ضةًلى كوسدؤهؤرى 
كوسدؤهؤرى ياخود كوسدُاطى هةًيَزووى ئةدةب و كةهتوس صًاُى كوسدى دةكؤهَيَتةوة  ,كوسدُاطةكاْ بةس هة كوسد هة
كوسدياْ كؤهَيتةوة  ,ئةو ٓةًوو تويَزيِةوة و هيَلؤهَيِةوة و سِاثؤستاُةى سِؤرئاواييةكاْ هةطةس كوسدياْ ُووطيوة ,
بةػتيَلى طشُط هة كةهةثوس و كةهتوسى كوسد ثيَلذةٓيَِّ .
ئةو بواسة صاُظتيةى ًشؤظِاطي (كوسد)  ,خؤى هة بِةسِةتذا كاسيَلى ًةيذاُى ثريؤصة  ,بةآلَ صؤسجاس ٓةتا خودى ئةو
كوسدُاطة ئةو ثريؤصيية دةبةصيَِّ و ويَِايةكى سِاطت و دسوطتى كؤًةهَطاى كوسدى ُاكةْ  ,ئةَ طِوس بةصاُذُةؾ صؤس
بواسى طشُطى رياْ و ًيَزووى كوسدى طشتؤتةوة  ,ئةًة ػتيَلى ضاوةسِيَلشاوة  ,ضوُلة ٓةًوو ئةًاُةى وةن طةسيذة و صاُا
و ًشؤظِاغ ٓاتوُةتة كوسدطتاْ  ,ثياوى صاُظت و سِاطت ُةبووْ بةهَلو صؤسبةياْ ثياوى ذلوًةت و جاطوغ بووُة!
هةَ سِواُطةوة طشُطة كوسد بة عةقويةتيَلى سِةخِةيي ئةو ًيَزووى خؤى خبويَِيَتةوة و جاسيَليرت خؤى بيِووطيَتةوة ,
ٓةسوةٓا هةَ سِواُطةوة دةًاُةويَت سِِِووُاكبريى كوسد خؤى ئةو ًيَزووةى خؤى بةطويَشةى بِةًاكاُى ًيتؤهؤرى صاُظتى
بِووطيَتةوة  ,تاكو ًيَزووةكةى و كةهتوسةكةى ٓاوػاُى ضةًلى كوسدوهؤجى بيَت .

ًيَزووى كوسدؤهؤجى
بيَطوًاْ كوسدؤهؤجى هقيَلة هة سِؤرٓةآلتِاطى  ,بةواتاى كوسدُاطى هةٓةُاوى سِؤرٓةآلتِاطيةوة هةدايلبووة  ,ضوُلة
ئةويؽ وةن سِؤرٓةآلتِاطى ديتِى سِؤرئاواية بؤ كوسد! د.عةبذوهآل جةودةت يةكةَ كةغ بووة  ,كة وػةى كوسدُاطى هة
طاهَى  9991بةكاسٓيَِاوة  ,جةالدةت بةدسخاُيؽ هة طاهَى  9911هة وتاسيَلى بة ُاوى (كوسد و كوسدطتاْ ب ضاظى
بياُياْ) بةكاسى ٓيَِاوة ,
هة طييةكاُةوة كوسدُاطى و سِؤرٓةآلتِاطى هةُاو ئةدةبياتى كوسديذا بةسضاو دةكةوْ .
كوسدُاطةكاْ صؤسبةى هةو سِةطةصاُةبووْ :
-9عةسةب -2فاسغ -1ئةسًةُى -1ئةهٌَاُى -5ئيتاهَى -6سِووطى -7فةسِةُظي -8بةسِيتاُى
هةَ وآلتاُة ضةُذ دةصطايةكى ئةكادًي ٓةْ  ,كة بةطةداْ ئةسػيفى ديلؤًيِتى كوسدى تيَذاية  ,كة صادةى عةقوَى ئةو
كوسدُاطاُةية ٓ ,ةسوةٓا كةهتوسى كوسديية و كوسد ثيَويظتى ثيَيةتى .
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كوسدُاطة ًوطوٌَاُةكاْ :
هةدواى ئاػِابووُى كوسد بة ئاييِى ئيظالَ  ,كوسد وةن ُةتةوةيةن بةػيَم هة ُوطشاوةكاُى ًيَزوو ُووغ و
جوطشافيِاغ و طةسبشدةُووطاُى ًوطوٌَاُاْ داطريكشدووة  ,ئةو ُووطيِاُة هةصؤس سِووةوة جيَطاى ًتٌاُةْ ضوُلة ئةوطا
ٓيض ًوٌالُةييَلى ُةتةوةى و ئايِى و ًةصٓةبى هة ئاسادا ُةبووة ٓ ,ةسوةٓا ئةوطا ئةو ٓةًوو ُةتةواُةى ئةًشِؤ
ٓةًوو بةػذاسبوو هة دةطةآلت و بوُذياُاُي ػاسطتاُيةت و ًةدةُيةتى ئيظالًيذا  ,هةخواسةوة ئاًارة بةٓةُذىَ
ُووطةساْ و كتيَبةكاُياْ دةكةيّ :
ً-9وذةًةدى كوسِى جةسيش تةبةسى (921-819ص)
كتيَبة ًيَزووةكةى بة (تاريخ االمم واملولك) ُاطشاوة  ,ئةَ كتيَبة هة دسوطتبووُى بوُةوةسةوة دةطت ثيَذةكات ٓةتا
طاهَى 995ص  ,هة صؤس ػويَّ باطى كوسدى كشدووة .
-2ئينب ئةطريى جةصيشى  /ئةبى ذةطةُى عةىل كوسِى ًةذةًةدى ػةيباُى 616ى كؤضى ًشدووة  ,كتيَبةكةى بة
(اهلاًى يف اهتاسيخ) ُاطشاوة  ,ئةَ كتيَبة بة دسيَزة ثيَذةسى كتيَبةكةى تةبةسى ديَت و طةباسةت بةكوسدةوة بة دسيَزى
باطى بضوتِةوة كوسديةكاُى طةدةى ُؤيةَ و دةيةَ دةكات .
-1ئينب ذةوقةي طاهَى 977ص كؤضى دواى كشدووة كتيَبةكةى بةُاوى (صورة االرض) صؤس بةسِووُى ُةخؼةى كوسدطتاُى
كيَؼاوة ٓ ,ةسدوو بةػى (جيباي) و (جةصيشةى)ى دياسيلشدووة .
-1ئةملةقذيظى طاهَى 985ص كؤضى دواى كشدووة  ,كتيَبةكةى ُاوى (أحشن التقاسيم يف معرفة االقاليم) صؤس بةدسيَزى
باطى هة دابوُةسيت و كةهتوس و وآلتى كوسداْ كشدووة  ,كوسدطتاُى بة ٓةسيٌَى طةسبةخؤ هة وآلتاُى دى داُاوة .
ئةًة ٓةس هةطةدةى طيَيةًى كؤضيةوة كؤضشِةوة ًوطوٌَاُة طةسِؤن و وآلتِاطةكاْ ُةن ٓةسباطى كوسد و كةهتوسى كوسد و
ئاييِى كوسدياْ كشدووة  ,بةهَلو صؤسبةى جوطشافية ُاطةكاْ ُةخؼةى كوسدطتاُياْ كيَؼاوة .

كوسدُاطة سِؤرئاواييةكاْ :
ٓةسضةُذة صةيِةفوْ يةكةَ سِؤرئاوايية كة دواى ٓيَشؤدؤتظى ًيَزووُووغ ػيت هةباسةى كوسدةوة طوتبيَت ٓ ,ةسوةٓا
هة طةسدةًى ػةسِى خاض ثةسطتةكاُيؽ ثةيوةُذى هةُيَواْ سِؤرئاوا و كوسد دسوطتبووة ئةًةؾ هةاليةن بةٓؤى
طآلذةديّ ئةيوبيةوة بووة  ,هةاليةكى تشيؽ صؤسبةى طةسباصةكاُى طوثاى طآلذةديّ كوسدبووْ .
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ئةَ جؤسة ثةيوةُذياُة صؤس ثةيوةطتِني بة بواسى كوسدُاطيةوة  ,صاُظتى سِؤرٓةآلتِاطى و كوسدطتاُى هةطةس ئةو
بِةًاية داُةسِيَزسِاوْ  ,بةهَلو ئةو جؤسة ثةيوةُذي و ُاطيِة هة ئاكاًى ػةسِةوة دسوطتبووْ .
بةذوكٌى ئةوةى جوهةكة و ئةسًةُى ثةيوةُذيةكى كؤُياْ هةطةيَ كوسداْ ٓةبووة  ,بؤية ئةواْ بةس هةخةهَلاُى دى
سِؤرئاوايي باطى كوسدياْ كشدووة  ,هةَ بةػةؾ ٓةويَ دةدةيّ ئاًارة بةُاوى ٓةُذىَ كوسدُاغ و ُوطشاويةكاُياْ
بلةيّ :
ً-9اسكؤ ثؤهؤ (9121-9251ص)
جوطشافياُاغ و طةسِاهَيَلى ُاطشاوى ئيتاهَيية  ,بؤ ئةوة دةطةسِىَ كة ًاسكؤ ثؤهَؤ يةكةَ سِؤرئاوايية ُاوى (كوسدطتاُى)
بةكاسٓيَِاوة
-2راْ باثتيظت تاظيَشُة (9689-9665ص)
باصطاُيَلى فةسِةُظى بووة  ,هةطاهَى 9622ى صايِيي طةػتيَلى بؤ كوسدطتاْ كشدووة كتيَبةكةى بة ُاوى (ػةؾ طةػت
بة ثاسيع) طشيِطى ئةَ كتيَبة هةوةداية كة طةػتةكةى تاظيَشُية بؤ كوسدطتاُى ٓاوكات بووة بة بةسدةواًى طةفةس
ُاًةكةى (ئةوهيا ضةهةبى) و طةسدةًى ئةمحةدى خاُى ػاعري
ً-1يَشيال طاهيَتى
كتيَبيَلى هةطةس كوسداْ ُوطيوة بةُاوى (كةهتوسى كوسدى هة ُووطشاوةكاُى ئيتاهَيةكاُذا)
-1قةػة ًؤسيضيؤ طاسصؤُى
هةطاهَى  9787كتيَبيَلى بةُاوى (سِيَضًاُى داُة وػةى صًاُى كوسدى) بآلوكشدؤتةوة
-5هيَشخ
يةكىَ هةو كوسدُاطة سِووطاُة بووة  ,كة صؤس ػتى هةطةس كوسد ُووطيوة  ,طىَ كتيَبى هةطةس كوسداُى سِؤرٓةآلت ُووطيوة
-6ئةهيَلظاُذةس راثا ()9891-9861
ئةهيَلظاُذةس راثا صؤس هةطةيَ ًةال ًةمحودى بةياصيذى ( )9866-9799دؤطت بووة بةٓاوكاسى ئةو ضةُذةٓا
دةطتِووطى كوسدياْ هة فةوتاْ سِصطاسكشدوة ٓ ,ةُذىَ تويَزةس ُووطيِةكاُى بةياصيذى و بة طةسةتاى طةسٓةهَذاُى
ثةخؼاُى كوسدى دادةُيَّ .
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جوطشافيايى كوسدطتاْ
طِووسةكاُى كوسدطتاْ :
كوسدطتاْ بة ٓةًوو ثاسضةكاُيةوة  ,واتة  :كوسدطتاُى طةوسة وآلتيَلى ئاطيايذا  ,دةكةويَتة باػووسى سِؤرئاواى ئةو
كيؼوةسة  ,طِووسةكةى هة باكووسةوة هةطةيَ ئاصبيَحاْ و ئةسًيَِيا و توسكياداية  ,هة باػووسةوة هةطةيَ ئيَشاْ و
كةُذاوى (عةسةبى – فاسطي) ٓاوطِووسيِة  ,هة سِؤرٓةآلتةوة ئيَشاْ و هة سِؤرئاواػةوة عيَشِاق و طوسيا دةوسى دةدةْ ,
ئةَ ُاوضاُةؾ  ,كة كةوتؤتة ُيَواْ ئةو وآلتاُةوة ٓ ,ةس هةكؤُةوة وآلتى كوسداْ بووة .
بةواتا كوسد بة يةكيَم هةو ًيوةتتاُة دةرًيَشدسيَت  ,كة ٓةسهةضاخة كؤُةكاُةوة ثيَلٔاتةى داُيؼتواُى سِؤرٓةآلتياْ
ثيَلٔيَِاوة .

