيتواْى غووز ية غةضباظة يةزةطةناْى وةضبططيَت ،بة يةؾهطيَو ية غةضباظة بةنطيَطرياوة
يؤْاْييةنإ ضؤوة دةْطى ئةغهةْسةض ،ئةواْيـ ْةياْسةويػت دةْطى يؤْإ بهةٕ ،ية دةْطى
ئيػؤؽ ؾويَٓى خؤيإ ديَٗيَؿت و زاضيوؾي غيَيةّ ؾهػتى خواضز.
زواى ثةضيآْاَةى ( 387خ .ظ) ية ْيَوإ ئيَطإ و يؤْإ ،ئاؾتى زضيَصخايةٕ ٖاتةنايةوة،
َةتةؾاضى
زةغةآلتساضيَهى ثاواخنواظ ئةو ئاؾتييةى تيَهسا ،نة ئةويـ (ئةواطؤضاؽ)ي ثاؾاى زةوي
بضوونى (غاالَيؼ) بوو ية يؤْإ ،غاالَيؼ ظؤضتط بة زووضطةيةى ْاغطابوو ،زوو دةْطى َةظْي
زةضيايي ئيَطإ و يؤْإ ية ئاوةناْى ْيَعيو ئةوزا ضِووياْسا ،بةآلّ بةؾيَو ية نةْاضةناْى يؤْاْيـ بة
غاالَيؼ ْاغطابوو ،ئةواطؤضاؽ ثاؾاى ئةو نةْاضاْة بوو.
ئةواطؤضاؽ باآلى بةضظ ،غيٓط و ؾاْى ثإ ،زةْطيَهى ططِ و طةوضة و ْيَطاْةى ٖةبوو ،ئةو
تايبةشيةْسيية دةغتةيياْة يةوناتسا زةبووْة ٖؤناض بؤ باآلزةغتى ،تةْاْةت ئيَػتة نة
غةضزةَى ظاْػت و ثػجؤضييةٖ ،يَؿتا ئةو بةٖاياْة بايةخيإ ثيَ زةزضيَت ،بة تايبةت ثياوي
باآلبةضظ ،ؾإ و غيٓط ثإ ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ضيَعيإ ييَ زةطرييَت ،ضذاى يةوي طاظاْسا نة
َةتاْةططيٓطييةني ظؤضيإ ٖةبووة بؤ باآلزةغتى.
ئةو خةغً
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َةتة ؾاضيَهى يؤْاْى ية
ئةواطؤضاؽ بة غووزوةضططتٔ ية دةغتةى تواْي بووى ضةْس زةوي
ناتى بووْى ثةضياْى ئاؾتى يؤْإ و ئيَطاْسا زاطري بهات ،يةنيَو ية بةْسةناْى ئةو
َةتة ؾاضة يؤْاْييةنإ زةبيَت غةضبةخؤ بٔ .زاْاْى
ضيَههةوتٓٓاَةية ئةوةبوو نة تةواوى زةوي
ئةو بطِطةية يةو ثةضياْةزا يةاليةٕ ئةضزةؾيَطى زووةّ بؤ ئةوةبوو ،نة ئةطةض ٖةَوو ئةو وآلتاْة
غةضبةخؤ بٔ و ْةبٓة بةضفةضَاْى ثاؾايةني زيهة ،ئةوا تواْاى دةْطيإ يةطةٍَ
َةتة ؾاضاْة ،بة تةْيا تواْاى دةْطى
ٖةخاَةْؿييةناْيإ ْابيَت ،ضووْهة ٖيض يةنيَو يةو زةوي
ٖةخاَةْؿييةناْيإ ْيية.
ثيَـ ثةضيآْاَةي ئاؾتيي ئيَػجاضتةناْيـ بة ٖؤى زاطرينطزْى ضةْس وآلتيَهي زيهةي
يؤْاْى و ؾاضة يؤْاْييةناْى ئاغياى بضووى ،تواْيإ دةْطى ٖةخاَةْؿييةنإ بهةٕ،
ئةواطؤضاؽ زواى زاطرينطزْى ضةْس وآلتيَهى يؤْاْى ،بةٖيَعبوو ،زووضطةى قوبطغي زاطرينطز،
نة بةثيَي ثةضيآْاَةى ئاؾتى زةبوواية بة غةضبةخؤيي سييَٓيَتةوة .زواى زاطرينطزْى قوبطؽ،
ٖيَطؾي نطزةغةض الظقيية ية نةْاضةناْى غوضيا ،زواتط بووة ٖةضِةؾة يةغةض ٖةخاَةْؿييةنإ،
ضووْهة الظقيية بةؾيَو بوو ية غٓووضى ٖةخاَةْؿيي.
ئةضزةؾيَطى زووةّ ئاطةزاضى زةغةآلتساضاْى تػازي ،ئيَػجاضت و ئةغيٓاى نطزةوة نة
ئةواطؤضاؽ ثيَؿيًَى ضيَهةوتٓٓاَةى ئاؾتى زةنات ،ثيَويػتة زةغةآلتساضاْى يؤْإ ئةو
َةتةؾاضيَو بةبيَ
ضيَههةوتٓٓاَةية ديَبةدىَ بهةٕ .يةو ضيَهةوتٓٓاَةيةزا ٖاتبوو ،ئةطةض زةوي
َةتةؾاضةناْي زيهةي يؤْاْة ،نة دةْط ية
ٖؤ دةْطي ٖةخاَةْؿييةنإ بهات ،يةغةض زةوي
َةتةؾاضة ضِابطةيةْٔ و ياضَةتى ية ئيَطإ وةضبططٕ ،بؤية ئةضنى سهووَةتةناْى
زشى ئةو زةوي
يؤْإ بوو ،ية زشي ئةواطؤضاؽ ظةْطٔ ،بةآلّ ئةوإ ية ئةواطؤضاؽ زةتطغإ ،بؤية
ضِووْهطزْةوةى ئةو ثياوةيإ بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض الظقيية ثةغةْس نطز.
ضِووْهطزْةوةى ئةواطؤضاؽ ئةوةبوو ،نة ئةو بؤية قوبطؽ و زواتطيـ الظقيية زاطرينطزوو،
ضووْهة ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيَعيَهى طةوضةيإ يةويَٓسةض زاَةظضاْسووة و ويػتى زاطرينطزْيإ
ٖةبووة.
ئةطةض ئةونات ثاؾايةنى وةى (نوضوف ،زاضيوف ياخؤ خةؾاياض) ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي
زةبوو ،فةضَاْى يةؾهطنيَؿي زةضزةنطز و يةؾهطى زةْاضز بؤ الظقيية و ئةويَي ية ئةواطؤضاؽ
وةضزةططتةوة ،ئةونات قوبطغيؿى زاطري زةنطز ،بةآلّ ضووْهة ئةو ثاؾاياْة ْةبووٕ ،غاآلْى
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زوايي تةَةْى ئةضزةؾيَط غاآلْى الواظى ٖةخاَةْؿيية نإ بوو ،ئةضزةؾيَطى زووةّ
ثيَؿٓياظى نطز تا ييَصْةيةى بؤ ييَهؤيَيٓةوة بطِؤْة الظقيية و ييَهؤيَيٓةوة يةباضةى بووْى
يةؾهطى ئيَطإ يةويَٓسةض بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض قوبطؽ بهةٕ.
ييَصْةيةى ية ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْيية نإ زياضنطا و بةضةو الظقيية ضؤيؿذي تا
ييَهؤيَيٓةوة بهةٕ ،بةآلّ ئ ةواطؤضاؽ ضيَطةى ثيَٓةزإ بضٓة ْيَو الظقيية .ثيَٓر ضؤشإ
ئةْساَاْى ئةو ييَصْةية ية طوْسيَو ية ْيَعيو الظقيية بة ٖيواى ضيَطةثيَساْيإ بؤ ضووٕ بؤ
ْيَو الظقيية يةاليةٕ ئةواطؤضاؽ َاْةوة ،ضؤشى ثيَٓذةّ ئةْساَاْى ييَصْةنةيإ ططت و
زووضيإ خػتٓةوة ،وتيإ ئةطةض ية الظقيية ْيَعيو ببٓةوة ،زةنوشضئَ.
ئةواطؤضاؽ زواى الظقيية ،ؾاضةناْي زيهةي نةْاضةناْى غوضياى زاطرينطز ،زواتط
بةضةو ؾاضةناْى ْيَو قووآليي غوضيا نةوتةضِىَ و ؾاضةناْى (سوَؼ و سةيةبى) زاطرينطز.
زيػإ ئةضزةؾيَط سهووَةتةناْى يؤْاْى ئاطةزاضنطزةوة ،نة ثيَ ويػتة يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ
ظةْطٔ ،ئةوإ زيػإ زةغتيإ بة نوؾتٓى نات و بياْوو ٖيَٓاْةوة نطز ،نة
ٖةخاَةْؿيية نإ ثايَٓةضى ئةو ناضةى ئةواطؤضاؽ بووْة.
ثةضيػاتيػى زايهى ئةضزةؾيَط ،نة ثيَؿرت فةضَاْسةيي دةْطةناْى ية ئةغتؤ زةططت،
ضيسي ئاظايةتى و تواْاى داضاْى ْةَابوو ،ثرت بةزوو ى ٖةوا و ٖةوةغةناْى خؤيةوة بوو،
ئةضزةؾيَطى زووةَيـ ْةخؤف بوو ،يةزوا غايَةناْى تةَةْي زووضاضى ْةخؤؾي فةضاَؤف
و خةيَةفإ ببوو ،بؤية تواْاى بطِياض وةضططتٓى ْةَابوو.
ئةواطؤضاؽ بيَ نيَؿة و ططفت ية غ وضيا بةضزةواّ بوو ية زاطريناضى ،زواى زاطرينطزْى
ٖةَوو ؾاضةناْى بانوضى غوضيا ،زةغتى نطز بة زاطرينطزْى باؾووض و ؾاضى زضيةؾكيؿى
زاطرينطز ،بةآلّ فةضَاْطِةوا ى زضيةؾل ية بايَى ب ةضظ و ؾاْة ثاْةناْى ئةو ْةتطغا ،بؤ
دةْطى ئةو ضِ ؤيؿت ،شَاضةيةى ية غةضباظةناْى نوؾت ،ئةواطؤضاغي ْاضاض بة ثاؾةنؿة
نطز.
ية يؤْإ ئةو وآلت اْةى نةوتبووْة شيَط زةغتى ئةواطؤضاؽ ،بة بؤْةى زووضنةوتٓةوةى
ئةو تواْيإ غةضبةخؤيي خؤيإ بة زةغت بيَٓٓةوة ،سهووَةت ةناْى يؤْاْيـ ناتيَو ظاْيإ
ئةواطؤضاؽ ي ة قوبطؽ و غوضيا ْيؿتةدىَ بووة ،ئاغووزةبووٕ ،بةآلّ ئاغووزة بووْيإ بؤ
ئةوة ْةزةطةضِايةوة ،نة ثةضيآْاَةي ئاؾتى يةطةٍَ ٖةخاَةْؿيية ناْيإ ديَبةدىَ ْةنطز،
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ئةوإ ثيَؿرتيـ ْةياْسةويػت يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ ظةْطٔ ،بططة ئةوإ خؤيإ تطغيإ
ٖةبوو ،نة ئةو ٖيَطف بهاتة غةض تػازي و ئةغيٓا و ئيَػجاضت و ٖ...تس ،بةآلّ ئةو بةضةو
غوضيا و قوبطؽ ضؤيؿت.
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زِووخان

َةشا و تيَهضوو،
ية زوايري ضؤشةناْى تةَةْى ئةضزةؾيَطى زووةّ ،زؤخى ئيَطاْييةنإ ؾً
َةفاْى ثاؾا و ٖةوا و ٖةوةغةناْى زايهى واتة ثةضيػاتيؼ ،ضيرت ئيَطإ
ئةويـ بة ٖؤى خةي
زةغةآلتيى ْاوةْسى ْةبووٖ ،ةض فةضَاْطِةوايةى ية غٓووضى خؤيسا ٖةَةناضة بوو .ئةطةض
ئةوناتة ئةواطؤضاغي يؤْاْى ية قوبطؽ و غوضيا بوواية بة بؤْةى ٖةبووْى ئةو نةؾة زةيتواْى
تةواوى غٓووضى ٖةخاَةْؿيي زاطري بهات ،بةآلّ ئةو بة ثيَضةواْةى ويػتى يؤْاْييةنإ
سةظى بة طةضِاْةوة بؤ ْيؿتُإ ٖةبوو ،ئةوةبوو بؤ يؤْإ طةضِايةوة.
ئةضزةؾيَطى زووةّ زواى ْةخؤؾييةنى زضيَصخايةٕ و ضٌ و ؾةف غاٍَ ثاؾايةتيي ية ٖاويٓى
َى ( 358خ .ظ) َطز ،زواى ئةو نوضِةنةى ئةخؤؽ ٖاتة غةض تةختْ ،اوى ية خؤى ْا
غاي
(ئةضزةؾيَطى غيَيةّ).
بة وتةى َيَصووْووغإ ئةضزةؾيَطى زووةّ ية سةضخماْةناْى خؤى ثرت ية غيَ غةز شْى َاضةبطِاو و
َى ية ئةوإ ٖةبوو ،نة ظؤضيٓةيإ ية غةضزةَى شياْى خؤيسا
َيَو َٓساي
َاضة ْةبطِاوى ٖةبوو ،نؤَةي
َطزٕ ،ية ئةواْةى ظيٓسوو َاْةوة تةْيا ْاوى ضواض نوضِى ية َيَصووزا زةبيٓطيَت نة بطيَتري ية:
(زاضيوف نة بة تاواْى ْافةضَاْى و ثيالْطيَطِى نوشضا ،ئاضياغيَح ،ئةخؤؽ و ئةضغاّ) .ئاضياغيَح
ية شْيَهى َاضةبطِاوى ئةضزةؾيَط بوو ،زةيتواْى ية زواى ئةو ببيَتة ديَٓؿيٓى.
ئةخؤؽ زواى نوشضاْى بطانةى ضةْس ٖةْطاويَو ية ثاؾايةتيي ْيَعيو نةوتبؤوة ،بطِياضيسا
ئاضياغيَح يةْيَو ببات ،بؤية ية ضيَطةى ضةْس نةغيَهى ْيَو نؤؾو و ٖةْسىَ ية شْةناْى
سةضةخماْةناْى باونى ،ثطوثاطةْسةى ئةوةى بآلونطزةوة ،نة طواية ئاضياغيَجيـ وةى زاضيوؾي
بطاى زةيةويَت ية زشى باونى ياخى ببيَت و بيهوشيَت و ببيَتة ثاؾا .بةو ناضةى ئاضياغيَجي
خػتة زؤخيَهةوة ،نة ية تطغي ئةو َطزْة ْاخؤؾةى ضاوةضِواْى بوو ،خؤى شةٖط خواضز نطز و
َطز.
َيَصووْووغةنإ ْووغيوياْة نة ئةضزةؾيَطى زووةّ ْٗيَٓى خؤنوؾتٓى ئاضياغيَجى ظاْى و ية
زاخإ ططيا ،بةآلّ بة ٖؤى ثريى و بيَ تواْايي ٖيضى بؤ ْةوتطا ،بة ٖؤى ْائوَيَسى ية ئةخؤؽ،
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تةواوى خؤؾةويػتى خؤى زاية ئةضغاَى نوضِى نة ية شْيَهى َاضة ْةبطِاو (سةضاَعازة) بوو،
ظؤض ٖؤططى بوو ،بةآلّ ئةويـ بة فةضَاْى ئةخؤؽ نوشضا.
ٖةضوةٖا زةبيَصٕ ئةو بة ياضَةتى ثةضيػاتيؼ طةيؿتة ثاؾايةتييٖ ،ةضضةْسة
َيَت ئةوةى ية ٖةَووإ ثرت ياضَةتيسا تا ثيالْةناْى
طيَطِاْةوةيةني زيهةف ٖةية ،نة زةي
بةضِيَوةببات ،ئاتووغاى خوؾهى بوو ،نة ٖاوغةض و نضى ئةضزةؾيَطى زووةَى بوو ،يةواْةؾة
ٖةضزوو طيَطِاْةوةنة ضِاغت بٔ ،ضووْهة طوَإ ْيية ئةخؤؽ بؤ غةضخػتٓى ئةو ثيالْة
َو ية ياضَةتى شْاْى بةٖيَعى نؤؾو وةضبططيَت.
َةضطاويياْة زةبوواية نةي
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة ئةضزةؾيَط زواى ئةوةى بوو بة ثاؾاٖ ،ةَوو ؾاظازة
َى ( 358خ .ظ) ية
َئَ ية ٖاويٓى غاي
َةناْى خؤى نوؾت و زةي
ٖةخاَةْؿييةنإ ،دطة ية َٓساي
ناتيَهسا نة ٖيَؿتا تةضَى ئةضزةؾيَطى زووةّ ْةطواغرتا بؤوة بؤ ؾويَٓى طؤضِةنةى ،ئةخؤؽ
فةضَاْى نوؾتٓى ٖةَوو ؾاظازة ٖةخاَةْؿييةناْى زةضنطز .زواى ئةو نوؾتاضطةية ،ئةضزةؾيَط
ٖةَوو ئةو نةغاْةؾي نوؾت نة طوَاْى زةنطز ئاضيؿةي بؤ بٓيَٓةوة ياخؤ طوَاْى ييَيإ ٖةبوو،
َطةى َيَصوويي َيَصووْووغيَهى ئيَطاْيُإ يةباضةى ئةو ضِووزاواْة ية
ضووْهة بضوونرتئ بةي
َيَري ئةودؤضة تاواْاْة
بةضزةغت ْييةْ ،اضاضئ ئةو ضِووزاوة َيَصوويياْة باؽ بهةئ ،بةآلّ زةي
ئةونات ية يؤْإ ضِووي زةزا ،ناتيَو ئةغهةْسةضى َةنسؤْي ية دياتى باونى (فيًيح ياخؤ
فيًفؤؽ) بوو بة ثاؾاٖ ،ةَوو ؾاظازة ضِةغةْة َةنسؤْييةناْى نوؾت.
ئةغهةْسةضى َةنسؤْي طةدميَهى ئاغايي ْةبوو ،بة بةضاوضز يةطةٍَ ئةوإ بة ظاْا
زةشَيَطزضاَ ،اَؤغتايةنى وةى ئةضغتؤى ٖةبوو .ئةضغتؤ ٖةضضى ظاْيبووى فيَطى ئةوى
نطزبووٖ ،ةض بؤية ضؤشيَو بة ئةغهةْسةضى وتٖ َٔ( :يض زيهةّ ْيية بة تؤى بًَيَُةوةٖ ،ةضضى
ظاْيوَة فيَطّ نطزووى ،ئيَػتة ثيَويػتة خؤت ظاْػتى خؤت ثرت بهةى).
طةدميَهى ئاوا ظاْا و بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زضيونطاختواظ ،نة زةيةويػت
زضيونطاغييةت ية ديٗاْسا بطةو ثيَ بسات ،زواى ٖاتٓةغةض تةختى ثاؾايةتييٖ ،ةَوو ؾاظازة
َةنسؤْييةنإ ،يةواْةف زوو بطاى بضوونى خؤى نوؾت ،بؤية ناتيَو َطز ،ية َةنسؤْيا ٖيض
ؾاظازةيةى ْةبوو ،ببيَتة ديَٓؿيٓى ،غةضزاضةناْى بووْة ديَٓؿيٓى ،بةآلّ َيَصووْووغة
يؤْاْييةنإ نطزةوةى ئةو بة بضووى و بيَ بايةر زةظأْ ،ية بةضاْبةضزا نطزةوةى ئةضزةؾيَط
طةوضة زةنةٕ.
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َةبةغتى ئيَُة بيَ تاوإ ْيؿاْساْى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ْيية ،بططة َةبةغتُإ ئةوةية ،نة
َةت بيَؿهةى زضيونطاغييةت بوو ،ئةو تاواْاْة ٖةبووٕ.
ئةونات ية يؤْاْيـ نة بة ضواي
بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ بوو بة ثاؾا،
َيَتةوة ،بةآلّ ئةضزةؾيَطى غيَيةّ
َيسا ظووي
ثةضيػاتيػى زاثريةى ضاوةضِوإ بوو وةى داضإ يةطةي
ضيسي ئةخؤغي داضإ ْةبوو ،ثاؾايةنى غةضبةخؤ بوو ،خؤى بة ْاضاض ْةزةبيين ،تا ثيَطِةوى
َى ْةزةزا و زةيوت َٔ :تؤّ نطزة ثاؾا،
ويػتةناْى زاثريةى بهات ،بةآلّ ثةضيػاتيؼ نؤي
ئةطةض ياضَةتييةناْى َٔ ْةبوواية ْةزةبووى بة ثاؾا ،ئةوةى َٔ ية تؤّ زةويَت بضوونرتئ
ثازاؾتة نة تؤ زةتواْى بة َٓى بسةيتةوة.
بة وتةى َيَصووْووغاْى يؤْاْى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ناتيَو ظاْى ْاتواْيَت ئةو شْة ية خؤى
َسإ بؤ شةٖطخواضز نطزْى.
زووضخاتةوة ،فةضَاْى نوؾتٓى زةضنطز ،ئةوى تاواْباض نطز بة ٖةوي
يةواْةية ئةو تؤَةتة بيَ بٓةَا ْةبووبيَت ،ضووْهة زةظاْري ثةضيػاتيؼ ية ضابطزووزا شةٖطى
بةناض ٖيَٓابووٖ ،ةضزةّ ئةو تؤَةتة زةتواْطا ئاضاغتةى ثةضيػاتيؼ بهطيَت .ظاْطاوة ية
غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ غعاى ئةو نةغاْةى ئةو دؤض تاواْةيإ نطزباية بطيَتى بوو ية
َيٓى ثيَػت ية دةغتةى بة ظيٓسوويي.
زاَاي
بة وتةى َيَصووْووغاْى يؤْاْى ناتيَو ثةضيػاتيؼ غعاى َطزْى بة غةضزا غةثيَٓطا تةَةْى
ْةوةز غاٍَ بوو ،ئةو وتةية برينطزْةوةى ثيَويػتة ،ضووْهة ثرييَصْةنى ْةوةز غاآلٕ ٖيَٓسة تيَو
َٓيايي،
زةؾهيَت ،نة ْاتواْيَت خؤؾةويػتى بؤ طةدميَو زةضبربِيَت ،بةآلّ بة ططضياْيَهى ْيَعيو بة زي
َيٓى ثيَػت ية ثرييَصْيو بةو تةَةْة
ئةو ثرييَصْة ية ناتى نوؾتٓيسا ْيَعيو ٖةؾتا غاٍَ بووة و زاَاي
َبةت ئةو ناضة بؤ ئةضزةؾيَطى غيَيةّ نة ية غةضزةَى
تاواْيَهى ظؤض طةوضةية ،بةآلّ ٖةي
زةغةآلتساضى خؤيسا ظؤض تاواْى نوؾتٓى بة ديَ طةياْسووة ،ديَطةى غةضغووضَِإ ْيية.
طيَطِاْةوةيةني زيهة ٖةية ،نة زةوتطيَت ئةضزةؾيَطى غيَيةّ فةضَاْى يةنةَى يةباضةى
َيٓى ثيَػتى بة ظيٓسوويى ية دةغتةى ،نيَؿايةوة و فةضَاْى نطز بة
ثةضيػاتيؼ بة زاَاي
ؾيَوةى ئاغايي بيهوشٕ.
ية َيَصووى ئيَطاْسا شْة بة زةغةآلتةنإ ظؤضبووٕ ،بةآلّ شْيَهى بة ٖيَعى وةى ثةضيػاتيؼ
ْةبووة ية َيَصووى نؤْى ئيَطإ واتة ئةو َيَصووةى بةؾيَو ْيية ية غاتيَطةنإٖ ،ةضضةْسة ظؤض
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َةتى ْاؾريئ و خطاثي ٖةبوو ،بةآلّ ضةْسئ داض بة ئريازةى بةٖيَع خعَةتى
خةغً
ٖةخاَةْؿييةناْى نطز.
غةضزةَى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ نة بة خويَٓطِؾذي زةغتى ثيَهطز ،غةضزةَيَهة ية ثاؾايةتيي
ٖةخاَةْؿييةنإ ،زوايري ضِووْانى ضطاى ثيَـ نوشضاْى ئةو بوو .ئةضزةؾيَطى غيَيةَيـ زوايري
ضِووْانايي ٖةخاَةْؿييةنإ بوو ية غةضزةَى ثاؾايةتيي خؤيسا طةوضةيي و ٖيَعى
ٖةخاَةْؿيي طةضِاْسةوة ،بيَ ئةوةى بتواْيَت ضِيَوضِةمسى باؾي بةضِيَوةبطزْى وآلت ية غةضزةَى
نوضوف و زاضيوف بطةضِيَٓيَتةوة .ئةو ثاؾايةني ظؤض زيهتاتؤض و خويَٓطِيَص و بيَ بةظةيي بوو،
َةتساضى خؤى .ؾيَوةى
بةآلّ بة ئريازة بوو ،بةضزةواّ تيَ زةنؤؾا بؤ بةزيٗيَٓاْى ئاَادمةناْى زةوي
سونُطِاْى ئةو ٖيَٓسة غةخت بوو ،نة بؤ صيووْة ناتيَو ؾاضى (غيسوٕ)ي ية غوضيا زاطرينطز،
تةواوى بةضططيهاضاْى ئةو ؾاضة خؤيإ نوؾت تا ْةنةوْة بةضزةغتى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ،
تةْاْةت ئةواطؤضاغيـ بةو ٖةَوو تواْا دةغتةيياْةى ٖةيبوو ،خؤى نوؾت .ئةضزةؾيَطى
َة
غيَيةّ ناتيَو فةضَاْى نوؾتٓى يةنيَهى زةضزةنطز ،ططيٓطى ْةزةزا نة نةغيَو ياخؤ نؤَةي
نةغاْيَو زةنوشضئَ.
ناتيَو زةيويػت يةؾهطنيَؿي بهات ،تةواوى ئةو ثياواْةى زةبطز ،نة ثيَويػتى ثيَ بووٕ،
َسا ْابيَت دووتياضإ بربزضئَ بؤ دةْطٖ ،ةضوةغا
ططيٓطى ْةزةزا بةوةى ية وةضظى نؿتووناي
َبةتة ئةضنى
نوضِة تاقاْةيةنى زايو و بابيَهى ثري ية ئةضنى غةضباظى بةخؿطاو ْةبووٖ ،ةي
غةضباظى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زووةَسا وةالْطا ،ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ثياواْى بةثيَي
ْةضيتةناْى نؤْى غةضباظى بؤ دةْط زةبطز.
زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ طةيؿتة زةغةآلت ،ثاضة بؤ ناضة ثيَويػتةنإ ْةبوو ،ئةو
فةضَاْى نطز يةغةض ضةضّ زضاو ضيَ بهةٕ و بطةوى ثيَ بسةٕ ،بؤ يةنةجماض ية َيَصووى ئيَطإ
(ؾةٖطوا)( )1بآلوبؤوة ،ية َيَصووى ثيَـ ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ئةوة ْابيٓطيَت .ناتيَو ؾةٖطوا
بطةوى غةْس ،طوضظي طةوضة بةض باظضطاْى نةوت ،ضووْهة نةؽ َتُاْةى ثيَ ْةبوو،

( )1ؾةٖطوا بة واتاى ثاضةى ْووغطاو زيَت ياخؤ زةنطيَت بطوتطيَت ثاضةى باوةضِثيَهطاو يإ ؾيَوةى ضةنى
ئيَػتة ،بةآلّ دياواظى ئةوةبوو ،نة بة َؤض يةغةض ثيَػتى طا زةزضا" .وةضطيَطي نوضزى"
254

ْةيسةويػت .ية اليةني زيهة وةضططتٓى ؾةٖطوا بة ظؤضى بوو ،ئةوةى وةضي ْةططتباية
زةنوشضا ،بؤية ٖيض ؾتيَو زةغت ْةزةنةوت.
ية نؤؾهى ئةضزةؾيَط خوادةيةى بة ْاوى (باطواؽ) ٖةبوو ،نة ْاوباْطى ظاْايي و بة
()3
ئةظَووْى ٖةبوو ،ئةو ثياوة ْةتةْيا ثًةى طةوضةى وةضططت ،بططة بوو بة ثاؾا.
باطواؽ بة ئةضزةؾيَطى وت :ثيَويػتة ؾةٖطوا بة ضيَصةيةنى زياضى نطاو ضيَ بهطيَت ْةى بيَ نوتا
بيَت ،شَاضةى ْةظاْطيَتٖ ،ةضوةٖا داضِضييةنإ ثيَويػتة داضِ بسةٕ ،نة ؾةٖطوا ضةنى ْةختيٓةى
َيَٓى زاْةوةى ئةو قةضظاْة يةاليةٕ
َهة ،بةي
َهة الى ثاؾا و بةثيَي ئةو ضةنة ثاؾا قةضظزاضى خةي
خةي
ثاؾا ،تةْيا غيَ َاْطة ،زواى ئةو َاوةية ٖةض نةغيَو ؾةٖطوا بساتةوة ،ظيَطِ وةضزةططيَت.
َى ثيَويػت
باطواؽ بة ئةضزةؾيَطى وت ية ئةَطِؤ تا غيَ َاْطي زيهة ثيَويػتة ظيَطِ و خؿً
َو زواى ئةو
َهسا ثيَيإ بسضيَتةوةْ ،ابيَت ضاوةضِوإ بي خةي
زابري بهةى تا ية ناتى ٖاتٓى خةي
َو وةضطريايةوة و
َيَٓة َتُاْة بة ؾةٖطوا بهةٕ ،بةآلّ زواى غيَ َاْط ئةطةض ؾةٖطوا ية خةي
بةي
َيإ ثيَ زضايةوة ،زواى ئةوة َتُاْة بةضاْبةض بة ؾةٖطوا ثةيسا زةنةٕ.
ظيَطِ و خؿً
َو تا غيَ َاْط َتُاْةيإ بة ؾةٖطوا ْةبوو ،ئةويإ
ثيَؿبيٓى باطواؽ ضِاغت بوو ،خةي
وةضْةزةططت ،بؤية غاتوغةوزايي طةوضة ضِاطريا ،غةوزايي بضووى وةى ئةوناتةى ثاضة و ظيَطِ و
خؿٌَ ْةبوو (ناآل بة ناآل)يإ زةطؤضِييةوة ،بؤ صيووْة طةمن بة ضؤٕ ياخؤ َيوة زةطؤضِزضايةوة بة
خويَ ياخؤ خوضَا وٖ...تس  ،ضووْهة ئةو نةغةى بة صيووْة َاٍَ ياخؤ باخى خؤى زةفطؤؾت
ْةيسةتواْى طةمن ياخؤ ضؤٕ وةضبططيَت ،بةآلّ غيَ َاْط تيَجةضِ بوو ،ئةواْةى ؾةٖطوايإ ٖةبوو
َيَٓةنة بيَ
بة ظيَطِ و ظيويإ طؤضِييةوة ،تيَطةيؿذي نة طؤضِيٓةوةى ؾةٖطوا بة ظيَطِ و ظيو ضِاغتة ،بةي
بٓةَا ْيية ،بةَةف بةضاْبةض بة ؾةٖطوا َتُاْةيإ ثةيسا نطز.
َجؿت ية ثاضةى ْووغطاو (وةى ثاضةى ناغةظى ئيَػتة) ية ئيَطإ
بةّ ؾيَوةية يةنةّ ثاي
ٖاتةنايةوة ،ؾةٖطوا يةغةض ثاضضةناْى ضةضّ بة ٖؤى َؤضى ئاغٓيٓى زار نطاو وةى ْةخؿيَهى
ٖةغتاوة يةغةض ضةضّ ضيَ زةنطا و وةى ْةخؿيَهى زةضنةوتة وابوو.
( )3ية َيَصووى ئيَطإ زوو خوادة طةيؿتووْةتة ثًةى ثاؾايةتى ،يةنيإ باطواؽ ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي،
ئةويسيي ئاغا حمةَةز خاْى قاداض ية غةزةى ٖةشزةيةّ ،زياضيؿة نة َةبةغتى ئيَُة خوادةى ضِاغتيية ْةى
َآل"
ئةو طةوضة ثياواْةى بة زةغتةواشةى نؤٕ بة خوادة ْاوزةبطئَ" .ظةبيشوي
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زةوتطيَت يةنةّ ؾةٖطوا ية ضري ضيَ نطاوة ،بةآلّ ْاظاْري ثؿتيواْى ٖةبوو ياخؤ ْا؟ يةنةّ
زضاو ية ئيَطإ ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ بة ؾيَوةى ثاضضةى ضةضّ زضوغت بوو ،بةآلّ
ْاوى ؾةٖطوا ْةبوو ،زواتط ية زواى ٖاتٓى ئيػالّ ئةو ْاوةى ييَٓطاَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ
ْاوى ئةو ثاضةيةيإ بة (ؾاٖانإ) ْووغيوة ،ثيَ زةضيَت ْاوى ضِةغةٕ (ؾاٖاطإ) بووبيَت ،زواى
غوإ بووبيَت بة (ؾايةطإ) واتة ؾايػتةى ؾايةنإ.
بطةوغةْسْى ؾةٖطوا ظؤض ياضَةتيسةضى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ بوو ية ضِووى زاضاييةوة ،ضووْهة
َجؿت بؤ زابيٓهطزْى
ئةو بؤ دةْطة طةوضةنإ ثيَويػتى بة ثاضة ٖةبوو ،ؾةٖطوا بووة ثاي
تيَضووة قوضغةناْى ئةو دةْطاْةَ .اوةى بةضزةواَبووْى ؾةٖطوا زةغاٍَ بوو ،واتة ية (358
تا  348خ .ظ) ،زواى ئةو َاوةية ئةضزةؾيَط ؾةٖطواى ضاثهطز ،ضووْهة باضى ئابووضى وآلت
بة ٖؤى زةغهةوتةناْى دةْط باف بؤوة ،ئةو باز و خةضاداْةى ية وآلتاْي زيهة وةضزةطريا،
ثيَويػتى بة ضاثى ؾةٖطوا ْةَا.
ؾةٖطوا غةضةتا تةْيا ية ثايتةخت ٖةبووٖ ،ةض تةْيا ية ثايتةختيـ وةضياْسةططت و بةؽ،
نةؽ ية زةضةوةى ثايتةخت ْةيسةويػت ،بةآلّ زواى ئةوةى َتُاْة زضوغت بوو ،نة زةنطيَت
بة ظيَطِ و زضاويرت بطؤضِزضيَتةوة ،ية ٖةَوو ئيَطإ ثةغةْس نطا ،ية ٖةض ؾاضيَو زاَةظضاوةيةى بة
ْاوى باْو ٖةبووٖ ،ةَووإ زةياْتواْى بضٓة ئةوىَ و ؾةٖطوا بطؤضِْةوة بة ظيَطِ و زضاويرت ،بةآلّ
يةبةض واضى زياضيهطاوزا زةياْتواْى ؾةٖطوا بطؤضِْةوة و بةضواض يةغةض ؾةٖطوانإ زياضى
نطابوو.
َو ية ْةَاْى ؾةٖطوا بةزار
زواى زةغاٍَ و زواى ضِاوةغتاْى ئاَازةنطزْى ؾةٖطوا ،خةي
بووٕ ،ضووْهة ؾةٖطوا بةضاْبةض بة ظيَطِ و بة تايبةتى ظيو ظؤض غووى بوو ،بة ئاغاْى
زةطواغرتايةوة ،زظةنإ ْةياْسةظاْى نة ثاضةيإ الية .زاضيوؾي غيَيةّ زوايري ثاؾاى
ٖةخاَةْيي ويػتى ؾةٖطوا ضاخ بهات ،بةآلّ ْةيتواْى يةبةض واضى زياضنطاوزا ظيَطِ و ظيوى
َو ية ئيَطإ ضيَ
َو بووٕٖ ،يَٓسة بيَ َتُاْةيي ية الى خةي
ئةو ؾةٖطواياْة بساتةوة نة الى خةي
بوو ،وايهطز داضيَهي زيهة ؾةٖطوا ضاخ ْةنطايَتةوة.
ئةضزةؾيَطى غيَيةّ زواى ئةوةى بوو بة ثاؾا ،ويػتى بضيَت ،غوضيا ية ئةواطؤضاغي يؤْاْى
وةضبططيَتةوة ،ئةو بريى بوو نة باونى واتة ئةضزةؾيَطى زووةّ ية يؤْاْييةناْى ويػت تانو
بطِطةناْى ثةضيآْاَةي ئاؾتى ( 387خ .ظ) ديَبةدىَ بهةٕ و زشى ئةواطؤضاؽ ببٓة ٖاوثةضياْى
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ئةو ،ئةواْيـ ئةو زاوايةيإ ثةغةْس ْةنطز ،بؤية ئةضزةؾيَطى غيَيةّ بطِياضيسا بةٖيَعى خؤيةوة
بطِواتة غوضيا و يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ ظةْطيَت.
َوةؾاْسوة ،ثياواْى ئيَطاْى ثةضوةضزةى
زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى زووةّ ئةضنى غةضباظى ٖةي
دةْطيإ ْةَا ،ئةضزةؾيَطى غيَيةّ بؤ دةْطى ئةواطؤضاؽ ثيَويػتى بةو ثياواْة بوو ،نة
ضِاٖيَٓاْى دةْطيإ نطزبيَت .ثةضوةضزة و ضِاٖيَٓاْى غةضباظى تاظة ثيَويػتى بةنات بوو،
ظاْسضاوة نة ية ضِابطزووزا ثةضوةضزةى غةضباظي ظؤضتطئ ناتي زةويػت ،ضووْهة غووز وةضططتٔ
ية ضةنى غاضز ثيَويػتى بة ٖيَعى دةغتةيي بوو غةضباظ زةبوواية َاوةيةى يةشيَط ثةضوةضزة و
غةضطةضَى َةؾل و ضِاٖيَٓإ بيَت تا ٖيَعى ثيَويػت ثةيسا بهات.
ئةضزةؾيَطى غيَيةّ زةضوو بؤ دةْطى ئةواطؤضاؽ و ْةيسةتواْى ضاوةضِوإ بيَت تا غةضباظة
ْويَيةنإ ثةضوةضزة زةنطئَ ،بؤية زوو ناضى ئةدماَسا ،يةنةَيإ ئةوة بوو نة غةضباظةناْى خؤى ية
َبصاضز ،زووةَيإ ئةوةبوو نة ٖةْسىَ
َةناْى (ناغيت) ٖةي
َة ؾاخٓؿيٓةنإ بة تايبةتى خيًَ
ْيَوإ خيًَ
ية ثياواْى بؤ غةضباظى باْطٗيَؿت نطزةوة و خػتٓيية بةض ضِاٖيَٓإ ،بؤ ئةوةى ية ناتى طةضِاْةوةى
ية دةْطى ئةواطؤضاؽ ،ئةوإ ضِاٖيَٓاْيإ تةواو بهةٕ و بتواْيَ بياْٗيَٓيَتة ْيَو يةؾهط.
َةناْى ناغيت( )4ئاضيايي بووٕ ،ية ضؤشئاواى ئيَطإ ْيؿتةدىَ بووٕ ،غٓووضى شياْى
خيًَ
ئةوإ بة تةواوي ْاظاْريَ ،يَصووْووغإ دياواظييإ ٖةية ية زياضنطزْى غٓووضى ْيؿتةديَ
بووْيإ ،بةآلّ طوَإ ْيية ئةو خيَآلْة يةو ْاوضةناْى (ثيـ نوة و ثوؾت نوة) زةشيإ و
يووضِةنإ ْةوةى ئةوأْ.
ؾاضاوة ْيية ثياواْى يووضِ نة ية ْاوضة ؾاخاوييةنإ زةشئ ،نةغاْيَهٔ بةٖيَع ،زييَط و
َة ية يووضِغتإ ظؤضٕ .ناغٓييةنإ ية
تةَةٕ زضيَصٕ ،تا ئيَػتةف شْإ و ثياواْى غةز غاي
يووضِةناْى ئيَػتة ثتةوتط و بةٖيَعتط بووٕ ،ضووْهة ٖةْسىَ يةو ْةضيتاْةيإ ْةبوو نة
ؾاضغتاْييةت ٖيَٓاى ،ئةوإ ضايإ ْةزةخواضز و دطةضةيإ ْةزةنيَؿا.
ثياو و شْاْى ناغٓى ية ضابطزوو ثرت ية غةز غاٍَ زةشيإ ،نةَرت ضِووي زةزا ثياويَو بة
ْةخؤؾي سيطيَتٖ ،ةْسىَ ية ثياوإ ية تةَةْى طةدمى ية دةْطسا زةنوشضإٖ ،ةْسيَهيؿيإ ية
( )4ناغيت ٖةَإ ناغي ياخؤ ناغٓييةنأْ نة باثرياْى تريةى يووضِٕ ،ئاؾهطاية نة يووضِةنإ يةنيَهٔ ية
ترية ٖةضة ضةغةْةناْى نوضز" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ثرييسا ،بة تةَةْةناْيـ وةى طةدمةنإ زةضووْة دةْط و ية تةَةْى ثياوة ناغيتةناْسا
غٓووضيَو ْةبوو بؤ ْةضووٕ بؤ غةضباظى و ثؿووزإ يةشيَط خيَوةت.
َى ئةوإ بوو ،ئةوإ ؾاض و خاْوويإ ْةبوو ،ية تةواوى تةَةْياْسا ية
َى يووضِةنإ َاي
تاوي
َةناْيإ ٖؤناضى ئةو
ْيَوإ ٖاويٓةٖةواض و ظغتاْةٖةواضزا ية ٖاَووؾؤ بووٕ ،يةوةضِاْسْى ئاشةي
نؤضة بةضزةواَة بوو.
ية نؤتايي ثايع و ئةوناتةى طصوطيا ية نويَػتاْةنإ بة تةواوةتى وؾو زةبوو ،ئةوإ ية
نويَػتإ بةضةو ثيَسةؾتة طةضَةنإ زةٖاتٓةوةَ ،ةضِ و َاآلتةناْيإ يةو ثيَسةؾتاْة
زةيةوةضِاْس ،ية ظغتاْسا بةضةو ْاوضة طةضَةنإ زةضِؤيؿذي ،ئةو ؾويَٓاْةى ئةوإ ييَيإ زةَاْةوة
َسا ئاو ية دؤطةية و ضِووباضةناْي ئةو
بة طؿتيي ئاوى ظؤضيإ ٖةبوو ،ية ٖةَوو وةضظةناْى غاي
ْاوضاْة ٖةبوو ،تا ئيَػتةف باضى غطِووؾتى ئةوىَ ْةطؤضِاوة.
دةْطى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ بة غةضنةوتوويي نؤتايي ٖات ،تةواوى ئةو
ؾاضاْةى غوضيا نة نةوتبووْة بةضزةغتى ئةواطؤضاؽ ،ية زةغتى زةضٖيَٓطايةوة ،بةآلّ نةَيَو زواى
ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية ،ئةضزةؾيَطى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بة زةغت باطواغي خوادة نوشضا.
باطواؽ غةضةتا بووة طةدميٓةزاضى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ،زواتط بوو بة بةضثطؽ ية تةواوى
ناضوباضى زاضايي وآلت و غةضَايةيةنى باؾي ططزنطزبؤوة.
َى ثاؾايةتيسا ناتيَو ظاْى باطواؽ بؤتة خاوةٕ غةضَاية
ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ية بيػتةّ غاي
و ٖيَعى ظؤض ،ويػتى بيهوشيَت و زةغت بةغةض غةضَايةنةيسا بططيَت ،بةآلّ باطواؽ ثيَـ
َى ( 338خ .ظ) شةٖط
زةغتى نطز ،بة ياضَةتى ئاضغيَؼ نوضِى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ية غاي
خواضزى نطز و نوؾتى ،دطة يةو ظاْياضيياْةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ يةباضةى ضؤْييةتي
نوؾتٓةنةيٖ ،يض ظاْياضيي زيهة ية بةضزةغتسا ْيية ،غةضضاوة ئيَطاْييةنإ بضوونرتئ
ظاْياضييإ يةو باضةوة ْيية.
َى ظؤضى ٖةبووبٔ ،زواى َطزْى يةاليةٕ باطواغةوة يةْيَو
ثيَسةضيَت ئةضزةؾيَطى غيَيةّ َٓساي
بطزضإ ،ئةواْةى َاْةوة بطيَتى بووٕ ية( :ئاضغيَؼ نة زواى باونى بة ٖؤى باطواؽ بوو بة
ثاؾا ،نوضِيَهي زيهةي بةثيَي طيَطِاْةوةنإ ٖةآلت بؤ الى ئةغهةْسةضى َةنسؤْى ،غيَ نضى
ئاتووغاى خوؾو و خيَعاْى ئةضزةؾيَطى غيَيةّ نة يةطةٍَ زايهيإ يةو نوؾتاضطةية ضظطاض
بووٕ).
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َةت بؤ َاوةى غيَ غاٍَ ثاؾا بوو ،بةنطزةْي باطواؽ
ئاضغيَؼ بة ٖةَإ ْاو بة ضواي
زةغةآلتيى بةضِيَوة زةبطز ،بةآلّ ناتيَو باطواؽ ٖةغتى نطز ئاضغيَؼ ْياظي ٖةية نة
َةناْيؿى نوؾت.
بيهوشيَت ،ئةو و َٓساي
َةناْى نوؾت؟،
زيػإ ظاْياضضيإ ْيية يةباضةي ئةوةي ئاخؤ باطواؽ ضؤٕ ئاضغيؼ و َٓساي
ضووْهة ية غةضضاوة ئيَطاْييةنإ ٖيض يةو باضةوة ْيية ،ية غةضضاوة يؤْاْييةناْيـ زضيَصةى
َى ( 335خ .ظ) ئاضغيَؼ و
ئةو باغة ْابيٓطيَت ،تةْيا ٖيَٓسة زةظاْري باطواؽ ية غاي
َةناْى نوؾت و ْةوة و وةضةى ثاؾاياْي ٖةخاَةْؿييةنإ يةْيَوضووٕ.
َٓساي
زواى ئةوة باطواغي خوادة َاوةى ؾةف َاْط بة غةضبةخؤيي ثاؾا بوو ،بةآلّ ية ٖةَوو
َسا ،ضووْهة ئةو ية ؾاظازةناْى ٖةخاَةْؿيي
اليةنةوة ْاضِةظايي ية ٖةَبةض خوادة غةضيٗةي
ْةبوو تا بتواْيَت فةضَاْطِةوايي بهات.
َػتهاضاْةوة ،نؤزؤَاْؤغى فةضَاْطِةواى
باطواؽ بؤ ئةوةى ْةنةويَتة َةتطغي بةضٖةي
ئةضَةْػتاْى ٖيَٓا ،نة ية خعَاْى زاضيوؾي زووةّ و بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِاْةوة ْةوةى ئةو بوو،
َبصاضز،
واتة ؾاظازة بوو ،نطزى بة ثاؾا ،نؤزؤَاْؤؽ ْاوى (زاضيوؾي غيَيةَى) بؤ خؤى ٖةي
بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِاْةوة ناتي بووْى بة ثاؾا تةَةْى ضٌ و ثيَٓر غاٍَ بوو.
يةو ثاؾاية نة زوايري ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي بووة ،زوو دؤضة بةغةضٖات طةيؿتووةتة ئيَُة،
يةنةَيإ ضريؤنيَهة ،ئةطةض ية ضِووى ئةزةبييةوة بايةخى ظؤضي ٖةبيَت ،ئةوا ية ضِووى
َيَصووييةوة بايةخى ْييةَ ،ةطةض ضؤشيَو ئةو بابةتة ئةزةبيياْة ية َيَصووى ئيَطإ ديَطري
بهطئَ.
بةثيَي زةقى يةنةّ زاضيوؾي غيَيةّ ياخؤ (زاضاى غيَيةّ) ثياويَهى زةغت و ظَإ نطاوة و
َهؿاْيَو ية طةوضةيي و ثانى زةضِووٕ زةضزةنةوت .ئةو خوزإ
زييَط بوو ،ية ضِووخػاضى ٖةي
َةتاْةية ،نة َطؤظيَهى تةواو ثيَويػتة ٖةيبيَتٖ ،يض نيَُاغيي ْةبوو ،بةآلّ
تةواوى ئةو خةغً
َيَري نة
يةو َيَصوواْةى بةضزةغذي ئةو بة ؾيَوةيةني زيهة ْاغيَٓطاوة ،بةآلّ زةبيَت ئةوةف بً
ْووغةضى ئةواْة َيَصووْووغاْى يؤْاْري ،واتة ثيَٓووؽ بة زةغت زوشَٓةوة بووة.
ية غةضضاوة َيَصوويية يؤْاْييةناْى نة ئيَػتة بةضزةغذي ،زاضيوؾي غيَيةّ ثياويَهى
تطغٓؤنة و خؤؾطوظةضإ بووة ،ناتيَو ضاوى بة يةؾهطيَو زةنةوت ية تطغإ زةنةوتة يةضظئ.
َبةغرتاوة،
َٓياييةوة ية ضِووى زوشَٓايةتييةوة ٖةي
ئةو بةؾة ية ْووغيٓى يؤْاْييةنإ بة زي
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ضووْهة نؤزؤَاْؤؽ نة ْاوى زاضيوؾي غيَيةَى بؤ خؤى زاْابوو ،ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى
غيَيةّ بةؾساضى ية دةْطسا نطزبوو ،ئاظايةتى ظؤضي ْواْسبوو ،ئةضزةؾيَطى غيَيةّ وةى ثازاؾت
بؤ ئاظايةتييةناْى مشؿيَطى ظيَطِى ثيَ بةخؿي و ئةوى نطزة فةضَاْطِةواى ئةضَةْػتإ،
ئةضزةؾيَطى غيَيةّ ئةو نةغة ْةبوو ،نة بة بيَ ظاْيٓى ييَٗاتوويي مشؿرييَهى ظيَطِ بهاتة زياضى
بؤ نةغيَو ،ئةطةض ْةظاْيَت نيَية! ،.بؤية زةتواْطيَت بطوتطيَت ئةطةض زاضيوؾي غيَيةّ بة وتةى
يؤْاْييةنإ نيَُاغيى ظؤضيؿى ٖةبوو بٔ ،بةآلّ تطغٓؤى ْةبوو ،بةآلّ زووضْيية نة بة وتةى
يؤْاْييةنإ خؤؾطوظةضإ بووبيَت ،ضووْهة ئةونات سهووَةتى ٖةخاَةْؿييةنإ طةْسةٍَ
َةتى ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى
َططى خةغً
ببوو ،ضيسيي ؾاظازة و غةضزاضةنإ ٖةي
ٖةخاَةْؿيي ْةبووٕٖ ،ةَوويإ ضِوويإ نطزبووة ضِابواضزٕ و غةضطةضَى ئاغووزةيي دةغتةيي
بووٕ.
زواى بووْى بة ثاؾا يةنةّ ناضى زاضيوؾي غيَيةّ نوؾتٓى خوادة باطواؽ و ظةوتهطزْى
َةنةى بوو ،يةباضةى نوؾتٓى ئةو وتى":ئةو ثياوة ْاثانى بةضاْبةض بة زوو
غةضَاية و َاي
ثاؾاى ثيَـ َٔ نطزووة ،نة غةضَايةى خؤى بة ٖؤى ئةواْةوة زةغت نةوتبوو ،طوَامن ْةبوو،
ئةطةض ظيٓسوو سييَٓيَتَٓ ،يـ زةنوشيَت ،بؤية ئةوّ نوؾت ،تانو بةزةغت ثيالْطيَطِي ئةو نة
َي نوؾتِٓ زةزات ،يةَة ظياتط ْاضِاسةت ْةمب".
ٖةوي
زاضيوؾى غيَيةّ زواى ئةوةى ية َةتطغي باطواؽ ضظطاضى بوو ،بة وتةى يؤْاْييةنإ
زةغتى بة ضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى نطز ،يةطةٍَ غيَ ٖةظاض شٕ ،نة ية نؤؾهة دياواظةناْيسا
ٖةبووٕ ،بةضزةواّ خةضيهي ضابواضزٕ بوو.
َيَري ظؤضيٓةى ئةو شْاْة نةْيعةنى
ئةطةض شَاضةى غيَ ٖةظاض ظيَسةضِؤيي ْةبيَتْ ،اضاضئ بً
بةضزةغتى شْاْى ثاؾا بووٕ ،ضووْهة ٖيض ثياويَو تواْاى ضابواضزْي ْيية ،يةطةٍَ ئةو شَاضة
َى بوو.
ظؤضة ية شْإ ،بة تايبةتى زاضيوؾى غيَيةّ ناتى بة زةغةآلت طةيؿتٓى ضٌ و ثيَٓر غاي
َاوةيةى بةغةض ثاؾايةتيي زاضيوؾي غيَيةَسا ْةضِؤيؿتبوو ،زيػإ بابةتى دةْطى يؤْإ
ٖاتةوة ثيَؿيَ ،ئةجماضةيإ دةْطةنة ظؤض قوضغرت بوو ية داضةناْي زيهة.
بةض يةوةي زاضيوؾي غيَيةّ ببيَتة ثاؾا ،فًيح ثاؾاى َةنسؤْيية ٖيَطؾي نطزة غةض ئاغياى
بضووى ،بةآلّ ْةيتواْى ثيَؿطِةوى بهات و طةضِايةوة بؤ َةنسؤْيية ،ية َةنسؤْيية نوشضا و
نوضِةنةى نة ْاوى ئةغهةْسةض بوو ية دياتى ئةو بوو بة ثاؾا.
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ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة زةغةآلتْ ،اوى ئةغهةْسةضى غيَيةّ بوو ،زواتط بة
ئةغهةْسةضى طةوضة ْاغطا ،ثيَـ ئةو زوو ئةغهةْسةضي زيهة ثاؾاى َةنسؤْيا بووٕ .ئةو ية
َى ( 356خ .ظ) ية باونيَهى ئاظا بة ْاوى (فًيجى زووةّ) و زايهيَهى ثتةوناض بة ْاوى
غاي
(ئؤيةَجيا) ٖاتة زْياوة ،زواى ئةوةى نةَيَو طةوضة بوو ،ثياويَو بة ْاوى (ييعى َاخؤؽ) نطا
بة ضِاٖيَٓةضى ،ييعى َاخؤؽ ية بٓةضِةتسا ئيَػجاضتى بوو ،زاغتاْى تةضَؤثيٌَ نة ئيَػجاضتةنإ
ْووغيبوياْةوة ،بةضزةواّ زةخيويَٓسةوة ،يةطةٍَ ٖةَوو خويَٓسْةوةيةنسا ضقى بةضاْبةض بة
ٖةخاَةْؿييةنإ ْويَ زةبؤوة ،زةظاْري ية دةْطى تةضَؤثيٌَ غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ
(يئوْيساؽ) ثاؾاى ئيَػجاضت و غةضباظة ثاغةواْة تايبةتييةناْى ئةويإ نوؾت.
ييعى َاخؤؽ ضووْهة ضقى ية ئيَطاْييةنإ بوو ،زواى ئةوةى بوو بة ضِاٖيَٓةضى ئةغهةْسةض،
َى ئةو نوضِةزا ضاْس ،بة ططضياْى ظؤض ٖيَطؾي ئةغهةْسةض
تؤوى نونيٓةي بةضاْبةض بة ئةوإ ية زي
َيسا ضيَٓسضابوو.
بؤ ئيَطإ بؤ ئةو نيٓةية زةطةضِيَتةوة ،نة يةاليةٕ َاَؤغتانةى ية زي
فًيجى زووةّ واتة باونى ئةغهةْسةض ،دةْطاوةضيَهى ئاظا و زييَط بوو ،بة ثيَويػتى ظاْى
نوضِةنةى بة ؾيَوةيةى ثةضوةضزة بهات ،نة ٖوْةضةناْى دةْط وةى ئةغجػواضى ،تريٖاويَصي،
َساْى ضِّ بعاْيَت .تانو ئةغهةْسةض طةوضةتط زةبوو ،دواْرت و بةٖيَعتط
مشؿيَط وةؾاْسٕ و ٖةي
َساْى ضِّ و زيػو ،نة َةنسؤْييةنإ
َةواْى ٖةي
َيسا ،بوو بة ثاي
زةبوو ،ية تةَةْى ٖةشزة غاي
ٖؤططى ٖةضزوونيإ بووٕ.
َى ،باونى ئةوى ْاضزة الى ئةضغتؤ نة
ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة تةَةْى غيَعزة غاي
طةوضةتطئ ظاْاى يؤْإ بوو ،ئةضغتؤ ية ئاَازةيي ئةغهةْسةض بؤ فيَطبووٕ ،غةضى غووضَِا.
َى تةَةْى تةواوى ئةو بابةتاْة فيَطبوو ،نة
ئةغهةْسةض ية َاوةى غيَعزة تا ؾاظزة غاي
َاَؤغتانةى زةيعاْى يةباضةى (فيعيوَ ،يتافيعيو ،بريناضى و ئةزةب) ،ئةضغتؤ ثيَى وت:
(َٔ ٖيضي زيهةّ ْيية فيَطى تؤى بهةّ ،ئةوة تؤى نة بة ضواْري ،ية زاٖاتووزا زةناضيت
ٖةْسىَ بابةمت فيَط بهةى).
ئةغهةْسةض زواى ئةوةى زةغتى بة ثاواخنواظى نطزٖ ،ةَوو ئةو بابةتة غةضةدمطِانيؿاْةى
زةيبيٓري بة تايبةتى يةباضةى ئيَطإ بؤ ئةضغتؤى َاَؤغتاى زةْووغي و زةيٓاضزٖ ،ةْسىَ يةو
ْاَاْة ية ويَطاْهاضى و ؾةضِةناْى غةضزةَةنإ ثاضيَعضاوٕ ،ئةَطِؤ زةنطيَت ئةوإ خبويَٓيٓةوة و
بعاْري ئةغهةْسةض ئةو ثياوة بووة ،نة بؤ قوتابي بووْى ئةضغتؤ ؾياو بيَت.
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ييعى َاخؤؽ بةضزةواّ ئةغهةْسةضى بةضاْبةض بة ئيَطاْييةنإ ضِم ئةغتووضتط زةنطز و ثيَي
َةواْى ئةفػاْةيي و ْاغطاوى يؤْإ).
زةوت :تؤ نوضِى ئاؾيًى (ثاي
َؤغي َيَصووْووؽ و ْووغةضى بةْاوباْطى يؤْإ ،نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض ضوو بؤ
ئاضيػتؤثؤي
ئيَطإ ،تانو َطزٕ يةويَٓسةض َايةوة ،ية ثةضِتوونة طةوضةنةيسا نة يةْيَوضووة ،زواتط يةاليةٕ
ظاْاى دوططافى َيَصوويي (ئيَػرتابووٕ) ٖةْسيَهى ْووغطاوةتةوةْ ،ووغيويةتى( :ئةغهةْسةض
َيَؿهى بةٖيَع بووٖ ،يضى بري ْةزةضوو ،ضِووخػاضي َووى نةَى ثيَوة بوو ،تا ضةْس ضؤش
َييةوة غةضدمطِانيَـ و
ثيَويػتى بة ضيـ و مسيٌََ تاؾري ْةبوو ،ضووْهة ظؤض قؤظ بوو ،ية َٓساي
زةوضوبةضةنةى ٖؤططي ببوو ،ئةو قؤظى و دواْييةى ٖةيبوو تا زوايري ضؤشةناْى تةَةْى
َايةوة).
ئةو ثياوة قؤظ و دوإ و ظاْاية نة َيَصووْووغةنإ ئةويإ ية ضيعى خوزاوةْسياْى يؤْإ
ْاغاْسووة ،يةنيَو بوو ية خويَٓطِيَص و بيَ بةظةييرتئ دةْطاوةضةناْى ديٗإَ ،يَصووْووغة
َٓةوة ،بؤ
َطِةقى و تووْسوتيصي ئةو ثياوة بؿاضْةوة و بة بيَ زةْطى بيٗيًَ
َياْساوة زي
يؤْاْييةنإ ٖةوي
صيووْة ية زواى دةْطى ططاْيو ،نة يةنةّ دةْطى ئةو ية زشي ٖةخاَةْؿييةنإ بووْ ،ووغيوياْة:
(ئةغهةْسةض بيػت ٖةظاض غةضباظى ئيَطاْى زيٌ نطزٖ ،ةض بيػت ٖةظاض غةضباظةنةى نوؾت).
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة ئةغهةْسةض بؤية ضووة ئيَطإ و وآلتاْي زيهة تانو
زضيونطاغييةت ية ديٗاْسا ثةضة ثيَبسات و "ؾاضي صيووْةيي" ضيَ بهات ،نة تيايسا ٖةَوو
تانةنإ بة ئاغووزةيي و خؤؾٓووزي بصئ ،بةآلّ ئةغهةْسةض ٖةْطاوى زةْاية ٖةض ؾاضيَهى
ئيَطإٖ ،ةَوو ثياواْى زةنوؾت و َٓساٍَ و شْةناْيؿى وةى نؤيًة زةفطؤؾت ،ئةوة يةاليةٕ
خوزى َيَصووْووغة يؤْاْييةناْةوة ْووغطاوةْ ،ةى يةاليةٕ ئيَطاْييةناْةوة.
ئةو تاواْاْةى ئةغهةْسةضي َةنسؤْي نطزى ،ضةْسئ غةزة ،زواتط ْة دةْطيعخإ و ْة
تيُوضى يةْط بؤيإ ْةنطا ئةدماَي بسةٕ ،يؤْاْييةنإ ئيَطاْييةناْيإ بة بةضبةض ْاوزةبطز ،ية
ناتيَهسا ئةفػةض و غةضباظةناْى ئةغهةْسةض زضِْسةييإ ،ية زضِْسةيي ئاشةآلْي َيٓاى ؾيَط و
َٓط تيَجةضِاْس.
ثً
زواى نوشضاْى فًيجى زووةّ ،ئةغهةْسةض طةيؿتة غةض تةخيت ثاؾايةتي ،ييعى َاخؤؽ بة
َةنى ئيَطاْييإ يةْيَو
ئةغهةْسةضى وت :ئيَػتة ناتى ئةوة ٖاتووة ،نة بطِؤيتة ئيَطإ و ضةضةي
ببةى.
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ئةغهةْسةض وتى :تا ئةو ناتةى بة تةواوةتى زةغةآلتيى يؤْامن ية زةغتسا ْةبيَتْ ،اتوامن
بطِؤَة ئيَطإ ،ضووْهة ئةطةض بةغةض ٖةَوو يؤْاْسا باآلزةغت ْةمب ،زواى ضؤيؿتِٓ بؤ ئيَطإ،
ئةوإ يةطةٍَ ْةتةوةناْى يؤْإ ية زشى َٔ زةبٓة ٖاوثةضيإ و يةْيَوّ زةبةٕ.
ئةغهةْسةض ية ضؤشى ؾةغت و يةنةَى زواى َطزْى باونى ،يةؾهطنيَؿيي نطزة غةض
َةتة ؾاضة طةوضةناْى يؤْإ ،يةؾهطةنةياْى تيَو ؾهاْس و ئةو
تػازي ،نة يةنيَو بوو ية زةوي
وآلتةى زاطرينطز ،بيَ ويَػتإ ضؤيؿت تانو (تةبؼ) زاطري بهات ،نة ديا بوو يةو (تةبؼ)ـةى
َةتة
ية َيػط ٖةبوو ،زواى زاطرينطزْى تةبؼ ،ئةغهةْسةض بةضةو ئةغيٓا ضؤيؿت و ئةو زةوي
َةتة
ؾاضةف بيَ دةْط باآلزةغتى ئةغهةْسةضى ثةغةْسنطز ،زواى ئةوة تةواوى ئةو زةوي
ؾاضاْةى ية باؾووضى يؤْإ واتة ثًؤثؤْع بووٕ ،بةضفةضَإ بووْيإ بةضاْبةض ئةغهةْسةض
زةضبطِى ،بةّ ؾيَوةية ئةو غةضزاضة طةدمة تواْى زةغت بة غةض تةواوى يؤْاْسا بططيَت.
زواى ئةو غةضنةوتٓة ييعى َاخؤؽ ثيَي وت :ئيَػتة نة تةواوى يؤْاْت ية بةضزةغتة ،بطِؤ
َة.
َةنيإ َةٖيًَ
بؤ ئيَطإ و ئيَطاْييةنإ يةْيَو ببة و ضِةضةي
ئةغهةْسةض يةؾهطيَهى ية بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةضباظى غواضة ئاَازة
نطز ،بؤ ئةوةى بطاتة ئيَطإٖ .ةَوو غةضباظةناْى يؤْاْى بووٕ ،ئةغهةْسةض ثيَياْي وت( :ئيَُة زةضيٓة
َةَةْستطئ زاْيؿتوواْى ديٗأْ ،ظيَطِى ئيَطإ ية زْيازا
وآلتيَو ،نة زاْيؿتوواْى ئةويَٓسةض زةوي
ْاوباْطى ٖةية ،طةيؿتيٓة ٖةض ؾاضيَو َٔ ئيَوة ئاظاز زةنةّ ،يةوةى ٖةضضى زةتاْةويَت بة تاآلْى
َٓياتإ زةنةَةوة،
ببةٕٖ ،ةض شٕ و ثياويَهى طةْر نة ويػتتإ بؤ نؤيًةيي بيٗيَٓٔ و بيفطؤؾٔ َٔ ،زي
نة ٖةضيةنة ية ئيَوة يةو طةؾتةزا بة بيػت تاآلٕ ظيَطِةوة زةطةضِيَٓةوة).
ئةغهةْسةض بةو ٖيواية غةضباظةناْى خؤى بة دؤف ٖيَٓا ،ئةوزةَة بةضةو ئاغياى بضووى
نةوتةضِىَ تا خؤى بطةيةْيَتة ئةو ؾويَٓةى ئيَػتة ية وآلتى توضنياية ،نة بة ْاوى ْيُضة
زووضطةى (طازي ثوزي) زةْاغطيَ ،ئةو ْيُضة زووضطةية ية غةضزةَى ئةغهةْسةضزا بة
(خطؤظؤؽ) ْاوزةبطا ،طةضِوويةى زةنةوتة تةْيؿت ئةو ْيُضة زووضطةية ،نة ئيَػتة بة
(طةضِووى زةضزةْيٌ) ْاغطاوة ،ئةونات بة (ٖيًَػجؤْت) زةْاغطا ،ئةغهةْسةض بة الغايي
خةؾاياض ؾا ثطزيَهى بة بةيةَةنإ يةغةض طةضِووى زةضزةْيٌ ضيَ نطز ،بةآلّ ئةو ضؤشةى
َهؿابوو ،نة ثطزةنةى
ويػتى يةؾهطةنةى يةغةض ثطزةنة بجةضِيَٓيَتةوة ،زةضيا بة ضِازةيةى ٖةي
تيَهؿهاْس.
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يؤْاْييةنإ باوةضِيإ بة ؾتى زووض ية ضاغتى و ئةقٌَ ٖةبوو ،تةْاْةت بؤ بابةتى ظؤض
ئاغايي زةضووْة الى غةيب بيَصةنإ ،نة ييَٗاتووتطيين غةيب بيَصةنإ ئةواْةى ثةضغتطةى
زويفى بووٕ و ثطغياضيإ ييَ زةنطزٕ .زواى تيَهؿهاْى ثطزةنة بة ٖؤى طيَصةيوونةوة،
غةضزاضيَهى ئةغهةْسةض بة ْاوى (ثاضَةْيؤٕ) وتى( :ئةو طيَصةيوونةية يةاليةٕ خوزاوةْسياْةوة
ْاضزضاوة تانو ئيَُة تيَ بطةيةْٔ ،نة ْابيَت بؤ دةْطى ثاؾاى ئيَطإ بضري).
ئةغهةْسةض وتى :خوزاوةْسيإ ئةو طيَصةيوونةيإ ْاضزووة تانو تيَُإ بطةيةْٔ ،نة
ثيَويػتة ثةية بهةئ ية ضووصيإ بؤ دةْطى ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ،ئةطةضْا وةضظى طؤضِاْى
نةؾوٖةوا زيَت و ئيَُة ية دةْط زةطةضِيَٓيَتةوة ،ئةوةبوو فةضَاْى نطز ية زةوضوبةض نةؾتيي
بيَٓٔ تانو غةضباظةناْى بة نةؾتيي ية زةضزةْيٌ بجةضِيَٓيَتةوة ،ثيازة و غواضةنإ بة نةؾتيي
طواغرتاْةوة بؤ ضؤشٖةآلتى طةضِووةنة.
ٖةض نة ئةغهةْسةض ية زةضزةْيٌ ثةضِييةوة و طةيؿتة ئاغياى بضووى ،فةضَاْطِةواى ييسى
َى بؤ زاضيوؾي غيَيةّ ْاضز و وتى :بةثيَي ئةو ظاْياضيياْةى َٔ ٖةَة ،ئةغهةْسةض بةغةض
ٖةواي
َى بةضةو ئيَطإ
ٖةَوو يؤْاْسا باآلزةغت بووة و ئيَػتة ٖاتووةتة ئاغياى بضووى ،بيَ زووزي
زيَت ،بةآلّ ئةطةض بؤ َٔ ثاضة و ٖيَعى ياضَةتيسةض بٓيَطى ،ئةو زةطةضِيَُٓةوة.
ْةظاْسضاوة نة ئةو ضاثؤضتة طةيؿتووةتة زاضيوؾي غيَيةّ ياخؤ ْا ،ضووْهة ية ثةضِتوونة
يؤْاْييةناْسا باغي ْاضزْى ضِاثؤضت ٖةية ،بةآلّ باغي طةيؿتٓى بة زاضيوؾي غيَيةّ ْيية.
ويَطِاى ئةوةي طوَاصيإ ْيية ،نة زاضيوؾي غيَيةّ ية باآلزةغتى ئةغهةْسةض ية يؤْإ و ٖاتٓى
بؤ ئةغياى بضووى ئاطةزاض بووة ،بة ططضياْى ظؤض ٖةغتة زوشَٓهاضييةناْى ئةوي بةضاْبةض بة
ئيَطإ ظاْيوة ،ضووْهة بة ٖؤى ثيَوةْسيي باظضطاْي ية ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةنإ ،يةو
باضةيةوة ظاْياضيي بةضزةواّ ٖةبووة.
َطةمشإ بؤ ئةوة ْاضزْى يةؾهط بووة يةاليةٕ زاضيوؾي غيَيةَةوة بؤ ضيَططتٔ ية
بةي
ئةغهةْسةض ،ئةطةض ئةو ظاْياضيي ْةبوواية ،يةؾهطى ْةزةْاضز .ئةو يةؾهطةى زاضيوؾي غيَيةّ
بؤ ضيَططتٔ ية ئةغهةْسةض ْاضزى بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ثيَهٗاتبوو ية غةز ٖةظاض
نةؽ ،نة ئةو شَاضةية ظيَسةضِؤيي تيَساية ،ئةو يةؾهطة ية غي ياخؤ ضٌ ٖةظاض غةضباظ
ثيَهٗاتبوو ،نة ية ضواْطةى ثيَساويػتيية دةْطييةنإ بة يةؾهطيَهى ْاناٌََ زازةْطيَت،
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ضووْهة ْة طاييػهةى دةْطىْ ،ةبوضدى طةضِؤى و ْةَةدمةْيكيإ ثيَ بوو ،ية ناتيَهسا ية
غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ طاييػهةى دةْطى يةنيَو بوو ية ضةنة ناضيطةض و بةٖيَعةنإ.
يةو ضٌ ٖةظاض غةضباظةى زاضيوف بؤ دةْطى ئةغهةْسةضى ْاضز ،ثاظزة ٖةظاضيإ ية
غةضباظة بةنطيَطرياوة يؤْاْييةنإ بووٕ ،ية ثةْا غةضباظة ئيَطاْييةناْةوة زةضِؤيؿذي .ئةو يةؾهطة
ية نةْاضى ضِووباضي (ططاْيو) نة ْاوة زضوغتةنةى ية نؤْسا (ططاْيهؤؽ) بوو ،طةيؿتٓة
يةؾهطى زاضيوف .ئةو ضِووباضة غةضضاوةنةى ية ؾاخى (ئايسا) نة زةنةويَتة باؾووضى زةضياي
َةضَِةضِةوة ،زواى َةوزايةنى نوضت زةضِشيَتة ْيَو ئةو زةضياية ،تا ئيَػتة َاوة ،بؤ ظاْري
يةغةض ْةخؿةى توضنياى ئيَػتة ؾاضيَو بة ْاوى (باييو غري) بسؤظْةوة ،ئةو ضِووباضة ية
ضؤشئاواى ئةو ؾاضة ية باؾووض بؤ بانوض زةضِوات ،يةو ضِووباضاْةية نة ية نؤتايي ٖاويٓإ ئاويإ
تيَسا ْاَيَٓيَت ،ئةونات ضووْهة وةضظى بةٖاض بوو ٖيَؿتا ئاوى ٖةبوو.
َى ( 334خ .ظ)
ئةو ضؤشةى ئةو زوو يةؾهطة بةيةى طةيؿذي ،ؾةغت ضؤش ية بةٖاضى غاي
تيَجةضِي بوو ،بة ثيَضةواْةى ْووغيٓى َيَصووْووغة يؤْاْييةناْةوة زاضيوف خؤى يةطةٍَ ئةو
يةؾهطة ْةبوو ،نة ية نةْاضى ضِووباضي ططاْيو طةيؿتة يةؾهطى ئةغهةْسةضْ ،ووغيٓةناْى
َؤؽ ،ثاضةَةْيؤْٕ ،ى ناتووض و نوزي
ئةو نةغاْةى يةطةٍ ئةغهةْسةض بووٕ وةى (ئاضيػتؤثؤي
تؤؽ) ئةو بابةتة ثؿرتِاغت زةنةْةوة .زاضيوؾي غيَيةّ ية دةْطى زواتط نة دةْطى (ئيػؤؽ)
بوو بةؾساضبوو ،بةآلّ ية ططاْيو بةؾساض ْةبووة.
َطةيةى ياخؤ غةضضاوةيةنى ئيَطاْيُإ ْييةٖ ،ةضضى
غةباضةت بة دةْطى ططاْيو ٖيض بةي
زةيعاْري ية غةضضاوة و َيَصووْووؽ و ْووغةضة يؤْاْييةناْى ٖاوضِيَي ئةغهةْسةضةوةية .شَاضةى
ٖاوضِيَهاْى ئةغهةْسةض نة ْاويإ ية َيَصووزا َاوةتةوة ،ظؤضٕٖ ،ةْسيَهيإ َيَصووْووؽ بووٕ
ياخؤ بؤ ٖوْةضنطزٕ َيَصوويإ زةْووغييةوة.
ية غةضةتاى َيَصووى ْووغطاوى ئيَطاصيإ ثيَهطز ،نة نوضوف و زواتط زاضيوف ضةْس ضيَػا و
ياغاى ضيَهيإ بؤ يةؾهطةناْيإ زاْا و ضةْس بٓةَايةنيإ بؤ زاْاْى ئؤضزووطة بطِياض ييَسا ،ية
ئؤضزووطةناْيإ ؾةقاّ و نؤآلْيإ زاْا ،ية ضواضضِياْةنإ ،دطة ية ناتةناْى ثةالَاضى
يةْاناوى زوشَٔ ،ضِووْانيإ زازةْا ،تانو ئةو نةغةى ية ضؤش ياخؤ ؾةو زيَتة ْيَو ئؤضزووطة
بتواْيَت ٖةض نةغيَهى زةيةويَت ،بيبٓيَت.
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ئةو ضيَػا و ضيَهاضييةى ية ئؤضزووطةناْى ٖةخاَةْؿيي ٖةبوو ،ية ناتى بةيةى طةيؿتٓى
ئةو زوو يةؾهطة بة ضازةيةى غػت و خطاخ بوو ،نة بة وتةى (ْى ناتؤض) نة ية ٖاوضِيَهاْى
ئةغهةْسةض بوو ،ئةو ؾةوة غةضباظة َةنسؤْييةنإ زةضووْة غةضباظطةى ٖةخاَةْؿيي و
زاْووغتاْسْيإ يةطةٍَ غةضباظة يؤْاْييةنإ زةنطز.
غةضباظة يؤْاْييةناْى ْيَو يةؾهطى ئيَطإ يةو غةضباظاْة بووٕ ،نة زواى ئةضزةؾيَطى
زةغتسضيَص وةى بةنطيَطرياو ٖاتبووْة ْيَو يةؾهطى ئيَطإ ،ئاؾهطاية زاْووغتاْسْى ْٗيَٓى
غةضباظة َةنسؤْييةنإ ية ئؤضزووطةى ٖةخاَةْؿيي يةطةٍَ ئةواْسا بؤ ض َةبةغتيَو بووة ،بة
َٓياييةوة غةضباظاْى ئةغهةْسةض زاوايإ ية ئةوإ نطزووة تانو ثاٍَ بسةْة يةؾهطى يؤْإ و ية
زي
َسا ْاطودميَت نة ية ؾةوى ثيَـ ؾةضِزا ،ية
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي بهؿيَٓةوة ،بةآلّ يةطةٍَ ئةقً
ئؤضزووطةيةى نة ية بةضاْبةض زوشَٔ بيَتٖ ،يَٓسة ْاضِيَهى و بيَ ئاطايي ٖةبيَت ،نة غةضباظاْى
َةنةناْى خؤيإ بهةوْة زاْووغتاْسٕ و
زوشَٔ بتوأْ بيَٓة ْيَو ئؤضزووطةنة و يةطةٍَ ٖاوضِةضةي
ٖاْيإ بسةٕ بؤ ْاثانى ،بةآلّ ْووغيٓةناْى ٖاوضِيَياْى ئةغهةْسةض ئةوة باؽ زةنةٕ،
ضِووزاوةناْى ضؤشى زواتطيـ ئةو وتةية ثؿرتِاغت زةنةْةوة.
ئةو ؾةوة ية ناتيَهسا غةضباظاْى ئةغهةْسةض بة ئاظازى زةضووْة ْيَو غةضباظطةى
َةنةناْى خؤيإ ٖاْسةزا ،ئةغهةْسةض و ضةْس نةغيَو ية غةضزاضةناْى
ٖةخاَةْؿيي ٖاوضِةضةي
َيُيؤؽ) ثيَهةوة بةؾيَو ية ثةضِتوونى زاغتاْى ئيًيازى
وةى (غًؤنؤؽ ،يؤَةْؤؽ و بةتً
ٖؤَةضيإ زةخويَٓسةوة ،نة بطيَتى بوو ية زاغتاْى دةْطى (تطؤى).
زواى ئةوةى نةَيَو ية ئيًياز خويَٓسضايةوة ،غةضزاضةنإ ية خيَوةتى ئةغهةْسةض زةضضووٕ
و ضووْة خيَوةتةناْى خؤيإ .يؤَةْؤؽ بةضزةغتى ئةغهةْسةض ،نة ٖةْسىَ ْووغيٓى يةباضةى
ئةو ْووغيوةتةوة ،خواضزْى ئيَواضةى غةضزاضى َةنسؤْي بطز ،خواضزْى ئةو ؾةوةى بطيَتى بوو
َي
ية ثاضضةيةى ْإ و نةَيَو ثةْري و قاثيَهى بضووى يةو ظيتووْاْةى يةْيَو خوىَ و تويَهً
ٖةْاضزا طريابووْةوة يةطةٍَ يةى داّ ؾةضاب بوو ،بةآلّ ئةغهةْسةض ٖةضزةّ بةو خواضزْة
ئاغايية ضِاظى ْةزةبوو ،ية ناتى ثؿووزا خواضزْى خؤف و ظؤضى زةخواضز ،ية خواضزْةوةى
ؾةضاب ظيَسةضِؤيي زةنطز و زةيوت ٖةض نةغيَو ية ناتى ثؿوو زةغت بة خواضزٕ و خواضزْةوة
بططيَتْ ،اغوثاغطوظاضي بةضاْبةض بة خوزاوةْسييإ نطزووة.
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َة ثؿتةنةى تانو يةو
زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ْاْى ؾةوى خواضز ،غةضى خػتة غةض نؤي
ؾةوة نوضتاْةى بةٖاضزا ،نةَيَو ثؿوو بسات ،ضووْهة ئةو ية دةْطسا وةى ٖةضيةنة ية
َةثؿتةنةيسا ٖةيبوو ناتى بةغةض زةبطز.
غةضباظةناْى خؤى بةو ؾتاْةى ية نؤي
ثاؾإ ئةغهةْسةض ضِانؿا تا خبةويَت ،بة وتةى يةنيَو يةو بةضزةغتاْةى ْاوى (ٖةفاؽ تيؤٕ)ـة،
َى خوزاوةْسياْى يؤْإ بؤ
َيسا بووْ ،ةتةْيا خوزاوةْسى دواْى ية ؾاخى ئؤيؤَجى َاي
نة يةطةي
بيٓيٓى ئةغهةْسةض ٖاتة خواضيَ ،بططة تةواوى خوزاوةْسيإ ،تةْاْةت ظيَئؤغى خوزاوةْسى
خوزاوةْسياْى يؤْإ نة ية ظَاْى ضؤَى بة (شووثي تيَط) ْاغطابوو ٖاتٔ بؤ تةَاؾانطزْى
ئةغهةْسةض.
ٖةَوو ئةو بابةتاْةي باغي ئةغهةْسةضيإ نطزووة ،يةاليةٕ ٖاوضِيَيةناْييةوة بووة ،نة
ٖيَٓسةي باغي دواْى غةضزاضى يؤْاْيإ نطزووةٖ ،يَٓسة باغيإ ية ئاظايةتيى ئةو ْةنطزووة،
ئةو ؾةوة بةوتةى ناغةييَػةناْى ئةغهةْسةض تةواوى خوزاوةْسيإ بؤ بيٓيٓى ئةو ٖاتبووْة
خواضةوة نؤتايي ٖات و غجيَسةي بةيإ ٖات.
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية الى ضاغت ،يةؾهطى يؤْإ ية الى ضةثى ضِووباضةنة بووٕ ،بة
َؤؽ يةؾهطى يؤْاْى بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية
وتةى ئاضيػتؤثؤي
ضِووباضةنة ثةضِيٓةوة ،ئاوى ضِووباضةنة ٖيَٓسة ْةبوو ،نة ضيَطط بيَت ية ثةضِيٓةوةى يةؾهطةنة.
َيَت يةؾهطى ئيَطإ بؤ ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض ئةغهةْسةض ية ضِووباضي
َُاْى زةي
َسنةى ئةي
ْؤي
َى ( 334خ .ظ) بوو،
ططاْيو ثةضِييةوة ،ئةو ضؤشة ضؤشى ؾةغت و يةنةَى بةٖاضى غاي
يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زواى ثةضِيٓةوة ية ضِووباضةنة زةغتيإ بة ٖيَطف نطز.
وةى ْةضيتى ٖةَيؿةييإ يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي زابةف بووٕ بةغةض زوو ؾةضِطة،
َى يةؾهط) ،يةزةطيـ ٖةبوو ،الى ضةثى ئيَطاْييةنإ ،يؤْاْييةنإ بووٕ نة ية
ْاوةضِاغت (زي
َى يةؾهطى
ْيَوإ زة بؤ ثاظزة ٖةظاض نةؽ زةبووٕ ،يةطةٍَ زةغتجيَهى ؾةضِزا الى ضِاغت و زي
ٖةخاَةْؿيي ٖيَطؾيإ نطزٖ ،ةَوو غةضباظة يؤْاْييةناْى الى ضةثى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي
خؤيإ زاية ثاٍَ يةؾهطى يؤْإ.
ئةو ْاثانيية بة تةواوةتى ئيَطاْييةناْى ؾةثطظة نطز ،ضِووْة ناتيَو الى ضةثي يةؾهطيَو
يةثطِ ضؤٍَ زةبيَت ،باضى ئةو يةؾهطة ضؤٕ زةبيَت .بةؾيَو ية بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظة ثيازة و
ضواض ٖةظاض غةضباظة غواضةنة ،بة زة تا ثاظزة ٖةظاض غةضباظة يؤْاْييةنةى الى ضةثي يةؾهطى
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ئيَطإ بةٖيَع بووٕ ،بة زةوضى زٍَ و الى ضِاغتى يةؾهطى ئيَطاْسا غووضِاْةوة و طةَاضؤى
ٖةخاَةْؿييةناْياْسا.
تةْاْةت يةى زيَط يةباضةى ئةو دةْطة ية غةضضاوة ئيَطاْييةناْسا ْيية ،بة وتةى غةضضاوة
َجؿت بة غةضباظة
يؤْاْييةنإ ئةو يةؾهطةى ٖةخاَةْؿيي نة ٖاتبؤوة دةْطى ئةغهةْسةض ،ثاي
َبووْى الى ضةثي يةؾهطةنةيإ و زواى ئةوةى ئةو غةضباظة
يؤْاْييةنإ ٖاتبووٕ ،بة ضؤي
َي ٖةآلتٓياْسا.
بةنطيَطرياواْة ضووْة ثاٍَ يةؾهطى ئةغهةْسةض ،وضةى خؤيإ زؤضِاْس و ٖةوي
ْابيَت ضاوةضِوإ بري غةضضاوة يؤْاْييةنإ غتايؿى ئيَطاْييةنإ بهةٕ ،غةضضاوةى ئيَطاْيـ
ٖيضيإ يةو باضةوة ْةْووغيوة نة ْيؿاْسةضى زيٌ بووْى بيػت ٖةظاض غةضباظى ٖةخاَةْؿى
بيَت ،ضووْهة يؤْاْييةنإ وتووياْة يةو دةْطةزا زوو ٖةظاض غةضباظى ٖةخاَةْؿيي نوشضإ و
بيػت ٖةظاضيـ زيٌ نطاوٕ ،ظياْى ئةغهةْسةض يةو دةْطةزا تةْيا ؾةغت غةضباظى ثيازة و
ضٌ غةضباظى غواضة بوو.
َسنة زووضاضى
َُاْى وةى ْوي
خويَٓةض ية خويَٓسْةوةى ئةو ْووغيٓةى ظاْايةنى ئةي
غةضغووضَِإ زةبيَت ،نة ضؤٕ ية ناتى ْووغيٓى ئةو شَاضاْة وضزبيٓى و برينطزْةوةى ْةبووة،
ية ضِاغتطؤيي و غجاضزةيي ئةو ثياوة ية ْووغيٓةوةى َيَصوو بة طوَإ ْريٖ ،ةضوةٖا يةو
ٖؤططيية تايبةتييةى ئةو بةضاْبةض بة ئيَطإ ٖةيبووة ثؿرتِاغتري ،ئةو ثةضِتوونةى ئةو بة ْاوى
(بٓةَاى ظَآْاغي ئيَطإ) ْووغيويةتى ،زواتط بة ْاوى (زاغتاْى ْةتةوةيي ئيَطإ) ضاثهطاوة،
زياضتطئ ناضة نة غةباضةت بة ؾاْاَةى فريزةوغي ْووغطاوة ،بةآلّ ئةو ظاْاية بريى
َٓياييةوة بةثيَي دةْطةناْى ئةونات
ْةنطزووةتةوة ،ناتيَو زوو ٖةظاض ئيَطاْى زةنوشضئَ ،بة زي
شَاضةى بطيٓساضةنإ ظؤضتط زةبيَت ،ئةى ضؤٕ ْةياْتواْى ثرت ية ؾةغت ثيازة و ضٌ غواضةى
َٓياييةوة شَاضةى نوشضاوةناْى ئةغهةْسةض ظؤضتط بووْة.
ئةغهةْسةض بهوشٕ ،بة زي
زواى ئةوةى ئةغهةْسةض غةضنةوت ،بطِياضيسا بؤ غتايؿى ئةو غةضنةوتٓة دةشْيَهى ؾازى
َةظٕ بطيَطِيَت و قوضباْى بؤ خوزاوةْسياْى يؤْإ بهات و دةشْيَهى وةضظؾي طةوضة ية ؾيَوةى
ئؤيؤَجياز غاظزا ،نة تيايسا ٖةَوو غةضباظة وةضظؾهاضةنإ بةؾساضبووٕ ،بة فةضَاْى ئةو
غةضى بيػت ٖةظاض زيًةنةيإ بطِى ،زوو غةز ية غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بؤ غةضبطِيٓى
زيًةنإ ضاغجيَطزضإٖ ،ةضيةنة ية ئةوإ غةز نةغي بةض نةوت ،بيػت ٖةظاض غةضى بطِاويإ بة
غةض بيػت ٖةظاض ْيَعةوة نطز و ْيَعةناْيإ ية ظةوي ضةقاْس.
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ية ئؤيؤَجيازة وةضظؾييةنإ ئاآلى ضةْطاوضِةْطى ظؤض ية ظةوى زةضةقيَٓسضإ ،ية
ئؤيةَجيازى ئةغهةْسةض بيػت ٖةظاض غةضى بطِاوى غةضباظى ئيَطاْى نطاية ئاآل و غةضباظاْى
ئةغهةْسةض ية بةضاْبةض ئةو غةضةبطِاواْة ثيَؿربِنيَيإ نطز ،ئةغهةْسةض خؤى زيػو و ضَِى
َةواْةوة بوو.
َسا ،نة ثيَـ بووْى بة ثاؾا ئةو ية ٖةضزوو بواضزا ثاي
ٖةي
زواى ئةو دةْطة و بةثيَي ٖةْسيَ طيَطِاْةوة ية زواى زووةَري دةْطى يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي يةطةٍَ ئةغهةْسةض واتة دةْطى ئيػؤؽ وةى زواتط باغي زةنةئ ،زاضيوؾي
غيَيةّ ْاَةيةنى بؤ ئةغهةْسةض ْووغي و تيايسا وتى( :ئةطةض تؤ يةطةٍَ َٓسا ئاؾتى بهةى،
َٔ تةواوى وآلتاْى ئاغياى بضووى زةزةّ بة تؤ ،بةو ؾيَوةية ثاؾايةتييةنةّ يةطةٍَ تؤزا زةنةّ
بة زوو بةف ،ويَطِاى ئةوةف نضةنةّ زةنةَة ٖاوغةضى تؤ) ،بةآلّ ئةغهةْسةض وةآلَى زايةوة
نة ئةوةى تؤ زةتةويَت بة َٓى زةزةى ٖى خؤَة ،تؤ ٖيضت ْيية نة بة َٓى بسةيت.
زواى دةْطى ططاْيو بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زاضيوؾي غيَيةّ ية تةواوى وآلتاْى
شيَطزةغتى ئيَطإ نة ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿييإ ثيَهسةٖيَٓا زاواى غةضباظى نطز ،ية
َذ تانو وآلتة
زووضتطئ ؾويَٓةناْى ئةو ئيُجطاتؤضييةتة واتة ية غيَٓس و خواضةظّ و بةي
ْيَعيهةنإ ،غةضباظى ثيازة و غواضة ٖاتٔ ،نؤى ئةوإ ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و
غواضة بوو ،نة ية ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ ديَطري بووٕ تانو بؤ دةْطى ئةغهةْسةض بةضةو ضؤشئاوا
بطِؤٕ.
ئةو شَاضةيةف وةى شَاضةى نوشضاواْى دةْطى ططاْيو ضاغت ْييةَ ،يَصووْووغة
يؤْاْييةنإ بؤ طةوضةنطزْي غةضنةوتٓى ئةغهةْسةض بةغةض زاضيوؾي غيَيةَسا ية دةْطى
ئيػؤؽ شَاضةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظيإ خػتؤتةضِووَ ،ةوزاى ْيَوإ ناتى دةْطى
ططاْيو و ئيػؤؽ ْيؿإ زةزات ،نة زاضيوف ناتى بؤ نؤنطزْةوةى يةؾهطيَهى ئاوا طةوضة
ْةبووة ،بةآلّ ئةغهةْسةض زواى دةْطى ططاْيو و ئاٖةْطى ؾازى غةضنةوتٔ ،بة
يةؾهطةنةيةوة بةضةو غاضزى ثايتةختى ييسى ضؤيؿت ،ية ضيَطةزا ٖةض ئيَطاْييةنى بيٓى،
نوؾتى و شٕ و ثياواْى طةدمى ئيَطاْى بةخؿيية غةضباظةناْى تانو وةى نؤيًة بياْفطؤؾٔ.
َهةنة ضيَ نطزبوو ،ناتيَو طةيؿتة
ئةغهةْسةض و يةؾهطةنةي تطغيَهي طةوضةيإ الي خةي
غيَ فةضغةْطى ( 18نِ) ؾاضى غاضز ،بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ فةضَاْطِةواى ؾاضةنة
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ضؤوة ثيَؿواظى ئةغهةْسةض و وتى( :ؾاضى غاضز خؤى بةزةغتةوة زةزاتٖ ،ةضضى ية ظيَطِ و
ثاضة ية طةدميٓةي ؾاضزا ٖةية زةبيَتة ٖى ئةغهةْسةض).
ئةغهةْسةض ثيَـ ئةوةى ؾاضى غاضز خؤى بةزةغتةوة بسات ،زةيويػت ويَطاْى بهات و
بيػوتيَٓيَت ،بةآلّ بة ٖؤى خؤبةزةغتةوة زاْى فةضَاْطِةواى ؾاض ية غووتاْسٕ و ويَطاْهطزْى
ئةو ؾاضة ضاوثؤؾي نطز و شٕ و نوضِاْى طةدمى بة غةضباظةناْى خؤى بةخؿي تانو وةى نؤيًة
بياْفطؤؾٔ ،بةو ٖؤناضة ْطخى نؤيًة ية وآلتى نيًيهى نة يةى ية وآلتاْى ئاغياى بضووى بوو،
طةيؿتة تةْيا غةز زضٖةَى يؤْاْى ،نة زةيهطزة نطيَي نطيَهاضيَهى ئاغايي ية َاوةى زة ضؤش
ناضنطزْسا.
ية وةضظى ظغتاْسا ئةغهةْسةض تةواوى وآلتاْى ئاغياى بضوونى زاطرينطز ،غةضَا و بةفطى
ظغتإ ْةيإ تواْى ضيَطط بدي يةو زاطريناضيية ،ضووْهة ية ٖيض ؾويَٓيَو ضِووبةضِووى بةضططى
غةخت ْةبوو.
ية زوانؤتايي وآلتى نًيهى ية ئاغياى بضووى ؾاضيَو بة ْاوى ئيػؤؽ ٖةبوو ،نة ئيَػتة
ثامشاوةى ويَطاْةناْى ية ْيَعيو ئةزةْة ية باؾووضى ضؤشٖةآلتى توضنياية.
ئةو ْاوضةية ظؤض داضإ زةبوو بة َةيساْى دةْط ،بةآلّ ٖيض يةنيَو يةو دةْطاْةى
ضِووياْسا وةى ئةو دةْطةى زاضيوؾي غيَيةّ و ئةغهةْسةض ْاوباْطيإ زةضْةنطز ،بؤية ية ناتى
ْاوٖيَٓاْى ئةو ؾويَٓة ،ئةواْةى ئاطةزاضٕ ،تةْيا غيَيةَري دةْطى زاضيوؾي ياخؤ زاضاى غيَيةّ
زوايري ثاؾاى ٖةخاَةْؿييإ زيَتةوة بري.
ٖؤناضى ضِووزاْى ئةو ٖةَوو دةْطاْة ية ْاوضةى ئيػؤؽ ئةوةبوو ،نة ٖةض ٖيَطؾبةضيَو
ويػتباى ية ئاغياى بضووى بةضةو ضؤشٖةآلت بطِوات ،زةبوواية يةو ْاوضةية تيَجةضِ بيَت ،ئةطةض
يةويَوة ْةضِؤيؿتبايةْ ،اضاض زةبوو ظؤض بةضةو بانوض بطِوات تانو بتواْيَت ية ضيَطةيةى بطِوات و
خؤى بطةيةْيَتة ضؤشٖةآلتى ئاغياى بضووى ،ضووْهة ؾاخةناْى تؤضؤؽ ية ضؤشٖةآلتى ئاغياى
بضووى ضيَطةى ضؤيؿتٓى ٖيَطؾبةضاْيإ ية ضؤشئاوا بؤ ضؤشٖةآلت ياخؤ بة ثيَضةواْةوة ططتبوو،
ئةوإ ْةياْسةتواْى يةو ظدمرية ؾاخاْة تيَجةضِ بدي ،تةْيا يةو ضيَطة تايبةتاْة ْةبوواية ،نة ية
باؾووضى نًيهى بووٕ ،تانة ضيَطةف ئةو ضيَطةية بوو ،نة ية باؾووض بةضةو ضؤشٖةآلت
زةضِؤيؿت و ضيَطةى ئيػؤؽ بوو ،ية اليةنى ئةو ضيَطةية و ية بانوضييةوة ؾار ٖةبوو ،ية النةي
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زيهةي ية باؾووض زةضيا ٖةبوو ،ثاْتايي ئةو ضيَطةية وةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة بة
ثيَوةضى ئةَطِؤ زوو نيًؤَةتط و ْيو بووة.
َى ( 323خ .ظ) ؾةف غةز ٖةظاض
بة وتةى يؤْاْييةنإ ية غيَيةّ ضؤشى وةضظي ٖاويٓى غاي
غةضباظى زاضيوؾي غيَيةّ ضاوةضِواْى ضيَططتٔ ية يةؾهطى ئةغهةْسةض بووٕ ،يةو ضيَطةية ،ئةو
طيَطِاْةوةية يةطةٍَ ئةقٌَ و بةضشةوةْسيى دةْطسا نؤى ْيية ،ضووْهة ئةطةض زاضيوف ؾةف غةز
ٖةظاض غةضباظى ٖةباية بؤ بة زضيَصايي ٖاوئ يةو ضيَطةية ضاوةضِواْى ئةغهةْسةض زةبوو ،بؤضي
خؤى يةو ضيَطةية ْةثطِييةوة بةضةو ضِووي يةؾهطي ئةغهةْسةض ْةضِؤيؿت تا يةْيَوى ببات؟.
فةضَاْسةيةى نة ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبيَت ،زةبيَت ؾيَت بيَت ،نة تةواوى وةضظى
ٖاوئ ية ضيَطةيةنسا ضاوةضِواْى ثةضِيٓةوةى زوشَٔ بيَت و تيَضووى قوضؽ و ثؿت ؾهيَٓى
ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ بة ئةغتؤ بططيَت و خؤى بةضةو زوشَٔ ْةضِوات ،ية ناتيَهسا
زوشَٓةنةى ثرت ية بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةضباظى غواضةى ْةبوو.
خواييَدؤف بوو (ناظّ خاْى غياح) نة َاوةيةى َاَؤغتاى ظاْهؤ بوو ،بة ٖؤى ئةو
َةوة ،تةْاْةت طوَاْى ية ضِووزاْى دةْطى ئيػؤؽ ٖةبوو و زةيوت:
طيَطِاْةوة زووض ية ئةقً
يةواْةية ضِووزاْى ئةو دةْطة ية غاختةناضييةناْى يؤْاْييةنإ بيَت ،بةآلّ ئةطةض طوَإ ية
بووْى ئةو دةْطةف بهةٕ ،طوَإ ية ؾهػتى زاضيوؾي غيَيةّ ْانطيَت ،ضووْهة ئةو ؾهػتة
َطة ضؤشٖةآلتي و فاضغييةناْي وةى ؾاْاَةزا ٖةية ،ظاْطاوة نة فريزةوغي بؤ ْووغيٓى
ية بةي
ؾاْاَة غووزى ية غةضضاوة يؤْاْييةنإ وةضْةططتووة ،غةضضاوةناْى تةْيا ثةضِتوونة
ضؤشٖةآلتييةنإ بووٕ.
ثطؤفيػؤض باضت َاَؤغتاى َيَصوو ية ظاْهؤى طالغهؤ باوةضِى واية ٖؤناضى زوانةوتٓى
دةْط يةاليةٕ زاضيوؾي غيَيةّ بؤ َاْطى زووةَى ثايع ،زوانةوتٓى ئاَازةنطزْى يةؾهط بوو،
َاوةيةنى ثيَضوو تا زاضيوف تواْى بؤ دةْطى ئةغهةْسةض يةؾهط ضيَو خبات و بيباتة ئاغياى
َى( 333خ .ظ)
بضووى ،بؤية وةضظى ٖاوئ ضؤيؿت و ثايع ٖات ،بةآلّ ية زووى ْؤظاَبةضى غاي
دةْط ية ْيَوإ ئةغهةْسةض و زاضيوؾي غيَيةّ ية ْاوضةى ئيػؤؽ ضِوويساٖ ،ةوا ٖيَٓسة غاضز
ْةبوو ،نة غةضباظةنإ ٖةضاغإ و ْاضِةسةت بهات و ضيَطط بيَت بؤ دةْط ،بؤية ؾهػتى
َة.
زاضيوؾي غيَيةّ بة زةغت ئةغهةْسةض ٖؤناضي زيهةي ية ثؿتةوة بوو ،دطة ية غةضَاوغؤي
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ٖةضضةْسة ية ؾاْاَةزا ؾهػتى زاضيوف بة زةغت ئةغهةْسةض ٖةية ،بةآلّ ضةوؾي دةْط
و ْاوةنإ بووْيإ ْيية ،بؤ تيَطةيؿذي ية دةْطى ئيػؤؽ ،زيػإ دطة ية ثةْابطزْة بةض
غةضضاوة يؤْاْييةنإٖ ،يض غةضضاوةيةني زيهة ْيية.
َةنة
بةثيَي ْووغيٓى ئةوإ يةؾهطى زاضيوؾي غيَيةّ ثيَهٗاتةيةى بوو ية ْةتةوة و ضةضةي
ديانإ بة دًوبةضطى زضيَص و نوضت و ضةْطة ديانإ و بة ؾيَواظى دياى غةض و ضيـ تاؾري ية
َى طةوضة و ؾؤضِيإ ٖةبوو ،نة ٖى
ئاغياى ْاوةْس و ٖيٓسي و خواضةظّ ،غةضباظاْى خواضةظّ مسيًَ
ٖةْسيَهيإ زةطةيؿتة غةض غيٓطيإ ،غةضباظاْى توضإ ثطضي زضيَصيإ ٖةبوو ،زةطةيؿتة غةض
ثؿتيإ ،غةضباظاْى ضةؾجيَػت ْيَعةى زضيَصيإ ٖةبوو ،ثيَآلويإ ْةزةنطزة ثيَيإ ،غةضباظة
َياْسا زةبوواية غةضيإ
غهانإ ٖيَٓسة باآلبةضظ بووٕ ،نة ئةواْي زيهة يةناتى زوإ يةطةي
َٓس بهةٕ نة وةى ئةوةى ضاو ية بةؾي غةضةوةى زاضيَو بهةٕ.
ٖيَٓسة بً
بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ئةو يةؾهطة ؾةف غةز ٖةظاض نةغيية نة ية ٖةَوو
ئةو ْةتةواْة ثيَهٗاتبووٕ ،نة ية غٓووضى ئيُجطاتؤضى ٖةخاَةْؿيي زةشيإ ،بةٖاى دةْطيإ
ْةبوو ،ثاْى ضيَطةى ئيػؤؽ ية ؾاخةوة ية بانوض تا زةطةيؿتة زةضيا ية باؾووض ،تةْيا
(َ )2500ةتط بووَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ زضيَصيةنةيإ بة غي ئةغتاز ْووغيوة ،نة بة
ثيَوةضى ئيَػتة زةناتة ؾةف نيًؤَةتط ،زاضيوؾي غيَيةّ زواى ئةوةى تةواوى وةضظى ٖاويٓى
َى ( 333خ .ظ) ئةو ٖةَوو
ية ضاوةضِواْى ئةغهةْسةض َايةوة ،ية ضؤشى زووى ْؤظاَبةضى غاي
يةؾهطةى يةو ْاوضة غٓووضزاضة ديَطري نطز ،نؤنطزْةوةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و
غواضة ية ْاوضةيةى بة ثاْى ( )ّ 2500و زضيَصى (َ )6000ةتط ،ئةغتةَة ،غةضباظإ يةو
َةيإ ْابيَت ،ية
ْاوضةية وةى َاغي غاضزئ ية قووتوزا زةنةوْة غةض يةى و تواْاى دووي
َةيإ
دةْطسا غةضباظةنإ ثيَويػتة ية ضيعةناْياْسا يةطةٍَ زوشَٔ ظةْطٔ و تواْاى دووي
ٖةبيَت.
خواييَدؤؾبوو ناظّ غياح نة ئةفػةضة و ثيَي واية نؤنطزْةوةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ ية
َيَت :ئةطةض زاضيوؾي غيَيةّ ؾةف غةز ٖةظاض
ْاوضةيةنى ئاوا بةضتةغو بة ئةغتةّ زةظاْيَت و زةي
غةضباظى ية ْاوضةيةنى ئاوا بةضتةغو نؤزةنطزةوة ،ئةغتةّ بوو ئةغهةْسةض بتواْيَت ية ئيػؤؽ
بجةضِيَتةوة ،ضووْهة ضيعى ئةغتووضى غةضباظةنإ وةى بةضبةغتيَهى طةوضة ثيَـ ئةوى زةططت.
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َسا ْاطودميَت و َطؤظ
ئةوةى يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة زواى باغي زةنةئ ،نة يةطةٍَ ئةقً
َهى ْؤبة نة
ْاتواْيَت ثةغةْسى بهات ،نة ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ ئةواْيـ وةى غةضباظاْى خةي
بٓى ثيَيإ وةى ؾار غةخت بوو،نة زضِنى بيابإ و بةضزى ْووى تيصى تيَ ْةزةضةقى ،غةضباظة
باآلبةضظةناْى غهانة ٖيَؿتا ويَٓةى باآلى ئةوإ ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ ٖةيةْ ،ةتوأْ ية بةضاْبةض غي
و غيَ ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض نة تةْيا ضواض ٖةظاضيإ غواضة بووٕ ،بةضططى بهةٕ ،بةآلّ
ْاتواْري ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة يةؾهطى زاضيوؾي غيَيةّ بةٖاى دةْطى يةؾهطةناْى ثيَؿووى
ٖةخاَةْؿيي ْةبووة ،نة دةْطة زضيَصةنإ و بطانوشييةنإ ئةو بابةتاْةى يةْيَوبطز ،نة
َةضدى بةٖيَعى وآلت بووٕ .ئةطةض يةؾهطى زاضيوف بةٖاى دةْطى يةؾهطةناْى ثيَؿووى
َٓياييةوة ية
ٖةبوواية ،ية غيَ دةْط ية بةضاْبةض ئةغهةْسةض ؾهػتى ْةزةخواضز ،بة زي
زووَري و غيَيةَري دةْط زا زاضيوف بؤ خؤى بةؾساض بووة.
َؤؽ يةنيَو يةو يؤْاْيياْة بوو ،نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض ضؤيؿتة ئيَطإ و
ئاضيػتؤثؤي
ئيَػرتابووْى دوططافى ظإٖ ،ةْسىَ ية بةؾةناْى ثةضِتوونةنةى طيَطِاوةتةوة ،وتوويةتى ٖةْسىَ
َٓةزةٖاتٔ تانو َطزٕ بةضططيإ زةنطز ،بةآلّ ظؤضيٓةى
ية غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي ٖةي
َسةٖاتٔ و ضيَطة بؤ تيَجةضِبووْى ئةغهةْسةض نطايةوة ،باضى دةْط بةثيَي
غةضباظةنإ ٖةي
َوؽ نة خؤى ية َةيساْى دةْط بووة ،بةّ ؾيَوةية بووة( :بةضةبةيإ
طيَطِاْةوةى ئاضيػتؤثؤي
ئةوناتةى غةضباظةنإ ية خةو ضِابووٕ بؤ دةْط ئاَازةبووٕ ،بيٓيإ نة ئامسإ ٖةوضة و
ْةختيَو غاضزة .ئةغهةْسةض ية ناتيَهسا نة بةضطى يةنططتووى ٖؤخ ييتةناْى يةبةض بوو،
غواضى ئةغجة ْاغطاوةنةى خؤى بوو .ئةو مشؿيَطةنةى ية ناالٕ زاْابوو ،تؤبعيَهى بة زةغتةوة
بووٖ ،ةْسيَ نات بةو تؤبعة ٖيَُاى بؤ بةؾةناْى يةؾهطةنةى زةنطز و فةضَاْى زةضزةنطز.
َؤؽ) ية بيٓيٓى يةؾهطى ية ئةْساظة بةزةضي ٖةخاَةْؿيي نة
َٔ (واتة ئاضيػتؤثؤي
دًوبةضطى ضةْطاوضِةْطيإ يةبةض بوو ،تطغِ ييَ ْيؿت و بريّ نطزةوة نة ْاتواْري بةغةض ئةو
غةضباظاْةزا غةضنةوتوو ببري ،بةآلّ ئةغهةْسةض بة ئةفػةضةناْى وت ية ظؤضى يةؾهطةنة
َسةفطِٕ ،ئةو
َةتطغٖٔ ،ةض نة ئيَوة ٖيَطؾتإ زةغت ثيَهطز ،ئةوإ وةى ثؤية ضؤيةنةنإ ٖةي
نات بة ٖيَطؾي الى ضِاغتى ئيَُة نة ٖةَوويإ ٖؤخ ييت بووٕ زةغتى ثيَهطز ،غةضباظةناْى
ئيَُة بة زضيَصايي نةْاضةناْى ئاو زةدووآلٕٖ ،ةضنة ٖيَطؾي ئيَُة زةغتى ثيَهطز َٔ ،بة
َيةوة بيٓيِ نة غةضباظاْى زوشَٔ ثاؾةنؿة زةنةٕ و ٖةوٍَ زةزةٕ خؤيإ ية مشؿيَطى
خؤؾشاي
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غةضباظاْى ٖؤخ ييتى ئيَُة بجاضيَعٕ ،بةآلّ ٖةْسيَو ية ئةوإ بةضططيإ زةنطز و مشؿيَطى
غةضباظةناصيإ ئةواْيإ زةخػتة غةض ظةوى.
ناتيَو غةضباظاْى الى ضِاغتى ئيَُة تؤظيَو دووآلٕ ،غةضباظاْى الى ضةثي ئيَُة نةوتٓة
َى يةؾهطةنةَإ نة غواضة و ثيازة
َة و ٖيَطؾيإ بطزةغةض ٖةخاَةْؿييةنإ ،ئةونات زي
دووي
َة و غواضةنإ ية ثيَؿةوة و ثيازةنإ ية زووياْةوة زةضِؤيؿذي َٔ ،بيٓيِ نة
بووٕ ،نةوتٓة دووي
ية ٖةَوو اليةى ٖةخاَةْؿييةنإ ية نؿاْةوةزإ و خؤيإ ية غةضباظاْى ثيازة و غواضةَإ
َُإ ييَ بهةٕ و
بة زووض زةططٕ َٔ ،يةطةٍَ خؤَسا ومت غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي زةياْةويَت فيًَ
َةبةغتيياْة غةضباظةناصيإ خبةْة زواى خؤيإ و زواى ثةضِيٓةوةيإ ية ئيػؤؽ ية ْاوضةيةنى
َُاْسا ظةْطٔ ،تا غةضباظةناصيإ ثرت زةضِؤيؿذي بؤ ثيَؿةوةَٓ ،يـ ثرت
بة ثاْتايي يةطةي
زةضِؤيؿتِ بؤ ثيَؿةوة ،تانو ئةوةى نة تةواوى ضيَطةنةى ئيػؤغِ بطِىْ ،اوضةيةنى ثاْوبةضئ
بةضضاوّ نةوت ،بيٓيِ زيػإ ئيَطاْييةنإ غةضطةضَى ثاؾةنؿةٕ .الى ضةثي ئيَُة تةضيب بة
ؾاخةنة زةدووآلٕ ،زواى ئةوةى طةيؿتٓة ْاوضةى بةضئ ،تواْيإ ٖةْسيَو ية غةضباظة
ٖةخاَةْؿييةنإ طةَاضؤ بسةٕ َٔ ،بيٓيِ نة زوو طاييػهة ية طةَاضؤنة ضظطاض بووٕ و بًةظ
بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿذي ،زواتط ظاْيِ زاضيوؾى غيَيةّ ية يةى ية طاييػهةناْسا بوو).
َؤؽ بةضزةواّ زةبيَت و زةبيَصيَت( :تةْاْةت زواى ئةوةى ظاْيُإ نة يةنيَو يةو
ئةضيػتؤثؤي
زوو طاييػهةنة زاضيوؾي تيَسابووةْ ،ةَاْسةتواْى باوةضِ بهةئ ئيَطاْييةنإ بةنطزةْي َةيساْى
َسئَ بؤ ئةوةي بهةوْة
َةت ئةوإ ٖةي
دةْطيإ بةديَ ٖيَؿتووة ،بططة بة خؤَِ زةوت بة ضواي
َِ ئةوةى ثةغةْس
ثؿت ئيَُة و يةثطِ ٖيَطف زةنةْة غةضَإ و يةْيَوَإ زةبةٕ ،ضووْهة ئةقً
ْةزةنطز ،نة ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ بة ٖؤى ٖيَطؾربزْى الى ضاغتى ئيَُةٖ ،ةآلتٓيإ ية
َاْةوة ثيَ باؾرت بووبيَت ،زواى ئةوةى دةْط بة غةضنةوتٓى ئيَُة نؤتايي ٖات ،ئيَُة
غةضةدمُاْسا ٖؤناضى ئةوةى ٖةخاَةْؿييةنإ ْةياْتواْى بةضططى بهةٕ ،ئةوة بووة نة ئةو
ؾويَٓةى يةؾهطى زاضيوؾي ييَ بوو ٖيَٓسة ثاْتايي نةّ بوو ،نة ضيعى غةضباظة
َئَ).
ٖةخاَةْؿييةنإ ْةياْسةتواْى تيايسا ظووي
ْووغيٓى ٖةضيةنة ية ٖاوضِيَهاْى ئةغهةْسةض زةخويَٓيٓةوة ٖةَوويإ ٖؤناضى ؾهػتى زاضيوؾي
غيَيةّ ية دةْطى ئيػؤؽ تةْطى ديَطةنة بووة و ثاْتايي ْيَوإ ؾار و زةضيا ٖيَٓسة ْةبووة ،نة ئةوإ
بة باؾي غووز ية طؤضِةثاْةنة وةضبططٕ و ضيعةناْى يةؾهطةنة بة تووْسى ضيَطط بووْة ية يةنسي ،بةآلّ
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الى ضاغتى يةؾهطى يؤْإ نة ٖةَوويإ غةضباظاْى ٖؤخ ييت بووٕ و ضةنى قوضغيإ البوو ،تواْيإ
َةيإ ْةبوو ،بة ئاضاغتةى زةضيا
بة ْاوةضِاغتى ئةو ٖةَوو غةضباظة ٖةخاَةْؿييةزا نة تواْاى دووي
ضيَطة بؤ خؤيإ بهةْةوة و يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ثاؾةنؿة ثيَ بهةٕ.
ثرت ية ( )2300غاٍَ بةغةض دةْطى ئيػؤغسا زةضِوات ،يةواْةية ضِازةضبطِئ يةَةضِ ئةو
دةْطة ية زةضةوةى طيَطِاْةوةى َيَصووْووغاْى ضِابطزوو ئةغتةَة ،بةآلّ ٖةَوو ضِووزاويَهى
دةْط ياخؤ ْادةْط خوزإ بٓةَايةنة نة بةثيَي ئةوإ زةتواْطيَت بعاْري ئةوةى وتطاوة ضِاغتة
ياخؤ ْا ،ئةطةض ئةغهةْسةض تواْى تةْيا بة بةناضخػتٓى الى ضاغتى يةؾهطةنةى ،يةؾهطيَهى
ؾةف غةز ٖةظاض نةغي تيَو بؿهيَٓيَت ،ئةى بؤضى بةزووي ئةو يةؾهطة ٖةآلتووة ْةنةوت و
ضِاغتةوخؤ بةضةو ئيَطإ ْةضِؤيؿت ،تا ثاؾايةتيي زاضيوف يةْيَو ببات ،بؤضى بة نةْاضةناْى
َةزيتةضاْة بةضةو َيػط ضؤيؿت و خؤى طةياْسة ئةو وآلتة؟.
ئةو غةضزاضةى بة وتةى خؤى تواْيويةتى يةؾهطيَهى ؾةف غةز ٖةظاض نةغي ؾهػت
بسات ،بة بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةضباظى غواضة ،نة ٖةَووياْى
ْةخػتبيَتة ْيَو دةْطةوة ،ئيسي ية ضي تطغاوة؟ ،ئةو زةيتواْى زواى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية
بة ضيَجيَواْيَهى ضِاغتةوخؤ و خيَطا خؤى بطةيةْيَتة ْيَو ئيَطإْ ،اضاض ْةزةبوو ية دياتى ضؤيؿذي
بةضةو ؾويَٓى َةبةغت ،ضيَطةي باؾووض بططيَتةبةض و خؤى بطةيةْيَتة َيػط .بة ْاضاضى زةبيَت
بطوتطيَت ئةغهةْسةض ويَطِاى ئةوةى ية يةنةَري دةْط واتة دةْطى ططاْيو يةؾهطى
ٖةخاَةْؿيي ؾهاْس ،بةآلّ ية زووةَري دةْطسا يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي تطغا(.)5
َيَت :ية دةْطى ئيػؤؽ ئةغهةْسةض ٖيَٓسةى ييَ نوشضا ،نة ْةيويَطا بةضةو
ثطؤفيػؤض باضت زةي
َةوة َايةى ثةغةْس بووْة ،بة تايبةت نة ية زوايري دةْط نة
ئيَطإ بطِوات .ئةو وتةية ية ضِووى ئةقً
ئةغهةْسةض ية زشي زاضيوؾي غيَيةّ بةضثاي نطز ،شَاضةى غةضباظة يؤْاْييةناْى ظؤض نةّ بووٕ.
َؤؽ ْووغيويةتى ية دةْطى ئيػؤؽ شٕ و نوضِ و زايهى زاضيوؾي غيَيةّ بة
ئاضيػتؤثؤي
زيٌ طريإ و بطزضاْة الى ئةغهةْسةض.
َآل ٖاتووة ،زياضة وةى ضؤٕ
( )5ظؤضى بةناضٖيَٓاْى وؾة غاضزةنإ بةضاْبةض يؤْاْييةنإ ية ٖةغتى ظةبيشوي
َططتووة و
يؤْاْيية نإ بة نيٓة ية زٍَ بةضاْبةض بة ئيَطإ ْاوزةبات ،خؤؾي ية دياتى ثيَؿيٓإ نيٓةى ئةواْى ٖةي
َةى ضووزاوة َيَصووييةنإ ية ْووغيٓةوةى َيَصوو زةناتةوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
تؤي
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َيَت
باضت َاَؤغتاى َيَصووى يؤْإ ية ظاْهؤى طالغهؤ ئةو وتةية بة ضاغت ْاظاْيَت و زةي
ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي شٕ و َٓساٍَ و زايهيإ ْةزةٖيَٓا بؤ دةْط ،ئةوإ ية ْاوضةناْى
زووضة ئيَطإ زيٌ نطإْ ،ةى ية دةْطى ئيػؤؽ ،ئةوةف زواى زوايري دةْطى زاضيوؾي غيَيةّ
و ئةغهةْسةض بوو ْةى ية دةْطى ئيػؤؽ(.)6
ئةغهةْسةض نة بةضاْبةض بة ئيَطاْييةنإ ظؤض نيٓةى ٖةبوو ،زواى دةْطى ئيػؤؽ
ضِنونيٓةى ثرت بوو ،ضووْهة ْةيويَطا ضاغتةوخؤ بةضةو ئيَطإ بطِوات ،زةغتى نطز بة زاطرينطزْى
ؾاضة نةْاضييةناْى زةضياى فٓيكيية ،نة بةؾيَو بووٕ ية ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي.
زاْيؿتوواْى ؾاضى (غةيسؤٕ) بةضاْبةض ئيَطإ ئةَةنساض بووٕ و غةضغةختاْة بةضططيإ نطز،
ئةغهةْسةضيـ ْاضاض بوو ئةو ؾاضة طةَاضؤ بسات.
غةيسؤٕ ية نةْاضى زةضيا بوو ،ئةغهةْسةض ية ضيَطةى وؾهاْى و زةضياوة ئةو ؾاضةى
طةَاضؤزا ،زواى سةوت َاْط تواْى غةضباظةناْى بباتة ْيَو ؾاضةنة .ئةو ثياوة خويَٓطِيَصة
َواغي ،ئةواْى ْاضاض نطز ظةوى
ٖةَوو ثياواْى ئةو ؾاضةى ية ٖةضزووالى ؾةقاَةنإ ٖةي
َواغري بة زةغت خؤيإ زانوتٖٔ ،ةض بةو ئةغتووْة زاضاْةوة ،نة
َهةْٔ و زاضةناْى ٖةي
ٖةي
َيسةواغري.
خؤيإ زايإ نوتابووٖ ،ةي
َؤثي
بة ٖةَإ ؾيَوة نة ية غةضزةَى ئيَػتة بؤ ضِووْانى ية زووالى ؾةقاَةنإ طً
َواغطاوةنإ زةبيٓطإٖ .ةَوو شٕ و
ضِووْانى زةبيٓطيَت ،ية ؾاضى غةيسؤْيـ َطؤظة ٖةي
َٓساآلْى ئةو ؾاضةى وةى نؤيًة فطؤؾت ،ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ئةو بةْسةضةى بةدىَ ٖيَؿت،
َواغطاوةنإ ٖيَٓسة َاْةوة تا بؤطةٕ بووٕ و ضِظئ.
تةْاْةت يةى َطؤظى ييَ ْةَابوو ،تةضَة ٖةي
( )6يةواْةية ئةو ضاية بة الى خؤياْةوة ضِاغت بيَت ،نة ئةغهةْسةض ية تطغإ بةضةو ْاوةْسى ئيَطإ
ْةضِؤيؿتووة ،بةآلّ ية اليةني زيهة ٖيض غةضنطزةيةنى زاْا ئاَازة ْيية يةؾهطيَهى بضووى و َاْسوو،
َى زوشَٔ ،ثيَـ ئةوةى ية ثةيوثؤى ْةخات و غةضضاوةناْي ياضَةتيساْى
ٖةضضةْسة بة تواْاف بيَت بباتة ْا زي
ثةى ْةخات ،زياضة ئةغهةْسةض ية ضواْطةى ثةى خػتٓى ٖةخاَةْؿيييةنإ ية نةْاضةناْى َةزيتةضاْة و
َيػط بةضةو ئةو ؾويَٓاْة ضؤيؿتووة ،ظاْيويةتى ئةو ؾويَٓاْة ٖةّ غةضضاوةى َطؤييٖ ،ةَيـ غةضضاوةى
زاضايي باؾٔ بؤ ئةو نةغةى بة زةغتييةوة بٔ ،بؤية خػتوويةتيية بةضزةغتى خؤى تانو ية اليةى
ٖةخاَةْؿيييةنإ الواظ و ية اليةني زيهة خؤى بةٖيَع بهات" .وةضطيَطي نوضزى"
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ثاضَةْيؤٕ يةنيَهة ية ٖاوضِيَهاْى ئةغهةْسةض زةَييَت":ناتيَو نوؾتاضى ؾاضى غةيسؤٕ
يةاليةٕ ئةغهةْسةض طةيؿتة زاضيوؾي غيَيةّْ ،اَةيةنى بؤ ْووغي و وتى تؤ ية يؤْاْى
بيَؿهةى فةيًةغووفاْةوة ٖاتووى ،بؤضي ئةو تاواْاْةت ئةدماّ زاوة؟"
َيَ ،نة ئةو
ئةغهةْسةض بة ئةو نةغةى وت نة ْاَةنةى ٖيَٓابوو" :بطِؤ بة زاضيوف بً
ْاَةيةت بة ؾيَوةيةى ْووغيوة ،نة ٖاوؾاْى َٓى ،ئةطةض زةتةويَت ْاَةنةت وةآلّ بسةَةوة،
زةبيَت بة ؾيَوةيةى بيٓووغي نة نؤيًةيةى بؤ خاوةْةنةى زةيٓووغيَت".
تاوإ و ناضةغاتةناْى ئةغهةْسةض ئةدماَي زإٖ ،يَٓسة بآلوبووٕ ناتيَو ئةغهةْسةض
طةيؿتة َيػط ،ئةوإ ية تطغإ ٖيض بةضططيإ ْةنطز و خؤيإ بة زةغتةوةزا.
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لة طؤطنةل تا بابل

ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض طةيؿتة َيػط ئةو ؾاضةى ئيَػتة بة ئةغهةْسةضيية ْاغطاوة ،يةو
َؤؽ نة وةى غيَبةض ية زووي ئةغهةْسةض
وآلتةزا بة ْاوى (ضانؤتيؼ) ْاغطا بوو .ئاضيػتؤثؤي
زةضِؤيؿت باغي ئةو ؾاضة زةنات ،ثيَـ ئةوةى ببيَتة ئةغهةْسةضيية ،بة ؾيَوةيةى نة ئةو
َيَت ئةغهةْسةضيية ؾاضيَو بوو ية نةْاضى زةضياى َةزيتةضاْة ية تةْيؿت نةْاضةنإ ،ية
زةي
ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا زضيَص ببؤوة ،يةو ؾاضةزا ضةْس ؾويَٓيَهى ْاغطاو ٖةبووة ،نة يةنيَهيإ
طةضِةنى دوويةناْة ية بانوضى ضؤشٖةآلتى ؾاض ،زاْيؿتوواْى ئةو طةضِةنة ْةوةى ئةو
دوويةناْة بووٕ ،نة بة ٖاْساْى نوضوف ٖاتبووْة َيػط و يةويَٓسةض ْيؿتةدىَ بووٕ ،بةثيَي
ٖةْسىَ ية طيَطِاْةوةنإ ،ئةواْة ثامشاوةى ئةو دوويةناْة بووٕ نة ْةياْةويػت يةطةٍَ َوغا ية
َيػط بطِؤٕ.
زووةّ بةؾي ْاغطاوى ئةغهةْسةضيية ْاوضةى نات بةغةضبطزْى ئةو ؾاضة بوو ،نة تيايسا ية
غةضزةَاْى نؤْةوة ٖةْسىَ َاٍَ ٖةبووٕ نة يةْيَوياْسا شْة دواْةنإ ثيَؿواظييإ ية
خواظياضةناْيإ زةنطزٖ ،ةْسيَو نةؽ ناض و ثيؿةيإ زؤظيٓةوةي شْى دوإ بوو بؤ خاْةزإ و
َةَةْسةنإ ،ية تةواوى زْياوة بؤ ضابواضزٕ زةضووْة ئةو طةضِةنةي ؾاضى ئةغهةْسةضيية،
زةوي
ئةو طةضِةنة تا ئةو ضؤشةى فريعةوْةنإ ية َيػط بووٕ ،غةضضاوةى باف بوو بؤ زاٖاتى ئةوإ،
بةو ثيَيةي ية ْيَوةْسى ؾاض بوو ،ية زةضةوةى ئةو طةضِةنةف زاْيؿتوواْى ضةغةْى ؾاضةنة
ْيؿتةدىَ بووٕ ،يةو طةضِةنة طةوضةيةى زاْيؿتوواْة ضةغةْةنإ بؤ الى ضؤشئاواف ،طؤضِغتاْى
عاؾكإ ٖةبوو ،نة طؤضِى عاؾكة ٖةشاضةنإ بوو.
َةَةْساْيـ ،نة زةٖاتٓة ئةو ؾاضة بؤ ضابواضزٕ ،زواى ئةوةى ٖةَوو
ٖةْسىَ ية زةوي
زاٖاتيإ يةو طةضِةنة خةضز زةنطز و َاية ثووض زةبووٕ ،ئةطةض ية ْيؿتُاْى خؤيإ ثاضةيإ
ْةبوواية ،ضِووى ئةوةيإ ْةبوو داضيَهي زيهة بؤ وآلتةناْيإ بطةضِيَٓةوة ،ئانيٓذبووْيـ يةو
ؾاضة بة ٖؤى ْةبووْى ثاضةوة بؤ ئةوإ ْةزةؾيا ،بؤية خؤيإ زةنوؾت و الؾةناْيإ بةبيَ
ضِيَوضِةمسى ئاغايي و ْةضيتى ئةوإ واتة بيَ َؤَيايي نطزٕ ،ية طؤضِغتاْى عاؾكإ زةْيَصضإ.
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ئةغهةْسةضيية ثيَـ ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئةو ؾاضة بة الغايي ؾاضى ضؤّ زضوغت نطابوو،
ئةو ؾاضة تةالضي بةضظى ييَ بوو .ئةو تةالضة بةضظاْةيإ بؤ دواْى ضيَ ْةنطزبوو ،ثيَويػتيي
ببوو ٖؤى زضوغت نطزْيإ ،ضووْهة زاْيؿتوواْى ؾاضةنة ضؤش ية زواى ضِؤش شَاضةي
زاْيؿتوواْي ظياز زةبوو ،ؾويَٓى ؾاضةنة ية ْيَوإ زةضياى َةزيتةضاْة ية بانوض و زةضياضةى
َاضةيؤْيؼ ية باؾووض بةؾي ْيؿتةدىَ بووْى زاْيؿتوواْى ئةو ؾاضةى ْةزةنطز ،بؤية خاوةٕ
غةضَايةنإ ،وةى ؾاضى ضؤّ تةالضي بةضظ و ضةْس ْٗؤَيإ تيَسا زضوغت نطزبوو ،تانو بة
نطيَيإ بسةٕ ،نؤآلْةناْى ئةغهةْسةضيية تةْط و باضيو بووٕ.
ية ْيَوإ ٖاوضِيَهاْى ئةغهةْسةضزا ئةْساظياضيَو بة ْاوى (زى ْؤنطات) ٖةبوو ،نة ظؤض
ٖؤططى ئةغهةْسةض بوو ،ناتيَو بيػتى ئةغهةْسةض َطزووة ،خؤى نوؾت .ئةواْةى ئةْساظياضٕ
ياخؤ زةياْةويَت ببٓة ئةْساظياض زةبيَت ْاوى زى ْؤنطات بعأْْ ،ةظاْيٓى ئةو ْاوة يةاليةٕ
ئةْساظياضيَهةوة وةى ئةوة واية نة قةؾةيةى ْاوى سةظضةتى عيػا ْةظاْيَت و ْةيٓاغيَت.
زى ْؤنطات غيَ ناضى طةوضةى بة ئةدماّ طةياْس ،يةنةَيإ تةالضي ثةضغتطةى زياْا ية
يؤْإ بوو ،تا ئيَػتة ويَطاْةناْى َاوٕ ،زووةَيإ بيٓانطزْى ؾاضى ئةغهةْسةضيية بوو ،بةآلّ
بةو ْةخؿةغاظييةى زى ْؤنطات نطزبووى ْةَاوة وةى خؤي ْةَايةوة ،غيَيةَيإ زضوغتهطزْى
ثةيهةضيَو بؤ ئةغهةْسةض ية ؾاضى ئةفةغؤؽ بة بةضظى ٖةظاض َةتط.
ئةو زةيةويػت تةواوى ؾاخةنة زاتاؾيَت تا ثةيهةضى ئةغهةْسةض ية ؾاخةنةزا ضيَ
بهات ،بؤ ئةوةي ٖةضزةّ ئةو ثةيهةضة سييَٓيَتةوة ،بةآلّ ئةو ناضة ْةطةيؿتة ئاناّ ،ناتيَو زى
َى َطزْى ئةغهةْسةضى ثيَ طةيؿت و ية زاخإ و يةبةض بيَ
ْؤ نطات زةغتى بةوناضة نطزٖ ،ةواي
َربِى و خؤى نوؾت.
ئؤَيَسى ية زاَيَٓى ؾاخةنة بة ضةقؤ قوضِطى خؤى ٖةي
ؾاضى ئةغهةْسةضيية بة فةضَاْى ئةغهةْسةض و يةغةض ْةخؿةى زى ْؤنطات بيٓانطا ،ئةو
ئةْساظياضة يةو ؾاضة ؾةقاَةناْى بة ثاْى ْيو ئةغتاز ،واتة غةز َةتط زضوغت نطز ،تةْاْةت
ية غةضزةَى ئيَػتةؾسا نة ية ؾاضة طةوضةنإ ؾةقاَى ثإ زضوغت زةنطيَت ،ئةو ثاْييةى ئةو
ؾةقاَاْة ديَطةى غةضغووضَِأْ.
يةنيَو يةو زاَةظضاوة طةوضاْةى زى ْؤنطات يةو ؾاضة بيٓاى نطز ثةضِتوونداْة بوو ،نة
ٖيَٓسة طةوضة بوو نة ْاوى ثةضِتوونداْة بؤوة ْاوى ٖةَيؿةيي ،ثيَويػت ْةبوو بوتطيَت
(ثةضتوونداْةى ئةغهةْسةضيية) ية ٖةض ؾويَٓيَهى ديٗإ ناتيَو خويَٓسةواضيَو زةيوت
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ثةضِتوونداْة ،خويَٓسةواضإ زةياْعاْى َةبةغت ية ثةضِتوونداْةى ئةغهةْسةضيية ،بةآلّ ئةوىَ
تةْيا ثةضتووِنداْة ْةبوو ،ظاْهؤيةنى طةوضة بوو ،نة تيايسا تةْيا ثةضِتووى ْةزةخويَٓسضا ،بططة
واْةى ييَ زةوتطايةوة و ثةضِتوونى ييَ زةْووغطا و ضيَؿتداْة و ئاضايؿطة و طةضَاوي تيَسا بوو.
َػة) نة ديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض بووٕ ية َيػط ،ؾةقاَة
ية غةضزةَى ثاؾايةتيي (بةتاي
ثاْةنإ ية ثيَٓاو ضاوضٓؤنى و بؤ بةضزةغتدػتٓى ظةوى تةْط نطاْةوة ،بةآلّ ططيٓطى و
بايةخى ثةضِتوونداْةنةيإ ثرت نطز ،ئةو ثةضِتوونداْةية ية ديٗاْى نؤٕ بوو بة ْاوةْسى
ظاْػت ،ية ضؤشٖةآلت بة قوتاخباْةى ئةغهةْسةضيية ْاغطاَ ،اوةى ٖةظاض غاٍَ بة ْاوةْسى
ظاْػت َايةوةٖ ،ةْسىَ ظاْا يةويَٓسةض ثةضوةضزةبووٕ ،نة ئيَػتةف ْاوباْطيإ ٖةية ،ئةو
ثةضِتوونداْةية بة ٖؤى ئاططنةوتٓةوة غووتا و يةْيَوضوو.
ئةغهةْسةضيية يةنةّ ؾاض بوو ،نة يةاليةٕ ئةغهةْسةضةوة بويٓاز ْطا ،زواتط ئةو بة
الغاييهطزْةوةى نوضوف زةطةيؿتة ٖةض ؾويَٓيَو ،ؾاضيَهى بة ْاوى خؤى زضوغت زةنطز ،ية
ٖةْسىَ ؾوئَ ْاوى ؾاضةناْى زةطؤضِى و ْاوى خؤى يةغةض زازةْا ،بؤية ٖةَوو ئةو ؾاضاْةى بة
ْاوى ئةغهةْسةضيية ية َيػط تا نةْاضةناْى ضِووباضي غيَٓس ٖةبووٕٖ ،ةَوويإ يةاليةٕ ئةو ضيَ
ْةنطاوٕ.
ئةغهةْسةض و غةضباظةناْى ْةضيتيَهى ْةخوظضاويإ يةطةٍَ خؤياْسا ٖيَٓا بؤ ضؤشٖةآلت ،نة
َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ ثةضزة ثؤؾيإ نطزووة ،تا ئةغهةْسةض ية َيَصووزا وةى يةنيَو ية
خوزاوةْسيإ زةضنةويَت ،ضِاغتيـ ئةوةية نة َيَصووْووغة ئةوضووثاييةناْيإ بةو ٖؤيةوة ية
خوزاوةْسياْى ئةفػاْةنإ ضواْس ،نة ئيَطاْى زاطرينطز ،ضووْهة تا غةضزةَى زاضيوؾي غيَيةّ
ٖيض ثاؾا و غةضنطزةيةنى ئةوضووثي ،دطة ية ئةغهةْسةض ْةيتواْى خؤى بطةيةْيَتة ْاوةْسى
ئيَطإ ،زواتطيـ نةؽ ية ئةوإ يةو ناضة غةضنةوتوو ْةبووٕ.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ططيَ نويَطةيإ بةضاْبةض بة ئيَطإ ٖةبوو ،بؤية ئةغهةْسةضيإ ية
زشى ئيَطإ ٖيَٓسة طةوضة نطزووة ،نة تةْاْةت نةغي زيهة ية َيَصووى ئةوضووثا ية زاطريناضى
وآلتإ ْةطةيؿتٓة ئةغهةْسةض ،تةْاْةت ْاثًيؤْيـ ية َيَصووى ئةوضووثا ْةطةيؿتة ئةو.
ٖؤناضةنةؾي بطيَتى بوو يةوةى ٖةَوو َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ يةباضةى ؾهؤى
ئةغهةْسةض ٖاوضِابووٕ ،بةآلّ غةباضةت بة ؾهؤى ْاثًيؤٕ تةْاْةت ٖةَوو َيَصووْووغة
فةضةْػييةناْيـ ٖاوضِا ْةبووٕ.
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َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض َةظٕ بهةٕ ،شياْى تايبةتى ئةو و
غةضباظةناْى ئةويإ زاثؤؾي ،ية ناتيَهسا نة شياْى تايبةتى ئةغهةْسةض و غةضباظةناْى
َئَ ثيَـ
شياْيَهى بؤطةٕ و ْاؾريئ بووٖ ،ةَوو َيَصووْووغة بيَ اليةٕ و ضاغتى بيَصةنإ زةي
ٖاتٓى ئةغهةْسةض و ٖاوضِيَهاْى بؤ ضؤشٖةآلت ٖاوضةطةظباظى ية ْيَوإ ْيَط و ْيَط واتة ْيَطباظى
َهى ضؤشٖةآلت ،بة تايبةتى ئيَطاْييةنإ
ْةبوو ،ئةو دؤضة ٖؤططيية ئةوإ ٖيَٓايإ ،بةآلّ خةي
ٖيَٓسة ثانصبووٕ نة ٖةضطيع ئةو بابةتة ية اليإ ْةبوو بة ْةضيت.
َى بةٖيَعتطنطزْى يةؾهطةنةيسا بؤ ٖيَطؾهطزْة
ئةغهةْسةض ية َاوةى َاْةوةى ية َيػط ٖةوي
غةض ئيَطإ ،ئةو زةيعاْى ئةو ضِةؾجيَػتاْةى ية باؾووضى َيػط زةشئ ،ثياواْى ظؤض ئاظايإ ٖةية،
َةَيؤؽ) بؤ نؤنطزْةوةى غةضباظ ْاضزة باؾووضى َيػط و ثيَي
بؤية غةضزاضيَهى خؤى بة ْاوى (بةتً
وت :ثياواْيَو بؤ غةضباظى بةنطيَ بططة ،نة تةَةْيإ ثرت ْةبيَت ية بيػت غاٍَ.
َةَيؤؽ ثةدما ٖةظاض ضِةؾجيَػتى بؤ غةضباظى بة نطىَ ططت و ية
بةثيَي ٖةْسىَ وتة بةتً
ضيَطةى ضِووباضي ْيٌ بؤ بانوضى َيػطى ْاضزٕ ،ئةغهةْسةض ٖةْسىَ ية ئةفػةضةناْى ضِاغجاضز
بؤ ئةوةى ضِاٖيَٓاْة غةضباظييةنإ بةو غةضباظة ضِةؾجيَػتاْة بهةٕ .ئةوإ ٖيَٓسة بةٖؤف و
ظيطةى بووٕ ،نة ية َاوةيةنى نةَسا تواْيإ ٖيَٓسةى بؤ تيَطةيؿذي ية ضِاٖيَٓةضةناْيإ
ثيَويػتيإ بوو ،ظَاْى يؤْاْى فيَط بدي.
َةَيؤؽ ٖةْسىَ شْى ضةؾجيَػتى يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓا ،تا ثيَؿهيَـ بة
ٖةضوةٖا بةتً
ئةغهةْسةضيإ بهات ،ظاْطاوة نة ئةو شْاْة ية ْةتةوةيةى ية ضةؾجيَػتةنإ بووٕ ،نة ية باؾووضى
غوزإ زةشيإ ،ئيَػتةف يةوىَ َاوٕٖ ،ةَوو ثياو و شْاْى ئةوإ باآلبةضظٕ ،ئةواْةى دوآْاغٔ
زةظأْ ية ديٗاْسا ،تةْاْةت دواْرتئ غجي ثيَػتةنإ ية دواْيسا ْاطةْة ئةو شْاْة.
ئةغهةْسةض ٖةَوو شْةناْى بةغةض ئةفػةضةناْيسا زابةف نطز ،بة وتةى َيَصووْووغةنإ
نة ئةويإ طةياْسبوو بة ثًةى خوزاوةْسييةتى ،يةطةٍَ ٖيضيإ دووت ْةبوو ،بؤ ئةوةى ية
َيَهى ضةؾجيَػت ياخؤ زووضِةط ْةنةويَتةوة.
دووتبووٕ يةطةٍَ يةنيَو يةو شْاْةَٓ ،ساي
َةَيؤؽ بة ئةغهةْسةضى وت :بة بةضشةوةْسيى
زواى طةضِاْةوةى ية باؾووضى َيػط ،بةتً
زةظامن نة ية ضيَطةى زةضيا ٖيَطف بهةيٓة غةض ئيَطإ ،ضووْهة ئةطةض سياْةويَت ية ضيَطةى
وؾهاْييةوة ٖيَطف بهةئ ،زةبيَت ضيَطةيةنى ظؤض بربِئ ،زواتط بةؾيَو ية ضيَطةنةَإ بةو
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ْاوضاْةزا زةضِوات ،نة ٖةْسىَ ْةتةوةي زيهةي ييَية ،نة ثياواْى ئاظا و زييَطيإ ٖةية( ،)1ئةوإ
َُاْسا زةدةْطٔ و الواظَإ زةنةٕ تانو ثرت بطِؤئ الواظتط زةبري ،ناتيَو زةطةيٓة يةؾهطى
يةطةي
زاضيوؾي غيَيةّ ٖيَٓسة الواظ زةبري نة تواْاى دةْطُإ ْابيَت و ؾهػت زةخؤئ ،بةآلّ ئةطةض
ية ضيَطةى زةضياوة بطِؤئ و ية باؾووضى ئيَطإ ية نةْساوى فاضؽ يةؾهطةنةَإ ثيازة بهةئ،
زوو غووزى بؤ ئيَُة زةبيَت:
يةنةَيإ بطيَتيية يةوةى يةؾهطى ئيَُة نة بة ضيَطةى زةضياوة زةضِوات و زةطاتة ئةوىََ ،اْسوو
ْابٔ و ئاَازةييإ زةبيَت ،غووزى زووةَيـ ئةوةية زواى ثيازةبووْى يةؾهطةنةَإ ية نةْاضةناْى
َيؼ و
نةْساوى فاضؽ ية ْيَوةْسى ئيَطإ زةبري و زةتواْري بة ظوويي خؤَإ بطةيةْيٓة ثيَطغجؤي
َيؼ بؤ ئيَوة زةبيَت.
تةواوى غةضَاية و طةدميٓةناْى ثيَطغجؤي
ئةغهةْسةض ية وةآلَسا وتى َٔ :ية ضيَطةى وؾهاْى زةضِؤّ ،ضووْهة ٖةخاَةْؿييةنإ ية
نةْساو و زةضياى عوَإ يةؾهطى زةضيايي بةٖيَعيإ ٖةية ،ئةطةض َٔ بة زةضيازا بطِؤّ ،بة
َٓياييةوة ٖةْسىَ ية نةؾتييةنامن ْكووّ زةبٔ ،تةْاْةت ئةطةض غةضنةوتووف ببِ.
زي
ية اليةني زيهة ئةطةض غةضباظةنامن ية ضيَطةى زةضياوة ببةّ ،ئةوإ بة ٖؤى َاْةوةيإ
يةْيَو نةؾتيي بؤ َاوةى ظؤض ،ئاَازةييإ يةزةغت زةزةٕ و خاو زةبٓةوة ،بةآلّ ئةطةض ية
ضيَطةى وؾهاْييةوة بطِؤّ بة ٖؤى بةضزةواّ بووْيإ ية ضِيَطة بطِئ ،ضوغت و ضاالنى خؤيإ
َةنييةناْى ئيَطإ َٔ ،زةَةويَت زواى طةيؿتِٓ بة ئيَطإ ية
زةثاضيَعٕ ،بةآلّ يةباضةى ْاوضة خيًَ
َةنيياْة تيَجةضِ ْةمب.
ٖيض يةى يةو ْاوضة خيًَ
َةنييةنإ ،يةطةٍَ يةؾهطى زاضيوؾي غيَيةّ
ئةغهةْسةض ثيَـ ئةوةى بطاتة ْاوضة خيًَ
ضِووبةضِوو بؤوة ،زواى ئةوةى زاضيوؾي ؾهػتسا ،ئةغهةْسةض خؤى ية تيَجةضِبووٕ بة ْاوضة
َةنييةنإ ثاضاغت .وضزبيٓى ئةغهةْسةض بة غووزى خؤى بوو ،ئةطةض ثيَؿٓياظى
خيًَ
َةَيؤغي ثةغةْس نطزبوواية و ية ضيَطةى زةضياوة ضؤيؿتباْ ،ةيسةتواْى يةؾهطةنةى
بةتً
بطةيةْيَتة نةْاضةناْى ئيَطإ ،ضووْهة ٖةخاَةْؿييةنإ ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ

َةية ضاغتُإ نطزةوة،
َآل ْةتةوةناْى بة خيٌََ ْاوبطزووة ،بؤ خؤثاضاغذي ية زووباضةبووْةوةى ئةو ٖةي
( )1ظةبيشوي
َةنى ْاو بطاوٕ" .وةضطيَطِيهوضزى"
بيَطوَإ ئةوإ ْةتةوةبووٕ يةو ْاوضاْة زةشيإ نة بة خيًَ
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يةؾهطى زةضيايي بةٖيَعيإ ٖةبوو ،نةؾتيية دةْطييةناْيإ ضيَطةيإ بة نةؾتيية غةضباظ
َططةناْى يؤْإ ْةزةزا ،بطةْة نةْاضةنإ.
ٖةي
ئةغهةْسةض تةْاْةت زواى ؾهػت زاْى زاضيوؾي غيَيةّ ية زوايري دةْطسا ،ية يةؾهطى
زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ية نةْساو زةتطغا ،يةنةّ ناضى طةوضةى ئةدماَيسا بةض يةوةى بضيَتة
َةوى يةؾهطى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي ططتةزةغت ،ئةو ئةضنة
َيؼ ئةوةبوو نة دً
ثيَطغجؤي
َيؼ.
ططيٓطرت بوو ية زاطرينطزْى ثيَطغجؤي
َيؼ بؤى ناضيَهى
ئةو واي بريزةنطزةوة نة زواى ٖةآلتٓى زاضيوؾي غيَيةّ ،ططتٓى ثيَطغجؤي
ٖيَٓسة قوضؽ ْيية ،بةآلّ بووْى ئةو يةؾهطة زةضيايية ية نةْساو و عوَإ بؤ ئةو زةبؤوة
َايةى ططفت و ئاضيؿة ْاْةوة ية ناضةناْى زاٖاتوويسا.
َةضة
ٖةْسىَ بابةت ٖةية نة ئيَطاْييةنإ ثيَويػتة بيعأْ ،بةآلّ َاَؤغتا و ييَهؤي
َيٓةوةيإ ية باضةوة بهةٕٖ .ةض
بةضِيَعةناْى ئيَطإ تا ئيَػتة خؤيإ َاْسوو ْةنطزووة تانو ييَهؤي
وةى ٖيض نات َاَؤغتا ياخؤ ييَهؤيةضيَهى ئيَطاْى ْةضووة تانو نةتيبةناْى بيَػتووٕ
خبويَٓيَتةوة ،بة ٖةَإ ؾيَوة تا ئةَطِؤ ٖيض يةنيَو ية ئةوإ ْةضووة ٖةتا يةباضةى زوايري
َيٓةوة بهات.
طؤضِةثاْى دةْطى ْيَوإ زاضيوف و ئةغهةْسةض ييَهؤي
َيٓةوة ية يةنةَري و زووَري دةْط ْةنطيَت ض
يةواْةية ثطغياض بهطيَت نة ئةطةض ييَهؤي
َيٓةوة ية طؤضِةثاْى غيَيةَري دةْط بهطيَت؟.
غووزيَهى زةبيَت تا ييَهؤي
َيَري طؤضِةثاْى دةْطةناْى يةنةّ و زووةّ ية زةضةوةى ئيَطإ بووٕ ،طؤضِةثاْى
ية وةآلَسا زةي
غيَيةّ يةْيَو ئيَطإ بووة ،ئةطةض غٓووضةناْى ضؤشئاواى ئيَطإ ية غةضزةَى ْازضؾا طؤضِاْيإ
بةغةض ْةٖاتباية ،ئيَػتةف زوايري طؤضِةثاْى دةْطى زاضاى غيَيةّ و ئةغهةْسةض ئيَطإ زةبوو.
َةض و َيَصووْووغةناْى زةضةوةية.
ٖةضضى ئيَُة زةيعاْري يةباضةى ئةو طؤضِةثاْة يةاليةٕ ييَهؤي
ئةغهةْسةض زواى زةضضووْى ية َيػط بةضةو غوضيا ضؤيؿت ،ية بانوضى غوضيا ية ضِووباضي
فوضات ثةضِييةوة و ضؤوة ْيَو بةؾي بانوضى َيعؤثؤتاَيا ،زواى ثةضِيٓةوة ية ضؾووباضي زجيًة
طةيؿتة بةؾي ضؤشٖةآلتى ئةو ضِووباضة بةضزةواّ بوو تا طةيؿتة زةؾتى (طؤطُةٍ) ية ْيَعيو ؾاضي
(ئةضبةٍ) ياخؤ (ئةضبيٌ).
بؤ ظاْيٓى ؾويَٓى ئةضبيٌ ثيَويػتة ْةخؿةى ئيَطإ خبةْة بةضضاو و ضِووباضي بةْاوباْطى ظاب
نة ية ؾاخةناْى ضؤشئاواى نوضزغتإ غةضضاوة وةضزةططيَت ،بسؤظْةوة ،يةطةٍَ ظيَيةنة بطِؤٕ تا
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ئةو ؾويَٓةى ئةو ظيَية زةضشيَتة ْيَو زجيًة ،ئةضبيٌ نةوتوتة باؾووضى ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى
ئةو زوو ظيَيةٖ ،ةَإ ؾاضى ئةضبيًة نة ْاوةْسى ثاضيَعطاى ئةضبيًى وآلتى عيَطاقة.
ييَتؤشة زةضةنيةنإ ؾويَٓى دةْطى زاضيوف و ئةغهةْسةضيإ زياضنطزووة ،ية ضؤشئاواى
ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى زوو ظيَى ظاب و زجيًة ية ْيَعيو ؾاضى ئةضبيٌ (ٖةوييَط) ية باؾووضى
ظيَى ظاب بووة ،نةوتووةتة ثيَسةؾتيَو بة ْاوى (طؤطُةٍ)( )2ياخؤ (طؤطاَةٍ) .ية ْاوضة بة
ثيت و غةوظةناْى ئةوغاى ئيَطإ بووة ،ئةغهةْسةض ية زووةَري َاْطى بةٖاض طةيؿتة
ئةويَٓسةض ،بؤية تةواوى زةؾت بة طصوطيا غةوظ ببوو.
ثاضةَةْيؤٕ نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووةْ ،ووغيويةتى" :ئةطةض زاضيوؾي غيَيةّ تةْيا ثيَٓر
غةز غةضباظى ية نةْاضى ضِووباضي زجيًة زاْابوواية ،ئيَُة ٖةضطيع ْةَاْسةتواْى خؤَإ
بطةيةْيٓة ْاوضةى ئةضبيٌ ".ئةو وتةيةى ثاضة َةْيؤٕ يةاليةٕ تةواوى َيَصووْووغاْةوة
َيَري ئةطةض زاضيوف بةؾيَهى نةّ يةو يةؾهطة طةوضةيةى خؤى ْاضزبا
ثؿرتِاغت نطاوةتةوة ،زةي
بؤ ئةو ؾويَٓة ،ئةغهةْسةض ْةيسةتواْى بة ئاغاْى ية زجيًة بجةضِيَتةوة و ظياْى طةوضةى
بةضزةنةوت ياخؤ يةواْة بوو ْاضاض بة طةضِاْةوةف ببيَت يإ بة ٖيَعيَهى نةَرت بضيَتة َةيساْى
دةْط.
بةثيَي ْووغيٓى ثاضةَةْيؤٕ زاضيوؾي غيَيةّ يةى ًَيؤٕ غةضباظى ثيازة و غواضة و ضواض
ٖةظاض طاييػهةى دةْطى يةويَٓسةض ديَطري نطزبووَ .يَصووْووغة يؤْاْي و ضؤَييةنإ شَاضةى
غةضباظةناْى ٖةخاَةْؿييإ ية زووغةز ٖةظاض تا ًَيؤْيَو غةضباظ زياضى نطزووة ،نة
يةواْةية شَاضةى يةنةّ ياخؤ ؾتيَو ثرت يةوة ضِاغت بيَت ،بةآلّ ًَيؤْيَو نةؽ ظيَسةضِؤيي
تيَساية ،بيَطوَإ ثاضةَةْيؤٕ طةوضةتطئ غةضزاضى َةنسؤْييةَ ،يَصووْووغة يؤْاْييةنإ
َةبةغتيإ ية باغهطزْى ئةو شَاضةية ،طةوضة ثيؿاْساْى غةضنةوتٓى ئةغهةْسةض بوو.

( )2ئةو ْاوة ية بٓةضِةتسا طؤًَة ،زةؾتيَهة ية ْيَعيو طؤَى طؤٌَ نة زةنةويَتة غٓووضى ؾاضى بةضزةضِةؾي ئيَػتة ية
ْيَعيو ٖةوييَط ،ظيَى طؤٌَ ية ْيَوإ غٓووضى ٖةضزوو ؾاضى ؾيَدإ و بةضزةضِةؾة ،زةؾتةنةف نةوتووةتة غةضووى ئةو
َهةْسْةناْى ئةّ زوايية ية نوضزغتاْى باؾووض ٖةْسىَ غههةى ظيَطى يؤْاْى و ضّ و نةضةغتةي زيهة
ظيَية ،ية ٖةي
زؤظضايةوة ،نة غةغييَٓةضى ؾةضِى ْيَوإ يؤْإ و ٖةخاَةْؿيييةنإ بووة يةو ؾويَٓة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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َييةى ئةو
َسنة ْووغةضى دةْطى ئةضبيٌ ية فةضٖةْط ْاَةى بةضيتاْيها بيَ ٖيض زووزي
ْؤي
شَاضة يةى ًَيؤْييةى ْووغيوة ،شَاضةى ضواض ٖةظاض طاييػهةى دةْطى ْةْووغيوة ،ية
َططةنإ ية
ناتيَهسا بة وتةى تةواوى َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ ٖةضطيع ثيَـ دةْطى خاضٗةي
ديٗاْسا ضِووي ْةزابوو ،نة يةؾهطيَهى ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغي بهةويَتةضِيَ.
َططاْسا زواى ئةوةى فةتوا بؤ دةْطى ئايٓى يةاليةٕ ثاثا و ضةْس
ية يةنةَري دةْطى خاضٗةي
َواتإ
ئؤغكؤفيَهى نطيػتيإ ية زشى ئيػالّ زةضضوو ،يةؾهطيَو ية ئةوضووثا بؤ دةْطى َوغوي
نةوتةضِىَ نة َيَصووْووغةنإ شَاضةى غةضباظةناْى ئةو يةؾهطةيإ بة ثيَٓر غةز تا ؾةف غةز
ٖةظاض غةضباظ زياضى نطزووة ،بةآلّ ئةوإ غةضباظ ْةبووٕ ،وةى زةوتطيَت ضةؾة يةؾهط بووٕ بؤ
ظيازبووْى شَاضة بوو ،تا ية ئةوضووثا تيَجةضِ بووٕ و طةيؿتٓة ضؤشٖةآلت ئةو شَاضةية نةّ بؤوة
بؤ غةز و ثةدما ٖةظاض غةضباظ ،يةطةٍَ ئةوةؾسا ئةوإ َةتطغييإ بؤ نطيػتياْةناْى ضؤشٖةآلت
َُاْةنإ ،ضووْهة وةى نويًة زةطةيؿتٓة ٖةض ؾويَٓيَو ٖةَوو ؾتيإ
ظؤضتط بوو ية َوغوي
زةخواضز و ْاوضةنةيإ زووضاضى قاتوقطِي و بطغيَيت زةنطزٖ ،يضيإ بؤ نةؽ ْةزةٖيَؿتةوة
َو بيدؤٕ.
تانو خةي
ثةغةْسنطزْى شَاضةى ًَيؤْيَو غةضباظ الي نةغيَو ظاْياضيي ْةبيَت يةو باضةوة ئاغايية،
()3
َسنة ثةغةْسنطزْى ئةو شَاضةية ظؤض بة زووض زةظاْطيَت.
بةآلّ ية ظاْايةنى وةى ْؤي
ثاضةَةْيؤٕ زةَييَت" :دةْط ية ثةدمايةَري ضؤشى بةٖاضزا ضِوويسا ،ناتيَو طةيؿتيٓة
ْاوضةى ٖةوييَط ،خيَوةتةناْى يةؾهطة طةوضةنةى زاضيوؾي غيَيةػيإ ية زووضةوة زيتٖ ،يَٓسة
خيَوةتى ييَبوو نة تواْاى شَاضزصيإ ْةبووٖ ،ةَوو زةؾتةنةى ثطِ نطزبوو ،ئةطةض زووضى
َةوزاى ْيَواصيإ ضيَطط ْةبووايةٖ ،ةضئةو ضؤشة ٖيَطمشإ زةنطزة غةض يةؾهطى زاضيوف و
( )3ية بةالضِيَسابطزْى بابةتةنة زاواى ييَبوضزٕ زةنةئ ،بةآلّ فةضٖةْطٓاَةى بطيتاْيها ية غةزةى ضابطزووزا
تةْٗا ية بةضيتاْيا ثرت ية ثةدما داض ضاخ نطاوة ،دطة يةوةى ية ئةَةضيها ،ئؤغرتاييا ،ظيَٓسالْسى تاظة و
َطة
ئةفطيكاى باؾووض ضاخ نطاوة ،بؤية ئةو بابةتة بؤ ٖةَوو زْيا ية ضووى ئاطةزاضبووٕ ية َيَصووى ئيَطإ بة بةي
زازةْطيَتٖ ،ةض ئيٓطًيعيَو ية ٖةض ؾويَٓيَهى ديٗإ بؤ وةضططتٓى ظاْياضيى ثةْاى بؤ زةبات .بة زاخةوة
َيَري ئةو ئيَطآْاغة طةوضةية ية ْووغيٓةنةيسا ْةيتواْيوة بيَاليةٕ بيَت ،ئيَطاْييةنإ بة ْةتةوةى
زةتواْري بً
َآل"
وةسؿى و بةضبةض ْاو زةبات و ٖةغتةناْى بةغةض َيَصووزا ظاٍَ نطزووة ".ظةبيشوي
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يةْيَوَإ زةبطزٕ ،ضووْهة ٖيض ئاضايؿى دةْطيإ ْةبوو ،بةآلّ بة ٖؤى زووضى َةوزانة
ظاْيُإ ئةو ضؤشة ْاتواْري يةثطِ ٖيَطف بهةيٓة غةض يةؾهطى زاضيوف".
بةثيَي ئةو وتةية زةظاْطيَت نة يةؾهطى ئةغهةْسةض يةضٌ وْؤيةَري ضؤشى بةٖاضزا
َيَت دةْط ية ثةدمايةَري ضؤشى
طةيؿتووةتة ثيَسةؾتى طؤطُةٍ ،ضووْهة ثاضةَةْيؤٕ زةي
بةٖاضزا ضِوويسا.
َيَو بابةتي زيهة نة يةاليةٕ ئةو ْووغطاوة ئةوة زةغةغييَٓيَت نة يةو ضؤشة يةؾهطى
نؤَةي
ئةغهةْسةض طةيؿتووْةتة ئةو ثيَسةؾتة ،ضووْهة زةَييَت" :زواى ئةوةى ؾةو زاٖات ،ئاططيَهى
ظؤض ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي نطايةوة ،ئيَُةف ئاططَإ نطزةوة و شَاضةيةى غةضباظَإ تا
بةياْى ْةْووغذي تا ئةطةض ٖةخاَةْؿييةنإ ثةالَاضياْسائ ،يةثطِ ْةبيَت و بتواْري بةضططى ية
خؤَإ بهةئ ،بةآلّ زاضيوؾي غيَيةّ ويَطِاى ٖةبووْى ئةو يةؾهطة َةظْةْ ،ةيويَطا ٖيَطمشإ
بهاتةغةض".
ضؤشى زواتط ثيَـ ضؤشٖةآلت ٖةضزوو يةؾهط ية زةؾتى طؤطُةٍ بؤ دةْط ئاَازة بووٕ،
طؤضِةثاْى دةْط ية ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا بوو ،يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي ية ضؤشٖةآلت ية ْيَعيو
ؾاضى ئةضبيٌ (ٖةوييَط) و يةؾهطى ئةغهةْسةض ية ضؤشئاوا ْيَعيو ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى
ٖةضزوو ظيَى ظاب و زجيًة بوو .ظةوى ئةو ْاوضةية تةخت بوو ،بؤ بةطةضِخػتٓى طاييػهة
دةْطييةناْى ٖةخاَةْؿيي باف بوو.
ضؤشى ثيَؿرت بة فةضَاْى ئةغهةْسةض غةضباظةناْى يةؾهطةنةى شَاضةيةنى ظؤض زاضيإ ية
نةْاضى ظاب بطِى ،نة ية بانوضى ئؤضزووطةنةيإ بووٖ ،ةْسىَ غيَ ثيَضهةيإ زضوغتهطز ،نة بؤ
طواغتٓةوة زةؾيإ تانو ناتى ٖيَطؾي طاييػهةناْى ٖةخاَةْؿيي ية ثيَـ غةضباظةناْيإ
زابٓئَ ،بؤ ئةوةى ئةغجةنإ بةضببٓةوة و طاييػهةنإ بؿهئَ .ية زوو دةْطةناْى ثيَؿووتط
يؤْاْييةنإ غووزيإ يةو ئاَطاظة وةضْةططت.
ية دةْطى ئيػؤؽ واتة زووةَري دةْطٖ ،ةضضةْسة باؽ ية ٖةآلتٓى زاضيوف بة طاييػهة
زةنات ،بةآلّ ٖيض باؽ ية ٖيَطؾي طاييػهةناْى ٖةخاَةْؿيي ْةنطاوة و بةثيَي ظاْطاوةنإ
يةو دةْطةزا ئةوإ طاييػهةيإ ْةبووة ،بةآلّ ية غيَيةَري دةْط ويَطِاى بووْى ضواض ٖةظاض
طاييػهة ية يةؾهطةنةى زاضيوؾساْ ،ةياْتواْى غووزيإ ييَ ببيٓٔ ،ضووْهة ناتيَو ييَدوضِى
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طاييػهةنإ ضاويإ بة غيَ ثيَضهةنإ و غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ نةوتْ ،ةياْويَطا ٖيَطف
بهةٕ.
ئةو طيَطِاْةوة بيَ بٓةَاية ،ضووْهة ضواض ٖةظاض طاييػهة ية ٖةْسىَ غيَ ثيَضهةى زاضئ
ْاتطغٖٔ ،يَطف ْةنطزْى غةضباظاْى زاضيوف ية تطغي غيَ ثيَضهةى زاضئ و غةضباظاْى ٖؤخ
َيإ بةغتووة ،بةآلّ ٖةآلتٓى غةضباظاْى زاضيوف
ييت زضؤيةنة َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ٖةي
(نة بة ظوويي باغي زةنةئ) زضؤ ْيية و يةاليةٕ ئةو َيَصووْووغاْةوة باؽ نطاوة ،بةآلّ
َٓةٖاتٔ ،بططة بة ٖؤى ٖةآلتٓى
غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيي ية تطغي غةضباظاْى ئةغهةْسةض ٖةي
زاضيوؾي ثاؾا و فةضَاْسةى طؿتيي يةؾهطةنةيإ ٖةآلت ،بؤية ئةواْيـ ٖةآلتٔ .ية دةْطسا
َبيَت وضةى غةضباظةنإ نةّ زةبيَتةوة ،ضذاى ٖةآلتٓى فةضَاْسةى طؿتيي
ئةطةض ئةفػةضيَو ٖةي
يةؾهطةنة.
ية دةْطى ئيػؤؽ ضؤْييةتى ٖةآلتٓى زاضيوؾي غيَيةّ بؤ ئيَُة ضِووٕ ْيية ،بةآلّ ية
دةْطى طؤطُةٍ ئةطةض ْووغطاوةناْى َيَصووْووغة يؤْاْييةناْيـ ْةبوواية ،زةتواْري بعاْري نة
ٖةآلتٓى زاضيوف بووة ٖؤى ٖةآلتٓى غةضباظةناْى و دةْط بة غووزى ئةغهةْسةض نؤتايي
ٖات ،ضووْهة بةثيَي ييَهساْةوةنإ ٖيض ٖؤناضيَهي زيهة بؤ ؾهػتى ٖةخاَةْؿييةنإ ية
دةْطى طؤطُةٍ ْاتواْيَت بسؤظيَتةوة.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زيػإ شَاضةى يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ بة بيػت و ْؤ ٖةظاض
ثيازة و ضواضٖةظاض غواضة زياضنطزووة ،ية ناتيَهسا نة ئةغهةْسةض بة وتةى ثطؤفيػؤض باضْى
بةضيتاْى بة يةؾهطيَهى طةوضةى غةز ٖةظاض نةغي يةو دةْطةزا يةطةٍَ زاضيوؾي غيَيةّ
دةْطاوة .زةتواْطيَت طوَإ بربيَت نة ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿييسا زةضظ ثةيسا بوو ،غةضباظاْى
ئةغهةْسةض طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة تطغي زيٌ بووْى زاضيوؾي غيَيةَى ييَسةنطا ،ئةويـ ية
تطغي زيٌ ْةبووْى بة طاييػهة ٖةآلت ،طيَطِاْةوةيةني زيهة ٖةية زةبيَصيَت زواى ئةوةى
ئةغهةْسةض بة تري ييَدوضِي طاييػهةنةى ئةوى نوؾتٖ ،ةآلت و ئةو غةضباظاْةى واياْعاْى
زاضيوف نوشضاوة زةغتيإ بة ٖةآلتٔ نطز ،بةّ ؾيَوةية ضيعةناْيإ تيَو ؾها .بة ٖؤى
تيَهجطشإ و ٖةآلتٓى غةضباظاْى زاضيوف ية اليةى و ٖيَطؾي غةضباظاْى ئةغهةْسةض نة
َى ضطِ ْاوضةنةى زاططت .يةوناتةزا زاضيوف
ضاوةزووى ٖةآلتواْيإ زةْا ،نةؾيَو ية تؤظ و خؤي
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ٖيَٓسة بة خيَطايي ية َةيساْى دةْط ٖةآلت ،ئةواْةى ية زةوضةى بووْٕ ،ةياْعاْى بؤ ض اليةى
ٖةآلتووة.
ئيَػتة ثػجؤضإ زةتوأْ غٓووضى طؤضِةثاْى دةْطى طؤطُةٍ تةْاْةت بة ثيَوةضى َةتط زياض
بهةٕ ،بةآلّ يةباضةى ئةو دةْطة ،دطة ية ْووغيٓةناْى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ٖيض
زيهةَإ ية بةضزةغت ْيية .طوَاصيإ ْيية نة ٖةخاَةْؿييةنإ يةو دةْطةزا ثيَـ ٖةآلتٔ،
بةضططى باؾيإ نطزووة ،ضووْهة ثاضةَةْيؤٕ غةضزاضى َةنسؤْي ْووغيويةتى ياظزة ٖةظاض
نةؽ ية غةضباظاْى ئةغهةْسةض نوشضإ و زووغةز ٖةظاض نوشضاويؿى بؤ ٖةخاَةْؿييةنإ
زياضنطزووة نة ظيَسةضِؤيي ثيَوة زياضة ،ضووْهة ياظزة ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض نوشضاوٕ نة
ية ْيَواْياْسا غةضباظاْى ْةتةوةي زيهةي تيَسابوو ،زةضزةنةويَت نة ئيَطاْييةنإ ية غةضةتازا بة
باؾي زةدةْطإ ،بةآلّ زواى ٖةآلتٓى ئةغهةْسةض وضةيإ بةضزا.
زاضيوف زواى ٖةآلتٔ بةضةو ؾاضى ٖةوييَط ضؤيؿتْ ،يوةؾةو طةيؿتة ْيَو ؾاضةنة .ئةو
يةويَٓسةض ،زواى بيٓيٓى ٖةْسىَ ية فةضَاْسة و ئةْساَاْى يةؾهطةنةى ية بةضاْبةضياْسا وتى
طةوضةيي و زةغةآلت و غةضَاية و شْة ظؤضةناْى سةضةَػةضانإ و خوادةناْى سةضةّ بؤ ئةو
َيَت ،ضووْهة بؤى زةضنةوتووة
تةْيا باضططاْى بووٕ ،بؤية ٖةَوويإ بؤ ئةغهةْسةض بةدىَ زةٖيًَ
ية ناتة غةختةناْسا ئةواْة ْةى تةْيا َايةى بةختةوةضى ْري ،بططة دطة ية بةزبةختى و
َي ضي زيهةيإ بةزواوة ْيية ،وةى بيٓطا ٖةبووْى ئةو ؾتاْة ،بووْة ٖؤناضى
َؤي
ْةٖاَةتي و نً
ؾهػت ،بؤ ئةغهةْسةضيـ بووْة َايةي غةضنةوتٔ.
َساْةوةى فةضَاْسةناْى طوتى زةيةويَت بطِواتة ْاوضة
زاضيوف زواى ئةو وتةية بؤ زي
زووضةناْى ئيَطإ ،بؤ دةْطى ئةغهةْسةضيـ يةؾهطيَو ضيَ بهات ،ضووْهة بؤى زةضنةوتووة
غةضنةوتٔ بؤ ئةو نةغةية نة غةضباظى ظؤضتطى ٖةية ،بةّ ؾيَوةية زاضيوف ية ٖةوييَط
نةوتةضِىَ ،بةضةو َاز ضؤيؿتٖ ،ةوييَط زواى َاوةيةنى نوضت نةوتة زةغت ئةغهةْسةض.
بة ٖؤى ٖةآلتٓى زاضيوف تةواوى ثيَساويػتى و نةضةغتة دةْطييةنإ و ئةو طةدميٓةيةي
يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓابووى ،بؤ ئةغهةْسةض بةديَُا ،بةثيَي ْووغيٓى ئيَػرتابووٕ نة
َؤؽ طيَطِاويَتيةوة نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووة ،زة ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ و ظيو و بةضزة
ئاضيػتؤثؤي
ططاْبةٖانإ و نةضةغتة و ثيَساويػتيية دةْطييةنإ بووٕ .ئةطةض بةٖاى يةى تاآلٕ بة
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ضواضغةز يريةى بةضيتاْى زياضي بهةئ ،بة بةٖاى ضواض ًَيؤٕ يريةى بةضيتاْى ظيَطِ و ظيو و
ؾتى ططاْبةٖا نةوتة زةغت يؤْاْييةنإ.
زواى ئةو دةْطة ئةغهةْسةض بة ثيَضةواْةى ثيَؿٓياظى غًؤنؤغي غةضزاضى يةؾهطةنةى،
َةتسإ بة غةضباظ و ئةفػةضةنإ زواى ئةو
َةتى ْةزاية يةؾهطةنةى ثؿوو بسةٕ و وتىَ" :ؤي
َؤي
غةضنةوتٓة ،ئةوإ ٖإ زةزات بؤ خواضزْةوة و ضابواضزٕ ،ية ئةدماّ تةنووظ و ضيَهى يةؾهط
خاوزةبيَتةوة و تواْي دةغتةييإ يةزةغت زةزةٕٖ ،يَؿتا ْاظاْري تانو غةضنةوتٓى يةنذاضى
ضةْس دةْطي زيهةَإ يةطةٍَ زاضيوف ية ثيَؿة".
َؤؽ و
ثيَويػتة ئةو بابةتة فةضاَؤف ْةنةئ نة ٖةضغيَ َيَصووْووؽ (ثاضةَةْيؤٕ ،ئاضيػتؤثؤي
غًؤنؤؽ) نة خؤيإ بةؾساضى دةْطةنإ بووٕ ،نة بة وتةى ئةوإ يةواْةية ية ٖةضغيَ دةْط و بة
تايبةتى ية دةْطى ئيػؤؽ و طؤطُةٍ بةؾساضبووْى زاضيوف بؤ خؤى يةنيَو بووبيَت ية ٖؤناضة
َئَ ئةغهةْسةض ية ٖةوييَط زة ٖةظاض
غةضةنييةناْى ؾهػتى ٖةخاَةْؿييةنإ ،ئةو غيَ نةغة زةي
تاآلٕ ظيَطِ و ظيو ،ية ؾووف غي ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ و ظيو ،واتة زواظزة ًَيؤٕ يرية و زواى ططتٓى
َيػيـ سةفتا و ثيَٓر ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ و ظيو ،واتة غي ًَيؤٕ يريةى بةضزةغت نةوت ،ئاخط
ثيَطغجؤي
زاضيوف ئةو ٖةَوو ظيَطِ و ظيو و زضاوةى ٖةبوو بيَت ،ئةطةض بةؾيَهى ييَ خةضز بهطزاية بؤ ضةى و
دبةخاْة و تفاقي دةْط ،ئةو زةَة يةؾهطيَهى ظؤض بةٖيَعي زةبوو ،نة ٖةضطيع ئةغهةْسةض تواْاى
زاطرينطزْى ئيَطاْى ْةزةبوو.
زواى ؾاضى ئةضبيٌ ،ئةغهةْسةض غةضباظةناْى بةضةو باؾووض بطز .ئةطةض ْةخؿةى ئةو ضيَطةية
خبةيٓة بةضضاوَإ نة ئةغهةْسةض ثيَيسا ضؤيؿتووة بؤ ؾووف نة ية خوظغتإ بوو ،زةبيٓري ئةو ضيَطةية
ثيَضاوثيَضة وةى ضؤيؿتٓى َاضَ ،ةبةغتى ئةغهةْسةض يةو ضؤيؿتٓة ئةوة بووة نة ْةنةويَتة ْيَو ْاوضة
َياْسا ْةدةْطيَت .ئةو نة بؤ دةْطى زاضيوؾي غيَيةّ ية زجيًة ثةضِيبؤوة ،بةضةو
َةنييةنإ و يةطةي
خيًَ
ضؤشٖةآلت ضؤيؿت بوو ،زيػإ ية زجيًة ثةضِييةوة ضِووة و ضيَطةى ضؤشئاوا ،زواتط باؾووضى ططتةبةض تا
طةيؿتة بابٌ ،نة زةيعاْى ٖيَعى بةضططى ييَ ْيية .بابٌ بيَ بةضططى خؤى بةزةغتةوةزا ،ئةغهةْسةض ية
َو خؤى ثاضاغت ،بةآلّ غةضَايةى ْيَو طةدميٓةي ؾاضةنةى زاطرينطزَ ،يَصووْووغة
نوؾتاضى خةي
يؤْاْييةنإ باغي غةضَايةى ئةويَٓسةضيإ ْةنطزووة نة ضةْس بووة.
َةت بساتة ئةفػةض و غةضباظاْى خؤى ،ضووْهة ئةوإ
ئةغهةْسةض ية بابٌ ْاضاض بوو َؤي
زةياْعاْى ية بابٌ بةثيَي ْةضيت و ضيَػا ْاوضةييةنإ ية ثةضغتطةناْسا ئةو نضة طةدماْةى
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ٖاوغةضطرييإ ْةنطزووة ،خؤيإ زةخةْة بةضزةغتى ثياوإ و ئةوناضة بة ْاؾياو و خطاخ ْاظأْ،
بةآلّ ويَطِاى ئةوةى ضيَػا و ْةضيتةنإ ضيَطةيإ زةزإ ،زيػإ ٖةْسيَو ثاضة و ظيَطِيإ يةو ثياواْة
وةضزةططت نة خؤيإ زةخػتةبةض زةغتيإ و بةؾيَو يةو زضاواْة بؤ ثةضغتطة و ية ضِاغتيسا بؤ
َى ناٖيٓةناْى ثةضغتطة بوو ،بةؾةنةي زيهةي بؤ خؤيإ زةَايةوة و ثاؾهةوتيإ زةنطز
باخةي
تانو بؤ ناتى ٖاوغةضطريى خةضدى بهةٕ.
َاوةى َاْةوةى ئةغهةْسةض ية بابٌ ثرت بوو ،ية َاوةى َاْةوةى ية ؾاضةناْي زيهة ،بؤ
نيَؿهطزْى ناٖيٓةناْيـ ،غةضزاْى ثةضغتطةى َةضزؤنى نطز و ئةو ثةضغتطةية ثيَؿرت يةاليةٕ
نوضوؾي طةوضة ضِاطريا بوو .ئةغهةْسةض بة ٖةَإ ؾيَوة نة دواْى ؾاض و ؾويَٓة دواْةناْى
غةضةدمى ضانيَؿا بوو ،بة ٖةَإ ؾيَوةف ْةضيتى ْةؾياوى بابًييةنإ نة غةضباظةناْيإ زووضاضى
َى زةنطز ،زووضاضى غةضغووضَِاْى نطز بوو .ئةو غةضغووضَِاْةى ئةو ية ْاَةيةنسا
طةْسةي
زةضزةنةويَت نة بؤ ئةضغتؤى َاَؤغتاى خؤى ْاضزووةْ ،اوةضؤنةنةى ٖةية و زةتواْطيَت بعاْطيَت،
َيَت" :ئةو ؾاضة ٖيَٓسة طاييػهةى ييَية نة ية ضواضضِياْةنإ ،ضيَساضيإ زاْاوة و نةضِْايإ
ئةو زةي
زاوةتة زةغتيإ ،بة زةْطى ئةو نةضِْاياْة طاييػهةنإ ضيَٓويَين زةنطئَ ،ضِوو ية ٖةضاليةى زةنةٕ
نةضِْاي بؤ ييَ زةزةٕ و طاييػهةناْى ئةو الية زةضِؤٕ".
ية ٖةَإ ْاَةزا قوتابي بؤ َاَؤغتانةى ْووغيوة " :ؾةٖواْييةتي غةضباظ و
ئةفػةضةنامن زووضاضى ؾؤى و غةضغووضَِاْيإ نطزّ ،ية ضووْيإ بؤ ثةضغتطةنإ ،ئةظ ٖيض
َٓةضيَو ْابيِٓ يةوةزا ،بؤ ئةوةي بةضةو ئةو ثةضغتطةياْة بطِؤّ و يةطةٍَ ئةو نضة دواْاْةزا
ثاي
دووت ببِ".
ئةغهةْسةض زواى زاْاْى (َاظيؤؽ) بة فةضَاْطِةواى بابٌ و زاْاْى ٖيَعيَهى نةّ بؤ
ثاضيَعطاضى ية ؾاضةنة ،بابًى بةدىَ ٖيَؿتَ ،اظيؤؽ ية غةضزاضةناْى زاضيوف بوو ،خؤى
ضِازةغت نطزبوو .ئةغهةْسةض بؤ طةيؿذي بة ؾووفْ ،اوضة ؾاخاوييةناْى ضؤشئاواى ئيَطاْى بطِزا
ياخؤ بطِي و بة زةوضةياْسا غووضِايةوة.
َئَ ئةغهةْسةض يةبةضئةوةى ضيَطةي زيهةي يةو ْاوضة ؾاخاويية ْةبوو
َيَصووْووغةنإ زةي
نة زةنةوتة ْيَوإ بابٌ و ؾووف ،ئةو ْاوضةيةى بطِزا ،ئةو وتةية ْاضِاغتة ،ضووْهة ية ْيَوإ
َيعؤثؤتاَيا و ئةو ْاوضةية نة ئيَػتة يؤضِغتاْة ،ضةْسإ ضيَطةي زيهة ٖةبووٕ ،نة بة
ؾاخةناْسا زةضِؤيؿذيٖ ،ةضضةْسة ثاْوبةضئ ْةبووٕ ،بةآلّ بؤ ثةضِيٓةوة زةؾيإٖ ،ةْسيَو يةو
291

ضيَطةياْة تا ئيَػتةف َاوٕ ،زةبيَت بووتطيَت ئةطةض ضؤيؿذي بةو ضيَطةياْةزا بؤ طةؾتياضإ ؾياو
بوو بيَت ،ئاخؤ بؤضي بؤ ضؤيؿتٓى يةؾهطةنإ ْةزةؾيا ،ئةطةضضي ٖةَوو ئةو ضيَطةياْة
َسا وةى
َو ية َاوةى ٖةظاضإ غاي
ؾاخاوى بووٕٖ ،ةْسيَهيإ بة ٖؤى ضؤيؿتٓى بةضزةواَى خةي
ثًيهاْى ييَ ٖاتبوو.
ئةو بابةتة بؤ ٖةْسىَ َيَصووْووغى نؤْى ئيَطإ ديَطةى غةضغووضَِإ بوو ،نة بؤضى
ئةغهةْسةض زواى زاطرينطزْى بابٌ ضِاغتةوخؤ بةضةو ضؤشٖةآلت ْةضِؤيؿت ياخؤ بةضةو ؾووف
َة (ناغٓييةنإ) نة باثرياْى يووضِةناْى ئيَػتةٕ ،ططفتى
ْةضوو ،ئيَػتة زةظاْري نة تطغي خيًَ
ضيَطة ؾاخاوييةنإٖ ،ؤناض بووٕ بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض ية باؾووضةوة بيَتة ْيَو خؤظغتإ.
َؤؽ نة يةطةٍَ
ئةو خؤظغتاْةى ئةغهةْسةض طةيؿتة ْيَوى بةٖةؾت بوو ،ئاضيػتؤثؤي
ئةغهةْسةض ضوو بؤ خؤظغتإْ ،اوى ئةو ظيآلْة زةبات نة ئيَػتة ْةَاوٕ ،بةآلّ ئةو
طةؾتياضاْةى بة فطِؤنة بة ئامساْى ئةو ْاوضةيةزا زةضِؤٕ ،ضِيَطِةوى ئةو ظيآلْة نة وؾو بووْة
زةبيٓٔ.
ٖةْسيَو وايإ برينطزووةتةوة وؾهبووْى خؤظغتإ زةطةضِيَتةوة بؤ ئةو بةْساواْةى يةاليةٕ
ثاؾاناْةوة يةغةض ضِووباضةناْي ئةو زةظةضاْة ضيَهطإ ،بةآلّ ئةو ظيآلْة تةْيا بةؾيَو ية
َيَو ضِووباضي زيهة
خؤظغتاْيإ ثاضاو زةنطز ،غةوظى و ئاوةزاْى خؤظغتإ بؤ نؤَةي
زةطةضِايةوة نة ٖةبووٕ.
ية خؤظغتإ دةْطةٍَ ٖةبوو نة ئيَػتة ْةَاوة ،بة وتةى ٖاوضِيَياْى ئةغهةْسةض ئةو
دةْطةآلْة بة شَاضةى ثةيهى زاضةنإ ئاغهيإ تيَسابووٖ ،ؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة زةضفةت
بة نةؽ ْةزةزضا نة يةويَٓسةض ضِاو بهات ،بةآلّ غةضباظاْى ئةغهةْسةض ناتيَو طةيؿتٓة ئةو
َةنى يةْيَوضوو ،زاْةيةنيؿى ييَ
َة دواْة نوؾت ،تةْاْةت ضِةضةي
ييَطِةواضاْة ٖيَٓسةيإ يةو ئاشةي
ْةَايةوة.
ية ضِووزاوى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ خؤظغتإ بابةتيَو بووةتة ديَطةى غةضغووضَِاْى
َيَصووْووغإ ،ئةويـ ئةوةية نة ئةغهةْسةض زواى ٖاتٓى بؤ خؤظغتإ ،ضِاغتةوخؤ ْةضِؤيؿتة
ؾووفَ ،اوةى سةوت ضؤش غةضباظةناْى بةشيَط غيَبةضى زاضةختةناْى زاضغتاْسا بطزٖ ،ةضضةْسة
نةؾوٖةوا طةضّ بوو ،بةآلّ يةبةض غيَبةضى زاضةنإ غةضباظةنإ ٖةغتيإ بة طةضَا ْةنطز.
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َئَ ؾووف ية ضابطزووزا ثرت ية ئيَػتة ية نةْساوى فاضؽ ْيَعيو بووة،
َيَصووْووغإ زةي
ْيؿتةْييةناْى ئةو ظيآلْةى زةضِشاْة ْيَو نةْساو ،يةو ؾويَٓاْة نةْاضةناْيإ بةضةو ثيَـ بطز،
بؤية ئةغهةْسةض زةبوواية ية َاوةى غيَ ضؤشزا بطاتة ؾووف ،بةآلّ ئةغهةْسةض زواى
طةيؿتٓى بة خؤظغتإَ ،اوةى ثاظزة ضؤشإ بة ضيَطةوة بوو ،ئيٓذا طةيؿتة ؾووف ،ئةو
زوانةوتٓة زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى ية ضابطزووزا ظةيهاويَو ية باؾووضى ؾووف ٖةبووة ،يةو
ضيَطةيةوة ْةياْسةتواْى بضٓة ْيَو ؾووف ،ئةواْةف نة ية ؾووف زةٖاتٓةزةض بة ضيَطةناْى
بانوض ،ضؤشئاوا و ضؤشٖةآلتسا زةضِؤيؿذيٖ ،ةضوةٖا ئةواْةى زةٖاتٓة ئةو ؾاضة بة يةنيَو يةو
َى طةوضةى
ضيَطةياْةزا زةضِؤيؿذي .ئةغهةْسةض زواى ٖاتٓى بؤ خؤظغتإ ْاضاض بوو ،ية دةْطةي
خؤظغتإ تيَجةضِ ببيَت تانو خؤى بطةيةْيَتة ؾووف.
ؾووف ئةونات يةنيَو بوو ية ثايتةختةناْى ئيَطإ ،ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى ٖةخاَةْؿيي
شَاضةيةى تةالضي َةظْيإ تيَسا ضيَ نطزبوو ،ية ضِووى دةْطيؿةوة بة قةآليةنى ثتةو ٖةشَاض
َى ( 425خ .ظ) ئةو ؾاضةى بيٓيووة ،ضووْهة
زةنطاٖ ،ريؤزؤت ية غةضزةّ ثيَـ ئةغهةْسةض ،ية غاي
ية ناتى ضووْى ٖريؤزؤت تا ٖيَطؾي ئةغهةْسةض بؤ ؾووف ئةو ؾاضة ْةنةوتبؤوة بةض ٖيَطف،
َيَري ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة ئةو ؾاضة ،ئةويَٓسةض ٖةَإ زؤخى غةضزةَى ٖريؤزؤتى
زةتواْري بً
َيَو بةض ية ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ ،ئةو ؾاضةي
ٖةبوو ،نة ئةو ْيَعيهةى غةزةيةى و ضةْس غاي
َيٓةنةى بيػت و
بيين بوو ،بة تيَطوتةغةيي باغي نطزبوو ،نة ؾووف زيواضيَهى ٖةبووة ،ثؿتيَٓة خؤي
غيَ َةتط ئةغتووض بوو ،زيواضةنةؾي ٖيَٓسة ثإ بووة ،نة زوو طاييػهة تواْيوياْة بة تةْيؿت
َهةْسْى ئةو خةْسةقة بةضٖةّ ٖاتبوو ،نة بة
َيٓة ية ٖةي
يةنسييةوة بةغةضيسا بطِؤٕ ،ئةو ثؿتيَٓة خؤي
َهةْسضابوو ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئةو خةْسةقة ضةْسإ ثطز ٖةبووٕ ،بؤ ئةواْةى
زةوضةي ؾاضةنةزا ٖةي
ٖاتوضؤى ئةو ؾاضةيإ زةنطز ،بهاضٕ بةغةضياْسا بجةضِْةوةٖ ،ةض ثطزيَو زةطةيؿتة زةضواظةيةى ،ناتيَو
َةتى ثاغةواْاْي زةضواظةنإ بضيَتة ْيَو ؾاض
زةضواظةنإ زازةخطإ ،ئةغتةّ بوو نةؽ بتواْيَت بةبيَ َؤي
ياخؤ ييَي بيَتة زةضيَ.
َهةْطابوو ،نة ٖةض ناتيَو بياْةويَت ية ضيَطةى ضِووباضةوة زةياْتواْي
خةْسةقةنة بة ؾيَوةيةى ٖةي
ثطِي بهةٕ ية ئاو ،تةْاْةت ئةطةض ئةو خةْسةقة ثطِ ئاويـ ْةنطابووايةٖ ،يَٓسة ثإ و قووٍَ بوو ،نة
ضيَطط زةبوو ية ثةضِيٓةوةى يةؾهطيَهى طةوضة بؤ ْيَو ؾاض .ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة ؾووف غةضؤنى
غةضباظطةى ؾاض و فةضَاْطِةوانةى نة ْاوى (ئازاثاى) بوو ،بطِياضيسا نة بةضططى بهات.
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َي
ئازاثاى زةيعاْى ئةغهةْسةض خوزإ يةؾهطيَهى بةٖيَعة و ْاتواْيَت ية بيباْسا يةطةي
ظةْطيَت ،بةآلّ زةيتواْى ية ؾووف بةضططى بهات .ضووْهة ثطزةنإ بؤ طةياْسْى خؤضاى و
ثيَساويػتيى بؤ ؾاض زةبوواية غووزيإ ييَ ببيٓطيَت ،ئازاثاى فةضَاْى نطز تةواوى ثطزةنإ
ويَطإ بهةٕ ،دطة ية زوو ثطز ية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ،ئةطةض ئةو زوو ثطزةؾي ويَطإ نطزباية،
َو ْةياْسةتواْى خؤضاى و ثيَساويػتيى بؤ خؤيإ زابري بهةٕ .ويَطاْهطزْى ثطزةنإ يةو
ئةوا خةي
غةضزةَةزا ،ناضيَو ْةبوو نة ية َاوةيةني نوضتسا بة ئةدماّ بطات ،ضووْهة ئةو ناضة زةبوواية
َيٓط ثطزةنإ بطِووخيَٓٔ.
بة قوي
بؤية ناتى طةيؿتٓى ئةغهةْسةض بة ؾاضى ؾووفٖ ،يَؿتا زوو ثطزةنةى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا بؤ
غووز ٖاتوضؤنطزٕ زةؾيإ ،ئةغهةْسةض بؤ ططتٓى ؾووف ظؤض غووزى ييَ وةضططتٔ .ئةغهةْسةض يةطةٍَ
طةيؿتٓى بؤ ؾووف ئةو ؾاضةى طةَاضؤزا ،ظاْياضضيإ يةباضةى ْاوى ئةو ئةْساظياضةوة ْيية ،نة
َةدمةْيكى بؤ ئةغهةْسةض ضيَ نطز ،بةآلّ ظاْطاوة نة غةضباظاْى ئةغهةْسةض َةدمةْيكى طةوضةيإ ية
تةْيؿت خةْسةقةناْةوة زاَةظضاْس و بةضزباضاْي ؾاضيإ نطز.
ئةو بةضزة طةوضاْةى يةاليةٕ َةدمةْيكضييةنإ زةٖاويَصضإٖ ،يض ناضيطةضييإ ية زيواضى ؾاض
ْةبوو ،وةى ئةوة بوو نة بةضزؤضهة بة زيواضةنةزا بسةَٕ .ةوزاى ضؤيؿتٓى بةضزةناْيـ ٖيَٓسة ْةبوو،
َهى ؾاض
نة بتواْطيَت بةضز بة َاآلْسا بسضيَت و خاْووةنإ ويَطإ بهات ،ياخؤ ببيَتة َايةي ئةوةي خةي
بهةوْة ضةضَةغةضى و ْاضِاظى بدي ،ضووْهة بةضزباضإ ٖيض غووزى ْةبوو ،ئةغهةْسةض غةضباظةناْى
ضِاغجاضز زةضواظةناْى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا و زيواضةنةى تةْيؿتى نة يةبةض زةغتيإ بوو ،بؤ طةيؿذي
بة ْيَو ؾاض ويَطإ بهةٕ ،ضووْهة ئازاثاى ية ثؿت زةضواظةنإ زيواضى ئةغتووضى ضيَ نطزبوو،
ؾهاْسْى زةضواظةنإ ضيَطةى ٖاتٓى ئةغهةْسةضى بؤ ْيَو ؾاض ْةزةنطزةوة.
غةضباظة بةضططيهاضةناْى ؾووف يةغةض زيواضةنةوة ،نة غةضباظةناْى يؤْاْى غةضطةضَى
ويَطاْهطزْى بووٕ ،بةضزيإ بةغةض ئةواْسا زةباضاْس ،شَاضيَهيإ نوؾذي .ئةغهةْسةض فةضَاْى بة
نةواْساضةناْى خؤى نطز ،تانو بة تري يةبةض ططيهاضإ بسةٕ و ضيَطةيإ ْةزةٕ بةضزباضاْيإ بهةٕ و ضيَطط
بدي ية ويَطاْهطزْى زيواض و زةضواظةنة .تريٖاويؿتٓى بةضزةواّ و تةنووظي غةضباظة يؤْاْييةنإ
زةٖةَبةض بةضططيهاضاْى بةضزةّ زيواضةنةْ ،ةيتواْى بةضزباضإ ضِابططٕ ،بةآلّ بة تةواوةتى بٓربِى ْةنطز،
ٖةْسيَو داض بةضططيهاضإ زةضفةتيإ بة زةغت زةٖيَٓا تا بةضز بةغةض ٖيَطف بةضاْسا بباضيَٓٔ.
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ئازاثاى ثياويَهى تطغٓؤى ْةبوو ،بةآلّ ئةو يةؾهطةى ؾووؾي طةَاضؤ زابوو ،يةؾهطيَهى
بةٖيَع بوو .ثطؤفيػؤض باضت شَاضةى يةؾهطى ئةغهةْسةض ية دةْطى ؾووف بة ئةْساظةى
شَاضةنةى ية دةْطى طؤطُةٍ بة زةضنطزْى شَاضةى نوشضاوةناْى زةظاْيَت ،واتة ئةغهةْسةض
ية دةْطى ؾووف ْةوةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو .بةضططيهاضإ بة فةضَاْسةيي ئازاثاى تةْيا
ثيَٓر ٖةظاض نةؽ بووٕ ،بؤضى زاضيوف ؾاضيَهى وةى ؾووف بة بيَ غةضباظطةيةنى طةوضة
َيَت؟ ،وةآلَةنةى بؤ ئةو ٖؤناضة زةطةضِايةوة ،نة زاضيوؾي غيَيةّ بة ططضياْى خؤى
بةديَ زةٖيًَ
واى زةظاْى ئةغهةْسةض زواى ئةضبيٌ بةضةو ضؤشٖةآلت زةضِوات ،واتة خؤى زةطةيةْيَتة ئةنباتإ
نة يةنيَو بوو ية ثايتةختةناْى ئيَطإ ،ئةنباتإ ئةونات خاوةٕ غةضباظطةيةنى بةٖيَع بوو،
بةآلّ ؾووف يةؾهطى بةضططيهاضى بةٖيَعى ْةبوو ،ضووْهة ية ئيَطإ نةؽ ثيَؿبيٓى ْةزةنطز،
نة ئةغهةْسةض زواى دةْطى طؤطُةٍ بةضةو باؾووض بطِوات و ية باؾووضى خؤظغتاْةوة بةضةو
ؾووف بيَتةوة و ٖيَطف بهاتة غةض ئةو ؾاضةَ .اوةى ضةْس ضؤش ئةضنى غةضباظاْى ئةغهةْسةض
ضِووخاْسْى زيواضى ؾاض بوو ،ئةضنى بةضططيهاضةناْيـ بةضزباضإ نطزْيإ ،بةآلّ زيواض و
َيٓةنة ٖيَٓسة ئةغتووض بوو ،نة غةضباظاْى ئةغهةْسةض ية تواْايإ ْةبوو ويَطاْى
ثؿتيَٓة خؤي
بهةٕ ،بة تايبةتى نة ؾةوإ بةضزباضإ ثرت زةبوو ،ضووْهة نةواْساضةناْى ئةغهةْسةض بة باؾي
غةض زيواضةنةيإ ْةزةبيين و ْةياْسةتواْى بةضططيهاضةنإ ية غةضةوة بهةْة ئاَادمى
تريةناْيإ .ئةغهةْسةض ْاضاض بوو بؤ زاطرينطزْى ؾووف ية زيواضةنةوة غةضبهةويَت ،ئةو
َبصيَطيَت نة ية نؤْسا ية ططتٓى قةآلنإ َةتطغيساضتطئ ضيَطة بووٕ.
ضيَطةية ٖةي
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة ضيَٓويَٓيي ئةْساظياض و زاضتاؾةناْى ْيَو يةؾهط زةغتيإ نطز
بة ضيَهطزْى ثًيهاْةي ثإ و بةضظ ية زاضةناْى زةوضوبةضى ؾاضةنة ،ويَطِاى ثًيهاْةنإ،
زةغتيإ نطز بة ضيَهطزْى ٖةْسىَ ثطزى زاضئ ية تري و زاضى ثطز بؤ ئةوةى وةى ثطز يةغةض
خةْسةقيإ زابٓئَ ،ئةو ناضةف ياضَةتيسةضيإ زةبوو بؤ طةياْسْى ثًيهاْةنإ بؤ شيَط
زيواضةنإ .طواغتٓةوةى ثًيهاْةنإ بة ْيَو خةْسةقى ثطِ ية ئاو ئةغتةّ بوو ،ية اليةني زيهة
َجةغيَطٕ ،ئةو ثطزاْة ظؤض
ثًيهاْةناْيـ ْةزةنطا يةْيَو ئاوى خةْسةقةناْةوة بة زيواضةنةوة ٖةي
ناضيطةض زةبووٕ بؤ ضيَطةى ثةضِيٓةوةٖ ،ةضوةٖا بؤ طةياْسْى ثًيهاْةنإ بؤ بٔ زيواضةنإ.
زاضتاؾة يؤْاْييةنإ ية بةؾي خواضةوةى ٖةض ثًيهاْةيةى ثايةى ظيازةيإ زضوغت نطز،
َسةثةغيَطزضإ ،ثاية ظيازةنإ بة ثطزةنةوة زةبةغرتاْةوة تا
ناتيَو ثًيهاْةنإ بة زيواض ٖةي
294

ثًيهاْةنة تووْس ببيَت و ْةنةويَت ياخؤ ثاغةواْةنإ ْةتوأْ بةضيإ بسةْةوة .زواى ئةوةى
ثًيهاْةنإ يةغةض ٖةضزوو ثطزى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا و ثطزة زاضيٓةناْةوة بة زيواضةنة
َجةغيَطزضإ ،غةضباظة يؤْاْييةنإ زةغتيإ نطز بة غةضنةوتٔ بؤ غةض زيواضةنة.
ٖةي
ئةو ؾيَوة ية قةآلططتٔ بؤية َةتطغيساض بوو ،ضووْهة ئةوناتةى ٖيَطؾبةضإ زةغتيإ بة غةضنةوتٔ
َيإ
ية ثًيهاْةناْةوة زةنطز ،بةضططيهاضإ ْةتةْيا بةضز ،بططة ئاوى نوآلويإ بةغةضزا زةنطزٕ و ٖةوي
زةزا تانو ثًيهاْةنة بةضزةْةوة ،ئةطةض يةو ناضة غةضنةوتوو بووبإ ،بيَطوَإ ئةواْةى يةغةض
ثًيهاْةنإ زةبووٕ بةطؿتيي ياخؤ زةَطزٕ يإ بة غةختى بطيٓساض زةبووٕ .زواى ئةوةف نة
ٖيَطؾبةضإ بة ظياْيَهى ظؤض ية زيواضةنة غةضزةنةوتٔ ،زةنةوتٓة بةض ٖيَطؾي بةضططيهاضإ و
زةنوشضإ ،تةْيا ئةطةض شَاضةى ثًيهاْةنإ ظؤض بوواْة و بةضططيهاضإ فطياى نوؾتٓيإ ْةنةوتباْة.
ئةغهةْسةض ظاْياضيي يةو بابةتة ٖةبوو ،زةيعاْى ئةطةض بةتةْيا ثًيهاْةنإ خبةْة غةض
زيواضى بةضاْبةض زةضواظةناْى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا و غةضباظةناْى غةضبهةوٕٖ ،ةض غةضباظيَو
نة غةض زيواضةنة بهةويَت ،زةنوشضيَت ،ضووْهة ئةو غةضباظاْةى ية ثًيهاْة غةضزةنةوتٔ،
ْةياْسةتواْى بة نؤَةٍَ غةضنةوٕ ،يةى يةى غةضزةنةوتٔ ،يةو زؤخةؾسا ئةواْةى غةضزةنةوتٔ
بة تةْيابووٕ و زةنوشضإ ،بةآلّ بة ٖؤى ظؤضى شَاضةى ثطزة زاضيٓةنإ و ثًيهاْةناْةوة،
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض ية ٖةَوو اليةنةوة بة بةضزةواّ ية زيواضةنة غةضزةنةوتٔ و تواْيإ
ية ٖةْسىَ ؾويَٓى غةضزيواض بؤ خؤيإ ثيَطة زضوغت بهةٕ و يةو ثيَطةياْةوة شَاضةيةنى ظؤض
غةضباظ تواْيإ بة ٖؤى ثًيهاْةناْةوة بضٓة ْيَو ؾاض.
زواى ئةوة ٖيَطؾي غةضباظةناْى ئةغهةْسةض يةغةض زيواضى ؾاض بؤ غةض بةضططيهاضإ ظؤضتط
بوو ،ضووْهة شَاضةيإ ظؤض بوو ،ية ضةْس خاَييَهى غةض زيواضةنة ثيَطةيإ ٖةبوو ،تواْيإ
غةضباظة بةضططيهاضةنإ بهوشٕ و بةضةو ْيَو ؾاضةنة بطِؤَٕ .اوةى زوو ضؤش غةضباظةناْى
َهى ؾووف نة بؤ بةضططى ضةنيإ
ئةغهةْسةض يةطةٍَ غةضباظاْى ئازاثاى و ئةو ثياواْةى خةي
َططتبوو ،دةْطإ ،يةو َاوةيةزا زةضواظةناْى ؾاضيإ نطزةوة ،غةضباظةناْي زيهةي
ٖةي
ئةغهةْسةض ظؤض بة ئاغايي ضووْة ْيَو ؾاض .ناتيَو دةْطى ؾووف نؤتايي ٖات ،ية ثيَٓر
ٖةظاض غةضباظى بةضططيهاضى ئةو ؾاضة ،تةْاْةت يةى نةغيـ بة ظيٓسوويي ْةَايةوة و
ئازاثانيـ نوشضا.
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َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ شَاضةى نوشضاوةناْى ئةغهةْسةضيإ ية ؾووف بة زوو ٖةظاض و ثيَٓر
غةز نةؽ زياضى نطزووة ،نة ديَطةى طوَاْة ،ضووْهة غةضباظة بةضططيهاضةنإ تا زوايري نةؽ
بةضططيإ نطزٖ ،ةْسىَ ية ثياواْى ؾاضيـ ياضَةتييإ زإ ،بيَطوَإ شَاضةى نوشضاوةناْى يةؾهطى
ئةغهةْسةض ظؤضتط بووة يةو شَاضةيةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ باغي زةنةٕ.
ية ناتى بةضزةواَبووْى دةْطسا غةضباظاْى ئةغهةْسةض تةواوى ثياواْةيإ زةنوؾت ،واتة
ئةوإ دياواظييإ ْةزةنطز ية ْيَوإ بةضططيهاضاْى ؾاض و ثياواْي الؾةضِ ،بؤية يةناتى بةنؤتا
ٖاتٓى دةْطسا ظؤضيٓةى ثياواْى ؾاضةنة نوشضإ.
ئةوإ ٖةَوو طةدمة دواْةنإ و ٖةَوو شْةناْيإ بة زيٌ ططتٔ ،زواى تاآلْهطزٕ،
َسةٖاتٔ تا خؤيإ
َة بيَ زايو و بابةناْيـ ية ٖةَوو اليةنةوة ٖةي
ؾاضةنةيإ غووتاْس و َٓساي
ضظطاض بهةٕ ،ضووْهة ئاطط ية ٖةَوو اليةى ٖةبوو ،ظؤضيٓةى َٓساآلٕ ية ئاططزا غووتإ و
َطزٕ ،ئةواْةف نة ظيٓسوو َاْةوة ،نةؽ ْاظاْيَت ضاضةْووغيإ ضي بةغةض ٖات.
َس يةَبى) ئةَةضيهي يةباضةى ئةغهةْسةض ْووغيويةتى،
يةو ثةضِتوونةى يةاليةٕ (ٖاضؤي
باؽ يةو بابةتةى غةضةوة ْانات ،باغيَو ْيية يةباضةى نوؾتاضى زاْيؿتوواْى ؾووف ،بؤية
َس يةَبُإ ٖيَٓا ،ضووْهة زواى ْووغيٓى ئةو ثةضِتوونة يةباضةى ئةغهةْسةض
ْاوى ٖاضؤي
()4
غةضزاْى ئيَطاْى نطز ،ية ئيَطإ يةنيَو ية وةضطيَطِة بة تةَةْة ضِاطةياْسناضةنإ ئةوى
ضِووبةضِووى ضةخٓةنطزةوة نة بؤضى ية ثةضِتوونةنةيسا ئةغهةْسةضى طةياْسووةتة ثايةى
خوزاوةْسيَتى و ئيَطاْييةناْى تا ثًةى زضِْسةيي زانؿاْسووة.
َى ثطِ
َس يةَبسا ئةغهةْسةض خاوةٕ ضِووخػاضيَهى فطيؿتةئاغاية و زي
ية ثةضِتوونةنةى ٖاضؤي
بووة ية بةظةيي و خؤؾةويػتى ،تةْيا ية ثيَٓاو بآلونطزْةوةى بطايةتى و زضيونطاغييةت ية
َيَت ثيَويػتة بؤ ٖةضزةّ
ئيَطإ و ٖيٓسغتإ و ئةفغاْػتإ ثيَؿطِةوى نطزووة ،ئةو زةيويػت بً
دةْط وةال بٓئَ و ْةتةوةناْى زْيا وةى ئةوةى ية بةٖةؾت بٔ ،زووض بهةوْةوة ية ئاظاضزاْى
يةنسيى .بة باوةضِى ئةو ،ئةغهةْسةض ٖةض يةوناتةوة نة طةيؿتة ْيَو ئيَطإ َةبةغتى بوو نة

( )4ئةو وةضطيَطِ و ْووغةضة بة تةَةْة ضِاطةياْسناضةى ْووغةض باغي زةناتٖ ،ةَإ ْووغةض و وةضطيَطِى ئةّ ثةضِتوونةية
َآل َةْػوضى بوو ،نة ٖةَيؿة بةو ؾيَوة ية غازةيي و ْةضَطِؤييةوة خؤى زةخاتةضوو.
واتة َاَؤغتا ظةبيشوي
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خؤؾةويػتى بؤ ئيَطاْييةنإ زةضبربِيَت ،ية ْيَوإ ئةوإ و يؤْإ زؤغتايةتيى ٖةَيؿةيي ضيَ
بهات.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة ئةغهةْسةض زواى ئةوةى ؾووؾي زاطرينطز ،يةنةّ
ؾاضى ئةغهةْسةضييةى خؤى ية ٖةَإ ْاوضة واتة خؤظغتإ زضوغت نطز ،بةآلّ ؾويَٓى
ؾاضةنةيإ زياض ْةنطزووة ،تا ئيَػتةف ظاْياضضيإ يةباضةى ؾويَٓى ضيَهطزْى ئةو ؾاضة ية
خؤظغتإ ْيية ،بةآلّ ؾويَٓى ئةغهةْسةضييةناْي زيهة نة ية ئيَطإ زضوغت نطإ ياخؤ ئةو
ؾاضاْةى ئةغهةْسةض ْاوةناْى طؤضِئ ،تا ضِازةيةى ظاْياضضيإ ٖةية.

