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 تَيبيين

زةًيَم بوو ئاواتةخواظبووَ كاضيَم هةباضةى ئايني و فةهػةفةكاُي خؤضٓةآلتي 
باضةت بةَ زووض ئةدماَ بسةَ، ضوُلة زةًبيين تا ئيَػتا ٓيض زةقيَلي ظاُػيت غة

فةهػةفاُة هة ئاضازا ُني و خويَِةضى كوضز هةَ فيَططة فةهػةفةيي و ئاييِياُةى 
ضايّ و شاثؤْ ُائاطاية. زواى خويَِسُةوةى ئةَ كتيَبةي بةضِيَع زوكتؤض فياظ 
قةضايي، ضاغتةوخؤ بطِياضى وةضطيَطِاُيٍ زا، ئةويـ زواى وةضططتين ضةظاًةُسي هة 

كتيَبةوة هة وةضطيَطِاُي بؤ ظًاُي كوضزي. ثيَويػتة  اليةْ بةضِيَع ُووغةضى ئةَ
ئةوةف بَويٍَ كتيَبةكة هة غيَ بةف ثيَلٔاتووة، بةؾي يةكةَ فيَططةى زائؤييعَ، 
بةؾي زووةَ كؤُفوؾياُيعَ و بةؾي غيَيةَ بطيَتيية هة ؾيِتؤييعَ، كة غيَ فيَططةى 

زووةًٍ كطز  ئاييين و فةهػةفةيي ططُطي خؤضٓةآلتي زووضْ. ًّ غةضةتا بةؾي
بة كوضزي، ضوُلة ٓةض بةؾة و زةؾيَت وةكو بابةتيَلي غةضبةخؤ هيَيربِواُطيَت، 
زياضة ئةًةف ٓةض بة ضةظاًةُسي بةضِيَع زوكتؤض فياظ قةضايي بووة، بةو ٓيوايةى 

 هة ئاييِسةيةكي ظؤض ُعيلسا زوو بةؾةكةى زيلة تةواو بلةَ.
زةغتٍ بة وةضطيَطِاُي ئةَ كاضة  2010ٓةضوةٓا ثيَويػتة ئةوةف بَويٍَ هة غاَهي 

كطز، بةآلَ بة ضةُس ٓؤيةن ضاثلطزُةكةى تا ئةًطِؤ زواكةوت، بؤية هيَطةوة غوثاغي 
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بةضِيَع "ئةبوبةكط غاَهح ئيػٌاعيى" زةكةَ، كة زاواي هيَلطزَ كتيَبةكةى بؤ بِيَطَ و 
ْ خؤؾةويػيت بةضِيَعياْ هة زةظطاى ًوكطياُي بطِياضة هةَ غاَهةزا ضاثي بلةْ، بيَطوًا

ئةو بؤ ئةَ بابةتة فيلطييةى دئاُي خؤضٓةآلتي زووض، وايلطز ًّ داضيَلي زيلة و 
بة وضزي ثيَساضووُةوة بؤ ئةَ كاضة بلةَ و ظاضاوة و ؾيَواظي زاضِؾتِةكةى ثةيوةغت بة 

 ًيَتؤزي ئيَػتاي ُووغيٍِ ضيَلبدةًةوة. 

 
 ثيَؿطِةو حمةًةز

 2013ًاُطي شاُويةي 
 ؤزي كايفًَيَو –غويٌَاُي 
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 نامةى وةرطَيِر بؤ نووشةرى ئةم كتَيبة:

 

 شآلو بؤ بةرِيَس دوكتؤر فياز قةرايي
مو )ثيَصسِةو حمةمةد( خةَهلي كوزدضتاني عرياق، ماوةيةن دةبيَت حةشدةكةم 

بلةم بة كوزدي، ئةطةز بةزِيَصتاى مؤَهةت  1ئةم كتيَبةى بةزِيَصتاى )كؤنفوشيانيصم(
ئةم كتيَبة هة شماني فازضييةوة بؤ شماني كوزدي، ئةوا  بدةى بة طواضتهةوةى

ئاواتةكةم بةديديَت، و ياوكات بؤ فيَسخواشاى و خويَهةزاني كوزدشماى طسنطييةكي 
 شؤزى دةبيَت. 

 …شاد و ضةزكةوتوو بو

 
 ثيَؿطِةو حمةًةز

 غويٌَاُي/ضاُية-كوضزغتاُي عرياق
28 – 11 – 2010 

                                                           

ئةَ كتيَبة هة بِةضِةتسا ُاوي ئاييين ضؤشٓةآلتي زووضة، بةآلَ ًّ كؤُفوؾياُيعًٍ وةضطيَطِاوةتةوة و  1
عَ ئايني ُيية، بةَهلو هةبةض ئةوةى خوزي ُووغةضيـ هة ُيَو زةقةكةزا ثيَيواية كؤُفوؾياُي
 بةئاييِلطاوة و خؤى ظيَرت دةخت هةغةض فةهػةفةيي ئةَ فيَططةية زةكاتةوة.
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 وةآلمي نووشةر بؤ وةرطَيِر

 وشآل
بةزِيَص كان )ثيَصسِةو حمةمةد( خؤشحاَهم، كة كتيَبةكةم ضةزةجني ئيَوةى 
زاكيَصاوة، ئيَوة دةتوانو كتيَبةكةم وةزبطيَسِى بؤ شماني كوزدي، يةز كاتيَم ضاثتاى 

 كسد نوضخةى بؤ مو بهيَسى. زيَص و ضآلوم بؤ كوزدة باط و ميواندؤضتةكاى يةية.

 
 بطات قةضايي
 ظؤض غوثاؽ

1-12-2010 
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"كؤُفوؾياُيعَ" وةكو ططُطرتيّ فيَططة هة ُيَواْ فيَططةكاُي ضايّ، هة غةزةى 
ؾةؾةًي بةض هة كطيػت، زةضكةوت. فيَططةى كؤُفوؾيؤؽ، فيَططةيةكي كؤًةآليةتيية 
و ثؿت بة بِةًاى زاب و ُةضييت باووباثرياْ و ضيَباظي ثيَؿيِاْ زةبةغتيَت و هة 

يين زاُاُطيَت، ٓةضوةٓا هةو فيَططةيةزا تيؤهؤشيي )ياْ بِةضِةتسا بة فيَططةيةكي ئاي
يةظزاُِاغي( وةكو ثطةُػيجي ئافطاُسْ و... ٓتس ُاخطيَتةضِوو. بة طوتِيَلي زيلة، 
بِةًاكاُي ئةَ فيَططةية هةغةض فيَطكاضيية يةظزاُييةكاْ ُةوةغتاوة، بةَهلو بِاغةكةى 

ؤًةَهطة. ئةطةضيـ هة ثؿت بةغتة بة ضةضاوكطزُي ثيَؿيِاْ، بؤ ضيَلدػتين ك
غةضةتاى ؾيَوةططتين ئةَ فيَططةيةزا قػة هةباضةى خوزاوةُس كطابيَت، ئةوا وةكو 
خػتِةضِووي ثطةُػيح و بِةضِةتيَلي فيَططةكة ُةبووة، بةَهلو هةبةض ئةوةى ئةَ فيَططةية 
ثةياًةكةى خؤى بة ظيِسووكطزُةوةى زاب و ُةضييت ثيَؿيِاْ ظاُيوة بؤ 

كؤًةَهطة و خةَهلي، ئةوا هةباضةى خوزاوةُسيـ قػةى كطزووة، خؤؾطوظةضاُلطزُي 
ئةويـ تةُٔا وةكو ئاًاشةكطزْ بووة بة يةكيَم هة بريوباوةضِى ثيَؿيِاْ. ٓةَهبةت ئةَ 
فيَططةية هة زضةُطرتيَلسا، بة تيَجةضِيين كات، ضةُطيَلي ئاييين ظيَرتى بةخؤيةوة ططت 

 تايبةةمةُس و تةُاُةت ضةُسيّ و بووة خاوةْ زاب و ُةضيت و زضومشي ئاييين
 ثةضغتطاي ظؤضيـ بؤ ظياضةتلاضاُي ئةَ فيَططةية ئاواكطاْ.

 و ٓةية ثةيطِةوكاضى ظؤضتطيّ ضايِييةكاُسا فيَططة ُيَواْ هة كؤُفوؾيؤؽ فيَططةى
 ضيَعيَلي خؤياْ، ثيَؿيِاُي ُةضييت و زاب ثاضيَعةضى وةكو فيَططةية، ئةَ بؤ ضايِييةكاْ

 بيػتةًي غةزةى ُيوةى هة ضايّ كؤًيوُيػيت ؾؤضِؾي غةضكةوتين واىز زازةُيَّ. ظؤض
 زاُاي ُةفطةتويَلطاوتطيّ كؤُفوؾيؤؽ سلوًةتةكةياْ و كؤًيوُيػتةكاْ الى ظاييِيسا،
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 كة باوةضِييةى، بةَ بوو، زيَطيّ ضايين فيَططةى ضةظاططاُرتيّ كؤُفوؾياُيعَ و ضايّ
 خةَهلي دةًاوةضى ضةوغاُسُةوةى بؤ ةىظةًيِ ضايّ، ًيَصووي زضيَصايي بة كؤُفوؾيؤؽ

 هة ثاضيَعطاضيلطزْ دياتي هة فيَطكاضييةكاُيسا هة و خؤؾلطزووة فةضًاُطِةواكاْ بةٓؤى
 غيػتةًي و ئةضيػتؤكطاتي فةضًاُطِةواي ضيين هة كطزووة بةضططى خةَهلي،

 ضايين خويَِسُي كتيَبى هة ٓؤيةوة، بةَ ُطخاُسووة. بةضظ ضايِسا هة فيؤزاهيعًي
 بة ضايّ ًيَصووي كةغيَيت كؤُةثةضغترتيّ وةكو كؤُفوؾيؤؽ ؤًيوُيػتسا،ك

 بؤُةى ضةُسيّ بة كؤًيوُيػتيؿسا، غياغةتةكاُي بواضى هة و زةُاغيَِسضا خويَِسكاضاْ
 كطاْ. منايـ و ُووغطاْ كؤُفوؾيؤؽ بة غووكايةتيئاًيَع زضاًاي ضةُسيّ دياواظ،
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  2كؤنفوشيؤس ذياني -1

 4ٓاى ؾاُط ،3"هو" وياليةتي هة كطيػت، هة بةض ي551 اَهىغ هة كؤُفوؾيؤؽ
 بطووكةكةيؿي ُاوة و 5"كؤُط" هة بوو بطيَيت خيَعاُةكةى ُاوي دئاُةوة. ٓاتة ئيَػتا،
 كؤُط" ضيَعزاضى "زاُاي واتا  7ظي" فو "كؤُط بة زواتط ئةو .6"ضيو" هة بوو بطيَيت
 غةزةى هة ضايّ ؿتةديَيُي فةضةُػييةكاُي بةٓؤى ُاووُيؿاْ ٓةًاْ و ُاغطا

 ُاووُيؿاُةوة بةَ ٓةض ئةًطِؤكةف كة "كؤُفوؾيؤؽ"، بة زضا ظاييِيسا سةظسةٓةًي
 ُاغطاوة.

 بة ضاوي ئةضيػتؤكطاتي، ثيَؿيِة و ضةغةْ بةآلَ ٓةشاض، خيَعاُيَلي هة كؤُفوؾيؤؽ
 و كطز زوايي كؤضي باوكي كؤُفوؾيؤغسا، غاَهي غيَ تةًةُي هة كطزةوة. دئاُسا ضووي

 هةخؤبووضزووييةوة، بة زايلي فيَطكطزُي. و ثةضوةضزةكطزْ بةضثطغي بة بوو زايلي
 فيَطكطزُيَلي و ثةضوةضزة هة كوضِةكةى ئةوةى بؤ ططت زشواضييةكاُي ٓةًوو بةضطةى

  بيَت. بةٓطةًةُس ؾايػتةزا

                                                           
2- Confucius 

3- Lu 
4- Shang Hai 

5- Kong 

6- Qiu 
7- Kong Fu zi 
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 بووْ ثةيوةغت كة -كةًاُػاظيسا و ًؤغيقا هة طةدميَتيسا، تةًةُي هة كؤُفوؾيؤؽ
 تةًةُي هة ئةو بةزةغتٔيَِابوو. ظؤضى هئَاتووييةكي -ئةضيػتؤكطاتييةكاْ ةٓوُةض بة

 بؤ تةضخاُلطز خؤى كاتةكاُي تةواوي بةزواوة، هةوة و ظاُػت ضوويلطزة غاَهيسا ثاظزة
 و خويَِسُةوة ٓؤططى ظؤض و زيَطيّ ضايين ًيَصووي هة هيَلؤَهيِةوة و خويَِسُةوة

 غاَهيسا، ُؤظزة تةًةُي هة ئةو بوو. زيَطيّ يينضا كوهتووضى و ًيَصوو بةزوازاضووُي
 غاَهيَم زواى و ئةدماًسا ٓاوغةضطريى ثطؤغةى ئةضيػتؤكطاتيم، خيَعاُيَلي كطي هةتةن

 بة زةظةضةكة، زةغتةآلتساضى الى غاَهيسا، بيػت تةًةُي هة ئةو ًِسايَ. خاوةُي بة بوو
 و خويَِسُةوة هة واظي ئةًة، ىغةضباض بةآلَ ٓةَهبصيَطزضا، كؿتوكاَهي كيََوطةى بةضثطغي

 زةططت، ضيَعي ظؤض كة زايلي، غاَهيسا، غيَ و بيػت تةًةُي هة ُةٓيَِا. هيَلؤَهيِةوة
 زضةُطرتيَم زاُاوة. بؤ ثطغةى غايَ غيَ ًاوةى بؤ كة زةطيَطُِةوة، و كطز زوايي كؤضيي

 ئةو ةكةىقوَه كاضيطةضيية و زايلي بة غةباضةت كؤُفوؾيؤؽ ضيَعئاًيَعةى ضةفتاضة ئةَ
 .(1)زيلةف ضايِييةكاُي منووُةي بة بوو هةزةغتساُي، بةٓؤى

 زايلي، ثطغةى بةٓاُةى بة غاَهيسا، غيَ و بيػت تةًةُي هة كة كؤُفوؾيؤؽ،
 هة الي زايليؿي، ثطغةى كؤتايي زواى سلوًةتي، ثايةى و ثوة هة كةوتبؤوة زووض

 تةضخاُلطز خؤى ةكاُيكات تةواوي زيلة داضيَلي و ُةكطزةوة سلوًييةكةى ثؤغتة
 هةتةكيسا و زيَطيّ ضايين كوهتووضى و ًيَصوو هةباضةى هيَلؤَهيِةوة و خويَِسُةوة بؤ

 ثةضوةضزةكطزُي و فيَطكطزْ و تايبةتي واُةطوتِةوةي بة خةضيللطز خؤي
 و واُة ثيَسضا. ظي" فو "كؤُط ُاظُاوي كة بوو، ضؤشاُةزا هةو و خويَِسكاضةكاُي
 بواضةكاُي: هة بووْ بطيَيت ؾةؾيِةكاْ" "ٓوُةضة ُاووُيؿاُي بة ئةو فيَطكاضييةكاُي

 زةظةضةكاُي هة ًؤغيقا. و غياغةت زاُايي، ُةضيت، و زاب ؾيعط، ًيَصوو،
 خويَِسكاضةكاُي ظؤضيِةى و تيَطةيؿنت بؤ الى ٓاتِة ظؤض خويَِسكاضاُي زةوضوبةضى،

 كة وابوو، اوةضِييب زاُا، كؤُفوؾيؤغي بووْ. ئةضيػتؤكطاتييةكاْ هة ًاًؤغتاف،
 ثةضوةضزةكطاوةكاُي بةٓطةًةُسيي بةٓؤى كؤًةَهطة خؤؾطوظةضاُي و ضاكةكاضى
 هة هة ثةضوةضزةكطاوةكاُيـ خويَِسكاضة ئةطةض و زةبيَت زةغتةبةض ئةو فيَططةكةى
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 و ثيَم و ضيَم وآلت و ًايَ كاضى ئةوا بّ، ديَبةديَلطزُسا و زةغتةآلت ثيَطةى
 زةبيَت. زةوَهةًةُس

 ثوةى تا و ٓةَهبصيَطزضا وةظاضةت زةظطاى بؤ غاَهيسا ثةدما تةًةُي هة  وؾيؤؽكؤُف
 ضاوضِؤكي و ئريةيي و بِةًا بيَ قػةى بةٓؤى ئةو بةآلَ ثيَؿةوة. ضؤيؿتة وةظيط غةضؤن

 هة غاَهيسا ضواض و ثةدما ُعيلةى هة بطيَت، تيَسا غةضيؿي هةواُةبوو كة ئةواُيسي،
 هة تايبةتييةكاُيسا خويَِسكاضة هة ٓةُسيَم هةتةن و ةكةوتةو زووض سلوًةت و وةظاضةت
 ئاًادمي بوو. خةضيم زةوضوبةض بؤ طةؾتلطزْ و غةفةض بة و زةضةوة ضؤيؿتة هو وياليةتي

 بؤ بوو ظةًيِةغاظي و خؤي فيَطكاضييةكاُى باُطةؾةكطزُي طةؾتاُةى، هةو ئةو
 خةَهلي ئةوةزا، غايةى شيَط هة ئةوةى بؤ غياغيي، و كؤًةآليةتي ضيفؤضًي ئةدماًساُي

 و ُةبووْ غةضكةوتوو ٓيَِسة غةفةضةكاُي بةآلَ بصيّ. ئاضاًيسا و ئاؾيت هة ئاييِسةزا هة
 بةٓؤى ٓاتووة. ئاظاضزاُيـ زووضاضى داض ضةُسيّ بةَهلو هيَِةكطا، ثيَؿواظي ٓةض ُةتةُٔا
 و بوو، كؤًةآليةتي ًؤضاَهي و ُةضيت و زاب بة ثابةُس كةغيَتييةكي كؤُفوؾيؤؽ ئةوةى

 زةغتةالتساضاُيـ بؤية بوو، ُةطودماو زةغتةآلتساضاُسا زيلتاتؤضيي هةتةن كاضةى ئةَ
 ضيَعططتّ هةغةض دةخيت فيَطكاضييةكاُيسا هة ئةَ ئةوةى، غةضباضةى ضةتسةكطزةوة. ئةوياْ

 بِةضِةتسا هة فيَطكاضييةكي ئةوةى هةبةض بةآلَ زةكطزةوة، زةغتةآلتساضاْ طويَطِايةَهي و
 هة ثاضاغت خؤياْ زةغتةآلتساضاُيـ بؤية )اغتبساز(، زيػجؤتيعًسا هةتةن بووْ اوُةطودم

 ُيَو خطاية ؾاضةكاُسا، هة يةكيَم هة ئةو تةُاُةت هيَلطزُي. ثيَؿواظي و ٓاوكاضيلطزْ
 و ٓةغتاْ ئةو زشي هيَي، تيَِةطةيؿنت بةٓؤى خةَهلي زيلةؾسا ؾاضيَلي هة و ظيِساُةوة

 غةضباظاْ، هة يةكيَم ئةوةى غةضباضى و ضابلات بوو اضاضُ ثةتي بةثيَي كؤُفوؾيؤؽ
  بلات. زةغتطريي ُةيتواُي بةآلَ ضاوزيَطييةوة، شيَط خػتة ئةوي

 و ؾةغت تةًةُي هة غةفةض، و طةؾت هة غايَ غيَعزة زواى كؤُفوؾيؤؽ غةضةدماَ،
 بة هو، وياليةتي ساكٌي اليةْ هة خويَِسكاضةكاُييةوة، هة يةكيَم بةٓؤى غاَهيسا سةوت

 باُطٔيَؿتةى ئةَ ئةو كطايةوة. وياليةتة ئةو باُطٔيَؿيت ظؤضةوة، ضيَعهيَططتِيَلي
 ئةو بةطويَطةى كؤُفوؾيؤؽ بةزوا، هةوة خؤى. ُيؿتيٌاُةكةى بؤ طةضِايةوة و ثةغةُسكطز



 

16 

 ثةضوةضزةكطزُي و فيَطكطزْ و هيَلؤَهيِةوة بة زةغتيلطز زةيبيين، ئاؾتييةى
 ثيَسةكطز. ضاويَصى زةغتةآلتساض)ساكٍ( ٓةُسيَلذاضيـ ةٓةضضةُس خويَِسكاضةكاُي،

 ثةضوةضزةوة، و فيَطكطزْ و هيَلؤَهيِةوة هة غايَ ضواض ُعيلةى زواى كؤُفوؾيؤؽ غةضةدماَ
 هة بوو بئَيوا كة كاتيَلسا، هة كطيػت(، هة بةض ي479) غاَهي زوو و سةفتا تةًةُي هة

 خويَِسكاضةكاُي و زاخػت دئاْ ضووي بة ضاوي فيَطكاضييةكاُي، طةيؿتين بةزةضةدماَ
 خؤي زواى هة كاضاًةى خويَِسكاضي ضةُسيّ ئةو زاُا. بؤ ثطغةياْ غايَ غيَ ًاوةى بؤ

 فيَطكاضييةكاُي بة ثةضةياْ و ًاًؤغتاكةياْ ضيَطةى زضيَصةثيَسةضى بووُة كة بةدئَيَؿنت،
 ٓيَسي سيٓيَ كؤُفوؾيؤؽ خويَِسكاضةكاُييةوة، كؤؾؿي و ٓةويَ بةٓؤى زا. ئةو

 كطيػت، هة بةض زووةًي غةزةى هة و وةضططت ضايّ"ي ًةظُي "ًاًؤغتاى ُاووباُطي
  خاقاُةكاُسا. بةغةض بوو غةضوةض كة تةخت، و تاز بيَ 8خاقاُي بؤ طؤضِا

 ثاظزة هة "ًّ زةبيَصيَت: وةٓا خؤي )ًعِوي( ُاوةكي ضةوتي هةباضةى كؤُفوؾيؤؽ
 غي هة ،[زائؤية فيَطبووُة هةو ًةبةغت كة] ْفيَطبوو بؤ كطز تةضخاُلطز خؤَ غاَهيسا
 ُواُسُي زةضةدماًسا، هة و "هي" بة ثةيربزْ هةوة ًةبةغت كة] بووَ ديَطري غاَهيسا

 ًةبةغت كة] بووَ ئاظاز ضاضِايي و طوًاْ هة غاَهيسا ضى تةًةُي هة ،[ؾايػتةية ضةفتاضى
 زاُايي بة طةيؿتِة يلة،ز زةضبطِيِيَلي بة و زاُاييةكة، تايبةةمةُسيي ٓةبووُي هةوة
 تيَطةيؿتين هةوة ًةبةغت كة] تيَطةيؿتٍ ئامساْ ويػيت هة غاَهيسا ثةدما هة ،[ثةتي

 كة] بووَ طويَطِايةَهي غاَهيسا ؾةغت تةًةُي هة ،["ًيِط" ياْ ئامساْ سوكٌي هة تةواوة
 خؤبةزةغتةوةزاْ و كطزاضزا هة ئامساُة ويػيت ثةغةُسكطزُي هةوة ًةبةغت
 هة ئةوةى بيَ بلةوَ ئاضةظووةكامن بةزواى تواُيٍ غاَهيسا ٓةفتا هة ،[ضيساهةبةضاُبة
 ًةبةغيت ُاضاضيياُةى بيَ ؾويَِلةوتين هةوة ًةبةغت كة] زةضبطٍ ضاغيت غِووضى
 (4،2 بةؾي )ثةيعيِةكاْ، ".[ضاغتلاضي ؾآيِةيةكي خاوةْ و زاُايياُة

                                                           

خاقاْ ئةو ُاظُاوة بوو، كة ئرياُييةكاْ بة ثاؾاكاُي ضايّ و توضكػتاُياْ زابوو، واشةكة هة -  8
 يية. )وةضطيَطِ(بِةضِةتسا توضك
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 كؤنفوشيؤشييةكان دةقة -2

 كتيَبة زةبّ: زابةف ططوخ زوو بؤ طؿيت ؾيَوةيةكي بة كؤُفوؾيؤغي زةقةكاُي
  ؾو(. )غي ضواضيِةييةكاْ كتيَبة و )ديِطةكاْ( زيَطيِةكاْ

 
 9جيهطةكاى ياى ديَريهةكاى كتيَبة 1-2

 ؾةؾيِةكاْ كؤُة كتيَبة
 ثيَؿياْ ديِطةكاْ، ياْ كؤُفوؾيؤغي كالغيلييةكاْ(ي )زةقة زيَطيِةكاْ كتيَبة
 بةؾيَلي .10يي هيو يا ؾةؾيِةكاْ( ًطؤيية )ظاُػتة اْؾةؾيِةك ٓوُةضة زةطوتطيَت
 بة الوةكيـ بةؾيَلي و كؤكطاوُةتةوة كؤُفوؾيؤؽ بةٓؤى كتيَباُة ئةَ غةضةكي
  هة: بطيَتني (2)كؤُفوؾيؤغي زيَطُةكاُي كتيَبة ُووغطاوْ. خؤى قةَهةًي

 هةباضةى بةضٓةًة ططُطرتيّ كة كتيَبة، ئةَ :ميَروو كتيَبى ياْ 11جيهط شو -1
 كة زيَطيِةكاْ، ظدمرية هة بةَهطةية غةز ٓةَهططي زيَطيّ، ضايين غياغيي ٓعضى و ًيَصوو

 كطيػت هة بةض ٓةؾتةًي غةزةى تا كطيػت هة بةض ضواضةًي و بيػت غةزةى هة
 هة زضاوْ ئةدماَ طفتوطؤ ضةُسيّ بابةتةكاُيسا، غةضةكي بةؾيَلي هة بووْ. زةغتةآلتساض

 ُةتةوةييةكاْ، ثطؤططاًة وآلت، كيَؿةكاُي ضةىهةبا وةظيطاْ و ًرياْ ُيَواْ

                                                           
9 -Jings 

10 -Liu Yi 

11 -Shu Jing 
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 كوهتةكاُي ديَبةديَلطزُي ؾيَواظي و دةُط ُيَو ضووُة هة بةض غويَِسخواضزُةكاُي
 كةغيَتيية هةباضةى زاغتاْ ضةُسيّ بؤ تةضخاُلطاوة الوةكيؿي، بةؾيَلي ثيَؿواظيلطزْ.

