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 پێشەکی

رکٗ ٌٚٛ ییٚ ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌ قباڵٔێک ضٌٛیبی ژیبْ
ئەَ ِەؾٔە  ییرٛأبثە ثَٛٚ. ٌە ثبپیؽِەٚە ؾۆؼَ ٌە قەؼ 

ئبگبظاؼی ؾۆؼ ثۆٔەٚ ظأیهزٓ ثَٛٚ، کە رەؼضبْ  ظەثیكذ.
. ئەِە خگە ٔەکؽاْ ثۆ ثبقکؽظٔی ثەؼ٘ەِەکبٔی ئەَ ِەؾٗ ئ

ٌەٚ ثاڵٚکؽاٚأەی ٌە قەؼظەِێکعا ثٛٚثٛٚٔە ٚێؽظی قەؼ 
٘ەؼ ٌەٚ قەؼظەِەٚە ثە  .ؾِبٔی رٛێژی ضٛێٕەٚاؼاْ

٘ەٚڵەکبٔی ِبِۆقزب ثەؼؾٚ ثەڕێؿەکبْ، ٚەک:  پهزیٛأی
کە ٚ ِەقعٛظ ِٛزەِەظ،   ِەال عەثعٌٚکەؼیّی ِٛظەڕیف

ثۆ  ثٛاؼیبْ .کؽظ بْ ؾیبرؽ ثە ٔبٌی ئبنٕبیڵگبی کٛؼظی کۆِٗ
رؽ   رؽ ضۆنکؽظٚ ئەٚۀعەی  ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی  چۀعیٓ ثبـ

 کؽظ.  بْ ظەٚڵەِۀعییظیعٚ ثۆچٛٚٔەکبٔی ٘ەٚاظاؼأی ٔبٌ
ٚ ثبثەرێکی ٔٛێ  ٌەٚ قەؼظەِەٚە ٘ەؼ خبؼەٚ ظا٘ێٕبْ

ٚایکؽظٚٚە  .ەکؽێٓئٌە نبکبؼەکبٔی ئەَ ِەؾٔەظا ثەظی
٘ٛٔەؼِۀعە ظۀگطۆنە ثەرٛأبکبٔی ٔەرەٚەکەِبْ 

چؽیکەی ٚ ئەَ ِەؾٔە ثکۀە قۆؾی ظەؼْٚٚ  نبکبؼەکبٔی
 ڵگبی کٛؼظی پێجکەْ.  ٚ ضؿِەری ٘ٛٔەؼی کۆِٗ ٔەثڕاٚە

ٚ ثەقٛٚظرؽیٓ کزێجێک ثٛٚ  ظیٛأی ٔبٌی ٌە گؽٔگزؽیٓ
ظا ثە ٌێکعأەٚەٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی نبیكزەٚە  ١٩٧٦ٌە قبڵی 

کەٚرە ظەقزی ضٛێٕعەٚاؼاْ. پبنبْ ظەقزەٚ ظاِۀی ٔبٌی، 

ثە ؼاظەیەکی ؾۆؼ کە بٌی، چەپکێک ٌە گٛڵؿاؼی ٔ
ٚأزؽ ِەال ضعؼ ئەزّەظ نبٚەیكی ِیکبیەڵی  ثەؼفؽٖ

ڵگبی کٛؼظی ٔبقبٔع. ثە پێی ئەٚ  ٔبقؽاٚ ثە ٔبٌی ثە کۆِٗ
ٌە گٛٔعی  ١٨٠٠ٚ  ١٧٩٧ظیٛأە ٔبٌی ٌە ٔێٛاْ قبڵی 

ئێكزب چەِی  کٛەثێذ، ربئضۆڵی نبؼەؾٚؼ ٌە ظایک ٛضبو
 ٔەکؽظٚٚە. ْنبٚەیف ٌە گٛٔعەکەظا ٔبٚی ثبپیؽی ٔبٌی ٚ

ظا ؾۆؼ ثٛاؼی ِێژٚٚیی،  ٌە نیعؽەکبٔی ٔێٛ ظیٛأی ٔبٌی
ٚ قزؽاریژیەری   ٚ ئبییٓ  ٚ ِبرّبریک  ئەقزێؽۀبقی

ٚ  ٚ پێٕبقە  ٚ ثەڕێٛەثؽظْ  ٚ ثٛاؼی قەؼثبؾی  ٔٛٚقیٓ
.. ٘زع  ٚ ؾِبٔەٚأی  ٚ ٚنەئبؼایی  ٚ ظەٚڵەد  لەڵەِڕەٚی

 ەکؽێٓ.ئثەظی
نیعؽی  قیکیٚەک ظاِەؾؼێٕەؼی ؼێٛگەی کال ٔبٌی

ٚ ثیؽٚ   ثە قەؼ ٔٛٚقیٓ ئێكزب کبؼیگەؼی کٛکٛؼظی، رب
ٚ ؼٚٚٔجیؽأی   ٚ ٔٛٚقەؼاْ  ثۆچٛٚٔی نبعیؽاْ

گەٌەکەِبٔەٚە ظیبؼەٚ ٌە ثٛاؼی ٘ٛٔەؼی ظەؼضكزٕی 
نبؼقزبٔیهعا ؼۀگعأەٚەیەکی ئبنکؽای ٚ  ؼۆنٕجیؽی

 ٘ەیە. 
 ٚ نبؼقزبٔی ٚ ؼۆنٕجیؽی ێکیظیع ٌەقەؼەرب 

ٚ  گیُ ثە رێڕٚأیٓ ٌٗ ژیبٔی کۆِەاڵیەریگؽٔ یەٚەکٌٛزٛٚؼی
 ،ٔبٌی ؾیبرؽ ثٛٚثۆ   یەٚەٚ ؾِبْ پبؼاٚی ٚ ظا٘ێٕبْ کەقبیەری

ٚ  ٚ ِؽظْ ٚەک ٌەٚەی گؽٔگی ثە ِێژٚٚی ٌە ظایىجْٛٚ
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ثێذ. ئەٚ ثبثەربٔەَ ثە ئەؼکی کەقبٔی  ظأبٔی نبکبؼەکبْ
ٚ  پكپۆڕی ِێژٚٚ، ئبؼکیۆڵۆخیی ِؽۆڤبیەری

ئەٚۀعەی ثە الی ِٕەٚە گؽٔگ ەؾأی. ئنٛێٕەٚاؼٔبقەکبْ 
ۆٌۆخییە ظیبؼە ثٛٚ، کە ٔبٌی یثٛٚ ئەٚ رێڕٚأیٕە قۆق

ظؼکی پێکؽظٚٚەٚ ثەٚ نێٛاؾە کؽظٚٚٔی ثٗ ثٕەِبی 
 ٚ ئبضبٚرٕعا.  چەقپبٔعٔی ؾِبٔی کٛؼظی ٌە ٔٛٚقیٓ

ٚأگەٚە پۆٌێٓ ؼەکؽێذ ٌە چۀعیٓ ئنیعؽەکبٔی ٔبٌی 
 .ڵگبٚە کۆِٗەکبٔی غٌە ؼٚٚی پەیٛۀعییە کۆِەاڵیەری :ثکؽێٓ

ٚ  ٚ ظاڕنزٕی پێگەی ٔەرەٚەیی ٌە ؼٚٚی ظەقەاڵد
ٚ  ٌە ؼٚٚی پێهکەٚرٕی ؼۆنٕجیؽی .کۆِەاڵیەریەٚە

ٌە ؼٚٚی ثەؼؾیی ئبقزی ثیؽٚ  .ٚ کٌٛزٛٚؼەٚە نبؼقزبٔی
ٚ ؾأكزبٔەی  ظەقەاڵری ٌە ؼاظەثەظەؼی ئەٚ ؾأیبؼی

 ْٚ. ثٛ ثەظەقزیٙێٕب
 چۀعیٓ قۆقیۆٌۆژیعاظیبؼە ٌە یبقبٚ ؼێكبکبٔی 

ظەرٛأؽێذ ٌێٛەی ثگەیٕە چۀعیٓ  ٚٚ ؼەٚل ٘ەیە قەؼظەَ
ٚ  ڵۆگ ٌەٚأە ظایٗ .ٚ ِەثەقزی ظیبؼیکؽاٚ ظەؼۀدبَ

ٚ  ٚ ثەؼاٚؼظٚ ؼێکطكزٓ، رب ثەظٚاچْٛٚ ٘ەڵكۀگبٔعْ
ٚ چبؼەقەؼ  ٚ گۆڕأکبؼی گەنەٚ پێهکەٚرٓ ئبنکؽاثٓ

ثەؼظەٚاَ ثێذ. ئەَ الیۀبٔە ثٛٚٔیبْ ٌە ثٕەِبی 
ثۆیە رٛأیٛیەری قٕٛٚؼی  .٘ەیە ظا ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی

ؼ ثەؼەٚ  ٚ ٌەگەڵ ٘ە قەؼظەِی ضۆی ثهکێٕێذ
 ثکبرەٚە.  پێهچٛٚٔێکعا ضۆی ٔٛێ

ەچێذ ٔبٌی ٌەٚ قۆٔگەیەٚە ٚرەیەکی کؽظثێزە ئپێ
ٚ ٔۆژۀٕەثٛٚٔەٚەٚ  ثٕەِبی ثیؽکؽظٔەٚەی، کە ٔەخٛٚاڵْ

ٚ ٔەرەٚەٚ  چەلجەقزٓ ٚاربی ِؽظٔە. ٘ەؼ کەـ
یبْ رێعاثێذ، ئەٚە ثەؼەٚ کۆِەڵگبیەک ئەٚ ضەقڵەربٔە

ٚ خەقزەیی  ٚ ٌە ضبٔەی ظەؼٚٚٔی ەکەْئکۀبؼ ؼێ
گۆؼأی ثۆ پبڵەٚأی ٔبظیبؼی  .ثەؼرەقک ظەؼثبؾیبْ ٔبثێذ

پێهیٕەیبْ ئەڵێٕەٚە. ئەٚ پێهیٕەیە ٌە ٘یچ کەٌەثەؼێکی 
ٚ کۆِەاڵیەریبٔعا ضۆی ِەاڵـ ٔەظاٚەٚ ثٛٚٔی   قؽٚنزی

 ٔییە.  
ثە  قۆقیۆٌۆژیبٔەی ٌەَ ٌێکۆڵیٕەٚەیەظا ثە نێٛاؾێک

ەکەَ ٌە ؼٚٚی ئرێڕٚأیٕی ٔبٌی  ییکٛؼری ثبـ ٌە رٛأب
ٚ  ٚ ؼۆنٕجیؽی ٚ ؾِبٔەٚأی ٚ ظا٘ێٕبْ ریی قبیٗ کٗ

ٚ پڕیی ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی چۀعیٓ  یەٚە. چڕییکۆِەاڵیەر
رؽ ٌە ضۆیبْ ظەگؽْ. ظیبؼە ٌەَ  ٌێکۆڵیٕەٚەٚ ثبقی

 کٛرێڕٚأیٕەٚە ضۆَ ٌە نیکبؼی ٚنەکبْ ٔەظاٚە رب
ٚٚی ؾِبٔەٚأییەٚە ئەٚ ٚنە ئبؼاییبٔە ؼضٛێٕەؼ ضۆی ٌە 

ئەٚەی ِٓ ِەثەقزّە رۀٙب نؽۆڤەی  .٘ەڵكۀگێٕێذ
ٚ  ەیە، کە ٔبٌی ٌە ژیبْبٔکؽۆکی چۆٔیەریی ئەٚ رێؽٚأیٕ

ە. ٚارە ئەَ ٚٚ ِؽۆڤبیەری ؼٚأیٛ ظەؼٚٚثەؼی قؽٚنزی
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ٚ  ، کٗ ظەکؽێذ ثەظٚاچْٛٚەٌێکۆڵیٕەٚەیە رێڕٚأیٕێک
 ٖٚ ثکؽێذ. ٚأزؽی ٌە ثبؼٖ فؽٌٖێکۆڵیٕەٚەی 

ٚ ظەقزە  ِٓ ٚەک عبنمێکی ئەٚ ِەؾٔە ٌە ٘ەٚڵ
 ؼیهٛەیەکیکەٚاکەی، یبْ چبِی کٛرێعاَ رب چّکێکی 

٘یچ ٔەثێذ ؼێگب  . ٚێذ ثکٗ قەؼٚ ِێؿەؼەکەی ثەؼظەقزُ
ضۆنجکەَ ضەڵکبٔی ثە رٛأب ثەٚ ِێژٚٚەظا ثچٕٕەٚەٚ چۀع 

زی ٔەرەٚەییّبْ ٚ ثٕەِبی ؾأك رؽی ٌێٙەڵجٙێٕدٓ ؼاقزییەوی
  ضۆی گٛرۀی:ظؼەٚنبٚەرؽ ثکەْ. 

 
 یب غْؼثەتێ ثب ؼێ ثهکێٌیي ێ،یب تْؼثەت

 ئەگەؼ هؽظ ّ ئەگەؼ هب.  (ُەؼ هًْتەظیؽە )ًبلی      

(١٢١:١٤) 
 

ٚ نبؼقزبٔیی  ثزٛأؽێذ ؼۆنٕجیؽی ٚەکٛرب
 .ٚپێم ثچێذ ؼٖ ِب ثٗ ثێ ثٕٗ  ری ییّبْ ثێ ظژایٗ ٖٚ رٗ ٔٗ
ک  ِعا ٖٚ ؼظٖ ٚی ؼۆنٕجیؽیی قٖٗ ڕڵ ث گٗ ٚضۆ ٌٗ اقزٗؼ

 کەقبٔییٓ.  ثێژٔگیبْ ثعٖ  ٚ ٌٗ پێٛیكذ ٌێکیبْ ثئبڵیٕیٓ
زؽ ٌە ەٚأظڵكۆؾی ٔەرەٚەکەِبْ ثزٛأٓ ثەؼفؽ  نبؼەؾای

 چۀعیٓ ؼٚأگەی ثیؽکؽظٔەٚەی ٔبٌی ثکۆڵٕەٚە.
 

 ئیكوبػیل فەؼەج 
*** 
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 تیی نالی سایو کو

پۆٌی  ثەؼ نٗ  ضۆظأٗ  ٚەک ٔبٌی  ٌٗ  ٖٚ ٌێکۆڵیٕٗ
  کٗ ؼ ئبٚاثێذ کبؼٖ گٗ ئٗ  ئۆلیبٔٛقێکی ثێکۆربیی ٚایە. ظیبؼٖ

ٚ  ری قبیٗ ثزٛأیٓ نێٛاؾی کٗ ، کە ٔییٗ  ٚ ئبقبٔیٗ ثٗ
ی  ٚ نێٖٛ ؾٔٗ ٚ ِٗ کبٔی ئٗ ثیؽییٗ  ٚ چبالکییٗ ظا٘ێٕبْ

کبْ  ٚ گؽێٛگۆڵی ٔٙێٕیٗ ثکؽێٓ  ی نؽۆڤٗ ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ
 ارۀی:ٖٚ، ضۆی ٚ ێٕٗ ثکؽ

  
 کب ظا ظٍ ت ئَ ة ثە لّْەتی زیکوَ خَ ػَ ()ًبلی

 ّ ثچّْن  م فظی کَ لَ ثَ   ّؼٍ ػٌبیی ؾۆؼ ّ گَ هَ
(41-062) 

 
یبضٛظ ثە پێی ثۆچٛٚٔی ِبِۆقزب ِەال 

ِەؾْ   ٌە پبؼچە نیعؽێکعا ٔبٌی ی ِٛظەڕڕیفعەثعٌٚکەؼیّ
 ەڵێذ: ظٚ  ٌە ضۆی ظەظٚێذ

 
 ًبّظاى للن ًبلی فًبزتعە ُوبى

     هئەی آة ثمب، ؾهؿهەء کْثؽی ّاؼً    
(04..41) 

 

ِٗ ٚارە ثكٌٛکی لەڵەِی ٔبٌی ٌە ؼەٚأیعا ٔەنەی  ئٗ
ەؼی ٘ەیە. قٚ ثیؽی ٘ەڵمٛڵیٕی زەٚؾی کەٚ ئبٚی زەیبد

ٚ ثەؼظەٚاِیی ٚاربی ؾیٕعٚٚ  هیزٓیۆؼ ٚ ٌەثەؼ ٘ەڵمٛڵیٓ
ِەثەقزێزی ئەٚ  ٔبٌیِبٔەٚەیە ٚاربی ژیبٔە. ئەٚ زەٚؾەی 

قٕٛٚؼەیە، کە پێٛیكزی ثە )غٛاو( ٘ەیە  ئۆلیبٔٛٚقە ثێ
 ٔی: ؼۆثچێذ. ضۆی گٛرٗ یعارب ِؽۆڤ ثزٛأێذ ریب

 
 ثەزؽی غەؾەلن پڕ لە ظّڕّ گەُّەؼە، ئەهوب

 ەػویمی ثؿاًەـــەػٌی ثە تـــغەّّايی ظەّێ ی
(1.2.41) 

ەکی ٚۀەثێذ ٔبٌی ئبگبظاؼی خٛگؽافیب ٔەثٛٚثێذ، ٔەضهەی
نبؼەؾایبٔە ثە کە ٚە، خیٙبٔی ٌەثەؼظەقزعا ثٛ ثەئبگبیبٔەی

کبؼیٙێٕبٖٚ، ئەگیٕب ٔبٚی  ٚ ٔبٚچەکە ثٗ پێی رێڕٚأیٕی ضەڵک
یەکێک ٌە ئۆلیبٔٛٚقەکبٔی ظەثؽظ ٚەک چۆْ ثۆ ئبقبٔی 

 رێگەیهزٓ ظەڵێذ: 
 
 (4)ّ ُبهًّْە بؼی کۆٍ ـــؽّنکی هي کە لێاڵّە، غْثــــق

 ّەؼە قەؼچبّەکەم ثٌْاڕە، ّەن ئبّێٌە، چەًع ؼًّّە
"402.41" 

                                                           
. )خگە ٌەٚە ظەؼیبچەیەکی زبْْٚ ٔبٚی ظٚٚ نبضی ثەؼؾْ ٌە رٛؼکّبٔكٛ٘بِ ٖ ٚکۆ ( 1

   ٌە ِبِۆقزب خەعفەؼ ٚەؼگؽرٛٚە(. َ)قیكزبْ( ٌە ئێؽاْ ٔبٚی ٘بِٛٚٔە. ئەَ ؾأیبؼییە
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ربٔٛپۆی ژیبْ ثعاد   ؼ ِؽۆڤێک ئبٚا ضۆی ٌٗٗ گ ئٗ
ٚ ظێڕێک،  ٔع ٚنٗ چٗ  کؽێذ ثٗ ؼقبَ ٔبثیذ؟ چۆْ ظٖ قٗ

ی ظٔیبی  ؾٔٗ َ ِٗ ریی ئٗ قبیٗ ک کٗ یٗ ٖٚ یبْ ثٗ ٌێکۆڵیٕٗ
کبٔی  ٔبظیبؼٖ  ٚ ظیٖٛ یٓ ثکٗ  ؼۆنٕجیؽیی کٛؼظی پێٕبقٗ

 یٓ؟ ژیبٔی ئبنکؽا ثکٗ
ثهێذ ِؽۆڤ ئەگەؼ ثۆ  ْ، کٗ چۀعیٓ ؼێگب ٘ە

ٚ  ثزٛأێذ چّکێک ٌە ژیبْ کٛەظاد ربئٖٚ ٘ەٚڵ ٌێیبٔٗ
رؽی پێهی ثکبرەٚەٚ رـێـیـبْ  ٚ کەقبٔی ٘ەڵكٛکەری ضۆیی

ٚ  خب ئەٚ ؼێگبیبٔە ئبییٕی ثٓ، یبضٛظ فەٌكەفی .ثگبد
ثٓ. ثێگِٛبْ ٘ەؼ   ؾِبٔەٚأی، یبْ قیبقی، یبضٛظ ؾأكزی
قٕٛٚؼی کبؼٚ   کبَ ٌەٚ ؼێگبیبٔە ِێژٚٚی ظیبؼیکؽاٚ،

ڕٚأیٕی ضۆیی ٘ەیە. ٘ەؼ یەکێکی پێهزؽیبْ ٌەٚی رێ
پبنطۆی ٔٛێزؽە. ثەاڵَ ؾأكذ ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ ثٛاؼأە 
ٔٛێزؽەٚ ِؽۆڤی قەؼظەَ ضٛاؾیبؼی ئەٚەیە ٌەَ ؼێگبیەٚە 

ٚ ئبقزی  ٚ پێٛیكزی ظاثیٕکؽظْ ٚ ثژێٛی ظا٘ێٕبْ ثزٛأؽێذ
 ٚ قەؼثەقزی ِكۆگەؼ ثکبد. پێکەٚە ژیبْ

ٚ  کەٚرٕی ؾأكذئەِڕۆ ئێّە ٌە قەؼظەِی پێه
کبؼیگەؼیی ئێّە ثە قەؼ ئەٚ  . یعا ظەژیٓژۆڵۆەکٕەر

 الیۀەٚەٚ ئەٚ الیۀە ثە قەؼ ئێّەٚە ثە ئبقبٔی ثەظی
ظەکؽێذ. ثەاڵَ ثۆ ئەٚ قەؼظەِەی ئەَ ِەؾٔە ِؽۆڤەی 

بٔەی ئێكزبٚ یکٛؼظی ریبظا ژیبٚە، ثە ٘ەِٛٚ ئەٚ خیبٚاؾی

بٔی ثە ییەکژکبرەنەٚە ِؽۆڤ، خگە ٌە ئبؼەؾٚٚە ثبیۆڵۆئەٚ
رؽ ٘ەثٛٚە. ئەٚخب ٌە  ؼاظەیەکی کەِزؽ ِەیٍی ثۆ ثبثەرەکبٔی

ەکبٔی ضٛظی یپٍەی ظٚٚەِعا خیبکؽظٔەٚەٚ گؽٔگییە ربیجەری
؛ رێڕٚأیٕی ٌە ِؽۆڤ ضۆی ٘ێعی ٘ێعی گەنەیکؽظٚٚە

قەؼ ؾەٚی. گؽٔگزؽیٕیبْ گەنەی ئبقّبٔەٚە ضكزۆرە
 "٢٣٥.٢٦"ٚ ِێژٚٚییەکبْ ثٛٚە. ئەؾِٛٚٔە کۆِەاڵیەری

ٚ  ظؼوپێکؽظٔی ئبقزۀگ یبثەرە ٌە رٛأبئەَ ث
ثێذ، ٗ ئ کێهەکبٔی ژیبٔی کۆِەاڵیەری ِؽۆڤەٚە ثەؼخەقزە

 ٚ ڵگب ؼێىعەضبد ٚ ئەؾِٛٚٔەیە کۆِٗ ٘ەؼ ئەٚ نبؼەؾایی
ٚ گۆڕأکبؼیی ریبظا  کؽظاؼی ثەؼەٚپێهجؽظٔی ِؽۆڤ

 ەٚؼٚژێٕێذ.ئ
 

 ! ئەگەؼ پْضتەی(بًەی پْضتەگی ثێ ظەًگییە )ًبلیـــًیه
 طەی ثکە ًبهە، ثە زیعظەت پەی ثکە ضبهە ثە زْخدەت

"11..41" 
ٚ  ؼ نێٛە خٛٚڵٗ ٌە نیعؽەکەظا ظەکؽێذ ٘ە

گۆڕأکبؼییەکی ؾیٕعٚٚ، یبضٛظ ثٛٔیبظٔەؼأەی ؼاقزەلیٕەی 
 ٚ پۆپی ٌێ رێعا ظەقزٕیهبْ ثکؽێذ. ئەَ ثٛاؼە ؾۆؼ ٌه

ریی  قبیٗ ٔە کٗظەثێزەٚە. ئێّە ٌەَ ثەنەظا رۀٙب ِەثەقزّب
  ٓ.ٔبٌی ٚااڵ ثکەی

ئەٚ ٔبٌی ٚەک ثٛٚٔەٚەؼێکی کۆِەاڵیەریی ظیبؼ 
ٚ ئەؾِٛٚٔبٔەی ٌە ضٛظی ضۆیەٚە ثۆ  ٚ نبؼەؾایی ظؼک
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 ئەِڕۆ ئێّە ٚەکٖٛٚ. رب ِؽۆڤی قەؼظەِی ضۆی گٛاقزۆرٗ
ری ٚیەؾیٕعٚ ئەٚ ٘بٚکێهەیەی ثە .قٛٚظِۀعثٛٚیٓ ٌێی

یەکبْ ٌە ِؽۆڤەٚە یؼاگؽرٛٚە ثەٚەی ٘ەِٛٚ کبؼٚ چبالک
  گؽٔگیعاْ ثە ِؽۆڤ قٕٛٚؼی ٔەثێذ.ٚ ؼاظەی  ثۆ ِؽۆڤٓ

ەکی یگؽٔگیعاْ ثەَ ِەؾٔەی کٛؼظ ِێژٚٚی
ٚ ٔبظیبؼی  ٌە ٔێٛ رەِِٛٚژی ٔبِۆیی .ظٚٚؼٚظؼێژی ٘ەیە

کە ئەٚ ِێژٚٚەظا ئەِەٚێذ ثبـ ٌە ئبڵۆؾرؽیٓ ثبثەد ثکەَ، 
ی  ٚڵی ظڵكۆؾأٗ ٘ٗ .ەیٔبٌیریی ضٛظی  قبیٗ ئەٚیم کٗ

 .ی ؼۆنٕجیؽیی کٛؼظیی ظٔیب ؾٔٗ َ ِٗ ثۆ ئٗ  یٗ ؼچبٚ ٘ٗ ثٗ
ؾۆؼ ثٛاؼی   ؼاْ ٌٗ ثیؽِۀعاْ، رٛێژٖ  ؼٚاثٖٛٚ ظٔیبظا ٘ٗ ٌٗ 

ٔعیٓ  چٗ  ثکەْ ٌٗ  ٖٚ ٚ ٌێکۆڵیٕٗ ثبـ ریعا پێهئەٚەی  ِؽۆڤبیٗ
ی خۆؼاٚخۆؼ ظەظٚێٓ. ثیؽی خیبٚاؾیهیبْ ال  ؼٚأگٗ

  ٖٚ ؾۆؼ ؼٖٚٚ ٌٗ   ٖٚ نٗ بٔٗیٚ خیبٚاؾی ثٗ . ظەثێذ  قزٗ ؼخٗ ثٗ
اڵَ  ، ثٗ ٖٚ رٗ نزٛٚٔٗ ؼ نێٛاؾێه ثێذ پێىگٗ ٘ٗ  رؽ ثٗ خبؼێکی

 .ثٖٛٚ ظیعی ثیؽیبْ ٔٗ ن ٚ یٗ یی ک کڵێهٗ ٘یچ کبرێکیم یٗ
ریۆؼٚ یبقبٚ   ثیؽِۀعٚ رٛێژەؼأی ٘بٔعاٖٚ  نٗ ِٗ ؼ ئٗ ٘ٗ

 ٚ ٚ ثبـ کبؼثٙێٕٓ ثٗ  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ  ی خیبٚاؾی پێگٗ
ٚنێه  ن، یبضٛظ ؼٖ یٗ ؼ کێهٗ قٗ ی خیب ٌٗ ٖٚ ٌێکۆڵیٕٗ

. ٔبٌی ٌەَ ؼٚأگەیەٚە ؾۆؼ ٚؼظەکبؼأە ثۆ ئەَ  ٖٚ ٕٛٚقٕٗث
قۆٔگەیە ؼۆنزٛٚەٚ ثە نبکبؼێه ظەکؽێذ خگە ٌە ٚارب 

ەکەی ثە چۀعیٓ نێٛاؾ ٌەٚ الیۀەٚە نؽۆڤە یؼەٚاڵەری
 ەڵێذ:ظ .ثکؽێذ

 
  هەًٌبێیکە تَ  ؼؾٍ ًن طَ ظٍ ؼ هّْی ثَ ؼی ََُ ــــق

  اێێکَّظَ ـــڵی ق ؼم ظّکََ ـؼظنی ًّْکی قَ ـــگ
 ی چبّم ظەؼگَ فبگبُی ًَ یؽی يَ قەؼ قَ  ؼٍ ٍّ

 بیێکَـــهبن تَ ەیؽ ّ ــــق  ة هەًظؽەیی خَ ػَ  کَ
 (41-164) 

ەظاد ئِبکبٔی کبؼکؽظْ  ٚڵی ظاثیٕکؽظٔی ثٕٗ ٌێؽەٚە ٘ٗ
ٚ  ؼ ئٗ ٘ٗ .ری ثۆ ظاڕنزٕی پالٔی ضۆنٕٛٚظی ِؽۆڤبیٗ

اؼچێٛە چٛ  ضبرٗ کبْ ئٗٗ یخیبٚاؾی ، کە یٗ ٚڵعأٗ ٘ٗنێٛە 
ٚ ؼای  ثۆچْٛٚٔعیٓ ثیؽٚ چٗ  ثٗ  ثٛاؼ . کەیەٖٚ ؾأكزییٗ
یبقب کۆربییبْ ثێذ. ِەثەقذ   ثٗ کٛظاد رب رؽ ظٖ خیبٚاؾی
ی ٌٗ ڵکٛ کۆربی ، ثٗ ی کۆربیی کۆربییٙبرٓ ٔییٗ  ٌە ٚنٗ
ثۆ   ِٗ . ئٗ کبؼثٛٚٔٗ قزجٗ ربی ظٖ ؼٖ ی قٗ ٚارٗ ظا ٖٚ ٌێکۆڵیٕٗ

ەرێکی ؾیٕعٚٚی یؽایە ظیٕبِیکیئبنک  ٖٚ ییەثبقی ٔبٌ  ٌٗ  ئێّٗ
ٚ قەؼەربیەی  ثە ژیبٔی ضۆیعاٚە ئەٚ کۆربیی

 ەڵێذ:ظ ٚ ئبنکؽاکؽظٚٚە
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 ّ، ّەن قبًییەی قێ پەل نکبّ تبثەکەی ّەن ؼاّییە
 ّ، ُەؼ ثطۆم  ەؼ ثطەّمـّ ػەهؽە ُ ەػی ــــّ ق  ثێ طەّاف

 ّ هەقئەلەى یلەـــەُلی ّەقــەّاًەم چی کەّا ئـــهي ل
 ەؼ ثڵێي ُەؼ ثێٌە ثۆم!ــــەػػّّؼ ئـــبؼ ّ هــبچـــّ ً  ػبهیل

 "٣٠٣-٣٠٢:١٤" 
ەیە، کٗ یٚ ثەؼظەٚاِی ٘ەِبْ ئەٚ ظەقزجەکبؼثْٛٚ

ٚ  رؽی ظٔیب گؽٔگیبْ پێعاٚە. ئٗ ٚ ثیؽِۀعأی کەقبیەریی
ری  اڵیٗ ریەکبٔی ژیبٔی کۆِٗ ٚ ِؽۆڤبیٗ ِبظی  ٔٗ ی الیٗ کبربٔٗ

ڕی  ٚپٗ ئٗ  ٌٗ  ٖٚ ٚأٗٗ پێچ  چێذ، یبضٛظ ثٗ ٔگیبْ رێىعٖ ٘بٚقٗ
  ٔەکە ؼ ٘ەؼظٚٚ الیٗ قٗ  ظاْ، ٌێپؽقؽاٚێزیی ٌٗ ٖٚ ثٛٚژأٗ

ؼی  قێجٗ ٌٗ    ظاد، چٛٔکٗٗ ئڵ ؼ٘ٗ ک ٔٙێٕیەک قٗ ٖٚ
ریعا،  ٚ رەِِٛژی ٌێپؽقؽاٖٚ ٚ ربؼیکكزبْ ثْٛٚ ضزٗ نٗ

ڵٛێكزیعا،  ی ثێ ٘ٗ ٖٚ ٚ پبڵعأٗ  ٖٚ ٚأٗ ٚی زٗ ضٗ یبضٛظ ٌٗ 
ٚ ؼۆنٕجیؽی  ٚ ئبِبٔدێکی چبکكبؾی ؼٖ ی ثٗ قبٔٗ ٚ کٗ ئٗ

ٚڵی  ٔێٓ، ٘ٗ ظٖٔگبٚ ٘ٗ  گؽرٛٚ ری ؼێچکٗ اڵیٗ ِٗٚ کۆ ِبظی
ؼ  گٗ ئٗکە ْ،  ظٖٗ ئنبؼقزبٔی   گؽفزی ٚ ربٚرٛێی کێهٗ
ئەٚە گیؽێذ  قزۆ ٔٗ ئٗ  ک پێٛیكذ ٌٗ ٖٚ  کٗ ٌێپؽقؽاٚیزییٗ

  ٔٗ ثۆ الیٗ  قذ ؼثٗ ثٗ  ثٕٗ ظٖ  ثٛٚەکبْ ضزٗ ثبؼٚظۆضە نٗ
ی ظأەڕنزٕی  ربڕاظٖ .ٗ یری اڵیٗ کۆِٗ  ٚ ژیبٔٗ کبٔی ئٗٗ گؽٔگ
  کٗ ظٚٚ ؼەٚنە ؼ ٘ٗ .ِێکیزؽ ؼظٖ ٚ ظٚاضكزٕی ثۆ قٗ پالْ

ظاد ٌێی ٗ ئ ٔبٔٗ  ٚ الیٗ ئٗ  نێٛاؾٚ ثیؽی خیبٚاؾی ثٛاؼ ثٗ 
ثعٚێی. ٔبٌی ئەٚ نێٛە ٌێپؽقؽاٚێزییە نەضزەثٛٚأە ثەالٚە 

ٚ ظا٘ێٕبٔەٚە  ٔكذٚ ٘ەڵۆ ئبقب ٌە ثەؼؾی ئبقّبٔی ؾا ۀێذئ
  رٗ ٚ ثبثٗ ئبنکؽاکؽظٔی ئٗ  یهزٓ ثٗ ەکبد. ثۆ گٗئثبڵەفڕێ 
ەی ٔعیٓ ؼٚأگ گۆی چٗ کۆی گفزٛ ی ثٛٚٔەرە قٗ ٔبظیبؼأٗ

ٚ ظؼٚقزکؽظٔی  ؼی کێهٗ قٗ چبؼٖ ثۆ ٚ کۆِەاڵیەری ِبظی
ٚ  ڵگب ، یبضٛظ کۆِٗ ڵگب ٚ کۆِٗـ  کٗ ٔعی ٔێٛاْ ربکٗ یٖٛ پٗ

 یاڵد، ٌە ثٛاؼ قٗ قزی ظٖؼ ئب ٚ پبنبْ ثۆ قٗ ضێؿاْ
 عا.کبٔەی٘ٛٔەؼیە ؾأكز

 
 ّ ئبّی زەهبهبتی زەؼەم لێن زەؼاهە ظاًەّ

 هي کە ثبؾی ظیعە ثبؾم ًەن نەّاؼەی ظەقتەهۆم
".24141" 

 ڵێذ:ٗ ئیبضٛظ ٌە نبکبؼێکیزؽیعا 
 

 ثە ظبُیؽ نبظهبًیوە لەثەؼ کەتوی ُەهّْ ظەؼظاى
 کەگەؼ ثٌبڵێٌێ ئەهیم ًەنئە ّ قْؼّّؼێ (کە )ًبلی

          "162.41" 
ەکەی، کە ٔبؼظی ثۆ یثە٘ب قٛێیبٚی ٌە چبِە پڕ

 ێعاچبکی ر ی ثە٘ٛٔەؼییە الیۀە ٚقبٌّی ٘بٚڕێی ئە
ٌە ٚەاڵِەکەیعا ئبنکؽای ئەٚ رٛأبٚ  (قبٌُ)ٕدبثٛٚ ێ٘ەڵٙ

ٚ  کؽظٚٚە ثە ضۆی کبد، کە ٔبٌی ٚاثەقزەی بٔە ظٖیپەیٛۀعی
ٚ  یژڕکیۆڵۆێٚ ئ ٚ پەیٛۀعی کۆِەاڵیەری ٚ ضێؿاْ کەـ

ثە ٚاربکبٔی ئەَ قەؼظەِەی  کٛٚ ژیٕگەٚە، رب یژفۆڵۆؼِۆ
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ٚ ظەقەاڵری ثەڕێٛەثؽظْ.  ەگبرە ئبقزی ٚاڵدئ ئەِڕۆ
 ظەڵێذ:  (قبٌُ)
 

 ثۆ هْڵکی نبهە ًبهەیی هي، قْیی )ًبلی( یە
 ە ّەضؼی ّیالیەت ظەظا ضەثەؼــُەؼ زەؼفی ئەّ ل

 ەن خیِەتــپؽقیْیە ظبُیؽەى لە ؼەفیمبًی ی
 ەؼ ثەقەؼـــفیمبًی ق ەُؽ ّ ؼٍـــئەُلی ن ئەزْالی

 ەظەؼ کؽاىـبکیوی ثبثبى ثـلەّ قبیەّە، کە ز
 ًەیعیْە کەـ لە چیِؽەیی کەـ خەُّەؼی ًُْەؼ

"4::141-022" 
ٚی  ٌٚٗ ی ثۆ ِٗبٔٚؼاِ ِیٓ ٘ٗ ظ ئٗ ِٗ زِٗٛبِۆقزب ِ

ٚێذ. ؾۆؼ ٗ ئکی ٗ یٚی ٌٚٗ ٚی ِٗ ٌٚٗ ِٗ  یهزٓ ٌٗ ڵێذ: رێگٖٗ ظ
  یهزٓ ٌٗ یٓ ئبضۆ رێگٗ کٗٗ ئٔبٌی   ثبـ ٌٗ  َ ئێّٗاڵ ، ثٗ ؼاقزٗ
 ثٛێذ؟چۀع ٔبٌی ٔبٌی 

ی ؾۆؼ ثە ٚؼظی ٌە یربیەق رٛێژەؼەٚأی ثٛاؼی کٗ
 :ە ئبڵۆؾە خۆؼثەخۆؼەکبٔی ٚەنیکؽظاؼی پەیٛۀعی

ٚ  فێؽثْٛٚ، ظؼوکؽظْ، پبڵٕەؼە قەؼەکییە ظەؼەکی
ثٛاؼی رٛێژیٕەٚەی ظٚٚاْٚ.  ی ربکەکەـەکبٔیالٚەکی

کۆِەاڵری،  ْقەؼ کؽظاؼێکی قبیکۆٌۆژی یبریی ٌە قبیٗ کٗ
یبضٛظ خەقزەیی ظیبؼیکؽاٚ ٔبٚەقزێذ، ثەڵکٛ ٌە 

ەکبٔی ٔێٛاْ کؽظاؼٚ ؼەفزبؼٚ چۀعیٓ کبؼٌێکی یپەیٛۀعی
ٚ  ٚ ئبضبٚرٓ ٚ ثبثەریعا ضۆی ئۀٛێٕێ. ٘ەڵكٛکەٚد ضۆیی

 .ی ِؽۆڤ کبؼێکی ئبڵۆؾە ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚەٚ ِبِەڵە ؼەٚنذ
یٕەٚەی ئەَ ثٛاؼەظا چۀعیٓ رێڕٚأیٕی ثۆیە ٌە کبری ٌێکۆڵ

خۆؼاٚخۆؼٚ چۀعیٓ ثیؽی خیبٚاؾ ثەنعاؼی ظەکبد؛ ئەِە 
کٛ ئێكزب ریۆؼێکی ؼاقزٛظؼٚقذ ثۆ ٚەٚاربی ئەٚەیە رب
ٚ ثیؽِۀعٚ  ٘ەؼکەـ ریی ٔییە، چٛٔکە قبیٗ رٛێژیٕەٚەی کٗ

ٚ  ِؽۆڤ ٌەعەظاد ٌە ؼٚأگەی ثیؽی ضۆیەٚە ؾأبیەک ٘ەٚڵ
ٚ ثە٘بٚ  ٔەؼیذٌٛە ظاث ەٚەیەاڵیەریٚ کۆِ ژیٕگەی قؽٚنزی

ریی ثکبد. ٌێؽەظا  قبیٗ پێٕبقەی کٗ ٚ ِبِەڵەٚە ٚنذ ؼٖ
ریی ٘ێٕعەی  قبیٗ ؼاقزە ئەگەؼ ثڵێیٓ پێٕبقەکبٔی کٗ

ری ثە  قبیٗ کٗ  ی ٖٚ ؼئٗ ثٗ ٌٗ .ەثٓئژِبؼەی گؽٔگی پێعەؼأی 
 .َ ڵٗ لٗ  ظؼێزٗٗ ئـ  کٗ ؼی ثیؽٚ ثۆچٛٚٔەکبٔی ربکٗ ؼێکطٗ

اڵٚثٛٚٔی  ل قۆٔگەی رٛأبٚ نێٛاؾی رێکٗ ٕٗٚ ؼێکطكز ئٗ
 پێىعێٕێذ.  اریع اڵیٗ ژیبٔی کۆِٗ  ـ ٌٗ کٗ ربکٗ

 :کبد ئە  پێٕبقٗ  ٖٚ ری ثٗ قبیٗ کٗ (کالیع کالکٙۆْ)
قە، کە ٌە  کٗ ؼیزە کؽظەٚەییبٔەی ربکٗ ٚاٚکبؼی ئەٚ ٔٗ "رٗ

کبٔی ٚەک  خیبٚاؾٖ  رییٗ اڵیٗ کۆِٗ  ٚ ظەقزە ؼێگبی گؽٚپ
ؼۆڵی  ٚ ثٗ  ثێذٗ ئ٘زع فێؽی  ... ٚ ەةٚ ِەکز ضێؿاْ

ثٕەی   ِبٔٗ قـزـێـذ. ئٗ ڵعٖ ظیبؼیکؽاٚی ضۆی ٘ٗ
   (١٠٤:١٨)ْ". کٗٗ ئ رییەکی ظیبؼیکؽاٚی ریبظا ظؼٚقذ قبیٗ کٗ

ٚ  ٚ ؼۆڵ ثیٕیٓ فزبؼ ؼێگبی ؼٖ ری ٌٗ  قبیٗ ظا کٗ ٌێؽٖ
ظا  ڵگب ٔگبٔعٔی ضٛظ ٌە ٔبٚ کۆِٗ ڵكٗ ٚ ٘ٗ یهزٓ ئبقزی رێگٗ
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ری ثٛٔیبظێکی کبِڵی  قبیٗ ی کٗ ٖٚ ؼئٗ ثٗ ٌٗ .ٚێذ کٗٗ ئؼ ظٖ
ٔعیٓ  چٗ . قزبٖٚ ِبی ٘ەڵٛێكذ ٖٚ ؼ ثٕٗ قٗ ٌٗ .نزٛٚە پێگٗ

ل ٚاربی ٚەاڵِعأەٚەی  ِٗ گؽێذ، ئٗٗ ئضۆ  ئبقزی خیبٚاؾ ٌٗ
ریی ِؽۆڤە ثەؼاِجەؼ  قبیٗ کی گهزگیؽی کٗ یٗ ِبٚ ثٕچیٕٗ ثٕٗ

 (١٠٦:١٨)ظۆضە خیبٚاؾەکبْ.
  ؼیزٗ ٚاثەقزەثٛٚٔی ٔٗ  ریی ثٗ قبیٗ کٗ (ئٛگجێؽْ)

ٚ ٚاثەقزەییە  ەکبٔی ِؽۆڤ ضەِاڵٔعٚٚە، ئٗیکۆِەاڵیەری
ٚ ثیؽٚ  ؼیذ ٚ ٔٗ قذ ٚ ٔٗ قذ ی ٘ٗ ؼێگٗ  گهزگیؽە ٌٗ

ەٚە یٚ رێکەاڵٚثٛٚٔی ژیٕگەی کۆِەاڵیەری ثۆچْٛٚ
 ٚری ثؽیزییە ٌە قبیٗ کٗ (ِبکٍیالٔع)الی  (١٣٦:٢٢)کەٚێذ. ؼظٖ ظٖ

ـ  کٗ فزبؼی ربکٗ ؼٖ عاکبؼێکٌە رٛأێذ ٗ ئی ەثۆچٛٚٔ
عا ثەؼەٚڕٚٚی ظٔیبی یضزێک ٖٚ ؼ قبرٗ ٘ٗ  ٌٗ ٚ ثکبد پێٕبقٗ 

رب  یری قبیٗ رؽیم کٗ ٔعێکی ٘ٗ (٤٠٩:١٠)ری ثکبرەٚە. قبیٗ کٗ
ٚ  ؼیذ ٔٗ یی ّٔٛٚٔٗ یپێکٛؼاظەیەک ثە ضەقڵەرێکی ؼێى

قێکی  د ثە کٗ ٘بٚ ِۆؼوی ربیجٗ ڕٚ ثٗ ٚ ثبٖٚ ثیؽٚ ثۆچْٛٚ
رؽ  قبٔی ٔعێک کٗ ەکەْ. ٘ٗئپێٕبقە   ٖٚ ظیبؼیکؽاٖٚ

  ثێذ ٌٗ  ثؽیزی  ْ، کٗ کٗٗ ئ  پێٕبقٗ  ٖٚ ریی ثٗ قبیٗ کٗ
ظەؼۀدبِی ٘ەِٛٚ ئەٚ ئەؾِٛٚٔە کەقییبٔەی ثە ٘ۆی 

ی نبؼقزبٔییەٚە ثەؼەٚڕٚٚی ظەؼاٚی  ژیٕگٗ
  (٣٣٥:١٣)ەثێزەٚە.ئرێکەاڵٚثٛٚٔی کۆِەاڵیەری 

کە  ،بدک ری ثەٚە ئٗ قبیٗ ی کٗ پێٕبقٗ (ئەڵجۆؼد)
ٚ  ئٗ .ٔێٛ ٔبضی ِؽۆڤعا ٌٗ   ؼێکطكزٕێکی ظایٕبِیکییٗ

فزبؼی  نێٛاؾی ؼٖکە ،  یٗ فیؿیکییٗ قبیکۆ ــ  ؼێکطؽاٖٚ
کبد ثۆ ِكۆگەؼکؽظٔی ٘بٚقۀگی ٗ ئـ ظیبؼی  کٗ ربکٗ

ئەکؽێذ ثەَ ؼیؿثۀعیبٔەظا ثچیٕە  (٣٥٦:٢)ظا. ڵ ژیٕگٗ گٗ ٌٗ
 ؼ٘ە .یٓریی ثکە قبیٗ ضٛاؼٚ چۀعیٓ پێٕبقەی خیبٚاؾی کٗ

پێی ثۆچٛٚٔی ضۆی ثە٘ۀعی  کەقێک ٌە ئێّە ئەرٛأێذ ثە
ٚ ئەؾِٛٚٔەکبٔی ضۆی پێٕبقەیەکی  کەڵەکەثٛٚٔی ؾأیٓ

ثەگهزی ریی ظاثٕێذ.  قبیٗ ربؼاظەیەک نیبٚ ثۆ کٗ
ٚ کۆِەاڵیەری  کی ِبظی ؼٖ ی قٗ ظٚٚ پێکٙبرٗ  ریی ٌٗ قبیٗ کٗ

ٚ  ٔی ثۆچْٛٚ الیٗ ٚ ئبقۆیی پێکعێذ،  یبضٛظ قزٛٔی
َ  کبد. ثٗٗ ئٚ ظیبؼی ٔگێٕێذ قٗ ڵیعٖ ٚ ؾأیٓ ٘ٗ ێؽکؽظْف

ریی  قبیٗ ەکؽێذ چۀع ضەقڵەرێکی ظیبؼ ثۆ کٗئل  ٔبٔٗ الیٗ
 ٔبٌی ظەقزٕیهبْ ثکەیٓ. ٌەٚأە: 

ثی کٛؼظیعا ثێ  ظٖ ظٔیبی نیعؽٚ ئٗ  ٔبٌی ٌٗ یەکەم:
رڵی چۀعیٓ  نٗ ی  ثـڵـٕـعأـٗ  ٚ ؾأب پبیٗ ٌٗ  کێکٗ ٚ یٗ ٘بٚربیٗ
  ری ثٗ ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی، ِؽۆڤبیٗثٛاؼی 

  کؽظٚٚٔی ثٗ . چبٔعٖٚٚ  ؾِبٔی پبؼاٚی کٛؼظی ؼاقزگۆیبٔٗ
ؾۆؼ   ٌٗ ٚ ٚ پبل ضۆی ِی ضۆیی ؼظٖ ثۆ قٗ  ؼظی ثٕبغٗ ثٗ

کبٔی  ٚڵٗ . ٘ٗ ٚ نبؼقزبٔی ظٚٚاٖٚ ٚ ؾأكذ فٗ ٌكٗ ثٛاؼی فٗ
٘برٕی ٖ ٚ ٔگٗ رٗ ٚ ثٗ ڵێه ظڵكۆؾی کۆِٗ  ئەَ ِەؾٔە ثؽیزیٓ ٌٗ
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ڵعاْ ثۆ ٚٚ کٌٛزٛٚؼٚ ٘ە ەدغٚ نبؼقزبٔی ؼۆنٕجیؽی
 ؾیٕعٚٚ.  ێکی ؾأكزییبٔەیظاڕنزٕ

ٚ قبِبٔێکی ْ  گّٗ کی ظٖ یٗ ٔبٌی ّٔٛٚٔٗ دووەم:
ٚ َ  ڵٗ لٗ  خێٙێهزٛٚیٓ، کٗ ی ٚای ثۆ ثٗ ٚؼٖ یی گٗ ٖٚ رٗ ٔٗ

رٛأێذ  ن ٔٗ یٗ ٖٚ ن، یبْ ٌێکۆڵیٕٗ یٗ ڕٖ ٔع الپٗ ٔٛٚقیٕی چٗ
ٚ  فی ٌكٗ فٗ  ِٛٚ ثٛاؼٖ ثعٚێذ. ٘ٗ  ؾٔٗ َ ِٗ ٔی ئٗرٛأبکب  ٌٗ

ئبقزێکی  کبٔی ثٗ ٗ یری ٚ ِؽۆڤبیٗ ری اڵیٗ ٚ کۆِٗ قیبقی
ِبٚ ؼّٚٚٔبی ئبقزی  ثٕٗ  ثْٛٚ ثٗکە   ٚایبثؽظٖٚٚ،

 ثۆ کی گٛٔدبٚە یٗ ٔدیٕٗ ٚ گٗ ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ پێهکەٚرٕی ئٗ
 ظٚێیٓ. ٗ ئٌێی   ەٚئێّ یئێكزب

ٚ  ٚ ٘ٛٔەؼ بؼاییٌە ؼێگبی ٚنەئثۆیە ظەکؽێذ 
ەری یٚ چۆٔی ەٚە ٘ەڵكٛکەٚدیئێكزبریکبی نیعؽەکبٔی

ریی ئەٚ ِؽۆڤە ِەؾٔەی کٛؼظی  قبیٗ ٚ کٗ ثیؽکؽظٔەٚە
ثۆ  ظا ثکؽێذ. ئەِە ٘بٚربیە ٌەگەڵ رٛأبکبٔی ٔبٌی پێعیبؼی

ٚ  رێڕٚأیٕی نبیكزەی ئەٚ خّٛخۆڵی ٘ەڵكٛکەٚد
رییی ضۆیی  قبیٗ ثیؽکؽظٔەٚە ئبنکؽایەی کٗ

 ەڵێذ: ظەٚە. ثە ئبنکؽا پێٕبقیٛٚەر
 

 (ؼاقتیی خەُّەؼییە تیغی ؾّثبًی )ًبلی
 ّ تًْع، ئبّی گەلْگیؽە، لًەی پێ ظەثڕێ  ًەؼم

 (641141) 
 

بٔە یئەٚ کەقبیەریٌە ؼیؿی رٛأؽێذ ٔبٌی ٗ ئ سێیەم:
پێعأی  نٗ ٚ گٗ ٚرٓ ٚڵی پێهکٗ ٘ٗ  ٔبٚٔٛٚـ ثکؽێذ، کٗ
کی ْ ثیؽێ ک ضبٖٚ ٖٚ .ریبٔعاٚە نبؼقزبٔی ِؽۆڤبیٗ

ؼٚ رٛێژەؼ  ثبقی ثکؽێذ. ثۆ ضٛێٕٗ  ی نبیكزە ؼأٗ ظا٘ێٕٗ
ٚرٕی  ی پێهکٗ ؼٚأگٗ ٌٗ   ؾٔٗ ٚ کەقبیەرییە ِٗ ئٗ  یٗ ٘ٗ

ٚ  ٚرٛضٛاؾی ئٗ ْ ثیؽی پێهکٗ ضبٖٚ  ثٗ  نبؼقزبٔییەٚە
ٚرٕی قەؼظەِێکی ظیبؼیکؽاٚی  ٚ پێهکٗ نٗ ٚ گٗ ِٗ ؼظٖ قٗ

 ٚثکبد. ثە پێی ؼٚأگەٚ ثیؽ ٔبٚٔٛٚـ ی ڵگب کۆِٗ
کبٔی  نیعؽییٗ  ٔعٖ ی ثٗ کٗ یٗ ثٗ  کٗ یٗ ثۆچٛٚٔی خیبٚاؾ ٌٗ

ی  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ٚظای گۆڕأکبؼی ئٗ ٚخب ِٗ ٖٚ. ئٗ ثکۆڵێزٗ
ی  ؼظی ثٕبغٗ ثٗ  ثکؽێزە ٚ قزٕیهبْ ثکؽێذ ریبظا ظٖ

 ِڕۆ.  ٚرٛٚ ثۆ ئٗ پێهکٗ ؼۆنٕجیؽییەکی
  ٖٚ ؼٖ ی ٘ٛٔٗ ضبٔٗ  چٕٗ کبٔی ٔبٌی ظٖ ِٛٚ نیعؽٖ ٘ٗ

ٚەی یبضیجٛٚٔەٚە ٔؿیکّبْ  ئبگب٘برٕٗ ؼی ثٗ ٘ٛٔٗ کؽۆکی ٌٗ 
ٚ ؼٚٚظاٚە  یبضیجْٛٚ ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ ؼەٚل ،ظەکبرەٚە

 .ظؾێٛە ٔبٚاؾأەی ٌە ژیبٔی کۆِەاڵیەریعا ؼٚٚظەظەْ
ڵگب  ثەٚ یبضیجٛٚٔە ؼەٚری ژیبٔی ئبقبیی ثۆ کۆِٗ ٚەکٛرب

کی ٗ یکبٔی ٔبٌی خٛأی نیعؽٖ  ظێڕێک ٌٗ ؼ ٘ٗ ثگەڕیزەٚە.
 کؽێذ. پێٛظأگ ظٖ  فٗ ٌكٗ ٚ فٗ ؾأكذ  ٚ ثٗ لڵٗٗ ثێٙبٚربی ع

 

 ئەزْەلی تەفؽەلە ًەظەؼ تەلْییەتی قەثەة ظەکب
  ػبؼیفی ّەزعەت ئبنٌب لەم لكەیە ئەظەة ظەکب

(:1141) 
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 ەڵێذ:ظە، کە یکەٚارە ٌە ضۆیەٚە ٔی
 

 ّ تەضتی ضبلبًیی ُەیە ئێكتە تبخی نبُیی  ()ًبلی
 ەت يبئیجەنەّکەت ئبؼا، هْزتەنەم ظیْاًە، فیکؽ

(122141) 
  ٔعْ ثٗ ی ئەٚ ٚنبٔەی ثەکبؼیٙێٕبْٚ، ثٗ ؾۆؼثٗ

یی ِؽۆڤّبْ ثۆ  ٚؼٖ ٚاربٚ گٗ . ٖٚٗ ییژڕکیۆڵۆێٚ ئ یژۆیقۆق
ریی ٔبٌی ضۆی  قبیٗ کبد. ٌێؽەٚە گەٚؼەیی کٖٗ ظ  نؽۆڤٗ
ٚ  ـ ٚەن ٔبٌی ثٗ ٚ قەؼظەِەظا کٗ ٌٗکە ئەظاد،  ٔیهبْ

  ی ثٗ پٗ .ڕیٛٚە ٚەیەظا رێٕەپٗ ٚ ضۆێٕعٔٗ ٚڵ نێٛاؾی ٘ٗ
کبٔی ئەَ  ِٗ ؼ٘ٗ ثٗ  . ثۆیٗ ثؽظٖٚٚ ٔٗ  گؽٔگیی ئەٚ ؼاقزییبٔٗ

ی چٛٚٔی خۆؼاٚخۆؼظاظٚا ٚ ثٗ ثۆ ٘برٓ  رٗ ثێّٕٗ ِەؾٔە 
ٚ ٔەضهەٚ ثۆچٛٚٔی  ظاڕنزٕی پالْٔبٌی ٌە  .بٔەیؾأكزی
 یِێژٚٚکۆِەڵگبکەی یی  ٚؼٖ گٗ ٚ ٚرٓ یی ثۆ پێهکٗ ئبقٛظٖ

ٚ ٚاڵریهی  ٖٚ رٗ ی ٔٗؼۆنٕجیؽی  ثگؽٖ .رۆِبؼکؽظٚٚە
ٚ چەلجەقزٓ  ٌە ظاڕٚربْ . ِؽی ٘ێهزۆرەٖٚ ٔٗ ثٗ 

.  عبنمی ٚاڵد ثٖٛٚ  ؾٔٗ َ ِٗ ؼؾگبؼیکؽظْٚٚ، چٛٔکە ئٗ
 ٘ەؼ ٌەٚ عەنمەیەٚە ثۆ ٚاڵد ظەڵێذ:

 
 ظڵ قیبقەًگ ًەثێ، هبئیلی ضبکی ّەطەًە

 ضبڵی لەػلی زەثەنە، قبکیٌی ثْؼظی یەهەًە
(401141) 

عا ەکەینزێکی ٌە ٚاڵر ِٛٚ ٘ەەگەیۀێذ ئٚاربی ئەٚە 
ضۆ ئەگەؼ ضۆنەٚیكزی ثچێزە ٔبٚ ظڵەٚە  .ضۆنٛیكزٛٚە

کؽۆکی ضۆ ئەگەؼ ٔبثێزەٚە.  ێعاکیٕەی ر ٚ ئەٚە خێگەی ؼق
کؽا ئەٚە ٘ەِٛٚ ، ٚاڵد، ٔەرەٚە ظیبؼیٛظضۆنەٚیكزیی ض

رؽی ئەَ خیٙبٔەظا  ٘ەؼ ٚاڵرێکی قزێؽأەی ٌە  ئٗ ئەٚ
ٚ  بؼییە ثٕچیٕەییەکبْکەقبٔی ثە رٛأبٚ ثؽەٚظەؼی گۆڕأک

 کەْٚ. ئەٚ ظەؼ ؼیؿی ٔبٌی ظێٕە
نؽۆڤەکؽظٔی ثبثەرەکبٔی ٔبٌی ٌە ؼٚٚی رٛێژیٕەٚەٚ 

ٚ پۆٌێٕکؽظٔی  ٚ ؾأكذ چۀعایەرییەٚە ثۆ ثبؼی ظەؼٚٚٔی
ئەَ الیۀبٔە کۆِەڵێک کڵێهەی چۆٔبیەری ضٛظی ئەَ 

 ٔییەریۆچکبرعا ٌە ٘ەِبٔ .ِەؾٔەِبْ ثۆ ؼٚٚٔعەکبرەٚە
ؼەفزبؼە ثەظەقزٙێٕؽاٚەکبٔی ئەَ  ضەقڵەری کؽظاؼٚ

 کەقبیەرییەِبْ ٌە الیۀی چۀعایەرییەٚە ثۆ ظەؼظەضبد.
 
 ّ کْؼظ ّ ػەؼەة ُەؼ قێن ثە ظەفتەؼ گؽتّْە فبؼـ 

 ْاًی ُەیە! ــبکوی قێ هْڵکە، ظیــــ)ًبلی( ئەهڕۆ ز
(411.41) 

ؼؾٚ ثێٙبٚربی ظٔیبی  ثٗۀبٌی نبعیؽێکی پبی چوارەم:
ئێكزب  ٚەکٛرب  ٖٚ ِی ضۆیٗ ظٖ قٗ ٗ ؼ ٌ ٘ٗ .ٗینیعؽی کٛؼظی

  ٚنبٖٚ کی ظؼٖ یٗ قزێؽٖ ک ئٗ ٖٚ  ٚ ِؽۆڤٗ ی ئٗ ٚ پبیٗ پٍٗ
ی  . ؾۆؼثٗ ظیبؼٖ  ٖٚٗ یئبقّبٔی ظٔیبی ؼۆنٕجیؽیی کٛؼظی ثٗ 
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کی ٚاظاْ ٗ یٚ ؾأیبؼی ئبقزی ؼٚٔجیؽی کبٔی ٌٗ  ٘ۆٔؽاٖٚ
 ٚێذ.ٖ ظ یهزٓ رێڕٚأیٕێکی ربیجەری  ثۆ رێگٗ

ٚ  قذ ثٗ دبؼ ِٗو یٗ  ثزٛأێذ ثٗ  یٗ ـ ٘ٗ َ کٗ کٗ
  ی، کٗ ٖٚ ئٗک ٖٚ ٚەٚ ثۆچٛٚٔێکعا نیجکبرٗ  ی ٔبٌی ٌٗضٛاقز

ضۆی ٔبٌی قزی ثێذ رێیجگبد، ٘ەؼ ٚەک  ثٗ ضۆی ِٗ
 ٚ ظەڵێذ:عاٚەپێئبِبژەی 

 
 یبڵی نیؼؽ نەػؽی ظەلیمی ضَ  ظاٍّ ثَ  ()ًبلی

 ٍّ ظ ظاّی ًبیَ يَ  ی کە نبػیؽٍَ ـــق ّ کَ ثۆ ئَ
 (444141) 

کە ،  ٖٚ رٗ ٔێٛ ظٔیبی ِبؼیفٗ  ٚؼظی چۆرٗ  ثٗ  ٔعٖ ٖٚ ئٗ
  فیی ئەٚرۆٚە ٌٗ ٌكٗ ٚ فٗ ؼٚٚٔی کی ظٖ ئەرجبرە ٔبٚ ظٔیبیٗ

ثە ٔبچبؼی  .ەثیذئ ؼثبؾ گؽێٛگۆڵی ژیبٔی ربوڕەٚی ظٖ
ضۆی ؾۆؼ ثە ئبنکؽا ٔبٌی ەگؽێزەٚە. ئٌەگەڵ گهزعا یەک 

 ەڵێذ:ظئبِبژەی ثەَ الیۀە ظاٚە 
 

 چەهەًی ػبلەهی ثباڵم هي قەؼّی ڕەّاًی
 بیە لەظّّ هيــەیلی ثّْەتە قــثە طْف )ًبلی(        

(..0141) 
ٌەَ الیۀەٚە ضۆی  ثەکبَ نێٛەیبضٛظ ٌەَ نبکبؼەظا 

 ەقەپیٕێذ:ظٌە ٌٛرکەظا 
 

 ّ ضبڵە، ثەيەظ نْنتي ّ گؽیبى ئیثجبتی ضەط 
  عەیی تەڕظاـــەم ًْلطە لە ًێْ ظیـــًبچێتەّە ئ

(.4141) 
ٚاربکبْ ٌە نیعؽەکبٔی ٔبٌیعا ئبنکؽایە،  ری ٚاڵٗ ؼ

ٚ  فە ٌكٗ ِبٔجۀە ٔێٛ ظٔیبی فٗٗ ئرؽیبْ   کبٔی اڵَ گٛؾاؼٖ ثٗ
ٚ  ەکبد. ٌٗئرؽِبْ   ٌکێهی ؼۆنٕجیؽی پٗ . ٖٚ رؽٖ کبٔی ؾأكزٗ

  کبٔی ٔبٌی پڕْ ٌٗ ئێكزب نیعؽٖ کٛرب  ٖٚ ِٗ ؼظٖ قٗ
ٚی ِی ثب قیكزٗ .ری اڵیٗ ڕۆکی کۆِٗ ٚ پێکبٔی ٔێٖٛ د زیکّٗ

ِڕۆل  ثۆ ئٗ .قٛٚظ ی ثٗ ئەٚ قەؼظەِەی کؽظۆرە ٚأٗ
ٚ  ٔبْ الٖٚ ثٗ  ثۆ قبؾأعْ ثٗ  ٚڵعأێک ەثٕە ٘ٗئ

ٚ ئبؼاِی  پهٛٚیی خەقزەیی .کبْ ی ٔبخۆؼییٗ ٖٚ ؼاقزکؽظٔٗ
ثٛٚٔی  ٔدبِی ئبٚێزٗ ئٗ  ٚیم ٌٗ ئٗ .ئەکەْ ثیؽ ثەؼخەقزەثۆ 
ٚ  ٕجیؽیؼۆن  ٚ  یی ژیٕگٗ  ٚ ٘ۆکبؼٖ یژۆٌفیكیۆ ەییٚ رٛأب ئٗ

قزی  ظٖ  ضٛظی ٔبٌی ثٗ  ٚەیٗ، کٗ ریبٔٗ ربیجٗ  ؾأیبؼییٗ
 کبٔیعاٚ ثە الی نیعؽٖ ٌٗ   ظا٘ێٕبْ  یزۀیٚٚ کؽظٚ ٘ێٕبْٚ

ْ. ئەِە رێڕٚأێکی خٛاْ ثە  ؼاپێچّبْ ظەکٗضۆیبٔعا 
یەری یەثەضهێذ. ئەَ ضەقڵەرە رٛأیٛظریی ٔبٌی  قبیٗ کٗ

. بدٚ کبؼی رێجک ژێٕێذ ریی ربیجەری ٔبٌی ثٙٗ قبیٗ ٔبضی کٗ
 ،ئەٚ کبؼیگەؼییە ثۆ ظەؼەٚەی ضٛظی ضۆی ثگٛێؿێزەٚە

ە. ٚٚەک ئەٚ ٔبِەیەی ثۆ ِؽظٔی ثبٚکی زەثیجەی ٔٛٚقیٛ
 ٔبٌیثەاڵَ  .گؽیئەٚەک زەثیجە )ٔبٌی(، کە ئەِیم 

 ٌە گەٚ٘ەؼ ؼنزٕعا ئبِبژە پێعاٚە.ضۆیی گەٚؼەییەکەی 
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 ثۆ گؽیەیی تۆ ڕەًگە هٌیم ُێٌعە ثگؽیێن
   ؼ ثڕژێٌیي ثە ثْڵٌعیی لەظ ّ ثباڵت گەُّە        

(4.:141) 
یبضٛظ ئەٚکبرەی ٚەاڵِی ٔبِەکەی ثؽایُ پبنبی 

 :ِیكؽ ئەظارەٚە
 

 هیؽّظ ًبلی أؾ أیٌدب چْ زؽیى أؾ ظًیب
      ثب لت ضْنه ّ کف ضبلی ّ چهن پؽ ًن

(.4.141) 
٘ەؼ چۀعە ئەَ ٔبِەیە ثە ٔەثٛٚٔی پێکٙبرەکبٔی 

)ثە  .کبرەٚە ؼیّبٔعا نۆڕظٖقیكزەِی کۆِەاڵیەری کٛؼظەٚا
کبَ  ٚەکٛەکبٔەٚە، کە ربیپێچەٚأەی قەؼظەِی عەثبقی
ثە ربیجەری ظٚای  .ٕگجٛٚەیئبقذ ِٛرۀەثجیبْ ثەالٚە گؽ
ٚ ئەچێزە  ەکبْ ؾٚیؽظەثێذیئەٚەی ٌە ظەقەالری عەثبقی

ٚ  ؼێکطكزٓ ەکەی ثکؽێذ(.یپبؼێؿگبؼی گؽٔگی کٛنبَ رب
ریی ٔبٌی  بیٕٗگیعاْ ثە فبکزەؼەکبٔی ژیبٔی کەقیگؽ

ٚ ٘ێؿٚ  ئبنکؽایە، کە رب چ ؼاظەیەن رٛأیٛیەری ٘بٚقۀگی
ریییەی ضۆی ثپبؼێؿێذ. ٚارە  قبیٗ ەری ئەٚ کٗیظیٕبِیکی
ٚ قۆؾٚ ضۆنەٚیكزیی رەٚاٚی ئەَ  ٘ەقذ

 ۀبقێٕێذ.ئ کەقبیەرییەِبْ پێ
 
 

 بلیـــــبضی ظەفتەؼی ًـــّ ثەی  بىــــــبثـــــەیؽی ضیــــــــّەؼە ق
 ەف، هەيؽەػی ثەؼخەقتە، ڕیؿی قەؼّی هەّؾًّّەيف ي کە

(40.141) 
ی کٛؼظ  ؾٔٗ ِٗ  ریی ئەَ ِؽۆڤٗ قبیٗ کٗ  پێٛیكزٗ ٚا ٌٗ

ٚ  هی ٌٗیضۆ د پێم ٔبٔٗ ٚ رٗ ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ئٗ  ، کٗ ٖٚ ٚؼظثیٕٗ
 . ٔبٌیلەڵەِڕەٚەی ضبکی کٛؼظأعا  ٚ ثكزٗ ٌٗ .ظا ِێژٖٚٚ

 یەکێه ثٛٚە ٌەٚ کەقبیەرییە ظیبؼأەی قؽٚنزی
ٔگبؼیی  ؼٖ ثٗ  ئبؾایبٔٗ . ٔگبٔعٖٚٚ ڵكٗ ریی ریێعا ٘ٗ ِؽۆڤبیٗ

ؼ ظاڕنزْٛٚ،  قٗ  ٚ ثیؽی ضۆی ٌٗ ٖٚ کبْ ثۆرٗ ڵٗ گێچٗ
ظی  کبٔیعا ثٗ نیعؽٖ  قذ ٌٗ ثٗ کی ثێ ِٗ یٗ ٚنٗ  چٛٔکٗ

کبْ  ٚأییٗ ٚ ؼٖ ری اڵیٗ کۆِٗ  ٚاژٖ ثٗ   ن ٔییٗ یٗ ؼقزٗ .یٓ ٔبکٗ
ٔعیٓ  چٗ .ظٚێٓ ی ؼاقزەلیٕە ٔٗی ژیبٔ فٗ ٌكٗ رێکی فٗ ثبثٗ ٌٗ 
َ  ئٗٚەکٛ . رب ری ئبڵۆؾی کؽۆکی ِؽۆڤی ٚااڵکؽظٖٚٚ ثبثٗ
ْ ثیؽێکی  ٚ ضبٖٚ ؾٖ ؼثٗ قێکی ئبٚا خٗ ل کٗ ِٗ ؼظٖ قٗ

قگیؽی  ٚ ظٖ ٚ ظا٘ێٕبْ ٚرٓ ٚ ضٌٛیبی پێهکٗ کؽاٖٚ
،  ثؽاٖٚ ی پێٕٗ پێهزؽ پٗ ؾِبٔێه    نێٖٛ ِبْ. ثٗ  کٗ ٖٚ رٗ ٔٗ

  ربٔٗ ٚ ثبثٗ  ٚ ئبؾایەرییە ضۆی ٌٗٗ ـ ث کٗ .یٓ نک ٔبثٗ
ئێكزب ٌەٚأەثٛٚ  کٛثٛٚایٗ ضۆ رب ٚ ٔٗ ؼ ئٗ گٗ . ئٗ ظاٖٚ ٔٗ

ثە نێٛاؾی   ٚ فبؼقی ثجٛٚٔبیە ثی ؼٖ ٚ عٗ رٛؼکی
ٍِیۆٔبْ   ٔعیٓ قبڵٗ چٗ  ٖٚ گیٕب ثۆچی ئٗ کبّٔبْ. ئٗ ٔٛٚقیٕٗ

 ْ؟  کٗٗ ئٔٛٚقیٕی کٛؼظی   ن نێٖٛ ڵک ظاٚای یٗ ضٗ
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ٚ ظا٘ێٕبٔە  ی ئٗ کٗ ٖٚ رٗ ٚ ٔٗ ؾی ثۆ ضبکظڵكۆ  ٔبٌی ٌٗ
 گەٚؼەیەی ثەؼخەقزەکؽظ.