297

تةختى جةمصيد لةنيَو ئاطسدا

ئةغهةْسةض زواى ئةوةى ٖةَوو زاْيؿتوواْى ؾووؾى تاآلٕ نطز ،ؾاضةنةى غووتاْس ،ية
َيؼ نةوتةضِىَ.
خؤظغتإ ْةطريغايةوة ،بةضةو ثيَطغجؤي
َيؼ باغي زاضيوؾي يةنةػيإ نطز ،وشيإ نة يةو
ناتيَو بة بؤْةى زضوغتهطزْى ثيَطغجؤي
َيؼ ية (َةضظ زةؾت) بوو،
زةظةضة ؾاضيَهى زضوغت نطز ،ئةو ؾاضة ية تةْيؿت ثيَطغجؤي
َيؼ ْاو زةبطز(.)1
يؤْاْييةنإ ئةو ؾاضةؾيإ بة ثيَطغجؤي
َيؼ غيَ غةز ٖةظاض نةؽ زاْيؿتوواْى بووة،
ثاضةَةْيؤٕ وتوويةتى نة ثيَطغجؤي
زةضزةنةويَت ية ؾاضة طةوضةناْى ئيَطإ بووة ية ديٗاْى ئةو غةضزةَةزا ،نةّ ؾاض دطة ية
بابٌ و ؾاضةناْى وآلتي ضري ئةو شَاضةية ية زاْيؿتوواْيإ ٖةبيَت.
َهي ئةو ؾاضة
َطة و بار ٖةبوو ،دواْى خةي
ية زةوضوبةضى ؾاض تا ضاو بطِى زةنطز ،نيًَ
َيَري دواْةناْى ْيَو ْةتةوةى فاضؽ ٖةَوويإ ية ْةوةناْى
بةْاوباْط بوو ،زةتواْري بً
َيػٔ و دواْيإ يةواْةوة بؤ َاوةتةوة.
زاْيؿتوواْى نؤْى ثيَطغجؤي

(ٖ )1ؤناضى بيَطاْةبووْى وؾةى ثيَطؽ ثؤَييؼ زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى ئةو وؾةية ية ٖيض يةنيَو ية نةتيبةناْى
ٖةخاَةْؿييسا ْةٖاتووة ،نة بةضزةغتهةوتووٕ و تا ئيَػتة َاوٕ .يةنيَو يةو يةوسة بةضزيٓاْةى يةشيَط
َيؼ زؤظضاوةتةوة ،ئيَػتة ية َؤظةخاْةى ئيَطاْى باغتاْة و بة خةتيَهى ظؤض دواْى
ثايةناْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤي
بعَاضى ْووغطاوة ،نة ؾياوى ئةوةية َطؤظ بؤ بيٓيٓى بضيَتة ئةو َؤظةخاْةية ،ئةو يةوسة ية اليةٕ زاضيوف
َيػى بة وؾةى (طاة) ْووغيوة ،يةواْةية
يةشيَط يةنةّ بةضزى بٓاخةى ئةو نؤؾهة زاْطاوةْ ،اوى ثيَطؽ ثؤي
ٖةَإ وؾةى (نار) بيَت نة ئيَػتة ية دياتى نؤؾو بةناضزيَت ،يةو زوو نةتيبةية ثرتْ ،ووغةض و وةضطيَطِى
َيؼ بهات،
ئةو ْووغيٓة َيَصوويياْة ية ٖيض ؾويَٓيَهي زيهة ْووغيٓيَهي ْةبيٓيووة ،نة باؽ ية ثيَطؽ ثؤي
َآل"
ئاغايية نة ية ؾويَين زيهة ْاوى ٖات بيَت و ٖيَؿتا ظاْياضضيإ يةغةضى ْةبيَت" .ظةبيشوي
298

َيؼ
بة وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ،ئةغهةْسةض بؤ نات بةغةض بطزٕ بةضةو ثيَطغجؤي
َيؼ
ضؤيؿت ،ية ناتيَهسا نة وةى ظاْطاوة ئةو بؤ نوؾتاض و تاآلٕ و ويَطاْهطزْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
ضوو بؤ ئةوىَ.
َيؼ،
ية ٖةْسيَ ية ثةضِتوونة يؤْاْييةناْسا ٖاتووة ،نة ئةغهةْسةض ناتيَو طةيؿتة ْيَو ثيَطغجؤي
َبصيَطيَت،
دواْى نضاْى ئةو ؾاضةى بيٓى ،بطِياضيسا بؤ خؤى و ٖةؾتا ية ئةفػةضاْى يةو نضاْة ٖةي
ٖاوغةضطريى بة نؤَةٍَ بؤ ٖةؾتاو يةى نةؽ بة ئةدماّ بطةيَٓيَت ،بةآلّ ٖةْسىَ بابةتى زيهة ية
َة نة بة ْاو بؤ
ثةضِتوونى َيَصووْووغاْي زيهة ٖاتووة ،ئةو ٖاوغةضطرييية بة نؤَةي
ثيَوةْسيهطزْي ٖةضزوو وآلتي ئيَطاْى و يؤْاْى بووة ،بة زضؤ زةخةْةوة ،ضووْهة زواى نوؾتاض و
تاآلٕ و غووتاْسٕٖ ،يض نضيَهى دوإ زةغت ْةزةنةوت تا ببيَتة ٖاوغةضى ئةغهةْسةض و
ئةفػةضةناْىٖ ،ةَوو شْةنإ يةاليةٕ غةضباظةناْى ئةغهةْسةض زيٌ نطإ و بطزضإ ،تةْيا
َيؼ َابووْةوة.
َٓساآلٕ ية ثيَطغجؤي
زاضيوؾي غيَيةّ نة ية ئةنباتإ واتة ٖةَةزإ ضاوةضِواْى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بوو ،زواى ئةوةى
َيػى ْةزا ،تةْاْةت تواْاى بةضططيؿى
َى بةضططى ية ثيَطغجؤي
بيػتى ئةو بةضةو ؾووف ضؤيؿتووةٖ ،ةوي
َى ْةزا طةدميٓةى ئةو ؾاضة بؤ ؾويَٓيَهي زيهة بطواظيَتةوة.
ْةبوو ،بؤية ٖةوي
َػونةوتى ئةو ثياوة زواى طةيؿتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ بة ضِازةيةى زووض ية ئةقٌَ و
ٖةي
َيَري وتةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ يةباضةى
بةضثطغياضيَتى بووة ،نة بة ْاضاضى زةبيَت بً
َيؼ و
تطغٓوونى ْاوبطاو ضِاغت بووة ،ضووْهة ئةو ثياوة زةيتواْى خؤى بطةيةْيَتة ثيَطغجؤي
طةدميٓةي ئةو ؾاضةى بؤ ئةوىَ بطزباية ياخؤ بؤ ؾويَٓيَهي زيهة ،ييَ ئةو ناضةى ْةنطز.
َيؼ بة ؾيَوةيةى زضوغت نطا بوو ،نة زاْيؿتوواْى
بة وتةى ثاضةَةْيؤٕ ؾاضى ثيَطغجؤي
َيؼ ببيٓٔ.
ٖةَوو طةضِةنةنإ زةياْتواْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
ثاضةَةْيؤٕ دطة ية غةضغووضَِاْى ية دواْى ئافطةتاْى ئةو ؾاضة ،زوو بابةتي زيهة بؤتة
ٖؤى غةضغووضَِاْى ئةو يةو ؾاضةزا ،يةنيإ ئةوةبوو ٖةَوو نطيَهاضاْى ْاخناْةنإ شٕ بووٕ،
َيإ
فطؤؾطة و زووناْةناْي زيهةف ئةو زووناْاْة بووٕ ،نة نضة دواْةنإ تياياْسا طوي
زةفطؤؾت .ثاضةَةْيؤٕ ية ٖيض ؾويَٓيَهى ئاغيا و ئةوضووثا ْةيبيين بوو ،نة طوٍَ بفطؤؾٔ ،بؤ
َيؼ بيٓى.
يةنةجماض ئةو ناضةى ية ثيَطغجؤي
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غةباضةت بة وضزةناضييةناْى ؾاضةنة ٖةض ٖيَٓسة زةبيَصئ ،نة ئةو ؾاضة خوزإ ئاويَهي
َةناْى
َيٓهاضيين بؤ ئةدماّ بسضيَت ،ضِةْطة نةْاي
يةنذاض ظؤض ،ظيَطابيؿى ٖةبوو ،ئةطةض ْٗا نؤي
َطةْاَةى َيَصوويي ٖةية،
َيؼ ضةْسإ بةي
ظيَطابي زةضنةويَتةوة ،غةباضةت بة ؾاضى ثيَطغجؤي
بطيَتيية ية ْووغيٓى (نوزي تاضخؤؽ) َيَصووْووغي يؤْاْى نة ئةو ؾاضةى ية ( 316خ .ظ)
َيؼ ،ئةوةف بةو َةضدةى
بيٓيوة ،واتة سةظسة غاٍَ زواى ويَطاْبووْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
َى ( 333خ .ظ) ئةويَى زاطرينطز بيَت .ويَطِاى ئةوةى سةظسة غاٍَ ثيَـ
ئةغهةْسةض ية غاي
َيػى نوؾت و
ضووْي نوزي تاضخؤؽ بؤ ئةو ؾاضة ،ئةغهةْسةض ٖةَوو ثياواْى ثيَطغجؤي
َيؼ ية زيسى ئةوزا ؾاضيَهى دوإ و
بةتةواوةتيـ زْيؿتوواْةنةى تاآلٕ نطزٖ ،يَؿتا ثيَطغجؤي
َى ( 316خ .ظ) يؤْاْييةنإ فةضَاْطِةواى ئيَطإ بووٕ.
ئاوةزإ بووٖ ،ةض وةى زةظاْري نة ية غاي
َيؼ زةناتٖ" :يَؿتا ناضيطةضيى
نوزي تاضخؤؽ بةّ ؾيَوةية باغي نؤؾهى ثيَطغجؤي
َيؼ بةضضاو زةنةويَت ،ويَطِاى ئةوةى ويَطإ بووة ،بةآلّ ٖيَؿتا
غووتاْسٕ ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
غتووْةناْى بة ثيَوة َاوٕ ،ناتيَو طةؾتياضإ ْيَعيو زةنةوْةوة ،ية زووضةوة غةضةدميإ
ضازةنيَؿيَت ، ،بؤية زةنةوْة شيَط ناضيطةضيى و ؾهؤى ئةو ويَطاْةية و ثطغياض ية خؤيإ زةنةٕ،
بؤضي ئةو نؤؾهة ويَطاْة ٖيَٓسة بة ؾهؤية ،ئةى ئةطةض ويَطإ ْةنطابوواية ض ؾهؤيةنى زةبوو؟"
َيؼ بؤ ْةوةناْى زواى خؤى بةد َى
نوزي تاضخؤؽ زضيَصتطئ باغي يةباضةى نةوتٓى ثيَطغجؤي
َؤؽ و ثاضةَةْيؤْيـ ئةو ناضةيإ نطزووة ،بةآلّ ئةوإ يةطةٍَ
ٖيَؿتووةٖ ،ةضضةْسة ئاضيػتؤثؤي
ئةغهةْسةض بووٕٖ ،ةْسىَ ية ضِووزاوةناْيإ بة ئةْكةغت بة ؾيَوةيةني زيهة ْووغيوةتةوة و
ضِاغتييةناْيإ ؾيَواْسووة تا بة غووزى ئةغهةْسةض بيَت ،بةآلّ نوزي تاضخؤؽ خؤى
َيؼ و ؾويَٓةناْي زيهةي ئيَطاْى بيٓيووة ،يةطةٍَ ٖةْسيَو يةو نةغاْة طفتوطؤى
ثيَطغجؤي
َيؼ بةؾساضبووٕٖ ،ةضضى ية ئةواْى بيػتووة ْووغيويةتى ،ئةو
نطزووة ،نة ية دةْطى ثيَطغجؤي
َيؼ بووٕ و
يةنةَري َيَصووْووغة نة ثؿيت بة وتةناْى بيػت نةؽ بةغتووة نة ية ثيَطغجؤي
غووتاْى ئةو نؤؾهةيإ بيٓيوة و طةواٖيسةضٕ يةغةض ضِووزاوةنةْ ،ووغيويةتى ئةغهةْسةض بة
ئةْكةغت ئةو نؤؾهةى غووتاْس تا ئةو زةضنةوتة بة ؾهؤيةى َيَصوو و ؾاضغتاْييةت و دواْى
و ٖوْةضى ئيَطإ يةْيَو ببات ،ية ناتيَهسا ثاضةَةْيؤٕ ْووغيويةتى ئاططنةوتٓةوةى نؤؾهى
َة ضِوويسا.
َيؼ بة ٖةي
ثيَطغجؤي
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َيَت:
َؤغيـ نة َيَصووْووغة و يةطةٍَ ئةغهةْسةضزا بووة ،زةي
ويَطِاى ئةوة ئاضيػتؤثؤي
َيَو بيَٓٔ ،زاية زةغت شْيَهى دوإ بة ْاوى (تايؼ) تانو
ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز َةؾدةي
َة ئاطط بسات ،نة ئةوة زةضخةضى ئةو ضِاغتييةية
بةضظى بهاتةوة و ثطزةناْى نؤؾو بةو َةؾدةي
نة ئاطط نةوتٓةوةنة بة ئةْكةغت بؤوة.
َيؼ زيواضى ْةبوو ئةوةف ْيؿاْةي ئةوةية نة ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ثيَيإ
ثيَطغجؤي
واْةبووة ،ئةو ؾاضة نة ية ْيَوةضِاغتى ئيَطاْسايةٖ ،ةضطيع ضؤشيَو ية ضِؤشإ ٖيَطؾي بهطيَتةغةض.
َيؼ ٖاويٓةٖةواض بووة ،بؤية زيواض بؤ ْةنطاوة ،بة ٖةض
يةواْةية بطوتطيَت ؾاضى ثيَطغجؤي
بياْوويةى بيَت ئةو ؾاضة زيواضى ْةبووةٖ ،ةَوو َيَصووْووغإ ض ئةواْةى يةطةٍَ ئةغهةْسةض
بووٕ ،ض ئةواْةى وةى نوزي تاضخؤؽ ضِووزاوةناْيإ ية ظَاْى طةواٖيسةضإ طيَطِاوةتةوة ،بة
طؿتيي يةو باضةوة ٖاوضِإ نة ئةو ؾاضة زيواضى ْةبووة ،بةآلّ ئةو ؾاضة غةضباظطةى ٖةبووة،
َيؼ بووة،
ئةفػةضيَهى ئيَطاْى بة ْاوى (ئاضيا بةضشئ) فةضَاْسةى غةضباظطةى ؾاضى ثيَطغجؤي
يؤْاْييةنإ ئةو ْاوةيإ بة (ئاضيؤ بةضظةٕ) ْووغيوةتةوة ،غةضباظطةى ؾاض ديابوو ية
َهى طسضؤظيا ثاغةواْى نؤؾو بووٕ ،فةضَاْسةنةيإ
غةضباظطةى نؤؾوٖ ،ةْسيَو غةضباظى خةي
ئةفػةضيَو بوو بة ْاوى (تطى زاتؼ) ،نة ئةو ْاوة يةنيَو بوو ية ْاوة بآلوةنإ ية ئيَطاْسا.
غةضباظاْى طسضؤظيا نة ئيَػتة بة بًوضػتإ ْاغطاوة ،ئةونات (باؾووضى ئةفغاْػتإ و
ثاتاْػتإ) بةؾيَو بووٕ يةو ٖةضيَُةٖ ،ةَوويإ باآلبةضظ و ضواضؾاْة ،ضاوؾري و ثطض ظيَطِئ ،ية
َةنى ئاضيايي بووٕ ،ئيَػتةف ْةوةناْى ئةوإ زةتواْري ية ثاتاْػتإ ية
صيووْة زياضةناْى ضةضةي
باؾووضى ئةفغاْػتإ بسؤظيٓةوةٖ ،ةض بؤية ثاغةواْاْى نؤؾهيإ ية غةضزةَى زوايري
َهى طسضؤظيا زياضى زةنطزٕ تا ؾهؤيإ ٖةبيَت ،ثيَويػتة
ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي يةْيَو خةي
بطوتطيَت نة ٖةَوو غةضباظاْى يةؾهطى ٖةخاَةْؿيي وةنو يةى ْةبووٕ ،ية ٖةَوويإ زياضتط
غةضباظاْى ثاتاْػتإ بووٕ .ئةوإ بة باآلى بةضظ و ضاوى ؾري ،ضيؿى زضيَص و ثإ ،ناتيَو ظضيَيإ
زةنطزة بةض و ناغهيَتيإ زةنطزة غةضْ ،يَعةيإ زةططتة زةغت و ية زةضطةناْى نؤؾهةوة بة ؾهؤى
َيػةوة ثاغةواْيإ زةنطزٖ ،ةضنةغيَو زةيبيٓري ية َةظْايةتي و بةضضاويي ئةوإ زووضاضى
ثيَطغجؤي
سةثةغإ زةبوو ،ؾهؤى نؤؾهةنةف ئةو غةضغووضَِاْييةى ثرت زةنطز ،بيَطوَإ ئةوإ بؤ ثرت
بةزةضخػتين ؾهؤى نؤؾهةنة نطابووْة ثاغةوإ ،ية ناتى ئاغاييسا شَاضةي ئةوإ زوو غةز
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َيؼ زوو
َيؼ شَاضةى ثاغةواْةناْى ثيَطغجؤي
نةؽ بوو ،ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ٖاتة ثيَطغجؤي
غةز نةؽ بوو.
َيؼ ية غةضباظاْى
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ وايإ ظاْيوة نة ثاغةواْةناْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
طاضزى داويسبووٕ ،بةآلّ ية غةضزةَى زاضيوؾي غيَيةّ ئةو طاضزة ْةَابوو ،ئةطةض َابوواية
زاضيوف ية ٖةضزوو دةْطى ئيػؤؽ و ئةضبيٌ بةو ؾيَوةيةى نة باغهطا ٖةٍَ ْةزةٖات.
َيؼ ٖيض ناضى بة ناضوباضى ثاغةواْى
ئاضيابةضظةٕ فةضَاْسةى غةضباظطةى ؾاضى ثيَطغجؤي
نؤؾهةوة ْةبوو ،ثاغةواْاْى نؤؾو بة ثاغةواْى غةضبةخؤ زةظاْطإ ،ئةو فةضَاْسةى ٖةظاض
َيؼ،
غةضباظى ثيازةى بيَ ئةغح و طاييػهةبوو ،يةطةٍَ ْيَعيو نةوتٓةوةى ئةغهةْسةض ية ثيَطغجؤي
بة ٖةظاض غةضباظةنةيةوة بؤ دةْط يةطةٍَ ئةو نةوتةضِىَ ،ية ناتيَهسا ئةغهةْسةض ْيَعيهةى
َسا بهات.
غةزٖةظاض غةضباظى ٖةبوو ،ئاضيابةضظةٕ زةيويػت دةْطى يةطةي
َيَت":يةنيَو ية نةغايةتييةناْى ئةو ؾاضة بة ْاوى (َاْو ضطة) يةواْةية
نؤزي تاضخؤؽ زةي
َٓوضةٖط بيَت ،ناتيَو بيٓى ئاضيا بةضظةٕ بة ٖةظاض غةضباظ بؤ دةْطى يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض
َهى ؾاضى نطز تا ضةى بططْةزةغت و بؤ ياضَةتى غةضباظاْى
نةغي زةضِوات ،باْطةؾةى خةي
َيَو ية ثياواْى طةدمى ؾاضةنة خؤيإ ضةنساض نطز و يةطةٍَ
ئاضيابةضظةٕ بضٓة دةْط ،نؤَةي
َاْوضطة و غةضباظةناْى ئاضيابةضظةٕ نةوتٓةضِىَ".
َيؼ ضةنيإ ططتة زةغت و ٖاتٔ بؤ
َؤؽ ْووغيويةتى :نة ثياواْى ؾاضى ثيَطغجؤي
ئاضيػتؤثؤي
دةْطى ئيَُة (واتة يةؾهطى ئةغهةْسةض) ،طواية ٖةض ئةو بابةتة ٖؤناضى نوؾتاضى تةواوى ثياواْى
ئةو ؾاضة بوو يةاليةٕ ئةغهةْسةض ،ضووْهة ئةو ؾاضةى بة ؾاضيَهى بيَ بةضططيهاض ْةْاغي.
ٖاوضِيَهاْى ئةغهةْسةض ية ْووغيٓةناْياْسا باؽ ية دةْطيَهي زيهة زةنةٕ نة ية ْيَوإ
ئاضيابةضظةٕ و يةؾهطى ئةغهةْسةض ية ْيَعيو زةضواظةى قةظووئ ضِوويساوة.
بةثيَي ئةو طيَطِاْةوةية زواى دةْطى طؤطُةٍ ية تةْيؿت ظيَى ظاب يةؾهطى ئةغهةْسةض
بووة زوو بةف ،بةؾيَو يةطةٍَ ئةغهةْسةض بةضةو باؾووض ٖاتٔ تا بضٓة ؾووف ،بةؾيَهي زيهة
بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿذي ،ية ْيَعيو زةضواظةى قةظووئ ،بة وتةى ٖاوضِيَياْى ئةغهةْسةض ية
زةضواظةى ناغجيإ ،طةيؿتٓة ئاضيابةضظةٕ.
غةباضةت بة زةضواظةى قةظووئ ظؤض باغهطاوة تا بعأْ ية نويَية ،ئةوةى زةظاْطيَت ئةو
زةضواظةية َةبةغت ية زةضواظةى ْاوضةى ؾاخاوى ئيَطإ بووةٖ ،ةضنةغيَو ويػتبيَتى ية
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ثؿتيَٓةى ئيَطإ نة عاضةبةنإ بة (عيَطاقى عةدةّ) ْاويإ بطزووة ،بيَتة ْيَو ْاوضةى ؾاخاوى
بانوض ،بةويَسا ضؤيؿتووة.
خواييَدؤؾبوو َاَؤغتا (ئيرباٖيِ ثووض زاووز) ئةو زةضواظةيةى نة ية ثؿتيَٓةى ئيَطإ بؤ
َو
ْاوضة ؾاخاوييةنإ نطاوةتةوة بة (ئيوإ نى) ئيَػتة زياضى نطزووة ،نة ْيَعيو تاضاْة و خةي
بة (ئيوإ نيف) ْاوى زةبةٕ ،ئةو وتةية ديَطةى غةضةدمة ،ضووْهة ية (ئيوإ نى) ئيَػتة ٖيض
زةضطةيةى بةضةو ْاوضة ؾاخاوييةناْى َاظةْسةضإ ْيية .ئايا باؾرت ْيية ضِيَطِةوى يةنيَو يةو
ظيآلْةى ية بانوض بةضةو باؾووض زةضِوات و ضيَطةى بؤ ْاوضةى ؾاخاوى َاظةْسةضإ نطزووةتةوة،
وةى (داز ضِووز) ياخؤ (نةضةز) بة زةضواظةى قةظووئ بٓاغري؟.
ييَطة َيَصووى دةْطى ئةغهةْسةض يةطةٍَ ئاضيابةضظةٕ ويٌََ زةبيَتْ ،اظاْسضيَت ئاضيابةضظةٕ نة
َيؼ و بووة فةضَاْسةى غةضباظطةى ئةوىَ؟،
ية زةضواظةى قةظووئ بووة ،ضؤٕ طةيؿتةوة ثيَطغجؤي
َيؼ بوو،
َيَري ئةو ئاضيابةضظةْةى ية قةظووئ بوو ديابوو يةو ئاضيابةضظةْةى ية ثيَطغجؤي
ْاتواْري بً
ضووْهة ئةو ْاوة يةو ْاواْة ْةبوو نة ظؤض زووباضة ببيَتةوةْ ،اوى ئاضيا ية ثيَـ ْاوى خاْةزاْة
ثًة يةنةناْى وآلت زةٖات و ية ْاوة زووباضةنإ ْةبوو.
َيؼ نة ْيَعيهةى زة بطئ ية دةغتةى بوو،
ناتيَو تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾهى ثيَطغجؤي
خػتة غةض تةخت و بطزياْة الى ئةغهةْسةض تا نًيًى طةدميٓةنةى ييَ وةضبططيَت ،ئةغهةْسةض
ثيَى وت :نًيًى طةدميٓةنةّ ثيَ بسة.
تطى زاتؼ وةآلَى زايةوة َٔ :ئةو نًيًة تةْيا زةزةَة ثاؾاى خؤّ ياخؤ ْيَطزضاوى ئةو نة
فةضَاْى ثاؾاى ية زةغتسا ٖةبيَت.
ئةغهةْسةض وتى :ثاؾاى تؤ َِٓ.
تطى زاتؼ وتى :ثاؾاى َٔ زاضيوؾي غيَيةَة.
ئةغهةْسةض وتى :زاضيوؾي غيَيةّ نوشضاوة( .يةناتيَهسا نة ٖيَؿتا ظيٓسوو بوو).
تطى زاتؼ وتى :ططضيإ نوشضا بيَت َٔ ،نًيًةنإ تةْيا زةزةَة َرياتططى ئةو ،نة
َرياتططى ثاؾايةتيي بيَت.
ئةغهةْسةض وتى :ئايا زةظاْى بة تاواْى ئةو ْافةضَاْيية ،ض غعايةنت زةزةّ؟.
تطى زاتؼ وتى :ض زةنةى؟.
313

ئةغهةْسةض وتى :بهوشةنإ باْط زةنةّ تا وةى ضؤٕ ثيَػتى َةضِ ية زواى نوؾتٓى ئةو
َٔ ،تؤف ئاوا ييَ بهةٕ.
َة ية طؤؾتةنةى زازةَاي
ئاشةي
تطى زاتؼ وتى :غوثاغى يةظزإ زةنةّ نة ية ْريواْا (بةٖةؾت) ضؤسِ ية ثيَـ ضؤسى
َيَِ نة ْاثانيِ بةضاْبةض ْةنطزووة.
ثاؾانةّ ؾةضَةظاض ْانات ،زةتوامن بة غةضفطاظى بةو بً
َيَت ناتيَو ئةغهةْسةض ئةو وةآلَةى ية تطى زاتؼ بيػت ،وتى :خؤظطة
ثاضةَةْيؤٕ زةي
َٓيـ خعَةتهاضيَهى وةى تؤّ ٖةبوواية .ضاوثؤؾي ية ئةؾهةدمةى ئةو نطز و فةضَاْيسا تانو
بة نوتإ و ييَساْةنإ بةٖؤي قةزى زاضيَهةوة زةضطةنة بؿهيَٓٔ ،ئةو زاضةف بطيَتى بوو ية
َيإ
قةزى زاضيَو نة ظؤضتط قةزى زاضى تةوضيَعى بةناضزةٖات ،بيػت نةغيَو ثيَهةوة ٖةي
زةططت و بة تووْسى غةضى زاضةنةيإ بة زةضطةنةوة زةنوتا ،زواى ضةْس ييَساْيَو زةضطةنة ية
َيَت بؤ ؾهاْسْى زةضطةى
َسنة زةي
َسةتةنا ياخؤ زةضزةضوو و زةنةوتْ .ؤي
بٔ و بؤتةنةوة ٖةي
َيؼ ئةو
طةدميٓة غووزيإ ية تريي زيهة بيٓى ،ضووْهة بة وتةى ئةو ية نؤْسا ية ثيَطغجؤي
زاضةى ييَ ْةبوو ،نة ئيَػتة بة زاضى تةوضيَعى ْاغطاوة.
َػونةوتى ئةغهةْسةض بةضاْبةض بة تطى زاتؼ زواتط زةزويَري ،ضةْس
غةباضةت بة ٖةي
طيَطِاْةوةيةى يةو باضةوة ٖةية ،ئةوةى ئيَػتة باغي زةنةئ زةغتجانى و ؾةضةفُةْسى ئاضيا
َيؼ و تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾو و غةضباظةناْياْة
بةضظةٕ فةضَاْسةى غةضباظطةى ثيَطغجؤي
نة َايةى غتايؿة.
ئةوإ زةيإ ظاْى نة زاضيوؾي غيَيةّ ٖةآلتووة و ظاْياضييإ ٖةبوو نة ئةغهةْسةض ية ثيَطؽ
ثؤيضيؼ ْيَعيو زةبيَتةوة ،زةيإ تواْى بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ظيَطِ و ظيو ،زةغت بةغةض طةدميٓةى
َيػسا بططٕ .ئةطةض ئةو ناضةيإ نطزباية ،غاآلْيَهى ظؤض زةياْتواْى بة ئاغووزةيي
نؤؾهى ثيَطغجؤي
بةضزةواّ بٔ ية شيإ و ٖيَٓسة ظيَطِ و ظيو ية طةدميٓةنةزا ٖةبوو ،نة ئةطةض ثيَٓر غةز ٖةظاض غههةى
ظيَطِ يةو طةدميٓةية زظضا بوواية ،ناضيطةضيى ية غةضَايةى طةدميٓةي ئةو نؤؾهة ْةزةنطز.
بة بيػتٓى ئةوةى ئةغهةْسةض ضى ية طةدميٓةي ئةو نؤؾهة بطزووةَ ،طؤظ زووضاضى
غةضغووضَِإ زةبيَت .تةْاْةت يةّ غةضزةَة نة طويَى ٖةَووإ ظؤض ْاوى ًَيؤٕ و بًيؤٕ
زةبيػذي ،زيػإ بة بيػتٓى ئةوةى يةو نؤؾهة ٖةبووة ،زةبيَتة َايةي غةضغووضَِإٖ .يَٓسة
َيؼ ٖةبوو نة زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ئةوى نطزةوة ،بة يةنذاض
ظيَطِ ية طةدميٓةى ثيَطغجؤي
زووٖةظاض ئةغح و ئيَػرت نة باضى غههةى ظيَطِيإ ييَ ْطا بووْ ،اضزةوة بؤ يؤْإ.
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ئةطةض بةثيَي ْةضيتى نؤٕ باضى ٖةض ئةغجيَو بة ْةوةز نيًؤططاّ زياض بهةئ ،ئةغهةْسةض
غةز و ٖةؾتا تةٕ ظيَطِى بة ٖؤى ئةغح و ئيَػرت ْاضزةوة يؤْإ ،بةآلّ يؤْاْييةنإ خاوةْى ئةو
ئةَاْةتساضى و ثانييةى ئيَطاْييةنإ ْةبووٕٖ ،ةضنة ظيَطِةنةيإ بطز و زةغتيإ بةغةضزاططت
ياخؤ تاآلْيإ نطزٖ ،ةضيةنةيإ ضووْة يةنيَو ية وآلتاْى يؤْإ بؤ ئةوةى تا َطزٕ يةوىَ بة
ئاغووزةيي شيإ ببةْةغةض.
ويَطِاى ئةو زووٖةظاض ئةغح و ئيَػرتة ،ثيَٓر ٖةظاض باضى وؾرت نة غههةى ظيو و ؾيت
َيؼ بطزضا ،غةضَايةيةنى ئاوا طةوضة و بيَ
زيهةى ظيويٓيإ باض نطزبوو ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
شَاض ية زةغت تطى زاتؼ و زوو غةز غةضباظى ئةو و ئاضيابةضظةٕ و غةضباظةناْي بوو،
تةْاْةت ئةوإ ضاويإ ْةبطِيية يةى غهةى ظيوئ.
وةى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ باغي زةنةٕ ئاضيابةضظةٕ يةطةٍَ غةضباظةناْى و ٖةْسىَ ية
َهى ؾاضةنة ،زةتواْطيَت ْاوى ثاضتيعاْيإ ييَ بٓسضيَت ،ية خةضةْسيَو نة ظيَى (ثؤيواض)
خةي
ثيايسا زةضِؤيؿت ،ضيَيإ بة يةؾهطى ئةغهةْسةض ططت .ئةو خةضةْسةى ضِووباضةي ثؤيواضى ثيازا
زةٖات تا ئيَػتةف َاوة و خةضةْسيَهى قووٍَ و ثإ بوو ،دياواظيى يةطةٍَ خةضةْسة قووٍَ و
تةْطة ؾاخاوييةنإ ٖةبوو ،زوو يةؾهط يةو خةضةْسةزا زةياْتواْى ثيَهةوة ظةْطٔ.
ئاضيابةضظةٕ تةْيا تواْى غووز ية ٖةظاض غةضباظةنةى خؤى ببيٓيَت نة ضةنى قوضؽ و
طاييػهةيإ ْةبوو ،ثاضتيعاْة ؾاضييةناْى بة ٖيَعى دةْط ٖةشَاض ْةزةنطإ ،ية غةضزةَى
زوايري ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي ئةضنى غةضباظى ْةَا بوو ،بؤية ثياوإ ْةزةنةوتٓة بةض َةؾل
و ضاٖيَٓاْة غةضباظييةنإ تا ية ناتى ثيَويػت ئاَازةييإ ٖةبيَت ،غةضباظةناْى ئةغهةْسةض
ٖةَوويإ ضِاٖيَٓسضاو بووٕ و ضةْسإ دةْطيإ بيين بوو .ئاؾهطاية ئاناَى دةْطى ٖةظاض
غةضباظى ثيازة يةطةٍَ غةزٖةظاض غةضباظ نة ية دةْطسا غةضنةوتوو بووْة و وضةيإ بةضظة ،ئاخؤ
زةبيَت ضؤٕ بيَت؟
َيؼ و ية نوؾتاضطةي
ثاضتيعاْة ؾاضييةنإ ييَهسابطِإٖ ،ةْسيَهيإ طةضِاْةوة بؤ ثيَطغجؤي
ئةويَ بة زةغت غةضباظةناْى ئةغهةْسةض نوشضإ ،بةآلّ غةضباظةناْى ئاضيابةضظةٕ بةثيَي تواْاى
خؤيإ و تا ئةو ناتةى ئاضيابةضظةٕ نوشضا ،بةضططيإ نطز .زواى نوشضاْى ئةويـ ثامشاوةى
غةضباظةناْى نة تواْاى دةْطى يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ ْةَابوو ،خؤيإ بةزةغتةوةزا .زواتط
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َيؼ بة فةضَاْسةيي
ٖيض ٖيَعيَو ْةَا ،دطة ية زووغةز غةضباظى ثاغةواْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
تطى زاتؼ ْةبيَت.
ئةغهةْسةض ٖاتة ْيَو ؾاض و فةضَاْى نوؾتٓى تةواوى ثياواْى زةضنطز ،ئةو ثياواْةى
ْةياْتواْى خؤيإ سةؾاض بسةٕ ،نوشضإ و ٖةضضى بؤ تاآلْهطزٕ زةؾيا ،نةوتةزةغت
َيؼ بةضططى نطز و غةضباظةناْى ئةغهةْسةض
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض ،بةآلّ نؤؾهى ثيَطغجؤي
ْةياْتواْى بضٓة ْيَو نؤؾو.
ئيَػتة ناتيَو ضِووزاويَو زةقةوَيَت ،نة ئيَُة خؤَإ يةويَٓسةض ئاَازة ْةبري ،ية ناتيَهسا
َو زةظاْري نة ئةو بابةتاْة ضؤٕ
يةّ غةضزةَةزا زةشئ و ية ٖؤناضة زةضِووْييةناْى خةي
ضِووزةزةٕ ،بةآلّ بة ضةْسئ دؤض باغي ضِووزاوةنةَإ ثيَ زةطات ،تةْيا ئةوناتةى ضِووزاوةنة
َٓيا بري ية ضؤْيَيت ضِووزاوةنة ،بؤية ْابيَت زووضاضى
بة ضاواْى خؤَإ زةبيٓري ،زةتواْري زي
َيؼ ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةض
غةضغووضَِإ ببري نة يةباضةى ططتين نؤؾهى ثيَطغجؤي
ية ْٗا ،نة ضةْسإ طيَطِاْةوة ببيػتري.
َيَت تطى زاتػيإ يةغةض تةختة بؤ الى ئةغهةْسةض ٖيَٓا تا
يةوناتةزا نة ثاضةَةْيؤٕ زةي
نًيًى طةدميٓةى بساتىَ و ْةيسايةَ ،يَصووْووغيَهي زيهة بة ْاوى نوزي تؤَاخؤؽ (نة دياية
َيؼ بة بيَ دةْط خؤى
ية نوزي تاضخؤؽ) زةَييَت" :تطى زاتػي فةضَاْسةى نؤؾهى ثيَطغجؤي
ضِازةغتى ئةغهةْسةض نطز".
َهى ناضتاش بوو ،زواى ويَطاْهطزْى ناضتاش يةاليةٕ
نوزي تؤَاخؤؽ ية بٓةضِةتسا خةي
ضؤَةناْةوة ضؤيؿتة يؤْإ و بووة يةنيَو ية ثياوة ْاوزاضةناْى ئةوىَ ،ئةو ية ئةنازضيياي
َى ( 129خ .ظ) بووة غةضؤنى
ئةفآلتووٕ خويَٓسي ،زواتط زةغتى بة واْة طوتٓةوة نطز ،ية غاي
َى ( 129خ.
ئةنازضييا و يةنةّ نةؽ بوو نة دؤضة زةَصَيَطيَهى َيهاْيهى ضيَ نطز ،ية غاي
ظ) بة زواوة ْاوى ئةنازضيياي يؤْإ طؤضِا بة ئةنازضيياي ْويَ .نوزي تؤَاخؤؽ فةيًةغووف،
َيَصووْووؽ و ثيؿةوةض بوو ،خوزإ ضواضغةز ثةضِتوونةٖ ،يض ثةضِتوونيَهي ْةَاوةٖ ،ةَوو
ئةوةى يةباضةي ثةضتوونةناْى ئةوةوة زةيعاْري بابةتى نوضت و ثةضت و بآلوٕ نة ية ثةضِتوونى
َهاْي زيهةوة ٖاتووٕ.
خةي
ئاخؤ زةبيَت ناَة يةو زوو طيَطِاْةوةيةى ثاضَةْيؤٕ و نوزي تؤَاخؤؽ ثةغةْس بهةئ و
َئَ ،ضووْهة ثايةى ظاْػتى نوزي تؤَاخؤؽ طةوضةيةَ ،طؤظ وا
ناَيإ يةّ زوواْة ضِاغيت زةي
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َهي زيهة
زةظاْيَت ثيَويػتة طيَطِاْةوةى ئةو ثةغةْس بهات ،بةآلّ ئةو ثياوة تةْيا وتةى خةي
َيؼ بةؾساض
زةطيَطِيَتةوة و ٖيضى بة ضاوى خؤى ْةبيٓووة .ثاضةَةْيؤٕ خؤى ية دةْطى ثيَطغجؤي
بووة ،غطِووؾتيية نة طيَطِاْةوةى ئةو نةغة ثؿرتِاغترتة نة بة ضاوى خؤى ضِووزاوةنةى بيٓيووة.
َيؼ زيواضى ْةبوو ،واتة وةى قةآلنإ خاوةْى بوضز ،بةآلّ بة
وةى باغهطا نؤؾهى ثيَطغجؤي
ٖؤى ئةوةى نؤؾهةنة ية بةضز زضوغت نطابوو ،ناتيَو زةضطةنإ زازةخطإ نةؽ تواْاى ْةبوو
بضيَتة ْيَو نؤؾهةنة .ويَطِاى ئةوةى يةْيَو نؤؾهةنة ثرت ية زووغةز ثاغةوإ ْةبوو ،بة ٖؤى
ثتةوى نؤؾهةنةوةٖ ،ةض يةبةضئةوةف غةضباظاْى ئةغهةْسةض ْةياْسةتواْى زةضواظةناْى
نؤؾهةنة بؿهيَٓٔ ،زووغةز غةضباظ ثيَؿيإ بة غةزٖةظاض غةضباظ ططت ،بةثيَي طيَطِاْةوةيةني
زيهة بةضيإ بة غةز و بيػت ٖةظاض غةضباظي ئةغهةْسةض ططتووة.
ئةطةض شَاضةى غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة غةزٖةظاض نةؽ شَاضة بهةئ ،ئةوا ٖةضيةنة
ية زووغةز غةضباظةنةى نؤؾو يةطةٍَ ثيَٓر غةز غةضباظى ئةغهةْسةض دةْطاوة نة ئةو ضيَصةية
ية دةْطةناْى ديٗاْسا بيَ ويَٓةية(.)2
زةوتطيَت ٖؤناضى ٖةبووْى تواْاى دةْط بةضاْبةض بة غةز ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض
يةاليةٕ ئةو زوو غةز غةضباظةوة ،زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ظضيَي باؾيإ يةبةض بوو و ناغهيَتى
باؾيإ يةغةض و القبةْسيإ ٖةبوو.
ئاؾهطاية ئاَطاظةناْى بةضططى ْاتوأْ غةضباظإ ية بةضاْبةض طوضظي مشؿيَط و تري و ْيَعة
بجاضيَعٕ ،ئةطةض ئاظايةتيى ْةبيَت ٖيض ؾتيَهي زيهة ْاتواْيَت غةضباظ ْاضاض بة بةضططى بهات.
َيؼ ،ضؤشيَهى طةضّ بووٖ ،ةتاو
ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ٖيَطؾي نطزة غةض نؤؾهى ثيَطغجؤي
بة غةض نؤؾهسا زةزضةوؾايةوة ،يةشيَط تيؿهةناْى ئةو ٖةتاوةى ٖةَوو ؾويَٓيَهى ضِووْاى
نطزبؤوة ،دةْطى غةضباظة باآلبةضظ و ضواضؾاْةنإ بة ضيؿة ثإ و زضيَصةناْيإ يةطةٍَ غةضباظة
َآل تةْيا بؤ بة ئاظا زةضخػتٓى ئةو زوو غةز غةضباظة ئةو ثيَواْةية زةنات ،ية نؤؾهيَهى بةضزئ
( )2ظةبيشوي
نة نةؽ ْةيةويَت زةضطةنإ بؿهيَٓيَت ،ئيرت ؾويَٓيَو ْاَيَٓيَتةوة تا دةْطى ييَ بهطيَت ،تةْاْةت ئةطةض
دةْطيـ ٖةبيَت ية ثؿت زةضطةنإ زةبيَت و ية ثؿت ٖةض زةضطةيةى تةْيا ضةْس نةغيَو نة ْاطاتة زةنةؽ
زةتوأْ مشؿيَط بوةؾيَٓٔ ،بةو ثيَوةضة ية ثؿت زة زةضطةوة ية ٖةضاليةى ية غةز غةضباظ ثرت ية دةْطسا ْابٔ و
ئةو ثيَواْةية تةْٗا ضريؤى و ئةفػاْةية" .وةضطيَطِي نوضزى"
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يؤْاْييةناْى ئةغهةْسةض ،زضيةْيَهى غةيطى ضيَ نطز بوو ،بةزةض ية ضشاْى خوئَ ،ية زضيةْة بيَ
ويَٓةناْى ديٗإ بووة.
غةضباظةناْى نؤؾو زةياْعاْى غةضباظةناْى ئةغهةْسةض تةْيا ية زةضطةنإ زةتوأْ بيَٓة
ْيَو نؤؾو ،بؤية تةْيا ية بةضاْبةض زةضطةنإ ويَػتابووٕٖ ،ةضنة يةنيإ زةنوشضا ،غةضباظيَهي
زيهة ديَطةى زةططتةوة و بةضزةواّ زةبوو ية دةْط ،خوئَ زةضطاناْى نؤؾهةنة و زيواضةناْى
ٖةضزوو زةضطةناْى غووض نطز بوو .دةْطى يةى يةطةٍَ ثيَٓر غةز تا ْيوةضِؤ بةضزةواّ بوو.
ئاضيػتؤثؤيؤؽ زةَييَت" :ثيَـ ئةوةى دةْط نؤتايي ثيَ بيَت ،ية اليةنى نؤؾهةوة
َيَهى ضطِ و ئةغتووض بةضةو ئامسإ بةضظ بؤوة" ،يةواْةية بةٖؤى بةضططى ئاظاياْةى
زوونةي
َيسا بيَت ئاطط ية نؤؾهةنة بةضبسات تا ْاضاض بدي
غةضباظة بةضططيهاضةناْةوة ئةغهةْسةض ٖةوي
خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ.
ناتيَو ضؤش طةيؿتة ْيوةضِؤ ية يةنيَو ية زةضواظةناْى نؤؾو نة زواى تيَجةضِبووٕ ثيايسا
زةطةيؿتٓة ثًيهاْى ثاْوثؤضِ تا ئيَػتةف َاوة ،زوايري ثاغةوإ نوشضا ،غةضباظةناْى
ئةغهةْسةض تواْيإ يةو زةضواظةية تيَجةضِ بدي و بةضةو ثًيهاْةنإ بطِؤٕ ،يةويَٓسةض ئةو شَاضة
غةضباظاْةى نة تواْاى بةضططيإ َابوو ،ضيَطةيإ ييَ ططتٔ ،بةآلّ ثًيهاْةنإ ثاْرت بووٕ و
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض تواْيإ بة شَاضةيةنى ظؤضتط ٖيَطف بهةٕ ،بة ٖؤى ظؤضى شَاضةيإ
تواْيإ تةواوى بةضططيهاضإ بهوشٕ ،نةَيَو زواى ثاف ْيوةضِؤ دةْط ية تةواوى زةضطةنإ
بةنؤتاٖات.
َيؼ ،دطة ية شَاضةيةى نةغاْى بةتةَةٕ نة بايةخى دةْطيإ ْةبوو،
ية نؤؾهى ثيَطغجؤي
ٖةَوو ثاغةواْاْي نؤؾو نوشضإ ياخؤ وةى تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾو بة ؾيَوةيةى بطيٓساض
بووٕ نة تواْاى دةْطيإ ْةَا.
َيؼ ويَطِاى اليةْى ٖوْةضى تةالضغاظي ،اليةْى ئايٓيؿى ٖةبوو،
نؤؾهى ثيَطغجؤي
َُةْساْة تواْاى
َسةبصيَطزضإ .ويَطِاى ئةوةى ئةو غاي
خعَةتهاضةناْى ية نةغاْى بة تةَةٕ ٖةي
دةْطيإ ْةبوو ،بةآلّ بة فةضَاْى ئةغهةْسةض نوشضإ ،ضووْهة ثاغةواْةناْى نؤؾو خاوةٕ
ضيؿى زضيَصى ثإ بووٕ ،ئةغهةْسةض بؤ دواْهاضى فةضَاْى نطز غةضيإ بربِزضيَت و ٖةض
يةنةيإ بة غةض ْيَعةوة ية َةوزاى وةنو يةى ية زةوضةى نؤؾو زابٓطئَ.
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ية طيَطِاْةوةيةني زيهة زةوتطيَت غةضى تطى زاتؼ وةى غةضى ثاغةواْاْي نؤؾو ية
دةغتةى نطايةوة ،ية اليةني زيهة زةوتطيَت بةٖؤى ئاَازةْةبووْى بؤ ثيَساْى نًيًةناْى
َيَت بة
َسضا ،زوا طيَطِاْةوةف زةي
طةدميٓة بة ئةغهةْسةض بة ظيٓسوويي ثيَػتى ية دةغتةى زاَاي
ٖؤى ئةَةنساضبووْى بؤ ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي ،نةوتة بةض ييَدؤؾبووْى ئةغهةْسةض.
زواى ئةوةى ٖةَوو ئةو نةغاْة نوشضإ نة ية نؤؾو بووٕ ،تاآلْى نؤؾهةنة يةاليةٕ
خوزى ئةغهةْسةضةوة زةغتى ثيَهطز.
وةى يةو بةؾةزا بامسإ نطز نة تايبةت بوو بة ناضى تةالضغاظى ئةو نؤؾهة يةاليةٕ
َيَو ثةيهةضى
زاضيوؾي يةنةّ ،يةو نؤؾهةزا دطة ية ظيَطِ و طةوٖةض و فةضؾي ططاْبةٖا ،نؤَةي
دوإ ٖةبوو نة يةاليةٕ ثةيهةضتاؾة يؤْاْييةناْةوة زضوغت نطا بووٕ ،ئةغهةْسةض ٖةضيةنة
يةو ثةيهةضاْةى نة زةتواْطا بطواظضيَتةوةْ ،اضزةوة يؤْإ ،ئةواْةف بة ٖةَوو ئاَيَطيَو
طواغتٓةوةيإ غةخت و زشواض بوو ،بة بةضزى َةدمةْيل تيَو ؾهيَٓسضإ تا ؾويَٓةواضي ٖوْةضى
يؤْإ يةو نؤؾهة ْةَيَٓيَت.
َيؼ ،ناضيَو ْةبوو ،نة وةى نةوتٓةوةى ئاطط
ئةو نطزةواْة و بطِيٓى زاضةناْى باخى ثيَطغجؤي
َئَ ئةغهةْسةض بة ئةْكةغت ئةو نؤؾهةى ويَطإ
َة و ضِووزاو زابٓطيَت و بً
ية نؤؾهةنة بة ٖةي
ْةنطزووة.
ية زةوضوبةضى نؤؾهةنة باخيَو ٖةبوو نة ئةطةض ية بةياْى نةوتبايةضِىَ تا زواى ْيوةضِؤ
ثيَويػت بوو ضيَ بهةيت تا ضواض زةوضةى بطةضِيَيت ،بة فةضَاْى ئةغهةْسةض تةواوى زاضةناْى
َيَت زةغت ية
ئةو باخة ية زاضى َيوة و زاضى بيَ بةض ٖةَوويإ بطِزضإ ،نةؽ ْةيويَطا ثيَي بً
َبططيَت ،بةآلّ ٖةَووإ زةياْعاْى ئةو بؤية زاضةناْى َيوة
بطِيٓةوةى زاضةناْى َيوة ٖةي
زةبطِيَت تا ية زاٖاتوو ئيَطاْييةنإ ْةتوأْ ية َيوةناْيإ خبؤٕ.
ئةغهةْسةض بة ثيَضةواْةى ئةوةى باؽ زةنطيَت ية ضؤشى غيَيةَى زاطرينطزْيسا نؤؾهى
َيَت َاوةى ضٌ ضؤشى خاياْس تانو ئةوةى
َؤؽ زةي
َيػى غووتاْس .ئاضيػتؤثؤي
ثيَطغجؤي
َةناْى ْيَو
زةياْةويػت و ثيَويػت بوو ية نؤؾهةنة زةضى بٗيَٓٔ و بةتايبةتى ظيَطِ و ظيو و خؿً
نؤؾو.
َى ضِووت ْةبووة ،ئةوةى ٖةبووة ٖةَووى يةغةض
َيَت يةو نؤؾهة خؿً
نؤزي تؤَاخؤؽ زةي
َيؼ ئاططخاْةيةنى ٖةبووة نة
َواغطابووٕ ،نؤؾهى ثيَطغجؤي
زةضطة ،زيواض و ئاططخاْة ٖةي
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بةضزةواّ ئاططى ييَبووة .ئةو طيَطِاْةوةيةى نوزي تؤَاخؤؽ تةواوناضى طيَطِاْةوةيةنة نة ية
يةنيَو ية بةؾةناْى ثيَؿوو غةباضةت بة ضِاثةضيٓى ئاططخاْةنإ ية زواى ئةضزةؾيَطى زةغتسضيَص
باغهطا ،ضووْهة ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ باوةضِيإ وابوو نة ئاططخاْة ية غةضزةَى
غاغاْييةنإ ٖاتة نايةوة و ثيَـ ئةو ناتة ية ئيَطإ ْةبووة.
َةضاْى ئيَُة ئيَػتة بضٓة ئاططخاْةى ضيضةغت ية تةْيؿت زةضياضةى وضَىَ و
ئةطةض ييَهؤي
ئاططخاْةى ؾاخى تةختى غًيَُإ و ئةو ئاططخاْةى ٖيَؿتا ٖةْسىَ ية بيٓانةى ية فاضؽ َاوة و
َى بيٓاى ئاططخاْةنة ياخؤ ئةوةى يةشيَط ظةوى َاوةتةوة بة ٖؤى (ناضبؤْى )14
ٖةْسىَ ية خؤي
خبةْة بةض ئةظَووٕ ،زةضزةنةويَت نة ئةو ئاططخاْاْة ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖةبووْة
ياخؤ ْا ،ضووْهة ناضبؤْى  14تةَةْى بيٓانإ و ؾتوَةى بة الْى نةّ تا ضواضزة ٖةظاض غاٍَ
َبةت ية ضِابطزووزا تةْيا تا ضواضزة ٖةظاض غاٍَ زياضزةنطا و ئيَػتة باؾرت
زياضزةناتٖ .ةي
زةتوأْ ية ناضبؤْى  14بؤ ئةو َةبةغتة غووز وةضبططٕ.
بة طؿتيي ئةو باغاْةى تا ئةَطِؤ تواْيوَاْة غووزيإ ييَ وةضبططئ و خػتووَاْةتة
بةضضاوى خويَٓةضاْى بةضِيَعْ ،يؿاْسةضى ئةوةٕ نة ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ئاططخاْة ية
َططتٓى ئاطط و ثيَهطزْى
ئيَطإ ٖةبووة و اليةْى ثانى ٖةبووة ،ئةطةض ية غةضةتاؾسا بؤ ٖةي
َةؾدةٍَ بةناض ٖاتبيَت.
َى ططاْبةٖاى بةضزةغت ْةبووة ،ئةوةي ٖةبووة يةغةض زةضطة ،زيواض و
َيؼ خؿً
ية ثيَطغجؤي
َة ططاْبةٖاياْةى غةض
َواغطا بوو ،ئةغهةْسةض زةغتى ططت بةغةض تةواوى ئةو خؿً
ئاططخاْة ٖةي
َيؼ
زةضطة و زيواض و ئاططخاْةنإ ضِةواْةي يؤْاْى نطزٕ .ئةو ظيَطِ و ظيو و خؿآلْةى ية ثيَطغجؤي
بووٕ بة ثيَٓر ٖةظاض وؾرت و زوو ٖةظاض ئةغح و ئيَػرت يةويَٓسةض طواغرتاْةوة بؤ زةضةوة.
فةضؾة ططاْبةٖاناْي نؤؾهيـ بة ثيَٓر غةز طاييػهةباضنطإٖ ،ةْسيَهيإ طواية بؤ يؤْإ
َيؼ بضٓة نةْاضةناْى زةضياى َةضَِةضِة ية
بطزضإ ،طاييػهةنإ زةياْتواْى ية ثيَطغجؤي
ضؤشئاواى توضنياى ئيَػتة تا فةضؾة قوضؽ و ططاْبةٖانإ ية نةؾتييةنإ باض بهطئَ و
َيػى
بٓيَطزضئَ بؤ يؤْإ ،ضيَطةى بة ْاوباْطى ثاؾايةتيي نة ئيَػتة بة ؾاضيَ ْاغطاوة ،ثيَطغجؤي
بة غاضزى ثايتةختى ييسى زةبةغتةوة ،يةويَؿةوة زةضؤوة نةْاضى زةضياى َةضَِةضِة.
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زواى ضٌ ضؤش و بطزْى ٖةَوو ئةو ؾتاْةى زةتواْسضا بطواظضيَٓةوة ،ئةغهةْسةض بطِياضي
َيػيسا نة ٖيَُاى ؾهؤ و طةوضةيي ثيؿةغاظى و ٖوْةضى ئيَطإ و
ويَطاْهطزْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
ثيَؿاْطةيةنى ثيؿةغاظى و ٖوْةضى بوو.
ئةو ضؤشةى بة فةضَاْى ئةغهةْسةض ئةو نؤؾهة ويَطإ زةنطاَ ،يواْساضييةنى طةوضة غاظ
زضا ،نوضِ و نضيَهى طةدمى ئيَطاْى وةى قوضباْى بؤ ظيَئؤؽ خوزاوةْسى طةوضةى يؤْاْييةنإ
غةضبطِإ ،وةى ئةوةى ئةو ٖةَوو خويَٓةى ئةغهةْسةض ضؾتٓى بةؽ ْةبوو بيَت.
ثطغياضيَو بة َيَؿهُاْسا زيَت نة َازاّ ئةغهةْسةض زةيويػت ئةو نؤؾهة ويَطإ بهات بؤ بة
َيٓط ئةو ناضةى ْةنطز و ضِووى ية ئاطط نطز بؤ بة ئةدماّ طةياْسْى؟ ،وةآلَيـ ئةوةية ئةو
قوي
نؤؾهة ٖيَٓسة بة ثتةوى ضيَ نطابوو نة ئةغهةْسةض زةيعاْى بة نوييٓط ْاتواْيَت ئةوناضة بهات.
َطةى ثتةو و قاضيى ئةو نؤؾهةف ئةوةية نة ئيَػتة يةبةض ضاواْة ،زووٖةظاض و ثيَٓر
بةي
غةز غاٍَ ية ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئةو نؤؾهة تيَجةضِيوة ،يةو َاوةيةزا زوشَٓإ و زؤغتة
ْةظاْةنإ بةثيَي تواْا نؤؾؿيإ نطزووة بؤ يةْيَوبطزْى ،نةضي ٖيَؿتا ٖيَٓسة يةو نؤؾهة
َاوةتةوة نة طةوضةيي و ؾهؤى ئةو نؤؾهة بة زياض خبات.
بؤ يةْيَوبطزْى نؤؾوٖ ،يَٓسةى تواْايإ ٖةبوو ،نؤؾهةنةيإ ثطِ نطز يةو نةضةغتاْةى بة
ضانى زةغووتئَ .يةوناتةزا نة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض نؤؾهةنةيإ ثطِ زةنطز ية زاض و
يؤنة و ثةضِؤ نؤْى ضةوضنطاو بة ضِؤٕ ،ئةغهةْسةض و ئةفػةضةناْى زاْيؿتبووٕ و َيواْساضييإ
زةنطز و خواضزْيإ زةخواضز .زووض ْيية ئةغهةْسةض يةنيَو يةو شْاْةى يةويَٓسةض بووٕ
َةؾدةَييَهى ئاططي زابيضتة زةغتييةوة ،بؤ ئةوةي غووتاْسْةنة زةغت ثيَبهات ،ئةو بةؾةى
يةطةٍَ ئةو نةغاْة ضيَو خبات نة بةضاوى خؤيإ ضِووزاوةنةيإ بيٓيوة.
ئيَواضةخواْة َيواْساضييةنة يةاليةٕ ئةغهةْسةض و ئةفػةضةناْي غةض ية ئيَواضة زةغتى
ثيَهطز ،بؤية زةتواْري طيَطِاْةوةناْى َيَصووْووغإ يةباضةى ئاططنةوتٓةوة ية ْيوةؾةوزا بة
زضوغت بعاْري ،يةواْةؾة تةْيا زضيَصةنيَؿاْى ناتى َيواْساضييةنة ئاططنةوتٓةوةنةى ْةخػت
بيَتة ناتى ْيوةؾةو ،بططة ئةغهةْسةض بة ئةْكةغت ويػتبيَتى غووتاْى نؤؾهةنة ية ناتى
ؾةوزا ببيٓيَت ،ضووْهة ظاْيويةتى ئاططةنة بة ظوويي ثةضةزةغتيَٓيَت ،ئةواْةى ْيَعيو بٔ
زةياْػووتيَٓيَتٖ ،ةضنة ئاططةنة نةوتةوة ئةغهةْسةض و تةواوى ئةواْةى ية خواْةنة بووٕ بة
خيَطايي ية نؤؾهةنة زووض نةوتٓةوة و ضووْة زاَيَٓى ؾاخيَهي ْيَعيو تا بة باؾي غووتاْى
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نؤؾهةنة ببيٓٔ ،يةواْةية ئةو ؾاخةى ئةغهةْسةض و ٖاوضِيَهاْى ضووْة زاَيَٓى ،ؾاخيَو بيَت
بة ْاوى (ضةظيةت) نة يةويَوة ويَطاْةناْى ئةو نؤؾهة بة ضانى زةبيٓطيَت.
ئةو ؾةوة تا بةضةبةيإ ئةغهةْسةض و ٖاوضِيَهاْى غةضطةضَى تةَاؾانطزْى غووتاْى
َيؼ بووٕ ،زواى ئةوةى زْيا ضِووْاى بوو ،بؤ ْووغذي ضؤيؿذي ،ئاطط ٖيَٓسة
نؤؾهى ثيَطغجؤي
بةضزةواّ بوو تا ٖةَوو ئةو ؾتاْةى يةْيَوبطز نة غووتاْيإ غاْا بوو ،يةو ضؤشة بة زواوة
ئةغهةْسةض الى ئيَطاْييةنإ بة (طةدةغتةى) ،بة واتاى (ْةفطةت ييَهطاو) ْاغطا.
َهى ؾووؾي نطز ،ئيَطاْييةنإ ئةو ْاوةيإ بةغةضزا ْةبطِي،
ناتيَو ئةغهةْسةض نوؾتاضى خةي
َيػيؿى نوؾت ،ئةو ْاوةى بؤ زاْةْطا ،بةآلّ ناتيَو ئةو نؤؾهةى
َهى ثيَطغجؤي
بططة ئةو زةَةي خةي
ويَطإ نطز ئةو ْاوةيإ بةغةضزا بطِي ،ئيَػتةف ناتيَو ظةضزةؾتييةى ْاوى ئةغهةْسةض زيَٓيَت بة
َيؼ ٖةَوو ئيَطاْييةنإ وتيإ نة ئةو
(طةدةغتةى) ْاوى زةبات ،زواى ويَطاْبووْى نؤؾهى ثيَطغجؤي
نةغةى نؤؾهةنةى ويَطإ نطز ،ية تةَةْى الويسا زةَطيَتٖ ،ةضوا بوو ،ئةغهةْسةض ٖيض وةضةى
ْةخػتةوة و دواْةَةضطيـ بوو .ئيَطاْيية نؤْةنإ َةظْرتئ بةزبةختيإ يةوةزا زةبيين نة َطؤظ
وةضة ْةخاتةوة ،باوةضِيإ وابوو ئةو ثياوةى وةضة ْةخاتةوة ،نةغيَهى َطزووة.
َيسا تا
َيؼ ويَطإ بووٖ ،ةغتى بة ثةؾيُاْى زةنطزٖ ،ةوي
ئةغهةْسةض زواى ئةوةى ثيَطغجؤي
َيؼ بهاتةوة ،نة زوو ثايتةختى طةوضةى ئيَطإ بووٕ ،بؤية
َةى ويَطاْهطزْى ؾووف و ثيَطغجؤي
تؤي
َي زا ضةْس ؾاضيَو يةو وآلتة زضوغت بهات ،بؤ ئةو َةبةغتة (زى ْؤنطات) ئةْساظياضى
ٖةوي
َيؼ بة تاآلٕ بطابوو،
تايبةتى خؤى باْط نطز و ضِايػجاضز تا بةو ثاضةيةى ية ؾووف و ثيَطغجؤي
زةؾاض و بةثيَي ٖةْسىَ وتة بيػت ؾاض ضيَ بهات.
بة وتةى َيَصووْووغإ ئةغهةْسةض ية ٖةضيةنة ية ْاوضةناْى فاضؽ ،نطَإ و بًوضػتإ
زوو ؾاض و ية بانرتيا غيَ ؾاضى زضوغت نطز ،ية ؾويَٓةى اْي زيهةيؿٗةْسىَ ؾاضى
زاَةظضاْس .ئيَػتة ئيَُة ظاْياضضيإ يةباضةى ؾويَٓى ٖيض يةنيَو يةو ؾاضاْة ْيية ،تةْيا
قةْسةٖاض ْةبيَت نة بة وتةى يؤْاْييةنإ ية ؾاضةناْى ئةغهةْسةضة و ٖيَؿتا َاوةتةوة ،بةآلّ
قةْسةٖاضى ئيَػتة ئةو قةْسةٖاضة ْيية نة ئةو بيٓاى نطز ،ضووْهة زى ْؤنطات ئةو ْةخؿةيةى
بؤ ؾاضةناْى ئةغهةْسةضى زاْابوو ،ية ْةخؿةى نوضوؾي طةوضةوة وةضططتبوو ،ية قةْسةٖاضى
ئيَػتة ؾويَٓةواضي ئةو ْةخؿةية بةضضاو ْانةويَت ،بةآلّ ٖيَؿتا ية ئةغهةْسةضييةى َيػط
ثامشاوةى ْةخؿةى زى ْؤنطات بةضضاوة.
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غةيط ئةوةية ية َيَصووى غًونييةنإ نة ديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض بووٕ ية ئيَطإْ ،اوى
ئةو ؾاضاْة ْابيٓري نة ئةغهةْسةض زضوغتى زةنطزٕ و ية دياتيإ ْاوى ؾاضة غًونييةنإ ية
َيَصووزا زيَت ،ئيَػتةف ظاْياضضيإ يةباضةى ٖةْسيَهيإ ٖةية نة يةنيَهيإ ية نةْاضى ضِووباضي
زجيًةية ،يةنيَهي زيهة ية نةْاضى ناضؤٕ و يةنيَهي زيهةف ية تةْيؿت ضِووباضي تةدةٕ بوو،
ظاْياضضيإ يةباضةى ؾاضةناْى زيهةي غًوني ْيية .ئايا ئةو ؾاضاْةى ية َيَصووى ضابطزوو بة
غًونى ْاو زةبطئَٖ ،ةَإ ؾاضةناْى ئةغهةْسةضٕ ،نة غًونييةنإ زواتط ْاوى خؤيإ خػتة
غةضيإ ،تةْاْةت ثيَؿةْطبووْى ئةغهةْسةضيؿيإ يةبري نطزووة؟ ،ياخؤ ؾاضى ْويَبووٕ و
يةاليةٕ خؤياْةوة ضيَ نطإ؟ ،يإ ْاوى ئةو ؾاضاْةيإ طؤضِى نة ٖةبووٕ و نطزووياْةتة ْاوى
خؤياْةوة.
َى يةْيَوبطزْى وةضةى ئيَطإ و طؤضِيٓى بؤ وةضةى
ئةغهةْسةض يةو ضؤشةوة نة ٖاتة ئيَطإ ية ٖةوي
يؤْإ بوو ،زوو ضيَططى ية بةضزةَسا ٖةبووٕ ،يةنيَهيإ ظَاْى ئيَطاْيإ و ئةوةي زيهةيإ
ئايٓةنةيإ بوو .يةواْةية ثطغياض بهطيَت نة بؤضي ئةغهةْسةض ويػتوويةتى ئيَطاْى بهاتة يؤْاْى.
وةى زةوتطيَت ئةوة ئاَؤشطاضى ئةضغتؤى َاَؤغتاى بووة بؤ ئةغهةْسةض ،نة ية ديٗاْسا
ثيَويػتة يةى ظَإ و يةى ئائ و يةى ياغا ٖةبيَت ،نة ئةويـ يؤْاْيية .ئةوةى ئةضغتؤ بة
قوتابييةنةى خؤى وت غةضضاوةنةى ية ثةضِتوونى (ؾاضة صيووْةيةنةى) ئةفآلتووْى َاَؤغتاي
وةضططتبوو .ئةفآلتووٕ زةيةويػت ديٗاْيَو ضيَ بهات ،يةْيَويسا غتةّ و دياواظيى ضيٓايةتى
ْةبيَت ،بةآلّ نؤيًة بؤ خعَةتهاضى خاوةْةنةى ٖةبيَت .ئةضغتؤ نة ية زواى َاَؤغتانةى
بٓاخةي فةيػةفةى (ثياغةنةضإ)زاْا غووزى ية بريؤنةى َاَؤغتانةى وةضططت.
َيؼ ،فةضَاْى نطز تا ية خؤظغتإ و فاضؽ
ئةغهةْسةض زواى ويَطاْهطزْى ثيَطغجؤي
َو ْةياْسةتواْى بة
ئاططخاْةنإ بهوشيَٓٓةوة و ٖةَووإ بة ظَاْى يؤْاْى بئاخعٔ ،ضووْهة خةي
ظَاْى يؤْاْى قػإ بهةَٕ ،اوةى غيَ غاآلٕ بؤ فيَطبووْى ئةو ظَاْة زياضى نطا ،زةبوواية يةو
َاوةيةزا ٖةَووإ بهاضٕ ٖيَٓسةى ثيَويػتيإ زةبيَت ظَاْى يؤْاْى فيَط بدي .زواى ئةوة ٖةض
زةظةضيَو نة زةنةوتة شيَطزةغت ئةغهةْسةض ئةو فةضَاْة بيَ بةظةيياْة ديَبةدىَ زةنطا ،بةآلّ
َو بةضزةواّ بووٕ يةغةض قػةنطزٕ
يةو بةؾاْةى ئيَطإ نة نةوتٓة شيَطزةغتى ئةغهةْسةض ،خةي
َهى يؤْاْى ظإ نةّ بووٕ و ٖيَٓسة ْةبووٕ تا
بة ظَاْى فاضغي ٖةخاَةْؿيي ،ضووْهة خةي
َو ييَ ياْةوة ظَاْى يؤْاْى فيَط ببيَت ،بؤية ئةغهةْسةض ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى يةو ؾويَٓاْة
خةي
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َو و بةثيَي ثيَويػت ظَاْى يؤْاْيإ فيَط بهةٕ .بؤية
بةديَ ٖيَؿت تا ببٓة َاَؤغتاى خةي
ْابيَت بة الَاْةوة غةيط بيَت نة زواى بيػت غاٍَ ناتيَو (غي ثؤزؤْؼ) طةضِيسة و
ْةؾتةضطةضى يؤْاْى غةفةضى بؤ ئيَطإ نطز ،زةيبيػت نة ٖةَووإ بة ظَاْى يؤْاْى زةزوئَ،
َو بة
زيػإ َايةى غةضغووضَِإ ْيية ،نة ضيَٓووغي فاضغي ٖةخاَةْؿيي يةْيَوضوو ،خةي
ضيَٓووغي يؤْاْيإ زةْووغي.
نوضوؾي طةوضة زةضووة ٖةض وآلتيَو بة دًوبةضطى ئةوإ زةضؤوة ثةضغتطةناْيإ و ضيَعى ية
خوزاوةْسناْى ئةوإ زةططت ،تا تيَيإ بطةيةْيَت نة ئائ ئاظازة .ويَطِاى ئةوةى ظَاْى نوضوف
فاضغي بوو ،بةآلّ تةواوى نةتيبةناْى بة ٖةض غيَ ظَاْى (فاضغي ،عيالَى و بابًى)
زةْووغييةوة تا ْيؿاْي بسات غةضةضِاى ئائ ،ظَاْى ْةتةوةناْي زيهةي بةالوة ططيٓطة ،بةآلّ
ئةغهةْسةض زواى غةضنةوتٔ بةغةض ئيَطإ و يةْيَوبطزْى ٖيَعى زةضياييةنةي ،يةنةّ ناضى
وةالوةْاْى ظَاْى فاضغي بوو ،بةآلّ ْةيتواْى ئائ و ياغاناْيإ وةال بٓيَت.
َو ضووْهة ْاضاض بووٕ بة يؤْاْى بسوئَ ،خؤثاضيَعيإ زةنطز و ية ؾويَٓة طؿتييةنإ بة
خةي
يؤْاْى زةزوإ ،بةآلّ ناتيَو خؤَاْة بووْاية بة ظَاْى فاضغي زةزوإٖ .ةضوةٖا يةباضةى
ئايٓةنةيإ خؤثاضيَعبووٕ ،بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض و زواتطيـ ديَٓؿيٓةناْى بياْوويإ بؤ
َةت خؤيإ بة ؾويَٓهةوتوواْى ئايٓى يؤْإ ْيؿإ
ئاظاضزاْى ئةوإ زةغت ْةنةويَت ،بة ضواي
زةزا و وايإ زةضزةخػت نة خوزاوةْسياْى يؤْإ زةثةضغذي ،بةآلّ ية زةضِووْسا ٖةَوويإ َةظزا
ثةضةغتبووٕ.
ية باغي ضِووزاوةناْى زاضيوؾي يةنةَسا وشيإ نة ئةو ئاظيَػتاى ية ظَاْى باختةضى
َيَٓذاْى ضيَػا ئايٓييةنإ بة تةْيا ية زةغت
وةضطيَطِاية غةض ظَاْى فاضغي ٖةخاَةْؿيي تا ٖةي
َووغةنإ ْةبيَت .يةو ئاظيَػتاية وةضطيَطِزضاوة يةنيَهيإ ية ثةضِتوونداْةى نؤؾهى
َيؼ و ئةوي زيهةيإ ية ثةضِتوونداْةى ئاططخاْةى ضيضةغت بوو ،بةآلّ ثةضِتوونةناْى
ثيَطغجؤي
ثةضِتووخاْةى ضيضةغتيـ يةاليةٕ يؤْاْييةناْةوة غووتإ و ئاظيَػتانةى ئةويَـ غووتا .زواى
ئةوة ئيَطاْييةنإ ضي زيهة ثةضِتوونى ئايٓيإ ْةبوو ،تةْيا غووزيإ ية بريى ئةو نةغاْة
وةضزةططت نة ئاظيَػتايإ خويَٓس بووة ياخؤ ٖةْسىَ ية بةؾةناْيإ ية بريَابوو.
ئةواْةى ٖةْسىَ بةؾي ئاظيَػتايإ يةبري َابووْ ،ةياْسةتواْى ئةو بةؾاْة بٓووغٓةوة تا الْى نةّ
ئةو بةؾاْة بؤ ْةوةناْى زاٖاتوويإ سييَٓيَتةوة ،ضووْهة ئةطةض ْووغيٓيَو ية ئاظيَػتا نةوتباية
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بةضزةغتى يؤْاْييةنإ ،خاوةْةنةيإ زةنوؾت دا ئةطةض خاوةْى بوواية ياخؤ يةنيَهي زيهة
بوواية.
ئايا ئةوناتةى سهووَةتى يؤْاْييةنإ ية ئيَطإ يةْيَوضوو ،ئةؾهاْييةنإ زةغةآلتيإ
َى خاياْس ،ئيَطاْييةنإ خوزإ ثةضِتوونى ئايٓى
ططتة زةغت ،يةو َاوةيةزا نة ضواضغةز غاي
َطةى َيَصووييُإ يةبةضزةغتسا
بووٕ؟ ،يةو باضةوة ْاتواْري ضِاى خؤَإ زةضبربِئ ،ضووْهة بةي
َيَري ئيَطاْييةنإ خاوةْى ئايٓى َةظزاثةضةغتى بووٕ ،يةواْةية ئةو
ْيية ،بةآلّ زةتواْري بً
َهسا َابؤوة ،ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ْووغطابيَتةوة و
بةؾاْةى ئاظيَػتا نة ية بريى خةي
َهى.
نةوتبيَتة بةضزةغتى خةي
َو بوو،
َيَري ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْسا ئاظيَػتا ية بةضزةغتى خةي
ويَطِاى ئةوة ْاتواْري بً
ئةطةض ٖةبوواية ئةضزةؾيَطى يةنةّ ْاضاض ْةزةبوو بؤ نؤنطزْةوةى ئاظيَػتا غةختى ببيٓيَت و
زاوا ية (تةْػيَط) ظاْاى ْاغطاو بهات تا ئةو ناضةى بؤ بهات .تةْػيَط بؤ نؤنطزْةوةى ئاظيَػتا
ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ و َاوةى ثاؾايةتيي
ؾاثووضى يةنةّ ظؤض غةختى بؤ ئةو ناضة ضةؾت و ٖةَوو ئةو نةغاْةى نؤنطزةوة نة بةؾة
دياناْى ئاظيَػتايإ بري َابوو ،ضووْهة واي بري زةنطزةوة نة ئةطةض ية ٖةض نةغيَو تةْيا
بةؾيَهى نةّ ية ئاظيَػتا ببيػتيَت ،غةضنةوتووة.
َيؼ و ئاظيَػتاى ضيضةغت يةاليةٕ
يةو زةَةي غووتاْسْى ئاظيَػتاى ثيَطغجؤي
ئةغهةْسةضةوة ئةدماّ زضاْ ،يَعيهةى ؾةف غةزة تيَجةضِ ببووٖ ،ةَوو ئةواْةى ئاظيَػتاى
غةضةنييإ ئةظبةض بوو َطزبووٕٖ .ةض ئةو تيَجةضِبووْةى ؾووف زواي ؾةف غةزة ْيؿاْسةضى
ئةوةية نة ئةؾهاْييةنإ ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ئاظيَػتايإ ْووغيوةتةوة ،ئةطةضْا تةْػيَط ضؤٕ
َو بةؾةناْى ئاظيَػتا ببيػتيَت.
زواى ؾةف غةزة زةيتواْى ية ظَاْى خةي
َطةْاَة َيَصووييةناْسا ٖاتووة نة تةْػيَط و ٖاوناضةناْى ٖةْسىَ
ية اليةني زيهة ية بةي
بةؾي ئاظيَػتايإ يةبةض ططتةوة .نةواتة زةضزةنةويَت نة ٖةْسىَ بةف ية ئاظيَػتا ٖةبووة ،بؤ
ئةوةي ئةوإ بهاضٕ يةبةضيإ بططْةوةٖ .ةْسيَهيـ ية بريى ثيَؿةوا ئايٓييةنإ وةضطريا ،ية
ضؤشٖةآلت ئةظبةض نطزْى ثةضِتوونة ئايٓييةنإ بطةوى ٖةبوو.
َُاْى ية ْيوةى زووةَى
ية تؤشيٓةوةناْي (َانؼ َؤيةض)ي ييَتؤشي ضؤشٖةآلتٓاغي ئةي
غةزةى ْؤظزةيةّ يةباضةى ثةضِتوونى (ضيط وةزا) َةظْرتئ ثةضِتوونى ( ضيط وةزا) ئايٓى
315

نؤْى ٖيٓسييةنإ بة ئةدماَى طةياْس ،زةضنةوت ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ زاٖيَٓاْى ضيَٓووؽ،
ْاوةضؤنةنةى ية غيٓط بؤ غيٓط طواغرتاوةتةوة( ،بةضٖةَةٕ) واتة ثيَؿةوا ئايٓييةناْى ئةو
ئايٓة يةو َاوة زضيَصةزا ثةضِتوونى ضيط وةزايإ يةبةض نطزووة بيَ ئةوةى بيٓووغٓةوة.
زةبيَت غةضةْر بسةئ نة ثةضِتوونى ضيط وةزا و غيَ ثةضِتووني زيهةي ئايٓى ٖيٓسييةنإ
نة بايةخيإ يةو ثةضِتوونة نةَرتة بة ظَاْى غاْػهطيت بووة نة ظَاْى نؤْى ٖيٓسييةناْة و
َى يةْيَوبطزْى ئةو ظَاْة و زاْاْى ظَاْيَهي زيهةي ية
ية َاوةى ٖةظاضإ غاٍَ نةؽ ٖةوي
دياتى ْةزا .ية ناتيَهسا ئةغهةْسةض و ديَٓؿيٓةناْى ظَاْى فاضغي ٖةخاَةْؿييإ نة ظَاْى
ْووغيٓى ئاظيَػتا( )3بوو ،يةْيَوبطز و ظَاْى فاضغي ية ْيوةى زووةَى ثاؾايةتيي يؤْاْييةنإ
واتة غًونييةنإ ،بة تةواوى بة فةضَى ْةَابوو.
ويَطِاى ئةوةف ئةو بابةتة بة تةواوةتى ضةت ْانةيٓةوة ناتيَو تةْػيَط و ٖاوناضةناْى ئةو
ئةضنةنةيإ ئةدماَسا ،يةواْةية نةغاْيَو ٖةبووبٔ نة ئاظيَػتايإ يةبري َابيَت ،وةى وشيإ ئةو
بابةتاْة يةْيَو ْةتةوة ضؤشٖةآلتييةنإ ٖةبووة ،ية اليةني زيهة بةؾيَو ية ئاظيَػتا غةضضاوةى
ية (وةزا) وةضططتووة ،زيػإ ؾاضاوة ْيية نة ضةطى ظَاْى فاضغي ٖةخاَةْؿيي طةضِاوةتةوة بؤ
ظَاْى غاْػهطيتى ٖيٓسى نة تا ئةّ زوايياْة بة ظَاْة َطزووةناْى ديٗإ زةْاغطا.
ية غةزةى ْؤظزةيةّ بة زواوة بةضةبةضة ية ٖيٓسغتإ زةتواْطيَت بطوتطيَت نة غاْػهطيت
ظيٓسوو نطايةوة ،ئيَػتة يةْيَو ظَآْاغة ٖيٓسييةنإ ظَاْى غاْػهطيت قػةى ثيَ زةنطيَت.
ئةو ئاظيَػتايةى تةْػيَط بة ثؿتيواْى زوو ثاؾاى غاغاْى (ئةضزةؾيَط و ؾاثووض) نؤى
نطزةوة ،بؤ ظَاْى فاضغي غاغاْى (ثةًٖةوى غاغاْى) وةضطيَطِزضا و بة (ظةْس) زةْاغطا .ظةْس
ية زةغت باضوزؤخةنإ ْةثاضيَعضا و ٖيَطؾةناْى زواى ئةو غةضزةَة ٖةْسىَ بةؾيإ يةْيَوبطز،
بةآلّ ئةوةى َايةوة ية ضواْطةى َيَصوويي و ظَآْاغي و ثةيربزٕ بة باوةضِة ئايٓيية نؤْةناْى
ئيَطاْييةنإ ظؤض بة بايةر بووٖ ،ةض ئةو ظةْسةية نة يةاليةٕ (زاضَيَؼ تةتط) بة ْاوى ئاظيَػتا

َآلوة باؽ نطا ،نة ئاظيَػتا بة ظَاْى باختةضى بوو ،ئيَُةف
( )3ثيؿرت يةو ثةضِتوونةزا ية اليةٕ ظةبيشوي
َطةَإ خػتةضوو نة بة ظَاْى نوضزى بووةْ ،ةى باختةضى ،تةْاْةت خؤؾي ضةْس داضيَو زةَييَت نة
بةي
وةضطيَطِاوى ئةو ثةضِتوونة بة ظَاْى فاضغي ٖةخاَةْؿيي بووة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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بؤ ظَاْى فةضةْػي وةضطيَطِزضاٖ ،ةض ئةوةؾة نة خواييَدؤؾبوو (ئيرباٖيِ ثووض زاووز)
َاَؤغتاى ظاْهؤ ية ْيوةى يةنةَى غةزةى ثيَؿوو بة ْاوى ئاظيَػتا نطزييةوة بة فاضغي.
َى واتة ططضياْيَو ،تةْاْةت ية بيػت و غيَ غةزة ثيَـ ْٗا بة
بة نوضتى ططضياْيَهى خةياي
نطزةْي بووْى ئةغتةّ بوو ،بووة ٖؤناضى ئةوةى ئةغهةْسةض بضيَتة ٖةض ؾويَٓيَو ،زةخواظيَت
ئةوىَ بة يؤْاْى بهات ،يةواْةية بةو ٖؤيةوة نة ئيَطاْييةناْي ية تةواوى ْةتةوةناْي زيهةي بة
غةضغةخترت ظاْيبيَت بؤ بووٕ بة يؤْاْي ،بؤية ظَإ و ئائ و ياغاناْى ئةواْى ياغار نطز،
بةآلّ ئةغهةْسةض تةْيا تواْى ظَاْى ئيَطاْييةنإ( )4خبات و ظَاْى يؤْاْى بهاتة ديَططةوةى
ئةو ظَاْة ،ثاف ئيَطإ ئةو وآلتةى ية ٖةَووإ ثرت زووضاضى طؤضِيٓى ظَإ بؤوة َيػط بوو،
يةويَٓسةض ظَاْى َيػطييةنإ وةالْطا و يؤْاْى ديَطةى ططتةوةْ .اوضةيةني زيهة بة ٖؤى
تووْسضِؤييةناْى ئةغهةْسةض و ديَٓؿيٓةناْى زووضاضى طؤضِاْهاضيى ظَإ ٖاتٔ ئاغياى بضووى
بوو ،يةويَٓسةضيـ ظَاْى يؤْاْى ديَطةى ظَاْةناْى ئةو زةظةضاْةي ططتةوة.
ية ئيَطإ زةغةآلتيى ظَاْى يؤْاْى بة ْاوى ظَاْى خوزإ ثيَٓووغةنإ تا َاوةيةى زواى
يةْيَوضووْى سهووَةتى يؤْاْييةنإ ية ئيَطإ بةضزةواّ بوو ،تةْاْةت يةْيَوةضِاغتةناْى
زةغةآلتيى ئةؾهاْييةناْيـ ية نةتيبةناْسا بة زوو ظَإ زةْووغطإ ،يةنيَهيإ يؤْاْى و
ئةوي زيهةيإ ثةًٖةوى ئةؾهاْى بوو ،واتة ظَاْى فاضغي ئةؾهاْى ،بةآلّ ضِةْطة ية ٖةْسىَ
زةظةضةيًى ئيَطإ نة زووض بووٕ ية ْيَوةْسةناْى نويتووض و ؾاضغتاْييةت ،ظَاْى ثةًٖةوى
َو بةو ظَاْة زوابٔ.
ٖةخاَةْؿيي ٖةبووبيَت و خةي

( )4بة زاخةوة تا ئيَػتةف ئةو نيَؿة خطاخ و ْاناَة ٖةية ،نة فاضغة بةضِيَعةنإ ظَاْى خؤيإ بة ظَاْى
ئيَطاْى ْاوزةبةٕ ،ئةواْي زيهةف بة ظاضاوةى ْاوضةيي زةْاغيَٓٔ ،ية ناتيَهسا ظَاْى نوضزى و بًوضى و ٖ...تس
ية ئيَطإ ٖةية و ٖةبووة ،تةْاْةت نوضوف نة فاضغةنإ ظؤض ؾاْاظى ثيَوة زةنةٕ ية وتاضة َيَصووييةنةي زإ
بةوةزا زةْيَت نة ية َازةنإ ظؤض ؾت فيَطبووة،يةنيَهيإ ضيَٓووغةنةيإ بووة ،نة غي و ؾةف ثيت بووة و
فيَطبووْى ئاغاْرت بووة ية ضيَٓووغى فاضغي ئةونات ،بةآلّ ٖةَإ ناض نة يؤْإ بةغةض ظَاْى فاضغيإ ٖيَٓا،
َى غطِيٓةوةى زضا و تا ئيَػتةف
ثيَؿرت بة ؾيَوةيةني زيهة بةغةض َازةنإ ٖاتوو ،ئةو ثيَهٗاتة ضةغةْة ٖةوي
َة بةضزةواَة" .وةضطيَط بؤ نوضزى"
ئةو ٖةوي
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زواى ٖيَطؾي عاضةباْيـ بؤ غةض ئيَطإ ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى ية ٖةْسىَ زةظةضةيًي
َطة َيَصووييةنإ زةضيإ زةخػت نة ية غةزةى سةوتةَى نؤضيسا
ئيَطإ ٖةض َابووة ،بةي
َو بة ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى زةئاخعري ،ية غةزةى
ٖيَؿتا ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيَطإ خةي
َهى ضِةى نة تاضاْى ئيَػتة يةنيَو ية طوْسةناْى بوو بطيَتى بوو
ضواضةَى نؤضيـ ظَاْى خةي
ية ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى.
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لة ئةكباتان تا باختةز

