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ةاةەدیئەَ دٍێژینەٌەیەةەؼیکیپەیٍەظذەةەٌەیکەئایائایینییەصیذیپێکھادێکیئاٌێذەیەٌەکٍدیاسدەیەکیئایینیًەئەنظامیکاسًێکیًەگەي
ئایینەکانیدشیاخٍدةنەچەیەکیدایتەخةەخۆیھەیەٌگۆسانکاسیةەظەسدانەھادٌٍە.ةەؼەکەیدشیةاةەدیئەَدٍێژینەٌەیەًەچٍاسچێٍەی پێگەٌ سۆًی
مٍصیکٌگۆسانیئاینیئێضیذییەةەدایتەدیًەچاالکیٌةۆنەئایەنیٌسێۆسەظمەکًٍذٍسیٌکۆمەالیەدیەکان .
سێکاسەکانیمەیذانیٌمیذۆدەکانیدٍێژینەٌەکەةەسێگایگەڕانیمەیذانیئەنظامذساٌەکەصانیاسیپێٍیعرًەظەسمٍصیکٌگۆسانییەئایینیەکان
کۆکشاٌەدەٌەٌئەٌ  دەقٌدێکعذەئایینیانەیکەةاطًەسۆيٌپێگەیمٍصیکٌگۆسانیًەٌئایینەدەکەن.ةۆئەَمەةەظذەػًەسێگایدێتینیساظذەٌخۆٌ
چاٌپێکەٌدنًەگەيھەٌاڵذەسانٌکەظانیةەئەصمٌٍنصانیاسیپێٍیعرکۆکشاٌدەٌە .
گشفذەکانی ئەٌ دٍیژینەٌەیە ًەٌەدایە کە کە ةۆچی صۆسةەی ظە سچاٌەکان ًەالیەن غەسەةە مٍظٍملانەکان نٌٍرساٌە ةە ھەمٌٍ ؼێٍەیەک
ھەٌڵیانذاٌەئێضیذییەکانةکەنەةەؼێکًەنەدەٌەیغەسەبٌئایینەکەػةکەنةەةەؼێکیھەڵگەڕاٌەًەئایینیئیعالَ.ىًسٌهىاةۆچیًەةەسامتەسداھەنذی
ًەظەسچاٌەکانئیضیذیەکاندەیگەسێنێذەٌەظەسئایینی صەسدەؼذییانظۆمەڕییەکانیانمیپشائییەکان.ھەسٌەھاگشفذەکیدشیئەًَێکۆًینەٌەیەئەٌەیەکە
ةً سچیدێکعذەکانیاندۆماسنەکشاٌەٌنەنٌٍرساٌەدەدەنیاةەؼێٍەیەکیصاسەکیدەسخیانکشدٌٌەٌنەٌەًەدٌاینەٌەًەیەکرتٌەسدەگشنەٌە.ھەسٌەھاگشفذێکی
ًً 

دشًەًَیکۆًینەٌەیە نەةٌٍنییانکەمیةەدٌاداچٌٍنٌپؽکنینیؼٍێنەٌاسەمێژٌٌییەکانیناٌچەئێضیذینؽینەکانەةۆدۆسصینەٌەیئەٌالیەنەؼاساٌانەیکە
ًەمێژٌٌیئەَئایینەسٌٌیانذاٌە .
ئامانظەکانیئەَدٍێژینەٌەیەةشیذییەًەپیؽانذانیڕەگٍڕیؽەیئایینییەصیذیٌپەیٍەنذیةەةەئایینەکانی دشەٌە،ھەسٌەھاپیؽانذانیپێگەٌ
ڕۆًیدایتەدیمٍصیکٌگۆسانیًەئایینیئێضیذیذا .
دەسئەنظامی ئەَ دٍیژینەٌەیە :ئامانظی یەکەَ پەیٍەظذە ةەالیەنی دیۆسی دٍیژینەٌەکە ،دٌای داٌدٍێکشدنی دیۆسی ظەةاسەخ ةە ةنەچەی
یەصیذیەکانةۆماندەسکەٌخکەةۆچٌٍنیطیاٌاصھەیەظەةاسەخ  ةەةنەچەٌمیژٌٌیئایینییەصیذیکەھەنذێکیانظەسةەةۆچٌٍنیغەسەةیئیعالمیذایە
پێیٍایەکەئایینییەصیذیدسیژکشاٌەیئایینیئیعالمەدٌایکۆمەًیکًەگۆسانکاسیًەالیەنکەظانیئایینییەصیذیةەدایتەدیؼیخئادیٌھەسٌەھاپێیانٍایە
کەًەسێچکەیئیعالمییەصیذکٍسی مەغاٌیەطیاةٌٍنەدەٌەً.ەةەسامتەسداةۆچٌٍنیدشھەیەکەھەنذێکیانًەالیەننٌٍظەسانیکٍسدکشاٌنصیادشمۆسکێکی
کٍسدیپێٍەدیاسەکەٌائایینییەصیذیدایتەمتەنذیەکیکٍسدیڕەھایھەیە .
ًەئامانظیدٌٌەَةۆماندەسکەٌخکەمٍصیکٌگۆسانیڕۆيٌپێگەیەکیگشنگیھەیەکەئەمەػپەیٍەظذەةەالیەنیمەیذانیً،ەَدٍێژینەٌەیە
ةۆماندەسکەٌخکەپێگەیمٍصیکٌگۆسانیًەئایینیئێضیذییذاپێگەیەکیپیشۆصیھەیەًەدێکعذەئایینیەکانیانٌھەسدٌٌئامێشیدەفٌؼمؽاڵ"دەفٌ
ؼتاب"ةەدٌٌئامێشیپیشۆصدادەنشێرًەصٌسةەیھەسەصۆسیطەژنٌسێٍ ڕەظمەکانمٍصیکٌگۆسانیةەَدٌٌئامێشەةەکاسدەھیرنێر .
ووشه سهرهكیهكان:یەصیذی-ةنەچە–پێگە–مٍصیک–سیٍسەظم

پێشەکی
یًی میذانی
ٌه 
یً ی ًەةەسدەظذذایە ًەةٍاسی ئێذنۆمٍصیکۆًۆطی دایە ةەؼیٍاصی ٌەظفی ؼیکاسی .ةە گؽذی دٍێژینً 
ٌه 
ئەٌ دٍێژینً 
ًەظەسئێضیذیەکانکاسێکیئاظاننیە،ئەمەػًەةەسئەٌەیظەسچاٌەئیعالمییەغەسەةییەکانٌسژێمەیەکًەدٌایەکەکانیغێشاق
ھەمیؽەھەٌڵیانذاٌەئێضیذییەکانةکەنەةەؼێکًەخۆیانًٌەکٍسدیداةتڕن.ةۆیەھەمیؽەکاسکشدنةۆةەدەظذھێنانیظەسچاٌەی
صانعذیٌدسٌظردٌٌسًەؼێٍانذنپێٍیعذیةەمانذٌٌةٌٍنٌصەػمەدیەکیصۆسە .
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ةًؼێى ًً ةاةەدی ئەَ دٍێژینەٌەیە ةشًذىًٌ ًً ٌه َ کە ئایا ئایینی یەصیذی پێکھادێکی ئاٌێذەیە ًە ئایینەکانی دش یاخٍد
رسٌٌخٌ
هًَدشَةاةەدیئەَدٍێژینەٌەیەًەچٍاسچێٍەی 
نکاسیةەظەسدانەھادٌٍە.ةًؼً 

ةنەچەیەکیدایتەخةەخۆیھەیەٌگۆسا
طەژنٌڕێٍڕەظمەئاینییەکانداًًکەپەیٍەنذییانةەپێگەیمٍصیکٌگۆسانیئاینیئێضیذییەٌەھەیە .
یً داھەٌڵیانذاٌەةەسێگایگەڕانیمەیذانیصانیاسیپێٍیعرًەظەسمٍصیکٌگۆسانییەئایینیەکان
ٌه 
دٍێژەسانًەَدٍێژینً 

کۆةکەنەٌەٌئەٌدەقٌ دێکعذەئایینیانەیکەةاطًەسۆڵ  ٌپێگەیمٍصیکٌگۆسانیًەٌئایینەکۆنەدەکەن.ةۆئەَمەةەظذەػ
ًەسێگای دێتینی ساظذەٌخۆ ٌ چاٌپێکەٌدن ًەگەي ھەٌاڵذەسان ٌ کەظانی ةەئەصمٌٍن دٍێژەسان ھەٌڵیان داٌە صانیاسی پێٍیعر
ةەدەظرةێنن.ھەسٌەککەظانیھەٌاڵذەسیةەناٌةانگیٌەکٍ(كەٌايظٌێامن 1ظەسۆکیكەٌاًەکانٌئەنذامیئەنظٍمەنیةااڵی
ٌه ،سۆًێکی
الیًن دٍێژوسان ٌههٍ ئًسؼیف پاسێضساٌ ةٌٍ دا هادی دٍێژینً 
صانیاسییًهانی ًً 

ةًاڵَ 
ڕٌػانی ئێضیذی) هً ًً ظاڵی   ٤١٠٢
گشنگیھەةٌٍةۆئەَمەةەظذە،ھەسٌەھادٍانیھاٌکاسیةاؼامنةکاخةۆئاگاداسةٌٍنًە سەٌؼەکەٌسێگشیامنًێنەکشێرًەکادی
گەڕانەکامنانذا .
ھەسٌەھاًەةەسئەٌەیسەچەًەکٌةنەچەیةنەماڵەییەکیکًەدٍیژەسانةەپێیظەسچاٌەکاندەگەڕێذەٌەةۆةنەماڵەی
میشانیئێضیذی(ؼێخانی،٤١١٤،ي.)٠٣-٠٢ئەمەػکاسیگەسانیمەیذانیەکەیئاظانرتکشدھەسٌەکئێضیذییەکانخۆیاندەڵێنً":ە
دینةٌٍینە،ةەاڵًَەخٍێننەةٌٍینە"(ھەمانظەسچاٌە،ي.)٠٦چٍنکەةەھۆیئەٌةاسٌدۆخەیکەًەظەسەٌەئاماژەمانپێذاٌە
ناکشێھەمٌٍظەسچاٌەیەکةەةاٌەڕپێکشاٌٌەسگشینً،ەھەمانکادذائەٌصانیاسییانەیًەگەڕانیمەیذانییذاةەدەظرھادٌٍنٌ
پاػپەظ نذکشدنیًەالیەن گەٌسەی كەٌاًەکانەٌە دٌٌةاسەةەساٌسدمان کشدۆدەٌەًەگەڵ ظەسچاٌەکانةۆ صیادشدڵنیاةٌٍن ،چٍنکە
دێکعذە ئایینیەکان دۆماس نەکشاٌنٌ نەنٍرساٌەدەٌە ٌةەؼێٍەی صاسەکییەٌە نەٌە ًەدٌای نەٌە ًەیەکرتیٌەسدەگشنەٌە ٌ ًەگەڵ
دێپەڕةٌٍنی کاخ ،ھەسٌەکٍ ةینیامن ،كعەٌ ةیشٌةاٌەڕی طیای صۆسی چۆدە ظەسً ،ێکذانەٌەٌ ةۆچٌٍنەکانیؾ ًەةاسەی ئێضیذییادی
صیادشةەًێکذانەٌەیصمانٌٌٌؼەیە .
ھەسٌەکٍنەطمئەڵٍەنیدەڵێ:ناکشێپؽرةەًَێکذانەٌانەةتەظذینچٍنکەدەچێذەكاڵتیئەفعانەٌئەمەکاسێکیدشە.
چٍنکەدەفعیشێکیئەفعانەییە،پؽرةەظذٌٍةەًێکذانەٌەیٌادایصمانٌٌٌؼەیانناٌەکە(ئەڵٍەنی .)٤١٠٣,
ًەَةاسەیەٌەػماکغمًٍەسدەڵێ:ئەفعانەھەڵەیەکیصمانییە،صۆسدیاسدەھەنیەکناٌیانةۆدانشاٌە،ئەَناٌەػ،
ةە دێپەڕةٌٍنی کاخ ،نادٍانشێ ًە سێگەی ئەَ ناٌەٌە دیاسدە طیاٌاصەکان ةناظینەٌە .ھەس دیاسدەیەک ظەسەڕای ئەٌەی ھەنذێک
ظیفەدیگؽذییانھەیەةەاڵًَەطەٌھەسداطیاٌاصنً،ەةەسئەٌەطیاٌاصیدیاسدەکانٌکۆکشدنەٌەیانًەژێشیەکناٌداةٌٍەدەھۆی
ئەٌەیئەفعانەًەدایکةتێ(ئەڵٍەنی .)٤١٠٣,
ةۆیە ًەَ ڕٌانگەیەٌە دٍێژەسان ھەًٌیان داٌە طگە ًەٌ صانیاسییانەی کە ةەؼێٍەیەکی مەیذانی کۆیانکشدۆدەٌە،
پێذاچٌٍنەٌەیەکیؾةۆظەسچاٌەکانةکەنةۆصیادشدەٌڵەمەنذکشدنیئەًَێکۆًینەٌەیە .
دٍێژەسانًەةٍاسیکاسکشدنذاصیادشھەٌڵیخۆیانخعذۆدەظەسئەٌةٍاسەیکەپەیٍەنذیةەکاسیةاةەدیمٍصیکٌگۆسانی
داھەیەٌھەٌڵیانداٌەةۆةەدەظر خعذنیئاٌاصیئەٌمٍصیکانەیًەرسٌٌدەکاندەژەنذسێنًەگەڵئەٌگۆسانییانەیکەپەیٍەظنت
ةەچٍاسچێٍەیةاةەدیئەًَێکۆًینەٌەیە.دٌایةەدەظذھینانیصانیاسیًەسیگایدێتینیکشدنٌچاٌپێکەٌدنةەئامادەةٌٍمنانًە
سێٍڕەظم ٌ طەژنەکانیان کە دٌادش ةۆ دًنیاةٌٍن ًە ساظذی ٌ دسٌظذی صانیاسیەکان ةەساٌسدمان کشدٌٌن ًەگەڵ ئەٌەی کە ًە
ظەسچاٌەکاندێکۆمێنرکشاٌن .
فەظڵی یەکەَ ًە گشفذەکانی دٍێژینەٌەٌ چاسەظەسەکانی ٌ گشنگی ٌ ئامانع ٌ ظنٌٍسی طٍگشافی ٌ ةاةەدی دٍێژینەٌەکە
پێکھادٌٍە .
ًە فەظڵی دٌٌەَ ةەؼی یەکەَ پەیٍەظذە ةە ؼٍێنی طٍگشافی یەصیذیەکان ٌ ژماسەی دانیؽذٍان ٌ ةەؼی دٌٌەمی

پەیٍەظذەةەةنەچەٌمێژٌٌٌڕەظەنایەدیئایینییەصیذیچەنذةاظێکەةەپؽرةەظنتةەظەسچاٌەةاٌەڕپێکشاٌەکانئامادەکشاٌە
ٌەکةنەچەٌمێژٌٌیئٌیینیئێضیذی .
ًە فەظڵی ظییەَ ,ةەؼی یەکەَ دایتەدە ةە خعذنەسٌٌی سێکاسەکانی مەیذانی دٍیژینەٌە ةە ةەکاسھینانی میذۆدەکانی
ئەنرتۆپۆًۆطیکەةەسیگایدیتینیساظذەٌخۆٌچاٌپیکەٌدنئەنظامذساٌە.ةەؼیدٌٌەَپەیٍەظذەةەپێگەیمٍصیکٌگۆسانیًە
1

*كەٌايظفٍظٌیامنًەظاڵیً ٠٧٤٧ەگٍنذیةەػضانێظەسةەناػیەیةاؼیکًەدایکتٌٍەً،ەظاڵیً٤١٠٢ەدەمەنی ٦٣ظاڵیکۆچیدٌاییکشدٌٌەٌ.ەک
ظەسۆکیكەٌاًەکانکاسیسینٍێنیٌئاڕاظذەکشدنیكەٌاًەکانةٌٍەًەگەڕانٌةەظەسکشدنەٌەیناٌچەکانیئێضیذی.
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ئایینیئێضیذیًٌەگەڵرسٌٌخٌسێٍڕظمٌطەژنەکانیئێضیذی،ھەٌڵٌمانذٌٌةٌٍنیًێکذانەٌەیدێکعذەئایینیەکانٌگەڕانە
مەیذانییەکامنانە.ةەاڵًَێکذانەٌەیمێژٌٌیامنصۆسةەكٌٍڵیةۆنەکشدٌٌەچٍنکەةاظەکانصۆسیدەکێؽاٌھەٌڵامنداٌەئەٌەی
صیادشپەیٍەنذیةەدٍێژینەٌەکەمانھەیەصیادشًەظەسیةٌٍەظذین .
ئینظا ًە فەظڵی چٍاسەَ دەسئەنظامی کاسی دٍێژینەٌەکەٌ ظەسچاٌەکان ةە صمانەکانی کٍسدی ٌ غەسەةی ٌ ةیانی
دیامنەکامنان خعذۆدە ڕٌٌ کە ًە ةاظەکەمانذا ظٌٍدمان ًێ ةینیٌٍەً .ە کۆدایی دا ًە فەظٌی پێنظەَ دا ساظپاسدە ٌ پێؽنیاس
دەخەینەسٌٌ .
 0.0گرفجی ثىێژینەوەکە
ظەسچاٌەٌ دیکۆمێنرً :ە ئەنظامی گەڕان ٌپؽکنین ةە دٌای ظەسچاٌەکانذا چەنذ کێؽە ٌ گشفذێکامن دێتینی کشد.
یەکەمیان:ئەٌظەسچاٌانەصۆسةەیانًەالیەنغەسەةەمٍظٍملانەکاننٌٍرساٌەةەھەمٌٍؼێٍەیەکھەٌڵیانداٌەئێضیذییەکانةکەنە
ةەؼێکًەنەدەٌەیغەسەبٌئایینەکەػةکەنًةەؼێکیھەڵگەڕاٌەًەئایینیئیعالَ .
ةەاڵَھەنذیًەٌظەسچاٌانەدایتەدن ةەظەسچاٌەئیضیذیەکانکەدەیگەسێنێذەٌەظەسئایینیصەسدەؼذییانظۆمەڕییەکان
یان میپشائییەکان .ةەالَ ھەنذێ ًەٌ ظەسچاٌانە کە ًەالیەن ئێضیذییە سۆؼنتیشەکان نٌٍرساٌەً ،ەةەس نەةٌٍنی ةەڵگەٌ دیکۆمێنذی
نٌٍرساٌٌکەمیةەدٌاگەڕانٌةەدٌاداچٌٍندٌٍؼیظەسًێؽٍاٌیەکھادٌٍنکەدەدٍانشێ ةگٍدشێ ھەسیەکەیانڕاٌةۆچٌٍنێکی
طیاٌاصدەخەنەڕٌٌ.ئەٌظەسچاٌانەةەڕایصۆسًەًێکۆڵەسٌپعپۆسەکانةاٌەڕپێکشاٌن(ئەڵٍەنیٌسەظٍي .)٤١٠٣,
ھەسٌەھا یەکێک ًە گشفذەکانی ئەَ ًێکۆًینەٌەیە ئەٌەیە کە دێکعذەکانیان دۆماس نەکشاٌەٌ نەنٌٍرساٌەدە دەنیا ةە

َ
ؼێٍەیەکیصاسەکیدەسخیانکشدٌٌەٌنەٌەًەدٌاینەٌەًەیەکرتیٌەسدەگشنەٌە،دائێعذاةەؼێٍەیەکیةەسنامەداسھەٌي نەدساٌە
دێکعذەئایینیەکانیانظەسًەةەسیدۆماسةکەنٌةیپاسێضن .
ھەسٌەھا گشفذێکی دش ًەَ ًیکۆًینەٌەیە نەةٌٍنی یان کەمی ةەدٌاداچٌٍن ٌ ھەڵکۆڵین ٌ پؽکنینی ؼٍێنەٌاسە