  
  ضۆ کؽظییَ  ڵێ ضۆ کْؼظییَ لفبظن ًَ ئَ  ـ ثَ کَ

      کب ػٌب ظٍ ثێ ضۆی طبلیجی هَ قێ ًبظاى ًَ ؼ کَ َُ     
(421141) 

ٚ  ٚأی ؾِبٔٗ  ٚ ؾأیبؼییٗ ڵٛێكذ ِٛٚ ٘ٗ ٚ ٘ٗ ئٗ
ٚ ثێ  ِۆکی ٚ ضٗ ظیٚ ضۆنٕٛ ٚ ئبییٓ ٚ ٚاڵد ضۆنەٚیكزی

ٚ  ٚ گۆڕاْ نٗ گٗ ٚ  نك ٚ عٗ ٚ رێڕاِبْ ئِٛێعی
، ٚ ِؽۆڤ ٚ کۆِەاڵیەرییەی قؽٚنذ ِبظی  ٔۆژۀجٛٚٔەٖٚ

ؼٚٚی ثیؽی   ضۆکؽظْ ٌٗ  ثێ ؾۆؼ ٌٗالی ٔبٌی ثە کە
ی  کؽظٚٚٔی ثٗ پێگٗ . ٖٚ کبیٗ رٗ ٔٗ ٘برٛٚ  ٖٚ ضۆیٗ

 ی نیعؽی کالقیکی کٛؼظی. ٖٚ ثؿٚٚرٕٗ
ؼؾی  ٚ پۆی خیبخیبٚ رٗ ؼاِێٕی ٌه  ٔٗؾ َ ِٗ ٌٗ ٚەکٛرب

 ثێذ:ٖ ظ  قزٗ ؼخٗ ٔٛێذ ال ثٗ
  

 ثەزثی قیڕڕی ظەُەًی ًْلطە ثە ًْلطە ثگەڕێی
       ْاًوعاــــــەؼی هّْێی ًییە ثێ ًْکتە لە ظیــــق

(:0141) 
ٔعێکدبؼ خیبٚ  ٘ٗ  ٚ ؾأیبؼیبٔٗ ٚ چڕٚپڕی ٚ پۆ َ ٌه ئٗ

ْ ٌە  کٗ ِؽۆڤ ظٖ ٌٗ  ثٓ. ٚاٖ ظک  یٗ ثٗ   دبؼ ئبٚێزٗٔعێک ٘ٗ
 ،ڵهێالْ ٘ٗ  ٚێزٗ ثەؼؾیی کەقبیەریی ئەَ ِەؾٔەٚە ثکٗ

 ؼ اڵَ ٘ٗ ثٗ  ٖٚ. کبیٗەکی ٔٛێ ثٙێٕێز ئبنٕبیەرییە ٚەکٛرب
ی  پڕ ٚاربکٗ  ٚ ژیبٔٗ دبؼ ئبٚێؿأی ِؽۆڤظٚاییٕ  یٗ ٔعٖ ٖٚ ئٗ
ٚ  قزعاؼی پێهبْ ثٗ ٚ ِٗ قذ ؼثٗ ای قٗڕٚ ثیؽٚ ثێذٗ ئ

ەظاد، ئکی گؽٔگ ٔیهبٔٗ یک پێعاٚیكزی ئێكزبی ٖٚ
ی  ثٕبغەٚ نێٛاؾێکی نبیكزٗ  ثێزٗٗ ئثیٕیذ. ٗ ئرؽ  ظٚاڕۆژێکی

ن  ٖٚ ، کەٚ کٌٛزٛٚؼ ٚ نبؼقزبٔی ٔگی ؼۆنٕجیؽی ٔگبٚڕٖ ؼٖ
ی ثٛٔیبظی  نٗ ٔعثٛٚٔی ثیؽٚ گٗ ِٗ ٚڵٗ پێٛیكذ ثۆ ظٖ

 ٚ ٖٚ ٚ ٌێیجکۆڵیٕٗ ؼی ثعٚێیٓ قٗ  ِبْ ثەؼظەٚاَ ٌٗ کٗ ٖٚ رٗ ٔٗ
ِبٔعا  کٗ ٖٚ رٗ ٔگی ٔٗ ؼ٘ٗ فٗ  رؽ ٌٗ ٕبثٛٚٔێکیی ئبن ؼخبؼٖ ٘ٗ
 ٙێٕدؽێذ. جڵ ٚ ثبثەری ٔٛێی ٌێٙٗ جێذث  قزٗ ؼخٗ ثٗ

ٚ ثیؽٚ  ٌەَ ؼٚٚەٚە ٔبٌی ٌە رؽۆپکی نیعؽٚ رێڕٚأیٓ
ٚ  ثۆچٛٚٔعا ثۆرە ٘ەٚێٕی پێگەیبٔعٔی چۀعیٓ کەقبیەری

ضۆی ثە قەؼیبٔەٚە ٚەقزبٚە. ئەِە کە نبعیؽ، 
اظەیەن ٚەن رێڕٚأیٕی پێهزؽ ڕربِییٗ   ڕ رێڕٚأیٕێکی ٘ٗ

یبْ ٌە قەؼەٚە ظەقزپێعەکبد ثۆ  ٚایە. ثەاڵَ ئەِٗ
ؼ  ٚارە ٔبٌی ٌە رؽۆپکی ثبثەرەکبٔعا ٚەقزبٚە. ٘ە. ضٛاؼەٚە

الیۀی ؼێکطكزٕی ثۆ قەؼکەٚرٓ  یبظا٘ەڵگەڕأێکپ
کٗ رب چ ؼاظەیەک  ریبظا ظەؼئەکەٚێذ، ەکەییریی قبیٗ کٗ

ٚ گؽٔگی ثە  ادەظئ٘ەٚڵی ؼێکطكزٕی ئبِبٔدەکبٔی 
 ەظاد.  ئؼٚٚٔکؽظٔەٚەٚ ضۆٔبقبٔعٔی نبیكزەی ضۆی 
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 هەثەلی زبڵی لە ئەنکەًدەییی غەهعا )ًبلی(
     ّەن ًبڵە لە ًەیعا، ّەکْ ًبلە لە لەڵەهعا

(:4141) 

ٚاربی  عاری ضۆگٛٔدبٔعْ ٌەگەڵ ژیبٔی ِؽۆڤبیٗ
قزی  ثٗ بٔە ثۆ ِٗیرێگەیهزٕێکی ثبثەری رێگەیهزٕێزی؛

ٚ ئبقزۀگەکبٔعا.  ؼ گؽفذ قٗ ؾاڵجْٛٚ ثٗٚ  لجٛٚڵکؽظْ
ٔعیکؽظْ ؼێگبیەکی گٛٔدبٚە  یٖٛ ئبنکؽاکؽظٔی نێٛاؾی پٗ

ٚ  ەدییەریی نبؼقزبٔیاڵٚ کۆِە ٚرٕی ِبظی ثۆ پێهکٗ
ِبی  ثٕٗ ەی َ ضۆگٛٔدبٔعٔٗ ؼ. ئٗ ٚؼٚثٗ ظٖ  یبٔعٔی ثٗ گٗ

ەکبد. ئٚ ظەقەاڵری ثیؽ ظیبؼی  ٚرٕی رٛأبیی پێهکٗ
ری  اڵیٗ ٚ کۆِٗ یەکی قؽٚنزی ٌە ژیٕگٗ کبٔی ٔبٌی ِٗ ؼ٘ٗ ثٗ

ئەٚ نێٛاؾە گٛٔدبٚەٚە ٘ەڵمٛاڵْٚٚ. ئەَ نێٛە رێڕٚأیٕە 
ریی ٔبٌی  قبیٗ ەکؽێذ ٚەک ِیکبٔیؿِی ضۆگٛٔدبٔعٔی کٗئ

ٚ  ثەؼەٚپێهچْٛٚ    ثڕٚأیٓ ثۆ ظەقزٕیهبٔکؽظٔی رٛأبیی ٌێی
ریی  قبیٗ ٚ ثەؼظەٚاِجْٛٚ. ٌێؽەظا ظەکؽێذ کٗ قەؼکەٚرٓ
ٚ قبؾأعٔەٚە قەیؽثکؽێذ، کە رب  قزی گٛٔدبٔعْٔبٌی ٌە ئب

 چ ؼاظەیەک ثە ظەقزی ٘ێٕبٚە.
  

 لەلالثی خیِبى ًەلعی ػەیبؼی ًییە لْؼثبى!
     هەزەکی ُیوەتی کؽظّّیە هْخەڕڕەة )ًبلی(

(4.6141) 

قەؼچبٚەٚ فبکزەؼی گۆڕأکبؼی ؾۆؼْ ثۆ 
ؼ کەقێک ٌە  ری. ٘ە قبیٗ ٚ پێگەیبٔعٔی کٗ ثەؼەٚپێهجؽظْ

ٚ گۆڕأکبؼی  ضۆییەٚە ظەرٛأێذ رۆٚی ثٛٔیبظٔبْنٛێٕی 
ٚ کۆِەاڵیەریی  ثچێٕێذ. ثەاڵَ ٚەاڵِعأەٚەی ژیٕگەی ِبظی

کۆِەڵگب گەنەپێعەؼٚ ؼێکطەؼْ ثۆ خیبکؽظٔەٚەٚ پێکەٚە 
ریی  قبیٗ رێڕٚأیٕێکی ٌەَ نێٛەیە ثۆ کٗ( ٦٥:٢٨).ثەقزٕیبْ

 رییەکی قبیٗ بٔە خیبظەکبرەٚەٚ کٗیٔبٌی ئەٚ ضكڵەرە ربیجەری
ەثەضهێذ. گؽٔگیی ظڵگبظا پێ  ظیبؼی ٌە ٔێٛ کۆِٗ

کەقبیەرییەکەی ثە پێی ؼاظەی ظەؼکەٚرٕی خیبٚاؾیی 
ەکەٚێذ. ٌەَ الیۀەٚە ٔبٌی ضۆی ظؼکی ثەٚ ئرٛأبکبٔی ظەؼ

 .ەیەٚێذ ثە ضەڵکیم ثڵێذ ِٓ ظڵٕیبَظ ٚکؽظٚٚە یرٛأبییە

 
 ّ ئەّ کەـ، کە تبهی غەؾەلی ثیكت یەن  )ًبلی(

 بظاتـەهی ضبؼیمی ػـؾۆؼ ّ کّْە ـــهەػلْهی ث
(411141) 

 ەڵێذ:ظیبضٛظ 
 

 ّ ثؽۆیە کە غْالهی هەظەظی ؾّلف )ًبلی(
    نبُێکە لە ثي قبیەیی ثبڵی ظّّ ُْهبظا

(.6141) 
رؽظا  ئەَ پۆٌێٕەی قەؼەٚە ٌەگەڵ چۀعیٓ ؾأكزی

ٚ  ٚ ٘ەِٛٚ پێکەٚە یەک ظەگؽٔەٚە پێهکەٚرٓ ئبٚێزەظەثٓ
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ڵگبظا ؾیبرؽ  ێٛ کۆِٗریی ٔبٌی ٌە ٔ قبیٗ گەٚؼەیی کٗ
 ظەؼظەضەْ. 

ثێذ  ئەَ رێڕٚأیٕە ٌەٚأەیە ٌە ظیعی فؽۆیعەٚە ٔؿیه
ری ظیبؼی کؽظٚە،  قبیٗ ثەٚەی، کە قێ الیۀی ثۆ کٗ

ٌە  ەئەٚأیم )ئەٚ، ِٓ، ِٕی ثباڵ(ْ، کٗ ئەٚ ٌێؽەظا ثؽیزی
. ِٕی ثباڵ ە، ٌە ٘ەِبْ کبریهعا ثٛٔیبظٔەؼ یەکەی ٚێؽأکبؼی

ەگؽێذ. ِٓ ؼاڕاٚ ئەکبْ ٌە ضۆ ییەریٚ ثە٘ب کۆِەاڵ ٚنذ ؼٖ
ٚ  ٘بٚقۀگی ئەٚ ٌەگەڵ ِٕی ثباڵیە. ٌە ؼێگبی ٘ەقذ

ەضبد. ئەِە ئٚ پێم ٘ەقزەٚە ئەَ ظۆضبٔٗ ؼێه  ٔەقذ
 ظیعیکی خیبٚاؾە ٌەٚ ثۆچٛٚٔەی ئێّە ِەثەقزبٔە.

 
 ، ثیکبتە گْێڕەًگە ُەؼ کەـ ثیجێ )ًبلی(ًْيسی 

 ؽّاؼییە ـّْ هّ ّؼظە، ُەؼ ّەک  بفــچًْکە ًەظوی ي      
(41 14.0) 

*** 
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 رۆشنبیری الی نالی

  ٌکێهی ؾۆؼ ثبثەری ثبقکؽظْ ٌە ؼۆنٕجیؽی پٗ
ِبْ  ڵگب ٚ کۆِەاڵیەری کۆِٗ ٚرٕی ِبظی ِێژٚٚی پێهکٗ

کبٔی  نیعؽٖ  ٌٗ  ٔبٔٗ ٚ الیٗ ی پیهبٔعأی ئٗ ّٔٛٚٔٗ (٢)ظەکبد
زەی الیۀی ظا ؾۆؼْ. ئەٚ ؼاقزەٚضۆ ٚاثەق ٔبٌی

ڵگبٚ پێگە  ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی کۆِٗ
خٛگؽافیەکەی ثٛٚە. ثبقکؽظْ ٌە ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، 
کٌٛزٛٚؼ، قۀگی ِەزەکی نؽۆڤەی پێٛظأگی ژیبٔی 

ربیی  ؼٖ ٚٚ، ئیزؽ ئەگەؼ ئەٚ کۆِەڵگبیە قٗرەڕەضبئ  ڵگب کۆِٗ
، ٚرٛٚ ثێذ. ؼۆنٕجیؽی ٚرٛٚ، یبضٛظ پێهکٗ ثێذ، یبْ ظٚاکٗ

                                                           
ٚٔی ظەقزەکبٔی ٖٚ ٚ کبٗر ؼ ٌٗ ٘ٗ (٢ ەٚە، کەٚرۆرە ؼەٚری یی ِؽۆڤ ٌە ؼێگەی ثٛ

ٚ  ؼ ٌٗ گٛٔدبٔعْ خۀگبٚە. ٘ٗضۆٚ  ڵ قؽٚنزعا ثۆ ؾاڵجْٛٚ گٗ ٚ ٌٗ ری ظژاٗی
ٚاؾ ٗث  ثٖٛٚ نیعؽ ٘ٗ  پێٛیكزی ٗث  ەقەؼظەِەٚ ٚ گۆؼأی  ؼثکبد ٔگی ظٖ ظٖ  ربکٛ ئب

رؽ، چٛٔکە ِؽۆڤ  ِبْ زبڵٗ ثە نێٛاؾێکی ثچڕێذ، ثۆ ئەَ قەؼظەِەل ٘ٗ
ِؽۆڤ   ِبٔٗ ئٗ  ٚ ؼۀح ئەظاد، ظیبؼٖ ثەؼظەَٚا قەؼلبڵی کبؼٚ پیهەٚ ٘ەٚڵە

ٚ  ٖٚ ٚاٗٔ خۆؼێه زٗ  ٗثریم ثێذ پێٛیكزی  ٚاٗڵ ؼٖ  ؼ ٗث گٗ ْ، کە ٗئ کٗ د ئٗ کٗ نٗ
ی ٔٛێی ریبظا  ؾٖ ٚ ثیؽٚ ٚ قٗز ٚ خٗ ی ثیؽٚ ٘ۆل ٖٚ پهٛٚظاْ ئەثێذ، ثۆ ئٗ

ٚ ثێ ؾۆؼ  ٌێكی ٔبی ؼێؿٚ ظڵكۆؾی ِؽۆڤ ثێذ ثێ کبقٗ ی ٗپ ٖٚ . ٗئ ٖٚ ثجٛژێٕێٗز
  ، کٗ یٗ لیٕٗ خٛأەکبٔی ٚەن نیعؽٚ گۆؼأی ؼاقزٗ  ؼٖ ٘ٛٗٔ  ٖٚ ، ٗئ ضۆکؽظْ  ٌٗ

ثۆ ئبؾاظ ثْٛٚ ثۆ   کی گؽٔگٗ پێٛیكزٗی  ٔٗ َ الیٗ . ئٗ ثکبدری ٚیژظاْ  ضؿِٗ
ؼۆریٓ ؼؾگبؼیبْ   ٚ رٛأبکبْ ٌٗ ی ئبقٛظەیی رب ٚؾٖ ٔبقٗ ی ٘ٗ ٖٚ ؼ٘ێٕبٔٗ ثٗ ٖٚ

  ٖٚ ریٗ ظٚرٛێ ٚیژظأی ِؽۆڤبٗی  کی ِٛیؿیکی ٌٗ یٗ ثێذ ٚؼٖ ؼ ٘یچ ٔٗ ثێذ. ٘ٗ
    ثپهکٛێٕێ.

نبؼقزبٔی ِؽۆڤ ضۆی ظؼٚقزیکؽظْٚٚ. ٘ەؼ ضۆیهی 
ثطبد، ٘ەٚڵی گۆڕأکبؼییبْ ریبظا ثعاد،  ظەرٛأێذ پێهیبْ

ئەِڕۆ  ٚەکٛبرؼایبٔگؽێذ، ؼەضٕەیبْ ئبؼاقزە ثکبد. 
پێٕبقەیەکی گهگیؽ ٔیە ثۆ ئەَ ظیبؼظەیە، کە ثزٛأێذ 
 قؽٚنزی قەؼچبٚەی پێکٙبرەکبٔی ئبنکؽاثکبد. ثۆیە ٘ەؼ

ٚ نێٛاؾی ثەظٚاچٛٚٔی  ک ثە پێی ئبِبٔحٚ ثیؽِۀعێ کەـ
ٚ  کبرەٚە ٚ کٌٛزٛٚؼ خیبظٖ ٚ نبؼقزبٔی ضۆی ؼۆنٕجیؽی

ظەکۆڵێزەٚە. رێڕٚأیٕی ئێّەل  ٚ ٌێیبْ کبد پێٕبقەیبْ ظٖ
ئەِڕۆ ٌە قەؼ ئەَ قێ الیۀە خیبٚاؾە. ثۆ ّٔٛٚٔە  کٛرب

ٚ ٘ٛٔەؼی  ٚ خٛإٔبقی ٘ۀعێک ٔبٌی ٌە ثٛاؼی ٚنە ئبؼایی
رؽ ٌە ؼٚٚی  ٘ۀعێکی .ەیؽئەکەْؼەٚأجێژییەٚە ق

ٚ  ٌە ؼٚٚی ؾأكذ ک٘ۀعێ .ٚ ئبییٕیەٚە فەٌكەفی
ٚ پیٛظأگی  ٘ۀعێکیم ٘ەْ ٘ەِٛٚی پێکەٚە ئەثەقزٕەٚە

٘ەؼ ؼٚٚیەکیبْ  .پێعەکەْ ٔبٌیئبقزی ؼٚٚٔجیؽیی 
ثکەیٓ ئەٚە ٌە ٔبٚەڕۆکعا  ٚ ثبقیبْ ٘ەڵجژێؽیٓ

ڵگب ضۆییّبْ ثۆ  ربیجەرّۀعیی ؼۆنٕجیؽی گهزی کۆِٗ
ثە  قۆقیۆٌۆژیبظاەکبد. ئەَ ربیجەرّەظێزیبٔە ٌە ئئبنکؽا

پێکٙبرەکبٔی ؼۆنٕجیؽی، یبضٛظ نبؼقزبٔی، یبْ کٌٛزٛٚؼ 
ئەکؽێذ ثۆ ؾیبرؽ ئبنٕبثْٛٚ کٛؼرە  .کؽاٚۀعٔبٚؾە

ٚ کٛڵی ثیؽٚ  ؼۆنٕجیؽی ٌە کەفَ.  ئبِبژەیەکیبْ پێجعٖ
ثێذ.  ثۆچٛٚٔی ٔبٚەٚەی ضٛظی ِؽۆڤەٚە ظؼٚقذ ظٖ
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زی پێیەری، ٔەک ثۆ ِەثەقزی ٌەثەؼئەٚەی پێٛق
ی ثە٘بی ثبٚی  ؼۆنٕجیؽی نۆڕۀع .ثەؼژەٚۀعی

کبد. پێٛظأگی ٗ ئپێ یٚ ضۆی پێٛظأگی ضۆی ڵگبیە کۆِٗ
پێٙبرەکبٔی ؼۆنٕجیؽی ئبڵۆؾْ. ثە پێی ثۆچٛٚٔی 

ٚ  ؼیذ ؾۆؼثەِبْ ؼۆنٕجیؽی ضۆی ٌە ثبؾٔەی ثە٘بٚ ٔٗ
ع ..٘ز . ٚ ٘ٛٔەؼٚ ؾأكزی کەقی ٚ ؾأكذ ٚنذ ثبٚەڕٚ ؼٖ

ٚ گٛاقزٕەٚەٚ  ەثیٕێزەٚە. ضەقڵەری ظەقزبٚظەقزکؽظْئ
ِەؼخی رێگەیهزٓ ٌە رؽۆپکیعا  .ثەؾأعی رێعایٗ قٕٛٚؼ

ثیؽکؽظٔەٚەی    ٚەقزبٚە. ئەِە ٌە ٚاثەقزەیی ثیؽٚ رٛأبیی
نیبٚٚ ئەؾِٛٚٔی ِؽۆڤبیەریەٚە کەڵەکە ثٛٚە. نبؼقزبٔی 

 گٛؾاؼنزبٔەیە، کەالیۀە ِبظیەکبٔی ؼۆنٕجیؽیە، ٚارە ئەٚ 
ٚ ثیؽی ِؽۆڤعا ثەؼخەقزەثْٛٚ،  ٌە ثیؽٚثۆچْٛٚ

ڵگب. ثۆیە ضۆی ٌەٚ  ٚ کۆِٗ ِؽۆڤە ٌە ثْٛٚ گٛؾاؼنی
 :کە پێعٚایكزی ظاثیٕئەکەْ، ٚەک ،نزبٔەظا ظەثیٕێزەٚە

ٚ ضبٔٛثەؼەٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ  ٚ ِبڵ ضٛاؼظْ کەؼەقەٚ پۆنبک
نزبٔەی ٌە ثەکبؼ٘ێٕبْ یبضٛظ ثەؼ٘ەِعاؼی، یبْ 

٘ەؼظٚٚ  یبْ ٘ەیەٚ ٘ەْ.ضؿِەرگٛؾاؼیعا ثٛٚٔی ِبظی
الیۀەکە ٌە چۀع ثەنێک پێىعێذ، پێکب٘برەی ٘ەؼ 
ثەنێکیبْ ثەٚەی رؽیبٔەٚەثۀعەٚ ٌە ٘ەِبْ کبریهعا 

. ٌە ٘ەؼ (٣٠٥:٢٩) ضۆیبٔیبْ پبؼاقزٛٚە  قەؼثەضۆیی
 :ثەنێکییبٔعا قێ یەکەی ثچٛٚکی کبؼای ریبظا ثەنعاؼە

ی ئەَ الیۀە ٌە ؾأكز .الیۀی ظؼوکؽظٔە :یەکەمیان
ییەکبْ ژڵۆەکٕەئبقزی پێهکەٚرٕە رکٛ ئبقبیی ِؽۆڤەٚە رب

ثزٛأێذ ئەٚ ثیؽی ظؼککؽظٔەکە ٌە ثۆئەٚەی ٘ەڵعەکهێذ، 
ٚ  ٚ ضكزٕەڕٚٚی ؼاقزییە ِبظی ٚ ثەکبؼ٘ێٕبْ ثەؼ٘ەِٙێٕبْ

 کۆِەاڵیەریەکبٔعا ئبنکؽاثکبد. 
یەکە ِبظیەکبٔە. ؼایەڵەی ئەَ یەکبٔە ٘ەِٛٚ  :دوومیان

ٚ  ؼەقە ِبظییبٔەی ظا٘ێٕؽاْٚئەٚ ئبِێؽٚ ئبِڕاؾٚ کە
کە ثەنعاؼی کبؼا ٌە ئبڵٛگۆڕٚ  ،ٚ ثەکبؼظێٓ ٕؽێٓێظائە٘

ٚ  ٚ رێگەیهزٕی ٔێٛاْ ِؽۆڤ گۆڕأکبؼی ثیؽٚ ؾأكذ
  .ژیٕگەکەیعا ئەکەْ

ٚ  ٘ەِٛٚ ئەٚ پێٛظأگ .ەکبٔەییەکە پێٛظأگی :سێیەمیان
ٚ ِبِەڵەی ؼاقذ،  کە ٘ەڵكٛکەٚد ،ەگؽێزەٚەظثٕەِبیبٔە 

بظانذ، گؽٔگیعاْ، ثەرۀگەٚە٘برٓ، ئبقزی ٘ەڵە، قؿا، پ
پێٛظأگی پٍەی پێهکەٚرٓ،  .ەضبدئ..٘زع ؼێىٚ . رێگەیهزٓ

  .(٨٩:٢٥) یبضٛظ ظٚاکەٚرەیی ثە پێی قەؼظەِەکە ظیبؼیعەکبد
ظا  کبٔی ٔبٌی نیعؽٖ  ئبقبٔی ٌٗ  ثٗ  ٔٗ َ الیٗ ئٗ

ِبکبٔی  چبٚ ثکؽێذ. ٔبٌی رٛأیٛیەری ثٕٗ رٛأؽێذ ؼٖٗ ئ
کبٔی ِؽۆڤەٚە  ریٗ اڵیٗ کۆِٗ  ٔعیٗ یٖٛ پٗ ؼۆنٕجیؽی ثە

  ٚ پێعاٚیكزی . نێٛاؾی یبقبٚ ؼێکطكزٓ ثکبد قزٗ  ٚاثٗ
ٔعی الی ٔبٌی  یٖٛ ٚ پٗ قییِٓٚی ٔٛ گؽٔگی قیكزٗ

ٚ  ی ؼۆنٕجیؽی ضبٔٗ  چٕٗ ئەِبٔە ظٖ .پێکٙێٕبٚە
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ٚ  ئبِبژەی ئبقزی پێهکەٚرٕی ِبظی .نبؼقزبٔییەٚە
گؽٔگیعأە ثە  کۆِەاڵیەری یبضٛظ ظەؼضكزٕی پٍەی

ٚ ٔبٚەڕۆکی ئەٚ ثٛاؼە. ؾۆؼ ّٔٛٔەی ئەٚ  ؼەٚاڵەد
ٚ یەکە کبؼایبٔە ٌە نیعؽەکبٔی ٔبٌیعا ٘ەْ. ثۆ  خیبکبؼی

ثەیزی ثبقی زٛخؽە نەلٛنڕەکەیعا  ٢٣ّٔٛٚٔە ٌە 
ٚ ؼۆنٕجیؽیی ثبٚٚ پٍەی  ٚ پێٛظأگ ظؼوکؽظٔی ِبظی

 ەڵێذ:ظٚ نبؼقزبٔی ضكۆرە ؼٚٚ  پێهکەٚرٕی ؼۆنٕجیؽی
 

 ـ ئەم زْخؽە کْى تێیە کەّا گؽتْهیە ًبّّەن لەفە
 ؽظّهە ظاّـــْتە، ؾۆؼە لێی کـــەًکەثـــبؼّ پۆیی ػـــت

(.44141) 
ەکبْ ثە خٛأزؽیٓ (ؽێظ)ٚؼٚپبظا  ٌەٚ قەؼظەِەظا ٌٗ ئٗ

ٚ  ٚ ثٕەی ؼۆنٕجیؽی ەکؽاْئظؼٚقز  نێٛاؾی ئۀعاؾیبؼی
ثە ثە٘برؽیٓ ثبثەری  .ەکؽائەریبْ ریبظا ئبڵٛگۆڕ ینبؼقزبٔی

ئەکؽایەٚە. ثە پێچەٚأەی  ٔەؼی ثە ٔبٚیعا پەؼل٘ٛ
ٌەثٓ ثەؼظٚ ٔێٛ ژٚٚؼی  ٚە، کەکٛؼظقزبٔەکەی ئێّە

 ەگەییٓ.ئؼٚٚضبٚظا ؾأبٚ ظأب پێ
ؾاؼاٚەی ؼۆنٕجیؽی،  (ربیٍۆؼ)ؾأبی ئیٕگٍیؿی 

نبؼقزبٔی ٌە کزێجی )ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، قەؼەربیی( 
ی، ؼۆنٕجیؽ"ڵێذ: ٗ ئکبؼ٘ێٕبٖٚ.  ظا ث١٨٧١ٌٗە قبڵی 

ِٛٚ  ٘ٗکە کە گؽژٚ ئبڵۆقکبٚەیە،  ٚ یٗ د، ئٗٗ ینبؼقزبٔی
  ؼ ٌٗ ٚ ٘ٛٔٗ فٗ ٌكٗ ٚ فٗ ٚنذ ڕٚ ؼٖ ٚ ثبٖٚ  رەؼؾەکبٔی ؾأكذ

کەی  ڵگب ٔێٛ کۆِٗ  ٔعاِێه ٌٗ ک ئٗ ِؽۆڤ ٖٚ ٚ گؽێذٗ ئی  ضۆ
ڵعا  گٗ کبٔی ٌٗ قزٙێٕؽاٖٚ ظٖ ضۆیعا ٘ەِٛٚ رٛأب ثٗ

 . (٤٥:٢٤)کبد" اڵٚئٗ رێکٗ
ؼێکطكزٕی   کبؼ ٌٗ  ٔٗ َ الیٗ ئٗ ثێذ  ٚ ٚاربیٗ ثٗ
ٔؿیک  ظٚٚؼٚ  کبد، کٗٗ ئظا  ٚ ظیبؼظأٗ ی ئٗ ؾۆؼثٗ

ثێذ. ئبِبژەیەکی کٛؼد ثە  ٘ٗ ٖٚ  ٚاثەقزەییبْ ثە ِؽڤٗ
ــ نبؼقزبٔی ٘ۀعێ  چۀع پێٕبقەیەکی ؼۆنٕجیؽی 

کۆی   ٌٗ  ؼۆنٕجیؽی ثؽیزییٗکە ەکبرەٚە، ئالیۀّبْ ثۆ ؼٚٚٔ
ی ؾۆؼی  قزٙێٕؽاٚأەی ؾۆؼثٗ ظٖٗ فزبؼە ث ٚ نێٛاؾٚ ؼٖ ئٗ

  ِٛٚ نێٛاؾٖ ٘ٗ  یٗ َ پێٕبقٗ ثەالیبٔەٚە پەقۀعە. ئٗ  ڵگب کۆِٗ
  گؽێزٗ ظا ظٖ ڵگب کۆِٗ فزبؼی ِؽۆڤ ٌٗ  کبٔی ؼٖ قزٙێٕؽاٖٚ ظٖ ثٗ

ٔعێک  ضهێذ. ٘ٗ ثٗٗ ئریبْ پێ  اڵیٗ رێکی کۆِٗ قڵٗ ٚ ضٗ ضۆی
ٔی کب ِٛٚ نێٛاؾٖ رؽ پێیبْ ٚایە ؼۆنٕجیؽی ٘ٗ قبٔی کٗ
ٚ کۆِەاڵیەریەکبْ پێکەٚە  ِبظی  ٖٚ ٚ ثیؽکؽظٔٗ فزبؼ ؼٖ
ِؽۆڤ   کی ِبظی، کٗ یٗ ؼ ثٕٗ ٘ٗ  ٖٚ ؼئٗ ثٗ . ٌٗضۆی  گؽێزٗٗ ئ

ضۆی  ٚظؼٚقزی کؽظثێذ چّکێکی ؼۆنٕجیؽی ریبثەنعاؼە
ٚ  ِٛٚ الیۀە ِبظی ٘ٗ  ەکبد، ٚارٗئٚەک نبؼقزبٔی پێٕبقە 

  ٚ ٚاربیەی ٌٗ ضۆ. ثٗ  گؽێزٗٗ ئڵگب  رییەکبٔی کۆِٗ ِؽۆڤبیٗ
ٚ  ٚ ئبثٛٚؼی ٚ ظاڕنزٕی ؾِبْ ری اڵیٗ قیكزّی کۆِٗ

ٚ  ری ٚ ئبکبؼٚ قیكزّی ضؿِبیٗ ٚ ئبییٓ د ٚ قیبقٗ ضێؿاْ
کبْ ثەنعاؼیی  ٘بگهزییٗ ٚ ثٗ یژۆٌۆەکٕەٚ ر ؼ ٚ ٘ٛٔٗ ؼیذ ٔٗ
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ضۆیعا   ری ٌٗ نێٛاؾی ربیجٗ ثٗ   فزبؼأٗ ٚ ؼٖ ئٗ (١١٢:١)ەکبد.ئ
، یبضٛظ  ظٔیبی ثیؽکؽظٔەٚەٚە  ثٗ ئەیبٍٔکێٕێذ  ٖٚ کبرٗ کۆئٗ

  (١٢٠:١١)ری. ڕی پێیٗ ثبٖٚ  ڵگب ی کۆِٗ ثەٚ ئیعیبڵەٖٚ
ریعا  اڵیٗ ٚالیعی ژیبٔی کۆِٗ ٌٗ   ِبیبٔٗ َ ثٕٗ ئٗ

ڵکٛ  ثٗ ،یٓ ثکٗ ظییبْ ضۆ ثٗ ؼثٗ ٚ قٗ اقزەٚضۆؼٔبرٛأؽێذ 
  ثٗ ٚ کزؽظاْ ٚ ئبٚێؿأی یٗ ثبؼێکی ئبٚێزٗ  ِٛٚیبْ ٌٗ ٘ٗ

  ْٚ، کە ؾۆؼ کؽۆڵە ثزٛأیٓ خیبٚاؾیٗخۆؼێک ٌێىئباڵ
ل  ِٗ ئٗ .یٓ قزٕیهبْ ثکٗ کبٔیبْ ظٖ ریٗ اڵیٗ ٚ کۆِٗ ِبظی

چۆْ  کبد، کٗ  ؾِبّٔبْ ثۆ ئبنکؽا ظٖ   گؽٔگیی رٛأبیی
ؼؾظا  ئبقزێکی ؼۆنٕجیؽی ثٗ ی ٌٗ  ربٔٗ ٚ ثبثٗ ربٔٛپۆی ئٗ
ظا  کٗ ریٗ اڵیٗ کۆِٗ  ٔٗ الیٗ  ِٛٚی ٌٗ ٚ ٘ٗ   ظۀەضهێٕێذ

 کبرەٚە. ٗ ئنی
چبِەظا، کە ٌە نبِەٚە ثۆ قبٌّی  ٚ رٛأبیی ٔبٌی ٌٗ

کبٔی  رٗ کؽظٚٚە، ظیبؼە، چۆْ گهذ ثبثٗ ێؼ ٘بٚڕێیی ثە
  ٖٚ ِٛیبٔی پێکٗ کۆربیهعا ٘ٗ  ٚ ٌٗ خیب ثبقکؽظٖٚٚ ثٗ 

. ضٛێٕەؼ ظەرٛأێذ رەٚاٚی چبِەکە ٌە ظیٛأی  ٖٚ قزۆرٗ ثٗ
ە ثٕەی ظا ثطٛێٕێزەٚە، ٌەٚ نبکبؼە قٛێیبٚیەظا ٌ ٔبٌی

ٚ گڵ( پەیٛۀعی  ٚ ٘ەٚا ظؼٚقزجٛٚٔی ِؽۆڤەٚە ٌە )ئبٚ
ٚ  ثە ؼۆنٕجیؽی ەکبٔی ٚ کۆِەاڵیەری ٘ەِٛٚ ئبقەٚاؼە ِبظی

( ؼنبؼقزبیەری ئەٚ قەؼظەِەٚە، رب کۆربیی )ٔەفطی قٛٚ
 :ْئبِبژە پێعاٚ

 

 لْؼثبًی تۆؾی ڕێگەتن ئەی ثبظی ضۆل هؽّّؼ
 ئەی پەیکی نبؼەؾا ثە ُەهّْ نبؼی نبؼەؾّّؼ

(411141-4:1) 
ثێذ، ٚەک ِؽۆڤێک  ظایک ظٖ  ی کۆؼپە ٌٗ کبرٗٚ ئٗ

ثێذ، ٗ ئٚ کۆِەاڵیەری  ٔعیٓ فبکزەؼی ِبظی چٗ  پێٛیكزیی ثٗ
،  ٖٚ یبٔعْ ٌە ؼٚٚی ضٛاؼظْ، ضٛاؼظٔٗ نەٚ پێگٗ گٗ ٚەکٛرب
ثە  .کؽظٔی ریبظا پێعەگبد ٚ لكٗ ۆیهزٓعا ؼؼێثەقزگیؽی،  ظٖ

کبْ ئبنٕب  رییٗٗ اڵی کۆِٗ  ٖٚ نێٛاؾٚ چۆٔیەریی کبؼٚکؽظٖ
ثەؼەٚڕٚٚی  ٚ  ٔێٛ ژیبٔی کۆِەاڵیەری  ٚێزٗ کٗٗ ئٚ  ەثێذئ

 ەثێزەٚە.ئری ِێژٚٚیی  ٌێپؽقؽاٖٚ
ی خیبٚاؾ  ثۆ ٌێکعأەٚەی ئەٚ  ؾۆؼ پیٕبقٗ

  ٚأٗ ٌٗ .ْ ٌێپؽقؽاٚیزیەی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ٘ٗ
ڵێذ: ؼۆنٕجیؽی، ٗ ئی )کالیعکال٘ۆْ(  کٗ پێٕبقٗ

کی ظیبؼٚ  یٗ نێٖٛ  ثٗ ، کە  یٗ ٔٗٚ ّٔٛٚٔب ەد ئٗینبؼقزبٔی
 ثٛاؼیظٚٚ  ؼ قەؼظەِێکی ِێژٚٚییعا ٌە ٘ٗ  ٚاَ ٌٗ ؼظٖ ثٗ

ی  نٗ گٗ ەٚەثیؽٚ ٘ەقزٌە الیۀی   ٖٚ ظیبؼٚ ٔبظیبؼٖ
ریعا  کی ِؽۆڤبیٗ یٗ ڵگب ِٛٚ کۆِٗ ٘ٗ  َ ؼەٚنە ٌٗ ئٗ . کؽظٖٚٚ

ثۆ ؼێّٕبیی پێٛظأگی   ؼۆنٕجیؽی ئبِبژەیەکە . یٗ ٘ٗ
 . (٧٩:١٠) ڵگب عاِبٔی کۆِٗٔ فزبؼی ئٗ ؼٖ

ٚ  ئٗ . ٔٗ َ الیٗ ثۆ ئٗ  یٗ رؽی ٘ٗ ظیعێکی (ِبٌیٕۆفكکی)
ڕی  ثبٖٚ  ڕٚأێذ ثٗٗ ئ ٌە ؼۆنخثیؽی ٖٚ  ؼکٗ ی ئٗ ؼٚأگٗ  ٌٗ
٘ەِٛٚ ئەٚ  ثٗ  ، کە ئبڵۆؾەیە  ٚ ثٛٚٔیبظٖ ٚ ؼۆنٕجیؽی ئٗ ئٗ
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ٚڵی  ریبٔەی ٌەثەؼظەقزیعایە ٘ٗ اڵیٗ ٚ یبقب کۆِٗ قٗ ؼٖ کٗ
٘بٚ  ڕٚ ثٗ ثیؽٚ ثبٖٚ ظاد، ئٗ  ڵگب ٕی ژیبٔی کۆِٗێىطكزؼ
 ٘ۆکبؼێکی  ٚأٗ ٘ێٕٓ، ئٗ کبْ پێىئٗ ریٗ ِؽۆڤبیٗ  ؼیزٗ ٔٗ
  ڵ ژیٕگەظا گٗ ثزٛأێذ ضۆی ٌٗ کْٛ ثۆ ِؽۆڤ رب ٚؼٖ گٗ

کبٔی  خۆؼاٚخۆؼٖ  ٚ گؽفزٗ  ؼی کێهٗ قٗ ٚ چبؼٖ ثگٛٔدێٕێذ
 . (١٢٠:١٦)ثکبد

بؼ ٌە ئەٚەرب ٔبٌی ٌەٚ ؼٚأگەیەٚە چۀعیٓ خ
ٚ  ٔعی ِبظیٗ ٘ نیعؽەکبٔیعا ٘ەٚڵی خیبکؽظٔەٚەی ؼٖ

ٌەٚأە ٌە نیعؽێکی  ...٘زع ظاٚە. ٚ ثبٚەڕٚ کۆِەاڵیەری
ڤعٖ ثەیزعا ئبِبژەیەکی ئیدگبؼ ٚؼظ ثە خیبٚاؾیەکبٔی  زٗ
 ظا ٚەؾیفەەخیبٚاؾیبٔئەٚ ٌە کؽۆکی کە ٚ کٛڕ ظەظاد،  کچ

 ەڵێذ:ظەکەٚێذ. ئکە ظەؼقەؼەکییە
 

 ثێ، ضْاُیم هەکە ئیلال کچػیهمت، کە هەخبؾی 
 ّ ػەغؼا کچ  ّ قەلوب کچ ەیال کچ ــّ ل  نیؽیي کچ

(441141) 
 ئەگبرە کۆربیی نیعؽەکەٚ ظەڵێذ: کٛرب
 

 ثبثێکی ُەیە ظًّیب ثۆ ػەنمی هەخبؾی، ثەـ
 چییە ئەّ ثبثە1 ئبظەم کْڕ ّ زەّّا کچ )ًبلی(

(460141) 

رۀبٔەد ٘ەڵكۀگبٔعٔی نیبٚ ٘ەیە ثۆ ئەٚ 
ئێكزب کؽاْٚ ثۆ ئەَ نیعؽە. ٌە  بنؽۆڤبٔەی ر

ۆژأەٚ ئەؼکی ؼثبٚەڕٚ کبؼی  ٚەؾیفەیخیبکؽظٔەٚەی 
ّٔٛٚٔەی ؾیٕعٚٚ ٌە ٔێٛ  ٘زع...ٚ . ضۆنەٚیكزی

 ەڵێذ:ظظیٛأەکەیەظا ٘ەیە ٌە یەکێک ٌەٚ ّٔٛٚٔبٔەظا 
 

 ئەم ئەؼضە هؿؼەػەی ػەهەلە ّ گْڵطەًی ئەهەل
 ُەًعێ ثّْە ثە هەقدیع ّ ُەًعێ ثە هەؾثەلە 

(161141) 
 ەڵێذ: ئٚ  ەظٚێذئضۆیەٚە ٌە ئبییٓ  یییبضٛظ ٌە رٛأب

 
 ییەتی قیسؽی ثەیبى زیکوەتی نیؼؽەً )ًبلی(

 ئەهوب ًییەتی لّْەتی ظڵ، لْظؼەتی ئیٌهب     
(1.141) 

ٚ عەنمعا ٔەٚەقزبٚە  ٌە ثٛاؼی ضۆنەٚیكزی
 ەڵێذ:ئئبِبژەی ثە ٚەؼؾەکبٔی قبڵ ظاٚەٚ 

 
 (ُیدؽاى )ًبلیبؼّّم ئەّا ؾەؼظ ثّْ ّەکّْ پبیؿ لە 

 ػەنك ئێكبکەل لە هي قەیلی ثەُبؼاًی ظەّێ
          (12.141) 

ٚ  نؽۆڤەی پێٕبقەکبٔی ؼۆنٕجیؽی  ٔبٌی ٌٗ
ئەٚ ثٛاؼأە   نبؼقزبٔیەٚە ظیعێکی ٚاِبْ ظەظارێ، کٗ
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ٔبٌی پێ  .کبٔیم ؼێچکە ثگؽْ ییٗژثبیۆٌۆ  ثەؼەٚ پێعاٚیكزیٗ
ٚ  قزٗ ٚاثٗ  کٗ  ،ٖٚ کبرٗ ئٗ  کؽظاؼأٗ ٚ ؼ ئٗ قٗ ی ٌٗ یظاگؽ
؛  ٚ ؼۆزییەکبٔی ِؽۆڤٓ ؼٚٚٔی ظٖ  ؼی پیعاٚیكزیٗ پبڵٕٗ
ؼی  کبٔیعا فبکزٗ ی ؾۆؼی نیعؽٖ ؾۆؼثٗ  ٚ ٌٗ قزی ئٗ ثٗ ِٗ
ڵکٛ الی ٔبٌی ِؽۆڤ نۆڕۀعی  ، ثٗ ٔییٗ  یژۆٌٚ پبرۆ ک ِٗ ؼٖ

نێٛاؾێىی  ٚ ؼۆنٕجیؽییٗ ثٗ  گٛٔدبٔعٔی نبؼقزبٔی
ری رێعا  اڵیٗ بٔی کۆِٗٔگی ژی ٘بٚقٗ ِؽۆڤبٔەی ئەٚرۆ، کٗ 

 قذ ثٙێٕێذ.  ظٖ ثٗ 
ؾأكذ ٘ەٚڵی ثەؼظەٚاِیی ِؽۆڤە ٌە ظەؼۀدبِی 

ٚ  ٚ ؼاقزیی ؼای ربیجەد ٚ ثبٚەڕ کۆِەڵێک ٚاربٚ ثۆچْٛٚ
ثۆ  .ەثێذئ٘ەڵكۀگبٔعٔی ؼای گهزییەٚە ثەؼخەقزە 

ثەالٚۀبٔی گهذ، یبضٛظ ثەنێکی ؾۆؼی ئەٚ 
ی ظیبؼظە ثەؼثەقزبٔەی ثیؽی ِؽۆڤ ٌە رێگەیهزٕی ؼاقز

ی ئەٚ ٌە ؼٚأگە .ەضبرەٚەئٚ ِؽۆڤبیەرییەکبْ ظٚٚؼ ِبظی
ٚ نبؼقزبٔیی  یەٚە ٔبٌی ٌە ؼۆنٕجیؽیکؽظٔەٚەثیؽ نێٛە

٘ەٚڵیعاٚە ثیکبرە لەڵغبٔێه ثۆ  .ٔەرەٚەکەیی ؼٚأیٛە
ثەؼپەؼچعأەٚەی ٘ەِٛٚ ئەٚ ثبثەربٔەی ؼەٚری 

ٚ  ٚ گەٚؼەیی ِؽۆڤ ثەؼەٚ ٌێکزؽاؾاْ ظەثەْ ِؽۆڤبیەری
ٚأەیەٚە  ٌەٚ رٛأب ثەؼفؽٖ .قەؼگؽظاْ ظەکەْ ڵگب کۆِٗ

ٚەک پێٛیكزییەکی قەؼظەِەکەی ئبِبژەی گؽٔگی ثۆ 
ٚ ثەؼخەقزەثٛٚٔی خەقزەی ٔەرەٚایەری  ثٛٚٔیبظٔبْ

ٚ ٘ەٚڵە ؾۆؼەی ثۆ  ظاڕنزٛٚە. خگە ٌەٚ ظاکۆکیکؽظْ
گەٚؼەیی  ئبنکؽاکؽظٔی ٚ قەپبٔعٔی ؾِبٔی کٛؼظی

ۀعیٓ ثٛاؼی رؽی ٔبٚچەکە ٌە چ ؾِبٔەکبٔی ؼاِجەؼثە
 ەڵێذ:ظظا. ٚەک ٌەَ ّٔٛٚٔەیەیعا ظثەؼاٚؼ
 
 ثێ ثبکە لە ضەڵمی، کە ّیمبؼی ًییە )ًبلی(

   ّ ؼیبیە يۆفی کە قلْکێکی ُەیە، ػْخت          
(464141) 

یبْ ئەٚ ؼەضٕە کۆِەاڵیەریبٔەی ئبڕاقزەی ثیؽی 
 .ظیبؼظەی ظؾێٛی ئبِبژە پێعاٚەچۀعیٓ ٚ  ضەڵکی کؽظْٚٚ

 ڵێذ:ٖ ظؽەکبٔیعا ٌە یەوێک ٌە نیع
 

 ؼیهەکەی پبى ّ ظؼێژە، ثۆ ڕیب ضؿهەت ظەکب
 ظبُیؽە ُەؼ کەـ ثەطْل ّ ػەؼضی ڕیهیعا ؼیب            

(40.141) 
 ڵێذ:  یبضٛظ ظٖ

 
 نێطن، چ گەؼهە زەڵمەیی غیکؽت ثە ڕەنجەڵەن!

 زبڵی ئەهبًە ضۆ ثە خەًبثت هْزەّّەلە!      
(161141) 

ی رؽۆپکی ئەِبٔەنعا رٛأٛیەر ڵٔبٌی ٌە پب
..٘زع ٌە  ٚ . رۀگەٚە ٘برٓ ضۆنەٚقیزی ؼاقزەلیٕەٚ ثە
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٘ەؼ ئەِەنە ٚایکؽظٚٚە  .ثٕبقێٕێذ عاکؽۆکی ِؽۆڤ
رۀبٔەد ئێكزبل ٌە  ٚچۀعیٓ کەقبیەریی ئەٚ قەؼظەِە

ٚ ِەثەقزی نؽۆڤەیی نیعؽەکبٔی  ٚأی ٚاربی ثەؼفؽٖ
 ەٚەٚ ثەؼاٚؼظی ثکەْ.ٕٕثکۆڵ

ی ٔبٌی ضۆی گؽٔگی گەٚؼەیی ضۆیی ثەچبک
ٚ ظڵكۆؾی  گؽٔگی ثٛٚٔی ضۆیی ئبِبژە ثە ظؼککؽظٚٚە

 ڵێذ:ٗ ئٚ  بدکەئضۆی 
 

 هەڵێي کەڵکی ًەثّْ، ؼۆیی، خەُەًٌەم!
 قەؼم لەڵغبًە ثۆ تیؽی لەضبتبى

(.4.141) 
کدبؼ چڕەٚە  ئەٚ ثبثەربٔەی ٔبٌی ٌە ثیؽێکی یٗ

ئبِبژەٚ ثیؽی خیبٚاؾیبْ ٌێعەثێزەٚە.  ٚ ثْٛٚ ثەؼخەقزە
ی ثٛٚٔی ئەٚ یبقب ِؽۆڤبیەرییبٔە ئەٚ قبرەی ثبٚەڕ کٛرب

ْ، کٗ  ِکبٔٗ ئەٚأەل ئەٚ چٗ .کبد الی ضٛێٕەؼی ظؼٚقزعٖ
  ەثەْ. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌٗئکبؼٚثبؼی کۆِەاڵیەری ثەڕێٛە

  د ٔییٗ، ٔٙب قێکف ثبثٗ ریعا رٗ ٔٛ ــ ِێؽظایٗژِی  قیكزٗ
ن  ٔعیٓ ثۆچٛٚٔی ٖٚ ٚ چٗ ؾێٕێذ ثٗٗ ئ  ٚ قٕٛٚؼٖ ڵکٛ ئٗ ثٗ

٘زع کبؼٌێىی ... ، یبقب، ِۆؼاڵ، ئبثٛٚؼیری، ئبییٓ ضؿِبیٗ
ٚ ئبقٛٚظەییعا  ٌە ئبٚەظأی .کبدٗ ئ ظؼٚقذ رێعاؾیٕعٚٚیبْ 

ەگؽیزەٚە. ٌە نبکبؼێکیعا ثەَ نێٛاؾە پؽ ئیەکیبْ پێ 
 ڵێذ:  ٖ ظثە٘بیە چٛٚەرە ٔێٛ ئەٚ ثٛاؼەٚ 

 هبّا  ن خیٌبى کؽظم ثَ بًی ٍّــەًــخ
 ا!بڵی ئبّـبڵیبّا( هــــی )ه  ثیجَ(َ ـــ)ز

 
 ۆؼی ػیٌنـــاڵڵی ثێ ًیکبزی زَ ـــــز

 تبّا ّ فَ  ؼع بظیؽی نَـــْتێ ًـــخ  ثَ
 
 بڵی چبّمــــی ئ ؼظٍَ ـــتگبُی پ فبفٍَ ؾ

 ثێ ثۆ ثّْن ّ ؾاّا  زْخلَ  ن هْثبؼٍ
 

 بُیعـــيلی ن ٍّ، يیعالی ڕًّّوبّّ
 گ ّ ظاّاــً ؼاى ثێ ظٍ ڵ نبیی کَ گَ لَ

 
 ّْؼییفی زْض ّ کَ م  ّیًبڵی ثێ کَ

 ػٌی ئبّا پؽقی، یَ ؼ ظٍ گَ بلی(ــ)ًلە 
(41 1400- 401) 

ٚ  ٔعیٓ ثۆچٛٚٔی ؼۆنٕجیؽی چٗ  یٗ َ ّٔٛٚٔٗ ئٗ
ٔعیٓ ؼٚٚی ئبییٕی، کٌٛزٛٚؼی،  چٗ  ٌٗ  نبؼقزبٔی ریبیٗ

ظا  ؾٔٗ َ ِٗ ظیعی ئٗ  . ٌٗ(٣)ؾٚٚی ِؽۆڤەٚە ٚ ئبؼٖ ِک چٗ
ٚ  ٚ گٛٔدبٔعٔٗ ؼؾرؽیٓ ٘ێؿی ظؼٚقزجْٛٚ ؼۆنٕجیؽی ثٗ

ؼٚٚی فێؽثْٛٚ، یبقب،  .ْٚ کٗ ئەؼ ٚێعا ظٖ ؼکەکبْ ٌٗئە

                                                           
ٛظ ِٛزەِەظ، کۆڕی ؾأیبؼی کٛؼظ، ثڕٚأە چەپکێه ٌە گٛڵؿاؼی ٔبٌی، ِەقع( ٣

 .١٩٧٦ثەغعا، 
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  ٖٚ ؼظٖ ؼٖٚ پٗ  ی ٌٗ ِبٔٗ ِٛٚ ئٗ ٚنذ، ٘ٗ ؼٖ
ٚ  . ثٗ خێجٛٚٔی ظاٚٔەرێ خێجٗ   ٚ رٛأبیی کؽظٖٚٚ قزٗ ؼخٗ ثٗ
ٚ چێژێکی ٚای  ظا٘ێٕبٔێکی ٔٛێ  ٖٚ ؼیزٗ ٘بٚ ٔٗ ثٗ

ڵ چیژٚ رٛأبٚ قؽٚنزی  گٗ ٌٗکە اڵٚکؽظٚٚە،  رێکٗ
یعا ٘بٚقۀگی  کٗ ؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼٖؼۆنٕجیؽی، نب
ٚ ثە   کبٔی ٔبٌیعا ؼاقزیٓ نیعؽٖ ٌٗ   ِبٔٗ کؽظٚٚٔەرەٚە. ئٗ

 ئبنکؽا ظیبؼْ. 
ِی  ٚ قیكزٗ ؼی ٚؼیبیی ٌە ؼقکبْ الی ٔبٌی ٘ٛٔٗ

ؼ ضبڵێکی  قٗ  کبرٗ ظٖ  ڵگبظا ِزّبٔٗ ری ثبٚی کۆِٗ اڵیٗ کۆِٗ
 ٚ ٚیم ئبِبژەکؽظٔە. رٛأیٛیەری ئٗ ئٗ ِؽڤبٔەی گؽٔگ 

ٚأیعا  ؼی ؾِبٔٗٚقٕٛ  ٌٗ  ی، کٗ ثێٙبٚربیبٔٗ  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ
کبؼی ٔٛێیبْ   ٔبٌی ضۆیعاثٖٛٚ ییرٛأب  ٚ ٌٗ  ٔٛێٕێٗ ئضۆی 

. ٚەک ٌە  یٗ نی ٘ٗ ظیبؼٖ  ٚ پێگٗ ئٗ  ؼ ثۆیٗ ٘ٗ .ٌێعاثٙێٕێذ
 ڵێذ:ٖ ظظێڕێ نیعؽی پڕ ئبِبژەی ٌێٛأٍێٛی ؾأیبؼییعا 

 
 قۆؾنێکی ًەفەـ ّ نۆڕنی ًبئیی ًبثێ

 ثە هەػٌبیێکە، ُەؼیەکە ًەّػە غیٌبیێکە
(160141) 

پەؼٚەؼظە ثە یەکێک ٌە کۆڵەکە قەؼەکیەکبٔی 
ٚ  ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ظاظۀؽێذ. خگە ٌەٚ یەکە گؽٔگ

کؽظْ ئەٚە ؼۆنٕجیؽی، ەکبؼایبٔەی پێهزؽ ثبقّبْ ٌێٛ
  :نبؼقزبٔی ضبٚۀی چٛاؼ کۆڵەکەی پزەٚە

 ؼێکطكزٕی ئبثٛٚؼی.  یەکەمیان:
 ٘بکبْ ِی ثٗ ٚارە قیكزٗ .نێٛاؾی یبقب :دووەمیان

 . ئەگؽێزەٚە
 ی قیبقی.   پێکٙبرٗ سێیەمیان:
  (٢١٢:٢١)      ؼظەیە ؼٖٚ ی پٗ نێٛاؾ چوارەمیان:

 
ٚ  ؼۆنٕجیؽی  ٚ کۆڵەکبٔەْ ئٗ  َ کۆڵەکبٔە ئٗ

ٔعیٓ ؼاڕەٚٚ چۀعیٓ  چٗ  .نبؼقزبٔییبْ ؼاگیؽکؽظٚٚە
ریبْ ٌە  ِؽۆڤبیٗی  ڵگب کۆِٗ ، کەثبٔێژەی ٌەقەؼ ظؼٚقزجٛٚە

ؼ ئبقزێکی  ٘ٗ  ڵگبیە ٌٗ ئیزؽ ئەٚ کۆِٗ .قەؼ ٚەقزبٚە
پێهکەٚرٕعا ثێذ. ٚەک ئەٚ نبکبؼە ِێژٚٚییەی ثۆ قٛپبی 

 ڵێذ:  ٖ ظئەٚ قەؼظەِەی لەڵەِڕەٚی ثبثبٔی ٚرٛٚەٚ 
       

 ئەم طبلوە هْهتبؾە کەّا ضبيًەیی نبُي
 ئبنْثی ظڵی هەهلەکەت ّ لەلجی قْپبُي      

 
 ڵێذ: کۆربیی نیعؽەکەٚ ظٖ ربئەگبرە

 
 ثە ضْظا زەیفە ظەڕەًدێٌی ظڵی ضۆت )ًبلی(
 ئەم طبلوە هەضًْيە ُەهّْ يبزیجی خبُي         

(41 1.12-.14) 
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 ،ؼۆنٕجیؽی ەٚە(ئێعٚاؼظ قبپیؽ)ٌە ؼٚأگەی 
ٚ   ٔع ئەگؽێزەٚە رّٗ ڵکبٔی ربیجٗ ٔٙب ضٗ رٗ د نبؼقزبٔییٗ

 ٚ کبْ یكزٗژۆٌٔزؽۆپۆ ئٗ ٚ  ِێژٚٚٔٛٚقبْ
  پێکٙبرٗ ثٗ  .ە٘ێٕٓئیکبؼ ٘زع ثٗ...ٚ   کبْ یكزٗژۆٌئبؼکیۆ
  ظارٗ ی ئٗ ڵگب ری کۆِٗ اڵیٗ کبٔی ژیبٔی کۆِٗ ٚ ٔبِبظیٗ ِبظی

 . (٢٣١:٨)َ ڵٗ لٗ
ثێذ ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی  ی قبپیؽ َ ٚاربیٗ ثٗ

کی  ٚاربیٗئەٚە ٚرٕعا ثێذ  ٚ پٍەیەکی پێهکٗ ؼ ئبقذ ٘ٗ ٌٗ 
رؽی  کبد. ظیٛێکی ئٗ قزٗ ؼخٗ ڵ ِؽۆڤعا ثٗ گٗ ٌٗ کۆگیؽیی

ری ِؽۆڤ  قبیٗ ثۆ کٗ  یٗ ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ئبِبژٖ
ٚ  ک ٚؼٚٚژێٕەؼیکی ظا٘ێٕەؼی ثیؽی ضۆی، ٖٚ

  ثٛاؼٖ ٌٗ  کؽظٔەٚأەثیؽئەٚ    کبؼ٘ێٕەؼی رٛأبیی ثٗ
 ٌەَ الیۀەٚە ٔبٌی ضۆی ثە (٨٠:٩)رعا. کبٔی ِبؼیفٗ خیبٚاؾٖ

   ٌیمەٚ رٛأبییئبقزی گەنەی ثیؽٚ قە چبکی ٘ەقزی ثە
ٚ  ٌە نیعؽێکیعا ٌە ظڵكۆؾی .ؾأكزی ضۆی کؽظٚٚە

کە ثێٓ  ،کبد ثەرۀگەٚە ٘برٕیەٚە ٘بٚاؼ ثۆ ضەڵکی ظٖ
 ڵێذ:ٖ ظ .ٚ رٛٚنی ٘ەڵە ٔەثٓ قەٌیمەٚ ئەؾِٛٚٔیبْ ثعارێ

   
 ّ ثەقتە ؾّثبًي،  ضەڵمی کە ُەهّْ کۆظەکي

 ثجیەى نیؼؽی قەلیمی )ًبلی(ّ لە   ثب ثێي   
(641141) 

  گۆڕأعایٗ  ەد ٌٗیٚ نبؼقزبٔی ؼۆنٕجیؽی  َ پێیٗ ثٗ
  رێکی ظیبؼٚ ربیجەری ثٗ قڵٗ ک ضٗ بٔە ٖٚیئەٚ گۆڕأکبؼی

ٚ  قزٙێٕبْ ظٖ ثٗ   رٛأبیی ٌکێٓ، ثەٚ ِەؼخەی  ظٖ  ٖٚ ِؽۆڤٗ
ٚأی ٌە ؾأكزی ِبظی یبضٛظ کۆِەاڵیەریعا  ؼفؽٖ ٚ ثٗ ظا٘ێٕبْ

ِٛٚ  ٘ٗک  کەقێکە ٔٗربکە ؼٚٚٔجیؽ   ثێذ. ثە ٚارب ٘ٗ
ِکی  ٚ چٗ ِکی ؼۆنٕجیؽی . چٗ ڵگب ٔعاِبٔی کۆِٗ ئٗ

ڵ ِیؽاریی الیۀە  گٗ ٔعێک خبؼ ٌٗ نبؼقزبٔی ٘ٗ
ٚ ظا٘ێٕبٔی ٔٛێی ریبظا  ثێذ ڵ ظٖ ڵگبظا رێکٗ ٔبِبظییەکبٔی کۆِٗ

 قزٙێٕبٔە ظٖ ەچٕە ضبٔەی ثٗئ .ەظۆؾؼێزەٚەئ
ٚ  ەثٓئرؽظا رێٙەڵکێم  ڵ ثٛاؼەکبٔی گٗ ٌٗ بیەریەکبٔەٚە.ِؽۆڤ

ثۆ ئەٚ  .ەکەٚێذئبقزی ثەؼەٚپێهچٛٚٔی ریبظا ظەؼئ
ٚ  ثجٕە گؽٔگزؽیٓ  ثژێؽێذ، کٗ ئەڵ ٔعێک ٘ۆکبؼ ٘ٗ ِ٘ٗەثەقزە 

ؼۆنٕجیؽی،  ثٗ جٛٚٔی ٘ؿؼی قز یٖٛ پٗ٘ۆکبؼی رؽیٓ  ٚؼٖ گٗ
. ٔبٌی ٌەَ الیۀەٚە (١٢٥:٩) ٌکێٕێذئەٚ پێٛەی  نبؼقزبٔیەرەٚە

ثە  .ٚاثەقزەیەکی ِبؼیفی گەٚؼەی ظا٘ێٕبٚە
ضۆیعا ثٛٚثێذ ئەٚ   ۆڕکؽظٔێه ِەگەؼ ٘ەؼ ٌە رٛأبییئبٌٛگ

ٚأە ثکبد. ثؿأە ٌەَ ئبیەرەٚە:  ثەؼفؽٖ ٘ؿؼییەکێجەؼکێ 
 ڵێذ:ٖ ظ)ِثً ٔٛؼە وّهکبح فیٙب ِصجبذ(  چیّبْ پێ 

 
 خبهی تبلی هەیکەظە هیهکبتی لیٌعیلی ظڵە

 نیهە پڕ لەؼلەف لە ؼەفڕەف نبُی ػبلی ڕەفڕەفە  
(141141)
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نیعؽی   چۀعیٓ پبؼچٗ  نیعؽٖٚ  ٌٗ  ٔبٌی خگٗ
ی  ثیجٗ ثۆ ِؽظٔی ثبٚکی زٗ ی، کەرؽی ٘ەیە ٌەٚأە ٔبیبثی

یٍی  ِٗ یبْ ثۆ ثێ ١٤٤-١٣٧، يعاٌە ظیٛأکەی  گٛرٖٛٚ
ٚ  ؼۆنٕجیؽی  ٌٗ  ٖٚ ٔێکٗ ٔع الیٗ چٗ  ضۆی ٌٗ  ثیجٗ ضٛظی زٗ

ٚ ٌەظیعی ضۆیەٚە ئبِبژەی ئەٚ  نبؼقزبٔی ظٚاٖٚ
 . (٤)کؽظٚٚەثەؼاٚؼظەی ثە چۀع ثٕەِبیەک 

رؽی ظٔیب ٌە ؾۆؼ الیۀی  ٔبٌی ٚەک ؾۆؼ ثیؽِۀعی
ثە کە ٚ کۆِەاڵیەریەٚە ٌە ئبییٕی ؼٚأیٛٚە،  قبیکۆٌۆژی

ٚ ضٛای ؾأیٛٚە.  ثیؽێکی ِؽۆڤبٔەی ٚاثەقزەی ظڵی ِؽۆڤ
ٚ ظڵی ٚاثەقزەی  ٚەک خۆؼێه ظڵكۆؾی ٘ەقذ

ثٛٚٔەٚەؼێه کؽظٚٚە، کە ؾۆؼ ٌە ضۆی ثە ٘ێؿٚ 
کە  ،ە ثە گهزی ٚا ٌە ِؽۆڤ ظەکبدگەٚؼەرؽە، ٘ەؼ ئەِەن

 ٚ چی .ثجبد خیبخیب  رؽاظیكیپۀب ثۆ ٔٛێژٚ  ثپبڕیزەٚەٚ
ٚ   گؽٔگیثەالٚە ثەؼؾرؽٚ گەٚؼەرؽ ثێذ ئبِبژەٚ  یکبِە

٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٌە الٚاؾی  .ربیجەریبْ ثۆ ؼێه ثطبدثۆٔەی 
ٔبٌی ٌەَ ؼٚأگەیەٚە ئەِۀعە  .ِؽۆڤەٚە ثەؼخەقزەثْٛٚ

ٚ ثیؽە  ٌەٚ ٘ۆنٛگۆلثبٚەڕی ثە ضۆی ٘ەثٛٚە 
 ٚٚ ؾأیبؼی گؽرٛٚە ظەقزی ؾأكذ یەٚەٚأەەثەؼفؽ

گۆڕأکبؼی ثٛٔیبظٔەؼأەی ٌە ثؽی الٚاؾثْٛٚ ریبظا 
  :ظەؼضكزٛٚە

                                                           
 .(٥٩٦-٥٩٢)ثڕٚأە ظیٛأی ٔبٌی، ي  ( ٤

 طیفلێکی فەُیوە، ئەنکن، کە لەگەڵ ػەنموە
 ُۆنن، کە لەگەڵ ضۆنوە، پیؽێکی ًەؾاًە           

(11.141) 
ئەِە ٘ەؼ ئەٚەیە، کە فەیٍەقٛفی یۆٔبْ 

ئبِبژەی پێعاٚە ثەؼاِجەؼ ثٗ خۀگی  (ۆـؼثیکۆٗ ئ)
ەرٛأؽێذ ٌێؽەٚە ئ .ؾٚٚ ؾٚ ئبؼٖ ثەؼظەٚاِی ٔێٛاْ ثیؽٚ زٗ

الی ٔبٌی  ٘ەقذ ثە قەؼکەٚرٕی ثیؽٚ ثەالٚۀبٔی قۆؾ
ئەگەؼ رەِبنبیەکی نیعؽی پبڕأەٚەی ِەظیٕە ضۆثکؽێذ. 