 بةَهطةكاْ غةز هة طةبةَه ضواض و بيػت تةُٔا ئةًطِؤكة زيَطيِةكاْ. ظدمرية ططُطةكاُي
 ًاوُةتةوة.

 هة ٓةَهبصاضزووة فطاطٌيَِيت 305 كتيَبة ئةَ :شيعس كتيَبى ياْ 12جيهط شي  -2
 غاَهةى غةز ثيَِر قؤُاغي هة خةَهلي باوي ؾيعطي فطاطٌيَِيت 3000 هة ظيرَت ُيَواْ

 بةض سةوتةًي غةزةى ُعيلةى تا كطيػت هة بةض زواظزةيةًي غةزةى ُيَواْ )هة ضايِسا
  كطاوْ: ثؤهيَِبةُس ُاووُيؿاْ ضواض هةشيَط ؾيعطاُة ئةَ كطيػت(. هة

 ًيَطز". و شْ هةباضةى "ؾيعطةكاْ يةكةَ:
 طؿتييةكاْ. دةشُة بؤ ُةضييت" ُعَ ؾيعطي "ضةُسيّ زووةَ:
 زةوَهةتييةكاْ. دةشُة بؤ ُةضييت" بَوِس ؾيعطي "ضةُسيّ غيَيةَ:
 طؿيت. منايؿي و ثةضغتطاكاْ هة ةًاكطزْغ بؤ قوضباُي" ثةيوةغت "ؾيعطةكاُي ضواضةَ:

 فيَطكاضييةكاْ طواغتِةوةى بؤ غووزًةُسة ظؤض ؾعري كة وابوو، باوةضِيي كؤُفوؾيؤؽ
 ئةوا ٓيَعيساضبووْ، و ئيؤاًبةخؿني غةضباضي خويَِسُةوةياْ و ُاوةضؤكةكاْ و

 ًطؤظ. كؤًةآليةتيبووُي بؤ ٓاضيلاضيؿة
 فةهػةفةيي كتيَبيَلي بة كة كتيَبة، ئةَ :طؤزِانةكاى كتيَبى ياْ 13جيهط يي -3

 كؤمسؤهؤشيي هة دؤضيَلة ٓةَهططي زةكطيَت، ئةشًاض كؤُفوؾيؤؽ فيَططةي
 غئَيََوي"، "ٓةؾت ياْ 14"باطوا" ُاوي بة غيٌبوهيي بِةًاى هةغةض )طةضزووُِاغي(

 كطيػت( هة بةض غايَ ٓةظاض غيَ )ُعيلةى زيَطيّ ضايين هئَعضيين يازٓيَِةضةوةى بة كة
 ظاُياضيياْ "غئَيََوي"ياُةوة، ئةَ ٓةًاْ ضيَطةى هة زيَطيّ ضايين زاُاكاُي زازةُطيَت.

 و خؤؾبةخيت بةضِيَي زةزا ٓةوَهياْ و زةزا ُيؿاْ دئاْ ُٔيَِييةكاُي هةباضةى

                                                           
12 -Shi Jing 

13 -Yi Jing 

14 -Bagua 
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 ئةَ خبةُةوة. زووض بةزبةخيت هة ئةواْ و بسةْ خةَهلي ُيؿاُي خؤؾطوظةضاُييةوة،
 زابطِاو، ٓيََويَلي و بةضزةواَ ٓيََويَلي هة ٓةؾتيِةية اتةيةكيثيَلٔ غئَيََوي"ية، "ٓةؾت

 كتييَب بةثيَي زةبيَتةوة. زووباضة ثيَلٔاتةكاُسا هة يةكيَم هة ٓيََوة زوو هةَ يةكيَم كة
 و "ياُط" ُويَِةضى بةضزةواَ ٓيََوي و ثيَلٔاتووة يني" و "ياُط هة دئاْ طؤضِاُةكاْ،

 و ُيَط ياُط و غطوؾنت زوواُةييةكاُي ٓيَعة زوواُة، ئةَ ـة."يني" ُويَِةضى زابطِاو ٓيََوي
 ظةوي، هة "يني" و شياُسا، و ضؤؾِايي خؤض، ئامساْ، هة "ياُط" ـة.15ئةغتوو يني

 تةواوي ؾطؤظةكطزُي ئةوةى هةبةض زةكاتةوة. منايـ خؤى ًةضطسا، و تاضيلي ًاُط،
 ٓيََوةياْ زوو ئةَ ضايِييةكاْ زاُا ُةبوو، ؾياو ٓيََوة زوو بةَ دئاْ فيَِؤًيَِةكاُي

 هةواُة، يةن ٓةض كة كطز، ظياز غئَيََوي ٓةؾت بؤ تايبةتيسا ضيَلدػتِيَلي ضةُس هةتةن
 ظةوي، ئامساْ، وةكو: بوو، غطوؾت ططُطةكاُي فيَِؤًيَِة هة يةكيَم غيٌبوهي

 "ٓةؾت ئةَ كؤُفوؾيؤؽ ثاؾاْ .16طةُاو و ئاطط با، كيَو، ئاو، ٓةوضةططًة،
 بطز. بةضةوثيَؿةوة ؾةؾٔيََوي" ضواض و "ؾةغت ئاغيت تاغةض "ييةىغئَيََوي

 و زاب بؤ تةضخاُلطاوة كتيَبة ئةَ :نةزيتةكاى و داب كتييَب ياْ 17جي هي -4
 هةغةض زةكطزةوة دةخيت ظؤض كؤُفوؾيؤؽ زيَطيّ. ضايين خةَهلي كوهتةكاُي و ُةضيت

 ُةضييت و زاب و اييينئ ُةضييت و زاب بةطؿيت-ثيَؿيِاْ ُةضييت و زاب ثاضاغتين
 بة زيَطيّ، ضايين ُةضيتةكاُي و زاب ثاضاغتين ظةضووضةتي بةثيَي ئةو .-كؤًةآليةتي
 كؤكطزةوة. كتيَبةى ئةَ بووْ، ئاضازا هة بواضةزا هةَ كتيَباُةى ئةو غةضدمساُي

 ٓةضطيع ًطؤظ ثيَؿيِاْ، ُةضييت و زاب هيَلؤَهيِةوةي بةبيَ زةيطوت كؤُفوؾيؤؽ
  بلات. زةغتةبةض خؤى بؤ ثتةو طةيةكيثيَ ُاتواُيَت

 ططُطي ضووزاوي ضةُسيّ كتيَبة ئةَ :ثاييص و بةياز ضاَههامةى ياْ 18ضيو ضوى -5
 تا كطيػت هة بةض ٓةؾتةًي غةزةى كؤتاييةكاُي هة هةخؤططتووة، هوي وياليةتي
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 ضؤشاُةية، يازاؾتيَلي وةكو بةضٓةًة ئةَ كطيػت. هة بةض ثيَِذةًي غةزةى غةضةتاكاُي
 تايبةةمةُسي كطاوة. ديَطري تيَسا ًيَصوويي ضيعبةُسييةكي بة ططُطةكاُي ضووزاوة كة

 و خؤف ضووزاوة طيَطِاُةوةى ٓةوَهسةزات كؤُفوؾيؤؽ كة ئةوةية، كتيَبة، ئةَ ططُطي
 بؤ ثةُسيَم ببيَتة ئةوةى بؤ خباتةضِوو سةقيقةت، هة ضاوثؤؾيلطزْ بةبيَ ُاخؤؾةكاْ،

 غياغييةكاُي ضووزاوة هةباضةى كتيَبة ئةَ طيَطِاُةوةكاُي ىئةوة هةبةض زيلة. ئةواُي
 "غياغةتِاًةى بة ئةوا ئاخافنت، ٓاتؤتة زةغتةآلتساضةكاُيي غةضبوضزةى و هو وياليةتي

  ُاغطاوة. ضايّ"يـ
 زيَطيِةكاُي ؾيعطة ٓةَهبصاضزةى ئةوةى زواى كؤُفوؾيؤؽ :مؤضيقا ياْ 19يائؤ -6

 ئاواظي ثاضضةيةن ؾيعطييةكاْ، فطاطٌيَِتة هة يةكيَم ٓةض بؤ بطِياضيسا ئةوا تةواوكطز،
 ظاُيبا، ؾياوي بة كة ؾويَِيَم، ٓةض هة ئةو ضووةوة، هةَ زابِيَت. بؤ ؾياويؿياْ
 ُةزؤظيبايةوة، ؾياوي ئاواظيَلي ئةطةض و ُويَسةكطزةوة زيَطيِةكاْ ئاواظة هة ئاواظيَلي

 ًؤضاَهي بةضٓةًي بة قوَهي يباوةضِيَل كؤُفوؾيؤؽ زازةُا. ئاواظيَلي خؤى بؤ ئةوا
 و ضيَلبدات و دواْ ًطؤظ ٓةغتةكاُي زةتواُيَت ًؤغيقا زةيطوت و ٓةبوو ًؤغيقي

 بطةوثيَساُي هةغةض دةخيت ئةو ٓةَهبةت كؤًةآليةتي. ُاضيَلوثيَلي هة خباتةوة زووضى
 ُاغاخي ًؤغيقاى ياغاغلطزُي باُطةؾةى و زةكطزةوة غار( )ياْ ثةتي ًؤغيقاي

 و غةضبةخؤ زةقيَلي وةكو ئةًطِؤكة ًؤغيقا، كتييَب كة بريٓيَِاُةوةية، ويؾيا زةكطز.
 هةَ و ضيعبةُسكطاوة زيلةزا زيَطيين كتيَيب ثيَِر ُيَو هة و ئةشًاض ُايةتة دياواظ

  زةكطيَّ. باؽ ثيَِذيِةكاْ زيَطيِة كتيَبة وةكو زيَطيِةكاْ، كتيَبة ئةًطِؤكة كة ضووةوةية،
 ُووغطاوةى و زآيَِطاو ثاييع، و بةٓاض غاَهِاًةى باغلطاْ، ىكتيَباُة ئةَ ُيَواْ هة
 خؤيؿي ٓةضوةٓا كؤكطاوُةتةوة، ئةوةوة بةٓؤى ئةواُيسيلة و كؤُفوؾيؤغة خوزي

 و كؤكطزؤتةوة ثيَؿووي زاُاكاُي بةضٓةًي و بابةت كة زةُيَت، بةوةزا زاْ خاكةضِايياُة
 طواغتِةوةى هة دطة كؤُفوؾيؤؽ بطوتطيَت طةضةكة ئةًة، غةضباضى طواغتوويةتييةوة.

                                                           
19 -Yao 



 

21 

 زآاتوواُي بؤ و ضيَلدػتووة زاُايياُة ٓةَهبصاضزُيَلي بة ئةواُةى بابةتاُة، ئةَ
 طواغتؤتةوة.

 

 20شو شي ياى ضواريهةييةكاى كتيَبة 2-2
 بةٓؤى زاُاْ، كؤُفوؾيؤغي فيَطكاضييةكاُي ٓةَهططي زةقةكاْ وةكو كتيَباُة ئةَ

 كاتي هة زاُا كؤُفوؾيؤغي خويَِسكاضةكاُي ةوة.ُووغطاوُةت خويَِسكاضةكاُييةوة
 هة ئةوياْ كةغييةكاُي تيَطِواُيِة و باوةضِيي ًاًؤغتاكةياْ، واُةى هة ئاًازةبووُياْ

 زواى كة يازاؾتاُة، ئةَ كؤى كطزووة. تؤًاض دياواظ بة زيَطيِةكاْ، زةقة واُةى ُيَو
 واضيِةييةكاْض كتيَبة ياْ ؾو غي ُاووُيؿاُي شيَط هة ًاًؤغتا، ًةضطي

 هة: بطيَتني (3)كؤكطاوُةتةوة
 فيَطكاضييةكاُي و طوتةكاْ هة ٓةَهبصاضزةيةكة كتيَبة ئةَ :طوتةكاى ياْ 21يو هوى -1

 ئةوة. هئَعضيِةكاُي ثوختةى و ُاوةضؤن و كؤُفوؾيؤؽ
 بِةًا هة بطيَتيية كتيَبة ئةَ :ميانةزِةوي زيَباشي ياْ 22يؤنط جؤنط -2

 و ُاوةكي دئاُي هةتةن ًطؤظ ٓةًآةُطي هةباضةى و يؤؽكؤُفوؾ فةهػةفةييةكاُي
 زوو هة بيَت بطيَتيي كتيَبة ئةَ ظاُطاوة وا خةضيلطةضييةوة. زةكةويَـتة زةضةكيسا دئاُي
 و زووةَ بةؾي و كؤُفوؾيؤؽ ُةوةى بةٓؤى ثيَؿووتطي و يةكةَ بةؾي كة بةف،

 فيَططةى خويَِسكاضاُي بةٓؤى كطيػت، هة بةض زووةًي غةزةى ُعيلةى هة كؤتاييةكةى
 كتييَب ٓةؾتةًي و بيػت بةؾي بِةضِةتسا، هة كتيَبة ئةَ ُووغطاوةتةوة. كؤُفوؾيؤؽ،

 بووة. دي( )هي ُةضيتةكاْ و زاب
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 و ثةضوةضزة بؤ تةضخاُلطاوة كتيَبة، ئةَ :مةشى فيَسكازى ياْ 23ضوئة دا -3
 ئةَ زةكات. ليخةَه فيَطي كؤًةآليةتي ضةفتاضُويَين و ُةضيت و زاب و فيَطكطزْ

  بووة. دي( )هي ُةضيتةكاْ و زاب كتييَب ُؤيةًي و غي بةؾي بِةضِةتسا، هة ُاًيولةية
 هة كتيَبة ئةَ (:Mencius) ميَهيطيوس ياْ (Meng Zi) شي ميَهط -4

 ضاظةكاضى )ًةظُرتيّ زاُا ًيَِيػيوغي بةٓؤى كطيػت هة بةض غيَيةًي غةزةى
 و ضاظةكطزْ هة بطيَتيية ضاغتييةكةى و تةوةُووغطاوة كؤُفوؾيؤؽ( هئَعضيِةكاُي
 ضيَلدطاو. ؾيَوةيةكي بة كؤُفوؾيؤغي فيَطكاضييةكاُي هيَلساُةوةى
 هة ُؿيَوياْ و ٓةوضاظ هة ثطِ ضيَطةيةكي ضواضيِةييةكاْ، كتيَبة و زيَطيِةكاْ كتيَبة

 ""ضيَِط كاتيَم ٓاتووْ. ظؤض طؤضِاُجيَساُيَلي زووضاضى و ٓةبووة ًيَصووزا ضةوتي
(Cheng) كطز، زاطري ضايين وآلتي غةضتاغةضى كطيػت، هة بةض ي221 غاَهى هة 

 فيؤزاهيعًي غيػتةًي ئةوةى زواى ئةو زا. بةخؤى ضايين ًةظُي خاقاُي ُاظُاوي
 ئاغاُرت ضايين ئةهفابيَيت منووُة، بؤ زاْ، ئةدماَ ططُطي ضاكػاظي ضةُسيّ بطز، هةُيَو
 كاتي هة ئةو ئاواكطز. ضايين زيواضى بوو ئةو ةضٓ زآيَِا. ُويَي ُووغيِيَلي و كطز

 ٓةُطاوةكاُي، غةضغةخيت ُةياضي منووُةى بيين ضاكػاظييةكاُيسا، ئةدماًساُي
 فةضًاُي كطيػت، هة بةض ي213 غاَهي هة ضووةوة، هةَ كؤُفوؾيؤغّ، فيَططةى ثيَطِةواُي

 بػووتيَِطيَّ. -اْكؿتوكاَهييةك و ثعيؿلي زةقة هة دطة -زيَطيِةكاْ كتيَبة تةواوي زا
 ئةوا ُاغيبا، زيَطيِةكاُي زةقة ؾاضاوةكاضى ئةطةض بوو، ثيَساطط ئةوةُسة كاضةيسا، هةَ ئةو
 غايَ ضواض ًاوةى بؤ و زةكطاْ زار طةضًلطاو ئاغين بة و زةزضاْ ئةؾلةدمة غةخيت بة
 تةُاُةت ٓؤيةوة، بةَ ثيَسةكطا. كاضياْ ضايِسا زيواضى ئاواكطزُي هة بيَطاضى بة
  كطاْ. بةضايَ ظيِسة خياُةت، تؤًةتي بة كؤُفوؾيؤغييةكاْ زاُا هة ًاضةيةنش

 و كطز زوايي كؤضي ُاوبطاو خاقاُي كتيَبةكاْ، غووتاُسُي فةضًاُي زواى غايَ غيَ
 ًةضطي زواى ثئَات. كؤتايي زيَطيِةكاُيـ بةضٓةًة بة بةضاُبةض كيِة و زشايةتيلطزْ

 كتيَبة بوو، ثاضيَعضاو غووتاْ هة سلوًي يبةتييتا كتيَبداُةيةكي ئةوةى هةبةض ئةو،
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 و ثةيساكطزةوة بطةوياْ زووباضة ًابووُةوة، غاخي بة كة كؤُفوؾيؤغيـ، زيَطيِةكاُي
 كطز. ظياز كؤُفوؾيؤؽ بؤ ظؤضياْ ضيَعيَلي و ُاغطاْ ثيَؿوو هة ظيَرت

 كاتي هة زووباضة، ثةيساكطزُي بطةو زواى كتيَباُة ئةَ زاخةوة بة بةآلَ
 و ضاظةكاضاْ هيَلساُةوةى و ٓاتّ ظؤض الزاُيَلي و طؤضِاُجيَساْ زووضاضى ةدماًطرييسازةض

 هة كطاْ. تيَلةيَ هةتةكيسا كطاو ظياز غةضةكييةكة زةقة بؤ ضةتلةضةوةكاُيـ تيَطِواُيين
 بة خوزاوةُسي كةغيَتييةكي تةُاُةت كة بوو، كتيَبةكاُسا زةضةدماًطريى قؤُاغي ٓةًاْ

 غاظكطا. بؤ )كطاًات(ي بةخؿِسةيي و )كؿف( زيِاو ضةُسيّ و زضا كؤُفوؾيؤؽ
 كؤُفوؾيؤغي فيَططةى ثيَطِةواُي ُيَواْ هة ططوثي زوو الزاُاُة، و طؤضِاُجيَساْ ئةَ غةضةدماَ
 زيلةيـ شًاضةيةكي و زةكطز زيَطيِةكاُياْ زةقة اليةُطريي شًاضةيةن كة ئاضا، ٓيَِاية

 فيَططةى اليةُططاُي ُيَواْ تةُطصةيةى ةَئ زةكطز. ُويَيةكاْ زةقة هة بةضططياْ
 غةختيططتين بة هةغةض ئةًةى تا كيَؿا زضيَصةى غايَ ٓةظاض زوو ُعيلةى كؤُفوؾيؤؽ،
 ظاييِيسا، ُؤظزةيةًي و ٓةشزةيةَ غةزةكاُي ُعيلةى هة كيَؿةوبةضةكاْ و دياواظييةكاْ

 ظيازكطزُةكاْ و الزاْ هة غةضةكييةكاْ زةقة فطاواْ، ٓةَهػةُطاُسُيَلي و هيَلؤَهيِةوة بة
  .(4)ٓات كؤتايياْ تةُطصةكاُيـ و كطاُةوة ثان
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 كؤنفوشيؤس فَيركارييةكاني -3

 زةتويَصضيَتةوة: هيَياْ ُاووُيؿاُاُةوة، بةَ كؤُفوؾيؤؽ فيَطكاضييةكاُي

 
 )بوونهاشي( ئؤنتؤلؤريي 1-3

 ثوخت دؤضة بةَ كؤُفوؾيؤؽ ئؤُتؤهؤديي طؿتييةكاُي ثطةُػيجة زةتواُني
 بلةيِةوة:

 غةضوةض و ثريؤظ ٓيَعيَلي هةباضةى داض ضةُسيّ كؤُفوؾيؤؽ :ئامساى ياْ 24تياى -
 فةضًاُطِةواى ًةبةغتساض، ئةو، بةزيسي ٓيَعةف ئةَ ئاخافنت، زيَتة دئاُسا بةغةض
 كطزاضُوييَن بةغةض ضاوزيَطة و بووُةوةضاْ تةواوي بةزئيَِةضى دئاْ، تةواوي

 بةغةض غةضوةضة ياغاي ئةو، ويػيت و زةضيَت بةضِيَوة ئةو يػيتو بة دئاْ و ًطؤظةكاُسا
 "تياْ" زةُيَت ُاو باآلية ٓيَعة ئةَ كؤُفوؾيؤؽ بووُيؿة. ضيَػاي ٓاوكات و دئاُسا

 و ُاكةغيي خوزايية ئةَ ٓةَهبةت كة زةكات، باغي "خوزا" وةكو و "ئامساْ" ياْ
 ثايةيةكي ثةضغتين، و خوزاية بةَ باوةضِبووْ ٓةضضةُس ئةوزا، فيَططةكةى هة ُازياضة.