َيػى ثايتةختى طةوضةى ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿييةناْى
ئةغهةْسةض زواى ئةوةى ثيَطغجؤي
نطزة طؤضِةثإ و ثيَباظ و تاآلْى يةؾهطنةىٖ ،يَٓسة يةو ؾاضة ْةَايةوة و ضيَطةى ئةنباتاْى
ططتةبةض.
َيَري نة غةضزاضة غةضنةوتووة َةنسؤْييةنة ئةو يةؾهطنيَؿييةي نطز،
ثيَويػتة ئةوة بً
يةواْةية ٖةغيت بةو َةتطغيية نطزبيَت ،يةاليةٕ زاضيوؾي غيَيةّ بؤ غةض ئةنباتإ ،يةواْةؾة
َييةى ئيَطإ نة ية ئةنباتإ و يةبةضزةغتى زاضيوؾي غيَيةّ
بؤ ضاوضٓؤنى ئةو غةضَاية خةياي
بوو ،بةضةو ثاغاضطاز ْةضووبيَت ،زواى طةضِاْةوةى ية زاطرينطزْى ٖيٓسغتإ و ضؤيؿتٓى بةضةو
بابٌ واتة َيعؤثؤتاَيا بوو ،يةغةض ضيَطةى خؤيسا ضؤيؿتة ثاغاضطاز بؤ غةض طؤضِى نوضوف.
ئةغهةْسةض ناتيَو ية ثاغاضطاز بؤى زةضنةوت ،ية ْةبووْى ئةوزا طؤضِى نوضوف تاآلٕ
نطاوة ،يؤْاْييةناْى ظؤض غةضظةْؿت نطز.
بة وتةى َيَصووْووغةنإ ،ئةغهةْسةض ويػتى ْيَو طؤضِةنة ببيٓيَت ،بةآلّ ناتيَو زةضطةى
طؤضِةنةيإ نطزةوة و بيٓى نةيوثةية بة ْطر و زةطُةْةنإ زظضاوة ،تةْاْةت تابوتةنةيإ
ؾهاْسووة و ويػتووياْة تةضَةنةى بسظٕ و بؤ اليةنى زيهةي ببةٕ ،ظؤض خةَباض بوو،
َؤؽ نطز بؤ ئةوةي ثامشاوةى تةضَةنةى نؤ بهاتةوة و بيداتةوة ْيَو
فةضَاْى بة ئاضيػتؤثؤي
تابوتةنةي ،طؤضِةنةي ضيَو خباتةوة ،بة ؾيَوةيةى نة ؾايػتةي ئةو بيَت و َؤضى ئةغهةْسةضي
ييَ بسات ،ئةويـ وةٖاي نطزَ( ،يَصووْووغإ ْووغيوياْة نة ئةغهةْسةض زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى
ثاؾايةتيي ٖةخاَةْؿيي غتايـ نطز).
َى ( 320خ .ظ) بةضةو ئةنباتإ ضؤيؿت.
غةضئةدماّ ئةغهةْسةض ية بةٖاضى غاي
َي ئاَازةنطزْى يةؾهط بووَ ،اوةيةى ية ئةنباتإ بوو ،يةو
زاضيوؾي غيَيةّ ية ٖةوي
َاوةيةزا يةطةٍَ بةغؤؽ فةضَاْطِةواى باختةض و شَاضةيةى ية طةوضاْى نؤؾو بة يةؾهطيَهى
نةّ نة تواْيبووى ئاَازةى بهات ،ية ئةنباتإ بةضةو باختةض نةوتبؤوة ضيَطة.
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ئةغهةْسةض ئةو ؾاضاْةى زةنةوتٓة غةض ضيَطةى زاطريي زةنطزٕ ،ناتيَو طةيؿتة ئةنباتإ
زاضيوؾي غيَيةّ يةويَٓسةض ضؤيؿت بوو ،ئةغهةْسةض ئةوةى ية طةدميٓة تاآلْهطاوةناْى ئيَطإ ية
الى َابوو ،بؤ يؤْاْى ْةْاضزةوة ،خػتيية بةضزةغتى ثاضةَةْيؤٕ ،ؾةف ٖةظاض غةضباظى
ثيازةى َةنسؤْي بؤ ثاغةواْى بةديَٗيَؿت و نةوتة زووى زاضيوؾي غيَيةّ.
زاضيوف ٖيَؿتا ية بريى ضِووبةضِووبووْةوة يةطةٍَ ئةغهةْسةضزا بوو ،زةيةويػت ٖيَعةناْى ية
باختةض نؤبهاتةوة ،ية ْيَعيو ؾاضى زاَغاْى ئيَػتة ،يةاليةٕ بةغؤؽ و ضةْس نةغيَهي زيهة
ية ٖاوضِيَهاْى زةغتطري نطا ،ئةوإ ٖيَٓسةيإ ييَسا تا بة غةختى بطيٓساض بوو.
ئةغهةْسةض ضِاوةزووى زاضيوؾي زةْا ية غةضظةويية ثاْوبةضيٓةناْى بةضزةغتى
َة ؾاضيَهى ظؤضى بة دةْط و نوؾتاض
ٖةخاَةْؿييسا زةضِؤيؿت ،يةغةض ضيَطةى خؤى نؤَةي
ياخؤ بة بيَ دةْط خػتة شيَط ضنيَفى خؤى ،غةضئةدماّ ناتيَو طةيؿتة زاضيوف بة ٖؤى
غةخيت بطيٓةناْييةوة َطز بوو.
َتةظيَٓةزا خةَباض بوو،
ئةغهةْسةض بة بيٓيين زوايري ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي يةو زؤخة زي
فةضَاْى نطز تةضَى ئةو ثاؾا ٖةآلتووة ،ضاضةْووؽ ضِةؾة بة ضيَعةوة ببةْة ثاضؽ و يةويَٓسةض
بيٓيَصٕ .بةغؤؽ نة يةطةٍَ ٖاوضِيَهاْى بة خيَطايي بةضةو باختةض ْاوةْسى سهووَةتةنةى
زةضِؤيؿت ،زواى نوؾتٓى زاضيوؾى غيَيةّ خؤى بة زاضيوؾي ضواضةّ ثاؾاى ئيَطإ ْاغاْس.
باختةض بة واتاى بانوض ،غةضظةوييةى بوو ،خؤضاغاْى بانوضى ضؤشٖةآلت و ئةفغاْػتاْى
بانوض و بةؾيَو ية توضنػتاْى ططتبؤوة خؤ ،بة بطِواى ٖةْسيَهإ بؤ صيووْة (زاضَيَؼ تةتةض)
َى ية ؾاضى (تةبةؽ) ية ْيَعيو غٓووضى
ظةضزةؾت ية باختةض ٖاتووةتة زْياوة و َٓساي
َعاض ْاغطاوة ،ئيَػتة ية خوضاغإ غيَ
ئةفغاْػتإ بطزووةتة غةض واتة ْة ئةو تةبةغةى بة طوي
ؾاض بة ْاوى تةبةؽ ٖةية ،يةنيَهيإ ية غٓووضى ئةفغاْػتاْة ،ئةوي زيهةيإ ية تةْيؿت
َؿةٕ ْاغطاوة ،زواييٓيإ ية بانوضى غةبعةواضة.
نةويطة بة طوي
بةغؤؽ ية باختةض ٖيَعى ظؤضى نؤنطزةوة ،ية ٖةْسيَ بةؾي ئيُجطاتؤضيةتيى ٖةخاَةْؿيي نة تا
غةضووى غةحيووٕ زةضِؤيؿت ،بةضزةواّ بوو ية باْطةؾةنةى ،بةآلّ ئةغهةْسةض ٖةْطاو بة ٖةْطاو ية
َةوة.
َى ( 328خ .ظ) خػتيية ْيَو تةي
زووى بوو ،غةضئةدماّ ية ضيَطةى نةغاْى زةوضوبةضييةوة ية غاي
َيَصووْووغإ ْووغيوياْة ئةغهةْسةض غؤغي بة تاواْى نوؾتٓى زاضيوؾي غيَيةّ غعازا،
نة ئةوة بة زووض ْاظاْري ،ضووْهة غةضزاضة غةضنةوتووة َةنسؤْييةنة تا ئةو نات ية ظؤض
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ثيالْطيَطِى بة غةالَةتى زةضضوو بوو ،يةواْةية ية ضِووخػاضى بهوشى زاضيوؾساٖ ،ةَإ بهوشى
خؤى زةبيٓى ،بؤية زواى غعاى تووْس ئةوى زاية زةغت دةالز ،بةآلّ باؾرتواية بطوتطيَت
ئةغهةْسةض ية بة غؤؽ زةتطغا،نة باْطةؾةى بؤ تةخت و تادى خؤى زةنطز ،بؤ تةَبيَهطزْى
ئةو بة واتاى نؤتايي ٖيَٓإ بةو نةغة بوو ،نة ية غووضيَهى ئيُجطاتؤضييةتةنةى بؤ ئةو
زةبؤوة َايةى نيَؿة ْاْةوة ،بةآلّ زواى نوؾتٓى بةغؤغيـ دةْط ية ؾويَٓة دياناْى باختةض
بةضزةواّ بوو ،ئةغهةْسةض بؤ ضيَهدػتٓةوةى باختةض و زةظةضة ضؤشٖةآلتييةناْى ئيَطإ (ثاضت)
َاوةى زوو غاٍَ ية دةْط و خوئَ ضِؾتٓسا بوو.
َس يةَبى ئةَةضيهي نة طةؾتى بؤ ئيَطاْيـ نطزووة ،باغي بةغةضٖاتيَو زةنات بة
ٖاضؤي
نوضتى بطيَتيية يةوةى ئةغهةْسةض ْاوباْطى (ضةخإ ياخؤ ضونػاْة) نضى ثاؾاى باختةضى ية
فاضؽ ثيَطةيؿت ،بيَ ئةوةى بيبيٓيَت نةوتة ئةظيٓى ئةوةوة و ْاضزى بؤ زاخواظي ئةو ،ثةياَى
بؤ ْاضز نة "تؤ دواْرتئ نضى ديٗاْى ،ئةطةض زاخواظي َٔ ثةغةْس بهةى و ببى بة
ٖاوغةضّ ،نؤؾهيَهت بؤ ضيَ زةنةّ ،ؾووؾةى ثةدمةضةناْى ية ظيَطِ بٔ ،بيَ ئةوةى غةضَا و
طةضَا بيَتة ْيَو نؤؾهةنةتةوة ،ضِووْانى ٖةتاو و ٖةضزةّ بةضزةواّ بيَتة ْيَو
نؤؾهةنةت".ؾووؾةى ظيَطِ ية دياتي ؾووؾةى ئاغايي بةناضزةٖات و ضِووْانى ٖةتاو و
ٖةضزةّ ثيايسا زةضِؤيؿت.
ئةغهةْسة بة ٖؤى زاخواظيهاضةوة ثةياَى بؤ ضونػاْة ْاضز ،ئةطةض ببيَتة ٖاوغةضىٖ ،ةظاض
تاآلٕ ظيَطِ ،واتة ؾريباييةنةي زةناتة ضواضغةز ٖةظاض يريةى ظيَطِ ،بةآلّ ضةخإ بة ططضياْى ظؤض بة
فةضَاْى باونى زاخواظييةنةى ئةوى ثةغةْس ْةنطز ،ئةغهةْسةض يةؾهطنيَؿيي نطز بؤ باختةض.
َس يةَب ْووغطاوةَ ،يَصووْووغاْي زيهةف بة ؾيَوةي زيهة
ئةو بةغةضٖاتة يةاليةٕ ٖاضؤي
َهى غةغسيإ ية زشى فةضَاْطِةوايى ئةغهةْسةض
َيَت خةي
باغي زةنةٕ ،بؤ صيووْة ئاضيإ زةي
ياخيبووٕ ،ضووْهة نوؾتاضطةى َةظْيإ ية غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بيين بوو ،بؤ صيووْة
(ئاضظات) يةنيَو ية طةوضةناْى غةغسيإ ،شٕ و نضةناْى ثةْايإ بطزة بةض ؾاخيَو يةو
ْاوضةية تا ية غةضباظاْى َةنسؤْي ثاضيَعضاو بٔ.
ئةغهةْسةض بة يةؾهطةنةيةوة يةو ؾاخة ْيَعيو نةوتةوة ،بؤى زةضنةوت غةضنةوتٔ يةو ؾاخة نة
َهى غةغسييإ ْاضز تا خؤيإ بة
وةى زيواض بةضةو ئامسإ قيت ببووة ،ناضيَهى ئةغتةَة .ثةياَى بؤ خةي
َةناْيإ ،بةآلّ غةغسييةنإ خؤضاى و ئاوى ثيَويػتيإ ية بةضزةغت
زةغتةوة بسةٕ و بطةضِيَٓةوة بؤ َاي
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َٓسة ْري تا
بوو ،ثيَؿٓياظى ئةغهةْسةضيإ ضةت نطزةوة ،وتيإ ية ؾويَٓى خؤيإ ْابعووَٕ ،ةنسؤْييةنإ باي
بفطِٕ و بيَٓة غةض ؾار .ئةغهةْسةض نة ضِقى ٖةغتابوو ،شَاضةيةى ية ثياوةناْى نة ية غةضنةوتٓى ؾار
ظؤض ؾاضةظا بووٕ ٖاْسا تا ية ؾاخةنة غةضنةوٕ.
ثياوةناْى ئةو بة ؾةو بةو ثيَساويػتيياْةى زةياْةويػت زةغتيإ بةغةضنةوتٔ ية ؾاخةنة
نطز ،ناتى غةضنةوتٔ ٖةْسيَهيإ بةضبووْةوة ْيَو خةضةْسةنإ بووٕ ،ئةواْي زيهة زواى ضؤيؿذي
َهطزْى ئاآل ئةو غةضنةوتٓةيإ
بة ضيَطة غةختةناْسا ،خؤيإ طةياْسة غةضؾاخةنة و بة ٖةي
طةياْسة ئةغهةْسةض.
بؤية زواتط ئةغهةْسةض ضةْس نةغيَهى ْاضزة الى غةغسييةنإ و وتى زةبيٓٔ نة
َةنسؤْييةنإ زةتوأْ بفطِٕ ،بؤية ية ؾار وةضْة خواضةوة ،ئةو زةَةف غةغسييةنإ ْاضاض
بووٕ خؤيإ بةزةغتةوة بٔ.
ثاف نةَيَو ئةغهةْسةض (ضةخإ ياخؤ ضونػاْة)ي يةطةٍَ زايو و خوؾهةناْى يةْيَو
َسا غاظنطز ،بةآلّ ٖاوغةضطريى ئةغهةْسةض يةطةٍَ
زيًةناْسا بيٓى و بة ظؤض ٖاوغةضطريى يةطةي
َيَو يةو بة ْاوى (ئةغهةْسةضى زووةّ) ثرت ية ئةفػاْة زةضيَت.
ضونػاْة و ية زايهبووْى َٓساي
َيإ ْةنطزووةتةوة ية تيَئاخٓيين ئةفػاْة بؤ ْيَو
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ٖةْسيَهذاض تةْاْةت غً
َئَ ئةو
َبةغتبيَت تانو بً
َيَصوو ،يةواْةية ئةفػاْةي ٖاوغةضطريى ئةغهةْسةض يةطةٍَ ضونػاْةيإ ٖةي
َيَري ئةطةض ئةو ية
ثياويَهى ئاغايي بووة و ٖةغتى َطؤظيَهى ئاغايي ٖةبووة ،ية ناتيَهسا زةي
ٖاوغةضطريى يةطةٍَ ضونػاْة نوضِيَهى بة ْاوى (ئةغهةْسةضى زووةّ) ٖةبوو ،بؤضي زواى خؤى ْةبوو
بة ديَٓؿيٓى؟.
َى ( 323خ .ظ) ناتيَو بة
َيَري ئةغهةْسةض ية غاي
بة ية دياتى زاْاْى َيَصوو زةتواْري بً
ْةخؤؾي (ٖةونطزْى غييةنإ) َطز ،نوضِةنةى ٖةؾت ياخؤ ْؤ غاآلٕ بووة ياخؤ الْى نةّ
سةوت غاآلٕ بووة ،زايهى ئةغهةْسةض نة ْاوى ئؤيةَجيا بوو ٖيَؿتا ظيٓسوو بوو.
ئةونات ئةطةض ثاؾايةى َطزباية ،تةْاْةت ئةطةض نوضِيَهى ؾريةخؤضةؾى ٖةبوواية ،ية
دياتى باونى زةياْهطز بة ثاؾا ،ضذاى ئةوةى نوضِيَهى سةوت غاآلْى ٖةبوواية.
باآلزةغتى ئةغهةْسةض بةغةض غةضباظةناْيسا ٖيَٓسة ظؤض بوو ،ئةطةض ئةغهةْسةض نوضِيَهى
ٖةبووايةٖ ،يض يةنيَو ية غةضزاضةناْى ْةيإ زةتواْى باْطةؾةى ديَٓؿيٓى بهةٕ.
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ٖةض ئةو َيَصووْووغاْةى ْووغيوياْة ئةغهةْسةض ية ضةخاْى ٖاوغةضى نوضِيَهى بة ْاوى
ئةغهةْسةضى زووةّ ٖةبووْ ،ووغيوياْة نة ئةغهةْسةض يةغةض ديَطة و ية ناتى َطزْسا،
وآلتةناْى خؤى بة غةض غةضزاضةناْيسا زابةف نطز ئيَطاْى بة غًؤنؤؽَ ،يػطى بة
َةَيؤؽ و ؾاَى (غوضيا) بة ئاْتيهؤؽ غجاضز ،بةآلّ ٖيض باغي نوضِةنةى ئةويإ
بةتً
ْةنطزووة .ضؤٕ زةتواْطيَت ثةغةْسى بهةئ نة ئةغهةْسةض وآلتةناْى ية ْيَوإ غةضزاضةناْى
َيَتةوة ،ية ناتيَهسا زةيعاْى ْاوى خؤى
زابةف بهات ،بةآلّ نوضِةنةى بيَ َريات و بةف بٗيًَ
بةٖؤى نوضِةنةيةوة بة ظيٓسوويي زةَيَٓيَتةوة.
ية وةغيةتٓاَةى ئةغهةْسةض بضوونرتئ ئاَاشة بة نوضِةنةى ْةنطاوة ،ية ناتيَهسا بة وتةى
َيَصووْووغإ ئةغهةْسةض يةناتى َطزْيسا غي و غيَ غاٍَ تةَةْى بوو ،ضةخاْى ٖاوغةضى و
ئةغهةْسةضى زووةَى نوضِى يةغةض غةضيٓى بووٕ.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ زةَيئَ بؤية نؤضِةنةي ْةبوو بة ثاؾا ،ضووْهة َيَطزى خوؾهةنةى
ئةغهةْسةض ،ئةغهةْسةضي زووةَي نوؾت ،بةآلّ َيَطزى خوؾهةنةى ئةغهةْسةض نة ْاوى
(ناغاْسضؤؽ) بوو ية ناتى َطزْى ئةغهةْسةض ية الى ئةو ْةبوو تا نوضِةنةى بهوشيَت .ططضيإ يةويَـ
بووبيَت ،ضؤٕ زةيتواْى يةْيَو ئةو ٖةَوو غةضزاضة بة ئةَةناْةى ئةغهةْسةضزا ،نوضِةنةى ئةغهةْسةض
بهوشيَت و بؤ خؤؾي ظيٓسوو سييَٓيتةوة؟.
طوَاصيإ يةوةزا ْيية ئةغهةْسةض خوؾهيَهى ية خؤى بضوونرتي بة ْاوى (تػايؤْيو) ياخؤ
(تػايؤْيؼ) ٖةبووة ،ئةويـ وةى ئةغهةْسةض ظؤض دوإ بوو ،يةنيَو ية غةضزاضةناْى
َةنسؤْي بة ْاوى (ناغاْسضؤؽ) بوو بة ٖاوغةضى ،واتة بووة َيَطزى خوؾهةنةى ئةغهةْسةض.
ناغاْسضؤؽ زواى َطزْى ئةغهةْسةض ية َةنسؤْيا باْطةؾةى بة ثاؾابووْى بؤ خؤى نطز و
ثؿت ئةغتووض بةوةى ظاواى ئؤيةَجياز و َيَطزى خوؾهى ئةغهةْسةضة بووة ثاؾا.
بؤية ئةطةض ئةغهةْسةض نوضِي ٖةبوواية ،ثاؾايةتيي َةنسؤْيا زواى ئةغهةْسةض زةطةيؿتة
نوضِةنةى ْةى َيَطزى خوؾهةنةى ،بة تايبةتى ظدمريةى ثاؾايةتيي َةنسؤْيا نة ئةغهةْسةض
َةية بةضزةواّ نوضِ ية زواى
َةية بوو ،ية ظدمرية ثاؾايةتيية نؤْةنإ بووٕ ،يةو بٓةَاي
يةو بٓةَاي
باونى بؤتة ثاؾا و ئةغتةّ بوو ثياويَو نة َيَطزى خوؾهى ثاؾا بيَت ية زواى َطزْى ئةو
َطة بوو بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض نوضِى
ببيَتة ثاؾا ،ثاؾايةتيي ناغاْسضؤؽ ية َةنسؤْيا بةي
ْةبوو.
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َئَ ضةخإ زواى َطزْى ئةغهةْسةض يةطةٍَ نوضِةنةى ضووٕ بؤ
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ زةي
َهى غةغس بوو ،يةويَٓسةض
َةنسؤْيا ،يةويَٓسةض بة زةغتى ناغاْسضؤؽ نوشضا ،بةآلّ ضةخإ خةي
ٖةَووإ زةيآْاغي ،شْيَو نة ٖاوغةضةنةى سيطيَت زةضيَتةوة بؤ ؾويَٓى يةزايهبووْى نة
ٖةَووإ زةيٓاغٔ و يةوىَ زةَيَٓيَتةوة و ْاضِوات بؤ وآلتيَو نة بيَطاْة و غةواضة و ْاَؤ بيَت،
ياخوز يةو َى نوضِةنةؾي بهوشٕ تا َرياتططى ثاؾايةتيي ئةغهةْسةضة يةْيَو بضيَت.
بؤية بووْى ئةغهةْسةضى زووةّ بةو ؾيَوةى نة ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ
ْووغيوياْة ،تةْيا ئةفػاْةية و ئةغهةْسةض نوضِى ْةبوو.
*

*

*

ظاْطاوة ئةغهةْسةض زواى ٖاوغةضطريى ياخؤ بة وتةيةني زيهة غةضْةططتٓى ٖاوغةضطريى يةطة ٍَ
ضةخإ ،بةضةو ٖيٓسغتإ ضؤيؿت و بةؾي ضؤشئاواى ٖيٓسغتاْى زاطرينطز ،نة ئيَػتة بة وآلتى
ثانػتإ ْاغطاوة.
ٖيض يةنيَو يةواْةى بؤ زاطرينطزْى ٖيٓسغتإ ضووْٕ ،ةياْتواْيووة ،تةواوي ئةو وآلتة
زاطريبهةٕ ،يةو ٖيَطؾبةضة بةْاوباْطاْةي َيَصووف (ئةغهةْسةضَ ،ةظيووز غةظْةوى ،تةضيووضى
يةْط و ْازض ؾا) ،نة تةْيا بةؾى ضؤشئاواي ٖيٓسغتاْيإ زاطرينطز ،تةْاْةت ٖةْسيَهيإ
ْةياْتواْي ٖةَوو ثانػتاْي زاطري بهةٕٖ ،يٓسغتإ ٖيَٓسة بةضبآلو و طةوضة بوو ،شَاضةيةنى
ظؤض زةغةآلتساض تيايسا سونُطِإ بووٕٖ ،يض نةؽ ية زاطريناضاْى ديٗإ ْةيسةتواْى ٖةَووى
زاطري بهات.
يةباضةى دةْطةناْى ئةغهةْسةض ية ٖيٓسغتاْسا ،ئيَُة باؽ ية ٖيض ؾتيَو ْانةئ ،نة
َيَري زؤر و ْةضيتةناْى ٖيٓسغتإ ،بة تايبةت شْى
ثيَوةْسييإ بة ئيَطاْةوة ْةبيَت ،تةْيا زةي
طةْر ية زواى َطزْى ٖاوغةضةنةى يةطةٍَ تةضَى ٖاوغةضةنةيسا زةغوتيَٓطا.
بابةتيَهي زيهة نة ظؤض بؤ ئةوإ ديَطةى غةضغووضَِإ بوو ،بووْى ضواض وةضظى غاٍَ بوو،
ية زاضيَهسا طوٍَ و ضطؤ ية بةٖاضَ ،يوةى ناٍَ ية ٖاوئ ،ثيَطةيؿتٓى َيوة ية ثايع ،ظةضزبووْى
ثةيو ية ظغتإ زةبيٓطا ،ضووْهة اليإ وا باو و بآلو بوو ،نة ية بةٖةؾت ية تةواوي وةضظةنإ
324

طوٍَ و َيوة ٖةية ،يؤْاْييةنإ وايإ بري زةنطزةوة ئةو بةٖةؾتةى بيػتووياْة ئةوا
ٖيٓسغتاْة.
زواى ئةوةى ئةغهةْسةض طةيؿتة نؤتايي ضِووباضي غيَٓس ية ْيَعيو ؾاضى (نةضاضى) ئيَػتة،
بطِياضيسا ية ٖيٓسغتإ بطةضِيَتةوة.
ئةغهةْسةض زواى طةيؿتٓى بة ئيَطإ يةنةّ ناض نة ئةدماَيسا يةْيَوبطزْى يةؾهطى
زةضيايي ٖةخاَةْؿيي بوو ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ ،بةآلّ بةؾيَو ية نةؾتييةنإ
بة فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بة ْاوى (طاّ ثؤت) ية دةْطى يؤْاْييةنإ ضظطاضيإ ببوو.
َى زاضيوؾسا ية
ئةغهةْسةض زواى غةضنةوتٓى بةغةض ئيَطاْسا ٖيَعى زةضيايي يؤْاْى بة نةْاي
َيػطةوة ٖيَٓا بؤ ئيَطإ ،ظيَذا ٖةض ئةو يةؾهطةى بطزة ٖيٓسغتإ .زواتط ية ٖيٓسغتاْةوة
َيإ ثيَي ضِاطةياْس نة (طاّ ثؤت) ئةفػةضى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي بةو نةؾتيياْةوة نة
ٖةواي
َاوٕ بطِياضيساوة ضيَطةى طةضِاْةوةى ييَ بططيَت ،يةؾهطى نؤنطزوتةوة و زةيةويَت ية ناتى
طةضِاْةوةيسا يةغةض ضيَطةى ئةو زايإ بةظيَٓيَت.
ئةغهةْسةض ية تطغي ئةوةى زيػإ يةطةٍَ ٖيٓسييةنإ ْةنةويَتة دةْط ،ضيَطةى طةضِاْةوةى خؤى
بة ثؿتيَٓة نةْاضةييةناْى ظةضياى ٖيٓس و زةضياى عوَإ زياضى نطز .ئةو ية نؤتايي ضِووباضي غيَٓس،
واتة ية ْيَعيهى ؾاضى نطاضييةوة بؤي زةضضوو ،تةْيا ية زضيَصايي ثؿتيَٓةى نةْاضةناْى ظةضياى ٖيٓس و
زةضياى عوَإ ضيَطةى بطِى .بؤ ئةوةى ْةنةويَتة بةض ٖيَطؾي طاّ ثؤت و ئةو يةغةض ضيَطةنةى
يةؾهطيَو زاْةبةظيَٓيَت ،زةضياغاالضى يؤْاْى (ْةئاضى) ية تةضيب بة نةْاضةنإ بة نةؾتيطةزي
يؤْاْييةوة بةضِيَهةوت تا ئةطةض نةؾتييةناْى طاّ ثؤت ويػتيإ يةؾهط ثيازة بهةٕ ،ضيَيإ ييَ بططٕ.
َجؿتى يةؾهطى ثيازةى ئةغهةْسةض و تةضيب بة نةْاضةناْى
بةّ ؾيَوةية (ْةئاضى) بوو بة ثاي
ظةضياى ٖيٓس و زةضياى عوَإ و نةْساوى فاضؽ ئةواْى ثاضاغت تا طةيؿتة خوضَؿةٖط.
يةنيَو ية بابةتة غةيطةناْى َيَصووْووغة يؤْاْى و ئةوضووثاييةنإ ئةوةية ئةو طةؾتةى
ئةويإ بة طةؾتيَهى ئاغايي زةضيايي زاْاوة ،ية ناتيَهسا طةؾتيَهى دةْطى و غةضباظى بوو.
ية اليةني زيهةوة ئةو طةؾتةى ئةويإ بة بيَ ويَٓة ْاغاْسووة ،ية ناتيَهسا بيَ ويَٓة ْةبووة،
نةؾتيية ئيَطاْى و ٖيٓسييةنإ غةزإ و ٖةظاضإ داض ئةو ضيَطةيإ بطِيوة.
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باغي ئةو بابةتة بة ظيإ زةظاْري نة تا ئةو ضؤشةى قيبًةْوَا زضوغت ْةنطا بوو ياخؤ بووْى
ئةغتيَطةى دووزى ْةظاْطا بوو ،نةؾتيية ئيَطاْى و ٖيٓسييةنإ ية تطغي وْبووٕ ٖةضزةّ بة
زضيَصايي نةْاضةناْسا زةضياواْيإ زةنطز.
ٖةَوو باظضطاْى ئيَطإ يةطةٍَ ٖيٓسغتإ ،ضري و وآلتاْي زيهةي ئةو ْاوضةية يةو ضيَطةيةوة
ئةدماّ زةزضإ ،نة ْةئاضى ثيايسا خؤى طةياْسة نؤتايي نةْساوى فاضؽ ،بةآلّ َيَصووْووغة
يؤْاْى و ئةوضووثاييةنإ ،تةْاْةت ئةَطِؤف طةؾتةنةى ْةئاضى بة فةضَاْى ئةغهةْسةض ية
نةضاضى تانو خوضَؿةٖط بة ضِووزاويَهى بيَ ويَٓة ية ديٗاْى نؤْسا ْاو زةبةٕ.
يةو طةؾتةزا يةنيَو يةو بابةتة غةيطاْة نة ية وؾهاْى بةضضاوى ْةئاضى و ياوةضاْى
َو نة ْاوى (ئةنتيؤظاش) ،واتة َاغيدؤضيإ بؤ زاْإ،
نةوتبوو بطيَتى بوو ية زةغتةيةى ية خةي
بة غةضغووضَِاْةوة غةضةدميإ زةزا ئةوإ ،تةْاْةت َاغي وةى خؤضاى زةزةْة َاْطاناْيإ.
ية ناتيَهسا ئيَػتةف ية ٖةَإ زةظةض نة بةؾيَهة ية نةْاضةناْى بًوضػتإ ،بة ٖؤى ْةبووْى
طصوطيا َاغي زةزضيَتة َاْطانإ ،بؤية طؤؾتى َاْطاناْيإ تاَى َاغي زةزات.
طةؾتٓاَة ْةئاضى بؤ نةغيَهى يؤْاْي ْويَ بوو ،بةآلّ بؤ ئيَطاْييةى يةو ناتسا ْويَ ْةبوو.
يةواْةية ثطغياض بهطيَت ئةطةض ئيَطاْييةنإ ئةو ضيَطةيةيإ زةْاغي بؤ طةؾتٓاَةيةنيإ ية
باضةيةوة ْةْووغي؟ ،زياضة ئةغهةْسةض ٖةَوو ْةخؿة دوططاؼي و زةضياواْى و ثةضِتوونةناْى
ئيَطاْياْى يةْيَوبطزٕٖ .يَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿيي نة يةاليةٕ ئةغهةْسةض يةْيَو بطزضا ،خوزإ
ْةخؿة دوططافى و زةضياواْى بوو ،نة وةى ٖيَعة زةضياييةنةى يةْيَو بطزضإ.
تةْيا نةغيَو نة تواْاى بوشاْسْةوةى ٖيَعى زةضيايي ئيَطاْى ٖةبوو و زةيتواْى ْةخؿة
دوططاؼي و زةضياواْى ظيٓسوو بهاتةوة طاّ ثؤت ئةفػةضى ثايةبةضظى ٖيَعى زةضيايي
ٖةخاَةْؿيي بوو ،ئةويـ بةض يةوةى بهاضيَت ئةو ناضة بهات بة ْةخؤؾي تاعووٕ َطز.
َةنإ
َبةتة ية نؤْسا ثةضِتوونةناْيإ بة ؾيَوةى تيُاز يةغةض ثيَػتةى ئاشةي
ٖةي
زةْووغييةوةٖ ،ةَوو نةؽ ْةيسةتواْى ثةضِتووناْى ٖةبيَت .تةْيا ثاؾانإ و ئاططخاْةنإ
ٖيَٓسة زاٖاتيإ ٖةبوو نة ثةضِتوونةنإ يةغةض ثيَػتةى ئاشةٍَ بة ٖؤى خؤؾٓووغاْةوة
بٓووغٓةوة و بيإ ثاضيَعٕ ،ية ثةضِتوونة َةظْةنإ ثرت ية يةى زاْة ْةبوو ،ناتيَو ئةو زاْةية
يةْيَوزةضوو ،ثةضِتوونةنة ْةزةَا.
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يؤْاْييةنإ خؤيإ وتووياْة نة خةؾاياض ؾا ناتى ضووْى بؤ يؤْإ بةثيَي ْةخؿةى
دوططافى دةْطى زةنطز و ضيَطةى زةبطِى.
َةَةْستطئ ثةضِتوونداْى
ثةضِتوونداْةى ثاضيؼ نة ية ضِووى ٖةبووْى ثةضِتوونةوة يةنيَهة ية زةوي
ديٗإْ ،ةخؿةيةنى يةباضةى نةْساوى فاضؽ ،زةضياى عوَإ و ظةضياى ٖيٓس تيَساية ،نة ٖى
َةت يؤْاْييةنإ ئةو
يؤْاْييةناْة و يةغةض ثيَػتى طا و ية زووغةزة ثيَـ ظائ نيَؿطاوة ،بة ضواي
َيَري نة ئةوة يةبةضطرياوةى
ْةخؿةيإ زواى ئةغهةْسةض نيَؿاوة ،ئيَُة زةناضئ بة ييَهساْةوة بً
ْةخؿةيةنى ئيَطاْيية نة ية ٖيَطؾي ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ نةوتووةتة زةغت يؤْاْييةنإ.
ية غةزةى سةظسةى ظايين بة زواوة َيَصوو و ئةزةبى ٖيٓسييةنإ غةضةدمى ظاْا
َياْسا ثةضِتوونة نؤْةناْى ٖيٓسغتإ ،نة بة
ئةوضووثاييةناْى بؤ الى خؤى ضِانيَؿا و ٖةوي
ظَاْى غاْػهطيتة واتة ظَاْى نؤْى تةواوى ْةتةوة ئاضياييةنإ ْووغطابووٕ بؤ ظَاْةناْي
زيهة وةضبطيَطِٕ.
ية ناتى وةضطيَطِاْى ئةو ثةضِتووناْةزا ظاْاياْى وةى (ئاْهة تيٌ زؤثطؤْى) فةضةْػي و
َطةْاَةيإ بةضضاو نةوت ،نة ْيؿاْةى ٖةبووْى
َُاْىٖ ،ةْسىَ بةي
(َانؼ َؤيةضى) ئةي
ثيَوةْسيي بةضزةواّ بوو ية ْيَوإ ٖيٓسغتإ و ئيَطاْسا ،تةْاْةت ية ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ظايٓسا ية
ضيَطةى زةضيا ،ية ئةزةبى غاْػهطيتسا ئةو ضيَطة زةضيايية بة (طاَاثاضغا) ْاغطاوة ،نة واتاى
(ضيَطةى ثاضؽ) ياخؤ (بةضةو ثاضؽ) زةزات ،بةآلّ ئةَة ية ئةزةبياتى غاْػهطيت بة واتاى
(ضيَطةى بةختةوةضى) ٖاتووة ،ناتيَو ْعايإ بؤ يةنيَو نطزووة ،وتووياْة نة ْعازةنةٕ تا طاَا
ثاضغاى بيَتة بةض ضيَطةى و ية زاٖاتووزا بةختةوةض بيَت ،زةضزةنةويَت يةالى ْةتةوةناْى نؤٕ
ثاضؽ ْيؿاْةى بةختةوةضى بووة.
ية ئةزةبى نؤْى ٖيٓسييةنإ ٖةَوو ئةو نةغاْةى طاَاثاضغايإ زةٖيَٓاية ظَإ و
زةيآْاغى ،زةياْعاْى نة ئةويإ ية ضيَطةى زةضياوة زةغت زةنةويَت و زةبيَت غواضى نةؾتيي
بدي و ئةو ضيَطةية بربِٕ.
ضيَههةوتٓى ئةغهةْسةض و ْةئاضى وابوو ،نة ئةغهةْسةض ية نةْاضةناْةوة بطِوات و
ْةئاضنيـ تةضيب بة نةْاضةنإ ضيَ بهات ،يةؾهطى ئةغهةْسةض و ٖيَعى ْةئاضى بةضزةواّ
يةنسيي ببيٓٔ ،بةآلّ ية بةؾيَو ية نةْاضةناْى بًوضػتإْ ،ةتةوةيةى زةشيإ نة بة بيَ تطؽ
ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى ئةغهةْسةض ،ئةويـ بة ضِازةيةى بة زةغت ئةواْةوة نةوتة
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َيي خانى
َيَت و بضيَتة ٖةْسىَ زةظةضةيًي قووي
تةْطةْاوة نة ْاضاض بوو ،نةْاضةنإ ديَ بٗيًَ
بًوضةناْةوة.
بة وتةى َةْةَؤٕ ئةو ثياواْةى ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى ئةغهةْسةض ،ضِووخػاضيإ
ضةف( )1بوو ،ئةو ضةؾييةف بة ٖؤى تاوةغووتةوة بووْ ،ةى وةى ضةف ثيَػتاْى ئةفطيكيا خؤيإ
َيَت" :ئةو ثياوة ضةؾاْة ْيَعةى زضيَصيإ ثيَ بووْ ،يَعةناْيإ زةططتة زةغت و
ضةف بٔ .ئةو زةي
وةى طاي ْيَط بيَ تطؽ بؤ ثاضيَعطاضى خؤيإٖ ،يَطؾيإ زةنطز و ييَساْةناْيإ ٖيَٓسة تووْس بوو،
نة ْيَعةناْيإ ية اليةنى الؾةى غةضباظةناصيإ ضؤزةضوو ،ية اليةنةي زي زةضزةضوو ،ية
ناتيَهسا نة ئةوإ ٖيَطؾيإ زةنطز ،شْةناْيإ نة وةى خؤيإ ئةمسةض بووٕ بة بةضزةقاْى
َسةزا".
بةضزيإ بؤ غةض غةضباظةناصيإ ٖةي
ئةوإ ية ييَساْى ْيَعة و تري و مشؿيَطةناصيإ ْةزةتطغإ ،وةى ئةوةى طوضظي تري و مشؿيَط
ئةوإ ئاظاض ْةزات ،يةو ضؤشةوة نة ية يؤْإ نةوتيٓةضِىَ تا ٖاتيٓة ْيَو ئاغياْ ،ةتةوةيةنى ئاوا
ئاظا و ْةتطؽ و خوئَ خؤضَإ ْةبيٓى.
َةْةَؤٕ ضووْهة يؤْاْى بوو ثياوإ و شْاْى بًوض بة خوئَ خؤض ْاوزةبات ،بةآلّ
َيؼ و ؾاضةناْي زيهةي ئيَطإ بة ضِووزاوى ئاغايي
نوؾتاضةناْى ئةغهةْسةض ية ثيَطغجؤي
َهاْيَو يةو ؾويَٓة زةشئ نة ٖةَإ طةضَى ئةوناتيإ ٖةية و
زةْاغيَت .ئيَػتةف خةي
ضِووخػاضيإ ٖةَإ ضةْطى ئةمسةضى ٖةية ،بةآلّ شَاضةيإ ٖيَٓسةى شَاضةى ئةوإ ْيية ،نة بة
ْيَعةناْيإ غةضباظاْى ئةغهةْسةضيإ نوْبةزةض زةنطز .ضووْهة زؤخى غطِووؾتى ئةوىَ بةضاْبةض
بة ضابطزوو طؤضِاوة ،ئةونات نةْاضةناْى بًوضػتإ غةوظ بوو ،باضاْى ظؤضى ييَ زةباضى ،ية
ناتيَهسا ئيَػتة يةويَٓسةض باضإ ظؤض ْاباضيَت.
بؤ َطؤظ ديَطةى غةضغووضَِاْة نة ْاوضةيةى بهةويَتة نةْاضى زةضيايةنى ئاظازى وةى
عوَإ نة ضيَطةى بؤ ظةضيا طةوضةناْى ديٗإ ٖةبيَت ،باضاْى تيَسا نةّ بيَت ،بةآلّ ٖؤناضةنةى
ئةوةية نة ية ثيَٓر غةزةى يةنةَى ظايٓسا نةؾوٖةواى ضؤشٖةآلتى ْاظري طؤضِاْى بةغةضزاٖات،
َسةغتإ ،ية زواى ضؤيؿتٓيإ
ئةو ٖةوضة باضاْاويياْةى ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ ٖةي
بةغةض بةضظاييةناْى دؤ ،زةضِؤيؿذي و خانى ٖيٓسغتاْيإ ية دياتى بًوضػتإ ئاوزةزا.
(َ )1ةبةغتى ئةو ية ضةف ٖةَإ ئةو ضووخػاضاْةية نة الى ئيَُة بة ئةمسةض ْاغطاوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ية ناتى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ ،ئةو نةْاضاْة غةوظ و تصي طصوطيا بووٕ ،شَاضةيةنى
ظؤضتط زاْيؿتوواْى ٖةبوو ،تةْاْةت ئةونات نة غةضةتاى غةزةى غيَيةَى ثيَـ ظائ بوو ،طؤضِاْى
نةؾوٖةوا غةضةتاناْى ئاؾهطا ببوو ،باضإ ية بًوضػتإ نةّ ببؤوة ،ئةطةضْا ْاضاض ْةزةبووٕ ية
َٓياييةوة زؤخى غطِووؾتى نةْاضةناْى
دياتى طصوطيا َاغي بهةْة خؤضاى بؤ طاناْيإ ،بةآلّ بة زي
بًوضػتإ ية ضواْطةى ثيت و بةضةنةتى باؾرت بوو ية غةضزةَاْى زواتطى ،ئةطةضْا زاْيؿتووإ ظؤض
ْةزةبووٕ و تواْاى دةْط يةطةٍَ يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ ْةزةبوو.
َيَت و بة ْيَو
ئةغهةْسةض بة ٖؤى ئةو ٖيَطؾاْةوة ْاضاضبوو ،زةظةضة نةْاضييةنإ ديَ بٗيًَ
قووآليي بًوضػتإ بةضةو فاضؽ بطِوات ،ضووْهة ٖاوئ بوو ،ئةغهةْسةض و غةضباظةناْى بة
ٖؤى طةضَاوة ئاظاضيإ زةضةؾت ،دطة يةوةف بةضةو بياباْيَهى وؾو و بطيٓط و بيَ ئاو
زةضِؤيؿذي .ياوةضاْى ئةغهةْسةض زياضيإ ْةنطزووة ،نة ئةو زةؾتة بيَ ئاوة نويَ بووة ،بةآلّ بة
ثيَضةواْةى ييَهساْةوةى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ (نةويطى يووت) ْةبووة ،ضووْهة ئةطةض بةو
نةويطةزا ضؤيؿتبإْ ،ةتةْيا ٖةَوو غةضباظاْى ،تةْاْةت ئةغهةْسةضيـ ظيٓسوو ْةزةَا .ئةو
ثيَسةؾتة بيَ ئاوة ْاوضةيةى بووة ية بًوضػتإ ياخؤ غٓووضى بًوضػتاْة يةطةٍَ نطَإ،
َةوزاى ْيَواْيإ يةطةٍَ نةويطى يووت ظؤضة .ياوةضاْى ئةغهةْسةض بةغةضٖاتةناْى
يةؾهطةنةيإ ْووغيوةتةوة ،بةآلّ دوططافياى ئةو ْاوضةيةيإ زةغت ْيؿإ ْةنطزووة ،نة
يةؾهطى ئةغهةْسةض تيايسا وْبوو .ئةوةى ثؿرتِاغت نطاوةتةوة ئةو زةظةضة ية بًوضػتإ بووة،
بةآلّ ثةضِتوونة َيَصووييةنإ ْةيإ ْووغيوة يةؾهطى ئةغهةْسةض ية نويَي بًوضػتإ وْبوو.
ياوةضةناْى ئةغهةْسةض ْووغيوياْة يةو ؾويَٓةى يةؾهطةنةَإ وْبوو ،ئيَُة ية ضؤشٖةآلت بة
َةوزاى ظؤض زووض ؾاعيإ بيٓى ،ية بانوضيـ ٖةض ية َةوزاى زووض ؾار ٖةبوو ،بةآلّ ؾاخةنإ ٖيَٓسة
زووض بووٕ نة زةَاْعاْى بةضيةوةى بياْطةيينَ ية بطغإ و ية تيٓوويةتى زةَطئ.
زةؾتيَهى ئاوا طةوضة و بةضئ و بيَ ئاو نة ية ضؤشٖةآلت و بانوضةوة ؾاخةنإ ببيٓطئَ ،بة
َى طا و طًؤطإ) و ْيَعيو ضؤشئاواى (خاؾي) ئيَػتةية.
ططضياْى ظؤض زةؾتيَهة ية ْيَوإ (ضاي
ؾاخةناْى بانوض و ضؤشٖةآلتى ئةو زةؾتة ظؤض بةضظ ْري ،بةآلّ يةو زةؾتةزا تةْاْةت ططزيَو نة
بةضظييةنةى غةز َةتطيـ بيَت ية َةوزاى زووضيـ ْابيٓطيَت.
ياوةضاْى ئةغهةْسةض ْووغيوياْة بة ئيَُةيإ وت ناتيَو بطةْة ئةو ْاوضةية زةطةْة ئاو،
ئيَُةف زواى ئةوةى َةؾهة و ئةو ؾتاْةى الَإ بووٕ ثطَِإ زةنطزٕ ية ئاو ،زةبوواية بةضةو
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َبططئ،
ضؤشئاوا بطؤئ ،بةآلّ ناتيَو طةيؿتيٓة ئةو ؾويَٓةى نة زةبوواية ئاوى ييَ ٖةي
َى طاية و زاْيؿتوواْى
َة وؾهة ٖةَإ ضاي
َةنة وؾهة و ئاوى تيَسا ْيية .ئةو ضاي
زةضنةوت ضاي
َى طا ْاو زةبةٕ ،ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيَطإ بة (طاوضاة)
َى طةوضةى ثطِ ئاو بة ضاي
ئةو ْاوضةية ضاي
َيَو نة يةؾهطيَو بتواْيَت ئاوى بؤ خواضزْةوة ييَ
َى طا) ْاوزةبطيَت ،بيَطوَإ ضاي
واتة (ضاي
َة ئاغاييةنإ ْاتوأْ يةؾهطيَو تيَط ئاو بهةٕ.
َى طاية و ضاي
َبطرييَتٖ ،ةَإ ضاي
ٖةي
َة
َةنة زةبيٓٔ ٖيض ئاوى تيَسا ْيية ،ية ناتيَهسا ئةو ضاي
ناتيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض زةطةْة ضاي
َى
ئاوة بةضزةواّ ئاوى تيَسابووة ،يةواْةية بة ٖؤى بيَ باضاْييةوة وؾهي نطزبيَت ،ضووْهة وؾهةغاي
ئاغتى ئاو زازةبةظيٓيَت و ئةو ناْياْة وؾو زةبٔ ،ئةوة تةْيا ططضياْيَهة و ْاتواْري ٖؤناضى
ضِاغتيٓةى وؾهبووْى ئاوةنة بعاْري .ناتيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض طةيؿتة ئةو زةؾتة نة ية بانوضى
َى ثاْى بيػت و ٖةؾتة ،نات ئيَواضة بوو ،غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بؤ طةيؿتٓيإ بة ئاو،
ٖيًَ
تةواوى ئةو ضؤشة يةشيَط ٖةتاوى طةضَسا ضيَطةيإ بطِى.
ية وةضظى ٖاوئ ية بياباْة طةضَةناْى ئيَطإ نةؽ ضيَطةى ْةزةبطِىْ ،ةضيت وابوو ،نة
زواى ضؤشئاوا بووٕ ياخؤ زوو زةَصَيَط ظووتط ئةواْةى طةؾتيإ زةنطز ،زةنةوتٓةضِىَ ،ضةْس
زةَصَيَطيَو ضيَطةيإ زةبطِى ،زواتط ثؿوويإ زةزاَ ،اوةيةى زةخةوتٔ ،ئيٓذا بة يةوةي ضِؤش
َسةنؿا ،ثؿوويإ زةزا ،ضووْهة ضؤيؿذي
َبيَت زةنةوتٓةضِيَٖ ،ةضنة ٖةتاو بة تةواوةتى ٖةي
ٖةي
ية ناتى ضؤشزا يةشيَط ٖةتاوى طةضّْ ،ةتةْيا َةتطغيساض بوو ،بططة ضيَبواضإ زةضطريى ْةخؤؾي
ٖةتاوبطزْيـ زةبووٕ ،ضووْهة ية بيابإ ضاضةغةض زةغت ْةزةنةوت ،يةواْةبوو سيطٕ ،بةآلّ
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض ئةو ضؤشة بؤ ئةوةى بطةْة ئاو ،خؤثاضيَعيإ ْةنطز ية ضؤشزا و ية ناتى
َة ئاوى وؾو،
ئةو ٖةتاوة تاقةت ثطِونئَ و غوتيَٓةضةزا ،ضيَطةيإ بطِى ،ناتيَو طةيؿتٓة ضاي
وضةى خؤيإ ية زةغتسا.
ضيَبواضاْى ئيَػتة ناتيَو بة بياباْةناْى ئيَطاْسا زةضِؤْٕ ،اتوأْ يةوة تيَ بطةٕ ،نة
َة ئاويَو و ئاويإ ْةزةزؤظييةوة ،وضةيإ ضؤٕ زةبوو،
ضيَبواضاْى نؤٕ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة ضاي
ضووْهة ضيَبواضاْى ئيَػتة بة ئؤتؤَؤبيٌ ضيَطة زةبطِٕ ،ية زةَصَيَطيَهسا ئةطةض بة ئاغايي بطِؤٕ،
ثرت ية ؾةغت نيًؤَةتط زةبطِٕ ،واتة ئةو ضيَطةيةى بة زوو ضؤش بة ثيَ زةبطِزضا .ضيَبواضى ئيَػتة
َيَو نة وؾو بيَت زةضِوات و ثاف زةَصَيَطيَهي زيهة بيَ َاْسوو بووٕ و
ئةطةض بطاتة ضاي
َيَو نة
ٖةتاو ييَسإ زةطاتة ضاَييَهي زيهة ،بةآلّ ضيَبواضاْى نؤٕ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة ضاي
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وؾو بووايةْ ،ة تواْاى طةيؿذي بؤ ضاَييَهي زيهةيإ زةبووْ ،ة زةياْتواْى بطةضِيَٓةوة ؾويَٓى
ثيَؿوويإ.
َى طا و ئاويإ تيَسا ْةبيين ،ظاْيإ نة
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض زواى ئةوةى طةيؿتٓة ضاي
َى طازا ْةبيَت .ناتيَو ضؤشئاوابووٖ ،ةْسىَ
ْاطةْة ئاو تةْيا ية طًؤطإ و ية ْيَوإ طًؤطإ و ضاي
ية غةضباظاْى ئةغهةْسةض زووضاضى ٖةتاوبطزٕ بووٕ ،يةو طةضَايةى ٖاوئ نةوتٓة يةضظئ،
زواتط تايإ ٖاتىَ ،ضِؾاْةوة و بيَ تواْايـ غةضباضى ئةو ْةخؤؾيياْة .ئةغجةناْيؿيإ غةضيإ
يةْيَو تووضةنةى نازا بوو بيَ ئةوةى بيدؤٕ ،ضووْهة يةبةض تيٓوويةتى تواْاى خواضزْيإ ْةبوو،
ئةغح تواْاى بةضططى نةَرتة ية َطؤظ و ظووتط يةْيَو زةضيَت.
َة نة وؾو بووة ،وضةى خؤيإ ية
َهى ْاوضةنة طةيؿتباْة ئةو ضاي
ئةطةض زةغتةيةى ية خةي
زةغت ْةزةزا ،ضووْهة ية بيابإ ٖةْسىَ طصوطيا ٖةية ،نة ئةطةض ضةطيإ سيصضيَت ،تيٓوويةتى
زةؾهيَٓٔ ،بؤ صيووْة ضةطى ضِووةني ْاغطاو بة (ئةْكوظة) تيٓويةتى زةؾهيَٓيَت ،بةآلّ
غةضباظاْى ئةغهةْسةض ئةو ضِووةناْةيإ ْةزةْاغي و ظاْياضييإ يةباضةى غووزى ئةوإ ية
ْةٖيَؿتٓى تيٓويةتى ْةبوو.
َى طا) تا ضؤش ٖةآلتٔ َاْةوة ،ئةو
ئةو ؾةوة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض ية تةْيؿت (ضاي
بةؾة ية غةضباظةناْيإ نة ْةخؤف بووٕ يةويَٓسةض بةديَيإ ٖيَؿذي و ثيَيإ وتٔ نة ئيَُة ئاوتإ
بؤ زةْيَطئ ،ئةواْي زيهةيـ نة ٖةْسيَهيإ ثيازة و ٖةْسيَو غواضة بووٕ ،نةوتٓة ضيَهطزٕ.
َبططٕ و ضيَطة بربِٕ ،بؤية ئةوإ زابةظئ و
ئةغجةناْيإ تواْايإ ْةبوو خاوةْةناْيإ ٖةي
ضيَؿُةناْيإ ططتٔ و ية زوا خؤياْسا ضايإ زةنيَؿإ.
ية ضيَطةزا شَاضةيةني زيهة ية غةضباظةناْى ئةغهةْسةض زووضاضى ٖةتاوبطزٕ بووٕ ،ناتيَو ضؤش
بةضةو طةضَرت ضؤيؿتٖ ،ةْسيَهيإ ية تووْسى تاناْيإ و يةبةض تيٓويةتى نةوتٓة وضِيَٓةنطزٕ.
باضى ئةغهةْسةض باف بوو ،ضووْهة ؾةضابى ثيَ بوو ،نةَيَو ؾةضاب تيٓويةتى ْةزةٖيَؿت،
ئةغهةْسةض يةو ؾةضابةى الى بوو ،بةؾي غةضزاضةناْى زةزا ،تا ئةواْيـ تيٓوو ْةبٔ ،بةآلّ ؾةضاب
ئةوةْس ظؤض ْةبوو ،نة ئةغهةْسةض بتواْيَت بةؾي غةضباظةناْى ييَ بسات ،بؤية ئةوإ تيٓوو َابووٕ.
ناتيَو ٖةتاو طةيؿتة ْاوةْسى ئامسإ و غيَبةضةنإ تةواو نوضت بووْةوة ،يةؾهطى تيٓوو و
َسا بؤ ئةوةي بضٓة بةض غيَبةضةوة.
طةضَا بطزووى ئةغهةْسةض ويَػتإ و خيَوةتةناْيإ ٖةي
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ئةوإ بؤ َاوةيةني باف ويَػتإ تا طةضَى ٖةتاو نةّ بؤوة ،ئةونات خيَوةتةناْيإ ططزنطزةوة
و بةضةو طًؤطإ نةوتٓةضِىَ ،ناتى ضؤيؿذي ٖةْسىَ ية ئةغجةنإ ْةياْتواْى بهةوْةضِىَ ،ئةغهةْسةض
فةضَاْى نطز ئةغجة بيَ تواْانإ بةض بسةٕ ،بةآلّ ئةو غواضاْةى ئةغجةناْيإ بيَ تواْا ببووٕ
َيإ زةنطز و زةنةتٓةضِىَ.
ْةياْسةتواْى زةغتبةضزاضى ظيٓى ئةغجةناْيإ بدي ،بؤية ظيٓةناْيإ ية نؤي
ئةوةى ضؤش ئاوابووٕ ،ئةغتيَطةي ظووٖطة زةضنةوت ،زةظاْري نة ئةو ٖةغاضةية يةناتى
ٖاتٓةزةضى ٖةْسيَ نات ٖيَٓسة ية ظةوى ْيَعيو زةبيَتةوة ،بةتايبةت ئةو زةَاْةي تاظة
زةضزةنةويَت ،غةض ظةوى بة ؾيَوةيةى ضِووْاى زةناتةوة نة وةى ضِووْانى َاْطى ييَ زيَت.
ئةوناتيـ ضووْهة ظووٖطة ظؤض ية ظةوى ْيَعيو ببؤوة ،ية غةضةتاى ؾةوزا بياباْى ظؤض
ضِووْاى نطزةوة ،بةآلّ زواتط نة ئاوابوو ،بيابإ بة تةواوةتى تاضيو زاٖات.
َةنطزٕ بة تايبةتى ية ؾةوزا
يةو غةضزةَةوة نة يةؾهط ثيَهٗاتٖ ،ةضزةّ ية ناتى دووي
نةغاْيَو ٖةبووٕ نة طؤضاْيإ زةوت ،ئةفػةضةناْيـ ضيَطةيإ ييَ ْةزةططتٔ تانو وضةيإ
بةضظتط و ياضَةتيسةض بيَت بؤ ٖةغت ْةنطزٕ بة َاْسوويةتى و بيَ زةْطى بؿهيَٓيَت ،بةآلّ ئةو
َيَت .زواى
ؾةوة تيٓوويةتى بطِغت و تواْاى ية ٖةَووإ بطِيبوو ،نةؽ ْةيسةتواْى طؤضاْى بً
ئةوةى َاوةيةى ضيَطةيإ بطِى ،غةضباظةنإ ٖيَٓسة بيَ تواْابووٕ نة ْةياْسةتواْى ضيَطة بربِٕ،
َساْى خيَوةت،
ئةغهةْسةض بة ْاضاضى فةضَاْى وةغتاْي زا ،غةضباظةناْيـ بيَ خؤثاضيَعى و ٖةي
يةغةض ظةوى زضيَصبووٕ تا ثؿوو بسةٕ.
ئةطةض ئةو ؾةوة زةغتةيةى ية بًوضةنإ ٖيَطؾيإ بهطزاية غةض يؤْاْييةنإ ،زةياْتواْى تا
زوايري غةضباظ بهوشٕ ،ضووْهة ئةوإ ئؤضزووطةيإ زاْةْا بوو و ثاغةواْيإ ْةبوو ،ئةو الواظيةى ية
ئاناَى تيٓوويةتى ٖاتبؤوة نايةوة ،ضيَطط بوو يةوةى غةضباظةنإ بتوأْ ئؤضزووطة ضيَ بهةٕ،
غةضزاضةناْيؿيإ بؤ ئةوناضة ْاضاضيإ ْةنطزٕ .ضووْهة خؤيإ بة ؾةضَةظاضيإ زةظاْى نة بؤضى بة
ؾةضابى ئةغهةْسةض تيٓوويةتى خؤيإ زةؾهيَٓٔ ،بةآلّ ْاتوأْ يةو ؾةضابة بةوإ بسةٕ.
يةطةٍَ بةضةبةياْسا فيَٓهايةتيى غةضباظةناْى يةخةو ضِاثةضِاْس ،بةو ثيَيةي ية طةضَرتئ
ضؤشةناْى ٖاويٓسا ٖةواى بةضةبةيإ فيَٓهة.
ويَطِاى ئةوةى يؤْاْييةنإ خواضزْيإ البوو ،بةآلّ نةغيإ ْةياْةويػت ثاضِوويةى ْإ خبؤٕ،
ضووْهة تيٓوويةتى ئةواْى وا ييَهطزبوو نة ٖيضيإ بؤ ْةخوضيَت ،زواى ئةوةى زْيا بة
تةواوةتى ضِووْاى بؤوة ،يؤْاْييةنإ تيَطةيؿذي نة وْبووْة .ضووْهة وةى زياضيإ نطزبوو،
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زةبوواية طًؤطإ ية زووضةوة زياض بيَ ،ئةوإ بتوأْ ؾاضى طًؤطإ ية زووضةوة ببيٓٔ .ئيَػتة
طًؤطإ تةْيا طوْسيَهة ،غةضزةَى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ ئةوىَ ؾاض بوو.
غةضباظةنإ ية ضؤشئاوا ضاويإ بؤ طًؤطإ طيَطِا و ْةبوو ،ضِوويإ ية بانوض نطز تا ئةو ؾاخة
ببيٓٔ نة ية بانوض بوو ،ئةويؿيإ ْةبيٓى ،ية دياتى ئةو ؾاخيَهيإ ية بانوضى ضؤشٖةآلت
بيين ،بيَ ئةوةى بعأْ ئةوة ٖةَإ ؾاخة نة ية بانوض بووة ياخؤ ؾاخيَهي زيهةية ،ضووْهة
ؾار ية ٖةض ضواضالوة وةى يةى ْيية ،ئةو ؾاخةى ية ثيَؿةوة بة ؾيَوةيةى زةضزةنةويَت،
يةواْةية ية ثؿتةوة بة ؾيَوةيةني زيهة بيَت .ئةغهةْسةض بة ٖؤي خواضزْةوةى ؾةضابى ؾةو ية
َيإ ثيَسا نة طًؤطإ زياضْيية.
خةوزا َابؤوة ،ناتيَو ية خةو ٖةغتاٖ ،ةواي
َى طا
ثيَويػتة بطوتطيَت ية ْووغيٓةناْى ياوةضاْى ئةغهةْسةض ٖيض باؽ ية طًؤطإ و ضاي
َى ئاو و ئةوة ئيَُةئ نة ئةو بابةتة
ْانطيَت ،ئةوإ ْاوى ؾاضيإ ْةٖيَٓاوة ،تةْيا وتووياْة ضاي
بةو ؾيَوةية ضِووٕ زةنةيٓةوة.
ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز ضةْس نةغيَو ية ئةواْةى ٖيَؿتا ئةغجةناْيإ تواْايإ َاوة بؤ
زؤظيٓةوة بةضةو ضؤش ئاوا بطِؤٕ و بعأْ ئايا ؾاض يةو ْيَعيهاْةزا زياضة يإ ْا؟.
َةبةغتى ئةغهةْسةض ئةوةبوو نة يةؾهطةنةى بة ضؤيؿتٓى بيَ غووز يةشيَط طةضَاى ٖةتاوزا
َى ئةو نةغاْة بهات نة بؤ طةضِإ ضوو بووٕ.
َاْسووتط ْةبٔ و ضاوةضِواْى طةيؿتٓى ٖةواي
غواضةنإ زواى ضةْس زةَصَيَطيَو طةضِاْةوة ية ناتيَهسا نة ئةغجةناْيإ بة غةختى
َةناْيإ تةْيا بيَ ئؤَيَسى بوو ،وتيإ ؾويَٓةواضى ئةو ؾاضة زياض ْيية،
ضيَطةيإ زةبطِىٖ ،ةواي
ٖيض ئاوةزاْييةني زيهةيـ زياض ْيية .ئةونات ئةغهةْسةض تيَطةيؿت نة وْبووة ،تيَطةيؿت
نة َةتطغي يةْيَوضووٕ ضاوةضِواْى يةؾهطةنةيةتى.
ئةو و ضةْس نةغيَو ية غةضزاضةناْى و خعَةتهاضةناْى بة ٖؤى ٖةبووْى ؾةضاب
زةياْتواْى بطةضِيَٓةوة بؤ ئةو ؾويَٓةى ييَيةوة ٖاتبووٕ ،ئةونات بةضةو فاضؽ بطِؤٕ ،بةآلّ
ئةغهةْسةض ْةيويػت يةؾهطةنةى بطةضِيَٓيَتةوة ،ضووْهة ٖةَوويإ ية تيٓوويةتيى زةَطزٕ.
ئةغهةْسةض ثيَـ ئةوةى بةضةو ضؤشٖةآلت بيَت ئاطةزاضى زؤخى بياباْةناْى ئةوىَ ْةبوو،
بةآلّ زواى ئةوةى طةؾتى بؤ ضؤشٖةآلت نطز و بياباْةناْى ئيَطاْى بيٓى و ضؤيؿتة ٖيٓسغتإ و
بياباْةناْى ئةويَؿى بيٓى ،ئةظَووْى وةضططت.
333

ئةو زةيعاْى بيابإ ية ٖاويٓسا ئةو ضيَبواضاْة بيَ تواْا و َاْسوو زةنات نة ئاو و خواضزْيإ
ثيَية ،ضذاى ئةواْةى ئاويإ ثيَ ْيية ،بة ضؤش و ؾةو زةبيَت تيٓوو سييَٓٔ .ئةغهةْسةض زةيعاْى
طةؾتياض ياخؤ غةضباظاْى تيٓوو ية ناتيَهسا ئؤَيَسى طةيؿذي بة ئاويإ ٖةبيَت خؤيإ ضِازةططٕ
و بةضطةى غةختى بطغييةتى و تيٓوويةتى زةططٕ بة ئؤَيَسى ئةوةى ئاويإ ييَ ْيَعيهة ،بةآلّ
ئةطةض بعاْيَت نة غةضضاوةى ئاوى ييَ ْيية ،خؤضِاططى و بةضطةططتٓى ْاَيَٓيَت و تواْاى
ضِؤيؿتين ْاَيَٓيَت و زةنةويَتة غةض ظةوى و خؤى بؤ َطزٕ ئاَازة زةنات.
ئةو ضؤشة غةضباظة تيٓووةناْى ئةغهةْسةض زواى طةضِاْةوةى غواضةنإ و ْةبووْى ٖيض
ؾاضيَو ية ْيَعيهيإ ،خؤضِاططى خؤيإ ية زةغتسا ،ئةغهةْسةض تيَطةيؿت نة غةضباظةناْى
ضيسي تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَاوة و ثيَويػتة ئاويإ بؤ زابري بهات ،بؤية فةضَاْى نطز تا بري بؤ
َهةْٔ.
ئاو ٖةي
َيَت بة فةضَاْى ثاؾاى َةنسؤْي
َؤؽ نة ية ياوةضاْى ئةغهةْسةض بوو زةي
ئاضيػتؤثؤي
َهةْسْى
َهةْسْى بري ،ئةغهةْسةض وةيعاْى ئةوىَ ْيَعيو زةضياى ئيذةية و بة ٖةي
زةغتهطا بة ٖةي
زوو طةظ زةتوأْ بطةْة ئاو ،بة زووضى زةظاْري ئةغهةْسةض نة قوتابي ئةضغتؤ بووةٖ ،يَٓسة بيَ
َهةْسْى زووغةز طةظ ية ظةويـ ْةطاتة
ظاْياضيي بووبيَت ،نة ْةظاْيَت ية بيابإ يةواْةية بة ٖةي
َهةْٔ ،ئةَطِؤ
ئاو .بة ططضياْى ظؤض ئةو ظاْيوييةتى ية بياباْسا ثيَويػتة َاوةيةنى ظؤض ظةوى ٖةي
زةظاْري نة ية ٖةْسىَ ية بياباْةنإ بة زووغةز تا غيَ غةز َةتطيـ ْاطاتة ئاو.
ئايا ْانطيَت بطوتطيَت ئةغهةْسةض بؤ بةضظنطزْةوةى وضةي غةضباظةناْى ،ئةواْى ٖاْسا بيَت
َهةْسْى بريٕ ،زةغتةيةى ية غةضباظإ بؤ
َهةْٔ ،يةوناتةزا نة ئةوإ غةضطةضَى ٖةي
تا بري ٖةي
اليةني زيهة بٓيَطيَت تا بتوأْ ئاو بسؤظْةوة.
َهةْسْى بري ،تا ئةو ناتةى
ئةو ضؤشة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة تيٓوويةتى نةوتٓة ٖةي
ٖةتاو طةيؿتة ْيوةضِؤ بةضزةواَبووٕ ،زواتط ثؿووياْسا تا ئةوناتةى ضؤش بة تةواوةتى ئاوا بوو،
غةضيةْوىَ زةغتبةناض بووْةوة ،بةآلّ ضووْهة زةياْعاْى يةو بياباْة وؾهة بة ئاغاْى ْاطةْة
ئاو ،بةبيَ ئاضةظووى خؤيإ ناضيإ زةنطز ،ئةطةض فةضَاْى غةضنطزةنةيإ ْةبوواية ئةو ناضيإ
ْةزةنطز ،ضووْهة زةياْعاْى يةو بياباْة ثيَويػتة ضةْس ؾةو و ضؤش ناض بهةٕ تا بطةْة ئاو،
ثيَـ طةيؿذي بة ئاو ٖةَوويإ ية تيٓوويةتى زةَطٕ.
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َى طاٖ ،ةَوو ئةغجةنإ بيَ تواْا نةوتبووٕ،
ية ؾةوى غيَيةّ ية ضيَهطزْيإ ية ضاي
ٖةْسيَهيإ غةضيإ ؾؤضِ نطزبؤوة ،خاوةْةناْيإ زةياْعاْى ئةو ؾةوة ئةغجةناْيإ زةَطٕ و
بةياْى الؾةى ٖةْسيَو يةو ئةغجاْة ية ظةوى زةبٔ ،ئةواْي زيهةيـ نة ظيٓسوو زةَيَٓٔ،
تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْابيَتٖ ،ةَوويإ تا ْيوةضِؤ ياخؤ تا ئيَواضةى ضؤشى زواتط زةَطٕ .تةْيا
ئةواْةى غواضناضٕ زةظأْ َطزْى ئةغجيَو ية تيٓوويةتى ياخؤ بطغييةتى ضةْسة ْاخؤؾة ،بؤية
ئةو ؾةوة ٖةَوو غواضناضةناْى يةؾهطى ئةغهةْسةض ثطغةباض بووٕ بؤ يةْيَوضووْى
ئةغجةناْيإ.
ناتيَو ؾةو ٖات ئؤضزووطةى ئةغهةْسةض تاضيو بوو ،ئاططى تيَسا ْةزةبيٓطا ،زةْطى وتوويَص
و ثيَهةْيٓى غةضباظةنإ ْةزةٖات ،نة ية زةوضوبةضى ئاطط ياخؤ ْيَعيو ئةو بؤ طةضَهطزْةوةى
خواضزٕ زاْيؿتدي ،ضووْهة ية ْةبووْى ئاوزا ْاتواْطيَت خواضزٕ ئاَازة بهطيَت و تيٓوويةتى
تةواو واى ية غةضباظةنإ نطزبوو ،نة نةؽ بري ية ئاَازةنطزْى خواضزٕ ْةناتةوة ،بؤ صيووْة
خواضزٕ بة ئاطط بربشيَٓٔ.
ئةو ضؤشة يةبةض تيٓوويةتى ية يةؾهطى ئةغهةْسةضزا خواضزٕ ئاَازة ْةنطاٖ ،ةضضةْسة
بةؾة خواضزْى ئةو ؾةوة ية خواضزْى طؤؾتى غويَطنطاو زضا بوو بة غةضباظةنإ ،بةآلّ نةؽ
تةْاْةت يةى ثاضِووؾي ْةخواضز ،ضووْهة زةياْعاْى بة ٖؤى غويَطى طؤؾتةنة زووضاضى
تيٓوويةتى تووْستط زةبٔ ،ئةو ؾةوة ية يةؾهطى ئةغهةْسةض نةؽ ْةيتواْى خبةويَت ،تةْيا
ئةغهةْسةض و غةضباظةناْى نة بة خواضزْةوةى ؾةضاب تيٓوويةتيإ زةؾهاْس ،تواْيإ بٓووٕ.
ٖةضنة غةضباظيَو بؤ ضةْس خويةنيَو ضاوى زةضؤوة خةوةوة ،خةوى بة ناْى و ئاو وٖ...تس
زةبيٓىٖ ،ةضضةْسى زةخيواضز تيَط ئاو ْةزةبوو تا يةثطِ ية خةو ضازةبوو و تيَسةطةيؿت ئةوةى
بيٓيوويةتيى ية ديٗاْى خةياٍَ بووة ،تيٓوويةتيى ية ٖةَوو ؾويَٓيَو َاْسوونةضة ،تةْاْةت ية
ظغتاْيؿسا ئاظاض بةخؿة ،بةآلّ تيٓوويةتيى ية ٖاوئ و ية بيابإ بيَ ئؤَيَسى زةغتهةوتٓى
ئاو ،ئاظاضيَهة نة تةْيا ئةوةى زووضاضى زةبيَت غةختييةنةى زةظاْيَت.
ناتيَو ٖةواى بيابإ نةَيَو فيَٓو بؤوةٖ ،ةْسيَو ية غةضباظةنإ ضةْس زةَصَيَطيَو
خةوتٔ ،بةآلّ ظؤضيٓةيإ بة ٖؤى ئاظاضى تيٓويةتيي ،بيَساضبووٕ تا غجيَسة ٖات و زواى ئةوة
ضِؤشٖةآلتى زضيَصخايةْى ضؤشى ٖاوئ زةغتى ثيَهطز.
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َئَ بةْى غجى ية بةْى ضِةف ديابؤوة،
ناتيَو ضِووْانى زةضنةوت ،وةى ثيَؿيٓيإ زةي
َةنيَوييةنإ ية اليةنى بياباْةنة
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بيٓيإ نة زةغتةيةى ية نةي
ضازةنةٕ ،ثيَويػتة بطوتطيَت نة يؤْاْييةنإ ية ناتى ضيَهطزْيإ ية ضيَطةى بًوضػتإ بةضةو
فاضؽ ،ضيَجيَؿاْسةضى ْاوضةييإ ْةبوو ،وةى بامسإ نطز بًوضةنإ ئةواْيإ ية نةْاضةنإ بةضةو
قووآليي بًوضػتإ بةضِيَ نطز و زْيا ٖيَٓسة طةضّ بوو نة نةغيإ ئاَازة ْةبووٕ ضيَجيَؿاْسةضيإ
بٔ ،ئةطةض ئةو يةؾهطة ضيَجيَؿاْسةضى ْاوضةييإ ٖةبوواية ٖيَٓسة وٕ ْةزةبووٕ.
ناتيَو غةضباظةنإ نةَية نيَوييةناْيإ بيٓى ،يةنيإ نة ية ئةواْي زيهة بة ئةظَووْرت بوو
ٖاواضى نطز نة ئةواْة ياخؤ بؤ غةض ئاو زةضِؤٕ يإ ية الى ئاو زيَٓةوة .ئةو زةيعاْى نة
نةَيةنيَوييةناْى ئيَطإ تةْيا ية بةضة بةياْسا ئاو زةخؤٕ ،ئةوناتة ْةبيَت بؤ ئاوخواضزٕ ْاضٔ.
َة
ئيَػتةف نة زوو ٖةظاض و غيَ غةز غاٍَ بة غةض غةضزةَى ئةغهةْسةضزا زةضِوات ،نةي
نيَوييةنإ تةْيا ية بةضة بةياْسا ئاو زةخؤٕ ،ططضياْيَو ْيية نة تا بةياْى زواتط ئةوإ تيٓوو ببٓةوة،
ئةطةض تيٓووف ببٓةوة ،خؤيإ ضازةططٕ تا ئةوةى ية بةضة بةياْسا بضٓةوة بؤ ئاو خواضزْةوة.
َة نيَوييةنإ زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ية ئيَطإ ية نؤْسا ؾيَط
ئةو ْةضيتة زةضِووْييةى نةي
ٖةبووة ،يةو بياباْاْةى نة ئةواْى ييَبووٕ ،ؾيَط بة ؾيَوةيةنى ئاغايي تةْيا ؾةوإ ضِاو
زةنات ،زواى تيَجةضِبووْى زووبةف ية غيَ بةؾي ؾةو ،ضي زي ضاويإ ْةزةنطز ،بةآلّ ئةطةض
بطغي بوواْة ية ضؤشيؿسا ضاويإ زةنطز .نةَيةنيَوييةنإ ئةو خؤوةى ؾيَطةناْيإ زةظاْى ،بؤية
تةْيا ناتى بةضةبةيإ بؤ ئاو خواضزْةوة زةضِؤيؿذي ،ئةطةض ية ؾةوزا بؤ ؾويَٓى ئاو خواضزْةوة
ضؤيؿتبإ ،يةواْة بوو بهةوْةبةض ٖيَطؾي ؾيَطة بطغييةنإ.
وةى بامساْهطز ئةطةض بًوضيَو ية ْيَوإ غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بوواية ،بة بيٓيٓى ئةوإ
زةيعاْى نة ئةوإ بؤ ئاو خواضزْةوة زةضٔ ياخؤ ئاويإ خواضزووةتةوة و زةطةضِيَٓةوة ،ضووْهة
َة نيَوييةنإ ناتى ضؤيؿذي بؤ ئاوخواضزْةوة بة خيَطايي و يةضغة زةضِؤٕ و ية ؾيَط زةتطغٔ،
نةي
زةياْةويَت ية ٖيَطؾي ؾيَطةنإ ثاضيَعضاو بٔ ،ئةطةض ئةوإ ية بؤغةزا بٔ ،بةآلّ زواى طةضِاْةوة
بة ئاضاَى و يةى الم زةضِؤيؿذي ،ضووْهة زْيا ضِووْاى زةبؤوة و زةياْتواْى ؾيَطةنإ ببيٓٔ.
َة نيَوييةنإ ية
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض يةو ضِاغتيياْة بيَ ئاطابووْٕ ،ةياْسةظاْى نةي
ئاوخواضزٕ زيَٓةوة ياخؤ بؤ ئاو خواضزٕ زةضٔ ،بةآلّ طوَاْيإ ْةبوو ئةوإ ياخؤ ية ضؤيؿتٓٔ بؤ
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ئاو خواضزْةوة يإ ية طةضِاْةوةٕ يةغةض ئاو ،ئةطةض ية ٖةضزوو ئاضاغتةزا بةزوويإ بهةوٕ ،ئةوا
زةتوأْ ئاو بسؤظْةوة.
ئةغهةْسةضيإ يةو ضِووزاوة ئاطةزاض نطزةوة ،زوو زةغتة ية غةضباظةنإ ية ٖةضزوو
َة
ئاضاغتةزا نةوتٓة ؾوئَ زؤظيٓةوةى ئاو .ئةوإ خؤيإ طةياْسة غةض ضيَطةى ضؤيؿتٓى نةي
نيَوييةنإ و ديَي مسةناْى ئةواْيإ زؤظييةوة ،نة ْيؿاْى زةزا ئةوإ بؤ نوىَ زةضِؤيؿذي و ية
نوىَ زةٖاتٓةوة .ثيَويػت ْانات باغي ضِةوؾي غةضباظاْى ئةغهةْسةض ية ضِؤشٖةآلت تا
طةضَبووْى ٖةوا و ضازةى تيٓوويةتيى ئةوإ بهةئ.
زةغتةيةى ية غةضباظةنإ نة بةضةو ضؤشٖةآلت زةضووٕ ،طةيؿتٓة ْاوضةيةى نة ٖةوضاظ
زةبؤوة ،ئةوإ بةضةو بةضظى زةضووٕ ،زواى َاوةيةى ية ضؤيؿذي ،ضووْهة ية بةضظاييةنإ بووٕ،
ؾٓةبايةنى فيَٓو طةضَاى ضؤشى نةَهطزةوة ،يةثطِ ية زووضةوة ئاو زةضنةوت .ية غةضةتا وايإ
َٓيابووٕ نة
َٓسةيةى يةوئَ ،بؤية زي
َة باي
ظاْى ئةويـ غةضاويًهةية ،زواتط بيٓيإ نؤَةي
غةضاويًهة ْيية ،بةآلّ ٖيَٓسة َاْسووبووٕ ،تةْاْةت تواْاى زةضبطِيٓى خؤؾيإ ْةبوو،
ْةياْسةتواْى ٖةْطاوةناْيإ خيَطاتط بهةٕ تا ظووتط بطةْة ئاو و تيَطئاو بدي.
ية ضاغتيسا ئةوىَ دؤطةيةيةى بوو نة ية ئاناَى ئاوى ناْياويَو ضيَ ببوو ،ية بياباْةناْى
ئيَطإ ية تةواوى ئةو ؾويَٓاْةى بةضظايري ،يةواْةية ئةو ناْياْة ٖةبٔ ،غةضباظةنإ يةطةٍَ
طةيؿتٓيإ بة دؤطةيةنة ،نةوتٓة غةضزةّ و زةَيإ ْاية غةض ئاو و خواضزياْةوة.
َيإ بوواية ئاَؤشطاضى زةنطزٕ تا بة زةغت ئاو
ئةطةض ضيَجيَؿاْسةضيَهى ْاوضةيي يةطةي
خبؤْةوة ،نةَيَو خبؤْةوة ،زواى نةَيَهي زيهة ٖةْسيَو ئاوي زي خبؤْةوة تا بةضةبةضة تيَط ئاو
بدي ،بةآلّ ضووْهة ضيَجيَؿاْسةضيإ ْةبوو ،نةوتٓة غةض زةّ ،بيَ ئةوةى بري بهةْةوة نة يةواْةية
سيطٕ ،نةوتٓة ئاو خواضزْةوة تا ْةياْتواْى ٖةغتٓةوة ،بة ٖةَإ ؾيَوة َاْةوة.
َةيإ
زواى زةَصَيَطيَو ٖةْسيَو ية ئةوإ تواْيإ ٖةغتٓةوةٖ ،ةْسيَهيؿيإ تواْاى دووي
ْةبوو ،ناتيَو ئةواْي زي بؤ اليإ ضووٕ ،بيٓيإ نة َطزووٕ ،بةآلّ ئةواْةى بة خؤٖاتبووْةوة،
وةى ئةوة وابوو نة تاظة ظيٓسوو بووبٓةوة ،وظة و ٖيَعيإ بةبةض ٖاتةوة.
الؾةى َطزووةناْيإ ديَ ٖيَؿت و َةؾهةناْيإ ثطِ ئاو نطزوو و نةوتٓةضِىَ ،ضووْهة
َى زؤظيٓةوةى ئاو بوو بة
ططيٓط رتئ ناض و ئةضنى ئةوإ يةو ناتةزا طةياْسْى ٖةواي
ئةغهةْسةض ،ئةوإ ظؤض بة خيَطايي ضيَطةيإ زةبطِى و ثيَـ ئيَواضة َةؾهة ثطِ ية ئاوةناْيإ
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طةياْسة يةؾهط ،ويَطِاى ئةوةى ٖةْسىَ ية غةضباظةنإ يةبةض تيٓوويةتيى ية زؤخى بيَ ئاطاييسا
َى ٖةبووْى ئاو ضاوةناْيإ نطزةوة.
بووٕ ،بة بيػتٓى ٖةواي
ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز ئةو ئاوةى نة ٖيَٓسضاوة بة باؾي زابةف بهةٕ ،غةضةتا ئاو بسةٕ
بةو نةغاْةى بيَ ئاطإ ،ئةطةض ئةوإ تواْاى زةّ نطزْةوةيإ ْةبوو ،زةَيإ بهةْةوة و ئاوةنة
بهةْة ْيَو زةَي ئةوإ.
َة
َبصاضزٖ ،ةضيةنة ية غةضباظة تيٓووةنإ يةى ثياي
َةى بضوونيإ ٖةي
بؤ زابةؾهطزْى ئاو ثياي
ئاويإ ثيَسضاٖ ،ةض ئةو ضيَصة نةَةى ئاو ،تواْى بيَ ئاطانإ بة ٖؤف بيَٓيَتةوة و ٖيَعى
بةخؿيية ضووني ئةواْي زيهة تا بهاضٕ ضيَ بربِٕ.
يةباضةى ئةو زةغتة غةضباظةى بةضةو ضؤشئاوا بؤ زؤظيٓةوةى ئاو ضووبووٕ ْة يةو ضؤشة و ْة
َيَو ْةٖاتةوة ،نةؽ ْةيعاْى ئةوإ ية ض اليةنى ئةو بياباْة َطزٕ،
ية ضؤشاْى زواتط ٖةواي
َةى ية
يةواْةية مل و خيع الؾةناْى زاثؤؾي بٔ ،ضووْهة ية ْيَعيهى ٖةَإ ْاوضة ،واتة ئةو ٖيًَ
َئَ ٖةبوو،
َى طاوة بةضةو طًؤطإ زةضِؤيؿت ،ية ئاضاغتةى بانوضى ضؤشئاوا ْاوضةيةنى خيعةي
ضاي
نة خيعةنةى وةى غيى نةْاضى زةضيا ْةضّ بوو ،زواى ئةوةى با زةؾٓايةوة ،ية ظةوى بةضظى
زةنطزةوة و بؤ ؾويَين زيهةي زةطواغتةوة.
ئةو ؾةوة ئةغهةْسةض بة غةضزاضةناْى خؤى ضِاطةياْس نة غةضةضِاى ئةوةى ئةوإ بةضةو
ثاضؽ زةضِؤٕ ،ضؤيؿذي بةضةو ضؤشٖةآلت ية ضِيَطِةوى خؤيإ زووضيإ زةناتةوة ،بةآلّ ضاضةيإ ْيية
يةوة ثرت نة بةضةو ئةو دؤطة ئاوة بطِؤٕ ،ضووْهة يةوناتةزا ططيٓطرتئ ئةضى بؤ ئيَُة
َططت بةضةو ضؤشئاوا
زابيٓهطزْى ضيَصةى ثيَويػت ية ئاو بوو ،زواى ئةوةى ئاوى ثيَويػتُإ ٖةي
زةضِؤئ.
َةى يةؾهط يةاليةٕ ئةغهةْسةض زضا ،ئةونات
يةطةٍَ زةضنةوتٓى بةضةبةيإ فةضَاْى دووي
َةى ْةبوو ،بؤية ئةغهةْسةض ْاضاض بوو
تةْاْةت يةى ئةغح ية يةؾهطى ئةغهةْسةض تواْاى دووي
َيَت تا زواتط ئةطةض ئاَيَطى
بةؾيَو ية ثيَساويػتيية دةْطييةناْيإ يةوىَ بةدىَ بٗيًَ
طواغتٓةوةيإ زةغت نةوت ،بئَ و ئةو نةضةغتاْة ببةٕ.
غةضباظةنإ بة ئوَيَسةوة ضيَطةيإ زةبطِى ،ثيَـ ْيوةضِؤ تواْيإ خؤيإ بطةيةْٓة غةضضاوةى
ئاو .يةؾهطى ئةغهةْسةض َاوةى غيَ ضؤشإ يةو ؾويَٓة َاْةوة تا بة تةواوةتى ٖيَعى
َة نيَوييةناْى بيابإ ،يةْيَويؿيإ نةَية
يةزةغتضووى خؤيإ وةضططتةوة ،يةو غيَ ضؤشةزا ئاشةي
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َة بياباْييةنإ ية بياباْسا تةْيا يةى
نيَوييةنإ ْةياْسةويَطا ية ئاوةنة ْيَعيو ببٓةوة ،بةآلّ ئاشةي
غةضضاوةى ئاويإ يةبةض ضاو ْةزةططت ،غةضضاوةي زيهةيإ زياض زةنطز تا ئةطةض غةضضاوةيةى
وؾو بوو ،بتوأْ ية ئةواْي زيهة ئاو خبؤْةوة.
ثاف غيَ ضؤشإ يةؾهطى ئةغهةْسةض ،زواى ئةوةى تةواوى نةيوثةيةناْى تايبةت بة
طواغتٓةوةى ئاويإ ثطِ ئاو نطز و الؾةى َطزووةناْيإ ْاؾت ،نةوتٓةضِىَ ،بة وضزى زةغتيإ بة
ئاوةوة زةططت تا ية زووضةوة ؾاضى طًؤطإ زةضنةوت ،يةوناتةزا ئةغهةْسةض تيَطةيؿت نة
يةؾهطةنةى ضظطاضيإ بووة ،تا ئةونات تطغي ٖةبوو نة يةؾهطةنةى زووضاضى بيَ ئاوى ببيَتةوة.
زواى ئةوةى طةيؿتٓة ؾاضى طًؤطإ ،ئةغهةْسةض فةضَاْيسا تا ئةغح زةغتةبةض بهةٕ و
بضٓة ئةو ؾويَٓةى نة ثيَساويػتيية دةْطييةناْيإ ييَ بةدىَ ٖيَؿتووة ،ئةوإ باض بهةٕ و
بياْٗيَٓٓةوة ،ئةغهةْسةض نة ية ضِووزاوى بيَ ئاوى ئةظَووْى وةضططتبوو ،فةضَاْى نطز تا ضةْس
َهى ْاوضةنة بة نطيَ بططٕ و يةطةٍَ خؤيإ وةى ضيَجيَؿاْسةض بياْبةٕ.
نةغيَو ية خةي
ناتيَو ئةو زةغتة غةضباظة طةيؿتٓة ؾوئَ خيَوةتطةى ئةغهةْسةض ،تةواوى ئةو ئةغجاْةى
ية ئةوىَ َابووٕ ،ية تيٓوويةتيى َطزبووٕ ،طةضَاى تووْسى ٖةتاو بة ظوويي الؾةناْى
ضِظاْسبووٕ و بؤطةْي ٖةَوو ؾويَٓيَهى زاطرينطزبوو ،بؤية ظؤض بة خيَطايي نةيوثةيةناْيإ باض
نطز و طةضِاْةوة ،ضووْهة زةياْعاْى ئةطةض سييَٓٓةوةٖ ،ةَوويإ ْةخؤف زةنةوٕ.
َسا بوو ،بؤية
ناتيَو غوثاى ئةغهةْسةض ية طًؤطإ نةوتٓةضِىَ ،ضةْس ضيَجيَؿاْسةضيَهيإ يةطةي
يةَةوزوا ٖيض ضِووزاويَو ؾياوي باغهطزٕ بيَت ضِووي ْةزا.
زضيَصةى باغي وْبووْى يةؾهطى ئةغهةْسةض ية يازطاضييةناْى ياوةضاْى ئةغهةْسةض و
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ و ئةو باغةى ثطؤفيػؤض باضْى بةضيتاْى يةو باضةوة ْووغيويةتى،
وةضطرياوة ،بة ٖةَإ ؾيَوةف بةغةضٖاتى دةْطى تةضَؤبيًُإ ية ثطؤفيػؤض باضٕ وةضططت بوو.
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دواى مسدنى ئةسكةندةز

َى ( 324خ .ظ) زواى ضظطاضبووْى ية بيابإ ،طةيؿتة فاضؽ و بةضةو
ئةغهةْسةض ية غاي
َى
ؾووف ضؤيؿت ،ئةونات ية ؾووف ية ضيَطةى ئةو دةشْة طةوضاْةى بةديَي طةياْسٕ ٖةوي
َٓةوايي ئيَطاْييةناْيسا .بة وتةى َيَصووْووغإ ئةو ْةخؿةى ئةو بؤ ئاؾتى يةنذاضةنيى
زي
َة ثيَوةْسييةنى تاظة ئةواْى ية يةنسي
َةنسؤْي و ئيَطاْييةناْى زاْا ،بة ثيَهٗيَٓاْى نؤَةي
ْيَعيو زةنطزةوة .بؤية ية دةشْيَهسا ئةغهةْسةض و ٖةؾتا نةؽ ية غةضزاض و ئةفػةضةناْى
دًوبةضطى ئيَطاْيإ نطزةبةض و ٖاوغةضطرييإ يةطةٍَ نضاْى ئيَطإ نطز .ئةغهةْسةض و زؤغتة
ْيَعيهةنةى (ٖةفةغتيؤٕ) نضى زاضيوؾي غيَيةّ نطإ بة ٖاوغةضى يةنسي ،غةضزاض و
َةناْى ئيَطاْى
ئةفػةضةناْي زيهةيـ يةطةٍَ نضاْى ٖةخاَةْؿيي ياخؤ نضاْى طةوضة بٓةَاي
بووْة ٖاوغةض.
َيإ نطزووة ،ية ٖةَإ غاٍَ
ٖةض بة وتةى ئةو َيَصووْووغاْةى باغي ٖاوغةضطريى بة نؤَةي
واتة ( 324خ .ظ) ٖةضيةنة ية غةضباظةناْى خؤى نة َاوةى زة غاٍَ بوو ية ئةضنى غةضباظيسا
َةتسا و ية ئيَطاْسا بؤ ٖةضيةنةيإ ثاضضة ظةوييةنى زابري نطز تا يةوىَ ْيؿتةدىَ بدي و
بووَٕ ،ؤي
نؿتووناٍَ بهةٕٖ ،ةَوو ئةو ظةويياْةى بة ئةواْى بةخؿي ئةو ظةويياْة بووٕ نة ية
ئيَطاْييةناْى غةْسبوو.
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْى وةى (نوْت زؤ طؤبيٓؤ) فةضةْػي ْووغيوياْة ئةو يؤْاْيياْةى
ظةويإ ثيَسضا ية ئيَطإ ْيؿتةدىَ بووٕ و ٖاوغةضطرييإ يةطةٍَ نضاْى ئيَطإ نطز ،ئةو ناضة
بطةوى غةْس ،بؤية ئيَطاْييةنإ يةَةوزوا بووْة خاوةْى ضاوى ؾري و ئةواْةى ضاويإ ؾيٓة ية
َطةمشإ ئةوةية نة ئيَػتة ية
ئيَطإ ية ْةوةى يؤْاْييةنأْ .ئةو ططضياْة ضِاغت ْيية ،بةي
َطةى يؤْاْى شَاضةى ئةواْةى ضاو و َوويإ ضةؾة ظؤضيٓةٕ.
نؤَةي
ية زةغتةبةْسييةناْى ْةتةوة ٖيٓس و ئةوضووثاييةنإ نة تريةناْى ئةوإ خاوةٕ ضاوى ؾري
و طةف ياخؤ َووى ظيَطِيٓٔ ،ئةو ضةطةظاْة ية ثةضِتوونة نالغيهةناْى ضةطةظْاغي ٖةية:
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َةنى ديَطَةْى نة ئةّ بةؾاْة يةخؤ زةططيَت (باواضى ،ئايةياْى ،فطاْهؤْى،
 )1ضةضةي
غانػؤْى ،طوتىْ ،ةضويَصى و غويسى).
َت و تريةناْى.
َةنى غيًَ
 )2ضةضةي
َُاؽ وٖ...تس).
َيو و بةؾةناْى وةى (التيٓى ،ضؤَاْى ،غاضزيٓى و زاي
َةنى ئيتاي
 )3ضةضةي
َةنى ٖيًَيَٓى نة ئةو بةؾاْةى وةى (يؤْاْى ،ئاتيهى ،زؤضني ،نؤضيَٓتى و
 )4ضةضةي
قوبطغي وٖ...تس) زةططيَتةخؤ.
َةنى َغالظى و ئيَػًؤْى يةطةٍَ بةؾةناْى (ئيَػًووْى ،غطبى ،نطواتى ،بويغاضى
 )5ضةضةي
و يةٖػتاْى وٖ...تس).
َةنةٕ و ضةْطى ضِووخػاضى
َةنى ٖيٓس و ئيَطاْى نة ئيَطاْياْى ئةَطِؤ يةو ضةضةي
 )6ضةضةي
َةنةناْي زيهةي ٖيٓس و ئةوضووثايي .ئةو
ئةوإ ضِووْرت ية ضةْطى ضِووخػاضى ٖةْسىَ ية ضةضةي
َةنٓاغةنإ ئةوةيإ
َةنٔ ية بةؾي ديا ثيَهٗاتووٕ ،ظؤضيٓةى ضةضةي
ئيَطاْياْةف نة يةو ضةضةي
ثؿرتِاغت نطزووةتةوة نة شَاضةى ئةواْةى ضاويإ ؾري و ثطضيإ ظةضزة ظؤضٕٖ ،ةضضةْسة
َى ٖةَوو ئةو
َُاْةنإ بةآلّ بة ضيَصة ظؤضٕ .بؤية بيَ زووزي
شَاضةيإ ْاطاتة شَاضةى ئةي
َةنى ئيَطاْري ْةى يؤْاْى .بريؤنةى نوْت زؤ
ئيَطاْياْةى ضاو ؾري ياخؤ ثطض ظةضزٕ ية ضةضةي
َةنٓاغي و
طؤبيٓؤ و ْووغةضاْي زي زةطةضِيَتةوة بؤ نةَى ظاْياضييةناْإ يةباضةى ضةضةي
ظاْياضييةناْيإ وةى ئيَػتة ْةبووة.
ْاتواْري ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة ية ْيَوإ ئةو يؤْاْيياْةى شْى ئيَطاْيإ ٖيَٓا ،غةضباظى
ضاوؾري و ثطض ظةضزى تيَسا ْةبووة ،بةآلّ ظؤضيٓةيإ ضاو ضةف بووٕ ،ثطوثاطةْسةي ئةوةى
ئيَطاْيية ضاوؾري ياخؤ ثطض ظةضزةنإ ية ْةوةى يؤْاْييةنأْ ،ية ئةفػاْة ثرت ْيية.
يةّ بةؾةزا زةطةيٓة ئةفػاْةيةى غةباضةت بة ئةغهةْسةض نة ية ضؤشٖةآلت ظؤض ْاوباْطى
ٖةية و بطيَتيية ية بطِياضى ئةو بؤ ضؤيؿذي بةضةو بانوض و زاطرينطزْى ،بة وتةى َيَصووْووغةنإ
َطةَإ بؤ
زةضوو تا ئاوى شيإ بسؤظيَتةوة و بيدواتةوة تا بؤ ٖةضزةّ ظيٓسوو سييَٓيَت ،بةي
ئةفػاْةبووْى ئةو باغة ئةوةية نة ضيعبةْسى ئةو ضِووزاواْة يةطةٍَ نطؤْؤيؤشياى شياْى ئةو ضيَو
ْيية.
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َى ( 324خ .ظ) خؤى و غةضزاضةناْى ية ئيَطإ ٖاوغةضطرييإ نطز ،ية
ئةغهةْسةض ية غاي
َى زواتط واتة ( 323خ .ظ) َطز ،ضؤٕ يةو َاوة نوضتة نة يةنػاٍَ بوو ،تواْاى ٖةبوو بؤ
غاي
زؤظيٓةوةى ئاوى شيإ بةضةو بانوض بطِوات و ٖيَٓسة بطِوات تا بطاتة غةضظةوى تاضيهي؟.
ئاؾهطاية غةضظةوى تاضيهى واتة دةَػةضى بانوض ،ئةغهةْسةض بؤ طةيؿذي بةو ؾويَٓة
زةبوواية ية ييٓيٓططازيـ تيَجةضِ ببيَت ،بةضةو بانوض بطِوات ،ييٓيٓططاز ية غةضظةوى تاضيهى
َى ْانيَؿيَت
ْيية ،ية ظغتاْسا نوضترتئ ضؤش َاوةنةى ْيو ناتصَيَطة ،تاضيهى بة تةواوةتى باي
بةغةض ئةو ْاوضةية.
َى ثاْى ()62
ئةغهةْسةض بؤ طةيؿتٓى بة ْاوضةى تاضيهى ثيَويػت بوو الْى نةّ تا ٖيًَ
ثًة بطِوات ،ضووْهة ية ئةوىَ بة زواوة ئيرت ية وةضظى ظغتاْسا ضؤش ْابيَتةوة بةضزةواّ تاضيهى و
ؾةوة ،واتة ئةغهةْسةض الْى نةّ زةبوواية تا ْاوةضِاغتى وآلتى فيًَٓةْس بطِوات نة يةو َاوة
نوضتةزا ئةو ناضة ئةغتةَة ،ضووْهة ئةطةض ئةو بؤ غةضظةوى تاضيهى ضؤيؿتبيَت ،زةبيَ ية
َى ( 323 – 324خ .ظ) طةؾتةنةى زةغت ثيَهطز بيَت ،ئةو ْةيسةتواْى يةو
ظغتاْى غاي
َاوةيةزا غةفةضةنةى نؤتايي ثيَ بٗيَٓيَت و بطةضِيَتةوة ،غةضةضِاى ئةوةى ثةضِاْسْةوةى
يةؾهطيَو ية وةضظى ظغتاْسا ية بياباْةناْى ضِووغيا ناضيَهى ئةغتةّ بوو.
ئةو نةغاْةى طةؾت بؤ غةضظةوى تاضيهيإ ٖيَٓاوةتة ْاو شياْى ئةغهةْسةض ،تةْيا
َةبةغتيإ زضوغت نطزْى ئةفػاْة بووة و ويػتووياْة شياْى ئةغهةْسةض غةضغووضِٖيَٓةضتط ية
ئةوةى ٖةية خبةْة بةضضاو ،يةو ئةفػاْةية ْووغةضى ئةفػاْة ،ضووْهة َةبةغتى ْووغيٓةوةى
َيسا ٖاتووة ْووغيويةتى و
َى بةضزاوة و ٖةضضى بة خةياي
َةوى ئةغجى خةياي
َيَصوو ْةبووة ،دً
َسا.
َى ْةزاوة بابةتطةييَو بٓووغيَت نة نؤى بٔ يةطةٍَ ئةقً
الْى نةّ ٖةوي
ثيَسةضيَت يةنةّ نةؽ نة ئةفػاْةى طةؾتى ئةغهةْسةضى بؤ تاضيهى ْووغيوةتةوة،
ضِووزاوةناْى ْاو (سةوت خوواْى) ؾاْاَةى وةضططتووة ،ويػتوويةتى يةغةض ؾيَواظى ئةوإ
ٖةْسىَ خووإ بؤ ئةغهةْسةض زياضى بهات.
ية سةوت خوواْى ؾاْاَة ئةو ضيَططياْةى زيَٓة غةض ضيَطةى ضؤغتةّ بة غةضةدمسإ ية
ئةفػاْةناْى ئةونات ظؤض غةيط ْري ،بةآلّ ية سةوت خوزاوةْسْةناْى ئةغهةْسةض ٖيَٓسة
َساض وٖ...تس ٖةية ،زووضاضى
غةيطٕ ،تةْاْةت ئةو نةغاْةى بطِوايإ بة زيَو و ئةشزيٗاى باي
غةضغووضَِإ زةبٔ و ْاتوأْ ئةو ضِووزاواْة ثةغةْس بهةٕ .زضيَصةى باغي ئةو طةؾتةى
342