ثەیزیعا ئەٚ ؼاقزییە  ٧٤ثکەیٓ ٌە ظیٛأەکەیعا ٌە نیعؽێکی 
ٚەن ٔبٌی ضۆی ٔبٌی ٕێذ، کە ٚاثەقزەی ثیؽەٚ ظەقەٌّێ

 ڵێذ: ٖ ظ ٚ ظۀبقێٕێذ
 

 بڵە، ًەّەن ًەػتەـــــبڕاًەّەی زـــهْؼاظم غیللەت ّ پ
 ْؼظاًە، کە لْؼئبًت ثەًب ضْاًەـــثە چەى ثەیتێکی ک

 ئەگەؼچی کْؼظی ظەّؼی نبؼەؾّّؼی لەقْەتن، ئەهوب
 ەفیغ ّ فەضلی هەًٌبًەـــّەقیلەم طەیجەّّ زلوی ن

(441141) 
ئەِە ثەنێکە ٌەٚ گۆڕأکبؼییە ثیؽییبٔەی ؼۆنٕجیؽی، 

کبرەٚە،  ٚٚی ٔۆژۀجٛٚٔەٚە ظٖڕ٘ێؿی ٔٛێ ثەؼەٚکە 
٘ەؼچی پهکۆڵە ثە ظەؼگبکبٔی ؾأكزەٚە ثکؽێٕەٚە  ٚەکٛرب

ٖٚ. کبیەنٛێٕی ؾیبرؽ، ثیؽی گەٚؼەرؽ، کبؼی ٔٛێ ثێزە 
 ڵێذ: ٖ ظٔبٌی ضۆی ئەَ ؼاقزییەی ئبِبژە پێعاٚە، 
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 ەظە ّا ظیعە ّەکْ زلمەیی ظەؼ هبؾ زیؽەت
 هبیە ًییە ػبنیمی ثێچبؼە، )ثفؽهب( ! ثێ

(44.141) 
رؽظا  ٚ ثۆٔەی ٌەَ ؼٚأگەیەٚە ٌە چۀعیٓ نٛێٓ

کبٔیعا  نیعؽٖ  نبکبؼٖ  ٌٗ .گؽٔگی کبؼی ثیؽی ظیبؼیکؽظٚٚە
 نبکبؼە ثکە: َکبؼیٙیٕبْٚ. ثۆ ّٔٛٚٔە قەیؽی ئە ثٗ

 
 یفلی ڕەضیغّ کەم ثێ نکەم ّ زیؽو ّەکّْ ط ثێم 
 ەلنـــێ زییـــــکن ّ ثــــێ نـــّ ث کەم ــــە ثێهــــؾاّی

(0:4141) 
ٚ  ٌٗ  کێکٗ ٚ نبؼقزبٔی یٗ ِٙێٕبٔی ؼۆنٕجیؽی ؼ٘ٗ ثٗ

٘ۆی   ٔیەری ثٗ ٔٙب ِؽۆڤ ضۆی ضبٖٚ ثەؼ٘ەِبٔەی رٗ
یەٚە  َ ؼێگٗ ؾِبْ؛ ٌٗ  ٌٗ ٗ یثؽیزی  ، کٗ ِبٖٚ گؽٔگزؽیٓ ثٕٗ

ِێژٚٚ  ٚ ٚؼ، ثْٛٚؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛ
،  ٖٚ گٛێؿؼێٕٗ رؽ ظٖ کی یٗ ٖٚ ثۆ ٔٗ  ٖٚ کٗ یٗ ٖٚ ٔٗ  ٚەٚ ٌٗ ثٕٗ کۆظٖ
ڕێژؼێذ،  ؼ ظائٗ قٗ ؾأكزی ٌٗٚ  ٚ ٘ٛٔەؼی ی ثیؽی ثٕەِب

ثٛٚە  ٘ەؼ ٌەقەؼەربٚە ٔبٌی ثەٚ نێٛەیەی ضۆی ِەثەقزی
ٚ  ٚ ظڵكۆؾی ئەَ الیۀەی یەکالکؽظۆرەٚە، ٔبِەی ثەؼگؽی

ٚیكزی ثٛٚە  .گەیبٔعٚٚە ثە رۀگەٚە٘برٕی ضۆی
گۆڕأکبؼی ثٛٔیعٔەؼأەی ٌە قەؼ ظاژؼێذ. ئەَ ؼاقزییە ٌە 

ظا ثە رەٚاٚی ثە ؼچبٚ  کڕۆکی ئەَ نیعؽەی ٔبٌی
 ەکەٚێذ:ظ

 بُی ظّلجەؼیــُیعی فیکؽم، کە ثێتە خیلْە گـــبن
 بًی ظەکبــــــْؼثـــیؽیٌی ثە لـــنبُی ضْقؽەّ ڕۆزی ن

 ەهبلــبؼاییی کًّْکی ضبهەی هي، کە ثێتە هەػٌبئ
 )هبًی( ظەکب ْؼەتیــەط ثە ضەط  ئیظِبؼی ًەلهی يض

 ثە کْؼظی ّ فبؼقی، ّ لّْەتی طەثؼن ئیكتیطبػە 
 ەقپبًی ظەکبـــــیْ چ بالکیــــبؼەثی، ئیظِبؼی چـــــــػ

(42.141-421) 

٘ەؼ ٌێؽەنەٚە ٔەڕەی ؾِبٔی ضكزۆرەکبؼٚ 
أكزە ٚ ضەڵکی ٌەٚ ؾ ِەثەقزێزی ئەٚ ثٕەِبیبٔە ثپبؼێؿێذ

 ڵێذ:ٖ کە ظثەؼفؽاٚأە ئبگبظاؼ ثکبرەٚە، 
 

 نیؼؽی ضەڵمی کەی ظەگبتە نیؼؽی هي ثۆ ًبؾکی؟!
 کەی لە ظیممەتعا پەته ظەػْا لەگەڵ ُەّظا ظەکب؟!  

(421141) 
ظا  ثٕەِبکبٔی ؼۆنٕجیؽی ئەگەؼ ٌە نبکبؼەکبٔی ٔبٌی

ەثٕەٚەٚ ئثطەیٕەڕٚٚ ٘بٚنێٛەی کؽظاؼە کۆِەاڵیەرییەکبْ 
ەی قیكزّێه ٚەک ٘ەؼ ثەنێک ٌە ظەثٓ ثٗ ؼێچک

ٚ کۆِەاڵیەریعا  ژیبٔی ِبظی نبؼقزبٔی پێکٙبرەکبٔی
 ٚە(٦)(ەؼٚائٚ  ٚ ٔبٚەڕۆک ؼەٚاڵەد). ٔبٌی ٌە (٥)ثٓ نعاؼظٖ ثٗ

                                                           
ثۆ ّٔٛٚٔە پێکٙبرەی ئبثٛٚؼی ثۀعە ثە کۆِەڵێه پێکب٘زەی قیكزەِی  (٥

ٚ پۆپی ٚەک  ضەڵکەٚ چۀعیٓ ٌه  ٚ کۆِەاڵیەریەٚە، کە ئبقٛٚظەیی ؼۆنٕجیؽی
ؼکی  ە ٘ەٚڵی ثەظەقزٙێٕبٔی ٗئثێزەٚە. ک ثبؾؼگبٔی کهزٛکبڵ ضؿِەرگٛؾاؼی ٌێٗئ

ٚ  ٚ ...٘زع ئەظاد. ٘ەؼ ئەَ پێکب٘برەیە ثٛاؼی ضێؿاْ ٚ نٛێٓ ظاثیٕکؽظٔی ثژێٛی
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ثە ٔێٛ قؽٚنزی ؼۆنٕجیؽیعا نۆڕثۆرەٚە، قێ ثٕەِبی 
ٚ ؼاقزیی  گؽٔگی ٌێ ثەؼخەقزەکؽظْٚٚ: کەقبیەری

ەکبْ. ٌە یەکێک ٌە ٚ پۆی ؼایەڵەی پەیٛۀعیی ٚ ربْ ِبظی
 ڵێذ:ٖ ظنیعؽە ثەؼؾەکبٔیعا 

 
 ەثی ئەلعاذـــقبلی ّەؼە ؼەًگیي کە ثە پەًدە ل

 ەؼ ؼازە، ظەڵێي1 ڕازەتی ئەڕّاذـــلە ق، ثەم ؼازە
 ْؼی ػال ًْؼـثەم کبقە لەقەؼ پەًدە ظەڵێي 1 ً

 ەظەزعا ّەکْ هیًجبذـکبتی لـبًە لە هیهــــــــڕەضه
 ەتتبذـزوەتی فّ ڕە  لەطؽێکە لە ثەزؽی کەؼەم

 ەؼثەتی تْففبذـــّ ن ی ػیٌەة ـبؼەلی کەؼهـــەن ػــً
 ثەّ ظەقتە کەّا هەؼُەهە ثۆ ئەم ظڵە ضەقتە،

 بیم ئەّە هیفتبذـــــبثی گْنـەًدە کە ثۆ ثـــەّ پـث
 ەًمب،ــثەّ ظەًٌی فْؼاتە کە ظەکب پەنهە ثە ػ

 بضە ثە تیوكبذـە ظەکب ثـــەّ ضْهی ًیلە کــەن لـــً

                                                                                                                      
.  ٚ ئێؽکیۆٌۆژی ثە ٘ەؼظٚٚ ثەنەکەیەٚە ظیبؼیئەکبد قیكزەِی قیبقی ئبییٕی

   .کبد رؽ ظیبؼی ئٗ ، کە ؾۆؼ ثبثەری ٚ ثە٘بٚ ؾِبْ ٚٔەؼیذ ثٕەِبیەکە ثۆ ظاة
ٚ  ییە ٌە نێٛاؾی ظەؼەٚەٚ ؼٚٚثەؼٚ لەثبؼەٚ ِبٚەی ٚەقفؼەٚاڵەد ثؽیز (٦

ِێژٚٚ ...٘زع. ٔێٛەڕۆن: ثؽیزییە ٌەٚ ٘ەقزەی ٌەٚ ؼەٚاڵەرە ئەظٚێذ، ٌە ؼٚٚی 
ٚ ... ربکٛ ئەٚ   ٚ ضۆثەضهیٓ ٚ ؼاقزگۆیی ٚ ضۆنەٚیكزی ٚ پیؽۆؾی ؼەقۀبی

ٚ ٌە کۆربییعا ٚەک ؼۆذ  کبرەی ٌەگەڵ ئیكزبریکبظا، ئبٚێزەی یەن ئەثٓ
 ئەثؽێذ، ٌە ؼێگەی ؼەِؿەٚە ٘ەٚڵ ظەظاد ؼاقزییە ٔبظیبؼەکبْ ظەؼثطبد.ٔبٚ
 

 ظەزێ پڕ فەؼەزی ثێ تەڕەذ ّ غەمپڕ کە لە
 بألفؽاذـــــلٌي ثبّلٌي، ّ ًبظ هٌي ّ غبؾــــــــً

 لەم گەؼظنی هیٌبیە کەّا ظەّؼە، ًە خەّؼە
 هەکە ئیلسبذ )ًبلی(ەؼەهی قبیمە ــــبلی کــــق

(461141-461) 

ٚ نؽۆڤەی ؼۆنٕجیؽییە ٌە  ئەٚ ظاثەنکؽظْ
ەٚؼەْ نیعؽەکبٔی ئەَ ِەؾٔە ِؽۆڤەی کٛؼظظا ئەٚۀعە گ

کبَ  ەقەٌّێذ ٌەئٚ ٌێکۆڵیٕەٚەٚە  ٌە ؼێگبی ثەظٚاچْٛٚ
ثۆ ئەٚ کڵێهەیەی ٚیكزی . ئبقزی ثەؼؾی ثیؽکؽظٔەٚەظایە

ٚ ئەیطبرە ضبٔەی ؼێکطكزٕەٚەٚ ثٛٚٔیبْ  ثبقکؽظٔێزی
ٚ ؾأكزەی ثەظەقزی  ئەظارێ. ٔبٌی ٘ەٚڵیعاٚە ثەٚ ؾأكذ

ٌە  .٘ێٕبٚە ٌە قٕٛٚؼی  ضەقڵەری ِؽۆڤبیەری ظەؼٔەچێذ
بْ کبریهعا پبؼێؿگبؼی ٌێکؽظٚٚەٚ ثەؼؾ ؼایگؽرٛٚە. ٘ەِ

رێڕٚأیٕی ِؽۆڤبیەری ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ نیعؽأەظا ٘ەقذ پێ 
ٚ ضۆنەٚیكزی ؼاقزەلیٕەی  ەکؽێذ، کە ثبـ ٌە عەنكئ

 ڵێذ:ٖ ظٚەک ضۆی  .ِؽۆڤ ظەکەْ
 

 چبّی هي ثەزؽی هْزیطی تۆیە ثۆ ظەفؼی گەؾەًع
 ي ظەکبگْڵ ثە ظڵ پەؼژی )ًبلی(لێت هْػەییەى ثێ کە 

(441141)  

ەٚە ؼاقزییەکی گەٚؼە ثۆ ئێكزبی یٚأی ٌەَ ثەؼفؽٖ
ِؽۆڤ ئەقەٌّێٕێذ، کە ِؽۆڤ ثەؼ٘ەِی ؼاثؽظٚٚە چ 
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پێٛیكزی ثە ئبڵٛظەثٛٚٔی ِبظی پبؼەٚ پێگەی ظا٘برٛٚی 
ٚ ئبؾاظٚ  پێٛیكزی ثە ژیبٔی پڕقەؼٚەؼی .ٔییە

ٌەَ پبؼچە نیعؽە ٔیٛ ظێؽە  .ضۆنەٚیكزی ئێكزبیەری
ٚ ضەقڵەرە ِؽۆڤبیەرییە ثە ئبنکؽا ٘ەقذ پێ عەؼەثیەظا ئە

 ەکؽێذ:  ظ
 

 ظًیب ثە فیعای لەظظی ثکە، ظاهەًی ثگؽە
 طْثی لوي اضتبؼ ػلی الوبل هآال!

(44.141) 
ٔبٌی ٌە ژیٕگەیەکی ظیبؼیکؽاٚی قٕٛٚؼظاؼەٚە 
رٛأیٛیەری ِێژٚٚی لۆٔبغێکی ظیبؼ ثۆ ٔەٚەکبٔی ظٚای 

یبة ضۆی ظەقزٕیهبْ ثکبد، ثە نێٛەیەکی ؾۆؼ ٔب
 کبد:ٖ ظِێژِٚٚبْ ثۆ ثبـ 

 
 )تؤؼیص خن( تەئؽیطیە (ًبلیب)نبُی خەم خب 

 ڵێي لەم ػەيؽەظا ئەقکەًعەؼی خەم خب ًەثّْا ًەظ
(.11141) 

ٚ نبؼقزبٔی  ئەِەل ٚاربی گٛاقزٕەٚەی ؼۆنٕجیؽی
ٌە ٔەٚەیەکەٚە ثۆ ٔەٚەیەکیزؽٚ چۀعیٓ  .کبد ِكۆگەؼ ظٖ

پبل ضۆیی ٌێٛە  ٘زع... ٚ  ٚ ِێژٚٚٔبـ ٚ ؾِبٕٔبـ کەقبیەری
ٚ ئبؾایەری  یی  ئەَ الیۀە ٌە ثڕیبؼظأی ثە رٛأب .پێعەگەْ

ِؽۆڤ ضۆیەٚەیەری، ثە ِەثەقذ ثێذ، یبضٛظ ثێ 

ئەٚە ثەپێی پێٛیكذ  .ربیجەد ثێذ، یبضٛظ گهزی .ِەثەقذ
ٚ  ثێذٗ ئرؽی ٌە قەؼ کەڵەکە  ثٕەِبی ثە ظەقزٙێٕؽاٚی

کبد. ٗ ئظەٚڵەِۀع  ٚ ٔەرەٚەیی پێ ؼۆنٕجیؽی ِؽۆڤبیەری
ٔبٌی ٘ەؼ ٌە قەؼەربٚە ِزّبٔەی کؽظۆرە قەؼ ئەٚ 

ٚ ئەؾِٛٚٔبٔەی ٌەٚ قەؼظەِەظا  ٚ ؾأكذ ؾأیبؼی
ثە نێٛاؾێکی گٛٔدبٚ کؽظٚٚٔی ثٗ کە ثەظەقزی ٘ێٕبْٚ، 

ثٕەِبیەکی ؼۆنٕجیؽی ٔبٚچەکەٚ ظەٚؼٚثەؼی ٌە ثٛٚٔی 
ٚەک  .ٔەرەٚەیەکی ٚەک ضۆیبْ پێ ئبگبظاؼ کؽظۆرەٚە

ەظەقزٙێٕؽاٚ ثەکبؼیٙێٕبٚە ثۆ ضەقڵەرێکی ِێژٚٚیی ث
 .ئەٚ ِەثەقزە پێگەیبٔعٔی

  ؾٔٗ َ ِٗ الی ئٗ  ڵگب ِێژٚیی کۆِٗ  ؼگؽرٓ ٌٗ ٔع ٖٚ پە
ری پێعاٚە.  ٚاٖٚ ٚالیعی رٗگؽٔگییەکی   ؾۆؼ گؽٔگ ثٖٛٚ

یٓ  ظٚاچٛٚٔی ثۆ ثکٗ ؼ ثٗ گٗ نیعؽێکعا ئٗ  پبؼچٗ  رب ٌٗ ٖٚ ئٗ
کبد، ٗ ئ  ٚیمٚ نکبٔعٔی ظاؼ کعۆٔی ؼی ِٗ ٔعٖ قکٗ ثبقی ئٗ

ؼٖ  کی ٘ٗ یٗ ٖٚ ثیؽ٘ێٕبٔٗ ٚ ئێكزبل ٖٚ  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ثۆ ئٗ  کٗ
 . ( ٧)ٖٚٚ ؾیٕعٚ گؽٔگ

ەکؽێذ ٌە ئرؽی ؼۆنٕجیؽی الی ٔبٌی  الیۀێکی
ئەَ ثٕەِبی  .ثیؽکؽظٔەٚەٚ کؽظاؼٚ ؼەفزبؼظا ثجیٕؽێٕەٚە

ؼۆنٕجییؽیبٔە الی ٔبٌی ٚەک پێهزؽ ئبِبژەِبْ پێعا ٌە 
ٌە  .ٚ ئبِبژەییەکبٔعا ظەؼکەٚرْٛٚ ەریٚ کۆِەاڵی ثٛاؼە ِبظی

                                                           
 ٌٗ ظیٛأی ٔبٌی. ٢٥٥ثڕٚأٗ: ي(  ٧
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ژیٕگەی ِبظیەٚە کەؼەقەٚ ئبقەٚاؼٚ ظاؼٚپەؼظٚی 
ٔەیٙێهزٛٚە ٌە ؼٚٚی  ، کەقؽٚنی گۆڕیٛٚە

 .ە ِؽۆڤبٔەکەی ٚٔجکبدیٚ ئبِبژەٚە گبؼیگەؼی کۆِەاڵیەری
ثەڵکٛ ٌە ظاڕنزٕیعا ئبقزی ثەؼؾی ؼۆنٕجیؽی پێٛە 

 ِبڵیْٛٚ.ٌێعأەِۆؼکە ضۆِبڵییە کٛؼظییەکەنی  ٌکبٔعٚٚەٚ
٘بٚقۀگی  ەکیٚ کؽظەٚەظا ٚاثەقزەی ٌە ثیؽٚ ثۆچْٛٚ
  ی کؽظٚٚە.ٚ ٘ەڵكٛکەٚر ٚالیعی کۆِەالیەری

 
 ّ ظەًْێتي ثە ڕۆژ  ب ظەگؽێتـەّ ُەڵعێ، پەًـــهەُـ  ثەن

 ەؼچەم ّ ّەيفی ثؽۆیـــــیڕڕی پەچچەی پــــظا ثگبتە ق
 ەّ ضۆل ڕّّە ثێ پەؼظەیەـەهكی، ظەڵێ1 ئــگەؼ ثڵێن1 ن
 ەؼّی، ظەڵێ1 ئەّ ئەزوەلە کْا گفتْگۆی!ـــــڵێن1 قّەؼ ث
 ۆیبی لەظظی تۆىـــەؼ ظّ ّا خۆثبؼ ّ خـــــــظیعەّّ ظڵ ُ

 خۆی ًەهبهی ظیعەخۆی خۆی ػەؼػەؼ ّ، ظڵ ەؼّی ظڵـــــق
 ب ثە ثەیيـ، هّیْ ظایکی زەثەل ثْ بّکی ڕۆهیــچًْکە ث

 ڕۆژ ّ نەّ، کبفْؼ ّ هیكکی، ڕّّگەًن ضبڵ ظەًکە خۆی
 ەؼّی لەظظت هەّؾًّّە، ئەّ طەثؼەم ُەیەـتن1 قهي گْ

 ەتوبى ظەنۆیــــثە هیؿاثی کیٌبی بلی(ـــــ)ًەّ گْتی1 ــــئ
(6:1141-6:1)   

ؼٚٚٔجیؽی ئەَ ِەؾٔە ٌە کۆِەڵێک کؽظاؼٚ ؼەفزبؼٚ 
ثبثەری ئبییٕی، کۆِەاڵیەری،  .ثیؽی خیبخیب پێىٙبرٛٚە

 ْ.ظٚٚئبؼایی ئبٚێزەی یەکزؽکؽ ٚنە ، ٘ٛٔەؼ، ثە٘ب، ؾِبْ
کبؼێک ٔبکەٚێزە ٘یچ ەکەٚێذ ئٌێؽەظا ثبثەرێىی گؽٔگ ظەؼ

ئەگەؼ ِۆؼکی ئیؽاظەٚ نٛێٓ  ضبٔەی ؼۆنٕجیؽییەٚە
٘ەٚڵیعاٚە  ٔبٌی یەظەقزی ِؽۆڤی پێٛە ٔەثێذ. ٌەثەؼئەٚە

ِؽۆڤ   ییینیعؽەکبٔی ٌە قٕٛٚؼی کؽظەٚەٚ رٛأب
چۀعیٓ  ٚ کی گهزی یٗ ثەظەؼٔەثێذ. کؽظٚٚٔی ثٗ ثیؽۆکٗ

ٚاربی ؼاقزەلیٕەی  ْٚ.ٚ ؾأكزی پێٛەگؽێعاٚثٛاؼی ثبٚەڕ
 ەرەثەؼ. ٔٚ ِؽۆڤبیەری ٌێٙێٕبٚ ضۆنەٚیكزی

 

 غەؼلن ئەهي، ًبؼی قیٌەم گەؼ ًەثێ
 قّْتبّم ئەؾ، ئبّی چبّم گەؼ ًەثێ        

(000141) 
ٚ  گیؽ ٌە ثەظٚاچْٛٚکۆکبرعا ثٕەِبیەکی ٌە ٘ەِبٔ

 ثەظی  ٔبٌیالی ٚ ٘ەڵكۀگبٔعٔەکبٔی ؼۆنٕجیؽی  ثەؼاٚؼظ
ەکؽێٓ. ؾۆؼ کەقی ئەٚ قەؼظەِەٚ ئێكزبل ٘ەثٛٚەٚ ئ

٘ەْ، کە چۀع ؾِبٔێک خگە ٌە ؾِبٔی ظایک ثؿأٓ. ثەاڵَ 
ٚ ٘ەڵٛێكزی  ٔبٌی ئەٚ الیۀەی کؽظۆرە ثٕەِبی گۆڕأکبؼی

 .ئبنکؽای ئبؾاظأەی کٛؼظأەی ضۆیی ٌەقەؼ ظەؼثڕیٛٚە
ضۆی ثڕیبؼی ثەالٚۀبْ، یبضٛظ پەقۀعکؽظٔی ظاْٚ. ٚەک 

ٚ  ظا ئبِبژە ثە رٛأبٚ ظەقەاڵری ئەٚ ٘ەڵٛێكذٌەَ ظێڕە
 ڵێذ:ٖ ظٚ  کبدٗ ئیبٔەی ضۆی   ثڕیبؼٚ رٛأب

 
 (لە نیؼؽا ُەؼّەکْ )ضبکی )ًبلی(هْزەلمەق هەنؽەثی 

 ەؼاپب ؾّلفی ظّّ تبیەـــەیبڵی )کْؼظی(یە، ثەیتی قــض

(412141) 



 ئیسماعیل فەرەج ئەحمەد                         مشتێک لە خەرمانی بیری نالی     ئەحمەد                               ئیسماعیل فەرەج           مشتێک لە خەرمانی بیری نالی               

65                                                                                                                                                             66 

 ڵێذ: ٗ ئیبضٛظ 
 
 ي؟ەؼی غاتی ئەهــەُّـــەؼلە پۆنێ کەی ظەپۆنێ خــــض

 تی ضۆی ثەػْؼیبًی ظەکبــثە ؾّن، خیلْەی، ثێتە ًێْ
(424141) 

 ڵێذ:ٖ ظ یە، کۀەٚەٚیبْ ٌەٚپەڕی ٌەضۆ ؼاؾیجٛ
 

 ضبثیطەی طەثؼن قْاؼە، ئیعظیؼبی نبُیی ُەیە
 ْاًە، ظاّای تەضتی ضبلبًی ظەکبــــــهْزتەنەم ظی        

(420141) 
ثٕەِبیەکی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ربیجەرّۀع ٌە 

٘ەؼ نۆڕثٛٚٔەٚەٚ  .ئەکەْٚ ظا ثەؼچبٚ ەکبٔی ٔبٌینیعؽ
ٚ پٍەی  ٘ەڵکهبٔێک ثە ٔێٛ ظەؼیبی نیعؽەکبٔیعا ثە ئبقذ

کبد، ٘ەِٛٚ ٗ ئ ربیجەرّۀعی ؾیبرؽظا پەٌکێهّبْ
ظاثەنکؽظٔێک ثۆ ٌێکعأەٚەی نیعؽەکبٔی چۀعیٓ 

 ەضبد،ئٚأی ٔٛێ ثەظٚای ضۆیعا ظەؼ ؼفؽٖ ربیجەرّۀعی ثٗ
ی ثۆ ثەؼاٚؼظٚ ثەظٚاظاچٛٚٔ گی گؽٔەثٕە قەؼچبٚەکە ظ

ٚ  . ٘ەؼٚەک ٌەَ نبکبؼەظا چۀعیٓ ثەظٚاچْٛٚئەَ ثٛاؼە
 ڵێذ:ٖ ظ ، کەئەثیٕؽێزەٚە ظاٚاربی ریب
 

 ثبـ  ًییَ (.)ُیّْال  لَ  ؼظٍ فَ  ؼٍ َُّ ّ خَ کي ئَ  لَ
 ثبـ  لی قیٌب ًییَ زیکەم پەؼّەؼییی ثْ ػَ  لَ      

(0..141) 
ٚأی  ؼفؽٖ ٚااڵییەکی ثٗئەِبٔە ئەٚە ئەقەٌّێٕٓ ئباڵٚ 

ؼۆنٕجیؽی الی ئەَ ِەؾٔە ِؽۆڤەی کٛؼظ ٌە ؾۆؼ ثٛاؼی 
ٌە . خیبظا ثەؼخەقزەثٛٚەٚ ثیؽی ظؼٚقزی ثۆ ظاڕنزْٛٚ

پەیڕەٚی یبقبی  ٚ ی ظژٚەقزبْز٘ۀعێ کبرعا ئەیجبرە ئبق
ٚەک ئەٚ ضەٚەی ثە ِەقزٛؼەی  .کبدٗ ئظژایەریەکبْ 

٘ۀعێ خبؼ کە کبغەؾ،  یەریە قەؼٚیەٚە ضكزٛ ئەؼظەاڵٔی
ئبِۆژگبؼی، ٘ۀعێ خبؼ ئەچٕە ضبٔەی ربٚأەٚە، ٌە ٘ەِٛٚ 

. ثٛاؼی پەیٛۀعی (٩)ؼەٚنەکبٔیهعا ِەثەقزەکەی پێکبٚە
ڵگبٚ ربکەکەقعا ئەگەؼ قٕٛؼی ٘ەثٛٚ  ٌە ٔێٛاْ کۆِٗ

ٚ کٌٛزٛٚؼیم  ٚ نبؼقزبٔی ثە٘ەِبْ ئبقذ ؼۆنٕجیؽی
 ٌە ئبقزی قەؼەربییعا ئەیٙێڵێزەٚە. ثە ٚ کبد ظٖ قٕٛؼظاؼ

ٚأی پۆؾەریڤ ٌە  ؼفؽٖ پێچەٚأەٚە ئەگەؼ ثٗ

                                                           
عاٚە ظیبؼٖ یەکعا، چ زیکّٗ ٌە ربلە ظێڕی ٘ۆٔؽاٖٚ( ٨ ٚ  ؼظٖ ؼ گٗ ٚ٘ٗ خٗ  رێکی ٔیهٔب

ٔبٚی   رٗ ِعی زیکّٗ ْ خٗ زیکٗ  یٗ ، ٘یۆڵی ِبظظٖ ٖٚ ٚ ثچٛٚکزؽ ٔبثێٗز ئیزؽ ٌٗ
ٚ  ٚ قؽٚنزٕبقی ٚ پؿیهکی فٗ ٌكٗ ئێكزب ثۆ فٗ  ؾأبکبٔیهٗ  ێک ٌٗک یٗ
  ٌٗ ١٠٧٣ -٩٨٠ٔبٚثبٔگی ئیكالَ  ئیجٓ قیٕب ؾأبی ثٗ  ؼٕٚٔبقیی ثەکبؼظێذ. ظٖ

  یٗ )٘ٗ  َ ٗث ٚ ٘ٗ ٗی َ ِبظٖ ٕ٘عقزبْ ِؽظٚٚە ٘یٌٛی ٘ٗ  ٚ ٌٗ ظایکجٖٛٚ ثٛضبؼا ٌٗ 
ؼظٖ  ؼٖٚ ٚ ٗپ د زیکّٗ  ثٗ  ئبِبژٖ  ِٗٗ ئ  ٚ ٔٗی یٗ ٘ٗ  ٚاٗر  ٖٚ ضٛێٕؽێزٗ ٚالء( ل ظٖ

 (٢٣٧ -٢٣٣ٔبظاد؟. )ثڕٚأە ظیٛأی ٔبٌی، ي 
 ٦٣٠-٦٠٣ثڕٚأە ظیٛأی ٔبٌی ي(  9
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ٚ  پەیٛۀعییەکبٔیعا ثەؼخەقزەثجٓ ئەٚە گەنەٚ پێهکەٚرٓ
ٚ کٌٛزٛٚؼ ؾیبرؽ  ٚ نبؼقزبٔی گۆڕأکبؼی ؼۆنٕجیؽی

ٚەک چۆْ ٌەَ ظٚاییەظا  خّٛخۆڵی رێئەکەٚێذ. ٘ەؼ
ٔبٌی ٌە ئیكزبٔجٛڵ ظۆؾؼایەٚە ثبـ ٌە نێٛەی  کزێجێکی

یبضٛظ ٌەٚ  .(١٠)کبد ٓ ظٖٔبِە ٔٛٚقیٓ، یبضٛظ ظاڕنز
)ِٕبظؽە( یەی ٔبٌی ٌە قعٛظیە پٍەی قەؼکەٚرٕی 

ئەِە ثٛاؼی کؽأەٚەی پەیٛۀعیەکبٔە، کە  (١١)ثەظەقزٙێٕبٚە
ەگێڕێذ. ئەَ ئرب چ ئبقزێک کبؼیگەؼی ٌە ؼۆنٕجیؽیعا 

ٚ کۆِەالیەریەکبٔی  ەقەٌّێٕذ ثٕەِب ِبظیئالیۀە ئەٚە 
ی ٚ کٌٛزٛٚؼ ِؽۆڤ ضۆ ٚ نبؼقزبٔی ؼۆنٕجیؽی

ەکؽیذ ٌەٚ پێکٙبربٔەٚە ثٕەی ئظؼٚقزـیکـؽظْٚٚ، 
 .ٚ ٔۆژۀجٛٚٔەٚەیبْ ٌە قەؼ ظاڕێژؼێذ ظاِەؾؼأعْ

  گۆڕأکبؼی ثە ثٕەِب ٌە ثـەڕێـٛەثـؽظٔـی ژیبٔی
 .ریعا ثەؼخەقزە ثکبد اڵیٗ فزبؼی کۆِٗ ٚ ؼٖ ؼۆژأٗ

ٚ  ٚرٓ ٘ەِٛٚ ئەٚ ِێژٚٚە ٌە ئبقزی گەنەٚ پێهکٗ
 ێذ.کبؼ ثٙێٕ گۆؼأکبؼی ضۆیعا ثٗ

*** 

                                                           
 ثبٌفبؼقیخ اٌّال قەیؽی ِٕبضؽ االٔهبء، رمعیُ ٚنؽذ االثیبد االعؽثیخ(  10

 .٢٠١١یٓ ژضضؽ إٌبٌي اٌهٙؽؾٚؼي، چبثطبٔەی 
ی ربلیکؽظٔەٚە نیعؽییەکەی کؽِبٔدی ظکزٛؼ ظڵهبظ عٍی، ٔبٌی ٌە ثبؾٔە(  11

ِبٔگی زٛؾەیؽأی  ١٤، ژِبؼە Bثەنی  ضٛاؼٚظا، گۆڤبؼی ؾأکۆی قٍێّبٔی،
٢٠٠٤. 
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 داىێنان الی نالی

ٚ ثٛاؼەکبٔی  قەؼ ظا٘ێٕبْثیؽٚ ثۆچٛٚٔی ؾۆؼ ٌە
ٚ  ٘ٛٔەؼٚ نیعؽٚ ؾأكزە قؽٚنزیی ظا٘ێٕبٔ

یەکبْ ٘ەیە، ٘ەؼ ٌە قەظەکبٔی پێهبٔەٚە ٌە خرەکٕەٌۆ
ە ثٛاؼی ثەث بْالیەْ قبیکۆٌۆژیەکبٔەٚە ثەربیجەری گؽٔگی

بقەٚ ؼاڤەی ظا٘ێٕبْ ەکؽێذ ؾۆؼ پێٕئ .ظاٚە ظا٘ێٕبْ
 ٌێؽەٚە. ثٕٛٚقیٕەٚەٚ ٚاربٚ ِەثەقزەکبٔی ئبنکؽاثکەیٓ

ٔبٚۀعە کۆئۀعاِی  :ٚٚڕطەِەث٘ۀعێکیبْ ٘ەٚڵئەظەَ 
ظەِبؼ یەکێکە ٌەٚ ثەنە گەنەقۀعٚٚە ئبڵۆؾەی 

 کبؼٌٚەثەؼ ئبڵۆؾی ئێكزب کٛ خەقزەی ِؽۆڤ، کە رب
 پێکٙبرەی ثەنەی ەرثە رەٚاٚەکبٔی ؼک ٚ ئٗ کؽظەٚەٚ فؽِبْ
ثەؼظەَٚا  ٚ ٔەؾأؽاْٚ ظەؼٔەکەٚرْٛٚٚاثەقزەکبٔی 

 ٚ ٚەؾیفەٚ کبؼظأەٚەی ٔٛێی ریبظا ثبقئەکؽێذ. ثبثەد
ٌەگەڵ ئەَ ئبڵۆؾیەنعا فبکزەؼی ظەؼٚٚٔی ضٛظی ِؽۆڤی 

رؽ  ئەٚۀعەی ٘ؿؼییەکبٔەٚەٚثۆ ؾیبظثٛٚەٚ ٌکبٚە ثەکؽظاؼە 
کبرێک ثّبٔەٚێذ پەیٛۀعیی ٔێٛاْ  .ئبڵۆؾی کؽظٚٚە
ٚ کبؼظأەٚە ظەؼٚٚٔیەکبْ  ٘ۆؼِۆٔیەکبْ خەقزەٚ ؼژێٕە
ظەقذ ٘ەڵجێٕیزەٚەٚ چبٚ  کٛئەٚە رب ،ئبنکؽا ثکەیٓ

ظؼککؽظْ ثەٚ پبڵٕەؼە  :ثڕثکبد ئبڵۆؾٚ کؽۆڵە. ثۆ ّٔٛٚٔە
ٚ  ، کە ٘بٔی فبکزەؼەکبٔی پەؼٚەؼظەٚ فێؽثْٛٚەیٔبِبظیبٔ

ٚ  . ٘ەِٛٚ الیۀە خەقزەییظا٘ێٕبْ ئەظەْ ٚٓ پێهکەٚر
ْ ئەثٕە ٘ۆکبؼ ٌە ؼەٚری خّٛخۆڵە ٚ ژیٕگەییەکب ظەؼٚٚٔی

ٚ  ٚ ٌەگەڵ ئەٚ قؽٚنزەظا ٘بٚقۀگی ظەِبغیەکبْ
ئەثێذ. ئەَ کؽظاؼە ثەَ نێٛە ٚرٕە  گٛٔدبٔعْ ظؼٚقذ

ٚ کەؼەقەی  ٚ ئبقبٔە، ثەاڵَ چۀعیٓ ثبثەد ئبقبیی
خیبٚاؾی رێعا ثەنعاؼْ، ربٚەکٛ ئەٚ کبرەی ِبٔبی ظا٘ێٕبٔی 

ْ ظا٘ێٕبْ ٘ۀعێ ثۆچْٛٚ ٘ە ٘ؿؼی ضۆیی ظەؼئەضبد.
ٌەٚ ثبٚەڕظاْ  .ٚەک ظیبؼظەیەکی قبیکۆٌۆژی پێٕبقەئەکەْ

 ٚای رؽ کی٘یچ پەیٛۀعیەکی ثە خەقزەٚە ٔیە. ٘ۀعێ
ظائۀێٓ ظا٘ێٕبْ کؽظاؼێکی ِۆضی )خەقزەیی ــ ِبظی(ەٚ 

ؼۆنٕجیؽی  -کؽۆکی کؽظاؼەکە ضۆی )ظا٘ێٕبْ( کۆِەاڵیەری
ٚ ثەؼاٚؼظٚ  ٌێؽەٚە ثۆ ثە ظٚاگەڕاْ. (١٩ــ١٨ :٥)ثەظەقزٙێٕؽاٚە.

یی قێ الیۀی قەؼەکی ٌە کؽظاؼی  نؽۆڤەیەکی ؼێژٖ
الیۀی ظەؼٚٚٔیە.  یەکەِیبْ: ظەؼئەکەْٚظا٘ێٕبٔعا 
)ثبیۆۆژییە(.  الیۀی ثٛٔیبظی خەقزەییە ظٚٚەِیبْ
  الیۀی ؼۆنٕجیؽی یبضٛظ نبؼقزبٔی قێیەِیبْ
ٌەَ ثبقەظا گؽٔگی  قێٙەَ ئەَ الیۀەی (٢٥٤:٢٩)ە.یکۆِەاڵیەری

پێعؼاٚە. ثەپێی ؾۆؼ ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە ثەؼچبٚی 
ییەکبْ الیۀی ظەؼٚٚٔی کبؼیگەؼی ئبنکؽا ژقبیکۆٌۆ

ِەثەقذ ٌە ثٛٔیبظی  .کبدٗ ئٌەقەؼ ظیبؼظەی ظا٘ێٕبْ 
کۆئۀعاِی ظەِبؼ ثە  کە ٔبٚۀعە ،خەقزەییم ئەٚەیە
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ٚ  ٚ الظاْ ٚارە ئبقبیی ثێذ .نێٛەیەکی ئبقبیی پێگەیهزجێ
ێذ. الیۀە  ؼۆنٕجیؽی ٚ ثێزٛأبٚ ٔەضۆل ٔەث کەِٛٚکٛڕ

ەگؽٔە ضۆیبْ ئ ثٛاؼؾۆؼ  ەکەکۆِەاڵیەری یبضٛظ نبؼقزبٔیە
ٚ  ٌەٚأە: کەقبیەری، ثبٚەڕ، ئەؾِٛٚٔی ِێژٚٚی ِبظی

ڵگب، ؾِبْ، پەؼٚەؼظەٚ  ٚ کۆِٗ کۆِەاڵیەری ربکەکەـ
ئەِبٔە گهزیبْ ثە . فێؽکؽظْ، پێگەیبٔعٔی کۆِەاڵیەری

اؼی ٚ ثە کؽظٓ ؽێی قەؼەکی ظا٘ێٕبْ ئەؾأِبثٕە
کبربٔەی ثّبٔەٚێذ ٌە  ظا٘ێٕبٔەٚەیبْ ٌکبٔعٚە. ٚارە ئەٚ

 ٚ ظا٘ێٕبٔەکبٔیعا ٘ەڵکهێیٓ ٚ ثە ثەؼ٘ەَ کەقبیەریەک ثگەیٓ
ٚ ثەؼاٚؼظی ئەٚ ثٛاؼأەی  پێٛیكزی ثەظٚاچْٛٚ ئەٚە

پێهزؽ ضۆیبْ ئەقەپێٕٓ. ثۆ ّٔٛٚٔە ؾۆؼخبؼ ٘ۀعێ 
ٚ کەؼەقەی ِبظی یبضٛظ کۆِەاڵیەری ٘ەْ  ثبثەد

ژیبٔی ؼۆژأەظا ظٚٚثبؼەٚ چۀعثبؼە ظێٕە  ثەؼظەٚاَ ٌە
ثەؼچبٚ، یبْ گٛێجیكزیبْ ظەثیٓ، یبضٛظ ثەؼەٚڕِٚٚبْ 

خگە ٌە کبؼظأەٚەٚ ٘ەڵٛێكزی ٔبقیٕی کە ثێزەٚە، ٗ ئ
ظەگّەْ ٔەثێذ ٔبثٕە فبکزەؼی  ئبقبیی ثەؼاِجەؼیبْ ثە

الی ٚ ٚؼٚٚژأعٔی ٔبٚاؾە  ٘ەژاؼْ .ظاچڵەکبٔعٔی گؽٔگ
ثزٛأؽێذ ثبثەرێکی ٔٛێ  ٛکرب ،ثەؼخەقزۀبکەِْؽۆڤ 

ٚ کەؼەقەی  یبضٛظ ظا٘ێٕبٔێکی ٔٛێی ٚەک ٘ۀعێک ثبثەد
ٚ ثە ٘ەٚڵی  ێذ. ٌە ئبقزێکی کەَجِبظی ظەگّۀی ٌێپەیعاث

ظا٘ێٕبْ ضەقڵەرێکی ثەظەقزٙێٕؽاٚە  .ؾیؽەکبٔە ٔەثێذ

   ظەؼۀدبِی ِبِەڵەی قەؼکەٚرٛأەٚ گؽٔگیعاْ ثە رٛأبیی
ٚأی  ؼفؽٖ ثٗ رێڕٚأیٕی .ِؽۆڤ ضۆیەٚە ضەِڵیٛە

ربیجەرّۀعأە ٌە ٘ەِٛٚ کبؼێکی ثیؽی ِؽۆڤعا ئەگەؼی 
ئەَ پڕۆقەیە ٌە ؼێگبی . ؼٚٚظأی ظا٘ێٕبٔی رێعا ِكۆگەؼە

ٚ ضۆییەٚە ثەؼخەقزە  ٚ ضۆِبٔعٚکؽظٔی ثبثەری ٘ەٚڵعاْ
ٚ  ئەٚ ٘ەٚاڵٔە ئەثٕە فبکزەؼی ئبٚێزەثْٛٚ .ثێذ ظٖ

ەگەڵ ٚ ٌ ئەکزیڤجٛٚٔی ؾیبرؽی ِۆش   ئبڵٛگۆڕی رٛأبیی
ٚ کۆِەاڵیەریەکەظا ئبڵٛگۆڕی  ٘ەژێٕەؼەکبٔی ژیٕگە ِبظی

 ٚ قۆٔگەی ؼۆنٕجیؽیی .ەظادئؼٚٚریبظا  یبْؼاقزەٚضۆ
ثبثەری ربیجەرّۀعیی  بظا ٌەگەڵڵگ نبؼقزبٔی ٌٗ کۆِٗ

 . (٥٩-٤٩:٦) ەگێڕْئؼۆڵی قەؼەکی ریبظا ٘ەؼظٚٚکییبْ ِؽۆڤ 
ٌێؽەٚە ئەکؽێذ ثڵێیٓ کؽظاؼی ظا٘ێٕبْ ثؽیزیە ٌە 

ەٚەی پەیٛۀعیەوی ئبنکؽا، یبْ ٔٙێٕی ٔێٛاْ ظٚٚ ظۆؾیٕ
. ٔبٌی ثەٚ (٦:٥)کەؼەقەی ِبظی، یبضٛظ ظٚٚ ؼای ثەؼثاڵٚ

ٚأیەی ثیؽی ضۆی  ٚ ثەؼفؽٖ ٚ نبؼەؾایی ئەؾِْٛٚ
رٛأیٛیەری ظا٘ێٕبٔی نیعؽی نبیكزەٚ ظەگّەْ ٌە 

ثەؼظٚ  ٌە ظاؼٚ .ٚ کەؼەقەظا ثکبد ثاڵٚرؽیٓ ثبثەد
ٚ   ٚ خٛأی ەاڵیەریئەقزێؽەٚ ئبٚ پەیٛۀعیی کۆِ

ظٚٚاٚەٚ ثیؽی ضۆیی ٌە قەؼ ٘ەڵچٕیٛٚە.  ضۆنەٚیكزی
  :ظا ٔبٌی یەنبکبؼ نؽۆڤەی ئەٌَە 
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 ب ڕّطبثیــــەضیلی یـــظەضیلت ثن ً
 ّ، ظڵ ڕەق!  ّ، قیٌە ًەؼم ّەُب نیؽیي 

(040141) 
ٌە کزێجەکەی زبخی ِبِۆقزب ِەقعٛظ ِٛزەِەظ 

ؼەثیم ڵێذ: "٘یچ نبعیؽێکی عەٗ لبظؼی کۆییعا ئ
خگە ٌە  .ٔەیزٛأیٛٚە ثەٚ نێٛە ثبقی ضٛؼِب ثکبد"

نبیكزەیی نٛثٙبٔعٔی ثبثەرەکەٚ نؽۆڤەکەی ِبِۆقزب 
ٚ  ٔبٌی ثەؼگێکی کۆِەاڵیەری .ٔەِؽِەقعٛظی 

کؽظٚٚە، ضٛؼِبظا  ؼۆنٕجیؽیەکی ٔٛێی عبنمبٔەی ثە ثەؼ
ضٛؼِبی ٚەک ؼەٚاڵەد کؽظٚٚە ثە کؽۆکی کە 

نبیكزەی  ٚ چێژێکی ِؽۆڤ ٚ خٛأی ضۆنەٚیكزی
ٚ  کٛؼظأەی ثە ٔەرەٚەیەکی ظٚٚؼە ظەقزی ضٛؼِب

ظا٘ێٕبْ ظەؼۀدبِی چۀعیٓ چالکی . ظاؼضٛؼِب ظاٚە
یەکێک ٌە ثٕەِب  .ٚ ِۆضی ِؽۆڤە خۆؼاٚخۆؼی ثیؽی

قەؼەکیە ثەنعاؼەکبٔی ئەٚ چبالکیبٔە ٌە کؽظاؼی ظا٘ێٕبٔعا 
ٚ گۆڕأکبؼی  ؼۆنٕجیؽی یبضٛظ نبؼقزبٔی

ٔەد ؼاقزەٚضۆ کبؼیگەؼی رۀب (٢٨:١٧)کۆِەاڵیەریە.
ە ژیبٔی ربکەکەقەٚە ثگۆڕأکبؼی کۆِەاڵیەری  کبٔیثٕەِب

ٚ ئبٚێزەثٛٚٔێکی  ٌە ئۀدبِی ٚؼٚژأعْ .ەکؽێذئ٘ەقذ پێ
ؼٚٚٔجیؽی کۆِەاڵیەریەٚە، کە قەؼچبٚەکەی ئبقزی 

ڵگبکەیە ٘ۀعێ گۆڕأکبؼی  ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی کۆِٗ
، ٔبٌەثبؼی کٛرٛپڕی ٚەک رٛڕەثْٛٚ، ؾەِکؽظْ، پیب٘ەڵعاْ

ٚ پەالِبؼظاْ ثۆ  ٚ نەڕکؽظْ ثەیەکب ٘ەڵهبضبْٚەک 
ثە پێی  ثەؼگؽرٓ یبضٛظ ٌەِپەڕی رۀیٕەٚە پێئەگەیۀێذ، کە

ٚ  کؽظاؼی گۆڕأکبؼیەکەٚ پٍەی ؼۆنٕجیؽیئبقزی 
ظا٘ێٕبْ ضۆی ریبظا خۆؼێک  نبؼقزبٔی کۆِەڵگب

ٚ ِبٔەٚەٚ  ٚ ثەؼگؽی ئەٚەل ثۆ ٘بٚقۀگیکە ظەؼئەضبد، 
ٌەٚ گۆڕأکبؼیەظا  .ِؽۆڤبیەریەأکبؼیی گۆڕخّٛخۆڵی 

 کەؼەقەٚ ثبثەری ٚؼٚٚژێٕەؼ ثۆ پڕکؽظٔەٚەی کەٌێٕەکبٔی
ٚ  ٌیٕکێکی گؽٔگی ٔێٛاْ رێڕاِبْظەثٕە   ؼٚٚٔجیؽی

ٚ  خەقزەیی ثە ٘ۆی ثٕەِب قەؼەکیە .ثیؽکؽظٔەٚە
کۆِەاڵیەریکبٔیەٚە رەؼؾی ظا٘ێٕبٔی خۆؼاٚخۆؼ 

ّٔٛٚٔە ٌەٚ ئەکەْ.  ٚ رەلیٕەٚە قەؼەربرکێی ظەؼکەٚرٓ
ٚ رٛٔعٚریژی ثبٚاْ  ٔبٌەثبؼی پێگەیبٔعْ ْ.ثبؼەیەٚە ؾۆؼ

٘ەقزی ثیكزٕی ثزٙۆڤٕی ٌۀێٛثؽظ. ٔبٌەثبؼی رێٕەگەیهزٕی 
ٔێٛاْ ِبِۆقزبٚ ضٛێٕعکبؼ ئەظیكۆٔی ثێجەنی ضٛێٕعٔکؽظ. 

ثێذ پۀب ثۆ کەؼەقەٚ  ٌێؽەٚە ِؽۆڤی ظا٘ێٕەؼ ٔبچبؼظٖ
ٚ  ێذثبثەری ِبظی یبضٛظ ثیؽی ؾأكزی ثە ثە٘ب ثەؼ

کەٌێٕە  .چبؼەقەؼٚ ثەؼگؽی ثیؽٚثۆچٛٚٔی ضۆیی پێجکبد
ثۆئەٚەی ٚ ؼٚٚٔجیؽیەکبٔی پڕثکبرەٚە. ٌە ٘ەِبٔکبرعا  ی ؼ٘ؿ

ٚ ئبقزی گۆڕأکبؼیەکە ؼێکجطؽێذ ٘ەڵكۀگبٔعٔی  ؼەٚد
ئەَ الیۀە ٌە ؼٚأگەیەکی  .کبدٗ ئثەؼاِجەؼ ظەقزپێ

ی ثبثەرێک یثێزە فبکزەؼی ظاِەؾؼأعٔی ثٛٚٔ فەٌكەفیەٚە ظٖ
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ٚارە ثەؼخەقزەکؽظٔی ثبثەرێکی  عا.ٔٛێ ٌە ٘ەِبْ ثبثەر
 .کە ضۆیبْ ٘ەْ ،ٔٛێیە ٌەقەؼ ئەٚ ثٕەِبٚ ثبثەربٔەی

ٚ  ٚ ثێعۀگ ٘ەِٛٚ ثەالٚەثٕؽێذ ی ٔٛێٓیبضٛظ ئەٚأە
قؽٚنزییەکبْ ثێکؽظەٚە نۆڕۀعی ؼەٚنی گۆڕأکبؼیە 

ٚ ثبثەری  ێکەٚدؼضۆی ثعارە ظەقذ   جێذثٔبچبؼٚ  ثێذ
ؽێذ ثٛاؼی ظا٘ێٕبٔی ٔبٌی ٌەَ قۆٔگەیەٚە ٌە . ئەک(١٢)ٔبظیبؼ

ٚ کبؼظأەٚە  ٚ رٛڕەثْٛٚ نبکبؼێکی ئەٚ ثەؼگؽی
 ٚ یەک ثێذضۆنەٚیكزەکەی ؼێگب چبؼەثۆ  یٔەؼِٛٚٔیبٔە

٘ەٚڵی ئبنزکؽظٔەٚە ثعۆؾێزەٚە. رۆِبـ ئەظیكۆْ 
کەؼەقەی ظا٘ێٕبٔی ِؽۆڤبیەری ٌە کؽۆکی کەؼەقە  ئەٌێذ:"

ٚ کەؼەقە قؽٚنزیبٔەی ٔبٌی ئە ".قؽٚنزیەکبٔی ظٔیبظایە
ٚ ظا٘ێٕبٔی ضۆیی  ، کە گەٚؼەییثە خۆؼێک ثەکبؼ٘ێٕبٚە

 ڵێذ: ثۆ ّٔٛٔە ظٖریبظا ئەظؼەٚنێزەٚە 
 

 ّ ؼێْی ظەپۆنێ ییْ قەؼاپب ظەڵەن  نێطی
 ّتی لە ُەهّْ ظیعە ظەپۆننّ ثە ڕّ م  )ًبلی( 

(٢٨٢:١٤) 
                                                           

٘ۀعێ خبؼیم ئەٚ ٚؼێژەؼأە ئەثٕە ٘ۆی ٌە ظەقزعأی ثیؽٚ ( ١٢
ٚ رؽقٕبک  ، ٚەک ئێعگبؼ ئبالْ پۆ ثە ضبٚەْ کزێجی ؼەل ٚضۆکٛنزٓ نێزجْٛٚ

ە٘بد ئەیطكزە قەؼکبغەؾ، ٌەظٚای ِؽظٔی ٔبقؽاثٛٚ، ئەٚەی ثە ئەلڵییعا ئ
ٚ ِؽظ، یبضٛظ ریٕیكی ٌٚیّؿ  ضۆنەٚیكزەکەیەٚە ظٚٚ قبڵ ثەؼگەی ٔەگؽد

ٚ ضٛنکەکەی  نبٔۆکبؼی ثۀبٚثبٔگی ئەِؽیکی پبل ِؽظٔی ضۆنەٚیكزەکەی
ٚٔی رەٚاٚەری ٘بد.  ئەِیم ربِؽظٔی رٛنی نێزجٛ

ٚیكزی کە  ،یبضٛظ گەیبٔعٚیەریە کەنکەالٔی فەٌەک
ٚثەؼەٚ ضۆالظاْ ثگۀە ضؿِەری یەکزؽٚ ثێٕە ثێثەئەٚەیە 

ٚ ئبقٛظەیی ثگۆڕٔەٚە، ٔبٌی ٌە  ثکەْ ؾأكزی ٔٛێ ئبڵٛگۆڕ
 ڵێذ:ٖ ظنبکبؼەکەظا 

 
 ّ تبثهە ئەهڕۆ ؾّلفت، کە لە قەؼ ڕّّ ثەضەم 

 بؼیضی پهکۆـەؼ ػـــــییەُی ػْظە لەقــــظّظی ق   
 کبّەـظەقتن کە ثە يەظ ّەػعە لە يەظ خێگە ن

 ەتب ًەیطەیە ئەقتۆـەؼە ُــــکەقخەثؽی ًییە ئەم   
 ەًوی خەًٌەتی ڕّّتەــــبڵت چییە ؟ ظاًەی گـــض

 بّت چییە؟ فیتٌەی زەؼەهی لیجلەیی ئەثؽۆـــــــــچ  
 نەّ ثۆیی قەؼی قًْجْلی ؾّلفت لە قەؼی ظام

 ئێكتەل قەؼەکەم هەقتە لەثەؼ ًەنئەیی نەّثۆ!  
 بیێـــت ثێٌێ ّەفـتّْە ُەؼگیؿ لە ظەهـــــًەهجیك
 ەؼاپب گْڵی، ئەهوب گْڵی ُێؽۆــــــــــُەؼچەًعە ق  

 بؾە لەثەؼکەیيــــــلْؼثبى ّەؼە ثب ئەم غەؾەلە ت
 ثە تەنؽیفی لەظی تۆ )ًبلی(ەؼەفی ــــــــػیؿؾ ّ ن  

(..4141-..1) 
ئەَ قۆٔگەیە ٌەَ ثەنەظا ٚاثەقزەیە ثە ثەنی 

ظا ئبِبژەِبْ ثە رؽٌە ثەنی پێهٛ .پێهزؽی ئەَ ثبقەٚە
پێٕبقەٚ ؼاڤەیەکی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی کؽظ، چۀع 

ٚەک ؼێٛگەیەک ثۆ چٛٚٔە ٔبٚ ظٔیبیی ثیؽ، ٘ەڵكٛکەٚد، 
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ِبِەڵە، ئبقزی ؼٚٚٔجیؽی، ئەؾِٛٚٔی ژیبْ، ؾأكذ، 
ٔەؼیذ،  ٚ ٚ ٔٛٚقیٓ، ثبٚەڕٚ ظاة ٘ٛٔەؼ، ؾِبٔی ئبضبٚرٓ

ٚ کبؼیگەؼی  ..٘زع ئەَ الیۀبٔە ٌەٚ ثٛاؼەظا ثەنعاؼْ.  ؼۀگ
ؾۆؼخبؼ ئەثٕە ئبِبژەی ربیجەری ٔبقیٕەٚە ثۆ  .ضۆیبْ ٘ەیە

ثە قیّجۆي ٌە ٔبٚ ضەڵکیعا ئەَ ٔبقیٕەٚەیە کە ضۆیبْ، 
ٔبٚؾۀعکؽاٚە. ٌە پبڵ ئەٚ قیّجۆٌەظا چۀعیٓ ئبِبژەی 

ٚ  ٚ ربیجەرّۀعی ٚ ربکڕەٚی ٚ یەکكبٔی ٚەک ئبؾاظی
ٔۆژۀجٛٚٔەٚەیبْ ثە ؼێکطكزٕی کۆِەاڵیەری ضۆیبٔەٚە 

گؽٔگی ثە٘بی ئەٚ ؼۆنٕجیؽی،  ٌکبٔعٚٚە، ٚەک ثەنێکی
نبؼقزبٔییەرە رەِبنبی ئەکەْ. ئەِبٔە ضۆیبْ ٌە ضۆیبٔعا 

ڵگبْ، ٌە  خۆؼێک ظا٘ێٕبٔی پێهکەٚرٓ ئبِێؿی کۆِٗ
ٚ ظاضٛاؾی ثەؼظەٚاِجٛٚٔەٚە  ظەؼۀدبِی پێعاٚیكزی

٘برٛٚٔەرە کبیەٚە. ٌەَ ؼٚأگەیەٚە ئەکؽێذ ؼۆنٕجیؽی، 
پڕی خّٛخۆڵی ڵگبی ئۆؼگبٔی پڕاٚ نبؼقزبٔیەد ٌە کۆِٗ

ٚ کۆِەاڵیەریعا ٚەک ڤبؼیبثێڵكێکی نٛێٕکەٚرە ثە  ِبظی
٘ەؼ کە ٘ێؿی کۆِەاڵیەریەٚە ئبِبژە پێجعؼێذ، 

گۆڕأکبؼییەک ٌەٚ ئبِبژأەظا پەیعاثٛٚ یبضٛظ قەؼیٙەڵعا 
ثێزە  ڵگبکە ظٖ ئەٚە ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔیەری کۆِٗ

ٚ  نٛێٕکەٚرەی ئەٚ گۆؼأکبؼیبٔە. ٚارە گەنەٚ پێهکەٚرٓ
ثێزە  نبؼقزبٔیەظا ظٖ ڕأکبؼی ٌە ثە٘بی ئەٚ ؼۆنٕجیؽی،گۆ

 .٘ۆکبؼی گۆڕأکبؼی ٌە ؼێکطكزٕە کۆِەاڵیەریەکەیبٔعا

ئەِە ٘ۆکبؼێکە گۆڕأکبؼی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔیەد 
ڵگبی  ئەَ الیۀە ٌە کۆِٗ (٢٧:٢٧)ٌەگەڵ ضۆیعا پێئەگەیۀێذ

ؼەٚد ِیکبٔیکیعا فبکزەؼی چەقپبْٚ، قەؼثەضۆییبْ 
چەٚأەی قۆٔگەی یەکەِەٚە ٘ێؿی قكزە، ثە پێ

ٚ  ٚ ِۆؼـ ٔەؼیذ ٚ کۆِەاڵیەری ِیکبٔیکی ٌێٛأٍێٛی ظاة
کبد ثە  ضۆی ظٖکە ٚ کۆِەاڵیەریە،  چەقپبٚی ئبییٕی

 .ٚ کۆِەاڵیەریەکبْ قٛؼەی ثەؼٌەنکؽی گۆڕأکبؼیە ِبظی
ٚ  ٌە ثؽی ثەؼەٚپێهجؽظٔی پبقبٚی ٘ێهزٕەٚەٚ چەلجەقزٓ

 پبثۀعثٛٚٔی ثۆ ئە٘ێٕێزەٚە. 
کؽێذ ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ٚەک ٘ێؿێکی ئە

ٚؼٚژێٕەؼ )قزیّۆي( ثۆ ظا٘ێٕبْ رەِبنب ثکؽێذ، ٌە ٔێٛ 
ڵگبٚ  ٚ کۆِەاڵیەریبٔەی ٌە ٔێٛ کۆِٗ ئەٚ ٘ەِٛٚ ثبثەرە ِبظی

ٚ ٘ٛٔەؼی  ثبثەری ثیؽی .ڵگب ثٛٚٔیبْ ٘ەیە ظەؼەٚەی کۆِٗ
ظٚٚ  .ِؽۆڤبیەری ثە رؽۆپکی گۆڕأکبؼیەکبٔەٚە ٚەقزبٚە

ئەَ کبؼیگەؼیە  .ٚ ٔێگەریڤی ٘ەیە پۆؾەریڤخۆؼ کبؼیگەؼی 
خۆؼێک یبضیجٛٚٔی پێٛەظیبؼە. چٛٔکە ٌەگەڵ ٘ەِٛٚ ئەٚ 
پێهٙبرەٚ گۆڕأکبؼیبٔەظا ِەؼخی پۆؾەریڤ ثۆ ِؽۆڤبیەری 
ٔب٘ێٕٕەکبیەٚە. ٔبٌی ئەَ ثبثەرەی ثەرەٚاٚەری ٘ەقذ 

 ڵێذ:ٖ ظٚ  پێکؽظٚٚە
 

 ّ ضەقفە  لبؼًّّە فەلەن، هْقتەزەلی گؽتي
 ّ لەهەؼە، ظیؽُەهی کەّکەة  ەڕی نەهف ؾیْ ّ ؾ   

(4.4141) 
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 . یٗ ِبغی ٘ٗ گێکی ظٖ ِێکی ظا٘ێٕەؼأە ؼٖ ؼ٘ٗ ِٛٚ ثٗ ٘ٗ
ٔێکی ٔبٚاضٕعاؼی  ی الیٗ قزٗ ئەَ ؼەگە ظەِبغییە ٚاثٗ

ٚ  ری اڵیٗ ٔی کۆِٗ الیٗ ٌٗ   ثؽیزییٗ ە، کەگؽٔگزؽ
٘یٕبْ  ظا   ٚەک پێهزؽ ئبِبژەِبٔعا رٛأبیی (٥٤:٥)ؼۆنٕجیؽی.

ٚ  ٚ ئەؾِْٛٚ قڵەرێکی ثەظەقزٙێٕؽاٚەٚ ٌە ؼێگبی ٘ەٚڵضە
ِۆضی ِؽۆڤەٚە ثەؼاِجەؼ    ئۀدبِی کبؼٌێکی رٛأبیی

فبکزەؼە ژیٕگەیی ؼۆنٕجیؽی یبضٛظ ثبثەرێکی رؽ 
ظا٘ێٕبْ ٌە ژیبٔی کۆِەاڵیەریعا    رٛأبیی (٢٠١:٢٠)ثیٙبژێٕێذ.