 هةغةض ًطؤييةكاْ فةظيوةتة و ًؤضاَهييت كة ئةًةية، ظيرَت ئةو ئاًادمي بةآلَ ٓةية، باؾي
 ضووةو ضةوتلطزُيسا هة ًطؤظ، بؤ ثةُاطةيةن هةوةزا و بلات ثتةو باوةضِيية، دؤضة ئةَ

  ضيَبلات. فةظيوةتةكاْ، و ضاكةكاْ
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 زياضيلطاو و زياض خوزايةكي كؤُفوؾيؤؽ، هة بةض كة بةيازٓيَِاُةوةية، ؾياوي
 )خوزاي 26زي" "ؾاُط ياْ و خوزا( )ظةوي، 25"زي" زةطؤتطا ثيَي كة زةثةضةغرتا،

 غووزي ئةوة، دياتي هة كؤُفوؾيؤؽ بةآلَ زةكطا. ويَِا ًطؤييسا كؤًةَهي هة و غةضوةض(
 .(5)وةضططت خوزا( )ئامساْ، "تياْ" ُاووُيؿاُي هة

 بةغةض غةضوةضة كة ئامساْ، ويػيت كؤُفوؾيؤؽ :ئامساى حوكمي ياْ 27ميهط -
 تيَطِواُيين بة "ًيِط". ُاوزةُيَت زياضيسةكات، بووُةوةضاْ ضيَػاكاُي و دئاُسا

 ئةو زياضيسةكات. ًطؤظ ضاضةُووغي كة يةظزاُيية، خواغيت "ًيِط"، كؤُفوؾيؤؽ
 ًطؤظ هئَعضيِةكاُي و كطزاض و باآلية ًؤضاَهي ٓةغتيَلي خاوةْ ئامساْ واية باوةضِيي
 شياْ )ًيِط( ئامساْ ويػيت بةطويَطةى زةبيَت ًطؤظيـ غةضةدماَ زةكات، ئاضاغتة

 ضووْ بة خؤى ًطؤظسا، ثيَلٔاتةى هة ئامساْ ويػيت ئةو، تيَطِواُيين بةثيَي بطوظةضيَِيَت.
 ضةفتاض ًطؤييةكةى ثيَلٔاتة بةطويَطةى ًطؤظيـ ئةطةض و زةضزةخات ئاؾلطايي و

 ُواُسووة. ضةفتاضى ًؤضاَهياُة غةضةدماَ و ئامساْ ويػيت بةطويَطةى ئةوا ،بِويَِيَت
 بةؽ. و بيت ًطؤظ طةضةكة تةُٔا ئامساْ، هةتةن طودماْ بؤ كةواتة،

 و غطوؾتة كطزووة، ؾياو ًطؤظي بؤ ئامساْ "ئةوةى وابوو: باوةضِيي كؤُفوؾيؤؽ
 فيَطكطزْ زائؤ، وةضطؤضِيين زائؤ. زةطؤتطيَت ثيَي غطوؾت، هة ثيَطِةويلطزْ

 ئامساْ تيَطِواُيِة، ئةَ بةطويَطةى (.1،1 بةؾي ًياُةضِةوي، )ضيَباظي )ثةضوةضزةكطزْ(ة."
 غطوؾيت هة خؤؾطوظةضاُي بة طةيؿنت ضيَطةى و زةكات ًطؤظ خؤؾطوظةضاُي بة سةظ

 بة زاخطاوة، ًطؤظ هةغةض ضيَية ئةَ طؿيت بة ئةطةضضي زاُطاوة، ئةًاُةت بة ًطؤظسا
 بة ٓةضضةُسيـ زةكات، ضيَِوييَن ئةو ًطؤظ، طةضِاُي بؤ ئامساْ ويػيت زيلة، طوتِيَلي

 زاخطاوة. ًطؤظسا بةغةض كاضة ئةَ طؿيت
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 هةُيَو ًّ فيَطكاضى ُةضييت بيَت طةضةكي ئامساْ "ئةطةض زةبيَصيَت: كؤُفوؾيؤؽ
 بة ًّ فيَطكاضى ُةضييت بيَت طةضةكي ئامساْ ئةطةض زةبات. هةُيَوي ئةوا بةضيَت،

 خؤى كؤُفوؾيؤؽ (.5،9 بةؾي )طوتاضةكاْ، زةئيََويَتةوة". ئةوا بٔيََويَتةوة، يةزاضىثا
 و بسات ئةدماًي ؾايػتةية ئةوةى بوو ٓةوَهسا هة ٓةًيؿة و بوو بةجمؤضة هةثطاكتيليؿسا

 بة ظؤضي ٓيوايةكي ئةوةى هةتةن ئةو ضووةوة، هةَ بػجيَطيَت. "ًيِط"ي بة ثاؾاْ
 كةًتةضخةًي بطةوثيَساُيسا هة بةآلَ ُةبوو، خؤى ضييةكاُيفيَطكا طةياُسُي بةئاكاَ

 كة بسةيّ، ٓةويَ ؾتيَلسا ئةدماًي هة ئةوةية كاض باؾرتيّ وابوو باوةضِي ئةو ُةزةكطز.
 زةضةدماًةكةى. غةض خبةيِة غةضُر ئةوةى بيَ بسةيّ، ئةدماًي بعاُني بةثيَويػيت خؤًاْ

 "بيَ زةيطوت: و ًيِط"ـة "ُاغيين ٓةًاْ كاضكطزُة ئةجمؤضة وابوو باوةضِي ئةو
 (.3،20 بةؾي )طوتاضةكاْ، زاُا". ًطؤظيَلي ببيِة ُاتواُني ًيِط، ُاغيين

-دئاْ كاضى ثطؤغةى ُاضاضةكيياُةى ُاغيين واتاي بة "ًيِط" ُاغيين كةواتة،
 ياْ غةضكةوتّ هةبةضضاوُةططتين واتاى بة ئةو ُاغيين غةضةدماَ، زيَت. -بةجمؤضةية

 هة بلاضيَت دؤضة بةَ ًطؤظةى ئةو ضووزةزات. كة ضواَهةتيياُةية، ُيُؿووغتٔيَِا
 بؤ بِةضِةتسا هة كاضيَم ًطؤظ ئةطةض ئةوةى هةبةض ُآيَِيَت. ُؿوغت ضواُطةيةكةوة

 ئةوا بسات، ئةدماَ -ُؿووغتٔيَِاْ ياْ غةضكةوتّ بة غةضدمساْ بةبيَ-ئةضن ئةدماًساُي
 ياْ ؾلػت ضاضِايي هة ًطؤظة ئةَ ةضةدماَ،غ زاوة. ئةدماَ ًؤضاَهي غةضكةوتين ٓةًاْ

 بوو ٓؤيةوة بةَ .(6)زةبيَت خؤؾشايَ ٓةًيؿة بةجمؤضة و زةبيَت ضظطاضى غةضكةوتّ
 تطغياْ زهيَطاْ ُيية، ُيطةضاُياْ خؤثاضيَعاْ ُني، ثةؾيَو "زاُاكاْ زةيطوت: كؤُفوؾيؤؽ

 ًيؿةٓة ًةظْ "ًطؤظي زةيطوت: ٓةضوةٓا (.28،9 بةؾي )طوتاضةكاْ، ُيية".
  (.36،7 )طوتاضةكاْ، ُيطةضاُة". ٓةًيؿة بطوون ًطؤظي بةآلَ ؾازًاُة،

 ظاضاوةي هة زائؤ و زيَت ؾةقاَ و ضيَ واتاى بة ظًاُسا، هة زائؤ :زيَ ياْ 28دائؤ -
 ًطؤظ. ضيَي و ئامساْ ضيَي بةؾة: زوو ٓةيةتي( ًؤضاَهييةى باضة )بةو كؤُفوؾيؤغيسا
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 بؤ ئامساْ ويػيت هيَي ًةبةغت و سةطوتطيَتثيَ ي29زائؤ" "تياْ ،ئامساى زيَطةى
 و زاخطاو طؿيت بة ضيَطةية ئةَ ًطؤظسا. هةتةن ئامساُة ضةفتاضُويَين ؾيَوةى و ًطؤظ

 ئامساْ ٓةُسيَلذاض منووُة، بؤ ُيية، تيَطةيؿنت ؾياوي ئاغاُي بة و ُٔيَِيئاًيَعة
 زةزات. ئاظاض و زةضز بة ضةوايةتي ًطؤظ، غةباضةت

 هة كؤُفوؾيؤؽ ًةبةغيت طؿيت بة و ثيَسةطوتطيَت ي30زائؤ" يَّ"ش ،مسؤظ زيَطةي
 ئامساُةوة اليةْ هة كة ضيَطةيةكة، ضيَطةية، ئةَ ًطؤظ"ـة. "ضيَي ٓةًاْ "ضيَطة"،

 زاُاوة، ضيَطةيةى ئةَ ئامساْ ئةوةى هةبةض ٓةَهبةت ضةتببيَت. ثيَيسا زةبيَ ًطؤظ و زاُطاوة
 ئةوةوة ٓاوكاضى بة ئةوةى بؤ بةخؿيوة ؤظًط بة تايبةةمةُسييةكي و ثيَلٔاتة خؤيؿي
 ضيَطةية ئةَ بربِيَت. ضيَطةية ئةَ شياُسا، هة باف ضةفتاضُوييَن ٓةبووُي بة بتواُيَت
 ضيَطايةكة ثيَواُي و باوةكةى واتا بة ًؤضاَهي ضيَطةي هة باآلتطة ئاغتيَم تا ًطؤظ( )ضيَطةي

 ٓةَهبةت شياُة، ضيَي ًطؤظ" طةي"ضيَ ًؤضاَهييةكاْ. ئةضكة ضةضاوكطزُي بة بةغرتاوةتةوة
  ضةتبنب. ثيَيسا زةتواُّ ئيويتةكاْ و ٓةَهبصاضزةكاْ تةُٔا كة ضيَطةيةكة، ضيَطةية، ئةَ

 زائؤ كؤُفوؾيؤؽ. هئَعضيِةكاُي ُاوةضؤكي هة بطيَتيية ضواُطةيةكةوة هة زائؤ
 اُيشي و ضةفتاضُويَين ؾيَواظي بةَهلو زياضيسةكات، تان شياُي ؾيَواظي ُةتةُٔا

 ٓةض شياُي ؾيَواظي كة ضيَطةيةية، ئةو زائؤ زةزات. ًطؤظ ُيؿاُي كؤًةآليةتيـ
 ثوخت، ؾيَوةيةكي بة كةواتة زةزات. ُيؿاُي -بيَت ضيِيَلسا ٓةض هة-كةغيَم

 هة زوواُةف ئةَ  و ئامساْ"ـة، "ضيَطةي ٓةَ و ًطؤظ" "ضيَطةي ٓةَ زائؤ ضاغتييةكةى
 شياُة، ضيَطةي كة ًطؤظ"ـةوة، "ضيَطةي هة ًطؤظ ئةوةى هةبةض دياُاكطيَِةوة. يةكرتى

 بة ئامساْ" "ضيَطةي زيلة، زةضبطِيِيَلي بة ببيَت. ثةيوةغت ئامساُسا هةتةن زةتواُيَت
 ئةوا بربِيَت، بةباؾي ًطؤظ" "ضيَطةي كةغيَم ٓةض و زةبيَت تيَجةضِ ًطؤظ"زا "ضيَطةي ُيَو

 كؤُفوؾيؤؽ، زائؤى زةضبطِيِيَم، بة طةيؿتووة. ئامساْ بة و بطِيوة ئامساُي ضيَطةي
  ًطؤظة. دةوٓةضى و ثيَلٔاتّ ضيَطةي ٓةًاْ
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 كة ًطؤظة، ئةًة و زةغتة هةثي وةكو ؾتيَلة زائؤ كؤُفوؾيؤؽ تيَطِواُيين بة
 بة بلات. خؤؾطِةو ًطؤظ بتواُيَت ضيَطايةكة ئةوةى ُةن و بربِيَت ضيَطايةكة زةتواُيَت
 "ئةًة .(7)خؤيةتي كطزاضُواُسُةكاُي و واُسْضةفتاضُ بةضثطغي ًطؤظ زيلة، طوتِيَلي

 زائؤ كة ًطؤظة، ئةًة بةَهلو ،[ثيَسةبةخؿيَت ًةظُيَيت و] زياضيسةكات ًطؤظ ُيية زائؤ
 (.28،15 )طوتاضةكاْ، ((.[ثيَسةبةخؿيَت ًةظُييَت و] زياضيسةكات

 غةضةكي ٓيَعي زوو يني" و "ياُط :نيَطةتيظ و ثؤشةتيظ ياْ 31يني و يانط -
 زوو ئةَ ٓةية. ٓيَعةزا زوو ئةَ خوزي ُيَو هة فيَِؤًيَِيَم ٓةض ظةضووضي، بة كة ،دئاُّ

 ٓيَعةكة. ٓةضزوو ًاُةوةى بة ثةيوةغتة فيَِؤًيَِيَم ٓةض ًاُةوةى و يةكرتيّ زشي ٓيَعة
 ضةق غاضز، و طةضَ ُةبعووتّ، و بعووتّ ُويَِةضى طويَطةى بة يني"، و "ياُط ٓيَعة زوو ئةَ

  و...ْ. بةضكاض و بلةض و ظةوي و ئامساْ ؾةو، و ضؤش ًيَ، و ُيَط ُةضَ، و

 
 دانا مرؤظي 2-3
 ياْ 32"ٓة" هة ئةُساظةيةن ٓةض بة ًطؤظ كؤُفوؾيؤؽ، تيَطِواُيين بة

 ًطؤظي ضيَطةى ئةُساظةف ٓةًاْ بة ئةوا بيَت، بةٓطةًةُس طودماوي و "ٓةًآةُطي"
 ضةٓةُسة: زوو خاوةْ ًطؤظ يطودماْ( )ياْ ٓةًآةُطي ٓةَهبةت ططتووةتةبةض. زاُاى

 كؤًةآليةتي". "ٓةًآةُطي و تان" "ٓةًآةُطي
 دةوٓةضى و ثيَلٔاتة بةطويَطةى ًطؤظ هةوةى بطيَتيية تان يةمايةنطي هة ًةبةغت

 ًطؤظ تةواو و بلات ٓةَهػوكةوت ًطؤيياُة تةواوي بة كة واتاية، بةَ بلات، كاض خؤى
 ٓةًاْ بة ئةوا بيَت، غةضكةوتوو ضيَطةيةزا هةَ ئةطةض ئةُساظةيةن ٓةض بة ًطؤظ بيَت.

 و زيلة بووُةوةضاُي هةتةن غةضةدماَ و زةبيَت ٓةًآةُط "ئامساْ"زا هةتةن ئةُساظةف
 زةطات. ٓةًآةُطي بة بووْ دئاُي تةواوي
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 ثةيوةُسييةكي ًطؤظ هةوةى بطيَتيية كؤمةآليةتي يةمايةنطي هة ًةبةغت
 زواى ٓةًآةُطيية دؤضة ئةَ و ٓةبيَت زاكؤًةَهطة زيلةى تاكةكاُي هةتةن باؾي

 بةضٓةَ( زيَتة تان ٓةًآةُطي ئةدماًي هة )كة ئامساْ هةتةن ٓةًآةُطي
 بةٓؤى تاكةكاْ كؤًةآليةتيسا، ٓةًآةُطي غايةى شيَط هة زةبيَت. زةغتةبةض

 بة يةكسي بة غةباضةت خؤياْ ئةضكةكاُي كؤًةَهطة، تةواوي خؤؾطوظةضاُي
  زةزةْ. دماَئة باؾرت ؾيَوةيةكي

 زيَطيّ ضايين بة غةباضةت بةضبآلوةى و قوَهطِواْ هيَلؤَهيِةوة ئةو بةٓؤى كؤُفوؾيؤؽ
 ئةوزا، تيَطِواُيين هة و زةظاُي خؤى ئايسياهي كوهتووضى بة ضايين كوهتووضي ٓةيبوو،

 ٓةًيؿة كة ٓةبوو، ثطيَػتيصي و ؾلؤًةُسي و ًةظُييَت ئةوةُسة كوهتووضة ئةو
 ضيَطةى تةُٔا زةيطوت ئةو زةخوات. ضؤشطاضاْ ئةو ُةضييت و زاب و ايًَؤض زاواكاضزُي،

 كوهتووضى بؤ طةضِاُةوةية طةُسةَهي، و ًؤضاَهي خطاثةى هة كؤًةَهطة و ًطؤظ ضظطاضى
 خطاثةكاضى و ئةواُة، زاُاُي منووُة بة و ثيَؿيِاْ ُةضييت و زاب و زيَطيّ ضايين

 بؤ كؤُفوؾيؤؽ ضووةوة، هةَ يَؿيِاْ.ث ُةضييت هة الزاُة زةضةدماًي ئةًطِؤكةيـ
 ضةفتاضُوييَن و ُةضيت و زاب بؤ طةضِاُةوة هة ضايّ، زووباضةى ًةظُييَت زؤظيِةوةى

 ضايّ زيَطيين كوهتووضى طويَعةضةوةى بة تةُٔا، خؤى و زةطةضِا بؤى زيَطيّ ضايين خةَهلي
  ةكات.زياضيس ئةو فيَططةكةى ثيَلٔاتةى و بِةًا باوةضِييـ ٓةًاْ و زةظاُي

 ثيَؿيِاْ، ًؤضاَهي و ُةضيت و زاب هةغةض بةُسبوو كة خؤى، فيَططةكةى كؤُفوؾيؤؽ
 ئةَ هةتةن خؤطودماُسُي بة تاكيَم كة كطز، زةوَهةًةُس و غيػتةًاتيم دؤضيَم بة

 ئةَ ئايسياهيي ًطؤظي كةواتة، بِاغيَِطيَت. ئايسياهي ًطؤظيَلي بة بؿيَت غيػتةًةزا،
 باآلتط"، "ًطؤظي و زاُا" "ًطؤظي ياْ 33ظي" "دوْ تطيَتزةطو ثيَي كة فيَططةية،
 طودماُسبيَت. ثةضوةضزةييةزا و ًؤضاَهي غيػتةًة ئةَ هةتةَ تةواوي بة خؤى كةغيَلة

 ُيَواْ هة زةبيَت ًطؤظ كؤُفوؾيؤؽ، تيَطِواُيين بةطويَطةى طوتطا، ثيَؿووتط بةودؤضةى
 زةضبطِيِيَلي بة ئاضاوة. ٔيَِيَتةب ٓةًآةُطي كؤًةآليةتي"زا و "تاكيَيت ضةٓةُسي زوو
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 شياُي و ُاوةكي "شياُي هة ياْ خؤي زةضةوة"ي و "ُاوةوة هة طةضةكة ًطؤظ زيلة،
 34"شيَّ" بةٓؤى ُاوةكي ٓةًآةُطي بيَت. ٓةًآةُطي خاوةْ خؤيسا، زةضةكي"ي

 اليةكةوة، هة ٓةَهبةت بةضٓةَ. زيَتة 35"هي" بةٓؤى زةضةكي ٓةًآةُطي و ئاضاوة زيَتة
 طودماوة هةتةكيسا و زةططيَت غةضضاوة زةضةكييةوة ٓةًآةُطي هة ُاوةكي ًآةُطيٓة
 ُاوةكي ٓةًآةُطي هةغةض كاضيطةضى زةضةكي ٓةًآةُطي زيلةوة، اليةكي هة و

 و ٓةَهلطزْ و ًاًةَهة دؤضيَم هة ًطؤظ زةضةكي و ُاوةكي زيلة، طوتِيَلي بة زازةُيَت.
 بةٓطةًةُسْ. بةضاُبةضزا ثةيوةُسي

 
  ريَو 1-2-3

 ضواُطةى هة و زيَت "ضاكة" و "ًئط" واتاى بة ظًاُسا هة "شيَّ" واشةى
 واتاى بة غةضةتا كؤُفوؾيؤؽ، هة بةض زةقةكاُي هة ٓةُسيَم هة ظاضاوةييةوة،

 طةؾةغةُسْ، ٓةُسيَم بة ثاؾاْ و ٓاتووة بةُسةكةي"زا بةغةض غةضوةض "خؤؾةويػيت
 قوَهي "ٓةغيت بة و وةضططتووة طؤظةكاْ"يً بة غةباضةت خؤؾةويػيت "ٓةغيت واتاى

 واتايةكي كؤُفوؾيؤؽ بةآلَ ٓاتووة. بةكاض زيلةزا" ًطؤظةكاُي هةتةن ٓاوضةؾِيى
 )تةواو "ًطؤظايةتي" واتاى بة واشةيةى ئةو و بةخؿي "شيَّ" ظاضاوةى بة زيلةى

 بةكاضٓيَِا. ًطؤظبووْ(
 ٓةًوو ٓةَهططى و فةظيوةتةكاُة زايلي شيَّ، كؤُفوؾيؤغسا، فيَططةكةى هة

 ُاوةضؤكي و فيَططةية ئةَ تيَطةى غةضةكيرتيّ و بوُيازيرتيّ بة و ضاكييةكاُة
 زةططْ. غةضضاوة تيَطةيةوة هةَ زيلة، فيَطكاضييةكاُي و زةكطيَت ئةشًاض فيَطكاضييةكاُي

 ًطؤظ، باآليةتي و ثةضوةضزة بة غةباضةت كؤُفوؾيؤغة ئايسياهيي تيَطِواُيين زةضبطِى شيَّ،
 ًطؤظي تيَطةيؿتين هة باآلتطة شيَّ .(8)ًطؤظ هئَاتووييةكاُي ؾلؤفةكطزُي تةنهة

 هة بطيَتني تايبةةمةُسييةكاُي، ططُطرتيّ و ئايسياهيية ًؤضاَهي ثوةى باآلتطيّ و ئاغايي
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 دةختلطزُةوة بة شيَّ زيلةزا. ًطؤظةكاُي هةتةن ٓاوضةؾِيى قوَهي ٓةغتلطزُيَلي
 فةضًاُطِةواي زةؾيَت ضؤْ كة زةكات، ًطؤظ فيَطي ئةوة ًطؤييةكاْ، ثةيوةُسيية هةغةض
 باف زضاوغيَي و باف ٓاوغةضى باف، بطاى باف، كوضِى و باون باف، فةضًاُبةضى باف،
 دئاْ ًطؤظي زةيةويَت زازثةضوةضي، و ًئطةباُي هةغةض دةختلطزُةوة بة شيَّ بيَت.
 ٓةبيَت. ٓاوضةؾِياْ ٓةغتيَلي يةكسيسا هةتةن
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 هة ًطؤييةكاُة فةظيوةتة هة يةن ٓةض خاوةْ و ًطؤظ تةواو شيَّ، خاوةْ كةغي
 خيَعاُةكةى بؤ ئةو فةظيوةتةكاُة. و ضاكةكاْ ٓةًوو ئاويَِةى ئةو ثوةزا. باآلتطيّ

 ٓةض كؤييسا شياُي هة و ضاغتةقيِةية بطايةكي و سةقيقي كوضِيَلي سةقيقي، باوكيَلي
 خؤيؿي ظياُى بة ئةدماًساُي، ئةطةض تةُاُةت زةزات، ئةدماًي بيَت زضوغت ؾتيَلي

 بة خةَهلي سةظزةكات و باآلتطْ هةخؤى ئةواُةى بةضاُبةض وةفازاضة ئةو بيَت. تةواو
  بطةْ. تةواو خؤؾطوظةضاُييةكي

 )شيَّ( ًطؤيي خؤؾةويػيت ظةضووضيية ئةطةضضي كؤُفوؾيؤغيسا، غيػتةًي هة
 ٓةًوواْ، بة غةباضةت ُابيَت خؤؾةويػتيية ئةَ بةآلَ ت،زةضبربِيَ ٓةًوواْ بة غةباضةت

 بةضاُبةض زةبيَت غةضةتا خؤؾةويػتيية ئةَ بةَهلو بسضيَت، ُيؿاْ يةكػاْ ؾيَوةيةكي بة
 خيَعاُساية ُيَو هة ئةوةى هةبةض بسضيَت. ُيؿاْ ئةواُيسيلة بؤ ثاؾاْ و خيَعاْ تاكةكاُي بة

 و زةضبربِيَت خؤى ٓاوزةضزي و خؤؾةويػيت يتٓةغ دؤضيَم ض بة زةبيَت ئةوة فيَطى ًطؤظ
 كطزبيَت، ئةظًووُي و فيَطبووبيَت خؤؾةويػيت ُيؿاُساُي خيَعاُسا ُيَو هة ًطؤظ ئةطةض
 ُيؿاْ خيَعاُيؿسا زةضةوةى هة خؤؾةويػتيية ٓةغيت ئةَ غطوؾيت ؾيَوةيةكي بة ئةوا

  زةططيَتةوة. ٓاوضةؾِةكاُيـ تاكة ٓةًوو و زةزات
 ثطغي، هيَياْ شيَّ هةباضةى كاتيَم كطزووة. شيَِةوة هةباضةى ظؤضى قػةى كؤُفوؾيؤؽ

 و زاب ضووةو ئاضاغتةبووُة ٓاوكات و خؤثةضغيت بةغةض ظاَهبووُة "شيَّ، طوتي: ئةو
 هةباضةى كطا ثطغياض كؤُفوؾيؤؽ هة كاتيَم (.1،12 )طوتاضةكاْ، ُةضيتةكاْ".