ئةغهةْسةض تةْيا ية ٖةْسىَ ية ثةضِتوونة ضؤشٖةآلتييةناْسا ٖةية و ية ٖيض َيَصوويةنى
ضؤشئاواييسا ْةْووغطاوة.
َى ( 324خ .ظ) ضِوويسا بطيَتى بوو ية زاواناضى زى ْؤنطاتى
ضِووزاويَهي زيهة نة ية غاي
ئةْساظياضى ئةو غةباضةت بة زضوغتهطزْى ثةيهةضيَو بؤ ئةغهةْسةض ية يةنيَو ية ؾاخةناْى
ئيَطإ ،بة واتايةني زي ؾاخيَو زاتاؾيَت و بيهاتة ثةيهةضى ئةغهةْسةض.
ئةغهةْسةض وتى :بؤضى زةتةويَت ؾاخيَو بؤ ثةيهةضى َٔ زاتاؾي؟.
زى ْؤنطات وتى :بؤ ئةوةى ٖيض نات ظياْى ثيَ ْةطات و تا زْيا ٖةية ئةو ثةيهةضة ٖةبيَت.
ئةغهةْسةض وتى :نةواتة ئةو ناضة ية ئيَطإ ئةدماّ َةزة ،ضووْهة زواى َطزمن ئيَطاْييةنإ
ثةيهةضةنةّ تيَو زةؾهيَٓٔ.
زى ْؤنطات وتى :ية نوىَ ثةيهةضت يةْيَو ؾاخسا بؤ زضوغت بهةّ.
ئةغهةْسةض وتى :ئةو ناضة ية يؤْإ ئةدماّ بسة ،ضووْهة ية ئةوىَ ية زواى َطزمن نةؽ
َى ؾهاْسْى ثةيهةضةنةّ ْازات.
ٖةوي
زى ْؤنطات فةضَاْى ئةغهةْسةضى ثةغةْس نطز و وتى :زواى ئةوةى طةيؿتُة يؤْإ،
زةطةضِيَِ و ؾاخيَو زةزؤظَةوة ،نة ثيَهٗاتةنةى يةو بةضزة بيَت نة بؤ زاتاؾري زةؾيَت تا بة
تيَجةضِبووْى نات ظةضبة ية ثةيهةضةنة ْةزات.
زى ْوونطات زواى طةيؿتٓى بة يؤْإ ؾاخى (ئةفةؽ)ي ال باؾرت بوو ية ؾاخةناْي زيهة،
َة بة ؾاضى ئةفةؽ نة
ضووْ هة يةو بةضزة بوو نة زةيويػت ،ؾاخى ئةفةؽ ْابيَت بة ٖةي
ؾاضيَهى يؤْاْى ْؿيٓى ئاغياى بضووى بوو.
َي زةزا ئةدماَى بسات ،تةْاْةت ية ديٗاْى ئيَػتة نة ئاَيَطة
ئةوناضةى زى ْؤنطات ٖةوي
ثيَؿهةوتووةنإ و َاؾئَ ظؤضبووْةٖ ،ةض ناضيَهى طةوضة بوو ،ضووْهة ئةو زةيةويػت ؾاخيَو بؤ ئةو
َةبةغتة زاتاؾيَت .ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز نة ئةطةض شَاضةيةى بةضزتاف بةضزةواّ غةضطةضَى ناض بٔ،
زواى بيػت غاٍَ ئةو ثةيهةضة ية ؾاخةنة زضوغت زةنطيَت و شَاضةى ئةو بةضزتاؾاْةى يةاليةٕ زى
ْونطات بؤ ئةو َةبةغتة بة نطىَ طريإ بطيَتى بوو ية ثيَٓر ٖةظاض نةؽ.
زى ْؤنطات ثيَـ ئةوةى ناضةنةى زةغت ثيَ بهات ية زةضةوة ْةخؿةى ثةيهةضةنةى زاْا،
زواتط ئةو ْةخؿةيةى بة ثيَوةضى طةوضةتط بؤ ؾاخةنة طواغتةوة ،بة ؾيَوةيةى يةطةٍَ ثيَوةضى
ؾاخةنةى ضيَهدػت ،نة بةضزتاؾةنإ ية خواضةوةى ؾاخةنة زةياْتواْى زةغت بة ناض بهةٕ،
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غةضةتا زوو قاضى ثةيهةضى ئةغهةْسةض زاتاؾٔ ،تا بةضظتطيـ بووْةوة زاضبةغتى ظياتط زضوغت
بهةٕ بؤ ئةوةى ناضيإ يةغةض بهةٕ.
َى َطزْى ئةغهةْسةض ية ؾاخةنة طةيؿتة زى ْونطات ،بةضزتاؾةنإ بةؾيَو ية زوو
ناتيَو ٖةواي
َى َطزْى ئةغهةْسةض ٖيَٓسة يةغةض زى ْؤنطات
قاضى ثةيهةضى ئةغهةْسةضيإ تاؾي بووٖ ،ةواي
َربِى و نؤتايي بة شياْى ٖات.
ناضيطةض بوو نة بةو ضةقؤيةى الى بوو ،قوضطى خؤى ٖةي
نػاْسضؤؽ نة وةى بامسإ نطزٖ ،اوغةضى خوؾهى ئةغهةْسةض بوو ،زواتط ية دياتى ئةو
بوو بة ثاؾا ،بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِاْةوة نوضِةنةى ئةغهةْسةض و ضونػاْةى خيَعاْى ئةغهةْسةضى
نوؾت ،بة ٖؤى ئةو ضاوضٓؤنييةى بةضاْبةض زاضيوف ٖةيبوو ،ئةو بةؾة ية ثةيهةضى
ئةغهةْسةضى يةْيَوبطز نة ية ؾاخى ئةفةؽ زاتاؾطا بوو ،ئيَػتة يةو ناضةى ية زاَيَٓى ئةو
ؾاخة زى ْؤنطات بة ئةدماَى طةياْس ٖيض ؾويَٓةواضيَو ْةَاوة.
َيسا بووٖ .ةَوو ياوةضاْى
بويةضةناْى َطزْى ئةغهةْسةض نة ية تةَةْى غي و ْؤ غاي
ئةغهةْسةض و َيَصووْووغةنإ ٖاوضِإ يةو بابةتة نة َطزْى ئةو بة ٖؤى ْةخؤؾييةوة بووة،
ٖةْسيَو ية َيَصووْووغإ ْووغيوياْة نة ئةو زواى َةيةنطزٕ ية ضِووباضزا ْةخؤف نةوت،
غةباضةت بةو ضِووباضةي ئةو َةيةى تيَسا نطز غيَ طيَطِاْةوة ٖةية:
يةنةَيإ ئةوةية نة ئةو ضِووباضةي ئةغهةْسةض َةيةى تيَسا نطزٖ ،ةَإ ظيَى فوضات بوو،
زواى ئةو َةيةنطزْة ئةغهةْسةض ية بابٌ َطز.
زووةّ ئةوة بوو نة ئةغهةْسةض ية ضِووباضي زجيًة َةيةى نطزٖ ،ةض ية نةْاضى ئةو ضِووباضة
و ية ؾويَٓيَو نة َيَصووْووغةنإ ْاويإ ْةٖيَٓاوة ،نؤتايي بة شياْى ٖات.
غيَيةّ ية ضِووباضي نةضخة َةيةى نطز ،زواى ْةخؤف نةوتٔ ،ئةغهةْسةض ية ؾاضى ؾووف
نؤتايي بة شياْى ٖات.
ئةو نةغاْةى زواى ٖةظاضإ غاٍَ ية ضِووى ْيؿاْةناْةوة زةتوأْ ْةخؤؾي بٓاغٓةوة،
ْووغيوياْة نة ئةغهةْسةض بة ْةخؤؾي َةالضيا نؤتايي بة شياْى ٖاتووة ،بةآلّ (ئؤطؤغت
بايي) َيَصووْووغي فةضةْػي نة ية غةضةتاى غةزةى بيػتةّ شياوة و ئةْساَى ئةنازضيياى
فةضةْػة بووة ،يةطةٍَ ئةو بريؤنةية نؤى ْيية و ثيَي واية َةالضيا ْةخؤؾييةى ْيية نة بة
ضةْس ضؤشيَو َطؤظ يةْيَو بباتَ ،ةالضيا نوؾٓسةية ،ضووْهة ٖةْسيَو ية ئةْساَةناْى دةغتةى
َطؤظ وةى دةضط يةناضزةخات ،بةآلّ ْةى تةْيا ية َاوةى بيػت ضؤشزاٖ ،ةْسيَو يةو نةغاْةى
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زووضاضى َةالضيا زةبووٕ تا ضٌ ياخؤ ثةدما غاٍَ زواى تووف بووْيإ ظيٓسوو زةَاْةوة ،بةآلّ ية
َى ( 323خ .ظ)ْ ،ة
ْووغيٓى ٖيض يةى ية ياوةضاْى ئةغهةْسةض ئاَاشة بةو ْةخؤؾيية ْة ية ثيَـ غاي
زواتطيـ ْةنطاوة .دطة يةوة تواْا دةغتةييةناْى ئةغهةْسةض ية طةؾت و دةْطةناْسا ْيؿاْي
زةزات نة ئةو دةغتةيةنى غاخًَةَى ٖةبووةْ ،ةخؤؾيَهى تووؾبوو بة َةالضيا نة ية ضؤشيَو ياخؤ
زوو ضؤش يإ غيَ ضؤش داضيَو زووضاضى تايةى زيَت نة ثاتط ية ناتصَيَطيَو زةخايةْيَت ،ئةو تواْا و
َٓياييةوة ئةغهةْسةض بة ْةخؤؾي َةالضيا ْةَطزووة.
ٖيَعة دةغتةيياْةى ْابيَت ،بة زي
بة وتةى ئؤطؤغت بايي و بة غةضةدمسإ ية ْووغيٓةناْى ياوةضةناْى ئةغهةْسةضْ ،ةخؤؾي
ئةغهةْسةض نة ية َاوةيةنى نةَسا ئةوى نوؾذي زةبيَت بطيَتى بيَت ية ْةخؤؾي (ٖةونطزْى
غييةنإ) ،بةآلّ بة وتةى َيَصووْووغةناْي زيهة ئةغهةْسةض زواى ئةو طةؾتة زضيَصةى بؤ
ضؤشٖةآلتَ ،اْسوو ببوو ،ناتى طةضِاْةوةف ْاضاض بوو ئةو نةغاْة غةضنوت بهات نة ية
ْةبووْى ئةوزا ياخى ببووٕ ،ئةّ ٖؤناضاْة ئةويإ ية زؤخيَهى زةضِووْى و ضِووسى خطاثسا
زاْابوو ،يةوناتةؾسا َطزْى تانة زؤغت و خؤؾةويػتةنةىٖ ،ةفػتيؤغيـ ظةضبةيةنى
تطغٓانى زيهة بوو نة بةضي بهةويَت .ئةغهةْسةض ية ْةبووْى ئةوزا ثطغةزاض بوو ،غةضئةدماّ
َيسا بة خواضزْةوة و ضابواضزٕ ،يةزةغتساْى ئةو فةضاَؤف بهات ،بؤية نةوتة َةى
ٖةوي
خواضزْةوة بة ضيَصةى ظؤض ،ؾةويَو ية يةنيَو ية َيواْساضييةنإ بة ضازةيةنى خواضزةوة نة
زووضاضى تايةنى خطاخ بوو و ْةخؤف نةوت ،ية َاوةي زة تا بيػت ضؤش َطز .ية ناتيَهسا نة
غي و غيَ غاٍَ ثرت ية تةَةْى تيَجةضِ ْةببوو ،زواظزة غاٍَ و ضةْس َاْطيَهيـ ثاؾا بوو ،ية
بابٌ و ية نؤؾهى (ْةبؤنس ْةغط) ية ( )323/5/13نؤضى زوايي نطز.
ظاْياضضيإ يةباضةى ؾويَٓى ْاؾتٓى ئةغهةْسةض ْيية ،طواية يؤْاْييةنإ نة خؤيإ ْةضيتى
َهةْسْةوةى طؤضِ و زةضٖيَٓاْةوةى تةضّ و غووتاْسٕ وٖ...تس ٖةبوو ،وايإ زةظاْى
ٖةي
َهةْٔ
ئيَطاْيية نإ بة ٖؤى ئةو نيٓةيةى بةضاْبةض ئةغهةْسةض ٖةياْبوو ،يةواْةية طؤضِةنةى ٖةي
و الؾةنةى زةضبيَٓٔ و بيػوتيَٓٔ ،بةآلّ ئيَطاْييةنإ ئةو ْةضيتة ْاثةغةْسةيإ ْةبوو ،ئةو
ْةضيتة ية ْيَوإ زوو ْةتةوةى يؤْإ و َةغؤيةنإ بطةوى ٖةبوو.
بة زاخةوة زواى ئةوةى َةغؤيةنإ ية ْاوضة دياناْى ئيَطإ بة زةغةآلت طةيؿذي،
بةضةويإ بةو ْةضيتة ْاؾرييٓةزاٖ ،ةض زةغةآلتساضاْيَو نة زشى يةنسيي بووْاية ،ية ناتى
غةضنةوتٓسا الؾةى زوشَٓةنةى ية طؤضِ زةضزةٖيَٓايةوة و زةيػووتاْس .بة زاخةوة بة ٖؤى ئةو
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ْةضيتة ْاؾريْة ،ئةو زةغتةواشة ْاؾريْاْة "(ثسضف ضا زض اوضز) ياخؤ (ثسضف ضا غوظاْيس)
"ٖاتٓة ْيَو ظَاْى فاضغي و َايةوة ،ئةو زةغتةواشاْة بةو واتاية زئَ (بابى يةطؤضِ
زةضٖيَٓايةوة ياخؤ بابى غووتاْس).
ٖةض ؾتيَو ية ثةضِتوونةناْسا يةباضةى ؾويَٓى ؾاضزْةوةى تةضَى ئةغهةْسةض ْووغطاوة
ياخؤ زةوتطيَت تةْيا ثطوثاطةْسةية و نةؽ ظاْياضيي يةباضةى ؾويَٓى ْاؾتٓى ئةو ثياوة ْيية،
َسةغةْطيَٓٔ و زووض ْيية يؤْاْييةنإ زواى ْاؾتٓى
َو بة خؤيإ ٖةي
ضووْهة يؤْاْييةنإ خةي
ئةغهةْسةض و بؤ بة ؾاضاوةيي ٖيَؿتٓةوةى طؤضِةنةى ،تةواوى ئةو نةغاْةيإ نوؾتبيَت نة
ؾويَٓةنةيإ ظاْيوة تا نةؽ بة ؾويَٓى طؤضِى ئةو ْةظاْيَت.
*

*

*

ية َيَصووى يؤْإ و بة ؾويَٓهةوتوويي ية ئةواْيـ ية َيَصووى ئةوضووثا زةغتةواشةيةى
ٖةية نة ْةتةوة ضؤشٖةآلتييةنإ نةَرت بيػتووياْة و بطيَتيية ية (زيازؤنى) ياخؤ
(زيازؤخؤى) ،ئةو وؾة يؤْاْيية بة واتاى (ديَٓؿيٓةنإ) زيَت ،نة بةو دةْطاْة وتطا نة بة
ؾيَوةى ظؤض بيَ بةظةيياْة ية ْيَوإ غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ضِووياْسا.
ٖيَؿتا تةضَى ئةغهةْسةض بة تةواوةتى ْةْيَصضابوو ،ئةو دةْطاْةيإ زةغت ثيَهطز،
َيإ
ديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض ية ٖيض دؤضة بيَ بةظةيي و تووْسييةى بةضاْبةض يةنسيي غً
ْةنطزةوة و ْةوةغتاْةوة ،غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ْيَعيو ثةدما نةؽ زةبووٕٖ ،ةؾت نةغيإ
باآلزةغترت بووٕ بةغةض ئةواْي زيهة ،بؤية ئةواْةي زي فةضَاْةناْى ئةواْيإ بةدىَ زةطةياْس.
ْاوى ٖةؾت نةغةنة بطيَتى بوو ية :ييعى َاخؤؽ ،ئاْتى ثاتيَط ،ناغاْسيَط ،ثيَطزيهاؽ،
َ ةَيؤؽ و غًؤنؤؽْ .اوى ٖةضيةنة يةو غةضزاضاْة ية َيَصووزا
ئاْتى طؤٕ ،نؤيؤؽ ،بةتً
َيَو ناضةغات نة نةَرت ْري ية ناضةغاتةناْى دةْطيعخإ و تةضيووضى
ٖاوضِيَية يةطةٍَ نؤَةي
َياْسا طةدميٓةنةى زاطري بهةٕ.
يةْط .ئةو ٖةؾت نةغة زواى َطزْى ئةغهةْسةض ٖةوي
ئةغهةْسةض زةغتهةوتة دةْطييةناْى خؤى طواغتةوة بؤ يؤْإ ،بةؾيَو ية
زةغتهةوتةناْى ٖيٓسغتاْيؿي بؤ يؤْإ ضةواْة نطزٖ ،ةَوو ئةواْةى ية ناتى َطزْيسا ية
ؾووف ياخؤ بابٌ يإ زةظةضيًي زيهة ٖةيبوو ،بوو بة ٖى ئةو ٖةؾت نةغةٖ ،ةضيةنة يةو
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ٖةؾت نةغة غةضنطزةى بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ئةغهةْسةض بووٕ ،زواى َطزْيؿى ٖةضيةنةيإ
يةطةٍَ ْيَعيهاْى خؤى بةثيَي زةضِووْى خؤيإ ية ئةواْي زيهة ديا بووْةوة ،ضووْهة زةياْعاْى ئةطةض
زةغتى ئةواْي زيهةي ثيَ بطات زةنوشضيَت.
ئةوةى ية طةدميٓةى ئةغهةْسةض زةغت ئةوإ نةوت ،بؤ ئةوإ بةؽ ْةبوو،
يةؾهطةناْيؿيإ خةضدى ثيَويػت بووْ ،اضاضبووٕ خةضدى ئةفػةض و غةضباظةناْيإ بة ئةغتؤ
بططٕ .تاآلْهطزٕ خيَطاتطئ و ئاغاْرتئ ضيَطة بوو ،بؤ بة زةغتٗيَٓاْى غةضَاية ،بؤية ٖةضيةنة
ية غةضزاضةنإ يةو ؾويَٓةى ييَي بووٕ نةوتٓة تاآلْهطزَٕ .ةبةغتى يةنةَى ئةوإ ظيَطِ و ظيو
َو ية تطغي غتةَهاضإ
بووٖ ،ةضنةغيَو ضةْسى ظيَطِ و ظيو ٖةبوواية ييَ يإ زةغتاْس ،بؤية خةي
َو
ظيَطِ و ظيوةناْيإ ية قوآليي و يةشيَط ظةوي زةؾاضزةوة ،ئةو نةغاْةى بة ظؤض ثاضةيإ ية خةي
زةغتاْس ،زةياْعاْي و ئاطةزاضبووْئةوإ ية نويَ غاَاْةناْيإ زةؾاضْةوةٖ ،ةض بؤية
َةَةْس و خاوةٕ غاَاْةناْيإ زةزا تا ؾويَٓى ثاضة
غتةَهاضإ ية ضِازة بةزةض ئةؾهةدمةي زةوي
َهى
َئَ ،بؤية ْابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ بري ية ئةوةى خةي
و ظيَطِة ؾاضاوةناْيإ ثيَ بً
ضؤشٖةآلت ية نؤْسا خؤيإ بة ٖةشاض زةضزةخػتٖ ،ةَوويإ خؤيإ بة ْةزاض زةْاغاْس تا ية
غتةَى زةغةآلتساضإ بجاضيَعضئَ.
ئاْتى ثاتيَط يةْيَو ٖةؾت غةضزاضةناْسا باآلبةضظ و ية ٖةَووإ بةٖيَعتط بوو ،ئاظةضباجيإ و
َيسا تا وآلتاْى ضؤشئاواى ئاغياى
وآلتاْى ضؤشٖةآلتى ئاغياى بضوونى زاطرينطز ،ئةونات ٖةوي
بضوونيـ زاطري بهات ،نة ية شيَطزةغت (ثيَطزيهاؽ) بوو.
ثيَطزيهاؽ يةنيَهي زيهة بوو ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ،نة يةغةضوبةْسي َطزْيسا،
ئةغهةْسةض ئةْطوغتيًةنةى خؤى بة زياضى ثيَ بةخؿي ،ظيَذا زواى ئةغهةْسةض بة ديَٓؿيٓى
َةى
زةغةآلت ية بابٌ زاْطا و زةغةآلتيى ططتة زةغت .ئةو ثياويَهى ئاظا بوو ،يةو غاي
َى ( 321خ .ظ) واتة زوو غاٍَ بةضططى ية بةضاْبةض
ئةغهةْسةضَ ،طز واتة ( 323خ .ظ) تا غاي
ئاْتى ثاتيَط نطز ،زواتط ؾهػتى خواضز و وآلتةناْى بةضزةغتى نة وآلتاْى ضؤشئاواى ئاغياى
بضووى بووٕ نةوتٓة زةغت ئاْيت ثاتيَط.
ئاْتى ثاتيَط زواى ئةوةى بةغةض ثيَطزيهاغسا غةضنةوت و زةغتطريى نطز ،بة ؾيَواظيَهى
ظؤض زضِْساْة ئةوى نوؾت ،ضووْهة ثيَؿرت ثيَطزيهاؽ قػةى ْاؾرييٓى بة ئاْيت ثاتيَط وتبوو،
فةضَاْى نطز تا زةَى بهةْةوة و ظَاْى زةضبٗيَٓٔ ،زواتط بة فةضَاْى ئةو ٖةضزوو ضاوى ئةو
347

ثياوة بةزبةختةيإ زةضٖيَٓاٖ ،يَؿتا ئةوةؾي بة الوة بةؽ ْةبوو ،بة ظيٓسوويي ثيَػتى ية
َي تا طياْي زةضضوو.
الؾةى زاَاي
زواى ئةوة ئاْتى ثاتيَط بؤوة تانة فةضَاْطِةواى ئاغياى بضووى و ئاظةضباجيإ ،بةآلّ زواى
َى ( 319خ .ظ) بة ٖؤى خواضزٕ
نوؾتٓى ثيَطزيهاؽ ثرت ية زووغاٍَ ظيٓسوو ْةَايةوة ،ية غاي
و خواضزْةوةى ظؤضى ؾةضاب َطز ،زواى ئةوةى ْيَصضا ،زوشَٓةناْي تةضَةنةيإ زةضٖيَٓا و
غووتاْسيإ.
زواى َطزْى ئاْتى ثاتيَط ،يةنيَهي زيهة ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ْاغطاو بة (ئاْتى
َة ،خؤي
طؤٕ) ْاغطاو بة يةى ضاو ،ناتيَو بيين ؾويَٓى ئاْتى ثاتيَطى ية ئاغياى بضووى ضؤي
نطزة زةغةآلتساضى ئاغياى بضووى و ؾاْؿيٓيَهي يةويَٓسةض زاَةظضاْس و ثاؾايةتيي خؤي
ضِاطةياْس ،زواتط بةغةض َةنسؤْيا ية ئةوضووثاف غةضنةوت ،بووة ثاؾاى َةنسؤْيا و ئاغياى
بضووى و تةواوى طةدميٓةى ئةغهةْسةضى نة ية َةنسؤْيا بوو ،بةزةغتٗيَٓا.
َةَيؤؽ نة فةضَاْطِةواى َيػط بوو ،ية ْيَوإ غةضزاضاْى ئةغهةْسةض ثياويَهى شيط و
بةتً
ئاقٌَ بوو ،يةطةٍَ غًؤنؤؽ نة يةنيَو ية غةضزاضةناْي زيهة بوو زؤغتايةتى نطز و ْاَةيةنى
بؤ ْووغي نة َٔ :و تؤ ية زوشَٓايةتيى يةنسيي غووز ْابةئ ،دطة ية ظيإ طةياْسٕ
بةيةنسيي ْةبيَت ،بةَةف ٖيض ظيَطِ و ظيوةى ية طةدميٓةى ئةغهةْسةض زةغت ئيَُة ْانةويَت،
يةناتيَهسا ٖةَوو ئةوةى ية َةنسؤْياية نةوتووةتة زةغت ئاْتى طؤٕ.
ئةطةض َٔ و تؤ دياواظييةنإ وةال بٓري و ببيٓة ٖاوثةضياْى يةنسي ،طةدميٓةى ئةغهةْسةض
نة ية زةغتى ئاْتى طؤْساية زةتوْري خبةيٓة زةغت خؤَإ ،ئيَُة نة ية غةضزاضة ثايةبةضظةناْى
ئةغهةْسةض بووئ ؾياوى ئةوة ْري نة بيَبةف بري يةو طةدميٓةية ،زشايةتيهطزصيإ وا زةنات
َة ططاْبةٖاناْى ئةغهةْسةض بؤ ئاْتى طؤٕ بيَت.
ٖةَوو ظيَطِ و ظيو و خؿً
غًؤنؤؽ ية وةآلَسا ْووغييةوة َٔ :وتةناْى تؤ ثةغةْس زةنةّ بةو َةضدةى زؤغتايةتيت
َةوة بيَتْ ،ةى فيٌََ ية َٔ بهةى و بة ٖؤى َٓةوة ئاْتى طؤٕ
يةطةٍَ َٓسا ضِاغتطؤياْة و ية زي
يةْيَو ببةى و وآلتةناْى ئاْتى طؤٕ و طةدميٓةناْى ئةو خبةية بٔ زةغتى خؤت.
َةَيؤؽ غويَٓسى بة خوزاوةْسياْى يؤْإ خواضز نة زؤغتايةتيى ئةو يةطةٍَ غًؤنؤؽ ية
بةتً
َةنةباظي ْيية ،بةآلّ غًؤنؤؽ غويَٓسةنةى ثةغةْس ْةنطز و وتى
َةوةية و بؤ فيٌََ و تةي
زي
َتُاْةّ بة غويَٓسةنةت ْيية.
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َةَيؤؽ وتى :ثيَويػتة ض ناضيَو بهةّ تا َتُاْةّ ثيَ بهةى؟
بةتً
غًؤنؤؽ وتى :نوضِةنةت وةى باضَتة ية الى َٔ زابٓىَ.
َةَيؤؽ ثةغةْسى نطز نة نوضِة طةوضةنةى وةى باضَتة بٓيَطيَتة الى غًؤنؤؽ بةو
بةتً
َةَيؤؽ بٓيَطيَت .غًؤنؤؽ ثةغةْسى نطز و
َةضدةى ئةويـ نوضِةنةى وةى باضَتة بؤ الى بةتً
َةَيؤؽ و نوضِى بةتًةَيؤؽ ية نؤؾهى ئةو زاْطإ ،بطِياضزضا ئةو
نوضِى ئةو ية نؤؾهى بةتً
زوو نوضِة ية ناتة فةضَييةنإ ية الى ضِاغتى تةختى ثاؾا زابٓيؿٔ.
ٖةضزوونيإ بؤ دةْطى ئاْتى طؤٕ يةؾهطيإ ثيَهٗيَٓا و ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئاغياى
بضووى ،ئاْتى طؤٕ بؤ دةْطى ئةوإ بة يةؾهطةنةيةوة ٖاتة ئاغياى بضووى.
َةناْى
ئاْتى نؤؽ و نوضِةنةى زضييرتيؤؽ نة بؤ ْويَهطزْةوةى ئيُجطاتؤضييةتيى ئةغهةْسةض ية غاي
َةَيؤؽ دةْطيإ نطزبوو ،داضيَهي زيهة
( 305 ،312 ،316خ .ظ) يةطةٍَ غًؤنؤؽ و بةتً
ْاضاضبووٕ نة بةضاْبةضيإ بوةغتٓةوة ،ئةوداضة ناغاْسيَط نوضِى ئاْتى ثاتيَط و ييعى َاخؤؽ نة
َةَيؤؽ و غًؤنؤؽ بووٕٖ ،ةَوويإ ية
يةنيَهي زيهة بوو ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ،يةطةٍَ بةتً
َى (301
بةٖيَعى ئاْتى نؤؽ تطغابووٕ .زوايري دةْط ية ْيَوإ ئاْتى نؤؽ و زوشَٓةناْى ية غاي
خ .ظ) ية ئيػؤؽ بوو ،نة ئيَػتة ية توضنيا ؾاضى (ئيح غيًى) ية ؾويَٓى ٖةية.
َى ( 301خ.
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة نة ية يةنيَو ية ضؤشةناْى ٖاويٓى غاي
ظ) زوو نطؤض غةضباظ ية ٖةضزوو يةؾهطى ٖةضزووالزا ٖةبووٕ ،ئةو شَاضةية وةى بةؾيَهي زيهة
ية شَاضةناْى يؤْاْييةنإ ظيَسةضِؤيي تيَساية.
ئاْتى طؤٕ ية دةْطسا ؾهػتى خواضز و يةطةٍَ (َيَرتيؤغي) نوضِيسا زيٌ نطإ ،زوو
غةضزاضةنةى ئةغهةْسةض زاواى طةدميٓةى ئةغهةْسةضيإ ييَ نطزٕ ،ئاْتى طؤٕ ية غةضةتازا ية
بةضزةغتدػتٓى ظيَطِ و ظيوةناْى طةدميٓة خؤى زةثاضاغت ،بةآلّ زواتط نة ظاْى ئةؾهةدمة
َى ططاْبةٖاى ئةغهةْسةضى زةغت نةوتبوو،
زةزضيَت بة ْاضاضى ئةوةى ية ظيَطِ و ظيو و خؿً
زايةوة بةو زوو غةضزاضة و بةّ ؾيَوة بة ظيٓسوويي َايةوة.
َهي
َةَيؤؽ ٖةضضةْسة بؤ خؤيإ نوضِيإ ٖةبوو ،بةآلّ بة ثيَضةواْةى خةي
غًؤنؤؽ و بةتً
زيهة نة بةظةييإ زيَتةوة ،ثيَضةواْةى ئاناض و ضِةوتاضي َطؤياْةَ ،يرتيؤغي نوضِى ئاْتى
طؤْيإ نوؾت ،زواتط ئاْتى طؤْيؿيإ نوؾت.
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َةَيؤؽ و غًؤنؤؽ نوضِةناْى يةنسييإ وةى باضَتة ية البوو ،زواى ئةوةى
ضووْهة بةتً
ئاْتى طؤْيإ ؾهػتسا ،زةغتيإ ططت بةغةض طةدميٓةى ئةغهةْسةضزاْ ،ةياْويَطا يةنسيي
َةتيَٖٓٔ ،ةضزوونيإ يةنسييإ زةْاغي و زةياْعاْى ئةطةض ئةوناضة بهةٕ ،نوضِةناْيإ ية
خبةي
زةغت زةزةٕ .طةدميٓةى ئاْتى طؤٕ و ئةو وآلتاْةى ية بةضزةغتى بووٕ يةْيَو خؤياْس زابةف
نطز و غٓووضيَهيإ ية ْيَوإ ْاوضةى ثاؾايةتيي خؤيإ ضيَ نطز تا نيَؿة بؤ يةنسيي ْةْيَٓةوة.
َةَيؤؽ زياضى نطا ية ؾاخةناْى ئاضاضاتى طةوضة ية
ئةو غٓووضةى ية ْيَوإ غًؤنؤؽ و بةتً
بانوضةوة زةغتى ثيَ زةنطز و ية زَاٖيي زجيًة نؤتايي زةٖات ،بطِياضياْسا تةواوى ئةو
وآلتاْةى ية ضؤشٖةآلتى ئةو غٓووضةٕ ببٓة ؾويَٓى فةضَاْطِةوايي غًؤنؤؽ ،ئةواْةف زةنةوْة
َةَيؤؽ.
باؾووضي ئةو غٓووضة ببٓة ٖى بةتً
ييَطةوة زوو ئيُجطاتؤضييةت بة ْاوةناْى (باّ) ياخؤ ضؤشٖةآلت (ؾاّ) يإ ضؤشئاوا زاَةظضإ،
ئيُجطاتؤضييةتى باّ ٖةَإ ئيُجطاتؤضييةتى ٖةخاَةْؿيي نؤٕ بوو ،نة ئاغياى بضوونى ييَ
َةغتيٓيـ
نطابؤوة ،ؾاَيـ بطيَتى بوو يةّ وآلتاْة (ئاغياى بضووى ،غوضيا و َيػط) نة فةي
بةؾيَو بوو ية غوضياى نؤٕ ،بةآلّ ية يؤْإ ضةْس غةضزاضيَهى ئةغهةْسةض يةواْةف (ناغاْسض،
َةَيؤؽ ٖةضيةنةيإ ببووْة ئيُجطاتؤضيَهى
نؤيؤؽ و ييعى َاخؤؽ) ثاؾابووٕ ،غًؤنؤؽ و بةتً
َياْسا دةْطإ و ئةواْيإ
َةظٕ و بووْة زؤغتى غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ية يؤْإ ،زواتط يةطةي
نوؾت ،وآلتةناْيإ زاطرينطزٕ ،ظيَذا ئةو وآلتاْةيإ ية زةغت زايةوة و وآلتاْى يؤْإ ْة بؤ
َةَيؤؽ و ْة بؤ غًؤنؤؽ ْةبووٕ.
بةتً
َةَيؤؽ
ية غةضزةَاْى زواتط وآلتاْى ئاغياى بضووى و غوضيا يةزةغت ْةوةناْى بةتً
َةَيؤؽ بة ْاوى ظدمريةى
َبةتة ْةوةناْى بةتً
ٖاتةزةض ،تةْيا َيػطيإ بؤ َايةوةٖ ،ةي
َػة َاوةى غيَ غةزة ية َيػط ثاؾايةتيإ نطز و يةْيَو ئةواْسا نةؽ ْةبوو نة
ثاؾايةتيي بةتاي
زواى بووْى بة ثاؾا بطاناْى خؤى نويَط ْةنات ،ية تطغي ئةوةى ئةوإ ية زاٖاتوو باْطةؾةى
ثاؾايةتيي ْةنةٕ ،بةآلّ ْةوةناْى غًؤنؤؽ نة بة ْاوى ظدمريةى غًونى فةضَاْطِةوايي ئيَطاْيإ
َػةى َيػط ،غًونييةنإ ٖةضضةْسة بة ضةطةظ
نطز ،باؾرت بووٕ ية ثاؾاناْى ظدمريةى بةتاي
يؤْاْى بووٕ ،بةآلّ ثاؾاى ئيَطإ بووٕ ،نةَرتيـ ْاوى ئةو ثاؾاياْةَإ بيػتووة.
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يةنةّ ثاؾاى يؤْاْى ئيَطإ غًؤنؤؽ بووْ ،اغطاو بة (ْيهاتؤض) واتة غةضنةوتوو ،ئةو ثياوة
َى ( 312خ .ظ) زاَةظضاْس ية نةغاْى زياضى
نة ظدمريةى ثاؾايةتيي غًونى ية ئيَطإ ية غاي
زْياى نؤٕ زةشَيَطزضا ،ئةو ية غةضةتاى الوييةتى ٖاتة ْيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض و ية غةضزاضة
ئاظا و زييَطةناْى ئةغهةْسةض بوو ،غًؤنؤؽ ية ظؤضيٓةى يةؾهطنيَؿيي و دةْطةناْى
ئةغهةْسةض وةى نةغيَهى ثايةبةضظى يةؾهط بةؾساض بوو ،بة تايبةتى ية ناتى يةؾهطنيَؿيي
َجؿتى
بؤ ٖيٓسغتإ تواْا و ييَٗاتوويي بيَ ويَٓةى خؤى خػتةضِوو ،بةوةف َتُاْة و ثاي
ئةغهةْسةضى بة زةغت ٖيَٓا.
زواى طةضِاْةوةيإ ية ٖيٓسغتإ ية ؾاضى ؾووف بة فةضَاْى ئةغهةْسةض يةناتى
َةنةزا يةطةٍَ (ئاثاَا)ي نضى (ئيَػجيتاَري)ي غةضزاضى ئيَطإ
ٖاوغةضطرييية بة نؤَةي
ٖاوغةضطريى نطز ،زواى َطزْى ئةغهةْسةضيـ ،ئةوناتةى ئيُجطاتؤضييةتى ئةغهةْسةض بةغةض
ديَططةناْيسا زابةف نطا ،ية بابٌ بوو بة ديَططى (ثيَطزيهاغي) ديَٓؿيٓى ئةغهةْسةض ،بةآلّ
ية ناتى يةؾهطنيَؿيي ثيَطزيهاؽ بؤ غةض َيػط ،يةو غةضوبةْسةؾسا غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض
ية زشى ثيَطزيهاؽ ثيالْطيَطِييإ نطز ،غًؤنؤغيـ ضووة ْيَو ئةو ٖاوثةضياْييةوة ،بؤية يةاليةٕ
ئاْتى ثاتيَط نة ئةوزةَة ثاؾاى َةنسؤْيا بوو ،خؤى بة ديَٓؿيٓى ثيَطزيهاؽ زةظاْى ،بووة
فةضَاْطِةواى بابٌ.
غًؤنؤؽ ية زواى دةْطة ْاوةخؤييةناْى غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض نة بة (زيازؤخؤ)ي
َى ( 306خ .ظ) بة
ْاغطإ ،زواى نيَؿُةنيَؿُى ظؤض يةطةٍَ ئةو غةضزاضاْةزا غةضئةدماّ ية غاي
فةضَى ية بابٌ تادى نطزةغةض و خؤى بة ثاؾا ْاغاْس ،زواى ططتٓى ؾووف و ئةنباتإ و
وآلتاْي زيهةي ضؤشٖةآلتى ئيُجطاتؤضييةتى ئةغهةْسةض ،بووة َرياتططى بيَ ضنابةضى ئةو
غةضظةويية طةوضةية.
ٖؤناضى تاز يةغةضنطزْى غًؤنؤؽ ية بابٌ بؤ ؾويَٓهةوتوويي ئةو زةطةضِيَتةوة ،ضووْهة
َبووْى بةغةض ئيَطاْسا ية بابٌ تادى نطزةغةض ،ئاخط َاَؤغتاى
ئةغهةْسةضى َةنسؤْي زواى ظاي
ئةغهةْسةض واتة ئةضغتؤ ثيَي وتبوو تةَةْى بابٌ بة ئةْساظةى تةَةْى ديٗاْة ،يةو ضؤشةوة نة
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َطؤظ زضوغت نطاوة بابًيـ ٖةية ،ئةويَٓسةض بهة ثايتةختى خؤت ،تا طةوضةيي و ؾهؤى بابٌ
بؤ تؤ بيَت.
غًؤنؤؽ ْيهاتؤضى يؤْاْى بؤ بة يؤْاْيهطزْى ئيَطإ تووْستط بوو ية ئةغهةْسةض ،زواى
ئةوةى ية بابٌ تادى ْايةغةضى ،ثةيهةضى َةضزؤى خوزاوةْسى طةوضةى بابًى ية ثةضغتطةى
بابٌ الزا و ثةيهةضى ظيَئؤؽ خوزاوةْسى طةوضةى يؤْاْى يةو ثةضغتطةية زاْا ،بؤ ْاضاضنطزْى
َهيـ بة ثيَطِةونطزْى ئايٓى يؤْإ ،غةيببيَصيَهى وةى غةيببيَصةناْى ثةضغتطةى زؤيفى ية
خةي
ثةضغتطةى بابٌ زاْاٖ ،ةضنةغيَو نة ويػتباى غةفةضى زضيَص بهات ياخؤ ٖاوغةضطريى بهات،
زةبوواية بضيَتة الى غةيببيَصةنة و زاواى ضِووْهطزْةوةى يةباضةى خؤى ييَ بهات،
غةيببيَصةنةف زواى ثطغياض ية خوزاوةْسياْى يؤْإ وةآلَى زةزايةوة ،نةى ثيَويػتة
ٖاوغةضطريى بهات ياخؤ بضيَتة غةفةض .غًؤنؤؽ ئةو ضيَػاياْةى بؤ ْةتةوةيةى زاْا نة
خؤيإ ثيَؿسةغت بووٕ ية ئةغتيَطةْاغي و زةضٖيَٓاْى ظاْياضيي و ضيَػانإ ية ئةغتيَطةنإ.
َيَو زواى ئةوةى غًؤنؤؽ ية بابٌ تادى نطزةغةضى و ثةيهةضى خوزاوةْسى طةوضةى
غاي
يؤْاْى ٖيَٓاية ثةضغتطةى ئةو ؾاضة ،ية خةوْسا بيٓى نة بؤ زيتٓى ثةيهةضى ظيَئؤؽ ضؤتة
ثةضغتطة ،ئةوزةَةي ية بةضاْبةضى وةغتابوو ،ظيَئؤؽ بوو بة َاضيَهى طةوضةى ضِةفٖ ،اونات
زةيإ َاض ية ٖةَوو اليةنةوة ٖيَطؾيإ نطزة ْيَو ثةضغتطة ،غًؤنؤؽ ية تطغإ ٖاواضى نطز و
ية خةو ضِابوو .بةياْى ية نةغاْى ْيَو نؤؾهى ويػت تا نةغيَهى ؾاضةظا ية خويَٓسْةوةى
خةوْى بؤ بيَٓٔ ،ئةواْيـ وتيإ طةوضةتطئ خةوْططةوة ْاوى "غاخؤٕ"ـة ية ضابطزووزا
َُةْس بة ٖؤى
غةضؤنى ظاْاياْى ئايٓى بابٌ و ناٖيٓى طةوضةى ثةضغتطة بووة ،غاخؤْى غاي
ئةوةى ثةيهةضى خوزاوةْسى يؤْإ ديَطةى ثةيهةضى خوزاوةْسى بابًى ططت بؤوة ،ضيرت
َةنةى خؤي زةضْةزةضووة زةضيَ ،يةبةضئةو خةّ و زاخةف ،ضؤش
ْةزةٖات بؤ ثةضغتطة و ية َاي
َةنةى تا
ية زووى ضؤشإ بٓيَؼ و الواظتط زةبوو ،ناتيَو ية نؤؾهى غًؤنؤغةوة ضووٕ بؤ َاي
ئةو ببةٕ بؤ الى ثاؾا ،وتى :ئيَوة نة خوزاى َٓتإ ية َٔ غتاْس! ،ئيسي ضيتإ ية َٔ
زةويَت؟ ،ييَ طةضِئَ تا ية زواضؤشةناْى تةَةمن يةطةٍَ خؤّ مب و بة ئاغووزةيي بصيِ.
ئةو نةغاْةى ٖاتبووٕ تا ئةو ببةٕ بؤ نؤؾو وتيإ :ئيَُة ْةٖاتووئ تا تؤ ئاظاض بسةئ،
ٖاتووئ تا تؤ بؤ الى ثاؾا ببةئ ،بؤ ئةوةي خةوْةنةى بؤ ييَو بسةيةوة ،ضووْهة بة ثاؾايإ
ضِاطةياْسووة ،نة ظاْاتطئ نةؽ بؤ ئةو ناضة تؤى ،نةؽ ية تؤ باؾرت ييَهساْةوةى خةو ْاظاْيَت.
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غاخ ؤٕ ٖةض نة بيػتى نة ئةو بؤ ييَهساْةوةى خةوٕ بؤ الى ثاؾا زةبةٕ ،بريى نطزةوة نة
يةواْةية بهاضيَت ضيَطةيةى بؤ طةضِاْسْةوةى ثةيهةضى خوزاوةْسنةيإ بؤ ثةضغتطة بسؤظيَتةوة.
زواى ئةوةى ضؤيؿتة الى ثاؾا و طويَي ية خةوْةنةى ططت ،وتى :ئةى ثاؾاى َةظٕ
َيَت ،نة ئةو ؾاضة ؾياوى ئةوة ْيية ،نة ببيَتة ثايتةختى ثاؾايةنى
خوزاوةْسنةت ثيَت زةي
َةظْي وةى تؤ ،ئةطةض نةغيَهي زيهة ،دطة ية خوزاوةْسنةت بة ؾيَوةى َاضيَهى تطغٓاى
ٖيَطؾي بؤ تؤ نطزباية بة ؾيَوةيةني زيهة خةوْةنةمت ييَهسةزايةوة ،بةآلّ ضووْهة خوزاوةْسى
خؤت ٖيَطؾي نطزووةتة غةضت و خوزاوةْسياْي زيهةي يؤْإ وةى َاضى بضوونرت ٖيَطؾيإ
نطزووة ،واتاى ئةوةية نة بابٌ ؾياو ْيية بؤ ئةوةي ببيَتة ثايتةختى تؤ ،ثيَويػتة
ثايتةختةنةت بؤ ديَطةيةني زيهة بطواظيةوة.
غًؤنؤؽ وتىٖ :يض ؾاضيَهى ييَ ْيية ،وةى بابٌ بيَت بؤ ئةوةي َٔ ثايتةختةنةّ بؤ ئةويَٓسةض
بطواظَةوة.
غاخؤٕ وتى :ئةّ ؾاضة ثايتةختى زةغةآلتساض و فةضَاْطِةوا بضوونةنإ بووة ،ؾياوى ئةوة
َبصيَطى نة ية
ْيية ببيَتة ثايتةختى ثاؾايةنى َةظْي وةى تؤ ،بؤية ثيَويػتة تؤ ؾاضيَو ٖةي
ديٗاْسا بة ْاوى خؤت بٓاغطيَتْ ،ةى بة ْاوى ٖةْسيَو زةغةآلتساضى بضووى و بيَ بايةر ْاغطا
بيَت .فةضَإ بسة بؤ ئةوةي ؾاضيَو بيٓا بهةٕ و ئةو ؾاضة بة ْاوى خؤت ْاو بٓىَ.
َٓياييةوة وازةنةّٖ ،ةض ئةو ضؤشة فةضَاْى نطز ؾاضيَو ية
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض وتى بة زي
َيعؤثؤتاَيا ضيَ بهةٕ ،بة ٖةْسوةضططتٓى ثيَساويػتييةنإ ،باؾرتئ ؾوئَ بؤ زضوغت نطزْى
ئةو ؾاضةيإ ية نةْاضةناْى ضِووباضي زجيًة زياضنطزْ ،ةى فوضات نة بابٌ يةويَٓسةض بوو،
زةغتبةدىَ زةغت بةناضبووٕ بؤ زضوغت نطزْى ئةو ؾاضة.
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض تةْيا بة زضوغتهطزْى ؾاضيَهى طةوضة بة ْاوى غًؤنؤؽ زةغبةضزاض
ْةبوو ،سةفتا و يةى ؾاضي زيهةي بة ْاوى غًؤنؤؽ ية ئيُجطاتؤضييةتةنةى بيٓانطز ،بؤ ئةوةي
ية ٖةضيةنة ية ؾاضةنإ ،ؾاضيَو بة ْاوى غًؤنؤؽ ٖةبيَت ،بةآلّ زةغتى ضؤشطاض ضيَطةى ْةزا،
ٖيض ناّ يةو ؾاضاْة سييَٓيَتةوة ،تةْاْةت ظاْياضضيإ ْيية يةغةض ٖيضيإ دطة ية ؾاضى غًونى
نةْاضى زجيًة ْةبيَت ،ؾاضى غًونى تا ْؤ غةز غاٍَ زواتطيـ َابوو ،واتة تا ئةو ناتةى عاضةبةنإ
ٖيَطؾيإ نطز بؤ ئةوةي تيػفووٕ (َةزايةٕ) بططٕ ،ثاؾإ ويَطإ بوو ،ئيَػتة ؾويَٓةواضى ئةو ؾاضة
ية نةْاضةناْى زجيًة َاوةتةوة.
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ناٖيٓى طةوضة غاخؤٕ بةو دؤضة ييَهساْةوةية ،غًؤنؤؽ ْيهاتؤضي ْاضاض نطز،
ثايتةختةنةى ية بابًةوة بؤ غًؤنؤؽ بطواظيَتةوة ،غًؤنؤؽ بوو بة ثايتةختٖ ،ةض بةو
ٖؤيةوؾةوة خوزاوةْسى طةوضةى يؤْاْيـ ية بابًةوة بؤ غًؤنؤؽ طواظضايةوةَ ،ةضزؤنى
خوزاوةْسى طةوضةي بابًييةنإ نة يةو ؾاضة زةضنطا بوو ،طةضِايةوة و ية ثةضغتطةنةى خؤى
زاْطايةوة ،غاخؤٕ وةى ضابطزوو بؤوة خعَةتهاضى خوزاوةْسى طةوضةى بابٌ.
ؾاضى غًؤنؤؽ زواتط بة ؾاضى غًؤنى ْاغطا ،يةَبةض و يةوبةضي ضِووباضي زجيًة بٓاخةي بؤ
زاْطا ،بة وتةى َيَصووْووغإ زواظزة ثطز يةغةض زجيًة ضيَهطإ تا ٖاتوضؤ ية ْيَوإ الى
ضؤشٖةآلت و الى ضؤشئاوا ئاغإ ببيَت و بةضزةواَى ٖةبيَت ،بةآلّ َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ
ْةيإ ْووغيوة ،نة ئةو ثطزاْة ضؤٕ بووٕ؟ ،ئايا يةاليةٕ ئةْساظياض و وةغتانإ ضيَهطا بووٕ
ياخؤ يةو دؤضة ثطزاْة بووٕ نة ية ضِابطزووزا يةغةض ثؿتى بةيةَةنإ ضيَ زةنطإ.
ية ْووغيٓى َيَصووْووغة يؤْاْييةناْةوة زياضة نة ئةو ؾاضة ية ؾاضة ٖةضة دوإ و
َةظْةناْى ديٗإ بووة يةو غةضزةَةزا ،بةآلّ ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْسا بة ٖؤى ئةوةى
َةزايةٕ بوو بة ثايتةخت ،بايةخى خؤى ية زةغتسا ،زواداض ية بويةض و دةْطةناْسا يةْيَوضوو.
يةنيَهي زيهةف ية ناضة طةوضةناْى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض يةؾهطنيَؿيي بوو بؤ غةض
ٖيٓسغتإ ،بةآلّ وةى ئةغهةْسةض ية وؾهاْييةوة ْةبوو ،ية ضيَطةى زةضياوة بووٖ ،ةضوةغا
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض ٖيَعى زةضيايي ئيَطاْى داضيَهي زيهة ْويَهطزةوة بؤ يةؾهطنيَؿيي بؤ غةض
ٖيٓسغتإ ،شَاضةيةنى ظؤض نةؾتيي بؤ طواغتٓةوةى غةضباظ ،ئاو ،خؤضاى و ضةى ضيَ نطز.
ية تةْطةى ٖوضَع ية زةظةضيَو زةنةويَتة ضؤشٖةآلتى بةْسةض عةباغي ئيَػتة ،ؾاضيَهى
بةْسةضى طةوضة ٖةبوو ،بة (غيَطى) ْاوزةبطا.
َى
ئةو ؾاضة زواى ٖاتٓى عاضةبةنإ بؤ ئيَطإْ ،اوى بؤ (غرياف) طؤضِ ،ية نؤتاييةناْى غاي
َسا
َيٓهاضي ؾويَٓةواض ناضيإ زةنطز ،يةشيَط خؤي
( 1961ظ) زةغتةيةى يةو نةغاْةى ية نؤي
َطاْة ئةوةي ْيؿإ زةزا ،غيَطى ؾاضيَهى َةظٕ بووة و
ٖةْسىَ ثامشاوةيإ زؤظييةوة ،ئةو بةي
خوزإ ؾاضغتاْييةتيَهى زضةوؾاوةى َةظٕ بووة.
بةْسةضى غيَطى بة ٖؤى باظضطاْييةوة ثيَوةْسيي بة تةواوى وآلتاْى باؾووضى ئاغيا و
ضؤشٖةآلتى زووض ٖةبوو ،بةضزةواّ يةْيَو بةْسةضةنة بة غةزإ نةؾتيي زةبيٓطإ .ئةو بابةتة
ئيَػتة بة ظيَسةضِؤيي زةظاْطيَت ،بةآلّ ئةطةض غةضةْر بسةئ غيَطى ،زواتط زةبيَتة غرياف ،بووةتة
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طةوضةتطئ بةْسةضى باؾووضى ئيَطاْى يةو غةضزةَاْةزا ،ييَطةوة ئةوةَإ بؤ زةضزةنةويَت نة
ئةَة ظيَسةضِؤيي ْيية.
ئةوضووثاييةنإ تا غةضةتاى غةزةى ؾاظزة و زؤظيٓةوةى (زووضطةناْى ًَوى) ية
ضؤشٖةآلتى طؤي ظةوى يةاليةٕ زةغتةناْى َادةالٕ ،نة ية ئةَةضيهاى باؾووضةوة ٖاتبووٕ،
ظاْياضيإ يةباضةى ئةو زووضطاْة ْةبوو ،بةآلّ ية غةضزةَى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض واتة غيَ غةزة
ثيَـ ظائ ،نةؾتييةنإ ية بةْسةضى غيَطنةوة ناآلناْيإ بؤ ئةو زووضطاْة زةبطز ،ية
ضؤشٖةآلتى زووض و يةويَؿةوة زةضَاْيإ زةٖيَٓايةوة بؤ غيَطى.
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض ٖيٓسغتإ تةواوى نةؾتيية دةْطى و
َططةناْى خؤى ية بةْسةضى غيَطى ية ضؤشٖةآلتى تةْطةى ٖوضَع نؤنطزةوة ،يةو ؾويَٓةوة
باضٖةي
نةوتةضِىَ ،ئةو تةضيب بة نةْاضةناْى زةضياى عوَإ و ظةضياى ٖيٓس ضؤيؿت تا طةيؿتة
ٖيٓسغتإ .بة زاخةوة غةباضةت بةو طةؾتة زةضيايي و دةْطة َةظْة ،نة ية ضِووزاوة
طةوضةناْى ئةونات بووة ،ية غةضضاوة يؤْاْييةناْسا ٖيض باؽ و ضِووْهطزْةوةيةى ْيية.
غًؤنؤؽ ٖيَعةناْى ية بانوضى نؤتايي ضِووباضي غيَٓس زابةظاْس ،بيَ ئةوةى ضِووبةضِووى ٖيض
بةضططييةى ببيَتةوة ،ضووْهة (ضاْسضاطؤخ) ثاؾاى وآلتي غيَٓس ئاطةزاضى ٖاتٓى غًؤنؤؽ
َةشإ و ٖيَطؾةنة بؤ ئةو بة تةواوةتى يةثطِ بوو.
ْةبوو ،بؤية بة تةواوةتى نةوتة ؾً
غًؤنؤؽ بؤ ئةوةى خؤى بطةيةْيَتة ثايتةختى داْسضاطؤخ ،ية ضِووباضي َةظْى غيَٓسيـ
ثةضِييةوة ،ية ناتى ثةضِيٓةوةزا زووضاضى ٖيض بةضططييةى ْةبوو ،ضووْهة زيػإ داْسضاطؤخ
ثاؾاى وآلتى غيَٓس ية ْيَعيو نةوتٓةوةى غًؤنؤؽ ئاطةزاض ْةبوو ،يةثطِ ضاْسضاطؤخ يةؾهطيَهى
طةوضةى ية ْيَعيو ثايتةخت بيٓى ،ضووْهة ئاَازةيي بؤ بةضططى ْةبوو ،ثيَؿٓياظى ئاؾتى بؤ
غًؤنؤؽ نطز ،ئةويـ بةو َةضدةى باز بسات ثيؿٓياظةنةى ثةغةْس نطز.
بةثيَي ْووغيٓى َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ ضاْسضاطؤخ ضِاظى بوو ٖةضضى غًؤنؤؽ زةيةويَت
ثيَي بسات ،يةنيَو يةو باداْةى ئةو بة غًؤنؤغي بةخؿي بطيَتى بوو ية زوو ٖةظاض فيٌ.
َبةتة ٖيٓسييةنإ ضاٖيَٓاْيإ بة فيًةنإ زةنطز ،ضؤيؿتٓى غةضباظى (ضؤيؿتٓى ضيَهيإ)
ٖةي
فيَطزةنطزٕ و يةو ضؤشاْةى فيًةناْيإ بؤ ضؤيؿتٓى غةضباظى زةٖيَٓا ،ئةواْيإ بة دواْرتئ
ؾيَوة زةضِاظاْسةوة ،زواى ٖةظاضإ غاٍَ ٖيَؿتا ئةو ْةضيتة ية ٖيٓسغتإ ٖةض َاوة ،ية ضؤشى
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زياضيهطاو و ية ناتيَهسا نة غًؤنؤؽ ية تةْيؿت ضاْسضاطؤخ وةغتابوو ،زوو ٖةظاض فيٌ ية
بةضاْبةضيإ ضيَ ضؤيؿتٓيإ ئةدماَسا.
َى ططاْبةٖا ،نة ية َيَصووزا ثيَواْةنةى
ضاْسضاطؤخ ٖةظاضإ تاآلٕ ظيَطِ و ضيَصةيةنى ظؤض خؿً
زياض ْةنطاوة بة غًؤنؤغي بةخؿي ،غًؤنؤغيـ ية بةضاْبةضزا بةضِيَوةبطزْى ئةو وياليةتاْةى
نيَؿةزاضبووٕ ،بةضزةواّ دةْطيإ تيَسابوو بة ثاؾاى ٖيٓسغتاْيإ غجاضز.
ناتيَو غًؤنؤؽ بةضةو ئيَطإ زةطةضِايةوة بؤى زةضنةوت ْاتواْيَت زووٖةظاض فيٌ يةطةٍَ
خؤيسا بؤ ئيَطإ ببات ،بؤية غًؤنؤؽ ية ْيَوإ زوو ٖةظاض فيٌ ،تةْيا ثيَٓر غةز فيًى
َبصاضز ،فةضَاْى نطز تا ئةواْي زيهة بفطؤؾٔ ،بةآلّ يةبةضئةوةى فيًةنإ ظؤض بووٕ و نطِياض
ٖةي
نةّ بوو ،فيًةناْيإ ٖةضظاْفطؤف نطز ،زواتط زةضنةوت ئةواْةى فيًةناْيإ زةنطِييةوةٖ ،ةض
بة ٖةَإ ْطر بؤ ضاْسضاطؤثيإ زةبطزةوة ،ئةويـ بةو ؾيَوةية فيًةناْى خؤى بؤ طةضِايةوة،
َجؿت بةو ٖيَعة َةظٕ و تؤقيَٓةضة
بةآلّ ئةو ثيَٓر غةز فيًة بؤ غًؤنؤؽ غووزبةخـ بووٕ ،ثاي
َةَيؤؽ ،ييعى َاخؤؽ و ناغاْسض) ية زشى ئاْتى
تواْى بة ٖاوناضى ٖاوثةضياْةناْى واتة (بةتً
طؤٕ دةْط بهات و ية ئيػجؤؽ ئةو ثياوةى نوؾت نة باْطةؾةى ئةوةى زةنطز نة ديَٓؿيٓى
ئةغهةْسضة.
غًؤنؤؽ زواى ئةو دةْطة يةطةٍَ غةضزاضةناْي زيهةي ئةغهةْسةضيـ نةوتة دةْط ،ئةواْيؿى
ؾهػتسا و غةضظةوييةناْى شيَط زةغتى ئةواْى خػتة شيَط فةضَاْطِةوايي خؤى .بةّ ؾيَوةية زواى غي
غاٍَ ية َطزْى ئةغهةْسةض ،تةواوى ئةو خاناْةى يةشيَط زةغتى ئةغهةْسةضزا بووٕ ،داضيَهي زيهة
َةَيؤؽ بوو.
نةوتةوة شيَط زةغتى غًؤنؤؽ ،تةْيا َيػط َايةوة نة يةشيَطزةغتى بةتً
َى ْةٖيَؿتٓى نويتووضي ئيَطاْيسا،
غًؤنؤؽ ثياويَهى ظاْا و َؿوضخؤض بوو ٖةضضةْس ٖةوي
بةآلّ ْانطيَت ناضة باؾةناْى يةبري بهطئَ .ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا غٓووضى ئةو
ئيُجطاتؤضييةتة خاوةْى بيػت و يةى غاتطاب بوو ،غًؤنؤؽ يةبةض َةتطغي غاتطابة
يؤْاْييةنإ نة ية فةضَاْطِةوايي ئةو وياليةتاْةى زاْابووٕ ،غٓووضى خؤى نطزة سةفتا و زوو
فةضَاْطِةوا ،تا تواْا و زةغةآلتيى ئةوإ نةّ ببيَتةوة و تواْاى وةضططتٓى باديإ نةَرت بيَت،
بةو ؾيَوةيةف ٖيَعيإ نةَرت زةبيَت.
ييَتؤشى فةضةْػي (ٖاْطى بيَط) ية غةضزةَى زووةَري دةْطى ديٗاْيسا زوو ثةضِتوونى
يةباضةى ئيَطإ ْووغيوة ،ئيَُة غووز يةو بةؾاْة وةضزةططئ نة باؽ ئيَطإ ية غةضزةَى
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غًونييةنإ زةنات .غةضزةَى غًونييةنإ ية غةضزةَة ٖةضة غةخت و زشواضةناْى ئايٓى
َيَت زواى ئةوةى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض و ديَٓؿيٓةناْى ثاؾايةتيإ
بووة ية ئيَطإ ،يةو باضةوة زةي
ية ئيَطإ نطز ،زاْيؿتوواْى ئيَطاْيإ ْاضاض نطز ياخؤ خوزاوةْسياْى ئةوإ بجةضةغذي يإ
زةبوواية باز و غةضاْة بسةٕٖ ،ةضوةغا ثرت زةبيَصيَت :ططضيإ زةنطيَت يةنةجماض يةاليةٕ
يؤْاْييةناْةوة باز و غةضاْة وةضطريا بيَت ية ؾويَٓهةوتوواْى ئايٓيَو ،نة ية ئيَطإ بطةوى
غةْسبوو ،بؤية ٖةض ئيَطاْييةى ْاضاض زةنطا غاآلْة بطِة ثاضةيةى بساتة ثاؾاى غًونى تا بتواْيَت
غطِووتة ئايٓييةناْي خؤى بةدىَ بطةيةْيَت.
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض بة الغايهطزْةوة و ضاوييَهةضى ية نوضوف زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى
َى ئاوزيَطى زضوغت نطز ،بةآلّ ئةو نةْاآلْة بؤ ياضَةتيساْى دووتياضإ
ٖةخاَةْؿيي ظؤض نةْاي
ْةبوو ،بؤ ئاوزاْى ئةو ٖةَوو ظةويوظاضاْة بوو نة ية ئيَطإ زةغتى بة غةضزا ططتبووٕ.
َيَت غًؤنؤؽ ية سةفتا و زوو
َيَصووْووغيَهى ضِووغي بة ْاوى (نؤضًْيؤؽ ْيجؤؽ) زةي
َهى تيَسا ْةبووبيَت ،يةواْةية
َهى ٖةبووة ،ؾاضيَو ْةبووة نة ئةو َوي
ؾاضى غًؤنى ظةوى و َوي
َو
ئةو وتةية ظيَسةضِؤيي تيَسا ٖةبيَت ،بةآلّ ضووْهة َيَصووْووغي زيهةف باغيإ ية ظؤضى َؤي
َئَ غًؤنؤؽ
َى ئةو ية ئيَطإ نطزووة ،وتةى ئةو َيَصووْووغاْة ثؿرتِاغت زةناتةوة نة زةي
و َاي
َى ظؤضى ئاوزيَطى ييَساوة ،شَاضةيةى ية دووتياضة
َهى ظؤضي ئيَطإ بووة ،نةْاي
خاوةٕ ظةوى و َؤي
يؤْاْييةناْى ٖيَٓا و يةغةض ظةوييةناْى خؤي خػتٓيية ناض ،ئةو وتةيةى زوايي ْائاغايي
ْيية ،وةى ظاْطاوة غاآلْة شَاضةيةى يؤْاْى نؤضيإ بةضةو زةضةوة زةنطز ،ضِةْطة غًؤنؤؽ ية
َهةناْيسا ٖةْسيَو يةو نؤضبةضاْةى ديَ نطزبيَتةوة.
َؤي
َى ( 281خ .ظ) ،بة زةغت خوؾهةظاي (ناغاْسةض) نوشضا،
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض ية غاي
َبةتة ناغاْسةض ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض بوو ،بة زةغت غًؤنؤؽ ية ْيَعيو طةضِووى
ٖةي
زاضزاْيٌََ نوشضا بوو.
غًؤنؤؽ ثيَـ ئةوةى بهوشضيَت نوضِةنةى خؤى واتة (ئاْتيؤنؤؽ) بة ؾاظازةى ديَٓؿري
ضِاطةياْسبوو ،زةيةويػت ية زةغةآلت بهؿيَتةوة و تةخت و تادةنةى بسات بة نوضِةنةى و
خؤى ية غوضيَهى خانى يؤْإ ثؿوو بسات و ئاغووزة بيَت.
َرياتى غًؤنؤؽ بؤ نوضِةنةى ئاْتيؤنؤؽ بطيَتى بوو ية زةغةآلتساضى بةغةض غةضظةوييةنى
ثاْوبةضئ نة بة ٖؤى ظؤضى ْةتةوة و ئايٓةناْييةوة ،فةضَاْطِةوايي تيايسا ناضيَهى غةخت بوو.
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ئاْتيؤنؤؽ ية غةضةتاوة ْاضاضبوو بهوشى بابى ببةخؿيَت و فةضَاْطِةوايي َةنسؤْياؾي ثيَ
بػجيَطيَت ،ية غةضزةَى ثاؾايةتيي خؤى ية ( 281تا  261خ .ظ) يةطةٍَ ظؤض ياخيبووْسا
دةْطا ،نة غةخترتيٓيإ ياخيبووْى غوضيا بوو ،ئاْتيؤنؤؽ نة بة تووْسى و ضِةقييةنى ظؤض
تواْى ياخيبووْى غوضيا زاَطنيَٓيَتةوة ،زواى ئةو غةضنةوتٓة ْاظْاوى (غؤتةض) واتة
ضظطاضيهاضى بؤ خؤى زياضى نطز.
زايهى ئاْتيؤنؤؽ ْاوى (ئاثاَا) بووٖ ،ةضضةْسة نضى يةنيَو ية غةضزاضة ئيَطاْييةناْى
زاضيوؾي غيَيةّ بوو بة ْاوى (ئيَػجيتاَئَ) ،بةآلّ ئةو ية بابى تووْستط بوو بةضاْبةض بة
ئيَطاْييةنإ.
َةت ية
غًؤنؤؽ ْيهاتؤض ثيَساططى زةنطز تةواوى ْاَة طؤضِيٓةوة و فةضَاْةناْى زةوي
َهى ئاغايي ْاضاض ْةزةنطز ية
غةضتاغةضى ئيَطإ بة ظَاْى يؤْاْى بيَت ،يةطةٍَ ئوةؾسا خةي
ؾويَٓة طؿتييةنإ بة يؤْاْى بسوئَ ،بةآلّ ئاْتيؤنؤؽ زواى بووْى بة ثاؾا فةضَاْيسا تا ية
ٖةَوو ئيَطإ ٖةَووإ بة ظَاْى يؤْاْى بئاخعٔ .ئاغايية نة ئةو فةضَاْة ية طوْسإ و ئةو
ؾويَٓاْةى ضِاغجيَطزضاواْى ئاْتيؤنؤغي ييَ ْةبوو ،ديَبةدىَ ْةزةنطا ،ية ؾاضة طةوضةنإ نة
ثياواْى ئاْتيؤنؤؽ بةضزةواّ ية ٖاتوضؤ بووٕ ،بة تووْسى ئةو ضيَٓويَٓيياْة ديَبةديَ زةنطا.
َو
ِاغجيَطزضاوإ يةْيَو باظاضِ و ضيَطةناْى ْيَو ؾاض ية بةضاْبةض ئةو ؾويَٓاْة زةوةغتإ نة خةي
بؤ نطِئ و فطؤؾذي ييَ يإ زةوةغتإٖ ،ةض نة يةنيَهيإ زةبيٓى بة فاضغي بئاخعيَت،
زةغتطرييإ زةنطز و زةيإ بطز بؤ الى ناضبةزةغتإ ،ئةواْيـ بة يةى غههةى ظيو ية زضاوى
َهى ئاغايي غةخت بوو ،ضووْهة
(ئاْتيؤنؤؽ) غعايإ زةزا ،ثيَساْي ئةو ثاضةية بؤ خةي
َو نة يؤْاْيإ
بةضاْبةض بوو بة ثاضةى زوو ضؤش ناضنطزْيإ ،ية ئاناَسا واى ييَٗات ظؤضيٓةى خةي
َةنإ زةئاخعري و
َبووٕ و ية ؾويَٓة طؿتييةنإ بة ئاَاشة و ْيؿاْة وةى نةضِ و الي
ْةزةظاْى الي
َةبةغتيإ زةطةياْس ،بؤ ئةوةي زةغتطري ْةنطئَ و ْاضاض ْةبٔ يةى غههة ية زضاوى
ئاْتيؤنؤؽ بسةٕ.
ئةو تووْسناضيية ية غةضزةَى ديَٓؿيٓة بةضزةواّ غةضخؤؾةنةى ئاْتيؤنؤؽ ،نة َاوةى
َسايةوة ،بؤية
زةغةآلتيى نوضت بووْ ،ةَا ،زواتط ية غةضزةَى زواى ئةو ثياوة زووباضة غةضيٗةي
ناتيَو غةضزةَى ثاؾايةتيي غًونى نؤتايي ٖات ،ظَإ و ضيَٓووغي ئيَطاْييةنإ طؤضِابوو بة
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يؤْاْى .ضِووْة نة ية ؾويَٓة زووضةنإ و طوْسةنإ ٖيَؿتا ٖةْسىَ نةؽ بة فاضغي زةزوإ،
بةآلّ يةو ؾويَٓاْةى ؾاضغتاْى بووٕ ،تةْيا ظَاْى يؤْاْى زةْووغطا و قػاْى ثيَ زةنطا.
ئاْتيؤنؤؽ ظؤض ٖؤططى بابةتة زةضياييةنإ بوو ،غيَ ناضى يةو بواضةزا نطزٖ ،ةضغيَهيإ
ؾياوى باغٔ:
يةنةّ ئةوةبوو نة زةضياغاالضيَهى يؤْاْى بة ْاوى (ثاتطؤنؤٍ) ضِاغجاضز تا تةواوى زةضياى
َاظةْسةضإ بطةضيَِت و ظاْياضيي تةواو يةباضةى ٖةَوو نةْاضةناْى وةضبططيَت ،نة ية نويَى ئةو
َبةتة َاظةْسةضإ
زةضيايةوة زةتواْطيَت بة نةؾتيي بؤ ٖيٓسغتإ طةؾت بهطيَتٖ ،ةي
زةضياضةيةنى زاخطاوة ،ضيَطةى بؤ ئاوى ئاظاز ْيية و ْاتواْطيَت يةويَوة بة نةؾتيي بضري بؤ
ٖيٓسغتإ ،بؤية زووضاضى غةضغووضَِإ زةبري ناتيَو ئةو بابةتة يةاليةٕ غةضزاضيَهى يؤْاْى
زيَتة ثيَـ و زةثطغري بؤض غةضزاضيَهى يؤْاْى ٖيَٓسة بيَ ظاْياضيية نة ئةوة ْةظاْيَت؟! ،بةآلّ
ئةونات ضِووباضي دةحيوٕ ،غةضضاوةى ية ؾاخةناْى بانوضى ٖيٓسغتاْةوة زةضِشاية ْيَو ئةو
زةضياضةية ،ية ناتيَهسا ئيَػتة زةضِشيَتة ْيَو زةضياضةى ئاضاٍَ (خواضةظَى نؤٕ).
زةضياواْةنإ بةٖؤى ئةوةى ئاوى دةحيوٕ ية بانوضى ٖيٓسغتاْةوة زةضِشيَتة ئةو زةضيايةوة،
برييإ نطزةوة ،نة يةواْةية بتواْطيَت يةو ضيَطةوة بةضةو ٖيٓسغتإ بطِؤٕ ،بةآلّ زةضنةوت نة
ئةو ناضة ئةغتةَة و ضِووباضي دةحيوٕ ية بةؾةناْى غةضةوةيسا بؤ نةؾتريِاْى ْابيَت ،ية
اليةني زيهة بةؾيَهى ظؤضى ئةو ضِووباضة تا غةضضاوةنةى بة زةظةضةيًي ؾاخاوى غةختسا
تيَجةضِ زةبوو.
ثاتطؤنؤٍ زةضياواْى يؤْاْى ْةيتواْى ضيَطةيةى بؤ طةيؿذي بة ٖيٓسغتإ ية ضيَطةى زةضياى
َاظةْسةضاْةوة بسؤظيَتةوة ،ية بةضاْبةضزا ئةوةى بؤ زةضنةوت نة ية زةضياى خةظةضزا دؤضةناْي
َاغي غجى و َاغي ئاظازى ييَ ْيية ،ئةو دؤضة َاغيية تةْيا ية نةْاضةناْى ئيَطإ ٖةٕ،
ئةونات ئةو وآلتة زةنةوتة غةضووى زةضياى خةظةض بة وآلتى خةظةض ْاوزةبطا.
َى يؤْاْى نطزى تا ئيَػتةف َؿتوَطِي ظؤضي يةغةضة ،بؤية تا ئةَطِؤف
زؤظيٓةوةنةى ثاتطؤنؤي
ٖؤناضة ظاْػتييةنةى ْةزؤظضاوةتةوةٖ ،ةضضى يةباضةيةوة زةوتطيَت تةْيا ططضياْة و ٖيض ظاْايةى
ْاظاْيَت بؤضى َاغي غجى و َاغي ئاظاز ية نةْاضة بانوضييةناْى ئةو زةضياية ْابيٓطيَت و يةوىَ
ْاشئ.
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زووةّ ناضى ططيٓطى ئاْتيؤنؤؽ ئةوة بوو ،نة ية تةْيؿت ئةو طةضِووةى ئةَطِؤ بة طةضِووى
ٖوضَع زةْاغطيَت ،زةضواظةى نةْساوى فاضغة ،بةْسةضى الئؤزيػاى زاَةظضاْس ،زواتط بة
بةْسةضى (طؤَبيَطؤٕ) ْاغطا ،نة ٖةَإ بةْسةض عةباغي ئةَطِؤية.
َةوة زةضياى
َيسا بة ٖؤى ناْاي
غيَيةّ ناض نة ئإ تيؤنؤؽ نطزى ئةوة بوو نة ٖةوي
َاظةْسةضإ بة زةضياى ضةف ببةغتيَتةوة .ئيَػتة ضيَطة ية زةضياى َاظةْسةضإ بؤ زةضياى ضِةف
َطا و زؤٕ) ٖةية ،يةو ؾويَٓةى ئةو زوو ظيَة ظؤض ية
ية ضيَطةى بةيةى طةياْسْى ظيَةناْى (ظؤي
يهرتى ْيَعيو زةبٓةوة بة نةْاٍَ بةيةنةوة بةغرتاوْةتةوة و نةؾتيواْيَو نة بة نةؾتييةنةى ية
َةزا تيَجةضِ بووٕ
َطا ،زةتواْيَت زواى تيَجةضِ بووٕ بةو نةْاي
زةضياى َاظةْسةضإ زيَتة ْاو ظيَى ظؤي
ية ظيَى زؤٕ ،بطاتة زةضياى ضِةف.
َبهةْيَت و
َيَو ية خانى قةوقاظياوة ية ْيَوإ ٖةضزوو زةضيا ٖةي
َيسا نةْاي
ئاْتيؤنؤؽ ٖةوي
ئةو ناضةى تةْاْةت ئيَػتةف ناضيَهى طةوضة و غةختة ،دا ض داى ئةوةى ئةونات بة نوييٓط
ٖةيهةْسٕ زةنطا و بة بيٌَ خؤيةنة الزةزضا .ويَطِاى ئةوةف ئةو َاوةى زوو غاٍَ ية زةضياى
َهةْسْى نةْاٍَ بوو و زواتط بة ٖؤى غةختى ناضةنة و
َاظةْسةضإ بةضةو ضؤشئاوا غةضطةضَى ٖةي
َططت.
ظؤضى تيَضووْةنةى زةغتى يةوناضة ٖةي
غًؤنؤؽ بابى ئاْتؤنؤؽ ية بابةت ئايٓةوة ظؤض يةطةٍَ ئيَطاْييةنإ تووْس بوو ،بةآلّ
ضيَطةى ية ظَاْى قػة نطزٕ ية ؾويَٓة طؿتييةنإ ْةزةططت و ٖيض ناضى بة ؾيَوةى ضيـ و
ثطض و دًوبةضطى ثياوإ ْةبوو ،بةآلّ ئاْتيؤنؤؽ ْةتةْيا ثياواْى ئيَطاْى ْاضاض نطز ية ؾويَٓة
طؿتييةنإ و ئةو ؾويَٓاْةى فةضَاْبةضاْى ئاْتيؤنؤغي ييَ بوو بة ظَاْى اليةنإ بسوئَ،
َيإ بتاؾٔ و ثطضيإ نوضِت
بططةتةواوى ثياواْى ْاضاض نطز وةى يؤْاْييةنإ ضيـ و مسيًَ
بهةْةوة.
ضووْهة ئةو زةيةويػت ئيَطاْييةنإ ية ٖةَوو ضواْطةيةنةوة بهاتة يؤْاْى ،فةضَاْى نطز
تا ثياوإ دًوبةضطى وةى ٖى يؤْاْييةنإ يةبةض بهةٕ ،ئةو فةضَاْةف ية ؾاضةنإ نةوتة
َو ٖةضوةى داضإ ثؤؾانيإ
بواضى ديَبةديَهطزٕ ،ية طوْسةنإ و ؾويَٓة زووضة زةغتةنإ خةي
ية بةضزةنطز.
زيؤزؤضى غيػيًى زةَييَتٖ :ةضضةْسة ية ئايٓى ئيَطاْييةنإ خؤنوؾذي ْةبوو ،تةْاْةت بة
طوْاٖيَو زازةْطا نة بةخؿيٓى ْةبوو ،بةآلّ ٖةْسىَ ية ثياوإ خؤيإ زةنوؾت تا ضِيـ و
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َيإ ْةتاؾٔ ،ئةوإ ئةو ناضةيإ بة ثػتى ٖةشَاض زةنطز و ْةياْسةتواْى بةضطةى ئةو
مسيًَ
َياْسا ئاْتيؤنؤؽ يةْيَو ببةٕ.
ْةْطيية بططٕٖ ،ةْسيَو ية ثياواْي زيهةى ئيَطاْيإ ٖةوي
ئاْتيؤنؤؽ نوضِيَهى ٖةبوو بة ْاوى باونى (غًؤنؤغى) ْاو ْابوو ،بة ؾاظازةى ديَٓؿري
زاْطا بوو ،ئةو نوضِة ئةو ٖةَوو تووْسييةى باونى ية ٖةَبةض ئيَطاْييةنإ ثيَ باف ْةبوو ،بؤية
يةطةٍَ ئةوزا نؤى ْةبوو ،ئيَطاْييةنإ ئةو نوضِةيإ خؤف زةويػت ،ضووْهة اليةْططيإ بوو ،بة
وتةى زيؤزؤض ئيَطاْييةنإ بؤ نوؾتٓى ئاْتيؤنؤؽ يةطةٍَ ئةو نوضِةزا ضيَو نةوتٔ.
ئةطةض ثطغياض بهطيَت نة ضؤٕ ئةو نوضِة ْاغطاو بة (غًؤنؤؽ) بؤ نوؾتٓى باونى يةطةٍَ
َيَت
َطة زيَٓيٓةوة ،ئةو زةي
ئةوإ ضيَو نةوتٔ؟! ،بؤ ئةوةف وتةى زيؤزؤض بة طةواٖي و بةي
دةْطة بطانوشييةناْى يؤْاْييةنإ ية زواى َطزْى ئةغهةْسةض بة ضِازةيةى ئاناض و ضةوؾتى
يؤْاْييةناْى ؾيَواْس ،نة نوؾتٓى نوضِ بة زةغتى باوى ياخؤ ثيَضةواْةنةى ئاغايي بيَت،
تةْاْةت نوؾتٓى خوؾو و زايو بؤ ئةوإ ئاغايي بوو ،ية ٖةض ؾويَٓيَو نة غةضزاضيَهى
يؤْاْى زةطةيؿتة ثاؾايةتيي ،خؤى و ؾويَٓهةوتوواْى نوؾذي و نويَطنطزْى نةغوناضى خؤيإ
بة ناضيَهى ئاغايي زةظاْىٖ ،ةض بؤية ئةو ضِةوتاضةي غًؤنؤؽ نة ويػتى بابى بهوشيَت
َيَت :يةنيَو ية بطازةضةناْى
ؾتيَهي ْاَؤ ْيية يةو ضِةوؾة ؾيَواوةزا ،بةآلّ وةى زيؤزؤض زةي
َى ئةو بابةتةى بة ئاْتيؤنؤؽ طةياْس ،ئةويـ فةضَاْى بة يةنيَو ية زازوةضةنإ نطز
غًؤنؤؽ ٖةواي
َيٓةوة يةطةٍَ غًؤنؤغي نوضِ و بيػتٓى وتةى
َسا بهات ،زازوةض زواى ييَهؤي
َيٓةوةى يةطةي
تا ييَهؤي
نةغاْى ئاطةزاض ،ضاثؤضتى خؤى طةياْسة ئاْتيؤنؤؽ ،نة بيَطوَإ نوضِةنةى يةطةٍَ ٖةْسيَو نةؽ بؤ
نوؾتٓى ئةو ضيَو نةوتووة.
ئاْتيؤنؤؽ بطِياضيسا غًؤنؤغي نوضِى بة ؾيَوةيةى غعا بسات ،نة ببيَتة ثةْس بؤ ٖةَووإ،
بؤية ٖةَوو ئةو غةضزاضاْةى خؤى نة ثيَي وابوو ضؤشيَو ية زشى ياخى زةبٔ بؤ خوواْيَهى ْإ
خواضزٕ باْطٗيَؿت نطز ،ئةو ناتةى ٖةَووإ زاْيؿذي و زةغتيإ بة ْإ خواضزٕ نطز ،غةضى
بطِاوى غًؤنؤغيإ ٖيَٓا ،نة ٖيَؿتا ضاوى نطاوة بوو ،يةغةض غيٓييةى زاْطابوو ،خػتياْة
ْاوةْسى َيَعى ْإ خواضزٕ ،ئاْتيؤنؤؽ وتى :ئةوة غةضى غًؤنؤغي نوضِى َٓة ،نة ويػتى
َى ئةو
َسا بهات ،بؤية غةضيِ بطِى و ية الؾةنةى دياّ نطزةوةٖ ،اواض بة َاي
ْاثانيِ يةطةي
َسا بهات.
نةغةى بيةويَت ْاثانيِ يةطةي
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زواتط تةواوى ئةو نةغاْةى ببووْة ٖاوناض يةطةٍَ غًؤنؤؽ بؤ بةديَطةياْسْى ئةو ئةضنة،
ٖيَٓطاْة ئةوىَ ،بة بةض ضاوى َيواْةناْةوة نة غةضطةضَى خواضزٕ و خواضزْةوة بووٕ ،زةغتيإ
بة غةضبطِيٓيإ نطزٖ ،يَٓسة خوئَ يةْيَو تةالضةنةزا ضشا نة القى َيواْةنإ نةوتة ْيَو خوئَ و
َةنة ْةَا ،الؾةناْيإ زةبطزة ْيَو
ضيسيهة ديَطة بؤ زاْاْى الؾة بيَ غةضةنإ يةْيَو ٖؤي
َة غةضبطِزضإ ئيَطاْى بووٕ.
َبةتة ٖةَوو ئةواْةى يةو ٖؤي
سةوؾةى نؤؾوٖ ،ةي
ضؤشى زواتط ئاْتيؤنؤؽ نوضِة بضوونةنةى نة بة (ئاْتيؤنؤؽ) ْاو زةبطا بة ؾاظازةى
ديَٓؿري ضِاطةياْس ،نة ٖةضزةّ غةضخؤف بوو ،نةَونوضتي زيهةيؿى ٖةبوو ،تا ئةو ناتةى
بابى ظيٓسوو بوو ْةيسةويَطا غةضخؤؾي و نيَُاغييةناْى زةضخبات.
َى ( 261خ .ظ) َطز و نوضِة طةدمةنةى واتة ئاْتيؤنؤغي زووةّ
ئاْتيؤنؤغي يةنةّ ية غاي
بوو بة ديَٓؿيٓى ،يةنةّ ضِووزاوى ططيٓطى غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةو بطيَتى بوو يةوةى
(ئاظؤنا) ثاؾاى ٖيٓسغتإ واتة ثاؾاى (غيَٓس و ثودماب) ،نة ئيَػتة بة ثانػتاْى ضؤشئاوا
ْاغطاوة ،ؾاْسيَهى ية ْيَطزضاوةناْى خؤى ْاضز بؤ نؤؾهى ئةو.
ئةو ؾاْسة ٖةْسيَو زياضييإ يةاليةٕ ثاؾاى ٖيٓسغتإ بؤ ئاْتيؤنؤغي زووةّ ٖيَٓابوو،
ْاَةنةى ئةويإ نة بة ظَاْى غاْػهطيت ْووغطابوو بؤ ثاؾا وةضطيَطِاية غةض ظَاْي يؤْاْى.
يةو ْاَةيةزا ثاؾاى ٖيٓسغتإ زاواى ية ثاؾاى ئيَطإ زةنطز ،نة بيَتة غةض ئايٓى بووزى.
ئاظؤنا ثاؾاى ٖيٓسغتإ يةنيَو ية ضِووخػاضة زياضةناْى َيَصووى ديٗاْة و ديَطةى
غةضغووضِ َاْة نة ئةو بةو ؾيَوة برينطزْةوةيةى ضؤٕ تواْى َاوةيةنى ظؤض ثاؾا بيَت .ئةو
يةنةَري نةؽ بوو ية ديٗاْسا نة ْةخؤؾداْةى ئاشةآلْى زضوغت نطز ،ية ٖةض ْةخؤؾداْةيةى
زوو ثعيؿو و ضواض ياضيسةزةضى ثعيؿو و بيػت ثةضةغتاضى نطزة بةضثطؽ ية ضاضةغةضنطزْى
َة ْةخؤؾةنإ و ثيَساْى ئاييو و ئاو ثيَيإ.
ئاشةي
ئاظوونا يةو ضؤشة نة بوو بة ثاؾا تا ئةو ضؤشةى َطز ،فةضَاْى نوؾتٓى نةغي زةضْةنطز،
ئةغتةَة دطة ية ٖيٓسغتإ نة زاْيؿتوواْى بووزايي بووٕ ،بتواْطيَت بةو ؾيَوةية
َهى خطاثهاض و تاواْباض
زةغةآلتساضى بهطيَت ،ضووْهة يةْيَو ْةتةوةناْي زيهةزا خةي
َو تاٍَ زةنةٕ ،بؤية ئةوةى زةغةآلتساضة ْاضاضة ئةوإ غعا بسات تا
زةضزةنةوٕ و شيإ ية خةي
َٓةوةؾيَتةوة و ييَو ْةتطاظيَت ،بؤية ئاظؤنا ْةيسةتواْى ية
َطة يةبةض يةى ٖةي
نؤَةي
َى
َهى ٖيٓسغتإ ضووْهة بؤزايي بووٕٖ ،ةوي
َطةيةى ثاؾا بيَت نة بووزايي ْةبٔ ،خةي
نؤَةي
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ئاظاضى يةنسييإ ْةزةزا و خؤيإ ية نوؾتٓى ئاشةٍَ زةثاضاغت و طؤؾتى ئاشةآلْيإ ْةزةخواضز،
ٖةَوو خواضزْةناْيإ ضِووةنى بووٕ ،ظؤضتط ئةو خواضزْاْةيإ زةخواضز نة بة خاوى زةخوضإ،
ضِةوتاضيإ يةغةضخؤ بوو ،بؤية ئاظؤنا زةيتواْى بيَ ئةوةى فةضَاْى غعازإ زةضبهات،
ثاؾايةتيي بهات.
ئةو ضؤشةى ْيَطزةناْى ئاْتيؤنؤؽ ية ثايتةختى ئيَطإ طةيؿتٓة خعَةتى ئاْتيؤنؤغي
زووةّ ،ئةو َةغت بوو ،بةآلّ ئةوإ نة ية ٖيٓسغتاْةوة ٖاتبووٕ ْةياْسةظاْى نة َةغتة،
زواى ئةوةى ْاَةى ثاؾاى ٖيٓسغتاْيإ بؤ وةضطيَطِا ،ئةو وتى َٔ" :ويَطِاى ئةوةى زةظامن
خوزاوةْسياْى طةوضة ية يؤْإ ظؤضٕٖ ،يضيإ ْاثةضغتِ ،ئةى ضؤٕ خوزاوةْسى ثاؾاى ئيَوة
بجةضغتِ".
زواى ضةْس ضؤشيَو ية َاْةوة ،ؾاْسة ْيَطزضاوةنةى ٖيٓسغتإ نة زةياْةويػت بطةضِيَٓةوة بؤ
َةت بؤ طةضِاْةوة ضووْة الى ئاْتيؤنؤغي زووةّ .زيػإ ئةو
وآلتةنةيإ ،بؤ وةضططتٓى َؤي
َةتى ييَسةنةٕ ،فةضَاْى نطز تا
َةغت بوو ،ناتيَو بيػتى ئةْساَاْى ؾاْسةنة زاواى َؤي
ٖةَوويإ غةضبربِٕ ،بةآلّ ْةظاْطا بؤ ئةو فةضَاْةى زةضنطز.
ؾاْؼ ياوةضى ئةوإ بوو ،يةوناتةزا (ثاتطؤنؤٍَ)ي زةضياغاالض يةويَٓسةض ئاَازة بوو،
ئاْتيؤنؤؽ تةْيا قػةى ئةوى ثةغةْس زةنطز ،ثاتطؤنؤٍَ تهاى ييَ نطز ،نة نوؾتٓى ئةْساَاْى
ؾاْسةنة تا غجََسةي بةياْى ديَبةدىَ ْةنات.
َؤثةيةى ية ئاَؤْيانى نطزة ْيَو خواضزْةوةى
ثاتطؤنؤٍَ ٖةض ٖةَإ ئيَواضة ضةْس زي
ئاْتيؤنؤؽ تا َةغتى ييَ زووض خباتةوةْ ،يو ناتصَيَط زواى ئةوةى ئاْتيؤنؤؽ خواضزْةوةنةى
خواضزةوةَ ،ةغتييةنةى ْةَا ،ثاتطؤنؤٍَ نة ظاْى ئةو َةغتييةنةي ْةَاوة ،ثطغياضى نطز نة
ئايا زةظاْى ئةَطِؤ ض فةضَاْيَهت زةضنطزووة؟.
ئاْتيؤنؤؽ وةى ٖةَوو َةغتةنإ تاظة زةٖاتةوة غةضخؤ و ضِووزاوةناْى ئةوناتى وةى
خةياٍَ زةٖاتةوة بري ،وتى :بريَة نة فةضَاْى نوؾتٓى ضةْس نةغيَهِ زةضنطز ،بةآلّ ْاظامن
ئةوإ نىَ بووٕ و بؤ ئةو فةضَاْةّ زةضنطز.
َةيإ
ثاتطؤنؤٍَ وتى :ئةوإ ئةْساَاْى ؾاْسى ْيَطزةى ٖيٓسغتإ بووٕ ،نةَرتئ ٖةي
ْةنطزبوو ،ئةطةض َٔ تهاّ ية تؤ ْةنطزباية تا نوؾتٓى ئةوإ زواخبةيت ،بؤ غجيَسةي ضؤشى
زاٖاتوو ،ئةوإ ٖيضيإ ظيٓسوو ْةزةَإ.
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َةتةت ية َٔ وةضططت.
ئاْتيؤنؤؽ وتى :باؾت نطز نة ئةو َؤي
ثاتطؤنؤٍَ وتى :ئةو نةغاْةى ضات غجاضزووٕ بؤ ديَبةديَهطزْى فةضَاْةنة باْط بهة و
ثيَيإ ضِابطةيةْة نة بة تةواوةتى بة فةضَاْةنةتسا ضوويتةوة ،غةباضةت بة ؾاْسى ٖيٓسغتإ،
ئةوإ ئاظازٕ بؤ ٖةض ؾويَٓيَو نة زةخواظٕ بضٔ.
ئاْتيؤنؤؽ ضِاغجيَطزضاوةناْى بةديَطةياْسْى ئةضنةنةى باْط نطزٕ و ئاظازبووْى
ؾاْسةنةى ثيَيإ ضِاطةياْس و وتى زةناضٕ بؤ ٖةض ؾويَٓيَو نة زةياْةويَت بطِؤٕ ،ثاتطؤنؤٍَ ٖةض
ٖةَإ ضؤش ئةْساَاْى ؾاْسةنةى ية ثايتةخت نة ؾاضى (غًونيية) بوو ،زةنةوتة نةْاضى
زجيًة ،بطزة زةضةوة و بةضِيَي نطزْةوة ،ضووْهة زةتطغا ئةطةض ئةو ؾاْسةى ٖيٓسغتإ تا ضؤشى
زواتط ية ثايتةخت سييَٓٓةوة ،ئاْتيؤنؤؽ ية ضؤشى زاٖاتووزا ية ناتيَو نة َةغت زةبيَت
فةضَاْةنةى خؤى بريزيَتةوة و ئةوإ زةنوشيَت ،بةآلّ ثاتطؤنؤٍَ نة زةضياغاالض بوو ،بةضزةواّ ية
نؤؾو زةبوو ،تا ئةو نةغة بيَ تاواْاْةى زةنةوتٓة بةض ضِقى ئاْتيؤنؤؽ ،ضظطاض بهات.
تانة غووزى َةغتبووْى بةضزةواَى ئاْتيؤنؤؽ ئةوة بوو نة يةبةض َةغتييةنةى فطياى
َى ْةزةزا تا بةضاْبةض ظَإ و ئايٓى ئيَطاْييةنإ تووْسى
ناضوباضى سهووَةت ْةزةنةوت و ٖةوي
بٓويَٓيَت ،بؤية ئيَطاْييةنإ وةى داضإ َةظزا ثةضغتييإ زةغت ثيَ نطزبؤوة ،واتة ئةوةى تا
ئةونات بة ْٗيَٓى زةياْهطز ئاؾهطايإ نطز ،ضووْهة ئاْتيؤنؤؽ بةضزةواّ ؾةضابى زةخواضزةوة و
ؾةضابى ثيَ خؤف بوو ،ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةوزا ضةظةناْى َيَو ية ئيَطإ ظؤض ظيازيإ نطز ،ئةو
ْةتةْيا ية زةظةضة غاضز و فيَٓهةنإ نة بؤ ضاْسْى زاضي تطيَ ياخؤ َيَو باف بوو ،ثةضِةى بةو ناضةزا،
بططة ية ْاوضة طةضَةناْيـ نة بؤ ضاْسْى َيَو باف ْري ،دووتياضاْى ْاضاض نطز تا َيَو بضيَٓٔ ،بةو
ناضةؾيإ ؾةضابيإ زةغت بهةويَت.
داضيَهيإ ئاْتيؤنؤغي زووةّ ية نةْاضى زةضياضةى ضيضةغت ئاؾيَهى ئاوى بة ضؾتٓى ؾةضاب
خػتةطةضِ ،داضيَهي زيهةيـ ية ناغجئَ (قةظووئ) ية سةوظيَهى طةوضةى ثطِ ية ؾةضابسا ،بةيةَي
ييَدوضِى.
َةت
ئاؾهطاية ناتيَو ثاؾايةى بةضزةواّ َةغت بيَت و ناتى ْةبيَت بة ناضوباضى زةوي
ضِابطات ،زؤخى وآلت ضى ييَ بةغةض زيَتٖ ،ةَوو زةغةآلتساضاْى ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ ئةوةى
ويػتبايإ زةياْهطز ،ضووْهة زةياْعاْى ييَ ثيَضيٓةوة يةناضزا ْيية ،نةغيـ تواْاى ْيية ية
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الى ثاؾا غهاآل بهاتٖ .ةْسىَ ية زةغةآلتساضاْى ئيَطإ نة ظؤضيإ َتُاْةيإ بة زؤخى
ئاْتيؤنؤؽ ٖةبوو ،تطغيإ ييَ ْةبووٖ ،يَٓسة غتةَيإ زةنطز نة ديَطةى غةضغووضَِإ بوو.
زيؤزؤتؤؽ فةضَاْطِةواى وياليةتى بانرتيا (باختةض) بوو ،بادى بؤ ٖةَوو َطيؿهيَهى
ٖيًَهةنةض غةثاْس بوو بة ضيَصةى غي ٖيًَهة ية غاَييَهسا ،بةو ثيَوةضة زةضزةنةويَت نة غتةّ
َو طةيؿتووةتة ض ضِازةيةىٖ .يَؿتا ثيَٓر غاٍَ ية ثاؾايةتيي ئاْتيؤنؤغي زووةّ
يةطةٍَ خةي
ْةضِؤيؿتبوو نة بانرتيا ية ئيَطإ ديا بؤوة و زيؤزؤتؤؽ خؤى بة ثاؾا ْاغاْس و تادى نطزة
غةض.
َي زةضياغاالض ية طةؾتيَهى زةضيايي ٖاتبؤوة و ية نؤؾو بوو ،بةو
ضؤشيَو نة ثاتطؤنؤي
زةضَاْةى الى بوو ئاْتيؤنؤغى ية َةغتى ضِظطاض نطز و ثيَي وت :زيؤزؤتؤؽ وياليةتيى
بانرتياى زاطرينطزووة و ثيَويػتة ئةو غعا بسات.
ئةو ضؤشة ئاْتيؤنؤغي زووةّ يةى ية غةضزاضةناْى بة ْاوى (ئاؾيٌ) ضِاغجاضز تا بة
يةؾهطيَهةوة بطِواتة بانرتيا و زيؤزؤتؤؽ بة ظدمري ببةغتيَتةوة و بيٓيَطيَت بؤ ثايتةخت ياخؤ
غةضى بؤ بٓيَطيَتةوة و غةز ٖةظاض غههةى ظيَطِى بة ْاوى ئاْتيؤنؤؽ بة زياضى وةضبططيَت.
َهى ْيَو نؤؾو ضيَههةوت ،زة ضؤش خؤى ؾاضزةوة ،زواى ئةوة
ئاؾيٌ يةطةٍَ ٖةْسىَ ية خةي
غةضى نةغيَهى بيَ تاواْى بؤ ئاْتيؤنؤؽ ٖيَٓا و وتى ئةوة غةضى زيؤزؤتؤغة و غةز ٖةظاض
غههةى ظيَطِى بة زياضى وةضططتٖ ،ةْسيَهى زابة ئةواْي زيهة و ئةوةي زيهةيـ بؤ خؤى
َايةوة.
ية غًونييةى ثايتةختى ئةوغاى ئيَطإ نة ية نةْاضى زجيًة بوو ،تا بةنرتيا بةو ئاَيَطة
ٖيَواؾاْةى ئةونات ،نة ْيَعيهةي زوو َاْط ضيَطة زةبوو ،ئةطةض ئاؾيٌ ويػتباى بة
يةؾهطيَو بةضةو بانرتيا بضيَت و بيَ ويَػتإ غةضى زيؤزؤتؤؽ بربِيَت و بطةضِيَتةوة ،ثيَويػتى
بة ضواض َاْط ٖةبوو ،بةآلّ َةغتى بة ضازةيةى بة غةض ئاْتيؤنؤؽ ظاٍَ ببوو ،نة ْةيسةتواْى
دياواظيى ية ْيَوإ ئةو ضيَطةية نة ضواض َاْطى زةخاياْس و َةوزاى زة ضؤشى ييَ تيَو ضوو
بوو.
ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ و يةو ْاوضةيةى بة (ثاضتيا) ْاغطابوو ،ثياويَهى َةضِزاض ٖةبوو بة ْاوى
(ئةضؾةى) نة وةى شَاضةيةنى ظؤض ية ثياواْى ْاوزاضى خؤضاغأْ ،ويَطِاى ئةوةى ؾوإ بوو،
بةآلّ خوزإ ظاْػت بوو.
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َهى ثاضتيا ية تةواوى
ئيَػرتابووٕ ية دوططافياى َيَصوويي خؤى ْووغيويةتى :خةي
زاْيؿتوواْى زيهةي ئيَطإ ظيطةنرت و تيَطةيؿتوتط بووَٕ ،ةبةغتى ئةو ية ثاضتيا ٖةَإ
خؤضاغإ و بانوضى ضؤشئاواى وآلتى ئةفغاْػتاْة.
َهى
ئيَػتةف ئةو دياواظيية ية ْيَوإ زاْيؿتوواْة ضةغةْةناْى خؤضاغإ بة تايبةتى خةي
َةؾٗةز و ؾويَٓةناْي زيهةي ئيَطإ ٖةغتى ثيَ زةنطيَت ،تةْيا ثيَويػتة خاوةٕ ٖعضيَهى
َيَتةوة تا
َيٓةوة ،ية وضة و ٖؤؾي زاْيؿتوواْى ؾاضة دياواظةناْى ئيَطإ بهؤي
ضِاٖيَٓسضاو بؤ ييَهؤي
تيَ بطات نة زاْيؿتوواْى خؤضاغإ ،بة تايبةتى زاْيؿتوواْى ؾاضى َةؾٗةز ية ئةواْي زيهة
َهةوتوو ية خؤضاغإ ظؤضتطٕ بة
َهى ٖةي
بةٖؤؾرتٕ ،بة ٖةَإ ٖؤناضيؿة نة شَاضةى خةي
َهى ؾويَٓةناْي زيهة.
بةضاوضز بة خةي
ثاضتياى غةضزةَاْى نؤٕ و خؤضاغاْى ئيَػتة ،بةضزةواّ ٖةْسىَ دووتياضى ٖةبووة ،نة ظاْا
َيؿيإ ٖةبووة ،نة خاوةٕ ظاْػت بووٕ .فريزةوغي ية غةزةى ضواضةّ و غةظازي ية
بووٕ و ئاشةي
َةوة
غةزةى ثيَٓذةّ و خوادة ْيعاَوغيويو ية غةزةى زواتط دووتياض بووٕ ،ية ضيَطةى نؿتووناي
شياْيإ بةغةض زةبطز ،تا غةضةتاى غةزةى ضابطزووف ية ؾاضةناْى (خؤضاغإ ،ئةغفةضائ،
دوئ ،توضبةت سيسضية ،توضبةت دةّ ،توضبةت ؾيَذ داّ ،بةؾطؤية ،تووٕ و قائئَ)
َساضي شياْيإ زةبطزةغةض ياخؤ ية بيابإ بة طاغٔ دووتيإ
َاَؤغتاياْى نؤٕ ية ضيَطةى ئاشةي
َسةططتةوة.
َطةناْيإ زةضاْس و بةضٖةَيإ ٖةي
زةنطز و نيًَ
ئةضؾهيـ يةنيَو ية ظاْاياْى خؤضاغإ بوو ،خاوةْى َةضِ و َاآلت بوو ،ئةو ية غتةَى
فةضَاْطِةواى ثاضتيا نة غووزى ْا بةديَي ية َةغتى ئاْتيؤنؤؽ وةضزةططت ،تةْطي ثيَ
َةنةى ْيؿتةديَي ظابوييَػتإ
َضٓطا بوو ،بطِياضيسا فةضَاْطِةوا البسات ،ئةضؾةى و بٓةَاي
ٖةي
بووٕ ،وةى ٖةَوو ثياواْى ئةو زةظةضة باآلبةضظ و ضواضؾاْة بووٕ.
َى ( 251خ .ظ) بة يةؾهطيَهى بضووى ية ثياواْى ظابؤييَػتإ نة
ئةضؾةى ية غاي
ٖةَوويإ غواضى طا زةبووٕ ،ية فةضَاْطِةواى ثاضتيا ياخى بوو ،بةؾي باؾووضى ئةو وياليةتةى
ييَ زابطِى ،نة بة (نوٖػتإ) ْاوزةبطا ،زواتط ية غةضزةَى ئيػالَى ْاوى بة (قةٖػتإ)
زةٖات .فةضَاْطِةواى ثاضتيا يةؾهطيَهى بؤ دةْطى ئةضؾةى ْاضز ،غةضباظةناْى ثةضف و بآلو
بووٕ و ؾهػتيإ خواضز و ٖةْسيَهيإ نوشضإ.
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َى ( 250خ .ظ) ية باؾووضى خؤضاغإ َايةوة ،ئةونات بة يةؾهطة
ئةضؾةى تا غاي
طاغواضةنةىٖ ،يَطؾي بؤ بانوضى خؤضاغإ نطز و فةضَاْطِةواى بانرتيا ٖةآلت ،ئةضؾةى ية
َى ( 256خ .ظ) و بةثيَي ٖةْسيَو طيَطِاْةوة
بانوضى ثاضتياف بؤوة خاوةٕ ٖيَع .ئةضؾةى ية غاي
َى ( 250خ .ظ) خؤى بة ثاؾاى ثاضتيا ْاغاْسٖ ،ةض ئةو ثياوة ظاْاية بووة زاَةظضيَٓةضى
ية غاي
ظدمرية ثاؾايةتيي بةْاوباْطى ئةؾهاْييةنإ.
بة ثيَضةواْةى ْووغيٓةناْى َيَصووْووغاْى غةزةى ْؤظزةيةّ ،ئةضؾةى َةغؤٍ ْةبوو .بططة
َهى خؤضاغإ بوو ،يةطةٍَ بة ثاؾابووْى ضِاغتةوخؤ ياغاخبووْى
ئيَطاْى ضِةغةٕ و خةي
َو ئاظازٕ ية نطزْةوةى ئاطط ية ئاططخاْةنإ.
َوةؾاْسةوة و وتى خةي
ئاططخاْةناْى ٖةي