ئەگەؼ  .ثٕەِبکەی ئەگەڕێزەٚە ثۆ ِێژٚٚیەکی ئبنکؽا
ٚ ِبظیەکبْ  ٚ ثبثەری ٌە ثٛاؼە کۆِەاڵیەری ِەؼخی ضۆیی

ٌە ئەٚە  ،ثەؼخەقزەثجٓ ثۆ ظەؼکەٚرٕی کبؼی ظا٘ێٕەؼأە
ؾۆؼ ثٛاؼی ؾأكزی ِؽۆڤبیەریعا ٘ەٌِٛەؼج ثۆ فبکزەؼی 

کبؼی ظا٘ێٕەؼأە ٌە قەؼەِێکی  .ثێذٗ ئظا٘ێٕبْ ثەؼخەقزە
ظیبؼیکؽاٚظا ٌە ؼەضكبٔعٔی ٘ەٌی ٌەثبؼی پێم  ییِێژٚٚ

ثۆ ّٔٛٚٔە نێٛاؾی ِمبِە  (٥٤:١٧)ێذ.ضۆیەٚە ظەؼئەکەٚ
ا ەٚاؼیعکٛؼظیەکبْ پێم نیعؽەکەی ٔبٌی ٌە ٔبٚ کٛؼظ

ٚ  ثەاڵَ ظا٘ێٕبٔەکەی ٔبٌی ٌە ؼیؿثۀعکؽظْ ْ،٘ەثٛٚ
ٌەگەڵ ئەٚ ٘ەِٛٚ  ، کەظۆؾیٕەٚەی پەیٛۀییەکبٔیبٔعایە

ٚێٕبکؽظٔە نبیكزەیەظا رٛأیٛٚیەری ٚاربی ؼاقزەلیٕە ثە 
ثۆّٔٛٚٔە  ٚ کۆِەاڵیەری ثعاد. ی ِبظ ی ظیبؼٚ ٔبظیبؼ،الیۀ

ضەری ٔٛٚقیٕی ِٛؾیه ٚەک پۀدەکبٔی ظەقزٓ )ظۆ، 

ی بٔؼێ، ِی، فب، قۆ، ال، قی( ٌەَ کؽظاؼەظا ٘ەؼ پۀدەک
ێ، فب( ٔێٛأی، یبضٛظ ؼە )ِی، قۆي، قی، ٕث ظەقذ ظٖ

ثە ٘ەِبْ نێٛە ئەضٛێٕؽێٕەٚە  یمثۆنبیی ٔێٛاْ پۀدەکبٔ
ٔبظیبؼەکبٔیهی ریبظا ثە )فب، ال، ظۆ، ِی( ٚارە الیۀە 

ئەٚ  ٚەکٛٚ ئبٚاؾەٚە رب ظیبؼیکؽظٚٚە، ٌە ئبِێؽٚ ئبِێؽژەْ
کبرەی کؽظٚیەریە ثٛٔیبظی کەٌەپٛؼٚ ٌە ضبٔەی ثەؼؾی 

 ێذ: ڵەظ ٚٚأەگؽرٕعا )ثەیزی ِەعّٛؼ( ئبِبژەی پێعاٚە
 

 بثبیی ػەییبؼەــ1 ثْتنــــ، گکڵی يەظ ڕەًگیـــکە ظیتن ن
 1 نیپّْؼی نبپّْؼەْتن، گگیـــکە ثیكتن لەفظی ثێ ظەً

 هْضبلیفیە!  گْتی1 هەنؽەة ەڵكەـُ يەثب ڕاقتی1 گْتن
 ظّّؼەگْتی  ەّخێـــئ1 ، گْتنبیەـث1 ، گْتیًبؼێ1 گْتن

 ْؼثبًی تۆ قەگ ثێــۆ هي ثن، گْتی لــگْتن1 لْؼثبًی ت
 1 ثۆچیوە هەکكّْؼەن ًبتْێ؟ گْتیــەی ظڵـــ1 نیهگْتن

 بڵییە ًبیەم!ـــــه1ّْ ضەفەؼـــه بلی(ــــــ)ًضەؼاثبتی ظڵی 
 ەیتی هەػوْؼەــ! ثە غیکؽت ث، چبّمثە هەؼگی تۆ لەقەم

(12:141) 
ٚ ظا٘ێٕەؼظا  ٌێؽەظا ئەرٛأیٓ ثڵێیٓ ٌە ٔێٛاْ ثْٛٚ

ظا٘یٕبٔەکە ضۆیەری، ثەاڵَ ٔێٛاْ ثٛٚٔی ؼایەڵەیەکبٔی رەْٚ 
ئبقب ؾۆؼ ٚؼیبیبٔە رۀؽاٚە؛ چٛٔکە ؾۆؼ خبؼ ثەؼۀگبؼی 

ەگەؼ ٌە ؼاقزییە ِبظی یبضٛظ ظا٘ێٕبْ ئەثیزەٚە، ئ
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کۆِەاڵیەریەکەظا پەی پێٕەثؽاثێذ. ٔبٌی ٌە نبؼەؾایی 
 ڵێذ:ٗ ئ ، کەظا٘ێٕەؼأەی ضۆیەٚەیەری

 
 ظبُیؽّ ثبطي، لەقەؼ لەّزی زەلیمەت یب هەخبؾ

 کەـ ًەهب )ًبلی(ئبنٌبی قیڕڕی لەڵەم ثێ، غەیؽی 
(4.4141) 

ٚارە قەؼەظاٚی گؽێی ٘ەِٛٚ ؼایەڵەکبٔی 
٘ەؼ  .ضۆی ئەؾأێذ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵعا ثکبدظۆؾیٛەرەٚەٚ 

٘ەٚڵێىیم ثۆ نێٛأعٔی کەڵک ٔبگؽێذ ئەٚەرب ضۆی 
 ڵێذ: ٗ ئ

 
 ظەظؾى ضەڵك )ًبلی(ئەّ گەُّەؼە ًْکتە، کە لە 

 ئبّی ًییە، ّەن ئبگؽی ثێ نەّلی ظؾاًە      
(1.4141) 

ٚ قۆؾٚ ٚؼٚژأێکی  ٔبٌی ٌە نیعؽەکبٔیعا ٘ەقذ
ٚ  ٚ ٌەٚ ؼاقزی ؽەکبٔیِؽۆڤبٔەی کؽظۆرە ٘ەٚێٕی نیع

ؼی ٌەقەؼ ثیؽٚ  ئبنکؽا کبؼیگٗ  یبڵە ثەؼفؽاٚأەیەٚە، ثٗ ضٗ
رٛأیٛیەری قٕٛؼی  .کؽظٖٚٚ َ ِەؾٔە ثیؽکؽظٔەٚەی ئٗ

ٚاربی ضۆنەٚقیزی   ؾێٕێذ ثیؽکؽظٔەٚەی ثبٚی پێججٗ
ٚ عەنمی ؼاقەلیٕەی  ٚ کٛؼظٚ ؾِبْ ٚ قیبقەد ٚاڵد

ٚضكبؼٚ کە ٌە ؼٚ ،ثە نێٛەیەک .ِؽۆڤبٔە ئبنکؽاثکبد
چێژ ٌە . ٚ ثەؼەٚ کەِبڵی ظڵ ڕێئەگؽْ خەقزە ظەؼئەچٓ

ٔبٚ  ەیۀێزەظەگٚ  ٚ ظەَ ظەؼثبؾئەکبد ٌە ؾِبٌْێٛەکبٔەٚە 
ئبٌێؽەظا کبَ ٘ێؿ ٘ەیە ثزٛأێذ ئەٚ  .کبد ظٖظڵ ٚ ربِی  ظڵ

ثکبد؟  یچێژە ِەعٕەٚەیەی ٚەک ٔبٌی ِەثەقزێزی ئبنکؽا
 ڵێذ: ٖ ظ

 
 ت طبفَ ؽاثی لَئیه  ثَ  الهەت، کَ ُعی کَ نَ ّ ثَ

 ة هْضبطَ  ّ غیٌِی  ظڵ  ًی ثَ یَ گَ ت ظٍ غغٍ لَ          
(4.1141) 

ٌە نیعؽٚ ٘ٛٔەؼی کٛؼظیعا ّٔٛٚٔەی ثەؼؾٚ 
ئەِڕۆ ٔبٌی  ٚەکٌٛە ٔێٛیبٔعا ربکە ظا٘ێٕبٔی ظأكکە ؾۆؼْ، 

ٔبٌی ثە ئبقّبٔی ئەٚ ظا٘ێٕبٔەی نیعؽی کٛؼظیەٚە ظیبؼە. 
ٚ ِؽۆڤ پێکەٚە  یەریثە ؼاقزی ٘ەٚڵیعاٚە ژیبٔی کۆِەاڵ

ؼەٚاڵەد   ضۆی ٌٗ  ٖٚ کؽظٖ ، رب ِؽۆڤ ثزٛأێذ ثٗ ثپهکٕێ
  ٖٚ ٚ ضۆثڕأٗ الظاْ ؼێی .پبکزبٚثکبد

ٚ  یهزٓ ؼٌێهێٛاٚٔەثێذ. ؼاقزی ٌێىگٗ قٗ ٚ  گؽێذ ٔٗ
 .ٚ ئێكزبکەل ئبنکؽایە  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ضۆگٛٔدبٔعْ ثۆ ئٗ

ِبظیەکبْ  کبْ ؾٚٚرؽ ٌەالیۀە ریٗ ِؽۆڤبیٗ  ٔٗ ظا٘ێٕبٔی الیٗ
کە یە،  ٘ٗ ییٚ ثۆنب ٌێٓ ٔعیٓ کٗ رب چٗ ٖٚ ظەؼئەکەْٚ. ئٗ

ٚە ٘بؼیکبؼٚ ؼێطۆنکبؼٚ  ٚ ئبقزٗ ثێذ ٌٗ ئٗ
ری  اڵیٗ رێکی کۆِٗ ی قیبقٗ ؾاظٖ  ثجٕٗ ٚ ثٓ یبْٚە ؼٖ پڕکٗ

ٔبٌی ٚیكزٛیەری ؾۆؼ   یٗ ٚ نێٖٛ . ثٗ ِؽۆڤ ظۆقزبٔٗ
ٚ  ٚ ثۆنبیی ثیؽٚ ؼۆنٕجیؽیی ؼۆنٕجیؽی ٌێٓ کٗ
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ئەَ    رٛأبیی  ٖٚ ظڵٕیبییٗ  . ثٗ ٖٚ ٔیەرّبْ ثۆ پڕثکبرٗنبؼقزب
ٚ کٛؼریی َ  ٚ ثێکٗ ِەؾٔە رب ؼاظەیەکی ؾۆؼ ثێٛیمبؼی

  کەیەٖٚ ٚ ٚاڵرٗ ڵک ضٛظی ضٗ  ئەٚەنی ٌٗ .پێٛەظیبؼە
  ثیؽ ٌٗ .ثؽظٚٚە ی پێٕٗ ـ پٗ پێهزؽ کٗ .ڵمٛاڵٔعٚٚە ٘ٗ

  ، کٗ کؽاٚەرەٚە ٔبٌی ٔٗ ئەٚەی ک کی ٖٚ پێٛیكزییٗ
کبْ ثکبد. ٘ەؼ ٌە قەؼەربٚە  ٚ ثۆنبییٗ ٌێٓ ؼی کٗ قٖٗ چبؼ

٘ەقزی ثەٚ ٌێپؽقؽاٚیەرییە کؽظٚٚەٚ ٘ەٚڵیعاٚە گٛؼؾ 
ؼ ثێذ. ٌە یەکێک ٌە ثەیزە  ٚؼٚثٗ ِی ظٖ نێٕی ؼۆقزٗ ٖٚ

 ڵێذ: ٖ ظنیعؽیەکبٔیعا 
 

 ًبلیب ثێ ُیووەتی تبکەی ثە ظەقت هیسٌەتتەّە
 غ ّ ػەلەميبزیجی تی، یْ ڕۆقتەم ئبقب فبتیسی         

(.44141) 
ٚ ظیعی ضٛظی ْ  ظڵكۆؾاْ چبٚی ٌێجکٗ ٚەکٛرب

٘بٚ  ٚ ثٗ ظا ثگۆڕێذ ٚ گۆڕأکبؼیبٔٗ ڵ ئٗ گٗ ِؽۆڤی کٛؼظ ٌٗ
قٛظ ثۆ  ٔگی ثٗ ؼ٘ٗ ٔعٚ فٗ قٗ ٚ پٗ ری ٔٛێ اڵیٗ ؼیزی کۆِٗ ٔٗ

. ئەَ  ٖٚ کبیٗ کبٔی ظٚای ضۆی ثٙێٕێزٗ ٖٚ ٚ ثۆ ٔٗ ضۆی
ڵک  ٔٛقؽاْٚ ضٗ ضۆ ٔٗ ی ٔبٌی ثبقیکؽظْٚٚ ضۆثٗ ثبثەربٔە

نێٛاؾی   ؼ ثۆیٗ ٘ٗ .ٔگێٕێذ ڵیبٔكٗ ٚ ٘ٗ رێیجگبد  ثٖٛٚ ٘ٗ
ؼظی  ثٗ  کبؼ٘ێٕبٚەٚ کؽظٚٚیەرییە ٚقیٕعا ثٗٛٔ ٔٛێی ٌٗ 

ڵکی  ضٗ  چی ٌٗ  ڵکٗ ٚ ضٗ ئٗ .ی نێٛاؾێکی ٔٛێزؽ ثٕبغٗ
ٚأیهیبْ  ری چبکی ئٗ ؟ ثگؽە ضؿِٗ ِزؽٖ ؼٚظؼاٚقێ کٗ ظٖ

 .ٚنىکؽظەٚە ثٛاؼەی  ئیزؽ ئەَ ِەؾٔە ئەٚ .کؽظٖٚٚ
  ااڵییٗٚ ٚ ِٛٚ ئبڵ ٚ ٘ٗ . ئٗ(١٣)ی ٌێججڕێذ ِەثەقزی ثٛٚ ٔٛؾٖ

ی ٔبٌی، کە ٚەک نبکبؼ ٌە   پبٔٛپۆڕٚ ربٔٛپۆ چڕأٗ
ِێکی  ؼظٖ ثەؼظەقزی ئێّەظاْ ثە ظا٘ێٕبٔێىی ثیؽی قٗ

ی ثەؼچبٚی  نٗ گٗ ذکؽێ ئٗ .ظیبؼیکؽاٚەٚە ثەقزؽاٚە
 پێجعؼێذ.

ٌی ٌە ثٛاؼی رێؽکؽظٔی رؽی ظا٘ێٕبْ الی ٔب الیۀێکی
ؼ رێؽثْٛٚ  گٗ چٛٔکە ئٗ .پێٛیكزیەکبٔیعا ثٛٚە

، ثە الیۀی کەِەٚە  ٖٚ کبرٗ ٚ الرٍێٕٗ قکؽظْ ثێذ ضٗ ؼٖ ِٗ
. ریەکبْ ٔەثێذ اڵیٗ ٚ کۆِٗ ژی قٍٗ ؼیكپۆٔكی پێعاٚیكزیە فٗ

ٚا ٔبچبؼ  ضهێ ئٗ ثٗ اقزەلیٕەد پێٕٗؼ٘ەقزی 
بالکیزؽظا ٔعێ چ ِالٚالی ٘ٗ پێعاٚیكزیەکبْ ضۆیبْ ثٗ

  قپێؽْ. ڵٗ ٘ٗ
   ی رٛأبیی نٗ ٚ گٗ ؼظٖ ؼٖٚ ِبی پٗ ی ثیؽٚ ثٕٗ ؼاظٖ

ؼی  ری کبؼیگٗ اڵیٗ ی کۆِٗ پێگٗ ٚ ثیؽٚ ئبقزی پٍٗ
 .ی ظا٘ێٕبْ ِبیٗ  ثجێزٗ ، کە نٗ ٚأٗ ٌٗ .ثەؼچبٚیبْ ٘ەیە

ِؽۆڤبیەری ثێذ ئەٚە  ؼ نێٛاؾێک ِبظی یبْ ٘ٗ  چٛٔکٗ

                                                           
ؼ  گٗ ؟ ثێگِٛبْ ٗئ ِزؽٖ َ کٗ ؼظٖ ِؽۆڤی قٗ  (  ئێكزبل ِؽۆڤی کٛؼظ چی ٌٗ ١٣
ْ  ضبٖٚ  ٗث  ڕضكزٕی رٛأبکبٔی ِبٖٚ گٗ اڵَ ٗث . ٗث ِزؽ ٔیٗ کٗ  ٖٚ ثێذ ٗئ رؽ ٗٔ ٚؼٖ گٗ

ٔع  ؼچٗ ن کٛؼظ ٘ٗ کی ٖٚ یٗ ٖٚ رٗ ل ثۆ ٗٔ ٖٚ ئٗ  ی ِبٖٚ ٖٚ ضۆظا چٛٚٗٔ ٚ ٗث ثْٛٚ
ٔدی ضۆی  ؼی ڕٖ ثٗ  رٛأێذ ٌٗ اڵَ ئٗ ٚێذ ٗث ٚٔٛضٛٔی ئٗ پهٛ ظؼێژی ٚنٗ

 ثطٛاد.
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ٌە ظا٘ێٕبٔبٔەکبٔیعا ضۆی  ٚ ثژێؽێ ڵئٗ اقزەلیٕە ٘ٗؼری  ثبثٗ
ٖٚ. ثۆئەٚەی ٔبٌی ضۆی ٌەٚ  یبڵٗ قذ ضٗ ظٖ ٔبظاد ثٗ 

الیۀەٚە ٔەگٍێٕێذ ثٕەی ثٛٚٔی ٌێٕٛٔەثێذ، ئەٚە ٌەٚ نێٛە 
٘ۆٔیٕەٚأە ظٚٚؼکەٚرۆرەٚە، رب ضەڵکی ئەٚ رۆِەرەی 

 ڵێذ:ٖ ظثە ئبنکؽا ٌەیەکێ ٌە نبکبؼەکبٔیعا  .ٔەظۀە پبڵ
 
  لَ ؾٍ م غَ ًێْ ئَ  وًَی ثِێٌ َُ یبڵی ظٍ ؼ ضَ گَ

 ! یَ یبڵێکی َُ ضَ  ّؼظٍ  لَ ؾٍ غَم  ڵێي ئَ ظێي ظٍ

(414141) 
ظٚٚؼکەٚرٕەٚە ٌە ٘ۆٔیٕەٚەی   ٚارٗ کٗ

قەؼقٛڕ٘ێٕەؼی قەؼلبڵکبؼی ثێكٛٚظ ضەقڵەرێکی ئەَ 
ؼ کبؼێکی ضەیبڵیهعا  ٌە ٘ە .ِەؾٔە ِؽۆڤەی کٛؼظثٛٚە

بٔەٚەی ٚ ِؽۆڤبیەریەک ی ؼاقزییە ِبظیِب٘ەٚڵیعاٚە ثە ثٕە
ٚ پێٛظأگیبْ ثکبد، چٛٔکە ثە ئبنکؽا ظیبؼە  ثٍکێٕێذ

ربیجەرّۀعی ٌە ظا٘ێٕبٔێکی کۆِەاڵیەریعا ثٕەِبکەی ٌە 
ِێژٚٚی پێعاٚیكزییە کۆِەاڵیەریەکبٔەٚە قەؼچبٚە 

ٚ ثبثەریەکبْ ثە  ئەٚ کبربٔەی ِەؼخە ضۆیی .گؽێذئە
ەثٓ ٘ەي ثۆ ئەٚ کبؼە ئگەنەی پەیٛۀعییەکبٔەٚە ٚاثەقزە

ٌە  .کبدٗ ئٚ ثٕەِبی ظا٘ێٕبٔیبٔی پێٛە پبثۀع ێٕێذەڕەضكئ
ٚ خٛأكبؾییەٚە  ٚنەئبؼایی  ئبقزی ؾأكزی ِؽۆڤعا ٌٗ

  ریبٔەی اڵیٗ ٚ کۆِٗ ژی قٍٗ فٗ  ی ئەٚ رێؽثٛٚٔٗ ٚێؿٖ  ەکەٚێزەئ

ثٛٚە، ٌە یەکێک ٌە  ڕاٚەٚ ثە ٔبچبؼ نۆڕۀعیبْ ثۆی گٗ
 ڵێذ:  ٖ ظثەؼؾە نیعؽەکبٔیعا 

 
 خەّاثی ًبظەم، ەهەى ضۆنەەیؽی چــــظڵ ظەڵێ ق

 ەغاثی ًبظەمــــەفەؾظایە، ػـــْظەتێکە لە لــــــه
 ّ ثەؾهی گْڵ ّ هْڵ ّ ثْلجْل   هەخلیكێکی چەهەى

 ّ ظەؼـ ّ کیتبثی ًبظەم ەّــثە ظّيەظ هەظؼەق
 بٍ ظڵی هي ثە ظڵی ضۆت ثکؽە !ـەی هـــــــــ1 ئگْتن

 ەثبثی ًبظەمــــەؼظی ثەلیوەت ثە کـــــــ1 ثگْتی
 ّ، هتەّەزسیم لە هْژەت ەگیؽم ثە ئەثؽۆت ـگۆن

 یؽیٌن لەثەؼ نیؽ ّ لْالثی ًبظەمـــــــــڕۆزی ن
 ەّ چبّاًەــەکە ثـــبکن هــــەیی چــــەثی قیٌـــطەل

 بکە ّ ثە ئیٌكبًی ضەؼاثی ًبظەمـــــقیٌەکەم چ
 بؾە ثە تبؾە ّتّْەـەت تـــەم غەؾەلـــئ (بلیبــــــً)

 )لْثجی لْثبة(ی ًبظەم )هەثٌەّی(یْ ّيەظثە ظ
(41 1.24- .2.) 

 ٚ رب ئێكزب ثٛاؼی ظا٘ێٕبْ الی ٔبٌی ٘ەؼ ٌە ثبـ
ی  کٗ ٖٚ رێؽٚأیٕێه ٌە ضٗ. (١٤)یالریڤعایەؼٌێکۆڵیٕەٚەی 

                                                           
ڵێذ: ٔبٌی ؾۆؼ پێم قبؼرەؼ ٚەن ٌە ڕۆِبٔی  ِبِۆقزب ِەقعٛظ ِسەِەظ ظٖ(  ١٤

  :پەؼژیٕی قیسؽ چیٓ ئەَ ظەقزەٚاژەیەی ٚرٛە
 ظەقذ ثۀعیبٔە ظێٓ ٚظەچٓ قەٚؾٚ ٔبؼەٚەؼْ

 ۀعە ثٛٚڕـــــــــۆفی ٍِطٛاؼٚ ِـــــــــــیب زەڵمیبٔە ق
ٓ عخخ اٌجسؽ رزدّع "ٚکبْ اٌطضؽاء زؽکخ کجیؽح ِكزّؽح أَ ِٛ: قبؼرەؼ ظۀٛٚقێذ

 .إٔعثبؼ٘ب
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 .قەؼظەِە رێعایە چ ظا٘ێٕبٔێکی ِەؾٔی ثۆ ئەٚ  قزٛؼٖ ِٗ
ٚ  ؼظٖ ؼٖٚ ٚ پٗ ٚ ئبگبظاؼی پبنبْ ٌەٚ ئبِۆژگبؼی

قؽٚنزیبٔە ٚؼظثیٕەٚە،   ٚەی ِبفٗ ٕٗٚ ضـۆظؾیـ الظاْ ؼظٖ پـٗ
ریەکەی  اڵیٗ ٚرٕە کۆِٗ ؼکٗ ظٖ  ِیزۆظەکەی ٌە رەؾی

ظا٘ێٕبٔی رەٚاٚەری ریبظەؼضكزٛٚە ثەٚەی  . خیبٚاؾرؽٖ
ڕێذ.  رۆ ثگٗ  قذ ٌٗ ثٗ ن ِٗ ڕێیذ ٔٗ قذ ثگٗ ثٗ ثێذ ثۆ ِٗ ظٖ

ک گۆڕأێکبؼیەکی  کبْ الی ٔبٌی ٖٚ قێکكیٗ  کؽظاؼٖ
ی ظیبؼی  ئبِبژٖ .ظا٘ێٕبْٚ ظاریبؾأكزی نێٛاؾی نیعؽی 

  ؼ ٌٗ ِکی کؽظٚٚە. ٘ٗ قزپێکؽاٚی ؼٖ ثە ؼەٚنێکی ٘ٗ
  ، ٌٗ ٖٚ ؼٚٚی ئبییٕٗ  ، ٌٗ ٚاٖٚ ٚ زَٗ  ِی ئبظٖ ؼظٖ قٗ

ی  ؼێگٗ  ٚیەٚە، ٌٗ ؼ ؾٖ ؼی قٗ ٖٚ ظؼٚقزجٛٚٔی ثٛٚٔٗ
ٚ ثۆ  ِٗ ظٖ َ قٗ ئٗ ٚەکٛرب  ٖٚ کبٔی ظاؼٚیٕٗ ثۆچٛٚٔٗ

کؽظاؼی   ٌٗ  ٚ ثؽیزییٗ یٗ ی ٌ٘ٗەِەٚظٚاییم کؽظاؼی قێکك
ثبقکؽظْ ٌەٚ ثٛاؼە ثە   ٚاِجٛٚٔی ژیبْ. ظیبؼٖ ؼظٖ ثٗ

ٚ  ٚ گۆڕأکبؼیە ِبظی  نەٚ پێهکەٚرٓ ڵ گٗ گٗ ثەؼاٚؼظی ٌٗ
ٔگی  ؼ٘ٗ کۆِەاڵیەریەکبٔی قەؼظەِە ِێژٚییەکبٔعا، ٌە فٗ

ل  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ثۆ ئٗکە  ،(١٥)گۆڕێذ کعا ئٗ یٗ ڵگب ِٛٚ کۆِٗ ٘ٗ

                                                           
ڵگبی ِؽۆڤبیەری قێ  ثبضۆفٓ ٌە کزێجی ِبفی ظایکعا ثۆ پێهکەٚرٕی کۆِٗ(  ١٥

ٚ کێجەؼکێی قێکكی ظأبٚەٚ ثەقزٛیەریەٚە ثە  ٚ لۆٔبغی ظژایەری قەؼظەَ
ظەقەاڵرەٚە یەکەِیبْ قەؼظەِی گەڕەالٚژێییە )فٛضی( ٔبقؽاٚە ثە قەؼظەِی 

یەی ِبظەیی ؼە٘ب ثە ٘ێؿی ثیؽکؽظٔەٚەٚە ظەقەاڵری ِبظەیی ؼە٘ب، ثەٚ پێ
ٚ ثەنێکە ٌێی، پەیٛۀعی ٔێٛاْ ِبظەٚ ثیؽ ٚەک پەیٛۀعی  ثێذ ٚاثەقزە ظٖ

کؽظٔی قێکف  اڤٗؼپەقۀعرؽیٓ نێٛاؾی  ثٗ   ٚ نێٛاؾٖ ئٗ
ڵگبیەکی ظاضؽاٚ ٌە پێگەیەکی خٛگؽافیبی  ٌە کۆِٗ

ٚ پەیٛۀعی  ٔەؼیذ ٚ ظیبؼکؽاٚی ضبٚەْ ظەؼیبیەک ظاة
 ٚ ثەڕێٛەثؽظٔی ژیبٔی پەؼژیک ئبقب ظائۀؽێ.  ِیکبٔیکی

                                                                                                                      
کبد، ثٛٔەٚەؼٚ  ٚ ئبٚ ٚایە. ئبٚ ثەنێکە ٌە ؾەٚی، ؾەٚی پێهٛاؾی ظٖ ؾەٚی

ثبثەری ٌێئە٘ێٕێزە ژیبٔەٚەٚ ٌەپبل ِؽظْ ثۆی ئەگێڕیزەٚە، ئەَ قەؼظەِە ٌە 
عا ئبِبژەیەوە ثە ثیؽی ظایکبیەری، ثبضۆفٓ ثە قەؼظەِی ِێژٚٚی ِؽۆڤبیەری

( ی PRONOGRAPHYقؽٚنزی یبضٛظ پؽۆٔۆگؽافی )االثبزیخ اٌدٕكیخ 
ٔبٚؾۀعکؽظٚٚە. قەؼظەِی ظٚٚەَ، ظەقەاڵری ئەؼٚای )ؼۆزی( ظایىە، 
َ( ثە ؼێکطكزٕی پەیٛۀعی قێکكی  قەؼظەِی ؾەٚی ضبٚە )االؼض اٌطب

ڵەک گەڕاٚەرەٚە ثۆ ظایک، ئبِبژەی ثە ٔبقبٔعٚٚەٚ ٌەَ قەؼظەِەظا ؼەچە
لۆٔبغی پؽۆٔۆگؽافی ثۆ لۆٔبغێ ظەقزجۀعی ظاٚە ، ٚاثەقزەیە ثە پەیعاثٛٚٔی 

ٚ فبثێٍە ئەٚ قەؼظەِەیە، کە ٘ێؿی پیبٚ  ئبییٕەٚە، قەؼظەِی پەیعاثٛٚٔی ظاقزبْ
گەڕاٚەرەٚە ثۆ ِبٔگ، ِبٔگ ٌە ٔێٛاْ ؾەٚی ضۆؼظا ئەٚەقزێذ ثەپێی یبقب 

چ یبقبیەک ئەَ ؼەٚنەی ثۆ ٔبگۆڕڕێ، ِۆؼکی ئبییٕی ٌەَ قؽٚنزیەکبْ، ٘ی
قەؼظەِەظا پەؼقزٕی ِبٔگ ثٛٚە. قەؼظەِی قێیەَ، ظەقەاڵری فکؽی ثبٚک 
ثٛٚە، ئەَ قەؼظەِەی ثە ثەؼؾرؽیٓ قەؼظەِی گەنەی ِێژٚٚی نبؼقزبٔی 
ظأبٚە، لۆٔبغی گەڕأەٚەی ؼەچەڵەکە ثۆ ثبٚک، ٌە ثبٚەڕی پەؼقزٕی ِبٔگەٚە 

ؽە )کٛاکت( ٘برەکبیەٚە، ئەَ قەؼظەِە پبل ثاڵٚثٛٚٔەٚەی قیكزەِی ئەقزی
کهزٛکبڵ پەؼەی قۀع. یەکەِیٓ نۆڕنی ِؽۆڤ ثٛٚ ثەقەؼ قؽٚنزعا، 
پبنبْ ضبّٔبْ کهزٛکبڵیبْ ریبظا ظۆؾیەٚە. ٚارە یبقبیەک پەیعاثٛٚ ثۆ 

ی کهزٛکبڵی پێٛیكزی ثە ؼیکطكٓ ٚ ضیؿاْ ٘ەیە ثە  ؼێکطكزٓ، چٛٔکە ژیٔب
ە، کە ٌە ثؽی ئەٚەی ؾەٚی پێگەی ضبّٔبٔی ٘ەثێذ، نێٛەیەک ٘ەڵگەڕایەٚ

ضبّٔبْ ثْٛٚ ثە القبییکبؼی ؾەٚی. ئبٌێؽەٚە ثە ٘ەِٛٚ گیؽٚگبؼەی ٔبٌی ِەؾْ 
ڵگبیەکی ظاضؽاٚی  کبد ئەٚخب رٛأؽاٚە ٌەٚ قەؼظەِەظا ٌە کۆِٗ ثبقی ظٖ

.ٚ  ِیکبٔیکیعا ثزٛأێذ ئەٚ ثبقە ثەٚ نێٛە ظا٘ێٕبٔەؼأەیە ثطبرە ؼٚ
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ٚ  ٚ کێجەؼکێیەکی ِبظی ٔبٌی ؾأیٛیەری ظژایەری
ِێژٚٚ   ٖٚ یٗ ٚ ؼێگٗٗ کۆِەاڵیەری ٌە کبیەظا ٘ەیە، ٌ

ثەالیۀی پێگەیهزٕی کؽظاؼە  .ثێذ ٚاَ ظٖ ؼظٖ ثٗ
ٚییە ٚٚ کێجەڕکێ ِێژ قێکكیەکبٔەٚە ثەٚؼظی ئەٚ ظژایەری

ظٚٚ رٛێیەی ٌە نیعؽێکی پێٕح ثەیزیعا ظا٘ێٕەؼأە 
 ڵێذ:ٗ ئ پێعاٚە ئبِبژە 

 
 ە ّ گیؽّظاؼــەؼ ًیؿاػـــبقي ُــــۆاڵ ّ ئــــئیلتیمبی پ

 ەؼش ّ ػەفبؼـــــًبؼ ّ ؾەًع ّ ؾەًعەّ  ّ ه ّ خەهؼی هبء  
 ّ ثێ لْيْؼَ ــگؽتٌی ئ  ّؼٍ ػظین ّ گَ ؼ تَ قَ م لَ ئَ

 کكتی ؾاؼی هبؼــضفیف ّ ن زمیؽ ّ تَ ؼ تََ ـــــق  ّ لَ ئَ 
 ؼاى ًعٍ ْڵ ضَـوْ گ م ٍّ ًیهێ ظٍ ّ ظائََ ــــم ثچێ ئ ئَ

 ؾاؼ َُ ٍ طؽ ّ لَ ن  ّ ثێ، چبّیَ ئَ  قتێ، کَ ثێ َُ م ظٍ ئَ 
 ثب ی ثۆ ظٍ ظیییَ ػلی َُ ؼ لَ قَ چبّ ظّڕڕّ ثَ  م ثَ ئَ

 بؼـــی ئبثه کكتَــــــــهیؿاثی ن  یکب ثَ تف ظٍ ّ ثََ ــــــئ  
  ًگی ًییَ ڕٍ  هیثلی ئبّ ّ ئبّێٌَ بلی(ــــــــ)ًظوی  ًَ

 ن ئبنکبؼ یَفی ّ  ن ضَ یؽی ضبطؽ1 یَ ثۆ قَ  ظّّ ڕٍّّ  
(41 1412 - 411) 

 ظا٘ێٕبٔەی ٔبٌی خگە ٌە ثەؼظەٚاِی ئەٚ ِێژٚٚەَ  ئٗ
ٚ ْ  ِٗ ٚضۆی رٗ ظیعی ؼاقزٗ  ٌکێٓ ثٗ ٚ ئٗ ؼاقزییەکٓ

چبالکی قێکكی الی ِؽۆڤ   ٘ێٕٓ، کٗ ڕیهذ پێئٗ ثبٖٚ
قزیبؼ  ی ٘ٗ ٚ چێژی ضۆنی، یبْ ِٛچڕکٗ ثؿٖ ٚ یٗ ٘ٗ
ی  ٖٚ ٚ نبؼظٔٗ ی چبٚپۆنی ٚ نێٛاؾٖ ثٗ .نعا ظێٕێذ ٌٗ ثٗ 

ی  کٗ ٖٚ ٌە ضٗ .ؼاقزییەکی ژیبْ  جێزٗثێذ ث ٚ ظٖ ٔییٗ
ی ریبثەظی  ٔٗ ٚ الیٗ اڵٚی ئٗ ری رێکٗ ٔعیٓ ثبثٗ چٗ ظا قزٛؼٖ ِٗ

رؽ ٌە ٚارب  ٘ەؼ ٌە قەؼەربظا ٚاربیەکی .ئەکؽێذ
کبد. چٛٔکە ٗ ئرؽی ضەٚ ثیٕیٓ ئەنکؽا  گؽٔگەکبٔی

ٔعیٓ ؼاٚثۆچٛٚٔی  چٗ .یٗ ی ٘ٗ ٔعیٓ ٚاژٖ ٚثیٕیٓ چٗ ضٗ
ئەَ ضەٚێکەٚ ظەیبْ  .ەٚێک ٘ەیەخیبٚاؾ ٌەقەؼ ربکە ض

ٚ  ٚ ثۆ ئٗ ِٛاؼی ضٗ ٘ٗ .ؼٚٚظاٚی ٚاثەقزەی رێعایە
ِبکبٔی  ٔع ثٕٗ ؼچٗ ٘ٗ .ٚ ئێكزب خیبٚاؾْ ِٗ ؼظٖ قٗ

ی  کٗ ٖٚ چی ضٗ ظاڕێژؼاْٚٚ کٗ  ٚ پێهزؽیهعاٚقەؼظەِەٗ ٌ
  ٔبچّٗ .٘برٛٚ٘بٚاؼ  ؾ ثٛٚثٗ ؼکبغٗ ٔبٌی ضكزیە قٗ

ثٛٚە ضەٚ ئەگێڕێزەٚە پێعأی، ٘ەؼچۀعە ٘ەِیهە ٚا ظؼێژٖ
ٔبٔٛقؽێزەٚە ٌەٚێٛە ظا٘ێٕبٔەکە الی ئەَ ِەؾٔە 

 ظەؼئەکەٚێذ. 
ٔعێ ثبثەری  ؼ ؼەچبٚکؽظٔی ثە٘بٚ ٔەؼیذ ٘ٗ ثٗ ٌٗ

ؼ ٚاثّبیبیەرەٚە  گٗ ئٗ کە ئبنکؽایەثٛٚە،  الٚەکی ئبقبیی ٔٗ
  ثٛٚٔٗ کبْ ئٗ ٚ پێعاٚیكزیٗ ٖٚ ٚاربکبْ ئەکەٚرٕە لۆؾاضٗ

ٚ  ی ؼٚٚٔجیؽی ئبقزی ثیؽٚ ؼاظٖ فەٚ ئبؾاؼاٚی ئەثْٛٚ. ضٗ
ٚ نێٛاؾی ثۆچٛٚٔەکبٔی ژیبْ  ری اڵیٗ ی کۆِٗ پٍەٚ پێگٗ

کبد. نبعیؽ ٘یچ کبرێک  ٚثیٕیٓ ظیبؼیئٗ ری ضٗ ضۆی چۆٔیٗ
اڵیزی  ؼ ٚالیعی کۆِٗ گٗ ی ثۆ ٔبثبؼێ ئٗ ٚٚنٗ  ٖٚ ئبقّبٔٗ  ٌٗ
قزی ٔەثبد. ثە ٘ەِبْ نێٛە ئەِیم پەی ثەٚ  ٘ٗ ی ثٗ پٗ
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ی ضۆی ٘ؿؼٚ  یەریە ٔبثبد ئەگەؼ ثیؽؼاقزییە کۆِەاڵ
ثەؼظەٚاَ ثەؼفؽاٚاْ ٔەکبد. ٌێؽظا ّٔٛٚٔەیەک ئە٘ێّٕەٚە 

ثیٕێذ  ٚ ظٖ خبؼێک پیبٚێکی ؼاکؽظٚٚی قیبقی ضٗ
ٚ  ی ٌٛیكی فەڕۀكبی ثیٕیجێذ، یبضٛظ ٌٗ ٖٚ ثێئٗ
ڕأعٔی  ؼ پٗ ٚیب قؿای قٗ ضٗ  ٚ ٌٗ نٗ .ظا ژیبثێذ ِٗ ؼظٖ قٗ

ثۆ  ِمصٍەیبْ)گیۆریٓ( ٚ  د ؼ قیبقٗ قٗەؼچٛٚە ٌ ثۆ ظٖ
 ٍِی ٌٗ   ؼیکی ئەٚەْ ٚ ضٗ کهێذ ؼاظٖ  ا، کٗظ ٚ کبرٗ ٌٗ . ظأبٖٚ

کبد  یؽ ظٖ قٗ . ٖٚ ثێزٗ ؼی ظٖ ثٗ ْ ثە ظاچڵەکیٕەٚە ضٗ ثعٖ
  ؼٍِی. ثبنٗ قٗ  ٚرۆرٗ ٚ کٗ  ی نٍٗ کٗ ری خبخّٗ ربڵێکی پٗ

ٔە   کٗ ربڵٗ  ٖٚ ئٗ  ثٛایٗ د ٔٗ اڵرٛٚی قیبقٗ ؼ کبثؽا ٘ٗ گٗ ئٗ
  یؽ ثکٗ ی ٔبٌی قٗ کٗ ٖٚ ؟ خب کؽظاؼی ضٗ ِێهٌٛٗ  ثٛٚ ثٗ ئٗ

ی  ٚأگٗؼظیعٚ  ٌٗ  قێک  ؼ کٗ اڵَ ٘ٗ ؾأێذ. ثٗ ٔٗ  یٗ کێ ٘ٗ
کی  یٗ ک ربثٍۆی کیژۆڵٗ کبد، ٖٚ یؽی ظٖ قٗ  ٖٚ ثیؽی ضۆیٗ

کبؼێک خیبٚ ظٚکبٔعاؼێىی ٔبٚ ثبؾاڕ  ؼؾٖ ؼگ ٚایە ٘ٗ ثێجٗ
کؽظٔی  خیبیبْ ثۆ ؼاڤٗ ک ظیعێکی ٚ قۆفیٗ ک الیٗ خیبٚ ِٗ

 .ڕٚأێذ ئٗ  کٗ ؼٖ ٘ٛٔٗ  اڵَ ربثٍۆکێهێک ٌٗ یٗ. ثٗ ربثٍۆکە ٘ٗ
ٚارب  ٚ ؼثڕْ ظٖ  رٛأٓ خٛأی ربثٍۆکٗ کبِیبْ ظٖ

 اڤەثکەْ؟ ؼ٘ٛٔەؼیەکبٔی 
  چێزٗ ِبؼ ظٖ ٔعاِی ظٖ کۆئٗ  ٚظا، کٗ ضٗ  ی ٌٗ کبربٔٗٚ ئٗ

  ٚ ٌٗ یٗئبگب ٚاْ ثٗ  ٔٙب ضبڵی پبقٗ رٗ  ٖٚ ثبؼی ظاِؽکبٔعٔٗ
َ  ٚا ئٗ ٚؼٚژأێک ظؼٚقزجێذ، ئٌٗە ِۆضعا ک  یٗگەؼ خێ ٘ٗ

ژیبٔی  ی فٍیّێکی نیبٚی  نێٖٛ ٚ ٌٗ  ؼی قٗ   گبرٗ ئٗ  ٌٗ پٗ  ثٗ
الی  ٌٗ  (١٦٣:٦)پێم چبٚی.  ( ظێزٗ کٗ ٔٛقزٖٛٚ  ضۆی )ِؽۆڤٗ

َ  ڵ ئٗ گٗ ٚ ؾۆؼی ٌٗ ی ضٗ ٖٚ کبٔی ٌێکعأٗ ئیكالِعا نێٖٛ
ئەِەل   ٖٚ ِٚٗ کٗ ؼ ظٚٚؼ ٔٗثب ؾۆ  خیبٚاؾٖ  نێٛاؾٖ

 ٘ێٕبْ.    خۆؼێکە ٌە ظا
 

 زیكبثێ  ؼ ثێتَ گَ ّ ئَ یبڵ ّ ضَ زؽیؽی ضَ تَ
 ظا ثێ گَ  ثێ نبٍ ّ ظٍ  ظا نبٍ  ّ گَ ؼّێم  ظٍ         

(60:141) 
خب ئەگەؼ ئەٚ ثزٛأێ ئەٚ ضەٚە ٚەک ضۆی ثەٚ 
نێٛاؾە گٛٔدبٚە ثطبرە ثەؼچبٚی ئێّەٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ٚێٕە 

ؼٔەثێذ ئەگەؼ  ؼ قٛڕ٘ێٕٗ قٗ  یٗ ٚأٗ ەی ثعارێ ٌٗؼاقزیبٔ
ثڵێیٓ ٔبٌی ٌە کبِێؽای قەفبگب٘ی ٔەؾەؼگەیەٚە خٛأزؽیٓ 

ثۆ ثگؽێذ ظا٘ێٕبٔی ریبظا ثعۆؾیٕەٚە. ٌە  (١٦)ٚێٕەِبْ
  ڵێذ:ٖ ظٚ ثێذٗ ئالی ٔبٌی ئبنکؽا    ییەرٛأب نیعؽێکعا ئەٚ

 

 ثۆ هەنمی ػیهمی ؾّڵفی ًیگبؼ ّ ًیگبؼنی
 لەضبهەظا ثۆتە نبُی طْڕڕە ًّْـ بلی()ً           

(012141) 
کە ثبظی  ،خگە ٌە ضەٚەکە ٌەٚ کبرە ٚؼظثەؼەٚە

ٚ ئەیگەیۀێزە قەؼچٕبؼ ٚەک  ضۆل ِؽٚٚؼ ئۀێؽێذ
                                                           

ٚ ثەڵگەیی ٚا، کە ئەرٛأێذ  ٚ ٔەقذ ە ثۆرە ثٕەِبیەکی ٘ەقذئەِڕۆ ٚێٕ(  ١٦
 ثەؼەٚڕٚٚی یبقبکبٔی قەؼظەِّبْ ثکبرەٚە.
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کبِێؽایەکی ظیدیزبڵی ئەَ قەؼظەِە ٚێٕەی گؽرٛٚەٚ 
 ەڵیذ: ظ
 

 ەؼچٌبؼ(ـــــدب هەّەقتە تبظەگەییە ػەیٌی )قــــئەه
 ْڵ ّ چٌْؼــبؼ ّ گــــــبؼ ّ چٌـــــــبّێکە پڕلە ًـــــئ

 ، کە لە قەظ خێ ثەڕۆنٌیچەنوێکە کە هیثلی ضۆؼ
 ەّؼؼاًی تۆؼی يبفە لە قەؼ ثەؼظی ّەن ثلْؼـــــــف
 وبًە لە ئبّێٌەظا کەّاــــــــــــــكی ئبقــــــیب ػەک
 یِبثی ًْؼــــــــــتێؽەکبًی ؼاثکهێي ّەن نـــــــئەق 

 (:41ــ.141 41)
ەؼاؾٚیەک ٘ەیە ثزٛأێذ ٘ەرب ژیبْ یبضٛظ چ ر

ٚ ضۆنەٚیكزی  ثەؼظٚاَ ثێذ ئەٚ ضەؼیکی کێهبٔی ؼۆذ
 ٚ ٔە ثەقەؼثچێذ؟  ٔەکۆْ ثێذکە ثێذ، 

 
 تـی ظڵکێهــــــەثەلــــتەؼاؾّّ ه  بیی کەــؾّڵفی ظّّ ت

 ئەّ ثە قەؼێؼۆذ ظەکێهي ثە ظّّقەؼ،ئەم ثە قەؼێ،
(644141) 
ثٛاؼێکی ئبنکؽاکؽظٔی کؽۆکی ِەثەقذ ٌە ٘ەِٛٚ 

٘ٛٔەؼە خٛأەکۀعا ثەربیجەری ٌە نیعؽظا کبؼێکی ربثڵێی 
ئبڵۆؾٚ ثێؿؼاٚە، چٛٔکە قؽٚنزی ٘ٛٔەؼ ٘ەِٛٚ 

ظۀێذ، ٘ەؼ ئەِەنە  ٚ قٕٛٚؼێک ثەالٚە پبثۀعثْٛٚ
ٚایکؽظٚٚە ثە ٚؼظەکبؼییەکی ظا٘ێٕەؼأەٚە ٌە ظەلێکی 

ٚقؽاٚ یبضٛظ ربثٍۆیەک قەؼٔح ثعەیٓ، یبضٛظ ٌە ٛٔ
ٚ ثبقکؽظٔەکبْ خیبٚاؾثٓ.  ٚ رێڕٚأیٓ ٘ٛٔەؼظا ثۆچْٛٚ

ئەٚۀعە ظا٘ێٕبٔەکە ِبٔبی ٚایە چۀع ؼاکبْ خیبٚاؾثٓ 
قەؼکەٚرٛٚثٛٚە. ٌە ِێژٚٚی ِؽۆڤبیەریعا ؾۆؼ ثیؽِۀعٚ 
٘ٛٔەؼِۀع کبؼی ٔبٚاؾەٚ قەؼقٛڕ٘ێٕەؼیبْ کؽظٚٚە. ٌە 
ؼاڤەکؽظٔێکعا یبضٛظ ٌە ثیٕیٕێکعا ٌەٚأەیە خٛأزؽیٓ ٚاربٚ 

ی ِێژٚٚیی پێجەضهؽاثێذ، ٚەک ِەثەقزی قەؼظەِێک
 ، کەظا٘ێٕبْ ٔبٚی ظەؼکؽظثێذ. یەکێک ٌەٚ نبکبؼأەی ٔبٌی

ئەکەٚێزە رؽۆپکی ظا٘ێٕبٔەکبٔیەٚە، چٛٔکە ٌە کبری 
ضٛێٕعٔەٚەٚ ثیؽکؽظٔەٚەیعا ظەثٕە ٘ەقزێک ثەؼەٚ الی 

کبد، ٌەگەڵ ٗ ئکێهّبْ  ٚ ٘ٛٔەؼێک خٛأی٘ەِٛٚ 
ئەٚخب  ٚ رێگەیهزٓ ٌەٚ ؼەٚنە ٘ەقزیەٚە رێڕٚأیٓ

ٚ ضۆنەٚقزی  ٚ قؽٚنذ خٛأی ییکبؼیگەؼیی رٛأب
ئەِە ٚاربی ئەٚ ظا٘ێٕبٔەیە، کە . ئبقٛٚظەیی ظەثەضهٕەٚە

 .ثبثەرێک ٌە ظٔیبی رێڕٚأیٕی ظؼٚقزعا ثەؼخەقزە ثٛٚثێذ
ضٛێٕعٔەٚەی ٚؼظٚ ٚنیبؼأە ٔٛٚقەؼی ٚنیبؼد 

ٚ  پێئۀبقێٕێ. ؾِبٔی ئەَ پبؼچە نیعؽە پڕە ٌە خّٛخۆڵ
ٚقؽاٚە ثبٚەڕی ثە ٘یچ ٛٛاؾەی پێی ٔئەٚ نێ .ۀگؼ

ؼێگؽ ثۆ کٛ ثجێزە ٚ قٕٛٚؼێک ٔەثٛٚە، رب پبثۀعثْٛٚ
اقزیەظا چّکێکی ؼٔبٌی ٌە پبڵ ئەَ  .ثەظٚاچْٛٚ

ئبِبژەی ئبٚاؾٚ ٚێٕەٚ ئەؾِٛٚٔی  ٚٚنەئبؼایی گؽرٛٚە
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ثە خٛأیەکی ثێٙبٚربی ٘ٛٔەؼی  .پەضهکؽظٚٚە ێعار
ٌە ظەؼیبیی  خٛإٔبقی ئەِبٔطبرە قەؼ ئەؾِٛٚٔێکی گەٚؼە

٘زع. ثب ...ٚ  ٚ ثێٕەٚثەؼەی ظڵعاؼی ٚ چبٚثبؾی ضۆنەٚیكزی
 پێکەٚە ٌەَ ظەلە پڕ ظا٘ێٕەؼأەیە ثڕٚأیٓ:

  
  ڵێی ضْؼنیعی ئبفبلَ ن تبیی ظٍ ؼتبیی یَ ّاؾٍ کَ
 ّا تبلَ َ، ثڵێ هیِؽێ کَــڵی ضْؼنیعی ئبفبل هَ
  هیي طْڕڕٍ بقَـی، ْالٍ ّـــک َ ـــالل، ّ م  ؼچَ بزیي پَــــــــی ڕٍ
  ى قبلَ هَ گْڵ ؾاؼ ّ قَ، ًەؼگؿ چبّ ّ، ّ ضبڵ  َ ــــــــفه ًَ ثَ

  ەیج1َـف ّ چ ثێ ػــي پڕ ٍّ  ًعٍَ ـــۆم چـــــــؼی ض ثٌبؾم ظّلجَ
  !ەم تبلەـّ ُ ثؽۆ خْت  ئَ  ثَ، ظڵ ُۆنیبؼ  ثَ، ّ  قت چبّ هَ  ثَ
  ظٍهؼی ؾُِّب ؼیمی خََ ـبهت( طــــــًگی )لع ل ّای ئبَُ ًَ
  تی طّْثبیی ػْنهبلَـی ڕاق ُدََ ـــــل  ت ثَ ظ ّ لبهَ لَ
  ؼێهبًَ ؼ پَ هي ظڵ گَ َ ــل، تَـــــــق ّاثَ  ؾّلفی تۆیَ  ثَ
  هي تبلَ ت لَ ؼ طبلَ گَ ئَ ، تەــپەیْەق  ثؽۆی تۆیَ ئَ  ثَ
 يۆفی  ًع تیٌٍّْ ل چَ قَ ؼ ّ نیؽ ّ ػَ ّثَ ُؽی کَ ًَ  ثَ
 ػلی هْنتبلَ ثبًی لََ ـــــــــثۆ ل ًعاى ظّچَ )ًبلی(ثی  لَ

 (141ــ1144 41) 
ربثٍۆ ثب   قێکی ٘ٛٔەؼِۀع ثزٛأێذ ثیکبرٗ ؼ کٗ گٗ ئٗ

ثفەؼِٛێذ، ٘ەرب ئێكزب ثەَ ثێعۀگیە ٌە چێژی رێجیؽیٕەکەی 
ٔبثیٕؽێزەٚە. ئەِۀعە  ظاظافیٕهی ثۆ ِۆٔبٌیؿا کەِزؽی ریب

ەٚ نبؼەؾاٚ ظا٘ێٕەؼە ثە ئبٚی ثێڕۀگ ئەَ ربثٍۆی ٚن
 ڵێذ:ٖ ظٚ  خٛأیەِبْ ثۆ ئەکێهێذ

 لْؼثبى  یی تۆ غبئیجَ ڕّضكبؼٍ  ثَ ى هَ ّا ظَ
 ڕهب یی تَ ظیعٍ لَ   لهَ چلۆى ًَ  ثٌْاڕٍ

(404141) 
َ ٚاربی  چی ئٗ کٗ  ٖٚ قڕێزٗٗ ئئبٚ   ٚ ٔیگبؼ ثٗ ضم ٔٗ

  رٗ ئیهبؼٖ  ِٗ ظارێ ئٗ ٚ ظؼٚقزجٛٚٔی ئٗ ژیبْ
  ٌٗ  ی ثؽیزیٗ کٗ ڕۆکٗ اڵَ ٔبٖٚ ثٗ .ری یٗ کٗ ریٗ ٚاڵٖٗ ؼ

ژیبٔی   ی، کٗ ِبظییٗ  ٔٗ ٚ الیٗ نۆڕۀعثْٛٚ ثٗ
ٚاِی  ؼظٖ ِؽی ثٗ ٔٗ  قزی ثٗ ی ٘ٗ ٚکبرٗ . ئٗ ؼپێکٙبرٖٛٚ قٗ ٌٗ

ی  کٗ ٔٙێٕیٗ  ، کٗ ثٖٛٚ ییظڵٕیب کبریی  ضۆی کؽظٖٚٚ
 ڵێذ:ٖ ظٚ  ٖٚ رٗ ظۆؾیٖٛ
 

 هي ضضؽم، لب لێْی تۆ ئبّی ثَ
 گیب  ّؾٍ ّ هي قَ ت  زوَ یضی تۆ ؼٍ فَ

(404141) 
ئەؼقزۆ   ٖٚ ٚاربکبٔعا نۆڕثۆرٗ  لٛٚڵی ثٗ  ٔبٌی ٚا ثٗ

ٚ کؽۆکی ٘ەِٛٚ نزێک  ئبقب ئبٚی ثە ِبظەی یەکەَ
ٚ ئبژەڵ ٌە نێ ضۆؼاک  ٚٚەکؼظأبٚە. کە چۆْ 

ٚ ضبک ٌە ئبٚ  ثٕەِبی نێ ثؽیزیە ٌە ئبٚ. ضۆڵ ٚ ٚەؼئەگؽْ
ٚ  چیٓ ثەچیٓ ٌەقەؼیەک کەڵەکە ئەثٓکە پەیعا ئەثٓ، 

ٚنکبیی. ٚەک ئەؼقزۆ ثەَ نێٛە  ٚ ئەثٕە قەٚؾایی
 کٛٚ کۆِەاڵیەری ؼٚأیٛٚە رب ثیؽکؽظٔەٚەیە ٌە ژیبٔی ِبظی

کبرەی ٌە ٔبٚ ئەَ ظەؼیبٚ ئۆلیبٔٛقبٔەظا پێکٙبرەی  ئەٚ
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 غبؾی ظؼٚقزجٛٚەٚ چۀعیٓ ٔبٚچەی ٌە ئبٚ ٘ەژاؼ
 کؽظٚٚە. 
ٚ  ٖٚ ٔعٚ ثە کبَ نێٛاؾ ٌە نیعؽەکبٔی ٔبٌی ثکۆڵیزٗ چٗ

ٚ  ثٓ یذ ٚاربکبٔی خٛأزؽئٗ ٚ ثیجٗ ٚ ثٙێٕیذ ٖٚ یگێڕیزٗڵ ٘ٗ
ْٚ. ئەٚەرب ٌە نبکبؼێکی پڕ  کٗ ؼئٗ ِەثەقزی خٛأزؽی ریبظٖ

 ڵێذ:ٖ ظٚاربی ئەؾِٛٚٔیعا 
 

 ەؼکیتبثی ضەططی ضۆمــــــــــەًی ظیعەم ڕژایە قـــڕەّغ
 ًّْؼیم ثەقەؼ ئەّظا قەلەط، چبّ لە ئێهی ئەّ قپی

(011141) 
کۆربیی کزێجی "٘کػا رکٍُ ؾؼاظنذ".  ئەِبٔجبرەٚە ثۆ

کبٔی ضٛظی  ریٗ ٚظأی رٛأب ِؽۆڤبیٗ ٔٙب ثۆ ثؽٖ ل رٗ ِٗ ئٗ
ؼ  ظا ٌە ٘ٗ َ ظٔیبیٗ ٌٗ  نزێک ٔیٗ  ری، چٛٔکٗ ِؽۆڤ ضۆیٗ

ثۆ ِؽۆڤ   ٖٚ ِؽۆڤٗ  کی ِبظی یبْ کۆِەاڵیەریەٚە ٌٗ ٚٚیٗؼ
کە قذ،  ؼگؽرٕی ٘ٗ ٘ۆی چێژ ٖٚ  ثٕٗ ٔعێکیبْ ظٖ ثێذ. ٘ٗ ٔٗ

یبڵ  ٚ ضٗ قذ ِبؼی ٘ٗ ٚای گۆڕأکبؼی ظٖ خبؼ ٘ٗؾۆؼ
  ضۆی ٌٗ  ٖٚ ڵێیذ ٔبٌی چییٛٚد؟ ئٗ ٚ ئٗ کێٕێذ چڵٗ ائٗؼ

کی  ٔعیٗ یٖٛ ل پٗ ِٗ . ئٗ ٔگبٚی ظا٘ێٕبٔٗ ضۆیعا ٘ٗ
ؾِٛٚٔی  ٚ ئٗ ژیبْ ٚ  ؼ ضۆی ئبڵٛٚێؽکؽاٚی ٔێٛاْ ظا٘ێٕٗ

ک یبْ  یٗ ٔع ٚنٗ چٗ ِٛٚی ٌٗ  ری، ٘ٗ یٗکؽظٔەٚەثیؽ٘ؿؼی 
ٚ  ٚؼٖ ٚ ٚاربی گٗ ٖٚ کبرٗ ک یبْ کبؼێک کٛؼد ئٗ یٗ فڵچٗ

ؼٚ ٚپٛ ٌٗ ٚ کٗ کبدٗ ئری پێ ی ِؽۆڤبیٗ ٚؼٖ ری گٗ ضؿِٗ
 . (٣٠:٧)کبدٗ ئٔع  ِٗ ٚڵٗ ری پێ ظٖ ِێژٚٚی ِؽۆڤبیٗ

رؽی ظٔیب ثۆ  ؾۆؼخبؼ ٔبٌی ٚەک ٘ەؼ ظا٘ێٕەؼێکی
ٚ ظەؼضكزٕی ظەقەاڵری ضۆی ثە  ثەنٛێٕعا گەڕاْ

ڵگب  ٚ کۆِٗ ٌەقەؼ قؽٚنذ نێٛاؾێکی رەِِٛژاٚی ثیؽی
ٔبقبٔعٚٚە، ثۆیە ٘ەؼچییەکی گٛرٛٚە ٘بٚکێهەی ظایڕێژە 

 ڵێذ:ٖ ظٚخب ثیجێژەی ثە ثبنی پەیڕەٚ کؽظٚٚە.  ثیجێژە ئٗ
 

 قەؼی گێژم، ّەن ُێڵەکی قەّظا، ظەّؼاًییە
 ثۆیە ثەظەلیمی هەثەلە ُەؼچی ظەثێژم   

(016141) 
ٚٔە ئەٚ ثۆچٛٚٔە ؼاقزە، ئەٚ ثەنە ظەِبؼیبٔەی ئەکە

ٚ رٛێکی ِۆش  ژێؽ رٛێکی ِۆضەٚە ثە ثەؼاٚؼظ ثە ِۆش
ضۆی، ٌە ئبقزێکی گەنەکؽظٚٚی ؾیبرؽظاْ ٌە چبٚ ضبٔە 

رؽ ضبٔە ظەِبؼەکبٔی  . ثە ٚاربیەکی(١٤٨:١)رؽظا،  ظەِبؼیەکبٔی
ێژەکەیبْ ؼ ثەنی پهزەٚەی ٔێٛۀعە کۆئۀعاِی ظەِبؼ

 کۆثٛٚٔەٚەی ضبٔە .ؾیبرؽە الی کەقبٔی ٚەن ٔبٌی
یبرؽ ٌە ظٚٚ ٔیٛەگۆی پێهەٚەظا ؾیبرؽ ئەٚ ظەِبؼی ؾ

 ٚ ِبرّبریکیەٚە ضەؼیکٓ.  ظیّیبکەقبٔەْ، کە ثە ثٛاؼی ئەک
ِٛٚیبْ  ی ظاڕنزْٛٚ ٘ٗ ثیجٗ ی ثۆ زٗ ٚ نبکبؼأٗ ئٗ

ٚیكزی فێؽی ِؽۆڤ  ٚ ٚاربی ضۆنٗ ؼٚٚٔٓ فٛکٛڵی ظٖ کٗ
  ٚ ئەکەٚٔە ضبٔەی ظا٘ێٕبٔەٚە. ٌێؽەظا پێٛیكزْٗ  کٗ ظٖ
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ن  ثکؽێذ، ٖٚ قزٕیهبْ ظٖ  ٚ ٔٛٚقیٕبٔٗ ضبڵێکی گؽٔگ ٌٗ
ؾٚٚ ٘ەیە  ٔعێک ئبؼٖ ظا٘ێٕبٔعا ٘ٗ  ِعا ٌٗ پێهزؽ ئبِبژٖ

   قٕٛٚؼی رٛأبیی  ؼ ٌٗ ظٖ ثٗ .ٚە پبثۀعە ثە ٔبچبؼیٗ
ٚیكزیی  ؼیبی ضۆنٗ یطبرٗ ٔێٛ ظٖ ؼظایٗ. ثێئبگب ظٖ ظا٘ێٕٗ
ضٛظٚ   ؼثێذ، کٗ ثٗ ِێک ٖٚ ؼ٘ٗ کبد ثٗٗ ئ؛ ٚا  ٖٚ لیٕٗ ؼاقزٗ

قعا  کٗ ٚ ژیبٔی ربکٗ ثیؽ  ٚ نٛێٓ ٌٗ ڵکیم ؼاؾی ثکبد ضٗ
ک  الیٗ کبْ ثکبد. ٌٗ  ٚری قۆٔگٗ گهزییٗ ؼٖ  کبؼ ٌٗ ٚ ثگؽێذ

ٚاربی   ٖٚ رؽٖ کی الیٗ  ٌٗ . ٖٚ ظاِؽکێٕێزٗ  فٛکٛڵی ٘ۆل کٗ
ضۆنەٚیكزیی  .ڵکی ثعاد ضٗ ثٗ   لیٕٗ ٚیكزیی ؼاقزٗ ضۆنٗ

ٚ  ە ؼاقزگۆییؼاقزەلیٕە ٌەَ نبکبؼە ظا٘ێٕەؼأەیعا خگە ٌ
رؽ خٛأیبْ کؽظٚٚە. قەیؽ  ی ئەٚ ٚنبٔە ٘ێٕعٖ ییگەٚؼە

 ڵێذ:           ٖ ظ ، کەثکە
 

 گۆ ؼؾٍ َُ، فبیَ ثێ ٍّ، گێکَ تۆ ًبلی قَ  ظّّؼ لَ
  ًبًی ًبًییَ  کَ، لجَ م کَ ی ئَ ثۆچی ثبًگی ًبکَ       

(4:4141) 
یبضٛظ ٘ەرب ٌە ٚاربی ئەَ ثەیزە ثکۆڵیٕەٚە ٚاربٚ 

 ەکؽێذ:ظٚ ٌێکعأەٚەی ظا٘ێٕبٔەی ریبظا ثەظی  ِەثەقذ
  
 

 گەؼظاىئەی ضْؼنیعی پڕتەّ ثەضهی نەّتۆیە  (41)لە ظّّؼی
 کە ًبلی ّا لە زبڵەتی هیسبلی هبُی ًەّظایە   

(46141) 
 

ظڵعاؼێکی ؼاقزەلیٕە   ، کٗ ٔع ظڵطۆنٗ یبضٛظ چٗ
گٛێجیكزی ربلە ٚنەیەکی ؼاقزگۆیبٔەی ضۆنەٚیكزەکەی 

 ثێذ:ٖ ظ
 

 چ ظەکەی ،ّەؼە ًێْ خەًٌەتی ظیعەم، ۆؼیتتۆ کە ز
  ۆؾاًوعا؟!ــــــیٌەیی قــــەؼەؼ ّ قـــــلەم ظڵەی پڕ ن

(:4141) 
ەرٛأیٓ ظا٘ێٕبْ الی ٔبٌی ثکەیٓ ثە ظٚٚ ئٌە کۆربییعا 

  :ثەنەٚە
ؼەگێکی ظەِبغی ٘ەیە، کە ثٕەِبیەکی  یەکەم:

 خەقزەیی ِبظییە. 
  (١٨:٥). ەینێٛەکەی کۆِەاڵیەری ــ ؼۆنٕجیؽی دووەم:

 
قەؼٔدی ئەٚ  .ئەَ ظٚٚ الیۀە کؽۆکی ثبثەرەکەیە

ٔبِەٚ چبِبٔە ثعە، کە ثۆ کەقبٔی ضٛێٕعەٚاؼٚ 
ثە ربیجەری ئەٚ چبِەیەی  .گٛڵجژێؽەکبٔی ضۆیی ٔبؼظْٚٚ

                                                           
ٚأە چەپکێه ٌە گٛڵؿاؼی ٔبٌی، ِەقعٛظ ثۆ نؽۆڤەی ئەَ نبکبؼە، ثڕ(  ١٧

 ٥٧-٥٦ِٛزەِەظ، ي 
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ٚ  چۆْ ثە ٘بٚاؼی ظەؼْٚٚکە ثۆ قبٌّی ٔبؼظٚٚە، 
ئەِبٔە ثْٛٚ ثە  ٔٛٚقیٛٔی.  کەفٛکٛڵی ثیؽریژیەٖٚ

 ٘زع... ٚ  ٚ ٔٛٚقەؼٚ ٚربؼضٛێٓؼێچکەٚ چۀعیٓ نبعیؽ
. رب ئێكزبل کبؼیگەؼییەکەی کبڵ پەیڕەٚیبْ کؽظٚٚە

ٚ ثیؽی ٔبِۆثّٛٚٔبٔعا ظیبؼٚ  ٔەثۆرەٚە؛ ٌە ٔبِە ٔٛٚقیٓ
 ثەؼظەٚاِە.

 ظا٘ێٕبٔەکبٔی ٔبٌی ٚای کؽظٚٚە پەیٛۀعییەکبْ ٌە
ی ضٛظ ٚ ٌە ؼەٚری پێگەیهزٕی ِٓ ظەؼثبؾثێذ

ٚێذ.  ڕێ ثکٗ ِٛٚاْ ثٗ ٘ٗٚ  ؼٖ ثٗ ٚ کەڵکەثێذ کۆِەاڵیەرییعا
پبنبْ ثکؽێذ ثە ثەؼۆکی ٚاڵرعا رب ٘ەِبْ ٘ەقزی 

ٚ ثؽەٚ ثەٚ ٘ەقزە خٛأە  ضۆنەٚیكزی ظؼٚقذ ثکبد
ٌە ٘ەِٛٚ  . کەقێزی کۆِەاڵیەریظا٘ێٕەؼأەیە ثعاد

ثجێزەٚەٚ ٔۆژۀجٛٚٔەٚەی  ۆژەْخّٛخۆڵێکی ؼۆژأەظا ٔ
 . (١٨)ٚ کۆِەاڵیەری ثە ظٚای ضۆیعا کێم ثکبد ِبظی

*** 
 
 
 
 

                                                           
ٖٚ، کٗ  ظا ثچێٗز (ؼێجٛاؼ قیٛەیٍی)کؽێذ ضٛێٕەؼ ثە کزێجەکەی  ظٖ( ١٨

ٚ ریبیعا ثە  یبٔعٖٚٚ ظا ثٗ چبپی گ٢٠٠١ٗیٗ، کٗ ٌٗ قبڵی  ٌی(ی )ٔب کٗ ٔبٚٔیهبٗٔ
.ٖ  ظؼێژی ثبقی ٌٗ چبِەکەی ٔبٌی کؽظٚٚ
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 مان الی نالی

ؾِبٔی ئبضبٚرٓ یەکێکە ٌە گؽٔگزؽیٓ کەؼەقەکبٔی 
ٚ  ؾأكزی ِؽۆڤبیەری، ثە فبکزەؼێکی گؽٔگیی رێگەیهزٓ

ۀؽێذ. ئٚ کۆِەاڵیەری ٔێٛاْ ضەڵىی ظا رێکەاڵٚثٛٚٔی ِبظی
ٚ  کؽظْ ثەکبؼٔە٘ێٕبٔی ؾِبْ ٘ۆکبؼی قەؼەکی ِبڵئبٚایی

ٚ کۆِەاڵیەریەکبٔی  ە ِبظیپٛٚکبٔەٚەی ٘ەِٛٚ ثٛاؼ
ڵگبیە. ؾِبٔی ئبضبٚرٓ ثە نێٛەیەکی ؾۆؼ رۆکّە ثە  کۆِٗ
ٚ خٛٚڵەکبٔی  رؽپە .ٚ ثیؽەٚە ٚاثەقزە ثٛٚە ٚ گۆل ٘ۆل

رۀٙب ٌە ؼێگبی  .ثیؽ، ئبِبژەٚ ٘بٚاؼٚ ثیؽکؽظٔەٚەْ
گیٕب ئەٚە ٌە ؼێگبی ٘ٛٔەؼەٚە  ەکەْٚٚ. ئٗئؾِبٔەٚە ظەؼ

 طؽێٕە ؼٚٚ. ئەِەنیبْەظؼێذ ئەٚ رؽپەٚ خٛٚاڵٔە ثئ٘ەٚڵ 
٘ٛٔەؼە  .ٚاثەقزەیە ثە پێهکەٚرٕی ؾِبْ ضۆیەٚە

ٚ ثیؽکؽظٔەٚأە ئەکۀە  خٛأەکبْ ئەٚ ثیؽٚثۆچْٛٚ
ی نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼ ٚ ؼۆنٕجیؽی ٚ ثە ِێژٚٚی ؼاقزی
 ڵگبی ئەقپێؽْ.   کۆِٗ

ٚ ٔٛٚقیٓ  ٌەَ ثەنەظا ٘ەٚڵ ظەظەَ ؾِبٔی ئبضبٚرٓ
ەٚ ئبقزی ٚەک کەؼەقزەیەکی ؾأكزی گؽٔگ ٌە پٍ

نبؼەؾاییبٔەی ثەکبؼ٘ێٕبٔیعا الی ٔبٌی ئبِبژە پێجعەَ، پێم 
ری ظا٘ێٕبٔێکی ٔٛێ ثۆ  ؼ نزێک ٔبٌی رٛأیٛیٗ ٘ە

قەؼظەِێکی ِێژٚٚی ئەَ ٔەرەٚەیەٚ ئێكزبی ِكۆگەؼ 

ثکبد ثە قەؼۀێؿەی  ٚڵەثکبد. پێم ئەٚەی ٔبٌی ئەَ ٘ە
ٚ ؾأبٚ  ٚ قەپبٔعٔی ثٛٚٔی ٔەرەٚەیەک، ؾۆؼ کەـ ظا٘ێٕبْ

ٚ  ٍیّەری ئەَ ٔەرەٚەیە ٌە رؽۆپکی ؾأكزی ؾِبٔی عەؼەثیث
ٚ رٛؼکیعا لبڵ ثٛٚثٛٚٔەٚە ثە ؼاظەیەک رٛأیٛیبٔە  فبؼقی

ٚ ؾیٕعٚٚ ثۆ ؼەٚری ؾِبٔەٚأی  پەؼاٚێؿی گؽٔگ
 ي ئبظەَ، ِەالی ضەرێ.  ثٕٛٚقٕەٚە. ٚەک ِەالی ئیجٓ ئٗ

ئەگەؼ ؾِبٔێک ثەکبؼٔەیەد، ئەٚە گؽٔگییەکەنی ٌە 
ذ، ثٕەِبکبٔی ثٛٚٔی ٔەرەٚەیی ئەٚ پؽیبقکە ئۀؽێ

ثێزە ٗ ئٚ پبنکۆثْٛٚ  ٚ نٛێٕکەٚرەیی ثبیەضەی ٔبِێٕێذ
ٚ کبؼ ٌە ٌێکزؽاؾأی ثٛٔیبظٚ قیكزەِی  ضەقڵەد

کبد. ئەگەؼ ؾِبْ ؼەٚری  ڵگبکە ظٖ کۆِەاڵیەری کۆِٗ
ثەکبؼ٘ێٕبٔی نبیكزەی ضۆی ٔەگؽێذ، ئەٚە ٘یچ 

اژە ٚ ظەقزەٚ ٚ ٚارب ظاڕنزٓ ێؿِبْؼپێٛیكزیەکی ثە 
ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ  ٚ پێهکەٚرٓ ٔبِێٕێذ. ٔبٌی ٘بد گۆڕیٓ

٘ەِٛٚیبٔی ضكزەٚە  ٚقۆٔگە ٔبٚاؾەٚ ظؾێٛأەی ثەالٚۀب
قەؼپێی ضۆیبْ. خیبٚاؾی ٚؼظٚپٛٚضزی ٌە ؾِبٔی 

ثێذ ٗ ئکٛؼظیعا ٘ێٕبیەکبیەٚە. ٌێؽەٚە ِەثەقزی ٔبٌی ئبنکؽا
ٚ ِبٔۀعی ثبثەرەکبْ  کە ٔەیٛیكزٛٚە رۀٙب نیعؽ ظاڕێژێذ

ٚ گەیبٔعٔی  ثەڵکٛ کؽۆکی ِەثەقزەکەی پێگەیبٔعْ ثکبد،
ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٌە ئبقزێکی  ؾِبْ ثٛٚە ثە رؽۆپکی ظەؼثڕیٓ

رؽی ظڵكۆؾی ٔەرەٚەیی  ؼ نزێکی ثەؼؾی ٚاربظاؼظا، کە ٘ە
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چٛٔکە ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبْ پێم ٚارب ئەکەٚێذ،  .پێٛەٌکبٚە
ٔبٌی ٚیكزٛٚیەری ئەَ ؾِبٔی ئبضبٚرٕە ثکبرە ٚاربی ثْٛٚ. 

ٚ  رە ٚارب نیعؽیەکبْ الی ٔبٌی ئبِبژەیەکی گؽٔگٚا
ٚ ثیؽکؽظٔەٚەی ضۆی ثٛٚە.  چبالکیەکی ضێؽای ظؼککؽظْ

ٌەٚ ثبٚەڕەظاَ ٚەک ِبؼکف ظؼکی ثەٚە کؽظٚٚەکە "اٌٍغخ 
٘ي زمیمخ اٌفکؽ اٌّجبنؽح" ئەٚ نبکبؼە نیعؽیبٔەی 

ٚ  ٌەثەؼظەقزی ئێّەظاْ کەؼەقەٚ ثٕەِبیەکی ؾأكزی ِبظی
ئەٚ ٘ەٚاڵٔەْ ِەثەقزیبٔە ٌە  .پێٕٓکۆِەاڵیەری ئەچەق

ٚ ثەؼؾەٚە ثەؼەٚ ٌٛرکەِبْ  ظاِێٕی چیبیەکی قەؼکەل
ِؽۆڤ ئەٚکبربٔەی چّکی ٘ەلیمەرێکی ثۆ ثەڕێجطەْ. 