 شيَّ، خاوةْ "ًطؤظي زايةوة: وةآلًي ٓةية، شيَين ًطؤظةى ئةو تايبةةمةُسييةكاُي
 ئةو بطةْ. بةضظيَيت بة ئةواُيسيلة زةخواظيَت بطةيةُيَت، بةضظيَيت بة خؤى زةيةويَت

 بّ. غةضكةوتوو ئةواُيسيلةيـ زةخواظيَت ٓاوكات بيَت، غةضكةوتوو خؤى طةضةكييةتي
 ؿسائةواُيسيلةي بةضاُبةض هة ٓةيةتي، خؤي هةباضةى كة ٓةغتةى، ئةَ بتواُيَت كةغيَم

  (.28،6 بةؾي )طوتاضةكاْ، شيَِة". ٓوُةضى خاوةْ ئةوا ٓةيبيَت،
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 ثؤظةتيغ ضةٓةُسي ٓةية: ضةٓةُسي زوو ًطؤظ( ُاوةكي )ٓةًآةُطجيَسةضى شيَّ
 غةضضاوة شيَِةوة هة دياواظة، ضةٓةُسة زوو ئةَ )ُةضيَين(. ُيَطةتيغ ضةٓةُسي )ئةضيَين(،

 ضةٓةُسة، زوو ئةَ زةخةُةضِوو. خؤياْ ا،ًطؤظس ضواَهةتي و ُاوةكي شياُي هة و زةططْ
 تاكةكاُي هةتةن ئةو زةضةكي ثةيوةُسي و زةزةْ ًطؤظ ُاوةوةى بة خؤؾي و ئاضاًي
 زةٓيَِّ. ًطؤظ بؤ زياضى بة زهؤظاُي ثطِ و ئاضاَ شياُيَلي غةضةدماَ، ثيَؿسةخةْ، زيلةزا

 بةجمؤضةية: ثوخيت بة ضةٓةُسة، زوو ئةَ ثيَِاغةكطزُي
 هةوةية ًةبةغت و ثيَسةطوتطيَت ي36"دؤُط" شيَّ، يتيظثؤشة زةيةندي
 ًطؤظ ئةوةى واتاى باؾةكةى، اليةُة بة غةضدمساُة زاُاْ" خؤ هةدياتي "ئةواُيسيلة
  خبواظيَت. ئةواُيسيلةيؿي بؤ ئةوا زةخواظيَت، خؤى بؤ و خؤؾيسةويَت
 هة "خؤ هةوةية ًةبةغت و ثيَسةطوتطيَت ي37"ؾو" شيَّ، ينيَطةتيظ زةيةندي

 خؤى بؤ ًطؤظ ئةوةى واتا خطاثةكةى، اليةُة بة غةضدمساُة زاُاْ"، ئةواُيسيلة دياتي
 ُةخواظيَت. ئةواُيسيلةيؿي بؤ ئةوا ُاخيواظيَت، و خؤؾيِاويَت
 ضةضاوكطزُي كة ،ثيَواى ضوازطؤشةى زةطوتطيَت ثيَياْ يةكسيسا، هةتةن ؾو و دؤُط

  ًطؤيياُة. ضةفتاضُواُسُي و ًطؤظبووْ بؤ ثيَوةضة باؾرتيّ ضواضطؤؾةية، ئةَ
 بةجمؤضةية: ضةٓةُسة، زوو ئةَ ثوخيت ضووُلطزُةوةيةكي

 "دؤُط" هة ًةبةغت "ئةضكِاغي"ية. ياْ "دؤُط" شيَّ، يثؤشةتيظ زةيةندي
 خؤتسا هةتةن سةظزةكةيت كة بِويَِيت، ضةفتاض وةٓا ئةواُيسيلةزا هةتةن هةوةى بطيَتيية
 بؤ زةكةيت، ثةغةُس خؤتي بؤ ةوةىئ زيلة، طوتِيَلي بة بِويَِّ. ضةفتاض

 و خؤؾسةويَت ئةواُيسيلةى ٓةية دؤُطي كةغةى ئةو بلة. ثةغةُس ئةواُيسيلةيؿي
 هةثيَـ ئةواُيسيلة بةضشةوةُسي تاكيَم وةٓا خؤيةتى، ٓاوضةؾِةكاُي ُيطةضاُي

 بةظياُي كة ُاطةضِيَت، خؤيسا غووزي بةزواى ٓةضطيع و زازةُيَت خؤى بةضشةوةُسي
 و ئاضاًي بطوتطيَت دؤُط ثطةُػيجي بِةًاى هةغةض ئةطةض بيَت. ةئةواُيسيل
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 هةًةية، ًةبةغت ئةوا سلوًةتةكةيةوة، بة ثةيوةغتة ٓةضيٌَيَم، ٓةض خؤؾطوظةضاُي
 ئةوا بِويَِّ، ضةفتاض ؾياوة، دؤضةى بةو بةتةًةُةكاُسا، هةتةن باآلتطةكاْ "ئةطةض كة:

 دؤضةى بةو طةوضةكاُسا، هةتةن ئةواْ ضئةطة زةُويَِّ، ظيطةكاُة ضةفتاضيَلي خةَهليـ
 ئةواْ ئةطةض زةبّ، بطاياُة خاكةضِاييةكي فيَطى خةَهليـ ئةوا بِويَِّ، ضةفتاض ؾياوة،
 ضةفتاض وةٓا خةَهليـ ئةوا ٓةبيَنت، زهؤظاُاُةياْ ضةفتاضيَلي ُةزاضةكاُسا و طةدماْ هةتةن

 (22 بةُسي ًةظْ، )فيَطكاضى زةُويَِّ".
 ضةؾِسؤغيت"ية. ياْ "ًطؤظسؤغيت ياْ "ؾو" شيَّ، ينيَطةتيظ زةيةندي

 بؤ ئةوا ُاظاُي، ضةوا بة خؤتى بؤ ؾتةى ئةو كة هةوةى، بطيَتيية "ؾو" هة ًةبةغت
 ُاكةيت، ثةغةُس خؤتي بؤ ئةوةى زيلة، طوتِيَلي بة ًةظاُة. ضةوا بة ئةواُيسيلةيؿي

 ئةواُيسيلة ةوةىئ هةبةض ٓةية، )ؾو(ي كةغةى ئةو ًةكة. ثةغةُس ئةواُيسيلةيؿي بؤ
 تيَطةيؿتِيَلي ئةوةى هةبةض و ثيَِاطةيةُيَت ظياُياْ ٓةضطيع زازةُيَت، خؤى دياتي هة

 خؤى ٓاوضةؾِةكاُي هةتةن ٓةية، زيلةوة ًطؤظةكاُي و ًطؤظايةتي هةباضةى زضوغيت
 هةغةض كةغةى ئةو زةشيت. ئاضاًيسا و ئاؾيت هة ٓؤيةوة، بةَ و زةكات ٓاوزةضزي

 ثيَويػت خؤى فةضًاُساضةكاُي بؤ "ئةوةى زةُويَِيَت: ضةفتاض ؾو ثطةُػيجي بِةًاى
 بةضفةضًاُةكاُي بؤ ئةوةى ُاظاُيَت، ضةواي بة بةضفةضًاُةكاُيـ بة غةباضةت ئةوا ُيية،

 بؤ ئةوةى ُاظاُيَت. ضةواي بة فةضًاُساضةكاُيـ بة غةباضةت ئةوا ُيية، ثيَويػت
 ُاظاُيَت، ضةواي بة ئةوالتطيـ اكةكاُيت هةباضةى ئةوا ُايةويَت، خؤى الى تاكةكاُي

 بة خؤيؿي الى تاكةكاُي بؤ ئةوا ُاظاُيَت، ضةواى بة ئةوالتط تاكةكاُي بؤ ئةوةى
 الى هة ئةوا بٔيَِطيَت، بةكاض ضاغت الى هة ُاظاُيَت ضةواى بة ئةوةى ُاظاُيَت. ثيَويػت
 ضاغتيـ الى هة ةوائ ُاظاُيَت، ضةواي بة ضةخ الى هة ئةوةى ُآيَِيَت، بةكاضي ضةثيـ
 (23 بةُسي ًةظْ، )فيَطكاضى ُآيَِيَت". بةكاضى

 ثطةُػيجي بةجمؤضة، شيَّ. بةطةضِخػتين بة يةكػاُة ؾو، و دؤُط بةطةضِخػتين
 ٓةضكةغيَم و تاكة ثةضوةضزةيي و ًؤضاَهي شياُي بةٓيَعي ثايةى ؾو"، و "دؤُط
 ؾو( و )دؤُط ثيَواْ" ؤؾةى"ضواضط هة غووز خؤى، ضةفتاضي بةٓاثيَساُي بؤ زةتواُيَت
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 هة يةكيَم بؤ طوتاضزاْ كاتى هة كؤُفوؾيؤؽ، "ًاًؤغتا طوتطاوة: وةضبططيَت.
 ثطةُػيجيَلي بؤ ًّ فيَطكاضييةكاُي ٓةًوو طوتوويةتي: ،38"ؾاْ" ُاوي بة ؾاططزةكاُي

 ًاًؤغتا كاتيَم وةٓاية. ضاغيت بة زايةوة: وةآلًي 39"ظيَِط" زةطةضِيَِةوة. تان
 طوتِة هةو ًاًؤغتا ًةبةغيت ثطغي: ظيَِطياْ هة ؾاططزةكاْ ةدئَيَؿت،ب كؤضِةكةى

 "دؤُط ثطةُػيجي هة ًاًؤغتا فيَطكاضييةكاُي ٓةًوو زايةوة: وةآلًي ظيَِط بوو؟ ضي
 بةؾي )طوتاضةكاْ، بةؽ". و ئةًةية ًاًؤغتا ًةبةغيت زةبيَتةوة، ثوخت ؾو"زا و

 شيَّ "ئايا زةَهيَت: )ًطؤظايةتي( شيَّ بةكاضٓيَِاُي ئاغاْ هةباضةى كؤُفوؾيؤؽ (.15،4
  (29،7 بةؾي )طوتاضةكاْ، ًِة". الى ئةوة مب، شيَّ خواظياضى ًّ ئةطةض زووضةزةغتة؟

 
  40لي 2-2-3

 و ضواَهةتي شياُي هة ًطؤظة ضيَِويَِيلاضي و شيَّ زةضةكي ضةُطساُةوةى كة "هي"،
 هيَي، ًةبةغت و زيَت يِاْ"ثيَؿ ُةضييت و "زاب واتاى بة ظاضاوةزا هة كؤًةآليةتيسا،

 واتاب ٓةَهططي "هي" ظاضاوةى زيَطيِة. ضايين ثيَؿيِاُي ُةضييت و زاب ثاضاغتين
 ثيَويػتبووُي بةثيَي تان كة ضةفتاضاُةية، ئةو ٓةًوو هةخؤططى و بةضفطاواْ

 ثيَويػيت بةثيَي دياواظةكاْ تاكة ئةوةى هةبةض زةضيسةخات. خؤيسا هة ٓةهوًةضدةكاْ
 منووُة، بؤ زةُويَِّ. دياواظ ضةفتاضى ضةُسيّ دياواظةكاُسا، ؾويَِة و كات هة ئةزةب،

 بيَطاُةكاُسا هةتةن كة بِويَِيَت، ضةفتاض بةجمؤضة خؤى خعًةكاُي هةتةن ًطؤظ ُابيَت
 )ضؤُييَت ئاييين ُةضييت و زاب منووُة: بؤ ٓةية، دياواظي ضةُسيّ هي زةيِويَِيَت.
 بةضط و دى ُةضييت ئةواُيسيلةزا، هةتةن ةكلةوتّبةضي ُةضييت و زاب ثاضِاُةوة(،

 و فةضًاُساض ُيَواْ ثةيوةُسي )منووُةى دياواظةكاْ ثةوةُسيية ُةضييت و زاب ثؤؾني،
 ثيَؿيِاْ ُةضييت و زاب ٓؤططى و خواظياض ٓةضضةُسة كؤُفوؾيؤؽ و...(. فةضًاُبةض
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 باوةضِيي ئةو اُياْ.كةخمةضدييةك و ئاغاُي هةغةض زةكطزةوة دةخيت ٓةًيؿة بةآلَ بوو،
 ض بجطغيَت هةخؤى زةبيَت بيَت، ًةضديَلسا و ٓةي ٓةض هة ًطؤظ ضةؾِيَم، ٓةض بة وابوو

  ضةفتاضبِويَِيَت. بةجمؤضة ثيَويػتة و ؾياوة ٓةهوًةضدةزا ئةو هةتةن ضةفتاضُواُسُيَم
 كاضي، ططُطرتيّ و خؤؾويػتِة "ًطؤظايةتي، زةيطوت: كؤُفوؾيؤؽ

 ططُطرتيّ و ٓةضؾتيَلة زضوغيت ئةدماًساُي ًياُةضِةوي، خعًاُة. خؤؾةويػتين
 بة غةباضةت خؤؾةويػيت ثوةكاُي ضةضاوكطزُي ثيَؿيِاْ. بؤ بةٓازاُاُة كاضى،
 ُةضيتةكاْ و زاب كاضى ثيَؿيِاْ، بة غةباضةت بةٓازاُاْ ثوةكاُي و خعًاْ

  (.6،2 بةؾي ًياُةضِةوي، )ضيَباظي )هي(ـة".
 غةضضاوة هةوةوة كؤًةآليةتييةكاْ ثؿيَويية و ئاَهؤظي وابوو باوةضِيي كؤُفوؾيؤؽ

 ًطؤظةكاْ، ثتةوي ثةيوةُسي ٓؤى زةبيَتة كة زيَطيّ، ضايين ُةضييت و زاب كة زةططيَت،
 هة دطة ُيية ضاضةيةكٌاْ كؤًةَهطة، زيػجويِلطزُي و ضيَلدػنت بؤ و فةضاًؤؾلطاوة

 ئةوةى هةبةض ُةضيتاُة، و بزا ئةو ثاضاغتين و ثيَؿيِاْ ُةضييت و زاب بؤ طةضِاُةوة
 طؿيت خؤؾطوظةضاُي خواظياضى و زةُواُس ضةفتاضياْ ئةزةبةوة و ًياُةضِةوي بة ثيَؿيِاْ

 كؤُفوؾيؤؽ ضووةوة، هةَ بوو. خؤؾطوظةضاْ و ًياُةضِةو كؤًةَهطاكةياْ ئةوا بووْ،
 ئةو  خطاثةيي بةٓؤى ئةوا زةضبلةويَت، كةغيَلسا هة خطاثةكاضييةن ئةطةض زةيطوت

 و ئةضكةكاُي ئةدماًساُي هة ئةوة كةًتةضخةًي بةٓؤى تةُٔا بةَهلو يية،ُ
 زاُاُي بؤ كةواتة، ثيَويػتة(. كة دؤضةى، )بةو ُةضيتةكاْ و زاب ضةضاوُةكطزُي
 بة ضةفتاضُواُسْ ُةضييت و زاب ثيَويػتة كؤًةَهطةزت، هة ضةفتاضُواُسْ ٓةًآةُطي

 باؾرت كؤًةَهطةزا هة تاكةكاْ ُيَواْ ةيوةُسيث ئةوةى بؤ بسضيَت ئةدماَ تايبةتي وضزييةكي
 بطات. يةكػاُي بة كؤًةآليةتي ًؤضاَهي و ببيَت

 بة بةَهلو ضةفتاض، و طوتاض بة تةُٔا ُة تاكةكاْ كة وابوو، باوةضِيي كؤُفوؾيؤؽ
 غؤظة وضوشاُسُي هة ٓةية ٓؤؾػاًلةضى تواُػتيَلي كة-ًؤغيقاف ٓاوكاضى

 ٓةَهبةت بلةْ. ًاًةَهة و زامبةظضيَِّ ثةيوةُسي سيسايةك هةتةن زةتواُّ -ًطؤييةكاُسا
 ببيَتة بؿيَت كة بوو، تةُسضوغت ًؤغيقايةكي ًؤغيقا، هة ئةو ًةبةغيت
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 ئاضاًي. و خؤؾي بة ٓةغتلطزْ ٓؤى ببيَتة و زةضووْ و ضؤح ئيؤاًبةخؿي
 دةوٓةضي ًطؤظ ُابيَت كة زةكطزةوة، ئةوة هةغةض دةخيت كؤُفوؾيؤؽ بيَت، ٓةضضؤُيَم

ؤف ُاوةكياُة خؤؾي و طؤظايةتيً ة ضوُلة بلات، فةضًا  ثةيوةُسي بؤ ٓؤكاضيَم زةّب ئةوُا
 ًطؤيي دةوٓةضى كةغيَم "ئةطةض زةيطوت: ئةو ثةيوةُسياُة. ئةَ كاضيطةضييةكاُي و زضوغتلطزْ

 ُةبيَت، ًطؤيي دةوٓةضى كةغيَت بلات؟ ئةو بؤ ضي زةؾيَت ُةضيت و زاب ئةوا ُةبيَت، )شيَّ(ي
يَت يقاًؤغ ئةوا  ئةطةض وابوو باوةضٍِِيي ئةو (3،3 بةؾي )طوتاضةكاْ، بلات؟". ئةو بؤ ضي زةتوُا
 تايبةةمةُسييَت و كاضيطةضيي غةضضاوةى زةبيَتة ئةوا ططتبيَت، غةضضاوةى ثاكةوة زةضووُيَلي هة هي

اغةى هي، ضاغتيياُةى ضةضاوكطزُي بة و زةزات، ُيؿاْ )شيَّ( ًطؤظ باؾي  ثتةوتط كؤًةَهطة ِب
 بةو ٓةض زةطوظةضيَِّ، شياْ يةكرتقبوَهلطزُسا و هيَبوضزةيي و ئاؾيت زؤخي هة خةَهلي و ةبيَتز

  زةشياْ. وةٓا زيَطّي ضايين خةَهلي دؤضةى
 هةغةض دةخيت كؤًةَهطةزا، هة ًياُةضِةوي ئاضاى ٓيَِاُة بؤ كؤُفوؾيؤؽ

 ضايين ضيتةكاُيُة و زاب هة كةهةثووضيَم وةكو زةكطزةوة ًطؤيي ثةيوةُسي زاًةظضاُسُي
 ثةيوةُسي زاضِؾت. ثيَِذةًني" "ثةيوةُسي ُاووُيؿاُي بة تيؤضييةكي و زيَطيّ،

 كؤُفوؾيؤؽ بةضٓةًةكاُي هة يةكيَم هة هي، زياضى ضاغتيِةيةكي وةكو ثيَِذةًني
 ٓاتووة: خواضةوة ؾيَوةيةى بةَ (19،2،7 بةؾي ُةضيتةكاْ، و زاب )كتييَب
 كوضِيـ و بيَت زآلوا كوضِةكةيسا هةتةن زةبيَت باون كوضِ: و باون ثةيوةُسيي -1
 بةديَبٔيَِيَت. خؤى ًِساآلُةى ئةضكي باوكي، بة غةباضةت زةبيَت
 بطا و بِويَِيَت طةوضةيي زةبيَت طةوضة بطا بطوون: بطا و طةوضة بطا ثةيوةُسيي -2

  بلات. ديَبةديَ طةوضة بطا فةضًاُةكاُي ثيَويػتة بطووكيـ
 شُةكةى، بة غةباضةت زةبيَت ثياوةكة )ٓاوغةض(: يَطزً و شْ ثةيوةُسيي -3

 بيَت. ًيَطزةكةى طويَطِايةَهي ثيَويػتة شُيـ و بِويَِيَـت ًياُةضِةواُة ضةفتاضيَلي
 ًئطةباُاُة ضةفتاضى بطووكسا هةتةن زةبيَت طةوضة بطوون: و طةوضة ثةيوةُسيي -4

  بلات. طةوضةكة ثاغةواُي ثيَويػتة بطووكيـ و بِويَِيَت
 بة غةباضةت زةبيَت غةضوةض كؤيوة(: و ئاغا )ياْ بةُسة و غةضوةض ثةيوةُسي -5
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 ٓةبيَت. غةضوةضةكةى بؤ وةفاى ثيَويػتة بةُسةكةيـ و بيَت ضاكةخواظ بةُسةكةى،
 ،2 بةؾي ًياُةضِةوي، زيلةيـ)ضيَباظي ؾويَين هة ثةيوةُسيية ثيَِر ئةَ ٓةَهبةت

 "ثةيوةُسيي بطوون"، و طةوضة "ثةيوةُسيي دياتي هة كتيَبةزا هةو باغلطاوْ، (زا9
 ٓاتووة. ٓاوضِيَ" هةتةن ٓاوضِيَ

اغة خيَعاْ، غيَِتةضى ئةوةى هةبةض ةًاى و ِب  كؤُفوؾيؤؽ ئةوا ًطؤيية، كؤًةَهطةى ِب
 ئةطةض وابوو باوةضِيي و زةكطزةوة خيَعاْ ُيَو تاكةكاُي باؾةكاُي ثةيوةُسيية هةغةض دةخيت

سا، ِتةضىغيَ ُيَو هة ثةيوةُسييةكاْ ، باف و طوضِ و طةضَ خيَعُا  ثةيوةُسيية ئةوا ّب
. باف و طوضِ و طةضَ كؤًةآليةتييةكاُيـ  هة غةضةتا ثةيوةُسييةكةى غيَ ئةوةية هةبةض زةّب