مێژٌٌییەکانیناٌچەئێضیذینؽینەکانەةۆدۆصینەٌەیئەٌالیەنەؼاساٌانەیکەًًمێژٌٌیئەَئایینەسٌٌیانداٌە .
 7.0ئاسجەنگەکانی ثىێژینەوە
یەکێکًەکۆظپٌئاظذەنگەکانکەھادۆدەةەسدەَدٍێژەسانًەکادیگەڕانیمەیذانیةٌٍە,چٍنکەةۆدٍێژەسان صۆس
ظەخرةٌٍةذٍاننمذامنەیدەٌاٌیخەًکیناٌچەکەٌەسةگشنکەظەسةًئایینییەصیذینةۆدەظرخعذنیصانیاسیدسٌظرٌ
دەٌاٌ,چٍنکەًەناٌپەیڕەٌانیئایینیئێضًذیذاکاسێکیصۆسئەظذەمەصانیاسیةەدەظرةھێنیرةەدایتەدیئەٌکەظانەیکەظەسةە
ئایینی یەصیذی نینە ،دەنانەخ  ئەٌ صانیاسیانەی کە دەظذی دٍیژەسیؾ دەکەٌێر ًەٌانەیە ًەظەسچاٌەی ةاٌەس پێکشاٌ ٌ دسٌظذەٌە
نەةێرکەئەٌەػصۆسطاسدٍێژەسدٌٍؼیھەڵەیصانعذیدەکاخ .
نەةٌٍنیمذامنەةەکەظانیؾەیشییەصیذیةۆئەٌەدەگەڕێذەٌەکەئەٌمێژٌٌەدٌٌسٌدسێژەخٍێناٌیەیھەیەٌ،ەکٍئەٌ
کۆمەڵ  کٍژیانەی ةەظەسیان ھادٌٍە ًەسێگای فەدٍای ًەناٌةشدنیان کە ًەالیەن خەًیفەکانی ئیعالَ ٌ ئیمربادۆسیەدی غٍظامنی ٌ
ھەنذێًەمیشنؽینەکانیکٍسدظذان،ةەسامتەسیانکشاٌەةەةیانٌٍیپەسظذنیؼەیذان .
ئەمەطگەًەٌەیکەةیشٌةاٌەسیئایینیئێضیذیخۆیًەخۆیذائاینێکیداخ شاٌەٌکەطًەئاینێکیدشنادٍانێ ةێذەظەس
ئەَئایینە ٌئەٌیچٌٍەدەسەٌەػًەَئایینەنادٍانێ طاسێکیدشةگەڕێذەٌەظەسئایینیئێضیذی.ھەسٌەھارسٌٌخٌڕێٍڕەظمە
ئایینیەکاندٌٌسًەچاٌیخەڵکیةێگانەئەنظاَدەدسێن .
ةۆ ٌەدەظذخعذنی صانیاسی دسٌظذیؾ ًە گەڕانی مەیذانیً ،ە ڕێگەی كەٌاي ظٌێامن (ظەسۆکی كەٌاڵەکان ٌئەنذامی
ئەنظٍمەنیةااڵیڕٌػانیئێضیذی)دٍانیامنڕٌٌخعەخٌەسةگشینٌھاسیکاسمانةن،ةەظٍپاظەٌە،صۆسئەسکیگشانیانًەئەظذۆ
گشخًٌەھەسالیەنێکئەظڵیةەظەسھادەکەیانةۆسٌٌندەکشدینەٌە .
ةەٌ پێٌەی کە ئاینی ئێضیذی ئاینێکی داخشاٌە ٌ رسٌٌخ ٌسێٍسەظمەکانیان داڕادەیەک ةە نھێنی ئەنظاَ دەدەن ،ةۆیە
ھەٌڵامنذاپیاٌانیئایینیئێیذیڕاصیةکەینً.ەئەنظامذاٌ،ەکًٍەظەسەٌەئاماژەمانپێذا،دٍانیامنًە(ئەنظٍمەنیةااڵیڕٌػانی
ئێضیذی)کەًەمیشٌظەسۆکٌگەٌسەپیاٌانیئایینیئێضیذیپێکذێر،ڕەصامەنذیٌەسةگشینًٌەھەمانکادذاھاسیکاسیؽامنةکەن
ةۆةەدەظذھێنانیصانیاسیدسٌظرةۆةەدەظذھێنانیئەٌئاٌاصانەیدایتەدنةەرسٌٌدەئایینییەکان .
ھەسچەنذەڕێگەمانپێنەدساًەرسٌٌدیظەمائامادەةینةەاڵًَەسێگەی(كەٌايظٌێامن)ەٌەئاٌاصەکانیانةۆد ۆماسکشدین
ٌةەًCDەَدٍێژینەٌەیەظٌٍدمانًێٍەسگشخ ..
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 0.0گرنگی ثىێژینەوەکە
یً ًەٌەدایە کە ةۆ یەکەمظاسە ةەدٌاداچٌٍن ةکشێر ظەةاسەخ ةەٌ ئاٌاصانەی دایتەدن ةە رسٌٌدە
ٌه 
گشنگی ئەَ دٍێژینً 
ئایینییەکانییەصیذی،کەئەمەػةۆیەکەَطاسەةاڵٌدەکشێذەٌەةەدایتەدیرسٌ ٌدیظەماٌمەھذەس .
ھەسٌەھاًەةاسەیمێژٌٌیئاینیئێضیذیٌ کەظایەدیؼێخادی،ةۆیەکەمظاسەساٌةۆچٌٍنیةاٌەڕپێکشاٌیئێضیذییەکان
ةاڵٌدەکشێذەٌە ،ھەسچەنذە ًە صۆس ظەسچاٌە ئاماژە ةە چەنذ کەظایەدیەک کشاٌە ٌەکٍ ظەسچاٌەی مەیذانی ،ةەاڵَ صۆسةەی طاس
صانیاسیڕاظرٌدسٌظذیانپێنەدساٌە .
ھەسٌەھا ظەةاسەخ ةە ڕێٍڕەظم ٌ طەژنەکان کە ًەٌ ًێکۆًینەٌەیە ًەظەس ةنەماڵەی كەٌاي ظٌێامن ةەدٌاداچٌٍنی ةۆ
کشاٌەًەةاسەیةەکاسھێنانیمٍصیکٌگۆسانیًەڕێٍسەظمٌطەژنەکانذا،کەدێیذاھەنذێ ڕێٍڕەظمیدایتەخةەخۆیانئەنظاَ
دەدەنکەدەنیاکەظانیئێضیذیدەدٍانندێیذائامادەةن .
ئەمەطگەًەٌەیةۆیەکەمظاسەًیکۆًینەٌەیەکیصانعذیمەیذانیةەدێشٌانینیئێذنۆمٍصیکۆًۆطیةەصمانیکٍسدیًەظەس
گۆسانی ٌمٍصیک ًە ئایینی ئێضیذا ئەنظاَ دەدسێر .ظٌٍدمان ًەکۆمەًێک ظەسچاٌە ٌەسگشدٍە کە ةەصمانی غەسەةی ٌ کٍسدی
نٌٍرساٌن،ھەس ٌەمٍکذێتەکەی(کەسمەًی)یەکەةیتٌۆگشافیایئێضیذیادیدێذایە(کەسمەًی .)٠٤٤-٠٠١:٤١١٤
 1.0ئامانجەکانی ثىێژینەوەکە
ئامانظەکانیئەَدٍێژینەٌەیەًەدٌٌخاًیظەسەکیدەخەینەسٌٌ :
-1دەمانەٌێپیؽانیةذەینداچڕادەیەکڕەگٌڕیؽەیئایینییەصیذیةەئایینەکانیدشەٌەةەنذە .
-2دەمانەٌێپیؽانیةذەینداچ ڕادەیەکمٍصیکٌگ ۆسانیًەئایینیئێضیذیذاپێگەٌ ڕۆًیدایتەدیخۆیھەیە .
 2.0سنىوری ثىێژینەوەکە
سنىوری جىگرافی
ظنٌٍسی طٍگشافی ئەَ دٍێژینەٌەیە ئەٌ ناٌچانە دەگشێذەٌە کە ئێضیذییەکان دێیذا نیؽذەطێن ًە ناٌچەکانی الًؾ،
ةەغؽیلە،ةەػضانٌؼنگايًەھەسێمیکٍسدظذانیغێشاق .

سنىوری مرۆیی
صۆسینًی

ٌناٌچانً 

،چٍنوً  
ئً


غؽیلً

هانیؼێخانٌالًؾٌةً

دیناٌچً
ةً 
دایتً
ٌه  
گشێذً 
هانیئێضیذینؽینده 


دانیؽذٍانیناٌچً
سچاٌدیاسه.

یً 
هیةً
ؼێٍه 
هًنٌةً 
ٌیئایینیئێضیذیده 

دانیؽذٍانیئێضیذینٌداهٍئێعذاپً 
یڕو

سنىوری كاثی 
صانیاسییًهان


نذێًً

اڵَىً
نظامذساٌه 
،ةً


سانئً

ندٍێژو
ًً 
الیً
یً  
ٌه 
َدٍژینً 

داهٍةًىاسی ٤١٠٧
ئً

ینێٍانظاڵیةًىاسی٤١٠٦

ًً 
ماٌه

ٌدنًهان .
چاٌپێوً 


نذێًً

دیىً
ةً 
دایتً
ٌه 
ڕێذً 
گً 
ده 
ةۆظاڵی٤١١٢داهٍ ٤١١٤

 .7شىیِن و مێژوو و بنەچەی یەزیذی 
 0.7شىێنی جىگرافی یەزیذیەکان
ئێضیذییەکانٌەکةەؼێکًەنەدەٌەیکٍسد ٌ ةەھۆیدایتەمتەنذیئایینیانٌەکٍةەؼێکًەھاٌنیؽذامنیانیظنٌٍسی
طٍگشافیای نەدەٌەیی کٍسدظذان ،ةە ھۆی کۆمەڵێک ڕێکەٌدنامەی ئیمپڕیاًی ةەدایتەدی پاػ طەنگی طیھانی یەکەَ ناٌچەکانیان
ةەظەسچەنذدەٌڵەدێکذاداةەؼکشاٌە(ئەڵٍەنی.)٠٧٧٧:١٧ئەگەسدەٌڵەدیغێشاقٌەکمنٌٍنەٌەسةگشینداکٍپێؾسٌٌخانیسژێمی
ةەغغ ًە ظاڵی  ٤١١١صٌڵم ٌ صۆسێکی صۆسیان ًێ کشاٌە ٌەکٍ ڕاگٍاظذنی صۆسەمٌێ ًە صێذی خۆیان ةۆ کۆمەڵگا صۆسە مٌێیەکان
ٌناچا سکشدنیانةۆنیؽذەطێ تٌٍنًەٌکۆمەڵگانٍێیانەٌناچاسکشدنیانةەخٍێنذنةەصمانیغەسەةیةێتەؼکشدنیانًەصمانیکٍسدی
دایک(ػتیث .)٠١٦:٤١١١
ةۆیەدەةینینئێضیذییەکانةەؼێٍەیەکیگؽذیًەناٌچەیەکیفشاٌانینێٍانغێشاقٌدٍسکیاٌظٍسیاٌناٌچەیكەفلاظی
سٌظیاةەَؼێٍەیەیخٍاسەٌهداةەؼکشاٌن :
ً / 1ە غێشاكذائێضیذییەکان ةە ؼێٍەیەکی دایتەدی ًە ناٌچانەهاىن(ؼنگاي  ،الًؾ ،ؼێخان ،ةەغؽیلە (ةاؼیک) ،ةادٍفە،ةاغەدسا،
ظمێٍ،صاخۆ،دھۆک،مٍظڵ)دادەژین(ئەڵٍەنی .)٢١-١٧:٠٧٧٧
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ً/2ەدٍسکیاًەناٌچەیدەسظیمٌدیاسةەکش(ئاماد)ٌچیایدٍڕٌغینذابةٌٍنیانھەیە.ةەاڵَصۆسةەیانپێؾطەنگیطیھانییەکەَ
کۆچیانکشدةەسەٌیەکێذیظۆڤیەدیپێؽًٌٍە(ئەسمینیاٌطۆسطیا)(ةاكرسی .)٤١١١:٠
ً/3ەظٍسیاًەػەظەکە ٌكامؽٌۆٌدەٌسٌةەسیػەًەبٌھەسٌەھانضیکەیةیعرگٍنذیانًەنضیکچیایظەمػانھەیە .
ً/4ەسٌ ٌظیاًەناٌچەکانیكەسەةاؾینێٍانئەسمینیاٌئاصسةایظانٌھەسٌەھاةەؼێٍەیەکیدایتەدیًەیەسیڤانٌدەفٌیغژماسەیەکی
صۆسیئێضیذیدەژین(دٍماةٍا .)٠٧٥٣:٠٠٢
ھەٌسەھاؼیاٌیةاظەپێٍیعذەئاماژەةەٌەػةکەینکەًەظەسدەمێکذاصۆسةەیکٍسدەکانئێضیذیةٌٍن،ھەمٌٍکاخةە
ھەظرٌةیشیمێژٌٌییصینذٌٌیکٍسدەکاندەژمێشدسێن(ًۆڤا .(www.krp.org,
سۆژھەاڵدی ناٌەڕاظر ٌ ئەٌ ناٌچانەی کە پێؽرت پێی دەگٍدشا ئێشانی کۆن ،النکەی ظەسھەڵذان ٌدسٌظذتٌٍنی ئایین ٌ
ئایینضاکانٌؼاسظذانیەدەطیاٌاصەکاندەژمێشدسێر،نەدەٌە ٌپێکھادەیئیذنیکیظەسةەخۆی صۆسیدێذایە ٌھەسیەکًەٌئایینٌ
ئایینضاٌ ؼاسظذانیەخٌنەدەٌەٌپێکھادەئیذنیانە ةە دسێژایی مێژٌٌ ًەظەسدەمێکذاةە ھۆی ؼەڕٌؼۆڕٌداگیشکاسی ةۆ فشاٌانکشدنی
دەظەاڵخٌ  دەظرگشدنًەخێشٌةێشییەکرتیٌةاڵٌکشدنەٌەیئایینیٌفذٍػادیئیعالمیدەظەاڵدیانةەؼێٍەیەکًەؼێٍەیەکان
ًًدەظذذاٌە .
ًەظەسناٌچەیەکذا 
ةۆیەًەئەنظامیئەمەداصۆسئایینٌنەدەٌەًەناٌچٌٍنەیاةەڕێژەیەکیةەسچاٌةچٍکةۆدەٌە ٌظنٌٍسیطٍگشافیایان
دەظککشاٌەدەٌە(اػمذٌاًھاؼمی,ةێظاًیچاپ .)٣٠:
 7.7ژمارەی دانیشجىانی ئێسیذییەکان
ئەٌەی طێگای ظەسنظە ئێضیذیەکان ةە دسێژایی مێژٌٌ ڕٌٌةەڕٌٌی ؼەڕٌ کٍؼذاسٌ کٍؼذنی ةە کۆمەيَ ةٌٍنەدەٌە ةۆیە
ةەسدەٌاَژماسەیانًەکەمتٌٍنەٌەداةٌٍەنەٌەکٌەکمیٌٌەخٌئایینیدشةەھۆیصاٌصێیەٌەصیادةکاخ،ئەمەػھەسٌەکٍڕٌٌمنان
کشدەٌەةەسدەٌاًَێیانکٍژساٌەٌطینۆظایذکشاٌن .
ئەًٌیاطەًەةیةاطدەکاخدەًێ:ئێضیذییەکانًەظەدەیھەژدەھەَةەژماسە()٤٣١ھەصاسکەطةٌٍن ٢١١١،ظٍاسچاک
ٌ٦١١١پیادەیانھەةٌٍەً،ەظەدەینۆصدەھەَةٌٍنەدە()٤١١ھەصاسکەطٌ١١١١ظٍساچاک٤١١١پیادە(کەسمەًی.)٤١١٤:٠٤ئۆپحساظیۆنی
ڕەؼەکٍژیئێضیذییەکانھێنذەدشظناکةٌٍەةە طۆسێکًەنیٍەیظەدەینۆصدەھەمذادەنیاپەنظاھەصاسکەظیانًێماٌەدەٌە
(ھەمان ظەسچاٌەی پێؽٌٍ .) ٠٥:ڕٌٌپێٍی ئاماسەکانی ژماسەی دانیؽذٍانیؾ ًەٌ دەٌڵەدانەی کە ئێضیذییەکان دێیذا دەژین ًە
ئاماسەکانذا ةەسدەٌاَ ةە دٍسک ٌغەسەب ٌ ًە ئایینذا ،ةەٌ پێیەی ةە فیشكەیەکی ھەڵگەساٌە ًە ئایینی ئیعالَ ًە كەڵەَ دساٌن،
ھەژماسکشاٌن(ػتیث،ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ .)٠١٦:
ةۆیەدائێعذائاماسێکیدسٌظرٌةڕٌاپێکشاٌیةێالیەمناننییەةۆژماسەیدانیؽذٍانٌئەٌژماسانەیةاظکشاٌنگشیامنەن
ٌھەسیەکەپؽذیةەظەسچاٌەیپێؽخۆیةەظذٌٍە،دەنیامینۆ سظکینەةێدەڵێ:ةەپێیئاماسی ٤٣١١١ ٠٧٠١ئێضیذیًەكەفلاظذا
ھەیە(ئەڵٍەنی،ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ .)٢١:
ئەمەٌ(ظػیذدیٍەطی)یؾدەڵێةەپێیئاماسیدانیؽذٍانیغێشاقًەظاڵی ٠٧٤٣ژماسەیئێضیذییەکان()٤٣٥٠٣ؼەظرٌ
پێنعھەصاسٌػەفرظەدٌپانضەکەطةٌٍن(اًذیٍطی.)٠٧٧:٤١١١ئەٌەیئاؼکشایەکەصۆسةەیئێضیذییەکانًەھەسێمیکٍسدظذان
دەژینةەٌپێیەیکەالنکەیئایینەکەیانەٌپەسظذگەیپیشۆصیالًؾکەٌدۆدەئەَھەسێمەٌە .
ژماسەیئێضیذییەکانًەغێشاقٌھەسێمیکٍسدظذانھەنذێکظەسچاٌەةە ٣١١-٢٣١ھەصاسکەطگشیامنەدەکاخ(ةاكرسی،
ھەمان ظەسچاٌەی پێؽٌٍ )٠٠:ھەنذێکی دشیؾ کۆی گؽذی ئێضیذییەکان  ةە  ٤١١,١١داکٍ  ٠,١١١,١١١گشیامنە دەکاخ کە صۆسةەیان ًە
کٍسدظذانیغێشاقدەژین(ًۆڤا،ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ).ھەسٌەھا(امینظامیاًؿمشاٌی)ةێ دەظنیؽانکشدنیھیچئاماسێکی
سەظمیدەڵێ(:نضیکەی١٣ھەصاسئێضیذیًەغێشاقًەناٌچەیكەصایؼێخانٌظنظاسدانیؽذەطێن)(ئەڵٍەنی,ھەمانظەسچاٌەی
پێؽٌٍ .)٢٠:
داکەظەسچاٌەینٍێ  کەةەپؽرةەظنتةەةەڵگەنامەٌئاماسەکانئاماژەةۆئەٌەدەکاخکەًەالپەڕە()٣٥یڕاپۆڕدی
ًیژنەینێٍنەدەٌەییًەالیەن(غفتحاالمم)ًەظاڵی ٠٧٤٣ةۆ غێشاقنێشدساٌەةەمەةەظذیًێکۆڵینەٌەکەًەناکۆکینێٍانغێشاقٌ
دٍسکیاًەظەسٌیالیەدیمٍظڵ،ةەپؽرةەظنتةەئاماسەکانیةەسیذانیٌغێشاكیئاماژەةەٌەکشاٌەکەژماسەیئێضیذیەکانًەغێشاق
ًەنێٍان()٤٠ھەصاسداکٍ()١١ھەصاسکەطدایە .
ةًاڵَةەپێیئاماسەکانیػکٍمەدیغێشاكیؾًەنێٍانظااڵنی
ظرنییً  