367

باآلدةستى ثازتةكان لة زؤذهةآلتى ئيَسان

بابةتى زةضنةوتٓى ئةؾو نة ية َيَصووزا بة (ئةغو ياخؤ ئةضؾةى يإ ئةضؾاى) ٖاتووة،
ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ بة ٖؤى ئةو بايةخةى ٖةيبووة وةى زةضنةوتٓى نوضوف زاَةظضيَٓةضى
ٖةخاَةْؿييةنإ و زاضيوؾى يةنةَى بهوشى طؤَاتةى َاغو يةغةض ،يةى يةو ضِووزاوة
َيَصوويياْةية نة طيَطِاْةوةى ظؤضى بؤ نطاوة.
ئةطةض ططضيإ بهةئ نة ية غةضزةَى ئيَػتةزا نةغيَو بؤ غةضؤنايةتيى ئةَةضيها زةضبضيَت،
َئَ نة خؤؾي
زةبيٓري َيسيانإ بة ٖةَوو تواْاياْةوة زةياْةويَت ٖةْسىَ بابةت يةغةض ئةو نةغة بً
ْةيعاْي بيَت ،ئا يةو بابةتةوة زةظاْري نة ية ضابطزووزا غةباضةت بة ثياواْى طةوضة ض وتطاوة.
َساْى ئةؾو يةبةضزةغذي يةطةٍَ طيَطِاْةوةناْى ثيَوةغت
ئةو طيَطِاْةواْةى غةباضةت بة غةضٖةي
بة نوضوؾي طةوضة و زاضيوؾي يةنةّ ظؤض ييَهضووْة .غةضةتا غةباضةت بة ية زايهبووٕ و
ثةضوةضزةنطزْى ئةؾهى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ ،طيَطِاْةوةيةى ٖةية
نة ئيَػتة ٖيض يةى ية َيَصووْووغةنإ ثةغةْسى ْانةٕ ،ضووْهة ٖةْسىَ يةو طيَطِاْةواْة يةطةٍَ
َؤيةى ية
َسا نؤى ْري ،يةواْةف ئةفػاْةى تايبةت بة ثةضوةضزةنطزْى ئةؾو يةاليةٕ ٖةي
ئةقً
ٖيَالْةنةى خؤيسا.
َةواْةناْى ْيَو ؾاْاَةى
ئةطةض ططضيإ بهةئ بةثيَي بطِواى ٖةْسيَو ية ييَتؤشإ ،ثاي
َى)
فيَطزةوغي ٖةَوويإ ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ شياوٕ ،زووض ْيية فيَطزةوغي ضريؤنى (ظاي
واتة بةخيَونطزْى ئةو يةاليةٕ غيُطغى ية ئةؾو وةضططتبيت( ،)1ئاؾهطاؾة فيَطزةوغي
َةواْى طةياْسووةتة ثًةى
( )1فريزةوغي ثةضِتوونى ؾاْاَةى ْووغيوة ،نة بة ٖؤْيٓةوةى ؾيعط ٖةْسيَو ثاي
ئةفػاْةيي ،يةواْةية ٖةْسىَ بابةت ية ؾاْاَةزا بؿيَت بؤ َيَصوو بةناض بئَ ،بةآلّ وةى خؤى زةَييَت" :ضؤغتةّ
َةواْيَو بوو ية غيػتإَٓ ،يـ نطزّ بةو
يًى بوز زض غيػتإَٓ ،ـ نطزّ ضوغتةّ زةغتإ" واتة ضؤغتةّ ثاي
ضؤغتةَةى يةغةض ظاضإ بيَت .بة واتايةني زيهة ٖةْسىَ ية بةغةضٖاتةناْى ْيَو ؾاْاَة تا ضازةيةى ضاغذي،
بةآلّ زةيإ داض طةوضةتط ية قةباضةى خؤيإ خطاوْةتةضِوو" .وةضطيَطِي نوضزى"
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نةغيَهى ضِاغتطؤ بووة ،بؤية ْاوى ئةؾهى ْةطؤضِيوة ،ئةو غةضضاواْةى ئةو بابةتةنةى
ييَوةضططتووٕ ْاوةنةيإ ية ئةؾهةوة طؤضِيوة بؤ ظاٍَ ،ية طيَطِاْةوةناْسا ئةؾو ثطضى زضيَصى غجي
ٖةبووة ،ية طيَطِاْةوةى فيَطزةوغيـ ،ظاٍَ بة ٖةَإ ؾيَوة ثطضى زضيَصى غجى ٖةبووة.
َيَت":يهى نوة بسْاَـ ايربنوة .بة خوضؾيس
فيَطزةوغي ية ثةضِتوونة ظيٓسووةنةيسا زةي
ْعزيو و زووض اظ ططوة".ئةو طيَطِاْةوةية غةباضةت بة ئةؾهة و وتووياْة "ؾاخيَو ية ثاضتيا
َةى ية ناتى
ٖةبووة نة ٖيَٓسة بةضظ بووة ،طةيؿتووةتة ٖةتاو ،بابى ئةؾو ئةو َٓساي
َؤيةى نة ٖيَالْةى يةو ؾاخة
ؾيَطةخؤضيسا ية زاَيَٓى ؾاخةنة زاْاوة تا ية بطغإ سيطيَتٖ ،ةي
َة ؾيَطةخؤضةنة زةباتة ٖيَالْةنةى و ئةؾو ية يووتهةى ؾار يةطةٍَ بيَضووة
بووةَٓ ،ساي
َؤنإ طةوضة زةبيَت.
ٖةي
َطةنإ ٖةض ئةوةية نة
بةَيَطةى ئيَطاْى بووْى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ ظؤضٕ ،يةنيَو ية بةي
َؤ بةخيَو نطاوة .ضووْهة ية ْةتةوة ئاضياييةنإ بؤ صيووْة
ئةؾو يةغةض ؾار و ية ٖيَالْةى ٖةي
َةواْة ئاضياييةنإ بة طيَطِاْةوةى
َُاْةنإ ئةو طيَطِاْةواْةيإ ٖةيةٖ ،ةْسىَ ية ثاي
ٖيٓسي و ئةي
َؤ ثةضوةضزة نطاوٕ و زواتط ية ؾار زابةظيوٕ.
ئةفػاْةنإ ية ٖيَالْةى ٖةي
َى و غتةَهاضييةناْى
ية بةغةضٖاتى زاضيوؾي يةنةّ باغهطا نة ئةوناتةى ئةو فطِوفيًَ
طؤَاتةى بيػت ،بؤ ئةوةى ئيَطاْييةنإ ية زةغت ئةو ضظطاض بهات ،يةطةٍَ ؾةف نةؽ ية
َيَو بووٕ ،بووة ٖاوثةضيإ ،يةطةٍَ خؤيسا بووْة
طةوضةناْى ئيَطإ نة ٖةض يةنةيإ طةوضةى خيًَ
سةوت نةؽ.
ٖةض ئةو طيَطِاْةوةية يةباضةى ئةؾو زاَةظضيَٓةضى ئةؾهاْييةنإ ٖةية ،ئةو بؤ بة
زةغتةوةططتٓى زةغةآلت ية ثاضتيا يةطةٍَ ؾةف نةؽ نة ٖةضيةنةيإ طةوضةى يةنيَو ية
َى (ناضٕ) ياخؤ (قاضٕ) ،يةنيَهي
َةناْى ثاضتيا بووٕ ،بووة ٖاوثةضيإ نة يةنيإ طةوضةى خيًَ
خيًَ
َى (ئيػفةٖاثي) بوو.
َى (غؤضٕ) و ئةوي زيهةيـ طةوضةى خيًَ
زيهة طةوضةى خيًَ
يةْيَو سةوت غةضؤنةنإْ ،اوى ئةؾو و ئةو غيَ نةغة ظاْطاوة ،ئةواْي زيهة ْاويإ ية
َيَصووزا ْةٖاتووة ،ئةو سةوت نةغة بووْة ٖاوثةضيإ تا بةغةض غًونيية يؤْاْييةناْسا
غةضبهةوٕ و ئيَطإ ية زةغت ئةوإ ضظطاض بهةٕ.
َيَت ئةؾو ية ْةوةناْى ئةضزةؾيَطى زووةّ ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي و
طيَطِاْةوةيةني زيهة زةي
ؾاظازةى ئيَطاْى بووة ،زيػإ زةوتطيَت نة ئةو فةضَاْسةى ضيَططةنإ بووة ،بةآلّ َيَصووْووغي
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ْاغطاوى ئةضَةْى (َوغي خؤضْى) و ضةْس َيَصووْووغيَهي زيهةى ئةضَةْى ئةو بابةتة ضةت
َئَ ئةؾو ية طةوضةناْى ثاضتيا بووة ،ظاْطاوة (ثاضتيا) ياخؤ (ثاضثوا) ية
زةنةْةوة و زةي
نةتيبةى زاضيوف ية بيَػتووٕ تؤَاض نطاوة.
َيَو ْيية ،زوو
بؤ ئةو نةغاْةى ثيَيإ واية ئةؾو خاْةزاْيَهي ئيَطاْي ياخؤ خاوةٕ ئاشةي
َطة بؤ بطِوا ٖيَٓاْيإ:
ٖؤناض زيَٓيٓةوة نة ثيَُإ واية زةبيَتة بةي
َطةى يةنةّ ئةوةية نة بة وتةى َوغي خؤضْى و ضةْسإ َيَصووْووغاْى زيهةي
بةي
َُاْى و ظؤضيٓةى ئيَطآْاغةناْى ئةو غةضزةَة ثؿرتِاغت
َسنةى ئةي
ئةضَةْى نة يةاليةٕ ْؤي
نطاوةتةوةْ ،اوي زيهةي ثاضتوا ياخؤ ثاضتيا ٖةَإ ئيَطإ بووةْ ،اوى ئيَطإ ية ثاضتيا بووة ْاوى
تةواوى ئةو زةظةضةي ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ية نةْاضى ضِووباضي غيَٓس تا نةْاضى
زةضياى َةزيتةضاْة فطةوإ بوو.
َطةية ،نة ية ضؤشئاواى ناغجري
َطةى زووةّ ئةوةية نة غٓووضى غةضظةوى ثاضتيا خؤى بةي
بةي
واتة زةضواظةى قةظووئ تا ضؤشٖةآلت ية بانوضى ضؤشئاواى ئةفغاْػتإ و ٖةَوو خؤضاغاْى
ئيَػتةى ططتووةتة خؤى.
َبصاضز
ٖؤناضى ئةوةى ئةؾو و ديَٓؿيٓةناْى نة ٖةَوويإ ْاظْاوى ئةؾهيإ بؤ خؤيإ ٖةي
بوو ،بة ْائيَطاْى بٓاغيَٓطئَ ،زةطةضِيَتةوة بؤ زوشَٓايةتيى غاغاْييةنإ يةطةٍَ ئةوإ،
غاغاْييةنإ زواى ئةوةى زةغةآلتيإ ططتةزةغتٖ ،يَٓسةى ية تواْايإ بوو ؾويَٓةواضى
ئةؾهاْييةناْيإ نويَط نطزةوة تا ئةوإ بة بيَطاْة و ْائيَطاْى بٓاغيَٓٔ.
ٖةض ئةو زوشَٓايةتيية يةاليةٕ ئةغهةْسةض و ديَٓؿيٓةناْى بةضاْبةض بة َيَصوو و ئايٓى
ئيَطاْييةنإ ئةدماَسضا ،غاغاْييةنإ بةضاْبةض بة َيَصووى ئةؾهاْييةنإ ئةدماَياْسا،
زاَةظضيَٓةضى ئةو زوشَٓايةتيية (ثاثو) باثريةى ئةضزةؾيَط بوو ،نة بة َريات بؤ ئةضزةؾيَطى
زاَةظضيَٓةضى غاغاْييةنإ طواظضايةوة ،ئةو ثاؾا طةوضةية ؾويَٓةواض و بة تايبةتى َيَصووى
ئةؾهاْييةناْى غطِييةوة ،بؤية َيَصووى ئيَطإ ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ وةى فريزةوغيـ
َيَتٖ ،يضى ييَ ْةظاْطاوة ،دطة يةْيَوى ثاؾاناْيإ.
زةي
ٖةض ظاْياضييةنيـ نة بةضزةغتُإ نةوتووة يةباضةى ثاؾاناْى ئةؾهاْييةوة ية غيَ
غةضضاوةى َيَصووييةوةية نة بطيَتري ية غةضضاوة َيَصووييةناْى ضؤّ ،غةضضاوة َيَصووييةناْى
ئةضَةٕ و غةضضاوة َيَصوويية غطياْييةناْة.
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ضؤَةنإ ضووْهة ٖاوغةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بووٕ َيَصووى ئةواْيإ ْووغيوةتةوة،
ئةضَةْةناْيـ ضووْهة ية ضِووى َيَصوويي ٖؤططى ئةوإ بووَٕ ،يَصووى ئةواْيإ ْووغيوةتةوة،
َياْساوة َيَصووى ثاؾا
غطياْةنإ ية ضواْطةى ٖؤططبووْيإ بؤ َيَصووى ديٗإ ٖةوي
ئةؾهاْييةنإ بٓووغٓةوةٖ ،ةضغيَ ْةتةوة ويَطِاى ئةوةى ئيَطاْى ْةبووٕ ،بةآلّ خعَةتى َيَصووى
ئيَطاْيإ نطزووة.
ئةؾو و غواضةناْى ٖةَوويإ غواضى طا زةبووٕ و تريٖاويَص بووٕ ،ية ناتى ضؤيؿتٓى طا
بةضةو ثيَؿةوة زةياْتواْى تري بؤ زواوةيإ بٗاويَصٕ ،زواتطيـ يةْيَوياْسا ئةغجػواضي بطةوى
غةْسٖ ،ةَإ ؾيَوة تريٖاويؿتٓيإ يةغةض ثؿتى ئةغح ئةدماّ زةزا ،ئةو ناضة بة (قةيكاز)
َةتى
ْاوزةبطا ،بةآلّ زواى ئةوةى ئةؾو بووة خوزإ زةغةآلتيى ثاضتيا ،بة ظوويي ْةتواْطا زةوي
غًونى يةْيَو بربزضيَت ،سهووَةتى ئةؾو ية ثاضتيا تا َاوةيةى زواى زاَةظضاْى
ئةؾهاْييةنإ بةضزةواّ بوو.
ئاْتيؤنؤغي زووةّ ثاؾاى ئيَطإ ية ظدمريةى غًونى بة َطزْى ئاغايي َطز و نوضِةنةى
َى ( 246خ .ظ) بووة ثاؾاى ئيَطإ ،ية يةنةّ ضؤشى
واتة (غًؤنؤغي زووةّ) ية غاي
زةغةآلتييةوة بةضاْبةض بة ئيَطاْييةنإ تووْس بوو ،ضِيَوضِةمسى ئايٓى ييَ ياغار نطزٕ ،قوتاخباْة
ئيَطاْييةنإ نة بة ْةضيتى ٖةخاَةْؿييةنإ نطابووْةوة و َٓساآلٕ يةو قوتاخباْاْة ظَاْى
فاضغيإ زةخويَٓس ،بة فةضَاْى ئةو زاخطإ و باْطةؾةى نطز ية ٖةض ؾويَٓيَهى ئيَطإ
قوتاخباْةيةى بؤ خويَٓسٕ و ْووغيٓى فاضغي بهطيَتةوة ،ئةوا زاَةظضيَٓةض و َاَؤغتاناْى
زةنوشضئَ و ية قوتاخباْةنإ تةْيا زةبيَت ظَإ و ضيَٓووغى يؤْاْى خبويَٓسضيَت.
َهى ئيَطإ ْاضاضبووٕ ثؤؾانى يؤْاْى بهةْة بةضيإ و غةضية ْوىَ ظَاْى
داضيَهي زيهة خةي
ؾويَٓة طؿتييةنإ بووة يؤْاْى ،ية غةضةتاى ثاؾايةتيي غًؤنؤغي زووةَّ ،يَصووى ئيَطإ ية
ضواْطةى ثيَوةْسي ئيَطاْى و يؤْاْييةنإ خؤى زووباضة نطزةوة.
ية غةضزةَى زةغةآلتيى ئاتيؤنؤغى يةنةّ نة ئيَطاْييةناْى خػتبؤوة شيَط طووؾاض،
ئيَطاْييةنإ بووْة ٖاوثةضياْى غًؤنؤغي نوضِى تا بيهوشٕ ،ئاناَيـ وةى باغهطا ضييإ بة
غةض ٖات .ية غةضزةَى زةغةآلتساضى غًؤنؤغي زووةّ ٖةَإ ضِووزاو زووباضة بؤوة ،تانة
دياواظيى ئةوة بوو نة ئيَطاْييةنإ يةطةٍَ بطانةى غًؤنؤؽ نة ْاوى ئاْتيؤنؤؽ بوو ،زةغتيإ
تيَهةٍَ نطز و بة ٖؤى ئةوةى ئاْتيؤنؤؽ ْةطةيؿتة زةغةآلت ْاظْاوى ئاْتيؤنؤغي غيَيةَى بؤ
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زاْةْطا .ئةوإ ياضَةتيياْسا تا ية دياتى غًؤنؤغي زووةّ ببيَتة ثاؾا ،بؤ ئةوةى ية طووؾاضى
ظؤضى غًؤنؤغى زووةّ ضظطاضيإ ببيَت.
ية ( 246تا  242خ .ظ) ئاْتيؤنؤؽ بة ياضَةتى ئيَطاْييةنإ ضةْسئ داض يةطةٍَ
غًؤنؤغي زووةّ دةْطا ،بةآلّ ْةيتواْى غةضبهةويَت ،ية دةْطيَهى طةوضة ية ْاوضةى
ئةْطوضية بةضاْبةض بة بطانةى بة غةختى ؾهػتى خواضز ،ويَطِاى ئةوةف تواْى ية بةؾيَو ية
ئاغياى بضووى ببيَتة خاوةٕ زةغةآلت.
ية غةضزةَى زةغةآلتساضى غًؤنؤغي زووةَسا شَاضةيةنى ظؤض ية ئيَطاْييةنإ نة ية
ْاوضةى َازةنإ (واتة ئاظةضباجيإ و نوضزغتإ و نطَاؾاْى ئيَػتة) ياخؤ ية ضاقؼ (ضيَ و
بةؾيَو ية وياليةتة ْاوةْسييةناْى ئيَطإ) ياخوز ية ناضَاْيا و طسضؤظيا (نطَإ و بًوضػتإ)
زةشيإ ،بؤ ئةوةى بتوأْ بة ناضوباضى ئايٓى خؤيإ ضِابطةٕ ياخؤ بة ظَاْى فاضغي( )2بسوئَ،
نؤضيإ نطز .ئةواْةى ية ثاضتيا ْيَعيو بووٕ نؤضيإ نطز بؤ ئةو ؾويَٓة ،ئةواْةى ية ئاغياى
بضووى ْيَعيو بووٕ ،نؤضيإ نطز بؤ ئةو وآلتةى ثاؾانةى ْاوى "ئاْتيؤنؤؽ"ي بطاى
غًؤنؤغي زووةّ بوو ،ئةو زوو وآلتة ية ضِووى ظَإ و ئائ ئاظازييإ ٖةبوو.
بة ٖؤى نؤضى فاضؽ و نطَاْى و بًوضةنإ بؤ ثاضتيا و تيَهةٍَ بووْى ظَاْى ثةًٖةوى
َسا بة ْاوى (فاضغي زةضى)،
ٖةخاَةْؿيي يةطةٍَ ظَاْى ئةو زةظةضة ،ظَاْيَهي ْويَ غةضيٗةي
زواتط ية زواى ٖيَطؾي عاضةبإ بؤ ئيَطإ ،ؾاعرية ئيَطاْييةنإ بةو ظَاْة ؾيعطيإ وتووة،
يةنيَو ية زياضتطئ ثةضِتوونةنإ بةو ظَاْة بطيَتيية ية (ؾاْاَةى فريزةوغي)ٖ ،ةض ئةو
ظَاْةؾة نة ئيَػتة ظَاْى فةضَى ئيَطاْة و بةو ظَاْة زةئاخعٔ و زةْووغٔ.
ظَاْى فاضغي زةضى بة ثيَضةواْةى برينطزْةوةى َيَصووْووغإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ
ضيَ ْةبووةٖ ،ةضوةٖا بة ؾيَوةى غةضةتايي ية زواى ٖيَطؾي عاضةباْيـ بؤ غةض ئيَطاْيـ
زضوغت ْةبوو ،بططة بٓاخةى ظَاْى فاضغي زةضى ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ٖاتةناية ،وةى

َى ثإ ئرياْيعّ و ْاغاْسْى ئيَطإ بة خانى فاضؽ بووة ،بؤية بةضزةواّ تةْيا
َؤي
َآل ظؤض نً
َبةت ظةبيشوي
(ٖ )2ةي
دةخت ية فاضؽ و ظَاْي فاضغي زةنات ،يةناتيَهسا َازةنإ بة نوضزى زةئاخعري و بًوضيـ ٖةَإ غهانأْ
َةنى نوضزٕ ،ئيَطإ فطةْةتةوة و ظَاْة" .وةضطيَطِي نوضزى"
و ية ضةضةي
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بةضبةغتيَهى بةٖيَع ية بةضاْبةض ظَاْى ْةتةوة نؤضبةضةنإ ويَػتاْ ،ووغطاوى ئةزةبى بةثيَع و
ٖةَيؿةيى ييَهةوتةوة نة ية ٖيض ؾويَٓيَو ْةبووة و ْيية.
ثطؤفيػؤضى بةضيتاْى (ئاضبيَط) نة ناضةناْى ئةو ية بواضى ظَاْى فاضغي ٖيَٓسة بةْاوباْطة
نة ثيَويػتى بة ْاغاْسٕ ْيية و قوتابى ثطؤفيػؤضى بةضيتاْى (ْيهًػؤٕ) بوو ،زةيوت ئةطةض
ئةزةبياتى ظَاْى فاضغي نة ية ئةزةبياتى ظَاْى زةضى ٖاتةنايةوة ،خبةيٓة اليةى و ئةزةبياتى
تةواوى زْيا ية اليةني زيهة زابٓري ،ئةزةبياتى ظَاْى فاضغي ية ضِووى ضؤْايةتيى ْةى
ضةْسايةتيى بةضاْبةض ئةزةبياتى تةواوى زْيا زةوةغتيَت ،ئةوة وتةى َاَؤغتايةنى بةضيتاْيية،
ية ناتيَهسا نة ئةزيبة ئيٓطًيعةنإ ؾاْاظى بة ئةزةبياتى خؤيإ زةنةٕ و ؾهػجريى ؾاعريى
بةضيتاْى ية ضيعى خوزاوةْسياْى بةضيتاْيا زةْاغٔ.
َساْي ظَاْى زةضى،
تواْةوةى ظَاْى فاضغي ية ظَاْى ْاوضةيي ثاضتيا ،بووة ٖؤى غةضٖةي
بةآلّ تواْةوةى ظَاْى فاضغي يةْيَو ئةو ظَاْاْةي زيهة نة ية ئاغياى بضووى ٖةبووْٕ ،ةبووة
َايةي زضوغتبووْى ظَاْيَهى ْويَٖ ،ؤناضةنةف ئةوةبوو نة ية يؤْإ ظَاْى فةضَى يؤْاْى
بوو ،ظَاْى فاضغيـ ْةيتواْى يةطةٍَ يؤْاْى تيَهةٍَ ببيَت.
ٖةْسيَو باوةضِيإ واية زواى يةْيَوضووْى غًونييةنإ ،ضِاغتةوخؤ ئةؾهاْييةنإ ٖاتٓةغةض
زةغةآلت ،ية ناتيَهسا واْةبووة ،سهووَةتى ئةؾهاْييةنإ و سهووَةتى غًونى َاوةيةى
ٖاوؾاْى يةنسيي بووٕ ،بةآلّ ثاؾا غًونييةنإ ْةياْسةتواْى ٖيَعى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ يةْيَو
ببةٕ ،نة غةضةتا ية ثاضتيا ،زواتطيـ ية بانرتيا (واتة ئةفغاْػتإ و باؾووضى ئةوزيو ضِووباض)،
ثاؾإ ية غؤنسيا (غةغسيإ و خواضةظَى غةضزةَاْى زواتط) و ؾاضةناْى نةْاضى ضِووباضي
دةحيوٕ ثةضةى ططت.
ئةؾهاْييةنإ تا ئةو ضؤشةى ضةغةْايةتيى خؤيإ ية زةغت ْةزابوو ،بةضزةواَبووٕ ية
َئَ ية زةظةضة دياواظةناْى غٓووضى
بةخيَونطزْى طاَ .يَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زةي
ئةؾهاْييةنإ بة ضيَصةيةنى ظؤض طا بةخيَو زةنطإ ،ؾري بة ضيَصةى ظؤض بةضزةغت زةنةوت،
باؾرتئ دؤضى ثةْري ية ديٗإ ية خؤضاغإ بةضٖةّ زةٖات ،زواى ضيَهطزْى ثةْري ،بة َؤّ
زاياْسةثؤؾي تا ضيَطة ية تيَهضووْى بطرييَت ،ئةونات ثةْريةناْيإ زةخػتة شيَطخاْة
فيَٓهةنإ ،الْى نةّ َاوةى غيَ غاٍَ ئةو ثةْرياْة زةَاْةوة ،ئةو ثةْرياْة بة ْاْى تاظة
زةخوضإ ،خواضزْيَو ْيية خؤؾرت بيَت ية ْاْى ْويَ و ثةْريى نؤٕ ،بؤية ئةواْةى سةظيإ بةو
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خواضزْة زةنطزٖ ،يَٓسة ثةْريةنةيإ يةشيَطخإ ضِازةططت تا نؤْرت ببيَت ،تةْاْةت زةيإ تواْى تا
َبططٕ.
َاوةى زة غاٍَ ثةْريةنة ٖةي
ْووغةضى ؾاْاَة يةو ضِووزاواْةى تايبةتٔ بة قاضةَاْةناْى غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ،
ضةْس داض ية ؾيعطةناْى باغي ثةْريى نؤْى نطزووة ،بيَطوَإ ئةو باغهطزْةى ثةْريى نؤٕ ية
ؾيعطةناْى فريزةوغيسا ،ضةْطساْةوةى ٖؤططى ئةؾهاْييةناْة بؤ ثةْريى نؤٕ ،ية ٖةَإ ْاوضة
نة ثةْرييإ زةْايةوة تا نؤٕ ببيَت ،ؾاعريى خؤضاغاْى و ْووغةضى ؾاْاَة باغي ثةْريى نؤْى
زةنطز.
بةخيَونطزْى َاآلت ية خؤضاغإ بة شَاضةى ظؤض نة باؽ زةنطيَت ،ئةو بريؤنةية زيَٓيَت نة
يةوةضِطةى فطةوإ بؤ بةخيَونطزْيإ ية خؤضاغإ ٖةبووة ،ضووْهة ئةطةض يةوةضِطةى بةضفطةوإ
ْةبووبيَت ،ئةوا ْاتواْطيَت ئةو شَاضة ظؤضة ية َاآلت ثةضوةضزة بهطيَت ،وةى ظاْطاوة
نةؾوٖةواى ئةوناتى ئيَطإ ،دياواظ بووة يةو نةؾوٖةوايةى ئيَػتة ٖةية.
ئةؾهاْييةنإ ية تري ٖاويؿذي ظؤض ناضاَة بووٕ ،بؤية بؤ زةغتةبةضنطزْى
ثيَساويػتييةناْى ئةو ناضة وضزبيٓيإ زةنطز ،ية غةضزةَى ئةوإ باؾرتئ تري و نةوإ ية
ثاضتيا ،بانرتيا و غونسيا ضيَ زةنطا ،زاضى نةواْةنة ية زاضى بازاَى نيَوى ضيَ زةنطا ،نة ية
َةناْى ثاضتيا و غؤنسيا ظؤض بوو ،ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ زاضيَهى ثتةوتط يةو زاضة ْةبوو.
دةْطةي
شيَي نةَاْةنةؾيإ ية ثيَػتةى َاَع ضيَ زةنطزَ ،يَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زةبيَصٕ نة
َهى ثاضتيا ْةى ٖةض َاآلتيإ بةخيَوزةنطز ،بططة َاَعيؿيإ بةخيَو نطزووة ،ؾويَٓةواضى
خةي
َى نطزْى َاَع تا غةزةى ثاظزةيةّ واتة ٖةشزة غةزة زواى ئةو باغةى نة
بةخيَونطزٕ و َاي
ئيَػتة ية بةضزةغتُاْة ،ية ئيَطإ ٖةبووة.
َهى
َى زةنطاْ ،اغو و بةتاّ و بيَ ضةوضيرت بووة ،خةي
طؤؾتى ئةو َاَعةى ية ئيَطإ َاي
َي نطاويإ وةى طا بؤ باضنيَؿى بةناض ٖيَٓاوة و غووزيإ ية ؾري و طؤؾتةنةى
ئيَطإ َاَعي َاي
بيٓيوة ،ية خؤضاغإ و غةغسيإ شيَى َاَعيإ ثيَ باؾرت بووة ية شيَيةناْي زيهةٖ ،ةض يةو زوو
ْاوضةية ثيَيإ باؾرت بوو نة تريةناْى نةوإ نة ثةيهاْيَهيإ زةخطايةغةض ية زاضى طةظ ضيَ
بهةٕ نة ية باؾووضى خؤضاغإ و ية غةغسيإ ظؤض زةغت زةنةوت ،ئيَػتة بٓة زةوةْةناْى ئةو
زاضة بضوونة يةو زوو زةظةضة بةضضاو زةنةوٕ.
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َطةيةني زيهة ْيؿاْي زةزات قاضةَاْةناْى ؾاْاَة ٖةَإ ئةو قاضةَاْاْةٕ نة ية
بةي
غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ شياوٕ ،ئةوةية نة ية ؾيعطةناْى فريزةوغي ظؤض باؽ ية نةواْى
َئَ
غةغسى بة ْاوى (نةواْى ضاض) زةنطيَت ،نة ئةَطِؤ ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ثيَي زةي
تاؾهةْس ،باؽ ية شيَي َاَع و تريى طةظئ واتة تريى زضوغتهطاو ية زاضى طةظ زةنطيَت.
َةت بة تةواوى ئةو نةواْاْة زةوتطيَت نة بة ؾيَوةى نةواْػاظى ضاض
نةواْى ضاض بة ضواي
زضوغت بهطيَت ،نةواْيَو بوو نة ية يةى ْيوةباظْةزا غيَ ضةَاوةى ٖةبوو ،نة طةوضةنةيإ ية
ْيَوةضِاغت و زوو ضةَاوة زةنةوتٓة زوو الى ضةَاوةى ْاوةضِاغت ،واتة ْيوة باظْةى نةواْى
ضاض ،دطة ية ضةَاوةى ْاوةضِاغت زوو طويَي ية زووالى نةواْةنة ٖةبووٖ ،ةض نةواْيَو ية
ٖةض ؾويَٓيَو بةو ؾيَوة زضوغت نطابوواية بة نةواْى ضاض زةْاغطا.
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ضاض بة تاؾهةْسى ئيَػتة ْاو زةبةٕ ،بؤية وشيإ ٖةْسيَو ،ضووْهة
ضِاى ٖةَووإ ْيية ،ية بةؾةناْي زيهةي ئيَطاْيـ ٖةْسىَ ؾاض بة ْاوى ضاض ٖةبووْة ،بؤ صيووْة
ية زاويَٓى ؾاخى ئةيبؤضظ ؾاضيَو بةو ْاوة ٖةبووة ،ئةو ضِووباضةي بة تةْيؿت ئةو ؾاضةزا
ضؤيؿتووة بة (ضاض ضِووز) ْاغطاوة ،زواى ئةوةى ثيتى (ض) نة فاضغي بوو ية عةضةبيسا طؤضِا بة
(ز) بة (دادطِووز) خويَٓسضايةوة ،ئةو ظيَة ٖيَؿتا ية ْيَعيو تاضإ َاوة ،طوْسةناْى وةضاَري
ئاوزيَطى زةنات ،زووض ْيية ؾاضى ضاض ية وةضاَيٓى ئيَػتة بووبيَت.
ية باؾووضى ضؤشئاواى خؤضاغإ و ية تةْيؿت نةويطى ْاوةْسيى ئيَطإ ،طوْسيَهى بضووى،
َهى ْاوضةنة (نةالتةيةى) بة ْاوى ضاض ٖةية ،ضووْهة زةضبطِيٓى ثيتى (ض)
بة زةغتةواشةى خةي
ية نؤتايي وؾةنة بؤ ئةوإ غةختة ،بؤية ظياتط بة (ضاة) ْاوى زةبةٕ ،بةآلّ ئةطةض ية
َئَ ئاواييةنةيإ ْاوي ضاضة .ية ْيَعيو ئةو
َُةْسةناْى ئةو طوْسة ثطغياض بهطيَت ،زةي
غاي
َهى ئةو طوْسة بضوونة ،نة ية
ئاوايية بيَؿةيةى ية زاضى بازاَى نيَوى ٖةية ،ئةطةض خةي
ضابطزووزا يةواْةية ؾاضيَو بووبيَت ،ية غةضزةَاْى باغتإ نةواْيإ زضوغت نطزبيَت ،بيَطوَإ
زاضيإ بؤ ئةو ناضة يةو بيَؿةية زةٖيَٓا.
بة ضةضاونطزْى ئةوةى ية ؾويَٓةناْي زيهةي ئيَطاْيـ ضاض ٖةبووة ،بؤ صيووْة ية خوزى
خؤضاغاْيـ ،ئةوا ططضياْة طواية ضاض ٖةَإ تاؾهةْسة ،ثيَويػتى بة وضزبووْةوةية .ئةوةى
َيَت يةطةٍَ وتةى
فريزةغي يةباضةى بازاَى نيَوى و شيَي َاَع و تري و زاضى طةظ زةيً
َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ يةى زةططيَتةوة.
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ئةو ْاوضةيةى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ ييَي بة زةغةآلت طةيؿذي ،يةو زةظةضةيًة بوو نة
بةضزةواّ بووَةيةضظةى ٖةبوو ظؤضداض يةو ْاوضةية بووَةيةضظة ؾاضةناْى ويَطإ و زاْيؿتوواْى
زةنوؾت.
َسا
باثرياْى ئةؾو ية بيابإ يةْيَو ئةو يةوةضِطاْةى َاآلتيإ تيَسا زةيةوةضِاْس ،ية ضةمشاي
َةناْيإ بة ؾيَوةيةى زةضٓى نة ئاو ْةزات ،بؤ ئةو ناضةف َووى بعْيإ
زةشيإ ،ئةوإ ضةمشاي
يةو بعْةواْاْة زةنطِى ،نة ية ْيَوةْسى ئيَطإ َيَطةزي طةوضةيإ ثةضوةضزة زةنطز ،ئةو
َى ييَ زضوغت زةنطيَت ،يةْيَو ئةو ضةمشاآلْةف ية باضإ و
نوتاآلْةيإ ييَ ضيَ زةنطزٕ ،نة ضةمشاي
َةناْياْةوة.
بةفط زةثاضيَعضإ و بةفط ْةزةضؤوة ْيَو ضةمشاي
َسا زةشيإ ية بووَةيةضظة ْةزةتطغإ ،ضووْهة
تا ئةوناتةى ئةؾهاْييةنإ ية ضةمشاي
َةناْى بةغةضزا ْةزةضِووخاْسٕ ،بةآلّ زواى ئةوةى ئانيٓذيي ؾاضةنإ بوو ،بة
بووَةيةظة ضةمشاي
ٖؤي بووَةيةضظةوة ٖةضاغإ ببووٕ ،بؤ ئةوةى خاْووةناْيإ بة ٖؤى بووَةيةضظة ْةضِووخيَت،
بطِياضياْسا بة ؾيَوةيةى زضوغتيإ بهةٕ نة بةضطةى بووَةيةضظة بططٕ.
ظاْياضضيإ ْيية يةنةّ خاْووى بةضطةطةضى بووَةيةضظة نة يةاليةٕ شاثؤْييةنإ زضوغتهطا،
َيَو بوو؟! ،بةآلّ ية ثاضتيا خاْووى تايبةتيإ زضوغتهطز نة بةضطةى بووَةيةضظةيإ
ية ض غاي
زةططت و ْةزةضِووخا ،زضوغتهطزْى ئةو خاْوواْة بة ثيَضةواْةى برينطزْةوة ،ناضيَهى غةخت
َةطة يةشيَط زاضى زاضةضِيَي خاْووةناْيإ زابٓئَ تا ية ناتى
ْةبوو ،تةْيا ثيَويػت بوو نؤي
بووَةيةضظة ضيَطط بيَت ية زاضِووخاْى خاْووةناْيإ ،يةواْةية ئةو ؾيَوة خاْوو زضوغتهطزْة
ثيَـ ئةؾهاْييةنإ ية ؾاضةناْى ثاضتيا ٖةبووبيَت و َيَصوو ئةو دؤضة خاْووةى بة ْاوى ئةوإ
تؤَاض نطزبيَت ،ئةوإ بؤ زضوغتهطزْى خاْووةناْيإ وةى وتطا غووزيإ ية نؤيةطة وةضططتووة
و يةناتى بووَةيةضظةى تووْس خاْةوةناْيإ ْةضِووخاوة ،تةْيا ٖةْسيَو ؾوئَ ْةبيَت ،زواى
بووَةيةضظةف زضوغتهطزْةوةي خاْووةنة ئاغاْرت زةبوو.
ٖيَؿتا ْةطةيؿتوويٓةتة ْيَو َيَصووى غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ و ية غةضزةَى
غًونييةناْسائ ،بةآلّ زووخاٍَ غةباضةت بة ئةوإ بة ثيَويػت زةظاْري نة باغي بهةئ:
َى
يةنةّ ئةوةية نة غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةؾهى يةنةّ ية ثاضتيا نوضت بوو ،ئةو ية غاي
( 256خ .ظ) ية ثاضتيا ٖاتة غةض زةغةآلت و ئةويَي يةشيَطزةغتى غًونييةنإ زابطِى .نةواتة
َى (246خ .ظ) بوو بة ثاؾا ،زة غاٍَ بةغةض
ناتيَو غًؤنؤغي زووةّ ثاؾاى ئيَطإ ية غاي
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ديابووْةوةى ثاضتيا ية زةغةآلتيى غًونى و ثاؾايةتيي ئيَطإ تيَجةضِ ببووْ ،اظاْطيَت ئةؾهى
يةنةّ ضةْس غاٍَ ثاؾا بووةٖ ،ةْسيَو بة زووغاٍَٖ ،ةْسيَو ثيَٓر غاٍَ بة و سةوت غاٍَ و ثرتيـ
زياض زةنةٕ .بة طؿتيي َاوةى ثاؾايةتيي زاَةظضيَٓةضى ئةؾهاْييةنإ نوضت بووة ،بةآلّ ئةو
ٖةض يةو َاوة نوضتةزا تواْيويةتيى ْياظ ثانى خؤى بؤ ئيَطاْييةنإ زةضخبات.
َى زووةّ ئةوةية نة زةضنةوتٓى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ ٖؤناضي بطةوزاْى ثيؿةغاظى بوو
خاي
َيَري نة
ية ئيَطاْسا ،ناتيَو بطةيٓة غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ باغي زةنةئ .ئيَػتة زةي
غًؤنؤغي زووةّ ثاؾاى ئيَطإ نة زةيةويػت ئاغياى بضووى ية ئاْتيؤنؤغي بطاى
َى ( 242خ .ظ) ية ضيَطةى
وةضبططيَتةوة ،يةؾهطيَهى بةٖيَعى ئاَازة نطز ،ية بةٖاضى غاي
ئاظةضباجيإ بةضةو ئاغياى بضووى ضؤيؿت ،ئاْتيؤنؤغيـ نة ئةونات ية ييسى بوو ،بة
يةؾهطيَهةوة نة غةضباظى ئيَطاْيؿى تيَسا بوو ،بؤ دةْطى بطانةى ضؤيؿت و ية ْاوضةى
ئةْطوضية نة ئيَػتة بة ئاْهاضا ْاغطاوة ثيَهطةيؿذيَ ،اوةى ثيَٓر ضؤش يةؾهطى غًؤنؤغى
زووةّ و يةؾهطى ئاْتيؤنؤغي بطاي بةضاْبةض يةى وةغتإ.
ٖةَوو بةياْييةى ٖةضزوو يةؾهط ،زووالى يةؾهطة واتة الى ضاغت و الى ضةخ و زٍَ و
يةزةطيإ ضيَ زةنطز ،تا ناتى ئيَواضة بةضاْبةض يةى زةوةغتإٖ ،ةضيةنةيإ ضاوةضِوإ بووٕ تا
ئةويسيي ٖيَطف بهات ،ئةونات ضووْهة ضؤش زةطةيؿتة ؾويَٓيَو نة َاوةى دةْط ْةزةَا،
ٖةضزووال زةنؿاْةوة ،ئةوزةَة زةطةضِاْةوة ئؤضزووطةى ؾةوى ثيَؿرتيإ و غةضباظةنإ زةغتيإ
زةنطز بة ئاَازةنطزْى خواضزْٕ .ةظاْطاوة بة ض ٖؤناضيَو ٖةضيةنة يةو زوو يةؾهطة زواى
َهى
ئةوةى بةضاْبةض يةؾهطةنةي زيهة زةوةغتا ،ضاوةضِواْى ٖيَطؾي اليةْةنةي زيهة زةبوو.خةي
ئاغايي وةى ئيَُة يةواْةية وابري بهةيٓةوة ئةو زوو يةؾهطة ية يةنسيي تطغاوٕ ،بؤية ناتيَو
بةضاْبةض يةى وةغتاوٕٖ ،يضإ ْةيسةويَطا ٖيَطف بهاتٖ ،ةضيةنةيإ ضاوةضِواْى ٖيَطؾي
ئةويسيي بووة ،بةآلّ ناتيَو غةضزاضيَو ياخؤ ئةفػةضيَهى دةْطاوةض ئةو بةؾةى َيَصوو
زةخويَٓيَتةوة وةى ئيَُة بري ْاناتةوة ،ضووْهة غةضزاض ية دةْطسا ْاتطغيَت و ئةفػةضةناْيؿى
ْاتطغٔ ،تةْاْةت غةضباظيَهيـ نة دةْطى بيين بيَت ية دةْط ْاتطغيَتٖ .ةض غةضزاضيَهى
دةْطى نة ٖيَطف ْانات بؤ ئةوةية نة غةضباظةناْى نةَرت بة نوؾت بسات ،بؤية ٖيَطف
ْانات تا غةضباظةناْى بة ضِيَصةيةني ظؤض ْةنوشضئَ .بة ططضياْى ظؤض ئةو ضؤشاْة ٖةضيةنة ية
غًؤنؤؽ و ئاْتيؤنؤؽ ضاوةضِواْى ٖيَطؾي ئةويسيي بووة تا ظؤضتط ية بةضاْبةضةنةى بهوشيَت.
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ضؤشى ؾةؾةّ زواى ئةوةى يةؾهطةنإ ضيعةناْيإ بةضاْبةض بة يةنسيي ضيَهدػت ،غًؤنؤؽ
َى يةؾهط ٖيَطؾي نطز.
ية ٖةَوو اليةنةوة واتة الى ضاغت و الى ضةخ و زي
ؾةضِ ية ئةْطؤضية غيَ ضؤشى خاياْس بيَ ئةوةى ٖيض اليةى ئاناَى يةنالنةضةوةى ية دةْط
زةغت بهةويَت ،ئيَطاْييةناْى ْيَو يةؾهطى ئاْتيؤنؤؽ بة باؾي زةدةْطإ ،ضووْهة زةياْعاْى
بووْى ئةوإ بةغرتاوةتةوة بةوةى بتوأْ بطةْة ثؿت يةؾهطى غًؤنؤؽ .ية ضؤشى ضواضةّ
َى ثيَؿةوةى يةطةٍَ زوشَٓسا ثػاْس و بة غةضباظةناْييةوة ،يةْيَويؿياْسا
ئاْتيؤنؤؽ ٖيًَ
غةضباظة ئيَطاْييةنإ ،زةغتيإ بة ثاؾةنؿة نطزبوو.
ٖيض ناّ ية زوو اليةْةنة ْةياْتواْى يةؾهطى بةضاْبةض ؾهػت بسات ،بةآلّ ضووْهة
ئاْتيؤنؤؽ ثاؾةنؿةى نطز و طؤضِةثاْى دةْطى ئةو بوو بة ٖى غًؤنؤؽ ،بؤية َيَصووى نؤٕ
غًؤنؤغي زووةَى بة غةضنةوتوو ية دةْطى ئةْطوض زاْاوة و ئاْتيؤنؤؽ بة يةؾهطةنةيةوة
بةضةو زواوة ،بؤ الى ضؤشئاواى ئاغياى بضووى واتة ييسى ثاؾةنؿةى نطز.
غًؤنؤغي زووةّ زةيةويػت نة بة زووي يةؾهطى بطانةى بهةويَت ،بةآلّ ٖةض ئةو ضؤشة
ثةيهيَهى خيَطا ٖات و ْاَةيةنى بة ثةيةى بة زةغتى طةياْس .ناتيَو ْاَةنةى نطزةوة ظاْى نة
َةى ئةؾهاْى بة يةؾهطيَهى بةٖيَعةوة نة ثيَهٗاتوو ية
ثياويَو بة ْاوى (تريى زات) ية بٓةَاي
(ثاضتةنإ و خاْسيإ) ٖيَطؾي نطزووةتة غةض (ٖيَطناْيا) واتة (طؤضطإ ياخؤ ئةغتةض ئاباز)
زاطريياْهطزووة و زةيةويَت زواى ئةو ؾويَٓةٖ ،ةَوو ئةو زةظةضاْة زاطري بهات نة زةنةوْة
نةْاضةناْى زةضياى خةظةض واتة ْاوضةناْى (ضةؾت و طةيالْى ئيَػتة) و ئةو ؾويَٓاْةف زاطري
بهات.
ئةؾو ياخؤ ئةضؾةى خؤضاغاْى يةشيَطزةغةآلتيى ثاؾا يؤْاْييةناْى ئيَطإ زابطِى ،ثاف
َاوةيةنى نوضت َطز ،زواى ئةو تريى زات ية ٖةَإ ؾوئَ بوو بة ثاؾا.
تريى زات ياخؤ (تريزاز) بطاى ئةؾهى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ
َجؿتى ئةو بوو ،زواى َطزْيؿى بووة ديَٓؿيٓى ئةو.
بوو ،ية ناتى فةضَاْطِةوايي بطانةى ثاي
تريى زات (تريى زاتؼ بة خويَٓسْةوةى يؤْاْى) بة ئةؾهى زووةّ ْاغطا ،ئةويـ وةى بطانةى،
ئيَطاْيياْى ية ضِووى زاب و ْةضيت و ئايٓةوة ئاظاز نطز.
َيَهى طةوضة ية
ئةونات ية غةضووى ظيَى دةحيووٕ و ية ْيَوإ ئةو ظيَة و ظيَى غةحيووٕ خيًَ
ئيَطاْييةنإ بة ْاوى (خاْسيإ) ياخؤ (ثةضْيإ) زةشيإ.
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َيٓةوة ية ٖؤناضةناْى
َة بةو ْاوة ْيية ،ييَهؤي
ظاْياضضيإ يةباضةى ٖؤناضى ْاغاْسْى ئةو خيًَ
ْاوْاْى ْةتةوة ئيَطاْييةنإ تا ئيَػتة ْةنطاوة ،نةغاْيَو زةبيَت ئةو ناضاْة ئةدماّ بسةٕ ،نة
ضةْس ظَاْيَهى نؤْى وةى (ثةًٖةوى غاغاْى و ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي و ثةًٖةوى
ئةؾهاْى) ،تةْاْةت غاْػهطيتيـ بعأْ نة بٓةضةى بةؾيَو ية ظَاْى ْةتةوة ٖيٓس و
ئةوضووثاييةناْة.
َساضى خؤيإ زةشياْس،
َى طةوضةى خاْسيإ ياخؤ ثطْيإ ية ضيَطةى نؿتووناٍَ و ئاشةي
خيًَ
ْاوضةى ْيَوإ زوو ظيَى غةحيوٕ و دةحيوٕ بة نؤؾؿي ئةوإ ببوو بة يةنيَو ية ئاوةزاْرتئ
زةظةضةيًي ئاغيا ،بؤية َيَصووْووغإ ْووغيوياْة بةٖةؾت يةوزيو ضِووباضزاية ،واتة ْيَوإ زوو
ظيَيةنةى غةحيوٕ و دةحيوٕ زاية ،ياخؤ يةنيَو ية ضواض بةٖةؾتةنة يةويَٓسةضة.
ْةتةوة بياباْييةنإ و ْيُضة وةسؿي ئةوزيوى ضِووباض ،نة ٖريؤزؤت بة (َاغاشيَت ياخؤ
َةناْى ثةضْيإ،
َاغاطيَتى) ْاغاْسووٕٖ ،يَطؾيإ نطزة غةض ْاوضة ئاوةزإ و بةثيتةناْى خيًَ
َةناْيإ نؤنطزةوة و َاٍَ و ظةوى خؤيإ ديَٗيَؿت
َةف نة تواْاى بةضططيإ ْةبوو ،ئاشةي
ئةو خيًَ
َةناْيإ َطزٕ ،بةؾةنةي زيهةيإ
و بةضةو باؾووض ٖاتٔ ،ية ضيَطةزا بةؾيَهى ظؤض ية ئاشةي
طةياْسة ثاضتيا و تريى زات ئةواْى سةواْسةوة.
َهطزٕ،
بة تةَةْةنإ و شْةنإ يةو ظةويايٓةى تريى زات بة ئةواْى بةخؿي نةوتٓة نؿتووناي
طةدمةناْيـ ٖاتٓة ْيَو يةؾهطى ئةو ،ثاؾاى ئةؾهاْى بة ٖؤى ضِاٖيَٓةضاْةوةٖ ،وْةضةناْى دةْطى
فيَطنطزٕ ،ئةوإ ٖوْةضةناْى غواضضانى و تريٖاويؿذي و قيكاز ييَسإ وٖ...تس فيَط بووٕ.
َةنى ئاضيايي خاْسيإ ياخؤ ثةضْيإ ية ضِووى دةغتة و ضِيَهى باآلوة دواْرتئ ياخؤ
ضةضةي
يةنيَو ية دواْرتئ ضةطةظةناْى ئاضيايي بووٕ.
َساضبووٕ ،ظؤض ضِوويإ ية نؿتووناٍَ ْةبوو ،بةآلّ نؤضبةضةناْى خاْسيإ
ئةؾهاْييةنإ ئاشةي
ياخؤ ثةضْيإ ية ظاْػتةناْى نؿتووناٍَ ؾاضةظا بووٕ ،زواى ئةوةى ية خؤضاغإ ْيؿتةدىَ
َطةنإ بار و
َيإ يةو ْاوضةية ثةضة ثيَسا ،ؾاضةظايي خؤيإ بةناضٖيَٓا تا ية نيًَ
بووٕ ،نؿتووناي
َة و غةوظةدات وٖ...تس باؾرتئ دؤض بة زةغت خبةٕ.
َيوة و زاْةويًَ
َةنٓاغاْى ضؤشئاوا دووتياضاْى ئيَػتةى خؤضاغإ بة دواْرتئ دووتياضاْي نيؿوةضى
ضةضةي
ئاغيا زةظأْ ،بة تايبةتى ية بانوضى ئاغيا ئةو دواْيية ية باآلى ئةوإ ظؤض ٖةغتى ثيَ
زةنطيَت ،تا نةغيَو بةشٕ و باآلى دووتياضى خؤضاغإ و دووتياضاْي زيهةي بة تايبةتى
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َةنٓاغإ باآلى ئةواْيإ بة دواْرتئ باآل زياض
ئةوضووثايي بةضاْبةض ْةناتْ ،اظاْيَت بؤ ضةضةي
نطزووةٖ .ةْسىَ ية َيَصووْووغإ باوةضِيإ واية نة دووتياضاْى ئيَػتةى خؤضاغإ ثامشاوةى
دووتياضاْى ثةضْيأْٖ ،ةْسيَهيؿيإ باوةضِيإ واية نة ئةؾهاْييةنإ ية بٓةضةزا خؤؾيإ يةو
خيَآلْةٕ.
ئةوناتةى غةضباظة طةدمةناْى خاْسيإ ٖاتٓة ْيَو يةؾهطى تريى زات و ٖوْةضةناْى دةْط
فيَط بووٕ ،يةو طاظاْةزا غًؤنؤغي زووةّ بؤ دةْطى بطانةى ئإ تيؤنؤؽ بةضةو ئاغياى بضووى
بةضِيَهةوت.
تريى زات ئةو ٖةيةى بة غووزى خؤى قؤغتةوة و بةو يةؾهطةى ئاَازةى نطز بووٖ ،يَطؾي
َييةناْى ٖيَطناْيا (طؤضطإ) و فةضَاْطِةوا يؤْاْييةنةى ئةو ؾويَٓةى
نطزةغةض ْاوضة دةْطةي
نوؾت ،نة يةاليةٕ غًؤنؤؽ زاْطابوو ،ئةو ؾويَٓةؾى خػتة غةض وآلتى ثاضت .فةضَاْطِةوا
يؤْاْييةنةى ئةو ؾويَٓة تةْيا يةى ضؤش تواْاى بةضططى ٖةبووٖ ،ةض ئةو ضؤشة نوشضا و ٖيَطناْيا
بووة بةؾيَو ية وآلتةناْى شيَط زةغتى تريى زات ،ضووْهة ثاؾاى ئةؾهاْى بة ئاغاْى
َيسا تا وآلتى زضاوغيَي ئةوىَ واتة َاظةْسةضاْيـ بة
ٖيَطناْياى نةوتبووة بةضزةغتٖ ،ةوي
َهي زيهة ْري ،ئةوإ ٖيَٓسة
خيَطايي زاطري بهاتْ ،ةيسةظاْى زاْيؿتوواْى َاظةْسةضإ وةى خةي
بةٖيَعبووٕ نة ية ٖيَطناْيا ئةواْيإ بة (زئةوا) ْاوزةبطز ،وؾةى (زيَو) ية بٓةضةى ئةو وؾةيةوة
ٖاتووة.
ٖؤناضى ئةوةى فريزةوغي ية ضريؤنةناْى ؾاْاَةزا ؾويَٓى ْيؿتةدىَبووْى زيَوى غجى بة
َو ٖةَوو زاْيؿتوواْى ئةو ؾويَٓةيإ
َاظةْسةضإ زةظاْيَتٖ ،ةض ئةوةية ،ئةطةض ية ضابطزوو خةي
بة زيَو ْاوْةبطز بيَت ،ئةوا ٖةْسيَهيإ بةوة ْاوظةز نطابووْٕ ،اوى زيَو ية غةضزةَاْى زواتط
بووة ثاؾططى ٖةْسىَ ية غةضنطزةناْى َاظةْسةضإ.
بة وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ (زيَوةناْى َاظةْسةضإ) و بة وتةى ئيَُة ثياواْى ئاظاى
َيسا َاظةْسةضإ زاطري
َاظةْسةضإ ثيَؿيإ بة يةؾهطى تريى زات ططت ،تريى زات ظؤض ٖةوي
بهات ،بةآلّ تةْيا تواْى بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةناْى زاطري بهات .ئةو ْةيتواْى بطاتة ْاوضة
ؾاخاوييةنإ و ثياواْى ئاظاى َاظةْسةضإ ضيَطةناْيإ ييَ زاخػذي.

381

تريى زات بة زاطرينطزْى بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةنإ ضاظى بوو ،ظاْياضضيإ ْيية نة تا نويَ
نةوتة بةضزةغتى ئةو ،بةآلّ زاْيؿتوواْى ؾاخةناْى َاظةْسةضإ ٖةضوا ئةويإ بةديَ ْةٖيَؿت،
ضةْس داضيَو ية ؾاخةنإ ٖاتٓة خواضيَ و ٖيَطؾيإ بؤ نطز.
ئةوإ بؤ اليةْططى ية ثاؾا يؤْاْييةنةى ئيَطإ ْةزةدةْطإ ،تةْيا ْيؿتُاْجةضوةضى خؤيإ
َهي زيهة ْاوضةناْيإ زاطري بهةٕ .ويَطِاى ئةوةف تريى زات
َٔ خةي
ضيَطةى ْةزةزإ نة بٗيًَ
َهة ؾاخاوييةنإ ْةتوأْ ئةوإ يةو ؾويَٓة زووض
بةضطةى ٖيَطؾةناْى ططت و بؤ ئةوةى خةي
خبةْةوةٖ ،ةْسىَ قةآلى دةْطى ضيَ نطز و غةضباظةناْى خػتة ْيَو قةآلنإ.
َياْسا ثيَوةْسيي ْيَوإ قةآلنإ بجضطِيَٓٔ تا تريى
زاْيؿتوواْى ؾاخةناْى َاظةْسةضإ ٖةوي
زات ْةتواْيَت ئاظووقةيإ ثيَ بطةيةيَت ،بةآلّ تريى زات بةبيَ نيَؿة ية ضيَطةى زةضياوة
خؤضاني زةطةياْسة غةضباظةناْى ْيَو قةآلنإ تا وةضظى ظغتإ طةيؿت.
زاْيؿتوواْى َاظةْسةضإ زةياْتواْى وةضظي ظغتإ يةو خاْوواْةزا سييَٓٓةوة نة ية ؾاخةنإ
َةناْيإ ية ؾار زابةظيَٓٔ و بياْٗيَٓٔ بؤ يةوةضِطةناْى نةْاضى
ٖةياْبوو ،بةآلّ زةبوواية ئاشةي
زةضيا نة ْاوضةى طةضَيٓى َاظةْسةضإ بوو ،بؤية ويَطِاى ئةوةى ْةفطةتيإ ية تريى زات و
غةضباظةناْى زةنطز ،ثيَؿٓياظى ئاؾتييإ بؤ نطز ،تريى زات ثيَؿٓياظةنةى ثةغةْس نطزٕ ،بةو
َةناْيإ ئةو َةضدةيإ ثةغةْس نطز.
َةضدةى باز بسةٕ ،ئةواْيـ ية تطغي يةْيَوضووْى ئاشةي
ية وةضظى بةٖاض ثاؾا يؤْاْييةنةي ئيَطإ ية ئاغياى بضووى طةضِايةوة ،ئةو ثيَـ وةضظى
بةٖاض طةضِابؤوة ،بةآلّ ْةيسةتواْى ثيَـ بةٖاض يةؾهطنيَؿيي بهات.
ثاؾا يؤْاْييةنةى ئيَطإ ثيَـ ٖاتٓى بةٖاض زووزٍَ بوو يةوةى ٖيَطف بؤ ٖيَطناْيا بهات
ياخؤ بؤ ثاضتيا .ئةطةض ٖيَطؾي بؤ ثاضتيا نطزباية ،ئةوة ٖيَطؾي بؤ ْاوةْسيى زةغةآلتيى تريى
زات نطزبوو ،بةآلّ يةويَٓسةض تةواوى زاْيؿتووإ اليةْططى تريى زات بووٕ ،بؤ ياضَةتى ئةو
بةؾساض زةبووٕ ية دةْطى غًؤنؤغى زووةّ .ئةو واي بريزةنطزةوة تريى زات ية ٖيَطناْيا و
َاظةْسةضإ اليةْططى ْيية ،ئةطةض ٖيَطؾي بؤ بهات ،بًةظ يةْيَوى زةبات ،بؤية بطِياضيسا زواى
ٖاتٓى وةضظى بةٖاض ية ٖيَطناْيا ٖيَطف بهاتةغةض تريى زات.
نةغيَو نة ويػتباى بؤ ٖيَطناْياى نؤٕ و طؤضطاْى ئيَػتة يةؾهطنيَؿيي بهات ،ية غيَ
ضيَطةوة زةيتواْى يةؾهطةنةى بطةيةْيَت نة يةنةَيإ ية ضيَطةى زةضياوة بوو ،ئةو ضيَطةية ية
غًؤنؤغي زووةّ زاخطابوو ،ئةو ئاَطاظةناْى طواغتٓةوةى بؤ يةؾهطةنةى ية ضيَطةى زةضياى
381

خةظةض بؤ ٖيَطناْيا ْةبوو .زووةَيإ ية ضيَطةى ثاضتيا واتة ية الى ضؤشٖةآلتةوة :غًؤنؤؽ
ٖيَعى ية ثاضتيا ْةبوو ،بؤية ْةيسةتواْى بةو ضيَطةيةزا بطِوات بؤ ٖيَطناْيا.
َى (ثطازاؽ) ْاوى زةبةٕ،
غيَيةّ ضيَطة ئةوةبوو نة َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ بة ْاوى زؤي
َى (ؾاٖطووز) ْاغطاوة ،زؤَييَهة ية ْيَوإ ؾاٖطووز و ئةغتةض ئاباز ،ئةو يةؾهطةى
ئيَػتة بة زؤي
َة بةو ؾاخاْة
َةزا ضؤيؿتباية زةيتواْى خؤى بطةيةْيَتة ضؤشئاواى ٖيَطناْيا .ئةو زؤي
بةو زؤي
زةوضةزضاوة نة بةضظاييإ ظؤض ْيية و يةؾهط تواْاى ثةضِيٓةوةي بةو ضيَطةيسا ٖةبوو ،ية وةضظى
َةزا زةغت زةنةوت .بؤية غًؤنؤغي
بةٖاضزا ئاوى ظؤض بة ٖؤى غةضضِيَصى ضِووباضةنإ يةو زؤي
َةوة بباتة ٖيَطناْياْ ،اضاض بوو خؤى ضابططيَت تا ئاو
زووةّ نة زةيةويػت يةؾهطةنةى يةو زؤي
َةنة بجةضِْةوة .زواى
نةّ ببيَتةوة و غةضباظةناْى بة ثيَساويػتيية دةْطييةناْياْةوة ية زؤي
ئةوةى ئاو نةّ بؤوة ،غًؤنؤغي زووةّ ية ضؤشى ضٌ و ثيَٓذةَيٓى بةٖاض ،غةضباظةناْى ضووْة
َةنة و بةضةو بانوض بةضزةواّ بووٕ ية ضؤيؿذي.
ْيَو زؤي
َةى يؤْاْييةنةى ئيَطإ غةباضةت بة يةؾهطنيَؿيي بؤ بانوض بؤ دةْط يةطةٍَ تريى
ثاؾا بة ضةضةي
َةى نطز ،ئةطةض ية دياتى بانوض بةضةو خؤضاغإ ضؤيؿتباية ،زةيتواْى تريى زات ؾهػت
زات ٖةي
َجؿتةناْى تريى زات ية خؤضاغإ ْةبوو ،ئةو فةضَاْطِةوايةف
بسات ،ضووْهة يةوناتةزا نةؽ ية ثاي
نة ثاؾاى ئةؾهاْى زايٓابوو ،تواْاى بةضططى ية بةضاْبةض غًؤنؤغي زووةَسا ْةبوو.
َيَت :غًؤنؤغي زووةّ ْةيسةظاْى تريى زات ية َاظةْسةضاْة ،وايسةظاْى
َوغي خؤضْى زةي
ئةوةى ٖيَطناْيا و َاظةْسةضاْى زاطرينطزووة ،يةنيَهة ية غةضزاضةناْى و تريى زات بؤ خؤى ية
ثاضتياية ،بةّ ثيَية ضؤيؿذي بؤ ثاضتيا ،بووة َايةي ئةوةي دةْط يةطةٍَ ثاؾاى ئةؾهاْى بة
غووزى خؤى تةواو ْةبيَت.
َيَصووْووغيَهي زيهةي ئةضَةْى بة ْاوى (َاض ئايبا ناتى ْا) نة ظؤض ية غةضزةَى
غًؤنؤغي زووةّ ْيَعيو بووة ،تةْيا ْةوةز و يةى غاٍَ ية زواى ٖاتٓى تريى زات بؤ طؤضطإ
بووة ،زةَييَت :غًؤنؤغي زووةّ زةيعاْى تريى زات ية بانوضة ،بؤية بةضةو بانوض نةوتةضِيَ و
َةبةغتى بوو نة خوزى تريى زات يةْيَو ببات .ئةو زةيعاْى ئةطةض تريى زات يةْيَو ببات،
ضيسيي ئةؾهاْييةنإ ْاتوأْ ثاضيَعطاضى ية ثاضتيا بهةٕ ،ئةويـ ثاضتيا زةخاتةوة غةض خانى
ئيَطإ.
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غًؤنؤغي زووةّ ية ضيَطةى زةضبةْسى ؾاٖطووز بةضةو بانوض ضؤيؿت ،ية ضؤشى زووةّ ية
ناتى ضيَجيَواْسا ،غًؤنؤغي زووةّ و غةضباظةناْى زووضاضى باضإ باضيٓى تووْس ٖاتٔ ،ئةوإ
واياْسةظاْى ئةوة تةْيا ضؾيَٓةيةنة و بة ظوويي نؤتايي زيَت ،بةآلّ باضإ تا بةضةبةضى ئيَواضة
واتة ئةوناتةى يةؾهطى غًؤنؤؽ بؤ ثؿووزإ وةغتإ ،بةضزةواّ بوو.
ئةو ؾويَٓةى يةؾهطةنةى ييَ وةغتا ،طوْسيَهى بضووى ٖةبوو ،غًؤنؤغي زووةّ و ضةْس
َةناْى طوْسةنة ،غةضباظةنإ ْاضاضبووٕ يةْيَو ئةو
نةغيَو ية غةضزاضةناْى ضووْة َاي
َؤثةى ئاويإ ييَسةٖات.
خيَوةتاْةزا سييَٓٓةوة نة بةضزةواّ زي
ثيَـ ئةوةى غةضباظةنإ بؤ ثؿووى ؾةواْة خيَوةتطةى خؤيإ زاَةظضيَٓٔ ،ئةو ضِووباضةي بة
َةنةى
َةنةزا زةٖات ثطِ بوو ية ئاو ،ئةوناتةى غةضباظةنإ بؤ ثؿوو وةغتإ ،ئاو تةواوى زؤي
زؤي
َسا.
زاطرينطز ،غةضباظةناْيـ زةياْعاْى ئاو ثرت زةبيَت ،بؤية خيَوةتةناْيإ ية بٓاضى ططزةناْسا ٖةي
َى ؾاٖطووز دطة يةوةى ظؤض ثيَض و غووضِاْةوةى ٖةية ،زؤَييَهة ية بانوض بؤ باؾووض
زؤي
َسا ،ضووْهة ْةياْسةتواْى ٖةَوويإ
زةضِوات ،ناتيَو غةضباظةنإ بؤ ثؿووزإ ضازضةناْيإ ٖةي
َيإ زإ.
َبسةٕ ،ية ٖةضزووال و ية زاَيَٓى ططزةنإ ٖةي
َةنة ٖةي
خيَوةت ية يةى الى زؤي
زواى ئةوةى نةَيَو ية ؾةو ضؤيؿت ،ئاو ٖيَٓسة ظيازى نطز نة ئةو بةؾةى يةؾهط نة ية
زاَيَٓى ططزةناْى ضؤشٖةآلت بووٕ ية ئةواْي زيهة زابطِإ ،تةْاْةت بة غواضى ئةغجيـ
ْةياْسةتواْى ية ضِووباضةنة بجةضِْةوة ،ضووْهة طووؾاضى ئاو ئةغجةناْى زةبطزٖ .ةوا غاضز بوو،
بةآلّ ططزةنإ ية ٖةضزووال زاضى ظؤضيإ ييَبوو ،غةضباظةنإ ٖةضضةْسى ويػتبايإ زةياْتواْى
زاض بربِٕ بؤ ئاططنطزْةوة .ئاططنطزْةوة يةشيَط باضإ ئةغتةّ بوو ،تةْيا زةتواْطا يةْيَو
خيَوةتةناْسا ئاطط بهةْةوة ،بةٖؤى طةوضةيي زاضةناْيـ بؤ نطزْةوةى ئاطط يةْيَو
خيَوةتةنإ زووضاضى ططفت زةٖاتٔ ،ضووْ هة بةو ؾةوة ْةياْسةتواْى قةزى زاضةنإ ثاضضة
ثاضضة بهةٕ.
باضإ تا ْيَعيو بةضةبةيإ بةضزةواّ بوو ،زواداض ويَػتاٖ ،ةوضةنإ ثةضف و بآلوبووٕ،
ئةغتيَطةنإ زةضنةوتٔ ،غةضباظةنإ نة تا ئةونات تةْاْةت يةْيَو خيَوةتةناْيإ بة زةغت
غةضَاوة ٖةضاغإ بووٕ و زةيآْاآلْس ،ية زةضةوةي خيَوةتةناْيإ بة قةزى زاضةنإ ئاططى
طةوضةيإ نطزةوة ،ئاططةنإ ٖيَٓسة بة ططِ و تري بووٕ ،نة ظوو ثؤؾانى غةضباظإ و
خيَوةتةناْيإ وؾو نطزةوة.
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ناتيَو ضؤش زاٖات ،ئاو ٖيَؿتا ظؤض بوو ،نة ئةو بةؾةى يةؾهطى غًؤنؤؽ نة
يةوبةضى زؤيَة نة بووٕ ْةياْسةتواْى ية ئاو بجةضِْةوة بؤ النةي زيهة ،دوويَةى يةؾهطى
غًؤنؤؽ بة ٖؤى ظؤضى ئاوةنة ية تواْازا ْةبوو ،ضووْهة ئةوإ زةبوواية بة ضِيَطِةوى ئاوزا
بةضةو بانوض بطِؤٕ  ،تا غةضنيَؿى ئاو ْةْيؿتبايةوة ،ضيَطةيإ ْةزةبؤوة و ْةياْسةتواْى
بةضزةواّ بدي ية ضيَطة بطِئ.
َاوةى زوو ؾةو و زوو ضؤش يةؾهطى غًؤنؤؽ يةو ؾويَٓة َاْةوة ،بةضةبةياْى ضؤشى
غيَيةّ ناتيَو ئاو نةّ بؤوة و ظاْيإ نة زةناضٕ بة ْيَو ئاوةنةزا بطِؤٕ  ،يةؾهطى غًؤنؤؽ
نةوتٓةضِىَ و ْيَعيو ْيوةضِؤ ئاوي ضِووباضةنة طةيؿتةوة باضى ئاغايي خؤى ،واتة ئاوةنة
طةيؿتةوة ئةو ئاغتةى ية ناتى ٖاتٔ يةؾهطى غًؤنؤؽ بؤ ئةو زؤيَة ٖةيبوو .ية ضيَطةى
غةضباظةناْى غًؤنؤؽ و يةْيَو ٖةضزوو الى زؤيَةنةزا توو بة ضازةى ظؤض ٖةبوو،
غةضباظةنإ ٖةضضةْسى ويػتبايإ زةياخنواضز ياخؤ يةو تووضةطاْة يإ زةنطز نة اليإ بوو
تا يةناتى ثؿووزا بياخنؤٕ ،يةو طةؾتةزا غًؤنؤؽ و ياوةضةناْى بؤيإ زةضنةوت نة زؤيَى
ؾاٖطووز يةنيَهة يةو ؾويَٓاْ ةي ظؤضتطئ تووى ييَية.
ئةو ْاوضةيةى غًؤنؤؽ و غةضباظةناْى ثيايسا زةضِؤيؿذي ْ ،اوضةيةنى ٖاويٓةٖةواض
بوو ،ية ضؤشى ثةدما و زووةَى بةٖاضزا ،ناتيَو غةضباظةنإ ية خةو ٖةغتإ،
ضيَ جيَؿاْسةضةنإ بة غًؤنؤغيإ وت ئةَطِؤ زواضؤشة يةو ْاوضةية بٔ ،ية ضؤشى زواتطةوة
زةنةويٓة ْاوضةى طةضّ و ظغتاْة ٖةواض.
ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى غً ؤنؤؽ غواضة و ٖةْسيَهيإ ثيازة و ثيَساويػتيية
دةْطييةناْى ئةو غةضزةَي إ زةطواغتةوةٖ ،ةوا ْةطةضّ بووْ ،ة غاضزٖ ،ةتاو ية
ئامساْيَهى ظاآل ية ٖةوض بةغةض ئةو زؤيَةزا زةزضةوؾايةوة ،داضداضيَو يةنيَو ية غةضباظة
يؤْاْييةنإ طؤضاْييةنى زةضطِي ،زواى ئةوةى ية ؾاخسا زةْ طى زةزايةوة ية ضةْس
اليةنةوة وةآل َى زةزضايةوة.
يةثطِ يةغةض ططزةناْى ضؤشٖةآل ت و ضؤشئاواوة بةضز و نةظطإ بةغةض غةضباظةناْى
غًؤنؤغسا باضاْسضا ،بةضزةنإ طةيةى َةظٕ بووٕ نة زواى بةضنةوتٓيإ بة غةضباظةنإ،
ياخؤ زةياْهوؾت يإ بة غةختى بطيٓساضياْي زةنطز و تواْاى ٖ ةغتاْةوة و دوويَةى ييَ
زةغتاْسٕ.
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ناتيَو غةضباظةنإ ية غةضووى ططزةناْيإ ضِوو اْى ،بيٓيإ نة يةغةض ططزةنإ ٖةْسىَ
ثياو ويَ ػتاوٕ نة ضيـ و ثطضيإ زضيَصة و ٖةضيةنةيإ بةضزةقاْيية نى ية زةغت زاية نة
بٓهةنةى طةوضةية ،ضووْهة زةياْتواْ ى بةضزى طةوضةيإ ثيَ ضاوةؾيَٓٔ ،ئةطةض
بةضزةقاْيية نإ بضووى بووْاية تواْاى ٖةيَساْى بةضزى طةوضةيإ ْةزةبوو.
ئةفػةضة يؤْاْيية نإ فةضَاْيإ بة غةضباظةنإ نطز تا بة تري يةو نةغاْة بسةٕ و
ضيَطةيإ ْةزةٕ بةضزباضاْيإ بهةٕ ،بةآلّ يةبةضئةوةى تريةنإ ية خواضةوة بؤ غةضةوةى ططز
زةضِؤيؿذي ،ناضيطةضييإ يةغةض بةضزباضاْى ئةوإ ْةبوو ،ئةوإ بيَ ثػاْةوة بةضزى طةوضة و
ب ضوونيإ بؤ غةضباظةنإ ٖةيَسةزا ،يةطةٍَ بةضنةوتٓى ٖةض بةضزيَو غةضباظيَهى ثيازة ياخؤ
غواضة زةنةوت .غةضباظةناْى غًؤنؤؽ ْةياْسةتواْى ْة بؤ ثيَؿةوة بطِؤٕ ْ ،ة بطةضِيَٓةوة،
بؤية بؤ ٖةض اليةى دوويَةيإ زةنطزٖ ،ةض ببووْة ئاَادمى بةضزةنإ.
غًؤنؤغي زووةّ فةضَاْيسا ية ٖةض زو و الوة ٖيَطف بهةْة غةض ططزةنإ ،ئةو ثياواْة
يةْيَو ببةٕ ،ضووْهة تةْيا بة ٖيَطؾ هطزٕ بؤيإ زةتواْطا ية َةتطغي ئةوإ بجاضيَعضئَ.
غةضباظةنإ بؤ ديَبةدىَهطزْى فةضَاْى ثاؾا ية ٖةضزوو الوة ثيَؿواظييإ ية بةضزةنإ
نطز و ٖيَطؾيإ بطز ،بةآل ّ ناتيَو طةيؿتٓة غةض ططزةنإ ثياوةنإ زياض ْةَابووٕ.
غًؤنؤغي زووةّ زواى ئةوةى ٖةوايَى زياض ْةَاْى ئةو ثياواْةى بيػت ،ثطغياضى ية
ضيَجيَؿاْسةضةنإ نطزَ :ازاّ ئيَوة ؾاضةظإ ،ئايا ئةو ثياواْة ضووْة نوىَ؟.
ئةوإ وت يإ :ئةواْة زيَو بووٕ و زيَوةنإ زةتوأْ وٕ بدي.
غًؤنؤغي زووةّ وتى  :بؤ ئةواْة َطؤظ ْري؟.
ضيَ ثيَؿاْسةضةنإ وتيإَ :طؤظٔ ،بةآلّ ية دؤضى تايبةت نة يةثطِ زةضزةنةوٕٖ ،ةض بة
ٖةَإ ؾيَوةف وٕ زةبٔ و نةؽ ْاظاْيَت ية نوىَ زئَ و بؤ نويَ زةضٔ!.
غًؤنؤؽ فةضَاْى بة ئ ةفػةضةناْى نطز تا ث ؿت ططزةنإ بطةضِئَ و ثياوة ضيؿساضةنإ
بسؤظْةوة و بياْططٕ ،وْبووْى ئةوإ ئةوة ْيؿإ زةزات ،نة ية ثؿت ططزةنإ ٖةْسىَ
ؾوئَ ٖةية ،نة ئةوإ زةناض ٕ خؤياْى تيَسا سةؾاض بسةٕ .ئةفػةضةنإ و غةضباظةنإ
ضؤيؿذيٖ ،يَٓسة ى تواْايإ ٖةبوو ،ثؿت ططزةنإ طةضِإ و زيَوةناْيإ ْةزؤظييةوةْ ،ة
ؾويَٓيَهياْيـ بيٓى نة َطؤظ بتواْيَت خؤى تيَسا بؿاضيَتةوة.
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ٖيَطؾي ثياوة ضيؿساضة زيَوةنإ ،بة وتة ى ضيَجيَؿاْسةضةنإ ،ضؤيؿتٓى يةؾهطةنةى
ْاضِيَو ْاتةنووظ نطز ،بةآل ّ زواى ئةوةى ئةوإ ضؤيؿذي ،غةضباظةنإ زةغتيإ بة دوويَة
نطز ،الؾةى نوشضاوةناْيإ يةشيَط بةضزة طةوضةنإ ْاؾت و بطيٓساضةناْيإ يةطةٍَ خؤياْسا
بطز تا ضاضةغةضيإ بهةٕ و نةوتٓةوة ضِيَ.
غًؤنؤغي زووةّ بة ثةدما ٖةظاض غةضباظى غواضة و ثيازةوة بؤ دةْطى تريى زات
زةضِؤيؿت ،ئةو يةؾهطة ضيَضهةيةنى ضيَه ى بة زضيَصايي ْؤ نيًؤَةتط يةو ْيَو زؤيَةزا
ثيَهٗيَٓا بووٖ ،يض يةنيَو ية غةضزاضةنإ تواْاى بيٓيٓى تةواوي يةؾهطةنةيإ ْةبوو،
بؤية ٖةض ئةفػةضيَو َةوزايةنى نوضتي ية ناضواْةنةى ضيَبةضى زةنطز ،ناتيَو يةؾهط
بةضِ يَهةوتةوة ،زيَوةنإ ية ؾويَٓيَهي زيهةوة نةوتٓة بةضزباضاْهطزْيإ ،شَاضةيةني
زيهةيإ نوؾت و بطيٓساض نطز .زيػإ فةضَاْسةيي يةؾهط نة يةو ؾويَٓة ئاَازة بووٕ،
فةضَاْى ٖيَطؾياْسا ،زيػإ ناتيَو طةيؿتٓة غةض ططزةنإ ،زيَوةنإ زياض ْةَابووٕ.
ْاوْيؿاْى زيَو يةْيَو ثةضِتوونى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ٖةية ،ية ثةضِتوونى
َيَصووْووغة يؤْاْى و ضؤَييةنإ ْووغيوياْة بةضبةضةنإ بةضزيإ بةغةض غةضباظةناْى
غًؤنؤغسا زةباضاْس .ية ثةضِتوونى ئةضَةْيية نإ ْاوى زيَو بةضاْبةض بة ضيـ و ثطضة
زضيَصةناْياْةوة ،طوَاصيإ ْيية نة ئةو ثيَٓاغةية زةطةضِ ايةوة بؤ ئةوةى ية غةضزةَى
غًؤنؤؽ و ثيَؿيٓةناْى ،ثياوإ زةبوواية ضيـ و مسيًََ يإ بتاؾٔ و ثطضيإ وةى
يؤْاْييةنإ نوضت بهةْةوة ،ضووْهة ثياوإ ضيسيي وةى غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ
ضيـ و ثطضي زضيَصيإ ْةبووٖ ،ةبووْ ى ضيـ و ثطضى زضيَص بؤتة ناضيَهى ْائاغايي و ظؤض
غةضةدمى ئةواْي زيهةي بة الى خؤيسا ضانيَؿاوة ،ضووْهة ْاوى خةيَهى َاظةْسةضاْيـ
(زئةوا) بووة ،وؾة ى زيَوى ييَ وةضطرياوة ،ية ٖعضى خةيَهى ئةوغازا زيَو واتاى ثياويَهة
ضيؿٔ و ثطضٔ بووة ،ئةو ويَٓةية بةّ ؾيَوةية ية َيَصووزا َاوةتةوة.
ئةو ضؤشة تا ؾةو دةْطاوةضة َاظةْسةضاْيية نإ َاوة َاوة بةضزيإ بةغةض غةضباظاْى
غًؤنؤغسا زةباضاْسٖ ،ةض نة غةضباظةنا ٕ ٖةويَى ٖيَطؾيإ بؤ زةزإٖ ،ةيَسةٖاتٔ و زياض
ْةزةَإ .بةّ ؾيَوةية غًؤنؤؽ ئةو ضؤشة ْةيتواْى ئةو زؤيَة بربِيَت و ية ؾةوى ثةدما و
غيَيةَى بةٖاض يةو زؤيَة َايةوة.
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ثيَـ ئةوةى زْيا تاضيو ببيَت ،ئامسإ بة ٖةوض زاثؤؾطا ،غًؤنؤؽ داضيَهي زيهة الفاوى يةو
َةزا بيين بوو ،يةؾهطةنةى ية زاويَٓى ططزةنإ زاْا تا زيػإ زةضطريي الفاو ْةبٓةوة .ئةو ؾةوة
زؤي
ضةْس داضيَو باضإ باضى ،بةآلّ بةو ضيَصةية ْةبوو نة ئاوى ضِووباضةنة الفاوي ييَ بهةويَتةوة.
بةياْى ضؤشى ثةدما و غيَيةَى بةٖاض ،ناتيَو ٖةتاو زضةوؾايةوة ،غةضباظةنإ خيَوةتةناْيإ
نؤنطزةوة و بةضِىَ نةوتٔ .ئةو ضؤشة زةبوواية يةؾهطى غًؤنؤؽ ية ثيَضةناْي (بافت)
غةضبهةوٕ ،زواى غةضنةوتٔ زةطةيؿتٓة يووتهةى ؾار و ية خواض خؤياْةوة زةضياى ناغجري
(خةظةض)يإ زةبيٓى و زةطةيؿتٓة زةظةضة ظغتاْة ٖةواضةنةى َاظةْسةضإٖ ،ةض ئةو ؾويَٓةى
تريى زاتى ييَ بوو.
َى ؾاٖطووز تةواو زةبوو ،يؤفةناْى (بافت)
غةضباظاْى غًؤنؤؽ طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة زؤي
زةغتى ثيَ زةنطز ،يةواْةية واتاى يؤفة بؤ ٖةْسىَ نةؽ ضِووٕ بيَت ،ضووْهة ئيَػتة ضيرت ئةو
َى ؾاٖطووززا بطِوات تا يؤفةناْى بافت ببيٓيَت ،ضووْهة
يؤفاْة ْةَاوٕ ،ئةطةض نةغيَو بةو زؤي
َئَ ٖةية ،ئةو يؤفاْة
يةو ًَة ؾاخةى ؾويَٓى يؤفةنإ بوو ،ضِيَطةيةني خؤؾى ضةو و خيعةي
ْابيٓٔ تا بعأْ ضِةوؾي يةؾهطى غًؤنؤؽ ضؤٕ بووة ،ية ناتيَهسا ئةو يؤفاْة تا غةضةتاناْى
غةزةى ضِابطزووف ٖةبووٕ ،ئةونات ضؤيؿتٓى طةؾتياضإ بةو ؾويَٓةزا بضوونرتئ دياواظيى
يةطةٍَ ناتى ضؤيؿتٓى غةضباظةناْى غًؤنؤغي زووةّ ية ( 240 – 241خ .ظ) ْةبووة.
ئةو ًَة ؾاخة بطيَتى بووٕ ية ضيَطةيةنى وةى ضِيَطِةوى َاض واتة يووٍ و ثيَضةٍَ ثيَض ية
َةنةى
زاَيَٓى ؾار زةغتيإ ثيَ زةنطز و غةضزةنةوتٔ ،ئةو نةغةى غةضزةنةوت بةضزةواّ زؤي
ية الى ضِاغتى خؤى واتة ية ضؤشٖةآلت زةبيٓى ،ؾاخةنةف ية ضؤشئاواى بوو .بةضيٓى ضيَطةى
يافت بة بةضاوضز يةطةٍَ ؾويَٓة ؾاخاوييةناْي زيهة باف بوو ،ضووْهة زوو غواض ثيَهةوة
تواْاى تيَجةضِبووْيإ زةبوو.
ٖةض نةؽ ئةو ضيَطةيةى زيباية زةيعاْى يةاليةٕ َطؤظةوة ضيَ نطاوة ،بعْةضِىَ ياخؤ ئةو
ضِيَيةى ئاشةٍَ بة تيَجةضِبووْى غاآلٕ زضوغتى زةناتٖ ،يَٓسة بةضئ ْابيَت .ويَطِاى ئةوةى زةظاْطا
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َطؤظ زضوغتى نطزووة ،بةآلّ ْةزةظاْطا نةى زضوغت نطاوة .ثيَضةناْى يافت بةضةبةضة ية
زاَيَٓى ؾاخةوة زةغووضِاْةوة ،ئةو ضيَبواضاْةى ثيايسا زةضِؤيؿذي ،وضزة وضزة ية يووتهةى
ؾاخيَهى ٖةظاض َةتطي بةضظ غةضزةنةوتٔ.
ناتيَو غةضباظةناْى غًؤنؤؽ يةى بةف ية غيَ بةؾي ؾاخيإ بطِى ،يةغةض ؾاخةنةوة
واتة ية ضؤشئاواوة بةضزيإ بةغةضزا باضى ،ناتيَو ضوواْيإ ،بيٓيإ ٖةض ئةو نةغاْةٕ نة ضؤشاْى
ثيَؿرت بةضزيإ بةغةضزا باضاْسوٕ ،ئيَػتة يةغةض ؾاخةنةٕ.
ئةوإ ْةياْسةظاْى زيَوةنإ ضؤٕ ضووْة غةض ؾار ،ضووْهة واياْسةظاْى تانة ضيَطة بؤ
غةضنةوتٔ ية ؾار ئةو ضيَطةية نة خؤيإ ثيايسا زةضِؤْٕ ،ةياْسةظاْى ضيَطةيةني زيهة ية
زاَيَٓى ضؤشئاواى ؾاخةنة ٖةية ،بةآلّ ضيَطةى زةغتهطزى َطؤظ ْيية و بعْةضِيَية ،نة بة ٖؤى
َة نيَوييةنإ ية غاآلْى ظؤضزا زضوغت بووة ،بةآلّ ٖيض غواضناضيَو ْاتواْيَت يةو
ضؤيؿتٓى ئاشةي
َهى ثيازةف تيايسا َةتطغيساضة و يةواْةية بةضببٓةوة ،بةآلّ
ضيَطةيةوة بطِوات ،ضؤيؿتٓى خةي
زاْيؿتوواْى ْاوضةنة نة ضِاٖاتووٕ يةطةٍَ ضؤيؿذي ية ؾاخسا زةتوأْ بةو ضيَطةيةزا بطِؤٕ.
غةضباظةناْى غًؤنؤغي زووةّ بة غةختى نةوتبووْة بةضَةتطغي و زيَوةنإ خؤيإ َاْسوو
ْةزةنطز تا بة بةضزةقاْى بةضزيإ تيَ بططٕ ،تةْيا بةضزةناْى ؾاخةنةيإ بة غةضزا زةباضاْسٕ،
َسةزاية
ظةضبةى ٖةْسيَو ية بةضزةنإ ٖيَٓسة بةٖيَع بوو نة غواضى بة ئةغجةوة ية ؾار ٖةي
َةنة.
خواضةوة بؤ ْاو زؤي
ٖاواضى غةضباظةنإ نة ية ثيَضةناْسا نةوتبووْة بةض ٖيَطف ،غًؤنؤغي زووةَى تيَطةياْس
نة ٖيَطؾيإ نطاوةتةغةض .يةْيَو ٖات و ٖاواضى غةضباظةناْسا زةْطى بةضزةنإ و غةضباظةنإ
َةنةوة ،وةى زةظاْطيَت نةوتٓى بةضز ية زةظةضة ؾاخاوييةنإ،
زةٖات نة زةنةوتٓة ْاو زؤي
ٖةضوةغا بةضبووْةوةى َطؤظ يةو بةضظايياْةوة ،زةْطى تؤيَٓةضى وةى ٖةوضة تطيؿكة زةخاتةوة.
ويَطِاى ئةوةى غًؤنؤؽ زؤخى غةضباظةناْى خؤى ْةزةبيٓى نة زووضاضى ٖيَطؾي زيَوةنإ
َةى ئةوإ زةنةوتٓة
بووْةتةوة ،بةآلّ ية زةْطى نةوتٓى بةضزةنإ و ٖاواضى غةضباظةنإ و ْاي
َةنةوة ،زةيعاْى ٖيَطؾي ئةو ضؤشة تووْستطة يةو ٖيَطؾاْةى ضؤشى ثيَؿرت زيَوةنإ نطزيإ.
ْيَو زؤي
َئَ فةضَاْسةى ئةو بةؾةى يةؾهطى غًؤنؤؽ نة نةوتبووة بةض
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زةي
ٖيَطؾي زيَوةنإ ،ئةفػةضيَهى يؤْاْى بوو بة ْاوي (تالزؤؽ) بة ثةية غةضباظيَهى ثيازةى ْاضز بؤ
الى غًؤنؤؽ و ثيَي ضِاطةياْس نة ٖيَطؾةنة ٖيَٓسة قوضغة نة ئةطةض بياْةويَت ية ؾار غةضبهةوٕ
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زوانةغيإ زةنوشضيَت ،بؤ ثاضاغتٓى طياْى غةضباظةنإ ٖيض ضِيَطةضاضةى زيهة ْيية دطة ية
ثاؾةنؿةنطزٕ ْةبيَت.
ثةيهةنة بة ضِانطزٕ بةضةو خواضةوةى ؾار زةٖات ،بًةظ ضِيَطةى زةبطِى ،ضةْس خوويةنيَو
زواى ضؤيؿتٓى ثةيهةنة ،بةضزيَو بةغةضى تالزؤؽ نةوت نة ظةضبةنةى ٖيَٓسة بةٖيَع بوو ،نة
زةغتبةديَ ئةفػةضةنةى نوؾت و ٖيض زةْطى ييَوة ْةٖات .ناتيَو وةآلَى تالزؤؽ طةيؿتة
غًؤنؤؽ ،ئةو ظيٓسوو ْةَابوو ،وةآلَى ثاؾا طةيةْسضاية ئةفػةضيَهي زيهة و فةضَإ زضا
تةواوى غةضباظةنإ بطةضِيَٓةوة.
ضيعى زضيَصى غةضباظإ زةغتى بة ثاؾةنؿة نطز ،بةآلّ تا نؤتايي غةضباظةنإ طةيؿتٓة
خواضةوة شَاضةيةني زيهةيإ ييَ نوشضإ .بةو ؾيَوةية بة وتةى يؤْاْييةنإ زةغتةيةى ية
زضِْسةنإ و بة وتةى ئةضَةْةنإ زةغتةيةى ية زيَوةنإ تواْيإ ضيَطة ية ثيَؿطِةويهطزْى
يةؾهطيَهى ثةدما ٖةظاض نةغي بططٕ ،ية زوايري ؾوئَ سةواْةوة نة زةبوواية بطةْة نةْاضةناْى
زةضياى خةظةض ،ئةواْيإ طةضِاْسةوة و ٖةْسيَو ية ثيازة و غواضةناْى غًؤنؤغيإ نوؾت.
غًؤنؤغي زووةّ ْاضاض بوو بطةضِيَتةوة و ضيَطةى طةزي ؾاٖطووز بة ثيَضةواْةوة ية بانوض بؤ
باؾووض بططيَتةبةض ،بؤ ئةوةى زيػإ ْةنةويَتةوة بةض ٖيَطؾى زيَوةنإ ،ية ثيَـ و ثاؾي
يةؾهطةنةى بةضزةواّ يووتهةى ططزةناْيإ ية ٖةضزووالى ضؤشئاوا و ضؤشٖةآلت زةططت.
َةنة بةضزةواّ بةغةض ططزةناْسا زةضِؤيؿت ،بة
ٖيَعيَهى ثيَؿةْطى بةٖيَعيـ ية ٖةضزوو الى زؤي
ٖةَإ ؾيَوةف ٖيَعيَو ية زواوة ئةوناضةى زةنطز ،بؤية زيَوةنإ ضيسيي ْةياْتواْى
غةضباظةناْى غًؤنؤؽ خبةْةبةض ٖيَطف.
َهى ئةو زةظةضة نطز تا
غًؤنؤغي زووةّ طةيؿتة ثطازاغئَ ياخؤ ؾاٖطووز ،زاواى ية خةي
ضيَطةيةني زيهةي بؤ ضؤيؿذي بؤ َاظةْسةضإ ثيَ ْيؿإ بسةٕ ،نة زووضاضى زيَوةنإ ْةبيَت.
ئةوإ وتيإ ييَطةوة ضيَطةيةى بةضةو ٖيَطناْيا زةضِوات ،يةو ضيَطةيةزا زيَوةنإ ْابيٓطئَ،
ضووْهة ئةو ضيَطةية بة ٖيَطناْيازا زةضِواتْ ،ةى بة َاظةْسةضإ ،بةآلّ يووتهةيةنى يؤفاوى بة
ْاوى (نؤظيووى) ٖةية نة يةؾهطةنةت ْاتواْيَت يةويَوة تيَجةضِ ببيَت.
ضيَطةيةني زيهةيـ بؤ طةيؿذي بة ٖيَطناْيا ٖةيةٕ زةبيَت بةو ضيَطةيةزا بةضةو ضؤشٖةآلت
بطِؤى ،زواى ئةوةى ضواضزة فةضغةْط واتة ( 84نِ) بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿتى ،زةطةيية
ؾويَٓيَو زةضواظةيةى ية بانوض زةضزةنةويَت ،زةنةويَتة ْيَوإ زوو ططز نة بة (ظيَسةض) ْاغطاوة،
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ئةطةض بةو زةضواظةيةزا بطِؤى زةطةيتة ٖيَطناْيا .زواتط ئةوة زةتواْى خؤت بطةيةْيتة نةْاضى
زةضيا ،ناتيَو طةيؿتيية ئةو ؾويَٓة ،بة ئاغاْى زةضيتة َاظةْسةضإ ،ية نةْاضى زةضياف ؾار
ْانةويَتة غةض ضيَطةت تا زيَوةنإ ٖيَطؾت بهةْة غةض ،ئةطةض يةنةْاضى زةضيا ٖيَطؾت بهةْة
غةض بة ئاغاْى زةتواْى بةضططى ية خؤت بهةى.
زوو بابةت ٖؤناضى ئةوة بووٕ نة غًؤنؤؽ ضيَطةى طةيؿتٓى خؤى بؤ َاظةْسةضإ ظؤض
زووض خباتةوة ،بة ضيَطةى ظيَسةضزا بضيَتة زةؾتى بةضيٓى ٖيَطناْيا نة زةطةيؿتة غةض زةضيا.
ٖؤناضى يةنةّ ٖاتٓى ضاثؤضتيَو بوو يةباضةى ْايةباضى زؤخى غًونييةى ثايتةختةوة،
ئةوةي ظاْى نة بووْى خؤى يةو ؾويَٓة وا ثيَويػت زةنات بطةضِيَتةوة.
ٖؤناضى زووةّ ئةو ْةخؤؾيية بوو نة ية ناتى طةضِاْةوةى ية ئاغياى بضووى زووضاضى
ببوو ،تا ئةونات ظؤض ئاظاضى ْةبوو ،بةآلّ تا زةٖات ْةخؤؾييةنة ثرت تةؾةْةي زةنطز ،بؤية
ثاؾاى غًونى بة ثيَويػيت ظاْي زةبيَ ثؿوو بسات و ؾةضِنطزٕ يةطةٍَ باضي تةْسضوغتى ئةوزا
ْاطودميَت.
ئةو زوو ْةخؤؾي ٖةبوو ،يةنيَهيإ ية غيٓطى و ئةوي زيهةيإ ية ضاوةناْى بوو.
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ظاْياضيي باؾيإ غةباضةت بة غًونى و ئةؾهاْييةنإ بةدىَ
ٖيَؿتووة ،غةباضةت بة ْةخؤؾي غيٓطى غًؤنؤؽ ٖيضيإ ْةْووغيوة ،يةباضةى ْةخؤؾي
ضاوةناْيؿى ضاوةضِوإ ْري ية ثةضِتوونة نؤْةناْسا ٖيض ٖاتبيَت ،ضووْهة َيَصووْووغة نؤْةنإ
تةواوى ْةخؤؾييةناْى ضاويإ بة يةى زازةْاٖ ،ةَوويإ بة زةضزة ضاو ْاو زةبطز ،بةآلّ
زةياْعاْى ْةخؤؾييةناْى دةغتة ،بؤ صيووْة ْةخؤؾي غيٓط ية يةى دؤض ْري ،بةآلّ باغيإ
ْةنطزووة نة ْةخؤؾي غيٓطى ض ْةخؤؾييةى بووة.
غًؤنؤؽ بيَ ئةوةى زةغتى بة تريى زات ضِابطات نة طواية ْيؿاْى (ئةؾهى زووةّ)
َٓيا ْري يةوةى
بووبيَت ،طةضِايةوة ،بؤية وؾةى طوايةَإ بةناض ٖيَٓاوة ،ضووْهة َيَصووْووغإ زي
تريى زات ئةؾهى زووةّ بوو بيَت.
زواى ئةو ضِووزاوة ٖيَطناْيا بؤوة بةؾيَو ية ْاوضةى شيَط زةغةآلتيى ئةؾهاْييةنإ،
ضووْهة زيَوةنإ ضيَططيإ نطز ية طةيؿتٓى غًؤنؤغي زووةّ بؤ نةْاضى زةضياى خةظةض
(ناغجري) تا ٖيَطف بهاتة غةض تريى زاتٖ ،ةْسيَو ئةو برينطزْةوةيإ ٖةبووة نة ئةوإ
َجؿتى تريى زاتيإ نطز بيَت ،بؤ ياضَةتى ئةو يةطةٍَ غًؤنؤغي زووةّ دةْطابٔ.
ثاي
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ئةو نةغاْةى ئةو بريؤنةيإ الزضوغت بووة ،وتووياْة نة زيَوةنإ واتة زاْيؿتوواْى ْاوضة
ؾاخاوييةناْى ْاوضةى َاظةْسةضإ ية ْةتةوة ئاضياييةنإ بووْة ،ئةؾهاْييةناْيـ تريةيةى
َيَري ئيَطاْى بووْة ،بؤية زيَوةنإ يةطةٍَ ئةواْسا ية زشى
بووْة ية ئاضياييةنإ يإ باؾرت بً
غًؤنؤغي زووةّ نة يؤْاْى بوو ٖاوثةضياْيإ نطز.
ئةو ؾيَوةية ية بطِياضزإ يةباضةى َيَصووى نؤٕ ثرت قووٍَ ْةبووْةوةيةٖ ،ةضضةْسة ٖةَوو
ضةطةظة غةضةنيية ئيَطاْييةناْى وةى (ثاضغةنإَ ،ازةنإ و ثاضتةنإ ياخؤ ئةؾهاْييةنإ) ية
يةى بٓةضةوة بووٕ ،بةآلّ ئةو بةغرتاْةوةية ٖةضطيع ضيَطط ْةبووة ية ٖةبووْى نيَؿة ية
ْيَواْياْسا.
زاْيؿتوواْى ْاوضة ؾاخاوييةناْى َاظةْسةضإ ضاظى ْةبووٕ بيَطاْة بيَت و بة ْاوى
غةضنةوتوو ببيَتة زةغةآلتساض بةغةضياْةوة ،ئةوإ بةطص ٖةَوو بيَطاْةيةنسا زةضووْةوة،
ضووْهة تريى زات زواى طؤضطإ ية نةْاضةناْى خةظةض طريغايةوة و ْةضِؤيؿتة ْاوضة
ؾاخاوييةنإ ،بؤية دةْطى ئةويإ ْةنطز ،ئةطةض تريى زات زواى زاطرينطزْى طؤضطإ ٖاتباية
َيسا زةدةْطإٖ ،ةضوةى يةطةٍَ ضؤغتةَسا دةْطإ ،ئةو سةوت
بؤ ْاوضةى ؾاخاوى ،يةطةي
قؤْاخةى فريزةوغي ية ؾاْاَةزا باغيإ زةنات ئةو ططفتاْةٕ نة ئةوإ بؤ ضؤغتةَيإ
زةْايةوة ،بةآلّ بة طويَطةى ئةو غةضضاواْةى فريزةوغي غووزى ييَ زيذي ،ئةو باغاْة تيَهةٍَ
بووٕ بة ئةفػاْة .ية قؤْاخةناْسا نة باؽ ية زيَوةنإ زةنطيَتَ ،ةبةغت زاْيؿتوواْى ْاوضة
ؾاخاوييةناْى َاظةْسةضاْة ،ضِووزاوةناْى ؾاْاَةى فريزةوغي ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ
ضِوويساوة ،دطة ية ضةْس ضِووزاويَهيإ نة ٖى غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْة.
ناتيَو زيَوةنإ بيٓيإ غًؤنؤغي زووةّ بة يةؾهطيَهى بةٖيَعةوة ٖاتووة تا ْاوضةنةيإ
زاطري بهاتْ ،اضاضيإ نطز بطةضِيَتةوة ،بيَ ئةوةى خؤيإ بعأْ بةو طةضِاْةوةية ،غةضةتاناْى
يةْيَوضووْى زةغةآلتيى يؤْاْي ية ئيَطاْيإ ثيَهةوةْا .ضووْهة الواظى غًونييةنإ ئةونات
َى ؾاٖطووز ثةضِيبايةوة و خؤى طةياْسباية تريى زات و
زةضنةوت ،ئةطةض غًؤنؤؽ ية زؤي
يةْيَوى بطزبايةَ ،يَصووى ئيَطإ بة ؾيَوةيةني زيهة زةطؤضِا.
تريى زات نة تا ئيَػتة صيووْةى ئةو غههةناْى ية َؤظةخاْةناْى ديٗإ َاوٕ ،ية ثياوة
زياضةناْى َيَصووى نؤْى ئيَطاْة ،زواى نوضوف و زاضيوف تا غةضزةَى غاغاْييةنإ،
نةغيَهى طةوضة و زووضبيٓى وةى ئةو ْابيٓطيَت.
391