ُاوى وآلتى كوسداْ :
ٓةًوو ئةو وآلتةى كوسدى تيا رياوة هة كؤُذا هةسِووى طياطيةوة (كوسدطتاْ) ُةبووة  ,بةهَلو ُاواُى ديلةى بةطةس دا
بشِاوة  ,ئةوةتة بؤمنووُة  :تا ضاخةكاُى ثيَِحةَ و ػةػةًى كؤضى  ,ياصدة و دواُضةًى وآلتى كوسد بةطةس ضةُذ
ٓةسيٌَيَم دابةػبووة و هةو ًيَزووةى ئاًارةى بؤكشا وآلتى كوسداْ بةطةس ئةَ ٓةسيٌَاُى خواسةوة دابةػبووْ :
ٓ-1ةسيٌَى ضياكاْ (ئيقويٌى جيباي)
ٓ-2ةسيٌَى غةسبي
ٓ-3ةسيٌَى جةصيشةى فوسِاتى
ٓ-4ةسيٌَى ئاصسبيَحاْ
ٓ-5ةسيٌَى ئةسًيَِيا
ٓ-6ةسيٌَى هوسِ (هوسِطتاْ)
ٓ-7ةيٌَى ػةٓشةصوس (ػاسةصوس)
ٓ-8ةسيٌَى سِاص
جطة هةًاُةؾ ٓةُذىَ ٓؤص و ترية و كؤًةهَةى كوسى تش ٓةبووْ  ,هةٓةسيٍَ و ػويَِةكاُيذيلةى وةكو (وآلتى فاسغ و
غوصطتاْ و وآلتى ػاَ)دا دةرياْ .
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يةكةَ بةكاسٓيَِاُى صاسةوةى كوسدى :
تا ئةو ًاوةى ثيَؼوو هةالى ًيَزوو ُووطاُذا وا باوبوو  ,كة يةكةَ كةغ صاسةوةى (كوسدطتاْ)ى بشِيبيَتة طةس وآلتى
كوسداْ ًيَزووُوغ و ػاسُظى فاسطى(ذةًذوهَآلى ًظتةوفى قةصويَِى) كوسدطتاْ هة ُوطشاوةكاُى ُيوةى يةكةًى
طةدةى ذةوتةًى ٓيحشى  /طيَِضةى صايِى ضةُذيّ جاس ٓاتووة ٓ ,ةُذىَ هة ًيَزووُوغ و طةسيذةكاْ هة بةكاسٓيَِاُى
ئةَ صاسةواية هةوآلتى كوسداْ دةياْ طايَ بةثيَؽ (قةصويَِى )كةوتوُة ئةوةتة بؤ منووُة :
-1طةسيذةى ئيتاهَى (ًاسكؤثؤهَؤ) كة هة طاهَى (ٓ723يحشى1323/صايِيي) ًشدووة  ,طاهَى ٓ(676يحشى 1276/
صايِى) دةطتى كشدووة بة طةػتيَم بؤ ٓةسيٌَةكاُى سِؤرٓةآلت و هة ُيَويؼياْ وآلتى كوسداْ  ,هةطةػت ُاًةكةى دا
صاساوةى (كوسدطتاْ)ى بؤ وآلتى كوسداْ بةكاسٓيَِاوة .
ً-2يَزووُوطى ًةغؤىل (سِةػيذةديّ فةصوهَآلى ٓةًةداُى) هة طاهَى (ٓ718حشى1317/صايِى) هة كتيَبةكةى خؤيذا
(تاسيخ املغوي) صياتش هةجاسيَم وػةى كوسدطتاُى بةكاسٓيَِاوة .
-1سووبةسى-:
صةوى و صاسى كوسدطتاْ هة سِووى بةسصى و ُضًيةوة هة ُاوضةيةن بؤ ُاوضةيةكيذا هةيةن جياواصة ٓةُذىَ ػويَِى تةخت
و دةػتى ثاْ و بةسيِى كاكى بةكايّ ٓ ,ةُذىَ ػويَِى بةسصْ  ,كة بةػيَوةيةكى طؼتى جوطشافيا ُاطاْ دةهَيَّ :
ُاوضةكاُى باكووس و سِؤرٓةآلتى كوسدطتاْ بة ضياي بةسص داثؤػشاوْ  ,بةسصايي ٓةُذيَلياْ صياتشة هة ضواس ٓةصاس
ًةتش هة ئاطتى سِووى دةسيا  ,هةُيَو ئةو ضياياُة ٓةُذىَ دةػتايي تةخت ٓةْ بةآلَ ُاوضةكاُى باػووس و سِؤرئاوا
ُضًّ و ضيياْ كةًة بةصؤسى هة دةػتايي ثيَلٔاتووْ و طشديؽ هيَشة و هةوىَ بةدياس دةكةوْ .
بؤية بةػيَوةيةكى طؼتى دةتواُني بوَيَني  :تؤثؤطشِافياي كوسدطتاْ هة طيَ بةػى جوطشافياى جياواص ثيَلٔاتووة ,
ئةواُيؽ بشيتني هة ( :ضياكاْ) و (طشدةكاْ) و (دةػتاييةكاْ).
-1هةُيَواْ ٓيَوةكاُى ( )36-5و ( )49دسيَزيذا
-2هةُيَواْ ٓيَوةكاُى ( )36-5و ( )46-5ثاُى داية
كوسدطتاْ ُاوضةيةكة كؤى سسبةسةكةى ()566666كيوؤًةتشى دوجاية  .واتة بؤ منووُة ٓيَِذةى سؤؤبةسى
ثاػةُيؼيِى ئيظجاُيا و هة ُيَو ضى و ضواس دةوهةتةكةى كيؼوةسى ئةوسوثادا تةُيا (سوطيا و ئؤكشاُيا و فةسةُظا)
سووبةسةكةياْ هة كوسدطتاْ فشةواُرتة بةطةس ضواس بةؾ دابةؾ كشاوة بةطةس ضواس والتذا
سووبةسى خاكى كوسدطتاْ بةسيَزةى طةدى بةَ ػيَوةية بةطةس ضواس ثاسضةكاُى كوسدطتاْ دابةؾ دةكشيَت .
-1كوسدطتاُى باكوس%42
5