 ثيَِذةًيـ ثةيوةُسيي ضاغتييةكاُي هة ٓةُسيَم و خيَعاْ بة تايبةتّ ثةيوةُسييةكة، ثيَِر
ييةوة. ثةيوةُسي بة ثةيوةغتة ي ثةيوةُسي ططُطي بة ةباضةتغ خيَعُا  طوتطاوة: خيَعُا

 و 41ضةُط زةُطي وةكو ًِساَهةكةى، و شُةكةي هةتةن ٓاوغةض ؾازوًاُاُةى "خؤؾةويػيت
 زةبيَت. ثايةزاض و قبوَهلطاو ٓاضًؤُييةكة ئةوا ٓةَهبلةْ، بةيةكةوة بطاكاْ كاتيَم ية.42ضؤبابة
 ًِسايَ و شْ ؾرييين و خؤؾي ظؤضتطيّ ةه ئةوا بيت، ًياُةضِةو خيَعاُسا هةتةن ئةطةض كةواتة

 (.42 ،1 بةؾي ًياُةضِةوي، )ضيَباظي زةبيت". بةٓطةًةُس
ةضِةتيرتّي و ططُطرتّي ًِساَهةكةى، و باون ثةيوةُسيي كؤُفوؾيؤؽ، تيَطِواُيين بة  و ثةيوةُسي ِب

ة ٓةًوو غةضضاوةى ا ُةن و ثةيوةُسييةكُا سويَتيسا، هةكاتي ٓةض تةُٔ  ًطزُـي زواى تزةبيَ بةَهلو ظِي
بةضزا، هة ٓةبيَت. ٓةض هةباون ضيَعططّت ي بؤ غةضؾاُييةتي ئةضكي باوكيـ بةضُا  و خؤؾطوظةضُا

 بلات ثةضوةضزة باف غيفةتي ضةُسّي بة ًِساَهةكاُي و بسات ٓةويَ خيَعْا ُيَو تاكةكاُي تةُسضوغيت
ةى باؾرتّي ًِساَهةكاُي بؤ خؤي و  .(9)بيَت ًؤضاَهي منوُو

 شياُساية، هة باوكت ئةوكاتةى "تا زةَهيَـت: باون ضيَعي ثاضاغتين باضةىهة كؤُفوؾيؤؽ
 ئةوا بةدئَيَؿت، شياُي باوكت كاتةى ئةو و بِويَِيت، ضةفتاض ئةو ويػيت بةثيَي زةبيَت

                                                           

 ضةُط: غاظيَلي شيَساضة، كة سةوت غيٌي ٓةية و بة ثةدمة هيَسةزضيَت. )وةضطيَطِ( -41

 غاظيَلي كؤُة و هة تاض زةضيَت. )وةضطيَط( - 42
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 ًاوةى بؤ ٓةبوو ئةوةت تواُػيت تؤ ئةطةض خؤت. منووُةى بلةيتة ئةو ضةفتاضةكاُي زةبيَت
 تؤ زةؾيَت ؾيَوةيةزا هةو ئةوا مبيَِيتةوة، باوكت ضةفتاضُوييَن اظيؾيَو ٓةًاْ هةغةض غايَ غيَ

 و زايم كاتةى ئةو "تا (.11 ،1 بةؾي )طوتاضةكاْ، زابِطيَيت". ديَططةوة ًِساَهيَلي وةكو
 شياُياْ كاتيَم بيت، ئةواُسا خعًةتي هة ُةضيتةكاْ بةثيَي ثيَويػتة شياُساْ، هة باوكت

 ضابططيت((. بةضظ يازياْ ئةوة زواى و بػجيَطيت بةخاكياْ يتةكاُْةض بةثيَي زةبيَت دئَيَؿت،
 ًِسايَ باؾبووُي "ئةًطِؤكة زةَهيَت: باؾةوة ًِساَهي هةباضةى ئةو (.5 ،2 بةؾي )طوتاضةكاْ،

 كةغيَم ٓةًوو كاضة ئةَ بةآلَ زيَت، باون و زايم خواضزُي زابيِلطزُي تواُػيت ًاُاي بة
 ض ئةوا ُةبيَت، ُيَوةزا هةَ ضيَعططتِيَم ئةطةض زةزات. اًيئةدم غةطيـ و ئةغح بؤ تةُاُةت

 ئةضكي هةباضةى ئةو (.7 ،2 بةؾي )طوتاضةكاْ، ٓةية؟" كاضةزا زوو ئةَ ُيَواْ هة دياواظييةن
 هةواُةية زاية، باوكي و زايم خعًةتي هة ًِساَهةى ئةو طوتي: "ًاًؤغتا زةَهيَت: ًِساهيَـ
 ُةكةْ، قبويَ ئةوة ئةواْ ئةطةض بةآلَ بطؤضِيَت، طؤضِاْ ئةواْ تيَطِواُيين خبواظيَت كات ٓةُسيَم

 ُاضِةظايةتي ثيَويػتة و بلةويَتةوة زووض هيَياْ ُابيَت بططيَت، ضيَعياْ زةبيَت ًِساَهةكة ئةوا
 ٓةوَهي ًِساَهةكة ئةوةية ؾت باؾرتيّ ظيِسووْ، باوكي و زايلي كاتةى ئةو تا زةضُةبطِيَت.

 و ضووْ ًةبةغتةكةى زةبيَت كطز، طةؾيت ئةطةضيـ ُةزات، وةزضيَصًا و زووض طةؾيت
  (.19-18 ،4 بةؾي )طوتاضةكاْ، بيَت". ئاؾلطا
 كة زةكات، ثيَِاغة دؤضة بةَ ٓةضيٌَةكةى خةَهلي ضاكةى ئةو كة زةغتةآلتساضيَلسا، وةآلًي هة
 زةهَيَت: فوؾيؤؽكؤُ ئةوا زةزات، ٓةوايَ بةو زش كوضِةكةى ئةوا بسظيَت، ًةضِيَم باوكيَم ئةطةض

ًيين باؾي "خةَهلي  ضاو كوضِةكة و زةثؤؾيَت كوضِةكةى ٓةَهةى هة ضاو باون ُني، بةجمؤضة ًّ غةضظة
 (.18 ،13 بةؾي )طوتاضةكاْ، ئةًةية". ضاغيت زةثؤؾيَت. ئةو ٓةَهةى هة

 هة "ئةواْ زةَهيَت: ُةضيتةكاُياْ و زاب و ثيَؿيِاْ ثاضاغتين هةباضةى كؤُفوؾيؤؽ
 ًؤغيقاى زةزا، ئةدماَ ثيَؿيِاُياْ ضةمسي و ضيَ كؤزةبووُةوة، ووباثرياُياْبا ؾويَين

 ثيَؿيِاُياْ الى كة ضازةططت، بةضظ كةغاُةياْ ئةو يازي ئةواْ زةشةُي. ثيَؿووتطةكاُياْ
 ئةواُيـ خؤؾياُسةويػنت، ثيَؿيِاُياْ كةغاُةى ئةو زاُطابوو، بؤ ضيَعياْ

 زةتطوت كة زةكطز، ًطزووةكاُياْ خعًةتي يَمبةدؤض ئةواْ بةجمؤضة، خؤؾياُسةويػنت.
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 ٓيَؿتاف زةتطوت كة زةكطز، ضؤيؿتووةكاُياْ خعًةتي وةٓا ئةواْ ظيِسووْ، ٓيَؿتاف
 ًولةضي ظةوي، و ئامساْ بؤ قوضباُي ضةمسي و ضيَ ئةدماًساُي بة ئةواْ ُيَوياُساْ. هة

 ثةضغتطاى هة قوضباُي )غطوت( كوهيت ديَبةديَلطزُي بة ئةواْ زةبووْ، خوزاوةُس
 كوهيت واتاى هة كةغةى ئةو زةططت. ثيَؿيِاُياْ يازكطزُةوةى ضيَعي باووباثرياُياُسا،

 ثيَؿيِاْ بؤ قوضباُيلطزْ واتاى هة ٓاوكات و تيَسةطات ظةوي و ئامساْ بؤ قوضباُيلطزْ
 كة بلات، ٓةضيٌَةكةزا بةغةض فةضًاُطِةوايي زةتواُيَت ئاضاًييةوة بة وةٓا زةطات،

 (60-58 ،1 بةؾي ًياُةضِةوي، )ضيَباظي زةكات". خؤى زةغيت هةثي غةيطى يزةَهيَ
 و خيَعاْ بة ثةيوةغنت كة-كؤُفوؾيؤغي )فةظيوةت(ةكةى(10)ئاكاضباؾيي ثيَِر

 هة: بطيَتني -كؤًةَهطاوة
: بةبيَ ًطؤظايةتي، ئةوا ٓيض فةظيوةتيَم ُاًيَِيَتةوة. ئةَ مسؤييياْ  43ذيَو -1

 ت بة زايم و باون و ًِساَهةكاُييةوة. فةظيوةتة ثةيوةغت زةبيَ
 : ئةَ فةظيوةتة ثةيوةغتة بة ثةيوةُسيي ُيَواْ غةضوةض و بةُسة.ميانةزِةويياْ  44يي -2
: ئةَ فةظيوة ثةيوةغتة بة ثةيوةُسيي ُيَواْ شْ و نةزيتةكاى و دابياْ  45هي -3

 ًيَطزةوة.
يَواْ بطاطةوضة و : ئةَ فةظيوةتة ثةيوةغتة بة ثةيوةُسي ُداناييياْ  46جي -4

 بطابطووكةوة.
هة فيلط، طوتاض و كطزاضزا: ئةَ فةظيوةتة ثةيوةغتة بة  زاضتطؤييياْ  47ضني -5

 ثةيوةُسيي ُيَواْ طةوضة و بطووكةوة.
كة ثةيوةغنت -(9، 2غيَ فةظيوةتةكةى كؤُفوؾيؤغي )ضيَباظي ًياُةضِةوي، بةؾي 

 بطيَتني هة: -بة تاكي ًطؤييةوة
                                                           

43 -Ren  

44 -Yi  

45 -Li  

46-Zhi  

47 -Xin  



 

43 

 ْ و ضاضِايي هةُيَو زةبات.، كة طوًادانايي -1
 )ياْ ًطؤظايةتي(، كة زةبيَتة ٓؤى ئاضاًيي زةضووْ. مسؤيي -2
 )ياْ ؾةٓاًةت(، كة ًطؤظ هة تطؽ ضظطاض زةكات. بويَسي -4
 

 48زي جوى 3-2-3
زواى كؤتايئيَِاْ بة هيَلؤَهيِةوة هة "شيَّ" و "هي"، ئةوا ثيَويػت زةكات 

زاُا"، كة ًطؤظيي ئايسياهيي ئاًاشة بلطيَت بة "دوْ ظي" ياْ "ًطؤظي 
كؤُفوؾيؤغة، ٓةضضةُسة باغةكاُي ثيَؿووتط "شيَّ" و "هي"، هيَلساُةوة و ضاظةكطزُي 
ئةزطاض و تايبةةمةُسييةكاُي ًطؤظي زاُا ياْ فةضظاُةية. ظاضاوةى "دوْ ظي" بةض هة 
كؤُفوؾيؤؽ، هة بِةضِةتسا بؤ ئاضيػتؤكطاتييةن بةكاض زةٓات، كة ضةفتاضيَلي 

بةآلَ كؤُفوؾيؤؽ واتايةكي تاظةى بةَ  ز،اُاُة و ئاضيػتؤكطاتيياُةى زةُواْخاُةز
 ظاضاوةية بةخؿي، كة ٓةًاْ ًطؤظي زاُاية. 

ًطؤظي زاُا، ًطؤظي ئايسياهيي كؤُفوؾيؤؽ و ٓةَهططى ٓةًوو فةظيوةتة 
ًطؤييةكاُة. دوْ ظي، هةبةض ئةوةى هة ُاوةضؤكسا ٓةَهططى شيَِة، ئةوا هة ضواَهةتيؿسا 

ِةى هي زةزاتةوة. بة طوتِيَلي زيلة، ئةو ئاويَِةى تةواوي شيَّ و هي و، ٓةًوو ويَ
فةظيوةتة ًطؤييةكاُة. ًطؤظي زاُا بة ثيَِر تايبةةمةُسي)خةغَوةت( ضاظاوةتةوة 

 (:6، 17، بةؾي طوتاضةكاْ)
: ئةطةض ثؿووزضيَص و هةغةض خؤبيت، ئةوا ٓيض بيَ ضيَعييةكت هةضةزخؤيي -

 بةضاُبةض ُاكطيَت.
 : ئةطةض بةخؿِسة بيت، ئةوا ٓةًوو ؾتيَلت زةبيَت.بةخصهةدةيي -
 : ئةطةض ضاغتطؤ بيت، ئةوا باوةضِثيَلطاو زةبيت.زاضتطؤيي -
 : ئةطةض دسييةتت ٓةبيَت، ئةوا بة زةضةدماًي باف زةطةيت.جديي -
.خؤشةويطتيي -  : ئةطةض خؤؾةويػتيت ٓةبيَت، ئةوا خةَهلي هة خعًةتت زازةّب
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غازة و ضاغتلاضة. ئةو بةو دؤضةى خؤى باف و ثةضوةضزة كطزووة،  ًطؤظي زاُا،
ئةوا ًةبةغتييةتي ئةواُيسيلةيـ باف و ثةضوةضزة بلات، ئةو خاوةُي ًياُةضِةويية 
هة ٓعض و كطزاضزا. ئةو بةض هة ئةدماًساُي ٓةض كاض و كطزُي ٓةض قػةيةكسا، 

. "ًطؤظي زاُا، هة طوتاضزا (11)تيَطِازةًيَِيَت و ضاغتطؤيي هة طوتاض و كطزاضيسا ٓةية
(. "ًطؤظي زاُا، هة 24، 4، بةؾي طوتاضةكاْزووضُواضِ و هة كطزاضزا ثايةزاضة". )

ضةفتاضُواُسُسا، خؤى بةزووضزةططيَت هة بيَ ؾةضًي و هووتبةضظيي،... ًطؤظي زاُا هة 
(. 4 ،8، بةؾي طوتاضةكاْطوتاضزاُسا، زووضزةكةويَتةوة هة فطةويَصيي و خطاثويَصي". )

 (.36، 15، بةؾي طوتاضةكاْ"ًطؤظي زاُا، وضزبيِة، بةآلَ توُسوتيص ُيية". )
كؤُفوؾيؤؽ زةَهيَت: "ًطؤظي ًةظْ غةضباضى ئةوةى ًياُةضِةوة، بةآلَ ؾويَّ ضَويتاْ 
( ُاكةويَت، ًطؤظي بطوون غةضباضى ئةوةى ًياُةضِةو ُيية، ؾويَّ ضَويتاْ )ياْ  )عوَا

(. "ًطؤظي ًةظْ ئةوةى زةخيواظيَت الى 3، 13، بةؾي اضةكاْطوتضةؾةخةَهم( زةكةويَت". )
خؤى ٓةيةتي، بةآلَ ًطؤظي بطوون ئةوةى طةضةكييةتي الى يةكيَلي زيلةية". 

(. "ًطؤظي ًةظْ ُيطةضاُي فةظيوةتة، بةآلَ ًطؤظي بطوون 20، 15، بةؾي طوتاضةكاْ)
يَليية، بةآلَ ًطؤظي ُيطةضاُي بةضشةوةُسيية. ًطؤظي ًةظْ خواظياضى زيػجوني و ضيَلوث

(. "ًطؤظي ًةظْ 11، 4، بةؾي طوتاضةكاْبطوون خواظياضيي ثازاؾت و بةضشةوةُسيية". )
غةضدمي غيفةتة ثةغةُسكطاوةكاُي خةَهلي زةزات، ُةن غيفةتة ُاثةغةُسةكاُياْ، بةآلَ 

ةوةية". )  (.16، 12، بةؾي طوتاضةكاًْطؤظي بطوون بةثيَطةوُا

 

 

 ايذياليي(ئ شاري )ياى يؤتؤثيا 3-3
غياغةتي ئايسياهيي كؤُفوؾيؤؽ غياغةتيَلة، كة غةضةدماَ زةطؤضِيَت بؤ 

ياْ "ٓاضًؤُي ًةظْ". ٓةَهبةت  49سلوًةتيَلي دئاُي بة ُاوي "زا تؤُط"
ٓاضًؤُي )ياْ ٓةًآةُطي( ًةظْ، كة غةضةدماًةكةى كؤًةَهطايةكي يةكيَيت و 
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اْ ساكٍ(يَلي زاُا )كة هة ٓاضًؤُي ًياُةضِةوة، كاتيَم زةغتةبةض زةبيَت، كة غةضوةض)ي
و ًياُةضِةوي ضؤسي بةٓطةًةُسة( فةضًاُطِةوايي بلات بؤ ئةوةى هة غايةيسا، 
خةَهليـ بةثيَي زائؤ ضةفتاضبِويَِّ و بة ٓاضًؤُي و ًياُةضِةوي بطةْ. بةَ ؾيَوةيةية، 

 كة يؤتؤثيا )كؤًةَهطاي ئايسياهيي( زيَتة ئاضاوة. 
 ، ثةضةغةُسُي كؤًةآليةتي بة غيَ قؤُاغسا تيَجةضِيوة:بة تيَطِواُيين كؤُفوؾيؤؽ

 قؤُاغي ُاضيَلدطاويي ئاؾلطا. يةكةم، قؤناغي
 قؤُاغي ئاضاًي بطوون. دووةم، قؤناغي
 قؤُاغي ٓاضًؤُيي ًةظْ. ضيَيةم، قؤناغي

كؤُفوؾيؤؽ بةٓؤى ئةو ثةيوةُسييةى هةتةن كوهتووض و زاب و ُةضيتةكاُي ضايين 
يي وابوو هة ضؤشطاضاُي كؤُي ضايِسا، سلوًةتيَلي ئايسياهيي بة كؤُسا ٓةيبوو، باوةضِ

ٓاضًؤُييةكي ًةظُةوة بووُي ٓةبووة. ئةو بةجمؤضة باغة هة ٓاضًؤُي ًةظُي ئةو 
ضؤشطاضاُة: "ئةو كاتة، كة بةثيَي زائؤ كاض زةكطا، ضؤسيَلي ٓاوبةف و طؿيت، كة هة 

ٓوُةضةكاْ، ضةُسيّ ثؤغيت شيَط ئامساْ بوو، سوكٌي زةكطز. ًطؤظة كاضاًة و بة 
ؾايػتةياْ ثيَسةبةخؿطا و ضاغتطؤيي ئةواْ تؤوي بطايةتي زةضاُس. هةَ ضووةوة، 
خةَهلي تةُٔا باون و زايلي خؤياْ خؤؾِةزةويػت و تةُٔا ًِساآلُي خؤياْ 
طةضةكِةبووْ، ئةواْ ثةضغتاضيي بة تةًةُةكاُياْ زةكطز تا كاتي ًطزْ، بؤ بة 

اْ، ئاًطاظي شياُياْ زابني زةكطز، هةتةن بيَوةكاْ ًئطةباْ ٓيَعةكاْ، كاض و بؤ طةدم
بووْ، ئاطازاضى ٓةتيواْ و بيَلةغاْ و ٓةضوةٓا ئاطازاضى ُةخؤؾةكاُيـ زةبووْ. هةو 
ؾتاُة بيَعاض بووْ، كة بة بئَوزةيي هيَطة و هةويَ زةضِشاْ و ٓيض ؾتيَلياْ بؤ غووزي 

ٓيَعي بةكاض ُةٓاتوو بيَعاض بووْ و  خؤياْ كةَهةكة ُةزةكطز، ئةواْ هة تواُػت و
غةضباضى ٓةًوو ئةًاُة، ئةًاُةياْ بؤ غووز و بةضشةوةُسي تايبةتي خؤياْ بةكاض 
ُةزةٓيَِا. بةجمؤضة بوو، كة ًةيوي خؤثةضغيت بواضى طةؾةكطزُي ُةبوو، زظ و ضةتة و 

وة بوو بيَ ضيَطط و خياُةتلاضاْ هةَ ُيَوةزا ُةبووْ، بة دؤضيَم زةضطاى ٓةضًاَهيَم كطا
ئةوةى ٓيض تطغيَلياْ هة ٓةض دؤضة ئاظاضزاُيَم ٓةبيَت. ئةو غةضزةًة، غةضزةًي 
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 .(12)(2، 1، 7ٓاضًؤُيي ًةظْ بوو". )كتيَيب زاب و ُةضيتةكاْ، بةؾي 
بة ؾيَوةيةكي طؿيت زةؾيَت بَويَني هة غيػتةًي غياغيي كؤُفوؾيؤغسا، زوو 

كاُي وآلت و طةيؿنت بة سلوًةتيَلي فاكتةض ظؤض ططُط بووْ بؤ ضيفؤضًي كاضوباضة
كة ٓةَهبةت فاكتةضي زووةَ بةُسة -ئايسياهي و كؤًةَهطايةكي ئايسياهي )يؤتؤثيا(

 زيفؤزميهةغةض ٓةبووُي فاكتةضي يةكةَ. زوو فاكتةضي ططُط، بطيَتني هة: 
 ، كة بةجمؤضة ضاظة زةكطيَّ:فؤزمةكاى زيفؤزميو  50دةضتةآلتداز

 
A .ًةبةغت هةوةية غةضوةض و فةضًاُطِةوا، زةبيَت تاكيَلي  :دةضتةآلتداز زيفؤزمي

يَلي زيلة، تاكيَم بيَت بة  اضًؤُي ضؤسي بيَت و بة طوِت ياُةضِةوي وٓ  خؤثةضوةضزة و خاوةُيً 
ُا  ُا(. كةواتة، غةضوةض ثيَويػتة تاكيَلي زا تةواوي ضاظابيَتةوة بة شيَّ و هي )ئةزطاضى ًطؤظي زا

ر  بيَت. كؤُفوؾيؤؽ ظيرَت هةوةى ُيين هةغةض دؤض و ؾيَواظي سلوًةت ضطِ بلاتةوة، غةُض تيَطِوا
ةكةى ئةو، ئةطةض كةغييَت  ِي زةزاتة غةض كةغييَت غةضوةض و ئةزطاضةكاُي. بةثيَي تيَطِوُا
زةغتةآلتساض هئَاتوو و يةكػاخنواظ بيَت، ئةوا بةضِيَوةبةضزُي كاضوباضى وآلت بة ؾيَوةيةكي ؾايػتة 

ةًآةُط  بةضِيَوة زةضيَت و ئةطةضـي كةغييَت غةضوةض ُاؾايػتة و ُايةكػاخنواظ و ٓاضًؤُي وٓ 
ُآةًآةُط زةبيَت.  ٓاضًؤُي و  ة بةضِيَوةبطزُي كاضوباضى وآلتـي ُاؾايػتة و ُا ُاضاضةكييُا بيَت، 
ٓيض  ُيَت ضيفؤَض هةخؤيسا بلات، ئةوا سلوًةت  كؤُفوؾيؤؽ زةَهيَت: "ئةطةض غةضوةض بتوا

َ كيَؿةيةكي ُابيَت، خؤ  يَت ضيفؤض ي ضيفؤضَ هةخؤيسا بلات، ئةي ضؤْ زةتوُا ئةطةض غةضوةض ُةيتوُا
يسيلةزا بلات؟". )طوتاضةكاْ، بةؾي   (. 13، 13هةوُا