ٚ ظڵی  ئبنکؽائەثێذ ِبٔبی ئەٚۀییە، کە ئیزؽ ئبقٛظەیە
ئبٚی ضٛاؼظۆرەٚە. ثەڵکٛ پێٛیكزی ثەٚە ٘ەیە، کە ٌە 

ٚ ٘ەلیمەرە رێجگبد. ٚ گەیهزٓ ثە چۆٔییەری ئەٚ ظڵٕیبیی
ٚ ظاضٛاؾییەکبٔیعا ثیبٔگٛٔدێٕێذ.  ٌەگەڵ ثەؼژەٚۀعی

ِؽۆڤ ٌەٚ قەؼلبڵییەیعا ئەگبرە ئەٚ ثبٚەڕەی، کە 
یەٚە، یبضٛظ پالْ ثۆ ی٘ەلیمەد رۀٙب ربیجەد ٔییە ثە ضۆ

ٚ  ظاڕێژؼاٚٔییە، کە ٌە ؼێگەی ؼەٚنێکی ؼْٚٚ
ظا ثەؼخەقزەثٛٚثێذ. ثەڵکٛ کؽاٚ٘ەقزپێکؽاٚی ئبِبظە

ٚ رێگەیبٔعٔی  ضۆییِؽۆڤەکە  ە ٌەرێگەیهزٕیمەد ٘ەل
ٚ ثەنٛێٕعا گەڕاْ.  ظەٚؼٚثەؼەکەیەری. ثۆ ثەؼظەَٚا ثْٛٚ

 ەڵیذ: ظٔبٌی ٌە نبکؽێکی پڕِبٔبظا 
 

 ّا ضەى هەثە ڕّضكبؼی تۆ غبئیجە لْؼثبى
 ْاڕە چلۆى ًەلهە لە ًێْ ظیعەیی تەڕهبــــــثٌ       

 ْؼثەتی، یب غْؼثەتی ثبؼی ثهکێٌیيـــیب ت
 ەؼ هًْتەظیؽە "ًبلی" ئەگەؼ هؽظ ّ ئەگەؼ هبـُ       

 
 ئەثٕە ؼێٛگەیەکرێگەیبٔعٔبٔە  ٚ بْئەٚ نێٛە رێگەیهزٕ

٘ەلیمەرەکەی  ثۆ ظؼککؽظٔی ئەٚ ؾِبٔەی نؽۆڤەی
ثباڵی  .ٚ پڕ ِبٔبیە ( ٚنەیەکی ِەؾْؾِبْپێئەکبد. چٛٔکە )

. ضبٚەْ  ٚ ثبثەرێکە ٘ێٕعەی ثباڵی ٘ەِٛٚ نذؾِبْ 
ٚؼەی ئەٚرۆیە، کە ِؽۆڤ ئەگەیۀێذ ثە رٛأبیەکی گە

ٚ رێگەیهزٕە. ٘ەؼ ٌەٚ ِبٔبیبٔەٚە  کؽۆکی ِبٔبی ئەٚ ظؼک
ٚ  ٚ ٚێٕبکؽظٔە ِبظی ٚ ثۆچٛٚٔی ثەڵگەیی ثٛٔیبظی ٔٛێ

  ِؽۆڤ ربکٗثۆچٛٚٔە ٘ؿؼییەکبْ ثەؼخەقزەئەثٓ. 
ئەَ ثەنە گؽٔگە  .ْ ؾِبٔی ئبضبٚرٓ ثێذ ؼە ضبٖٚ ٖٚ ثٛٚٔٗ

کە  ،ِبؼظا ٔعاِی ظٖ کۆئٗ  ٔعٖ ٔبٖٚ کؽظاؼی  ؼچٗ ٌٗ ریۆؼی پٗ
ظەِبغ پێىٙبرٛٚە، ئەؼکی قەؼەکی  ٚ ظڕکە ِۆش ٌە
ٔٙب ؾۆؼ ەر ظەِبغ ثە .ێکطكٕی چبالکیە ظەِبؼیەکبٔەؼ

الکێهە ِۆش  ِێهکۆڵەٚ ٚ ئبڵۆؾٚ رێىچڕژاٚە ٌە ِێهه
 پێىعێذ. ٚارە: 

 + الکێهە ِۆش= ظەِبغ. ِێهکۆڵە + ِێهه
 عاِی ظەِبؼ. = ٔبٚۀعە کۆئۀ + ظەِبغ ظڕکە ِۆش
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ثەگهزی کؽاٚە ثەظٚٚ ثەنی قەؼەکیەٚە: قیكزەِی 
ٔعٖ  ٔبٖٚ (١٩))ؾاؼەکی( ٘ەقزی ؾِبْ ٚ قیكزەِی ئبِبژەیی

قیكزەِی ئبِبژەیی ؾاؼەکی   ِبؼ ٔبٚٔؽاٖٚ ٔعاِی ظٖ  ەکۆئ
ٚ  کی ثێ قٕٛٚؼٗ ییرٛأب االنبؼیخ اٌٍغٛیخ(. خ)إٌّضِٛ

ٚ   کبؼیگەؼی ٌە ثٛٚٔیبظٔبٔی پەیٛۀعی
 . یٗ ٘ٗ  ٚ ثەالٚۀبٔعا ٔعکؽظْ قٗ ٚ پٗ ٚؼٚژأعْ ٔی کب ثٛاؼٖ

ٔێٛۀعە کۆئۀعاِی ظەِبؼ  .ِؽۆڤعا ٚاربیە ٌٗ  کؽۆکێکی ثٗ 
، کە ئەثٕە ٌە ؼێگبی ٘ەقزی ثیؽکؽظٔەٚەٚ ظەؼثڕیٕەٚە

ٚ ِبِەڵەکؽظْ  قەؼچبٚەی ؼۀگعأەٚەی ٘ەڵكکەٚد
چبالکییەٚە ثەؼخەقزە  ەکبْ ٌەٚییرؽپە ظەِبؼ٘ەِٛٚ 

ئەٚ ئەیگەیۀێزە ظەٚاَ ٌە خّٛخۆڵعایە رب ثەؼ ٚ کەْ ظٖ
قبرەی ٘ەٚڵی پڕکؽظٔەٚەی پێٛیكزی کەٌێٕەکبٔی ئەٚ 

ٚ  قؽٚنزی  ؼی ژیٕگەی عاد. کبؼیگٗثثیؽٚ چبالکییبٔە 
ریی  قبیٗ ٚ چۆٔبیەری کٗ ری الیۀی چۀعایەری اڵیٗ کۆِٗ

ِەٚە،  کؽظاؼی ظٚٚ٘ٗ  ؼچٗ ِؽۆڤ ظیبؼیئەکەْ، ٌە ؼێگبی پٗ
چبالکی  کؽظاؼە ظەکەٚێزە ژێؽ ِۆضەٚە()ثٕکەی ئەَ پەؼچە

ٚ گؽٔگی کؽظەٚە  کبد ثیؽی ٔٛێ ثۆ ِؽۆڤ ظؼٚقزعٖ
ی  یبٔکبرە ِبیٗ ، ِؽۆڤ ٌە ژیٕگەظا ئٗ ٖٚ کبیٗ  ٘ێٕێزٗ ئٗ

  ٔٗ َ الیٗ فزبؼ. ئٗ ٚ ؼٖ ٚ ٘ەڵٛێكذ ٔگبٔعْ ڵكٗ ٚ ٘ٗ ئەؾِْٛٚ

                                                           
یبؼی ؾیبرؽ ثڕٚأە )طجیعخ االٔكبْ في ضٛء فكٍدخ ثبفٍٛف، ظکزۆؼ (  ١٩ ثۆ ؾٔا

 (.١٩٧٨ٔٛؼی خەعفەؼ، ِکزجخ اٌزسؽیؽ، ثغعاظ، 

ڵکٛ  ، ثٗٗ یٔی  قزٗ ِؽۆڤەٚە ٚاثٗ ییٚ رٛأب چبالکی ٔٙب ثٗ  رٗ
ٚ چبالکی  نزٕی ظیبؼظٖ رێگٗ  زەؼێکە ثۆ پبثۀعثْٛٚ ثٗفبک

ٌە قٕٛؼی ئەٚ ؼێچکە  .ریەکبٔەٚە اڵیٗ ٘ەڵكٛکەٚرە کۆِٗ
   ٚ رٛأبیی ئٗ .ظارێ ریبْ ئٗ اڵیٗ کی کۆِٗ یٗ رێڕٚأیٕەظا ٚاژٖ

ٚ  ٔبْ الٖٚ ٔٙب ثۆ ثٗ رٗ  یٗ ِؽۆڤعا ٘ٗ ی ٌٗ  ضۆگٛٔدبٔعٔٗ
ڵکٛ  ، ثٗ ری ٔیٗ یٗاڵ کبٔی ژیبٔی کۆِٗ رێؽکؽظٔی پێٛیكزیٗ

ٚ  ِٛٚ ئٗ ری، ٘ٗ کبٔیهیٗ ِبْ کبرعا ثۆ گۆڕأکبؼیٗ ٘ٗ ٌٗ 
ٚ  ثٓ ئٗ  قزٗ ؼخٗ ٔعاِی ظٚٚەِعا ثٗ کۆئٗ  ثبثەربٔەی ٌٗ

  پێٛیكزیٗ ْ گؽٔگی ثٗ  کٗٗ ئری ِؽۆڤ  قبیٗ کٗ  ْ ٚاٌٗ گٗ پێئٗ
ؾٚٚ،  ئبؼٌٖە ٔبِبظی  ێکیؼ ک پبڵٕٗ لیٕەکبْ ثعاد، ٖٚ ؼاقزٗ

ژیبٔی   گۆؼأکبؼیی گؽٔگ ٌٗعا ٘بٚڕایی ٚ ڵكزی ؼ٘ٗ ثٗ
  .(٩٨:١٥)ەکەْئٚ کۆِەاڵیەریی ِؽۆڤعا ثەؼخەقزە قبیکۆٌۆخی

کبرێک ٌەَ رێڕٚأیٕەٚە ٌە ئەؾِٛٚٔی پێگەیهزٕی 
قیكزەِی ٔبٚۀعە کۆئۀعاِی ظەِبؼ ثە ٘ەؼظٚٚ 

ٚ ظٚٚەَ(ی ٌە  ٚ ؾِبْ، یبضٛظ یەکەَ ثەنەکەیەٚە )٘ەقذ
کی ؼاقزەٚضۆ ٚاثەقزەی ؾِبٔی ثە نێٛەیە ،ٔبٌی ثڕٚأیٓ

ٚ ٘ەڵكۀگبٔعٔی  ئەٚ ظؼکە ٘ەقزیبؼە کؽظٚٚە، کە ثۆچْٛٚ
ٚ ٌە  ەرەٚە ثۆ ثٕکە ِۆضییەکبْٚٚە گٛاقزٛٔەٌە پێگەیبٔع

ئبِبژەیەکی نبیكزەظا ثۆ ضۆیی ظاڕنزٛٚەٚ پێگەی 
کۆِەاڵیەری ضۆیی پێعیبؼی کؽظٚٚە، ٌە یەکێ ٌە ثەیزە 

 ڵێذ: ٖ ظنیعؽەکبٔیعا 
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 بُبًەیی تۆم ثْؼُبًە1کەّکەثی طەلؼەتی ن
 قْڵطبًی هْثیٌە خەظەلن، کە لە قەؼ هْظظەػی    

(0:2141) 

ٚ ئبٚاؾەیە، کە ظەؼگبی  ئەِە رؽپەی ئەٚ ظۀگ
ٚ ؾِبْ  ٚ ٔبؼظٔی ئبگبظاؼی ٘ەقذ ٚ پێهٛاؾی ربیجەرّۀعی

 کبرەٚە.ٗ ئ عاٌە ثٛاؼی خیبٚاؾظا ثەؼەٚڕٚٚی ثەؼاثەؼەکەی
ٚ پێكذ  کبد ظٖچێژ کبد. ؾِبْ  چبٚ ظەثیٕێذ. ٌٛد ثۆْ ظٖ

٘ەقزی ثەؼکەٚرٓ ثۆ ِۆش ظەگٛێؿێزەٚە. ثبفٍۆف ٚارۀی 
ئەِبٔە ٘ەِٛٚیبْ نەپۆٌی ِٛگٕبریكیی کبؼەثب ئبقبْ 

ٚ  ٌەگەڵ قیكزەِی ئبِبژەی ؾِبٔعا ٘بٚثەنی ظەکەْ
ٚ کۆِەاڵیەرییبْ ٌێئەکەٚێزەٚە.  کبؼظأەٚەی قبیکۆٌۆخی

یبٔعا فزبؼ ؼٖ  ِی ٌٗ کٗ  ڵعا ؾۆؼ ثٗ ئەَ ثەنە ٌە ئبژٖ
٘ۆی   ثێزٗ ضۆی ٔٗ  ؼێه ؼ پبڵٕٗ گٗ ێذ، ئٗ کٗ ؼئٗ ظٖ

ظەِبغیەکبٔی   ؼٖ ژێٕٗ ٘ٗ  کؽظاؼ، چٛٔکٗ ؼچٗ ظؼٚقزجٛٚٔی پٗ
ؼظأەٚأە ئەٚ کب ثیٕٓ. ئەَ ثەنە ؼۆڵی گؽٔگ ٌە ئبژەڵعا ظٖ

ٚ ثەؼخەقزەثٛٚٔی  قەؼ ظؼوکؽظْکبؼیگەؼی ثەؼچبٚیبْ ٌە
ٔەثٛایە ضۆئەگەؼ ئەٚ ؾِبٔی ٔٛٚقیٕە  .ئەؾِْٛٚ ٘ەیە

ٚ ثیؽ  ئێّە ٔەِبٔعەؾأی ٔبٌی ئەٚۀعە ٌە ضۆڕاؾی
ثٛٚە. ٚارە ٔبٌی ٌە نیعؽەکبٔیەٚە ظیبؼظەیەکی  ٚاْ ثەؼفؽٖ

ؾِبٔەٚأی ٌە کؽۆکی ضۆیعا پۀبظاٚە، خگە ٌە نؽۆڤەی 
ثەؼ٘ەِەکبٔی ٘یچ کٍیٍێک ٔییە ظەؼگبی کؽۆکی ئەٚ 

 ِەؾٔەِبْ ثۆ ٚااڵ ثکبد. 

ٌە ؼێگبی   کٗ ڵٗ رٗ ٚ ئەگەؼ قۀح ثعەیٓ ِٕعاڵ ثێفێڵ
ٔعییەکبٔی ثە ژیٕگەی  یٖٛ خۆؼە پەیٛۀعیەکی قبٔبٚە پٗ

  قٗ ل کٗ ٔعٖ ٚ ٔێٖٛ ئٗ .ٚ کۆِەاڵیەرییەٚە ؼێه ظەضبد ِبظی
. ؾۆؼخبؼ ئەگەؼ  کبٔی ٔبٚ ژیٕگە کۆِەاڵیەریەکەیەری ٚؼٖ گٗ

 ییٚ رٛأب ثەالٚۀؽاثێذ یبضٛظ پێٛیكزییەکی ٘ەثٛثێذ
ە ٘ۆی ئبِبژەیەکی ئبقبٔەٚە ث ئەٚە ٚثێذ،ٛظەؼثڕیٕی ٔەث

ٚەک ؾەؼظەضۀە یبضٛظ خۆؼە کڕٚؾأەٚەٚ گؽیبٔێک 
نزب پٍە پێچەٚأە  ظٚ٘ٗ رٛأیٛیەری ئەٚ ثەالٚۀبٔەی قٗ

ٚ  ئەٚخب ثجێزە خێگەی گؽٔگی پێجعأی ثبٚاْ ٚثکبرەٚە
ظەٚؼٚثەؼەکەی. ٔبٌی ٌە ؼێگبی ؾِبٔەٚە ئەَ ؼەٚنەی 

 کٛرؽ رب قێکی گۆڕیٛە ثۆ ظاثیٕکؽظٔی گۆڕأکبؼی کٗ
پێٛیكزیی   ثزٛأێذ ثؽەٚ ثە پەیٛۀعیەکبٔی ثعاد؛ ٚارٗ

ٚ  لی قبیکۆٌۆژی چٗ  ثێزٗ ری الی ٔبٌی ئٗ اڵیٗ کۆِٗ
کبد،  ٚ کۆِەاڵیەری پێعیبؼی ظٖ ڵٛێكزی ِبظی ٘ٗ

ٚأی ؾیؽەکی ٌە ؼاظەثەظەؼی ضۆیی ٌە کؽۆکی  ثەؼفؽٖ
ٚ ٔٛٚقیٓ  ٘ٛٔەؼی گٛرٓ .نیعؽەکبٔیەٚە ئبنکؽاکؽظٚٚە

ی ؾِبٔەٚأیعا ٌە ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبٔی ئبضبٚرٕعا ٌە ٌە چبالک
ٚ ثە ٚنەظا  کبد ٌێٛ ثؿٚأعٔەٚە ٚارە ٌە ظۀگەٚە ظەقزپێعٖ

ٚ ظاڕنزٕی ٚارب کۆربییبْ ظێذ.  ٚ ثە ؼێکطكزٓ رێئەپەڕێ
ئەَ الیۀە ثە ٚؼظی ٌەَ ثەیزە نیعؽەی ٔبٌیعا 

 ێذ: ڵەکە ظثەؼچبٚئەکەٚێذ، 
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 ەلیفی کەـ ًییەـــئیلف ئ، زەؼیفی کەـ ًیە )ًبلی(
 گەپ ظەکب، ُەؼؾە ًْیكە، ثەیتی ڕەظیفی کەـ ًییە

(422141) 
ٚ   ٚؼٖ ٘ۆکبؼی گۆڕأکبؼی گٗ  کؽظاؼٖ َ  قؽٚنزی ئٗ

ٚ ظەؼثڕیٕی  ؼٚٚٔی ی ٔێٛاْ ثبؼی ظٖ نٗ گؽٔگە ثۆ گٗ
ٚ پبثۀعٔەثْٛٚ ثە ظیكپٍیٕێکەٚە، کە ِؽۆڤ ٌە  ؾِبْ

ؼی  ژێٕٗ ٘ٗ. چٛاؼچێٛەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبٔعا ثجەقزێزەٚە
  ٌٗ  ؼ کۆؼپٗ گٗ ئٗ ٔٛێ ٌە ِۆضعا ظەیبٔدٛٚڵێٕێذ.

ٚا  ثێذ ئٗ ؼی ٔٛێی ٔٗ ژێٕٗ اڵَ ٘ٗ ٔعؼٚقزی ثبنعا ثژی، ثٗ رٗ
ؼی ٔٛێی  ژێٕٗ ٘ٗ ربکٛ،  ٖٚ ٚ ژیؽٔبثێزٗ ظٚێذ گؽیبْ ٌێیئٗ  ثٗ

 ٔگی ِؽۆڤٓ. کبْ پێهٗ ثیؽیٗ  کؽێذ. ٚارە "کؽظاؼٖ ثۆ ظاثیٓ ٔٗ
ٌە  . ژیبٔەیٗ قٍٗ کی فٗ یٗ نٗ ضۆیعا گٗ  ل ضۆی ٌٗ ِٗ ئٗ

کی  یٗ نێٖٛ  ثٗ  ِبغٗ ظٖ ٚەؾیفەی٘ەِبْ کبریهعا 
ٔعاِێک یبْ  کبد. ٘یچ ئٗ ژأعٔی ٔٛێ ظٖ ظاٚای ٘ٗ گٛٔدبٚ 

  ٚەؾیفەٚەی  ؼێگٗ  ٔٙب ٌٗ ٔبکبد رٗ  نٗ ِبغ گٗ نێکی ظٖ ثٗ
 (١٩٥:٦)."ذثێ ٔٗ

ٚ کؽظاؼی ٔٛێ پێٛیكزی ثە  ئەٚەرب ثۆ ظەؼضكزٓ
ٚ فؽِێكکەکبٔی ضۆیی ثە ِؽٚاؼی  ٘ەژێٕەؼی ٔٛێزؽ ٘ەیە

رٛأبٚ گەٚؼەیی ضۆی ٌەٚ ثەالٚۀبٔەظا کە ظأبٚە، 
 ڵێذ:ٖ ظثە ضۆنەٚیكزەکەی  ٚاگؽرٛٚەؼپبؼێؿؼاٚ 

 
 

 غەڵطبًی ًێْ ضبکە، لە ئبلیی ئەنکی ًبلی ثێکەقە
 ؼیی لٶلٶی الالثێتەگەؼ قەهؼی لەثْڵت هْنتەــــه

(620141) 
ری ٌە گەنەی نێٛەٚ رێگەیهزٕی  قبیٗ ی کٗ نٗ گٗ

ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبٔەٚە پێٛظأگ ئەکؽێذ ٌە ؼێگبی 
کە پێی ئەٚرؽێ کۆئۀعاِە ظەِبؼی ئبِبژەی  ،ظەؾگبیەکەٚە

 َ  ظٚٚەَ ربیجەرە ثە گەنەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبٔەٚە. ئٗ
ٔعاِە  کۆئٗ  ٚاؾٖ ٌِٗؽۆڤ ضۆیەٚە خیب  ثٗ  رٗ کۆئۀعاِە ربیجٗ
قیكزەِی ؾِبٔعا   )٘ەقذ( ٌٗ .َ کٗ ی یٗ ظەِبؼی ئبِبژٖ

  (٦٨:١٧).ثیٕٓ ٚ ٘ەڵكۀگبٔعْ ؼۆڵی گؽٔگی ریبظا ئٗ ئبثكزؽیک
َ  کٗ یٗ  ٖٚ ٌێیجڕٚأیٓ ئٗ  ٖٚ فیٗ ٌكٗ ظیعێکی فٗ  ؼ ٌٗ گٗ ئٗ

  ٌٗ  کێکٗ ٚ یٗ ِبغ ظٖ ٚەؾیفەی  ٌٗ  ؼٚٚٔی ثؽیزییٗ کؽظاؼی ظٖ
کبٔی ظەِبغە،  ِبظیٗ  ٔعیٗ یٖٛ ، پٗ کبٔی ِبظٖ نێٖٛکبِڵزؽیٓ 

ؼ ظەِبغ  گٗ ئٗ . ؼٚ ٘ۆنیبْ پێکەٚەٌکبٔعٖٚٚ ٚؼٚثٗ ظٖکە 
ء، ئەٚە ثێئەٚەی ِؽۆڤ ضۆی  ظؼکیبْ پێجکبد یبْ ٔٗ

ثێذ. ٚەک رێپەڕثٛٚٔی  ئٗ قزٗ ڵ ژیبٔیعا ٚاثٗ گٗ ثیەٚێذ ٌٗ
رێڕٚأیٓ ٌە پبنطبٔی  ٚ ٚ ثەقەؼثؽظٔی رەِەْ قبڵ

ٔبٌی ؾۆؼ ّٔٛٔەی ئەَ الیۀەی ٘ەیە ٌە  .ثەقەؼچٛٚ
 ظائبِبژەیەی ریبنێٛە ثەیزیعا ئەرٛأیٓ ئەَ  ٢٠نیعؽێکی 

 ڵێذ:ٖ ظ ، کەظەقزٕیهبْ ثکەیٓ
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 فەلەن فیلکە، چەؼضی ئبقوبًیهی، چەؼش ّ (02)ؾەهبًە
 یْ ُەؼ هبّی ەًعە ثبظاّیـــەؼی ڕنتەی ّخْظی چــــق

(6.4141) 
ِبّٔبْ ثۆ ٌێؽەظا ٘بٚکێهەیەکی گەِە ئبقبی ؾ

ٌە ؼێگبی ظەلە  ٚەکٛظێزەپێم، ٚرٓ رۀٙب ٔبثێزە نیعؽ رب
نیعؽیەکەٚە ضۆی خیبٔەکبرەٚە. کؽظاؼە ثیؽیەکبْ ٌە 

یە ٘ؿؼی  چبالکیٗ رٛأٓ ِؽۆڤ ٌٗ  ی ظؼککؽظٔەٚە ئٗ ؼێگٗ
ٚ کۆِەاڵیەریەکبْ ضۆی  ژیٕگەییە ِبظی

ثەٚ ٚاربیەی ثە٘ۀعی ژیٕگەٚ ظەِبغ (٢٠٤:٦)ظڵٕیبثکبرەٚە.
ٌەَ ثەیزەظا ضۆی ثەچبکی  .ٚ ئبڵۆؾە ثەؼفؽاٚاْؾِبٔیم 

ٚ رەِەْ ثەڕەی ثەؼظەٚاِجٛٚٔی ثەؼەٚ رۀکی  ظڵٕیبیە
 ڵێذ:ٖ ظٚ  ئەثبد
   

 ُەؼچەًعە کە ػْهؽی ضضؽ ّ خبهی خەهت ثّْ
 چ ػْهؽێکی کەهت ثّْ!، ًْکە ئەهەلت ؾۆؼەــچ

(.61141) 
کبٔی  ٚ کؽظاؼٖ ٚ ثیؽٚ٘ۆل قذ َ ثۆچٛٚٔە ٚاٌە ٘ٗ ئٗ

ؼ  قٌٗەیبْ  ِزّبٔٗ  ظٚٚ ؼێگٗ کە ثٗ  ،ڕٚأێذئە ٘ؿؼرؽی 
ٔدبِی  ئٗ  ٌٗ ِیبْ کٗ یِٗبظی کؽظثێذ:  یؼاقزیەکبٔی ژیٕگە

خۆؼاٚخۆؼأەی ٌە   ییٗ قزٗ ٚ خٗ ئەٚ خّٛخۆڵە فیكیۆڵۆخی
 ِیبْ ظْٖٚ.  ِبؼەٚە ؼٚٚظەظە ٔعاِی ظٖ کۆئٗ  ٔعٖ ٔێٖٛ

                                                           
 (٦٩٠ – ٦٨١)ثۆ رەٚاٚی نیعؽەکە ثڕٚأە ظیٛأی ٔبٌی، ي (  ٢٠

َ  . ثٗ ٚ خّٛخۆاڵٔٗ ژیٕگەی ظەؼەکیە، کە ثٛٚٔەرە کؽۆکی ئٗ
٘ب  ثٗ  یٓ، کٗ ثعٖ  ٚ کؽظاؼأٗ ثٗ  کؽێذ ئبِبژٖٗ ئفبکزەؼە 

٘ەٚڵی ثٛٔیبظٔبٔێکی ؼێکطؽاٚەیی   ٖٚ ڵگب کۆِٗ  ؼاقزەکبْ ٌٗ
 .ظەْٗ ئ  ٚ ِێژٚٚیی ری اڵیٗ ٚ کۆِٗ ِبظی  ریبٔەی ژیٕگٗ ثبثٗ
ٌێکی ٚا  َ ؾِبْ ٘ٗ ؼظٖ ئبیعیبٚ ٌۆخیکی ثبٚی قٗ  ٌٗ  خگٗ

ٚ  نزٓ کبٔی رێگٗ ییٗچبالک  ضكێٕیذ، کٗ ڕٖٗ ئثۆ ِؽۆڤ 
  ٚ ئبِبژەٚ ثیٕیٓ ثزٛأٓ ٌٗ ضۆکؽظْ قذ ثٗ  ٚ ٘ٗ ٖٚ ٔبقیٕٗ
ثجٕە ؼاٚێژٚ ثۆچٛٚٔی  .ٚأی ضۆیبْ ثعٚێٓ ؼفؽٖ ثٗ   رٛأبیی

ٚ ضەڵکی ِبِەڵەٚ ٘ەڵكٛکەٚری  ژیبٔی کۆِەاڵیەری
ٚارە ضەقڵەری ثبثەریبٔە  .ثٛٔیبظی ٌەگەڵعا ثکبد

ـ ەەقکی ربکەکٌە قٕٛٚؼی ثەؼرکە ثەضۆیبٔەٚە ئەگؽْ، 
ٚ ؼەٚری قەؼظەِەکەی پێعیبؼی  ثێذ ظەؼثبؾیبْ ظٖ

ِؽۆڤ ٌەٚ ؼێگبیەی ثەؼەٚ رؽۆپکی ظەثبد  کٛرب .ئەکؽێذ
ٚ نەضزەثْٛٚ  ظٚأەکەٚێذ، یبضٛظ رٛٚنی چەلجەقزٓ

ی گٛژِی گۆڕأکبؼی. ٔبٌی  ڵکٛ ثجێزە قەؼۀێؿٖ ٔەثێذ، ثٗ
ٌە یەکێک ٌە ثەیزەکبٔیعا ثە ئبنکؽا ؼاٚێژێکی ثەخێ ثۆ 

 ڵێذ: ٖ . ظەِٛٚ قەؼظەِێک ئەضبرەڕٚٚ٘
 
 

 گەؼهە ػەًبًی، پی ًەفەقت ظێت ّ ظەچێـئەق
 ! ُْنیبی خڵەّ ثەئەی هەقتی ڕیبضەت ُەلە

(.:.141) 



 ئیسماعیل فەرەج ئەحمەد                         مشتێک لە خەرمانی بیری نالی     ئەحمەد                               ئیسماعیل فەرەج           مشتێک لە خەرمانی بیری نالی               

115                                                                                                                                                             116 

  ٚ کبؼە کێک ٌٗ ی یٗ ئبٚێزٗ  َ کؽظاؼأٗ ی ئٗ پێکٙبرٗ
 ٘ێٕبْڕ ٚ ثبٖٚ ٚاَ ثۆ ؼاؾیجْٛ ؼظٖ ثٗ  یە، کٗ بٔٗیؼی٘ؿ
ِبْ کبریهعا ٔیگەؼأیەکبْ  ٘ٗ ٗ ٌ .یعایٓ ٖٚ ٚڵی ٔبقیٕٗ ٘ٗ ٌٗ 

ٌێؽەظا ئبنکؽایە، کە ٔبٌی ٌە  (١٣٦ــ١٢٣:٢١).ەْک ٚااڵ ظٖ
ٚأی رێڕٚأیٕی ظەِبغی ضۆیەٚە چۆْ ظەیەٚێذ  ؼفؽٖ ثٗ

ٚ  پەیبِەکەی ثگەیۀێذ، کە ٌە ثٕەڕەرعا پێچەٚأەکؽظٔەٚە
ٚ ٘ەي ٌەکیكٕەظأە. ٌێؽەٚە  ٘ەڵكۀگبٔعٔی چەلجەقزٓ

ٚ  ٘بٚقٕگی خّٛخۆڵی خەقزەییئەکەیٓ خۆؼێک ٌە  ٘ەقذ
 ٚٚ.                                                                                 ڕظؼککؽظٔی ظەِبغی ثەٚ گەٚؼەییە ضكزۆرە

ٔبٌی ٌە ؾِبٔی ئبضبٚرٕەٚە ؾۆؼ گؽٔگی ثە ٚارب ظاٚە 
ٚ  ؾِبْ ٔعی ثٗ ظٚٚرٛێی  یٖٛ ی پٗ ثە ربیجەری ئەٚ ٚاربیٗ

، ٚاربکبٔی ضكزۆرە ضبٔەی کبؼی ؾِبٔی  ثٛٚثێذ ٘ٗ  ٚاربٖٚ
ٌێکی ٚا  ئبِبژەییەٚە، ثەٚ ؾِبٔی ئبضبٚرٕە ٚاربظاؼأە ٘ٗ

پێٛظأگی   ٔێزٗ یٗ رؽ ثّبٔگٗ رەؼؾێکی ەڕەضكێٕێذ، کە ثٗ ئ
قذ  ٚ ٘ٗ نزٓ ئبقزی رێگٗکە ظەؼضكزٕی ؼاقزیەن، 

نّبْ  ٚ رٛأبییبٔٗ ئٗ .ثکەیٓ ضۆکؽظٔی ٌێٛە پێٛظأگ ثٗ
ریی ضۆیی ٌە کبَ پٍەظا  قبیٗ ظاد، کە ضٛظی کٗ ظٖ ٔیهبْ

كۀگبٔعٚٚە. ٌەٚ پێکٙبرٗ یٔبقیٛەرەٚە ٌە کبَ ئبقزەظا ٘ەڵ
  ئێّٗ  ٚٚ، کٗڕی ثبثەرێک ئەضبرە ٚاربٚ ّٔٛٔٗ  ئبِبژەییبٔەٚە

رێجیٕی ئەٚە ڕٚ پێیڕاؾیجیٓ.  ثۆ ٔبٚ ؼەٚری ثبٖٚ  ٖٚ ثیگٛێؿیٕٗ
 ظااٚخۆؼی ریبئەکەیٓ رێڕٚأیٕی ثیؽی ٔبٌی خّٛخۆڵی خۆؼ

ئەٚ خّٛخۆڵەی ثە ئبِبژەی ؾِبٔەٚأی ظەؼثڕیٛٚە.  .ثٛٚە
ئەٚ کبؼأەی ٔبٌی ثۆ ئەٚ قەؼظەِە ٌە ثٛاؼی ؾِبٔی 

ٚ رەؼؾی  کٛؼظیعا ٔٛێ ثْٛٚ. ٌەثەؼئەٚەیە ضەقڵەد
ٌە ؼێگبی رێّپۆؼاڵی ٔبٚۀعە  .٘ەژێٕەؼەکبْ چڕٚ خیبٚاؾْ

ِؽۆڤ ثەپێی  .کۆئۀعاِی ظەِبؼەٚە پێهٛاؾی ئەکؽێذ
گەیهزٕی ضۆی پێکٙبرەیەکی ٚنیبؼأەی ٌێعەؼئە٘ێٕدێ، رێ

 (٣١)ئەَ کبؼە ؼاقزەٚضۆ ٌکبٚە ثە قیكزەِی ؾِبٔەٚە.کە 
ٌە ؼێگبی ثیكزٓ یبضٛظ ضٛێٕعٔەٚەٚە ؾِبٔی ٚاربظاؼ رۀٙب 

ئەٚ کبربٔەی پبؼچە ِیٛؾیکێه یبضٛظ  ٔبثٕە یبظەٚەؼی.
گۆؼأیەکی ضۆل ٌە ظەِبغعا خێگیؽئەثٓ ٌەگەڵ 

رێکی ثیٕیٓ یبضٛظ ەثبظ ٚؼٚژأعٔی ثگٛێجیكزٕی یبضٛ
ثیكزٕعا یبظەٚەؼی ٔٛێ ٌەگەڵ ثبثەرە چەقپبٚەکەی 

د ؼژێٕەکبٔی  ٔبٔٗ ەکؽێذ. رٗئپێهزؽی ظەِبغعا ثەؼاٚؼظ 
کبد ضٛێٕعٔەٚەی ربیجەری ثۆ ثکؽێذ، ٚەک ٗ ئظؼوکؽظْ ٚا 

خۆؼێک پێگەیبٔعٔی ریۆؼی ثەؼەٚ پؽاکزیؿەثْٛٚ 
ٔی ٚاربظاؼ ٌە ٘ۀگبٚثٕێذ. ضٛێٕعٔەٚەٚ ٔٛٚقیٕی ؾِب

ٚ ضٛێٕعٔەٚەٚە ثەؼەٚ  ٚ چبٚی ثیٕیٓ ؼێگبی رێفکؽیٓ
ئەَ کبؼە  .ٚ ٘ەڵكۀگبٔعٔەکبٔی پێئەگؽێذ ظاثەنکؽظْ

ٚ ؾأكذ ٘ەیە.  ٛنیبؼی٘پێٛیكزی ثە خۆؼێک پبنطبٔی 
ظەؼگبی ؼاقزی  یە، کەٚ ٚارب ئەٚ گەِە ؾِبٔەٚأیەی ؾِبْ
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ٌەَ نبکبؼە نیعؽەظا کبد. ٔبٌی ٗ ئٔٙێٕیەکبْ ٚااڵ 
 ڵێذ: ٖ ظ ٚئبِبژەظاٚە ظاٚ ٚاربی ریب ّٛٔەیەکی ثەؼؾی ؾِبْٔ

 
 زیمی ڕٍ  یی ظڵ کۆًَ یطبًَ هَ،  ؼٍ قبلی! ٍّ

 !تیمی یتی ػَ م ّ ثَ ؼٍَ ـّفی ز طَبیلی ــؼ هَ ــگ
 ًگ هّْ ڕٍ َُ ًگیي ثَ  ّ ؼٍ ّ ثێ ؼەًگن  ًگن  ن ؼٍ یَ

 لیمی نمی زَ ًگ ڕژیی ػَ ظەثێ ڕٍ  ًگَ م ؼٍَ ــث
   ّاًَ ڕٍ، بلْتیــکْ ی کن ٍّـــــیی ئەنؽّاؼـــــه

 لیمی .. ؼاثێکی ػَ نَ  ػلَ ّ لَ لَ  !  ثعٍبلیـــق
 ًعا طَ ٍّ ..  لَ  ؼی ثَ  فَ ؼظا قَ ضە زَ  ظائین لَ

 ؼیمی ُلی طَ ؼ ئَ گَ،  ّ ػبخؿ ثَ ل  تکَ ْؼثَـغ
 ؾّثبًي  قتَ ّ ثَ  کي هّْ کۆظٍَ ڵمی کە َُ ــــــض

 لیمی یؼؽی قَـــــى ن جیَث )ًبلی(  ثب ثێي ّ لَ
 (641ــ 1644 41)

ظا ؾیبرؽ ٌە  ؼی ؾِبٔی ٚاربٚ ئبِبژە ٌەَ نیعؽٖ ٘ٛٔٗ
 .ی ظاڕنزٕجێذ ٖٚ ک ٌٗ ڕٚأؽێذ ٖٚ ٚە رێی ئٗ لڵٗ پیؽۆؾیی ئٗ

ثە پێی یبقب ئبییٕیەکبْ   ڵیجژاؼظٖٚٚ ی ٔبٌی ٘ٗ ٚ نٛێٕٗ ئٗ
ٚ  ِٛٚ ِؽۆڤێکی ضبٚەْ ثبٚەڕی پبک ؼظأی ٘ٗ نٛێٕی قٗ

ٚ   ٚیكزی رۆثٗ  کٗ  نٗ، ٚأٗ ؼظە، نٛێٕی ئٗ ثێگٗ
  ٖٚ ٔٗ قێ الیٗ  ٌٗ  ٚ نٛێٕٗ ثێذ، ثۆ ئٗ ضۆپبککؽظٔەٚەیبْ ٘ٗ

ڵ  گٗ کی ؾِبٔەٚأی ٚاربظاؼی ؾیٕعٚٚی ٌٗ یٗ ڵٗ ِبِٗ
کی پیؽۆؾی ؾیٛیٓ  یٗ قزٗ . ٚەک خٗ کبٔعا کؽظٖٚٚ ؼقزٗ

کەی ئبقّبٔی گٛاقزۆرەٚە ٔێٛ ظەؼٚٚٔی  نٗ ؼٖ  ؼظٖ ثٗ
ِی  ؼ٘ٗ کە ثٗ ، ٖٚ نزٕٗ ثیؽٚ رێگٗ  ثٗ  ٔعٖ ل پبثٗ ِٗ ئٗ .ضۆی

ری، یبضٛظ  ری ثیؽکؽظٔەٚەی ضۆیٗ ٔبیٗ قٗ رێڕاِبٔی ؼٖ
 ،ری ؼظی ظٔیبی ضۆیٗ ری ؼۆزی ثێگٗ لیمٗ ظیعٚثۆچٛٚٔی زٗ

ٔبضی   ٖٚ . ئٗ خێٙێهزٖٛٚثەثۆ پبل ضۆیی  یەکِؽی ک ٔٗ ٖٚ
٘بٚاؼی   ٔٗؼانکبٚا  ٚا ثٗ  ری، ثۆیٗ ضۆیٗ  ؾٔٗ ِٗ  ٚ ؾارٗ ئٗ

ٚاْ پێم  ٚ ئٗ ثێٓ  کبد، کٗ ٔعأی ئەٚ نٛێٕە ظٖ ؾِٚٚٗ ئبؼٖ
ؼٚ ٘ؿظٔیبی  ِیٛأی   ، ثجٕٗ ؾاؼٖ ٚ ِٗ چٛٚٔیبْ ثۆ ئٗ

 کٛێؽأە ؼێٕەگؽْ.  ەٚٚ ضۆظاچٛٚٔٗ ثٗ
فیك،  ٔی ؼٖ ە چٛاؼ الیٌٗکبٔی کبثەی  ٔبٌی گۆنٗ

 ٚ ری ظأبٖٚ ٔبیٗ قٗ ری ثە ؼٖ ٌیمٗ د، قٗ ؼیمٗ د، رٗ لیمٗ زٗ
ک چٛاؼ  ، ٖٚ ٖٚ قزۆرٗ ثٗ  ٖٚ کٗ رٗ ثبثٗ ثیؽی ضۆیی ثٗ

ل ئەٚ ظٚٚ  ِٗ . ئٗ کبد ڵعا ظٖ گٗ یبْ ٌٗ ڵٗ ی ظٔیب ِبِٗ کٗ ِێطٗ
ٚ ؼێگبی  ظژەْ، کە کؽۆکی پیکەٚە ژیبْ  رٗ  لیمٗ زٗ

ٌێؽەٚە ٔبٌی  .ٕەٚەٕثیؽکؽظٔەٚە ٌە ضٌٛی کێجەؼکێعا ئەضٌٛێ
 ٚ یٓؾِبٔی ٚاربظاؼی کؽظۆرە فبکزەؼێک ثۆ ظەؼثڕ

ن ظیکبؼد  ری ٖٚ ٚیكزٛیٗ ی، کەئبنکؽاکؽظٔی ئەٚ ثبؾٔەیە
 ٚ اڵری ئٗ قٗ ڵکی ثعاد. نێٛاؾی ظٖ کبْ پهبٔی ضٗ رٗ ثبثٗ
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ڵکی  ثۆ ضٗ  ٖٚ ظیعی ئبییٕیٗ ی  ٖٚ قزٕٗ ثە ثٗ  ِٗ ؼظٖ قٗ
 .(٢١)ئبنکؽا ثکبد

ٚ پبؼاٚی ؾِبٔەٚە ؼەقبٔەیەری  ٌە ؼێگبی خٛأی
ؼظەٚاَ ٌە گەنەی ثۆچٛٚٔەکبٔی ٘ەؼظٚٚال ٌە چێژی ثە

ثۆ ظاثیٕکؽظٔی  ، کەٚ ئبِبژأە ٚەؼگؽێذ ئەٚ رێکەاڵٚثْٛٚ
. ٘ەؼ ئەظٚێذ ثەالٚۀبٔی ؼاثؽظٚٚ ٚ پێٛیكزیەکبٔی ئێكزب

ؼەٚری ثیؽکؽظٔەٚە ثۆ چێژٚ ثە ئەِەنە ئبِبژە ٔەِؽی 
ٚ ثەؼظەٚاِی ژیبْ ٌە  ٚ ئبقٛظەیی ٚ ظا٘ێٕبْ ٘ەٚڵعاْ

 ٚ ثڵێذ: ٚ ِبِەڵەظا ثعاد ٘ەڵكٛکەٚد
 

 ثبلییەیی قبلییەیی يەزٌی چەهەى ثەتۆ 
 هەیعاى ُەهّْ هەی ظاًە ثە کبقبت ّ ثە طبقبت           

(411141) 
  ؼێؿگؽرٓ ٌٗ پٗ  ئەِە ٚا ئەگەیۀێذ ضۆظٚٚؼٖ

ٚد الی ئەَ ِەؾٔە  ؼێکٗ قذ ظٖ  ٚ ضۆظأٗ ٌێپؽقؽاٚێزی
ئبقزی   کەٚرۆرە .ظٚای کاڵٚی ثبثؽظٚٚ کەٚرٕە

ظٚای چێژٚ  ڕاْ ثٗ گٗٚاربی  ثٗ کە  ،٘یعیۆٔیؿِەٚە
 . ٘ەؼظێذ رەکبٔی ژیبْ ژِٗ ئبؾاؼٚ زٗ  ٌٗ  ٖٚ ٚرٕٗ ظٚؼکٗ

ثیؽکؽظٔەٚە ضۆنبٔەی  ئەِەل پەٌىێهی ئەٚ چێژٚ
٘ەٚڵیعاٚە ٌە ؼێگبی ظاڕنزٕی پٛضزی  ٚکؽظٚٚە

                                                           
ڵێذ: "نیئب ِبیهه ٚیعؼن ٚیٶکع ٚیكزٕکؽ ٚیؽیع ٚالیؽیع  ظیکبؼد ظٖ( ٢١

 ٚیزطیً أیضب ٚیهعؽ.

ەٚە ؾۆؼرؽیٓ چێژ ثە کەِزؽیٓ ٘ەٚڵ ٌە ییؾِبٔەٚأ
ئبِبژەٚ ٚارب  ٌێٛاْ ٌێٛ ثکبد.  ضۆنەٚیكزی ِؽۆڤبیەری

ٌەَ  ٌێٛەؼئەگؽێذ.ضۆی ئەٚ چێژەی  یظا٘ێٕبٔەثەٚ  ثعاد
 ڵێذ:   ٖ الیۀەٚە ٔبٌی ظ

   
  ػْایَ ڕ ّ ظٍ هەیلی نَ  هّْ الیَ َُ  ثیكتن لَ

  ثبکن چ لە غەّغبیە، ؼهعایَ قَ  ّظا لَ قَ     

(464141) 
ؼیزی ئەٚ  َ نێٛاؾی ثەکبؼ٘ێٕبٔە نێٛاؾێکی ٔٗ ئٗ

ِٛٚ  ٘ٗ .َ ڵٗ ەظؼێزە لٗئری  ٔبیٗ قٗ ؼٖ  ثٗکە ،  قەؼظەِە ثٛٚە
ٔبٌی ثۆ ضكزٕە گەڕی  گؽْ، کٗ ٗ ئٌە ضۆیبْ   ٚاڵٔٗ ٚ ٘ٗ ئٗ

ٌە  ٚ کبؼی ٘ێٕبْٚٚ ری ثٗ ٚ ثیؽی ٌێپؽقؽاٚیٗ ٘ۆنٛگۆل
ڵٛێكذ ٚەؼگؽرٕعا ؼۀگی پێعارەٚەٚ ثڕیبؼئەظاد،  ٘ٗ
قٛٚؼە ٌە قەؼ ؼای ضۆی، ثۆیە ؾۆؼ ثێّٕەرە ٌە رٛأبٚ کە

 ڵێذ:ٖ ظ ٚ ضۆی ؿؼِۀعأەیی ٘ٚأی ثیؽ ؼفؽٖ ٚ ثٗ ٘ەڵٛێكذ
 

 لمی ضَ  لَ  ثێ ثبکَ،  کە  ّیمبؼی  ًییَ )ًبلی(
 ػْخت ّؼیبیَ، یَ قۆفی کە قلْکێکی َُ                 

 (464ــ .146 41) 
٘ەڵكۀگبٔعٔی ضٛظ نێٛاؾێکی خیبٚاؾە ِؽۆڤ 

ٚڵی  ٘ٗ  ؼظٚاَ ٌٗ ثٗ .ؼی ٌێجگیؽێذ ؼگیؿ ٔبیەٚێذ ثٗ ٘ٗ
  کؽاکؽظٔی ثبثەری ٔٛێیٗٚ ئبن ثەظەقزٙێٕبٔی ؾأیٓ
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 ؼ ٚؼٚثٗ ی ثۆ ظٖ ٖٚ ٚڵی گٛاقزٕٗ پبنبْ ٘ٗ ،ضۆیعا ٌٗ 
ثۆ پێعأی  ِ ب   ؼگؽرٕی ثڕیبؼێک ظەیکبرە ثٕٗ ٖٚ  ظاد، ثٗ ئٗ

ثەؼؾٔؽضبٔعْ، کە ظەقەاڵری ؾِبْ ئەَ ٘ەڵكۀگبٔعٔە  ٚاربٚ
ٔبٌی ٌە ثەیزێکی ٔبیبثی پڕٚاربی  (١٦٥:١٥)کبد. ظیبؼیعٖ

٘ەڵكۀگبٔعٔە ثە ضۆنەٚیكزەکەی ؾِبٔەٚأیعا ثۆ ئەٚ 
 ڵێذ:ٗ ئ

 
 الیمی هل طْڕڕەیی تۆیە، نبیكتەیی نبى

 یْ طەّلی ّەؾاؼەت ًەن طْڕڕەیی نبُەًهەُی     
(414.41) 

ؼٚٚظاٚی ؼاقزەلیٕە ئەٚ پێٛظأگە خێگیؽەی ؾِبٔە، 
کە ٘ۀعێک خبؼ ضٛظ ٔبرٛأێذ ثەٚ نێٛە گٛٔدبٚەی 

. ٌەٚأە ٚ کۆٔزؽۆڵی ثکبد ضۆی ِەثەقزێزی ٌێیجعٚێذ
ڵكزیی  ؼ٘ٗ ظا، ثٗ گؽفزی ِؽظْ، ظەقزگؽرٓ ثە قەؼ ژیٕگٗ

ؼیب  قٗ ٚ ئەٚ پێعاٚیكزیبٔەی کۆِەڵێک یبقب ثٗ خەقزەیی
ِؽۆڤ ٔبچبؼ ظەثێذ پۀب ثۆ ضكزٕە ثؽی  پێٕێذ، قٗ ظٖ

ٔبٌی ئەٚ ؼەٚنە ظەؼٚٚٔیەی کە  یبضٛظ ٘ەاڵرٓ ثەؼێذ،
ؾِبٔی نیعؽ  ٔبضی ضۆیی ثە ظەؼثڕیٕێکی ظا٘ێٕەؼأە ثە

 ڵێذ: ٖ ظ ئبِبژە پێعاٚەٚ
  
 ّ ئبُی ضۆهعا ثّْم ثە ثْؼیبًی ّ ئەنه   بةـــّ ت  لە ئبة

 ّ ئێكتەکەل پێن ظەڵێ1 ضبهە لە ثبتیی پْضتەگی قْتبّم 

 ! ئەگەؼ پْضتەی )ًبلی(ًیهبًەی پْضتەگی ثێ ظەًگییە 
 ثە زیعظەت پەی ثکە ضبهە، ثەزْخدەت طەی ثکە ًبهە

(11.141) 
ٌی ٌە ؼٚٚی ؾِبٔەٚأیەٚە ؾۆؼ ٌە نبکبؼەکبٔی ٔب

ثبؼێکی گؽێ ٌێعؼاٚیبْ ظؼٚقزکؽظٚٚە، ٔبچبؼ پێٛیكزە 
پۀب ثۆ چۀعیٓ نێٛە ئبقبْ کبؼی ؾِبٔەٚأی ثەؼیٓ 

ٚ ٔەگەریڤ،  ٚەک ثەؼاٚؼظکبؼی ٚنەی پۆؾەریڤ
ێکچٛٚٔی الیەْ )رەنبثٙی ئەرؽاف(، رەٚؼیە، ٚٚ  رۀبقٛة

زٛقٕی رەعٍیً، کیٕبیە، ئیكزعبؼەی ِٛقەؼەزە 
بٔعٔی ظٚٚنذ ثە یەن ٚٔبٚ٘ێٕبٔی نٛثٙێٕؽاٚەکە(، )نٛثٙ

 ئیكزعبؼەی ِەکییٕە )نٛثٙبٔعٔی ظٚٚ نذ ثەیەکزؽٚ
ٚٔەنؽ، ِٛثبٌەغە، ٌەطبفەد،  ٔبٚ٘ێٕبٔی نزەکە(، ٌەف

ٔەٚەٚی ٚنٛثٙبٔعٔی پێچەٚأە ئەٚخب ثۆ لبڵ ثٛ
ٚ ٌىٛپۆپی رؽیبْ  ربیجەرّۀعأەٚ چۀعیٓ ثەل

  .(٢٢)ثێزەٚەٗ ئٌێ
( ظا ئیجٓ ضەٌعْٚ ؾأكزەکبٔی ٌە کزێجی )اٌّمعِخ

ؾِبْ، ٔسٛ، ثیبْ االظة( ) :ؾِبٔی عەؼەثی ظاثەنکؽظٚٚە ثۆ
ؾأیٕی ئەَ ثٕەِبیبٔەی ثەگؽٔگ ثۆ ضەڵکی ضٛێٕعەٚاؼی 

 ٚ ثە ئبییٕی ٔبٚؾۀعکؽظٚٚە. ٌە ؾٚٚەٚە ضەڵکبٔی ثٍیّەد
قێ الیۀەٚە گؽٔگیبْ ثە ؾِبْ ظاٚە ٌە ؼٚٚی  رٛأب ٌە

                                                           
ی ٔبٌی چبپطبٔەی کۆڕی ( ٢٢ ٚٔکؽظٔەٚەی ئەَ ثبثەرە ثؽٚأە ظیٛٔا ثۆ ؾیبرؽ ڕ

 (٢٢ –١٦ي ١٩٧٦ثەغعا، -ؾأیبؼی کٛؼظ
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 .ٔی ِبٚەی ٔێٛاْ ظەقزەٚاژەکبْٚ ٚاربٚ ظیبؼیکؽظ ئبضبٚرٓ
ٚ خەؼثەؾەیی  ؼاقزی ٚثۆ پبؼاقزٕی ئبثڕٚی ٚاربی نیعؽ

کێهەی ٌە  ٚەٚەی ظەلە نیعؽیەکەظإقیٚٚرٓ ٌە ٔٛ
ٚ ٚارب ثٕەی قەؼەکی  ٚرٓ (١٧:٢١).عاظەؼثڕیٕی ٚاربکبٔ
ٚ ٔبٚەڕۆکی نیعؽەکە پێکەٚە  ەٚاڵەدؼنیعؽْ ثۆئەٚەی 

زیی ٔبیبثی ٔبٌیعا ثەی ١٨ثجەقزؽێزەٚە، ٌە پبؼچە نیعؽێکی 
خگە ٌە نؽۆڤەکؽظٔی خیبٚاؾی ٚاربکبْ کە ضٛێٕەؼ ضۆی 
ئەرٛأێذ ٌە ظیٛأەکەی ٔبٌیعا ٚاربی ٔٛێزؽیهیبْ ٌێٛە 

کە  ،ئەکەْٚ ئەٚە ئەٚ ثٛاؼأەل ثەؼچبٚ .ظەؼثطبد
ٚ  ؾِبٔەٚاْ ثە ثٕەِبی نبؼەؾایی ظاڕنزٕی ٔٛٚقیٓ

ەی ٚ پڕە ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ یبقبٚ ؼێكبیبٔ ئبضبٚرٕی ظائۀێٓ
. ٌە نێعؽەکەظا ٔبٌی  ٚ قەٌیمەی ؾِبٔەٚأی ظەؼئەضەْ رٛأب

 ڵێذ:ٖ ظ
 

 ەنْیؽـــّْ پڕ تــــْاًی ثــــەُبؼی خـــــەّی ثـــــــن
 ەػجیؽـــەیبًی ظا تــــبیؿی پیؽی ثــــــە فەخؽی پــــــل

 ؟ ّەُب کْؼتی لەُْ ّ لەػت ّ هیؿاذچ ڕۆژ، چ نەّ
 وەیی ثەم ّ ؾیؽەکە چْى ثە ًەغـــــکە ُەؼظّ ّەن ی

 ەّ ّ ؼۆژی  ئەّ نە ّ ڕۆژەمــــەف ظؼێژی  نـــئەق
 ەلًیؽـــەظاهەتی تــــّْە طْلی ًـــبى ثـــــــلْيْؼی

 ەّ ئیهتیجبُی قەُْی خْاىـــەّاظی طْڕڕەیی ئــــق
 ْخعەیی پیؽـــەم ئیٌتیجِی قــــبضی غْڕڕەیی ئـــثەی

 ْؼتــــــبیؿی کـــبؼی ظؼێژ ّ پــــْ ًەُبؼی ثەُــــّەک
 ػەهەل کەهێه ّ لەيیؽ، ەّیل ّـــەل گەلێه ّ طـئەه
 ەّ ّ ڕۆژەى ڕظێٌی هبل ّ ثؽًحــــبؼی ئەّ نــــــغْث

 یؽ ّ لیؽـبم ّ نــْثر ّ نـەُی يــــەثــکە تێکەڵي ن
 ەهّْ هّْ لە قیڕڕی )ّخە( لە قەؼــەغیؽە ُـــقپی ً

 ەغیؽــْؼەّە ثّْە ثە ًـــە طەؼەف ًـل، ەّّەؼەــــهًْ
 ب ثە ڕەهەقـەهەؼ ظەکــەکكی لــــؽّّؼی ًەکكە کە ػه

 كی ڕیم ثە نیؽــــە ػەکـــی ًیکكە ظەگێڕێ کــغثّْل
 ْؼتیی ػْهؽـــــەظء ّ ػەّظ ّ کـــــظەلیلی ڕۆنٌە ثۆ ث

 ثەضەڵؼەت پیؽ، ْاىـــؼەت خــەًی ُیالل کە ثە طلـــت
 ەیئەتی هەتٌی ثەظەى کە ُەؼ خْؾئیـــەؼزی ُــلە ن

 سیر  ّ ڕاثیطی تەظثیؽــــــــبخؿە تەيـــــػ، قەلیوە
 ەتؽّّکەــەػیفە ّ هـــەظاثەت ضــــەظیثی زـــــتێعا ز

 ەلؽیؽـــەًتی تـــــە لەطؼە يیسسەتی ئیكتٌبظی ػـــک
 بًە ڕەق کە ظەڵێیــچ ههت ّ پەًدە ؟ ّەکْ ههتی ن

 ّگیؽ ؽظی کْنتــّ ث تــبًیعا ًەثّْە ظەقــــــــــــلەن
 ْفعاظەـکبّ ّ ئـــــــْ پێ نــْاًێ ؟ ّەکــــەظ کـــــچ ل

 ەڕی تیؽــــەت ًەظاّە ّن پــەظەهی لــکە ثبؾی  قێ ل
 ْػؽیتـەپؽقە ئەی هــەظاتی هــــەؼفی ئـــلە ًەزْ ي

 ەلؽیؽـەؾهە ئبلەتی تــکە ڕەفغ  ّ ًەيت ّ خەڕ ّ خ
 ؿاـەخـــــەّاهیلی ئــــْخەؾؾا ػــــەلین ّ هـــــّەُب ق

 ْی ضەهیؽـەهەلی ًەزْی هەزْی يەزـکە ئبلەتی ػ
 بّی ػەهەلـەهبّە ئـــەڕڕە تێیبًعا ًــــْؼّّفی خـــز
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 ْلغبیی ػبهیلی تەلعیؽـــەق ّ هـــْػەلــــُەهّْی ه
 ثە غەیؽی )ػەى( کە لە ثۆ ًەؾع ّ ػەؾلی ؾەًجّْؼە

 ەًدیؽــــەچێژێ ػْقەیلەیی ُــــبؼی ًــــکە ژاؼی ه
 ە ئیكتیؼالـ)ػەال( لب( لە لْيْق ّ ــــؽّخی )ثــــض

 ە تیؽی خەفیؽــەتٌەیی )ػەى( فبيیلە لــــظضّْلی ػ
 ەػؽیفـــە تــبیەتــــً، ەکیؽەّّ ثێگبًەــــــئەلیف ً

 ەًکیؽـــْالؾیوی تـــــبثیِی غەیؽ ّ هــــەلەم هْنـــػ

 (046ــ021141)
ە یؼاقزە ؾِبْ ظەؼگبی چٛٚٔە ژٚؼەٚەی ؼاقزی

ِۀعأی قۆقێۆٌۆژیب ؾِبْ ٘ەؼچۀع ثیؽ .ەکبٔەیکۆِەاڵیەری
ٔبضۀە ضبٔەی رێگەیهزٕی ٘ەڵكٛکەٚرەٚە، ثەڵکٛ ٌە 

ٚ کؽظاؼی رێکەاڵٚثٛٚٔەٚە  ؼٚأگەی کێهەی کۆِەاڵیەری
ِؽۆڤ  ٚ ؼۆڵی گؽٔگی گٛٔدبٔعٔی ثیؽٚثۆچٛٚٔی ئەظۀێ

ٔبٌی ٌە ؼێگبی  ئەکەْ. نۆڕۀعی کبؼیگەؼیەکـبٔی ؾِبْ
ە ٌ کبْهٙبرەئبِڕاؾەکبٔی ٌێعٚأەٚە رٛأیٛیەری ٘ەِٛٚ پێ

ی ضۆیەٚە ثۆ ٘ؿؼی یٚاربظاؼٚ ثەؼفؽاٚأ یؼێگبی ٘ەڵچٛٚٔ
 کە رٛأیٛٚیەری ژیبٔی ثبثەریجْٛٚ ثگٛاؾێزەٚە،ی رێعٚأی

. ِؽۆڤ جکبدڵگبی پێعیبؼی چبالکی کۆِەاڵیەریبٔەی کۆِٗ
ٔبرٛأێذ ثێجەکبؼ٘ێٕبٔی ؾِبْ ٌەگەڵ کؽۆکی ظەٚؼٚثەؼە 

فبکزەؼێکی  ٌەثەؼئەٚەی ؾِبْ .کۆِەالیەریەکەیعا ثكبؾێذ
ٚ ؾاڵجٛٚٔە ثەقەؼ ئبقزۀگە  ؾیٕعٚٚی ثیؽکؽظٔەٚە

ئەٚ ظەقزەٚاژەٚ ؾاؼاٚأەی  .(٨٠:٢٢)کۆِەالیەریەکبٔعا

اظەیەن ثبثەری کۆِەاڵیەری ؼیبضٛظ رب (٢٣)ؼٚٚ٘ەڵّبڵؽاْٚ
کبرێک ثەکبؼئە٘ێٕؽێذ ٘یچ ؼێگؽیەک ثۆ  ، کەگهزی ٔیٓ

٘ێٕبٔی ٔیە، ثەاڵَ ثۆ ئەٚەی رێّپۆڕاڵێک ٔەثەکبؼ
کبد ئەٚە پەیڕەٚی یبقبٚ ؼێكبکبٔی ؾِبٔەٚأی ظؼٚقزج

کە ثەؾِبٔی  ،ئەگیؽێزەثەؼ ٚەک ئەٚ نیعؽە ٔبیبثەی ٔبٌی
 ڵێذ:ٖ ظکۆربیی نیعؽەکەظا  کەؼەکەی ئەظٚێذ، ٌە

 

 (ًبلیب)چەًعە پێن ضۆل ثّْ ؾّثبًی زبڵی ظەیْت 
  ئەتۆ گْێ کْؼت ّ ئەهٌیم گْێ ظؼێژ، ُەؼظّ زەیْاًیي 

(00.141) 
ثە خگە ٌە ٌێکعأەٚە خیبٚاؾەکبٔی ئەَ  نیعؽە ٔبیب

ٔبٌی ٚ ثەظٚاچٛٚٔی  ٚأی ثیؽ ؼفؽٖ ثۆی کؽاٚە ئبقزێکی ثٗ
ِؽۆڤ  :کە ئەیەٚێذ ٚەک ئەؼقزۆ ثڵێذ ،پێٛەظیبؼە

ٚارە پێٛیكزی ثە ؼێؿٚ پبؼاقزٕی  ،ئبژەڵێکی کۆِەاڵیەریە
 ِبفەکبٔی ٘ەیە. 