-2كوسدطتاُى سؤرٓةالَت%39
-3كوسدطتاُى باػوس%16
-4كوسدطتاُى سؤر ئاوا%3

سووى كوسدطتاْ
بةػيَوةيةكى طؼتى سووى كوسدطتاْ هة ضياى بةسصو دةػتى بةثيت و هة وةسطةى باؾ ثيَلٔاتووة ُ ,اوضةكاُى باػووسى
كوسدطتاْ صةوى و صاسيَلى دةػتى ساطت و سيَلة و دسيَز بووةوةى دةػتةكاُى ًيضؤبؤتاًياية,بؤ كوػتوكايَ بةكةهَلة
ٓ,ةسوةٓا بةػيَلى ثيَلٔاتووة هةطشدؤهلة (صوسط)
هة كوسدطتاْ الُةى ضة ُذيّ دميةُى دألسةفني و جواُة بة تايبةتي هة ُاوضة ػاخاويةكاُيذا ,بةُاو باُطرتيّ
ضياكاُي كوسدطتاْ :
ُيوةى صياتشى تؤثؤطشافياى كوسدطتاْ هة ضيا ثيَلٔاتووة كة ئةَ ضياياُة خؤياْ هة ضةُذ صجنريةيةكذا دةبيِِةوة ,
سِووى ئةَ صجنرية ضياياُة بةصؤسى هة باكووسى سِؤرئاواوة بةسةو باػووسى سِؤرٓةآلتّ  ..بةسصايياْ هة ً566ةتشة دةطت
ثيَذةكات و وسدة وسدة هةطةيَ دسيَزبووُةوةياْ بةسصيؽ دةبِةوة  ,تا دةطةُة ً5666ةتش  ,ئةو بةسصاييةؾ ٓيَِذة
بةسصة بةػيَوةيةن هة باػووسى سِؤرئاواى ئاطيادا كةَ ٓةية ُاوضةيةكى ديلةى بيَحطةى كوسدطتاْ  ,ضياكاُى بطةُة
ئةو بةسصيية .
هوتلةى ضياكاْ صؤس بوَِذ و قةدةكاُياْ صؤس سِن و ثيَضاو ثيَضّ  ,هة ٓةُذيَ ػويَِيؼذا هةيةن ُضيم دةبِةوة  ,بةًة
هةطةىلَ ػويَِذا دؤهَى طةختياْ دسوطتلشدووة قوآلى ٓةُذيَلياْ دةطاتة طةداْ ًةتش.
رًاسةى ضياكاُى كوسدطتاْ تا ئيَظتا بة تةواوةتى دياسُيية  ,طةسضاوةكاْ هةَ سِووةوة رًاسةى هيَلحيا دةهَيَّ ٓ ,ةياُة
دةهَيَّ  122 :ضيا ٓةية هة كوسدطتاْ ٓ ,ةػياُة ئةَ رًاسة بةسصدةكاتةوة دةهيَت  :رًاسةى ضياكاُى كوسدطتاْ
بشيتيية هة  226ضيا ُ .اوى ٓةُذيَم هة ضيا بةُاوباُطةكاُى كوسدطتاْ ئةًاُةْ :
-1ضياى (ئاساسات)ى طةوسة ,بةسصيلةى ()َ5165هة ثاسيَضطاى ئاطشى هة كوسدطتاُى باكووس
-2ضياى (سةػلوَ) بةسصيةكةي ()َ4135هة ثاسيَشصطاى ٓةكاسى هة كوسدطتاُى باكووس
-3ضياى(طيجاْ)بةسصيةكةى ()َ4658هة ثاسيَضطاى بةدهيع هة كوسدطتاُى باكووس
-4ضياى(ئاساسات)ى بضوون ,كة بةسصيلةى()َ3952هة ثاسيَضطاى ئاطشى هة كوسدطتاُى باكووس
-5ضياى(ذةطاسوَطت)بةسصيلةى ()َ3667هة ثاسيَضطاىل ٓةوهيَش,هة كوسدطتاُى باػووس
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-6ضياى (ديوٌاْ)بةسصيةكةى()َ3666هة ثاسيَضطاى وسًىَ,هة كوسدطتاُى سوَرٓةالَت
-7ضياى(قةُذيى)بةسصيلةى ()َ3466هة باسيَضطاى ٓةوهيَش هة كوسدطتاُى باػووس
طشيِطى ضياكاْ :
-1هةسِووى طياطي و عةطلةسيةوة بووُةتة ػوسةيةكى قايٍ بةسِووى دورًِاْ ٓ ,ةس هةكؤُذا و بة تايبةت هةو طةدةيي
سِابشدوو ثةُاطةيةن بووُة بؤ ػؤسِؾ و سِاثةسِيِةكاُى كوسد .
-2طةهيَم كاُضاى طشيِط و جؤساوجؤس هة خؤياْ ٓةهَذةطشْ .
-3بةسدةكاُياْ بؤ جواُلاسى و بِيادُاُى خاُوبةسة و ثشِؤرةى جؤساوجؤس هةبواسى بيِاطاصى طوودى طةوسة دةطةيةُّ .
-4قةد ثاهَةكاُياْ داسطتاُى طةوسةْ و طةهيَم جؤس داسى طشيِطياْ هيَ دةسِوىَ .
-5دةبِة بةسبةطتى باؾ بةسِووى باى بةٓيَض  ,بةوةؾ صةوية كوػتوكاهَيةكاُى ُضيلياْ دةثاسيَضْ .
ٓ-6ؤكاسى باػى طةػت و طوصاساْ و هةَ سِووةوة دةساًةتيَلى باؾ بؤ خةهَلى خؤياْ صاًّ دةكةْ .
-7ضةُذ سِووةكى خؤسِطلى بةطوود بؤ خواسدْ هيَياْ دةسِوىَ وةن (بةسِوو-مساق-طويَض-قةصواْ-فظتق-سِيَواغ)
طشدةكاُى كوسدطتاْ :
طشدةكاُى كوسدط تاْ بةصؤسى هةضةُذ صجنريةيةكى خواسوخيَضى  ,هةضاو ضياكاُى دةوسوبةسى صؤس بةسصُني  ,بةآلَ
هةضاو دةػتةكاُيؽ ئةواْ بةتةواوى جياُة و دةبيِذسيَّ  ,كة ضةُذ بةسصْ ٓ ,يواياْ ٓةية  ,هةٓةُذىَ ػويَِيذا
بةسصاييةكةى دةطاتة ً1756ةتش  ,وةكو ئةًة هةبةػى سِؤرٓةآلتى طشدى (ثاطيِوةس) كوسدطتاُى باكووس دةكةويَتة
بةسضاو ٓ ,ةػياُة هةوةؾ بةسصتشْ  ,وةكو ٓةُذىَ بةػى طشدى (طةوةس) كة بةسصاييةكةى دةطاتة ً 2666ةتش
هةئاطتى سِووى دةسياو ٓةُذيَ بةػى طشدى (طواُذا) بةسصييةكةى دةطاتة ً2436ةتش هةئاطتى سِووى دةسيا .
طوودى طشدةكاْ :
ٓ-1ةُذيَ جاس دة بِة بةسبةطتيَم بةسِووى ٓيَشػى باى بةٓيَض و ُاوضة دةػتاييةكاُى دةوسوبةسياْ هة ٓةُذىَ هةو
صياُاُة دةثاسيَضْ كة هةواُةية باية بةٓيَضةكاْ دووضاسياْ بلةْ .
-2هةسِووى ًةسِداسيةوة ئةو طشداُة ٓةًيؼة بة تايبةت هة بةٓاساُذا دةبِة هةوةسِطاى طشُط بؤ ًيَطةهةكاْ .
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ٓ-3ةُ ذىَ هةو طشداُةى كة صؤس بةسصو طةخت ُني و ثؼتيَلى تا سِادةيةن ثاُياْ ٓةية بؤ بةسٓةًٔيَِاُى داُةويَوَة
(طةمن و جؤ و ُيظم و ُؤن) طوودياْ ىلَ وةسدةطريىَ .
-4بةسوبوًى سِووةكى خؤسِطم كة ثشِة هة ُيرتات دةٓيَِيَتة بةسٓةَ وةن (كةُطش-كاسدى-دؤًبةهَة-تؤسكة-ثيفؤن)
طشيِطرتيّ طشدةكاُى كوسدطتاْ :
ئةو طشداُة صؤسْ  ,صؤسبةػياْ دةكةوُة ٓةسيٌَى كوسدطتاُى باػووس هةواُة :
-1بايةصيذ دةكةويَتة طيَطؤػةى كوسدطتاْ و ئيَشاْ و توسكيا .
 -2بةسصجنة دةكةويَتة طِووسى ثاسيَضطاى طويٌَاُى  ,هةُيَواْ صجنرية ضياكاُى ٓةوسةًاْ و دةػتى ثاُى ػاسةصووس ,
ػاسياريَشِيؽ دةكةويَتة بةػى باكووسى .
-3كةسكون هةُضيم سِووباسى دياهة دةطتجيَذةكات بةسةو سِؤرئاوا دسيَزدةبيَتةوة تا دةطاتة دةػتى ٓةوهيَش .
-4باطيِوةس دةكةويَتة ُاوضةى ئةسصسِؤَ كوسدطتاُى باكووس .
-5كواُذة دةكةويَتة باكووسى ػاسى دٓؤن .
دةػتةكاْ :
دةػت ةكاُى كوسدطتاُيؽ بةػيَلى ديلةى طشيِطى خاكى كوسدطتاْ ثيَلذةٓيَِّ  ,ئةو دةػتاُة ثاْ و بةسيّ و تةخنت ,
سِووبةسةكاُياْ هة يةكيَلةوة بؤ يةكيَلى تش دةطؤسِدسيَت بةآلَ بة ٓةًووياْ  %15سِووبةسى طؼتى خلى كوسدطتاْ
دادةثؤػّ .
طوودى دةػتةكاْ :
-1هةسِووى ئابووسيةوة بشِب شِةى ثؼتى ئابووسى كوسدطتاْ ثيَلذةٓيَِّ  ,ضوُلة هةسِووى كوػتوكاهَيةوة صةويةكاُياْ صؤس
بةثيتة  ,دةتواُّ داُةويَوَةى تةواوى ُةوةن تةُٔا كوسدطتاْ بةهَلو ُاوضةكاُى دةوسوبةسى كوسدطتاْ ثيَلبٔيَِّ ,
ئةوةتا تةُيا بةػيَم هة دةػتةكاُى كوسدطتاُى باػووس  ,دةتواُّ بةسوبوًى داُةويَوَةى ٓةًوو عيَشِاق صاًّ بلةْ بؤية
ثيَياْ دةطوتشىَ (سله اخلبز العراقي) .
هةاليةكى ديلةوة دياسة جطة هةكوػتوكايَ ُةوتيؽ هة صؤسبةى ُاوضة دةػتاييةكاُى كةسكون و ٓةُذىَ ُاوضةى
ٓةوهيَش و ػويَِاُيذيؼذا ٓةية  ,كة ئةوةؾ طشيِطى يةكحاس طةوسةى ٓةية.
-2ػويَِى ذةواُةوةى خةهَليَلى صؤسْ و صؤسيَلى ػاس و ػاسؤضلة و طةُذةكاْ هةخؤوة دةطشْ .
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ٓةُذيَ هة دةػتة طشيِطةكاُى كوسدطتاْ :
 -1دةػتةكاُى (ذةوجية  ,سِاُية  ,ػةُطاي  ,طويٌَاُى  ,طِذى  ,ػاسةصوس  ,قةساد  ,كةُذيَِاوة ٓ ,ةوهيَش) هة
كوسدطتاُى باػووس .
-2دةػتةكاُى (ػوى ً ,ةسيواْ) هة كوسدطتاُى سِؤرٓةآلت .
-3دةػتةكاُى (ًاسديّ  ,ئوسفة) هةكوسدطتاُى باكووس .

كةؾ و ٓةوا
كةؾ و ٓةواى كوسدطتاْ كةػيَلى وةكو ٓةواى دةسياى ُاوةساطتى ٓةية ,هةٓاويِذا طةسَ و وػلة و هةصطتاُذا طاسدو
باساُاويية .هة صؤسبةى ُاوضةكاُى كوسدطتاْ بةفشيَلى صؤس دةباسيَت جطة هة ٓةُذىَ ُاوضةى باػووسى كة هة ٓاويِذا
ثوةى طةسًى دةطاتة 45ثوة ٓةسوةن هةػاسى خاُةقني سوودةداتٓ.ةتا بةسةو باكووس بيَني ثوةى طةسًا كةًرت دةبيَتةوة
بةتاى بةتى بةسةو ُاوضةكاُى باكووسى خؤسٓةالَتى كوسدطتاْ كة صؤسجاس هة صطتاُذا ثوةى طةسًاى ُاوضةكاُى بؤ
 36ثوةى ريَش طفش ُضَ دةبيَتةوة ٓ.ةسوةن هة ػاسى (ئاطشى) دا سوودةدات هة ٓاويِيؼذا ثوةى طةسًى هة25ثوة
تيَِاثةسىَ.