ئةو ثياوة َةظْة زواى ئةوةى زةغةآلتيى ئيَطاْى بة زةغتةوة ططتْ ،ةضيت و ئايٓى ئةواْى
ئاظاز نطزةوة ،ية تةواوى ئيَطإ ئاططخاْةنإ زاطريغاْةوةٖ ،ةَوو دةشْة نؤْةنإ وةى دةشْى
َى ْويَ (ْةوضؤظ نة ية َيَصووزا تا ٖاتٓى ٖةخاَةْؿييةنإ ضؤشةنةى زياضى
غةضى غاي
ْةنطابوو) دةشْى ؾةزة واتة دةشْى غيَ زةضِؤش زواى زةغتجيَهى ظغتإ و ضِيَوضِةمسى ؾيوةْى
َسايةوة.
غياوةف نة ٖيَؿتا ية خؤظغتإ َاوة ،غةضية ْوىَ غةضيٗةي
َيؼ بة زةغت ئةغهةْسةضى َةنسؤْي تا ئةوناتةى تريى زات ثاؾاى
ية ضِووخاْى ثيَطغجؤي
ئةؾهاْى طةيؿتة زةغةآلت ،غةزةيةى ثرت ْةبوو ،بةآلّ ئيَطاْييةنإ بة ظَاْى فاضغي
ْةزةئاخعري ظَاْيإ بؤ يؤْاْي طؤضِابووَ ،ةبةغتُإ ئةوة ْيية نة نةؽ ظَاْى ثةًٖةوى
َهاْيَو ٖةبووٕ نة ية زايو و بابيإ ئةو
ٖةخاَةْؿيي ياخؤ فاضغي بري ْةَابووٖ ،يَؿتا خةي
ظَاْة فيَط زةبووٕ ،بةآلّ شَاضةيإ نةّ بوو.
ئةو ٖةْطاواْاْةى زواى طةيؿتٓى تريى زات بة زةغةآلت بؤ بووشاْسْةوةى ظَاْى فاضغي
ْطا ،ئاناَى ْةبووٖ ،ةضضةْسة ئةو ظَاْة ية قوتاخباْةنإ زةوتطايةوة ،بةآلّ بة ؾيَوةيةنى
َطزوو بوو ،وةى ئةوةبوو نة ئيَػتة ظَاْى يؤْاْى نؤٕ ية ئةوضووثا بؤ ظاْا و ؾاعري و
َهى ئاغايي غووزى ْةبوو.
ئةزيبةنإ زةوتطيَتةوة ،بؤ خةي
ية غةضزةَى ثاؾايةتيي تريى زات زا ٖةَوو ْةضيتةناْى ئيَطاْى نؤٕ طةضِاْةوة ،دطة ية
ظَاْةنةى .ية خؤضاغاْى نؤٕ نة طةوضةتط بوو ،ية خؤضاغاْى ئيَػتة بة ظَاْيَهى ْاوضةيي نة
دياواظيى ٖةبوو يةطةٍَ ظَاْى ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي زةئاخعري ،زواى ئةوةى ئةؾهاْييةنإ
بووْة خاوةٕ زةغةآلت و فةضَاْطِةوايي ٖةَوو ئيَطاْيإ ططتة زةغت ،ئةو ظَاْة بؤوة
ديَططةوةى ظَاْى يؤْاْىٖ ،ةض ئةو ظَاْةية نة الى ئةو نةغاْةى ية َيَصوو زةظأْ بة
ثةًٖةوى ئةؾهاْى ْاغطا.
ٖؤناضى بطةوغةْسْى ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى ية ئيَطإ زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى تريى زات و
نةغاْى ْاو نؤؾهى ئةو بةو ظَاْة زةئاخعري ،ظَاْى نؤؾو غةضةتا زةبوو بة ظَاْى تةواوى
َةناْيإ
ئةو نةغاْةى ناضَةْسى سهووَةت بووٕ ،ئةوإ ظَاْى نؤؾهيإ يةْيَو َاٍَ و َٓساي
َهسا بآلو
بطةو ثيَسةزا ،ئةوي طاظيَ ئةو ظَاْة بة ٖؤى شٕ و َٓساآلٕ و باواْةناْيإ يةْيَو خةي
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( )1

ظَاْى ئيَطإ ية غةضزةَى تريى زات و

زةبؤوة و بةضةبةضة زةبوو بة ظَاْى ٖةَووإ.
ديَٓؿيٓةناْى بؤوة ظَاْى ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي.
تريى زات ضيَعى ظؤضى بؤ زاضيوؾى طةوضة ٖةبوو ،بؤ بةضظضاططتٓى ْاوةنةى ية ْيَعيو ئةو
ؾويَٓةى ؾاضى (ئةبيطةضز)ى ئيَػتةى ييَية ،ؾاضيَهى زضوغت نطز بة ْاوى (زاضا) ياخؤ
(زاضيؤّ) نة ٖةَإ وؾةى زاضيوؾى َةبةغتة.
(َاض ئايبا ناتى ْاى) َيَصووْووغي ئةضَةْى ية ( 149خ .ظ) تواْى َيَصووةنةى خؤى ية
ضواضضيَوةى ثةضِتوونيَهسا تةواو نطز واتة ( )62غاٍَ زواى َطزْى تريى زات ،بؤية ئةو ظؤض ية
غةضزةَى زةغةآلتيى تريى زات ْيَعيو بووة و زةَييَت :ؾاضى زاضا (زاضيؤّ) نة تريى زات
زضوغتى نطز ،ثيَٓر فةضغةر زضيَص و ثيَٓر فةضغةر ثإ بوو ،بيَطوَإ ئةو وتةية ظيَسةضِؤيي
ظؤضى تيَسا نطاوة ،ئةونات ٖؤناْى طواغتٓةوة بطيَتى بووٕ ية ضواض ثيَ و َاآلت و ئةغح و
َو بتوأْ يةْيَو ؾاض بة ناضى ضؤشاْةيإ
وؾرت ،بؤية ؾاضةناْيإ بضووى زضوغت زةنطز تا خةي
ضِابطةٕ ،يةَػةضةوة بؤ ئةوغةضى ؾاضيـ ٖاتوضؤ بهةٕ ،ؾاضيَو زضيَصى و ثاْى غي نيًؤَةتط
َهى ؾاضى تاضإ ثايتةختى ئيَػتةى ئيَطإ بة ظَاْى غؤيكاْى
َى  1200نؤضى تةواوى خةي
( )1ثيَـ غاي
زةئاخعري ،زواى ئةوةى ئاغا حمةَةز خاْى قاداض ئةو ؾاضةى نطزة ثايتةختى خؤىْ ،ةيتواْى ظَاْى خؤى نة
بطيَيت بوو ية توضنى ؾرياظى يةو ؾاضة بطةو ثيَبسات .ئةو زةْطى ْةوى و شْاْة بوو ،ئةوةْسةى بؤى زةنطا قػةى
ْةزةنطز تا زةْطةنةى بؿاضيَتةوة ،ئةو يةنةّ نةؽ بوو يةْيَو زةغةآلتساضاْى ئيَطإ نة ية دياتى باْطى
ناضطوظاضةناْى بهات ،غةدميَو ياخؤ ظةْطيَهي الى خؤى زاْابوو ،ئةوناتةى زةيويػت باْطى ناضطوظاضةنةى
بهات بة طؤضإ يةو ظةْطة ياخؤ غةدمةى زةنوتا ،ئةويـ بة بيػتٓى زةْطةنة زةٖات .يةغةضزةَى زةغةآلتى
َى 1212
َهى تاضإ ٖةض غؤيكاْى بوو ،زواتط ية غةضزةَى فةحتعةزي ؾاى بطاظايسا نة ية غاي
ئةوزا ظَاْى خةي
نؤضى زةغتى ثيَهطز ،بةضةبةضة ظَاْى تاضاْييةنإ طؤضِا .ضوْهة فةحتعةزي ؾا بةو ظَاْة زةئاخعا ،نة ئيَػتة
بة فاضغي تاضاْى ْاغطاوة ،بةو ؾيَوةظاضة ؾيعطى زةووت ،ؾاعريةناْى زةضباض و نؤؾهةنةى بة ٖةَإ ؾيَوةظاض
َهاْى نؤؾهيـ بةو ظَاْة زةزوإ .بؤية ؾيَوةظاضى ئةو
ؾيعطةناْيإ ية ثيَؿطةى ئةوزا زةخويَٓسةوة ،خةي
بةضةبةضة بؤوة ؾيَوةظاض و ظَاْى تاضاْييةنإ ،بةآلّ ظَاْى غؤيكإ و نةٕ بة ظوويي ية ئيَطإ يةْيَوْةضوو ،تا
َو ثيَي زةزوإ ،يةواْةية
َة َةيسإ) خةي
غةضةتاى غةزةى ضابطزووف ية تاضإ ،بة تايبةتى ية طةضِةنى (ضاي
َهى ئيَطإ و تاضاْييةنإ َايةوة ؾيَوةظاضى
بهاضئ بيَصئ تانة بابةتى باف و بة غووز نة يةوةوة بؤ خةي
َآل"
ئيَػتةى تاضإ بوو" .ظةبيشوي
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بيَت ،ضووثيَوى زةبيَتة ْؤغةز نيًؤَةتطى ضواضطؤؾة ،ديٗاْى نؤٕ ضيَطةى زاَةظضاْسْى
ؾاضيَهى ئاوا طةوضةى ْةزةزا ،زاْيؿتوواْى ديٗإ ٖيَٓسة ظؤض ْةبووٕ نة ؾاضى ئاوا َةظٕ ضيَ
بهةٕ ،بةآلّ َيَصووْووغةناْي زيهةي ئةضَةْى يةباضةى ئةو ؾاضة نة ثاؾاى ئةؾهاْى بؤ
ضيَعييَٓإ ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿيي زضوغتى نطز ،ئةوة ْيؿإ زةزةٕ ئةو ؾاضة ؾاضيَهى طةوضة
َى غةض زاخطاوزا طواغرتاوةتةوة ،ظيَطاب ية ؾاضةنةزا ٖةبووةٖ ،ةَوو
بووة ،ئاوى ؾاض بة نةْاي
خاْووةناْى ئةو ؾاضة غيػتةَى طةضَيإ تيَسا بووة نة زواى ٖاتٓى عاضةبإ بؤ ئيَطإ بة
()2
(بوخاضى) ْاغطاوة.
يةنيَو ية زاٖيَٓاْةناْى تريى زات زاْاْى ضؤشيَو بوو بةْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي ئيَطإ ،بؤ
يةنةَيٓذاض ية َيَصووى ئةو وآلتةزا .ية ئيَطإ دةشْى دؤضاودؤض ٖةبووٕ ،بةآلّ ئةو دةشْة ٖةضطيع
ْةبووة ،تريى زات ئةو ْةضيتةى زاٖيَٓا ،ضؤشيَهى بةْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي و ضظطاضبووْى ئيَطاْييةنإ
( )2زةظاْري خويَٓسْةوةى ٖةْسىَ بابةت يةاليةٕ خويَٓةض ْاخؤؾة ،تةْاْةت بة زضؤ زةظاْطيَت ،ضوْهة
َيَصووْووغة نؤْةنإ ،تةْاْةت تا ئةّ زواييةف ٖةَوو ْيؿاْةناْى ثيَؿهةوتٓيإ زةطةضِاْسةوة بؤ ئةوضووثا،
َٓةططة ،نة ؾاضى زاضا و ؾاضةناْي زيهةي ْاوضة غاضزةنإ ،خاْووةناْيإ
بةآلّ ئةَة ضِاغتييةنى ساؾا ٖةي
غيػتةَى طةضَى ْاوةْسى ٖةبوو ،بطيَيت بوو ية ئةَباضيَو نة ئاو ية ْيَويسا طةضّ زةنطا و بة ٖؤى ٖةْسىَ
َةضى بةضيتاْى (غيَط ضاضَيعَةى
بؤضِييةوة زةطواظضايةوة بؤ شووضةنإ تا ية ظغتاْسا طةضّ بدي .طةؾتياض و ييَهؤي
َى ( 1871ظ) طةؾتى بؤ ئيَطإ نطزووة ،طةؾتٓاَةنةى َاوة ،ية ؾاضى قؤضإ نة ئةونات
ططيطؤض) نة ية غاي
َِ طةضّ زةنطإ.
ية ؾاضة بضوونةناْى خؤضاغإ بووٖ ،ةْسىَ خاْووى بيٓيوٕ نة ية وةضظى ظغتإ بة بؤضِى ٖةي
َةناْيإ ئاَيَطى فيَٓههةضةوةيإ ٖةبووةَ ،يَصووْووغة نؤٕ و ْويَيةنإ
َةَةْسةنإ ية َاي
وةى ظاْطاويؿة زةوي
ئةو ضاغتييةيإ باؽ نطزووة و وتووياْة ٖةض خاْوويةى ،يةنيَو ياخؤ زوو شووضى طةوضةى ٖةبووة ،نة
َةط و نوٕ نوٕ بووٕ ،نوْةنإ بة طيا زازةثؤؾطإ و طةدميٓةيةنى ئاو زةخطاية
زيواضةناْى بة ؾيَوةى ٖيًَ
غةضباْى شووضةنة ،بة الْى نةّ بةؾي غيَ ضؤشى زةنطز ،ئاوةنةى بة غةض طياناْسا زةٖاتة خواضةوة و تةضِى
زةنطزٕ .ناتيَو ٖةوا بةْيَو طياناْسا ٖاتوضؤى زةنطزٖ ،ةوايةنى فيَٓو و بؤٕ خؤف زةٖاتة شووضةوة .ثعيؿو
و ؾاعريى غةضزةَى غةفةوييةنإ (سةنيِ ؾةفايي) ية ثةضِتوونةنةيسا ْووغيويةتى" :ئةوناتةى ية ؾووؾتةض
بووّ ،ضؤشاْة يةو شووضاْةزا ثؿووّ زةزا  ،نة زيواضيإ نوٕ نوٕ بووٖ ،ةضضةْسة َاْطى تةَووظ بوو ،طةضَرتئ
ضِؤشةناْي غاٍَ بوو ،ؾووؾتةضيـ طةضَئَ بوو ،ية ناتى ْووغذي خؤّ زازةثؤؾي ،بة ٖؤى ئةو ٖةوا غاضزةى ية
َآل"
ْيَو طياناْةوة زةٖات بة بيَ ثيَدةف ْةَسةتواْى خبةوّ" .ظةبيشوي
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ية زةغت يؤْاْييةنإ زياضى نطز ،ئيَطاْييةنإ ية ْاخةوة ئةو ضؤشةيإ زةنطزة دةشٕ ،ضووْهة برييإ
ْةضوو بؤوة نة ية زةغةآلتيى يؤْاْييةناْسا ئائ و ْةضيت و ثؤؾانيإ يةْيَو ضووبوو.
ية ضؤشى دةشْى ْةتةوةييسا نة بة زاخةوة ناتةنةى ْاظاْري ،ثياواْى ئيَطإ ضيؿة
َةَةْسبووٕ وةى ْةضيتى غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ بة
زضيَصةناْيإ يووٍ زةنطز ،ئةواْةى زةوي
ظيَطِ و خؿٌَ ضيؿةناْيإ زةضِاظاْسةوة ،شٕ و ثياو ،طةوضة و بضووى ٖيَٓسةيإ بؤْى خؤف ية
خؤيإ زةزا نة ية ٖةض ؾويَٓيَو نة ضةْس نةغيَهى ييَبوواية ،بؤٕ ٖةَوو اليةنى زةططتةوة.
َةَةْسةنإ خوواْي خواضزةَةْي
ية ضؤشى دةشْى غةضبةخؤيي ئيَطاْسا يةاليةٕ طةوضة و زةوي
َو ْعا و تهاى زةنطز ،يةْيَو ْةتةوةناْى
دؤضاودؤض زازةْطا ،ية ٖةَوو ئاططخاْةناْسا خةي
ئةونات ،يةنةّ ْةتةوة نة ضؤشيَهى بة ْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي زياض نطز ،طةالْى ئيَطإ بووٕ،
زاٖيَٓاْى تريى زات بوو نة غي و سةوت غاٍَ ية ئيَطإ ثاؾايةتيي نطز .ديَٓؿيٓةناْى ئةو
واتة ئةؾهاْييةنإ بؤ َاوةى ضواض غةزة ضؤشى غةضبةخؤييإ زةنطزة دةشٕ .ييَتؤش و
َيَصووْووغي فةضةْػى (شاى زؤ َؤضطإ) باوةضِى واية يةنةَري ضؤشى ثايع ،ضؤشى دةشْى
غةضبةخؤيي بووة.
*

*

*

تا ثيَـ زةغةآلتيى ئةؾهاْييةنإ ،بابةتى تؤضاْييةنإ تةْيا بة ؾيَوةيةنى الوةنى
ٖاتووة ،ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بابةتى تؤضاْييةنإ و ضِووزاوةناْى تايبةت بة ئةوإ زيَتة
ْاو َيَصووٖ ،ةضوةٖا زيَتة ْاو ئةفػاْة و ضريؤنةنإ ،ية ثةضِتوونةناْسا ديَي باؽ زةبيَت .ئةو
ثةضِتووناْة ية غةزةى ضواضةَى نؤضى زةنةويَتة زةغت الزيَييةنى ظاْاى خؤضاغاْى نة تا ئةّ
زوايياْةف ٖاوؾيَوةى ٖةبوو ،ئةويـ فريزةوغي بوو نة تؤضإ و ثاؾا و ضِووزاوةناْياْى ٖيَٓاية
ْاو ؾاْاَةنةى.
ئةو بابةتة ية َيَصووى ئيَطاْسا ظؤض ططيٓطة ،نة ئايا َيَصووى ضِاغتةقيٓةى ئيَطإ ئةوةية نة
ية َيَصووة يؤْاْى و ضؤَى و ئةضَةْى و غطياْييةناْسا زةخويَٓسضيَتةوة؟! و ٖةْسىَ ية
َجؿتى ئةوأْ ،ياخؤ َيَصووى ضاغتةقيٓةى ئيَطإ ئةوةية نة ية
ثةضِتوونة ئيَطاْييةناْيـ ثاي
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َةواْةنإ ية ضِووى ظَاْةواْييةوة طؤضِاوة بؤ
ؾاْاَةى فريزةوغيسا ٖاتووة و ْاوى ثاؾا و ثاي
صيووْة نوضوف طؤضِاوة بة نةخيةغطةو؟
َيَري فريزةوغي ية طيَطِاْةوةى ئةفػاْةناْى ثيَوةغت بة َيَصووى ئيَطإ
َيَو نة ثيَويػتة بً
خاي
ظؤض ضِاغتطؤ و زةغتجاى بووةٖ ،ةْسىَ يةو ئةفػاْاْةى نة بة ضِووْى بةؾيَهٔ ية َيَصوو ،بة
ٖةَإ ؾيَوة طيَطِاوةتةوة نة وةضى ططتووٕٖ ،يضى ية خؤيةوة ْةخػتووةتة غةضى و ييَى نةّ
ْةنطزووةتةوة ،ضووْهة وا باوة نة ٖةْسىَ ضِووزاو يةْيَو ؾاْاَة ٖةبووة ،ية ئيَػتةزا ْةَاوة.
زةغتجانى فريزةوغي ية طيَطِاْةوةى ئةو بابةتاْةى ية ثيَؿيٓياْى وةضططتووة ،ية ؾاْاَةزا
َسا نؤى ْري ،خؤى
بة ضازةيةى بووة ،تةْاْةت ية طيَطِاْةوةى ئةو بابةتاْة نة يةطةٍَ ئةقً
ْةثاضاغتووة و خويَٓةض بة ئاغاْى تيَسةطات نة ئةو ظاْا خؤضاغاْيية ْةيتواْيوة ئةو بابةتاْة
باوةضِ ثيَ بهات ،بةآلّ ضووْهة خؤى بة بةضثطؽ ظاْيوة بةضاْبةض بة زةغتجانىٖ ،ةَووى وةى
َسا ْاطودمئَ ية بايةخى ؾاْاَة نةّ
خؤى باؽ نطزووةتةوة ،بووْى ئةو باغاْةى يةطةٍَ ئةقً
َةواْة نؤْةناْى ْةتةوةناْي زيهةزا يةو دؤضة ئةفػاْاْة بووْيإ
ْانةْةوة ،ية ثةضِتوونى ثاي
ٖةية.
َٓياييةوة تةواوى
ية ؾاْاَةى فريزةوغي نة تةْيا يةى ياخؤ زوو ضِووزاوى ْةبيَت ،بة زي
ضِووزاوةناْى ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ضِووياْساوةٖ ،ةْسىَ بابةت ٖةية نة يةطةٍَ دوططافياى
غٓووضةنةف نؤى ْيية ،وةى ئةوةى َاوةى ؾةف َاْط بة ضؤش و ؾةو ية زةضيازا ضؤيؿتووٕ تا
بطةْة ئةو ؾويَٓة ،ية ناتيَهسا نة تةْيا ضةْس ضؤشيَو بؤ ئةو غةفةضة بةؽ بووة ،داضى واف ٖةية
نة بانوض و باؾووض و ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ية ؾويَٓى خؤيإ ْري وٖ...تس .ئةواْة تةْيا نيَُاغيي ْري
َةواْةناْى ٖةَوو زْيازا ٖاتووٕ.
نة ية ؾاْاَةى فريزةوغيسا ٖةبٔ و ية زاغتاْى ثاي
ٖةضضييةى ٖةبيَت ئيَُة تا ئةو ضؤشةى ثؿرتِاغت ْةنطيَتةوة نة َيَصووى ئيَطإ ٖةَإ
ئةوةية نة ية ؾاْاَةزا ٖاتووة ،غةباضةت بة تؤضإ و ثاؾاناْى غةضزةَى ئةؾهاْى خؤَإ
ثابةْس زةنةئ بةو بابةتاْةى ية ثةضِتوونى َيَصووْووغة ئةضَةْييةناْسا ٖاتووةٖ ،ةْسيَو ية
َهي زيهة غةباضةت بة ضِووزاوةناْى غةضزةَى
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ظؤضتط ية خةي
ئةؾهاْييةنإ بابةتيإ ْووغيوةٖ ،ةْسيَهيؿيإ ٖاوغةضزةّ بووْة يةطةٍَ ئةؾهاْييةنإ و ية
ٖةَإ غةضزةّ ٖاتووْةتة زْياوة ،طةوضةبووْة و نؤضى زواييإ نطزووة.
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يةواْةية ئةو ثطغياضة بيَتة ثيَؿةوة نة ئايا ثؿت بةغذي بة ْووغيٓى َيَصووْووغة
ئةضَةْييةنإ غةباضةت بة ئةؾهاْييةنإ ،ديَطةى بطِواية يإ ْا؟.
ية وةآلَسا زةوتطيَت ناتيَو غةضضاوةنإ تةْيا ئةواْة بْٔ ،اضاضئ غووزيإ ييَ وةضبططئ،
ية اليةني زيهة طوَاصيإ ْيية ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة يؤْاْييةنإ بةضاْبةض بة ئيَطإ و
ئيَطاْييةنإ ْياظيإ باف ْةبووةٖ ،ةضضةْسة غووزَإ ية ثةضِتوونةناْيإ وةضططتووة ،نةواتة
بؤ غووز ية ثةضِتوونى ئةضَةْييةنإ وةضْةططئ .بة غةضةدمسإ يةوةى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة
ئةضَةْييةنإ ثياواْى ظيطةى و ظاْا بووْة ،ئاغتى تيَطةيؿتٓيإ ظؤض بةضظتط بووة ية ئاغتى
تيَطةيؿتٓى غةضزةَةنةيإ .بؤ صيووْة َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زوو ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ئةوةى
َٓةوة ،ظاْيبوويإ ئةوإ و ئيَطاْييةنإ يةى ضةطةظٕ.
ييَتؤشإ بياْةويَت ية ضةطةظى ئةوإ بهؤي
ٖةض ئةو َيَصووْووغاْة باوةضِيإ وابووة نة تؤضاْييةنإ تريةيةى ية ئيَطاْييةنإ بووٕ،
طةوضةناْيإ غواضى فيٌ و نةضطةزةٕ زةبووٕ و غواضبووْى فيٌ زةنطيَت ثةغةْس بهطيَت ،بةآلّ
َى بهطيَت و
َة ْاتواْطيَت َاي
غواضبووْى نةضطةزةٕ َايةى ثةغةْس بووٕ ْيية ،ضووْهة ئةو ئاشةي
َة طةوضةناْى ْاوضةى طةضَيَٓسا ية نةضطةزةٕ زضِْسةتطى تيَسا ْيية .ويَطِاى ئةوةف ئيَُة
ية ئاشةي
َى نطزْى
ئةوب ابةتة بة تةواوةتى ضةت ْانةيٓةوة ،يةواْةية ية ضابطزووزا ئةوإ ضيَطةيإ بؤ َاي
ئةوإ زؤظيبيَتةوة و ئيَػتة ئةو ضيَطةيةيإ بري ضووبيَتةوة ،بة ٖةَإ ؾيَواظ نة ية ئيَطاْى نؤْسا
غووز وةضزةطريا ية دؤضيَو ية نةَية نيَوى نة طةوضةتط بوو ية نةَية نيَوييةناْى ئيَػتة ،بة
َططتٔ و غواضناضى بةناض زةبطإ ،بةآلّ ئيَػتة نةؽ ْاتواْيَت
ئةغجى نيَوى زةْاغطا ،بؤ باضٖةي
ئةو ناضة بهات .ية ؾاْاَة باؽ ية غووز وةضططتٓى تؤضاْييةنإ ية نةضطةزةٕ ْانات،
زةوتطيَت نة غواضى فيٌ زةبووٕ.
يةباضةى ئةو باغةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ يةباضةى تؤضاْييةنإ وتووياْة و ئةوةى
فريزةوغي وتوويةتى ضةْس دياواظييةى ٖةية:
َةنة ئيَطاْييةنإ
َةنى ديا ية ضةضةي
يةنةّ ئةوةية نة فريزةوغي تؤضاْييةنإ بة ضةضةي
َةواْة ئيَطاْييةنإ زةنةوْة ئةظيٓى
زةظاْيَت ،بيَ ئةوةى نة دياواظييةنة ظؤض بيَت ،بؤية ثاي
نضة تؤضاْييةنإ و نضة ؾاظازةناْى تؤضإ زةنةوتٓة ئةظيٓى ؾاظازة ئيَطاْييةنإ ،ئةطةض
َةنةنة ٖةبوواية وةى دياواظيى ية ْيَوإ ضةطةظى
دياواظييةنى ظؤض ية ْيَوإ زوو ضةضةي
ضةؾجيَػت و غجيجيَػت ياخؤ وةى ئةوةي دياواظي ية ْيَوإ ضةطةظى غجى و ظةضززا ٖةية ،ئةوا
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ئةو خؤؾةويػتيياْة ْةزةٖاتٓة نايةوة ياخؤ بة نةَى ضِوويإ زةزا .ية ؾاْاَةى فريزةوغي
تؤضاْييةنإ ٖةْسيَهات ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ بووْةٖ ،ةْسيَ ناتي زيهة ية بانوض.
زةنطيَت ططضياْى ئةوة بهطيَت نة تؤضاْييةنإ ية ضؤشٖةآلت بووْةٖ ،ةْسيَهاتيـ بةضةو
بانوض ضؤيؿتوٕ و ٖيَطؾيإ بؤ ئيَطإ نطزووة ،بةآلّ بة وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْةنإ ئةوإ
بةضزةواّ ية ضؤشٖةآلت بووْةٖ ،ةض نات دةْط ية ْيَوإ ثاؾا ئةؾهاْى و تؤضاْييةنإ بووبيَت،
طؤضِةثاْى دةْط ية ضؤشٖةآلت واتة ئةفغاْػتإ و ثانػتاْى ئيَػتة بووة ،تةْاْةت نؿُرييـ
نة ية ؾاْاَةى فريزةوغيؿسا ْاوى وةى طؤضِةثاْى دةْط باؽ نطاوة.
دياواظييةني زيهة يةباضةى بوضدة طةضِؤنةنإ بووة ،بة ضِاى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ،
تؤضاْييةنإ ية دةْطةناْسا ظؤض غووزيإ ييَ وةضططتووٕ ،يةنيَهيـ ية ضةنة ناضيطةضةناْيإ
بوضدةنإ بووْة.
ية ناتيَهسا ئةؾهاْييةنإ يةو غةضزةَةزا ظؤضتط ية دةْطى تؤضاْييةناْسا بووْة ،ظؤض
ٖؤططى بوضدى طةضِؤى ْةبووْة ،ظؤضتط غووزيإ ية طاييػهةى دةْطى بيٓيوة .ية ؾاْاَةى
َطةْاَة َيَصووييةنإ ئةوة ْيؿإ زةزةٕ نة ية
فريزةوغيسا ٖيض باؽ يةو بوضداْة ْانطيَت .بةي
ئيَطاْيـ بوضدى طةضِؤى زضوغت نطاوةٖ ،ةض ئةو بوضداْةٕ نة ٖاتووْةتة ْيَو ياضى ؾةتطةْر و
َةيإ ثيَ زةنطيَت.
ية اليةنةوة بؤ اليةني زيهة دووي
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ضيَهطزْى ئةو بوضداْة بة زاٖيَٓاْى تؤضاْييةنإ زةظأْ ،ئةطةض
وا بيَت ئيَطاْييةنإ ئةو زاٖيَٓاْةيإ يةواْةوة وةضططتووة ،طوَاصيإ ْيية ية غةضزةَى
ٖةخاَةْؿييةنإ ئةو بوضداْة ٖةبووٕ ،بةآلّ ضووْهة دووآلْسْى ئةو بوضداْة ظةظيةتى ظؤضى
ٖةبووٕ ،بؤية نةَرت ية َةيساْى دةْطسا غووزيإ ييَ بيٓطاوة.
دةْطةناْى ئيَطإ و تؤضإ نة بةثيَي برينطزْةوةى ئيَُة تةْيا ئةفػاْةٕ ،ثيَويػتة وةى
ئةفػاْة و زاغتاْى ْةتةوةيي غةضةدميإ ييَ بسضيَت ،يةنيَو ية ضِووزاوة َيَصوويية
َيٓةوةيإ ية باضةوة
ضاغتةقيٓةناْى َيَصووى ئيَطاْة ،نة بة زاخةوة تا ئيَػتة ٖيض ييَهؤي
َطة و ؾويَٓةواضيَهى ئةو دةْطة غيَ غةزةييةَإ بةضزةغت
ْةنطاوة ،خمابٔ تا ئيَػتة ٖيض بةي
ْييةْ ،ةظاْطاوة يةو َاوةيةزا ض ضِوويساوة ،ناضيطةضيى ئةو دةْطاْة يةغةض ئابووضى و
َطةى ئيَطإ ض بووة و ٖؤناضةناْى دةْطةنةف ض بووْة؟!.
نؤَةي
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طيَطِاْةوةى َيَصووْووغإ ،دةْطى ْيَوإ ئيَطإ و تؤضإ ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بة غ َي
غةز غاٍَ زياضى زةنةٕ ،ية ؾاْاَةزا َاوةى دةْطى ئيَطإ و تؤضإ زياض ْةنطاوة ،بةآلّ ية
َةواْإ زةتواْري بعاْري نة ئةو َاوةية زوو غةز تا زوو غةز
ضيَطةى غةضزةَى شياْى ثاؾا و ثاي
و ثةدما غاٍَ بووة ،دياواظيى ظؤضى يةطةٍَ طيَطِاْةوةى َيَصووْووغةناْسا ْيية.
ئيَطآْاغي ئةوضووثايي (غيًؤغرت زؤ غاْتى) نة ية ْيوةى زووةَى غةزةى ْؤظزةٖةَى
َطةْاَة غاْػهطيتييةنإ
ظايٓيسا ئاَاشى بة دةْطة زضيَصخايةْةناْى ئيَطإ و تؤضإ زاوة ،ية بةي
ٖةْسىَ ؾت ٖةٕ ثيَويػتة ضاويإ ثيَسا خبؿيَٓطيَتةوة .شإ زؤ َؤضطاْى فةضةْػيـ ٖةض بطِواى
َطةْاَةناْى غاْػهطيتسا ٖةْسىَ بابةت ية باغي ئةو دةْطاْةَإ زةغت زةنةويَت،
واية ية بةي
بؤ ظاْيٓى ئةو دةْطاْة ،زوو ناضى بة ئةضنى غةضةنيي خؤَإ زةظاْري:
يةنةّ خويَٓسْةوةى غةضضاوة ئةضَةْييةنإ نة ٖةْسيَهيإ وةضْةطيَطِزضاوٕ بؤ ٖيض ظَاْيَو.
َيٓهاضية يةْيَو خانى تؤضإ ،نة نةوتووةتة ضؤشٖةآلتى ئيَطإ ،واتة ْيوةى باؾووضى
زووةّ نؤي
ئةفغاْػتإ و بةؾيَو يةو ْاوضاْةى نة ئيَػتة بانوضى ضؤشئاواى ثانػتإ و بًوضػتاْى ثانػتاْة.
َيٓهاضيياْة بهات ،يةواْةية بطاتة ٖةْسىَ
ئةو ظاْاية ططضياْى ئةوةى زةنطز نة ئةطةض ئةو نؤي
َطةْاَةى َيَصوويي غةباضةت بة دةْطةناْى ئيَطإ و تؤضإ ،بةآلّ ئةو ططضيإ و بريؤنةية تةْيا
بةي
بريؤنةيةنة ْيَعيو ئةغتةّ ،ضووْهة ٖةضضةْسة ؾويَٓى ثايتةختةناْى تؤضاْييةنإ زياضٕ ،بةآلّ
َيٓهاضي ييَ
َطةْاَة َيَصووييةناْى تيَسا ثرتة تا نؤي
نةؽ ْاظاْيَت نويَ ؾاْػي زةغت نةوتٓى بةي
ئةدماّ بسضيَت.
َيٓهاضي ؾويَٓةواضةنإ ناضى تانة نةغيَو ْيية ،تةْاْةت
ئةظَووٕ زةضى خػتووة نؤي
ئةطةض غةضَايةزاضيـ بيَت ،ثيَويػتة زاَةظضاوةيةنى ظاْػتى ياخؤ َؤظةخاْةيةنى بة تواْا نة
َهةْسْى ؾويَٓيَو و
ئةويـ ٖةض زاَةظضاوةي ظاْػتيى و َيَصووييةٖ ،ؤططيإ ٖةبيَت بؤ ٖةي
بوزدةيةى بؤ َاوةى ضةْس غاٍَ بؤ ئةو ناضة بطِياض ييَ بسةٕ تا ضةْس نةغيَهى ثػجؤض يةو بواضة
َةتةنإ خؤيإ ئةو ناضة
َبةت ئةطةض زةوي
َيٓهاضي بهةٕٖ ،ةي
يةو ْاوضة زياضيهطاوة زةغت بة نؤي
َيٓهاضي
بة ئةغتؤ بططٕ باؾرتة ،ضووْهة تواْاَةْستط و ثيَساويػتييإ ظؤضتطة .غةباضةت بة نؤي
ية تؤضإ نة زةنةويَتة زةضةوةى ئيَطإٖ ،يض ططضياْيَو يةو ططيواتاْة ْيية.
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َةضيَهى
َجؿت بةو نةتيبةيةى ية غةزةى ْؤظزةيةّ يةاليةٕ ييَهؤي
شاى زؤ َؤضطإ ثاي
َهى نؤْى تؤضإ بة يةنيَو ية ظَاْة ئيَطاْييةنإ
بةضيتاْى ية تؤضإ زؤظضايةوة ،ظَاْى خةي
زةْاغيَت ،بةآلّ ية ؾاْاَةزا ظَاْى تؤضاْييةنإ بة توضنى زياض نطاوة.
َيَت نة ئةوإ بة توضنى زوواوٕ ،بةآلّ ٖةْسيَو داض ئةوإ بة توضنةنإ ْاو
فريزةوغي ْاي
زةبات ،ئةوةف ْيؿاْةى ئةوةية نة ظَاْى ئةوإ توضنى بووة ،ية نةؽ ؾاضاوة ْيية ،ناتيَو
فريزةوغي ْاوى توضنةنإ زةباتَ ،ةبةغتى ئةو ْةتةواْة ْري نة بة ظَاْى توضنى زةئاخعٔ
َةنةنةياْة نة َةغؤيري
(وةى ئةوةى ئيَػتة ية توضنيا قػةى ثيَ زةنطيَت)َ ،ةبةغت ية ضةضةي
و بةغةض ضةْس تريةيةى زابةف زةبٔ
بؤ ئةوةى زةغتجانى فريزةوغي ية طيَطِاْةوةى ئةو دةْطاْةى ْيَوإ تؤضإ و ئيَطإ ئاؾهطا
بهةئٖ ،ةضضةْسة فريزةوغي ظؤض ثيَوةغت بووة بة ئيَطإ و ئيَطاْى بووٕ ،بةآلّ ية ٖيض يةنيَو
يةو بةؾاْةى نة باغي ئةو دةْطاْة زةنات بة ٖيض ؾيَوةيةى تةْاْةت بة ثالضيـ،
َيَو يةو باضةوة ْابيٓطيَت.
َةنى َةغؤٍ ْانات ،ية ثةضِتوونةنةيسا ٖيض خاي
غوونايةتيى بة ضةضةي
ية ضِووى باآل و دواْييةوة ية ضريؤنةناْى ؾاْاَةزا تؤضاْى و ئيَطاْييةنإ ٖيَٓسة يةيةنسيي
َةواْاْى ئيَطاْى و نضاْى تؤضاْى و نضة ؾاظازةناْى تؤضإ و
ْيَعيو بووٕ نة ئةظري ية ْيَوإ ثاي
َةنى َةغؤٍ
َيَري فريزةوغي تؤضاْييةناْى ية ضةضةي
ؾاظازة ئيَطاْييةنإ زةٖاتةنايةوة ،ئيَػتة زةي
ْاغيوة ،ئايا ية ْيَوإ ئةو زوو بابةتةزا ْانؤنيى ْابيٓطيَت؟
ية ضاغتيسا تيَطةيؿتٓى ئيَػتةى ئيَُة ية ضريؤنةناْى ؾاْاَة بةو ؾيَوةيةية ،ئةو ؾاعرية
طةوضة و ثانة بؤ ئةوةى زةغتجانى بجاضيَعيَت ،طيَطِاْةوةناْى بة ٖةَإ ؾيَوة نطزووةتة ٖؤْطاوة
نة وةضيططتووة.
ئةو غةضزةَةى فريزةوغي ية خؤضاغإ ؾاْاَةى زةٖؤْييةوة ،غةضزةَى زضةوؾاوةى
ظاْػت و ئةزةبى خؤضاغإ بووٖ ،ةْسيَو ية ظاْا و ؾاعرية زياضةناْى خؤضاغإ نة خوزى
فريزةوغيـ يةنيَو بوو ية ئةوإْ ،اويإ ية ديٗاْسا زةضنةوت .فريزةوغي ويَطِاى باآلزةغتى ية
ئةزةبياتسا ،بة ظاْا ٖةشَاض زةنطا ،ثياويَهى وةى ئةو ،طيَطِاْةوةيةنى ثةغةْس ْةزةنطز نة
يةطةٍَ ئةقٌَ نؤى ْةبوواية ياخؤ ضِاغتيية دوططافييةناْى تيَسا ضةضاو ْةنطابيَت.
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تؤضاْييةنإ َاوةى غيَ غةز غاٍَ يةطةٍَ ئةؾهاْييةنإ دةوْطإَ ،اوةى دةْطةناْيإ
غةز و ٖةؾتا غاٍَ ثرتة ية َاوةى دةْطةناْى غاغاْى و ضؤَةنإ ،غةزةيةنيـ ثرت بوو ية
َططإ.
دةْطى خاضٗةي
ئةو دةْطاْة بةضزةواّ ْةبووٕٖ ،ةْسيَذاض ْةزةَإٖ ،ةضوةى دةْطةناْى غاغاْى و
ضؤَةنإ بةضزةواّ ْةبووٕ ،بططة ويَػتاْيإ تيَسا ٖةبووٖ .يض غةضزةَيَو ية َيَصووى ئيَطإ
َةواْباظييةناْى ئيَطإ تيَسا ْيية ،ية ٖيض
ؾويَٓةواضيَهى طةوضةى بةو ضِازةيةيإ ية ثاي
َةواْة ئيَطاْييةنإ ناضى ئاظاياْةى وةى غةضزةَى دةْطى ئةؾهاْى و
غةضزةَيَهيسا ثاي
َةواْةناْى
َةواْاْى غةضزةَةناْي زيهة ْةياْتواْى وةى ثاي
تؤضاْييةناْيإ ْةنطزٖ ،ةضوةٖا ثاي
َهى ئيَطاْسا بهةْةوة ،ئةو قؤْاخةف غيَ غةزةيية
َى خةي
ئةونات ديَطةي خؤيإ يةْيَو زي
َةواْباظى
ثيَويػتة ية ضِووى َيَصووييةوة ظيٓسوو بهطيَتةوة ،ضووْهة ية بواضى ْةتةوةيي و ثاي
ظيٓسووة.
ثاؾاى طةوضةى ئةؾهاْى تريى زات (تريزاز) ْاغطاو بة (ئةؾهى زووةّ) زواى غي و ثيَٓر
غاٍَ فةضَاْطِةوايي ،بة ٖؤى ثريى و بيَ تواْايي َطز( ،ئاضتاباْووؽ) ياخؤ (ئةضزةوإ) نة نوضِى
بوو ية دياتى بوو بة ثاؾا.
زةغتجيَهى زةغةآلتيى ئةو ٖاوغةضزةّ بوو يةطةٍَ زةغتجيَهى ثاؾايةتيي (ئإ تيؤنؤغي
غيَيةّ) ثاؾاى غًوونى نة َاوةى غي و ٖةؾت غاٍَ بةضزةواّ بوو ،ثاؾايةنى بةٖيَع و
طةوضةى غًونى بوو.
ئةطةض ئإ تيؤنؤغي غيَيةّ تةَةْى زضيَص بوواية ،يةواْةبوو ظدمريةى ثاؾايةتيي ئةؾهاْى
ية غةضزةَى ئاضتاباْووؽ يةْيَو بضوباية ،ضووْهة ئةو ية ضِووى غةضباظييةوة ظؤض ثيَطةيؿتوتط
بوو ية ئةغهةْسةضى َةنسؤْي ،بيَطوَإ ية غةضزاضة َةظْةناْى ديٗإ بوو.
ئإ تيؤنؤغي غيَيةّ وةى ثاؾاناْي زيهةي غًوونى ظؤض ئاظاضى ئيَطاْييةناْيسا ،بةآلّ
ْانطيَت ثيَطةيؿتوويي غةضباظى و ثاواخنواظي ئةو يةبري بهةئ .ئةطةض ئةو ية زواى دةْطى
ؾاخى ضِاَيإ زةغتى بة بازةْووؾى ْةنطزباية و ؾةو و ضؤشاْى خؤى بةو ناضة و ٖةْسيَ
ْةضييت زيهةي ْةؾياو ْةبطزبايةتة غةض ،نة ئةونات يةْيَو يؤْاْييةنإ ٖةبووٕ ،تةَةْى بة
بيَ غووزى ْةزةضِؤيؿت ،زووض بوو نة ئاضتاباْووؽ ْاغطاو بة ئةؾهى زووةّ بهاضيَت ية
بةضاْبةض ئةوزا خؤضِاططى بهات.
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َيَصووْووغة نؤْةنإ ئاْتيؤنؤغي غيَيةَيإ بة (ئةَاطٓووؽ) واتة (َةظٕ) ْاوبطزووة ،ئةو تا
ثيَـ ئةو ناتةى ببيَتة بازةْووف ،بؤ ئةو ْاظْاوة ؾياو بوو ،ضووْهة غةضزاضيَهى َةظٕ بوو ،ئةو
ناتةى ئةو ية غوضيا بوو ،ئةؾهى غيَيةّ بؤ بةضفطةواْهطزْى غٓووضى زةغةآلتةنةى ،خؤي
طةياْسة ْيَو ضؤشئاواى ئيَطإ و ْاوضة ؾاخاوييةناْى ثاضيَعطاى نطَاؾاْى زاطرينطز ،زواتط
َيسا تا (ثؼ نوة و ثؿت نوة) واتة يووضِغتاْى ئةَطِؤ زاطري بهات.
ٖةوي
ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ية غوضيا ظاْياضيي غٓووضبةظاْسْى ثاؾاى ئةؾهاْى و ٖاتٓى بؤ
يووضِغتاْى ثيَطةيؿت ،بؤ ٖةض ظوو يةؾهطةنةى خؤى بة نةؾتيي ية ضِووباضي فوضات
ثةضِاْسةوةَ .يَصووْووغة يؤْاْييةنإ ْووغيوياْة ئاْتيؤنؤؽ زوو ٖةظاض نةؾتيي بؤ
ثةضِاْسْةوةى يةؾهطةنةى ية فوضات بةضةو باؾووض بةناض ٖيَٓاوة نة ظيَسةضِؤيي تيَساية.
َيَصووْووغاْى ئةضَةْى ْووغيوياْة نة يةؾهطى ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ية ناتى ثةضِيٓةوة ية
فوضات غةز ٖةظاض نةؽ بووة ،بةآلّ ٖيض ؾتيَهيإ يةباضةى شَاضةى نةؾتييةناْةوة ْةْووغيوة،
نةؾتييةنإ ٖيَٓسةى تواْيإ بةضةو باؾووض ضؤيؿذي ،ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ية ضِووباضةنة ثةضِييةوة
و ناتيَو ظاْى نةؾتييةنإ تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَاوة ،يةؾهطةنةى خؤى زابةظاْس و بةضةو
ْاوضةى ظاططؤؽ واتة يووضِغتإ ضؤيؿت.
ؾاخةناْى ظاططؤؽ ضةْس زةضبةْسيَهيإ بةضةو ضؤشئاوا ٖةبوو ،يةنيَو يةو زةضبةْساْة بة
(ظيس) ْاغطابوو نة ئيَػتة ْاظاْطيَت ية نويَية ،بة ططضياْى ظؤض ية ضيَباظى يةنيَو يةو ظيآلْة
بووة نة ية ؾاخةناْى ظاططؤغةوة بةضةو ضؤشئاوا زةضِؤٕ ،ضووْهة ية ضؤشئاواي ؾاخةناْى
ظاططؤؽ ،دطة يةوة ٖيض زةضبةْسيَو ْيية ،يةواْةية ية ٖةْسىَ ؾويَٓةوة ضةْس ضيَبواضيَو ثيَهةوة
تواْاى ثةضِيٓةوةيإ ٖةبيَت ،بةآلّ يةؾهط تةْيا ية ضيَطةى ضيَباظى ضِووباضةنةوة تواْاى ضووْيإ
بؤ ْاوضة ؾاخاوييةنإ زةبيَت ،ئةوةف يةو وةضظاْةى ئاوى ضِووباضةنإ نةّ ْةبٔ.
ناتيَو ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ طةيؿتة ئةو ْاوضة ؾاخاويياْة ،ثاؾاى ئةؾهاْى يةو ْاوضةية
زةضضوو بوو ،زواتطيـ ناضاَػري ياخؤ نطَاؾاْيؿى بةدىَ ٖيَؿت و ضيَطةى ضؤشٖةآلتى
ططتةبةض تا خؤى بطةيةْيَتة طؤضطإ و خؤضاغإ ،ئاْتيؤنؤغي ثاؾاى غًونيـ بةزووى نةوت.
ئةو ضيَطةيةى ٖةض زوو ثاؾا ثيَيسا زةضِؤيؿذيٖ ،ةض ئةو ضيَطةيةية نة ئيَػتة ية نطَاؾاْةوة
زةضيَتة تاضإ ،ية تاضاْيؿةوة بؤ طؤضطإ و خؤضاغإ ،تانة دياواظيى ئةوةبوو نة ئةو ضيَطةية ية
غةزةناْى غيَيةّ و زووةَى ثيَـ ظائ بة تةواوةتى غةوظايي بوو ،يةو ضيَطةيةى ٖةضزوو ثاؾاى
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ئةؾهاْى و غًونيسا ظةوى وؾو بووْى ْةبوو ،دطة ية دةْطةٍَ و يةوةضِطة ظياتطٖ ،يض ؾتيَو
ْةزةبيٓطا.
َيَصووْ ووغي ئةضَةْى (َاضئاييا ناتى تا) نة بؤ خؤى بة ضيَطةى (ضيَي) واتة ْاوضةى
تاضاْى ئيَػتةزا ضؤيؿتووةْ ،اوى ٖةْسىَ ية ئاواييةناْى ئةو ْاوضةية زيَٓيَت نة ئيَػتةف
ٖةْسيَهيإ َاوٕ .ئيَػتة ية ْيَوإ ئةو ئاوايياْةزا ،دطة ية ظةوى بةياض ٖيضي زيهة ْابيٓطيَت،
بةآلّ َيَصووْووغي ئةضَةْى ٖةَوو ئةو ظةويياْةى ْاوضةى تاضاْى ئيَػتة ،تا زةطةيؿتة
طؤضطإ ية ناتيَهسا بيٓيوة نة بة يةوةضِطة و دةْطةٍَ زاثؤؾطا بووٕ.
ئةؾهى زووةّ زواى طةيؿتٓى بة ْاوضةى ٖيَطناْيا ،يةويَٓسةض ْةطريغايةوة و ضيَطةى
خؤضاغاْى ططتةبةض ،بة وتةى َيَصووْووغةنإ طةيؿتة ْاوضةى البؤؽ و ئةو ْاوضةية ٖةَإ
َى باؾووضى ضؤشٖةآلتى ْاوضةى
ئةو ؾويَٓةية نة ئيَػتة بة (ضاَيإ) ْاو زةبطيَت ،ية زوا خاي
طؤضطاْة ،ضووْهة ئاووٖةواى ئيَطإ ية ضابطزووزا ؾيَساض بووة ،ئيَػتة طؤضِاوة ،زؤخى ْاوضةى
البؤغي يؤْإ و ضاَياْى ئيَطاْيـ طؤضِاوٕ ،ئةو ْاوضةية ية غةزةناْى غيَيةّ و زووةَى ثيَـ
ظائ يةنيَو بووة ية ْاوضة بةثيت و غةوظةناْى ئيَطإ.
ضاَيإ ْاوضةيةنى ؾاخاويية ،بةآلّ وؾو و بطيٓط ْيية ،بة زضيَصايي غاٍَ ثاوإ بؤ ئاييهي
َةضِ و َاآلت و ئةغجةنإ ٖةبوو ،ئةوناتةى ثاواْةنإ ية ؾاخةنإ نؤتاييإ زةٖات،
َةناْيإ بةضةو بةضظاييةنإ زةبطزٕٖ .ةضضةْسة ية غةزةناْى باغتإ ية ْاوضةى ضِاَيإ ئاو
ئاشةي
ظؤضبوو ،بةآلّ دووتياضاْى ئةو ْاوضةية ظةوييةناْيإ ئاو ْةزةزا ،ئةو بابةتةمشإ يةو
َيَصووْووغة ئةضَةْيية وةضططتووةٖ ،ؤناضى ئةَةف زةطةضِيَتةوة بؤ باضإ باضئ ،تةْاْةت ية
وةضظى ٖاويٓيؿسا ضةْس ضؤش داضيَو يةو ْاوضةية باضإ باضيوة ،باضاْةنإ ٖيَٓسة بة ضيَهى باضيوٕ
نة دووتياضاْى ضاَيإ ظاْيوياْة ية ٖةض وةضظيَو و بؤ صيووْة ية ٖاويٓسا ضةْس داض باضإ
زةباضيَت و َةوزاى ْيَواْيإ ضةْسة.
ٖةَوو دؤضةناْى بةضٖةَة ٖاويٓة و ظغتاْييةنإ بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ زةٖاتٔ،
دووتياضاْى ضاَيإ تةْاْةت بةضٖةَة ٖاويٓييةناْيإ ئاو ْةزةزا ،بة ؾيَواظة غةضةتاييةنإ
طةمن ،دؤ ،طاوةضؽ و ئيَػجطظ واتة ويَٓذةيإ بة بيَ ئاوزإ بةضٖةّ زةٖيَٓا ،ئةوإ ية زاَيَٓى
ؾاخةنإ ظةوييةناْيإ زةنيَآل ،طةمن و دؤ و طاوةضغيإ زةضاْس ،ية وةضظى زضويَٓةؾسا بيَ
َسةططتةوة .طاوةضؽ
َةناْيإ خؤيإ َاْسوو نطزبيَت ،بةضٖةَيإ ٖةي
ئةوةى بؤ ئاوزاْى زاْةويًَ
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َةيةى بوو ،ية طةمن و ٖةضظٕ طةوضةتط بوو ،زواى ئةوةى زةياْهطزة ئاضز ،يةطةٍَ ئاضزى
زاْةويًَ
َيإ زةنطز تا ْاْةنةيإ بةتاَرت و بةٖيَعتط ببيَت.
طةمن تيَهةي
َسا طةضَئَ و نويَػتاْى ٖةبوو ،بة يةنيَو يةو ْاوضاْة
بة ٖؤى ئةوةى ية ٖةَوو وةضظةناْى غاي
زازةْطا نة ئةغجي ييَ بةخيَو زةنطا ،بة وتةى َيَصووْووغإ يةنيَو ية ْػاناْى ئيَطإ بووة.
زواى ٖاتٓى ئيػالّ ْاوضةناْى ثةضوةضزةنطزْى ئةغح ْاويإ طؤضِا بة (زاغطاة) ٖيَؿتا
يةنيَو يةو ؾويَٓاْة ْاوةنةى َاوة بة (زاغػتإ) ْاغطاوةٖ ،ةْسيَو نةؽ زةبيَصٕ ئةو وؾةية
َةنى توضنى ٖةية( ،زاغ) واتاى (ؾار) زةزات ،زاغػتإ بة ٖةَإ واتاى (نويَػتإ)
ضةضةي
زيَت.
ئةؾهى غيَيةّ ناتيَو طةيؿتة ضاَيإ ،ئةو ْاوضةية بة ضازةيةى غةضةدمى ضانيَؿا بطِياضيسا
ضةْس ضؤشيَو يةويَٓسةض سييَٓيَتةوة ،بريى ْةزةنطزةوة نة ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ تا ئةو ؾويَٓة
بةزووى بهةويَت و ٖيَٓسة ية غًونييةى ثايتةختى خؤى زووض بهةويَتةوة.
ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ثاظزة ضؤش زواى ئةوةى ثاؾاى ئةؾهاْى طةيؿت بؤوة ئةو ْاوضةية،
طةيؿتة ئةوىَ ،تيَطةيؿت نة ْاوضةى ضاَيإ بة ثيتة و بؤ ثةضوةضزةنطزْى ئةغح ظؤض باؾة.
َيَو ٖةبوو نة ضِووباضيَهي بةْيَوزا تيَسةثةضِي ،ئةواْةى ويػتبايإ ية
ية ضؤشٖةآلتى ضاَيإ زؤي
َى ضاَيإ
َةزا بطِؤٕ نة بة زؤي
ضاَيإ بةضةو ثاضتيا و خؤضاغاْى ئيَػتة بطِؤٕ ،زةبوواية بةو زؤي
ْاوزةبطا.
َةنة و ية زاَيَٓى ؾاخةناْسا طوْسةنإ تيَهةٍَ بة يةنسيي زةبووْةوة،
ية ٖةضزووالى زؤي
َة ضيَطةى غةض
الزيَييةنإ زاَيَٓى ؾاخةنإ تا غةض ضِووباضةنإ زازةضاْس ،ضووْهة ئةو زؤي
خؤضاغإ بوو ،ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ زةيعاْى ئةؾهى غيَيةّ بؤ ثاؾةنؿة زةبيَت بةو ضيَطةيةزا
َةنةى زاطرينطز تا ضيَطةى ثاؾةنؿةى ئةؾهى غيَيةّ
بطِوات ،بؤية بةؾي ضؤشٖةآلتى زؤي
بططيَت ،ئةونات بةؾي غةضةنيي يةؾهطةنةى بطز و ٖيَطؾي نطزة غةض ضاَيإ.
ئةؾهى غيَيةّ ضاوةضِوإ ْةبوو نة ئاْتيؤنؤؽ تا ئةو ؾويَٓة بةزووى بهةويَت ،بؤية زاواى
َهى ْاوضةنة نطز ياضَةتى بسةٕ.
ية خةي
َةناْى ضاَيإ ْةفطةتيإ ية ثاؾاى غًونى زةنطز بة ٖؤى ئةوةى
دووتياض و خاوةٕ ئاشةي
زشى ئائ و ظَاْى ئةوإ بوو ،بةآلّ تا ئةونات ئةوإ ْةخطابووْة ْيَو ؾةضِ.
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ية َيَصووى ئيَطاْسا ثاضيَعضاوبووْى ْاوضةى ضاَيإ ية دةْط تا ئةونات ،يةنيَو ية ناضة
غةضغووضِٖيَٓةض و ْائاغاييةنإ بوو .يةواْةية ْاوضة بةثيت و ثطِ ئاوةنإ بة ٖؤى بووْيإ ية
َةنإ ية ٖيَطؾة طةوضةنإ ثاضيَعضاو بووبٔ ،ضاَيإ ية ؾويَٓيَو بوو نة ٖيَطؾبةضإ
ْيَوإ زؤي
ثيَيسا تيَجةضِ ْةزةبووٕ ،بؤية ٖةضضةْسة ظؤض بة ثيت بوو ،بةآلّ ْةنةوتبووة بةض ٖيَطؾي ٖيض
ٖيَطؾبةضيَو ،زاْيؿتوواْى ضاَيإ ويَطِاى ئةوةى ْةفطةتيإ ية يؤْاْييةنإ زةنطز ،بةآلّ ضووْهة
تا ئةونات ٖيَطؾيإ بؤ ْةنطابوو ،ئاضةظوويإ بؤ دةْط ْةبوو ،ئاَازةيؿيإ ْةبوو.
َهى ضاَياْى ضِاطةياْس نة ئةطةض
ئةؾهى غيَيةّ ية ضيَطةى غةضزاضةناْييةوة بة خةي
َةناْيإ بجاضيَعٕ ،ثيَويػتة يةطةٍَ ثاؾاى غًوونى ظةْطٔ و
بياْةويت ظةويوظاض و ئاشةي
ثاؾةنؿةى ثيَ بهةٕ ،بة ثيَضةواْةوة ئةو ئيَوة زةنوشيَت و ئةوةى ٖةتاْة تاآلْى زةنات.
ٖةضوةٖاف بوو ،ثاؾاى غًونى بة ٖيواى زةغتهةوت و تاآلٕ ،غةضباظ و ئةفػةضةناْى طةياْسبووة
ضاَيإ ،ثيَياْي وتبوو ئةطةض بةغةض ئةؾهى غيَيةَسا غةضبهةوٕٖ ،ةَوو بووْى ئةؾو و يةؾهطةنةى
َهى ضاَيإ تيَطةيؿذي نة وتةناْى ئةؾهى غيَيةّ ضِاغذي،
َهى ضاَيإ بؤ ئةوإ زةبيَت .خةي
و خةي
ئةطةض بةضططى ْةنةْٕ ،ةتةْيا زةنوشضئَ ،بططة زواى َطزْيؿيإ غةضَاية و بووْيإ زةبيَتة ٖى
َةناْيإ ْاَيَٓيَتةوة ،ضووْهة ثياواْى ضاَيإ يةباضةي
غةضباظاْى غًوونى و بؤ ٖاوغةض و َٓساي
دةْطيإ ْةزةظاْى ،ئةؾهى غيَيةّ ٖةْسىَ ية ئةفػةض و غةضباظة نؤْةناْى خؤى ضاغجاضز تا
ضاٖيَٓاْى دةْطى بة ثياواْى ضاَيإ بهةٕ.
ٖةَوو ئةو ضِيَطِةواْةى يةواْةبوو ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ثيَياْسا ٖيَطف بهات ،بة ٖاوناضى
زاْيؿتوواْى ضاَيإ زاخطا ،ية ثؿت ٖةَووياْةوة ؾووضة و زيواضى بةضزئ ضيَهطإ ،تةْيا ئةو
ضيَطةياْة ْةطريإ نة ئاويإ ثيَسا زةٖات ،ضووْهة ئةطةض ئةو ضيَطةياْةيإ ططتباية نة ئاويإ ثيَسا
َطةناْى شيَط ئاو زةنةوتٔ.
زةٖات ،ية بةؾيَو ية ضاَيإ ئاو ظيازى زةنطز و طوْس و خاْوو و نيًَ
بةضططى ية ْاوضةى ضاَيإ يةاليةٕ يةؾهطيَهى بةٖيَع ٖيض ططفتى ْةبوو ،ضووْهة ٖةَوو
ئاَطاظةناْى خؤضاططى ئةو غةضزةَةى ييَ ٖةبوو ،ئةطةض يةؾهطيَهى ٖيَطؾبةض بؤ َاوةى زة
غاٍَ طةَاضؤى زابوواية ،زاْيؿتوواْى ئةو ْاوضةية زووضاضى نةَى خؤضاى و ثيَساويػتييةنإ
ْةزةبووْةوة ،بةضزةواّ ية ثيَويػتى خؤيإ ثرتيإ ٖةبوو ،بةآلّ ئةؾهى غيَيةّ وةى بابى واتة
(تريى زات يا تريزاز) ْةبووٖ ،يَطؾي ئةو بؤ غٓووضى زةغةآلتيى ثاؾاى غًونى بة ْةظاْاْة
زازةْطا.
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يةواْةية ثطغياض بهطيَت ئايا ية يةؾهطى ئةوزا غةضباظى ثاضتيا ْةبووٕ ،ئايا ئةواْيـ وةى
ئةؾهى غيَيةّ بيَ تواْا بووٕ .وةآلَيـ ئةوةية نة ية ٖةض يةؾهطيَهسا غةضضاوةى زاٖيَٓإ و
تواْا و خؤضِاططى ،غةضنطزةنةيةتيى ،ئةطةض غةضنطزة زووض بيَت ية تواْا و زاٖيَٓإ و
خؤضِاططى ،غةضباظة ئاظاناْى ٖيضيإ ثيَ ْانطيَت.
ويَطِاى ئةوةف ية ضاَيإ غةضزاضةناْى يةؾهطى ئةؾهاْى ظؤض ناضيطةض بووٕ ،ثيَؿٓياظ و
بريؤنةناْيإ بووة ضيَطط يةوةى ثاؾاى بيَ تواْاى ئةؾهاْى ية بةضاْبةض غًؤنؤغسا خؤ
بةزةغتةوة بسات ياخؤ ضيَطةى ٖةآلتٔ بططيَتةبةضٖ ،ةض ئةوإ بووٕ نة ثاؾاى ئةؾهاْيإ ٖاْسا
َهى ْاوضةنة وةضبططيَت و بة ياضَةتى ئةفػةض و غةضباظة نؤْةناْى مشؿيَط
تا ياضَةتى ية خةي
َيإ بةزةغت بوو ،ية دووتهطزٕ ظياتط ٖيضيإ
َهةى تا ئةونات بيًَ
بساتة زةغت ئةو خةي
ْةزةظاْى ،ئةواْيإ ٖاْياْسا تا ية ئةغجةناْى ضاَيإ غووز وةضبططيَت بؤ ثيَهةوةْإ و
زضوغتهطزْى زةغتةى ئةغجػواض ْويَ.
ٖةْسيَ نات ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ية زاطرينطزْى بةؾيَو ية ضاَيإ غةضنةوتوو زةبوو ،بةآلّ
َهى زةظةضةنة ؾويَٓةناْيإ زةططتةوة ،دةْطى
يةؾهطى ئةؾهى غيَيةّ بة ٖاوناضى خةي
ٖةضزوو ثاؾاى غًونى و ئةؾهاْى ية زوا َاْطى ٖاوئ زةغتى ثيَهطز ،تا ٖاويٓى زواتطى
خاياْس.
تةْاْةت باضيين بةفط ية ْاوضة نويَػتاْييةناْى ضاَيإ ْةيتواْى ضيَطط بيَت ية طةَاضؤى
ضاَيإَ ،ةبةغتى ثاؾاى غًونى يةْيَوبطزْى ثاؾاى ئةؾهاْى بوو بة تاواْى ٖيَطؾهطزٕ بؤ
غةض وآلتةنةى.
غةضةدماّ ئةؾهى غيَيةّ ثيَؿٓياظى ئاؾتى نطز ،ئاْتيؤنؤؽ َةضدى بصاضزْةوةى تيَضووى
يةؾهطنيَؿيي و ظياْى نوشضاْى غةضباظةناْى وةى َةضز زاْا و وتى َٔ :دةْطِ ٖةٍَ
ْةطريغاْسووة ،ئةؾهى غيَيةّ ٖةْطاوى بؤ دةْط ْاوة و ٖيَطؾي نطزووةتة غةض وآلتةنةّ و
ْاضاض بة يةؾهطنيَؿيي نطزّ.
ضةْس ْويَٓةضيَو ية ٖةضزوو اليةٕ بؤ طفتوطؤ يةباضةى غعانإ زةغت ْيؿإ نطإ.
ثاؾاى غًونى بؤ نؤتايي ٖيَٓإ بة دةْط و نؿاْةوة بؤ غٓووضةناْى ثيَـ دةْط ،زاواى
غيَ ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ و بيػت ٖةظاض ئةغجى نطز.
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ئةؾهى غيَيةّ وتى ية تةواوى وآلتةنةى غيَ ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ زةغت ْانةويَت ،ية اليةني
زيهة ثاؾاى غًونى طةيؿتووةتة ٖةض ؾويَٓيَو ية وآلتى ئةؾهاْييةنإ ،تاآلْى نطزووة،
ٖةضضي زاْيؿتووإ ٖةياْبووة زاطريى نطزووة ،بؤية ية بةضاْبةض يةؾهطنيَؿييةنةى ئةطةض
غووزى ْةبووبيَت ،ظياْى ثيَ ْةطةيؿتووة.
ئاْتيؤنؤؽ وتى تةواوى ئةوةى بؤتة تاآلْى بؤ غةضباظ و ئةفػةضةناْى بووةٖ ،يضى بؤ ئةو
ْةبووة ،بة ٖؤى تيَضووى يةؾهطنيَؿيي نة تا طةضِاْةوةى بؤ غًؤنؤغي ثايتةخت بةضزةواّ
زةبيَت ،زووضاضى ظياْى ظؤض زةبيَتةوة ،ثيَويػتة ئةؾهى غيَيةّ قةضةبووى ئةو ظياْاْة بهاتةوة.
زواى َاوةيةى ية طفتوطؤى ْيَوإ ْويَٓةضاْى ٖةضزووال ،ثةضياْى ئاؾتييإ بة زوو ظَاْى يؤْاْى
و ثاضتى ْووغي نة بطيَتى بوو ية:
 )1غٓووضى زوو ثاؾايةتيي غًونى و ئةؾهاْى ٖةَإ غٓووضى ثيَؿوو زةبيَت،
وآلتةناْى ثاضتيا و ٖريناْيا و طسضؤظيا (بًوضػتإ) ٖى ئةؾهى غيَيةّ و وآلتةناْي زيهة ٖى
ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ زةبٔ.
َئَ زةزات نة خؤى و ثاؾاناْى زواى ئةو ٖيَطف ْةنةْة غةض
 )2ئةؾهى غيَيةّ بةي
غٓووضى ئاْتيؤنؤؽ و ثاؾاناْى زواى ئةو.
 )3ئةؾهى غيَيةّ بؤ قةضةبوونطزْةوةى ئاْتيؤنؤؽ بةضاْبةض بة تيَضووى يةؾهطنيَؿيي
و يةْيَوضووْى غةضباظةناْىٖ ،ةظاض تاآلٕ ظيَطِ و ثيَٓر ٖةظاض ئةغح زةزاتة ئاْتيؤنؤؽ ،ئةويـ
ثيَويػتة زواى وةضططتٓى قةضةبووناْى ،يةؾهطةنةى بطةضِيَٓيَتةوة.
ئةؾهى غيَيةّ قةضةبوونطزْةوةنةى ثةغةْس نطزٖ ،ةظاض تاآلٕ ظيَطِ و ثيَٓر ٖةظاض ئةغجي
بةخؿي و يةؾهطى ئاْتيؤنؤغيـ طةضِايةوة.
َوزةي خواضزْةوةى ؾةضاب بوو،
َئَ ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ية ناتى طةَاضؤى ضاَيإ ئاي
ٖةْسيَو زةي
زواى طةَاضؤنة ،خواضزْةوةى ؾةضابي ثرت نطز تا بةو ٖؤيةوة وةى ئةغهةْسةض ية طةدميسا َطز.
َئَ ثاؾاى غًونى بة ٖؤى غةضنةوتٓى بةغةض ثاؾاى ئةؾهاْيسا ،زووضاضى يووت
ٖةْسيَهي زيهة زةي
َبصاضزٖ ،يَٓسةى خوو ثيَوةططت تا بة ٖؤيةوة َطز .ضايةني زيهة ٖةية
بةضظى بوو ،بازة ْؤؾي ٖةي
زةبيَصيَت ؾةضابة باؾةناْى ناغجيةٕ و ثاؾاى غًوونيإ يةطةٍَ خواضزْةوة ضاٖيَٓا ،ئةو ثيَـ ئةوةى ية
ضيَطةى ناغجيةٕ و ئةو ضيَطةيةوة بطِوات بؤ ضِاَيإ و ؾةضِ يةطةٍَ ئةؾهى غيَيةّ بهات ،ية
ؾةضابةناْى ئةو ْاوضاْةى ْةخواضز بؤوة و تاّ و خؤؾي ئةواْى ْةزةظاْى ،يةو طةؾتةيسا ئاؾٓا بوو بة
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تاَى ئةو ؾةضاباْة و ْةيتواْى واظيإ ييَ بٗيَٓيَت ،طيَطِاْةوة َيَصووييةنإ ْيؿاْياْساوة نة ؾةضابى
ناغجيةٕ و ضيَي ية زوو غةزة ثيَـ ظائ ْاوباْطيإ ٖةبووة.
َةناْى تةَةْى نةوتة ضاوضٓؤنى بؤ ثيَهةوةْاْى
ئاْتيؤنؤؽ ثاؾاى غًونى ية زوا غاي
َهى ئيالّ بوو ،نة َةظزاثةضغت
غةضَاية( .بةٍ) ياخؤ (بةعٌ) خوزاوةْسى ئةو بةؾةى خةي
ْةبووٕ ،ثةيهةضةنةى ية ظيَطِ زضوغت نطا بوو ،بؤية بطِياضيسا تا ثةيهةضةنة بٗيَٓيَت و
بيتويَٓيَتةوة و بة ْاوى خؤى غههةى ييَ بسات و ية طةدميٓةى ٖةٍَ بططيَت ،بؤية ثةياَى بؤ
غةضؤنى ظاْا ئايٓييةناْى ثةضغتطةى بةعٌ ْاضز نة ئةطةض ٖةْسىَ نةؽ بؤ بطزْى ثةيهةضى
بةعٌ ضووْة ثةضغتطةنةى ،ضيَططيإ ْةنات ،غةضؤنى ظاْاناْى ثةضغتطةنة ثطغياضى ية
ْيَطزضاوةنة نطز نة ثةياَى ثاؾاى ٖيَٓا بوو ،بؤضي ثاؾا زةيةويَت خوزاى ئيَُة ية ثةضغتطة
بباتة زةضيَ؟.
ْيَطزضاوةنة وتى نة َةبةغتى ثاؾا ْاظاْيَت ،تةْيا ثيَيإ وتووة نة بة غةضؤنى ثةضغتطة
بًَيَت ئةطةض ٖاتٔ تا ثةيهةضةنة بدي ،ضيَططى ْةنات.
َهى ضاطةياْس نة ئاْتيؤنؤؽ
بؤية غةضؤنى ثةضغتطةنة ية ضيَطةى ناٖيٓةناْةوة بة خةي
زةيةويَت خوزاوةْسى ئةوإ ية ثةضغتطةنة بباتة زةضيَ ،ئةَةف بة ٖةض َةبةغتيَو بيَت ،زشى
ئايٓى ئةواْة و ْابيَت زةضفةت بسةٕ نة خوزاوةْسنةيإ ية ثةضغتطة بضيَتة زةضيَ.
ئإ تيؤنؤغي غيَيةّ ظاْياضيي وةضططت نة غةضؤنى ثةضغتطةنة ئاطةزاضى ٖاوئايٓييةناْى
خؤى نطزووةتةوة نة ثةيهةضى بةعٌ زةبةٕ ،فةضَاْى نطز تا بضٔ و ثةيهةضةنة ية
ثةضغتطةنة زةضبيَٖٓٔ ،ةض نةغيَهيـ بةضططى نطز ،بيهوشٕ و فةضَاْى ئإ تيؤنؤؽ بةديَ
َهيإ نوؾت و ثةيهةضةنةيإ ية ثةضغتطة زةضٖيَٓا.
طةيةْطا ،ضؤيؿذي و شَاضةيةى خةي
اليةْططاْى ئايٓى بةعٌ ية ئيالَسا تا ئةونات ،تةْاْةت زواى ٖاتٓى غًؤنييةناْيـ ية
َويَػتةى ئإ تيؤنؤؽ
ناضوباضى ئايٓيإ ئاظاز بووٕ ،نةؽ ضيَططى ْةنطز بووٕ ،بؤية يةو ٖةي
ظؤض ْاضِاظى بووٕ.
ئةطةض ثةيهةضى خوزاوةْسى ئةوإ يةبةضز ياخؤ زاض بوواية ئاْتيؤنؤؽ ْةزةبوو بة َايةى
ئاظاضى ئةوإ ،ئةو تةْيا ضاوى بطِيبؤوة ظيَطِى ئةوإ و ناضى بة ئايٓةنةيإ ْةبوو.
ئةطةض زاواى ية ؾويَٓهةوتووةناْى بةعٌ نطزباية تا بة ضيَصةى قوضغي ثةيهةضةنة ظيَطِى ثيَ
َى زةغت
بسةٕ ،يةواْةية ثةغةْسيإ نطزباية ،بةآلّ ئاْتيؤنؤؽ بة ثةية و بيَ ييَهساْةوة ٖةوي
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بةغةضزا ططتٓى ئةو ثةيهةضةيسا ،بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِاْةوة ،طواية ئةواْةى بؤ ثةيهةضةنة ضووٕ
بة ٖؤى ؾةضِ و ثيَهسازإ ثةضغتطةنةيإ ويَطإ نطز .ئةو ضِووزاوة بؤوة ٖؤى ئةوةى ٖةْسىَ ية
َةى خوزاوةْسنةيإ ية ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ بهةْةوة و
ثياواْى بةعٌ ثةضةغت غويَٓس خبوٕ نة تؤي
َى ( 187خ .ظ) ية ؾويَٓيَو ية ْيَعيو ضِووباضي نةضر نوؾتيإ و بة نوشضاْى
ية ٖاويٓى غاي
ئةو ،زوايري ثاؾاى بة زةغةآلتيى غًونى يةْيَو ضوو.
زواى نوشضاْى ئاْتيؤنؤغي غيَيةّ ،نوضِةنةى غًؤنؤغي ضواضةّ بوو بة ثاؾا ،نة ْاظْاوى
(فيًؤثاتط) واتة (ئةو نةغةى باونى خؤف زةويَت) بوو ،بةآلّ يةطةٍَ ثةضةططتٓى زةغةآلتيى
ئةؾهاْييةنإ ،غةضةتاناْى نؤتايي ٖاتٓى ثاؾايةتيي غًونييةنإ زةٖاتة ثيَـَ .يرتى
زاتؼ ثاؾاى ئةؾهاْى نة ية ظَاْى ئيَػتةى فاضغي بة (َٗطزاز) ْاو زةبطيَت و ئةؾهى
َى ( 137خ .ظ) ثاؾا بوو ،ثاؾايةتيي غًونى نؤتايي ثيَٗيَٓاٖ ،ةْسيَو ية
ؾةؾةّ بوو ،تا غاي
ؾاظازة يؤْاْييةنإ ية ئيَطاْةوة ضووْة َيػط ،نة ية ئةويـ ظدمريةيةنى ثاؾايةتيي يؤْاْى
زةغةآلتساض بووٕ و ية َيػط ْيؿتةدىَ بووٕٖ ،ةْسيَهيؿيإ ية ئيَطإ َاْةوة و بة ناضى
باظضطاْى و نؿتوناٍَ غةضطةضّ بووٕ ،بةآلّ ضي زيهة زةغةآلتيى غياغييإ ْةبوو.
*

*

*

َاوةى زةغةآلتيى ظدمريةى ثاؾايةتيي غًونييةنإ ية ئيَطإ بةو َةضدةى غةضةتانةى بة
غةضةتاى ٖاتٓى ئةغهةْسةض ٖةشَاض بهةئ تا يةْيَوضووْيإْ ،يَعيهةى زوو غةزة بوو.
ية غةضزةَى زةغةآلتيى َٗطزازى يةنةّ نة بطاى فةضٖازى يةنةّ (ئةؾهى ثيَٓذةّ) و
نوضِى فطى ثايت (ئةؾهى ضواضةّ) و ْةوةى ئةضزةوإ (ئةؾهى غيَيةّ) نة ثياويَهى ئاظا و
َةى ئةؾهاْييةنإ َتُاْة و ثيَطةى تايبةتيإ ثةيسا نطزَٗ ،طزازى
زازثةضوةض بوو ،بٓةَاي
َى خاياْس،
يةنةّ ية غةضزةَى ثاؾايةتيي خؤيسا نة َاوةيةنى زضيَص واتة غي و ثيَٓر غاي
تواْى غٓووضى زةغةآلتساضى ئةؾهاْيى تا ْيَعيو ئاغتى ئيُجطاتؤضييةتيَو بباتة ثيَـ.
َى خاياْس،
بة زاخةوة ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ نة ْيَعيهةى ضواضغةز غاي
َيَصوويةنى ْووغطاو و تؤنُةَإ بةضزةغت ْييةَ ،يَصووْووغة ئةضَةْى و غطياْى و
يؤْاْييةنإ ئةو َيَصوويإ بة ؾيَوةى زابطِاو و ثاضضة ثاضضة ْووغيوةتةوة.
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ٖةضضةْسة ئةؾهاْييةنإ ْيَعيهةى ضواضغةز غاٍَ ية ئيَطإ ثاؾا بووٕ ،بةآلّ ية غةضزةَى
ثاؾايةتيي ئةواْسا ئيَطإ تةْيا يةى وآلت ْةبووة ،بةضزةواّ زةغةآلتساضى غةضبةخؤ نةّ تا ظؤض
َيَري يةنةّ وآلتى (ًَوى
خؤيإ بة ْيَعيو ية ئةوإ زةظاْى ،زةغةآلتيإ بةضِيَوة زةبطز ،زةتواْري بً
ئةيتةواؼي) ية ديٗاْسا ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ٖاتووةتة نايةوة.
ية ئاظيَػتازا زةغتةواشةيةى بة ْاوى (زاٖيؤ ثتى) ٖاتووة نة ضيَو واتانةى بةضاْبةض بة
َةنإ) يةو زةغتةواشةية وةضطرياوة .بة وتةى
(ًَوى ئةيتةواؼي) زيَت و واتاى (ثاؾايةتيي خيًَ
زاضَيَؼ تةتةضى فةضةْػي ية غةضزةَى زاٖيؤ ثتى نة ٖةَإ غةضزةَى ئةؾهاْييةناْة،
ٖةَوو ئاظيَػتا ياخؤ بةؾيَهى ْووغطاوةتةوة ،ئةطةض طوَاصيإ ية ْووغيٓةوةى ٖةَوو
بةؾةناْى ئاظيَػتاف يةو غةضزةَةزا ٖةبيَت ،ئةوا طوَاصيإ ْيية ية ْووغيٓى (ٖؤّ يةؾت)
َيٓةوةناْى زاضَيَؼ تةتةض
نة بةؾيَهى ئاظيَػتاية ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْسا ،بةثيَي ييَهؤي
(ٖؤّ يةؾت) بة تةواوةتى ية غةضزةَى ئةوإ ْووغطاوةتةوة.
ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ زوو دةْطى زضيَصخايةٕ نة دةْطةناْي ئةؾهاْي و
تؤضاْييةنإ و دةْطةناْى ئةؾهاْى و ضؤَةنإ بووٕ ضِووياْسا.
َى خاياْس،
دةْطةناْى ئةؾهاْي و تؤضاْييةنإ وةى بامسإ نطز ْيَعيهةى غيَ غةز غاي
دةْطةناْى ئةؾهاْي و ضؤَةناْيـ بة زضيَصايي غةضزةَى زةغةآلتيى ئةؾهاْييةنإ بة
ؾيَوةى ثضطِ ثضطِ ٖةبووٕ تا طةيؿتة غةضزةَى غاغاْييةنإ .ئةضَةْػتإ نةوتبؤوة ْيَوإ زوو
سهووَةتى ئةؾهاْى و ضؤَةناْةوة ،بؤية ضةْس داض نةوتة ْيَو دةْطةناْةوةٖ ،ةْسيَهات
زةبووْة اليةْططى ضؤَةنإ و ٖةْسيَهاتيـ اليةْططى ئةؾهاْييةناْيإ زةنطزٖ ،ؤى
ْووغيٓةوةى َيَصووى ئةؾهاْييةناْيـ يةاليةٕ َيَصووْووغة ئةضَةْييةناْةوة بؤ ئةو دةْطاْة
زةطةضِيَتةوة.
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ بة ؾيَوةى ثةضاطةْسة َيَصووى ئةؾهاْييةناْيإ ْووغيوةتةوة ،بة
ؾيَوةيةى نة ْاتواْطيَت يةى َيَصووى طؿتطري ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بٓووغطيَتةوة ،تةْيا
زةتواْطيَت ْاوى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ زياضى بهطئَ نة ية تةواوى ثةضِتوونة َيَصووييةناْى ئةونات
ٖةيةْ ،او ٖيَٓاْى ثاؾانإ بة ثيَويػت ْاظاْري ،ئةواْةى زةياْةويَت ْاوةنإ بسؤظْةوة ،زةتوأْ ثةْا
بؤ ثةضِتوونة َيَصووييةنإ ،تةْاْةت ثةضِتوونة َيَصووييةناْى غةضةتا ببةٕ.
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بة طؿتيي غةباضةت بة غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ ،دطة يةو بابةتاْةى بامسإ
نطزٕ و ئةو بابةتاْةى ية ثةضِتوونى قوتاخباْةناْى ئيَطاْسا ٖاتووةٖ ،يضي زيهةَإ بةضزةغت
ْيية ،ثةضِتوونى قوتاخباْةناْيـ ية َيَصووْووغاْي زيهةوة بة تايبةتى ئةضَةْي و ضؤَةنإ
وةضطرياوٕ ،ية ئيَطإ دطة ية ضةْس نةتيبةيةى نة يةْيَو و زةضةوةى ئيَطإ زةغت نةوتووٕ،
بابةتيَو ْيية نة ية ضِووى َيَصووييةوة بة غووز بيَت .يةناتيَهسا بة وتةى َيَصووْووغة
ئةضَةْى و ضؤَةنإ ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْسا ْووغيٓةوةى َيَصوو باو بووة ،بةآلّ َيَصووى
ئةؾهاْييةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ؾؤضاوةتةوة ،ئةو تيُاداْةى بؤيإ بةناض ٖيَٓطابووٕ،
بؤ ْووغيٓةوةى َيَصووى غاغاْييةنإ بةناض ٖيَٓطإ.
بؤ وةآلَى ئةو ثطغياضةى نة بؤضي غاغاْييةنإ َيَصووى ئةؾهاْييةناْيإ يةْيَوبطز،
َيَري ناتى باغهطزْى َيَصووى غاغاْييةنإ ئةو بابةتة بة باؾي باؽ زةنةئ ،ضووْهة
زةي
يةنيَو يةو خاآلْةية نة ية َيَصووى ئيَطإ ثيَويػتة ييَي وضزببيٓةوة ،ية غةضزةَاْى باغتإ
غطِيٓةوةى َيَصووى ظدمريةيةنى ثاؾايةتيي ناضيَهى غةخت ْةبوو ،ضووْهة ظؤضيٓةى ثةضِتوونة
َيَصووييةنإ ية يةى زاْة ثرت ْةبووٕ و يةغةض ثيَػت واتة (تيُاز) زةْووغطإ .ناتيَو تيُاز
زةخطاية ْيَ و ئاو ،ضةْطى ْووغيٓةنةى زةؾؤضايةوة و ئاَازة زةبؤوة بؤ ئةوةى ؾيت زيهةي
يةغةض بٓووغطيَت.
ثاؾا ئةؾهاْييةنإ نة ٖةض وةى ثاؾاناْى قاداض ،باثرياْيإ بيابآْؿري و خاوةٕ ئاشةٍَ
بووٕ ،ظؤض ٖؤططى بيٓانطزْى نؤؾو و ؾاض ْةبووٕ ،دطة ية ؾاضى (زاضيؤّ) نة بامسإ نطز،
تةْيا زوو ؾاضي زيهةيإ بيٓا نطز ،نة بطيَتى بووٕ ية (غةز زةضطة) ياخؤ (غةز ؾاض) ية
ثؿتيَٓةى ْاوةْسى ئيَطإ و (تيػفوٕ) ية نةْاضى زجيًة ،ؾاضي زيهةي طةوضة ْاْاغري نة يةاليةٕ
ئةواْةوة بيٓا نطابٔ ،تةْيا ضةْس ؾاضؤنة و طوْسيَو زةْاغري نة ئةوإ زضوغتيإ نطزووٕ.
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ذيانى شاثووزى يةكةم كوزِى ئةزدةشيَسى ثاثةكان بة ثيَهووسى خؤي