هانةً 
سده


یئێضیذییً
دائێعذائاماسێوینٍێی ژ 
ماسه
٠٧٤٣-٠٧٢٥ةەٌؼێٍەیەةٌٍە:ئاماسیظاڵی-١٤,٢٠١،٠٧٢٥ئاماسیظاڵی٣٣,٦٦٣،٠٧٣٥کەطئاماسیظاڵی٤٣,٥٠٣،٠٧٤٣کەط
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(اًؼعنی,ةیظاًیچاپ.)٠٤١:ظەسچاٌەیدشیؾسێ ژەیظەدیئایینەکانیکٍسدًەکٍسدظذاندیاسیکشدٌٌەکەًەکٍسدظذاننضیکەی
%٥١خەڵکیکٍسدمٍظڵامنیظەسةەمەصھەةیؼافػین.نضیکەی%٢ئێضیذینٌنضیکەی%٢مەظیؼینةەًلەطیاطیاکان(ًۆڤا،
ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ،ماڵپەڕی .)www.krp.org
 0.7بنەچە و میژووی ئایینی یەزیذی
ًەَةەؼەداھەٌڵ دەدەینًەظەسةنەمایةنەچەٌمیژٌٌیئایینییەصیذیھەڵٍەظذەٌدانٍظذانًەظەسئەَةاةەدە
ةکەینکەئایائایینییەصیذیپێکھادێکیئاٌێذەیەًەئایینەکانیدشیٌەکٍمیرثاییٌصەسدەؼذیٌئیعالٌَمەظیؼیەخٌیەھٍدی
یاخٍدةنەچەیەکیدایتەخةەخۆیھەیەٌگۆسانکاسیةەظەسدانەھادٌٍە،ةۆئەَمەةەظذەدەگەسێینەٌەظەسسەگٌسیؽەٌمیژٌٌی
ئایینییەصیذیٌئایینەکانیدشیئاماژەمانپێکشدٌەةەساٌسدکشدنیانًەگەيیەکرتیپؽذتەظرةەخعذنەسٌٌیةۆچٌٍنەطیاٌاصەکان
ٌئەٌظەسچاٌانەیکەًەظەسئەَةاةەدەنٌٍرساٌن .
ھەمٌٍ ئە ٌ کذێث ٌ ظەسچاٌانەی داکٍ ئێعذا ًەظەس ئێضیذییەکان ھەیە نەگەیؽذٌٍنەدە ڕایەکی یەکگشدٌٍ دەسةاسەی
ظەسەداکانیظەسھەڵذانٌئەظڵیئایینیئێضیذی.ھۆکاسەکەؼیةۆئەٌەدەگەڕێذەٌەکەئایینیئێضیذیئایینێکیدەةؽیشینییەٌ،ادە
کەطنادٍانێةچێذەظەسئەَئایینەٌئەٌەیًەَئایینەػچٌٍەدەسەٌەةەھیچؼێٍەیەکنادٍانێةگەڕێذەٌە .
ھەسٌەىائەنظامذانیرسٌٌخٌسێٍڕەظمەئایینیەکانیانةەنھێنیٌدٌٌسًەچاٌیةێگانەکان،دەنیاًەَدٌاییانەنەةێرکە
رسٌٌخٌڕێٍڕەظمەئایینیەکانیانةەئاؼکشائەنظاَدەدەن،ئەمەػةۆدەھۆیئەٌەیچەنذینكعەٌةٍخذانیانةۆھەڵتەظرتێ.
دۆماسنەکشدنٌ  نەنٌٍظینەٌەیدێکعذەئایینیٌرسٌٌخٌةیشٌةاٌەڕەکانیانٌهنەةٌٍنیًێتٍسدەییئایینیًەناٌچەکەداٌ،ةەدایتەدی
ئایینیئیعالًَە ڕٌٌیظیاظییەٌە،نکۆڵیکشدنًە ةٌٍنیئایینیدش ٌدانپێنەدانةەئایینیدشیةیشٌڕاطیاٌاص ٌھەڵتەظذنینا ٌٌ
نادۆسە ٌناٌصڕانذنٌؼێٍانذنینێٍةانگیان(طنذَ .)www.krg.org،2001/6/27،ئەمەطگەًەھەڵٍێعذیپێؽٍەخذەیئایینیٌ
نەدەٌەیینٌٍظەسًٌێکۆڵەسەکانکەةۆدەھۆیدسٌظذتٌٍنیچەنذیندیۆسٌگشیامنەًەظەسنەدەٌەٌڕەظەنایەدیئایینیئێضیذی .
ًێشەدا ھەٌڵذەدەین ةەؼێک ًەٌ دیۆسٌ گشیامنانە ةخەینە ڕٌٌ :یەکێک ًەٌ دیۆسانە دەڵێ ئایینی ئێضیذی ةەؼێک یان
گشٌٌپێکیھەڵگەڕاٌەنًەئایینیئیعالٌَمێژٌٌیدسٌظذتٌٍنیئەَئایینضایەدەگەڕێذەٌەةۆظەدەیػەٌدەمیصایین.ةەؼٍێن
سچاٌهیپێؽٌٍ) .


مانظً
کەٌدٌٍانی(یەصیذکٍڕیمػاٌیە)یًەكەڵەَدەدەن( 
ىً
ةۆ ًێکذانەٌەی ئەمەػ (غتاط مؼمٍد اًػلاد) ئەٌە ةە دٌٌس ناصانێ کە کٍسدە ظٍننەکان ًە ڕکی فاسظە ؼیػە
مەصھەةەکانذائەَناٌەیانًەخۆناةێ(اًػلاد،ىبظاىلضاز .)150:

یەکێکًەةەڵَگەکانیئەَدیۆسەػةۆئەَةۆچٌٍنەدەگەڕێذەٌەکەئێضیذییەکانصۆسڕێضًە(یەصیذکٍڕیمػاٌیە)دەگشن
ٌھەنذێ دابٌنەسیرٌةۆنەیئایینیانھەیەکەپەیٍەنذیةەکەظایەدییەصیذەٌەھەیەٌەکٍطەژنییەصیذییەکەَکەدەکەٌێذە
سۆژیھەینییەکەمیمانگیکانٌٍنییەکەمەٌە،گٍایەئەٌانئەَطەژنەةەةۆنەیمٍژدەیًەدایکتٌٍنیئەٌکەظە(یەصیذ)دەگێڕن
ڵٍهىن .)11:1999
ئً 
( 
ھەسٌەھاکٍسدناظیفەسەنعاٌیسۆژەسًیعکۆدەڵێ:ئێضیذیادیظەسچاٌەیئیعالمیھەیەٌئێضیذیضًَەةنەسەدذاًە
ئیعالمذاھەڵگەڕاٌەدەٌەٌدامەصسێنەسەکەی(ؼێخئادی)کەظایەدییەکیمێژٌٌیظەدەیدٌانضەھەَةٌٍەٌظۆفیەکیدەٌاٌةاٌەڕ
كایمیظٍننیةٌٍە،ةەاڵًَەناٌکۆمەڵگەیکٍسدەٌاسیذاھەسصٌٌکۆمەڵێکڕەگەصیدیکەیةەخۆٌەگشدٌٍەٌدٌاطاسةەدەٌاٌی
سمًًی .)12:2006
هً 
خۆیًەئایینیئیعالَطیاکشدۆدەٌە( 
ةۆ ٌەاڵمی ئەَ دیۆسە (د .خٌیٍ طنذی) ئاماژە دەکاخ کە پاػ فشاٌانتٌٍنی فذٍػادی ئیعالمی ةۆ ڕۆژھەاڵخ ٌ ةاکٌٍس
ھەمٌٍئەٌگەيٌنەدەٌەٌئایینەطیاٌاصانەیکەٌدنەةەسفذٍػادیئیعالمیةەدایتەدیکەمایەدیەئایینیەکاندٌٍؼیطۆسەھاطۆسی
چەٌظانەٌەًٌەناٌةشدنٌ  ةەپەنذةشدنةٌٍنەٌە،ةۆٌاصھێنانًەئایینیخۆیانٌةٌٍنةەمٍظڵامن،ھەسچەنذەصۆسةەیانپاػ
هًطئەمەیانڕەدکشدەٌەًٌەظەسئایینیڕەظەنیخۆیان
ماٌەیەکئایینینٍێیانكتٍڵکشدٌھادنەظەسئایینەنٍێیەکە،ةەاڵَھەنذێ 
مانەٌە .
ًەظەسدەمیخەالفەدیدەٌڵەدیئەمەٌیةەدایتەدیًەظەسدەمیػٍکمڕانیخەًیفە(یەصیذکٍڕیمػاٌیە)سێگەدساةەٌ
ئایینانە ًەظەس ئایین ٌةیشٌةاٌەڕی خۆیان مبێننەٌە ةەمەسطێ ًە ژێش پاسێضگاسی ھۆصێکی غەسەةی ةەھێض ،یان ًە ژێش ناٌی
ظەسکشدەیەکی غەسەةی یان ئیعالمی ةەھێض داةێر ،ةۆیە ًەٌ ظەسدەمەدا دیاسدەی مەٌاًی (املٍاًی) پەیذاةٌٍ ٌادە ئەٌ نەدەٌە
ناغەسەبٌنامٍظڵامنانەیکەپاسێضگاسیًەةی شٌةاٌەڕەڕەظەنەکانیخۆیاندەکەن،ناٌیھۆصێکیغە سەةییانناٌیظەسکشدەیەکی
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غەسەةیدەگشنەخۆیان،ةۆیەةەدٌٌسناصانشێ ئێضیذییەکانًێشەداناٌی(یەصیذکٍڕیمػاٌیە)ھەڵگشدتێ ةۆخۆپاساظنتًەخشاپە ٌ
سچاٌهیپێؽٌٍ) .


مانظً
داٌانەکانیئیعالَ( 
ىً
ةۆیەًەٌانەیەئەَچ ٌٍنەیظەسناٌی(یەصیذکٍڕیمػاٌیە)ًەمەٌەظەسچاٌەیگشدتێ چٍنکەظەسچاٌەغەسەةییەکانیؾ
ًەدٌایئەٌظەسدەمەئاماژەةەئێضییذیەکاندەکەنةەدایتەدیًەدٌایؼەڕٌکٍؼذاسەکانیڕٌٌخانیدەٌڵەدیئەمەٌی .
دیۆسێکیدشئاماژەةەٌەدەکاخکەئایینیئێضیذییەکێکًەٌئایینەکۆنانەةێرٌەکٍصەسدەؼذیەکان،یانًەیەکێکًەٌ
ئایینانەظەسچاٌەیگشدتێریاندێکەڵیەکةێرًەپێکھادەیئەَئایینانە(.طٍسضػتیث)دەڵێ:ئایینیئێضیذیپێکھادەیەکیدێکەاڵٌە
ًە خۆس (ھەداٌ) پەسظذەکان ٌمیرثائییە ةاةٌییەکان ،ھەسٌەھا دەڵێ :ئەَ پاسچەیەی صەٌی کە پێی دەڵێن (دۆڵی سافیذین) پێگەی
ظەسھەڵذانی خۆس (ھەداٌ) پەسظنت ٌ میرتاییەکانە  ..ئینظا دەڵی :دەکشا ظەسھەڵذانی ئەَ پەسظذنە ھەداٌییە ةاةٌی ٌ ئێشانییە
دٌٌفاكیە،ظەسەدایظەسھەڵذانیئایینیئێضیذیةێر(ةاكرسَ .)11:2003
ھەسٌەھا ؼاکش فەداغ دەڵێ :ةشا یەصیذییەکامنان ةە پاؼامٌەی کٍسدە صەسدەؼذیەکان دائەنشێن ٌ نضیکەی ( )٧١١نۆظەد
ظاڵێکًەمەٌپێؾًەظەسدەظذی(ؼێخغذی)داةٌٍنةەئیعالَ،ةەاڵَپێؾمشدنیؼێخغذیةەظەدظاڵێکًەئیعالمەدییەٌە
ٌەسگەڕانەٌەظەسئایینەکەیخۆیان،ةەاڵًَەٌماٌەیەداچەنذةەؼێکیئەَئایینەیانًێٌنةًٌٍ،ەچەنذئایینێکًٌەچەنذساظذی
پەسظذییەکەٌە گەًێک ةیشٌةاٌەڕٌ ئایینکاسی ةێگانە کە پێچەٌانەی صەسدەؼذین ھادنە دەنیؽر ئایینەکەیانەٌەً ،ەَ کۆمەڵەٌ ةەؼە
فًداغ .)87:2004
ئایینٌڕاظذیپەسظذانەػ(ئایینییەصیذی)پەیذاةٌٍ( 
ھەسًەَةاسەیەٌە(ئامتعن)دانەسیکذێتی(دا ٌٌظیمەًەک)دەڵێ:سێگاکانیئایینیئێضیذیکۆنًەصەسدەؼذیەٌەپەیذا
ةٌٍەٌ مێژٌٌی نٍێی ئێضیذیؾ کاسیگەسە ةە دێکەاڵٌةٌٍنیان ةە مەظیؼیەکان ٌمٌکەچیان ةۆ ةەؼێکی دەظەاڵدی ئیعالمی کە ةٌٍە
ھۆیھەنذێگۆسانکاسیًەةیشٌةاٌەڕیان(اًذمٌٍطى .)170:1949
ظەةاسەخ ةە نەدەٌەی ئێ ضیذییەکان ئەٌا ھیچ گٍمان ًە کٍسد ةٌٍنی ئێضیذییەکان نییە ،ھەسٌەکٍ ئێضیذییەکان خۆیان
دەًێن :کٍسدی ڕەظەن ئێمەین .صۆسةەی مێژٌٌنٍط ٌ پعپۆسانی ئەنرتۆپۆًۆژی ھاٌڕان ًەظەسئەٌەی کە ئێضیذییەکان ًە گەالنی
سچاٌهیپێؽٌٍ،)17:ةەاڵَظەةاسەخةەةنەچەیئایینەکەیانةیشٌڕایطیاٌاصدسٌظر


مانظً

ةاكرسَ،ىً
ئاسیایینًٌەمادەکانن(
ةٌٍە،ھۆیئەَةۆچٌٍنەطیاٌاصانەػًەظەسەدادائاماژەمانپێذاٌە .
ًەَةاسەیەٌەکەسمەًیةەَؼێٍەیەپێناظەیکشدٌٌن:کەئایینێکیکۆنییەکذاپەسظذییەً،ەھەمانکادذاناٌیگشٌپێکی
ىًمان
سمًًی ،
هً 
ئیذنیکیؽە،دەسکەٌدنیةەگٍێشەیگێشانەٌەئێضیذییەکانمێژٌٌەکەیدەگەسێذەٌەةۆظەدەیظێیەمیپێؾصایین( 
سچاٌهیپێؽٌٍ .)11:


ظً
ھەسٌەھا(د.غتذاًلادسماسٌنعی)پعپۆسیةٍاسیئێضیذیادیدەڵێ:ئەگەسدٍانیامنةەمێژٌٌیئایینیئێضیذیئاؼناةین،

ئەٌاةەھەمٌٍالیەنەکانیژیانیکٍسدەٌاسیپێؾئیعالَئاؼنادەةین،کەصنظیشەیەکیةضسەًەمێژٌٌیگەًیکٍسد(مظٌحالًؾ،ژ.
 .)72:2000،13
ھەسٌەھادٍێژەسیفەسەنعی Michel Chevalieدەڵێ:ئێضیذیادیًەظەدەیظێضدەھەٌَچٍاسدەھەَئایینینەدەٌەیی
کٍسدظذانةٌٍەًٌەناٌھۆصەگەٌسەطەنگاٌەسەکٍسدەکانیةۆدانیظەسٌٌیدیظٌە ٌؼەنگايةاڵٌةۆدەٌەٌدٌادشةەسەٌةاکٌٍسةۆ
سچاٌهیپێؽًٌٍ.)12:ێکۆڵەس(ن.ماس)یؾالیٌایەکەئێضیذییەکانپاؼامٌەیئایینێکی


مانظً
سمًىل ،
ىً
هً 
ناٌچەکانیگۆًیٌان( 
سچاٌهیپێؽٌٍ .)12:


مانظً
سمًىل ،
ىً
هً 
ةذپەسظذیکٍسدانەیپێؾظەسدەمیئیعالمەدیە( 
ؼیاٌیةاظەةیشٌةاٌەڕیئێضیذییەکانٌایەکەخٍداةەکٍسدیكعەدەکاخٌکٍسدظذانیؾئەٌؼٍێنەیەکەخٍداپیشۆصی

كًٌاي
ًً ( 
کشدٌٌە،ھەسدٌٌکذێتیطٌیٍە ٌمەظؼەفاڕەػةەصمانیکٍسدینٌٍرساٌەدەٌە ٌئایینەکەیانئایینێکیڕەظەنیکٍسدانە 
چاٌپێوًٌدن .)2006،

ظٌێامن,
مامۆظذادۆفیمٌەھتیًەنٌٍظینەکەیذاةەناٌی((دیناًکشداًلذیم))،کەد.ماسفخەصنەداسةەًێکۆڵینەٌەكٌٍڵەکانًە
ةاةەخئایینیئێضیذیئاماژەیپێذەکاخ،دەڵێً:ەئایینیصەسدەؼذیذاةەھەمٌٍؼێٍەیەکیاظاؽةٌٍەسەظمٌٌێنە ٌپەیکەسةۆ
سۆػیخێش ٌسۆػیؼەسةکێرشێرٌدسٌظرةکشێر ،ئەٌانەینەھادنەظەسئایینیصەسدەؼذی،صەسدەؼرناٌی((دئیفەیەظنە،
صنًداسً  .)54:2001ەپەساٌێضیھەمانةاةەدذادەڵێ:دئیفەیەظنەدٌٌسنییەھەمانناٌی
خً 
ؼەیذانپەسظر))ناٌیدەھێنان( 
داظنی ةێر ،کە ھەنذێ طاس ةە ئێضیذییەکان دەگٌٍدشێر  .ظەةاسەخ ةەناٌی (دئیفە) ظەسەدا ةە ٌادای (خٍاٌەنذ) دەھاخ ةەاڵَ

ماناکەیگۆڕانیةەظەسداھاخٌةٌٍەسۆػیپیغٌؼەیذان(ٌىتٍ .)43-42:2006
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ًەَ ةاسەیەٌەػ (صھیش کاظم غتٍد) دەڵێ :دٌای ئەٌەی صەسدەؼر ئایینەکەی ةاڵٌکشدەٌە ،سٌٌةەسٌٌی ئێضیذییەکان
ةٌٍەٌە کەپاسێضگاسی یانًەئایینەکەیاندەکشدةەٌپێیەیکەئەٌانیەکەَکەطةٌٍنپەسظذنیدیاسدەرسٌؼذیەکانیانگۆڕیٍەةە
خٍداییەکتٌٍنٌداکٌدەنیاٌئەٌانیەکەَکەطةٌٍنگەیؽذٌٍنەدەةیشۆکەیداٌٌظیمەًەک،ةۆیەصەسدەؼرةەٌانەیکە
نەھادنەظەسدینیئەٌ،ناٌیدێٍپەسظر،یانؼەیذانپەسظذیًێنان.ةۆیەدەکشێناٌیؼەیذانپەسظرًەصەسدەؼذەٌەھادتێةۆ
ناٌصڕانذنیئایینیئێضیذی(هاظم .)www.lalish.org،
فشانعٍاگ ضاڤیێًۆڤاًەکذێتەکەیةەناٌی(کٍسدظذانٌەاڵدیخٍدا)دەڵێ:کٍسدەکانةەنەٌەیمادەکاندادەنشێن،ئەٌ
خێٌەئاسیانەةٌٍنکەًەھەصاسەی دٌٌەمیپێؾصایینذانیؽذەطێیةاکٌٍسیسۆژئاٌایخاکیئێشانةٌٍنً.ەظاڵی ٣٣١پێؾصایین
ظەسۆک ھۆصێکی فاسط ةە ناٌی کیشۆط ئەخامەنیؽی (کیشۆظی مەصن) دەظذی ةەظەس میذیا داگشخ ٌ کشدی ةە ةەؼێک ًە
ئیمپشادۆسیفاسط.صەسدەؼذیئایینیفەسمیئەخمینیةٌٌٍ،اپێدەچێةەظەسمادەکانیؽذاظەپێرناةێر،ةەاڵَمادەکانپەسەیانةە
ئاییینیخۆیانداةٌٍکەةیشٌةاٌەڕیفشیؽذەکانةٌٍ(ًۆڤا .)www.krp.org،
ھەسٌەھاًەئەنظامیؼیکشدنەٌەًٌێکۆڵینەٌەکانیمامۆظذادۆفیمٌەھتیٌٌ،ؼەی"یەصداخ"ةەمانای"فشیؽذە"دێر،کە
سچاٌهیپێؽٌٍ .)42:


مانظً
ًەظەسدەمیصەسدەؼذیەکانناٌیھادٌٍە(ٌىتٍ ،
ىً
ھەنذێ ظەسچاٌەػئاماژە ةەٌە دەکەن کەنیؽذامنیةنچینەی ئایینی ئێضیذی ًە ؼاسی"یە صد"ەٌە دەظر پێذەکاخ،کە
نضیکەًەخٍساظانیکٍسدظذانیئێشانٌدەکەٌێذەسۆژھەاڵدیئێشانٌنضیکظنٌٍسیئەفؿانعذان،کەظنٌٍسەکەیًەکٍسدظذانی
سچاٌهیپێؽٌٍ) .