بةسٓةًى ئاو هة كوسدطتاُذا
والَتى كوسدطتاْ بة ئاو دةوهةًةُذا,طشيِرتيّ و بةُاو باُطة سووباسةكاُى خؤسٓةالَتى ُاوةساطت هة كوسدطتاْ
ٓةهَذةقوهيَّ ئةواُيؽ ئةًاُةْ
-1سووباسى دجوة:بةدووسى (76كٍ)هة باكووسى خؤسئاواى ػاسى دياسبلشةوة (ئاًةد) ٓةهَذةقوهيَت هة باػووسى
كوسدطتاْ هة طةيَ سووباسى فوسات(ػتةوي عةسةب)ثيَلذةطةْ دةسريَِة كةُذاوةوة دسيَزى ئةَ سووباسة (456كٍ)
هةكوسدطتاُى باكووس (366كٍ)
هة كوسدطتاُى باػووس (156كٍ)
هة عيَشاقذا سووباسى دجوة دسيَزى (256-266كٍ)طِوسيَلى طشوػتى هة ُيَواْ كوسد و عةسب دا دسوطت
كشدووة.سووباسى دجوة هق و جؤطةى طشُط و ضاكى ٓةية وةن .
-1هة كوسدطتاُى باكووس:دةسياضةى (طوهيضون)هة باكووسى خؤسئاواى (ئاًةد)ئاويَلى صؤسدةدات بة سووباسى دجوة,كة
هةًاُةى خواسةوة ثيَلذيَت كةضةُذ هقيَلّ (بؤ طاص-بامتآِْ-شؤ-ضاتم-بةدهيع-بؤتاْ).
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-2هة كوسدطتاُى باػووس ثيَِخ جؤطةو هقى طةسةكى تيَذةسرىَ و طاالَُة (%66ى)ئاوةكةى دابني دةكةْ
 -1خابووس:هة كوسدطتاُى باكووس ٓةهَذةقوىلَ ديَتة ُاو كوسدطتاُى باػووس هة ٓةسدوو قةصاى ئاًيَذى و صاخؤ هيَم
جيادةكاتةوة .بة صاخوَدا تيَذة ثةسيَت .هة ُضيم ئيربآيٍ خةهيى بة هقي (ٓيضي)دةطات.هةطةس طيَ طوَػةى عيَشاق و
توسكياو طوسيا دةسريَتة ُاو دجيوة
-2صيَى طةوسة:هة كوسدطتاُى باكووس ٓةهَذة قوهَيَت دسيَزيلةى ()456كٍ.هة كوسدطتاُى باػووس دسيَزى
() 256كٌئاويَلى صوَسى ٓةية .هة خوَسٓةهَتى ئاًيَذييةوة ديَتة كوسدطتاُى باػووس .بة باػووسى باسصاُذا تيَذةثةسيَت
بةسةو باػووس دةسوات بة الى خوَسئاواى ٓةوهيَش تيَذةثةسيَت هة ُضيم (ُةًشود)باػوسى ًوطىَ دا دةسريَتة ُاو دجيوة هة
باػوسى ئةطلى كةهةكةوة هقى (خاصس)ى تيَذةسريَت
-3صيَى بضوون :ئةَ سووباسة هة كوسدطتاُى خوَسٓةالَتةوة ٓةهَذةقوهَيَت دسيَزى ()266كٍ هة قةصاى ثيَِحويَّ هة
ثاسيَضطاى طويٌَاُي يةوة ديَتة كوسدطتاُى باػووس .بة باػووسى قةالَدصىَ دا دةسوات دةطاتة تةق تةق و دوبضةوة هة
ُضيم (اهفترة)دا دةسيَزيَتة ُاو دجيوة
(-4عوصيٍَ):هة كوَُذا ُاوى هيَِشابوو(سواُو)هقيَلى بضوكةو هة طىَ سووباسى بضوون ثيَلٔاتووة كة بشيتية هة
(خاطةطوَ_تاوق طوَ_ئاقظوَ)بةُاو كةسكون دا دةسوات هةبةس كةًى ئاو وػم دةكات .
(-5طريواْ)هة كوسدطتاُى سوَرٓةالَت ٓةهَذةقوهَيَت هة باػووسى ٓةهَةظةوة ديَتة كوسدطتاُى باػووس بة ضةًى
تاجنةسوَ دةطات.دواتش بة(كةالسو_ػاسة باْ_بةعقوبة)بةسةو باػووسى عيَشاق دادةسوات و هة باػووسى بةغذادا
دةسريَتة ُاو دجيوة دسيَزيلةى ()456كٍ
سووباسى فوسات:هة باكووسى كوسدطتاْ ٓةهَذةقوهَىَ هة كوًَةهَيَم طةسضاوة ثيَلذيَت.كة دةكشيَت بة ضةُذ هقيَم
-1هقى طةسةوةى كة بة(فوسات)ُاطشاوة ياخود (قةسةطوَ) بة ُاو ثاسيَضطاكاُى (ئةسصسوَ و ئةصس بيَحاْ) دادةسوات
 -2هقي خواسةوةى كلة ثيَذةطوتشيَت(ًشاد)كة بةُاو ثاسيَضطاكاُى ئاطشى و ًشؾ و بّ طويَ و ئةهعضيضدا تيَذةثةسيَت
ئةَ دوو هقةثيَلذةطةْ سووباسى فوسات ثيَلذةٓيَِيَت بةُاو كوسدطتاُى سوَرئاواو باػووس تيَذةثةسْ هة ُضيم ػاسى
بةطشا وة بةسوباسى دجيوة دةطةْ ػةتوي عةسةب ثيَلذةٓيِّ دةسريَتة ُاو كةُذاو .
طشيِطرتيّ هقةكاُى سووباسى فوسات ئةًاُةْ:
ً(-1وُضوس_ثةسى_كوهم_تومخة) كة هة ضيايى (توَسوَطى)دوستشيّ ُاوضةى خوَسئاواى كوسدطتاْ ٓةهَذةقوهَيَ هة
ُضيم ػاسى (ًةالتيةداية) بة فوسات دةطات ٓةسوةٓا هقى (كون طوس,خاثوس)دةسريَِة ُاوى
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-2ئاساغ:هةخوَسٓةالَتى ػاسى ئةسصسوًَةوة ٓةهَذةقوىلَ بةسةو خوَسٓةالَت دةسوات بة ثاسيَضطاسى (قاسغ-ئاغاديش)
دادةسوات
بةسةو طِووسى ئةسًِظتاْ طِووسيَلى جياكةسةوةية بوَ والَتاُى توسكياو ئةسًِظتاْ و ئيَشاْ و ئاصس بيَحاْ ثيَلذٓيَِيَت
هة ئاصس بيَحاْ سووباسى (ئاساغ) بة سووباسى (كوسا) دةطات و دةسريَتة دةسياى (قةصويَّ)(ئةسثاضاى)طشيِطرتيّ هقى
ئاساطة هة كوسدطتاُذا.

ئةو بةُذاواُةى ,كة دسوطتلشاوة هةطةس سِووباسى دجيوة و فوسِات دسوطتلشاوْ
أ /بةُذاوةكاُى كوسدطتاُى باكووس كة بووُياْ ٓةية:
-1بةُذاوي كاباْ
-2بةُذاوي ئةتاتوسن
-3بةُذاوى قةسةقاية
-4بةُذاوةكاُى ثشِؤرةى طاث ( )GAPهة كؤًةهَيَم بةُذاةى بضوون ثيَلٔاتووة.
-5ئةو بةسبةطت و بةُذاواُةى هةطةس سِووباسى دجيوة و هقةكاُى دسوطتلشاوْ بشيتني هةًاُةى خواسةوة:
-1بةسبةطتى كضان كضي
-2بةسبةطتى ديلى
-3بةسبةطتى بامتاْ
-4بةسبةطتى طيَوعاْ
-5بةسبةطتى كاسصاْ
-6بةسبةطتى ئاطؤ
-7بةسبةطتى جةصيشة
-8بةسبةطتى طةظةضي
-9بةسبةطتى قةصاي قضي
-16بةسبةطتى دجيوة
ب /ئةو بةُذاواُةى ,كة هة كوسدطتاُى باػووسى عيَشِاق  ,كة بووُياْ ٓةية ئةًاُةْ:
-1بةُذاوى ًوطىَ
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-2بةُذاوى دوكاْ
-3بةُذاوى دةسبةُذخياْ
-4بةُذاوي دٓؤن
-5بةُذاوي ذةًشِيّ
-6بةُذاوى بيَخٌة
-7بةُذاوي دبع (دوص)
د/ئةو بةُذاواُةى ,كة هة كوسدطتاُى سِؤرٓةآلت ئةًاُةْ:
-1بةسبةطتى ئاسِثاضاى:هةطةس ضةًى ئاسثاضاى ,هة ُاوضةى خؤسٓةآلتى كوسدطتاْ هة ُضيم طِووسى ئةسًةُظتاْ.
-2بةسبةطتى ًةٓابات:هة خؤسئاواى ػاسى ًةٓاباد
-3بةسبةطتى (قؼالق)هةػاسى طِة

طوودى بةُذاوةكاُى طةس سِووباسى كوسدطتاْ بشيتني هة ًاُةى خواسةوة
-1دةبيَتة ٓؤي دسووطتبووْ و بةسٓةًيَلى صؤسي كاسةبا.
-2بة ًةبةطتى ئاوديَشى صؤسبةى خاكى كوػتوكاهَى كوسدطتاُى ثيَ ئاو دةدسيَت.
-3بؤ بةخيَو كشدْ و سِاوكشدُى بةسٓةًي ًاطي.
-4بؤ طوَذاُةوةي ئاويَلى صؤس بؤ ئةوةي هة كاتى ثيَويظت طوودى هيَ وةسبطرييَ.
-5بؤ بةسطشى كاسةطاتى طشوػتى وةن (الفاو).
-6بة ًةبةطتى طةػت و طوصاس و ٓاويِة ٓةواس بةكاس ديَت كة طوودى هيَ وةسدةطرييَ.
-7بةًةبةطتى سِاًياسى ٓةُذيَ جاس دورًِاُى طةىل كوسد طوودياْ هيَ بيِيووة  ,بة داثؤػيِى طوُذ و جيَ ُؼيِةكاْ.