ثيَـ ئةوةى باغي َيَصووى غاغاْيية نإ بهةئ ،ثيَويػتة غةباضةت بة َيَصووى ئةو
غةضزةَة ضِووْ هطزْةوة بسةئ تا بعاْطيَت بؤضي ئةو باغةى يةَةضِ غاغاْيية نإ زةخيةيٓة
ضِوو ْويَية و دياية يةو بابةتاْةى ية ثةضِ توونة نالغيهةنإ يةو باضةوة ْووغطاوٕ.
تا غايَى ( 1315نؤضى ٖةتاوى) واتة غايَى ئيَػتةى ئيَطإ نة بةضاْبةضة بة غايَى
( 1936ظ) غةضضاوةى بامشإ يةباضةى َيَصوو ى غاغاْيية نإ ٖةبوو نة بة ْاوباْطرتيٓيإ
بطيَتى بووٕ ية:
َ )1يَصوو ى تةبةضى نة بة زضيَصى باغي غاغاْيية ناْى نطزووة.
 )2ييَهؤيَيٓةوةى ظاْاى ئيَطاْ ٓاؽ و ْاغطاوى ئةيَُاْى (ْؤيَسنة) نة ية ْيوةى
زووةَى غةزةى ْؤظزةى ظايٓى يةباضةى غاغاْيية نإ و ْاَةى تةْػةض نطزبووى ،زواتط
باغي ْاَى تةْػةض زةنةئ.
 )3ثةضِتوونى (ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْيية نإ) ية ْووغيٓى ئيَطآْاغي
بةْاوباْط ى زاْيُاضنى (نطيؼ تةٕ غئَ) نة وةضطيَطِ زضاوةتة غةض ظَاْى فاضغي و
بةضزةغت زةنةويَت.
 )4ييَهؤيَيٓةوةى ظاْاى ئيَطآْاؽ (ٖيَطتع فيًََس) يةباضةى نةتيبةى (ثايهؤيَى) نة
يةباضةى َيَصووى غاغاْيية نإ ية توضنيا نةوتووةتة بةضزةغتْ ،اوبطاو َاوةيةى ية
ئيَطاْيـ ناضى َيَصوويي نطزووة.
َ )5يَصوو ى (شاى زؤ َؤضطاْى) فةضةْػي يةباضةى غاغاْييةنإ.
َ )6يَصوو ى زيوالفواى فةضةْػي يةباضةى غاغاْييةنإ.
 )7ب ةضْاَةى ناضى ئةضزةؾيَطى ثاث ةنإ نة بة باوةضِ ى ٖةْسىَ نةؽ بة
بةيَطةْاَةيةنى ططاْبةٖا يةباضةى َيَصوو ى غاغاْيية نإ زازةْطيَت.
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ٖ )8ةْسىَ غةضضاوةي زيهة نة باغهطزٕ و ْ او ٖيَٓاْيإ زةبيَتة ٖؤى
َاْسوو نطزْى خويَٓةضإ ،بةآلّ ويَطِاى ٖةَوو ئةو غةضضاواْةى غةباضةت بة َيَصووى
غاغاْيية نإ ٖةبووٕ ،ئةو َيَصووة نيَُاغيي تيَسا ٖةبوو.
زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتيي غاغاْيية نإ ،ئةضزةؾيَطى ثاثةناْة ،زواى ئةوةى
(ئةضتةبإ ياخؤ ئةضزةوإ) زوا ثاؾاى ئةؾهاْيية ناْى نوؾت ،بوو بة ثاؾاى تةواوى
ئيَطإ ،بةآلّ ئةو نةغةى ثاؾايةتيي غاغاْييةناْى نطزة ئيُ جطاتؤضي ،ؾاثووضى نوضِى
ئةو بوو نة غي و سةوت وآلت ى نطزة بةؾيَو ية ئيُجطاتؤضييةت ى غاغاْى و طةوضةيي
غاغاْيية نإ بة ئةو زياض نةوت  ،بةآلّ ظاْياضيية ناْى ئيَُة يةباضةى ئةو تا غايَى
( 1936ظ) ظؤض و بة غووز ْةبووٕ.
ية غايَى ( 1936ظ) زاَةظضاوةى ضؤشٖةآل تى ظاْهؤى ؾيهاط ؤ (ئؤضئ تاٍَ
ئةْيػتيتوو) نة بة َؤيَةتى زةويَةتى ئيَطإ ية ْاوضةى فاضؽ نؤيَيٓهاضي و
ييَهؤيَيٓةوة يإ زةنطز ،ية (ْةخؿى ضؤغتةّ) و يةو ؾويَٓةى بة (نةعبةى ظةضزةؾت)
ْاغطاوة ،نةتيبةيةنيإ زؤظيي ةوة نة بة زوو ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى و ثةًٖةوى
غاغاْى ْووغطابوو.
ئةونات ٖيَؿتا (ئي رباٖيِ ثووض زاووز) نة ظَاْى غاغاْى زةخويَٓسةوة ْةٖاتبووة
ئيَطإ ،غايَيَو زواتط واتة ية ( 1937ظ) ٖاتة ئيَطإ و ظَاْى غاغاْى زةوتة وة .ئةونات
نةغي زيهة ية ئيَطإ ْةبوو ،نة بتواْيَت ئةو نةتيبةية خبويَٓيَتةوة ،بةآلّ ظاْا
ئيَطاْ ٓاغةناْى زةضةوة تواْيإ ٖةضزوو ْووغيٓةنة خبويَٓٓةوة و ثيَهةوةيإ بةضاوضزيإ
بهةٕ ،زواى بةضاوضزنطزٕ زةضنةوت نة ْاوةضؤنى ٖةضزوو ْووغيٓ ةنة ،يةنة و يةاليةٕ
يةنةّ ثاؾاى طةوضةى غاغاْى واتة ؾاثووضة وة ْووغطاوة .ؾاثووض يةو نةتيبةيةزا باغي
دةْط و ضِووزاوة ططيٓط ةناْى غةضزةَى ثاؾايةتيي خؤى نطزبوو.
زواى ييَهؤيَيٓةوة زةضنةوت ،نةتيبةيةني زيهة بة ٖةَإ ْاوةضؤى بة ظَا ْى يؤْاْى
ية ْةخؿى ضؤغتةّ ٖةية ،زةقاوزةم وةى ٖةَإ نةتيبةية نة بة ظَاْةناْى ئةؾهاْى و
غاغاْى ْووغطاوة.
ئةطةض بًَيَري يةو ضؤشةوة نة شيآْاَةى ؾاثووضى يةنةّ ية ظَاْى خؤى يةو
نةتيبةيةزا زؤظضاوةتةوةْ ،يَعيهةى بيػت ئيَطاْ ٓاؽ و ظاْاى زةضةنيى ييَهؤيَيٓةوة يإ ية
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باضةيةوة نطزووةْ ،ةتةْيا ظيَسةضِؤييُإ نطزووة ،بططة نةَيـ بامسإ نطزووة ،يةواْةية
ييَتؤشي زيهةف ناضيإ يةغةض ئةو نةتيبةية نطزبيَت نة ئيَُة ظاْياضضيإ ية باضةي
ْاوةناْياْةوة ْةبيَت.
ئةواْةى ييَهؤيَيٓةوةيإ يةباضةى ئةو نةتيبةية نطزووة ،ويَطِ اى ئةوةى ويػتووياْة
غةباضةت بة غةضةتاى َيَصووى غاغاْييةنإ ظاْياضيي وةضبططٕٖ ،ةويَياْساوة َيَصووى
ضؤَيـ ثوو خترت بهةْةوة ،ضووْ هة يةو نةتيباْةزا ٖةْسىَ بابةت يةباضةى ضؤَيـ
ٖةبوو.
تا ئيَػتة ضةْسئ وةضطيَطِ إ يةو نةتيباْة  ،نة شيآْاَةى ؾاثووضى يةنةَة ،يةاليةٕ
خؤى ْووغطاوة ،ية ئةَةضيها و ئةوضووثا ضاخ نطاوة ،ية َاوةى ضابطزووؾسا يةى ية
ٖةفتةْاَةناْى تاضاْيـ وةضطيَطِ زضاويَهى ئةو نةتيباْةى بة ؾيَوةى طؿتطري
بآلونطزووةتة وة (َةبةغتى ْووغةض ية ناتى ْووغيٓى ثةضِتوون ةنة واتة ضاضةطى نؤتايي
غةزةى بيػتةَة) ،بةآل ّ ئيَُة ْاوةضؤنى تةواوى ئةو نةتيبة و بريوضِ اى ظاْا ئةوضووثي و
ئةَةضيهييةنإ يةباضةى ئةو نةتيباْة ،ية ضواضضيَوةى باغهطزْى ؾاثووضز ا زةخةيٓة بةض
زيسةى خويَٓةضإ.
ية ٖةَإ غايَى ( 1936ظ) نة شيآْاَةى ؾاثووض بة ْووغيٓى خؤى ية ن ةعبةى
ظةضزةؾت زؤظضايةوة ،زوو نةتيبةي زيهة يةاليةٕ نةغيَو بة ْاوى (ناضتيَط) زةغت
نةوت نة يةنيإ ية نةعبةى ظةضزةؾت يةشيَط نةتيبةى ؾاثووض و بة ضيَٓووغي وضزتط
()1
ْووغطابوو ،ئةوةي زيهة يـ ية ْةخؿي ضةدةب بوو.
ثيَويػتة بًَيَري وؾةى (ناضتري ياخؤ نطتري) ية غةضةتاى َيَصووى غاغاْيية نإ يةنيَو
ية بابةتة ؾاضاوةناْى َيَصوو ى ئةوإ بووة ،تا غايَى ( 1936ظ) ٖيض نةؽ ْةيعاْيوة
ضييةٖ ،ةْسىَ ية ئيَطآْاغة ئةوضووثاييةنإ يةو باوةضِةزابووٕ نة بة واتاى (تاز ،ئةفػةض
َى ْةبووبيَت ،ئةطةضيـ ٖةي بووبيَت،
( )1واثيَسةضيَت ناتري ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ظؤض طيوودووي
ْةيسةتواْى يةو نةتيبةيةى ؾاثووضى يةنةّ بة ثيَٓووغي خؤى ْووغيويةتى ،بابةتةناْى بٓووغيَتةوة ،ئةو
نةتيبةية زواتط ية اليةٕ ناضتري و ئةو ناتةى طةيؿتة زةغةآلت ،واتة ية غةضزةَى زةغةآلتى نوضِةظاناْى
َآل"
ؾاثووضى يةنةّ ْووغطاوةتةوة" .ظةبيشوي
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ياخؤ زيٗيِ) ٖاتووة ،بةآلّ بةثيَي ئةو زوو نةتيبةى ية نةعبةى ظةضزةؾت و ْةخؿى
ضةدةب زؤظضاْةوة ،زةضنةوت نة ْاوى نةغيَهة نة ثايةى ثيَؿةواى ظاْاياْى ئايٓى
ٖةبووة و غةضؤنيإ بووة ،يةو بةؾةزا ضي زيهة ب اغي ناضتري ْانةئ ،باغةنة
ٖةيَسةططئ بؤ ئةو ناتةى باغي شيإ و بةغةضٖاتى ؾاثووضى يةنةّ زةنةئ.
ئيَُة غةباضةت بة ئةضزةؾيَطى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى غاغاْيية نإ ٖيض باؽ ْانةئ،
ضووْ هة ؾاثووضى يةنةّ ية شيآْا َةى خؤيسا بة زضيَصى باغي زةنات ،بةو باغةى
يةباضةى باونى زةيهات ،باؾرتئ و زضوغترتئ ضِوو زاوةناْى شياْى ئةو زةخاتةضِوو.
ئةو بةضواضاْةى ييَطةزا ئاَاشةيإ ثيَ زةنطيَت ٖةَوو ئةو بةض واضاْةٕ نة ْؤيَسنةى
ئةيَُاْى ية خانى زةضٖيَٓاوةتةوة و (ئاضتؤ ض نطيؼ تٔ غئَ) ثةغةْسى نطزووة ،بة
طؿتيي بةضواضى ظايٓري.
ئاؾهطاية غاغاْيية نإ بؤ ثيَواْى غايَةناْيإ غايَٓاَةى ظايٓ يإ بةناض ْةٖيَٓاوة
( ظةبيشويَآل بٗطؤظ) ية ناتي ثيَوةنةى خؤيسا زةضخيػتووة نة غاغاْيية نإ ض غايَيَهيإ
بةناض ٖيَٓاوة ،بؤ ئةوةى خويَٓةض َاْسوو ْةنةئ باغي ْانةئ و غايَى ظايٓى باؾرتئ
ؾيَواظة بؤ تيَطةيؿتٓى ٖةَووإ.
ظاْاى ئيَطاْ ٓاغي غةزةى ثيَؿوو (شإ طاشة) ئةيَُاْى ية نؤى ييَهؤيَيٓةوة ناْى ظاْا
ئةَةضيهي و ئةوضووثاييةنإ يةباضةى شياْى ؾاثوو ض (بة ثيَٓووغي خؤى) ،بابةتيَهى
ٖةيَيَٓذاوة نة ثؿ ت بة خوزى شيآْاَةنة زةبةغتيَت ،يكةناْيؿى بطيَتري ية ضِووزاوة
َيَصوو ييةناْى غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ،ئيَُةف بةؾة غةضةنيية ناْى ئةو باغة نة
خؤيإ تيَطو تةغةئ بؤ خويَٓةضى بةضِيَع زةطواظيٓةوة.
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"باونِ ئةضزةؾيَط نوضِ ى ثاثةى نوضِى غاغاْة ،ثيَـ ئةوةى بامب ية زايو ببيَت،
ثاثةى ية خةوزا بيٓى زاضيَو ية ئةو و ٖاوغةضةنةى ضِووا ،يل و ثؤثةناْى ثةضةيإ غةْس،
()2
ٖةَوو ديٗاْيإ ططتةوة.
بةيا ْى ثاثةى خةوططةوةناْى باْط نطز ،خةوةنةى بؤ طيَطِاْةوة ،ئةوإ وتيإ ية تؤ
و ٖاوغةضةنةت َٓسايَ يَو زيَتة زْياوة ،زةبيَتة ثاؾا و وة ضةناْى ديٗإ زاطريزةنةٕ.
ثاث ةى غٓووض ثاضيَعى ثاضغاز (فاضؽ) بوو ،زواى ئةو نوضِ ةنةى ئةضزةؾيَط واتة بابى
َٔ ،بو وة غٓووضثاضيَعى ثاضغاز ،بةآل ّ ئةو ْةيويػت بةضفةضَاْى ئاضتابإ (ئةضزةوإ)
ثاؾاى ئةؾهاْى بيَت ،ية غايَى ( 208ظ) ية ؾاضى (ئيَػتةخط) خؤى بة ثاؾا ْاغاْس.
غيَ غاٍَ زواى ئةوةى باونِ خؤى بة ثاؾا ْاغاْس ،واتة ي ة غايَى ( 211ظ) َٔ ٖاشية
زْياوة( . )3ناتيَو طةيؿتُة تةَةْى ثيَويػت ،باونِ َٓى خػتة بةضزةغتى َاَؤغتايإ
َهةوتووةنإ
( )2ئةو خةوة ية بابةتى تايبةت بة نوضوؾيـ بيٓطا ،وةى زةبيٓري خةوةناْى تايبةت بة نةغة ٖةي
َآل"
يةيةى زةضٔ" .ظةبيشوي
( )3بةضواضى يةزايهبووْى ؾاثووضى يةنةّ بةثيَي ؾاْاَةى فريزةوغي دياواظة يةوةى ييَطة زةخيويَٓيٓةوة ،ية ؾاْاَةزا
َى نوضِى ْابيَت ،زواتط نوضى زةبيَت .بةثيَي ئةو َيَصووة ئةوناتةى ئةضزةؾيَط زةَطيَت ،ؾاثووض غيَ
ئةضزةؾيَط تا ثةدما غاي
غاآلٕ بووة ،بةثيَي ؾاْاَةى فريزةوغي تةَةْى نةَرت بووة ،بةآلّ تةَةْةنةى زةغت ْيؿإ ْةنطزووة.
يةباضةى ضؤْييةتى يةزايهبووْى ؾاثووضى يةنةّ ية (َيَصووى تةبةضى) حمةَةز نوضِى دةضيطى تةبةضى باغيَو
ثيَؿهيَـ زةنات نة ويػتُإ باغي ئةو ثياوة َاظةْسةضاْيية خبةيٓة بةضزيسةى خويَٓةض" :غاغإ باثرية طةوضةى
ؾاثووضى يةنةّ ثةضياْي زابوو ظدمريةى ثاؾايةتيى ئةؾهاْييةنإ يةْاو ببات ،بةآلّ غةضنةوتوو ْةبوو ،ثيَـ َطزٕ
وةغيةتى نطز تا ئةو ناضةى ئةو ْةيتواْيوة تةواوى بهات ،نوضِةنةى ياخؤ ْةوةنةى يإ ديَٓؿيٓةناْيإ تةواوى بهةٕ،
ية ٖةض ؾويَٓيَو نة ئةؾهاْييةنيإ بيٓى ،بيهوشٕ تا يةى نةؽ ية ئةؾهاْييةنإ ْةَيَٓيَتةوة.
بابهى غيَ غاآلْيـ ْةيتواْى وةغيةتى بابى ديَبةدىَ بهات ،تا ئةضزةؾيَطى نوضِى ثاثةى طةيؿتة غةض تةخيت
َى بة ئةدماّ طةياْسْى وةغيةتةنةيسا ،تةواوى ئةؾهاْييةناْى نوؾتٖ ،ةض ؾويَٓةواضيَو ٖى ئةوإ
زةغةآلت ،ئةو ٖةوي
بوو يةْاوى بطز.
ضؤشيَو نضيَهى دوإ نةوتةبةض زيسةى ئةضزةؾيَط ،نضةنة ئةوةْسة دوإ بوو ،نة ْةيتواْى ضاوى يةغةض
َيسا ضاوى يةغةض البةضيَت و ضاو ية نةغيَهي زيهة بهاتْ ،ةيتواْى .بؤية ئةو
البةضيَتٖ ،ةضضةْسى ٖةوي
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نضةى طواغتةوة بؤ نؤؾهى خؤى ،زواى ئةوةى َاوةيةى ية نؤؾهى خؤيسا ٖيَؿتييةوة ،نطزية ٖاوغةضى
خؤى ،ئةوْسة ئةو شْةى خؤف زةويػت نة ْةيسةتواْى ئةو بةديَ بٗيًََيَت و بضيَت بؤ ضاو ياخؤ دةْط.
زواى غيَ َاْط ية ٖاوغةضطريى ،ؾةويَو ئةضزةؾيَط ييَي ثطغي تؤ ْةوةى نيَي و بابت نيَ بوو؟.
نضةنة وتى":بامب ية ؾاظازةناْى ئةؾهاْى بوو ،ئةويإ نوؾت".
َهيَؿا و وتى":ئايا تؤ ؾاظازة خاصييَهى ئةؾهاْى؟".
ئةضزةؾيَط بة غةضغووضَِاْةوة ئاخيَهى ٖةي
شْة طةدمةنة وتى" :بةَييَ".
زواى ئةو ؾةوة ئةضزةؾيَط ظؤض ثةضيَؿإ بوو ،ضوْهة بةثيَي وةغيةتى "غاغا"ي باثريةى زةبوواية ٖةضضى ية
َةنى ئةؾهاْييةنإ بوو يةْاوى بطزباية ،تا ية ئةوإ نةؽ يةغةض ظةوى ْةَيَٓيَت ،ية ناتيَهسا نة
ضةضةي
ٖاوغةضى خؤى ؾاظازةيةنى ئةؾهاْى بوو .ضةْس ضؤشيَو ئةضزةؾيَط ئةوةْسة ثةضيَؿإ بوو نة ْةيسةتواْى
خواضزٕ خبواتٖ ،ةض داضيَو نة بريى ية نوؾتٓى ٖاوغةضة طةدمةنةى خؤى زةنطزةوة ،زةيبين نة تواْاى ئةو
ناضةى ْيية.
زواداض بريى نطزةوة نة ئةو شْة بساتة زةغت يةنيَو ية ثياواْى نؤؾهةنةى ،ثيَي وت بيباتة ؾويَٓيَو نة
ْةتواْيَت ئةو شْة ببيٓيَت ،بططة بة ٖؤى ْةبيين بهاضيَت فةضاَؤؾي بهات ،ضوْهة ئةوةى يةبةض ضاوإ ْةبيَت
يةبةض زآلْيـ ْابيَت ،ثيَي وت زواى َاْطيَو ية زووضخػتٓةوةى ية نؤؾو ،ئةو شْة بهوشيَت.
ثياوةنة ئةو شْةى بطزة ؾويَٓيَهى زووض ،زواى َاْطيَو ويػتى ئةو بهوشيَت ،شْةنة وتى َٔ زووطيامن ،ئةو
َى ئةضزةؾيَط بهوشى؟.
نؤضثةى ية غهِ زاية ٖى ئةضزةؾيَطة ،ئايا زةويَطى َٓساي
ثياوةنة بؤى زةضنةوت نة ْاتواْيَت ئةو شْة بهوشيَت ،ضوْهة ئةونات نؤضثةنةى ْاو غهيؿي زةَطيَت ،ئةو
َططت ،ويَػتا تا ئةوناتةى
َٓياييةوة ٖى ئةضزةؾيَطة .بؤية زةغتى ية نوؾتٓى شْةنة ٖةي
نؤضثةيةف بة زي
َةنة بيَتة زْياوة .زواتط ئةو ثياوة ئةْساَى ْيَطيٓةى خؤى بطِى و ية قوتوويةنى ٖاويؿت و غةضى زاخػت
َٓساي
و ضؤيؿت بؤ الى ئةضزةؾيَط و وتى" :ئةى خةغطةو َٔ ،يةو قوتوويةزا ضِاثاضزةيةنِ ٖةية ،زاواناضّ ية ئيَوة
فةضَإ بة طةدميٓةضى بهةٕ تا ئةو ية طةدميٓةزا بيجاضيَعيَت تا ٖةض ناتيَو نة زاواّ نطز ثيَِ بساتةوة"،
ئةضزةؾيَط قوتووةنةى زاية طةدميٓةضييةنة و وتى ٖةض ناتيَو ئةو ثياوة زاواى نطزةوة ،ثيَي بسةوة.
شْة طةدمةنة زواى ضةْس َاْطيَو نوضِيَهى بوو ،ضوْهة نوضِى ثاؾا بوو ،ئةو ثياوة ْاوى ْا (ؾاثووض) .زواى ضةْس غاٍَ نوضِةنة طةوضة
بوو ،طةيؿتة تةَةْيَو نة زةبوواية خبطيتة بةض ضاٖيَٓإ و ثةضوةضزةنطزٕ ،ثياوةنةى نؤؾو ضةْس َاَؤغتايةنى بةنطىَ ططت تا
ٖةَوو دؤضة ظاْػتيَهى فيَط بهةٕٖ ،وْةضةناْى غواضناضى و تريٖاويؿذي و ٖةيونيَٓيؿيإ فيَط نطز.
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تا ضيَٓووغي فاض غي و ضيَٓووغي ئةؾهاْى فيَط ببِ ،يةْيَو ظَاْةناْي زيهة يـ ،ظَاْى
ضؤَييإ فيَطنطزّ.

ضةْس غاٍَ زواتط ناتيَو ئةو ثياوةى نؤؾو ضوو بؤ الى ئةضزةؾيَط ،بيٓى نة ظؤض خةَباضة و ثطغياضى يةباضةى
ٖؤى خةَباضييةنةى ييَهطز .ئةضزةؾيَط وتى تةَةمن ْيَعيو نؤتايي زيَت ،تا ئيَػتة نوضِيَهِ ْيية نة زواى َٔ
ببيَتة ديَٓؿيِٓ و ْاظامن زواى َٔ ئةو وآلتاْةى زاطريّ نطزووٕ زةبٔ بة ٖى ض نةغيَو.
ثياوةنة وتى يةظزإ تةَةْى زضيَص بة ئيَوة ببةخؿيَت و بةضزةواّ ثاؾاى ئيَُة سييَٓٔ ،بةآلّ ئيَوة خةغطةو بيَ
ديَٓؿري ْيية و يةظزإ نوضِيَهى ثيَ بةخؿيووٕ.
ئةضزةؾيَط بة غةضغووضَِاْةوة ثطغياضى نطز ،ضؤٕ ئاطةزاضة نة يةظزإ نوضِيَهى بةو بةخؿيوة ،خؤى ئاطةزاضى
ئةو بابةتة ْيية .ئةونات ثياوةنة تةواوى ضووزاوةناْى يةغةضةتاوة تا نؤتايي بؤ ثاؾا باغهطز و وتى َٔ
َةى ثاؾاية ،بؤية خؤّ ية نوؾتٓى ئةو ثاضاغت.
َةى ية غهى ئةو شْةزاية ،ضؤي
طوَامن ْةبوو نة ئةو َٓساي
زواتط ثياوةنةى نؤؾو زاواى ية طةدميٓةضى نطز تا ئةو قوتوويةى بؤ بيَٓيَت نة ثيَي غجاضزبوو ،زواى ٖيَٓاْى
قوتوويةنة ،خؤى غةضةنةى نطزةوة ،ئةوةى يةْاويسا بوو بة ثاؾاى ْيؿاْسا و وتى ئةو ضؤشةى ظاْيِ ئةو شْة
َِ ببيَت.
غهى ٖةية ئةْساَى ْيَطيٓةى خؤّ بطِى ،تا بة ثاؾاى بػةغييَِٓ ئةو نوضِة ٖى َٔ ْيية و ْاتوامن َٓساي
ئةضزةؾيَط وتى ئةطةض ئةو نوضِةى تؤ باغي زةنةى ية ضةطةظى َٔ بيَت ،بيَطوَإ َٔ ئةو زةْامسةوة ،ئةونات
خةغطةو ئةضزةؾيَط فةضَاْى نطز تا ضؤشيَو زياضى بهةٕ و وتى يةو ضؤشةزا نوضِةنة يةْاو ٖةظاض نوضِي زيهةزا
بيَٓٔ بؤ الّ و َٔ طوَامن ْيية نة ئةطةض ئةو نوضِى َٔ بيَت يةْاو ٖةظاض نوضِزا زةيٓامسةوة.
ية ضؤشى زياضيهطاو ئةو نوضِةيإ ية ْاو نوضِةناْي زيهة ٖيَٓا بؤ الى ثاؾا ،بيَ ئةوةى ْيؿاْةى تايبةت يةغةض
دًوبةضطى ٖةبيَت ،نوضِةنإ ية زياض ئةضزةؾيَط نةوتٓة ياضيهطزٕ ،ئةضزةؾيَط بة ْاوياْسا زةغووضِايةوة ،يةى بة
يةنياْى ضاو ييَهطز ،يةنيَو ية نوضِةنإ غةضةدمى ئةوى ضانيَؿا و بةضاْبةض بةو ٖةغتى َٗطباْى ططتى و
يةطةٍَ خؤى وتى :ئةوة نوضِى َٓة ،ئةطةض ْا ٖةغتِ بةضاْبةضى ْةزةبوو.
يةوناتةزا (طؤي) نوضِةنإ نةوتة ْيَعيو قاضى ثاؾاٖ ،يضيإ ْةياْسةويَطا ييَي ْيَعيو ببٓةوة ،طؤيةنة ية ظةوى
َططتةوة و طةضِايةوة ْاو ياضيضيية
َبططْةوة ،بةآلّ نوضِةنة بة بيَ تطؽ ية ئةضزةؾيَط ْيَعيو نةوتةوة و طؤيةنةى ٖةي
ٖةي
بطازةضةناْى ،ئةضزةؾيَط وتى بيَطوَإ ئةوة نوضِى َٓة ،بة ثيَضةواْةوة ْةيسةويَطا ية َٔ ْيَعيو ببيَتةوة.
ئةضزةؾيَط ئةو نوضِةى ٖيَٓاية ْاو نؤؾهى ثاؾايةتيى نة نوضِى خؤى بوو و ضاي طةياْس نة َرياتططى تةخت و
َآل"
تادى ثاؾايةتيية ،زواى َطزْى ئةضزةؾيَط ئةو نوضِة نة ْاوى ؾاثووض بوو ،بووة ثاؾا" .ظةبيشوي
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ئةوناتةى زةغتةنامن ٖيَٓسة بةٖيَع بووٕ نة بتوامن مشؿري بة زةغتةوة بططّ و شيَى
نةوإ ضابهيَؿَِ ،اَؤغتا نامن ضايإ ٖيَٓاّ يةطة ٍَ مشؿري وةؾاْسٕ و تري ٖاويؿذي ،ية
ثاظزة غايَيي ةوة بةؾساضى تةواوى ئةو ؾةضِ اْة بووّ نة باونِ بؤ ظيازنطزْى غٓووضةناْى
زةغةآلتيى زةيهطز ،يةوناتةوة بامب ؾاضةظاى نطزّ بة بٓةَاناْى ثاؾايةتيي و ٖةْسيَو
بابةتى فيَطنطزّ نة تا ئيَػتة بةضزةواّ ناضيإ ثيَ زةنةّ.
ئةو فيَطى نطزّ ناتيَو يةنيَو يةشيَط زةغتةنامن تاواْيَو ئةدماّ زةزات ،ثيَويػتة
غعاى بسةّ بة بيَ ئةوةى َووضةنةى بربِّ ،ضووْ هة ئةو شيَطزةغتة ٖةيَةى نطزووة ،شٕ و
َٓسايَى تاواْيإ ْيية ،ئةطةض َووضةي ئةو بربِّ ،شٕ و َٓسايَ ةناْى زووضاضى بطغيية تى
زةبٔ ،بؤية زةبيَت غعانةى بةو ؾيَوةية بيَت نة تةْيا خؤى غعا زضابيَت.
ئةو فيَطى نطزّ نة ٖةض غعايةى زةبيَت بةضاْبةض بيَت بة تاواْ ةنة و غعاى طةوضةتط ية
تاوإ ،غتةَة َٔ .ظؤض ؾيت زيهةيـ ية باونِ فيَط بووّ و ية شياصيسا ناضّ ثيَ نطزٕ.
ئةو ناتةى باونِ زةغتى بة زاطرينطزْى ئةو وآلت اْة نطز نة ية بةضز ةغتى ئاضتابإ
ثاؾاى ئةؾهاْى بووٕ ،ئيَُة طاييػهة ى دةْطيُإ ْةبوو  ،بةآل ّ باونِ ناتيَو ظاْى
ثيَويػتة يةو طاييػهاْةَإ ٖةبيَت ،يةؾهطيَو يةو طاييػهاْةَإ ضيَ نطز ،ناتيَو نة
َٔ بووّ بة بيػت غاٍَ فةضَاْسةيي ئةو يةؾهطةى بة َٔ غجاضز.
يةنيَو ية ضِوو زاوة زياضةناْى غةضزةَى باونِ نة ية بريّ َاوة ،دةْطى ئةو يةطةٍَ
ئاضتاباْى ثاؾاى ئةؾهاْيية ية زةؾتى ٖوضَعطإ (ئيَػتة ئةو ْاوضةية بة ئةضاى
ْاغطاوة) ،يةو دةْطةزا يةبةضئةوةى ئيَُة طاييػهة ى دةْطيُإ ٖةبوو ،بةغةض ئاضتاباْسا
غةضنةوتري و ئةو ؾهػتى خواضز ،زواى ئةو ٖيض ثاؾايةنى ئةؾهاْى ْةَا ،بؤ ئةوةى
يةنال ببيَ تةوة نة ٖيض ثاؾايةنى ئةؾهاْى ْةَاوة ،باونِ ية ؾاضى تيػفوٕ ثايتةختى
ئةؾهاْيية نإ نة نةوتبؤوة نةْاضى زجيًة بة ْاو و ْيؿاْى ؾاى ثاؾانإ ضِيَوضِةمسى تاز
يةغةض نطزْى بة ئةدماّ طةياْس.
بامب ية ٖاويٓى غايَى ( 241ظ) شياْى نؤتايي ٖاتَٓ ،يـ ية دةشْى ْةوضؤظى
غايَى ( 242ظ) ية تيػفوٕ تادِ يةغةض نطز ،بامب ثيَـ ئةوةى سيطيَت غيَ ئاَؤشطاضى
نطزّ:
يةنةّ ئاَؤشطاضى ئةوة بووٖ :ةضزةّ َةظزاثةضغت و زازثةضوةض بة.
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زووةّ ئاَؤشطاضى ئةوة بوو :ؾةضاب َةخؤوة ،ئةطةض خواضز تةوة ،ظؤض بة نةَى و
تةْيا ٖةْسىَ نات بيدؤوة ،ضووْهة ؾةض اب ية ئةضنةناْت ية دةْط و ئاؾتى الواظت
زةنات و ناضةناْت ية زةغت زةضزةضٔ.
غيَيةّ ئا َؤشطاضى ئةوة بوو :نة بؤ دةْطى ضؤّ بةضزةواّ ٖيَع و تواْاى خؤّ بجاضيَعّ.
ئاَؤشطاضى غيَي ةَى باونِ يةو ؾهػتةوة ٖاتبوو نة ية دةْط يةطةٍَ يةنيَو ية
ئيُجطاتؤضة ناْى ضؤّ بة ْاوى (ئةييَهػاْسةض غؤض) خواضز بووى ،بة ٖؤى ئةو دةْطةوة
ئيُجطاتؤضى ضؤّ ٖيَٓسة يووتى بةضظ ببوو نة ْاوى ية خؤى ْابوو (ثطيػهؤؽ َانعضيؤؽ)
واتة فةضَاْطِةوا ى ثاضغاز (فاضؽ).
بامب زةيوت ٖيَعى ضؤَةنإ ية ؾيَوةى زاَةظضاوةى يةؾهطةنةياْة ،ئةطةض تؤ بتةويَت
ئةوإ ؾهػت بسةى ،ثيَويػتة زاَةظضاوةى يةؾهطةنةت بة ؾيَوةيةى بيَت نة ية
زاَةظضاوةى يةؾهطى ضؤَةنإ باؾرت ياخؤ وةى ٖى ئةوإ بيَت.
بامب زواى ئةوةى ؾهػتى ية بةضاْبةض ضؤَةنإ خواضز ٖ ،ةويَيسا زاَةظضاوةى
يةؾهطى خؤى وةى ٖى ئةوإ ييَ بهات و غووز ية ئاضايـ و دًوبةضط و نةضةغتة
غةضباظيية ناْى ئةوإ وةضبططيَت ،بيَ ئةوةى ْةضيتة ْةخوا ظضاوةناْى ئةوإ وةضبططيَت نة
خطاثرتيٓيإ ية خاض ساْى نةغةنإ بوو .تةَةْى باونِ ٖيَٓسة زضيَص ْةبوو نة بتواْيَت
يةؾهطةنةى خؤى بطةيةْيَتة ئا غتى يةؾهطى ئةوإَٓ ،يـ زواى ئةو بةضزةواّ بووّ ية
ناضةناْىٖ ،ةض ؾتيَو ية زاَةظضاوة و ْةضيتةناْى يةؾهط ى ضؤَةنإ بةغووز بوو ،وةضّ
ططت ،ئةواْةى بة ظيامن زةظاْري وةالَٓإ.
َٔ تيَطةيؿتِ نة شَاضةى غةضباظةناْى غوثايةنى ضؤّ ،بؤية ؾةف ٖةظاض غةضباظة،
ضووْهة ئةظَووْ ةناْى دةْط زةضيإ خػتووة ،نة ئةو شَاضةي ة بؤ غوثايةى ْة نةَة و
ْة ظؤضة ،ئةطةض ظؤضتط بيَت ،بةضِيَوة بطزْى غوثانة غةخت زةبيَت ،نةَرتيـ يةو شَاضة
نيَُاغيي زةْيَتةوةَٓ .يـ بة بةضشةوةْسيِ ظاْى نة ٖةض غوثايةى ية ٖةظاض غواض و
ٖةظاض غةضباظى ئةْساظة نة َةدمةْيكةناْيـ بةضِيَوة ببةٕ و ضواض ٖةظاض غةضباظى ثيازة
ثيَو بٗيَِٓ.
َٔ زةَعاْي نة ضةنى باؾي زةغتى غةضباظة ضؤَةنإ ْيَعةية ،ئةوإ ئةطةض ْيَعةيإ
ْةبيَت ،غووز ية مشؿيَط وةضزةططْٕ .يَ عةى غةضباظة ضؤَةنإ نوضت و ئةغتووض بوو،
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ئةوإ ْيَعةى زضيَصيإ بة ئاظاضزةض زةظاْىْ َٔ .يَعةيةنِ بؤ غةضباظة ثيازةنامن زةغتةبةض
نطز نة غيَ ثةيهاْى ية غةضةنةيسا ٖةبوو ،بةو ؾيَوةية ْيَعةى زةغت غةضباظةناْى َٔ
بة غووزتط بوو ية ْيَعةى غةضباظة ضؤَةنإ نة تةْيا يةى ثةيهاْى يةغةضيسا ٖةبوو.
َٔ ضووْ هة بيٓيِ ئاضايؿى ئؤضزووطةى يصيؤْى ضؤَى ظؤض باؾة و زةبيَتة ٖؤى
ئةوةى ئؤضزووط ةنة ية ؾة و و ضؤشزا بةضزةواّ بجاضيَعضيَت ،بؤية ٖةَإ ؾيَوة ية ئاضايؿِ
بؤ ئؤضزووط ة ى غةضباظةنامن ٖةيَبصاضز.
بؤّ زةضنةوت دًوبةضطى غةضباظة ضؤَي يةنإ بؤ ضيَطِ ؤيؿذي و دةْط ظؤض ئاغووزةتطة
ية دًوبةضطى غةضباظةناْى َٔ و دًوبةضطيَهِ ية ؾيَوةى دًوبةضطى غةضباظة ضؤَييةنإ
يةْيَو غةضباظةناصيسا ثةضة ثيَسا ،ية دياتى ظضىَ و قةيَغاْ ى قوضؽ و ئاظاضزةض ،وةى
غةضباظة ضؤَي يةنإ ئةو بةضطةّ ٖةيَبصاضز نة بة ثاضضة ناْعا ثيَهةوة ْووغاوةنإ
زاثؤؾطابوو ،بةؾى غةضةوةى دةغتةى ئةواْى زةثاضاغت ،بةآلّ ئةو بةضطاْةى قاضى
غةضباظةناْى زازةثؤؾي و ثيَالوةناْيؿيإٖ ،ى غةضباظاْى خؤَِ الباؾرت بوو ،ثيَآلوى
غةضباظاْى ضؤَى نة بةؾيَو ية ثةدمةناْيإ ية زةضةوة بوو ،ثةدمةناْياْى ئاظاض زةزإ و
باف ْةبوو ،ضووْهة ويَطِاى ئةوةى ية ظغتاْسا قاضيإ ئاظاض زةزاتْ ،اضاضٕ بة ٖةْسيَ
نووتاٍَ ثةدمةناْيإ زاثؤؾٔ ،ية ٖاويٓيؿسا يةواْةبوو ثةدمةناْيإ بةض بةضزةنإ بهةوٕ و
بطيٓساض بدي.
َٔ ْةَويػت غةضباظةنامن ية ضيَجيَوإ و دةْطةناْسا وةى غةضباظةناْى يصيؤْى
ضؤَةنإ ئةو طؤؾتة خبؤ ٕ نة بة ثةغرتاوى زةخطيَتة ْاو ضخيؤيَةوة ،ية ناتيَهسا نة
طواغتٓةوةى ئةو طؤؾتة ية ضيَطِ ؤيؿذي و دةْطةناْسا ئاغاْرت بوو ية طواغتٓةوةى
خؤضانةناْي زيهة  .بيػتووَة ضؤَةنإ ئةو نةغاْةى ية خاضيإ زةزةٕ ،زةزةْة زةغت
ئةو نةغاْةى ناضطةى طؤؾتى ثةغرتاويإ ٖةية و ئةوإ غووز ي ة طؤؾتى ئةوإ
وةضزةططٕ ية زضوغتهطزْى طؤؾتى ْاو ضخيؤيَة ،بؤ ئةوةى ٖةغت بة تاَى طؤؾتى َطؤظ
ْةنطيَت ،غري زةنةْة ْاو طؤؾتةنة تا تاَى غريةنة بة تةواوةتى تاَى طؤؾتى َطؤظةنة
زاثؤؾيَت َٔ ،ثيَِ باؾرتة غةضباظةنامن ئةو طؤؾتة خبؤٕ نة خؤيإ بة زيَياْة و ئةوإ
ْاضاض بة خواضز ْى طؤؾتى ْاو ضخيؤيَة ْانةّ.
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َٔ زوو دؤضة غةضباظّ ٖةية ،يةنيإ وةى غةضباظةناْى يصيؤْى ضؤّ ية تةَةْى ثةدما
و ثيَٓر غايَيسا ية ئةضنى غةضباظى زةبةخؿطئَ و زةتوأْ زواى ئةو تةَةْة ثؿوو بسةٕ،
ئةو غةضباظاْةى ية ئةضنةنةيإ خاْةْؿري زةنطئَ وةى غةضباظةناْى ضؤّ طةيؿتووْةتة
ثًةى ئةفػةضى و ثًةى ئةوإ ضيَهة يةطةٍَ ئةو ئاظايةتيية ى ية غةضزةَى ئةضنى
غةضباظيسا زياضياْساوة ،بة ٖؤى طةيؿتٓيإ بة ثًةى ئةفػةضى َووضةيإ ظؤضت طة ية
َووضةى غةضباظة ئاغاييةنإ ،غةضباظة خؤبةخؿةناْى َٔ ية خيًََة ئيَطاْييةنأْ نة ية
ناتى دةْطسا ياضَةتييا ٕ ييَ وةضزةططّ و ية ناتى ئاؾتيي سا ية ئةضى زةيإ بةخؿِ.
ثيَـ ئةوةى باغي دةْطةناْى خؤّ و ضؤَةنإ بهةّ ،ثيَويػتة ضةْس وؾةيةى
يةباضةى (َاْى) بًَيَِ ،ضووْهة وت ووياْة ئةطةض َٔ ثؿتطريى َاْيِ ْةنطزباية ،ئةو
ئايٓ ةى ئةو ٖيَٓاى ثةضةى ْةزةغةْس َٔ .ثؿتطريى ئايٓ ى َاْيِ ْةنطز و ٖيض
ٖؤططي يةنى تايبةتيِ بةضاْبةض بةو ْةبوو ،يةنةجماض نة بيٓيِ ية ناتى ضِيَوضِةمسي تاز
يةغةض نطزمن ية غايَى ( 242ظ) بوو.
ئةونات ئةو َووغ اْةى غةضؤنى ئاططخاْةنإ بووٕ ية تيػفوٕ ئاَازةبووٕ ،ئةويـ
بة بؤْةى ئةوةى غةضؤنى ئاططخاْةيةى بوو ،ية ضِيَوضِ ةمسي تاز نطزْة غةضّ ئاَازة بوو،
ضووْ هة طةدمرتئ نةؽ بوو نة غةضؤنى ئاططخاْة بيَت ،غةضةدمى ضانيَؿاّ و ئةونات نة
تةَةْى َاْى ْةطةيؿتبو وة غي غاٍَ ،ئةو باْطةؾةى ئايٓ ى تاظةى ْةزةنطز ياخؤ
باْطةؾةنةى ْةطةيؿتبوو بة َٔ.
زوو غاٍَ ية زواى ثاؾايةتيِ ،ية غايَى ( 243ظ) ب يػتِ نة طؤضزيٓى غيَيةّ
(طؤضزياْووؽ) ئيُجطاتؤض ى ضؤّ غةضطةضَ ى نؤنطزْةوةى غةضباظة ،ظاْيِ نة
َةبةغتيي ةتى بةضةو ئيَطإ بيَت .ئةو ن طيػتياْاْةى ناضيإ بؤ َٔ زةنطز ،ئاطةزاضى
باضوزؤخى ضؤّ بووٕ  ،ثيَيإ ضِاطةياْسّ نة ٖةظاضةَري غايَى بيٓانطزْى ضؤّ ْيَعيو بؤتةوة،
طؤضزيٓى غيَيةّ بةيَيَٓى زاوةتة خةيَه ى ضؤّ نة زةضيَتة تيػفوٕ و ثاؾاى ئيَطإ زةغتطري
زةنات و زةيٗيَٓيَت بؤ ضؤّ ،تا بة بؤْةى ٖةظاضةَري غايَيازى زضوغت هطزْى ؾاضى ضؤّ،
ئةو ية غيَ طنسا بهاتة خؤضاى بؤ ئاشةيَة زضِْسةنإ و خةيَو غةيطى بهةٕ و خؤؾي
بٓويَٓٔ.
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شَاضةيةنى ظؤض ية نطيػتياْةنإ ية خعَةت َٓسإٖ ،ةضوةغا شَاضةيةنيؿيإ ية
يةؾهطةنةى َٓس إ ،ئةو وآلتاْةى يةشيَط زةغةآلتيى بامب بووٕ ،ئيَػتة يةشيَط زةغةآلتيى
َٓسإ ،ببووْة ثةْاط ةيةنى باف بؤ نطيػتياْةنإٖ ،ةض يةنة ية ئةوإ نة ية زةغت
ئيُجطاتؤضييةتى ضؤّ و فةضَاْطِةوا ناْيإ ٖةيَس ةٖات ،خؤى زةطةياْسة يةنيَو ية
وآلت ةناْى شيَطزةغتى َٔ ،تةْاٖيي و ئاغايؿى زةثاضيَعضا .باثرياْى َٔ نة ثيَـ
ئةضزةؾيَطى بامب غٓووض ثاضيَع بووٕ  ،نطيػتياْةناْيإ ثةْا زةزا ،ئةواْيـ بؤ وةآلَى
ضانةيإ ،ئةوإ و زواتطيـ َٓيإ ية باضوزؤخى ضؤّ ئاطةزاض زةنطزةوة.
زةياْوت طؤضزيؤْى غيَيةّ ئيُجطاتؤض ى ضؤّ ثياويَهى بةٖيَع و ئاظا و ظؤضخؤض بوو،
ثيَـ ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض ( ،يةطات) بووة .يةطات بطيَتى بوو ية فةضَاْسةى
يصيوْيَهى ضؤّ ،ئةو ضووْ هة فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو ،ظؤض ئةظَووْ ى دةْطى ٖةبوو.
طؤضزيٓى غيَيةّ زواى ئةوةى زةغتى بة نؤنطزْة وةى يةؾهط نطز ،زاواى ية تةواوى
وآلت ة شيَطزةغتةناْى نطز تا بئَ بؤ دةْطى َٔ .ئةو ية وآلت اْى (نيًيهى ،باّ ظى ظى،
ييػي ،ناضى ،يؤْى ،ييسى و َيػى) (ية ئاغياى بضووى)ٖ ،ةضوةٖا وآلت اْى طيَطَإ و
ئةيباْيا و غ طبيا (نة ئةوضووثايي بووٕ ) زاواى غةضباظى نطز ،ئةو ية ٖةض ؾ ويَٓيَو نة
ية تواْازا بوو شَاضةى غةضباظةناْى غةضباظطة ضؤَيي ةناْى نةّ نطزةوة تا بتواْيَت بة
يةؾهطيَهى بةٖيَع ةوة بيَت بؤ دةْطى َٔ ،بيػتبووى نة َٔ غةضطةضَى بةٖيَعنطزْى
يةؾهطةنةَِ ،ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز ئةطةض بة يةؾهطيَهى الواظةوة بيَتة دةْطى َٔ،
ؾهػت زةخوات.
وشي إ نة َٔ يةنةى دةْطى ضؤَةنامن ٖةيَبصاضز نة ٖةَإ ؾةف ٖةظاض غةضباظ ية
يصيؤٕ بووٖ ،ةظاض نةؽ ية ئةوامن نطزة غةضباظى غواضة .ية ناتى دةْطسا غواضةناْى
تةواوى يةنةنإ زةٖاتٓةوة الى يةى و ية ئةدماَسا يةؾهطيَهى طةوضة ثيَهسةٖات.
َٔ غةضةضِا ى غوثاى غواضة ،غوثايةني زيه ةي طاييػهة دةْطييةناْيؿِ ٖةبوو،
نة تا ئيَػتة ف ئةو غوثاية بة يةنيَو ية ٖؤناضة ناضيطةضةناْى غةضنةوتٔ ية دةْطسا
زةظامنٖ .ةضيةنة ية طاييػهة دةْطييةناْ ى َٔ بوضديَهى ٖةية نة يةْيَويةوة
تريٖاويَصةنإ تري زةٖاويَصٕ ،ية ناتى ثيَويػتسا ية طاييػهة نإ زازةبةظٕ و ْيَعة و
مشؿيَط بةناض زيَٓٔ.
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ئةغجى طاييػهةنإ ية ئةغجة بةٖيَع ةنإ زياضى زةنطئَ ،ية يةنػايَيي ةوة ئةوإ بؤ
ضانيَؿإ ثةضوةضزة زةنةٕ ،ية غيَ غايَيي ةوة ناضى غةضةنيي ئةوإ زةغت ثيَسةنات نة
ضانيَؿاْى طاييػهة ية ،ناتيَو ئةغجةنإ سةوت غايَي تةواو زةنةٕ ،ئةوإ ية
طاييػهةن إ زةنةْةوة و بؤ بةؾةناْي زيهةي يةؾهط زةياْطواظْةوة.
ية ظغتاْى غايَى ( 243ظ) ٖةوايَيإ ثيَطةياْسّ نة طؤضزيٓى غيَيةّ ٖاتووةتة ْاو
غوضياَ ،ةبةغتى واية نة بةضةو ئاؾووضغتإ بيَت نة ية بانوض ى َيعؤثؤتاَياية.
ييَهؤيَيٓةوة ّ نطز تا بعامن ئةو ية ض ضيَطةيةنةوة بةضةو ئاؾووضغتإ زيَت ،بة ظوويي
ظاْيِ نة ئةو غووزى ية ٖةواى فيَٓهى ظغتاْى غوضيا وةضططتووة و بة زضيَصايي ضِووباضي
فوضات بةضةو ئاؾو وضغتإ زيَت.
ظاْيِ دوويَة ى ئةو ية نةْاضةناْى فوضاتةوة بؤ ئةوةية نة بةضزةواّ ية غةضضاوةى ئاو
ْيَعيو بيَت و غيدووضِة بًةظ و ظيطةنةناصيِ ضاغجاضز تا ظاْياضيِ يةباضةى ضؤْيية تى و
ضةْسايةتي ى يةؾهطى طؤضزيؤْى غيَيةّ بؤ بيَٓٔ  ،ئةوإ ْةياْسةتواْى بضٓة ْيَو
ئؤضزووط ةيةنى ضؤَى و ظاْياضيي وةضبططٕ ،ضووْ هة زةغتطرييإ زةنطزٕ و بة تاواْى
غيدووضِي ية خاضيإ زةزإ ،تةْيا زةياْتواْى يةغةض ضيَطة ى يةؾهطى ضؤّ بوةغذي و
يةناتى تيَجةضِبووْ يإ بة ْيَعيه ةيي شَاضةيإ بعأْ و دًوبةضط و نةضةغتةناْيإ بعأْ.
غيدووضِ ةنامن ٖةوايَيإ ٖيَٓا نة ئيُجطاتؤض ى ضؤّ بة زواظزة يصيؤْةوة بؤ دةْطى َٔ
زيَت و ئةغجػواض ْيية ،تةْيا ئةفػةضةناْى ئةغجػواضٕ ،غةضباظةناْى يصيؤْة ثيازةٕ،
بةآلّ ضؤي ؿتٓى غةضباظة ثيازةناْى يصيؤْة ضؤَيي ةنإ ظؤض دياواظيى ْةبوو يةطةٍَ
ضؤيؿتٓى غواضةنإ ية يةؾهطةناْي زيهة ،ضووْ هة ئةو َةوزايةى ئةوإ ية ضؤشيَهسا
زةياْربِى يةطةٍَ ئةو َةوزاية يةنػإ بوو نة زةغتةيةى ية غواضةناْى يةؾهطيَهي زيهة
زةياْربِى .ئةوإ ئةو َةدمةْيكاْةيإ ٖةبوو نة بضووى و غووى بووٕ و تايةيإ ٖةبوو،
بة ٖؤى ئةغج ةوة ضازةنيَؿطإ.
َٔ ييَهساْةوةّ نطز نة ئةطةض ثاؾاى ضؤّ بة زواظزة يصيؤٕ غةضباظ بؤ دةْطى َٔ
بيَت ،سةفتا و زوو ٖةظاض غةضباظى بة ئةظَووْ ى ٖةية .ظاْياضيِ ٖةبوو نة ْةضيتى
ضؤَةنإ واية نة ية ناتى دةْطسا ،دط ة ية غةضباظةناْى يصيؤٕ ،غةضباظي زيهة يةطةٍَ
خؤيإ زةٖيَٓٔ ،بةآل ّ ئةو غةضباظاْة ئةو بايةخة دةْطييةى ئةواْيإ ْيية ،ظؤضتط بطيَتري
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يةو نةغاْةى ناضةناْى زاضتاؾي و قةيَغإ زضوغت نطزٕ و طواغتٓةوة زةنةٕ .ضؤَةنإ
طاييػهة ى دةْطيإ ْةبوو ،ضووْ هة ئةوْسة ثؿت ئةغتووض بووٕ بة يصيؤْةناْيإ نة
بةؾةناْي زيهةي يةؾهط واتة طاييػهة و غواضةيإ بة ظيازة زازةْا.
زواى ئةوةى ية تيػفوٕ ية ضيَطةى غيدووضِةناصيةوة ية ضةْسايةتى و ضؤْايةتيى
يةؾهطى زوشَِٓ ظاْى ،بطِياضَسا بضُة ثيَؿواظى ئةو و ْةٖيًََِ ية تيػفوٕ ْيَعيو
ببيَتةوة ،ية ظغتاْى ٖةَإ غاٍَ بة يةؾهطةنةَةوة نة ية ثيازة و غواضة و طاييػهةى
دةْطى ثيَهٗاتبوو ،بةضِ يَ نةومت ،بطا بضوون ةنةمشِ نة ْاوى (ئاضابيٌَ) بوو يةطةيَسا بوو.
خواظياض بووّ نة ية ضؤشئاواى ضِووباضي فوضات بطةَة يةؾهطى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ،بةآلّ
زةضنةوت نة خيَطايي غةضباظة ثيازةناْى ئةو ثرت ي ةوة بوو نة َٔ بريّ ييَ زةنطزةوة،
ضووْ هة ٖةض ئةو ضؤشة نة َٔ طةيؿتُة زةؾتى (َى ظي ؾة) ،بيٓيِ نة يةؾهطى
زوشَٔ طةيؿتو وةتة ْيَو ئةو زةؾتة.
ضةْس وؾةيةى يةباضةى زةؾتى (َى ظى ؾة) زةْووغِ تا تؤى ضيَبواض ئةو ضؤشةى ئةو
نةتيبةية زةخويَٓيية وة ،بعاْى ئةو زةؾتة نةوتووةتة نويَوة ،ضووْهة ظؤض داض
تيَجةضِبووْ ى نات ْاوى ؾويَٓةنإ زةزاتة زةغت فةضاَؤؾي ياخؤ ْاوةنةى ْاَيَٓيَت،
بةآل ّ ؾويَٓةنة ية يازةناْسا زةَيَٓيَتةوة .بؤية َٔ يةو نةتيبةيةزا ْاوى زةؾتى (َى
ظى ؾة) زةْووغِ تا ْةوةناْى زاٖاتوو بعأْ ئةو زةؾتةى َٔ تيايسا يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى
ضؤّ دةْطاّ ،نةوتووةتة ض ؾويَٓيَو.
َى ظى ؾة زةؾتيَهة نة نةوتووةتة بةؾي ضؤشٖةآل تى ْاوضةى ئاؾووضغتاْةوة،
نةوتووةتة ْيَوإ ٖةضزوو ضِووباضي زجيًة و فوضات ،فوضات ية ضؤشئاوا و زجيًة ية
ضؤشٖةآل تى ئةو زةؾتةية نة زةؾتيَهى ثإ و بةضيٓة و بةضاوضز بة زةؾتةناْي زيهةي
َيعؤثؤتاَيا ،زةؾتيَهة نة بةضزةواّ غةوظ و بة طص و طياية و ٖيض نات طياى ييَ
ْابطِ يَت ،بؤية يةن يَهة ية يةوةضِطة بة ْاوباْطة ناْى َيعؤثؤتاَيا ،بةآلّ ئةوناتةى
يةؾهطى َٔ طةيؿتة ئةو زةؾتةَ ،يَطةزي ئاشةيَةناْى ييَ ْةبوو ،ضووْهة ؾواْةنإ
زواى ئةوةى ظاْيبوويا ٕ يةؾهطى ضؤّ زيَتَ ،يَطةيةناْيإ بؤ ؾويَين زيهة طواغتبؤوة.
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ئةوةى بو وة ٖؤى ٖاتٓى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ ْاو زةؾتى َى ظى ؾة ئةوة بوو ،نة
بواضيَو ية ضِووباضي فوضات ية ضؤشئاواى زةؾتةنة ٖةبوو نة يةؾهطى ئيُجطاتؤضى ضؤّ
زةيتواْى ثيَيسا بجةضِيَتةوة بؤ بةؾي ضؤشٖةآل تى فوضات.
بواضى َى ظى ؾة ظؤض ثإ بوو نة ناتي ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤّ ،تةْاْةت ية وةضظى
بةٖاضزا ،ئاو ْةزةطةيؿتة ضؤنيإ ،ئةطةض ئيُجطاتؤض ى ضؤّ يةو بواضة ْةثةضِ يبايةوة و
ْةٖاتباية ْاو بةؾي ضؤشٖةآلتى فوضات ْ ،ةيسةتواْى ية ضِووباضةنة بجةضِيَتةوة ،زةبوواية
ظؤض بةضةو باؾووض بطِوات ،ثةضِيٓةوة ية بواضةناْي زيهةي ئةو ضِووباضة نة ثاْيإ ظؤض نةّ
بوو ،بة ٖؤى وةضظى بةٖاض و ييَؿاوي ئاو ياخؤ ئةغتةّ بوو يإ َةتطغي ي ظؤضى ٖةبوو
بةؾيَو ية غةضباظةنإ و ثيَساويػتيية ناْى يةؾهطى ضؤّ ئاو زةيربزٕ.
َٔ يةطةٍَ يةؾهطةنةّ ية ضؤشى زووةَى بةٖاضى غايَى (  244ظ) ية ناتى ئيَواضة
طةيؿتُة زةؾتى َى ظى ؾة و زةَويػت ئةو ؾةوة ية نةْاضى فوضات سييَُٓةوة ،ضؤشى
زواتط ية بواضةنة بجةضِ َةوة و بضُة نةْاضةناْى ضؤشئاواى ضِووباضي فوضات ،بةآلّ ية
زووضةوة ثيَؿةْطى يةؾهطيَهِ بيٓى ،زةضنةوت نة يةؾهطى ئيُجطاتؤضى ضؤَة،
ئةوناتةى َٔ ئةوامن بيٓى ٖةَوو يةؾهطةنةيإ ية ضِووباض ثةضِيبووْ ةوة و ٖاتبووْة ْيَو
زةؾتاييةنةوة.
َٔ يةوناتةزا ْةَسةتواْى يةطةٍَ ضؤَةنإ دةْط بهةّ ،ضووْهة ثيَـ زةغت
ثيَهطزْى دةْط ؾةو زازةٖات ،ية زووةَري ضؤشى بةٖاض ؾةو و ضؤش وةى يةنبووٕ،
ٖةضضةْسة ؾةوةناْى ية ؾةوى ظغتإ زضيَصتط بووٕ ،بةآلّ بة زضيَصايى ضؤشاْى ٖاوئ
ْةزةبووٕ.
ييَطةوة بة بةضشةوةْسيِ ظاْى نة دةْط زواخبةّ بؤ ضؤشى زواتط تا ئةفػةض و
غةضبا ظةنامن بة باؾي بتوأْ ثؿوو بسةٕ ،ضووْ هة ئةو ضؤشة ٖيض يةنيَو ية ئةوإ
ثيَؿبيٓيإ ْةزةنطز نة يةطةٍَ يةؾهطى زوشَٔ زةنةويٓة دةْط و ية ضِووى
َةعٓةوي يةوة ئاَازةيي ثيَويػتيإ ْةبوو ،بةآلّ ضؤشى زواتط ئاَازةيي ثيَويػتيإ
زةبووٖ ،ةض غةضباظ و ئةفػةضيَو ئةو ؾةوة بة باؾي ثؿووى زةزا و زةيعاْى بةياْى
دةْط زةنات.
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َةظزا ضاوى تيصبيٓى بة َٔ بةخؿي بوو ،بةؾيَوةيةى نة زةَتواْى ئةو ؾتاْة ية
زووضةوة ببيِٓ نة خةيَهي زيهة ْةيإ زةتواْى بة باؾي بيبري ،ئةو ضؤشة بيٓيِ نة
ضؤَةنإ زيواضيإ زضوغت نطزووة ،تيَطةيؿتِ نة ئةوإ بة ٖؤى ئةوةى زةياْةويَت ؾةو
يةو ؾويَٓة سييَٓٓةوة ية زةوضةى خؤيإ زيواضيإ ضيَ نطزووة تا ية ؾةوزا ٖيَطؾيإ
ْةنطيَتةغةض.
ئةو زيواضةى ضؤَةنإ بة زةوضى خؤياْسا زضوغتيإ زةنطز نوض ت بوو ،بةآلّ ثيَؿى بة
ٖيَطؾيَو زةططت ،بيٓيِ نة ية زواظزة باظْةى زاخطاو ثيَهٗاتووة ٖةَوويإ ثؿتيإ
( )4
ثيَهةوة بةغتووة و ٖ يض َةوزايةنيإ ية ْيَواْسا ْيية.
زواى ئةوةى زيواضةناْى يصيؤْةناْى ضؤَِ بيٓى ،برينطزْةوة ية ٖيَطؾي ؾةواْةّ ية
بريّ زةضنطز ،ضووْ هة زةَعاْى ئةو ثةالَاضاْة ،دطة ية بة نوؾت ساْى ٖةْسيَو ية
غةضباظةنامنٖ ،يض ئاناَي زيهةي ْابيَت َٔ .ثيَؿبيٓيِ زةنطز ئةو ؾةوة تا بةياْى ئةو
غةضباظاْةى ئيَُة و ضؤّ نة غةضطةضَى ئيَؿهطط ى ؾةواْة زةبووٕ و زةطةضِإ ،ثيَهةوة
ثيَهسازاْيإ زةبيَتٖ ،ةضزووال ٖةوٍَ زةزةٕ شَاضةيةى ية يةنسيي بة زيٌ بططٕ و
بياْبةٕ تا ية ضيَ طةى ئةواْةوة شَاضةى غةضباظةنإ بعأْ و بجطغٔ نة ٖى ناّ وآلت اْةٕ،
ظاْياضيي يةباضةى ؾيَوةى دًوبةضط و ثؤؾان ى غةضباظي يةؾهطةنإ وةضبططٕ ،ضووْهة
بة ططتٓى زيٌ زةتواْطيَت ظاْياضيي بةضضاو يةباضةى ضؤ ْايةتى و ضةْسايةتيى يةؾهطى
زوشَٔ زةغتةبةض بهطيَت.
ئاضابيًَى بطاَِ ضِاغجاضز تا زةغت بةديَ زواى ضؤشئاوابووٕ ٖةوٍَ بسات ضيَطةيةى ية
باؾووضة وة بةضةو فوضات بهاتةوة ،ثيَُوت ثيَويػتة ئيَُة ثيَطةيةنُإ ية تةْيؿت
ضِووباضةنةوة ٖةبيَت و بةضزةواّ ثيَوةْسيي ْيَوإ ئةو ث يَطةية و يةؾهطةنةَإ بجاضيَعئ،
بؤ ئةوةي ضؤَةنإ ية ناتى ؾةوزا ْةتوأْ ئةو ثيَوةْسيية بجضطِيَٓٔ ،ضووْهة ئاوَإ
ْيية و ْاتواْري ئةغجةناصيإ تا ب ةياْى بة تيٓوويةتى بٗيًََيٓةوة ،بؤية ئةطةض تيٓوو

( )4يصيؤْى ضؤَى ية ٖةض ؾويَٓيَو بؤ ؾةويَو ويػتبايإ سييَٓٓةوة ،ثاضضة زيواضيَهى ناتيإ زضوغت زةنطز،
َآل"
ضذاى ئةوةى ويػتى َاْةوة بؤ ضةْس ؾةو و ضؤشيَهيإ ٖةبوواية" .ظةبيشوي
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سييَٓٔ ،بةياْى ٖيَعى دوويَةيإ ْابيَت و ئةغجػواض و طاييػهة ناصيإ بيَ غووز
زةَيَٓٓةوة.
بؤ ئةوةى ئاضابيًَى بطاّ بتواْيَت خؤى بطةيةْيَتة نةْاضى ضِووباضةنة و يةويَٓسةض
ثايَجؿتيَو ضيَ بهاتٖ ،ةْسيَو ية طاييػهة نامن ثيَسا و ثيَِ وت طاييػهة نإ تا
بةضةبةيإ ية ْيَواصياْسا زةبيَت ٖاتوضؤ بهةٕ تا ضؤَةنإ ْةتوأْ ثيَوةْسيي ْيَواصيإ بربِٕ،
زواى ئةوةى ثيَطةى ئيَُة ية نةْاضى ضِووباض زضوغت بوو ،زةغتة زةغتة ئةغجةنإ ببةْة
نةْاضى ضِووباض و تيَطئاويإ بهةٕ و بياْٗيَٓٓةوة ،ثيَـ بةضةبةياْيـ بؤ داضى زووةّ
ثيَويػتة ئةغجةنإ تيَط ئاو بهطئَ .طاييػهة نإ بة فةضَاْسةيي ئاضابيٌََ دووآلٕ و
خؤيإ طةياْسة ضِووباضةنة  .ئةو ناتةى طاييػهة نإ بةضةو باؾووضى ئؤضزووطةى ضؤَةنإ
زةضِؤيؿذي َ ،ةوزايإ يةطةٍَ ئةواْسا ظؤض بوو ،بة ٖؤى ٖاتٓى ؾةو و تاضيهييةوة،
ضؤَةنإ ْةياْسةتواْى بة باؾي طاييػهة ناصيإ ببيٖٓٔ ،ةْسيَهيؿيإ زةْطى دوويَةى
ئةواْيإ بيػتبوو ،بة ٖؤى بووْ ى ئةو زيواضةى ية زةوضةي خؤيإ زضوغتيإ نطزبوو،
تطغيإ ية ثةالَاضى ئيَُة ْةبوو ،ضؤشى زواتط ئاطةزاض نطاَةوة ،طؤضزيؤْى ئيُجطاتؤض
ظاْي بووى ئيَُة بؤ زةغتةبةض نطزْى ئاو زةضيٓة غةض ضِووباضةنةَ ،ةبةغتى ٖيَطؾهطزصيإ
ْيية بؤ غةض ئؤضزووطة ى ئةوإ.
ئيَُة ئةو ثيَط ةيةَإ تا بةضةبةيإ ثاضاغت ،نة ية نةْاضى ضِووباض زضوغتُإ نطزبوو،
بة بووْى ئ ةو ثيَطةية ئةغجةناصيإ تيَط ئاوبووٕ ،ثياواْى يةؾهطيـ تيٓوو ْةَاْةوة،
ثيَـ ضؤشٖةآلتٔ ئةو ثيَطةيةَإ نؤنطزةوة.
ئةو ؾةوة زوو غةضباظى ضؤَيُإ بة زيٌ ططت ،غيَ غةضباظى ئيَُةف بيَ غةض و
ؾوئَ بووٕ ،ئاؾهطابوو نة ضؤَةنإ ئةواْيإ بة زيٌ ططتووة.
فةضَامن نطز تا زيًة ضؤَيي ةنإ بيَٓٔ بؤ الّ و خؤّ ييَهؤيَيٓةوة يإ يةطةيَسا بهةّ،
ضووْ هة وةى بامسهطز ظَاْى ضؤَيِ زةظاْى .ية وتة ناْى ئةوإ تيَطةيؿتِ ئيُجطاتؤضى
ضؤّ ضواضغةز َةدمةْيكى ثيَية ،وةى خؤؾِ زةَعا ْى زواظزة يصيؤٕ غةضباظى ٖةبوو،
ظؤضيٓ ةى غةضباظةناْى طةْر بووٕ.
ية ضةنةناْى غةضباظاْى ضؤَِ ثطغي و ظاْيِ ئةوإ (ْيَعة ،مشؿيَط ،تةوض و نةواْى
غجطيٓطيإ) ٖةيةٖ ،ةَوو يإ ظضيَيإ يةبةضزاية ،واتة غةضباظاْى يصيؤٕ ظضيَيإ يةبةضة،
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ثاضضةناْى ناْعا يةغةض باآلثؤؾي ضةضّ بةغرتاوٕ تا ية ظةضبةناْى مشؿيَط و ْيَعة
بياْجاضيَعيَتٖ ،ةْسيَهاتيـ ية ظةضبةناْى تةوضيـ زةياْجاضيَعيَت.
ية زيً ة ضؤَيي ةنامن ثطغي نة ئايا ٖيض يةؾهطيَو ية زواى ئةو يةؾهطةى طؤضزيؤٕ
ٖةية تا بيَت بؤ ٖاوناضى؟ ئةوإ وت يإ يةؾهطي زيهة ْيية و ٖيَعى ثايَجؿتى ْايةت.
ومت زيً ةنإ ببةٕ ،ضووْ هة زةَعاْى بةياْى ضؤشيَهى غةخت و زشواضَإ ية ثيَـ
زةبيَت ،نةَيَو ثؿووَسا ،بةآل ّ بريى دةْطى ضؤشى زواتط ،ت ةْاْةت ية خةويؿسا بةضي
ْةزةزاّ ،ية خةوْ سا زضيةْةناْى دةْطِ زةبيٓى.
يةطةٍَ بةضةبةياْسا زةْطى َوظيهى دةْطى يةاليةٕ يصيؤْةناْى ئيُجطاتؤ ضى ضؤَةوة
ٖات و زةْطى َو ظيهى دةْطى ئيَُةف بةضظ بؤوة.
طؤضزيؤْى غيَيةّ بة ٖؤى ئةو َتُاْةى بة يصيؤْةناْى خؤى ٖةبوو ي ة زةؾتى َى
ظى ؾة ٖاتة دةْطى َٔ ،طؤضزيؤٕ ئةطةض ثياويَهى خ وزإ ئةقٌَ بوواية ْ ،ةزةبوو يةو
زةؾتةزا بيَتة دةْطى َٔ.
ضؤشى ثيَؿرت واتة زووةَري ضؤشى بة ٖاض طؤضزئ ناتيَو طاييػهة دةْطييةنإ و
ٖيَعى غواضةى َٓى بيٓى زةبوواية بعاْيَت زةؾتيَهى تةخت و بةضئ ،باؾة بؤ
بةطةضِخػتٓى طاييػهة دةْطييةنإ و ٖيَعى غواضة ،يةناتيَهسا يووت بةضظى و
يةخؤبايبووْي ية ئةْساظة بةزةضي ئةو زةطةضِ ايةوة بؤ َتُاْةى ظؤضى ب ة تواْاى
يصيؤْةناْى ،زةبوواية يةو ضيَطةيةوة بطةضِيَتةوة نة ثيَ يسا ٖاتبوو ،ية بواضى فوضات
بجةضِيَتةوة و خؤى بطةيةْيَتة نةْاضى ضؤشئاواى فوضات و ٖةوٍَ بسات ية ؾويَٓيَو دةْطى
َٔ بهات نة ْةتوامن طاييػهة و غواضةنامن ية زشى ئةو خبةَة ْيَ و دةْطةوة.
ئةطةض ئةو ية زضيَصايي فوضات بةضةو باؾووض ضؤيؿباية و ية بواضةناْى ئةو ْاوضةيةوة
ٖاتباية نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى فوضات ،ئةونات ية ْاوضة ْيُضة ؾاخاويية ناْى
باؾووضى َيعؤثؤتاَيا زةطةيؿتة َٔ و يةواْة بوو ؾهػتى ْةخواضز بووايةَٓ ،يـ بؤ
ضيَططتٔ ية ٖاتٓى ئةو بؤ َيعؤثؤتاَيا ْاضاض بووّ تا بةضةو باؾ ووض بضِ.
طؤضزيٓى غيَيةّ ضووْ هة زواى ٖاتٓى بؤ غوضيا بة زضيَصايي نةْاضةناْى فوضاتسا
بةضةو ئاؾووضغتإ و َيعؤثؤتاَيا زةٖات ،ناتيَو طةيؿتة بواضى َى ظى ؾة و ييَي
ثةضِي يةوة ،بريى نطزةوة بة ثةية زةتواْيَت خؤى بطةيةْيَتة زجيًة و تيػفوْ ى ثايتةختى
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َٔ ،ضووْهة بواضى َى ظى ؾة يةو ؾويَٓةية نة ٖةضزوو ضِووباضي زجيًة و فوضات ظؤض
ييَو ْيَعيو زةبٓةوة و بة ثةضِيٓةوة يةو بواضة و طةيؿذي بؤ ْاو َيعؤثؤتاَيا ،زواى ضةْس
ضؤشيَو ضيَجيَوإ بةضةو ضؤشٖةآلت زةتواْطا بطةْة ضِووباضي زجيًة.
ٖةضضةْسة ئاضابيًَى بطاّ نة ؾةوى ثيَؿرت ضاّ غجاضزبوو بؤ ثيَهةوةْاْى ثيَطةيةى ية
نةْاضى ضِووباضي فوضات بؤ زابيٓهطزْي ئاو بؤ غة ضباظةنإ و ئاوزاْى ئةغجةناصيإ بةو
ٖؤيةوة ثيَويػتى بة ثؿووزإ ٖةبوو ،بةآل ّ َٔ ئةوّ نطز بة فةضَاْسةى الى ضاغتى
يةؾهطةنةّ ،ئةضنى ئةو ٖيَطؾ هطزٕ بوو بؤ الى ضةثى يةؾهطى طؤضزئ بة طاييػهة
دةْطييةنإ بؤ ئةوةي بطاتة ثؿتةوةى يةؾهطةنةي ئةو ياخؤ غةضباظةناْى الى ضةثي
ئةو ْاضاض بهات زابربِئَ و ية ئاو بجةضِْةوة و بضٓة نةْاضى ضؤشئاواى فوضات.
زةؾيت َى ظى ؾة تةخت بوو ،بة باؾِ ظاْى ية غةضةتاى دةْطةوة غواضةناْى خؤّ
ٖةضوةى طاييػهة نإ خبةَة ْيَو ؾةضِةوة ،ض ووْ هة ئةو زةؾتة بؤ ب ةناضخػتٓى غواضةنإ
ظؤض باف بوو ،بؤية ئةوامن خػتة الى ضةثي يةؾهطةنةّ نة زةبو وة باؾووض و خؤؾِ ية
ْيَو ةْسى (زٍَ)ي يةؾهط ديَطري نطز.
يصيؤْة ضؤَيي ةنإ يةو قةآل ناتيي اْةى ضؤشى ثيَؿرت بؤ خؤيإ زضوغتيإ نطزبوو،
ٖاتٓة زةضيَ ،ئةواْيـ وةى ئيَُة ضي عةناْى خؤيإ بؤ دةْط ضيَهدػت  ،بةآلّ طاييػهةى
دةْطى و غواضةيإ ْةبوو ،ية ْيَوةْسى طؤضِ ةثاْى دةْطى ضؤَةناْسا نآلوخوزى يةنيَو
ية ئةفػةضةنامن بيين زةبطيػهيَتةوة ،بة ؾيَوةيةى نة غةضةدمةنإ بةضةو خؤى
ضازةنيَؿيَتَ ،ةظةْسةّ بطز ئةو نآل وة ٖى طؤضزئ بيَت .ناغهيَتى ية طاتةنإ واتة
غةضؤنةناْى يصيؤْةناْيـ زةبطيػهايةوة ،بةآلّ وةى ٖى ئةو ْةبوو نة ية ٖةتاويَو
زةضوو يةْيَو زيَى ئةو غوثايةزا.
ية بةض ةبةياْسا ئةوناتةى دةْط زةغتى ثيَهطز ،ئيَُة باآلزةغتييةنى غطووؾتيُإ
بةغةض ضؤَةناْسا ٖةبوو ،بطيَتى بوو يةوةى ٖةتاو ية ثؿت ئيَُةوة بووٖ ،اونات ية
ضاوى ئةواْى زةزاٖ َٔ .ةَوو غو اضةناْى خؤَِ ية الى ضةخ زاْةْاٖ ،ةْسيَهيامن خػتة
ثؿتةوة تا وةى يةزةط سييَٓٔ و يةطةٍَ ضِؤشٖةآلتٓسا دةْط زةغتى ثيَهطز.
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ئاضابيًَى بطاّ ية الى ضاغت طاييػهة دةْطييةناْ ى بةناضخػت تا الى ضاغتى
ئيُجطاتؤض ى ضؤّ تيَو بؿهيَ ٓيَت ،غواضةناْيؿُإ ية الى ضةخ نةوتٓة ٖيَطف بطزٕ،
َٓيـ بة ثيازةناْةوة ية زيَى غوثاوة بةضةو يةؾهطى ضؤّ ضؤيؿتِ.
ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةضزةؾيَطى باسيسا َٔ ظؤ ض داض بةؾساضى دةْطةنامن نطزبوو،
ئةظَووْ ى دةْطِ ٖةبوو ،بةآل ّ فةضَاْسةيي دةْط بةضزةواّ يةاليةٕ باسيةوة بوو ،ئةو
ضؤشة بؤ يةنةَري داض َٔ فةضَاْسةيي دةْطيَهى طةوضةّ ية ئةغتؤ ططت.
بةضطى دةْطى َٔ يةو ضؤشةزا بطيَتى بوو ية ناغهيَت ،ظضيَ و قةيَغاْى ضؤَى،
مشؿيَطى ضاغت و زووييَو و تةوضيؿِ ثيَ بوو.
بة باؾِ ظاْى ئةو ضؤشة يةْيَو غةضباظة ثيازةن اْى خؤَسا ظةْطِ ،ضووْهة ئةغجػواض
و طاييػهة نامن بةثيَي ثيَويػت بةٖيَع بووٕ  ،زةبوواية يةْيَو غةضباظة ثيازةناصيسا مب تا
بووْى َٔ يةْيَو ئةواْسا وضةيإ بةٖيَعتط بهات.
طؤضزيٓى غيَيةّ ئاغايي بوو ناتيَو ضيعبةْسى دةْطى ئيَُةى بةزي نطز ،بيٓى نة
طاييػهة دةْطييةناصي إ ية الى ضاغت و غواضةناصيا ٕ ية الى ضةثٔ .بؤية ضواضغةز
َةدمةْيكةنةى خؤى ية بةضاْبةضيإ زاْا ،يةطةٍَ بةضِ يَهةوتٓى طاييػهة و
ئةغجػواضةناْى ئيَُة ،بةضزباضاْهطزْي طاييػهة و غواضةنإ زةغتى ثيَهطز ،زةْطى
بةضيةى نةوتٓى قوويَى َةدمةْيكةنإ بة بةؾةناْي زيهة ية ناتى ٖاويؿتٓى بةضزةنإ،
ٖةضا و ٖ ةْساَةي يةْيَو طؤضِةثاْى ؾةضِ ْابؤوة.
ئيَُةف نة ثيازة بووئ ،بةضةو ضؤَةنإ زةضِؤيؿت ريٖ ،ةضنة ييَيإ ْيَعيو بوويٓةوة
نةوتيٓة بةض ييَؿاوى تريى نةو اْة غجطيٓطساضةناْيإ ،بةآلّ قةيَغاْ ة طةوضةناْى
غةضباظةناصيإ بؤ ثاضيَ عطاضى نطزصيإ ية بةضاْبةض تريى ئةوإ ظؤض ناضيطةض بوؤَٕ ،
زةَعاْى غةضباظةنامن ثيَـ ئةوةى دةْط زةغت ثيَ بهات ،قةيَغاْ ةناْيإ زووض
زةنطزةوة تا بة ئاغاْى بتوأْ ظةْطٔ.
ويَطِ اى ئةوةى غيَيةَري ضؤشى بةٖاض بوو ،بةآل ّ زواى ئةوةى ٖةتاو ٖاتةزةض َٔ
زةَعاْى ضؤشيَهى ظؤض طةضػيإ ية ثيَؿة.
فةضَاْسةناْى طاييػهة دةْطي و ئةغجػواض نامن زةياْعاْى بؤ ضظطاضبووْيإ ية
بةض زى َةدمةْيكةنإ ،زةبيَت بة خيَطايي َةوزاى ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط بربِٕ و خؤيإ
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بطةيةْٓة زوشَٔ ،بةآل ّ ثيَـ ئةوةى بطةْة زوشَٔ ،بةؾيَو ية طاييػهة نإ بة ٖؤى
نوشضاْى ئةغجةناْيإ ياخؤ ييَدوضِى طاييػهة نإ ،ية دوويَ ة نةوتٖٔ ،ةْسىَ ية
غواضةناْيـ ية الى ضةثي ؾةضِطة يةْيَوضووٕ  ،بةآلّ شَاضةى ئةو طاييػهاْةي ؾهابووٕ
و ئةو غةضباظاْةى نوشضابووٕ ،ظؤض ْةبووٕ ،ئةواْي زيهة تواْيإ خؤيإ بطةيةْٓة
ضؤَةنإ ،زواتط َةدمةْيكةنإ ناضيطةضي يإ ْةَا ،ضووْ هة ئةو بةضزاْةى ٖةيَيإ زةزا
غةضب اظة ضؤَةناْيؿى زةنوؾت.
يةطةٍَ زةغتجيَهطزْى دةْط ب ةؾي ْوشزاضى يةؾهطةنةّ نةوتٓةخؤ ،ئةواْةى يةو
بةؾةزا ناضيإ زةنطز ،زةغتيإ نطز بة طواغتٓةوةى ئةو طاييػهة ضي و غةضباظاْةى ْيَو
طاييػهة نإ نة بطيٓساض ببووٕ بة َةبةغتى ضاضةغةض نطزْيإ َٔ ،فةضَامن زةنطز
ٖيَٓسةى زةتو أْ بطيٓساضةنإ ية طؤضِ ةثاْى دةْط بؤ زواوة بطواظْةوة و ضاضةغةضيإ
بهةٕ بؤ ئةوةي يةشيَط قاضى غةضباظةنإ و مسى ئةغجةنإ ْةَطٕ ،بةآلّ ٖةْسيَ نات
ؾةضِ و ثيَهسازإ ٖيَٓسة تووْس و غةخت زةبوو نة ْةزةتواْطا بطيٓساضةنإ ية ؾةضِطةنةوة
بؤ زةضيَ بطواظضيَٓةوة.
خواظياضبووّ طاييػهة ناْى الى ضاغتى ئيَُة زواى ٖيَطؾهطزٕ ،ب هاضٕ بًةظ الى ضةثي
غةضباظاْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ يةبةض يةى ٖةيَوةؾيَٓٔ ،بةآل ّ ئةوإ ظؤض بة غةختى بةضططييإ
زةنطز.
ئةغجى طاييػهة ناْى ئيَُة ٖةويَيإ زةزا بًةظ بةغةض غةضباظة ضؤَةناْسا تيَجةضِ بدي،
بةآلّ غةضباظة ضؤَةنإ بة ْيَعة نوض ت و ئةغتووض و قوضغةناْيإ ،و ضطى ئةغجةناْيإ
زةزضِى ،ناتيَو يةن يَو ية ضواض ئةغجةناْى طاييػهة يةى زةبؤوة ئاَادمى ْيَعة و
زةنةوت ،طاييػهة نة زةوةغتا و غيَ ئةغجةنةي زيهةيـ ْةياْسةتواْى طاييػهةنة و
الؾةى ئةغجة َطزووةنة ضِابهيَؿٔ.
ناتيَو ئةغجى يةنيَو ية طاييػهة نإ زةنوشضا ،ييَدوضِى طاييػهةنة ٖةَوو
خيَطايي خؤى زةخػتةناض تا ال ؾةى ئةغجة َطزووةنة ديا بهاتةوة ،بؤية ثضطِ اْسْى ئةو
ثاضضة ضةضَاْةى نة ئةغجةنةى ية طاييػهة نة زةبةغتةوة بيَ نيَؿة بوو ،بةآلّ ييَدوضِى
طاييػهةنة بؤ ئةوةى ثيَوةْسيي الؾةى ئةغجةنة بة بةؾي ثيَؿةوةى طاييػهةنة
بجضطِيَٓيَت ،زةبوواية يةغةض َايَبةْسةنةوة خؤى بطةيةْيَتة ثيَؿةوة ،زواى ثضطِاْسْى
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ثيَوةغتةنةف بطةضِ يَتةوة ،ية ناتى ضؤيؿذي و طةضِاْ ةوةيسا يةواْةبوو نة ببيَتة ئاَادمى
(ثيَآل ) واتة ْيَعةى ضؤَةنإ ياخؤ ت ريى نةواْة غجطيٓطساضةناْى ئةوإ ،بةآلّ ئ ةطةض
تريٖاويَصةناْى ْيَو طاييػهة نإ ضيَططيإ نطزباية يةوةى غةضباظاْى زوشَٔ ئةغجى
طاييػهة نإ بهوشٕ ،طاييػهة نة بةغةض غةضباظة ضؤَةناْسا زةضِؤيؿت و ئةوإ بة ٖؤى
زاؽ ياخؤ تايةي طاييػهةنإ يإ مسى ئةغجةنإ زةنوشضإ.
ٖةضضةْسة َٔ ية زيَى غوثانةَسا بووّ ،بةآلّ بة ضيَطةى ئةو ضاثؤضتاْةى يةاليةٕ
فةضَاْسةى طاييػهة نإ و فةضَاْسةى غواضةنإ ثيَِ زةطةيؿت ،ئاطةزاضى زؤخى دةْط
ية ٖةض زوو الى يةؾهطةنةّ بووّ.
ية زيَى يةؾهطيـ غةضباظة ثيازةنامن يةطةٍَ غةضباظةناْى ضؤّ زةدةْط إٖ .ةضزووال
ئاظاياْة زةدةْطإ و زةَبيين غةضباظة ضؤَةنإ ية بةناضٖيَٓاْى ْيَعة نوض ت و ئةغتووض
و قوضغةناْيإ ؾاضةظاييإ ثرت بوو ية بةناض بطزْى مشؿيَط .يةناتيَهسا غةضباظةناْى َٔ
ية بةناضٖيَٓاْى مشؿيَطى ضاغت و زووييَو ؾاضةظاتط بووٕٖ ،ةْسيَو يةوإ وةى طوَامن
بطزبوو ،قةيَغاْ ةناْيإ فطِ يَ زابوو تا بتوأْ باؾرت ظةْطٔ ،ضووْهة قةيَغاْ ةنإ ية زاض
ضيَهطابووٕ ية ناتى فطِ يَساْيإ غةضباظةناصيإ زووضاضى ظيإ ْةزةبووٕ.
ظؤضّ سةظ زةنطز ية ئةغح زابةظّ و ية تةْيؿت غةضباظة ثيازةناصيسا ظةْطِ ،بةآلّ
ئةضنةناْى فةضَاْسةيي ئةو زةضفةتةى ثيَ ْةزةزاّ  ،بةآلّ غةضباظةنامن زةياْبيين ويَطِاى
ئةوةى يةغةض ئةغجِ  ،بة ئةْساظةى ئةوإ ية َةتطغي ي تري و ْيَعةناْى غةضباظاْى
زوشَٓساّ.
ئةوناتةى يةطةٍَ يةنيَو يةو ئةفػةضاْة زةزواّ نة يةاليةٕ ئاضابيًَى بطاَةوة ٖاتبوو،
يةثطِ ئةغجةنةّ نةوتة غةض ظةوى ،زةضنةوت نة ْيَعةيإ ية وضطى ضؤنطزووة ،بؤية
ئةغجيَهي زيهةيإ ب ؤ ٖيَٓاّ و غواضى بووّ .ئةو ئةفػةضةى ية الى ئاضابيٌَ ٖاتبوو،
ثيَي ومت :طاييػهة ناْى ئيَُة زواى ئةوةى ظياْى قوضغيإ بةضنةوتووة ،بةآلّ تواْيوياْة
خؤيإ بطةيةْٓة نةْاضةناْى فوضات و ئيَػتة بةضةو باؾووض زةضِؤٕ .ئةطةض طاييػهةنإ
تواْيبايإ ية ضؤيؿذي بةضةو باؾووض ب ةضزةواّ بٔ تا زةطةْة ئةغجػواضةنإ ،ئيَُة
ضؤَةناصيإ ؾهػت زةزا.
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ثيَـ ئةوةى غيَبةضةنإ نوض ت ببٓةوة و ٖةتاو بطاتة ْاوةْسى ئامسإ ،دةْط
طةيؿتة يووتهةى توْسى خؤى ،ثطيؿهي خويَٓى غةضباظة بطيٓساضةنإ ،خؤّ و
ئةغجةنةمشيإ ضةْط نطز بوو.
غةضباظةنامن ية بةضظبووْةوةى طة ضَا نةوتٓة ضةْرَٓ ،يـ بة ٖؤى ٖةبووْى
ناغهيَت و ظضيَ ية ئةوإ خطاث رت بووّ ،بةآل ّ زةَعاْى بؤ طةيؿذي بة غةضنةوتٔ ثيَويػتة
تازوا غات بةضطةى ٖةَوو غةخيت و ْاخؤؾييةى بططئ ،دةْط َةيساْي
بةضبةضةناْيية ،يةْيَو يسا غةضنةوتٔ بؤ ئةو اليةْة زةبيَت نة ث رت خؤضِاطط بيَت ب ةضاْبةض بة
غةختيية ناْى وةى نوشضإ و بطيٓساضبووٕ و طةضَا و َاْسووبووٕ.
ٖةتاو طةيؿتة ْاوةْسى ئامسإ ،غيَبةضةنإ نوضترت ببووْ ةوة و بوو بة ْيوةضِؤ.
فةضَامن بؤ فةضَاْسةى غواضةنامن ْاضز تا ٖةوٍَ بسات ية الى ضاغتى ضؤَةنإ تيَجةضِ
ببيَت و خؤى بطةيةْيَتة طاييػهة دةْطييةنإ.
زواى تيَجةضِبووْ ى غيَ يةنى ناتصَيَطةناْى ثاف ْيوةضِؤ  ،ناتيَو يةغةض ئاوظةْطى
ئةغح وةغتابووٕ  ،بة ضِووْى زةَبيين طاييػهة نامن ية ثؿت غةضباظة ضؤَةنأْ،
تيَطةيؿتِ ئاضابيٌَ تواْيويةتى ية ئاضاغتةى باؾووض بةضةو ثيَـ بطِوات و بطاتة ثؿت
زوشَٔ .ئةطةض ئةغح غو اضةناْيؿُإ غةضنةوتٔ بةزةغت بيَٓٔ ،زةتوأْ ية ثؿت
غةضباظاْى زوشَٔ خؤيإ بطةيةْٓة طاييػهةنإ ،بةآل ّ ثيازة ضؤَةنإ نة بةضاْبةض َٔ
ية زيَى غوثازا بووٕ بة غةختى بةضططييإ زةنطز.
بؤ ئةوةى دةْطةنة يةنال بهةَةوة ،بطِ ياضَسا ئةو غواضاْةى بة يةزةطِ زاْابووٕ،
بٗيَُٓة وة و خؤّ بب ُة فةضَاْسةيإ ية زيَى يةؾهطزا ،غةضثةضؾيت دةْطِ بة يةنيَو ية
غةضزاضة بة تةَةْةنامن بة ْاوى (غاضنإ) غجاضز و ومت َٔ :زةضِ ؤّ تا زيَى غوثاى
زوشَٔ تيَو بؿهيَِٓ ،ضووْ هة ثيَُواية ئةطةض زيَى يةؾهطى زوشَٔ تيَو بؿهيَِٓ،
غةضنةوتٔ بؤ ئيَُة زةبيَت.
ئةو ئةفػ ةضة ئةغح غواضاْةى نة زةبوواية َٔ فةضَاْسةييإ بهةّ ،باْط نطز و ثيَِ
وت ٔ ثيَويػتة بة يةى ٖيَطؾي توْس و غةخت غةضباظة ثيازة ضؤَةنإ ييَو بجطشيَٓري و بة
غواضةناْتإ بًَئَ نة ٖيض نةؽ ْابيَت تطغإ بجطْطيَتةوة و بوةغتيَت.
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ناتيَو غواضةناصيإ بؤ ٖيَطؾهطزٕ ئاَازةبووٕ  ،غاضنإ نة ية دياتى َٔ ببوو بة
فةضَاْسةى طؤضِ ةثاْى دةْط ،بة غةضباظة ثيازةناْى وت نة بؤ ضةْس غاتيَو ثيَوةْسيي
ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط بجضطِ يَٓٔ و ثاؾةنؿة بهةٕ و ضيَ طة بسةٕ تا ئيَُة بتواْري تيَجةضِ
ببري ،زواتط ية زواي ئيَُةوة طؤضِ ةثاْى دةْط ية غةضباظة ضؤَةنإ ثاى بهةْةوة .ناتيَو
ضيَطة نطايةوة ،غواضة يةزةطةنإ نة خؤيإ و ئةغجةناْيإ سةغاوة بووٕ نةوتٓة دوويَة.
َٔ ية ضيعى يةنةَى غواضةناْسا ئةغجِ تاوز ةزا و تةوضةنةَِ بة زةغتةوة بوو ،زيتِ
غةضباظيَهى ضؤَى ثيَآل ى خؤى ئاضاغتةى َٔ نطز ،بةآل ّ زةغت بةدىَ تةوضةنةَِ ية
ؾاْيسا و ئةو بةضبؤوة و نةوت.
يةو ناتةى ئةغجِ تاوزةزاٖ ،ةغتِ بة ئاظاضيَو ية ضاْى ضاغتُسا نطز ،بةآلّ ناتى
ئةوة ْةبوو نة غةضةدمى بسةَىَ.
غةضباظة ضؤَةنإ بة ؾيَوةيةنى ٖةغت ثيَهطاو َاْسوو ببووٕ ،بةآلّ غواضةناْى َٔ
سةغاوة بووٕ ،ئيَُة بة ظةضبةناْى مشؿيَط و تةوض ،غةضب اظةناْى زوشَُٓإ زةخػت و
بةضةو ثيَؿعة زةضِؤيؿت ري ،زةَعاْى نة ية زوو َاْةوة غةضباظة ثيازةناصيإ زئَ و غةضباظة
ثةضاطةْسةناْى زوشَٔ زةنوشٕ ياخؤ زيًيإ زةنةٕ.
ية ثطِ ضاوّ نةوت بة ناغهيَتيَو نة زةبطيػهايةوة ،ئةغجةنةَِ تاوزا تا خؤّ
بطةيةصية خ وزإ ناغهيَتةنة ،ضووْهة زةَعاْى ئةو نةغة طؤضزيٓى ئيُجطاتؤضى ضؤَة.
ظؤض خيَطا زةضِؤيؿت ريٖ ،ةْسيَهات ْةَاْسةتواْى ضيَطط بري يةوةى تةضَى نوشضاوةنإ
بهةوْة شيَط مسى ئةغجةناصيإ.
ٖةْسيَهات يةنيَو يةو غواضاْة زةنوشضإ نة ية الى ضاغت ياخؤ ضةثي َٔ بووٕ،
بةآل ّ َٔ نة ٖةغتِ زةنطز ناتى يةنالبووْ ةوةى دةْط ْيَعيو بؤتةوة ،طويَ ِ بة نوشضاْى
غواضةنامن ْةزةزا ،زةَعاْى بؤ بةزةغت ٗيَٓاْى غةضنةوتٔ ،ثيَويػتة خؤّ بطةيةصية
طاييػهةنإ.
طةيؿتيٓة ؾويَٓيَو نة بة تةواوةتى ضِووخػاض ى طؤضزيِٓ زيت ،تا ئةونات تةْيا ية
باغةناْسا ْاغي بووّ ،بيٓيِ ضِووخػاضيَهى ثإ و قةيَةوى ٖةية ،بةآلّ ضاوةناْيِ
ْةبيٓى ،ضووْ هة ييَوى ناغهيَتةنةى غيَبةضى خػت بؤوة غةض ضاوةناْى و بة تةواوةتى
ْةزةتواْطا ببيٓطيَت.
435

بة ٖةَإ ؾيَوة نة َٔ ئةوّ ْاغى ،ئةويـ َٓى ْاغي و ٖاواضى نطز ئايا ٖيَٓسةت
ئاظايةتي ى ٖةية نة يةطةٍَ َٓسا ظةْطى؟.
َٓيـ بة ظَاْى ضؤ َى وةآل َى ئةوّ زايةوة ،نة تا ْٗا ية ضةضةيَةنى غاغاْيياْسا
تطغٓوونُإ ْةبووة ،ئةو بة ثا غةواْة تايبةتةناْى خؤى وت البضٔ َٔ ،و ئةو ثياوة بة
تةْيا بةديَ بٗئًَََٓ .يـ بة ثاغةواْاْي خؤّ ييَِ زووض بهةوْةوة و بة تةْيا ديَُإ
بٗئًََ ،ئةواْيـ ييَِ زووض نةوتٓةوة.
ٖ ةضنة ثاغةواْةناْى َٔ ييَِ زووض نةوتٓةوة ،طؤضزيٓى غيَيةّ نة غواضى ئةغجيَهى
ضِةف ببوو ،ية ناتيَهسا نة تيَآل يةنى (ْيَعةى تايبةتى ضؤَةنإ) ثيَ بوو ،ئةغجةنةى
تاوزا و بةضةو الى َٔ ٖاتَٓ .يـ نة غواضى ئةغجيَهى (ئةبطةف) بب ووّ ئةغجةنةَِ
تاوزا و بةضةو ئيُجطاتؤضى ضؤّ ضووّ .دًَةوى ئةغجةنةَِ بة زةغتى ضةخ ططتبوو،
زةغتى ضاغتيؿِ يةغةض مشؿيَطةنةّ بوو نة ٖيَؿتا ية ناالٕ زةضّ ْةٖيَٓا بوو.
ية ضِيَطِةو ى ٖاتٓى ئيُجطاتؤض ى ضؤّ زةَعاْى نة بة الى ضاغتُسا زةضِوات ،ضووْهة
ناتيَو زوو غواض زةدةْطٔ ،زةبيَت ية تةْيؿت يةنسي تيَجةضِ بدي ،ئةط ةض بةضيةى بهةوٕ،
ٖةضزوو ئةغجةنة زةنوشض ئَ و غواضةنإ زةنةوْة غةض ظةوى ،ضووْهة زةَعاْى
ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية الى ضاغتُةوة زةضِوات  ،زةتوامن ية زوا ناتةناْسا مشؿيَطةنةّ ية ناالٕ
زةضبهةّ ،بةآل ّ ثيَـ ضانيَؿاْى مشؿيَطةنةّ ،ثيَويػتة بعامن َةبةغتى ئيُجطاتؤض ضيية.
يةثطِ زيتِ نة ثيَآل نةوتة دوويَة ،ظاْيِ ْيَعةنة بةضةو الى َٔ ٖةيَسةزات .ئةطةض
مشؿيَطّ ية ناالٕ زةضٖيَٓا بوواية و بة زةغتُةوة بوواية ْ ،ةَسةتواْى بة خيَطايي ية
ضِيَطِةو ى ْيَعةنة زووض بهةوَةوة ،بةآلّ ضووْ هة مشؿيَطّ بة زةغتةوة ْةبوو  ،ية ٖةَإ
ناتسا بةضةو الى ضةثي ئةغجةنةّ خواض بووَةوةْ ،يَعة بة غةضووى َٓسا تيَجةضِ ببوو،
طؤضزيٓى غيَي ةّ ية تةْيؿتُةوة تيَجةضِ بوو.
ناتيَو ْيَعةنة ية تةْيؿتِ تيَجةضِ ى َٔ ،خؤّ ضاغت نطزةوة و دًَ ةوى ئةغجةنةَِ
ضانيَؿا و طةضِ اَةوة .طؤضزْى غيَيةَ يـ نة َةوزايةنى بطِيبوو ،طةضِ ايةوة و مشؿيَطةنةى
ية ناالٕ زةضنطز.
ية غةضووى ظضيَي ئيُجطاتؤض ى ضؤّ ًَواْهةيةى ٖةبوو ،ئةيَكةيةنى ثإ ية غةضووى
ظضيَهةىًَ ،ى ئةوى زةثاضاغتٖ ،ةضوةغا غيٓط و غ هى بة ظضيَ زاثؤؾطا بوو،
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ناغهيَتيـ غةضى زةثاضاغت .زةَعاْى ظةضبةى َٔ ناضيطةضيى ية بةؾي غةضةوةى
دةغتةى ئةو ْابيَت ،تةْيا ئةط ةض بةضزةغتى بهةويَت ،ضووْ هة زوو زةغتةناْى
ئيُجطاتؤض ثاضيَعةضى ْةبوو ،ئةطةض ْةَتواْيبوواية ظةضبة ية زةغتةناْى بسةّ ،زةبوواية
ظةضبةنةّ ئاضاغتةى قاضةناْى به ةّ.
طؤضزيٓى غيَيةّ ثياويَهى قةيَةو بوو ،ثيَ زةضوو قةيَ ةويي ةنةى بطةضِيَتةوة بؤ ظؤض
خؤضى.
َٔ واّ بري زةنطزةوة نة وةى وت ووياْة ئةو ظؤض بةٖيَعة ،بةآل ّ ئةو ضاثووى ْةبوو،
ئةو زةَةي ئةغجةنةى بؤ الى َٔ تاوزاٖ ،ةغتِ بة ْاضاثوونى ئةو نطز .ئةوناتةى زوو
ئةغجػواض ثيَه ةوة زةدةْطٖٔ ،يَٓسةى ضاثوو نى ناضيطةضةٖ ،يَٓسة ٖيَع زةوض ْابيٓيَت.
ضووْ هة ية دةْطى غواضاْسا ضاثوونى و ْةضّ بووْ ى دوَطةناْى دةغتة و تواْاى غووز
وةضططتٔ ية ئةغحَ ،ةضدى غةضنةوتٓٔ.
ناتيَو بؤ داضى زووةّ َٔ و ئيُجطاتؤض ى ضؤّ بةيةى طةيؿتري ،ئةو مشؿيَطةنةى ية
غةضةوة بؤ خواضةوة بةضةو َٔ ضاوةؾاْس.
ثيَـ ئةوةى مشؿيَطةنةى ئةو ية غةضةوة بؤ خواضةوة بيَت َٔ ،يةغةض ئةغجةنةّ خ ؤّ
ضةَاْسةوة و زةَعاْى ئةطةض مشؿيَطةنةى ئةو بة َٔ بهةويَت ،ئةوا بة ثؿتِ زةنةويَت و
ثؿتيؿِ ثاضيَعةضى ٖةبوو و ثاضضة ئاغٓى ثاْى ٖةبووٕ  .ثيَـ ئةوةى مشؿيَطةنةى ضاغت
بهاتةوةٖ ،ةغتاَةوة و مشؿيَطة زوو ييَوةنى خؤّ ئاضاغتةى زةغتى ئةو نطز.
بةؾي ثيَؿةوةى مشؿيَطةنةّ بةض باغهى نةوت ،زواتط ظاْيِ نة ْةتةْيا باغهى ،بططة
دوَطةى ؾاْيؿى بطِيوة ،مشؿيَطةنةى ية زةغت بةضبؤوة .زةْطى ثاغةواْة تايبةتةناْى
طؤضزئ ٖات و َٔ بة ثاغةواْةناصيِ وت  :ضيَطة ْةزةٕ طؤضزيٓى غيَيةّ ببةٕ.
ثيَويػتة بًَيَِ ناتيَو دةْطى َٔ و ئيُجطاتؤض زةغتى ثيَهطزٖ ،يَ ؿتا غواضةناْى َٔ
ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ثيازة ضؤَةنإ ،تةْيا ية يةى بةؾي بضووى ية طؤضِةثاْى دةْط
نة طؤضِ ةثاْى دةْطى َٔ و طؤضزئ بوو ،دةْط وةغتابوو ،غواضةناْى َٔ و
ثاغةواْةناْى طؤضزئ تةَاؾاضى بووٕ ،ية ؾويَٓةناْي زيهة دةْط بةضزةواّ بوو.
ناتيَو فةضَامن نطز غوا ضةنامن ضيَطة ْةزةٕ ثاغةواْة تايبةتةناْى طؤضزيٓى غيَيةّ
ئةو ببةٕ ،بؤ داضيَهي زيهة خؤّ ية ضيعى ثيَؿةوة ي ٖيَطؾبةضإ بووّ ،ية زةوضوبةضى
437

طؤضزيٓى غيَي ةّ دطة ية ثاغةواْةناْى نةغي زيهة ئةغجػواض ْةبووٕ ،ئيُجطاتؤضى ضؤّ
ٖيَٓسة ية ثيازةناْى زيَٓيابوو نة بةبيَ يةؾهطى غ واضة بؤ دةْطى َٔ ٖاتبوو.
بة ضةْس ئةفػةضيَهِ وت بطِؤٕ ،بة غواضةناصيإ ضِابطةي ةْٔ ئةطةض تا زوايري نةغيـ
بهوشضئَْ ،ابيَت ضيَطة بسةٕ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ضابهات ،ئةطةض ثياز ةنإ يةغةض ضيَطةى
ئيَُة البسةٕ ،ئيَُة ئيُجطاتؤض ى ضؤّ بهوشئ ياخؤ بة زيًي بططئَ ،ووضةى غايَيَهي
ضِةبةم بة زياضى زةزةّ بة ٖةضيةنةيإ ،دطة يةوةي َووضةى ئاغايي خؤيإ بةضزةواّ
زةبيَت.
بةيَيَٓةنةي َٔ نة ٖةَووإ ية ديَبةديَهطزْى زيَٓيابووٕ ،ناضيطةضيى ظؤضي ٖةبوو،
ٖةضضةْسة زةَعاْى خ وزإ غواضى ئاظاّ ٖةٕ ،بةآل ّ زةَعاْى غواضيَهى ئاظا نة ٖيواى بة
وةضططتٓى زيا ضى بيَت ئاظاتط زةبيَت.
تيٓويةتيى َا ْسووى زةنطزّ ،زةَتواْى ية ئةواْي زيهة ئاو وةضبططّ و خبؤَةوة،
بةآل ّ ئةوة ناتى زةططتري ،ضووْهة غواض اْي ضؤّ نة ثاغةواْى تايبةتى طؤضزئ بووٕ،
ٖةويَيإ زةزا ئةوي ية ؾةضِطةنة زووضخبةْةوة ،بؤية ية ئاوخواضزْةوة ية ثيَؿرت ئةوةبوو
نة ضيَطة ْةزةّ ئيُجطاتؤض ى ضؤّ ببةْة زةضةوة .ضووْ هة ئةطةض ئةويإ زووضخ ػتبايةوة،
دةْط زضيَصةى زةنيَؿا َٔ ،زةَويػت دةْط بًةظ بةنؤتا بيَت.
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