مانظً
ةاؼٌٍسٌةاکٌٍس،داکٍؼاسیػەًەبًەکٍسدظذانیسۆژئاٌایە(طنذي ،
ىً
ةۆیە دەکشێ ةڵێین ئایینی ئێضیذی پەیٍەنذییەکی دٌٌسی ةە سێتاصی فشیؽذەکانەٌە ھەیە ٌ ئایینێکی دایتەدە ةە کٍسدان،
ئەمڕۆھەمٌٍئێضیذییەکانکٍسدنًٌەظەسدەمێکذاصۆسةەیکٍسدەکانئێضیذی ةٌٍن.ئێضیذییەکانةڕٌایانةەخشاپەنییەٌچاکەٌ
خشاپە ًەژێش دەظەاڵدی خٍدادان .مشۆڤ ةەسپشظی کشداسەکانییەدی خٍدا دەظەاڵدی ةیشکشدنەٌە ٌ ةڕیاسدانی پێذاٌەً .ەةەس ئەٌەی
ةاٌەڕیانةەگٍاظذنەٌەیگیانًەطەظذەیەکەٌەةۆطەظذەیەکیدشھەیەکەًەٌڕێگەیەٌەدەگادەئاظذێکینٍێ،ةۆیەھیچمشۆڤێک
سچاٌهیپێؽٌٍ) .


مانظً
نادٍانێرةڕٌاةەئایینەکەیانةھێنێرٌپێٍیعذەمشۆڤةەئێضیذیًەدایکةتێر(ًۆڤا ،
ىً
 1.7ڕەسەنایەثی ئایینی یەزیذی و بەراوردێک لەگەل ئایینەکانی ثر
رثاییًەٌٌالدیھٌنذەٌەةۆٌٌالدیفاسطٌکٍسدظذان
ئایینییەصیذییەکێکەًەئایینەھەسەکۆنەکانکەًەگەيئایینیمی 
گٍاصساٌەدەٌە.ئەٌکادەیئایینییەصیذیةەچیناٌێکةٌٍیاخٍدژماسەیؼٍێنکەٌدٍانیچەنذةًٌٍەدەمٌٍمژاٌیدایە.پەیٍەظر
ةەمەچەنذصانعذخٍاصێکئاماژەیگشنگةەمەپێؾکەػدەکەنکەپؽذگیشیًەَةیشۆکەیظەسەٌەدەکەنً .ۆسێنغمیٌغةەَ
طۆسەنٌٍظیٍیەدی :
We have in Avesta, old and late, the presence of people, who oppose the new Iranian party, and who
correspond, at least as to the chief name of their deity, to the Indians rather than to the Iranians, for they were
termed Daeva worshippers in reprobation. First they are seen in the Gathic Avesta as deadly foes of the
Zoroastrians, then later as a beaten fragment left behind by their disappearing fellow-countrymen, as a servile
class. So, backward and northward we trace the scattered throngs of tribes named Aryan, till we come up what
)may have been a quasi-description of the primeval home itself (for all of them, as of all of the Aryans
(Lawrence Mills, 1913: 71).

ةەساٌسدێکًەگەيصەسدەؼذیەخپیؽامناندەداخ,کەیەصیذیەکانًەژیشکاسیگەسیەکیصۆسیصەسدەؼذیەکانةٌٍنە.طێگای
ظەسظٍسماننیەکەئایینیصەسدەؼذیةەئایینیفەسمیٌٌالخدادەنشێةۆماٌەیصیادشًە١١١ظاڵ.کاسیگەسیصەسدەؼذیًەکاسیگەسی
ئیعالَکەَدشنیەًەظەسئایینییەصیذی.ةەدایتەدیًەکادیٌەًەدٌایگەیؽذنیؼێخھادیةۆناٌیەصیذیەکان .
ئەٌؼێٍاصەیکەیەصیذیەکانًەنٍێژکشدنةەکاسیدەھێننًەؼێٍاصینٍێژکشدنیصەسدەؼذییەکاندەچێ,ةۆمنٌٍنەًە
ھەمٌٍیئاؼکشادشئەٌەیەکەًەکادینٍێژیةەیانیانسًٌٌەدیؽکیخۆسدەکەن.ھەسٌەھاػپێنعطاسنٍێژکشدنیانًەڕۆژێکذا
دەگەڕێذەٌەةۆنەسیذیئایینیصەسدەؼذینەکئیعالَ.ةۆیەصیذیەکاندٌٌکادینٍێژکشدنًەَپێنعکادەصۆسگشنگەئەٌیؾکادی
نٍێژی سۆژھەالدن ٌ سۆژئاٌاةٌٍنە .ئەَ ھەسدٌٌ کادی نٍێژە ًە سەچەًەکذا دەگەسێذەٌە ةۆ پەسظذنی میرثا (خٍای خۆس) نەک
صەسدەؼر .
صەسدەؼرػەٌخئەسکیظەخذیةۆؼٍێنکەٌدٍانیدیاسیکشدةٌٍ,کەئەٌیؾػەٌخةۆنە(طەژن)ةٌٍکەپێؾکەؼی
رثایییەکان
ئاھٍساماصدا()  Ahura-Mazdaکشاةٌٍ.ئەَػەٌخةۆنەیەصیادشةۆؼٍانٌطٍدیاسەکاندانشاٌەً,ەکادێکاًەالیمی 
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ظەسةاصییەٌ,ەًەالیئیعالمەکانئاةٌٍسیە.ھەسئەَپێنعةۆنەیەًەالیئێضیذیەکانةٌٍنیانھەیەةەالًَەةەسگۆڕانیکادەکانھەس
ػەٌخةۆنەکەًەکادیطیاٌاصداًەٌەسصەکانیظاڵئەنظاَدەدسێن .
ةۆیغ(ً) M. Boyceەظاًی ٠٧٥٧ئاماژەةەؼەػطەژندەکاخکەٌەکٍةەساٌسدێکًەگەيطەژنییەصیذیەکانطێگای
ةایەخدانە.ئەٌانیؾئەمانەن :
  -٠مایذ ھۆی صاسێامیە ( :)Maidhoi-Zaremayaئەَ طەژنە ًە الی صەسدەؼذییەکان ًە ناٌەڕاظذی ةەھاسدایە ,ھەسچی ًە الی
یەصیذیەکان ًە یەکەَ چٍاسؼەَ ًە مانگی نیعان دایە .ھاٌکاخ ًەگەي طەژنی فشاڤاؼیغ ( )Fravashisداةٌٍ کە ًەالیەن
ظاظانیەکانٌةاةٌیەکانئەنظاَدەدسا.یەصیذیەکانئەَطەژنەناٌدەنێنةەطەژنیمشدٌٌەکانیان(طەژنێظەسظاًێ) .
ؼێام( :) Shema- Maidhoiئەَطەژنەًەالی یەصیذیەکان ًەناٌەساظذی ھاٌین دایەً .ەالییەصیذیەکانةەھەمان

 .٤مایذ ھۆی
ؼێٍە ًە ناٌەساظذی ھاٌین ,نضیکەی  ًە کۆدایی مانگی دەمٌٍص ًە الًیؾ کە ؼٍێنی پیشۆصی یەصیذیەکانە (نضیکەی  ٤١کیٌۆمەدش ًە
ةاکٍسینەینەٌادٌٌسە)ئەنظاَدەدسێر .
 .١پایذؽاھیا (  :) Paitshahyaئەَ طەژنە ًەالی  صەسدەؼذییەکان ةە طەژنی ةەسٌٌةٌٍَ دادەنشێ .ھەسچی ًەالی یەصیذیەکانە
ًەکۆدایی مانگی ئاب ًە  ھەمٌٍ ؼٍێنێکی ناٌچە یەصیذیەکان ئەَ طەژنە ةە ڕێٍەدەچێر .مەػمەد سەؼان ٌەکٍ پاسێضەسی
ةەسٌٌةٌٍمەکانةەپیشۆصدادەنشێةەدایتەدیةەسٌةٌٍمیةاسان,ئەَطەژنەًەةەھاسئەنظاَدەدسێر .
.٢ئایاپشیاما(:)Ayathriamaئەَطەژنەًەالیصەسدەؼذییەکانةەطەژنیمەسٌٌماالخدادەنشێ.ھەسچیالییەصیذیەکانەًەکۆدایی
ةەھاسدایە.یەصیذیەکاندٌٌپیشۆصیانھەیەةۆمەسٌٌماالخ.مەمیؽڤان،کەپاسێضەسیمەڕە ،ھەسٌەھاگاڤانەصەسظانٌەکٍپاسێضەسی
مانگا.ئەَطەژنانەةەناٌیپاسێضەسەکەیانناٌنشاٌن .
.٣مایذھیایشا(:) Maidhyairaئەَطەژنەًەالی صەسدەؼذییەکانًەناٌەڕاظذیصظذانذایە.ھەسچیالی یەصیذیەکانەًەظەسەدای
پایضدایە ،کەطەژنەکەپێنعسۆژدەخایەنێً.ەسۆژیچٍاسؼەَدایەکەیەصیذیەکانناٌیدەنێنةەچٍاسؼەمیکاةاخ.کەگامێؽێکیان
مانگایەکدەکشێةەكٍسةانی.یەصیذیەکانھەمٌٍطەژنەکەناٌدەنێنةەطەژنی(طەمە) .
.٤ػەمەظپاپمایذایا(:)maedaya - Hamaspathئەَطەژنەًەالیصەسدەؼذییەکانًەکۆداییةەھاسدایە.ھەسچیالییەصیذیەکان
ًەکۆداییمانگیکانٍنییەکەمذایەةەناٌی(ةەًێنذێ).ھەمانطەژنًەالیمەظیؼیەکانیؾپێیدەٌٌدشێ(ةیاًذێ)(ةۆیغ٠٧٥٧
 .)١١:
ًە ئایینە کۆنەکان ةەدایتەدی ًە ئایینی میرثایی ,ئاژەي ڕۆًێکی گشنگی ھەیە ةەدایتەدی ًە ڕٌانگەی طیھانی ،ھەسٌەھا
پەیٍەظرةەسۆژٌمانگ.ةەناٌةانگرتینپەیکەسیمیرثاییةەصۆسیٌێنەیگیانٌەةەسەکانیًەظەسکێرشاٌە.کەصۆسةەیانداکٍئیمشۆ
ًەکەيپەسظذگاکەیؼێخھادیھا ٌؼێٍەیە.ئەَئاژەالنەًێکذانەٌەیانًەالیەنیەصیذیەکانھاٌؼێٍەیمیرثایییەکانەةەَؼێٍەیە :
  گامێؾ:میرثاگامێؽیکٍؼذٍەٌەکٍكٍسةانی.یەصیذیەکانئاژەيدەکەنةەكٍسةانیةۆمشۆڤایەدیةۆھێنانەکایەٌەیطیھانێکیھاسمۆنی,ھەسٌەکٍةۆظاًێکینٍێیخۆػ.گامێؾًەک ۆنەٌەٌەکٍظمتۆًێکةۆٌەسصیپایضدانشاٌەً،ەسێگایةەكٍسةانکشدنی
پێیانٌایەکەظاڵێکیةاساناٌیٌةەپیرٌظەٌصةەڕیٍەدەةێر .
  ماسً:ەئایینیمیرثاییماسسۆًێکیظمتۆًیھەیەةۆگەسدٌٌنٌةاصنەیگیانٌەةەسەکان.ماسسێگایەکەکەمانگٌخۆسةەظەسیذادێپەڕدەةن .ھەسٌەھاػمانگٌخۆسًەطٌٍالنەٌەیذائامانظێکدیاسیدەکەنً.ەةەسئەمەةاصنەیگیانٌەةەسەکانظمتۆًیکادە.ماس
ًەالیەنصۆسةەیصاناکانٌەکٍظمتۆًیطٌٍالنەٌەٌگەؼەظەنذنًەكەًەَدساٌەً.ەئایینیمیرثاییماسًەپەیٍەنذیًەگەي
ةاصنەیئاژەًەکانظمتۆًێکةۆکاخٌکادەکانیظاڵدەنٍێنێ(سۆطەس .)٣٢:٠٧٦٦
ًۆممٍ (ً )lommelە ظاًی ً ٠٧١١ە کذێتەکەی نٌٍظیٍیەدی کە ماس الی ئایینی صەسدەؼذی ةە سۆػی ؼەڕانگێض ٌ دسۆ
دادەنشێکەةەھۆیئاگشھەًٌیًەناٌةشدنیةۆدەدسێرةۆپاسێضگاسیکشدنًەساظذی(ًۆممٍ .)٠٠٣:٠٧١١
ةً پیشۆص دەنٍێرنێ .ؼێخ ھادی ًە کادی خۆیذا
ًە الی یەصیذیەکان ماس گیانٌەةەسێکی پیشۆصە ( ةەدایتەدی ماسی ڕەػ)  
دەفعیشی دایتەدی ھەةٍە :کە ھۆصێک ًە کاظذی ؼێخەکان ةە ناٌی (ؼێخەکانی مەنذ) ةەسپشظی ئەمە ةٍنە ،ئەَ ؼێخانە
چاسەظەسکەسی رسٌؼذی یەصیذیەکانن .کادێ یەصیذیەک ماس پێ ی ٌەدەداخ ،دەنیا ًە ڕیگای نضاکشدنی ئەنذامێک ًە ؼێخەکانی
مەنذه ٌەةەدانانیًیکیدەمیًەظەسةشینەکەچاسەظەسةکشێرٌ.ێنەیکێرشاٌیماسھەسًەصۆسکۆنەٌەًەظەسدەسگایپەسظذگای

ؼێخھادیًەالًیؾةٌٍنیھەیە(ػٍظنی .)٤٧:٠٧٦٤
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 دٌٌپؽکً :ەالی میرثایی یەکان دٌٌپؽک ًە ةاصنەی گیانەٌەسەکان ٌەکٍ ظمتۆًێک ةۆ خۆس دادەنشێ .ظٍسی دٌٌپؽک ًە ٤١ئۆکذۆةەسدەظرپێدەکاخ.یەصیذیەکانکەظێکیةەسپشظیپیشیانھەیەةەناٌی(پیشگەسٌە)ٌەکٍؼێخمەنذسۆًیچاسەظەسکشدنی
رسٌؼذیھەیەٌەکٍپاسێضەسێکیپیشۆصدژیدٌٌپؽکەکان .
ٌەکٍةەساٌسدێکًەگەيئایینیصەسدەؼذیدەدٍانینةگً ینةەٌسایەیکەیەصیذیەکانگامێؾٌماسٌدٌٌپؽکًەةاصنەی
رثایییەکانیانٌەسگشدٍە،نەکصەسدەؼذییەکان.ماسٌدٌٌپؽکًەئاڤێعذایصەسدەؼذیٌەکٍگیانەٌەسیصیانتەخؾ
گیانەٌەسەکانیمی 
دانشاٌە،کەًەالیەنئەھشیامنەٌەنێشدساٌە،ھەسکەظێةیکٍژێ،ئەٌاکاسێکیچاکئەنظاَدەداخ(ؼەمظە .)٠١:٠٧٥٣
رثاییًەظەسةٌٍە،ةەدایتەدیصیادشئایینی
ًەساظذیذائایینییەصیذیکاسیگەسیەکیصۆسیھەسدٌٌئایینیصەسدەؼذیٌمی 
میرثاییً.ەةەس ئەٌەی کە یەصیذیەکان ھەمیؽە کەمینەةٌٍنە ،ھیچ ڕٌٌةەسٌٌنەٌەیًک ًەگەيئایینەکانی دش سٌٌی نەداٌە داٌەک
َةۆئەَناٌچەیە.ةەپێیئەٌةەڵگًٌنٌٍرساٌانەیدەظرکەٌدٌٍننەکدەنیائایینیمیرثاییٌصەسدەؼذیٌ