بةسوبووًى كاُضاكاْ هة كوسدطتاُى طةوسةدا
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وآلتى كوسدطتاْ بة كاُضاى جؤساوجؤس بةُاوباُطة  ,كة بشيتني هة (ًع  ,قوسِقؼٍ ُ ,يلى  ,ئةهةًِيؤَ  ,ئاطّ  ,صةُط
 ,خةهَووص  ,طؤطشد ً ,ةُطةُيض  ,كشِؤَ ) بةآلَ ُةوت هة ٓةًوو ئةو كةسطتة طةسةتايياُة طشُطرتة هة ٓةًوو
ثاسضةكاُى كوسدطتاُذا بشِيَلى باؾ ٓةية بةَ ػيَوةي خواسةوة:
يةكةَ /كوسدطتاُى باػووس  :هةَ ػويَِاُة ُةوت بةدي دةكشيَ (كةسكوون ٓ ,ةوهيَش ً ,وطىَ  ,دياهة ) كيَوَطة دياسةكاُى
كوسدطتاْ كة صؤس هة صووةوة ُةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
-1بة تايبةتى ػاسى كةسكوون ئةًاُةْ :
أ-كيَوَطةى (بابةطوسِطوسِ) هة طاهَى  1927بؤ يةكةَ جاس ُةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
ب-كيَوَطةى (جةًبوسة) هة طاهَى ُ 1954ةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
د-كيَوَطةى (باي ذةطةْ) هة طاهَي ُ 1953ةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
بة ػيَوةيةكى طؼتى ٓةسطيَ كيَوَطةكة هة قوآليي ( )3666 – 1566ثيَ ٓةهَلةُشيَّ ٓ ,ةسوةٓا ( )44برية ُةوتياْ
ٓةية.
-2ػاسى ًوطىَ :هةَ كيَوَطةياُةى خواسةوة ُةوت ٓةية وةن :
أ-كيَوَطةى ُةوتى (عةيّ صاهة) هة طاهَي ُ 1939ةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
ب-كيَوَطةى ُةوتى (بةمتة) هة طاهَى ُ 1952ةوتى ىلِ دةسٓيَِشاوة.
-3خاُةقني :كيَوَطةى ُةوتى (ُةفت خاُة) هة طاهَي ُ 1928ةوتى هيَ دةسٓيَِشاوة.
دووةَُ /ةوت هة كوسدطتاُى باكووس هةَ ثاسيَضطاياُةى خواسةوة ٓةية:
-1بامتاْ -2طريت
طيَيةَ /هة كوسدطتاُى سِؤرئاوا هة ثاسيَضطاى (ذةطةكة) ثةتشِؤيَ ٓةية
ضواسةَ/هة كوسدطتاُى سِؤرٓةآلت هة ثاسيَضطاى (كشًاػاْ) ٓةية.

طشُطى ُةوتى كوسدطتاْ هةَ خاآلُةى خواسةوة دةسدةكةويَ
-1كواهيَتى ُةوتةكة صؤس باػة بةساًبةس ُةوتى جئاُةوة.
-2قوآليي ُةوت هة سِووى صةويةوة صؤس ُضيلة بة ئاطاُى بةسٓةَ دةٓيَِذسيَت.
-3بة بشِيَلى كةَ هة تيَضووُي بةٓا تيَذةضيَ.
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جطة هةوطةسضاوة ثةتشِؤهَياُة صؤس طةسضاوةى ديلةى وةن غاصي طشوػتى ٓةية ,جطة هةًاُة ضةُذ كاُضايةكى صؤس
ثيَويظت ٓةية بؤ ثيؼةطاصى وةن (ئاطّ-ئاهَتوْ-يؤسِاُيؤَ-بةسدي بةُشخ بؤ بيِاطاصى-بةسدي طشُط بؤ ثيؼةطاصى
ضيٌةُتؤ و ػووػةً-ةسًِةسِيؽ ٓةية ,كة يةكيَلة هةطاًاُة كاُضاية طشُطةكاُى كوسدطتاْ).

طواطتِةوةى ُةوتى كوسدطتاْ بة ًةبةطتى فشؤػنت بةَ سِيَطةياُةى خواسةوة بةبؤسِية ُةوت كيَؼةكاْ
دةطواصسيَِةوة
يةكةَ /كوسدطتاُى باػووس :
أ-كةسكوون ← ذةيفا (ئيظشِائيى)
ب-كةسكوون ← تةسِابوهع (هبِاْ)
د-كةسكوون ←باُياغ (طوسيا)
د-كةسكوون ←دوستيوي (توسكيا)
دووةَ /كوسدطتاُى سِؤرئاوا :
أ-قةسةضون ←(تةسِتوغ) بؤ طةس دةسياى ُاوةسِاطت
طيَيةَ/كوسطتاُى باكووس
أ-بامتاْ←(ئةطلةُذةسوُة) بؤ طةس دةسياى ُاوةسِاطت

كوسدطتاُى باػووس كةئيَظتا ثيَي دةهَيَّ ذوكٌةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
ئةَ ُيؼتيٌاُة جواُة كة ثيَي دةهَيَّ ذوكٌةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هةَ ثاسيَضطاياُة ثيَلٔاتووة (ٓةوهيَش – دٓؤن –
طويٌَاُى – كةسكوون – ٓةهَةظة) بةػيَم  ,كة هةُاوضةكاُى كةوتؤتة ثاسيَضطاكاُى ًوطىَ و دياهة و طةالَذةديّ و
كووت  ,تةواوى سِووبةسةكةى ()83666كٍ  %16 .ي كؤي سِووبةسى كوسدطتاُى طةوسة ثيَم ديَِيَت%18 .ى كؤى
سِووبةسى دةوهَةتى عيَشِاق دةطشيَتةوة .سِووبةسى كوسدطتاُى باػووس ُضيلةى سِووبةسى (ُةًظا)ية هة سِووبةسى صؤس
دةوهَةتى ئةوسِوثا فشاواُرتة.
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ٓةػت جاس هة سِووبةسى (هوبِاْ) طةوسةتشة .طياُضة جاس هة سِووبةسى (فةهَةطتني) و  94جاس ٓيَِذةى دةوهَةتى
(بةذشِيَِة).
رًاسةى داُيؼتواُى كوسدطتاُى باػووس ً 6ويؤْ كةطة %16ى كؤى داُيؼتواُى ٓةًوو كوسداُى جئاْ ثيَلذةٓيَِيَت.
%28ى كؤى داُيؼتواُى عيَشِاق و رًاسةيةن كةًييِةى ُةتةوايةتيؽ هةطةيَ كوسداُى كوسدطتاُى باػووس ُظؼتةجيَ
بووُة.
ئةواُيؽ كةًيِةى (ًةطيريةكاُى كوذاْ و ئاػووس ) كةًيِةى (تشوكٌاْ و عةسةبةكاْ ) صؤسبةى داُيؼتواُى
كوسدطتاُي باػووس ًوطوٌَاُّ كةًيِةيةكى ًةطيرى بة ٓةًوو كةُيظة جؤساوجؤسياُةوة هةطةيَ تائيفةيةكى ديلةى
كوسداُى ئيَضيذيّ.

ًيَزووى كوسد و كوسدطتاْ
ضاخة ديَشيِةكاْ :
بةطويَشةى ئةو صاُياسياُةى صاُاياُى ػويَِةوةسةكاْ و ًيَزوو ُاطةكاْ طةآلهَةياْ كشدووة,وآلتى كوسدطتاْ يةكيَلة هة
ديَشيِرتيّ ئةو ُاوضة ػاسطتاُياُةى هةجئاُذا بووُياْ ٓةبووةٓ,ةس بؤية كوسدطتاْ هةخؤسِاُية بةالُلى
ػاسطتاُيةتى ًشؤظايةتى دادةُذسيَت.
هةَ ثاُتايية جوطشافياييةى ئةًشِؤ ثيَيذةطوتشيَ كوسدطتاْ  ,صاُاياُى ػويَِةواسةكاْ ياخود (ػويَِةواسُاطةكاْ)
ثامشاوةو ػويَِةواسي كؤُرتيّ و ديَشيِرتيّ كؤًةهَطاى ًشؤظاييةتياْ دؤصيةوةً .ةبةطتٌاْ هةَ ػويَِةواساُة :
-1ئةػلةوتى (ػاُةدةس) هةثاسيَضطاى ٓةوهيَش
-2ئةػلةوتى (ٓةصاسًيَشد) هةثاسيَضطاى طويٌَاُى
-3ئةػلةوتى (بيَظتوْ) هةثاسيَضطاى كشًاػاْ
ًيَزووةكاُياْ بؤ ثيَؽ (ٓ )35ةصاس طايَ ثيَؽ صايني دةطةسِيَِِةوة.
-1هة كوسدطتاُذا ًشؤظ طةمن و كوػتوكايَ كشدْ و بةخيَو كشدُى ئارةهَى دؤصيةوة و فيَشي بوو.
-2يةكةًني كؤًةهَطاى كوػتوكاهَى هة ٓةًوو جئاُذا ٓةس هة كوسدطتاُةوة دةسكةوتووة ٓةس هةويَؼةوة بووة ثيؼةى
(كوػتوكايَ كشدْ و صةوى ضاُذْ) بؤ وآلتاُى ديلة طواطرتاوةتةوة.
-3بوُيادةكاُى ػاسطتاُى ًشؤظايةتيؽ هة كوسدطتاْ بآلوبؤتةوة.
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-4يةكةًني طشدبووُةوةى داُيؼتواْ هةُاو طوُذةكاُذا ٓيَِشاية ئاساوة.
ٓ-5وُةسى دسوطتلشدُى قاث و قاضاخ.
-6دسوطتلشدُى ػوسا بةدةوسي طوُذةكاُذا يةكةًني طةسضاوةياْ ٓةس كوسدطتاُة.
-7ئةو ًشؤظاُةى هةكوسدطتاُذا رياوْ يةكةًني كةغ بووْ ًشدووةكاُياْ هةُاو طؤسِدا ػاسدؤتةوة و طؤسِياْ بؤ ًشدوو
ٓةهَلةُذووة.
-8دآيَِةسى سِيَوسِةمسى داُاُى تاجة طوهَيِة بووْ هةطةس طؤسِي ًشدووةكاْ.
-9هةكوسدطتاُذابوو يةكةًني ئايّ و بري و باوةسِ هةالي ًشؤظ طةسي ٓةهَذا.
ُضيلةى ضةُذيّ ٓةصاس طاهَة كوسد هةَ كوسدطتاُةدا ُيؼتةجيَبووةٓ .ةس هةَ طةسدةًي طؤًةسيةكاُةوة (-3666
)2566طايَ ثيَؽ صايني هةطةس تابوؤ طؤًةسيةكاُةوةُ .اوى وآلتى كوسداْ بة (كشداكا) ٓاتووة.