كؤُفوؾيؤؽ زاُاُي ًطؤظي ؾايػتة بؤ بةضِيَوةبطزُي كاضوباضى وآلت بة طةضةُيت 
: "ئةطةض ًاُةوةى سلوًةت زازةُيَت. ئةو ضؤشيَم بة فةضًاُطِةواي وياليةتي هوي طوت

، ئةوا سلوًةت باف زةبيَت و  ًطؤظي ؾايػتة هة بةضِيَوةبطزُي كاضوباضةكاُي وآلتسا ٓةّب
بةبيَ بووُي ئةَ ًطؤظاُة، سلوًةت ضووةو ُؿوغتٔيَِاْ زةضيَت. بةضةوثيَؿةوةضووُي 
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، ٓةض بةو دؤضةى طةؾةكطزُي  سلوًةت بة ٓةبووُي ًطؤظي ؾايػتة، كاضةكاُي خيَطا زةّب
وي خيَطاية. سلوًةت وةكو طيايةكي خؤضِغلة. هةَ ضووةوة، كاضى طصوطياى غةضظة

سلوًةت ثةيوةُسي بة كاضطيَطِى ًطؤظاُي ؾايػتةوة ٓةية. ئةَ ًطؤظاُة، بة ئةزطاضى 
سُةوةى بة ئةزطاضى ثةغةُس،  باؾةوة، فةضًاُطِةواكةؾياْ زةضِاظيَتةوة. زةغةآلتساض بؤ خؤ ضاظُا

يطِةويلطزُيـ هة زائؤ بةٓؤى شيَّ )ًطؤظايةتي، ثيَويػتة ثةيطِةوي هة زائؤ بلات، ثة
 (.5-1، 2ًياُةضِةوي تةواوى ضؤسي( زةغتةبةض زةبيَت". )ضيَباظي ًياُةضِةوي، بةؾي 

كؤُفوؾيؤؽ ضاكػاظي زةغتةآلتساض بؤ خؤؾطوظةضاُي خةَهلي بةجمؤضة ؾيسةكاتةوة: 
ؾطوظةضاُي ٓةًوو "زةغتةآلتساضاْ هة ضؤشطاضاُي ضابوضزووزا، هةبةض ئةوةى خواظياضى خؤ

خةَهلي بووْ، بؤية طؤضِاُلاضيياْ هة كاضوباضى وآلتسا زةكطز. بؤ ضيفؤضًلطزْ هة كاضوباضةكاُي 
وآلت، ُاضاض بووْ ضاكػاظي هة خيَعاُي خؤياُسا بلةْ، بؤ ضاكػاظيلطزْ هة كاضوباضى 

سا، زةبوو خؤياْ ثةضوةضزة بلةْ، بؤ ثةضوةضزةكطزُي خؤيؿياْ، ثيَويػت بوو  زيَ و خيَعُا
زةضووُياْ ثان بلةُةوة، بؤ ثاكلطزُةوةى زيَ و زةضووُيـ، ثيَويػت بوو بطِواي ضاغتةقيِةياْ 
ػت زةغتةبةض بلةْ، بؤ  ني و ظُا ٓةبيَت، بؤ بطِواي ضاغتةقيِةف، ُاضاضبووْ ظُا
 . يين سةقيقةتةكاْ ّب ػتيـ، ُاضاض بووْ ويََوي هيَلؤَهيِةوة و ظُا ني و ظُا زةغتةبةضكطزُي ظُا

ػت و  ئةواْ بةٓؤى هيَلؤَهيِةوة و طةضِاْ، سةقيقةتةكاُياْ ُاغي، بؤية بووُة خاوةُي ظُا
ني، ئةوا بووُة خاوةُي بطِواي ضاغتةقيِة، هةبةض  ني، هةبةض ئةوةى بووُة خاوةُي ظاُػت و ظُا ظُا
ئةوةى بووُة خاوةُي بطِواي ضاغتةقيِة، زيَ و زةضووُياْ هة ُاثاكي خاويَّ بؤوة، هةبةض ئةوةى 

و زةضووُياْ هة ُاثاكي خاويَّ بؤوة، بةجمؤضة ثةضوةضزة بووْ بةضٓةَ ٓات، هةبةض ئةوةى  زيَ
ةكاُياْ باف بوو و ضيَلوثيَم كطا، هةبةض ئةوةى  خؤياْ ثةضوةضزة كطز، ئةوا كاضوباضى خيَعُا
ةكاُياْ ضاكػاظي تيَسا كطا، ئةوا كاضوباضةكاُي وآلتيـ ضاكػاظياْ تيَسا كطا و  كاضوباضى خيَعُا
ي  هةبةض ئةوةى كاضوباضةكاُي وآلتيـ ضيَلدطاْ، ئةوا ٓةًوو خةَهلي بة خؤؾطوظةضُا

 .(13)(5-2طةيؿنت". )فيَطكاضى ًةظْ، بةُسي 
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يَت  يين كؤُفوؾيؤؽ، بةَ ئةُساظةيةية، كة زةغتةآلتساضى ؾايػتة زةتوُا بة تيَطِوُا
ي خةَهلي بلات، زةغتةآلتساضى ُاؾايػتةف زةتواُيَت  طةضةُيت ئاغاييـ و خؤؾطوظةضُا

ي خةَهلي خباتة ًةتطغييةوة و واى هيَبلات خطاثرت بيَت هة ٓةض  ئاغاييـ و خؤؾطوظةضُا
ئاشةَهيَلي زضُِسة. زةَهيَّ كؤُفوؾيؤؽ ضؤشيَم هةتةن ؾاططزةكاُي بة زةؾتيَلسا تيَجةضِزةبووْ، 

م هة ؾاططزةكاُي كطز هةو شُة شُيَلياْ بيين، كة هةغةض طؤضِيَم زةططيا. زاواى هة يةكيَ
بجطغّ و بعاُّ بؤضي زةططيت. شُةكة طوتي: "ئةًة طؤضِى كوضِةكةًة، كة ثَوِطيَلي زضُِسة 
كوؾيت و طؤضِى بطاو ٓاوغةض و خةظووضَ ٓةض هيَطةية، كة ٓةًووياْ بووُة خؤضاكي ثَوِطي 

ةى بيػتبووي، بؤ زضُِسة و ئةَ دؤضة ثَوِطاُةف هيَطة ظؤضْ". ؾاططزةكة طةضِايةوة و ئةو
ًاًؤغتاكةى طيَطِايةوة. ًاًؤغتا داضيَلي زيلة هة ؾاططزةكةى زاوا كطز هة شُةكة 
بجطغيَت، كة غةضباضى ئةًة، بؤضي ئيَطة بةديَِآيََويَت و ُاضيَتة ؾويَِيَلي زيلة، كة ثَوِطي 

لة زضُِسةى هيَِةبيَت. شُةكة وةآلًي زايةوة: "هةبةض ئةوة ئيَطة بةديَِآيََوٍ، ضوُ
زةغتةآلتساضةكةى ئيَطة ظؤض زازثةضوةضة". ؾاططزةكة طةضِايةوة و وةآلًي شُةكةى طيَطِايةوة. 
ثاؾاْ كؤُفوؾيؤؽ ضووى هة ؾاططزةكاُي كطز و طوتي: "هةيازتاْ بيَت، كة زةغتةآلتساضى 

 غتةًلاض ظؤض هة ثَوِطي زضُِسة، زضُِسةتطة".
يػتة بة زابيِلطزُي ئاؾيت و كؤُفوؾيؤؽ باوةضِيي وابوو زةغتةآلتساضى باف و ؾا

ئاغاييـ بؤ خةَهلي، ئةوا ًتٌاُةى ئةواْ بةزةغتسةٓيَِيَت و ئةًةف ططُطرتيّ 
فاكتةضة بؤ ًاُةوةى ثاؾا و وآلت. ضؤشيَم يةكيَم هة ؾاططزةكاُي كؤُفوؾيؤؽ بة 

، هةباضةى بِةًاكاُي ًاُةوةى سلوًةت ثطغياضى هة 51ُاوي "ظي طؤُط"
وةٓاى طوت: "بوُيازي سلوًةتيَم هةغةض غيَ ؾت ًاًؤغتاكةى كطز. ًاًؤغتا 

وةغتاوة، كة سلوًةت ثؿتياْ ثيَ زةبةغتيَت: خؤضاكي تةواو، ضةكي تةواو، و 
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ًتٌاُةى خةَهلي". ظي طؤُط ثطغي: "واى زابينَ ئةطةض ُاضاض بيت ضاو هة يةكيَم 
هة هةَ غيَ فاكتةضة بجؤؾيت، كاًةياْ وةال زةُيَيت؟" ًاًؤغتا وةآلًي زايةوة: "

ضةن". ظي طؤُط ثطغي: "واي زابينَ ئةطةض ُاضاض بيت ضاو هة يةكيَم هةَ زوو 
فاكتةضةى زيلة بجؤؾيت، كاًةياْ وةال زةُيَيت؟" ًاًؤغتا وةآلًي زايةوة: "هة 
خؤضان، ضوُلة هة كؤُةوة ًةضطي ضاضةُووغي ُاضاضةكياُةى ٓةًوو خةَهلي بووة". 

يؤؽ ئةًة بوو، كة ئةطةض ًتٌاُةى (. ًةبةغيت كؤُفوؾ7، 12)طوتاضةكاْ، بةؾي 
خةَهلي ُةبيَت، ئةوا سلوًةتيـ ثايةزاض ُابيَت و هة سلوًةتيَلي ؾايػتةزا، 
زةغتةآلتساضي وآلتيَم، ُيطةضاُي ُةبووُي غاًاْ ُيية، بةَهلو ُيطةضاُي زابةؾلطزُي 
زازثةضوةضاُةى غاًاُةكةية، ُيطةضاُي ٓةشاضى ُيية، بةَهلو ُيطةضاُي ُائاضاًيية، 

ةبةض ئةوةى ئةطةض زابةؾلطزُي غاًاْ زازثةضوةضاُة بيَت، ئةوا ٓةشاضيـ بووُي ه
ُاًيَِيَت، ئةطةض ٓاضًؤُي و ًياُةضِةوي ٓةبيَت،  ئةوا باغيَليـ هةباضةى ٓةشاضييةوة 

 . (14)بووُي ُابيَت، ئةطةض ضةظاًةُسي و ًتٌاُة ٓةبيَت، ئةوا ضاثةضِيِيـ ضووُازات
غةض ثيَويػتيي ؾايػتةيي زةغتةآلتساض زةكطزةوة، كة كؤُفوؾيؤؽ ئةوةُسة دةخيت هة

تساض ؾايػتة )ياْ هئَاتوو( ُةبيَت، ئةوا زاُاُي ياغاكاْ، ٓيض زةيطوت ئةطةض زةغتةآل
كاضيَم بةضةو ثيَؿةوة ُابةْ. ضؤشيَم ظي طؤُط هةباضةى هةخاضساُي ياخيياْ و غةضكيَؿاُي 
ياغاؾليَّ هة كؤُفوؾيؤغي ثطغي. ًاًؤغتا وةآلًي زايةوة: "ثيَويػت بة كوؾنت ُاكات. 

، ئةوا خةَهليـ با . كةغييَت زةغتةآلتساضى ؾايػتة، وةكو باية ئةطةض ئيَوة باف ّب ف زةّب
و غطوؾيت ًطؤظيـ وةكو طياية، ئةطةض با ٓةَهبلات، ئةوا طيا هة بةضاُبةضيسا ثةضف و بآلو 

(. بة طوتِيَلي زيلة، ئةطةض خةَهلي ًتٌاُةياْ بة 19، 12زةبيَت". )طوتاضةكاْ، بةؾي 
ض زازةُةويَِّ و ئةطةضيـ زةغتةآلتساض زةغتةآلتساض ٓةبيَت هة بةضاُبةض فطًاُةكاُيسا، غة

 ؾايػتة ُةبيَت، ئةوا ياغاكاْ ٓيض بةضٓةًيَلياْ ُابيَت. 
زةَهيَّ كاتيَم كؤُفوؾيؤؽ ثؤغيت سلوًي ٓةبووة هة وياليةتي هو، هة ثطاكتيلسا بةو 
دؤضة ضةفتاضى ُواُسووة، كة هة ٓؤؾيسا زايطِؾتبوو. ئةو هةو ًاوةيةزا ضةُسيّ غةضكةوتين 

بةزةغتٔيَِا، بةدؤضيَم، كة سلوًةتي هو، ئريةيي وياليةتةكاُي زضاوغيَي وضوشاُس.  بةضضاوي
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هة ًاوةى ثؤغتساضى كؤُفوؾيؤغسا، ضةفتاض و ًؤضاَهي خةَهلي باؾرت بوو بوو و ثياواْ و شُاْ، 
خاُةزاْ و خؤثاضيَع و ثان بووْ. خةَهلي هة ؾةقاًةكاُسا هة زوو الى دياواظةوة ٓاتوضؤياْ 

بةٓاكاُياْ هة كةُاضى ؾةقاًةكاْ زازةُا بيَ ئةوةى هة زظيِياْ برتغّ. زةكطز، ؾت ة ططُا
ةكاْ، ًةضِةكاُياْ بؤ تيَطاوكطزْ ُةزةبطز، كة زةيأُيَِاْ بؤ فطؤؾتِياْ هة باظاضِ بؤ ئةوةى  ؾوُا
ةى هة وياليةتةكاُي زيلةى ضايِةوة، كة بؤ هو زةٓاتّ،  بة قةَهةوي زةضكةوْ. ئةو طةؾتياضُا

 .(15)يةكي ئاغووزةياْ زةبوويازةوةضي

 
B .كؤُفوؾيؤؽ باوةضِيي وابوو، كة ططُطرتيّ ناوونيصانةكاى و فؤزم زيفؤزمي :

ٓةُطاوي ثطاكتيليياُةى زةغتةآلتساضيَلي ؾايػتة، بؤ طةيؿنت بة كؤًةَهطايةكي ٓاضًؤْ و 
 . ًةبةغيت ئةو هة "ضيفؤضًي فؤضَ و52ًياُةضِةو، "ضيفؤضًي فؤضَ و ُاووُيؿاُةكاْ"ـة

طاويَم ثيَويػتة بةثيَي  ُاووُيؿاُةكاْ" بطييَت بوو هةوةى، كة ٓةض ُاووُيؿاْ بؤزُا
ويَِيَت و ٓةض ُاويَم زةبيَ  ت بةثيَي ُاوهيَِطاوييةكةى بيَت.ُاووُيؿاُةكةى ضةفتاضِب

كاتيَم هة كؤُفوؾيؤؽ ثطغياض كطا، كة ئةو ببيَتة فةضًاُطِةوا و زةغتةآلتساضى 
ضي زةبيَت، ئةو وةآلًي زايةوة يةكةًني ٓةُطاوي بطييَت  وآلتيَم، يةكةًني ٓةُطاوي

زةبيَت هة "ضيفؤضًلطزْ هة ُاووُيؿاُةكاْ"زا تا غةضةدماًةكةى، طوتاضى زةغتةآلتساض 
(. داضيَليـ، 3، 13هةتةن كطزاضى زابيَت و قػةى ُاضِووْ ُةَهيَت )طوتاضةكاْ، بةؾي 

ت، ئةو وةآلًي زايةوة: يةكيَم هة كؤُفوؾيؤغي ثطغي هةباضةى ؾيَواظي سلوًة
"فةضًاُطِةوا زةبيَت فةضًاُطِةوا بيَت، وةظيط زةبيَت وةظيط بيَت، باون ثيَويػتة باون 

(. بة طوتِيَلي 11، 12بيَت و ًِسايَ طةضةكة ًِسايَ بيَت". )طوتاضةكاْ، بةؾي 
زيلة، ٓةض ُاويَم طؤظاضؾتلطزُة هة واتايةكي تايبةتي، كة دةوٓةضةكة ئةو ُاوة 

ِيَت. كةواتة، ثيَويػتة ُاو هة ٓةض ؾتيَم بِطيَت، كة دةوٓةضى ئةو ؾتة ُيؿاْ زةُويَ
بسات و ثيَويػتة هة ُيَواْ ُاو و واقيعيةتسا، طودماوي و ٓاضًؤُي بووُي ٓةبيَت. 
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باظُةيةن ثيَويػتة تةواو خطِ بيَت و ضواض طؤؾة زةبيَت تةواو ضواض ال بيَت. كةواتة، 
اوي تايبةةمةُسيَتييةكاُي زةغتةآلتساضى ٓةبيَت و بةثيَي زةغتةآلتساضيَم ثيَويػتة تةو

ئةضكة تايبةتييةكةى زةغتةآلتساضيَيت، كاض بلات. ئةطةض زةغتةآلتساضيَم بةجمؤضة كاض 
ُةكات، ئةوا ئيسي زةغتةآلتساض ُيية، ٓةضضةُسة ٓةًوو خةَهليـ ئةو وةكو 

ُيؿاُي كؤًةآليةتي زةغتةآلتساض و فةضًاُطِةوا بعاُّ. كةواتة ٓةض كةغيَلي ُاوو
ٓةية، زةبيَت بةثيَي ُاووُيؿاُةكةى ضةفتاضبِويَِيَت و تةواوي ئةضكةكاُي ثةيوةغت بة 
ُاووُيؿاُةكةى، بة ؾيَوةيةكي باف ديَبةديَ بلات و ًري، ًرياُة و وةظيط، وةظيطاُة 
كاض بلات، بةجمؤضةى، كة زةبيَت باون، ضؤَهي باوكايةتي ئةدماَ بسات و ًِساَهيـ 

 . (16)ة ضؤَهي ًِساَهييةكةى تةواو بلاتطةضةك
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 ئاييين كؤنفوشيانيسمي  -3

هةباضةى كؤُفوؾياُيعًي ئاييين )ضيَباظي كؤُفوؾيؤؽ بة ضةُطيَلي ئاييِييةوة(، 
 زةبيَت زوو ًةوزاي كاتي هة يةكرتى ديابلةيِةوة:

: ضةٓةُسي ئاييين كؤُفوؾياُيعَ، هة ضؤشطاضى شياُي كؤُفوؾيؤؽ و هة يةكةم
 وةضؤكي قػةكاُي و فيَطكاضييةكاُي خؤيسا.ُا

: ضةٓةُسي ئاييين كؤُفوؾياُيعَ، هة ضؤشطاضى زواى كؤُفوؾيؤؽ و هة دووةم
ُاوةضؤكي قػةكاُي و فيَطكاضي ثةيطِةواُيسا.

 
 كؤنفوشيؤشذا رياني رؤرطارؤ لة ئاييين كؤنفوشيانيسمي 1-4

هة ضةٓةُسة -ةضوةضزةييةفيَططةى كؤُفوؾيؤؽ هة بِةضِةتسا فيَططةيةكي ًؤضاَهي و ث
و ٓيض باُطةؾةيةكي هةباضةى كايةكاُي ئايني و باوةضِييةكاُي  -تان و كؤييةكاُسا

ًيَتافيعيليي ُيية و هةَ ضووةوة، غيػتةًيَلي بريوباوةضِيي تايبةتيؿي 
ُةخػتؤتةضِوو. بةآلَ ئةوةى هة فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤغسا وةكو ضةُطيَلي ئاييين 

بووُة بة ٓيَعيَلي يةظزاُي بة ُاوي "تياْ" )ئامساْ( و "ًيِط" زةبيِطيَت، باوةضِ
 )سوكٌي ئامساْ(، كة ئةويـ هة باوةضِيية كؤُةكاُي ضايين زيَطيّ وةضطرياوة.

هةباضةى طوتاض و ضةفتاضى ئاييين خوزي كؤُفوؾيؤؽ، ثيَويػتة بَوينَي تا ئاغتيَم، كة 
ين زاب و ُةضييت ثيَؿيِاْ زاوة، ئةوا هة ططُطي بة ئةدماًساُي ضيَوضةمسي ئاييين بؤ ثاضاغت
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ئاقاضى بةضشةوةُسييةكاُي كؤًةيَ و باؾرتكطزُي ثةيوةُسيية كؤًةآليةتييةكاْ بووة، غتايؿي 
ئةجمؤضة ضيَوضةمسةى كطزووة و تةُاُةت بةؾساضيؿي تيَسا كطزووْ. بؤ منووُة داضيَم يةكيَم هة 

ي تاظةزا، ثيَؿِياضى ئةوةى كطزووة ؾاططزةكاُي كؤُفوؾيؤؽ هة ضيَوضةمسي قوضباُي ًاُط
ضاوثؤؾي هة قوضباُيلطزُي ًةضِ بلطيَت، بةآلَ ئةو ضةظاًةُس ُةبوو و طوتي: "تؤ ًةضِت 

(. ئةو بة 17، 3خؤؾسةويَت و ًِيـ ضيَوضةمسٍ خؤؾسةويَت". )طوتاضةكاْ، بةؾي 
ضيَوضةمسي  ططُطييةوة بةؾساضى هة ضيَوضةمسي قوضباُيسا زةكطز و زةيطوت بةؾساضيِةكطزْ هة

، 3قوضباُيلطزُسا وةكو ئةوةية ًطؤظ ٓةضطيع قوضباُي ُةكطزبيَت. )طوتاضةكاْ، بةؾي 
. ئةو بةؾساضيسةكطز هة ضيَوضةمسي يازكطزُةوةى ثيَؿيِاْ و ضيَعيَلي ظؤضى بؤ ئةَ كاضة (17)(12

يَّ بؤ بةضِيَلطزْ و ُاؾتين تةضًي زايم و باون  زازةُا و بةواُيسيلةيؿي زةطوت، كة ضيَعزاِب
 و ضيَوضِةمسي قوضباُيلطزْ زواى ًطزُياْ.

ٓةَهبةت كؤُفوؾيؤؽ ئةطةض بيِيباي ئةدماًساُي ٓةُسيَم هة ضيَوضةمسةكاْ 
ئاضاغتةيةكي زاُايياُةى ُيية و بةضشةوةُسي هة ئةدماًساُةكةيسا ُيية، ئةوا ئةدماًساُي 

ُة زةٓات،  ئةو ضيَوضةمسةي غةضظةُؿت زةكطز و خؤؾي هة ئةدماًساُي ٓةُسيَم كاض
وةكو ئوًيَسةواضبووْ بة ضاكة و ثازاؾت. ضؤشيَم يةكيَم هة ؾاططزةكاُي كؤُفوؾيؤؽ 
هة ًاًؤغتاكةى ثطغي، كة ئةضكي ًطؤظ بةضاُبةض بة ضؤسة ًطزووةكاْ ضيية؟ ئةويـ 
وةآلًي زايةوة: "تؤ ئيَػتا، كة ُاتواُيت ياضًةتي ظيِسووةكاْ بسةيت، ئةي ضؤْ 

(. ئةو 11، 11زووةكاْ بسةيت؟". )طوتاضةكاْ، بةؾي زةتواُي ياضًةتي ضؤسة ًط
زةيطوت ًطؤظ زةبيَت غةضةتا ضاغتطؤياُة ئةضكي خؤى بةضاُبةض بة ًطؤظة ظيِسووةكاْ 
بةديَبٔيَِيَت و بةضاُبةض بة ضؤسة ًطزووةكاْ، بة ضيَعةوة يازياْ بلاتةوة. ئةو 

ا. ضؤشيَم كةغيَم هة ضظطاضبووُي ًطؤظي بة ئةدماًساُي ٓةُسيَم كاضى خوضايف زاُةزةُ
كؤُفوؾيؤغي ثطغي بؤضي "خوزاوةُسي خؤضان" ئةوةُسة ضيَعيسةطرييَت و الى خةَهلي 
خؤؾةويػتة. ئةو بة توُسي وةآلًي زايةوة: "ئةَ كاضة بئَووزةية ئةطةض كةغيَم 
بةثيَطةواُةى ويػيت ئامساْ ضةفتاضبِويَِيَت بة ثاضِاُةوة، ٓيض كاضيَم زضوغت ُابيَت". 