داگیشکشدنەکانیئیع ال
ئیعالَکاسیگەسیەکیصۆسیانًەظەسئایینییەصیذیھەةٍە،ةەڵکٍةگشەئایینیمەظیؼیٌیەھٍدیؾداسادەیەککاسیگەسیخۆی
ًەظەس ئەَ ئایینە طێھێؽذٍە .داکٍ ئیمشۆ ھاٌةەؼییەک ھەیە ًە نەسیر ٌ طە ژنەکانیان ًە گەي مەظیؼی ٌ یەصیذیەکانٌ .ەکٍ
طً ژنیكٍسةانالییەھٍدیەکان(مێژٌٌیئەةشەھاٌَئیعؼاق).دەنانەخئەظذێشەکەیمەًیکداٌدیؾداکٍئێعذاًە
خەدەنەکشدنٌ 
ظەسپەسظذگاکەیؼێخھادیدایە,کەًەٌانەیەةگەڕێذەٌەةۆئەٌکادەیکەیەھٍدیەکاندەسةەدەسةٌٍنةۆکٍسدظذان.کٍسدظذان
ةٌٍةەیەکەٌٌَالدیمەنفایمیژٌٌیطٌٍەکانً.ەظەدەیھەؼذەمیپێؾصایینپادؼایئاظٌٍسیەکان(ظەملەنارس)(٥٤٤-٥٤٥پ.
ص) پاؼای یەھٌٍدیەکانی (مەًیکھۆظیا) یناچاس کشد داکٍةاض ةذاخ ،ةەالَ دٌایئەٌەی سەدیک شدەٌە ًە الیەن ظەملەنارسەٌە
ًەکەڵچەنذظەددیٌێکییەھٍدیسەٌانەیکٍسدظذانکشانةۆمەنفا(ھێننەسةیخٌەس .)٤٦:٠٧٦٦
ًە دێکعذەکانی ئایینی یەصیذی طەژنی كیامەدی مەظیؼی ٌ ناٌی غیعا ٌ مشیم ئاماژەی پێ دەکشێر .ةە پێچەٌانەٌە
مەظیؼیەکان ةۆ طەژنی  كیامەیان نەسیذەکانی یەصیذیان ةە کاسھێناٌە ٌەکٍ ڕەنگ کشدنی ھێٌکە ,ئاگش ٌە ساصانذنەٌەی دەسگای
ماًەکانیانةەگٍڵ .
ئەگەسدەنیادێکعذەکانیئایینییەصیذیٌەکٍةنەمایەکٌەسگشینٌ,ادەسدەکەٌێکەئەَئایینەنٍێیە,چٍنکەصۆسصاساٌەی
ئیعالمی ئاماژەی پێکشاٌەٌ ،ەکٍ کەظایەدییە گشنگەکانی ٌەکٍ مؼەمەد (د.خ) ،غەًی ،ػەظەن ،اةٍةکش ٌ غمش ھذذ .کە ةە پیشۆص
دادەنشێن .ةەمە ًەھەمان کادذا ةەًگەیەکە کە ئایینی یەصیذی خۆی ًەگەي ئایینی ئیعالَ گٍنظانذٌە .صۆسةەی صۆسی طەژنەکانی
یەصیذیٌنەسیذەکانٌدشادیعیۆنەکانٌگێشانەٌەصاسەکیەکانڕەگ ٌڕیؽەیاندەگەسێذەٌەةۆکادەکانیدٌایئیعالَ.دەظەالدی
یەصیذیەکاندٌایگەیؽذنیؼێخھادیدەظذیپێکشد .
ئەٌ ًێکچٍنانەی کە ًەنێٍان یەصیذیەکان ٌ نەسیذەکانی میرثایی یەکان (پێؾ صەسدەؼذییەکان) ةٌٍنی ھەیە ئەٌەمان ةۆ
دەسدەخاخکەھەسدٌٌئاییندەگەسێنەٌەةۆھەمانظەسچاٌەیاخٍدصۆسًێکنضیککەةەپێیةۆچٌٍنیصانائاینییەکانئەظڵێکی
ئینذۆگێشمانیھەیە .
صەسدەؼذییەکانکاسیگەسێکی گەٌسەًان ھەةًٌٍەظەس یەصیذیەکان ،ةەالَ طیاٌاصیان ھەیەًە یەکرتیًە صۆسًەدٍخمە
دیاسەکانیانٌ,ەکٍةۆ منٌٍنەناؼذنیمشدٌٌەکان،چاسەنٌٍظیسۆغٌ ًەھەمٌٍیگشنگرتةۆچٌٍنٌدێگەیؽذنیانةۆدٌٌةاسە ھادنە
دٌنیاٌەً .ە الی صەسدەؼذییەکان ژیان ًە خاڵێکەٌە دەظر پێ دەکاخ ٌ ةەؼێٍەیەکی ئاظۆیی ةەسدەٌاَ دەةێر .ةەالَ ًە الی
یەصیذیەکانئەَةۆچٍنەةەھۆیةاٌەڕیانەٌەًەژێشکاسیگەسیئیعالٌَپاؼانؼێخھادیگۆسانیةەظەس ھاخ ،کەةەؼێٍەیەکی
ةاصنەییدایەٌادەًەخاًێکەٌەدەظرپێدەکاخ ٌپاؼاندەگەڕێذەٌەةۆھەمانخاڵ (دٌٌةاسەًەدایکةٌٍن).ةەالَھەمیؽە
ػەًلەیەک ًەَ صنظیشەیەدا دیاس نیە :یەصیذیەکان پێؾ ئیعالَ ناٌیان چی ةٌٍ؟ ًە داسمایی دایە .چٍنکە ھیچ ةەڵگەیەک یان
گێشانەٌەیکیصاسەکیةٌٍنینیە .
ةەساٌسدە ٌٌسدەکان دەسیذەخەن کە یەصیذیەکان ؼٍێنکەٌدٍانی صەسدەؼذییەکان نینە ،ھەسچەنذە ھەنذێ ًە
ظیاظەمتەداسانی کٍسدظذان ًە ةەس ھۆکاسی ظیاظی ةاظیان ًەٌە کشدٌٌە کە یەصیذیەکان ؼٍێنکەٌدٍانی صەسدەؼذییەکان ةٌٍینە.
ھەسچەنذەصەسدەؼذییەکانھێضٌدەظەالدێکیصۆسیانھەةٍە،ةەاڵَھەمٌٍخەًکیئێشانٌکٍسدظذانئەَئایینەیانٌەسنەگشدٍەٌ
پشاکذیضەیاننەکشدٌە.صۆسًەصاناکانئەَساظذییەیانظەملانذٌەکە(ئاھٍساماصدا)ٌە(ئاؼا)ٌادە(ساظذی)،ناٌیخٍاکانیئاسیەکان
ةٍە،کەپێؾصەسدەؼرٌئاٌێعذاکەیئاؼکشاةٍە(م ۆًذۆن .)٢٤:٠٧٥٤
پاؼانئایینیصەسدەؼذیةٌٍةەئایینێدەًٌەهت  ةەؼێکًەکٍسدەکان،کەئاسیٌمیذیةٌٍنةاٌەڕیانةەَئایینەنٍێیە
ھێنا.ةە اڵَصۆسةەیکٍسدەکانھەسًەظەسةاٌەڕەکۆنەکەیخۆیانمانەٌە،کەئەٌیؾةاٌەڕةەخٍدایئاظامنةٌٍ,کەدەنیاخٍدای
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سۆژنەةٌٍة ەًکٍخٍدایؼەٌیؾةٌٍ.ئەَالیەنەًێکچٍنێکیصۆسیھەیەًەگەيداٌطمەًیکییەصیذیەکانکەھەمانئەسکیھەیە
رثایییەکان
ٌەکٍخٍدایئاظامنیاخٍد(ئاھٍساماصدا).ھەنذێًەصاناکانةەدٌایؼٍێنەٌاسیپەیٍەنذینێٍانیەصیذیەکانٌمی 
گەڕاٌن,پێیانٌایەکەصۆسًەکاسٌئەسکیداٌطمەًیکھەس ٌەکٍمیرثاٌایەً.ەصۆسالیەنەٌەئاھٍساماصدایصەسدەؼذی،ھەسٌەک
ًەئاٌێعذاٌەظفیکشاًٌ،ەگەيداٌطمەًیکةەساٌسددەکشێ.ئاھٍساةەخاًلیصۆسًەؼذەکاندادەنشێ.کاسەکانیًەداسیکیٌسۆژی
سٌٌناکذاسٌٌدەدەن.دەظەالدیسەھایھەیەٌ ھەمٌٍؼذێکدەصانێکەًەالیمشۆڤەٌەنھێنیەٌنادیاسەًەکەيگٍناەٌکاسەکانی
ئاینذەؼیً.ەگێشانەٌەصاسەکیەکانییەصیذیەکانٌەظفیمەًیکداٌطدەکشێٌەکٍئاھٍساماصداٌدەظەالدەکانی.ئەگەسێکیصۆسًە
ئاسادایەکەپێؾظەسدەمیصەسدەؼذییەکانًەناٌئاسیەکانمەًیکدا ٌطیانپەسظذٍە.ةەالَةەدڵنیاییەٌەناٌیدشیانھەةٍەنەک
یەصیذیٌ.اپێدەچێکەمەًیکداٌطخۆیخٍدایئاظامنةٍە،کەًەٌێٍەصەسدەؼرئاھٍساماصدایخەڵمکشدٌە.صۆسًەصاناکان
ٌەکٍئەَةۆچٌٍنەسٌٌنذەکەنەٌەةێئەٌەیئاماژەةەناٌیمەًیکداٌطةکەن,مۆًذۆن()٠٧٥٤دەًێ :
I think it likely that Zarathustra intentionally took up Aryan mythus … Zarathustra took out of the
popular religion the animistic idea possessed by every creation of Ahura, and drew from it what suited him
(Moulten, 1972:93).

ًەیاظنا ١٤یئاٌێعذادائاماژەةەپەسظذنیدیڤا()Daevaکشاٌە ،کەئەمەػئاماژەیەکیئاؼکشایەھەسٌەکةەٌەیکە
داکٍئێعذایەصیذیەکانكٍسةانیگامێؾٌگاٌگۆًکپشاکذیضە دەکەنکە ڕەگٌسیؽەکەیدەگەڕێذەٌەةۆئایینیمیرثایییەکان.
صەسدەؼذییەکانچۆنٌەظفیدیڤادەکەن ،ةۆماندەسدەکەٌێکەسۆًیةەساٌسددەکشێةەمێژٌٌیئادەًَەئینظیٌٍكٍسئان,کە
چۆنئادەًَەالیەنماسەٌە(ؼەیذان)ھەڵخەڵەدێرناٌەئەٌظێٍەةخٍاخکەًەالیەنخٍداٌەكەدەؾەکشاةٌٍ.ةەالَةەپێچەٌانەٌە
یەصیذیەکان پێیان ٌایە کە ھەس ؼذێک ًەالیەن خٍداٌە فەسمانی پێکشاةێر مەًیک داٌط طێتەطێی کشدٌە .میرثاػ ھەمان سۆًی
ھەةٍەکادێگۆؼذیگۆًکی(گاٌگامێؾ)ةەظەسؼٍێنکەٌدٍانیخۆیداةەػکشدٌە ،داکٍنەمشیانةکاخ.ئەَنەسیذەیکٍؼذنەٌەی
گۆًکًەالیەنیەصیذیەکانٌەسگیشاٌە  ٌداکٍئیمشۆپەیشەٌدەکشێرکەًەطەژنی(گەمایی)ًەالًیؾپشاکذیضەدەکشێر.ةە الًَە
ساظذیذا دشادیعیۆنی ةە كٍسةانی کشدنی گۆًک ٌ گامێؾ دەگەسێذەٌە ةۆ نەسیذی ھەسەکۆنی ئاسیەکان ٌ خۆسپەسظذەکان .ةەالَ ًە
ساظذیذاًەژێشکاسیگەسیؼێخھادیماناکەیگۆڕانیةەظەسداھاخ.خٍاسدنیةەیەکەٌەًەگەڵیەکرتیٌ چۆنیەدیكٍسةانیکشدن
ًێکچٍنیھەیەًەگەيكٍسةانیکشدنًەئایینیمەظیؼی .
ئەٌ طەژنە ئایینییەی کە ًە پێؾ یەصیذیەکان ًە الیەن میذی ٌ ئاسیەکان ةٌٍنی ھەةٌٍ ،کە داکٍ ئێعذاػ ًە الیەن
یەصیذیەکان پشاکذیضە دەکشێر ةە ناٌی (فشاڤاؼیغ) ،ئەَ طەژنە ًە پێنع سۆژی کۆدایی ظاڵ ًە مانگی ئاصاس ةە پێی سۆژمێشی
سۆژھەالدیئەنظاَدەدسێر.کەئەمەػنٍێنەسایەدیپێنعسۆػیھەسمشۆڤێکدەکاخ.فشاڤاؼیغ دادەنشێةەیەکێکًەَپێنع
سۆػە ،ةەالَیەکێکەًەةەسصدشینةەؼیخٍاٌەنذیپیاٌ.یەصیذیەکانداکٍئەَطەژنەًەٌەسصیةەھاسپشاکذیضەدەکەنً،ەظەسەدای
مانگینیعان(ةٌنذاظەسظاًێ).ھەمیؽەةەھەمانؼێٍاصطەژنەکەدەکشێر,ھەسخێضانێکخٍاسدندەةادەظەسگۆسظذانیالدێةۆ
کەط ٌ کاسە مشدٌەکانیانً .ەٌێذا گۆسانی میٌٌی ٌ دێکعذی ئایینی دەٌٌدشێر ،کە ًەَ ةۆنەیەدا یادەٌەسی کشدەٌە چاکەکانی
مشدٌەکانیاندەکەن.ةەَکشدەٌانەمشدٌەکانةەژیاندەةەظرتێنەٌە.خەًکەکەدا دٌاینیٍەسۆیەکیدسەنگدەمێننەٌەٌەپاؼان
دەگەڕێنەٌە ةۆ ماڵً ،ە ماڵ دٌٌةاسە یادی مشدٌەکانیان دەکەن ٌ ةەؼە خٍاسدنی ئەٌان ةە ظەس دساٌظێکان ٌ خەًکە ھەژا سەکە
داةەػدەکشێر.ةەسدەسگایماڵەکانةەگٍڵیةەھاسدەڕاصێرنێذەٌە.ھەمٌٍئەَطەژنکشدنەظێسۆژدەخایەنێکەپێیدەٌٌدشێ
طەژنی(ظەسظاي)یان(ةێٌەنذە),سۆژیمشدٌان.سیذٍاًیئەَطەژنەدەگەسێذەٌەةۆد ٍخمەھەسەکۆنەکانیئایینەرسٌؼذییەکانی
طیھان.ةیشۆکەھاٌةەؼەکانًەمەدایەکەمشدٌەکانٌەکٍئەٌانەیًەژیانذانپەیٍەنذییانةەژیاندایە ،مشدنٌژیانیەکیەکە
پێکدێنن .
ئاگشدٍخمێکیدشیئایینییەصیذیەً.ەالًیؾھەمٌٍسۆژانیچٍاسؼەَئاگشًەھەمٌٍؼٍێنێکدەکشێذەٌە.یەصیذیەکان
پێیان ٌایە کە خٍدا ًە سۆژێکی چٍاسؼەَ مەًیک داٌظی خەڵم کشدٌٌەً ،ە ةەس ئەمە چٍاسؼەَ ةە سۆژێکی پیشۆص دادەنشێً .ە
ھەمٌٍماڵێکیخێضانیئیامنذاس(ؼێخٌپیش)ٌسۆژانیچٍاسؼەَئاگشدەکشێذەٌە.سیذٍاًیئاگشکشدنەٌەٌەکٍؼذێکیپی شۆصکۆنرتەًە
ئاگشی ئاھٍسا ماصدا ،ةە اڵَ خەًکی کۆکن ًەظەس ئەٌەی کە سیذٍاًی ئاگشکشدنەٌە ًە پێؾ صەسدەؼر ھاخ ةۆ ئیشان ٌ کٍسدظذان.
ئەمەػ چاٌی ئاظامن ٌ دیؽکی خٍدا ٌ خۆسی میرثا دەگەیەنێ ةە پێچەٌانەی داسیکی .غەكیذەی چاکی ٌ ؼەسانگێضی ًە الی
یەصیذیەکانصۆسطیاٌاصەًەسێنامییئایینیصەسدەؼذیکەئاھٍساماصداٌئەھشیامندٌٌدژەدەنن .
یەصیذیەکان پێیان ٌایە ،کە ھێضی چاک ٌ ھێضی ؼەسانگێضی ًە خٍاٌە ظەسچاٌە دەگشن ،مشۆڤ پێٍیعذە غەكٌی خۆی
ةەکاسةێنێ داکٍ ساظذییەکەی ھەًتژێشێ .ةەمە ژیانی ھەس یەصیذیەک ًەَ طیھانەدا داكیکشدنەٌەیەٌ ،ەکٍ ةەسا ٌسدێک ًەگەي ژیانی
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مەًیکداٌطخۆی ،کەًەالیەنخٍداٌەپاداؼرکشاٌە,چٍنکەفەسمانیخٍدایةەطێھێناٌەٌةۆئادەَدۆغایکشدٌەٌٌ ،ؼەکانی
خٍدایةیشکەٌدۆدەٌەٌةۆکەطنٍێژینەکشدٌەدەنیاةۆخ ٍدانەةێرکەئەٌیًەدیؽکخەًمکشدٌٌە.ھەمٌٍمەالیکەدەکان
نٍێژیانةۆخٍداکشدٌٌە،دەنیامەًیکداٌطنەةێرً ،ەةەسئەمەیەیەصیذیەکانپێیانٌایەکەمەًیکداٌطنٍێنەسیخٍدایەًەظەس
صەٌی .
ًەکادینەخۆػکەٌدنیەصیذیەکاندیشٌانێنێکیانھەیەکەپەیٍەظذەةەدێکچٌٍنی پەیٍەنذیًەگەيخٍداٌادە(خٍدا-
کشدەٌە  -سۆغ) ,داکٍ ئێعذا یەصیذیە دشادیعۆنەکان ةاٌەڕیان ٌایە کە نەخۆؼی دەسئەنظامی گٍناە کشدنەً .ە کادی نەخۆػ کەٌدن
یەصیذیەکانظەسدانیةەخرگشەٌەدەکەنکەپێیدەٌٌدشێ(کۆچەک).ةاظیدەسدەکەیخۆیانیةۆدەکەن،دٌایچەنذکادژمێشێک
یانؼەٌێک ،دٌایئەٌەیکەدەیتاخةۆخەٌنەکەیخۆی ،پێیسادەگەیەنێًەالیکاَپیاٌیئایینیًەالًیؾؼیفاٌەسدەگشێًە
سێگایةەکاسھێنانیخۆڵیپیشۆص(ػٍظنی .)٥٤:٠٧٦٤
ًەةەسئەٌەییەصیذیەکانھەسٌەکپێؽرتةاظامنکشد،خ ۆسیانٌەکٍةەسصدشینخٍداپەسظذٍە،کەئەمەػدەگەسێذەٌەةۆ
نەسیذیئایینیمیرثایییەکانًەپێؾؼێخھادیٌصەسدەؼذییەکان ،ةۆیەةاٌەسیانٌایەھەسکاسێکدژیخۆسةکەن ،ھۆکاسێکەةۆ
نەخۆػکەٌدن .
ئایینىئیعالَکاسیگەسیەکیصۆسیًەظەسئایینییەصیذی ھەةٍە.دٌایدەسکەٌدنیؼێخھادی،ةٍەدەةالٌةٌٍنەٌەیؼێخ
ٌنٌ ضامیظۆفیھەسٌەکًٍەناٌئیعالمەکانةاٌە.ھەسمٍسیذەککەًەھەمانکادذاپێیدەٌٌدشێدەسٌێؾ(کەدەظذەٌاژەیەکی
ئیعالمی یە)ًەژێشدەظذیؼێخێکدایەً.ەدەکؼێخھادییەصیذیەکانؼێخغتذًٌلادسیئیعالَپیشۆصڕادەگشن(ػٍظنی:٠٧٦٤
 .)٧٦
یەصیذیەکانًە ؼەٌیپیشۆصی ئیعالمی (ًەیًٌ خئەي كەدس) طەژندەگێڕن ,کە دەکەٌێذە  ٠٣ی مانگی سەمەصان .پیاٌە
ئایینییەکانیانةەسامتەسكیتٌەنٍێژدەکەنًەئێٍاسەٌەداکٍةەیانیًەپەسظذگایؼێخھادی(ػٍظنی .)٠٠٤:٠٧٦٤

 .0ڕێکارەکانی مەیذانی ثىێژینەوە 
 0.0میجۆدەکانی ثىێژینەوە
ةۆةەکاسھێنانیمیذۆدیئەَدٍیژینەٌەیەًەةٍاسیئەنرتۆپۆًۆطیاداٌةەدایتەدیًەچٍاسچیٍەیئێذنۆمٍصیکۆًۆطیةەسێتاصی
ٌەصیفی ئەنظاَ دساٌە ,یەکیک ًە ھەسدٌٌ دٍێژەسان ةەؼێٍەیەکی ساظذەٌخۆ پەیٍەنذی ةە یەصیذیەکان کشدٌٌە ٌ ةۆ ماٌەی ظێ
مانگًەناٌیانماٌەدەٌە.دٍیژەسًەَماٌەیەدا  کاسیمەیذانیساظذەٌخۆیکشدٌەةەپەیٍەنذیکشدنةەخەًکیناٌچەیؼێخانکە
صۆسةەیان ًەظەس ةاٌەسی ئایینی یەصیذیذانً ,ەظە سه دادا پەیٍەنذی کشدن ًەگەي خەًکی ئەَ ناٌچەیە صۆس ظەخر ةٌٍ ,چٍنکە
یەصیذیەکانمذامنەیانةەخەًکیدشنیەکەظەسةەئایینەکانیدشنةەالَئەٌؼذەیکەیاسمەدیدٍێژەسیدامذامنەپەیذاةکاخئەٌەةٌٍ
کەدٍێژەسخٍدیخۆیةۆئەظٌٍصنظی شەیةنەچەییەصیذیەکاندەگەسێذەٌە ،ئەمەػسیخۆؼکەسةٌٍداکٍةذٍانێسێضٌمذامنە
ةەژیانٌدابٌنەسیرٌسێٍسەظمًکانٌھەسٌەھاسێگەدانیةۆةەژداسیکشدنی

ةەدەظرةێنێةۆةەدەظذھێنانیصانیاسیظەةاسەخ
ًەةۆنەٌسێ ٍسەظمەکانٌدێتینیکشدنیان.طگەًەمەدٌایپەیذاکشدنیمذامنەدٍیژەسدٍانیصانیاسیەکیصۆسپەیذا ةکاخًەسێگای
چاٌپێکەٌدن ًەگەي چەنذ کەظانێکی ؼاسەصا ًە ئایینەکە ٌ ھەسٌەھا دٍێژەس دٍانی ھەٌاًذەس پەیذا ةکاخ کە گشنگرتینیان
یةۆهشاٌه)ئەٌیؾكەٌايةٌٍةەناٌی(كەٌاي