٘ەِٛٚ ؾِبٔەکبْ ٌە ظٔیبظا قیّبٚ ضەقڵەری ربیجەری 
ئێكزب ٘یح خۆؼە ٌێىچٛٚٔێکی  کٛرب .ضۆییبْ ٘ەیە

کە ٘ەِبْ  ،رەٚاٚەری ٌە ٔێٛاْ ظٚٚ ؾِبٔعا ٔەثیٕؽاٚەرەٚە
٘ەؼ ئەِەنە ٚایکؽظٚٚە  .ثێذظا ریب بْقیّبٚ ضەقڵەری
ڵگب ٌە گۆنۀیگبی  ٚ کۆِەاڵیەری کۆِٗ ژیٕگەی ِبظی

ٚ پێهطكزٕی  ؾِبٔەٚە ثەؼظەَٚا ئبؼەؾٚٚی ٘ەڵٛێكذ
                                                           

ی  ( ٢٣ ی نێص ؼەؾای ربڵەثٔب  .ٚەن نبکبؼەکٔب
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ڵەربٔەی ٌە ریبثعؼێذ. ؾِبْ الی ٔبٌی ثەٚ ضەق
ثە   ٔعٔیبْظاثڕا ٚ یخیبٚاؾٌە نبکبؼەکبٔیعا ثەکبؼیٙێٕبْٚ 

اقزەٚضۆ ثەقزٛٔیەریەٚە ثە )ٚالیعە( ؼنێٛەیەکی 
کۆِەاڵیەریەکەٚەٚ رٛأیٛیەری ٌەٚ پێگەیەٚە ثبؼێکی 

  ٚ ؼاڤەٚ ضەیبڵ ٚ قۆؾٚ ضۆنەٚیكزی ٚ ظەؼٚٚٔی ثیؽی
ظاڕنزٕی نێٛە . ٚ پێگەیهزٓ ثکبرە ثەؼظەثبؾی ٔبقیٓ

ثزٛأێذ  ٚەکٛرب .ێکی ؼەقۀی ٔەرەٚەیی ثچەقپێٕێذؾِبٔ
ثطٛێٕؽێزەٚەٚ ئبضبٚرٕی  ٚ پێی ثٕٛقؽێذ ثە فەؼِی پێی

. ٔبٌی ٌە ؼێگبی ٘ەڵجژاؼظٔی ئەَ نێٛە ؾِبٔەٚە  پێٛەثکؽێذ
چۀعیٓ ؼۆڵی ثەؼچبٚی ثە ٘ەڵٛێكزی کۆِەاڵیەری، ئبییٕی، 

ٚ  ٚ ٘ەڵكٛکەٚد، ٚأەی پۆؾەریڤ ٚنذ خّٛخۆڵی ؼٖ
ٚ  ٚە، ثۆئەٚەی ئەِڕۆٚ ظا٘برٛٚ کبؼٚ ئبضبٚرٓظا ٔەێگەریڤ

ٚ ثەظٚاچٛٚٔەکبْ خۆؼێک ئبقبٔیبْ پێٛە ظیبؼثێذ.  ثبـ
ٌەَ رٛأب ثەؼفؽاٚأە ؾِبٔەٚأیەٚە ظەؼئەکەٚێذ ٔبٌی ظٚٚ 
قەؼچبٚەی قەؼەکی کؽظٚٚە ثە فبکزەؼی ؼەٚری ثەکبؼ 

ثٛٚە ٌە  ئبگب ثە .یەکەِیبْیەی، کە کٛؼظی ەؾِبٔئەٚ ٘ێٕبٔی 
نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼٚ ؾأكزی ثەؼثاڵٚی ئەٚ  ؼۆنٕجیؽی،

ئەِە ثە  .ییەکبٔی پێم ضۆیٚقەؼظەِەٚ قەؼظەِە ِێژٚ
ٚ گەنەپێعأی  فبکزەؼێکی گؽٔگ ظائۀؽێذ ثۆ پزەٚثْٛٚ

 .ئەٚ ٘ەٚڵە ؾِبٔەٚأیبٔەی ٔبٌی ثەؼخەقزەی کؽظٚٚە
 قەؼظەِبٔەیربئێكزبل کبؼیگەؼی ئەٚ الیۀە ثە ِێژٚی 

ٚ ظەقزەٚاژە  ؾاؼاٚە٘ەِٛٚ ئەٚ  .ئێّەٚە ظیبؼە
ڵگبظا ٘ەثْٛٚ نبؼەؾایبٔە  ؾِبٔەٚأیەی کە ٌە کۆِٗ

رٛأیٛیەری نێٛاؾی ظا٘ێٕبٔەکەی  .کۆیکؽظٚٔەرەٚە
 یەریەٚە. ٚپێجٙێٕێزە کبیەی ؾیٕعٚ

کبد  یەکێک ٌەٚ ٘ۆکبؼأەی کبؼ ٌە ؾِبْ ظٖ
ٚ قەؼظەقزەییە، ٌەٚ ثبؼەٚە ٔەک  کبؼیگەؼی ژێؽظەقزەیی

یكالَ ثۆ ٔبٚچەکە ٚای ٌە رۀٙب کٛؼظ ثەڵکٛ ٘برٕی ئ
ئەگەؼ ؾِبٔەکەی ٔەگۆڕیجٓ کە  ٚ فبؼقیم کؽظٚٚە، رٛؼک

چبٔعْٚٚ. ظا ئەٚا ؾۆؼ ٚنەی عەؼەثی ریب ،ثە عەؼەثی
ۆپۆٌۆژیەکبْ ٚای ثۆئەچٓ ئبقزی پێٛظأگی ؽثیؽِۀعە ئۀز
ڵگب ثە  ٚ کٌٛزٛٚؼ( ی کۆِٗ ٚ نبؼقزبٔی )ؼۆنٕجیؽی

ؽەٚە پێٛظأگ ڵگبکبٔی ر رێکەاڵٚی ٚنەی ٘بٚؼظە ٌە کۆِٗ
ٚارە چۀع ٚنەٚ ظەقزەٚاژەٚ ؾاؼاٚە ٌە  .ثکؽێذ
ضۆ  .(٣١٢:١)ڵگبی یەکەَ یبضٛظ ثە پێچەأەٚە ٚەؼگیؽاٚە کۆِٗ

ٚ  ئەگەؼ ؾِبْ ثەٚ ؼاظەیە ثەؼفؽاٚأجێذ کبؼی قەپبٔعْ
ڵگب ئەرٛأێذ  کبؼیگەؼی ثەقەؼەٚە ٔەثێذ ئەٚە کۆِٗ

کٌٛزٛٚؼی ظەؼەکی  ٚ نبؼقزبٔی ٚ قەؼچبٚەی ؼۆنٕجیؽی
ئەِە الی ٔبٌی ٘ەٚڵی ثۆ ظؼاٚەٚ . ضۆی ؾیبرؽ ثؽەٚ پێجعاد

لكە ٌەگەڵ  ثٛٚەٌٚەٚ کبرەی ٌەِەظیٕە. اقزی ؼٚٚیعاٚەؼثە
 .ؾِبٔی ٌە قٕٛٚؼی ٚاڵد ٘ێٕبیەظەؼ کؽظٚٚەپێغەِجەؼظا 

 ەڵیذ: ظٚ ئبنکؽا  ثە کٛؼظیەکی ؼەٚاْ
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 ئەهوب، ئەگەؼچی کْؼظی ظەّؼی نبؼەؾّؼی لەقْەتن
 ەفیغ ّ فەضلی هٌٌبًەــلوی نیلەم طەیجەّ ّ زیــّەق

(441141) 
، ٘ۆکبؼی گۆؼأکبؼی ٌە ؾِبٔعا فبکزەؼی ظٚٚەِیبْ

ٚەک پێهزؽ  ذ.رۀٙب ٌە ژێؽ کبؼیگەؼی ظەؼەکیعا ٔبگۆڕڕێ
کبرە قەؼ  ئبِبژەِبْ پێعا ثە ٘ەِبْ پٍەٚ نێٛە ِزّبٔە ظٖ

فبکزەؼ ٘ەیە ٌە ؾِبٔعا ضۆی ضۆی  .فبکزەؼە ضۆییەکبْ
ثیؽِۀعأی ؾِبٔەٚأی ظایبٕٔبٚە  ئەَ الیۀە ٚەک .ئەگۆڕێذ
ٚ پێکٙبرە ظۀگیەکبٔە کە ٌە ٘ۀعێک ؾِبٔعا  ٌۆژیكذ

ٚٚئەظەْ ثۆ ّٔٛٔە ٚەن )غ، ع، ق، ط، س ٚ..(. ٌە ؼ
ٌێکۆڵیٕەٚە ئەرؽۆپۆٌۆژیەکبٔعا ظەؼکەٚرٛٚە پێکٙبرەکبٔی 

ڵگب  رۆڕی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی کۆِٗ
چٛٔکە  .ثعٚێ ئەرٛأێذ ٌە پێٛظأگی ؾِبٔەٚە ٌە ضۆی

ٔبکؽێذ رۀٙب ٌە ؼێگبی رێجیٕیەٚە ٌە ؼایەڵە قەؼەکیەکبٔی 
ثەڵکٛ  .ثگەیٓٚ کٌٛزٛٚؼێک  نبؼقزبٔیٚ  ؼۆنٕجیؽی٘یچ 

کە  ،ٚ قەؼەکی ثەؼیٓ پێٛیكزە پۀب ثۆ فبکزەؼێکی گؽٔگ
ئەٚیم ئبِبژەٚ ؾِبٔە ٌەَ ؼێگبیەٚە ئەرٛأؽێذ ثە ثٕەِبی 

ِبٔی ثەکبؼ٘ێٕبْ ٚارە ؾ .(١٢٨:٩)ئەٚ ؼایەڵەظا نۆڕثیٕەٚە
قەؼچبٚەی ؼایەڵەکبٔی ربٔٛپۆی پێکٙبرەی نبؼقزبٔی 

 ڵگبی ثەؼخەقزەکؽظٚٚە.  کۆِٗ  ٚ کۆِەاڵیەری ِبظی
*** 
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 نالی لە دیدێکی سۆسیۆلۆژییەوە

ؾٚٚی  ی ئبؼٖ ؼأٗ ٖٚ ٚ ثٛٚٔٗ ٌٗ  کێکٗ ِؽۆڤ یٗ
ؼی ضۆیی  ٚؼٚٚثٗ ٚ ظٖ ٚ ؾأیٕی قؽٚنذ ظٚاچْٛٚ ثٗ
ڕێذ،  گٗ ٚ ظٖ ڕاٖٚ ظا گٗ ؼأٗ ٚ ٘ۆکبؼٚ پبٌٕٗ ظٚای ئٗ ، ثٗ یٗٗ ٘

ٚ  ژیبٔی ِبظی ٚ کبؼی ٌٗ  ؼٔدی خێی قٗ  رٗ ثٛٚٔٗ  کٗ
ٚڵی ئەٚەظاثٛٚە ثۆ  ٘ٗ  ٚاَ ٌٗ ؼظٖ . ثٗ کۆِەاڵیەری کؽظٖٚٚ

 .ٖٚ کبٔی ژیبٔی ضۆی ثعۆؾێزٗ ظاٚی ٔٙێٕیٗ ؼٖ ی قٗ ٖٚ ئٗ
 رێڕٚأیٕیؽاثێذ ثیؽٚ ی پێیک ٔعٖ ٖٚ ئٗ  ٖٚ ظٚای ٔٗ  ٖٚ ٔٗ

  ٖٚ ڕٚ ئبییٕٗ ٚ ثبٖٚ ٚ فبثێڵ فكبٔٗ ٔی ئٗ ؾۆؼ الیٗ ضۆی ٌٗ 
یەکی ؼۆنٕجیؽی،  پێگٗ  رٗ ، کؽظٚٚٔیٗ کؽظٖٚٚ کە ڵٗ کٗ

کبٔی ظٚای  ٖٚ ٔٗ ن(ٚ ثۆــ هبــ ـۆؼکٌٛزٛٚؼ)نبؼقزبٔی، 
  ڵگب ٚ کۆِٗ ری قبیٗ کٗ  ٌٗ  ٖٚ . ٌێکۆڵیٕٗ ضۆیبٔیبْ خێٙێهزٖٛٚ

ٚرٕی ٔٛێ  ٚ پێهکٗ گۆڕأکبؼی  ی، کٗ ؼأٗ فبکزٗ ٚ ٌٗ  کێکٗ یٗ
ربکبٔی  ؼٖ ژظەٚ قٗ ی ٘ٗ ظٖ کۆربیی قٗ . ٌٗ  ٖٚ کبیٗ ٘ێٕێزٗ ئٗ

  ٖٚ کؽظٖ ثٗ  ٚأٗ رٗ ٌێکۆڵیٕٗ َ ثبثٗ ئٗ  ٖٚ ِٗ ٘ٗ ی ٔۆؾظٖ ظٖ قٗ
 . ثیٕیٖٛٚ ضۆیبٔەٖٚ ؼچبٚیبْ ثٗ  ی ثٗ نٗ . گٗ قزیپێکؽظٖٚٚ ظٖ
  ٘برٕٗ ٚ کبؼ٘ێٕبْ ثٗ : ظٔٗکؽ نٗ ٚ گٗ ظیبؼرؽیٕی ئٗ  ٌٗ

خیٙبٔی   یهزٓ ٌٗ ثٛٚ ثۆ رێگٗ  ی ؼێجبؾی ؾأكزیبٔٗ ٖٚ ٔبٖٚ
 ، کەری ؾأكزی یعاثٛٚٔی ظژایٗ پٗ ٚ ڵگب ٚ کۆِٗ ری قبیٗ کٗ

ٚپێهچٛٚٔی  ؼٖ یی ثۆ ثٗ گۆڕأێکبؼیەکی ثٕچیٕٗ

ٚ  ِبظی  ٔٗ ٚاٚی الیٗ کبٔی ِؽۆڤ ٌٗ رٗ ظیعٚثۆچٛٚٔٗ
  ٖٚ ریٗ ژیبٔی ِؽۆڤبیٗ ثٗ  قذ یٖٛ کۆِەاڵیەریەکبٔی پٗ

  ٚأگەیە ٌٗؼثەَ نێٛاؾٚ   ٖٚ ٚ کبرٗ ؼ ٌٗ ٘ٗ .کؽظ ِكۆگەؼ
کبؼکؽظْ ثۆ   ٚرٗ کِٗؽۆڤ ی ٚاڵربٔی ظٔیبظا  ؾۆؼثٗ

ٚ  ثزٛأێذ خێی ئٗ کٛٚ ؾأكذ. رب قزٙێٕبٔی ؾأیبؼی ظٖ ثٗ
  ٖٚ ٔبظیبؼٖ  ٌٗ  ، کٗ ٖٚ ثگؽێزٗ  ٚ ثۆچٛٚٔبٔٗ نؽۆڤٗ

پێعأی فیؿیبٚ کیّیبٚ  نٗ ٚ گٗ ٕبْکبؼ٘ێ ڵمٛاڵثْٛٚ. ثٗ ٘ٗ
 ٘ەؼ .ٌە ؾأكزەکبٔیزؽظا  ٖٚ ٔعیٓ ٌێکۆڵیٕٗ ٚ چٗ ثبیٌٛۆژی

ٚ  چۀعە ئەَ الیۀە ٌە ؼێٛگەیەکی رؽەٚە گەیهزە ٚاڵد
الیۀە ٔەێگەریڤەکبٔی ؾیبرؽ ثەقەؼ ئێّەظا ٚ ٔەرەٚەی ئێّە

ئەِەیبْ کە ٚەک ٌە ؼێٛگە پۆؾەریڤەکبٔی،  ،قەپب
ثڕاٚ  ٚ ظأٗ نێکی گؽٔگ ن ثٗ یب ٖٚرؽە. قۆقێۆٌۆژ ثبقێکی

ٚ پبؼێؿەؼٚ ٘بٚقۀگی ٔێٛاْ  ؼ ٚپێعٖ ٌۀبٚ ؾأكزەکبٔعا ثؽٖ
ثە ئبڕاقزەیەکی  ی ڵگب نبؼقزبٔی کۆِٗ ٚ ؼۆنٕجیؽی

ی  ٚؼٖ ثؽظ. ٘ەؼظٚٚ نۆڕنی گٗ ثەؼچبٚ ثەؼەٚ گەنەکؽظْ
َ  ضۆنکبؼثْٛٚ ثۆ ئٗ ٚ ٔۆؾظە ؼێگٗ ژظٖ ی ٘ٗ ظٖ قٗ

 ١٧٨٩ٔكب  ڕٖ نۆڕنی فٗ ظاٚؼٚپب ئٗ  ری ٌٗ ربیجٗ ثٗ  . ؾأكزٗ
ٚ  کكبٔی ٚ یٗ ٘بی ؾأكزی ی ثیؽٚثٗ ٚؼٖ ٚرٕی گٗ ؼکٗ قٗ

ریعا ثە ظٔیبظا  اڵیٗ ِی کۆِٗ قیكزٗ  ئبیعۆٌۆژیبی ٌٗ
ی ٘ێؿٚ  ؼظی ثٕبغٗ ٚ ثٗ ٚێٓ ٘ٗ  ثٖٛٚ .پەؼنکؽظەٚە

ڵگبی ِؽۆڤبیەری  کی ٔٛێی ثۆ کۆِٗ ظٔیبیٗ .د ظیٕبِیکیٗ
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  ژظٖ ی ٘ٗ ظٖ کۆربیی قٗ  ی ٌٗقبؾ نۆڕنی پیهٗ .ضٛڵمبٔع
ِؽیکب  ٚؼٚپبٚ ئٗ رؽی ئٗ ی ٔعێ ٔبٚچٗ ؼیزبٔیبٚ ٘ٗ ثٗ  ٌٗ

خێگۆڕکێی   ؼثاڵٚ ٌٗ ٘ۆی گۆڕأکبؼی ثٗ  ثٖٛٚ .ڵعا ؼیٙٗ قٗ
ؼٚ  ٔعیٓ فبکزٗ چٗ  ٚ ئبثٛٚؼیعا، کٗ ری اڵیٗ ی کۆِٗ پێگٗ

کبؼ٘ێٕبٔی ئبِێؽٚ  ٚ ثٗ ٌۆژیبی ٔٛێ کٕٗ نێٛاؾی ظا٘ێٕبٔی رٗ
ی  ڵگب ٔبٚ کۆِٗ  ڵ ضۆیعا ٘ێٕبیٗ گٗ ی رؽی ٌٗ ؼٖچب  ؼێگٗ

٘ۆی   ثٖٛٚکە کؽظ،  ی نٗ ک گٗ یٗ ؼاظٖ . ثٗ  ٖٚ ریٗ ِؽۆڤبیٗ
ثە ٘ەِبْ  عاقزپێکؽظٔی کۆچکؽظْ ٌە ٔبٚضۆی ٚاڵربٔ ظٖ

ؼی رؽی  فبکزٗ  ٔەیبْ َ الیٗ ٔع ئٗ ؼچٗ نێٛە ثۆ ظەؼەٚە. ٘ٗ
ٚ  ؼثبؾیقە یریکؽظٔی قیكزەِ ٘ۆی ظژایٗ  ثٗ  یٗ ٖٚ پهزٗ  ٌٗ

کی گهزی  یٗ نێٖٛ  ثٗ نەڕەٚە.ٚ  ٚ ظاگیؽکؽظْ قیبقی
ٚ ٔٛێجٛٚٔەٚەٚ  ی ئۆؼثبْ ؼثالٚی ٔبٚچٗ ٘ۆی ثٗ  ثٖٛٚ

 یەکبٔعا.ری اڵیٗ کۆِٗ  یۀعی یٖٛ پٗ ٌە ؼؾی ٔٛێ رٗ ِەؾؼأعٔیظا
کبٔی ژیبٔی ئبقبیی  رٗ قڵٗ ل گۆڕأی قیّبٚ ضٗ ِبٔٗ ئٗ

فزبؼی  ْ ؼٖظیبؼرؽیٕیب .ریبْ ٘ێٕبیەکبیەٚە اڵیٗ کۆِٗ
ی خۆؼاٚخۆؼٚ  ٖٚ یعاثٛٚٔی ثیؽکؽظٔٗ ٚ پٗ ری قبیٗ کٗ
  ثٛٚ، کٗ  ٚ گۆڕأکبؼیٗ چٛٚٔی ثبی ئٗ ٖٚ پیؽٖ ثٗ

ٔبٚیبٔعا نبؼی  . ٌٗ (٢٠٧:٢٣) ٖٚ ؼی ظٔیبی گؽرٗ ؼربقٗ قٗ
ٚالٔب ضبٌیعی  ی ِٗ لبکٗ قٍێّبٔیهعا ضبٔٗ  ٚ ٌٗ قٍێّبٔی

 ٔعی.  ثٗ لهٗ ٔٗ

ک  یٗ ظٚاچٛٚٔعا ربڕاظٖ ٚ ثٗ ٖٚ ڵیٕٗٔی ٌێکۆ ؾۆؼ الیٗ ٌٗ   ئێّٗ
ی  ٚأٗ پێچٗ ثٛٚیٓ ثٗ   کبٔی قۆقیۆٌۆژیب ژاؼی ثٛاؼٖ ٘ٗ

ٚ  ضبٔی قٛڵزبْ ٚ ظیٖٛ ٚد کە ِؿگٗ ،رۀبٔەد رٛؼکیب
نٛێٕی   ٚؼٚپب ثٛٚٔٗ ک ظێؽەکبٔی ئٗ کبْ، ٖٚ ؾیؽٖ ٖٚ

ٚ قۆٔگەی ثیؽی خۆؼاٚخۆؼی ریبظا  گۆڕأکبؼی
  ٌٗ  ربٖٚ ؼٖ قٗ ٌٗ   ی ئێّٗکبْ ال گۆڕأکبؼیٗ .(٢٤)دٚ ؼکٗ ظٖ

  ٖٚ رٗ ثۆ ٔٗ ٚ ظەٚؼٚثەؼیەٚە لبکبٔی قٍێّبٔی ٚ ضبٔٗ ِؿگەٚد
ٚ  ؼی ضۆیی ٔعێک فبکزٗ ٘ۆی ٘ٗ  اڵَ ثٗ ثٗ .(٢٥)ظقزیپێکؽ ظٖ

ٚ ٚرٛ ؼکٗ قٗ ٚظا ٔٗ ضۆی گٛڕی ثٗ  یٗ ٚ نێٖٛ ریەٚە ثٗ ثبثٗ
ؼی  اڵَ کبؼیگٗ ثٗ .کؽا ڕٚاْ ئٗ ی چبٖٚ ٖٚ ک ئٗ ٖٚ ،ثٛٚ ٔٗ
  ِڕۆ ئبنکؽایە. پێٛیكزیبْ ثٗ ئٗ کِٛبکبٔی رب ثٕٗ

ٚ  ثۆ ئٗ  ٔٗ َ الیٗ . ئٗ یٗ ظٚاچٛٚٔی ؾیبرؽ ٘ٗ ٚەٚ ثٗ ٌێکۆڵیٕٗ
ِڕۆ  ئٗ ٚەکٛی رب ٚأٖٗ ؼ  ٚ ؾِبٔٗ ثٗ  ِە ئبنکؽایٗ ؼظٖ قٗ
ٚ  کبد ی پێئٗ ک ثەٚ ظا٘ێٕبٔەی ٔبٌی لكٗ یٗ ٖٚ رٗ ٔٗ

ٚ  ثٗ اثێذی ٌەگەڵعٚ ئێكزبن  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ پێیئۀٛقێ. ثۆ ئٗ

                                                           
یەک ( ٢٤ بْ ظیبؼە کە قٛڵزبٔەکبْ ٘ەِٛٚ ظەقذ ِێژٚی قەؼظەِی عٛقّٔب

ی ٚاڵربٔیبْ ؼۀگیٓ ٚاؼٚ پیهەییەکٔب ٘بٔعاٚە کە ثۆ نبؼی قٛڵزبْ   ٚ ضٛێٕعە
ٚ ٌەٚێ ثۀبٚی ئیكالِەٚە ضؿِەد ثکەْ، ٌەٚ  ئیكزبٔجٛڵ کۆچ ثکەْ

.ْ عا قەؼکەٚرٛٚ ثٛٚ  ٘ەٚاڵٔەنیٔب
ْ، ٚ ٍِّالٔێ کۆِەاڵیەریەکب ثڕٚأە: ِبِۆقزب خەعفەؼ، نبؼی قٍێّبٔی ( ٢٥

ی ٔٛێ )ئیكّبعیً فەؼەج، نبؼی قٍێّبٔی  ٢٠١٤ ٚ ڕۆژٔبِەی کٛؼظقزٔب
 -٠٦ -٢٥ٚ  ٢٤ی  ٦٤١٧ٚ ٦٤١٦ٍِّالٔێی گؽٚپە کۆِەاڵیەریەکبْ( ژِبؼە)

٢٠١٤) 
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.  ٖٚ کبیٗ  رٗ ؼی گۆڕأکبؼی ٘ێٕبٖٚ٘ۆکبٔعیٓ  ی چٗ نبکبؼأٗ
ڵگب ثکەیٓ ئەٚا  ثبـ ٌە گۆڕأکبؼیەکبٔی کۆِٗ  ؼ ئێّٗ گٗ ئٗ

کە  ،ثێذ ٚ چڕٚپڕی ٚای پێٛیكذ ظٖ ثبقێکی ربیجەد
 .ٔع ریبیعا ثەنعاؼیجکبد رّٗ ضۆی ربیجٗ ؼثٗ چۀعیٓ ریّی قٗ

ێکی کٛؼری الیۀە چّک  یٗ ٖٚ ئٗ  قزٗ ثٗ ی ِٗ ٖٚ ئٗ
ی  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ئبنکؽاثێذ ثۆ ئـٗە ؾٔـ ٚ ِٗ کۆِەاڵریەکبٔی ئٗ

ی ؾۆؼ خۆؼی  ئبِبژٖ ٚ یجٖٛٚ ی ٘ٗ یٗ ٚؼٖ ٚ رٛأب گٗ ثٗ
کبٔی رؽی ؾأبیبٔی  ثۆچٛٚٔٗ  ٘یچی ٌٗ .گۆؼأکبؼی پێعاٚیٓ

ٌەٚاْ کەِزؽ ٔەثٛٚە.   ٖٚ ٔٗ ؾۆؼ الیٗ  ٌٗ ِٚزؽ ٔەثٛٚە ظٔیب کٗ
کٛؼظی ئەگەؼ ثّبٔەٚێذ ثبـ ٌە   ٚ ثٗ ٛؼریک ثە  ٚٔٗٛثۆ ّٔ

ٚەک  ە٘ەؼچۀع .ثی ثکەیٓ ؼٖ غؽیجی عٗ ٌعٚٚٔی ِٗ ئیجٓ ضٗ
ٚٔەکبٔی ٛقەؼظەَ پێم ٔبٌیە، یبضٛظ ثچیٕە ٔبٚ ثیؽٚثچ

. ئەِبٔەٚ زع٘... ٚ قجٕكەؼٚ قبؼرەؼٚ ٚ کۆٔذ قبٔكیّۆْ
  ثٗ ەیبْ ٌە قۆٔگەی قٛقیٌٛۆژیبٚ کٗ ؼیٗ ٘ٗرؽ، کە  قەظأی

ٚ  ری اڵیٗ کۆِٗ ی ژیٕگٗ  ٌٗد  بیجٗنێٛاؾێکی ر
 -١٣٣٢ٌعْٚٚ،  ظٚٚاْٚ. ئیجٓ ضٗ  ڵگب کبٔی کۆِٗ گۆڕأکبؼیٗ

 ٔی ِٗ رٗ (اٌّمعِخ)یعا  کٗ ِێژٚییٗ  ٔبٚثبٔگٗ  ثٗ  کزێجٗ  ٌٗ ١٤٠٦
ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ثە ثٛٚٔەٚەؼی ؾیٕعٚٚ 

ٚەک  ،یبقبکبٔی قؽٚنذٌەٚ ثبٚەڕەظاثٛٚە  .ٚێکچٛأعٚٚە
ٚ  ؼیگەؼی ٌەقەؼ )نبؼقزبٔیرەِۀی ِؽۆڤ کب

ٚ  ، ٚەک چۆْ ِؽۆڤ ثە پچٛٚکیەْک ؼۆنٕجیؽی( ظٖ

ٚ  کبد ثەپێی قەؼظەَ گەنە ظٖ ٚ ثێذ الٚاؾی ٌەظایه ظٖ
ٚ  ئەگبرە ؼەٚری پێگەیهزٓ ٚەکٛثێذ رب ظٖ گەٚؼە
 ٚ ثە ٚ ظاکەٚرٕی پێئەگبد پبنبْ ٔبِەی پیؽثْٛٚ ثْٛٚ کبِڵ

ئیجٓ ضەٌعْٚٚ رەِۀی  .(٢٦)ذِؽظْ کۆربیی ظێ
 .نبؼقزبٔیەری ٌەَ قۆٔگەیەٚە نؽۆڤە کؽظٚٚە

ٚ  ٔدی ِٕعاڵی ثۆ گٗ  ٌٗ  ٖٚ نٗ چٛاؼ ثٗ  ری ثٗ کؽظٚٚیٗ
ٚ  ٚ ئیٕدب ِؽظْ. یبضٛظ ثە٘بؼٚ ٘بٚیٓ ثۆ پیؽی  ٚێٖٛ ٌٗ

ٌە پبل لۆٔبغی ِؽظْ پبیؿٚ ؾقزبْ. الی ئیجٓ ضەٌعْٚٚ 
ثە ٘ەِبْ  .ثێزەٚە رؽ ٌە ظایه ظٖ ژیبٔەٚەی نبؼقزبٔیەریەکی

کبرەٚە. ٗ ئٌی ژیبْ قەؼٌۀٛێ ثەؼظەٚاَ ظەقزپێنێٛە ضٛ
٘ەِبْ ئەٚ ؼێچکەی ثیؽکؽظٔەٚەیە الی ٔبٌی ظەؼکەٚرٛٚە 
ٌە چۀع نیعؽێکی نبیكزەظا ٌە ؾۆؼ الیۀەٚە ئبِبژەی 

ثٛٚٔەٚەکەی ثە  ثەٚ گۆڕأکبؼیبٔەظاٚە، ٔبٌی ٔٛێ
ئەٚ قۆٔگەیەی ٌە  .قەؼەربی ٌە ظایىجْٛٚ ضەِاڵٔعٚٚە

ثەیزیعا ئبِبژە  ١٥ٌە نیعؽێکی  ٚٚؼظەکبؼیەکی نبیكزەٚە
 ڵێذ:  ظٖ ٚپێعاٚە

 
 
 

                                                           
ثۆ ؾأیبؼی ؾیبرؽ ثڕٚأە: عجعاٌؽزّٓ ثٓ ضٍعْٚ، اٌّمعِخ، ظاؼ اٌزبة  ( ٢٦

 .١٩٧٩ٌٍطجبعخ ٚإٌهؽ، ثیؽٚد 
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 بؼە کە پهکۆ کْژایەّەـــەڕیی ثەُـــــگەؼهی ّ ت
 ەقین ثّْ گەنبیەّەـــــپهکۆی گْاڵتەنیي ثە ً

 ۆل ّ گەل ظەثێـــە هەخوەؼێکە ثە ثب ضـاللە ک
 ەثٌن گەنبیەّەـەڵّْؾە ثە نــــڕ ضـــًبّی کە پ      

 ێکەًیـْ پــی ظەهێکی ثەؼچـــُ کە، گْڵ ؾاؼی ّا
 ؽایەّەـــــٌی ظڵ کـــەػـە یـــب کــــغًْچەی گەن      

 ەخەؼــفەيڵێ ُەؼ لە فەؼلی ثەنەؼ تب ڕەگی ن
 بیەّەــّنکی ثە غەیؽی يۆفی یْ  ػبيبی ًەه      

 ەؼچی کەّا ًبؼە هؽظّّەــّْؼە ُــلەم فەیضی ً
 ەؼچی کە ضبکە ژیبیەّەــەم ًەفطی يّْؼە ُــث      

 ًدیؽی ئەّ نکۆفە کە پڕ ثّْ لە نیؽی يبف ُە
 بیەّەـــؽظ ّ ڕنــــکۆفەیی کــــــطیفلی ػیٌەة ن     

 بهیلی ئەثٌبیی هەزهەؼەــە زـــــظایەی ؾەهیي ک
 ەّەــــظای، ەهبًەت ثْــــەؼ تۆّێکی تیب کە ئـــُ      

 ەثەؼ ڕّّػًّْەتی نوهبظی تبؾەظاــًْجْل لـــق
 کبیەّەـي ّ ظەّؼە ثەقەؼیب نـــــُبت ّ ثە طەػ      

 ظەڵێی ؾەهیٌە ثە )چیي( ّ )ضەطب(یەّە، ضەضؽا
 ثە نەهف ّ قُْبیەّە، ەهبیەـظەڵێی ق، غەثؽا     

 ەیؽی ثەؼظــە ًەیجّْ ثە غـ)الجؽظ الدْؾ(ەیێکی ک
 ەّە !ــچ ثێٌێکە ظای، گەــــەهە چ ڕەًــــب ئـــــظًی     

 ەهبـــً، ْهبـــً ەؼاؼەتــــەڕیی زــــەیؽی تــــــغ
 ەّەــثەفؽیم لە قەؼظ ّ گەؼهی ضەخبڵەت تْای      

 

 ه ّ ػەلیوی ثْڵٌعییەـبّەڕێی کە ّنـــەؼ چــــُ
 ي ثە ًەضوی ضۆنی ًەغوە ؾایەّەـّەن طجؼی ه     

 بف ّ ڕەّاى ّ ًەؼهە ّەکْ ؾەهؿەهەم ّ فْؼاتـي
 بت ّ گەڕایەّەـەػٌی کە ُــگی ًیلە یـــەن ڕەًــً    

 بؼی کؽظـثێٌی ثەُ، ەڵْەتیــــبیە ضــۆفی ڕیـــي
 زەقبیەّە، بیەؼـبیەیی چـــە قـە ظەؼ ێ لـــُبت     

 بڵی نیؼؽـەیـــەػؽی ظەلیمی ضـــثەظاّە ن )ًبلی(
 بػیؽە يەظ ظاّی ًبیەّەــــۆ ئەّ کەقەی کە نـث     

 (444ــ41.141)
ٌەٚ نبکبؼەظا ٘ەِٛٚ ئبڵٛگۆڕٚ گۆڕأکبؼیەکبٔی 

ە ثەنەکبٔی پێهٛظا ئبِبژەِبْ پێعا ٚەک ٌ .ئبِبژەپێعاٚە
ٚ  ٔبٌی ثبٚەڕی ثەٚە ٘ەثٛٚە کە ؾأكزی ثەؼفؽاٚاْ

ۆنٕی ضۆی ثٕەی ظاِەؾؼأعٔی ؼٚ ثیؽ  ؾأیبؼی
ٌەَ ؼٚأگیەٚەیە ٘برٛٚەرە قەؼ  .نبؼقزبٔیەرٓ

 ِژظەی ٔۆژۀجٛٚٔەٚەٚ ٌە .ظیبؼیکؽظٔی ئەَ الیۀە
-٢٠٤ڵێزەٚە. ٌە نبکبؼی الپەڕەی  ثٛٚٔێکی ٔٛێ ظٖ ظایه
ظیٛأی ٔبٌیعا ٘ەؼظٚٚ ٚەؼؾەکەٚ قەؼەربٚ کۆربیی  ی ٢١٨

ژیبٔی ثە ؼٚٚٔی ئبِبژە پێعاٚە. ٔبٌی ئەَ رەؼؾە 
 .ثەؼاٚؼظەی ٌە ٚنەکبٔی ؾِبٔەٚە ثەؼخەقزەکؽظْٚٚ

ٚ ٌە کؽۆکی  ئەگەؼ ثە ٚؼظی قەؼٔدیبْ ٌێجعەیٓ
ٚاربکبٔەٚە ثەؼەٚ ژیبٔە کۆِەاڵیەریەکە ٘ەڵکهێٓ، ئەثیٕیٓ 

 .ثەکبؼ٘ێٕؽاٚ یەکەِیبْ عا، کەیظٚٚ ثەنی قەؼەک ٌە
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ِبٔبی خیبٚاؾی )ًِّٙ(، ٚە ٚێڵکؽاٚ ظٚٚەِیبْ
کە ٔەثٛٚٔەرە  ،ٚێڵکؽاٚەکبْ ئەٚأەْ ٌێعەؼضكزْٛٚ.

گٛؾاؼنیبْ ئبِبژە ٔەک ثەٚ ٚاربیەی ٌە ثٕەڕەرعا ٚاربی 
ٌە ؼەٚرێکی کە ٔەثێذ. ثەنی یەکەِیبْ ثەکبؼ٘ێٕؽاٚەکبْ، 

ظەقزەٚاژەی  . ئەَ الیۀە ٚنەْٚئبِبژەیی ؾیٕعٚٚظا
ٚ  ؾیٕعْٚٚ ٔەن رۀٙب ٌەثەؼئەٚەی ٌە ؼٚٚی ؾِبٔەٚأی

ثْٛٚ، ثەڵکٛ ٚاؽٚ ظا٘ێٕ کۆِەاڵیەری ئەٚ قەؼظەِەٚە ٔٛێ
ٔبٌی رٛأیٛیەری ثیؽٚثۆچٛٚٔەکبٔی ضۆی ثە نؽۆڤەی 

ٚ نێٛاؾی پەؼٚەؼظەٚ ثیؽی  ؼقکبٔی کۆِەاڵیەری
ئبِبژەکبْ ثجٕە پۀدەضكزٕە قەؼ  .کۆِەاڵیەریەٚە ثٍکێٕێذ

ٚاربی کۆِەاڵیەری ٌە ضۆیبٔعا  .رێکی ظیبؼیکؽاٚؼەٚ
نبکبؼەکبْ کە ٘ەؼ ئەِەنە ٚایکؽظٚٚە،  .کۆثکۀەٚە

ٚارب  ٚاقزیە کۆِەاڵیەریەکبْ ثجٕەٚەؼضۆیبْ ؼٚٚثەڕٚٚی 
 ٚ ثە ظا٘ێٕبْ ٔبٚؾۀعثکؽێٓ.    ثە ژیبٔی کۆِەاڵیەری ثجەضهٓ

ٚ ظاِەؾؼێٕەؼی قٛقیۆٌۆژیب  الی ثیؽِۀعی ثۀبٚثبٔگ
ثۆ   کٗ  قبڵٗ، ِبْ ٘ٗ ١٨٥٦ -١٧٩٨ ئۆغكذ کۆٔذ

ئۆغكذ کۆٔذ    .بْ ظأبٖٚٔبٌیِؽظٔی  ٚ ظایکجْٛٚ ٌٗ 
ی  نٗ گٗ .ٚ ٘بٚڕێی قبٔكیّۆٔی ثیؽِۀعثٖٛٚ لٛربثی
کبد، الی ئەَ ثیؽِۀعە  قێ قەؼظەَ ثبـ ئٗ  ثٗ  ڵگب کۆِٗ

 ٚ )ال٘ٛد  ثۀبٚثبٔگە ئەٚ قەؼظەِبٔە ثؽیزیٓ ٌٗ
ؾأكزێىی   ٚڵیعاٖٚ ٔذ ٘ٗؾأكزی( ئۆغكذ کۆٚ  ِیزبفیؿیکی

ی یبقبیی ثۆ  ثکبد ٚاژٖ  قزٗ ؼخٗ ثٗ  ڵگب ٔٛێ ثۆ کۆِٗ
ک چۆْ  ، ٖٚ ٖٚ کبیٗ ری ثٙێٕێزٗ اڵیٗ ێکطكزٕی ژیبٔی کۆِٗؼ

. الی ئەَ ثیؽِۀعە ٌە قەؼظەِی  یٗ ژیبٔی قؽٚنزیعا ٘ٗ ٌٗ 
  قزجٖٛٚ یٖٛ ی ِؽۆڤ پٗ ٖٚ ال٘ٛریعا ثیؽکؽظٔٗ

  ظاثٖٛٚ ڕٖ ٚ ثبٖٚ ِؽۆڤ ٌٗ . ٖٚ ثیؽٚثۆچٛٚٔی ئبییٕیٗ ثٗ 
. ئەَ الیۀە ثە  ی ضٛا ٘یچیزؽ ٔیٗ ئیؽاظٖ  ٌٗ  خگٗ  ڵگب کۆِٗ

٘ەِبْ ؼەٚری ثیؽٚ ؾأكزی ٔبٌیەٚە ثەظیئەکؽێذ، ثەاڵَ 
ٚ  نێٛەی نؽۆڤەٚ ظاڕنزٕەکەیبْ خیبٚاؾی ئبقّبْ

ێكّبٔە ثۆ ئەٚ ٌە ٚاڵرێکی ئەٚؼٚپی ٌە ٔبٚ ٔەرەٚەیەکی ؼ
ٚ ثؽەٚظەؼی  ەاڵیەریٚ قیكزەِی کۆِ ضبٚەْ ؼقکبْ

کە ٌەثٓ  ،یبقبٚ ظەقزگؽی ؾأكزعا ثەؼاِجەؼ ثە ؾأبیەک
ثەؼظٚ ٔبٚ زٛخؽەی ٔیّچە کەالٚە ثطٛێٕێ ئەثێ ئەٚ 
خیبٚاؾیەل چبٚەڕٚأکؽاٚ ثێذ. ٌە یەکێ ٌە ثەیزە 

 ٚأی قٕٛٚؼەەکی ثیؽی ؾۆؼ فؽییٔبیبثەکبٔیعا ثە رٛأب
ٚ ثەؾێٕەٚە رٛأیٛیەری ئەٚ ٔبِەیە ثگەیۀێذ، ٘ەِٛ

 ڵێذ:  ٖ ظثبثەرەکبْ ئەظارەٚە ظەقذ ضٛاٚۀع 
 

 ّالیف ثە ُەؼچی کەتوی ضەثبیبیی هبضییە
 ػبلین ثە ُەؼچی ظێت ّ ظەثێت ّ هْلەظظەؼە   

(10:141) 
ری  قەؼظەِی ِیزبفیؿکعا، ثیؽٚثۆچٛٚٔی ِؽۆڤبیٗ  ٌٗ

ٚ  ێكبٔفؼِی  ؼظٖ قٗ  ریم ٌٗ ربیجٗ ثٗ . ٔعٖٚٚ ی قٗ ؼٖ پٗ
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یؽی  قٗ  ٖٚ قۆٔگەیەکی قؽٚنزیٗ  ڵکی ٌٗ ضٗ ، کەثەظٚا
، نؽۆڤەی قؽٚنزیبْ ثۆ ثٛاؼەکبٔی  یبْ کؽظٖٚٚ ڵگب کۆِٗ

ٚ گۆڕأکبؼی ٘ەثٛٚە. ئەَ الیۀە الی  گەنەٚ پێهکەٚرٓ
ٔبٌی ٚەک ئەٚ ئبِبژەی پێعاٚە ئەِیم ٌە ثیؽٚثۆچٛٚٔی 

 ڵێذ:ٖ ظ ٚ ضۆیەٚە ئبنکؽای کؽظْٚٚ
 

 ەەفالکی تیب ڕەٌُــئ، یؼە ئەم غیٌِەــەى ّاقــچ
 ەظّاؼی لە کي پەنوەـــئ، ئەخجبلی لە ال ػەیٌِە     

 هە قتبًەّّ قەؼضۆنە، کە لەظەذ ًۆنە )ًبلی(
 ئەنؼبؼی لەکي پەنوە، بهۆل ّ ًوەظپۆنەــــض     

 (111ــ116141)
ٚ نبؼەؾاییەی قەؼظەِەکەی  ٘ؿؼٚأی  ؼفؽٖ ئەٚ ثٗ

ٚ گۆڕأکبؼیەکبٔی  ثە٘ەِبْ نێٛە ثۆ قؽٚنذ
ؽێکی ٔبیبثعا ٌەثبقی ثە٘بؼٚ گٛاقزٛٔەرەٚە ٌە نیع

گۆڕأکبؼیە قؽٚنزیە ٘ەقپێکؽاٚەکبٔعا خیبٚاؾیەکبْ 
 ڵێذ:ٖ ظ ٚ کبد ظەقزٕیهبْ ظٖ

 بؼەّەىـەؼّ ّ ًــي قـي ّ ظەچــەًعیبًە ظێـــظەـ ث
 ْلّْنــــبیەّ ّ ثەؼگي ّەکْ هـيبزێت کْالە ّ ق

 ە ثبــبّقي ثـــظؼەضت ئ، بّ ّـــــبًی ظەؾێي ثە ئــک
 ًْچە ثّْنـــْلجْلە ظاهبظ ّ ضـــث، ؼەبیی ثەُبــن
 بًی لە ظاؼ ّ ثەؼظـــکە يۆفییە کـــبّی ّنـّەن چ

 ەؼەًٌْم ّ گؽیبى ّ ًّْکە ًّْنـظەظؼێي ثە يەظ ت

 (:04ــ041141)

ٚأی ثیؽی  ؼفؽٖ ٌێؽەٚە ٘ەقزئەکەیٓ کە قؽٚنزی ثٗ
ضۆی رێکەڵی ژیبٔی کۆِەاڵیەری ثبٚی قەؼظەِەکە 

ظا ئەِیم ظاٚاٚ ٘ۀگبٚی کؽظٚٚە ٌەگەڵ گەنەکؽظٔەکە
 پێهکەٚرٕی ٘ەیە.

ی  قزٗ قەؼظەِی ؾأكزیعا ئبنکؽایە ِؽۆڤ ٚاثٗ  ٌٗ
ٚ  ِبظی  ثٛاؼٖ  ٌٗ  ثٓ، کٗ ظٖ  ٚأٗ ٚ ظۆؾیٕٗ ٚ ظا٘ێٕبْ ئٗ

ک  ْ، ٖٚ کٗ ری ظٖ ری ژیبٔی ِؽۆڤبیٗ کبٔعا ضؿِٗ ریٗ اڵیٗ کۆِٗ
ؾأكزیبٔەی ؾۆؼ ٌە ؾأبیبٔی ظا٘ێٕەؼی ٚەک   ئەٚ ظا٘ێٕبٔٗ

زع ثۆ ضؿِەری ٘ ٚ... ٚ ظاؼٚیٓ ٚ ئۀیهزبیٓ یٛرٓٔ
  ٔعیٗ ٚ پبثٗ ؼ ئٗ ٘ٗ . ٘ێٕبٖٚ قزیبْ ظٖ  ِؽۆڤبیەری ثٗ

ی نێٛاؾی ؾأكزی ٌە  ٖٚ ٘ۆی ئٗ  ثۆرٗ  نٗ ؾأكزیٗ
ٚ ثەؼاٚؼظٚ ظاڕنزٕعا پؽاکزیؿە  ٚ ثیؽٚ ثۆچْٛٚ ٔٛٚقیٓ

الی ٔبٌی    َ ثبؼٖ ٚ ٌە ٘ۆٔیٕەٚە ظٚٚؼثطؽێزەٚە. ئٗ ثکؽێذ
  کٗ  کؽظٖٚٚ، ٖٚ اڵَ ظؼکی ثٗ یی. ثٗ گٗ ظەیە پێٕٗثەٚ ؼا

ٚ  قزٗ ٚ خٗ ٚ ؾِبْ ری ٚ ِؽۆڤبیٗ فزبؼ نێٛاؾی ثیٕیٕی ؼٖ
ؼ  ڵگب ِكۆگٗ ٚاِجْٛٚ ژیبْ ثۆ کۆِٗ ؼظٖ ٚڵعاْ، ثٗ ٘ٗ
ٚ  ٚ گۆڕأکبؼی نزٓ ِبی پێگٗ ئەِبٔە ضۆیبْ ثٕٗ .کبد ئٗ
 ٗ قز ؼخٗ ظا ثٗ ڵگب ثەؼەٚپێهچٛٚٔی کۆِٗ ٔگبٚی نیبٚ ٌٗ  ٘ٗ
 ی ْ. خگە ٌە چۀعیٓ نؽۆڤەی خیبٚاؾی ثەیزێکی کٗ ظٖ

 ڵێذ:ٖ کە ظ ،ٔبٌی ٌەَ ثبؼەیەٚە
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 ەًعە ئەؾەل ثە ضەططی ضۆی لبثیلی لیكوەتی ثّْەــث
 ئێكتە ثە ئیمتضبی ػەهەل خێگەیی ضۆی طەلەة ظەکب

(:.141) 
ثەؼاٚؼظکؽظٚٚە ثەٚ  یئەَ ِەؾٔە ثیؽکؽظٔەٚە

ٌەقەؼ نؽۆڤە ؼەٚنەی پەیٛۀعیە کۆِەاڵیەریەکبٔی 
ؼی گۆڕأەکبؼیەکبْ ٘ۆکب .ٚ ٔبٌی ئەیبٕٔبقێٕێ ئەکؽێذ

ئەٚکبرەی  ٚەکٛکبرەٚە رب ظٖ ظائەثؿٚێٕێ نٛێٕی ضۆیی ریب
کبْ  ریٗ اڵیٗ یهزٕی ثٕەِبی ثبثەرە کۆِٗ ٚ رێگٗ ثۆ ٔبقیٓ

 ظاٚای ثیؽکؽظٔەٚەٚ ثەظٚاچٛٚٔی ؾیبرؽثکبد. 
نۆڕٚثٛٔەٚە ٌە ِەثەقزی نیعؽەکبٔی ٔبٌی 

  قٛفٗ یٍٗ فٗ  کێک ٌٗ ی ٚەک یٗ ٚ ؼایٗ ئٗ  ٔێزٗ یٗ ِبٔگٗ ئٗ
ٚثبؼێکعا ؼئبٚی   ڵێذ )ظٚٚخبؼ ثٗ کبْ ئٗ یٛٔبٔیٗ

قذ  ثۆ ئێّە  ثٗ ٘ەِبْ ِٗ ٚێذ  یٗ (. ٔبٌی ئٗ ٖٚ ڕێیزٗ ٔبپٗ
ٚ  ؼیکی ربْ ِؽۆڤ ضۆی ضٗ  ئبنکؽا ثکبد، چٛٔکٗ

  ٚارٗ کٗ .ٚ ثٛٔیبظٔبٔە ٚ ضۆنی ؼأی ی کبِٗ ٚ ثٕبغٗ پۆچٕیٓ
. ربٚەکٛ  ڕٚاد ئبٚ ثەؼظەٚاَ ئٗ  ْ چٛٔکٗ یؽکٗ قٗؼْ  ٖٚ

 .ثٓ ٚأزؽئٗەؼفؽ ٚ پێگەکبٔی ضۆی ثٗ ثێذ ربٔٛپۆی ثٛٔیبظ
ئبٚال پێٛیكزە ِؽۆڤ ضۆی ثٕبغەی ثٛٔیبظٚ چەقپبٔعٔی 

 کیكذ ئەچٓ.  ٔب ٘ەِٛٚ ئەٚ ٘ەالٔە ٌٗ ظاڕێژیذ ظٖ  ضۆی
(  ؼقزۆ ئبقب )ضۆد ضۆد ثٕبقٗ ی ئٗ ٚ کبربٔٗ ٔبٌی ئٗ

َ( ی  ِٓ ٘ٗ  ٚارٗ  ٖٚ ِٗ کٗ ظیکبؼد )ِٓ ثیؽ ئٗ یبْ ٚەکٛ
٘ەِبْ قٕٛٚؼی   ضكزۆرە ثٛاؼی پؽاکزیؿەکؽظٔەٚەٚ ٌٗ

ئەَ ثیؽِۀعە ٚەک خٛاڵٔەٚەیەکی  .ئەٚأعا ظایٕبْٚ٘ؿؼی 
ٚ ئبژەڵی  ٚ چبالکیەکبٔی ِؽۆڤ ِیکبٔیکی ٌە خّٛخۆڵ

ڵێذ:" ٘ەِٛٚ  ریۆؼێکی ثەؼخەقزە کؽظٚٚە ظٖ .ؼٚأیٛٚە
ثێزە فبکزەؼی  ٚەیەٚ پبنبْ ظٖخٛڵەیەک ٌە ثیؽە

ثە  ی ٘ؿؼِۀعأەخٛاڵٔەٚەی ؼاقزەلیٕە" ثەٚەی ثیؽ
ٚ  نێٛەیەکی ؼاقزەٚضۆ ثٛٚٔی ضۆی ئەقەٌّێٕێذ

. (٣٢٠:١)رؽەٚە ظؼکی ثبثەریبٔەی ٔٛێی ثۆ ئەقبؾێذ ٌەثبثەرێکی
ٌە ؼێگبی  . ثٛٚە ٚأی ٘ٗ قزەی ئٗ ِبْ ئەٚ ٘ٗ ٔبٌی ٘ٗ

 ٚەقزۆی ضبٔەچۀعیٓ نێٛە ثبثەری کبؼیگەؼٚ پبڵەپ
ٚ ٘ۆنەٚە ٘ەقزی ٚاثەقزەی ظٔیبی  ٚێكزگەکبٔی ثیؽ

کە  ،کؽظٚٚە، ٌەٚ قەؼچبٚە قەؼەکیەٚەیضٛظ ظەؼەٚەی 
ِبْ ثۆ  ە ٔبٌیی. ٘ەؼ ئەَ ؼٚأگە فەٌكەفی٘ؿؼٔبٚٔؽاٚە 
٘ەِیهە ثبثەرەکبْ ٌە  ، کەئەٚ ٘بٚکێهەیەیٔبٚ ئەضبرە 

 ٚ  ظەؼٚٚٔی ربکەکەقەٚە قەؼچبٚە ئەگؽْ ٘ؿؼِۀعأەٚثیؽ
ئەٚ  .ضەقڵەرە کۆِەاڵیەریەکبْ ٌە ضۆیبٔعا کۆئەکۀەٚە

کبد ئەٚ الیۀەی ٌە ضۆیعا  ەی ٔبٌی ثبقیبْ ظٖبٔثبثەر
ٚ خەقزە ظٚٚ ؼەٚری  کە ثیؽی کۆِەاڵیەری ،کۆکؽظۆرەٚە

،  گەڕاٚە ِەؾؼۆرێىی رب ؼفٗ ٔبٌی ثۆ ظٖ .رەؼیت ظؼٚقزئەکەْ
  ثٗٚ ضۆگٛٔدبٔعْ  نزٓ ثزٛأێذ ٌێىگٗ کٛرب .ثیبٔعؼکێٕێ  کٗ

ٚ  ئبقّبْ  ی ٌٗ ن ٔبٌی ضۆی ٚاڵریم ٘ێالٔٗ نێٛاؾێک ٖٚ
 کبد. ؼێكّبٔعا پێٕٗ
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 ّ ًبیێ ت ــەؼّا لە ؼێعا ظێــــەفەـ ُـــً
 ەفەؼهبمـــــلە قەیؽّ هەیؽی ئەقجبثی ق

 ْتێنـــــەؼ پێیەن ظەقـــــظەهێکە ّا لەق
 ُەؼ هبم، لە نەّلی تۆ ثە هیثلی هۆم ّ

 ّ ثؽا ثیيّەؼە لْؼثبى !  ثە خبى ُەؼظّ
 ي ثێ پْظەؼ هبمـــبظەؼ ّ هـــکە تۆ ثێ ه

 ەػبؼیفــەزًیلی هـــلە)ظاؼ الؼلن( ی ت
 ەثەؼ هبمــــخەُْل ّ ثێ ض )ًبلی(ّەکْ 

 (061ــ .106 41)
ی  ٚأٗ ریعا پێچٗ اڵیٗ ژیبٔی کۆِٗ  ْ ٌٗ ٘ۀعێ الیٗ

ک ضؽاپی ثبؼی ئبثٛٚؼی،  ٖٚ  ٖٚ ثێزٗ ـ ئٗ کٗ فزبؼی ربکٗ ؼٖ
ِؽۆڤ ئەِبٔە ٘زع ...  ڕی ئبییٕی ؼی ثبٖٚ یبْ کبؼیگٗ

ی  ٖٚ ی ثیؽکؽظٔٗ ٚ پێگٗ ؼێگٗ .ْ کٗ رٛٚنی رێکٛؼٚژاْ ظٖ
ظیبؼیئەکەْ. یبضٛظ ئبقبیی فزبؼی  ؼٖ ٘ؿؼِۀعأەٚ
ی  ؼی ژیٕگٗ ی ٚاثەقزەی ظٖ ٚ رێکٛؼٚژأبٔٗ ئٗپەیعاثٛٚٔی 

 .ِؽۆڤە کبؼیگەؼی ؼاقزەٚضۆٚ ٔبڕاقزەٚضۆی ٘ەیە
   ؼەٚەی رٛأبیی کبْ ئەضۀە ظٖ ریٗ اڵیٗ کۆِٗ  ؼاقزیٗ

  ٌٗ  ٔبگؽێذ، کٗ ؼ ٖٚ  کبٔیٚ رٛأب ٚ چێژ ٌٗـ  کٗ ربکٗ
یبْ  کبٔی ژیبٔی ِؽۆڤعا ثٕٗ ؼیٗ ٖٚ ٚ ثیؽٖ ثۆچْٛٚ

ری ِؽۆڤ  اڵیٗ ری کۆِٗ قڵٗ ضٗ  ظاکٛریٛٚەٚ ثٛٚٔەرە

اقزیە کۆِەاڵیەریەکبْ ٌە ؼئەٚکبربٔەی  .(٢٧)ضۆی
قزی  ثێذ ٘ٗ ظٖ ٚ ظەؼٚٚٔی ِؽۆڤعا کەڵەکە ثیؽٚثۆچْٛٚ

نی  ٚ کبربٔٗ ئٗ .کبد ظٖ ظؼٚقذ الٌەنذ ؾأیٕی  ضۆثٗ
رٛنی  ئەٚە ٖٚ ٚانٗ ٚ چٗ ُ٘ ِؽۆڤ ثکەٚێزە ٖٚ

ئەَ قۆٔگەیە ٌە  (١٧٩:٣)ثێذ. ٚ رۀگەژە ظٖ رێکٛؼٚژاْ
ٌە  .چۀعیٓ نبکبؼی ٔبٌیعا ٚەک ئەقزێؽە ئەظؼەٚنیزەٚە

 ڵێذ: ثەیزێکعا ظٖ
 

 ەػبنك ُەّەقی هەیکەظەّّ ػلوی ثەقیط
 ػبلڵ طەلەثی هەظؼەقەّّ خەُلی هْؼەککەة     

(4.4141) 
یەکەظا ٘ەقذ ثە رێکٛؼٚژأەکە یزە نیعؽیٌە ثە

ٚ ثیؽی ٘ؿؼئەکؽێذ، کە ٔەؾأی ئەیەٚێذ نٛێٓ ثە 
کبد، کە  ٚاْ ٌێژثکبد. ٘ەؼثٛۆیە ضۆی پێٕبقە ظٖەثەؼفؽ

ٚ ئەیٕٛٚقُ، ٌەظەؼی  ٚ ظؼٚٚقزە ِٓ ئەٌێُ اقذؼ٘ەؼچی 
ە ٘ەقزی ثە ؼەٚری ئەٚ قٕٛؼی پبثۀعثٛٚٔەٚ

گۆڕأکبؼیبٔەکؽظٚٚە، کە پێٛیكزی ثە ثبقکؽظْ ٘ەیەٚ 
 ٚەکٛرب ؼاپێچئەکەْ.ڵگب ثەؼەٚ گۆڕأکبؼی  ثەکؽظەٚە کۆِٗ

ؼەٚری ثیؽکؽظٔەٚەٚ ؼەضٕەی ثٛٔیبظٔەؼأەی ٌەقەؼ 
 ڵێذ:  ٌە ثبٔگەنە ئبؾاظەکەی ضۆیعا ظٖٔبٌی  . کەڵەکە ثێذ

                                                           
ـ  کٗ الری ضٛظی ربکٗ قٗ ظٖ  ْ، کٗ ربٔٗ قٗڵ ٚضٗ کبْ ٗئ ریٗ اڵٗی کۆِٗ  رٗ قٗڵ ضٗ ( ٢٧
 .کبد یبْ ظٖ پیبظٖ
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 ەڵێث، یْ تؽنە گەلێ ئبثی )ًبلی(هەنؽەثی 
 هْػتەؼیفە ضۆی ظەڵێ1 چب ًییە ئەطْاؼی هي        

(..6141) 
ٔعثێذ ثە ئبؾاظیەٚە یبْ  رێک پبثٗ ؼ ثبثٗ ؼ ٘ٗ گٗ ئٗ

فبکزەؼی ظؼٚقزجٛٚٔی رۀگەژەٚ ظاثڕأی ربوەکەـ ثێذ ٌە 
ی  کٗ ٚأٗ پێچٗ  نێٛاؾٖ  ٖٚ ئٗ ،ثبقٛضٛاقی ثێکؽظەٚەییعا

 ئبؾاظی ؼاقزەلیٕە  ی ثٗ ٚاڵٔٗ ٚ ٘ٗ ٚێذ. ئٗ کٗ ؼئٗ ؾیبرؽ ظٖ
ٚ  نێٛاؾٚ ثیؽٚثۆچْٛٚ ، کەْ ٚاڵٔٗ ٚ ٘ٗ کؽێٓ ئٗ ئٗ پؽاکزیؿە

کؽێذ،  یبْ ریبظا پیبظٖ ئٗ کٗ ڵگب ی کۆِٗ فزبؼی ؾۆؼثٗ ؼٖ
  کبْ ثجٕٗ ریٗ اڵیٗ کۆِٗ  یٗیؼاقز عاکبرثەی ؾۆؼٌە   یٗ ٚأٗ ٌٗ

ڵ ضۆیبٔعا  گٗ ٘ۆی قٕٛؼظاؼکؽظٔی کبؼٚ رٛأبٚ ٌٗ
ٌە نباڵٚی قؿای  کٛرب .ْ کٗث ؼظاؼٚریم قٕٛ ِؽۆڤبیٗ

٘ەؼ ئەَ  .ظٚٚؼثٓ  ٖٚ ری ظاڕێژؼاٖٚ اڵیٗ ظەقزکؽظی کۆِٗ
ٚ  یهزٓ گٗ ٚ ٌێىٕٗ ری اڵیٗ کۆِٗ فزبؼی ٔب ٚ ؼٖ فبکزەؼەیە ربٚاْ

ٚ ؾِبْ ؾثؽی  ٚ ضؽاپەکبؼی کبؼ٘ێٕبٔی ٘ێؿٚ رٛٔعٚریژی ثٗ
نیعؽێکعا ثبقکؽظٚٚە   پەیعائەکەْ. ٔبٌی ئەَ ثبثەرەی ٌٗ

 ڵێذ: پێّبْ ظٖ
 

 لێ ٍّ، ًگە ًگی ضۆنبَُ ضْاًی غی نبًی خیِبى َُ
 لن قَ کكی ػَ م ًۆنن ّ، ظّم ًێهن ّ، ػَ هێهی ظٍ       

(0:4141) 

ٚ ثیؽی  ٚ ٘بٚقۀگی ظیٕبِیکیەری ثیؽ ٚأی ؼفؽٖ ثٗ
ٔبٌی ٚایکؽظٚٚە ثێذ ٘ۀگ ٘ەڵجژێؽێذ چٛٔکە ٘ۀگ 

ٚ ئبگبظاؼی ظەقەرەٚ  ؾیٕعەٚەؼێکە نێٛاؾی گەیبٔعْ
ئێكزب ؾۆؼ ثبثەری ٔٙێٕی ٘ەیە کٛ رب .بٔی ریبیەگؽٚپی ضۆی

ٌە ژیبٔی ٘ۀگعا ٔەؾأؽاٚە، یەکێک ٌەٚأە ئەرٛأێذ 
کە کبَ خۆؼە نیٍە ٌە قەؼ  ،رؽ ثکبد ئبگبظاؼی ٘ۀگەکبٔی

ٚٚی ِبٚەٚ ضێؽایی ؼ ، کەثە نێٛەیەک .کبِە گٛڵ ٘ەیە
ٔبٌی ٘ەِبْ  .(٣١)ظیبؼیکؽظثێذ نی٘ێٕبٔەٚەی نیٍەکە

ٌەگەڵ ئەٚەنعا ثەٚ  .بژە پێعاٚەقۆٔگەی خٛأی ئبِ
کبد  ٚە ئبگبظاؼی ئەٚەِبْ ظٖیەٚٔەٛٚ ٌەضۆ ؼاؾیج گەٚؼەیی

ثۀبٚی  ەلكەکؽظٔئەٚ نێٛە . ٌێؽەظا یەچؿٚظاؼٚ ئبؾاؼاٚی
ٚأی  ؼفؽٖ ٚ ثٗثیؽی ٘ؿؼِۀعأەضٛظەٚە ٌە ضبٔەی 

ئەٚ ثبثەرە ٚاثەقزەیە ثە  .ٚەیەکبٔەکۆِەاڵیەریە ٔیبؼییەؾا
 .ڵگبٚە ە ِیکبٔیکیە ثبٚەکبٔی کۆِٗپەیٛۀعیە کۆِەاڵیەری

کؽۆکی پەیٛەیۀعیەکبْ    ٚ کەَ رٛأبیی ِەثەقزێزی الٚاؾی
ٚ کبؼیبْ  ٚ فؽِبْ ٚ ئەؼکی ئۆؼگبٔی ظاثەنکؽظْ ثدٛڵێٕێ

 ،کؽظٚٚەٌە ٔبٌی ئەٚەنە ٚای  ٘ەؼ .ثۆ ثەؼخەقزە ثکبد
ٚ  ضۆیی ٚ ؾأیبؼی کە ٌەقەؼ ضٛأی ٘ۀگٛیٕی ؾأكذ

ظاٚای نٛێٕی نبیكزەی ضۆی  ٚکۆیبْ ثکبرەٚەثبثەری 
 ثکبد.  
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ڵگبی ِیکبٔیکیعا کبؼەکبْ ٚاثەقزەی  ٌە کۆِٗ
ئەِەنە ٚای  ٘ەؼ ؼۆڵی گهزە.ربکەکەـ  یؼۆڵ .٘ەِٛأٓ
 کی ثکبرە ؼاقزیٗ  ٖٚ ثٕبٔٗٚٚ ئبنٛ کؽظٚٚە ربٚاٌْە ٔبٌی 

ٌەیەکێ ٌە  .ٚ ثبٔگێهزی ضۆ الظأی ثۆ ثکبد ری اڵیٗ کۆِٗ
 ڵێذ: ثەیزەکبٔیعا ظٖ

 

 ي ضبطؽ ّ ئەیوەى هەثە ُەؼگیؿ لە نەڕێهْطوەئی
 کە ئەم هبؼە لەگەڵ تۆ نەڕییە، ًەفكی ئەهوبؼە    

(4.6141) 
 کٛدبؼیم ثە نێٛەیەک ضۆی ظەؼئەضبد ربٔعێ ٘ٗ

ٚ رٛنی ئبڵۆقکبٔی  ی ٌێٕەنٛێذ ڵگب ٔگٛثۆی کۆِٗ ؼٖ
  ِبٔکبریهعا ؼاقزیٗ ٘ٗ  ٌٗ .ثێذ ری ٔٗ اڵیٗ ٚ کۆِٗ ظەؼٚٚٔی

ٚ پیهبٔی  فزبؼ ـ ثکبرە ؼٖ کٗٗ کەڵەکە ثٛٚەکبٔی ربک
 ٚەؾیفبٔەیقزی خٛاڵٔعٔی ئەٚ ِەثەثە .ی ثعاد ڵگب کۆِٗ

ٚ  ؾأیٓ ٚ ٔٗ کبؼی ٚانٗ ٚ چٗ پێعا. ٔبظیبؼی پێهزؽ ئبِبژەِبْ
نێٛاؾێکی   ثٗ  ڵگب ٚ کۆِٗ ڵک ڵەربٔعٔی ضٗ ٚ ضٗ ضەیبڵپاڵٚی

ؼاقزگۆٚ ئبؾاٚ ثێزؽقە ٌە  .ٔبیبة ظیبؼیکؽظٚٚە
٘ەؼ ئەِەیە ٚای ٌە ٔبٌی  .ٓٚ ضۆظەؼضكز ظٚٚڕٚٚیی

  یعا ثڵێذ:ضەڵک ٔبٚ ثێّٕەد ٌەکؽظٚٚە 
 
 ، ثێ ثبکە لە ضەڵمی کە ّیمبؼی ًیَ )ًبلی(

 ػْخت ّ ڕیبیە، قۆفی، کە قلْکێکی ُەیە        

(464141) 

ەٚە یری ئبییٕی خۆؼێک ثە ژیبٔی کۆِەاڵیەری ثبثٗ
ٚ  ٚ ؾأبیبٔی ثٛاؼە ِؽۆڤبیەری ئباڵٚە، کە ثیؽِۀعاْ

گیؽی کۆٌۆژیەکبْ ٔەیبٔزٛأیٛٚە پێٕبقەیەکی قۆقیۆ
ٚ ٌکٛپۆپەکبٔی ظاثٕێیٓ. ٔبٌی ٚەک ئەٚ  ۆنٓ ثۆ ئبییٓؼ

ثیؽِۀعأە ؾۆؼ ثٛاؼی ئبییٕی ثبقکؽظٚٚە. رێڕٚأیٓ ٌە 
ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی ٌە ؼٚٚی ئبییٕیەٚە ثؽیزیە ٌە 

ٚ ظەؼٚٚٔی ضٛظٚ  پەیٛۀعیەکی ربکەکەقی ٌە ٔێٛأی ظڵ
ٚ  ثبٚەڕی ئبییٕی ِژظەی ژیبْئەٚکبرەی کٛ ضٛاظا رب

رؽی ئەؾەٌیذ  ٚ چێژی ژیبٔێکی ئبقٛظەی ضۆنەٚیكزی
پێئەثەضهێ. ئەَ ؼایەل ٌەگەڵ ؾۆؼ ٌە ئبییٕە 

رؽظا یەوئەگؽێزەٚە. ؼەرکؽظٔەٚەی ئەَ  ئبقّبٔیەکبٔی
ٚ ئبقزی ؼۆنٕجیؽی  ٚ ؼاظە ثۆچٛٚٔە پەیٛەقزە ثە پێگە

 ەٚری ئبییٕی ٚاؼچٛٔکە ٘ۀعێ  .ڵگبٚە ئبییٕی کۆِٗ
پەیعاثْٛٚ ٌە ٘یچ لٛژثٕێکی ئبییٕعا ٔبیبْ ظۆؾیزەٚەٚ ٌە 

ٔبٌی  ڵگبیەکی ِؽۆڤبیەریعا ٔەثٛٚەٚ ٔیە. ٘یچ کۆِٗ
 ،ڵگب ثعاد ٘ەٚڵیعاٚە ؼٚٚە ؼەقۀەکەی ئبییٓ پهبٔی کۆِٗ

کە ثؽیزیە ٌە کؽظاؼێکی کۆِەاڵیەری ئەٚرۆ ٘ەٚڵی 
 کٛرب .عادثڵگب  پبؼێؿگبؼی یەکبٔگیؽی پۆؾەریڤی کۆِٗ

ِكۆگەؼثێذ، ٌە ژیبٔی کۆِەاڵیەرییعا ئبؼاِی ئبقٛظەیی 
 ٚ ٘ەؼ ئەٚ ثبٚەڕٚ ؼێجبؾە ئەرٛأێذ یبؼِەری ِؽۆڤ

ثەؼظەٚاَ ٌە پۀب ثبٚەڕظا ٘ەقذ  ، کەظەٚؼٚثەؼەکەی ثعاد
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ئەَ ِەؾٔە ِؽۆڤەی کٛؼظ  .(٢٨)ثەثٛٚٔی ضۆیبْ ثکەْ
ٚ  ڵٛێكذ ٚ پێهطكزٕی ٘ٗ ؼ پێگەیبٔعْ قٗ  ی کؽظۆرٗ ِزّبٔٗ

 . لیٕٗ کبٔی ژیبٔی کۆِەاڵیەری ؼاقزٗ کیٗ ؼٖ قٗ  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ
کۆِەاڵیەریەکبٔعا   ٔٗ ؼی الیٗ قٗ چبؼٖ  ئبنکؽا ٌٗ

 .  ْ ؼاٚؼظی کؽظٚٚ ثٗ  پێٛظأگێکی ئۆؼگبٔیؿِبٔٗ ثٗ 
  ٚرٕەٚە ثٗ ؼٚٚی پێهکٗ  رٛأیٓ ثیؽی ٔبٌی ٌٗ ئٗ

ٚاِجْٛٚ ٌە  ؼظٖ ٚە ثجەقزیٕەٚە کە ثٗ لیٕٗ ِبیەکی ؼاقزٗ ثٕٗ
ثەؾێٕی ؾأكزەٚە قەیؽثکبد،  ٚؼٌٛی قٕ ؾٖ کی ئٗ یبقبیٗ

ثەؼ ئەٚ  ثٛٚەظا ثەٚپەڕی ثبٚەڕەٚە ثەؼظەٚاَ نبٔی
  چؽکٗ  ِؽۆڤ ثِٗی ٔٛێی ظا٘ێٕبٚە.  ؼ٘ٗ ؼێچکەیەٚ ثٗ

  ِؽۆڤ ٌٗ   ٚأٗ ٚ ثیؽکؽظٔٗ ٔعێ خبؼ ئٗ ٘ٗ . گۆڕأعایٗ ٌٗ 
ٚ ظڵەڕاٚکێی  نی ضەِۆکیٚخبؼ رٛ کٚ ٘ۀعێ ٔێ د ئٗ ڵٖٛ ضٗ
یبْ ثەؼاٚؼظی ژیبٔکی ٘ؿؼِۀعأەٚە ثە ثیؽێ .کبد ظٖ
 ڵێذ: ٖ ظٚەک ٌەَ پبؼچە نیعؽەظا ظیبؼە، کە  .کبد ظٖ
 
 یْ ڕەلًی ثە ُەلِەلە ۆفیــکە يــــْاڕە  ّنـــثٌ

 بى لە ثەزؽی ّنکی ُەّا کەّتە پێ هەلەــــــظیك   
 ئەم ئەؼضە هەؾؼەػەی ػەهەلە ّ گْڵطەًی ئەهەل

 ێ ثە هەؾثەلەُەًع، ەقدع ّـــەًعێ ثّْە ثە هــُ    

                                                           
ٚەن ئەٚ ٔبِەیەی ثۆ ٔٛؼی ؼٚٚثبظی ٔٛقیٛٚە یبْ ثۆ صفبی نیؽاؾی (   ٢٨

یبضٛظ ٌە پبڕأەٚەکەیعا ٌە زەج، ضٛێٕەؼ ئەٚأێذ ثە نبکبؼەکبٔیعا ثچێزەٚەٚ 
 ئەٚ ڕەٚری ئبییٕەی ریب گٛڵچٓ ثکبد.

 چ گەؼهە زەڵمەیی غیکؽت ثە ڕەنجەڵەن!، نێطن
 !ەًبثت هْزەّّەلەـــبًە ضۆ ثە خــــبڵی ئەهـــــز   

 ًێؽگەلی پیبّ، ەلی ژىـــە هێگــــە ظّّتـــــظاین ل
 ەّە لە پێهەّە ثّْیی ثە قەؼگەلەــــەم ڕیهــــث   
 زیؿ ّ ظّّظى، ەللی کەّى ّ فەقبظێکەــظًیب هەز
 چەًع ظەڵە!، ػەییبؼە، ّهە چەى ثە زیلەیەهەػلْ   

 !ػەخەة ظۆقتی یەکتؽى، تۆ نێص ّ ئەّ ػەخْؾە
 ْػبهەلەـــــــبؼە هــە ظیــــبُیع ّ ًیکبزــــــثێ ن   

 ەؼت لە گۆثەًعەکەی ضبًەلب ظەکبــــق بلی(ـــــــ)ً
  الیێ پڕە لە هەنغەلە، ەـؼەلـــــالێی پڕە لە هەن  

 (:16ــ 1166 41)
الی ئبِبژە پێعاٚە ثۆ ثەالٚۀبٔی  ٘ەؼظٚٚ

ٚ  چی ٌە پبڵ ئەٚ قەؼلبڵی پۆضڵەٚارەکبْ ئەگەڕێ، کٗ
ٚ  کی پڕ ؼٚٔبکی خٛأەظا ظٔیبیٗ ٘ؿؼییەثەؼاٚؼظە 

ٚ ِؽۆڤ  ٚ عەنمی ؼاقزەلیٕەی ژیبْ ٚیكزی ضۆنٗ
ٚ رێڕاِبٔی  ِبٚ گۆؼأی قٗ  ِبٔطبرٗ ٚ ئٗ ظاد ؼۆوّبْ ئٗ ثٗ ٌٗ 

ٚری ٖ ؼ  ل الظاْ ٌٗ ِٗ ئٗٚ ٔۆژۀجٛٚٔەٚەی ژیبْ.  خٛاْ
گۆڕأکبؼی الی ٔبٌی یبقبی   چٛٔکٗ  ضٛظی ئبییٓ ٔیٗ

 ڵێذ:ٖ ظٚ ثیؽی خٛأعا  ٌەٚ پەڕی قەؼلبڵی .ژیبٔە
 

 پێچی ؾّلفی پێچەیە، پەؼچەهی ڕّّ ظاظەپۆنێ
 ثڵێي نەهؼی نەثْقتبًی ُەیە ظا ثە ڕۆژیم  پێی   
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 ئبقوبًی زْقٌی هەزجّْثن لە ئەثؽۆ ّ ؾّلف ّ ڕّّ
 بثبًی ُەیەــبُی تـــەّ ّ ظّّ هـــیالل ّ ظّّ نظّّ ُ

 1ثڵێيظا ، ەـــیب قیٌەنت ُەؼظّّ ثەظەؼض، ُەؼ لەثت
 یب لەػل ّ ڕّهوبًی ُەیە، ەػلی ڕّهوبًیی ُەیەـــــل      

 (414ــ41.141)
گۆڕأکبؼی کۆِەاڵیەری کؽظاؼێکی ثەؼظەٚاِە ٌە 
ثٛٚٔی کۆِەاڵیەری ضۆیعا ٌە ظٚٚ ئبقزعا ظەؼئەکەٚێذ. 