هةطةس ئةو تابوؤياُةؾ ,كة بؤطةدة ُاوةسِاطتةكاُى ئاػوسيةكاْ دةطةسِيَتةوة بؤ ()912-1115ثيَؽ صاينيُ .اوى
طةىل كوسد بةُاوى طةىل (كوستى) ٓاتووة.
بةآلَ ُاوى كوسد و ُةتةوةكةياْ هة كتيَبةكةى(صةيِةفوْ)دا صؤس بةسِووُى باغ كشاوة .صةيِةفوْ طةسكشدة و ًيَزوو
ُووطيَلى يؤُاُى بووة .طاهَي ()461ي ثيَؽ صايّ هةو دةًةيذا بةٓةسيٌَى (بابى)ةوة ,كة ئةو كات فاسطي بووة بؤ
وآلتى طشيم (يؤُاُى) طةسِاوةتةوة و بةخاكى وآلتى كوسدطتاُذا تيَجةسِيوة ,كة ئةَ طةسكشدة يؤُاُية هةو كتيَبة
بةُشخةدا بةػيَوةيةكى فشاواْ و دووس و دسيَز باغ هةسِيَ و سِؤػتِى (ٓ16ةصاس) طواسضاكى يؤُاُى دةكات بة ُاو خاكى
وآلتاُى (كاسدؤخ)يذا ,ئةو وآلتةى بةطويَشةى قظةى صةيِةفوْ ٓةس هةػاسى ًوطوَى ئيَظتاوة تا ُاوضةكاُى (بتويع)ى
خؤسئاوةى دةسضايةى (واْ)دسيَز دةبيَتةوة.ئةو كات يؤُاُيةكاْ ,هةسِووى جوطشافياوة ئةَ كوسدطتاُةى ئيَظتاياْ
بةطةس دوو ُاوضةى طةوسةدا ,دابةػلشدووة.
يةكةًياْ :وآلتى كاسدؤخى ياْ (كوسدوئني)بووة ئةو ُاوضةية تةواوى ئةو ثاُتايياُةى دةطةسِيَتةوة ,كةدةكةويَتة
ُيَواْ دةسياضةى (واْ) و ُاوضةكاُى خؤسئاواى دةسياضةكة هةباكووسةوة ٓ,ةًوو ئةو ُاوضاُةى دةكةوتِة ُيَواْ
باػووسى دةسياضةكة تا ػاسى ًوطوَى ئيَظتا.
دووةَ :ئةَ ثاُتايية ياْ تةواوى ئةوُاوضةُةى دةطشتةوة ,كة دةكةويَتة ُيَواْ خؤسٓةآلتى سِووباسى دجيوة و بةسةو
باُةكاُى ئرياْ و ئةو ُاوضاُةى سِووباسى صيَى طةسوو دةكةوتِة باكووسيةوة  ,هة باػووسيؼةوة دةػتةكاُى سِافيذةيّ
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(ًيظوثؤتاًيا)بوو .ئةَ ُاوضة بةوآلتى (ًيذيا) ُاودةبشاْ .ئةويؽ وةكو ئاًارةيةن بؤ خيَوَي كوسدى (ًيذى) ئةَ
خيَوَة هةطاهَي ()1666بةس هةصايني .هةدةوسوثؼتى ُاوضةكاُى باكووسى دةسياى قةصويّ و دةسياى سِةػةوة .بؤ
كوسدطتاْ كؤضياْ كشدووة.
كؤض كشدُى ئةًاُيؽ هةضواسضيَوةى ئةو صجنريةى كؤض و كؤضباساُة بووة  ,كة خيَوة (ئاسييةكاْ) ياخود (ٓيِذ و
ئةوسِثيةكاْ) ئةجناًياْ داوة .خيَوَة ٓيِذ و ئةوسِثيةكاْ صؤس هةيةكذييةوة ُضيم بووْ و ٓةًووػياْ هةيةن سِةطةْ و
بِةضةوة ٓاتووْ ,دواتش ضةُذيّ خيَىَ و طةىل جياجياْ هيَ بؤتةوة و هةيةكةوة دووس بووْ و هةسِيَطةى كؤضي
بةكؤًةهَي جياجيا بةسةو ُاوضةى هيَم دووس ,هة ئةوسِوثا و خؤسئاواى ئاطيادا بآلوبووةُةتةوة.
(ًيتاُى) و (طليؽ) دوو خيَوَى ديلةى ٓيِذ و ئةوسِثني ,كة بؤ كوسدطتاْ كؤضياْ كشدووة .ئةَ خيَآلُة هةطةيَ
(كاػى – كوتى – هؤهؤبيي – ئيالًى ٓؤسيةكاْ) تيَلةيَ بووْ ,كة ئةًاُة داُيؼتواُى سِةطةْ و ديَشيِى كوسدطتاْ
بووْ.
دةسباسةى سِةضةهَةكى سِةطةُى سِةطةصى طةىل كوسد صؤس هة ُووطةس و تويَزةسةوةكاْ ديذو بؤضووُياْ خظتؤتةسِوو  ,صؤس
هةواُة سِةضةهَةكى سِةطةُى طةىل كوسد بؤ ًيذييةكاْ دةطةسِيَِةوة ً,يذييةكاْ هة طةسدةي (ػةػةًى) ثيَؽ صايني دا
تواُياْ يةكةًني ئيٌجشِاتؤسيةتى ٓيِذوئةوسِثيةكاْ دامبةصسيَِّ.
ًيذييةكاْ ٓيِذ و ئةسِوثني و هةوةدا ٓيض طوًاُيَم ُية ,بةآلَ واباػرتة سِةضةهَةكى سِةطةُى كوسد تةُيا بؤ ًيذييةكاْ
ُةطةسِيَِيِةوة ,ضوُلة هةسِاطتيذا ًيذييةكاْ تةُيا بةػيَلى سِةضةهَةكى كوسدياْ ثيَم ٓيَِاوة ً,يذييةكاُيؽ ٓةس
وةكو

(ًيتاُى-طيلؽ-كاسدؤخيةكاْ)خيَوَم بووْ هةخيَوَة ٓيِذ و ئةوسِثيةكاُى كوسدطتاْ.

ٓةًوو خيَوَة ٓيِذوئةوسِوثيةكاُى ,كة بؤكوسدطتاْ كؤضياْ كشدووة ٓ,ةًووياْ بةيةكةوة سِةضةهَةكى سِةطةُى كوسد
ثيَلذةٓيَِّ  ,ضوُلة ئةواْ ثاؾ كؤض كشدُيياْ داُيؼتواُة سِةطةُةكاُى ُاوضةكةياْ هةُاو خؤياُذا تواُذؤتةوة.
ًيذييةكاْ خيَوَيَلى كوسدبووْ ,بةٓؤى بةٓيَضبووُياُةوة تواُيوياُة رًاسةيةن خيَوَى ديلة خبةُة ريَش دةطةآلتى
خؤياْ و يةكبطشْ و ٓيَضيَلى طةوسةى طةسباصى و طياطى هة وآلتةكةدا ثيَلةوة بِيَّ و ُاوباُط بؤخؤياْ بةدةطت
بٔيَِّ.
ُاوُاوباُطى ًيذييةكاْ هةوكاتةوة دةسكةوت كاتيَ ًري (دياكؤ) ٓاتة ئاساوة ,ئةَ ًرية ٓةس طاهَي ()761ى ثيَؽ
صاييِةوة هة خؤسٓةآلتى كوسدطتاْ هة ٓةسيٌَةكاُى (ئةسدةالْ و ًوكشياْ و ُاوضةى ػاسةصوس) دةطآلتى بةسِيَوة دةبشد.
هةُيَواْ طاآلُى ( 625-647ثيَؽ صايني)دا و ئةو ئةوكاتةى ػا (فضاوةست)ى كوسِى دةطةآلتى بةسِيَوة دةبشد .دةوهَةتى
ًيذيا بووة ٓيَضيَلى طياطى و طةسباصى ,كة ٓاوػاُى دةوهَةتى ئاػووسى دةبوو ,هةسِاطتيذا هةتةواوى جئاُي كؤُذا
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دةوهَةتى ًيذيا ئةو كاتة بةُاوباُط بوو ,كة بةطةسكشدايةتى ػا (كةى خةطشةو))585-625( .ثيَؽ صايني تواُى
بةطةس ئيٌجشِاتؤسيةتى ئاػووسيذا طةسكةويَت و ٓيَضيَلى ًةصُي ًيذى دسوطت كشد ,كة تا طاهَى ( 549ث.ص) خاوةُى
دةطةآلت بوو.
هةَ طاهَةدا ًرييَلى فاسطي بةُاوى (كوسِةػى) ئةمخيِى ئيٌجشِاتؤسيةتى ًيذيا .واتة ئيٌجشِاتؤسيةتةكةى باثريى
,هةُاو بشد باثريى هةاليةْ دايليةوة ,واتة (باوكى دايلى) .دواتش طةوسةتشيّ ئيٌجشِاتؤسيةتى ئةو كات جئاُى كؤُى
داًةصساُذ  ,كة بة ئيٌجشِاتؤسيةتى (ئةمخيِى) ُاطشاوة.
ٓةس ضةُذة كوسداْ هةُاو ضياكاُى خؤياُذا جؤسة دةطةآلتيَلى ئؤتؤُؤًياْ ٓةبووة و بةآلَ كوسدطتاْ هةريَش دةطةآلتى
ئةَ ئيٌجشِاتؤسيةتةدا بووة تا ئةو كاتةى هةباكووسى بةهَقاُةوة ,ئةطلةُذةسى ًةكذؤُى ثادػاى يؤُاْ دةسكةوتووة.
هة دوا دواييةكاُى طاهَى ( 331ث.ص)دا ئةطلةُذةس ٓاتؤتة ُاو ػاسى ٓةوهيَشةوة ,ثيَؼرت (داسيوػي طيَيةَ) خؤى
هةُاو قةآلي ٓةوهيَشدا قايٍ دةكات ثاؾ ئةوةى هة طؤسِةثاُى ئةو ػةسِةدا ػلظت دةٓيَِى ,كة هة دةػتى ُاو كووسى
بِاسى ضياى ًةقووب دا سِوويذابوو ,ئةو ُاوضةيةؾ هةُضيم ًةهَبةُذى قةصاى (ػيَخاْ)ى ئيَظتاوة.
هةطةيَ ئةوةػذا بةس هةوةى ئةطلةُذةس بطاتة ٓةوهيَش داسيوؾ ٓةوهيَشيؼي جئَيَؼتبوو ,بةو جؤسة كوسدطتاْ
بةتةواوةتى كةوتؤتة ريَش دةطةآلتى ئةطلةُذةس و جيَطشة (ٓيَويِييةكاْ) واتا (طووكيةكاْ).
تا ئةو كاتةى بِاًاهَةيةكى تاصةى ئرياُى بةُاوى (ثاسثيةكاْ) دةسكةوتّ و هةطاهَي ( 94ث.ص) و هةطةسدةًى ػا
(ًةٓشداوى دووةَ) دا .تواُيبووياْ سِووباسى فوسِات بلةُة طِووسى خؤسئاواى ئيٌجشِاتؤسيةكاْ ,هةًاوةى ئةَ قؤُاغة
دووس و دسيَزة دا(ٓةس هة ٓيَشػةكاُى ئةطلةُذةسةوة تا ثةالًاسةكاُى ًةٓشدادى دووةَ).
كوسدطتاْ ضةُذيّ ًريُؼني و دةوهَةت و دةوهَةتؤكةى كوسدطتاُى بةخؤوة ديوة ,وةكو دةوهَةتؤكةى :
ً-1يذياى ئةتشؤباتني (ئاصسبيَحاْ)
-2ئادبايني (ذذياب)
-3كوسدؤئني (كوسديا)
-4ئاطشٓؤيّ (ئؤديظا)
-5كؤًايّ و طوفياُى
-6ذوكٌشاُيةتى ئةسًةُييةكاْ هةٓةسة باكووسى وآلتى كوسدطتاُذا
بؤ يةكةَ هةطاهَي ( 95ث.ص)دا سِؤًةُاكاْ هةكوسدطتاْ دا دةسكةوتّ( .طوهآل)ى طةسكشدةى سِؤَ هةكةُاسةكاُى سِووباسى
فوسِات دا .واتة هة خؤسئاواى كوسدطتاْ دا صجنريةيةن طةسِاْ و جةوهةى كشدةوة و ٓةوهَى داوة ًريُؼني و
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دةوهَةتؤكةكاُى ئةو ُاوضةية خباتة ريَش دةطةآلتى ئيٌجشِاتؤسيةتى سِؤًاُييةوة .طاهَى ( 95ث.ص) تةواو ُةبووة
(بؤًباى) طةسكشدةى سِؤًاُةكاُى ُاوضةكاُى دهَى كوسدطتاُى خظتؤتة ُاو طِوسى ئيٌجشِاتؤسييةتةكةوة و هة سِووباسى
فوسِات ثةسِيوةتةوة .ئةو ُاوضاُةى ئةًشِؤ بةكوسدطتاُى باكووس ذظاب دةكشيَ(ًريُؼيِةكاُى كؤًاكني و ئوطشٓاويّ و
كوسدؤئني و ئةسًيِياى ئةو كات).ضووُةتة ريَش دةطتى سِؤًةكاُةوة خؤسٓةآلتى كوسدطتاْ و ُاوضةكاُى باػووسى
كوسدطتاُيؽ (ًريُؼيِى ًيذيا ئاتشؤثاتني و ئاديايني) هةريَش دةطةآلتى ثارثى فاسطةكاُذا بووة.
بةٓؤى ئةَ ثيَؼشِةوييةى كشدُى سِؤًاُةكاُةوة ًوٌالُيَلى توُذ هةُيَواْ ٓةسدوو ئيٌجشِاتؤسيةتى فاسطي ثاسثى.
(طاطاُيةكاْ) و ئيٌجشِاتؤسيةتى سِؤًاُيةكاْ .دواتش (سِؤًاُى خؤسٓةآلتى بيَضةُتيِى)طةسى ٓةهَذاوة ً,وٌالُيَلةياْ
بةًةبةطتى ئةوة بووة ٓةسيةكةياْ فشاواُرتيّ ثاُتايي هةخاكى كوسدطتاْ داطري بلةْ .هةو كات خاكى كوسدطتاْ
طِووسى جياكةسةوةى ُيَواْ ٓةسدوو ئيٌجشِاتؤسيةتةكة بووة ,جطة هةوة ًةيذاُى ػةسِ و ػؤسِةكاُيؼياْ بووة ,كة ٓةس
جاسةى يةكيَلياْ طةسدةكةوتّ و صةوى صياتشى بةدةطت دةٓيَِا ,بةآلَ هةصؤسبةى كاتذا بةػى صؤسي كوسدطتاْ ٓةس طةس
بة دةوهَةتى فاسطي بووة.