پێؽرتئاماژو
سٌه 
نًً
)ةٌٍةۆدٍێژەس(ىً 

ھەٌاًذەسیکی ظەسەکی(key Informant
ظٌیامن)ً.یشەداسۆًیھەٌاڵذەسًەًیکۆًینەٌەکانیئەنرتۆپۆًۆطیصۆس گشنگە ،چٍنکەدٍیژەسیئەنرتپۆًۆطیةەدەنیانادٍانێپؽر
ةتەظذێةەدێتینیکشدنیمەیذانی ًەکادیةۆنەٌ سیۆسەظمەکانٌژیانیسۆژانەیخەڵکەکەةەڵکٍپێٍیعذەھەٌاڵذەسێکیگٍنظاٌ
دەظذنیؽانةکاخکەظیفادەکانیھەٌاڵذەسیدیاداةێرکەئەٌیؾئەٌەیەدەةێرئەٌکەظەکەظێکیةاٌەسپێکشاٌمذامنەپێکشاٌةێرٌ
ناٌةانگێکیةاؼیھەةێرًەناٌخەًکیًەةاسەیساظذگۆییٌؼاسەصاییظەةاسەخةەژیانٌدابٌنەسیرٌسێٍسەظمەکانیخەًکی
ئەٌناٌچەیە(اًنٍسی .)٢١:٠٧٦٤
ھەسٌەھا دٍێژەس سێگای چاٌپێکەٌدنی ةەکاسھێناٌە ةۆ کۆکشدنەٌەی صانیاسیەکان’ چاٌپێکەٌدن صۆس طۆسی ھەیە کە ًە
ًێکۆًینەٌەکانیئەنرتۆپۆًۆطیپەیشەٌدەکشێرةە اڵَدٍێژەسةەةاؼیصانیچاٌپێکەٌدنیداخشاٌ()closed interviewئەنظاَةذاخ
ًەةەس ھۆکاسی ةٌٍنی چەنذین نھێنی کە ًە ئایینی یەصیذیذا ةٌٍنی ھەیە ،ھەسٌەھا دٍێژەس چاٌپێکەٌدنی پشۆگشامکشاٌی
()programmed interviewئەنظامذاٌە,ئەمەػةۆئەٌەیەداکٍةذٍانێپشظیاسٌةاةەدەکانیةەسێکٌپێکیئامادەةکاخًەظەسئەٌ
ةاةەدانەیکەدٍێژەسمەةەظذیدٍێژینەٌەیًەظەسةکاخ(ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ .)٢٣:
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 7.0پێگە و رۆلی مىزیک و گۆرانی لە ئایینی یەزیذیذا
ًەَةاظەدا  ھەٌي دەدەینپێگەی مٍصیکٌ گۆسانیًەئایینی یەصیذیذاةخەینەةەسةاط ةەپییئەٌ صانیاسیانەیکە ًە
مەیذانی دٍیژینەٌە ًەسێگای دیتینی ٌ چاٌپێکەٌدن دەظذامن کەٌدٌٍن ٌ ھەسٌەھا ةەساٌسدکشنیان ًەکەي ئەٌ دۆکٍمێنر ٌ
ظەسچاٌانەیکەدەظذامنکەٌدٌٍن .
ئەٌکاظذەی(چینەی)کەًەناٌیەصیذیەکانئەسکیظەسەکیپەیشەٌکشنیٌپشاکذیضەکشدنیمٍصیکٌگۆسانیٌدێکعذەئایینی
یەکانیگشدۆدەئەظذۆکاظذیكەٌاًە،ةۆیەةەةاؼامنصانیًەَةاظەداةەدسیژیةاظیكەٌاًەکانةکەین .
 0.7.0ڕۆل و پێگەی قەوال لە مىزیک و گۆرانی
كەٌايةەمانایپاسێضەسیپەیامن،خاٌەنیپەیامندێرٌ((كەٌي))یؾةەمانایپەیامن،ظۆص،كشاس،ظٍێنذ،دۆةەدێر.
كەٌايئەٌ چینەیەکەكەٌيٌدێکعذەئایینیەکانةەؼێٍەیدەسدیٍدەڵێن(ةاكرسی،ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ،)٦٦:ةەٌەنارساٌن
کەةەةاؼیمێژٌٌڕٌٌداٌەکانیژیانیدایفەیئێضیذیانًەةەسە،ئەمانەمنذاڵەکانیانةەًەةەسکشدنیرسٌٌدەئایینیەکانسادەھێننٌ
فێشیؼمؽاڵژەنینیاندەکەنچ ٍنکەئەَئامێشانەًەئاھەنگەئایینیەکانذاصۆسگشنگنٌةایەخذاسن(ئەڵٍەنی،ھەمانظەسچاٌەی
پێؽٌٍ.) ٢١-٢٤:كەٌاًەکانٌەکٍظەفیشیمیشدادەنشێنکەةۆئەٌگٍنذٌؼاسەدٌٌسانەدەڕۆن،کەساظذەٌخۆًەژێشدەظەاڵدیمیش
دانین(ظػیذ،ھەمانظەسچاٌەیپێؽٌٍ .)٤٠٧:
ًەةاظی كەٌاًەکانًەظەسدەمیؼێخادیداً،ە"كالئذاًظٍاھش"ی"مؼمذةنیؼییاًذادفی"داھادٌٍەکەؼێخغذیةن
معافشھەنذێكەٌاًیھەیەدەسدیٌیظذایؽەکانیدەکەنًەدەکیەکەی(کاظم .)٠٠٤:٤١١٤،
ئەسکٌکاسیكەٌاًەکانًەمانەیخٍاسەٌەپێکھادٌٍە :
ٌٌدنیكەٌيٌرسٌٌدٌظذایؾٌسێنامییەئایینیەکانًەرسٌٌخٌسێٍڕەظمەکانذا .گێشانەٌەیكەظیذەٌچیشۆکەمێژٌٌییەکانًەظەسمێژٌٌیئێضیذییەکانٌکەظایەدیەئاییینیٌؼێخەکان . ھاٌەڵیکشدنیداٌٌظیمەًەک"ظنظەق"ًەکادیگەڕانٌظٍڕانەکانیانًەگٍنذٌناٌچەیئێضیذییەکان .ژەنینیئامێشەکانیؼمؽاڵٌدەف"ؼتابٌدەف"ًەرسٌٌخٌسێٍڕظمەئایینیەکان .طێتەطێکشدنیسێٍڕەظمیناؼذنیمشدٌٌ .ةۆیە كەٌاًەکان ةەٌە نارساٌن کە دٍانایەکی ةاؼیان ھەیە ةۆ ًەةەسکشدن ٌ پاساظذنی دێکعذە ئایینیەکان ٌ کٌذٍسی
ئایینەکەیان(ھەمانظەسچاٌە،یپێؽٌٍ.)٠٠٠:كەٌايًە ڕٌٌیکۆمەاڵیەدییەٌەپێگەٌسێضێکیدایتەدیھەیەًەنێٍئێضیذییەکانٌناةێ
ڕیؾ ٌ ظمێڵی ةرتاؼێ (ھەمان ظەسچاٌەی پێؽٌٍ .) ٠٠٤ :ؼیاٌی ةاظە ئەَ چینە میشادیە ٌ ةەؼێٍەیەکی ٌیشاظی ًە ةاٌکەٌە ةۆ
کٍڕەکەیٌنەٌەًەدٌاینەٌەًەیەکرتیٌەسدەگشنەٌە ٌناةێژنًەچینەکانیدش ةھێننٌةەپێچەٌانەؼەٌە.مٍصیکٌگۆسانیًە
ئایینی ئێضیذیذا پێگەیەکی دایتەدی ھەیە ةە طۆسێک کە چینێکی دایتەخ ھەیە ةە ناٌی (كەٌاي) (ةاكرسی  ) ٦٧ :٤١١١کە ةە مانای
پاسێضەسیپەیامن،خاٌەنیپەیامن،دێرکەكەٌيٌدێکعذەئایینیەکانةەؼێٍەیمٍصیکیسیذمیئاصاددەیڵێٌھەمٌٍیانژەنیاسی
دەفٌؼتاةەن .
طاميڕەؼیذًەًێکذانەٌەیڕایەکینیکۆالیماسدەڵێ:ئێضیذییەکانظیعذەمێکیچینایەدیدایتەخٌطیاکاسیانھەیەکە
داةەػکشاٌەةۆچەنذینچین،داکەکانیچینیظەسٌٌکەًەھاٌەاڵنیخٍداندێیانذاھەیەپعپۆڕنٌدایتەمتەنذنةەصانعرٌ
صانیاسی ئەدەب ٌ گۆسانی..ھذذ( .سؼیذ  .)٤١١٣:٦١٦ھەسٌەھا ظەةاسەخ ةە پێگە ٌ سۆڵى ئامێشەکانی مٍصیک ًە ئایینی ئێضیذیذا ًە
ھەنذێ ةەؼیدێکعذی"كەًٌی"پیشۆصئاماژەةەئامێشەکانی(دەفٌؼتاةە)کشاٌەٌەکٍدٌٌئامێشیپیشۆصً،ەَدێکعذانەداپیشۆصیٌ
گشنگیئەَدٌٌئامێ شەمانًەئایینیئێضیذیذاةۆڕٌٌندەةێذەٌەکەڕۆغنەچۆدەطەظذەیئادەَداکٍخٍدادەفٌؼتاةەیناسدٌٌە
ٌ فشیؽذەکان ةەَ دٌٌ ئامێشە ئاٌاصیان ژەنذٌٌە ٌ ظەمایان کشدٌٌە ئینظا ڕۆغ چۆدە ناٌ طەظذەی ئادەَ .ھەسٌەکٍ ًە كەًٌی
"صەةٍنێدڵمەکعٍس"داھادٌٍە :
پؽذێھەفرظەدظاڵھەفرظٍڕھادنەھنذاڤا 
كاًثماةٌٍیةێگاڤە 
گۆدەڕۆػێدٍةۆچیناچییەناڤا 
*** 
ڕۆػیگۆخًتائاؼلاٌەمەغٌٌٍمە 
ھەداةۆمنژةانانێنؼاصٌكذٌمە•• 
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نیڤەکاڕۆػێٌكاًتێئادەَصۆسدٍخٌٍمە 
*** 
ؼاصٌكذٌٌَھاخٌػەدسی 
نٌٍسامٍػتەدێھنگڤذەظەسی 
ڕۆغھاخيكاًتێئادەَئێٍسی 

ئامێشەکانی دشی مٍصیک ٌەکٍ دەھۆڵ ٌ صٌسنا ھیچ پەیٍەنذییەکانی ةە ئایینی ئێضیذیەٌە نییە ًە پیشۆصی ٌ دێکعذە
ئایینیەکانذا،ةەاڵَؼاناصیةەٌئامێشانەدەکەنًەةەسئەٌەیئامێشیمٍصیکیکٍسدینً.ەئایینیئێضیذیذاصۆسةەیسێٍڕەظمٌةۆنەٌ
طەژن ٌرسٌٌدەئایینیەکانةەھاٌةەؼیمٍصیکٌگۆسانیئەنظاَدەدسێرً.ەھەمانکادذاةۆصیادشگەٌسەکشدنیناڵێنكەٌاڵێک
ةڵێیانكەٌاڵیگٌٍخیانئەدایکشد،ةەڵکٍدەڵێن"كەًٌێبڕێضکە"یان"كەًٌێبڕێضدکەخ"ھەسٌەکٍچۆنًەئایینیئیعالمذا
ناڵێن"كشاءجاًلشآن"ةەڵکٍدەڵێن"دالٌجاًلشآن"کەئەمەػةۆةەسصڕاگشدنیدێکعذەئاینییەکانەً.ەئایینیئێضیذیگۆسانیٌمٍصیک
ػەساَنییەٌةەڵکٍطگەًەدەفٌؼتاةەکەدٌٌئامێشیپیشۆصنٌھەمٌٍسێٍسەظمٌرسٌٌدەئایینەکانیپێ ئەنظاَدەدەن،
ًەھەمانکادذادەھۆڵٌصۆڕناػًە"مەھذەس"داپاڕانەٌەیپێ دەکشێرةۆخٍداًەھەسدٌٌػاڵەدیةٌٍکگٍاظذنەٌەٌمشدنذا
ئاٌاصیمەھذەسدەژەنذسێ .
ًەھەمٌٍالیەنەکانیژیانیکۆمەاڵیەدیٌئایینیذاکاسیگەسیەکانیئایینەکانیدشةەظەسئایینیئێضیذیذادیاسنةەھۆیئەٌ
چەٌظانەٌەٌ ةە پەنذ ةشدن ٌ طینۆظایذ ٌ ًەناٌةشدنی کەظایەدییە ئایینیە گەٌسەکانیان ًەظەس دەظذی خەًیفەکانی ئیعالمی ٌ
ئیمپشادۆسیغٍظامنییەکان،ةەفەس صکشدنٌدشظانذن،ةەاڵًَەالیەنیمٍصیکٌگۆسانییذاڕەظەنایەدیخۆیانپاساظذٍەٌمٍصیکٌ
گۆسانیكەًٌەکانیانصۆسکٍسدیانەئەدادەکەنٌسەظەنایەدیخۆیانًەدەظرنەداٌە .
ھۆی پاساظذنیڕەظەنایەدیئاٌاصەکانیؽیانةۆئەٌەدەگەڕێنەەٌەکەرسٌٌدەئایینٌەکانیانصۆسةەنھێنیئەنظاَداٌەٌ
نەیانھێؽذٌٍەکەظیةێگانەگٍێًەٌئاٌاصانەةگشێکەدایتەدنةەرسٌٌخٌسێٍسەظمەکانیئایینی .
یەکێک ًە دایتەمتەنذیەکانی ئاینی ئێضیذی ئەٌەیە کە ةیشٌةاٌەڕ ٌ سێٍسەظم ٌ رسٌٌخ ٌ گۆسانی ٌ مٍصیک ٌ دێکعذە
ئایینٌەکانیاننەنٌٍرساٌەدەٌەٌنەیانھێؽذٌٍەدۆماسةکشێ،نەٌەکًەدژیئەٌانةەکاسةھێنذسێذەٌەةۆیەھەمٌٍئەٌانەةەؼێٍەی
صاسەکینەٌەًەدٌاینەٌەةەپێیدایتەمتەنذیچینەکەیانةۆیەکرتیانگٍاظذۆدەٌەٌدائێعذاػةەَؼێ ٍەیەةەسدەٌامن،مەةەظر
ًەَکشداسەػپاساظذنیئایینەکەیانةٌٍەًەةەسامتەسدٌژمنەکانیان .
ًە چٍاسچیٍەَ دێتینی ک شدمنان ةۆ سۆًی مٍصیک ٌ گۆسانی سۆڵی ئەنظاَ دانی ظەماؼامن ةۆ دەسکەٌخ گشنگی ٌ
پیشۆصیەکیدایتەدیخۆیھەیەًەناٌئێضیذیەکانکەةاٌەسیانٌایەخٍداًەػٌطەظذەیئادەمیخەًمکشدٌٌەماٌەی""٥١١ػەٌخ
ظەد ظاڵ ةێ ڕٌغ مایەٌە .ػەٌخ گەٌسە فشیؽذەکانً ،ە دەٌسیطەظذەی ئادەَ کۆةٌٍنەٌە ٌ ڕٌػیؾ ةەظەسطەظذەی ئادەَ
دەخٍالیەٌە،گٌٍدیان:ئەیڕۆغةۆًەطەظذەیئادەَطێگیشناةیڕۆغٌەاڵمیدایەٌەئێٍەدەصاننکەمنناچمەناٌطەظذەی
ئادەَداکٍدەفٌؼتابًەئاظامندێذە خٍاسەٌە.ةەفشمانیخٍدادەفٌؼتاةەھادنەخٍاسەٌە ٌفشیؽذەکاندەظذیانةەژەنینی
ئەَدٌٌئامێشەکشدٌٌرسٌٌدی"ظەما"یانةەطێگەیانذٌھەسػەٌخفشیؽذەکەةەدەٌسیچشای"كەنذیٍ"یغەسػ((،کەًەظەس
چشایەکە"کەًەؼێشێکھەیە"))،دەخٍالنەٌە .
فشیؽذەکانچٍاس طاس ةە دەٌسیچشایەکە ظٍڕانەٌەٌ،ەکٍ ئەٌەی ئێعذاپیاٌانی ئایینی ئێضیذی ئەنظامی دەدەنکە ًە
ػەٌخکەطپێکذێرًٌەپێؽەٌەیذاپیاٌێکیئایینیداضٌطڵێکیڕەؼیًەةەسدایە ٌئەٌانیدشطٌیظپییانًەةەسدایە،ھەمانئەٌ
رسٌٌدەیەکەفشیؽذەکان ئەنظامیانذاٌە.پاػئەمەئینظاسٌغچٌٍەناٌطەظذەیئادەٌَخٍدائەمشیةەیەکێکًەفشیؽذەکانکشد
کەئاٌةذەنةەئادەَةەپەسداخێکًەئاٌیژیان،فشیؽذەکەةەپەسداخێکًەئاٌیژیانئادەمیئاٌداٌخٍاداػًێیڕاصیتٌٍؼانی
فشیؽذەکەی ظەٌص کشدً .ە ةەسئەمە ئەَ پەڕۆ ظە ٌصەی ئێعذا ًە دەنیؽر داٌٌظی مەًەک"ظنظم" دانشاٌە ھێامٌ ؼانی ظەٌصی
فشیؽذەکەیە .
ناٌیئادیًەدٌٌةڕگەپێکذێر،ئاٌیانئاڤێةذێ،ةەٌپێیەناٌیئادێدەةێذە((ئاٌدەس))"اًعاكی"ةەٌپێیەئادێ ئەٌ
ئاٌدەسەیەکەئادەمیئاٌداٌەةەئاٌیژیانً.ەةەسئاصاسیئەٌکادەیڕۆغ چٌٍەطەظذەیئادەٌَھەظذیةەژیانکشد،ئادەَ
ھاٌاسی ًێ ھەڵعاٌةە دەنگێکی ةەسص ھاٌاسی کشدٌ گٍدی" :ھانە"ٌادە یاسمەدیم ةذەن ةە ھاناٌَەسن .دا ئێعذاػکە رسٌٌدی
سێٍسەظمیظەمائەنظاَدەدسێركەٌايدەڵێ":ھەچیێگۆخھانەخٍدێ ةذەدێ ئیامنە".ةۆیەةەپێیئەَرسٌٌدە ئاٌدەدسێذە
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چەنذکەظانێکًەپەسداخێکیةچٌٍکٌناةێ دەظذیدسێژةکاخةۆٌەسگشدنیپەسداخەکە،چٍنکەئادەَدائەٌکادەنەیذەدٍانی
دەظذەکانیةظٍڵێنێ.ةۆیەدەکشێ ةڵێنيظەمادٌٌةاسە ٌچاٌەًێکەسیٌژیانەٌەیئەٌرسٌٌدەیەکەفشیؽذەکانئەنظامیانداٌەًە
ڕۆژیطێگیشةٍ ٌنیڕۆغًەطەظذەیئادەَ .
ئاٌاصەکانیؾةەَؼێٍەیەیخٍاسەٌەیە:ئاٌاصیظەماةٌنذ,مەكامیةەیاخًەظەسظیةیمۆي,سیذم,ئاٌاصیظەمائێضی,
مەكاَساظرًەظەسال,ئاٌاصیظەماؼەسەفەدین,مەكاَکٍسدًەظەسال,ئاٌاصیظەماكانٍنی,مەكاَکٍسدًەظەسدۆ,ئاٌاصیظەما
صەسصادێ ,مەكاَةەیاخًەظەسال,ئاٌاصیظەماظەسدشةە,مەكاَةەیاخًەظەسال,ئاٌاصیظەماؼێؽمغ,مەكاَػیظاصًەظەسال .
 7.7.0رۆلی مىزیک و گۆرانی لە ڕێىرەسمەکانی ئیسیذی
ئەٌئاٌاصەی  ًەکادیةٌٍکگٍاظذنەٌەھەسٌەھاًەکادیمشدنیگەنظێکیانصاٌایەکةەھەسدٌٌئامێشیدەھۆڵ ٌصٌسنا
دەژەنشێپێیدەٌٌدشێ(مەھذەسیانمەػذەس)کەًەخٍاسەٌەةاظیاندەکەین .