ٚ ثبثەری  کبؼیگەؼی فبکزەؼی ضۆیی ،قەؼظەَ ەکەِیبْی
ٚ  ریی قبیٗ کٗ ظٚٚەِیبْکبد.  گۆڕأکبؼی نبیكزە ظیبؼیعٖ

 ە.ٚ کۆِەاڵیەری ثبٚ خۆؼی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی ِبظی
ٚ  ٚ رەؼؾی رێڕٚأیٓ ٌە ژیبْ ی ٘ؿؼِۀعأەخّٛخۆڵی ثیؽ

ٚ ؼاظەی کؽأەٚەی پەیٛۀعیەکبْ ٘ێؿٚپێؿٚ ؼێؿی  پٍە
گۆڕأکبؼی ظیبؼیئەکەْ. ٌەَ    ٚ رٛأبیی ەاڵیەریژیبٔی کۆِ

ظٚٚ ئبقزەٚە چۀعیٓ ثبثەری قیبقی، ضۆنەٚیكزی، 
ٚ  ثٛاؼی پەقۀعکؽظْ .ثێذ پەیعاظٖ ٘زع ٌێ...ٚ   ئبثٛٚؼی

٘ەؼئەَ ؼەٚرەیە ثٛٚٔی الیۀە  .ثەالٚۀبٔیم ٌە ضۆئەگؽێذ
ئبقزی  .کبد ٚ کۆِەاڵیەریەکبٔی رؽیم ظیبؼیعٖ ِبظی

اظەیەوە ٌێٛاْ ٌێٛثٛٚە، ؼٌەَ ؼٚٚەٚە ثە  ٔبٌی ِبؼیفەری
 .گهزی ٘ەثٛٚە ەکیۀگعأەٚەیؼٚ  ڵگب ؼژاٚەرە قەؼ کۆِٗ

ٌە نبکبؼێکی پڕٚاربی ظا٘ێٕەؼأەظا کە پێهزؽ ئبِبژەِبْ 
 ڵێذ:ٖ ظ ٚ پێعاٚە ٘ەِبْ ؼاقزی ئێكزبنّبْ ثۆ ئەقەٌّێٕێذ

 

 ۆمــــەطی ضــــەؼ کیتبثی ضــــەًی ظیعەم ڕژایە قــــڕەّغ
 لە ئێهی ئەّ قپی ثّْ ضۆؼیم ثەقەؼ ئەّظا قەلەطچبّ 

(011141) 
ی ٚ کۆِەاڵیەریە ٚأە ثیؽیە٘ەؼ ئەٚ رێؽٚأیٕە ثەؼفؽ

ٚ  اثگؽێذؼٚایکؽظٚٚە ِێژٚٚ ثە ؾیٕعٚیەری  ضۆی
ثەکؽظەٚە ثەنعاؼی ٘ەڵكۀگبٔعٔی ثکبد. ٌە نبکبؼە 

 ڵێذ: ٖ ظ ِٚێژٚٚییەکەیعا کە ثۆ قٛپبی ثبثبٔەکبٔی ٚرٛٚە
 

 بيًەیی نبُيــــــْهتبؾە کەّا ضـــــلوە هەم طبـــــئ
 ْپبُيـــــەت ّ لەلجی قـــەهلەکــــی هـــْثی ظڵــــئبن

 يەف يەف کە ظەّەقتي ثە ًەظەؼ ضەططی نْػبػي
 بُيـــەؼهبًەیی هــــتي ّەکْ ضــــەلمە کە ظەثەقـــــز

 کْؼتە ثە ًەفهەى، ەهەىــبق قـــًەؼگف ًیگەُـ ّ ق
 ەم اللە کْالُيـُ، ەت گْڵ ّــڕّه، ًْجْل ّـــهّْ ق

 ەنتيـــوبًی ثەُــــــتي ّ غیلــــــگْڵؿاؼی ظەؼ ّ ظەن
 ؿ ًیگبُيــتی، ەف ّــــەل ثەکـــــئبت، ئبُْ يەف ّ

 ەیوەىـــەًە ّاظیی ئــــەخەللی ظەکــــەزؽا ثە تـــــي
 ەڵطبفی ئیالُيـــەظِەؼی ئــــه، ەخەؼ ّــــــلبهەت ن

 گەُـ ثۆللەهًّْي، کي ّـەثـــگەُـ ک، گەُـ  طبّـ ّ
 گەُێ ظّظی قیبُي، ْػلەـــگەُـ ن، گەُـ  ئبتەل ّ
 ەضضؽ کە لەثەؼ کەىـــی ئــئەطڵەق، اللەى ثە ثەظەى

 تە گیبُيــــــەڵ ظەقـــلەگ، ْڵيــــتە گــــەّڕەقـــــً
 ی ثە ًەّنە کە لەثەؼ کەىــــەهەى ثەؼگــــتەًِبیی ق
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 بتی گًْبُيـــــوْئویي ّ ظْلــــّەن ًّْؼی ظڵی ه
 ەؼّ لەظاًەـــــەم قــــەیؽی ضەؼاهێعەًی ئــــــثۆ ق

 ەهّْ قبلیکی ڕاُيــــُ، ْفی لە طەلەثعاى ّـــــي
 ْى ؾّلفی قیبتبىــثۆ ؾّلف ّ ڕۆش ّ ئەثؽّّی چ

 بڵەّّ یبُيــــــُەهّْ ثب ً بلی(ــــــ)ًػبلەم ّەکْ 
 ْظا زەیفە ظەڕەًدێٌی ظڵی ضۆتــــثەض بلی(ــــــ)ً

 ْيە ُەهّْ يبزیجی خبُيــــــــئەم طبلوە هەضً
 (14.ــ12141.)

ٌە کۆی گهزی ئەَ پبؼچە نیعؽەظا ئەرٛأؽێذ 
کە ٌە قەؼەربٚە  ،ثجیٕؽێزەٚە ظاڵگبی ریب ظاثەنکؽظٔی کۆِٗ

ثە ئبقبیی گەنەی کؽظٚٚەٚ ٌەگەڵ پێهکەٚرٕیعا خۆؼێک 
ٚ ربیجەرّۀعێزی ریبظەؼئەکەٚێذ. ٚەن  ئبڵۆقکبْ

کۆِەاڵیەری ٘ەٚڵیعاٚە ٘ەِٛٚ ثبثەرەکبْ ثەٚ ثیؽِۀعێکی 
کە کەِزؽیٓ ثەؼ٘ەڵكزی  ،ثٛاؼأەٚە پەیٛەقزجکبد

ثەؼەٚڕٚٚثێزەٚەٚ گەٚؼەرؽیٓ ٘ەٚڵی ؼاکێهبٔی ریبظا 
ئەَ ثٛاؼە ربیجەرّۀعیە ربیجەرە ثە ؼەٚنی  .ثەؼخەقزەثێذ

گەنەی کِٛەڵگەٚە. ٔبٌی رٛأیٛیەری ثە نێٛەیەکی 
ە پێی ئبقزی ئەٚ گەنەٚ ٚٚ ثڕقۆقیۆٌۆژیبٔە ثیبٔطبرە

گۆڕأکبؼیبٔەی ٌەٚ قەؼظەِەظا ٘ۀگبٚیبْ ثۆ ٔؽاٚە. خگە 
ٌەَ ثبثەرە ٔبٌی رٛأیٛیەری ٌە ؼۀگعأەٚەی کۆچی پبنبظا 

ڵگب ٌە  ٚ کۆِەاڵیەری کۆِٗ ئبِبژەیەکی گؽٔگی ِێژٚٚیی

قەؼظەِێکعا ئبنکؽاثکبد، کە ربئەِڕۆ ثٛٚەرە ثەڵگەی 
 : ڵێذٖ ظ ، کەِێژٚٚیەکی ظیبؼیکؽاٚ

 
 يەظ کەّکەثی ئبّا ًەثّْ –تبفەلەن ظەّؼی ًەظا 

 ەیعا ًەثّْـــکەّکەثی هیِؽی هْثبؼەن طەڵؼەتی پ  
(.12141) 

 ٗ یکە ژیبْ رۀٙب ثؽیزی ٔی ،ٔبٌی ظؼکی ثەٚەکؽظٚٚە
ٚ  ة ؼٖ عٗ  نبعیؽٖ  ؾۆؼ ٌٗ  ٔعٖ ؼچٗ د! ٘ٗ قیبقٗ  ٌٗ

یٓ  یؽیبْ ثکٗ کبْ ٌە ظٔیبظا ئەگەؼ ثۆ ئێكزب قٗ ثێگبٔٗ
  کبٔیبْ کؽظٚیبٔٓ ثٗ ٖٚ رٗ ٚ ٔٗ د ٚڵٗ ثْٛٚ، ظٖ یبقی ٔٗق

 .ة ٔیٓ ؼٖ ؼ عٗ ٔبٚیبٔعا ٘ەیە ٘ٗ یی ٌە ٖٚ رٗ ی ٔٗ ٔبقٕبِٗ
  ٚ ِۆؼکی ثێگبٔٗ . ٔبٌی ئٗ ٚیبٔٗٛقیٚثی ٔٛ ؼٖ عٗ  اڵَ ثٗ ثٗ

ٔی  قٗ ؾِبٔی ؼٖ  ربکٛ ثٗ  ٖٚ، کؽظٖ  ٖٚ رٗ ٔٗ  ی ٌٗ ٔٛٚقیٕٗ
.  کی قیبقیٗ ِبیٗ عا ثٕٗضۆی ٌە ضۆی  ِٗ ضۆی ثٕٛٚقێ. ئٗ

  لیٕٗ ری ؼاقزٗ ی قیبقٗ ٘ەؼ ئەٚ ٘ەٚاڵٔە ثٕبغٗ
ٚ ثەنبٔبؾیەٚە  یی ٖٚ رٗ ِبی ٔٗ ثٕٗ  یبٔکبد ثٗ ٚ ئٗ ڕێژێذ ظائٗ
 ی پێئەظاد. ؼٖ پٗ
 .ٚٚیبٔعاؼٚیم ؾۆؼ نذ  ٚ پێم ئٗ ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ئٗ  

گی ثبثبْ ثە٘ۆی ٘برٛٚچۆٚ ٔؿیکی ٌە  زّبْ ثٗ ثعٌٚڕٖ عٗ
 ثٛٚ. ٚاڵەکبٔی ظٔیب ی ئێؽأەٚە ئبگبظاؼی ٘ٗثٕەِبڵەی نب

ثۆیە ٌە ٘ەٚڵی  ،٘ەقزی ثەٚ گۆڕأکبؼیبٔەی ظٔیب کؽظثٛٚ
 .ریعا ؼۆڵی ثەؼچبٚی گێڕا ی ثیؽی کٛؼظایٗ ٘ەژأعٔی الٔکٗ
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ٔع نزێکی ٔبخۆؼٚ ٔبٚاؾە ثەؼظەٚاَ ٌە ٔبٚ  اڵَ چٗ ثٗ
ژیٕگەی کۆِەاڵیەری ظەقەاڵرعاؼأی ئەٚ قەؼظەِەی کٛؼظا 

ٚ  ٚ ؾأكذ ری اڵیٗ ٚ کۆِٗ ٔعیٓ ثٛاؼی ِبظی چٗ ٌٗ ؼٚٚیبٔعا 
ٚ رۀبٔەد  الٚاؾی لەڵەِڕەٚی ثبثبْ .، کەٚنیبؼی ضۆییەٚە

 (٢٩)ٚرؽی ئەٚ قەؼظەِەی کٛؼظقزبْ ظیبؼثٛ ئیّبؼەرەکبٔی
ٚ  ٚد پبنبی ثبثبْ ٌە ٘ەٚڵی ظؼٚقزکؽظٔی ِؿگٗ  ثۆیٗ

  ٔعیکؽظْ ثٗ یٖٛ ٚ پٗ ٚاؼی ی ضٛێٕعٖ ٖٚ ثاڵٚکؽظٔٗ
ؼی  ژێؽ کبؼیگٗ اڵَ ٌٗ  ظؼێغی ٔەکؽظ. ثٗ  ٖٚ کبٔی رؽٖ رٗ ئیّبؼٖ

ل  ٚاڵٔٗ ٚ ٘ٗ الٚاؾی کٛؼظاْ ضۆیبٔعا ئٗ ثێگبٔەٚ
ثۆ ئەَ قەؼظەِەل ئەٚ ثبثەرە  (٣٠)ْثٛٚ ٚرٛٚ ٔٗ ؼکٗ قٗ

 ، ٚەیبْ ٌەقەؼە قزبٔە فهبؼی پٗ  ٔعٖ ٖٚ ئٗ چەلجەقزٛٚأە
ی ٚأەٚ ئەؾِْٛٚ رێیبٔعا ؾۆؼ کڕۆڵە.  ؼێگٗ .پۀّبْٚٚ

 .ٚ ٔٙێٕیْٓ  ٔعیٓ ظیکۆِێٕزی رؽ٘ٗ نعا چٗ َ ٘ۆکبؼٖ پبڵ ئٗ ٌٗ 
 ٚٚضۆ ؼێکی ؼاقزٗ ک پبڵٕٗ ئێكزب ٖٚ کٛاڵَ رب ثٗ

ٚ  یؽاْ لٗ  ٚ نێٛاؾٖ ٚ ٌٗ یؽٔبکؽێٓ ٚضۆ قٗ ٔبڕاقزٗ
 . ەْؼؾگبؼ ٔبک بْضۆی ٗ بٔری ٘بِٗ ٔٗ

                                                           
ٚ عەخەِعا،  یؽٚاْ ِكزەفب ئەِیٓ، کٛؼظ ٌەثەؼظانی ڕۆَثڕٚأە  ٔەٚن (٢٩

 .١٩٩٨ی کٛؼظقزبْ، ٖٚ ظاْ کؽظٔٗ ٔعی ئبٖٚ ڵجٗ ی ِٗ چبپطبٔٗ
الی  ٚ ِٗ ظی ضبٔی زّٗ ٚ ئٗ فٕبِٗ ؼٖ ضٛێٕعٔەٚەی ِێژٚٚیی ٌە کزێجی نٗ (٣٠

ٚعەخەَ،  خؿیؽیەٚە رب کزێجەکبٔی ٔەٚنیؽٚاْ ِكزەفب، کٛؼظ ٌەثەؼظانی ڕۆَ
ٚ  ٛڵچٕیٓ.. ٘زع، چۀعیٓ ؼاقزی ئەٚ ؼەٚنە قیبقیثەظەَ ؼێگبٚە گ

.ْ  کۆِەاڵیەریبٔە ئبنکؽا ئەکە

  ثٗ  ڵگب ی کۆِٗ نٗ ٚێذ گٗ ِبٔٗ ٚێذ یبْ ٔٗ ثّبٔٗ
ٔعیٓ  ٚ ًِ ثۆ چٗ ڕێذ پٗ رێئٗغ  لۆٔبٚ  ٔعیٓ قەؼظەَ چٗ

کؽظٔی  نٗ ک یبقبی گٗ ٖٚ .ظاد یبقبی گۆڕأکبؼی ئٗ
ضٛظی ِؽۆڤ ضۆی ٚایە. ٘ەؼ ثیؽِۀعٚ پێٛگەیەن 

 .کبد ئٗ ڵ نێٛاؾێک نێزٗ  ثٗ  ڵگب ی کۆِٗ نٗ گٗ
َ  ڵگەکبٔی ئٗ کۆِٗ ی کٛؼظ یەکێکیٓ ٌٗ  ثێذ ئێّٗ ؼچۆٔێه ٘ٗ

ٔعیٓ  چٗ  یبْ ٌٗ . ٖٚٗ ٕٔگؽ ل ئٗ ئێّٗ  ٚ یبقبیبٔٗ ٚ ئٗ ظٔیبیٗ
ٔعی  پبثٗ  ٔعێ ٚٚؼظٖ ٚ ٘ٗ ٚێکچْٛٚ کبْ  نزٗ  ٖٚ ٔٗ الیٗ
ؼکؽظٖ  ٚ قٗ اڵد قٗ ثٛٚٔی ظٖ کؽظْ ثٗ  ئبِبژٖ . ظیبؼٖ پێٖٛ

ی  ڵگب کۆِٗ  اڵَ ٌٗ ظەؼ ظەضبد. ثٗ  ڵگب نێٛاؾی ثٛٔیبظی کۆِٗ
ضۆی  ٔبٌی  ثۆیٗ .ِبٔۀعکؽاٖٚ  ٚ نێٛاؾٖ ظا ثٗ ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ئٗ
ٚ  ٖٚ کبٔعا نۆڕثێزٗ رٗ کی ِێژٚٚی ثبثٗ ڵٗ چٗ ؼٖ  ٚێذ ثٗ یٗ ئٗ

ڵکی ظؼٚقزجکبد، کە  ک ثۆ ضٗٗ یٔعی خۆؼە پبثٗ
  ٚٔٗ ٚ ثکٗ کەی ٘ۆنیبؼیی کۆِەاڵیەری ثێذ ؼچبٖٚ قٗ

  ٖٚ یٗ ٚ ؼێگٗ کبْ ٌٗ ٚ رٛؼکٗ ن چۆْ فبؼـ ٖٚ  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ
ِبْ کبریهعا  ٘ٗ ٚ ٌٗ  یی ضۆیبٔیبْ ظاڕنذ ٖٚ رٗ ٚنیبؼی ٔٗ

 . (٣١)پبٔع ۆیبْ پێكٗض
ٚ ئەزّەظ  ٘ۆی قٍێّبْ ئبنکؽایە ثٗ ٗ یٚ ؼاقزی ئٗ

ٚ لەڵّڕەٚی  ڵکی ضٗ ٚ ثٗ  ری ثؽٖ ٚیكزٛیٗ  پبنبی کٛڕیەٚە
 .ٛنیبؼی ریب ثجٛژێٕێزەٚە٘ثبثبْ ثعاد، گەنەی 

                                                           
 .٢٠٠٨ٔع،  یٖٛ ی ٗپ اڵد، چبپطبٔٗ قٗ ٚ ظٖ ؾاؾِؽۆڤ ئبؾاظ لٗ  ثڕٚاٗٔ ( ٣١
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ڕۆکی  ی ٔبٖٚ ِبیبٔٗ ٚ ثٕٗ ئٗ ظاِەؾؼأعٔی قزجکؽێذ ثٗ ظٖ
رؽ ثکبد، ٌٗ  نبٖٚ گٗ  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ثیؽٚ ؼۆنٕجیؽیی ئٗ

  ٚ ؼاقزیٗ ٚ چێژ ئٗ خٛأی  پڕْ ٌٗ  ثەکبٔیعا، کٗ ٔبیب  نیعؽٖ
 ێذ: کؽ ظیئٗ ثٗ

  
 1 نبُی هي کەّاکیٌبیەت ضۆنەلیًًە ثێ پەؼظەّ 

 ەثّْــــەظیلی ئەّ لە ظًیبظا ًــــبظیلێ ثّْ لەت ػـــػ

(.1.141) 
ٔبٌی ٚەک ئێكزبی ئێّە ثەچبکی ظؼکی ثەٚەکؽظٚٚە، 

ٌێپؽقؽاٚە   لیٕٗ ظڵكۆؾی ؼاقزٗ ی ؼکؽظٖ ٚ قٗ قەؼۆن
ـ  ٚ گؽفزی ظٚٚؼرؽیٓ کٗ ری ٘بِٗ ٚ ٔٗ ثٛٚٔی ؼ ٔٗ ؼاِجٗ ثٗ
ثە  . قەؼکؽظەی ؼاقزەلیٕەڕی ٚپٗ ڕی ٚاڵد ثۆ ئٗ َ پٗ ٌٗ

ی  ٖٚ ٚڵی پٛٚکبٔٗ ەکی پێٛیكزە ٘ٗیی٘ەِٛٚ رٛأب
  ٖٚ ئٗ  ٖٚ نٗ ٚأٗ پێچٗ ثٗ  .ٚ کبؼەقبرەکبْ ثعاد ٔە٘بِەری

  ؾۆؼیم ثێذ ربکٗ ؼ ثٗ  گٗ ل ٔبرٛأێ ئِٗێژٚٚ . پێٕٗ ضۆقٗ
ی پێڕەٚا ثجیٕێ. خب  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ کی نیبٚی ئٗ ٚنەیٗ

ِی  ؼظٖ قٗ  ٖٚ ئٗ ذظا ٘ەڵؿٔێ کٗ ثبنٗ  ٔٗ الیٗ  ؼ ثٗ گٗ ئٗ
  ری ٚ کۆِەاڵیٗ ٚ گۆڕأکبؼی ِبظی ٚرٓ ٚ پێهکٗ  ٖٚ نبٔٗ گٗ

 .کبد ٚ ِێژٚٚی پڕ نبٔبؾی رۆِبؼ ئٗ ثۆ رؽۆپکی ظڵكۆؾی
ٚ  ئٗ .گؽێذ ئٗ  ٖٚ کزؽییٗ ؼی یٗ ِٗ کٗ  قذ ثٗ ظٖ  گبڵ کۆِٗ
ٚ ٚاڵد  ٖٚ رٗ ٚ ظڵكۆؾی ٔٗ اقزگۆؼی  ؼکؽظٖ ی قٗ ِٗ ؼظٖ قٗ
کبْ  ئبڵۆؾٖ  رٛأؽێذ ثبؼٖ کجْٛٚ ثعاد ظٖ ٚڵی یٗ ٘ٗ

 .جکؽێذیٚ ظۆقزبیەری ظیبؼ ٚ ظٚژِٕبیەری ؼثکؽێذ قٗ چبؼٖ
ٔعا ٚ پێهچٛٚ ؼٖ ٔعیٓ ئبقزی ثٗ چٗ  ثٗ  ڵگب ٚ کۆِٗ ٚاڵد

ی کٛؼظ  ؾٔٗ ل ثٛٚ ضٛظی ئەَ ِٗ َ ٘ۆیٗ ئٗ ؼێذ. ٘ەؼ ثٗ
ؼ  ک ٘ٗ ٚ ٖٚ ٔی کٛؼظی ثؽظٖٚ قٗ ٔبی ثۆ ؾِبٔی ؼٖ پٗ

ِڕۆل ٚیكزٛیەری  ٚ ئٗ ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ ؾِبٔێکی رؽی ظٔیبی ئٗ
ٚ ئباڵٚ ٚااڵی ثکبد. ؾۆؼ  ثکبد  پێٕبقٗ ضۆیی ٌێٛە ٚ ٚاڵد
ی  نٗٗ ٔی گ ِٗ رٗ  چۆرٗ  ؾایبٔٗ نبؼٖ ٚ کبؼی ٚؼظٖ ثٗ 

ء  ٚێذ یبْ ٔٗ ثّبٔٗ  ؼ ئێّٗ گٗ ، ئٗ ٖٚ یٗر نبؼقزبٔییٗ
ٔی  ِٗ ٖٚ رٗ ئٗ  ٖٚ ٔٛٚقؽێزٗ یبْ ٔٗ  ٖٚ ثٕٛٚقؽێزٗ
ٔی ظیبؼٚ ٔبظیبؼی  ٚ الیٗ ڕٚاد ضۆی ظٖ   کٗٗ ر نبؼقزبٔییٗ

ثۆ  ٘ێٕێذ  ئٗ  رٗ ٚ ِبؼیفٗ ری قبیٗ ٚ کَٗ  ؼظٖ ٚ قٗ ئٗ
  نیبؼأٗ٘ٛؾۆؼ کبد، ٔبٌی  رؽٚ ئبنکؽایبْ ئٗ ِێکی ؼظٖ قٗ

 ڵێذ: ٖ ظٚ  کؽظٖٚٚ  ٔبٔٗ ٚ الیٗ ی ثٗ ئبِبژٖ
 

 ڕّّ قْم ڕّّثَ ثَ هت کبتی تَ ی ظٍ ی ضًْچَ كَــــــثێ ل
 کبت ؼّیي ظٍ ی پَ ظوی ظائیؽٍ ؼق ّ ًَ ی ثَ تکی نْػلَ َُ

(440141) 
گٛڵ نٛثٙبٔعٚٚەٚ   ک ضٛٔچٗ کبٔی ٖٚ ؼٚٚظاٖٚ

ء  ؼ ٚاثێذ یب ٔٗ گٗ ئٗ  ٖٚ ؼٖ ظٖ  ظێزٗ  ٖٚ ییٗ ِی ضٛٔچٗ ظٖ  ٌٗ
رؽظا  کبرێکی  کبْ ٌٗ د نزٗ ؼٚٔبکی ثیؽٚ ِبؼیفٗ  ٚا ثٗ ئٗ

ٚ  ڕٚاد ثۆ ثیؽی ظڵ ئٗ  ٖٚ ضٛٔچٗ  ثٓ. ٌٗ ئٗ ٚااڵٚ ئبنکؽا
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لڵ. ثە ٚؼظەکبؼیەکی  الٌی عٗ ٚ خٗ نزٓ ٚ رێگٗ ؼٖ ثٗ
 ڵێذ:ٖ ظٚؼیبیبٔەٚە 

 
 چێ ثۆ ثیؽی ظڵ هعا ظٍ قیٌَ  تیؽی هْژگبًت لَ

 کب ظاًی ظیي ظٍ ب ًَـيعی ض لَ  بییٌَـــچ نَ ـــک  ُێٌعٍ
  ؼٍ ػٌی ٍّ ًی یَ پێکَ  ثبٍَّ ــم ثبی ق ظٍ گْڵ ثَ

 کب ثْلجْل نیي ظٍ  ّ ثۆیَ ئَ، ؼٍ يلن ثۆ ثَ ٍّ  تۆ لَ

 (.44ــ440141)        
  ٚ ثیؽی گۆڕأٗ ٚ ئبنکؽاثْٛٚ ؼٖ ئیزؽ ثٗ  چٛٔکٗ

  ظاد ٌٗ ئٗڕٚاد ثبی ٔٛێ  کبْ ئٗ ریٗ اڵیٗ ٚ کۆِٗ قؽٚنزی
ی ثەقەؼچٛٚ ر نبؼقزبٔییٗگٛڵی پهکٛرٛی ٔٛێ، گٛڵی 

  ٔعیٗ یٖٛ ٚ پٗ ثبد ٔبٚچْٛٚ ئٗ ٚ ٌٗ ٚ پیؽثْٛٚ ؼٖ ثٗ
  ٚٔٗ کٗ ئٗ .ثبد ئٗ  ٖٚ ٚ پٛٚکبٔٗ ؼٖ کبٔیم ثٗ ریٗ اڵیٗ کۆِٗ

  ٚاِی ٌٗ ؼظٖ ثٗ  ثٗ  ٚ کؽظاؼٖ ئٗ  چٛٔکٗ .ِب قٗ  کٗ ٌٗ ٘ٗ
  ٖٚ یٗ ٚ ؼٚأگٗ ێذ. ٔبٌی ٌٗثگیؽ ٌێ ٚ ٔبرٛأؽێذ ؼێی کبیەظایە

ظاد  ٚڵئٗ ٘ٗ . کبْ ثۆ گۆڕأکبؼیٗ  ڵکٗ یبٔعٔی ضٗ ٚیكزی رێگٗ
ثۆ   یٗ کبؼثێٕێذ چی ٘ٗ ڵ ثە نێٛاؾێک ثٗ رٛأبکبٔی کۆِٗ

ٚ  ٚ گۆڕأکبؼی ئٗ  ٘ۆٔؽاٖٚ  ٚی پێجعاد. ثٗ ئبنکؽاثْٛٚ ثؽٖ
ٚ ثؽەٚی ؾیبرؽی پێجعاد. ٚاڵری  کؽظٔبٔە ئبنکؽا ثکبد نٗ گٗ

َ  کٗ ٚاڵربٔی رؽظا ثٗ ٘یچ ئبقزێکعا ٌە ئبقزی   ضۆی ٌٗ
 ٚەکٛرب   ظاٖٚ ضكزٕە قەؼپێی ٚ ظاِەؾؼأعْٚڵی  ٘ٗ .ؾأێذ ٔٗ
ی  ئبٚێٕٗ  ؼی ریبظا ثکبرٗ ٚ ٘ٛٔٗ پێجگبدظا ڵکی ریب ضٗ

ٚ  ٚأٗ .ڵکی ؼٚٚی رێجکبد ضٗ .ی ضۆی کٗ ٔبقیٕەٚەی ٚاڵرٗ
گەکبٔیعا ؼگؽْ. ٌە یەکێه ٌە نبکبؼە ثۀبٚثبٔ ی ٌێٖٛ ٌیمٗ قٗ

 ڵێذ:ٖ ظٚ  ئەَ ؼاقزیە ئبِبژەی ؼاقزەٚضۆ پێئەظاد
 

 کب ؼ ئیٌهب ظٍ گَ کْؼظی ئَ، ؼ ثبؼی هي ککَ ثؼی نَ طَ
 بــک )ػوعا( ّا ظٍ  لَ، لًْظیَ ـــه  ۆیَــــئیوتسبًی ض

(426141) 
ئەٚ )عەِعٚ عیٕبظیەی( ٔبٌی ظیبؼە ؼاقزەضۆ 

ی ٚ ِێژٚٚ ٚ ئەظەة ِەثەقزی ثؽەٚظأە ثە ثٛٚٔی ؾِبْ
کۆِەاڵیەری ٔەرەٚەیەک. رب ٚەک ٔبِە ثیگەیٕێزە 

 ظەٚؼٚثەؼٚ ضۆی ثەقەؼیبٔعا ثكەپێٕێذ.
ؼ  ِێژٚٚی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی ٘ٗ

ٚ  کی ثیؽی ٔعیٗ یٖٛ پٗ  ٔدبِی ؾٔدیؽٖ ئٗ  ک ٌٗ یٗ ڵگب کۆِٗ
.  ٖٚ کبیٗ ٘برۆرٗ  ٖٚٗ ر نبؼقزبٔییٗنی  ٚ قیّبی ٘بٚثٗ ِبظی

ٚ  ظا ؼٚٚیبٔعاٖٚ ی ئێّٗ ڵگب کۆِٗ  ٌٗی  ٚ گۆڕأکبؼیبٔٗ ئٗ
ٚ  ی ٔێگەریڤ ٖٚ ٔعیٓ کبؼظأٗ ٘ۆی چٗ  رٗ ْ ثٛٚٔٗ ظٖ ؼٚٚئٗ
  ٔٙب ٌٗ یبْ رٗ ِٗ ئٗ .کیم پۆؾیزیڤیبْ ریبئەثیٕؽێزەٚە یٗ ربڕاظٖ

ڵکیعا  ٚ ثیؽی ضٗ ری اڵیٗ ؼٚٚی خیبٚاؾی ثیؽی کۆِٗ
ثٛاؼێکی ئبنکؽاٚ  رٛأؽێذ ٌٗ  ئٗ .ثیٕؽێزەٚە ئٗ
 ظا ظؼکیبْ پێجکەیٓ. کؽاٚی ؼۆژأٗ قزٗ ؼخٗ ثٗ

ٌە ثٛاؼی قۆقیۆٌۆژیبظا گؽٔگی ثەؼچبٚ ثە ثٛاؼی 
ڵگب  ئەظەثی ئەظؼێذ، ٚەک یەکێ ٌە ظیبؼظەکبٔی ٔبٚ کۆِٗ
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ِبِەڵەی ٌەگەڵعا ئەکؽێذ، ئەظەة ثە ٘ەِٛٚ ٌکٛپۆکبٔیەٚە 
ثەنێکی گؽٔگی پێکٙبرەی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، 

ٚٔی ئەٚ پێکٙزبٔەظا ڵگبیە ظٚٚ قەؼە ٌە ثٛ کٌٛزٛٚؼی کۆِٗ
ی قەظەی  (١٩٣٠)کبؼیگەؼٚ کبؼٌێکؽاٚە، ٌە قبڵەکبٔی 

ثیؽِۀعی ثۀبٚثبٔگی  ٚظا ٌە قۆقیۆٌۆژیبظاٚاثؽظؼ
ٌە رٛێژیٕەٚە  پیزؽَ قٛؼۆکیٓ قۆقیۆٌۆژیب 

ــ  ثۀبٚثبٔگەکەیعا ٌە قەؼ ظیٕبِیکیەری کۆِەاڵیەری
ؼۆنٕجیؽی نؽۆڤەی ٔبٚەڕۆکی چۀع کبؼێکی ٘ٛٔەؼی 

ٚ فەٌكەفی کؽظٚٚە ثەٚ ِەثەقزەی  ظەةٚ ئە ِٛیؿیک
چۀعیٓ ٚاربٚ ئبِبژەی ربیجەری ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، 

. ٘ٛٔەؼ ٚەک پؽظێکی پبٔٛپۆڕی (30)کٌٛزٛٚؼ ؼٚٚٔجکبرەٚە
ٚ قۆؾٚ  پەڕیٕەٚە ٚایە چۀعیٓ ظەقزەٚ گؽٚپ ثە ٘ەقذ

کبرەٚە، ئەٚەل ٌە  ضۆی کۆظٖ رێڕأیٕی خیبٚاؾەٚە ٌە
ظؼککؽظْ ٌە ثبثەرێکی  ٚ ؼێگبی ٚؼٚژأعٔی رێڕٚأیٓ

 ،ربیجەرەٚە، ئەٚکبد ضبٚەْ ٘ٛٔەؼەکە ئەگبرە ئەٚ ثبٚەڕەی
 )اٌهعٛؼ کە رٛأیٛیەری کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ثیؽە کۆٌێکزیڤ

چٛٚٔەٚەٚ رێڕٚأیٕی قەؼظەِەکە  ضۆظا اٌدّعي( ثۆ ثە
 ،ثگۆڕێذ. قۆقیۆٌۆژ ئەٚکبربٔە گؽٔگی ثەَ ثبثەرە ئەظاد

  ی ٌٗ یٗ ٚ پێگٗ ؼێگٗ ٚ  ٌٗ .کە قەؼەظاٚەکبٔی ظەؼکەٚرجێذ
ٚاثەقزەییەکی ؾۆؼی ثە ئبقزی   ظا ظیبؼیکؽاٖٚ ڵگب کۆِٗ

ٚ  ٚ رێڕٚأیٕی ِبظی ٚ گۆڕأکبؼی گەنەٚ پێهکەٚرٓ

ٔبٌی ٌە ظەؼۀدبِی ئەٚ  ثێذ.ڵگبٚە ٘ە کۆِەاڵیەری کۆِٗ
ٚأەی ضۆیەٚە ەگۆؼأکبؼیبٔەی ٌەٚ رەؼؾە رێڕٚأیٕە ثەؼفؽ

ٔبٚ ضەڵک ثە ٘ەِبْ  رٛأیٛیەری ؼۆڵی ضبّٔبْ ثگەیۀێزە
 .نێٛە ظەقزەٚگؽٚپی ربیجەد ٌە ضۆی کۆثکبرەٚە

ٚ  ٚ قۆؾٚ رۀگەژە ٚ ٘ەقذ رٛأیٛیەری ٚێٕبیەکی ِبؼیفی
ثبثەرەکبٔی ٚاثەقزە ثە ضبّٔبٔەٚە ثطؽۆنێٕێ ئەٚ ٚێٕبٚ 

ٚ  ِبٔۀعەی ٌە نیعؽی ٔبٌیعا ٘ەیە رۀٙب خٛأکؽظْ
ثەڵکٛ پەٌکێهی رؽۆپکی  .ثۆچٛٚٔی ٘ٛٔەؼی ٔیە

٘ەقزێه الی ضٛێٕەؼی  .کبد ەکبٔی ؼێؿی ضبّٔبْ ظٖئبِبژ
ٚ رێڕٚأیٕی  کبد کە ٌێٛأٍێٛە ٌە پیب٘ەڵعاْ ضۆی ظؼٚقزعٖ

، ؼاقزە ئەٚ نێٛە ِبٔۀعکؽظٔبٔە ٘ؿؼییەٚەؼاقزەلیٕەی 
ئەکەٚٔە ثە٘بی خٛأیەٚە، ثەاڵَ ثبٚەڕی کۆِەاڵیەری ٌە 

ٚ ؾأكذ  ژێؽفهبؼی ئەٚ ٘ەقزەظا ظەؼاٚێىی کۆِەاڵیەری
کبد، ربثٍۆیەکی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی پۆؾەریڤ  ظٖ ٚااڵ

ظا  ڵگب ئەگەیۀێذ. ثبثەری ضبّٔبْ ٌە ثیؽی ٔبٌی ثە کۆِٗ
یەکێىجٛٚە ٌەٚ قۆٔگە گؽٔگە ثبثەریبٔەی ٌە ؾۆؼ الیۀی 

ٚ ظەؼٚٚٔیەٚە ثبقیکؽظْٚٚ.  ٚ پەؼٚەؼظەیی کۆِەاڵیەری
٘ەِٛٚ ئەٚ ثبثەربٔەی ٔبٌی ثبقیکؽظْٚٚ ئبِبژەیەکی 

ثٛٚە ثە ؼۆڵی ضبّٔبْ ٌە ژیبٔی گؽٔگی ٚنیبؼی 
 کۆِەاڵیەریعا، ٘ەٚڵی گەٚؼەی گۆڕأکبؼی ریبظا گؽرۆرەثەؼ. 
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رێکی  ی کٛؼظیعا ضبّٔبْ ثبثٗ ڵگب کۆِٗ ٌٗ نبؼقزبٔی 
ی  ٖٚ ثٗ (٣٢) ِبٔکبریهعا ثبثەرێکی قٕٛٚؼظاؼٖ ٘ٗ ٚ ٌٗ  گؽٔگٓ

ٚ پەؼژیک)ِسبفظ(ٚ  ٚ پیبٚ قبالؼی ربئێكزب ثیؽی ضێڵەکی
  ِبْ کبرعا ضبّٔبْ ٘ٗ  ؼیعا. ٌٗ قٗ ثٗ ٗ ثبٚک قبالؼی ؾاڵ

 ری ؾۆؼ ثبثٗ  ٚ ثیؽٚثۆچٛٚٔبٔٗ ئٗ .ڵگبیەْ ٚ کۆِٗ نێکی ئٗ ثٗ
  ٔعێ خبؼ ضٛظی ضبّٔبْ ٘ٗکە گؽْ،  ضۆیبْ ئٗ گؽٔگزؽ ٌٗ 

                                                           
اڵَ  ؾۆؼثەی ؼٚٔجیؽْا رێؽٚأیٕی خیبٚاؾیبْ ثۆ ٘ەڵكۀگبٔعٔی ئەَ ثبثەرە ٘ەیە. ٗث( ٣٢
ری ریبظا  ٚ ثٛاؼی ِؽۆڤبیٗ یۀە ٌٗ ثێژٔگی کٌٛزٛٚؼ ثعەْئەَ ال   ظؼاٖٚ ٚڵ ٔٗ رب ئێكزب ٘ٗ ٘ٗ
ٚ  رؽەٚە ٚاثەقزەیە. ؾۆؼ ٔبِۆیە ئٗ ٚاربی ضبّٔبْ چۀعیٓ ٚاربی  ْ. الی ئێّٗ پێجعٖ  نٗ گٗ

  ٚ ثبـ ٌٗ ٚ پێهجؽظْ ثعاد ؼٖ ٚڵی ضۆ ثٗ ن ثەؼظەٚاَ ٘ٗ یٗ ٖٚ رٗ ی ٔٗ کبربٔٗ
ٚ پێعاگؽثێذ  ٔبٚە ظاکۆکی پٗ د، ٌٗ کۆِەڵگە ثکب  ٚ ئبنزی ٚ ِبفی ِؽۆڤ د ظیّٛکؽارٗی

ٚ  ؼ ضبّٔبْ قٗ نی ربکٛ ئێكزب ٌٗ ٚأٗ ری. ئٗ اڵیٗ ٘بی کۆِٗ ؼ ٔەکؽأەٚەی ٗث قٗ ٌٗ
نۆڕثٛٚٔەٚەٚ   ریبٔٗ ٚ ثبثٗ رٗ ٚاڵٗ ؼٖ ثٓ  ؼ ضبّٔبْ ضۆنیبْ گٗ کبٔییبْ رۀبٔەد ئٗ رٗ ثبثٗ

ٛاؼی ریۆؼی ضۆیبْ ریبٔەی قەؼظەِیبْ ریبظا ٔەثیٕؽێزەٚەٚ ٌە ث ؼی ثبثٗ قٗ چبؼٖ
ؼ  ٔعاؼییەٚە ِبِەڵەئەکؽێٓ. ٘ٗ ٔیگبی الٗی  گۆنٗ  ٔٙب ٌٗ کبْ رٗ ؼٖ قٗ ظەؼثبؾٔبکەْ. چبؼٖ

ٚ قٕٛؼظاؼکؽظٔی رٛأبکبٔی ضبّٔبْ  یی قزٗ خٗ  ی پێکٙبرٗ   ظاکۆکی ٌٗ  ٔەیە، کە َ الیٗ ئٗ
ٚ  ِێژٚییٔعییە ثەؼظەٚاِەکبٔی ؼەٚنی  یٖٛ ٚ پٗ ؼ ثٕبغٗ قٗ  پێٛقزە ٌٗ  کبد، کە ئٗ

ٔی  . ٘ەؼچی ؾٚٚە الیٗ ؼثکؽێٓ قٗ چبؼٖ  ٖٚ ریٗ اڵیٗ ٚ کۆِٗ ٚ قیبقی ئبثٛٚؼی
ٚرٛضٛاؾی خێگە ثەٚ الیۀە نۆڕنگێڕییە ٌەلجکبد، کە ربٚەکٛ ئێكزب ثؽەٚی  پێهکٗ

ئەٚ قٕٛٚؼە قٛٚؼە کێهؽاٚأە ثکبد.   ی ؼی کێهٗ قٗ رٛأێذ چبؼٖ ٚ ثبثەرە ئٗ ٘ەیە. ئٗ
ریبٔەی کۆِەڵگبٚە  ٚرٕی ثبثٗ ٚ پێهکٗ ؼأی ٚ ضۆنگٛؾٖ ٔی ٘ؿؼ الیٗی ِێژٚٚ ثە  ٖٚ قزٕٗ ثٗ

ٔێکی قیبقی  الیٗ ک ثٗ  ، ٔٗ ٖٚ ضۆیٗ  ڵگب ضٛظی کۆِٗ  کبد ثٗ ئٗ  قزٗ ِؽۆڤ ٚاٗث
ڵگب الٚاؾ  ٚ ظەؾگبٚ ثە٘بی ؼەقۀی ِؽۆڤبٔەی کۆِٗ ظاَ  ظیبؼیکؽاٚەٚە،  چٛٚٔکە ؾۆؼ 

ثچێذ. ثۆ ّٔٛٔە کبؼکؽظٔی   ٖٚ ٚ پٛٚکبٔٗ ؼٖ ئەکبد، ربکٛ ئەٚ ؼاظەیەی، کە ٚایٍێعێذ ٗث
  ثێزٗ ؼأی خیبٚاؾ، کە ئٗ ٔعیٓ ؼٚٚی ضۆنگٛؾٖ ٚ چٗ ئبؾاظی ئبثٛٚؼی  ٌٗ  ضبّٔبْ ثؽیزیٗ

  ٌٗ   ئبنکؽاٗی  ٚ ِؽۆییەٚە، چٛٔکٗ کی ِبظی ِٛٚ ؼٚٚٗی ٘ٗ  ری ٌٗ ٚاٖٚ ی ٗر نٗ ٘ۆی گٗ
ی  ٚ پێگٗ ٚرٓ ی پێهکٗ پٍٗ  ثٗ  ڵگب ِٗٚرٕی کۆ ی پێهکٗ ظا پٍٗ ڵگب کبٔی کۆِٗ ِٛٚ چبالکیٗ ٘ٗ

  یەٚ ڵگب ٚاٚکبؼی کۆِٗ ٚ ٗر ل ک ِؽۆڤ ٘بٚثٗ ی ٖٚ ٖٚ ؼ ٗئ ثٗ کؽێذ. ٌٗ ئٗ  ضبّٔبْ پێٛأٗ
 ضۆیەٚە.       ڵگب ؼؾگبؼثٛٚٔی کۆِٗ  ثٗ  ٔعٖ ٚرٕی پبثٗ ؼکٗ ٚ قٗ ئبؾاظی

کی  کباڵیٗ  ن ی ٖٚ ٖٚ ثٗ .ٚە ٚ گێژاٖٚ ئٗ  ٚٔٗ کٗ ضۆیبْ ئٗ
 ذ.ؼگؽرٓ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ ئەکؽێ ٚ فؽۆنزٕی چێژ ٖٚ کڕیٓ

ٚاَ  ؼظٖ ٚاڵرعا ثٗ  ٌٗ  ڕۆژ کبؼی ضبّٔبْ ؼۆژثٗ  ؼ ثۆیٗ ٘ٗ
ٚ  ی ِبڵ چٛاؼچێٖٛ ٚ ربثێذ ٌٗ  چێذ ئٗ  ٖٚ ِجٛٚٔٗ ٚ کٗ ؼٖ ثٗ

ٚ  ثێذ ئٗ ؼی ؾیبظ ؼاِجٗ چێهزطبٔە ئەضؿێٕؽێٓ رٛٔعٚریژی ثٗ
. ثۆ ئەَ الیۀە ٔبٌی ٌەٚ  ٖٚ کبرٗ ئٗ کزؽٚنٛێٓ پێیبْ ثچٛ

زع ٘... ٚ ٚ ئبییٓ ٔەؼیذ ٚ قەؼظەِەی ؼاظەی پبثۀعی ظاة
ثٛٚە ٚیكزٛیەری  ؼظاؼرؽٚؾۆؼ ٌەَ قەؼظەِەی ئێكزب قٕٛ

ێچکەیەکی ئبؾاظی ؼٚ  ٚأزؽ ثکبدەثەؼی ئەٚ قٕٛؼە ثەؼفؽ
ٚ پێگەیەکی  کبرعا ؼۆڵ ٌە ٘ەِبْ .ضۆِبڵی ثگؽێزەثەؼ

ئەِۀعە نیبٚی ظاٚەرە ضبّٔبْ ِەگەؼ ٘ەؼ ضۆی ثزٛأێذ 
 .ەؼؾ ثیبٕٔؽضێٕێذٌەٚ قەؼظەِەظاٚ ثۆ ئێكزبل ئەِۀعە ث

ٚ  کبد ٘ەؼ خبؼەی ثە ٔبٚێک ٌە نبکبؼێکعا ثبٔگیبْ ظٖ
ٚ ِؽۆڤبٔەرؽیٓ پێگەی پێجەضهیْٛٚ  ٚ خٛأزؽیٓ ثەؼؾرؽیٓ

 ڵێذ: ٌە نبکبؼێکیعا ظٖ
 

 فەؼهّْی1، 1 هیسؽاثت کەچە،یەػٌیئیهبؼەم کؽظە ئەثؽۆی
 خێی خیلْەی ئیوبهە، بلەهەــــبهی ػــــەهە لیجلەی تەهـــئ

 ؼەتی يْثسەـەڵمی طەلــــّّی تۆّە نبهی ضلە قبیەی ڕ
 بهەــْثسی ئێوە ظْڵوەتی نـــبهی ؾّلفی تۆّە يــــلە ن

 (110ــ114141)
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رؽظا ثەَ نێٛەیە پێگەی ضبّٔبْ  یبضٛظ ٌە نبکبؼێکی
 ڵێذ:ٖ ظٚ  کبد ظیبؼی ظٖ

 
 ەؼ ثەؼگی گْڵێکی ثبغی زْقٌتــــقلە

 گْڵچیٌی ثێ ثەؼگ ّ ًەّاچیي!، ُەؾاؼ
 ەُڕّّیبى قتبؼەىــــییْ هەتۆ هیِؽـــئ

 لە ضؿهەت نەّلی تۆظا نەّچؽا چیي؟

 (.1.ــ11141.)       

ٚ   ٚیٓ ٚ رەٚاٚی ئەٚ ٘ۆٔؽاٚأەی ثۆ ئٗ ئەَ ٘ۆٔؽاٚەیە
ضۆنەٚیكزی ٔٛٚقیٛٚٔی ظیبؼظەیەکی ؼۆنٕجیؽیی 
ثەؼؾی ریبظا ؼەچبٚ ظەکؽێذ. ٌە ٘ەؼ ٘ەِٛٚیبٔعا ٚەک 
، ِؽۆڤ، ٚەک ظایک، ٚەک ضٛنک، ٚەک ضۆنەٚیكذ

ٚ ثەؼؾرؽیٓ ِؽۆڤ  ٚەن ئبییٕعاؼ، ٚەک ضۆنەٚیكززؽیٓ
ٚ  ئەٚ ؼاظەیەی گەیبٔعٚٚٔی ثٗ ٚەکٛرب .ٔؽضبٔعٚٚٔی

ثبٚەڕەی ٘یچ ِؽۆڤێک ٌە ظٔیبظا ٌە ئبقزی ئەٚ ثٛٚٔەٚەؼە 
ٚ پێٛیكزە  ضۆنەٚیكزەظا ٔبرٛأێذ ثەؼؾ ضۆی ؼاثگؽێذ
ٚ چۆکی ثۆ  نۆڕۀعی یەکێک ٌە ضۆنەٚیكزییەکبٔی ثێذ

 : ەٌێذظظاثعاد. 
 

 کەچی لەؼؾی1، ثە قەؼّم ّت کە ڕاقتە قەؼکەل ّ ثەؼؾی
 !ەظی یبؼمــــــوبى ثەًعەی لـــــــن ثگبتە ئبقەؼلیهـــــکە ف

       (01.141) 

یبضٛظ ئەٚ کبربٔەی ئەیەٚێذ ضۆنەٚیكزی ضۆیی ثۆ 
 :ثكەٌّێٕێذ

 
 ضبکی ثەؼی پێت ُەم گڵ ّ ُەم گْڵ ثە قْؼّنکن

 ە کؽظّّەهە ثەقەؼظاەّـــەم ّ نبظی ئـــّەلتی غ   

              (1:141) 
ی  ٖٚ ؼٖ ٚ ظٖ ژیبٔی ٔبٖٚ  یٗ قزی ٘ٗ ک ٘ٗ ڵ یٗ ئبژٖ

خیبٚاؾْ،   ٖٚ ٚ ٔبٖٚ ٖٚ ؼٖ . الی ِؽۆڤ ژیبٔی ظٖ کٗ ک یٗ ٖٚ
کبٔی  ٔعییٗ یٖٛ کؽۆکی پٗ  ٌٗ  ی ثؽیزیٗ ٖٚ ژیبٔی ٔبٖٚ

 .ریی نؽۆڤەکؽظٔیەٚە ٚ چۆٔیٗ ژیٕگەی ِؽۆڤبیەری ضۆی ثٗ 
ثیؽٚ   ثٗ  ٔعییبٔٗ یٖٛ ٚ پٗ ی ربچ ؼاظەیەک رٛأیٛیەری ئٗثەٚە

ثگؽیذ   ٖٚ یٗ ٚ ثبؼٖ ٔێک ٌٗ ؼ الیٗ ثججەقزێزەٚە. ٘ٗ  ٖٚ ؾِبٔیٗ
ٔعێک خبؼ ضۆی ثە رۀیبٚ  ٘ٗ .ری ؼ ِؽۆڤ ضۆیٗ ٘ٗ
ؼظٚٚکیبْ  ٚ ٘ۀعێک خبؼیم ٘ٗ د ٔعێک خبؼ ثبثٗ ٘ٗ

ٚ  ڵ ئبژٖ. خیبٚاؾی ٔێٛاْ  ٖٚ ثٕٗ ٚڕِٚٚبْ ظٖ ؼٖ ثٗ  ٖٚ پێکٗ
ٚ ئبییٕعا ٔییٗ، ئبییٓ ٘ۆنێکی  ؾِبٌْە ؼ  ِؽۆڤ ٘ٗ

ڕۆکی ٘ۆنیبؼیی  ٔێٖٛ ، ثەاڵَٚ قٕٛٚؼی ٘ەیە ضٛظییٗ
ی ثٛٚٔی ثێكٕٛٚؼی  ثبؼگٗ  ، چٛٔکٗ(١٥٢:٢٧) ِؽۆڤ ثێكٕٛٚؼٖ

. ٌە ٘ۀبٚی ضۆیەٚە ٘ەقذ ثە گەٚؼەیی ضۆی  ضكزٖٛٚ
 .ٌەثەؼظەَ ئەٚ گەٚؼەییەظا ثچٛٚک ظۀٛێٕێذ .کبد ظٖ

کبد. ئەگەؼ ظؼک ثٗ  رؽ ضۆی گەٚؼە ظٖ ئەٚۀعەیکەچی 
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د ئەٚ ِەؾٔە  ڵجٗ ٘ٗ ؽێذؼاقزیی کؽۆکی ثبثەرەکە ثک
 ِؽۆڤەی کٛؼظ ٌە ضۆیەٚە ٔبڵیذ:

 
 قەیلی ُیدؽت ثەؼظی ثٌچیٌەی لە ڕەگ ُێٌبهە ظەؼ

 ثبؼی ثیؽت لەظظی ؼاقتی تێکهبًعم ّەن فەًەؼ
(024141) 

یؽێکی نیعؽەکبٔی ٔبٌی ٌە ؼٚأگەیەکی ثبثەرییبٔەٚ ث
 .ٚ ئێكزب رە ثەؼظیعی ضەڵکیٛٚٔەپێگەیهزٛەٚە کەٚر

 ٚە، کەرٛێژیٕەٚە ٌە رێڕٚأێکی کۆِەاڵیەری ثە کؽۆکە
ٌە قۆٔگەٚ ثیؽی  ثێذ ؼ ٚاربیەک ئەکؽێذ ثە ٘ە
 .ٚ ثەؼگی ِؽۆڤبٔەیبْ ثە ثەؼظاثکؽێذٓ ؽێپیبٚقبالؼی ظاِبڵ

نؽۆڤەی ؼاقزەلیٕەی ؼەٚری گەنەی  کۆِەاڵیەری 
٘ەؼ ئەَ ظاِبڵیٕە ِؽۆڤ  .کؽێذڵگبیبْ ٌێٛەث کۆِٗ

ٚ چێژی ژیبٔێىی پڕ  ٚ قۆؾ ٚ ٘ەقذ ثەؼەٚڕٚٚی ظەؼْٚٚ
 کبرەٚە. ضۆنەٚقیزی ظٖ

ٚ گؽٔگیعأی  ٚ ضۆنەٚیكزی ٚ ؼێؿ ثەؼؾٔؽضبٔعْ
پێگەی کۆِەاڵیەری ثۆ ضبّٔبْ ٌەٚە ثەؼؾرؽ ظۀؽضێٕؽێذ؟ 

ی  کٗ ٚنیبؼیٗ  قذ ثٗ ڵکی ٘ٗ ضٗ  ٔیٗ  ٖٚ ِؽۆڤ پێٛیكزی ثٗ
  قزکؽظٔٗ نیبؼی ِؽۆڤ ٘ٗ٘ٛ قزکؽظْ ثٗ  ٛ ٘ٗثەڵک .ْ ثکٗ
ظا  کی ٔبٌی یٗ ٘ۆٔؽاٖٚ  ٌٗ  ِٗ نیبؼی ضٛظ. ئٗ٘ٛ  ثٗ

 ڵێذ: ٖ ظٚ  ئبنکؽایٗ
 

 ّ چ ثێ ػەیجە  ەًعە پڕ ّەيفـــــــثٌبؾم ظّلجەؼی ضۆم چ
 ّ ُەم تبلە ثە ئەثؽۆ خْت، ّ ثە ظڵ ُْنیبؼ ثە چبّ هەقت

(146141) 
ٚ  ِبظی ژیبٔی  د ٌٗ ثبثٗثٛٚٔی  ِؽۆڤ ثێ

ریی  چۆٔیٗ  َ ٘بٚکێهەیە ئٗ بثێزەٚە.ٔ یکۆِەاڵیەریعا  نٛێٕ
ڕۆکی  الی ٔبٌی ظیبؼیکؽظٚٚە. ٔێٖٛ کۆِەاڵیەری ژیبٔی

  پێٛیكزیٗٔێٛاْ ٚی  کی پزٗ ٔعییٗ ٖٚ ثە پٗ یضٛظی ضۆی
کؽۆکی ئەٚ ژیبٔە کۆِەاڵیەریەی  ٌکبٔعثٛٚ.یزییەکبٔەٚە  ثبثٗ
قؽٚنزی  ٌەگەڵ ٚەییبٔەژۆٌقۆقیۆ بؼییەکی٘ۆنی ٌە

. ئەٚەرب ؾۆؼ ثە ٚؼظی ٌە ٔێٛ ئەٚ ثٛٚکؽظ ی ئبٚێزٗثٛٚٔعا 
 ڵێذ:  ظٖ ٚەکؽۆکە

                          
 ّ تۆ  ُەؼ چەًعە کە ئیٌكبًە لەثەؼ چبّی هي

 ّ ثەنەؼظا  هوکیي ًییە ئەم لْطفە لە ئیٌكبى        

(.4141) 
ا ظ لیٕٗ ری ؼاقزٗ کی ثبثٗ ٚیكزیٗ ضۆنٗ  رٗ ٌٗ َ ثبثٗ ئٗ

ری ثْٛٚ الی ٔبٌی، کە  ثبثٗ .ٚێذ ؼٔبکٗ ثێذ ظٖ ٔٗ
 ( )ضۆد ضۆد ثٕبقٗ  ڵگؽرٖٛٚ ی ٘ٗ کڕادٛی ق کٗ ظؼٚنّٗ

ڕۆکی  ٔبٌی ٔێٖٛ ٌەَ ؼٚأگەیەٚەیە .قٕۆٌۆژیب ئٗ  ئێكزب ثۆرٗ
ٌە کؽۆکی ِؽۆڤ   . ٚارٗ ریعا ئبِبژەپێعاٚە ِؽۆڤبیٗ  ِؽۆڤی ٌٗ

ی قێ ٚارب ی ِؽۆڤەکەظایەٚثٛٚٔی ضٛظ کۆِەاڵیەری
ٚەک ئەٚ ئبِڕاؾەی، کە  ٘ؿؼؼٚ ضٛاقزی ظڵ. ٘ؿ  :پیعاٚە
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  ئەثێزە ٘ۆکبؼی ثەؼ٘ەِٙێٕبٔی ئەٚ ثیؽکؽظٔەٚأەی ِؽۆڤ
ٚ  ٚ کۆِەاڵیەرییەٚە ٚاثەقزەئەکبد ثە ژیٕگەی ِبظی

  ٚ کبؼٚ ٚڵ ٘ٗ ضٛاقذ.  ئەخٛڵێٕێذ  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗکؽظاؼی 
  ظأبٚە ثە ضۆنەٚیكزی. ٘ەِبْ ئبِبژەیە، کٗ ظڵی.  ٚنزٖٗ ؼ
یبْ   قزٗ ٚ خٗ ؼْٚٚ ٔێٛاْ ظٖ  فالرْٛ ثێدیبٚاؾی ٌٗ ئٗ
ٚ  کؽظْٚٚ. خگە ٌەٚە )ؾأكذ ٚ ؼاقزی ثبقی ٌێٖٛ یبڵ ضٗ

ٚیكزی( قێ خۆؼی خٛأکبؼیٓ، یبضٛظ قێ  ٚ ضۆنٗ ضٛاد
ٚ ِؽۆڤ ْ  ضٗ ؼئٗ ی ِؽۆڤ ظٖ لیٕٗ اقزٗؼڕۆکی  ٔٓ ٔبٖٚ الیٗ
یم ٚیكز ؾأكزە. ضۆنٗ ؾأكذقزی  ثٗ ِٗ .ْ کٗ کزیڤ ظٖ ئٗ

نی ثۆ ِبٔۀعی قؽٚنزی  ِبٔٗ ؼ ئٗ ٘ٗ. (١٩٢:٨) ٚیكزیٗ ضۆنٗ
. ٌە نبکبؼێکی ثێٛێٕەظا گەٚؼەیی ئەٚ  کبؼ٘ێٕبٖٚ ضٛظ ثٗ

 ڵێذ: ٚ ظٖ کبد قێ الیۀە ثۆ ئێّە ئبنکؽا ظٖ
 ّەکْ طیفلی ؼەضیغ، ّ زیؽو  ّ کەم ثێ نکەم ثێم 
 ێ زییەلنـــــّ ث کن ـــــــثێ ن، ّ کەم ـــــیە ثێهـــؾاّی

(0:4141) 
کە ٔبٌی ئبِبژەی پێعاْٚٚ  ،ربکە ؼقزیەن ٔیٓ  ِبٔٗ ئٗ

ٚرۆْ،  کی ئٗ یٗ رٛأٗ  ٚأٗ ِؽۆڤ چێژی ٌێججیٕێذ، ئٗ ٚەکٛرب
 .ڵكزیم ثکؽێٓ ؼ٘ٗ ک ثٗ یٗ ٘یچ نێٖٛ ٔبرٛأؽێذ ثٗ   کٗ
ٚ  ٚ ئیؽاظە ثە ضٛاقذ ٔٙب ؾأكذ ثە ؾأكذ رٗ

ڵ ٚیكزی پب ضۆنٗ .ثێذ ٚیكزی ٔٗ ضۆنٗ  ٚیكزی ثٗ ضۆنٗ
 .یعا کٗ ٚیكزٗ پێٕبٚی ضۆنٗ  ٔێذ ثۆ ِؽظْ ٌٗٗ ئ  ٖٚ ِؽۆڤٗ  ثٗ

ٛٚٔی ضۆنەٚیكزیعا ث ٔبٌی ئەِۀعە ٌە کۆِەاڵیەری

، ی گەٚؼەٚەِەرؽقیعاؼ ێکینۆڕثۆرەٚە کەٚرۆرە ؼەٚن
ٚ ئِٛێعی ضۆنەٚیكزەکەی قەؼەٚ ٔگَٛ   ٔەکب ثّؽێذ کە

ثجێذ، ضۆی ثە ئبنکؽا ٌە ظەؼظی ظٚٚؼی 
 ذ: ڵێ ضۆنەٚیكزەکەیەٚە ظٖ

 
 ضۆم فەؼظ ّ تەًِبم، ػەؾیؿم! ظڵ ڕەلە ّ

 ەم ظەؼظە ثێ تۆـــــــؽقن ثوکْژێ ئـــئەت  
 )ًبلی(ۆ الڵە ـــۆ ضـــعاؼی تــــــثە ثێ ظی

 ! خەة ُەقتبّە ئەم چەى فەؼظە ثێ تۆػە  

(..2141) 
ٔێذ ثۆ  ظٖ  ٖٚ ِؽۆڤٗ  ضۆنەٚیكزی ؼاقزەلیٕە پبڵ ثٗ

ضۆد ٌە ئبقزی  ٚ ظڵكۆؾی کە گەٚؼەیی ،ثیؽکؽظٔەٚەیەک
ٚ  کەقعا ٔەثیٕیزەٚەٚ رۀٙب ثە ضۆنەٚیكزەکەری ؼەٚاثجیٕی

ٌە نبکبؼێکی ثێٛێٕەظا ثۆ  .ئەٚیم ٌە ضۆد ثەؼؾرؽ ؼاثگؽی
 ڵێذ: ٖ ظئەَ الیۀە 

 
 ُەؼؾە گۆ، ّەفبیە ثێ، قەگێکە )ًبلی(ظّّؼ لە تۆ 
 ثۆچی ثبًگی ًبکەی ئەم کەلجە کە ًبًی ًبًییە 

(4:4141) 
 ، کەٚ ژأی ضۆنەٚیكزیەی اٚیئەٚ پێٍێٕبٔە ئبؾاؼ

ئبنکؽای  ەکیٔبٌی ثۆ ئێّەی ظؼکبٔعٚٚە ثٛٚٔەرە ئبِبژەی
ٚ  ئەگیٕب کەـ ٘ەیە ئەگەؼ ظڵ .ِؽۆڤبٔە ِەؾٔی ثٛٚٔی



 ئیسماعیل فەرەج ئەحمەد                         مشتێک لە خەرمانی بیری نالی     ئەحمەد                               ئیسماعیل فەرەج           مشتێک لە خەرمانی بیری نالی               

173                                                                                                                                                             174 

ٚ ژیبٔی ٌە ضۆنەٚیكزیەکی ؼاقزەلیٕەظا  ٚ ثیؽ خەقزە
 ئبقزی گەٚؼەیی ضۆی ثەظأەپۆنؽاثێذ ئەٚ ٚنبٔە 

ی ؾۆؼ ٌە ە، کە ضۆٔبٌی٘ەؼ ٘ەِبْ  ؟ ضۆثەؼاٚؼظثکبد
ثۀبٚثۀگەکبٔی ئەٚ قەؼظەِەی ٚەک ِەٚالٔب خەالٌەظیٕی 

ٚ نبیكزەرؽ  ٚ قیفەظیٕی ئبِٛٚظی ثە ثبنزؽ ؼۆِی
 ڵێذ:ٖ ظٚ  ەؾأێذئ

  
 ئەم غەؾەلەت تبؾە ثە تبؾە ّتّْە ()ًبلیب

 ثە ظّيەظ )هەثٌەّی( یْ )لْثجی لْثبة(ی ًبظەم    
(.2.141) 

ک  ؽۆڤی ٖٚکبٔی ژیبٔی ِکۆِەاڵیەریە  ٔبٌی چبالکیٗ
ٚ ٌەگەڵ یبقبکبٔی   یەکی ِیکبٔیکی ظأبٖٚ ٖٚ خٛاڵٔٗ

ٚ  کیٍیٍی ثیؽ  کؽظْٚٚ. ؾِبٔی کؽظۆرٗ قؽٚنزعا ثەؼاٚؼظی
 . ٖٚ کبیٗ  رٗ یٗٔی٘ێٕبٚ  یٗ قبؾی ٘ٗ ٚ ٚنٗ ؼچی خٛأکبؼی ٘ٗ

 .ٚأەی ئەؾِٛٚٔە کۆِەاڵیەرییەکبْ  رٗٗ یٔیٚکؽظٚ
ەریەکبْ رٛأیٛیەری ِبٔۀعێکی ٚؼظی چبالکیە کۆِەاڵی

ٌە ئەؾِٛٚٔێکی ؾیٕعٚٚظا ئەٚ چبالکیە  ٚ ثکبد
ثەٚ  .خۆؼاٚخۆؼأەی گەیبٔعۆرە رؽۆپکی ئبنکؽاکؽظْ

ٚ قۆؾِبْ رێکەڵی ئەٚ چبالکیە  خۆؼەی ٘ەقذ
ثزٛأیٓ ئەؾِٛٚٔی ٔٛێیبْ  کٛکبد، رب اقزەلیٕبٔە ظٖؼ

ٚ ٌە  ٌێعەؼ٘ێٕدیٓ، ئەِبٔە ٘ێؿێکی کۆِەاڵیەریٓ
ئەٚ ئەؾِٛٚٔبٔەْ  .٘ەیەظا ثٛٚٔیبْ  ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی

ٚأی  ؼفؽٖ ظەقزگیؽی ثٗ ٚ بْ ٘ەیەیثەؼظەٚاَ کبؼیگەؼی
 ضۆی ٚارۀی:                                                   .ؾأكزی کۆِەاڵیەری قەؼظەِەکەْ

 
 الیمی هەضؿەًی طەثؼە ُەهّْ کەًؿی غەؾەلن

 لبثیلی ضەؼثی ڕەّاخە ؾەڕ ّ ؾیْی هەثەلن    
(0..141) 

کبٔی  پێعاٚیكزییٗ  قزە کۆِەاڵیەرییەکبٔی ثٗ بٌی ٘ٗٔ
 ٘ؿؼثەٚ ِەؼخەی  ٛٚٔەرەٚەژیبٔی ِؽۆڤەٚە ثەقز

الیۀە  ٌٗ   ٖٚ فییٗ ٌكٗ فٗ  َ ؼٚأگٗ ێیبٔەٚە ثەؼێذ. ٌٗڕثە
نێٛاؾی  ؼٚأیٛٚەٚ یکۆِەاڵیەرییەکبٔ

ٚ ٌەٚێٛە ٔەضهەی ٘ؿؼقذ  ظٖ  ظاٚەرٗ نی  ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ
الی ٔبٌی ثٛٚە ثە  ٘ؿؼ. ْٚکۆِەاڵیەری ثۆ ظاڕنزٛ

ٚ کؽۆکی قۆٔگە کۆِەالیەریەکبٔی  پێهڕەٚی ٘ەقذ
ثیؽ ثزٛأێذ ؼەضٕەی ثٛٔیبظٔەؼأەی  کٛە، ربٚپێعیبؼیکؽظٚ

ثکبد، چٛٔکە ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی ٌە قەؼ ظٚٚ ثەخەقزە ثۆ 
ثٕەِب  .یٚ ثبثەر یثٕەِبی قەؼەکی ٚەقزبْٚ: ضٛظ

ٚ  أكذٚ ؾ ضٛظییەکبْ ثؽیزیٓ ٌە ثٛاؼی چێژی ٚنەئبؼایی
ٚ ئەؼٚا. ثٕەِب ثبثەرییەکبْ ثؽیزیٓ ٌە قؽٚنزی  ؼۆنٕجیؽی

ٔبٚاضٕی ئەَ ٘ەقزە ثە ثە٘ب کە ٘ەقزی ِبظی، 
نبکبؼەکبٔی ٔبٌی ٌەَ  (١٢٦:١٩)ەکۆِەاڵیەرییەکبْ ئبضٕؽاٚ

ثەٚ ٚؼیبیبٔە ضۆی پێکیەٚە  .ثٕەِبیە ضبڵی ٔییە ظٚٚ
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کؽظٔەٚەی ٚ ثیؽ ٚ ئبییٓ ٚنذ ٚ ظەؼاٚی ؼٖ ئباڵٔعْٚٚ
 ڵێذ:ٖ ظ ، کەی پێٛااڵکؽظْٚٚ. ٌەَ ثەیزەظاعأە٘ؿؼِۀ
 

 یی ظێْاًە هەکەى ئەی ػْلەال!)ًبلی(لۆهەیی 
 ئەهە هْظظێکە ؾەظەی لەطوەیی ظەقت پەؼییە         

(4.1141) 
 ئەٚ نێٛە ثیؽکؽظٔەٚأەْ، کە کؽظٚٚٔییەرییە

ٚ  فی ٌكٗ ی فٗ ٘ێٕبٔەکبیەی چۀعیٓ ؾاؼاٖٚ٘ۆکبؼی 
رێکی  ٚ ِبؼیفٗ فی ٌكٗ ٚ فٗ ثی ظٖٗ کی ئ یٗ پێگٗ ٚ کۆِەاڵیەری

ٚ ؼۆنٕجیؽیعا پێعاڕنزْٛٚ.  ڵگب ثٛٔیبظی کۆِٗ  گٛٔدبٚی ٌٗ
ی  پێگٗ  ِڕۆ ٌٗ ضبکی کٛؼظقزبٔعا ثٗ ی ئٗ یٗ ٚ پێگٗ ک ئٗ ٖٚ

ٚ پێهڕەٚی  ؼلبفڵٗ . ٔبٌی قٗ  کالقیکی ٔبقؽاٖٚ
 . یؼأعٔێزیەؾظاِ

 ٗ ٚ ث رێکی ئبٚا ثعٚێیٓ ثبثٗ  ٚێذ ٌٗ ؼ کبرێک ثّبٔٗ ٘ٗ
ظٚٚ ؼاقزی   ٖٚ ، ئٗ ٘ەڵؿٔێیٓیعا  کٗ کؽظٔٗ نٗ قەؼظەِی گٗ

 ِیبْ کٗ یٗ:  ٖٚ کبرٗ ِّبٔعا لٛرعٖ ؼظٖ ثٗ  ؼەکی ضۆی ٌٗ قٗ
ؼ  قٗ  کبرٗ ظٖ  ِزّبٔٗ  ٔعێزیٗ رّٗ َ ربیجٗ ئٗ .ٔعییٗ رّٗ ربیجٗ

 ی نٗ گٗ ٚە کٗ ؼٖ ٚؼٚثٗ ظٖ ی ٌٗ  ؼیٗ٘ؿٚ ؼەٚنە  نێٛاؾی ئٗ
 ، کەظاەٚرٕ ٚ پێهکٗ نٗ ٛاؼی گٗٚ ث ٌٗ ِیبْ ظٖٖٚٚ. ٚکؽظ

ٌکێهی  پٗ  ٖٚ ثێزٗ ٔعیٓ ٌىٛپۆی ٚای ٌێعٖ ؾۆؼ خبؼ چٗ
کبد.  ٔی ثۆچٛٚٔی خۆؼاٚخۆؼِبْ ظٖ ٔعیٓ قۆٔگەٚ الیٗ چٗ

ثۆیە رٛێژیٕەٚەل ٌەَ ِەؾٔە ِؽۆڤەی کٛؼظ ثەؼەٚڕٚٚی 

 .کبرەٚە ٚ قۆٔگەی ثیؽی خیبِبْ ظٖ چۀعیٓ ربیجەرّۀعی
ؼی ئەکۆڵیٕەٚە الی ٔبٌی ٘ەِٛٚ ئەٚ ثبثەربٔەنی ٌە قە

ی فؽاٚأی ٘ؿؼخێگەی ضۆیی ٘ەیەٚ یبؼِەری 
 کٛرب ،ەکبْیثٕەِب ثبثەریگەنەی کۆِەاڵیەریّبْ ظەظاد ثۆ 

ٚرؽەٚە ٌٛە ؼٚأگەیەکی ظیبؼٚ ئبنکؽاٚ پێهکەٚر
 ثڕٚأؽێذ.                                    ێیٌ

ٌەَ ؼاٚٔەگەیەٚە ٌە ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی ٌێکۆڵیٕەٚە 
 یؼیججٛٚٔ ثؽی رٗ  ٌٗ  کبد، کٗ ٔعێک ثبثەد ئبنکؽا ظٖ ٘ٗ

ٔعٚ ئبٚێزەی  پبثٗ ەکبْثبثەرٚ   ٚ ثبثەرییەکبْ ە ضٛظیٔ الیٗ
ی  ٔبٌی ٚەقزبیبٔە ئبٚێزٗ ظەثٓ. ژیبٔی کۆِەاڵیەری

  کبٔیهی کؽظۆرٗ گۆڕٖ ٔٗ  رٗ ِٛٚ ثبثٗ ٘ٗ .کزؽیکؽظْٚٚ یٗ
  برٖٛٚرٛأب ٘  کی ثٗ ییٗژۆڵۆیک قۆق . ِٖٚبؼیفەدِبی  ثٕٗ

  ثٗ  .ٚ ؼێكّبٔی ئبنىؽاکؽظٖٚٚ کبٔی ئبقّبْ خیبٚاؾیٗ
  کە ٌٗ ،ٚی ؼ ؾٖ قٗ کبٔی ِؽۆڤ ٌٗ ئبنکؽاکؽظٔی چبالکیٗ

ەٚە پێٕبقەی ڕ ثەضۆثٛٚٔ ٚڵعأی ؼاقزەلیٕەی ثبٖٚ ٘ٗ
ٚ  قزٗ ٔبٌی رٛأیٛیەری ؾۆؼ ثە ظیمەد خٗ کؽظْٚٚ.