 (. 13، 3كاْ، بةؾي )طوتاضة
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فيَططةى كؤُفوؾيؤؽ ٓةضضةُسة بةٓؤى ٓةبووُي ضةُطيَلي تؤخي ًؤضاَهي و 
ثةضوةضزةيي زازةُطيَت و بة غيػتةًيَلي -ثةضوةضزةيي، ئةوا بة غيػتةًيَلي ًؤضاَهي

ي كؤُفوؾيؤؽ، ٓيَسي ٓيَسي بة ئاييين ئةشًاض ُاكطيَت، بةآلَ زواى كؤضيي زواي
 زضيَصايي غةزةكاْ و غةضزةًةكاْ ضةُطيَلي ئاييين بةبةضزا كطا.

ثِتيَلي ططُط، كة ُابيَت هة كؤُفوؾياُيعًي ئاييِيسا فةضاًؤف بلطيَت بطيَتيية 
هةوةى فيَططةكةى كؤُفوؾيؤؽ ظيَرت بةٓؤى فةضًاُطِةواياْ و زةغتةآلتساضاُي ضايين، 

بةضزا كطا و طؤضِاُي بةغةضزا ٓيَِطا بؤ ضةؾِيَم هة ئايني. ٓةَهبةت ضةُطيَلي ئاييين بة
ٓؤكاضى ئةًةف، زةبيَت هة غةضدمي تايبةتي كؤُفوؾيؤؽ بؤ سلوًةت و ضؤَهي 
زةغتةآلتساض هة زةغتةبةضكطزُي خؤؾطوظةضاُي خةَهلي، دةختلطزُةوةى هةغةض 

ي بؤ فةضًاُبةضييَت ضةضاوكطزُي ثةيوةُسي فةضًاُطِةوا و شيَطفةضًاْ و ئاًؤشطاضيؿ
شيَطفةضًاْ )ياْ ضةعيةت( بؤ زةغتةآلتساض، بؤي بطةضِيَني. بةجمؤضةية، كة 
فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤغي وةٓا زةتواُيَت ثايةكاُي سلوًةتي زةغتةآلتساضاْ قاميرت 
بلات، بؤية زةغتةآلتساضاْ غةضدمياْ خػتة غةضى. بةَ ؾطؤظة كطزُة، 

 ضيَم هة ئاييين زةوَهةتي زازةُطيَت.كؤُفوؾياُيعًي ئاييين، بة دؤ
هة كؤتاييةكاُي غةزةى زووةًي بةض هة ًةغيح، يةكيَم هة زةغتةآلتساضاُي 

ضايطةياُس، كة زةبيَت فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤؽ بة خةَهلي  53ظدمريةى "ٓاْ"
بطوتطيَت و بةجمؤضة ضيَباظي كؤُفوؾيؤغي بة فةضًي )ياْ ضةمسي( ُاغيَِطا. 

زواى ئةويـ، ٓةضضةُسة خؤيؿياْ بوزايػت ياْ زائؤيػت بووْ، بةآلَ  زةغتةآلتساضاُي
ضيَعيَلي ظؤضياْ بؤ كؤُفوؾيؤؽ زازةُا. هة غةزةى يةكةًي ظاييِيسا، ثايةى 
كؤُفوؾيؤؽ هة خاقاُيـ ظيَرت ضؤيؿت و كؤُفوؾيؤؽ بوو بة خاوةُي ُاظُاوي تايبةتي 
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وة. بؤ منووُة، زةطيَطُِةوة، كة و ٓيَسي ٓيَسي ضةُسيّ ئةفػاُةياْ غةباضةت بةو ٓؤُيية
هة ؾةوي هةزايلبووُي كؤُفوؾيؤغسا، ئةشزئايةن زةضكةوت، ضةُسيّ ئاواظي ُةضًي 
زَهطِفيَّ هة ئامساُةوة زةبيػرتا، باُطيَلي ئامساُي طوتي ويػيت ئامساْ ويػتوويةتي 
ا ًطؤظيَلي ثريؤظ هةزايلبيَت و زاُايي ئةو بةغةض دئاُسا بآلوببيَتةوة. ٓةضوةٓ

طوتطاوة هة ضؤشي هةزايلبووُي كؤُفوؾيؤغسا، طياُةوةضيَلي تاكؿار ٓاتؤتة غةض 
ظةوي و هة كاتيَلسا طوضيػيَلي هة قؤضي خؤى ئاآلُسبوو، الى زايلي ئةو بةزياض 
كةوت و قػةى هةتةكسا كطز. ٓيَسي ٓيَسي كؤُفوؾيؤؽ ثوةى غيفةتي يةظزاُي ثيَسضا 

هةتةُيؿت طؤضِةكةى ئةو زضوغتلطز، كة و زةغتةآلتساضى ئةوكات، ثةضغتطايةكي 
ضةُسيّ قوضباُي و زياضى ظؤضى بؤ زةضوو. زةغتةآلتساضاْ، ٓةضيةكة و بة ُؤضةى خؤياْ 
ٓةوَهي ثريؤظكطزْ و ضيَعبؤزاُاُي ظيَرتى ئةوياْ زا و ٓةضيةكة و ٓةوَهي زةزا هةَ بواضةزا 

باظي كؤُفوؾيؤؽ، ثيَـ زةغتةآلتساضةكةى بةض هةخؤى بلةويَتةوة. بةجمؤضة بوو ضيَ
فؤضًيَلي ئاييين بةبةضزا كطا و خةَهليـ بةٓؤى ٓاُساُيياْ هةاليةْ 

 زةغتةآلتساضاُةوة، ثيَؿواظياْ هة ضيَباظيي بةئاييِبووي كؤُفوؾيؤغي كطز.
ثطؤغةى طةؾةكطزْ و بآلوبووُةوةى كؤُفوؾياُيعًي ئاييين زضيَصةى ٓةبوو تا هة 

ييين( يةكيَم هة زةغتةآلتساضاُي ظدمريةى ظا 630غةزةى سةوتةًي ظاييِيسا )غاَهى 
بطِياضيسا، كة هة ٓةض ؾاضيَلسا، ثةضغتطايةن بؤ كؤُفوؾيؤؽ زضوغتبلطيَت  54"تاُط"

بؤ ئةوةى خةَهلي هةو ثطغتطايةزا بة ضيَوضةمسيَلي تايبةتييةوة، ضيَعى بططْ و قوضباُي 
ُاوي كؤُفوؾيؤؽ و بؤ بلةْ. زواى ئةوة، ضةُسيّ تابوؤى ططاُبةٓاي ضاظيَِطاوةياْ بة 

 زاُاكاُي زيلةى ئةو كات هة ثةضغتطاكاْ زاُا. 
هة غةزةى ٓةؾتةًي ظاييِيسا، بؤ زاُاُي هة بةضاُبةض بوزاييعَ، يةكيَم هة 
زةغتةآلتساضةكاْ فةضًاُي زةضكطز بؤ ئةوةى هة تةواوي ثةضغتطاكاُي ثةيوةغت بة 

ةيطِةوياْ هةو كطزووة، كؤُفوؾيؤؽ، ويَِةى ئةَ زاُاية و ويَِةى ئةو زاُاياُةى ث
زضوغت بلطيَت. بةجمؤضة بوو ثةضغتطاكاُي كؤُفوؾيؤغي بة الغاييلطزُةوةى 
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ثةضغتطاكاُي بوزايي، هة ضاظاُسُةوة و ثيَؿلةؾلطزُي قوضباُييةكاْ و زياضييةكاْ، 
ضةوُةقيَلي ظؤضى بةزةغتٔيَِا و ٓةض ضؤشة زآيَِاُيَلي تاظة زةخطاية غةض 

ةوة و كؤُفوؾياُيعًي ئاييين ظيَرت هة ثيَؿوو، زووض كةوتةوة زآيَِاُةكاُي ثيَؿووتط
هة فيَططة غةضةتاييةكةى كؤُفوؾيؤؽ. زةغتةآلتساضاْ ٓةض غاَهةى هة زوو وةضظي 
بةٓاض و ثاييعزا، بة ؾلؤ و ًةظُيَتييةكي ظؤضةوة، ضيَطةى ثايتةختياْ زةططتةبةض بؤ 

ابةغتة و بةضاظي ضووُة ثةضغتطاى كؤُفوؾيؤؽ و ضةُسيّ ًاُطا و ًةضِى ز
قةَهةوياْ زةكطزة قوضباُي و ضةُسيّ ضيَوضِةمسي ؾلؤًةُسيياْ بة غةًا و طؤضاُي 

 . (18)طوتِةوة ئةدماَ زةزا
ظاييين(، يةكيَم هة  1530هة غةزةى ؾاظزةيةًي ظاييِيسا )غاَهى 

بطِياضيسا ضيَوضِةمسي كؤُفوؾيؤغي بة ؾيَوةيةكي  55فةضًاُطِةواياُي ظدمريةى "ًيِط"
تط ئةدماَ بسضيَت، ُاظُاو و ئةو ُاووُيؿاُاُةى بة كؤُفوؾيؤؽ زضابووْ هة غازة

ضابوضزووزا، ضةتلطاُةوة و وةالُطاْ و هة دياتي ُاووُيؿاُي وةكو "ًاًؤغتاى زاُا" 
ياْ "فيَطكاضى زاُاي زيَطيّ" زاُطاْ، ثةضغتطاكاْ بة غازةييةوة كطاُةوة، ويَِةكاُي 

ةوة و ضةُسيّ تابوؤى غازة، ضاظيَِطاوة بة ُاوي كؤُفوؾيؤؽ هة ثةضغتطاكاْ هيَلطاُ
 .(19)ئةو، ديَطةى ئةواُي ثيَؿووياْ ططتةوة

 56هة غةضةتاكاُي غةزةى بيػتةًسا، يةكيَم هة فةضًاُطِةواياُي ظدمريةى "ًةُطو"
يةظزاُياُةى كؤُفوؾيؤؽ ظيِسوو بلاتةوة و -ٓةوَهيسا داضيَلي زيلة ططُطي غيفةت

ئةو هة ظيِسووكطزُةوةى كؤُفوؾيؤغيسا، ضةُسيّ ياغاي هةثوةى ئامساْ زايبِيَت. 
تايبةتي زاُاْ. بةآلَ ئةَ تةطبرياُة كاضا ُةبووْ و كاضةكة ديَبةديَ ُةبوو و خةَهلي 
ثيَؿواظياْ هة ظيِسووكطزُةوى كؤُفوؾياُيعًي ئاييين بة ؾيَواظي ثيَؿوو ُةكطز. 

ةياُسُي سلوًةتي كؤًاضي غةضةدماَ ئةَ ظدمريةية هةُاوضوو و زواى ئةوةف هةتةن ضاط
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زا، كؤُفوؾياُيعًي ئاييين ظيَرت هة ثيَؿوو بة فةضاًؤؾي غجيَطزضا و 1911هة غاَهى 
 تةُٔا وةكو "زاُا" و "ًاًؤغتاى ًةظْ" ُاوي كؤُفوؾيؤغياْ زةٓيَِا.

غةضةدماَ، هةتةن ؾؤضِؾي كؤًؤُيػيت و غةضكةوتين هة ُعيلةى ُيوةى غةزةى 
وةكو كؤُفوؾياُيعًي ئاييين بة ُاياغايي زاُطاْ و  بيػتةًسا، ٓةًوو ئاييِةكاْ،

ظيَرتيـ هةوة، كؤُفوؾيؤؽ ُةن وةكو "زاُا" و "ًاًؤغتاى ًةظْ" ُةُاغطا، بةَهلو 
 ئةو وةن كؤُةثةضغترتيّ كةغيَيت ًيَصووي ضايين ُاغيَِسضا.

ؾياوي بةيازٓيَِاُةوةية ٓةضضةُسة بة زضيَصايي غةزةكاْ، فيَططةى كؤُفوؾيؤؽ بة 
يةظزاُي -ةيةكي ئاييين و خوزي كؤُفوؾيؤؽ وةكو كةغيَتييةكي غيفةتفيَطط

ُاغيَِسضاوة، بةآلَ ٓةضطيع ئةَ فيَططةية هة ضواُطةى ئاييِييةوة، بة ثوةيةكي وةكو 
ثوةى بوزاييعَ و زائؤييعَ ُةطةيؿت و وةكو ئةو زوو فيَططةية، ُقووَ ُةبوو هة 

يةظزاُيسا، ُةطةيؿتة ئاغيت بوزا و -ضيَوضِةمسةكاُسا و كؤُفوؾيؤغيـ هة ثوةى غيفةت
. ٓؤكاضى ئةًةف، زةطةضِيَتةوة بؤ دئاُبيِيية تايبةتييةكاُي ئةَ (20)الئؤتعة

فيَططةية. هةبةض ئةوةى فيَططةى بوزايي و زائؤيي، زوو فيَططةى تةواو ُاخطةضا و 
ظيرَت بةٓةُسُةططتين كاضوباضةكاُي زُيا بووْ و بة ثيَطةواُةوة، فيَططةكةى كؤُفوؾيؤؽ 

فيَططةيةكي ضواَهةتطةضا، كؤًةآليةتي و ٓاُساْ بوو ضووةو كاضوباضى كؤًةآليةتي و 
غياغيي. بةَ ٓؤيةوة، فيَططةى بوزا و زائؤ، ؾياويَتييةكي باؾرتياْ ٓةبوو بؤ 
بةئاييِبووْ و ظيَرت زةياُتواُي ضاظوُياظ و ئةفػاُةخواظي خةَهلي طؿيت بٔيَِِة ئاضاوة 

 ة ُيَو كايةى طؤضِاْ و بةضةوثيَؿطووُي تاظةوة. و بةَ ٓؤيةوةف، كةوتِ
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زوو زاُا هة ُيَواْ ثةيطِةواْ و ضاظةكاضاُي فيَططةى كؤُفوؾيؤؽ، هة ٓةًوواْ زياضتطْ: 
يةكةَ، "ًيَِػيوؽ"، وةكو ثةيطِةويَلاضيَلي ئايسياهيػت، و زووةَ، "غوْ ظي"، وةكو 

 ػت. شياْ و فيَطكاضييةكاُي ٓةض يةكيَلياْ بة ثوخيت زةخةيِةضِوو:ثةيطِةوكاضيَلي ضياهي
 
 ئايذياليصت 57ميَهصيوشي 1-5
 
 ميَهطيوس ذيانهامةى 1-1-5

"ًاًؤغتاى ًيَِط".  58ًيَِػيوؽ، ُاوةكةى بة فةضةُػي بووةتة "ًيَِط ظي"
ي بةض هة 372ًيَِػيوؽ ُعيلةى غةز غايَ زواى كؤضي زوايي كؤُفوؾيؤؽ، 

ٓاتة دئاُةوة. هة تةًةُي غيَ غاَهيسا بوو،  59ياليةتي بطووكي "ظؤ"ًةغيح، هة و
 كة باوكي كؤضي زوايي كطز و زايلي ثةضوةضزة و فيَطكطزُي ئةوي هة ئةغتؤ ططت.

ًيَِػيوؽ و زايلي هة ُعيم طؤضِغتاُيَلسا زةشياْ، كة زايلي كاتيَم ظاُي كوضِةكةى 
ٓةَهلةُسْ و بةخاكػجاضزُةوةى هة ياضي هةتةن ًِساآلُسا، بةضزةواَ ًصووهي طؤضِ

                                                           
57- Mencius 

58 -Meng Zi 

59-Zou 
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ًطزووةكاُة، بطِياضيسا ؾوييَن ُيؿتةديَبووُياْ بطؤضِيَت. ئةواْ هة ؾويَِيَلي ُعيم باظاضِ 
ُيؿتةديَبووْ، بةآلَ زواى ًاوةيةن، زايلي كاتيَم بيين ئةجماضة كوضِةكةى خةضيلي ياضي 

وُياْ بطؤضِيَت. ئةواْ هة ُعيم زاُوغتاْ و ئاَهوطؤضِيية، زووباضة بطِياضيسا ؾوييَن ُيؿتةديَبو
خويَِسُطةيةن ُيؿتةديَبووْ، كة ئةَ داضةياْ ًيَِػيوؽ، غةضدمي خػتة غةض كاضى 
ًاًؤغتاياْ و ؾاططزةكاْ و هيَطة بةزوا خةضيلي ياضى ؾاططزي و ًاًؤغتايةتي بوو. ئةَ 
كاضة بووة ٓؤى خؤؾشاَهي زايلي و ئوًيَسةواض بوو كوضِةكةى هة ئاييِسةزا زواى 

 . (21)ةغتةبةضكطزُي ظاُػت بلةويَتز
ًيَِػيوؽ زواى طةؾةكطزُيَلي ثيَويػت، خةضيلي بةزةغتٔيَِاُي ظاُػت بوو و 
بة ثوةى ًاًؤغتايةتي طةيؿت. ئةو ظؤض ٓؤططى فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤؽ بوو و 
ئةوي كطزة غةضًةؾقي شياُي خؤى. ًيَِػيوؽ ئةو كاتةى هة زةظطاى سلوًةتي 

ةضططت، كاتيَم بيين زةغتةآلتساضى ئةو ٓةضيٌَة هة ضاكػاظي زا ثؤغيت و60"ضي"
كاضوباضى ُاوضةكة، غةضُر ُاخاتة غةض فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤؽ، بة غةخيت 
ثةؾؤكاو ثؤغتةكةى بةدئَيَؿت. زواى ئةوة، ضةُسيّ طةؾيت كطزْ بؤ ؾاضةكاْ و 

زةكطز بؤ فيَطبووُي  زةظةضي دياواظ و هة ٓةًوو ؾويَِيَلسا باُطٔيَؿيت كاضطيَطِةكاُي
ئاًؤشطاضييةكاُي كؤُفوؾيؤؽ. بةآلَ ئةويـ وةكو ًاًؤغتاكةى كؤُفوؾيؤؽ، هة 
ثطاكتيلسا هةَ كاض و ٓةوآلُةيسا ٓيض زةضةدماًيَلي غةضكةوتوواُةى بةزةغتِةٓيَِا. 

ى بةض هة ًةغيح، ضؤيؿتة وياليةتي هو و هةويَسا هةتةن فيَطكطزْ و 307ئةو هة غاَهى 
ي طةدماْ و بةزوازاضووْ و هيَلؤَهيِةوة خةضيلبوو. ًيَِػيوؽ هة غاَهى ثةضوةضزةكطزُ

 .(22)ي بةض هة ًةغيح، هة تةًةُي ٓةؾتا و ضواض غاَهيسا كؤضي زوايي كطز289
، هة سةوت ًيَِػيوؽ ياْ ًيَِط ظيًيَِػويؼ كتيَبيَلي بة ُاوي خؤي ٓةية، 

ُي ئةوة هةتةن زةغتةآلتساضاْ بةف ثيَلٔاتووة، كة ٓةَهططي فيَطكاضييةكاُي و طوتاضةكا
و طفتوطؤكاُييةتي هةتةن ؾاططزةكاُيسا. ٓةض ئةَ كتيَبةية، كة زضةُطرتيَم وةكو 

 يةكيَم هة ضواض كتيَبةكةى كؤُفوؾيؤؽ ئةشًاض كطا.
                                                           

60  - Qi 
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 ميَهصيوس فيَركارييةكاني 2-1-5

 فيَطكاضيية تايبةتييةكاُي ًيَِػيوؽ بطيَتني هة:
ي واية ًطؤظ ثاكطِةوؾتة و ضةوؾت)ياْ : ًيَِػيوؽ باوةضِيزةوشيت باط -

غطوؾت(ي ًطؤظ، ًةيوي ضاكةي ٓةية. بة طوتِيَلي زيلة، ًطؤظ بة ظطٌان ًةيوي 
بةالى ئةدماًساُي كاضى ضان و ٓةبووُي غيفةتي ثةغةُسزا ٓةية. ئةو بةَ 
ططمياُةيةى، كة ًطؤظ ثاكطِةوؾتة، ًطؤظ وةكو ٓةبووي "ضواض فةظيوةتي ظطٌاكي" 

 كة بطيَتني هة: ،(23)زازةُيَت
ٓةغتلطزْ بة ٓاوخةًي و ٓاوئاواتي، كة غةضةتا و زةغتجيَلي ًطؤظايةتي  -1

 ياْ "شيَّ"ـة.
 ٓةغتلطزْ بة ؾةضَ و بيَعاضى، كة زةغتجيَلي ًياُةضِةوي ياْ "يي"ـة. -2
ٓةغتلطزْ بة خاكةضِايي و ضووخؤؾي، كة غةضةتا و زةغتجيَلي زاب و  -3

 ُةضيتةكاْ ياْ "هي"ية.
غتلطزْ بة دةختيَيت و طوًاْ، كة غةضةتا و زةغتجيَلي زاُايي ياْ ٓة -5

 "دي"ية.
ًيَِػيوؽ زةَهيَت: "ئةَ ضواض فةظيوةتة، هة ُيَواْ ٓةًوو ًطؤظةكاُسا ٓاوبةؾة و 
ٓةض يةكة هة ٓةغتةكاُي ٓاوخةًي و ٓاوئاواتي، ؾةضَ و بيَعاضى، خاكةضِايي و 

اتةى ٓةًوو ًطؤظةكاُسا بووُي ٓةية. ضووخؤؾي، و دةختيَيت و طوًاْ هة ُيَو ثيَلٔ
بة طوتِيَلي زيلة، ٓيض يةكيَم هة فةظيوةتةكاُي ًطؤظايةتي، ًياُةضِةوي، زاب و 
ُةضيت، و زاُايي هة زةضةوةى ثيَلٔاتةى ًطءظسا ُني، كة زواتط ثةيسا بنب، بةَهلو 

ئاطايي ٓةضيةكيَم هةواُة هة غةضةتاوة هةتةن ثيَلٔاتةى ًطؤظسا ئاويَتة بووة، بةآلَ 
ًطؤظ تووؾي هةيازضووُةوة زةبيَت و ئةَ فةظيوةتاُة فةضاًؤف زةكات. هةَ ضووةوة، 
طوتطاوة: ؾتيَم خبواظي، بةزةغيت زةٓيَِيت. فةضاًؤؾي بلةيت، هةزةغيت زةزةيت". 

 . (24)(6، 1، 6)ًيَِػيوؽ، بةؾي 
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ًيَِػيوؽ دةخت هةغةض ثةيطِةويلطزْ هة ظطٌاكيية يةكةًاْ زةكاتةوة و 
ضةيةوة زةَهيَت: "ئةو كةغةى ٓةغتلطزْ بة ٓاوخةًي و ٓاوئاواتي ُيية، ئةوا هةًبا

ًطؤظ ُيية، ئةو كةغةى ٓةغتلطزْ بة ؾةضَ و بيَعاضى ُيية، ئةوا ًطؤظ ُيية، ئةو 
كةغةى ٓةغتلطزْ بة خاكةضِايي و ضووخؤؾي ُيية، ئةوا ًطؤظ ُيية، و ئةو كةغةى 

ًطؤظ ُيية. هةبةض ئةوةى ٓةًوو  ٓةغتلطزْ بة دةختيَيت و طوًاُي ُيية، ئةوا
ًطؤظةكاْ ئةَ ضواض فةظيوةتةياْ هة دةوٓةضى خؤياُسا ٓةية، بؤية ثيَويػتة ئةوةياْ 
هةياز بيَت، كة ضؤْ ئةو فةظيوةتاُة ثةضوةضزة بلةْ و بة تةواويَتيياْ بطةيةُّ. 