ضاخةكاُى ُاوةسِاطت
ئةو ًوٌالُىَ طةسباصى و طياطية بؤ ًاوةى ()756طايَ دسيَزةى ٓةبوو .تا ئةو كاتةى ئاييِى ثريؤصي ئيظالَ و طوثاى
ئيظالَ هةُيٌضة دوسطةى عةسةبةوة دةسكةوتّ ئةو كاتة تواُى ئةو ًوٌالُيَية كؤتاي ثىَ بٔيَِيَت ثاؾ ئةوةى دةطةآلتى
ئيٌجشِاتؤسي طاطاُى ُةٓيَآل و ػلظتى بة طوثاى بيَضةُتيةكاُيؽ ٓيَِا ,كة هة ُاوضةكةدا جيَطري ببووْ .بةو جؤسة
هةطاهَى ( 656صاييِى)دا هة طةسدةًى خةهيفةكاُى سِاػذيّ دا صؤسبةى ُاوضةكاُى وآلتى كوسدطتاْ كةوتة ريَش
دةطةآلتى ئبظالًةوة.
صؤسبةى كوسد ضوُةتة ريَش طيَبةسى ئاآلي ئيظالًةوة و خضًةتى صؤسي ػاسطتاُى ئيظالًياْ كشدووة ,هةٓةًوو بواسيَلذا
ضةُذيّ و بطشة دةياْ صاُا و طةسكشدة و صًاُِاغ و ٓوُةسًةُذياْ ثيَؼلةؾ بةو ػاسطتاُيية كشدووةٓ .ةس بؤمنووُة:
-1ئينب خوهةكاْ
-2ئينب و ئةهئةطري
-3طةآلذةديّ ئةيوبى
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-4صسياب ًوطوَى
ثاؾ تةواو بووُى خةالفةتى ئةًةوى و هةطةسدةًى دةطةآلتى خةهيفةكاُى عةباطى دا هةكوسدطتاْ دا ضةُذيّ
ًريُيؼى كوسدي طةسبةخؤ ٓاتِة ئاساوة .هةواُة:
ً-1ريُؼيِى ػةدادييةكاْ هة ُيَواْ طاآلُى ( 1174-951ص) هة ئاصسبيَحاْ دةطةآلتياْ ٓةبووة.
ً-2ريُؼيِى ًةطِةويةكاْ هةُيَواْ طاآلُى ( 1615-959ص) هةخؤسٓةآلتى كوسدطتاُذا بة دةطةآلت بووْ.
ً-3ريُؼيِى سِوادييةكاْ هة طاآلُى ( 1629ص) هة ئاصسبيَحاْ و ئةسًةُظتاُذا ٓةبووْ.
ً-4ريُؼيِى كوسدى ئةيوبيةكاْ هة ُيَواْ طاآلُى ( 1256-1169ص) دا هةَ ػويَِاُة دةطةآلتياْ ٓةبووة:
(خؤسئاواى كوسدطتاْ  ,وآلتى ػاَ  ,وآلتى ًيظشِ  ,وآلتى يةًةْ  ,وآلتى ذيحاص)
بةآلَ صؤسبةى ئةَ ًريُؼني و دةوهَةتة كوسدياُة ,يةن هةدواى يةن هةُاو ضووْ .بةٓؤى ثةالًاسى كؤض كشدُى ئةو
خيَوَة توسكاُةى كة هة طةسةتاى طةدةى ياصدةًيِةوة هة ُاوةسِاطتى ئاطياوة و ُاو ئيَشاْ دا .هةباكووسى دةسياى
خةصةسةوة بة ُاو قةوقاصدا بؤ كوسدطتاْ و خؤسٓةآلتى ُاوةسِاطت ٓاتّ .ئةَ خيَآلُةؾ بشيتى بووْ هة:
-1خيَوَى ئؤغؤص
-2خيَوَى طةجلوقيةكاْ
-3خيَوَى توسكٌاُى
ئةَ خيَآلُة هة صؤسبةى ُاوضةكاُى كوسدطتاُذا بآلوبووُةوة ,بةآلَ بآلوبووُةوةى ئةواُيؽ ثاؾ بةسطشى كشدُيَلى
ثاهَةواُاُةى ًرية كوسدةكاُى و صياُى صؤسى توسكةكاْ بةدةطت دةٓات .توسكةكاْ تواُياْ ضةُذ ًري و ًريُؼيِاُى
كوسد هة كوسدطتاْ هةُاو ببةْ  ,ئةواُيؽ ئةًاُةْ:
-1هةطاهَى ( )1166هة (ػاسؤضلةى ئةخآلت)ى طةس بة ثاسيَضطاى (بةدهيع)ى ئيَظتا ,كة دوا ًريى كوسداُى
(ًةسِواُى) هةباكووسى كوسدطتاْ دا هة ُاوبشا.
-2هةطاهَى ( )1174بةٓيَضتشيّ ًريُؼيِى كوسدي هةُاوبشا ,كة ًريػيِى (ػةدادييةكاْ) بوو ئةَ ًريُؼيِة
هةباكووسى خؤسٓةآلتى كوسدطتاْ و هةٓةسيٌَةكاُى ئةصةسبيَحاْ و ئيَشاُذا داًةصسيَِذسابوو.
هةٓةًاْ كاتذا ,كةطايةتييةكى طشُط طةسى ٓةهَذا ,كة (طةآلذةديّ ئةيوبى) بوو ,هةطاهَى ( 1169ص) دةوهَةتى
ئةيوبى داًةسصاُذ ,كةجطة (هة خؤسئاوا و باػووسى كوسدطتاْ – وآلتى ػاَ – ًيظشِ – يةًةْ – ذيحاص) هةريَش دةطتيا
بووة.
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تا طاهَى ( 1284ص) دةطةآلتى ًريُؼيِى ُةوةكاُى طةآلذةديّ هةصؤس ُاوضةى (خؤسٓةآلتى ُاوةسِاطتذا دسيَزةى
ٓةبووة هة ًيظشِ و وآلتى ػاَ داو هةيةًةْ و صؤس ػويَِى كوسدطتاُذا ,ػاْ بةػاُى ئةيوبيةكاْ ًريو ثاػا طةجلوقية
توسكةكاُيؽ_ئةتابةطةكاْ صؤس ُاوضةى كوسدطتاُى خؤسٓةآلت و باػووسى كوسدطتاْ _ ئةُاصؤيَ ,ذوكٌياْ كشدووة).
طةآلذةديّ هةكاتيَلذا دةسكةوت وآلتى ئيظالًى صؤس ثيَويظتياْ بةكةطايةتييةكى وةكو ئةو بووة ,ضوُلة ٓةس هةطاهَى
()1669يةوة خؤسٓةآلتى ُاوةسِاطت دوضاسى ضةُذيّ ٓةهٌَةتى يةن هةدواى يةكى خاض ثةسطتةكاْ بووة ئةواْ
تواُياْ تةواوى كةُاسةكاُى باكووس و خؤسٓةآلتى دةسيايى ُاوةسِاطت داطري بلةْ هة (قودغ و تةسِابوع و ئيِتاكيا و
سِةٓا(ئوسفة)ى خؤسئاواى كوسدطتاُذا)ً .ةًاهيلى خاضجةسطتى دامبةصسيَِّ ,بةآلَ طةسكشدةى كوسداْ طةآلذةديّ
ئةيوبى تواُى يةطةسياُذا طةسبلةويَت و طاهَى ( )1187هةػةسِى (ذةتني)دا ػاسى (قودغ) سِصطاس بلات و تةواوى
ُاوضةكاُى خؤسٓةآلتى ُاوةسِاطت هةدةطتى خاضجةسطتةكاْ دةسبٔيَِى.
طةآلذةديّ كةطايةتييةكى وابووة ,تةُاُةت ئةوسِوثايةكاُيؽ ٓةهَويَظتى ًشؤيية ػةسِةفٌةُذاُةكاُى ئةو بةسص
دةُشخيَِّ بة تايبةتى:
ً-1اًةهَةكشدُى هةطةيَ ثاػاكاُى خاضجةسطتةكاْ
ً-2اًةهَةكشدْ هةطةيَ ديى و طرياوةكاْ
ً-3اًةهَةكشدْ هةطةيَ داُيؼتواْ و ًةدةُيةكاْ
ًاًةهَةكشدُى طةآلذةديّ تةواو ثيَضةواُةى ًاًةهَةى خشاثي طةسكشدة خاضجةسطتةكاْ بووة.
صؤسى ُةبشد دةطةآلت هة دةطتى ئةيوبييةكاْ و طةجلوقيةكاُيؽ طةُشايةوة .ئةو كاتةى (ًةًاهيلةكاْ) دةسكةوتّ
تواُياْ ئةيوبيةكاْ هةطةس دةطةآلت الببةْ و هة (ًيظشِ و وآلتى ػاَ)دا خؤياْ بلةُة دةطةآلتذاسى (ًةًاهيلةكاْ).
كؤُة كويَوةكاُى ريَشدةطتى ئةيوبيةكاْ بووْ,بةتيَجةسبووُى كات صؤس دةطةالَتى طةسباصياْ وةسطشتبوو تواُياْ صؤس
ثؤطتى باالَ ًظؤطةس بلةْ
ٓةسضى طةجلوقيةكاُيؽ بووْ هةو كاتةيذا ُاوضةكة سووبةسووى ٓيَشؾ و داطريكاسى تاصةبووْ ئةواُيؽ بةتةواوى
دةطةالَتياْ هةدةطتذا.
ثةالًاسوو داطريكاسى تاصة ًةغؤهةكاْ ئةجناًياُذا و (ٓؤالكؤ) طةسكشدايةتى دةكشد,طاهَى (ٓ )1235ؤالكؤ ٓيَشػى
بشدؤتة طةس خؤسٓةالَتى ئرياْ و بِةًاهةيةكى دةطةالَت داسى بوُيات ُاو دواتش ثةالًاسى ًرية كوسدةكاْ و
طةجلوقيةكاُى خؤسٓةالَتى كوسدطتاُى داوة,ئةوكاتةؾ طاهَى( )1258ػاسى بةغذاياْ داطريكشد ئيذى خةالفةتة
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طةسصاسييةكةى عةباطيؼياْ كؤتايى بئَيَِاوة دوا خويفةى عةباطيؼياْ هةطيَذاسة داوة,كوسدطتاُيؽ وةكو ٓةًوو ئةو
والتاُةى طوثاى ًةغؤهةكاْ ثيَيذا تيَجةس بووْ دوو ضاسى ويَشاْ و ًاهَلاوهيةكى صؤس بووُةوة.
ٓةس هةودةًةدا دةوهةتى عومساُوى هة خؤسئاواى ئةُاصؤي و ضةُذيّ ًيَشُؼيِى كوسدى ديلةؾ بةدياس كةوتووْ هة
واُة ًيَشُؼيِى (ًوصةفةسية) هةهوسطتاْ و خؤسٓةالَتى كوسدطتاُذا.
هةدوا دوايةكاُى ئةو طةدةيةدا ػاالَويَلى ديلةى داطريكاسوو ثةالًاسى طةسباصى طةيَ و خيَوةكاُى ئاطياى ُاوةساطت
دةطتى ثيَلشدؤتةوة,ئةجماسةياْ (تةميوسى هةُط) طةسكشدايةتى كشدووةو,تةواوى كوسدطتاْ و ئةُاصؤىل ساًاهيوةو
هةسووى ويَشاْ كشدْ و ًاهَلاوهلشدُةوة ئةويؽ هةٓؤالكؤ خشثرت بوو,بةالََ ًاوةى دةطةالَتياْ كوسد بووة.