ٚ خّٛخۆڵێکی کۆِەاڵیەرییبٔەی  ثٍکێٕێذ  ٖٚ ؼْٚٚ پێکٗ ظٖ
 ڵێذ:ٖ ظثعارێ. ٌە نبکبؼێکی ٔبیبثیعا 
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 بّ ّ ئەثؽۆت ئیٌتیطبثی کبتیجەــبڵی ثەیٌی چـــــــــض
 ْللە ّیجٌْ زبخییجەــْلطەی فەؼلی ئیجٌْ هـــیەػٌی ً

 ّ لەػجی ضەڵمی کؽظ تب یبؼی ضكتە ظاّی ضۆی ػەیت
 ضیؽقی الػیجە، بُْ گیؽەـەيوەکەی هي کەلجی ئـــض

 تیپی ؾّلفی تبؼ ّ هبؼ ،کكتە ّــلەنکؽی ضەططی ن
  بلیجەــتب غــــبلەم گیؽی ُێهــــبُی زْقٌی ػـــپبظن

 (::.ــ.:.1 41)
ظاد ٗ ئٚڵ  ٘ٗ  چٛٔکٗ ،ری یبْ ضٛظی ٔبٌی ضۆیٗ ِٗ ئٗ

 .ؼگؽێذ ؼ ئەؾِٛٚٔەکبٔی ژیبٔی ؼاقزەلیٕە چێژ ٖٚ قٗ  ٌٗ
ٔگبٚی  کبٔی ژیبٔی ئبقبیی ٘ٗ ئەؾِٛٚٔٗ  ؾٔٗ َ ِٗ الی ئٗ

ٚێٕی نؽۆڤەی  ٘ٗ  یبٔکبرٗٗ ئؼٚ ٘ؿٚااڵثٛٚٔی ثۆ   ِٗ کٗ یٗ
ٔعێک  ٘ٗ  ٘ێٕێذ، چٛٔکٗٗ ئَ  ؼ٘ٗ ی ٌێجٗ ٖٚ ٚ ثیؽکؽظٔٗ ثْٛٚ

  ِبٔٗ ، ثْٛٚ. ئٗ ثۆ ّٔٛٚٔٗ: کێم، ِبٖٚ ْ  د ٘ٗ قڵٗ ضٗ
ەثٕە ئ ی ژیبٔی ِؽۆڤعائەؾِٛٚٔ  ٌٗ ٚ ثبثەری ؼاقزەلیٕەْ

 ٚ ن ؼۆذ رؽی ٖٚ کبٔی رٗ قڵٗ ٚێٓ ثۆ ئبنکؽاکؽظٔی ضٗ ٘ٗ
 ظا َ نبکبؼٖ ٌٗٚ  رٓ ِبؼیفٗ  ِبٔٗ ئٗ (١٦٠ــ١٥٥: ٤) .ٌە ژیبٔعا ٔگ ؼٖ

 ثکەیٓ.  ٔٗ َ الیٗ قذ ثٗ رٛأیٓ ٘ٗٗ ئٚەن ّٔٛٚٔە 
 

 ّ ڕەًگیي ثە ُەهّْ ڕەًگ ّ ثێ ڕەًگن  یەن ڕەًگن 
 می زەلیمیـگ ڕژیی ػیهـــەم ڕەًگە ظەثێ ڕەًـث

(644141) 

ٚ ؼۆذ  ٔگ ؼٖ  کبٔی ثٗ لیٕٗ ؼاقزٗ  رٗ زبڵٗ  ٘برٖٛٚ
کزؽی  ی یٗ ِبْ کبریهعا ئبٚێزٗ ٘ٗ . ٌٗ  ؼیت کؽظٚٚە رٗ

ثبنزؽِبْ   کی ِبیٗ ئێكزب ثٕٗ ٚەکٛرب  . ئێّٗ ٖٚ رٗ کؽظٚٚٔٗ
ی ٔبٌی  ٚ پێٛظأگٗ ٔگ ثٗ ٚ ؼٖ ثۆ ظأبٔی کێم  ٔییٗ

ؼی ٚەٚە، کە قٕٛٔبٌیؼی ٘ؿٌە ضٛێٕعٔەٚەی  .ری کؽظٚٚیٗ
ٚ  ٌٗ  یکبٔەٚ ؼاقزیی کؽظٖٚٚ  پێٛأٗ ٘ؿؼ  ؼۆنٕجیؽیی ثٗ

یە ٔبٌی  ٖٚ ەٚ نێٛە ثیؽکؽظٔٗث.  ظا٘ێٕبٖٚ   ٖٚ یٗ ؼٚأگٗ
رەٚە. ثکبٔٛێ   ئێكزبی ئێّٗثۆ  ەِ ؼظٖ قٗرٛأییٛیەری ئەٚ 

ن ئبنکؽاکؽظٔی  یٓ. ٖٚ ی ثکٗ ٚ ظا٘ێٕبٔٗ ظؼک ثٗ ؽێذرٛأٗ ئ
ٕی ظاڕنز  ٌٗ ەیییبٔژۆٌقۆقیۆ ی ٖٚ ثیؽکؽظٔٗئەٚ نێٛاؾی 
ثبٚەؼظا کؽظٚٚٔی، کە  ٚ  ئبییٓ کبٔیظیبؼظە نؽۆڤەی

. ئەیەٚێذ رۆفبٔی ئبگؽ ثبٚەڕی ِؽۆڤ ضۆی ثیکۆژێٕێزەٚە
ظا  ِٗ ؼظٖ ٚ قٗ کبٔی ئٗ ییٗ ثٕچیٕٗ  ڵ ؾأكزٗ گٗ ٌٗ  ٔبٌی ژیؽأٗ

ئەؼکە   نی ثٗ ٚ ؾأكزبٔٗ ئٗ ٚ ی کؽظٖٚٚ ڵٗ ِبِٗ
٘ەرب ئەَ  . ٖٚ قزۆرٗ ثٗ  ٖٚ لٛؼئبٔٗکۆِەاڵیەرییەکبٔی 

ثبٚەڕ ثە ؾأكذ ەٚ ؼٚأگەیە ٌؼۆژگبؼە کەقبیەری ئبییٕی 
ٚ کزێجە  قٕٛٚؼی ئبییٓ ظێٕێذ، کە ئەٚ ؾأكزە ٌە

 .ثێذپیؽۆؾەکبٔعا  ئبِبژەیبْ ٘ە
 

 یی گؽیبًوعا ًێْ ظیعٍ  لَ  خۆنم ّ تبثَ
 یی طْفبًوعا  ًعّؼٍ تَ  لَ  ًْؼێکَ چ تَ

(.:141) 
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ِٛٚ نزێک  ٘ٗ  ڵکی ثٗ ٌە پبڵ ئەٚ ثبٚەڕەظا ضٗ
زەؼٚ ٌە ٘ەِبْ کبریهعا ٚەک کبرعا فبک ؾأیٛٚە ٌە یەک

رٛأیٛیەری ؾۆؼ چّکی گۆڕأکبؼی ٌە کە ظەؼۀدبَ، 
قزٕیهبْ ثکبد ٌە ثبقکؽظٔەٚە  ضٛظی ِؽۆڤعا ظٖ

ٚ  ٚڵی نؽۆڤەکؽظٔی ثۆچْٛٚ ثیبٔپەڕێٕێزەٚە ثۆکبؼٚ ٘ٗ
کبٔی قؽٚنزی  کؽظەٚەنی ریبظا ثعۆؾێزەٚە. گۆڕأکبؼیٗ

ٚ  بٔی ِبظیرؽی ژی کبٔی رٗ ثٗ کؽظٚٚەرە ٘ۆی گۆڕأکبؼیی ثب
قپبٚی  ثە ثٛاؼی کۆِەاڵیەرییەٚەی ٌکبٔعٚە. نزی چٗ

ٚ  ئٗ  ِٗ د ضٛظی ِؽۆڤ ضۆنی. ئٗ ٔبٔٗ ٔە٘ێهزۆرەٚە، رٗ
ئبنکؽا  فالرٛٔەٚە ؾۆؼ ثٗ  ٌە قەؼظەِی ئٗ  ، کٗ یٗ ٔٗ الیٗ

ک ضۆی  ٖٚ  ٔٙب نزێه، کٗ رٗ  ی ٖٚ ثبقی ٌێٖٛ کؽاٖٚ، ثٗ
  ؼ ٌٗ یم ٘ٗ ی )ثْٛٚ(کی ؼٖ ری قٗ . ثبثٗ ڕٖ ، ثبٖٚ ٖٚ ثّێٕێزٗ

  یبْ ثیٕیٓ ثٗ نی ئٗ ٚ پێکٙبربٔٗ ئٗ .ثیٕؽێزەٚە ڕظا ظٖ ثبٖٚ
پبڵپهذ ثۆ ضٛظی   ثٕٗ ٚ ظٖ ٖٚ ثٕٗ چڕ ظٖ  ٖٚ ڕٖ ٘ۆی ثبٖٚ

  کٗ  کییە، ؼٖ ری قٗ ِیٓ ثبثٗ کٗ ڕ یٗ ثبٖٚ .ڕ ضۆی ثبٖٚ
کبْ  قذ پێکؽاٖٚ ٘ٗ  خۆؼاٚخۆؼٖ  رٗ ؼ ثبثٗ ؼاِجٗ ثٗ
کدبؼ ٚؼظەکبؼی  ثە خۆؼێکی یٗ ٔبٌی (٣٢٥:١٢)ٚێذ. کٗ ؼئٗ ظٖ

   ڵێذ:ٖ ظٚە. ٚنٛثٙبٔع
 

 هل  کبتَ ع ظٍ هَ زیؽيی ظڵ ظاّی طَ  ْطییی تۆ لَـط
 کب ة ظٍ ؼٍ ّّ طَ غٌیَ نمی گْڵ تَ ػَ  ثْلجْلی هي لَ

(422141) 

ضٛظ رۀیبی   کۆِەاڵیەری الی ٔبٌی ٌٗکەقێزی ئبقزی 
ٚ  ؼٔدی ئٗ ٔدبِی قٗ ل ئٗ ِٗ . ئٗ ٖٚ ؼؾثۆرٗ ؾیبرؽ ثٗ

ٚ ٚێٕەٚ  ی ظیبؼظەٚ قیّبی ئٗ ٖٚ ٚؼظثٛٚٔٗ  ٌٗ  یٗ ؾٔٗ ِٗ
  رّبغٗ ربی لٗ ؼٖ ٚ قٗ ؾۆک ثبؼێکی ٔٗ  ٌٗ  ی، کٗ ربٔٗ ثبثٗ
یبٔعٚٚٔی ثٗ  گٗ ٚ عْٔگبٚی ٔبٚە ثۆ خٛٚاڵٔ ٘ٗ  ٖٚ قزٕٗ ثٗ

پڕ  ێزیٚ ؾیٕعٚ ؼاِٗ ٚ ثٗ ک ثبضی پڕ ثۆْ ئبقزێکی ٚا ٖٚ
                                            . ی ٔبقبٔعٖٚٚ ئێّٗ ٘ب ثٗ  ثٗ

ثۆ ە ؾیٕعٚٚ ؼۆنٕجیؽییەکین  نیعؽ الی ٔبٌی ٖٚ
ثە   ٖٚ ٚ ٚؼیبکؽظٔٗ ٚ ئبنزی ِطۆؼی ٚ ضٗ ؼاِی ظڵكۆؾی ِٗ

 ری اڵیٗ ٚ کۆِٗ ؼٚٚٔی ٚ گؽێی ظٖ ظاد،  ٔبخۆؼی ظەِبغعا ظٖ
ئەَ  یٔعثٛٚٔێک ال پبثٗ  خۆؼٖ  ثۆیٗ ریبظا ٘ەقذ پێٕبکؽێذ.

  ٌٗ  ٔعثٛٚٔٗ ٚ پبثٗ رٛأێذ ئٗ ظٖ کؽێذ، کٗ  ظیعٖ ثٗ  ؾٔٗ ِٗ
ؼ خّٛخۆڵێکی  ِٛاؼکؽظٔی ٘ٗ ٘ٗ  ؼثڕیٕعا، یبْ ٌٗ ئبقزی ظٖ

ئبٚاؾێکی   ثٗ یعا ی ظڵی نبعیؽأٗ ٚ رؽپٗ ٚ ٔٛٚقیٓ ضۆیی
ٚ گۆؼأی ژیبٔی  ْ گٛێ ثیكزی ثیٓ قٗ ری ؼٖ اڵیٗ کۆِٗ

ٚ  ٚؼٖ گٗ کۆِەاڵیەرییە  ٚ ئبقزٗ . ئٗ ٖٚ ڵعا ثڵێیٕٗ گٗ ٌٗ
  ٚ ٚؾٖ ثیٕؽێذ ئٗ ظٖ ظا ٔبٌینیعؽی   ی ٌٗ ؼچبٖٚ ثٗ
ی  ڵگب ٚ کۆِٗ کبٔی ِؽۆڤ گۆڕأکبؼییٗ  ثٗ  کٗ  یٗ، یٗ ٚؼٖ گٗ

ٚاربی   ٚ ٌٗ ٖٚ ضۆظاچٛٚٔٗ ثۆ ثٗ ،کٛؼظی پێٛظأگی کؽظٚٚە
ٚاربی   ک ثٗ ٚ نێٛاؾی فێؽکؽظٔی ٔٛێ ٔٗ یهزٓ ؼاقزی گٗ

ی ثۆ ئێّەی کؽظٚٚە  ٚ نبکبؼأٗ قٕٛؼظاؼکؽظٔی. ثەپێی ئٗ
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ضۆی ِؽۆڤێکی  ثە ثٕەِبیەکی گؽٔگی ؼۆنٕجیؽی ٔەرەٚەیی
٘بٚاؼی   ٚ نبکبؼأٗ گیٕب چۆْ ئٗ ئٗ . ثٖٛٚ  ٖٚ کبؼٚکؽظٖ ثٗ

ل  ْ ثبٖٚ کٗ َ ظٖ ٚ ظاٚای نکبٔعٔی ِبرْٗ  کٗ ؼی ظٖ گٗ ربؾٖ
 ەکەْ:ئظا  ٖٚ ٚٔٗٛجٔٛێ  ثٗ
 

  ّ ثَ تی ًَ ؼ ػبظٍ قَ  لَ  یی کۆًَ هَ  قبلی! ثَ
 ّثَ هی تَ ظ هبتَ ە یەن ًەّثە ظّيَـث  ثهکێٌَ

(.:4141) 
ٚ ٗ ٌؼی نیعؽەکبٔی ٔبٌی  ؼٚ ثیكزٗ ضٛێٕٗ

ْ ٘ۆنێکی  ضبٖٚ  کبرٗیبٔ ئێكزب ئٗ ە ربکٛٚ ِٗ ؼظٖ قٗ
 چۀع ثٛاؼی ثیؽٚ ثۆچٛٚٔی ظیبؼیکؽاٚظا  ٌٗ ٚ ری اڵیٗ کۆِٗ

کە  ٚ ؼاقزگۆییبْ ئەکبد. ِبؼیفەرێک، ٌێٛأٍێٛی ِبؼیفەد
ڵ  ٔیگبی گێچٗ ٔعیٓ گۆنٗ  ؼی چٗ قٗ ی چبؼٖ یییرٛأب

ٚ  ؼٖ ثٗ  ٚا ظەکەْ، کٗ  ٚ نبکبؼأٗ قبؾکؽظٔی ٘ەثێذ. ئٗ
ِبْ نێٛاؾ  ٘ٗ  ثٗ .ٔگبٚ ثٕێیذ رؽی ژیبْ ٘ٗ کی یٗ ٖٚ ثیؽکؽظٔٗ

  یذ. چٛٔکٗ ثکٗ  ضۆنذ پێٕبقٗ  ؾٔٗ ٚ ِٗ ک ضٛظی ئٗ ٖٚ
ٚ ظاظپەؼٚەؼی کۆِەاڵیەری  ٚ ظڵكۆؾی قزی ؼاقزگۆیی ٘ٗ

  ؼیٗ ٘ٛٔٗ  کٕیکٗ ٚ رٗ قذ ثٗ ، ٘ٗکەْ ئٗ ؾیبظِؽۆڤعا ٌە 
چێذ،  ظٖ ڕێٖٛ  ی پێجٗ ژیبٔی ؼۆژأٗ  ، کٗٓی کٗ ظٖ  نیبٖٚ

، ٓی کٗ ری  ٌێپؽقؽاٚاْ ظٖ ٚاڵٗ ٚ ؼٖ ؼْٚٚ ظٖ ٚ ٔبش  قذ ثٗ ٘ٗ
ٚڕٚٚیبْ  ؼٖ رٛأؽێذ ثٗ ئٗ  ەٚە ٔبٌیکەی  ریٗ ِبْ  ئبؾایٗ ثٗ ٘ٗ

ِبْ  ٘ٗ  . ٌٗ ٖٚ یٕٗ کٗٗ کبْ ٔ ٔبخۆؼیٗ  قڵ ٌٗ ثٛٚەقزیٓ.

کە ، ٓی کٗ ییبٔٗ ظٖژۆٌکٕیکێکی قۆقیۆ رٗ قذ ثٗ  کبریهعا ٘ٗ
ٚ  ؼٖ ثٗ  ٚضۆیٗ ؼێکی ؼاقزٗ یبْ پبڵٕٗ َ خۆؼٖ ئٗ

ٚڵی  ٘ٗٚ  ری اڵیٗ ژیبٔی کۆِٗ٘ەلیمەرەکبٔی ی  ٖٚ ؼاقزکؽظٔٗ
 . ٖٚ ضٛێٕٗ کبْ ظٖ خٛأٗ  ڵٛیكزٗ ٘ٗ   گۆؼأکبؼی نبیكزٗ

 .ێذؽٔ ئٗ الٖٚ ئبنکؽا ثٗ  کبْ ثٗ ٔبخۆؼٖ ٚ ٔب ظؼٚقذ  ٔٗ الیٗ
ٖٚ  ظا. ٌٗ قزٗ خٗ  ثٗ  یٗ ٖٚ ضۆیعا ٘ۆل ٘برٕٗ  ضۆی ٌٗ  ِٗ ئٗ

ٚ  ثٓ ظٖ کبْ ؾیبظ ٚاژٖ قزٗ ٚیكزیی ثۆ ظٖ ظٚاٖٚ ضۆنٗ ثٗ 
قذ  ظا ظٖ ی ٔبٌیکؽظٔەٚەی ٘ؿؼیؼیبی ثیؽ ظٖ  ڕاْ ثٗ گٗ

 ٚ ٔێذٗ ئ  الٖٚ لیٓ ثٗ کبٔی چٗ ؾِٗ َ ٘ەقزە ظێٖٛ کؽێذ. ئٗ پێعٖ
 ظاد.                                               گۆڕأکبؼی ظٖثەؼەٚ ٚضۆ  ٚڵی ؼاقزٗ ٘ٗ

ٚ  نٗ ئباڵٚ ٚااڵی گٗ یکٕیک کبؼ٘ێٕبٔی رٗ ٔبٌی ثٗ
ثبؼثؽظٔی  ثۆ ٌٗ  ٖٚ ٘ۆنٗ ی ٌٗ کؽظٔەٚەیٚرٕی ثیؽ پێهکٗ

  ٌٗ  ؾٔٗ ٚ ِٗ ئٗ  چٛٔکٗ . کؽظٖٚٚ  قزٗ ؼخٗ قزٓ ثٗ لجٗ چٗ
  ٚ ٌٗ ڵەداؼ ؼەٚ قٗ  کی کؽظۆرٗ نیعؽێکعا ظیپٗ  ٚ ظێڕِٖٛ ٘ٗ

ٚاربی   ؼظٚٚکیبٔی ثٗ ، ٘ٗ ٖٚ ٚرۆرٗ کٗ ڕۆن ظٚٚؼٔٗ ٔبٖٚ
  ثٛٚٔی ؼەٚاڵەد ٌٗ ٔٗ  . ٌٗ ٖٚ قزۆرٗ ثٗ  ٖٚ ظیبؼیکؽاٖٚ

ٚ  ؼ ؼەٚاڵەد ثٗ قٗ  رؽی ضكزۆرٗ ڕۆوعا ظیعێکی ٔێٖٛ
ٔە ٌە ثڕێذ. ّٔٛٚٔەی ئەَ الیە ڕۆن ظأٗ ٔێٖٛ ی ٌٗ  نێٛاؾٖ

 ڵێذ:ٖ ظ ئبنکؽایەٚ نبکبؼێکی ثە ثە٘بظا
 

 ثۆ تۆؾی ؼەُت ظیعە قەلبّّ هْژە خبڕّّة
 بم کە لە پێت چێت ظەهی خێت ثوبڵنـــــتؽق   

(0.1141) 
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٘ەِٛٚ ئەٚ ثبثەرە ؼەٚاڵەریبٔەی ٌە کؽۆکی چۀع 
ٚ ضۆنەٚیكزی ِؽۆڤبٔەی  ثبثەرێکی ژیبٔی کۆِەاڵیەری

٘ەِبْ نێٛە  ؼاقزەلیٕەی پڕ ٚارب ظەؼضكزٛٚە. ثە
ی ٌەٚ قۆٔگە  کٗ ٚیكزی ٔبٌی ثۆ ٔیهزّبٔٗ ضۆنٗ

  ؾیبرؽ ٌٗ  ک ظیبؼٖ اڵَ ٖٚ ۆخیەٚە ؾۆؼ ئبنکؽایٗ. ثٌٗقۆقیۆ
٘ۆی  ٚد ثٗ ؼکٗ ظٖ  ەٚە خێٙێهزٕی ٔبٌی ِی ثٗ ؼظٖ ظٚای قٗ

کەٚ  ؼ ؼەٚنی ٔبٚچٗ قٗ ثٗ   ی، کٗ ٚ گۆڕأکبؼیبٔٗ ئٗ
 . ٓظا ٘بر کٗ ِٗ ؼظٖ قٗ

ٚ ٚاڵد  ری ِؽۆڤبیٗ  َ ثٛاؼٖ ٌٗ کبٔی ٔبٌی ظا٘ێٕبٔٗ
ٚ پێٛیكزی  کی ِێژٚٚیی ِبیٗ ثٕٗ ، کە ئبنکؽایٗ ٚەٗ یؼقزی پٗ

ٚ  اڵد ٚ ثبکٛؼٚ ثبنٛؼٚ ؼۆژ٘ٗ ِبْ ظاڕنذ کٗ ٖٚ رٗ ثۆ ٔٗ
ِٛٚ  ی ٘ٗ ٚ کبرٗ ئٗ .ٔی ؾِبٔی ضۆیبْ ضبٖٚ  ؼۆژئبٚای کؽظٖ

ٚ  رٛأبکبٔی ئٗ  کبْ ٌٗ رییٗ ثبثٗ یەری اڵیٗ کۆِٗ ٚ ضۆیی  ؼخٗ ِٗ
ؼثڕیٕی  ٚ ظٖ نزٓ ٚڵی رێگٗ ثٓ، ٘ٗ ئبنکؽا ظٖ  ەظاؾٔ ِٗ
  ی ٌٗ ٚری کبؼی ظا٘ێٕبؼأٗ زبٌی ضۆی ؼٖ  ل ثٗ ظؼێذ، ثٗ ظٖ

  . ٔبٌی ثٗ ٖٚ قزێزٗ قٕٛٚؼێکی ظیبؼیکؽاٚظا ٔبٖٚ  ٚ ٌٗ ظٚایٗ
ک  ؼی ٚاڵد، ٔٗ ؼربقٗ ِب ثۆ قٗ ثٕٗ  ەرەیٚٔیکؽظ  ٖٚ کؽظٖ

  ٚ ؾأیبؼیٗ ٚاٚی ئٗ رٗ  ڵکٛ ٌٗ نیعؽظا، ثٗ  ٔٙب ٌٗ رٗ
قزی  ظٖ  ٚ ثٗ ثٖٛٚ ؼظا ٘ٗ قٗ  اڵری ثٗ قٗ ی ظٖ رییبٔٗ ِؽۆڤبیٗ
 . ٘ێٕبٖٚ

ٌە کۆربییعا ٘ەؼ ئەٚە ِبٚە ظٚٚثبؼەی کەِەٚە، کٗ   
 ڵێذ: ضۆی ظٖ

 
 ب ؼێ ثهکێٌیيـــب غْؼثەتێ ثـــی ،"یب تْؼثەتێ

 "ّ ئەگەؼ هبئەگەؼ هؽظ   )ًبلی(ُەؼ هًْتەظیؽە 
(١٢١:١٤) 

*** 
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 سەرەنجام

ٚ ئبِبژەیەکە ثۆ  ئەَ ٌێکۆڵیٕەٚەیە رێڕٚأیٓ
ئبنکؽاثٛٚٔی چەِکێک ٌە ٔبٚەڕۆکی ئەٚ کۀٛٚە گەٚؼە 

ئەِڕۆ الی ئێّە ثە ٔبٌی ٔبقؽاٚە.  ِبؼیفەرەی  ٔگٗ ؼ٘ٗ پڕ فٗ
ٚ کۆِەاڵیەری ٌە   ئەَ ظا٘ێٕەؼە ٘ەٚڵیعاٚە ژیبٔی قؽٚنزی

ؽی، ٚەک چۀع ثٛاؼێکی ؾیٕعٚٚظا ثە ثەؼ٘ەِی نیع
 ئێكزب ٌەثەؼظەقزی ئێّەظایە، ؼێه ثطبد.  کٛئەٚەی رب

ٚ  ریی قبیٗ ٌەَ رێڕٚأیٕەٚە ئێّە ثە کٛؼری ٌە کٗ
ٚ ؼٚأگەی  ٚ ثٛاؼی ؾِبٔەٚأی ٚ ؼۆنٕجیؽی ظا٘ێٕبْ
ٚ ثەؼ٘ەِەکبٔی ظٚاٚیٓ  ٖٚ ٌە ٔبٌی ٕبقییٗکۆِەڵ

ٌێکۆڵیٕەٚەکەظا ثە  ٌە، کٗ  گەنزٛٚیٕەرە ئەَ ظەؼۀدبِبٔە
ْٚٚ ظەؼظەکەٚێذ، کٗ ثیؽٚ اثۆچٛٚٔبٔەی ثبـ کؽ پێی ئەٚ

رییی  قبیٗ ٘ەقزی گٛٔدبٚ ثْٛٚ ثٗ ثٕەِبی پێگەیبٔعٔی کٗ
ییبٔەی ثۆ گٛٔدبٔعٔی   . ٌە ٘ەِبْ کبرعا ئەٚ رٛأب ٔبٌی
 ٚەکٛرب .ٚ ثەؼ٘ەِەکبٔی ثەکبؼ٘ێٕبْٚ فزبؼی ضۆیی ؼٖ

ظا ثٗ ثەؼظەٚاِی ٘ؿؼٚ خەقزەٚ  ٌەگەڵ گەنەی رەِەْ
ثەؼخەقزە ٘ب ثجێزە ِبیەی ئەٚ  ؼٖٚٗ پێهیبْ ثطبد. ٘

ٚ  ٚ رێڕٚأیٓ رٛێژیٕەٚە یٓکەقبیەرییە، کە ثزٛأثٛٚٔی 
 یٓ. ثەظٚاچٛٚٔی ٚؼظی ٌە قەؼ ثکٗ

ەٚە ثۆِبْ ئبنکؽا  ٌە نؽۆڤەی ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی
ریی ٚەن کؽظاؼێکی  قبیٗ ری کٗ قڵٗ ظەثێذ، ضٗ

ٚ فیؿیکی ثْٛٚ ثٗ ئبِبژەی ٚؾەیەکی ؾۆؼی  قبیکۆٌۆخی
یەکی پزەٚەٚە گٛاقزٛٚٔیەرییەٚە ثۆ ییٔی؛ ثە رٛأبظەؼٚٚ

کەقبیەرییەکی کۆِەاڵیەری ٚ  ظەؼەٚەی ضٛظی ضۆیی
 یبٔعٖٚٚ.  پێیگٗ

ٌێؽەٚە ٔبٌی ئەٚ ثٛاؼأەی ئبنکؽاکؽظٚٚە، کە ٌە 
ەکؽێذ. ئژیبٔی ئبقبییعا ثٛٚٔی ٘ەیەٚ کەِزؽ ظؼکیبْ پێ 

ریی  قبیٗ ٔگی کٗ ؼ٘ٗ ئەٚ ظؼوکؽظٔەی کؽظۆرە ثٕەِبی فٗ
ی ٌە قەؼ کەڵەکە یٚ چۀعیٓ پەیٛۀعیی چبالک ییضۆ

ظەؼٚٚٔیی   ٚ ٔەقزی ؛ ثە ثەؼ٘ەِی ؾیٕعٚٚ ٘ەقذْکؽظٚٚ
ٌە  .ضٛێٕەؼی ضۆیی ضكزٛٚەرە خّٛخۆڵ

ٚ رؽۆپکی  ثەؼ٘ەِەکبٔییەٚە گەٚؼەیی رٛأب
 ی ئبنکؽا ظەثٓ. کٗ ریییٗ قبیٗ کٗ

ٚ  کی: ِبظی ؼٖ ی قٗ ظٚٚ پێکٙبرٗ  ریی ٔبٌی ثٗ قبیٗ کٗ
ٌە  ٚ ئبقۆیی ضەِڵێٕؽاٚە.  ەری، یبضٛظ قزٛٚٔیکۆِەاڵی

ڵی  رەٚە ٘ٗ ٚ ِبؼیفٗ ٚ فێؽکؽظْ ٔێکی ثۆچْٛٚ ٘ەِٛٚ الیٗ
ٚ ثە ظەقزەٚاژەٚ ٘ەڵكٛکەٚری نبیكزە  قۀگبٔعْٚٚ

ٚ کۆِەاڵیەرییەٚە،  ظیبؼیکؽظْٚٚ، ٚارە ٌە الیۀی ِبظی
   کە ثؽیزیە ٌە رٛأبیی ،الیۀی قێیەِی ثەؼخەقزەکؽظٚٚە

 ٚ ٚ ثەؼظەَٚا پەیٛۀعییەکی ٘بٚقۀگظؼٚقزکؽظٔی 
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ثٛٚٔەرە فبکزەؼی گٛاقزٕەٚەی چۆٔیەری ئەٚ ظٚٚ 
ریی ٔبٌی ٌەَ قەؼظەِەظا. ثە پێی  قبیٗ پێکٙبرەیەی کٗ

ٚ  نؽۆڤەی ثەؼ٘ەِەکبٔی ٚێکچٛٚٔێکی یبقبیی
ریی ٔبٌیعا  قبیٗ ٚ قۆقیۆٌۆژی ٌە کٗ قبیکۆٌۆژی

ّبْ ٌە کی پێٛیكز یٗ ٔدیٕٗ ەکەْٚ. ٘ەؼچۀعە ئێّە گٗئظەؼ
خگە ٌەٚ  ،ریی ٔبٌی ٌەثەؼظەقزب ٔییە قبیٗ ژیبٔی ِێژٚٚی کٗ

ثۆیە ٌە  .ئەِڕۆ ٌەثەؼظەقزّبٔعاْ کٛثەؼ٘ەِبٔەی رب
پێی ثەؼ٘ەِەکبٔی ثێذ  ڕٚأگەی ئەٚ یبقبیبٔەٚە ثە

ظەقزٕیهبْ ظەکؽێذ، ظا ریی ٔبٌی چۀع ضبڵیکی ریب قبیٗ کٗ
ن ٌەٚأە ٌە ثٛاؼی ظؼوکؽظٔی ثیؽی ؼیبٌیؿِعا ؾۆؼ چبال

ثٛٚە، ٘ەڵٛێكزی ئبنکؽاٚ ؼٚٚٔی ٌە  قەؼ ظەؼثڕیٛە. ٌە 
ٚ قۆؾەٚە  ٚ پبڵٕەؼٚ ٘ەقذ ؼ ؼٚٚیەکی پێٛیكزی ٘ە

ئەڕیكزۆ ئبقب ضۆی ضۆی ٔبقیٛەٚ ضۆیی ثەالٚە پەقۀع 
ظأبٚە،  ی ِؽۆڤبٔەظاؼێؿی ضۆیی ٌە رؽۆپکی ؼێؿ .ثٛٚە

ٚ  ٘ەؼ ٌەٚ ؼێؿەی ضۆیەٚە ِبِەڵەی نیعؽی ٌەگەڵ ثبثەد
ئەِە ٚای ٌٗ ٔبٌی کؽظٚٚە  .کؽظٚٚە اکەقبیەریەکبٔع

ٚ کۆِەاڵیەری ظؼٚقذ ثؽەٚ  ثەؼظەٚاَ پەیٛۀعی ِبظی
ٚ  ٚ ٌێؽەٚە رٛأب گەٚؼەکەی ضۆی ثۆ ئەٚ ثەؼ٘ەَ پێجعاد

ئەِڕۆ ٌە ثەؼظەقزی ئێّەظاْ ضكزۆرە  کٛظا٘ێٕبٔبٔەی رب
رییە ظیبؼەی ریبظا  قبیٗ کبؼٚ ئەرٛأؽێذ ضٛظی ئەٚ کٗ

 ظەقزٕیهبْ ثکؽێذ. 

ەی ٌە ٔێٛەڕۆکی نیعؽەکبٔییەٚە ثۆِبْ ئەٚۀع
کە ئبنکؽایە، ؼۆنٕجیؽی ثؽیزییە ٌە ظٚٚ ثەنی قەؼەکی، 

ثەنێکیبْ ِبظیەٚ ئەٚیزؽیبْ کۆِەاڵیەری، ئەَ ظٚٚ الیۀە 
ەرٛأؽێذ خیب ئظا  ٘ەؼظٚٚکیبْ ٌە نیعؽەکبٔی ٔبٌی

ثەنە ِبظییەکەی ٘ەِٛٚ ئەٚ نبکبؼأە  .ثکؽێٕەٚە
ٚ  ؼگەی ِبظی ِؽۆڤظەگؽێزەٚە، کە ثبـ ٌە ثٕەٚ ثب

ەکەْ. ئ رؽی ِبظی ٚ ٘ەؼ ثبثەرێکی  ژیٕگەٚ قؽٚنذ
رؽیبْ ٘ەِٛٚ ئەٚ نێٛاؾأە ظەگؽێزەٚە، کە  ثەنەکەی

ٚ ِبِەڵەی  ٚ قۆؾی ظەؼْٚٚ ثؽیزیٓ ٌە ضۆنەٚیكزی
ٚ ثە رۀگەٚە  ٚٔەٚەٛث ٚ ثەؼەٚڕٚٚ ٚ ئبییٕی کۆِەاڵیەری

ٌی ٌە ٔب   ٚ رٛأبیی رؽ. ئبقذ ٚ ثٛاؼە ِؽۆڤبیەریەکبٔی ٘برٓ
ثٛاؼەکبٔی ریٛؼی ثٛٔیبظی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی 

ەکؽێذ ٚەن ثٕەٚ ٘ێؿێکی کبؼای ئەٚ ئکبرەٚە،  ٔؿیکّبْ ظٖ
 ثڕٚأیٓ. بْە ٌێیأثٛاؼ

ؼ ِؽۆڤێک ٌە ٘ەٚڵی ظؼٚقزکؽظٔی  ٔبٌی ٚەن ٘ە
کبٔی ؼۆنٕجیؽی،  ِکٗ پەیٛۀعیعا ثٛٚە. ٌەَ ؼٚأگەیەٚە چٗ

گەیەٚە ٚەن ڵگبی ٌەٚ ؼٚأ نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی کۆِٗ
ٌفبثێذ ؼێىطكزٛٚە، ئەَ الیۀە ٌە قەؼەربکبٔی ژیبٔی  ئٗ

ثەؼظەَٚا کە کبد، ثەٚەی ئبنکؽایە، ٗ ئٖٚ ظەقزپێ ضۆیٗ
ٚ ضٛێٕعٔەٚەظا ژیبٚەٚ ِبِەڵەی  ٚ کزێت ٌەگەڵ ٔٛٚقیٓ

   ٚ ِبِۆقزبی ثە رٛأبیی کؽظٚٚە، نبؼٚ ظێٙبد
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ظاٚە، ئەِەل  ٘ەٚڵی رەٚاٚی فێؽثٛٚٔی ٚظۆؾیٛٔەرەٚە
کە ظیعٚ ٘ەڵٛێكزێکی ربیجەری ٌە  ،ئەٚ فبکزەؼەی ثۆرە

ڵگبکەیعا پێ ثعاد،  ثٛاؼی ؼۆنٕجیؽی کۆِەاڵیەریی کۆِٗ
ؾۆؼ خبؼ  .ەرٛأیٓ ٌێی ثعٚێـیـٓئئێّە ئێكزب ثەٚ خۆؼەی 

ٚای ٌێٙبرٛٚە ثۆ ظەٚڵەِۀعی ثیؽٚ گەنەی ئەٚ 
ؼۆنٕجیؽییە پۀبی ثۆ ثبثەری ثێگبٔە ثؽظٚٚە، یبضٛظ 

ٚەک  ،ٚٚی ثە ثٕەِبی ٌەگەڵعا ظاْٚ٘ەٚڵی کێجەڕکێی ؾیٕع
ئەٚ نیعؽأەی ثەؼەٚڕٚٚی کەقبٔی ثە رٛأبٚ 

پێم ضۆی  ییظەقەاڵرعاؼٚ نبعیؽأی ثە رٛأب
 رەٚەٚ قەؼکەٚرٕی ریبظا ثە ظەقزٙێٕبٚە. کؽظٚٚٔە

ٚأە ؼٚٚٔجیؽیەی  ٌە ئۀدبِی ئەٚ ئەؾِٛٚٔە ثەؼفؽٖ
ٔبٌی ضبٚۀی ثٛٚە ٘ەٚڵی ثەظەقزٙێٕبٔی ؾیبرؽی ریبظا 

ْ رب گەیبٔعٚٚٔی ثٗ رؽۆپکی قەؼکەٚرٕی ئەٚ ظاٚ
ٚ ثێ ئبؼایم ٌە قەؼ  ٘ەٚڵیعاٚە ضۆی ؾاڵجکبد .کێجەؼکێە

ٚ  ٚ ضۆنەٚیكزی نبٔۆی ژیبْ ؼۆڵی ثەؼظەٚاِی ؼاقزی
ٚ گۆڕأکبؼی ثجیٕێذ. ؾۆؼ  ٚ پێهکەٚرٓ ٚ گەنە پێگەیبٔعْ

خبؼ ٌە ظاڕنزٕی ئەٚ ؼۆڵە نبؼقزبٔییە ؼاقزەلیٕەیەظا 
ٚ ٔبظیبؼٚ ٘ەژێٕەؼی ٚەک ِەرەڵ  ەکیچۀعیٓ ئبِبژەی الٚ

ٌە ثیؽی کۆِەاڵیەری ئێّە ئەظاد. ئەٚ ئبِبژأەی کؽظۆرە 
کۆِەڵە ثٕەِبیەکی قزٛٔی ٌە ضٛظی ؼٚٔجیؽیعا ثۆ 
پێگەیبٔعٔی ثیؽی ِؽۆڤبیەری رب ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی 

ڵگبی پێ ظەٚڵەِۀع ثکبد. ئەِەل ٌەٚ رٛأب  کۆِٗ
ەچیٕە ٔێٛ ئکە  ،ٔەظایەظا ظیبؼە. ٌەٚ کبرب ثێٙبٚربیەی ٔبٌی

ەکؽێذ ٌە ئٖٚ. ئەٚ کبرە  ؼٖ ثەؼ٘ەِەکبٔی ئەَ ظا٘ێٕٗ
ؼِبٔەٚە پؽقیبؼ ثکەیٓ، یبضٛظ چۀعیٓ ٘ؿ٘ەژأعٔی 

پؽقیبؼ یەضەِبْ ئەگؽێذ، ثەٚەی ٔبٌی ٌە ؼٚٚی 
ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔی، کٌٛزٛٚؼی ضۆِبڵیەٚە ٘ەٚڵیعاٚە 

ە ثٕەیەکی رۆکّە ظاڕێژێذ، ؾۆؼ ثٛاؼی ئەَ الیۀە ثکبر
 ثەڵگەٚ ثۆ ٔەٚەکبٔی پبل ضۆی خێجٙێڵێذ. 

عا ثۆ ەکبٌٔٗ قەؼۀدبِی ٚؼظثٛٚٔەٚەٚ ثەظٚاچٛٚٔ
 ثٕەِبکبٔی ظا٘ێٕبْ الی ٔبٌی،  ظٚٚ ؼای خیبٚاؾ

ٖٚ، کٗ ٗ ظەکبر ّبْ. یەکەِیبْ ٌەٚ ؼایە ٔؿیکظەؼئەکەْٚ
ــ  َ نبعیؽٖ قبیکۆڵۆخیی ظیبؼظەی ظا٘ێٕبْ الی ئٗ

ە ٌەَ ؼایەٚە ک قؽٚنزی. چٛٔک ، ٔٗکۆِەاڵیەرییە
 ەکی قؽٚنذییٚ رٛأب ظەقزەٚاژەیەکی رەِِٛژاٚی

ٚ ٔبٚاؾە  ظا٘ێٕبْ ثە الظاْ، کە پێعؼاٚی ٔبظیبؼ ظەؼظەکەٚێذ
ٚ ضٛاقزی ئبقبیی ؼۆژأە رێپەڕیبْ  ٔبٚؾۀعکؽاٚە ٌە ثبـ

ٚ  ٌەثەؼئەٚەی گؽٔگیی ثە فبکزەؼی ظؼٚقزجْٛٚ .ٔبکبد
بٔی ٚ ؼۆنٕجیؽی، نبؼقز پێگەیبٔعٔی ؼٚٚی کۆِەاڵیەری

ٚ ٘ەٌی  ؼیەکبٔی ظا٘یٕبْ٘ؿرب ثەظٚاچٛٚٔی ثٕەِب  ٔبظاد.
ٚأزؽ ثکبد. ٌە  ٚ کۆِەاڵیەری ثەؼفؽٖ ثٛاؼی ژیٕگەی ِبظی

ٚەک  (ِۆضە)ؼی ٘ؿؼای ظٚٚەِعا ظا٘ێٕبْ کؽظاؼێکی 
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ٚایە، کە ِبِەڵە ٌەگەڵ  ٘ؿؼرؽی  کبٔی ؼکٗ ٘ەِٛٚ ئٗ
ٚ ثٕەی  کبد ئەٚ کۆِەاڵیەریعا  ژیٕگەی ظەٚؼٚثەؼی ِبظی

ەڕێژێذ، ئەٚەنی ئبنکؽایە، کٗ ٌە ئٕجیؽی ظاؼۆن
ثەؼ٘ەِەکبٔیعا ٔبٌی ٌە ٘ەٚڵی ثەؼظەٚاِی نؽۆڤەکؽظٔی 

ؼ  ٚ کۆِەاڵیەری ضۆیعا ثٛٚە. ٌە ٘ە ظەٚؼٚثەؼی ِبظی
ٚ ٔبضۆنعا، ٌە فبکزەؼ گەڕاٚە. ٌە ٘ەِبْ  ؼٚٚظاٚێکی ضۆل

ؾِبٔەٚأییە    کبریهعا ٘ەٚڵی ظاٚە ٌە ؼێگبی ئەٚ رٛأب
ەیجٛٚە، ثە نێٛاؾێکی ظا٘ێٕەؼأە ثەؼەٚ ٖٚ، کٗ ٘ ؾۆؼەیٗ

قۆٔگەی پەقۀعیبْ ثجبد. ئەِەل ثؽیزییە ٌە 
ؼەقۀبیەری. ثە یەکێک ٌە ضەقڵەرە قەؼەکییەکبٔی 

ظا٘ێٕەؼأەٚ  ٘ؿؼِۀعأەی ظا٘ێٕبٔەٚە ٚاثەقزەیە. ثیؽی
. ئەِەل ضبڵی ئەگەیۀێذ ؼەقۀبیەری ٚاربی ظەگّۀیی

ا٘ێٕەؼ، کە ثٗ ٚ ظ ٘بٚثەنە ثۆ ٔبقیٕی ثٛاؼی ظا٘ێٕبْ
ٚ ظؼێژەپێعأی ضٛێٕعٔعٔەٚەی ضٛظی  ثەؼظەٚاِی
خۆؼاٚخۆؼەی ریبظا  قەٌیمەی، ئەٚ ٚاربٚ   نبعیؽأٗ

ڕٚٚی  د ٌە ثٛاؼەکبٔی ضكزٕە ثٗ ربیجٗ .ظیبؼیکؽظٚٚە
ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ ثە  ظاٚ چبؼەقەؼ ثەظٚاچْٛٚ ٚ ئبقزۀگ

ٌە ٚ گۆڕأکبؼی  ٚ پێهکەٚرٓ نێٛەیەکی گهزی ثۆ گەنە
ثؽەٚیبْ پێجعاد. ظا٘ێٕبٔی ٔبٌی ٌەٚ  ظاڵگب ٚ کۆِٗ ەریکەقبی

ٚ  ٚ کۆِەاڵیەرییەکبْ ٌە فبکزەؼە ِبظی کە پێٛظأگەٚە ظیبؼە،
ٚأی ثیؽی ضۆیەٚە ثٛٚە ثٗ  ثەؼفؽٖ   چەقپبٔعٔی رٛأبیی

ضبٚۀی ثڕیبؼظاْ. ثەَ فبکزەؼأە رٛأیٛیەری ٔەِؽی ضۆی 
بِی ٌە ظا٘ێٕبٔە پڕ ٚاربکبٔیعا ثٙێڵێزەٚە. ٌە ئۀد

ٚ  ۆخیٌٚ فیكیۆ ؼی٘ؿئبٚێزەثٛٚٔی ئەٚ رٛأبٚ ٘ێؿٚ پێؿە 
ٚ ظیعی  خەقزەییەی ضبٚۀی ثٛٚە، ٌەگەڵ ؾأكذ

کؽظٚٚٔی ثٗ ثٕەِبی ئەٚ  عاٚ قؽٚنزی ضۆی کۆِەاڵیەری
 ەکەْٚ.ئظا٘ێٕبٔەی، کە ئێّە ٌە نبکبؼەکبٔیعا ثەؼچبِٚبْ 

ەکەٚێذ، کٗ ٔبٌی ظەقەاڵرێکی ئٌە ثٛاؼی ؾِبٔەٚأیعا ظەؼ
ٚ گەٚؼەی ٌەٚ ثٛاؼەظا ٘ەثٛٚە. ٌە ئۀدبِی  ٚاْٖ ثەؼفؽ

رؽی  ئەٚ نبؼەؾاییە ؾۆؼەٚە پەیعاثٛٚە، کە ٌە ؾِبٔەکبٔی
ٚ فبؼقیعا ٘ەیجٛٚە، رب ئەٚ ؼاظەیەی  ٚ عبؼەثی ٚەن رٛؼکی

ثٕەِب ؾأكزیەکبٔی رؽۆپکی ؾِبْ ٔبقی ٌێ گٛاقزٛٔەرەٚە 
 ضۆیی   قٕٛٚؼی رٛأبی ٚ ثۆ ٔێٛ ؾِبٔی کٛؼظی

گۆڕیٕەٚەی ثبؼە ِبظییەکبٔی  ؼێگەی ەٌ .ەپێعیبؼیکؽظٚٚ
 ٚ ثە پێچەٚأەٚە.  ەکبْضٛظی ؾِبْ ثۆ الیۀی کۆِەاڵیەری

َ  کزؽ. ئٗ ٚ ئبضبٚرٓ خیبٚاؾْ ٌٗ یٗ ی ٔٛٚقیٓؾِبٔ
ری  قزٕیهبٔی کؽظٖٚٚ. چٛٔکٗ ٚیكزٛٚیٗ خیبٚاؾییٗ ٔبٌی ظٖ

ٚ ؾِبٔەٚأی کٛؼظی ظاڕێژێذ. ثۆ  ثٕەٚ پێکٙبرەی ٔەرەٚەیی
ؾِبٔی کٛؼظیی ٌە ئبقزی ضۆی ؾیبرؽ ئەٚ قەؼظەِە 

َ کبؼەی، کٗ کؽظٚٚیەری ٘ەژێٕەؼەکبٔی    ثەؼؾکؽظۆرەٚە. ٌٗ
٘ێٕبٚەرە ٚ نێٛاؾی ئبضبٚرٕی  ٚ گۆڕأکبؼی ژێی ظۀگ

کبیەٚەٚ ثەؼەٚڕٚٚی ٘ەِٛٚ ٔەرەٚەی کؽظۆرەٚە. ثٗ 
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 ەیپێٛظأگ ٚکؽظٚٚە ثۀٛٚقیی خۆؼێک، کٗ ؾِبٔی 
ئەٚ کبربٔەی ئەَ . ضكزٛٚەرەڕٚٚی ٚ ظؾێٛٔبٚاؾە یؼەٚن

ِەؾٔە ثەیزێکی نیعؽی ٔٛٚقیٛٚە گٛێی ثە ظەٚؼٚثەؼٚ 
٘ێؽل ٔەظاٚە ثە ٘ۀعی ؼاقزی ثەؼظەٚاِجْٛٚ، ثۆیە 

ٚ ثەؼەٚ  رٛأیٛیەری ؼەٚنی ؾِبٔەٚأی پەؼەپێجعاد
ٚ ثەؼەٚڕٚثٛٚٔەٚەی ؼاقزەٚضۆی ظەؼەکی  کبؼیگەؼی

ٚ  ثکبد. ٌە ٔبِە کەثکبرەٚە رب چبٚظێؽیی گەنەکؽظٔە
ٔی ثۆ ظەؼەٚەی کٛؼظقزبْ ئەَ ضەقڵەرە ٔٛٚقیٕەکب

٘ەؼ چۀعە ثڕێکی کەِی ثە ظەقذ ئێّە  .ەکؽێذئثەظی 
 گەیهزٛٚە.

ؾِبْ ثٕەِبٚ پێکٙبرەی ثٛٚٔی ٔەرەٚایەرییە. ثۆیە ٌە 
ئۀدبِی ٌێکۆڵیٕەٚەکەظا ظەؼکەٚد، کٗ ٔبٌی چۀع ئبقزێکی 

ٚ ظا٘ێٕبٔی ؾِبٔی ٔٛٚقیٕی کٛؼظیعا  گؽٔگی ٌە ثەکبؼ٘ێٕبْ
 عاٚە. ثٕەِبی چبٚظێؽیی ٌٗ ثەؼ٘ەِەکبٔیؼەچبٚکؽظٚ

ئبنکؽاْ، کٗ ثؽیزیٓ ٌە ظٚٚ ثەل: ثەنێکیبْ کؽۆکێکی 
کۆِەاڵیەرییبْ ٘ەیە، کٗ ٌە چبالکیی ؾِبٔەٚأی 

ری ٌٗ ثٛاؼی  ثٗ ربیجٗ .ٖٚ ٔٗ ظٖ ٔگ ظٖ کۆِەاڵیەریعا ؼٖ
 ضٛێٕعٔعا. 

ثەنی ظٚٚەِیبْ ثؽیزییٗ ٌەٚ ئبقزە ظیبؼیکؽاٚەی، 
ەکبٔەٚە گٛاقزٛیەرییەٚە ثۆ پەیٛۀعیی ِبظیی ٘ۆکبؼەکٗ ٌە 

ٚەک ثێژەؼٚ گٛێگؽ،  ضٛظؾیٕعٚٚ، چ ثە ثەؼاٚؼظکؽظْ، یب

ٚ رێگەیبٔعٔی پەؼٚەؼظەیی. ٌە  یبضٛظ ٚەن گٛاقزٕەٚە
ٚ  ٚ قەؼظەَ ثەنی ظٚٚەِعا چٛاؼ ضبڵی ئبنکؽا ٌە کبد

ظا رێجیٕی  ٚ ظؼکبٔعٔعا ٌە ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌی ٔٛٚقیٓ
 ظەکؽێٓ.

ؾِبٔەٚأیم الی ٔبٌی ظٚٚ ئبقزی ٘ەڵكٛکەٚری 
ثەنە. ثەنێکیبْ ثۆ ثەؼؾی ئەٚ کبؼظأەٚأەیە، کە ثە 
ثبثەرەکبٔەٚە ٌکبٚە، ٚەک ٘ەڵجژاؼظٔی ئەٚ پەیٛۀعییبٔەی 
ٌە ظاڕنزٕی ؾِبٔەٚأیعا کؽظٚٚٔی ثٗ ئبِبژەٚ ثبثەری ٔٛێی 

رؽیبْ پبثۀعی ثەنی  پێ ظؼٚقزکؽظْٚٚ. ثەنەکەی
ٚەٚ رٛأیٛیەری ثە یەکەِە، ٚاثەقزەی ئەٚ الیۀەی کؽظٚ

 نێٛاؾی ٘ەڵٛێكزەٚەی ثٍکێٕێذ. 
ل، کٗ الی ٔبٌی ثؽیزییە ٌە پێکەٚە  ٚ ٚارب ئبقزی ظەق

ٚ  ٚ ظاڕنزٓ ٌکبٔی ثبثەرەکبْ ٚەک ئبِبظەکؽظٔی ثبثەد
پێکەٚە ٌکبٔعٔی ؼٚٚٔکؽظٔەٚە، یبضٛظ ٚاربٚ ِەثەقذ 

ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٚؼیبیبٔەی ثٛاؼی  گۆڕیٓ ثە ظیبؼیکؽظْ
َ ئبقزەیبْ ٌە رێڕٚأیٕی ٘ەِٛٚ ثبثەرەکبٔی ئبِبژەکؽظْ. ئە

ٚ الیۀە ظەؼٚٚٔییەکبٔعا  ٚ کؽۆک ظا ٌە ؼٚاڵەد ٔبٌی
ئبقزی ثبٚەڕٚ ظەؼثڕیٕی ئەٚ چۆٔییەری ظەؼظەکەْٚ. 

 ثٕەِبیبٔەی ثە ثەؼاٚؼظکؽظٔێکی نیبقزەٚە ٘ەڵجژاؼظٚٚە. 
ییبٔە ٌە ثەؼ٘ەِەکبٔی ٔبٌیعا ؾۆؼ ژۆٌۆیرێؽٚأیٕی قۆق

کؽێذ چۀعیٓ قۆٔگەی ریبظا ٚأە، کٗ ظە ثەؼفؽٖ
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ییەٚە ژۆٌۆیەقزٕیهبْ ثکؽێذ. ٌەٚ ؾاؼاٚە قۆق ظٖ
کبرەٚە، کە ئبِبژە ثە ؼێکطكزٕە  ٔؿیکّبْ ظٖ

ڵگب ظەظەْ. ئەَ الیۀە ٌە ؼێگبی  خۆڕاٚخۆؼەکبٔی کۆِٗ
ٚ گەنەی ثیؽی ضۆیەٚە پێی  ٚ ٘ەقزی ٘ەڵكٛکەٚد رێجیٕی

ەؼظا ٚ قەؼظەَ گۆڕأکبؼیی ثە ق ٚ ثە پێی کبد گەیبٔعْٚٚ
ٌەٚ رێڕٚأیٕەٚە ظەؼظەکەٚێذ، کٗ ٔبٌی ضۆی ٌە  ٘ێٕبْٚ.

کۆِەاڵیەری، ئبییٕی،   ِکٗ رۆڕێک پەیٛۀعیی ٌٗ چٗ
٘زع ئباڵٔعٚٚەٚ نێٛە . ئبثٛٚؼی، ٔیهزّبٔی، ؾِبٔەٚأی..

کۆِەاڵیەریی ثۆ ربکەکەـ   ثبؾٔەیەکی ظاِەؾؼاٚەیی
ظاڕنزٛٚە، کە ظەرٛأؽێذ ٚەک ئبِبژەی پێکٙبرٕی ثٛٔیبظٚ 

زەِی کۆِەاڵیەریی ئەٚ قەؼظەِە ثۆ ئێكزبٚ ظا٘برٛٚ قیك
ٚ ثەؼظەٚاَ ضەقڵەرەکبٔی پێگەیهزٕی  قٛٚظِۀع ثجێذ

ٔبٌی ٘ەژأعٔی ِەثەقزی  ی  ریبظەقزٕیهبْ ثکؽێذ. ؼێچکٗ
ٚ  ٚ ؼێکطكزٕی ژیبٔی ِبظی کؽظاؼی ٘ەڵكٛکەٚد

َ نبعیؽٖ  ی الی ئٗژۆٌۆیظیعی قۆق ثٛٚە. کۆِەاڵیەری
ٚ  ٚ ؼٚٚٔجیؽی ریی قبیٗ یۀەکبٔی کٗظایٗ، کە ال ٌەٚ ثٛاؼأە

ظا٘ێٕبْ ٌە ؼێگبی ؾِبٔەٚە ثۆ ٚاربیەکی نبیكزەٚ 
کؽظٚٚٔی  .ٖٚ پەقۀعی ثٛاؼی ژیبٔی کۆِەالیەری ثگٛێؿێزٗ

ثٗ ٚاربٚ ثٕەِبی ؾأكزی کۆِەاڵیەری ثۆ ٔەٚەکبٔی 
، کٗ رب ئێكزب ثە ثەؼؾی  ٚ پبل ضۆی قەؼظەِی ضۆیی

 ِبٚٔەرەٚە. 

پێکٙبرە کۆِەاڵیەرییەکبٔی  ٔبٌی چّکێکی چۆٔییەری
ِؽۆڤبیەریی ظیبؼیکؽظٚٚە. ٌەٚ ضبڵەٚە ثە نێٛەیەکی 
ئبنکؽارؽ ٌە ثەؼ٘ەِەکبٔییەٚە چۆٔیەریی ثەظەقزٙێٕبٔی 

ڵگبی  ضەقڵەرە کۆِەاڵیەرییەکبٔی ِؽۆڤی ٌە کۆِٗ
ثیؽی گەنەقۀعٔی  ٚ کٛؼظەٚاؼیعا ظەقزٕیهبْ کؽظٚٚە

پێٕبقەی ری ثٗ  رب ئەٚ کبرەی کؽظٚٚیٗ ،پێٛە ٌکبٔعٚٚە
ری  ٘ب رٛأیٛیٗ ؼٖٚ . ٘ٗ ڵگب کۆِٗپێکٙبرەی ثٕەِبکبٔی 

ریّبْ ثۆ  اڵیٗ کبٔی ؼۆنٕجیؽی، نبؼقزبٔیەری، کۆِٗ ِکٗ چٗ
ٖٚ، رٛأیٛیەری پێگەٚ ؼێٛگەی  خگٗ ٌٗ .ئبنکؽا ثکبد

ٚ  نیعؽی کالقیکیی کٛؼظی ٌە ٔبٚچەکەظا ظیبؼیجکبد
ەِب ثیکبرە خێگەی قەؼٔدی ظەٚؼٚثەؼ. ٔبٌی ؾۆؼ الیۀی ثٕ

ۆڵۆخییەکبٔی کەقبیەری ٌە ثەؼ٘ەِەکبٔیعا یقۆق
٘ەڵچٕیٛٚە. ٌەٚ پێگەٚ ؼێگبٚ رٛأبی ؼٚٚٔجیؽییە 

رێکەڵی  یثبٚەی ٔێٛضۆٚ ظەٚؼٚثەؼی ضۆی یکۆِەاڵیەریە
ریی کۆِەاڵیەری کؽظٚٚە؛ کؽظٚٚٔی ثٗ  قبیٗ پێکٙبرەی کٗ

کبؼا ثۆ ظەٚڵەِۀعثٛٚٔی ئەؾِٛٚٔی گەنە  ٌێکێکیکبؼ
ربیجەد ئەٚأەی ئبِبژەی ٚاربظاؼیبْ  ثە .کۆِەاڵیبرییەکبْ

یٗ. ٔبٌی ٌێؽەٚە رٛأیٛیەری ٌەگەڵ  ٘ٗ ئەٚ ِەثەقزە ثۆ
، ثەؼظەٚاَ ٌە ظیعٚ  ژیٕگەی کۆِەاڵیەریعا ثیگٛٔدێٕێذ

 ٚ ٚاربی ٔٛێعا ضۆیّبْ ٌەگەڵعا ٔٛێ ثکبرەٚە. ثۆچْٛٚ
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ٚ کٛؼری  ک ثێ کەَ یٗ ٖٚ ٚ ٌێکۆڵیٕٗ ٘یح ثبـ  ظیبؼٖ
ل ثێ ئەٚ الیۀە ٔبیەرە ثەؼ. ثۆیە ٔبثێذ. ئەَ ثبقەی ئێكزب

رؽ ثە ظیعٚ ثۆچٛٚٔی نیبٚرؽٚ  ٘یٛاظاؼَ کەقبٔی
ؾیٕعٚرؽٚ ثە چبٚێکی ؼەضٕەگەؼی ثٛٔیبظٔەؼأە ثزٛأٓ 

ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی گەٚؼەٚ ثە ٘ێؿٚپێؿرؽ ثۆ کۀٛٚی  ثبـ
 ٔگی ٔەرەٚەکەِبْ ظاڕێژْ. ؼ٘ٗ فٗ

*** 
 
 

••• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :سەرچاوەکان

االقف اٌفكیٌٛٛخیە ٌٍكٍٛن، چبپی یەکەَ،  ثٕي یٛقف، ظ.. ١
   .٢٠٠٨چبثطبٔەی ظاؼاٌهؽق ٌٍٕهؽ، ثیؽٚد، 

زٍّي، ٍِیدي، عٍُ إٌفف اٌّعبصؽ، ظاؼ إٌٙضخ اٌّصؽیخ، . ٢
 .١٩٧٢چبپی ظٚٚەَ، 

ظٚؼکٙبیُ، عٍُ االخزّبع ٚاٌفٍكفخ، رؽخّخ زكٓ أٔیف، . ٣
 .١٩٨٠چبپطبٔەی أٔدٍٛ اٌّصؽیخ 

چبپطبٔەی ظاؼاٌهؽق ، خزّبع ٚ اٌفٓظ. ِعٓ ضٍیً، عٍُ اال . ٤
 .٢٠٠٠عەِبْ، 

ٔٛؼی خەعفەؼ، االصبٌخ في ِدبي اٌعٍُ ٚاٌفٓ، چبپطبٔەی  . ٥
 .١٩٧٩اٌزسؽیؽ، ثغعاظ،  

ظ. ٔٛؼی خعفؽ، اٌفکؽ طجیعزە ٚرطٛؼە  ثەنی ظٚٚەَ . ٦
 . ١٩٧٧چبپطبٔەی اٌزسؽیؽ، ثەغعاظ 

ظ. عجعاٌؽزّٓ ِسّع عیكٛي، ظؼاقبد في عٍُ  إٌفف . ٧
 .١٩٧٤خزّبعي، چبپطبٔەی ظاؼ إٌٙةخ، ثیؽٚد، قبڵی اال
ظ. لیف ٚ ظ. عجعإٌّعُ اٌسكٕي، إٌةؽیبد االخزّبعیخ، . ٨

 .١٩٨٥چبپطبٔەی اٌّٛصً، 
ظ. لیف ٔٛؼی، اٌسضبؼح ٚاٌهطصیخ، چبپطبٔەی اٌکزت . ٩

 .١٩٨١ٌٍطجبعخ ٚإٌهؽ، ؾأکۆی ِٛقڵ،
کؽ ِكزەفب کالیع کالْ٘ٛ، االٔكبْ في اٌّؽآح، رؽخّخ ظ. نب. ١٠

 .١٩٦٤قەٌیُ، چبپطبٔەی، االٍ٘یخ، ثەغعاظ،
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ٌیفی نزؽاٚـ، ِمعِخ في االٔثؽٚپٌٛٛخیب االخزّبعیخ، . ١١
ٚەؼگێڕأی ظ. نبکؽ ِكزەفب قەٌیُ، چبپطبٔەی نٶْ اٌثمبفیخ 

 .١٩٨٣ٌٍٕهؽ، ثەغعاظ، 
ٌٛثْٛ غٛقزبف قؽ رطٛؼ االُِ، رؽخّخ أزّع ؾکي . ١٢

 .١٩٨٧ٕبْ،ؾغٍٛي ثبنب، ظاؼإٌفبـ، ثیؽٚد، ٌج
ِعدُ اٌعٍَٛ االخزّبعیخ، أععاظ ٔطجخ ِٓ االقبرػح . ١٣

 .١٩٧٥اٌّصؽییٓ، اٌٙیئخ اٌّصؽیخ اٌعبِخ ٌٍکزبة، 
ِەال عەثعٌٚکەؼیّی ِٛظەڕیف، ظیٛأی ٔبٌی، چبپطبٔەی . ١٤

 . ١٩٧٦کۆڕی ؾأیبؼی کٛؼظ، ثەغعاظ،
ِسّع قعیع ِضیخ، اٌجبیٌٛٛخي االخزّبعي في االثعاع . ١٥

عخ ِمبالد ِزؽخّخ عٓ االٔگٍؿیخ، ظاؼ إثٓ ؼنع اٌفٕي، ِدّٛ
 .١٩٩٨عّبْ، ئٛؼظْٚ، ، ٌٍٕهؽ ٚاٌزٛؾیع

إٌکالٚي، اٌزغیؽ ٚاٌجٕبء االخزّبعي، چبپطبٔەی لب٘ؽە  .١٦
 .٢٠٠١اٌسعیثخ، ِیكؽ، 

لبقُ زكیٓ قبٌر، االثعاع في اٌفٓ، چبپطبٔەی ظاؼ اٌهٶْ  .١٧
 .١٩٨٦اٌثمبفیخ اٌعبِخ، چبپی ظٚەَ، ثەغعاظ، 

عبطف ٚصفي، اٌثمبفخ ٚاٌهطصیخ، چبپطبٔەی ظاؼ اٌّعبؼف  .١٨
 .١٩٨٧ِّصؽ، چبپی ظٚٚەَ 

 .١٩٩٢ِسّع زّبقخ عجعاٌطیف، اٌٍغخ ٚثٕبء اٌهعؽ، لب٘ؽح،  .١٩
قععاٌعیٓ کٍیت، ِعضً اٌی الردؽثخ اٌدّبٌیخ،ال٘یئخ اٌعبِخ  .٢٠
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