 0.7.0رێىڕەسمی ژن ھێنان
ھەس ئێضیذییەک کە ژن دەھێنێً ،ە ظپێذەی سۆژی ةٌٍک گٍاظذنەٌەدا داکٍ گەیؽذنی ةٌٍک ةۆ ماڵی صاٌا ،ئاٌاصی
"مەھذەس"ةەدەھۆڵٌصٌڕنادەژەنشێًٌێذەدسێ،مەةەظرًەمەػئەٌەیەً،ەخٍدایگەٌسەدەخٍاصنخێشٌةەسەکەخٌخۆؼی
ٌؼادیةۆئەٌةٌٍکٌصاٌایەةتاسێنێر .
 پاػئەٌەیکٍڕٌکچةڕیاسیپێکەٌەژیانٌھاٌظەسگیشیدەدەن،ماڵیکٍڕەکەدەچنەخٍاصةێنیٌپاػڕاصیتٌٍنیماڵی

کچەکەطاسێکیدشماڵیةاٌکیکٍڕەکەدەچنەٌەماڵیکچەکە،پاػڕاصیتٌٍنیھەسدٌٌالکادێکةۆؼیشینیدەظذنیؽاندەکەنٌئەٌ
ڕۆژەماڵیکٍڕەکەنیؽانەیەکةەکچەکەدەدەن،کەمەسطیڕاصیتٌٍنیھەسدٌٌالیەٌخەاڵدێککەماڵیکٍڕەکەةۆکچەکەیدەةًن
ٌماسەةڕیدەکەن،کەئێضیذییەکانپێیدەڵێن"كەًەندئێذەڤەةڕین"ً.ەٌڕۆژەداماڵیةاٌکیکٍڕەکەٌخضٌَکەطٌکاسیپێکەٌە
دەچنەماڵیکچەکە.پاػئەَسێٍسەظمەدەگەڕێنەٌەماڵیکٍڕەکەٌخٍاسدنٌؼیشینیدەخۆن .
چەنذڕۆژێکپێؾئاھەنگیةٌٍکگٍاظذنەٌەماڵیةاٌکیکچەکەطٌٍةەسگٌپێذاٌیعذییەکانیةۆکچەکەیاندەکڕن،
ًەگەڵنیؽانٌخەاڵدیماڵیکٍ ڕەکەپێکەٌەئامادەدەکەنٌپێیدەڵێن"طھیضێ ةٍکێ"ًەٌکادەداکٍڕەکە"ةشایێئاخشەدێ"ٌکچەکە
"خٍؼکیئاخشەدێ "ةۆخۆیاندەظذنیؽاندەکەن،ناةێرًەھەمانچینیئەٌداةێر،ئەٌەیدەةێذەةشایئاخیشەخةەسادێکًەئاٌدا
دەؼێٌیٌةەظەسکٍڕەکەدەکاخٌپاؼاندەخٍادەٌە،ھەمان ؼێٍەػخٍؼکیئاخشەخٌکچەکەھەمانکشداسئەنظاَدەدەن.
ئەٌ کەظانەی ةۆ ئاھەنگەکە ةانگھێؽر دەکشێن ًە ئێٍاسەی داٌەخ ئامادە دەةن ٌ خۆؼی ٌ ؼایی ھەدا دسەنگی ؼەٌ ةەسدەٌاَ
دەةێر.ظپێذەخۆیانئامادەدەکەنةۆةٌٍکگٍاظذنەٌە،ئینظاةەدەَدەنگیدەھۆڵٌصۆڕناٌطٌٍةە سگیطٍاندەچنەماڵی
ةٍکێ کەدەگەنەماڵیةٌٍکێ  ئافشەدەکانظرتانٌةەظذەیفۆًکٌۆسیدەڵێنکەدایتەدەةەةٌٍکگٍاظذنەٌە،ةٌٍکدەةەنھەدا
دەگەنەماڵیصاٌاةەظذەٌگۆسانیًەگەڵئاٌاصٌدەنگیدەھۆڵٌصٌڕنادەگٍدشێ ٌؼاییٌگۆڤەنذدەگێڕن.ئەٌکادەیةٌٍک
دەگادەةەس دەسگایماڵیصاٌامێٍژٌچٍکٌێرٌگەنمٌدساٌیئاظنةەةٌٍکێ دادەکەنٌةٌٍکدەچێذەژٌٌسەٌەدادەنیؽێرٌ
دایکیصاٌاخەاڵدێکپێؽکەؼیةٌٍکێ دەکاخٌپاؼانمنذاڵێکًەکۆؼیةٌٍکێ دادەنێننٌةٌٍکیؾمنذاڵەکەخەاڵخدەکاخ.
ئینظاةەدەَدەنگیدەھۆڵٌصٌڕناطۆسەھاؼایی ٌگۆڤەنذٌدیالندەگێڕنٌھەداکادیخٍاسدنینیٍەڕۆةەسدەٌاَدەةن.پاػ
نێٍەڕۆماڵىصاٌاگەٌسەدەکاخٌگیانذاسێکظەسدەةڕیٌةانگیدەٌسةەسیخۆیدەکاخٌئەٌؼەٌەھەدادسەنگانیؼەٌخۆؼیٌ
ؼاییٌگۆڤەنذٌدیالنًەٌماڵەدەگێڕن،ئینظاصاٌاٌةشایصاٌاٌھەنذێکًەةشادەسەکانیدەگەڕێنەٌەماڵیصاٌاٌ،صاٌاًەگەڵ
ةٌٍکدەچێذەژٌٌسەٌە  ٌئەسکیخۆیةەطێذەھێنێر.ئینظاةٌٍکمشیؽکێکیظٌٍسکشاٌەًەگەڵھەنذێک"چەسەص"دەدادەصاٌاٌ
صاٌاػدەیذادەةشایئاخیشەدیٌدەگەڕیذەٌەئەٌماڵەیصاٌایةەخێشھێنایە،ئینظاخۆؼیٌؼاییگەسمرتدەةێ.پاػنیٍەؼەٌصاٌا
طاسێکیدشدەگەڕێذەٌەئەٌماڵە.ڕۆژیدٌادشھەمًٌٍەماڵیصاٌاکۆدەةنەٌەٌةەدەھۆڵصٌڕناٌؼاییەٌەدەچنەپێؾصاٌاٌماڵەکە
خەاڵخ دەکەن ٌ ھەمٌٍ پێکەٌە ةە خۆؼی ٌ ؼاییەٌە صاٌای دەھێننەٌە ماڵ ٌ ئاھەنگ ةەسدەٌاَ دەةێر .ئەٌ کەظانەی کە
ةانگھێؽرکشا ةٌٍن ةۆ ئاھەنگەکەھەسیەکەٌةەپێی دٍانای خۆیپاسە ًەدەظذی صاٌا دەکاخ .پاػ کۆدایی ئاھەنگەکە خەڵک ةۆ
پیشۆصةاییدەچنەماڵیصاٌاٌپاػچەنذڕۆژێکصاٌاٌةشایئاخیشەدیھەنذێکًەةشادەسەکانیصاٌاةۆڕێڤەکشدندەچنەماڵیةاٌکی
ةٌٍکێ ٌپێکەٌەخٍاسدنێکدەخۆن.پاػدێەپڕةٌٍنیػەٌخڕۆژماڵیصاٌا(دھنذەک)دسٌظردەکەنٌخضٌَخێضانیخۆیان
ةانگدەکەن.ئینظاةٌٍکةۆماٌەیچەنذڕۆژێکدەچێذەٌەماڵیةاٌکیٌدٌاییدەگەڕێذەٌەماڵیخۆی .
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 1.7.0رێىڕەسمی مردن و ثازیە
ًێشەداسۆًیمٍصیکًە سێٍسەظمیمشدنٌداصیەةیؽاندەدەینکەگەنظێکیانصاٌایەکیداصەدەمشێ،پاػئەنظامذانی
ڕێٍڕەظمیمشدٌٌؼٍؼنتٌدانانیدەسمەکەًەظەس"داسەةاص"،کەًەماڵدیھێننەدەسەٌە،ةەدەَدەنگیدەھۆڵٌصٌڕناٌئاٌاصی
"مەھذەس"دهیھێننەدەسەٌەٌةەسدەٌاَدەةێدادەگەنەگۆڕظذان .
مەةەظرًەژەنینیئەَئاٌاصەػئەٌە یە،ةەَئاٌاصەداخٍاصیًەخٍدادەکەنکەڕەػمةەگیانیمشدٌٌةکاخٌةیخادە
ژێشگەٌسەییسەػمەدیخۆی.کادێککەظێکیئێضیذیدەمشێردەڵێن:ئەمشێخٍدێةەظەسمەداھاخ .
سێٍسەظمیئێٍاسەیداصیًةەٌطۆسەةەسێٍەدەچێرکەھەمٌٍئێٍاسەیەکیڕۆژانیداصیە،ئەگەسداصیەکەظێ  ڕۆژیانپێنع
ڕۆژیانھەفذەیەکةێر،كەٌايكەٌيٌئامۆژگاسیٌڕێنامییئایینیًەگەڵدەنگیدەفٌؼتاةائەنظاَدەدەن،ةەاڵَدەفٌ
ؼتابًەئێٍاسەیڕۆژیکۆداییداصیەةەکاسدەھێرنێر،ةەَؼێٍەیەدەةیر:یەکًەڕیؾظپییانؼێخەکھەڵذەظذێذەظەسپێٌ
دەظذیڕاظذیًەظەسدەظذیچەپیدادەنێرٌدەڵێ :
" ةاةێكەٌاڵ"كەٌايدەڵێ":کەسەمکەةخٍاصە"ٌپاؼانڕیؾظپیٌەالمیدەدادەٌەٌدەڵێ":مشیذیؼێخادیدڕٌنؽذینە
ٌژدەدەخٍاصنةخێشاخٍدێٌيظەسخادشائەمشێخٍدێةۆمەبغٌمێخٍدێٌؼیشەخٌنعؼاةەخٌكەًٌێؼێخادیةئاخڤە".
كەٌاڵ دەڵێ" ..دٌٍ خٍدان مەغشیفەدی ي ةەس خٌمەدا ئەمشێ خٍدێ  ئەَ د ػاصسین" .ئینظا كەٌاي دەظر ةە گٍدنی كەٌي ٌ
ئامۆژگاسیٌڕێنامییەکانیئایینیدەکاخًٌەنێٍانھەسةەؼێکیانةڕگەیەک"ظەةەدا"ئەٌسیؾظپیەدەڵێ"ةەڵێێێ".كەٌاًیؾ
دەڵێ":خٍدانمەغشیفەدێخٍدێمەغشیفەدێئەٌػاصسٌگٍھذاساصێذەةکەنً،ەکۆداییذاكەٌايدەڵَێ":ئەَدکێمینٌخٍدێیی
دەمامە"ٌادەھەمٌٍخاٌەنھەڵەینٌکەطنییەةێھەڵەطگەًەخٍدا،ئینظاپاؼیڤدەھێننٌؼیشناییةەظەسدانیؽذٍانداةەػ
دەکەن .
ڕێٍڕەظمیؼیشینیةەخؽینٌداةەؼکشدنیًەڕۆژانیداصیەدا،ھەمانڕێٍ ڕەظمیداةەؼکشدنیؼیشینیەکەًەکادیًە
دایکةٌٍنیمنذاڵێکینٍێ  ئەنظاَدەدسێرخەڵکدێذەپیشۆصةایی،چٍنکەةیشٌةاٌەڕیئێضیذیانٌایەکەئەمشیخٍدایەکەٌةە
ئەمشیخٍدادڵخۆؼنچًەدایکتٌٍنةێریانمشدن.ھەسٌەکٍئێضدییەکاندەڵێن"ئەمشێخٍدێئێکەٌھەسئەَبئەم شێخٍدێ
دديخۆىشداژینةریانمشنةر" .

 .1دهرئهنجام و راسپارده و پێشنیار
 -0 .1دەرئەنجامی ثىیژینەوەکە 
سەبارەت بە ئامانجی یەکەم کەپەیٍەظذەةەالیەنیدیۆسیدٍیژینەٌەکەھەًٌذەدەینسٌٌنیةکەیەنەٌەداچسادەیەک
ئایینی یەصیذی ئاٌێذەیەکە ًە ئایینەکانی دش ,دٌای داٌدٍیکشدنی دیۆسی ظەةاسەخ ةە ةنەچەی یەصیذیەکان ةۆمان  دەسکەٌخ کە
ةۆچٌٍنیطیاٌاصھەیەظەةاسەخةەةنەچەٌمیژٌٌیئایینییەصیذیکەھەنذێکیانظەسةەةۆچٌٍنیغەسەةیئیعالمیدایەپیییٌایە
کەئایینییەصیذیدسیژکشاٌەیئایینیئیعالمیەدٌایکۆمەًیکًەگۆسانکاسیًەالیەنکەظانیئایینییەصیذیةەدایتەدیؼیخئادیٌە
ھەسٌەھا پییان ٌایە کە ًە سیچکەی ئیعالمی یەصیذ کٍسی مەغاٌیە طیاةٌٍنەدەٌە .ةەالَ ًە ھەمان کادذا ةۆچٌٍنی دش ھەیە کە
ھەنذیکیان ًەالیەن نٌٍظەسانی کٍسد کشاٌن صیادش مۆسکیکی کٍسدی پیٍەدیاسە کەٌا ئایینی یەصیذی دایتەمتەنذیەکی کٍسدی سەھای
ھەیە .
ةەالَ ئیمە دٌای ًێکذانەٌەمان ٌ ةە پؽذتەظنت ةە کۆمەًێ ظەسچاٌە کە صۆسةەیان نٌٍظەسانی ةیانی ٌ سۆژئاٌایی
نٌٍظیٍیاندەسةاسەیئایینییەصیذیٌەدٌایئەٌەیئیمەھەًعاینةەةەساٌسدکشنیئایینییەصیذیةەئایینەکانیدشگەیؽذینةەَ
دەسئەنظامانەیخٍاسەٌە :
 ئایینی یەصیذی کەٌدۆدە ژیش کاسیگەسی ةاٌەسی ئایینی صەسدەؼذی ظەةاسەخ ةە ؼێٍاصی نٍیژکشدنی یەصیذیەکان کە ھەسٌەکٌٍصەسدەؼذیەکانًەکادینٍێژیةەیانیانکەسًٌٌەدیؽکیخۆسدەکەن.ھەسٌەھاػپێنعطاسنٍێژکشدنیانًەڕۆژێکذادەگەڕێذەٌەةۆ
نەسی ذیئایینیصەسدەؼذینەکئیعالَ.ةۆیەصیذیەکاندٌٌکادینٍێژکشدنًەَپێنعکادەصۆسگشنگەئەٌیؾکادینٍێژیسۆژھەالدن
ٌسۆژئاٌاةٌٍنە.ئەَھەسدٌٌکادینٍێژەًەسەچەًەکذادەگەسێذەٌەةۆکادیپیؾصەسدەؼذیەکان,پەسظذنیمیرثا(خٍایخۆس)نەک
صەسدەؼر .
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ٌەکٍةەساٌسدێک  ًەگەيئایینیصەسدەؼذیدەدٍانینةگەینةەٌةۆچٌٍنەیکەیەصیذیەکانگامێؾٌماسٌدٌٌپؽکًە
ةاصنەیگیانەٌەسەکانیمیرثایییەکانیانٌەسگشدٍە،نەکصەسدەؼذییەکان.ماس ٌ دٌٌپؽکًەئاڤێعذایصەسدەؼذیٌەکٍگیانەٌەسی
صیانتەخؾ دانشاٌە ,کە ًەالیەن ئەھشیامنەٌە نێشدساٌە .ھەسکەظێ ةیکٍژێ ،ئەٌا کاسێکی چاک ئەنظاَ دەداخً .ە ساظذیذا ئایینی
یەصیذی کاسیگەسیەکی صۆسی ھەسدٌٌ ئایینی صەسدەؼذی ٌ میرثایی ًەظەس ةٌٍە ,ةەدایتەدی صیادش ئایینی  میرثاییً .ەةەس ئەٌەی کە
یەصیذیەکانھەمیؽە کەمینە ةٌٍنە ،ھیچڕٌٌةەسٌٌنەٌەیک ًەگەيئایینەکانیدش سٌٌی نەداٌەداٌەکداگیشکشدنەکانی ئیعالَ ةۆ
ئەَ ناٌچەیە .ةەپێی ئەٌ ةەًگانەٌنٌٍرساٌانەی دەظر کەٌدٌٍن نەک دەنیائایینی میرثایی ٌ صەسدەؼذی ٌ ئیعالَ کاسیگەسیەکی
صۆسیان ًە ظەس ئایینی یەصیذی ھەةٍە ،ةەڵکٍةگشە ئایینی مەظیؼیٌ یەھٍدیؾدا سادەیەک کاسیگەسی خۆی ًەظەس ئەَ ئایینە
طێھێؽذٍە.داکٍئیمشۆھاٌةەؼییەکھەیەًەنەسیرٌطەصنەکانیانًەگەيمەظیؼیٌیەصیذیەکانٌ.ەکٍخەدەنەکشدنٌطەژنی
كٍسةانالییەھٍدیەکان(مێژٌٌیئەةشەھاٌَئیعؼاق).دەنانەخئەظذێشەکەیمەًیکداٌدیؾداکٍئێعذاًەظەسپەسظذگاکەی
ؼێخ ھادی دایە ،کە ًەٌانە یە ةگەڕێذەٌە ةۆ ئەٌ کادەی کە یەھٍدیەکان دەسةەدەسةٌٍن ةۆ کٍسدظذان .کٍسدظذان ةٌٍ ةە یەکەَ
ٌٌالدی مەنفای میژٌٌی طٌٍەکانً .ەظەدەی ھەؼذەمی پێؾ صایین پادؼای ئاظٌٍسیەکان (ظەملەنارس) ( ٥٤٤-٥٤٥پ .ص) پاؼای
یەھٌٍدیەکانی(مەًیکھۆظیا)یناچاسکشدداکٍةاضةذاخ ،ةەالَدٌایئەٌەیسەدیکشدەٌەًەالیەنظەملەنارسەٌەًەکەيچەنذ
ظەددیٌێکییەھٍدیةۆمەنفاسەٌانەیکٍسدظذانکشانً.ەدێکعذەکانیئایینییەصیذیطەژنیكیامەیمەظیؼیٌناٌیغیعاٌ
مشیمئاماژەیپێدەکشێر.ةەپێچەٌانەٌەمەظیؼیەکانةۆطەژنیكیامەیاننەسیذەکانییەصیذیانةە کاسھێناٌەٌەکٍڕەنگکشدنی
ھێٌکە،ئاگشٌساصانذنەٌەیدەسگایماڵەکانیانةەگٍڵ .
ئەگەسدەنیادێکعذەکانیئایینییەصیذیٌەکٍةنەمایەکٌەسگشینٌ,ادەسدەکەٌێکەئەَئایینەنٍێیە،چٍنکەصۆسصاساٌەی
ئیعالمی ئاماژەی پێکشاٌەٌ ،ەکٍ کەظایەدییە گشنگەکانی ٌەکٍ مؼەمەد (د.خ) ،غەًی ،ػەظەن ،اةٍةکش ٌ غمش ھذذ .کە ةە پیشۆص
دادەنشێن .ةەمە ًەھەمان کادذا ةەًگەیەکە کە ئایینی یەصیذی خۆی ًەگەي ئایینی ئیعالَ گٍنظانذٌە .صۆسةەی صۆسی طەژنەکانی
یەصیذیٌنەسیذەکانٌدشادیعیۆنەکانٌگێشانەٌەصاسەکیەکانڕەگٌڕیؽەیاندەگەسێذەٌەةۆکادەکانی دٌایئیعالَ.دەظەالدی
یەصیذیەکاندٌایگەیؽذنیؼێخھادیدەظذیپێکشد .
رثایی یەکان (پێؾ صەسدەؼذییەکان) ةٌٍنی ھەیە ئەٌەمان ةۆ
ئەٌ ًێکچٍنانەی کە ًەنێٍان یەصیذیەکان ٌ نەسیذەکانی می 
دەسدەخاخکەھەسدٌٌئاییندەگەسێنەٌەةۆھەمانظەسچاٌەیاخٍدصۆسًێکنضیککەةەپێیةۆچٌٍنیصانائاینییەکانةنەطەیەکی
ئینذۆگێشمانیھەیە .
صەسدەؼذییەکانکاسیگەسیًکیگەٌسەیان ھەةًٌٍەظەسیەصیذیەکان،ةە اڵَطیاٌاصیانھەیەًەیەکرتیًەصۆسًەدٍخمە