ضاخة ُويَيةكاْ
هة طةسةتاى طةدةى ػاصدةميذا هة خوَسٓةالَتى ُاوةساطت دا ٓيَضيَلى تاصةى ديلة دةسكةوت.ئةو ٓيَضة تاصةيةؾ
دةوهَةتى طةفةوى ئرياُى بوو .كة تةواوى ئرياُى سصطاس كشدبوو ٓ .ةسوةٓا ُيوةى كوسدطتاُى داجريكشدبوو بة
طوثايةكى صوَسى بةٓيَضةوة بةسةو (ئةُاصوَيَ)يؽ دةسوَيؼت.ئةًةؾ هة خوَيذا ٓةسةػةيَلى صوَسى بوَ طةس دةوهَةتى
عومساُى دسوطت دةكشد.كة ئةو كات هة ئةوسوثاى خوَسٓةالَت دا طةس طةسًى سصطاسكشدُى خاكى صياتش بوو.ثاؾ
دةسكةوتِى ئةَ ٓةسةػة تشطِاكة.عومساُيةكاْ سووياْ بةالى خوَسٓةالَت دا وةسضةخاُذو خودى (طوهَتاْ طةهيٌى
يةكةَ )طوثايةكى بيَؼوًاسى بةسةو كوسدطتاْ ٓيَِاو.طاهَى (1514ص)
بوَيةكةًني جاس عومساُيةكاْ ٓاتِة كوسدطتاُةوة.
طاهَى( 1514ص) هة (ضاهَذيَشاْ)دا ٓةسدوو طوثاى طةفةوى و عومساُى ثيَم طةيؼنت.تةواوى ًرية كوسدةكاُيؽ كة هة
ريَش ئاالَى ًريى بةدهيظي دا يةكياْ طشتبوو ثؼتيواُياْ هة عوطاًاُييةكاْ دةكشد.هة طوَسةثاُى جةُط دا
طةفةوييةكاْ ػلظتياْ خواسدو كوسدطتاْ و عيَشاق دةسطةياْ بوَ عومساُييةكاْ واالَ كشدةوة.بةو جوَسة ٓةتا
دوادواييةكاُى طةدةى (ُوَصدةيةًيؽ)ػةسو ثيلذاداْ هة ُيَواْ ٓةسدو دةوهَةت دا ٓةس دسيَزةى ٓةبوو.هة دوايؼذا
ًةطةهةكة بووة كيَؼةى ُيَواُياْ هة طةس طِووسٓ.ةسضةُذة بة طويَشةى ثةمياُِاًةى(ئةسصسوََ)ي طاهَى()1639بة
كشدةُى كوسدطتاْ هة ُيَواْ ئةو دوو ٓيَضة دا دابةؾ كشابوو.بةالََ دابةؾ كشدُةكة ُةبوَتة ٓوَى هة ُاوضووُى
دةطةالَتى ٓةسًايةتى ًرية كوسدةكاْ.دابةؾ كشدُةكة طة صاسةكى و ٓةس بة ُاو بووة .ضوُلة ٓةسدوو ٓيَض بوَ ئةوةى
طِووسةكاُياْ و ُاوضةى دةطشوَيؼتووى و خوَياْ و طوَسةثاُى ًوٌالُيَلة ياْ بجاسيَضْ ثيَويظتيياْ بة ٓيَضى كوسداْ
ٓةبووة .تا دوادواييةكاُى طةدةى (ٓةردةيةًيؽ)طوهَتاُةكاُى عومساُى بايةخى صوَسياْ بة ًرية كوسدةكاْ داوة
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.دةوهَةتى طفتى ئةوةى ثيَذا بووْ طةس ئةواْ هة ػةسى ٓةسدوو دةوهَةت دا هة درى طةفةوييةكاْ بذةُة ثايَ دةوهَةتى
عومساُى .ئةوا بابوهعاىل دةطت هة كاسوباسى ُاوخوَياْ و دةطةالَتى ئوَتوَُوًَيياْ وةسُادات
ٓةس هة طةدةى (ثاُضةيةًةوة)صوَسًشُيؼيِى كوسدى بةٓيَض دةسكةوتّ هةواُة ًريُيؼيِى هةواُة ًريُيؼى( بةدهيع و
بوَتاْ و ٓةكاسى.باديِاْ و باباْ و طوَساْ )و ًووى ئةًاُة هة ضواسضيوةى دةطةالَتى عومساُييةكاُذا بووْ .
ٓةسضى ًريُيؼيِةكاُى (هوَسطتاْ و ئةسدةالَْ و ًوكشياْ)هة ضواسضيوةى دةوهَةتى طةفةوييذا دةسكةوتووْ .
هة ُيَواْ طاالَُى()1779-1752دا كةسميخاُى صةُط كة ًرييَلى كوسد بوو ذوكٌشاُى تةواوى والَتى فاسطةكاُى
كشدووة
هة كوَتايى طةدةى (ٓةردةيةًةوة)ٓةسدوو ئيٌجشاتوَسييةتةكة(بة تايبةتى عومساُى)ٓةوهَياْ داوة تا صوَستشيّ سادة
دةطةالَتى ُاوةُذى خوَياْ بةطةس ئةَ ًريُيؼيِاُةدا بظةثيَِّ ئةًةؾ بوَتة ٓوَى ئةوةى ثةيوةُذى ُيَواْ كوسد اةطةيَ
ٓةسدوو ال ئرياْ و عومساُييةكاْ تيَلبضىَ و ثؼيَوى تيَبلةوى .هةو كاتةوة ال ثةسةى توُذو تيزى و دورًِايةتى سةق و
كيِة هة ُيَواُياْ دا كشايةوةً.يَزوو طةوآى بوَ ًرية كوسدةكاْ دةدات.كة ئةو ًرياُة صوَس جاساْ هة درى ئةو دوو دةوهَةتة
بةٓيَضة ساثةسيوْ ٓةس كاتيَم ٓةهَى باػياْ دةطلةوتيبَ طةسبةخوَيى تةواوةتى خوَياْ ساطةياُذووة ٓ.ةس بوَ منووُة.
-9هة طاهَى9866عةبذوهشمحاْ ثاػاى ًريى باباْ ئةَ ٓةهَويَظتةى ٓةبووة.
ً-2وذةممةد ثاػاى ًريى طوَساْ()9817-9815
-1بةدسخاْ بةطى ًريى بوَتاْ ()9817-9819
-1طاهَى9811ئةمحةد ثاػاى باباْ ٓةًاْ ٓةهَويَظتى ئاصادى و طةسبةخوَ خواصياْ ٓةبووة .
صوَسجاسيؽ بووة ئةو ًرياُة ٓاوثةمياُيَتى و ثيَبةُذبووُى خوَياْ هةطةيَ عومساُييةكاْ واص ىلَ ٓيَِاوةو ضووُةتة
ثايَ فاسطةكاْ ياخود ٓةبووْ بة ثيَضةواُةياْ دةكشد.
صوَس هةو ًري اُةؾ ٓةبووْ هة يةن كاتذا دورًِايةتى عومساُى و ئرياُية كاُؼياْ كشدووة .منووُةى ئةًاُةؾ.
ً-9ري يةصداْ ػري()98569-9851
-2ػيَخ عوبةيذوهَالَى ُةٓشى()9881-9886
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