دیاسەکانیانٌ ،ەکٍةۆ منٌٍنەناؼذنیمشدٌٌەکان،چاسەنٌٍظیسۆغٌ ًەھەمٌٍیگشنگرتةۆچٌٍنٌدێگەیؽذنیانةۆدٌٌةاسە ھادنە
دٌنیاٌەً .ە الی صەسدەؼذییەکان ژیان ًە خاًێکەٌە دەظر پێذەکاخ ٌ ةەؼێٍەیەکی ئاظۆیی ةەسدەٌاَ دەةێر .ةەالَ ًە الی
یەصیذیەکانئەَةۆچٍنەةەھۆیةاٌەڕیانەٌەًەژێشکاسیگەسیئیعالٌَپاؼانؼێخھادیگۆسانیةەظەسھاخ ،کەةەؼێٍەیەکی
ةاصنەییدایەٌادەًەخاًێکەٌەدەظرپێدەکاخٌپاؼاندەگەڕێذەٌەةۆھەمانخاي(دٌٌةاسە ًەدایکةٌٍن).ةەالَھەمیؽە
ػەڵ لەیەک ًەَ صنظیشەیەدا دیاس نیە :یەصیذیەکان پێؾ ئیعالَ ناٌیان چی ةٌٍ؟ ًە داسمایی دایە .چٍنکە ھیچ ةەًگەیەک یان
گێشانەٌەیکیصاسەکیةٌٍنینیە .
ةەساٌسدە ٌٌ سدەکان دەسی دەخەن کە یەصیذیەکان ؼٍێنکەٌدٍانی صەسدەؼذییەکان نینە ،ھەسچەنذە ھەنذێ ًە
ظیاظەمتەداسانیکٍسدظذانًەةەسھۆکاسیظیاظیةاظیانًەٌەکشدٌٌەکەیەصیذیەکانؼٍێنکەٌدٍانیصەسدەؼذییەکانةٌٍینە .
سەبارەت بە ئامانجی دووەمداکٍةۆماندەسةکەٌیرکەمٍصیکٌگۆ سانیسۆيٌپیگەیەکیگشنگیھەیەکەئەمەػ
پەیٍەظذەةەالیەنیدیشاظەدیمەیذانیکەگەیؽذینةەٌدەسئەنظامانەیخٍاسەٌە :
ًەئەنظامیئەَدٍێژینەٌەیەةۆماندەسکەٌخکەپێگەیمٍصیکٌگۆسانیًەئایینیئێضیذییذاؼٍێنێکیپیشۆصیھەیەًٌە
ئێکعذە ئایینیەکانیان ھەسدٌٌ ئامێشی دەف ٌ ؼمؽاڵ "دەف ٌ ؼتاب"ةەدٌٌ ئامێشیپیشۆصئاماژەی ةۆکشاٌەٌ دەدٍانین ةڵێین ًە
صٌسةەیھەسەصۆسیطەژنٌسێٍڕەظمەکانمٍصیکٌگۆسانیئەَدٌٌئامێشەةەکاسدەھیرنێر .
 -ةەٌپێیەیکەھەسدٌٌئامێشیدەفٌؼمؽاي(دفٌؼتاب)یانةەٌناٌەیکەًەكەًٌیپیشۆصی(صەةٌٍنیديمەکعٍس)داھادٌٍە،
ئەٌدٌٌئامێشەمٍصیکییەنکەخٍدایگەٌسەناسدٌٌیەدیةۆئەٌەیفشیؽذەکانمٍصیکةژەننداکٍسۆغةچێذەطەظذەیئادەمەٌە،
ةۆیەدەةینینکەئەَدٌٌئامێشەًەناٌئێضدییەکانذاةەپیشۆصظەیشدەکشێ ٌدەةێ ھەمٌٍكەٌاًێکةذٍانێ ئەَدٌٌئامێشەةژەنێ
چٍنکەًەھەمٌٍڕێٍڕەظمٌرسٌدەئاینییەکانذائەَدٌٌئامێشەةەکاسدەھێرنێـر .
Vol.23, No.5, 2019

184

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،5.ساڵى 3102

  -ھەسدٌٌئامێشەکانیدەھۆيٌصٌڕناةەٌپێیەیدٌٌئامێشیمٍصیکیکٍسدینةۆیەًەالیئێضیذییەکانڕێضیًێدەگشنًٌەھەمٌٍ
ةۆنە ٌڕێٍڕەظمٌؼاییٌھەڵپەسکێیەدٌنیاییەکانیانةەکاسیدەھێنن .ئەٌؼاییٌھەڵپەڕکێیانەیکەًەطەژنەئایینیەکانًەالًؾ
ئەنظاَدەدسێئامێشیدەھۆيٌصٌڕناةەکاسنایەخةەڵکًٍەطیادیئەٌانەھەسدٌٌئامێشیدەفٌدٌٌصەًەةەکاسدەھێنن .
  -ھەمٌٍ كەٌي ٌ دێکعذە ئایینیەکان ةە ئاٌاصەٌە دەڵێن ٌ ةەھیچ ؼێٍەیەک ٌەکٍ دەكێکی ٌؼک نایخٍێننەٌەٌ گۆسانییەکانیان
ةەؼێکەًەکٌذٍسٌکەًەپٌٍسیئایینیانٌةەؼێکیگەٌسەیمێژٌٌٌةەظەسھادەکانیئێضیذییەکانًەناٌئەٌگۆسانیانەدایە .
 -مەكامیةەیاخئەٌمەكامەیەکەصۆسًەئاٌاصیمٍصیکٌگۆسانییەکانًەظەسئەٌمەكامەیەةەڕێژەیًٌ%١٥,٣ەدٌایئەٌیؾ
مەكامیغەطەَدێرةەڕێژەی .%٤٧,٠
-سیذمی ٢/٢ئەٌڕیذمەیەکەصۆسةەیئاٌاصٌئامێشەڕیذمەکانیٌەکٍدەھۆيٌدەفةەکاسیدەھێننةەڕێژەی .%٤٦,٦
-دەنگەٌاسیئاٌاصیگۆسانیەکانٌگۆسانیتێژٌكەٌيةێژەکانةەصۆسیًەچٍاسدەنگدێناپەڕێرةەڕێژەیٌ%١٥,٣ئینظاپێنعدەنگی
ٌؼەػدەنگی .
 7.1راسپاردە و پێشنیار
 0.7.1پێشنیار
دٌایةەدەظذھینانیصانیاسیٌةەدٌاداچٌٍنیةاةەدیدٍیژینەٌەکە،دٍیژەسانچەنذپێؽنیاسەکدەخەنەسٌٌکەئەمانەی
خٍاسەٌەن :
  ئەنظامذانیدٍیژینەٌەیصیادشًەظەسئایینییەصیذیٌةنەچەیانًەةەسھۆکاسیةۆچٍ ٌنیصۆسٌسایطیاٌاصکەد ٍؼیڵێڵیەکیصۆسةٌٍەداکٍخٍینەسیکٍسددڵنیاةکشێذەٌەًەظەسئەَئایینەکەةەؼیکیگشنگەًەناٌکۆمەًگایکٍسدظذان .
گشنگیذانةەھٍنەسٌمٍصیکٌگۆسانیکٍسدییەصیذیکەدەدٍانشیٌەکٍةەڵگەیگشنگداةرنێةۆظەملانذنیسەظەنایەدیئەَئایینە .
دەٌڵً مەنذکشدنیکذێتخانەیکٍسدیةەدٍیژینەٌەیصیادشٌنٌٍظینیکذیتیةەظٌٍدًەظەسئایینییەصیذی .
  7.7.1راسپاردە
 دٍیژەسان ئەَ ساظپاسدانەی خٍاسەٌە دەخەنە سٌٌ کە ةە گشنگی دەصانین دٌای ئەٌەی گەیؽنت ةە چەنذ دەسئەنظامێکی

ةایەخذاسًەَدٍێژینەٌەیە :
پێٍیعذەالیەنیپەیٍەنذاسئاگاداسةکشێنەٌەکەةەؼێکًەٌەصاسەدیسۆؼنتیشیگشنگیةذاخةەٌٌسدەکًٍذٍسەکانیدشًەکٍسدظذانةەدایتەدیکەمایەدییەئایینییەکانکەیەصیذیەکانةەؼێکیگشنگپیکذێننًەَکًٍذٍسە .
-کشدنەٌیؼٍێنیدایتەخةەپاساظذنینٌٍرساٌەکانٌدێکعذەئایینییەکانییەصیذی .
کشدنەٌەیةەؼێکیدایتەخةەپاساظذنیکەًەپٍسەکانیئایینییەصیذی .سەرچاوەکان
سەرچاوەکان بە زمانی کىردی:



.1ئەًٍەنی،نەطمخاًذ(")٠٧٧٥ئەفسانەی ثۆفانی سۆمەری" ،ػکٍمەدیھەسێمیکٍسدظذانٌەصاسەدیسۆؼنتیشی،چاپخانەیٌەصاسەدیسۆؼنتیشی،ھەًٌێش .
.2ؼاکش,فەداغ(")٠٧٤٧یەزیذیەکان و ئایینی یەزیذی",چاپخانەیکامەسان,ظٌێامنی .
.3ؼێخانی،ظەغذٌاڵ() ٠٧٤٧کٍسدەیەکًەمێژٌٌٌھەنذێناٌداسانیھۆصیؼێخان،ةەسگییەکەَ،چاپخانەیسۆؼنتیشی،ھەًٌێش .
.4کەسمەًی،ئەنعذانغماسی(")٤١١٤کجێبی ئێسیذییەکان (جلیىەو مەسحافا رەش)و بیبلیۆگرافیای ئێسیذییاثی":ٌ،نەطادیغتذاًٌە،ةاڵٌکشاٌەکانیةنکەی
ژین،چاپخانەیؼڤان،ظٌێامنی .
ً.5ۆڤا،فشانعۆاگضاڤیێ(بێ سالی چاپ)"ئامادەکردنی :شىکری بەرواری ،ئایین لە کىردسجانذا ،پەرثىکی کىردسجان واڵثآ خىدا" ً،ەماڵپەسی
ظەسۆکایەدیھەسێمیکٍسدظذان .www.krp.org

سەرچاوەکان بە زمانی عەرەبی:



.6اػمذ،طاميسؼیذ(")٤١١٣ڤھىر الکرد فی الجڕریخ"،اًظضءاًشانی،داسئاساطًٌطتاغەٌاًنرش،مطتػەٌصاسەاًرتةیە،اسةیٍ .
.7ااڵػمذ،ظامیظػیذٌسچاطٍاداًھاؼمی(بێ سالی چاپ)"داسیخاًرشقاالدنیاًلذیمایشانٌاالناظٍي" .
.8اًذیٍەطی،ظػیذ(")٤١١١الیسیذیە"،املۆظعەاًػشةیەًٌذساظاخٌاًنرش،اًطتػحاالًٌی،ةیشٌخ .
.9اًؼعنی،غتذاًضاق(")٠٧٦٤الیسیذیىن فی حاظرھم وماظيھم ط ،"١ةؿذادمکذتەاًتیچەاًػشةیە .
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.10اًؼعنی،غتذاًضاق(")٠٧٦٤الیسیذیة فی الحاظر و املايض".ةیشٌخ:داساًلطث .
.11اًنٍسی،كیغ(")٠٧٦٤املذخل الی علم االنسان"،طتؼمبطاةؼمذیشیحداساًکذثًطتاغەٌاًنؾ،مٍێٍ .
.12اًذمٌٍطی،ـذیم(")٠٧٢٧الیسیذیە"،مٍـٍ .
.13ةاكرسی،غضاًذینظٌیم(")٤١١١مەرطة"،منمنؽٍساخمشکضالًؾ،مطتػحخەةاخ،دھٍک .
.14دنانی،ؼمشكاظم(")٤١١٣مشاھیر فی الکىرد االیسیذیین"،منمنؽٍاسخمشکضالًؾاًتلائیٌاالطذامغی،مطتػەختاخ،دھۆک ،
.15ػتیث،کاڤم(")٤١١١ااڵیسیذیە دیانە قذیمە ثقاوم نىائب السمن"،داسئاساطًٌطتاغەٌاًنرش،اًطتػحاالًٌیًٌمطتػحٌ,صاسەاًرتةیە ،
.16دٍماةٍا(")٠٧٥٣مع االکراد" ،دشطمەئاٌاصصەنگەنەٌ،صاسەاالغالَمذیشیەاًپلافەاًػامە،مطتػەداساًظاػظ،ةؿذاد .
.17ظمٍ،اصادظػیذ(")٤١١٠الیسیذیە"منخالينێٍێھاامللذظە،املکذثاالظالمی،ةیشٌخ .
.18غتٍد،صھیشکاڤم(").٤١١٣االیسیذیە",املۆظعەاًػشةیەًٌذساظاخٌاًنرش،اًطتػحاالًٌی،ةیشٌخ .
اسةیٍ .
.19غتٍد،صھیشکاظم(")٤١١٤الجنقیب فی الجاریخ االیسیذی القذیم"،داسظپێشص،مطتػحػظیھاؼم،اسةیٍ .
.20غتٍد،صھیشکاظم"الجنقیب والنبش فی الجاریخ االیسیذی القذیم"،غناملٍكؼ .www.lalish.org
سەرچاوەکان بە زمانی بیانی :

21. Hennerbichler, Ferdinand. 1988. Die fuer die Freiheit sterben. Geschichte des kurdischen Volkes.
Oesterreichisches Staatsdrueckerei.
22. Lommel, Herman. 1930. Die Religion Zarathustras. Nach dem Avesta dargestellt. Tuebingen: J.C.B. Mohr.
23.Mills, Lawrence. 1913. Our own religion in ancient Persia. USA: open court publishing company.
42 . May, Karl. 1951. Durchs wilde Kurdistan. Bamberg: E.A. Schmid (Hrsg.).
25. Roger, Beck. 1988. Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysreries
– 26. Schneider, Robin. 1984. Yezidi fluechten nach Deuthschland – ein Ort der Verfolgung?. Pogrom
Taschenbuecher 110: 31-46.
27. Schemja, Hans. 1975. Iranisches und griechisches in den Mithramysterien. Innsbruck.
28. Wiessner, Gernot. 1984. In das toetende licht einer fremden Welt gewandert. Geschichte und Religion der
Jezidi. Pogrom-Taschenbuecher 110: 31-46.
چاوپێکەوثن :
.٠
.٤
.١

د.نەطمئەڵٍەنی،پشٌفیعۆسییاسیذەدەسًەکۆًیژیصمان/صانکۆیظەالػەدین،چاٌێکەٌدن،ھەًٌێش .٤١١٦/٣/٠٤،
غەسەبخذسؼنگاًی"ئەنذامیئەنظٍمەنیئایینیئێضیذی"،چاٌپێکەٌدن،ھەًٌێش ٤١١٦/٣/١،
كەٌايظٌێامن"ظەسۆکیكەٌاًەکانیئێضیذی"،چاٌپێکەٌدن،ةەغؽیلە،ھاٌینی .٤١١٤
املىسيقا و الغناء لذي الذيانة اليسيذية
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ملخص
ان مٍضٍعىزااًتؼصًذػٌمةاًذًانحاًٌضًذًح(هظضءمنىزااًتؼص)ةاغذتاسىامشهثدًنىنذٌظحدفاغٌيامؼاالدًاناالخشَهٍنياظاىشجدًنٌح
راخ اـاًح خاـح مل دذؿًن ةاَ ؼوٍ من االؼواي .اما اًظضء االخش من ىزا اًتؼص ًذضمن دٌس ٌ موانح املٍظٌلى ٌ االؾاين يف اًذًانح اًٌضًذًح اًذى
دعذخذَيفاًطلٍطاًذًنٌحٌاملناظتاخاًشلافٌحٌاالطذامغٌحمٍطٍدجغربمنزاًلذَ .
منيظٌحاًتؼصٌ اطشاءاديا  دذضمناًذساظح املٌذانٌحًظمؼاملػٌٍماخػٍي املٍظٌلىٌاالؾاين اًذًنٌحٌاًٍسائمٌاًنفٍؿاًذًنٌح اًذٍ
دذؼذزغندٌسٌموانحاملٍظٌلىٌاالؾاينً،يزااًؿشضمتراالطشاءاخًظمؼاملػٌٍماخاًالصمحغنطشًماملالػظحاملتارشجٌامللاةٌحمؼاملخربًن

ٌ االؼخاؿ رٌَ اًخرباخ  املذمونني من ػفظ اًرتاز ٌاملٍظٌلى من خرباخ مذٍاسسح ٌمامسظح ًٍمٌح ٌيف األػذفاالخ ٌاملناظتاخ
اًذًنٌحٌاألطذامغٌحاًذىػافظرغىلنلٍدٌىاملٍسٌساخ .
مؽوٌحاًتؼصدومنيفاملفادساًذٍهذترغناًٌضًذًحهٍنيامنكتٍاًوذاباًػشباملعٌمنياًزًنػاًٌٍمشاسا اغذتاساًٌضًذًحهظضءمن
اًلٍمٌحاًػشةٌحٌاًذًانحاًٌضًذًح.ةامللاةٍىنانمفادسهُذترمنكتًٍضًذًنينفعيمدذؼذخغنمنتؼاًذًانحاملزهٍسجيفاًتؼصمن اـٍيظٍمشًحٌ
صسادؼذٌحٌمٌرثائٌح،ىزاةاالضافحاىلغذٌَطٍدنفٍؿمعظٌحاٌموذٍةحةػضيا ُػفظرٌانذلٌرةؽوٍؼفٍيمنطٌٍاىلاخش.هامانمؽوٌحغذَ
دؼذًذٌطٍدةؼصأٌدشكثغناساسداسًخٌحظونٌحًٌوؽفغناًظٍانثاًخفٌحاًذىػذسرًيزجاًذًانح .
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 -:اىذافاًتؼص
 .َاًوؽفغنطزٌسٌاـٍياًذًانحاًٌضًذًحٌمذَـٌذياةاًذًاناخاالخش/اٌال
 .اًوؽفغندٌساملٍظٌلىٌاالؾايناًٌضًذًحيفاًطلٍطاًذًنٌحٌاملناظتاخاالطذامغٌحٌاًشلافٌح/سانٌا
فٌامًذػٌمةاًيذفاالٌيػٍياـٍيٌطزٌساًذًانحاملزهٍسجاغالهأُظذنذعٌطٍداساءمخذٌفحةػضيااساءغشةٌحاظ المٌح:اظذنذاطاخاًتؼص
هامًشٌناًتػضاالخشانيا(اًذًانح،)دػذرباًذًانحاًٌضًذًحمأخٍرجمناًػلائذاالظالمٌحةػذا ًذؿًٌنمنكتٍةػضاًؽخفٌاخاةشصىم(اًؽٌخىادي
ٌمنطيحاخشَظيشخاساءاخشَطُشػرمنكتٍاًوذاباًوشدًػذربٌناًٌضًذًحًياطاةؼ.َاًٌضًذًح)طضءانففٍمناًلائذ(ًضًذةنمػاًٌح)يفاالظال
 .خفٍـٌحهشدًحاـٌٌحمطٌلح
ٌ اما  فٌامًذػٌمةاًيذفاًشايناظذنذظراًذساظحاملٌذانٌحةاناملٍظٌلىٌاالؾايناًٌضًذًحًيادٌسٌموانحميمحطذايفاًطلٍطاًذًنٌح
ٌدؼذًذاةاالًذنياملٍظٌلٌذني(دفٌؼتاب)ةاغذتاسىاممناالالخامللذظحاملعذخذمحيفاًطلٍطاًذًنٌح,َاملناظتاخاالطذامغٌحٌاًشلافٌحاالخش
 .املناظتاخاًشلافٌحٌاالطذامغٌحآنزان

 .اًطلٍط-املٍظٌلى-موانح-اـٍي-اًٌضًذًح:املصطالحات الرئيسية

Music and Songs at Yezidi Religion
Dlawer Mustafa Muhammad

Hangaw Anwar Muhammad

College of Fine Arts - Music Department / Salahaddin University-Erbil

dlawer.muhammad@su.edu.krd

hangaw.mohammad@su.edu.krd

Abstract
The subject of this research concerns the Yazidi religion (as part of this research) as a religious component due
to its interaction with other religions as a religious phenomenon of particular origin that has not changed in any
form. The other part of this research includes the role and status of music and songs in the Yazidi religion, which
are used in religious ceremonies and social- cultural events.
The methodology of the research and its procedures includes a field study to collect information about music,
religious songs, documents and religious texts that illustrate the role and status of music and songs. For this
purpose, procedures were carried out to gather the necessary information through direct observation and
interviews with informants and experienced people.
The problem of research lies in the resources that were written about Yezidis by Muslim Arab writers who
repeatedly tried to consider Yezidi as part of Arab nation and Yezidi religion as (apostates from Islam). On the
other hand, there are some resources written by the Yezidis themselves, they state that the origin of the yezidi
religion is of Sumerian, Zoroastrian and mithraic origins, in addition to that is the lack of written texts, some of
them were preserved and transmitted orally from generation to generation. And the problem of not identifying
the existence of research or look for historical effects of housing to reveal the hidden aspects that occurred to this
religion.
Objectives: First: to reveal the roots and origins of the Yezidi religion and its relation to other religions.
Second: to reveal the role and status of Yezidi music and songs in religious rituals and social-cultural events.
The conclusions: With regard to the first objective on the origins and roots of the religion mentioned above, it
evolves different views, some of which are Arab Islamic opinions that states the Yezidi religion is taken from the
Islamic beliefs after the change by some of the most prominent figures (Sheikh Hadi). In turns, some of them
belief that yezidies separated from the leader (Yazid bin Muawiyah) in Islam. On the other hand, other opinions
were raised by the Kurdish writers who consider the Yezidis to have an absolute pure Kurdish character.
As for the second goal, the field study concluded that Yezidi music and songs have a very important role in
religious ceremonies and other social and cultural events, namely the two musical instruments (daf and shabab)
as sacred instruments used in religious rituals and socio- cultural events.
Keywords: Yezidi, origin, status, music, rituals.
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