ٔيََوة زةضةدماًةكةى، وةكو ئاططيَلي بَويَػةزاض و ياْ وةكو كاُييةكى بة كويَ واية. ب
ئةواُة بة ضاغيت ثةضةبػيَِّ و ئةو كات بتواُّ ٓةًوواْ هة ُيَو زةضيا ضواضييةكاُي 
دئاْ بجاضيَعْ. ئةطةض ئةواُة ثةضةُةغيَِّ، ًطؤظةكاْ تةُاُةت ُاتواُّ خعًةتي زايم 

 (.6، 1، 2و باوكي خؤيؿياْ بلةْ". )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
غتة ضاكةكاْ زازةُيَت، كة هة ًيَِػيوؽ ٓؤى ثاكطِةوؾيت ًطؤظ، بة ٓةبووُي ٓة

دةوٓةضى ٓةًوو ًطؤظةكاُسا ٓةية و ُيؿاُةى ئةواُة بؤ ٓةًوواْ ؾياوي بيِني و 
هيَتيَطةيؿتِة. ئةو بؤ ضووُلطزُةوةى بابةتةكة، ئةجمؤضة منووُةية زةٓيَِيَتةوة: ئةطةض 

ةًباض زةبّ ضةُس كةغيَم هة ُاكاو ببيِّ ًِساَهيَم كةوتؤتة ُيَو ضاَهيَلةوة، زةتطغيَّ و خ
و يةكطِاغت ٓةوَهي ضظطاضكطزُي ًِساَهةكة زةزةْ، بيَ ئةوةى ضاوةضِواُي غوثاغلطزْ و 
ثازاؾتلطزْ بّ هة اليةْ زايم و باوكي ًِساَهةكة و ياْ ضاوةضِواُي ثيَسآةَهطوتين 

(. كةواتة، ئةطةض كةغيَم ثيَطةواُةى ئةًة 6، 1، 2خةَهلي بّ. )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
ت، ئةوا ٓةغتلطزُي ٓاوخةًي و ٓاوئاواتي، ؾةضَ و بيَعاضى، خاكةضِايي و ضةفتاضبِويَِيَ

 ضووخؤؾي و، دةختييَت و طوًاُي ُةًاوة و هة ًطؤظايةتي خطاوة. 
ًيَِػيوؽ زةَهيَت ئةطةض كةغاُيَم زةبيِّ خوو و ُةضييت ًطؤيياْ ُيية، ئةوا 

بةَهلو بةٓؤى بةَ ٓؤيةوة ُيية، كة هةغةضةتازا ئةَ ٓةغتة ًطؤييةياْ ُةبووة، 
فةضاًؤؾلطزُي ئةَ ٓةغتةية، كة هة زةغتياُساوة. ئةو منووُةيةن زةٓيَِيَتةوة و 
تيَيسا ًطؤظي ثاكطِةوؾت بة ضيايةكي غةوظ و دواْ زةضويَِيَت و زةَهيَت: ئةطةض 
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ضيايةن بةٓؤى باضاْ باضيّ و تيؿلي خؤضةوة طةؾاوة و غةوظةآلْ بووة، كاتيَم 
و باَهِسةكاْ، زواى ًاوةيةن زةبيَتة ضيايةكي وؾم و  ببيَتة هةوةضِطاى ئاشةآلْ

ضووتةآلْ. خةَهلي كاتيَم ئةَ ضياية زةبيِّ وا زةظاُّ ٓةضطيع غةوظةآلْ ُةبووة، 
هة كاتيَلسا غطوؾتة غةضةتاييةكةى بةجمؤضة ُةبووة. ًطؤظيـ بة ظطٌان ضاكة و 

طٌاكييةكةى ئةطةضيـ ئةو بةجمؤضة ُيية، ئةوا بةٓؤى ئةوةية، كة ضواض ٓةغتة ظ
خؤى هةزةغتساوة، وةكو ئةو ضيايةى غةوظةآلُييةكةى ُةًاوة. كةواتة، ئةطةض 
ضةوتي فةضاًؤؾلطزُي ضواض ٓةغتة ظطٌاكييةكة هة اليةْ ًطؤظةوة زضيَصةى 
ٓةبيَت، ئةوا خوويةكي ئاشةَهي وةضزةططيَت و دياواظييةكي ئةوتؤى هةتةن 

 (.8، 1، 6ئاشةآلُسا ُابيَت. )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
هة وةآلًي ئةَ ثطغياضةزا: "ئةطةض ٓةًوواْ خاوةُي ظطٌاكييةكةى باؾّ، ئةى 
بؤضي هة ضواُطةى ًؤضاَهجاكييةوة يةكذؤض ُني؟" ًيَِػيوؽ زةَهيَت: ئةًة بةٓؤى 
كاضيطةضى شيِطة و ٓةهوًةضدةكاُة هةغةض ًطؤظ، ُةن بةٓؤى ئةوةى دةوٓةضى 

شيِطة و ثةضوةضزة هة  (.8، 1، 6ًطؤظةكاْ دياواظ بيَت )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
ًِساَهييةوة كاضيطةضييةكي ظؤض هةغةض ًطؤظ زازةُيَّ. شيِطة و ثةضوةضزةى خطاخ، 
ًطؤظ زووضاضى فةضاًؤؾلطزُي ضواض فةظيوةتة ظطٌاكييةكة زةكات و شيِطة و 
ثةضوةضزةى باف، زةبِة ٓؤى طةؾةكطزُي ئةَ فةظيوةتاُة. بةَ ٓؤيةوة بوو، كة 

وةضزة زةكطزةوة و ئةوةى بة يةكيَم هة فاكتةضة ٓةضة ًيَِػيوؽ دةخيت هةغةض ثةض
 .(25)ططُطةكاْ زةظاُي بؤ ًطؤظ

ططُطرتيّ ضيَلاضُاًة )زغتوضاهعٌى(ي ًيَِػيوؽ بؤ فيَطكاضي ًؤضاَهي بطيَتيية 
هةوةى ًطؤظ زةبيَت ضواض فةظيوةتةكة هة خؤيسا ثةضوةضزة بلات و بة تةواويَتيياْ 

: ديَي زاخة كاتيَم ًطؤظةكاْ ًطيؿم و غةطةكاُي بطةيةُيَت. هةَ باضةيةوة زةَهيَت
خؤياْ بعض زةكةْ، زةظاُّ ثيَويػتسةكات بةزواياُسا بطةضِيَّ، بةآلَ كاتيَم زَهي خؤياْ 
هةزةغت زةزةْ، ٓةضطيع بة ُياظ ُني بةزوايسا بطةضِيَّ. بة تيَطِواُيين ئةو، ًةبةغت هة 
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طوو و بةضظتطيّ ئةضكي ًطؤظ بعض بوو و هةزةغت 61فيَطكاضى، طةضِاُة بةزواى زَهي
ئةوةية، ئةطةض زَهي خؤى هةزةغتسا، زةبيَت غةضةتا زَهى خؤى بةزةغتبٔيَِيَتةوة و 
بطةضِيَتةوة بؤ دةوٓةضة غةضةتاييةكةي و ٓةوَهي ثةضوةضزةكطزْ و بةضةوثيَؿربزُي 

 (.11، 1، 6بسات. )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
يَت، كة ًطؤظ غةضةتا زةبيَت بة ًيَِػيوؽ بؤ ثةضةثيَساُي فةظيوةتةكاْ ضايسةطةيةُ

فةظيوةتةكاْ بطِاظيَتةوة و ثاؾاْ ٓةوَهي بآلوكطزُةوة و ثةضةثيَساُياْ بسات. بؤ منووُة، 
ًطؤظ هة قؤُاغي يةكةًسا، زةبيَت هةتةن بةغاآلضووةكاُي خيَعاُةكةيسا، ضةفتاضيَلي 

ُةكاُي ؾايػتةى ٓةبيَت و هة قؤُاغي زووةًسا، ئةَ ضةفتاضة بةضاُبةض بة خيَعا
 (16، 1، 6زيلةيـ بِويَِيَت. )ًيَِػيوؽ، بةؾي 

: بة تيَطِواُيين ًيَِػيوؽ، سلوًةتي باف ئةو سلوًةتةية، حلومةتي باط -
كة زةغتةآلتساض )ياْ غةضوةضةكةى( بةض هةوةى بةَ ثؤغتة طةيؿتبيَت، هة غايةى 

ي ثةيطِةويلطزْ هة ظطٌاكة ضاكةكاُي ًطؤيي، بة سلوًةت طةيؿتبيَت و زاُاي
بةزةغتٔيَِابيَت و زواى طةيؿنت بة سلوًةت، هةتةن زابيِلطزُي طوظةضاُي خةَهلي و 
ثةضوةضزةكطزُياْ، بة زَهػؤظييةوة خؤؾطوظةضاُياْ بؤ زابني بلات بؤ ئةوةى ئةواُيـ 

 ثاضيَعةضى طياْ و زَهي سلوًةت بّ. كةواتة سلوًةتي باف، سلوًةتي خةَهليية.
 (26)وةيةكي طؿيت زةؾيَت زوو دؤض سلوًةتبة تيَطِواُيين ًيَِػيوؽ، بة ؾيَ

 (:3، 1، 2بووُي ٓةبيَت)ًيَِػيوؽ، بةؾي 
: سلوًةتيَلة بةٓؤى فةظيوةت، حلومةتي داناييانةياْ  62حلومةتي وانط -1

 زابيِلطزُي طوظةضاُي خةَهلي و ثةضوةضزةكطُياْ بةضِيَوة زةضيَت.
ٓؤى : سلوًةتيَلة بةحلومةتي ضتمةكازانةياْ  63حلومةتي با -2

 زيلتاتؤضى، غتةَ و ظؤضزاضييةوة بةضِيَوة زةضيَت.
                                                           

 هيَطةزا بة واتاى دةوٓةض زيَت، وةضطيَطِ - 61
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ًيَِػيوؽ زةَهيَت: "كةغيَم هة دياتي كاضضِاغيت، ظؤضزاضى بةكاضبٔيَِيَت ئةوا بة 
"با" زازةُطيَت، كةغيَم بة زاُايي، و ًطؤظسؤغتييةوة كاض بلات، ئةوا بة "واُط" 

فؿاض و ظؤضزاضييةوة، زازةُطيَت. كاتيَم كةغيَم خةَهلي كطزة ًولةضي خؤى بةٓؤى 
ئةوا ًولةضبووُي خةَهلي بؤ ئةو تةُٔا ضواَهةتيياُةية و ُاخةكيياُة ُيية، ضوُلة 
ئةواْ تواُػتيَلي باؾياْ ُيية بؤ ضووبةضِووبووُةوةى ئةو. بةآلَ كاتيَم كةغيَم بة 
 زاُايي و زَهػؤظييةوة خةَهلي بةالى خؤيسا ضابليَؿيَت، ئةواْ هة ُاخيؿةوة طويَطِايةَهي
زةبّ و خؤياْ وةٓا زةزةُة زةغت سلوًةت، كة وةن ئةو سةفتا ؾاططزةى 

(. 3، 1، 2كؤُفوؾيؤؽ، خؤياْ زاية زةغيت ئةو". )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
"فةضًاُطِةواياُي ضؤشطاضى زيَطيِيـ، زَهيَلي ًئطةباُياْ ٓةبوو، كة بةضطةى زةضز و 

ض ُةبوو بةضاُبةض بة ئاظاضى خةَهلياْ ُةزةططت و سلوًةتي ئةواْ ٓةضطيع غتةًلا
خةَهلي. بةجمؤضة بوو، كة فةضًاُطِةوايي بؤ ئةواْ ٓيَِسة ئاغاْ بوو وةكو ٓةَهػوضِاُسُي 

 (.6، 1، 2ؾتيَم هة ُيَو هةثي زةغتسا". )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
بة باوةضِي ًيَِػيوؽ ٓةض وآلتيَم غيَ ثايةى ٓةية: "ططُطرتيّ ثايةى خةَهلة، 

ة و ُاططُطرتيين ثايةى فةضًاُطِةواية". )ًيَِػيوؽ، ثايةي زيلةى ظةوي و زاُةويََو
(. خةَهلي غةضضاوةى سلوًةتيَلي ؾايػتةْ. سلوًةت زةبيَت هة 14، 2، 7بةؾي 

خةَهلةوة غةضةتابططيَت تا بة فةضًاُطِةوا بطات ُةن ئةوةى هة فةضًاُطِةواوة 
يَلي غةضةتابططيَت و ثاؾاْ بة خةَهلي بطات. خةَهلي ٓؤكاضى ًاُةوةى سلوًةت

ؾايػتةْ. ئةطةض فةضًاُطِةوايةن تايبةةمةُسيي ثيَويػيت ُةبيَت، ئةوا خةَهلي ًايف 
خؤياُة هةغةضكاضى البةضْ، هةبةض ئةوةى وةٓا زةغتةآلتساض و فةضًاُطِةوايةن )كة 
تايبةةمةُسيية ثيَويػتةكاُي ُيية( هة ضاغتيسا فةضًاُطِةوا ُيية و بةَهلو تاكيَلي 

 . (27)(10، 2، 1ةؾي ئاغايية. )ًيَِػيوؽ، ب
ًيَِػيوؽ زوو ئةضن )ئاغاييؿي خةَهلي و ثةضوةضزةكطزُي خةَهلي( بؤ 

 زةغتةآلتساض و فةضًاُطِةوا زياضيسةكات و ضاظةياْ زةكات:
: سلوًةت زةبيَت بة ضةُسيّ ثالُي ثيَويػت ئاضاييض و خؤشطوشةزاني -1
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اْ بؤ ئةوةى خةَهلي هة طوظةضاُي خةَهلي زابيِبلات و ببيَتة ٓؤكاضى باؾبووُي شياُي
شياُي ئاغايي و ضؤشاُةى خؤياُسا زووضاضى تةُطاُة ُةيةْ و خؤضان و ثؤؾاكي 
ثيَويػتياْ ٓةبيَت. ثالُةكاُي سلوًةت زةبيَت هة بواضةكاُي طةؾةثيَساُي كؿتوكايَ و 

 ئاشةَهساضي، زابيِلطزُي زآاتي ثيَويػت و ضيَططتّ هة دةُط و خويَِطِؾنت، بيَت. 
: سلوًةت زةبيَت ظةًيِة بؤ ثةضوةضزة و فيَطكطزُي زدة و فيَسكسدىثةزوة -2

خةَهلي بطِةخػيَِيَت بؤ ئةوةى ئةواْ بتواُّ بة فيَطكاضيية ًؤضاَهييةكاُي خؤياْ، هة 
ئةدماًساُي ئةضكي ُيؿتٌاُي و طيَطِاُي ضؤَهي كؤًةآليةتيياْ، هئَاتووييةكي 

ضان و ثؤؾاكياْ ُةبيَت و بة ثيَويػتيياْ ٓةبيَت. ئةو خةَهلاُةى كيَؿةى خؤ
ئاغووزةيي بصيّ، بةآلَ بيَبةف بّ هة ثةضوةضزةكطزُيَلي باف، ئةوا هة باَهِسة و ئاشةآلْ 
ُعيلرتْ ُةن هة ًطؤظ. سلوًةت ُاتواُيَت بة تطؽ و توُسوتيصي غةضدمي خةَهلي 

ْ بةالى خؤيسا ضابليَؿيَت، بةآلَ زةتواُيَت بة ثةضوةضزةكطزُي باؾي خةَهلي، زَهيا
 بةزةغت بٔيَِيَت و بياُلاتة ثاضيَعةضى خؤى.

: ًيَِػيوؽ بة تيَطِواُيِيَلي عريفاُياُة باوةضِيي واية، كة ُاخي خؤناضي -
ًطؤظ ئةوةُسة ًةظُة و ٓةًوو ؾتيَلي هةخؤيسا ٓةَهططتووة و ٓيض ؾتيَم ٓيَِسةى 

يَطةى تيَطةيؿنت هيَي ضيَصبةخـ ُيية. ًطؤظ زةبيَت ٓةويَ بسات خؤى بِاغيَت و ض
خؤُاغيـ بةكاضٓيَِاُي "دؤُط و ؾو"ـة. بة طوتِيَلي زيلة، ًطؤظ بةضِيَي 
ًؤضاَهجاكييةوة زةتواُيَت بةَ خؤُاغيية بطات. هةَ ؾيَوةيةزا، ًطؤظ ُةتةُٔا 
"ئامساْ" )خوزاوةُس( زةُاغيَت، بةَهلو زةتواُيَت هةتةن ئةوزا بة يةكيَيت بطات و 

بةكاضٓيَِاُي "دؤُط و ؾو" خؤثةضغيت ببيَت بة يةن. هةبةض ئةوةى ًطؤظ بة 
خؤى كةَ و كةًرت زةكاتةوة تا ؾويَِيَم، كة ئيسي ٓيض دياواظييةن هة ُيَواْ 
خؤيي و ئةواُيسيلةزا ُابيِيَت، و هةًةف ظيَرت، تيَسةطات دياواظي هة ُيَواْ ئةو و 

م دئاُي بووُسا ُيية و ئةو هةتةن بووُةوةضاُي دئاْ بووة بة يةن و ٓةًوو ؾتيَ
. كةواتة، بؤ ُاغيين بووْ زةبيَت خؤ بِاغني و ُة (29)هة ُاخي خؤيسايةتي

بةثيَطةواُةوة، هةبةض ئةوةى "خؤ" زةالقةيةكة بؤ ُاغيين بووْ. بة ًاُايةكي 
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زي، ًطؤظ بة خؤُاغي )ُاغيين ٓيَعي ُاخةكي( بة خوزاُاغي )ُاغيين ئامساْ( 
ةض ؾتيَم هة ئاغيت (. هةبةض ئةوةى "1ٓ، 1، 7زةطات )ًيَِػيوؽ، بةؾي 

 (.4، 1، 7بةضظزا، هة ُيَو ُاخي ًطؤظسا ٓةية". )ًيَِػيوؽ، بةؾي 
ًيَِػيوؽ بة واشةى "ضي" ياْ "ٓيَعي شياْ" طوظاضؾت هة دةوٓةضى ًطؤظ زةكات، 
كة بووُةوةضيَلي ٓةضًاُي بةٓيَع و ٓةضًاُي ًةظُة و ُيَواُي ظةوي و ئامساُي ثطِكطزووة و 

(. ئةو باوةضِي وابوو 2، 1، 2تيَلي ُيية. )ًيَِػيوؽ، بةؾي ًطؤظ بةبيَ ئةوة، ٓيض ؾ
ًطؤظ هةتةن البطزُي ضيَططةكاُي بةضزةَ طةيؿنت بة ًةظُييَت خؤى، بؤ خؤُاغي، ئةوا 
زةبيَت ئةَ ٓيَعة غةضغوضِٓيَِةض و دةوٓةضة بِاغيَت و هةتةن تيَطةيؿتِيسا، بة 

 .(30)اُساية، بطاتفةضًاُطِةوايي بةغةض ئةو ؾتةى هة ُيَواْ ظةوي و ئامس
 
 رياليصت ي64زي شوى 2-5
 
 ذيانهامةى ضوى شي 1-2-5

ـة. غوْ 66و ُاظُاوةكةى "غةْ ضيِط" 65ُاوي غةضةكي غوْ ظي، "كواُط"
ى بةض هة ًةغيح 298ظي، ًاوةيةن بةض هة ًطزُي ًيَِػيوؽ و هة زةوضوبةضى غاَهى 
ةضبطز. ئةو تا بةغ 67ٓاتة دئاُةوة. غوْ ظي طةدميَيت خؤى هة وياليةتي "يني"

تةًةُي ثةدما غاَهي كاتةكاُي خؤى تةضخاُلطز بؤ هيَلؤَهيِةوة و واُةطوتِةوة تا ئةو 
كاتةى باُطٔيَؿيت وياليةتي "ضي" كطا و زةظطاى سلوًي ئةو وياليةتة، ضيَعيَلي 
ظؤضى بؤ ثيَطةكةى ئةو زاُا و فيَطكاضييةكاُي بةضظُطخاُس و بةضثطغياضيَتييةكيؿي 

َ بةٓؤى ئريةيي و ضاوضِؤكي خطاثةكاضاْ، ًةيساُةكة بؤ ئةو بةضتةغم ثيَبةخؿطا، بةآل
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ي 68و تةُط بؤوة تا واى هئَات ئةو ثؤغتةكةى بةدئَيَؿت و ضيَطةى وياليةتي "ضو"
ططتةبةض. غوْ ظي بةٓؤى وةظيطى باآلى ضو، ثؤغيت غةضؤكي زازطاى باآلى 

و خةضيلي ثةضوةضزةكطزُي  ثيَبةخؿطا، بةآلَ زواى ًاوةيةن ئةَ ثؤغتةؾي بةدئَيَؿت
فيَطخواظاْ بوو، كة ٓةُسيَم هة ؾاططزةكاُي زضةُطرتيَّ بووُة ُاوزاضةكاُي ًيَصووي 
ضايّ. غوْ ظي ًاوةى تةًةُي خؤى تةضخاُلطز بؤ هيَلؤَهيِةوة و ُووغني و غةضةدماَ 

 .(31)ى بةض هة ًةغيح كؤضي زوايي كطز238هة غاَهى 
 غوْ ظيهة كتيَبيَلسا بة ُاوي خؤي، كؤًةَهة فيَطكاضييةكاُي غوْ ظي، 

كؤكطاوةتةوة. ئةَ كتيَبة هة غةضةتازا بطيَيت بوو هة غيَػةز و بيػت و زوو بةف، بةآلَ 
 زضةُطرتيَم بةو ثوختلطزُةوةى تيَيسا كطا، بوو بة غي و زوو بةف.

 
 زي شوى فيَركارييةكاني 2-2-5

 :زةتواُني فيَطكاضييةكاُي غوْ ظي بةجمؤضة ثؤهيَّ بلةيّ
ةى ًيَِػيوؽ-: غوْ ظيزةوشيت خساث - باوةضِيي واية ًطؤظ خطاثطِةوؾتة و  -بةثيَطةوُا

(. ئةو زةَهيَت ئامساْ ئةَ 32ضةوؾيت ئةو ًةيوي بةالى خطاثةزا ٓةية )غوْ ظي، بةؾي 
ضةوؾتةى غةضةتا بة ًطؤظ زاوة و ًطؤظ هة ٓةَهبصاضزُيسا ٓيض ضؤَهيَلي ُةبووة و ضةوؾيت يةكةَ 

يَت بيبيِيَت و )ياْ غةضةتا ( ؾياوي فيَطكطزْ و بةزةغتٔيَِاْ ُيية. كةواتة، ئةوةى ضاو بتوُا
يَت بيبيػتيَت ضةوؾيت ًطؤظة، ٓةضضي بؿيَت ببيِطيَت ئةوا ثةيوةغتة بة ضاو و  طويَ بتوُا
ٓةضضي بؿيَت ببيػرتيَت ئةوا ثةيوةغتة بة طويَوة، كةواتة ئةوةى ضاو زةيبيِيَت فيَطكطزْ 

يين غوْ ظي، ضاغتة ًطؤظ ُيية و ئةًةى طو يَ زةيبيػتيَت فيَطكطزْ ُيية. بة تيَطِوُا
خطاثطِةوؾتة و هةَ ضةوؾتة يةكةًةيسا ٓةَهبصاضزُي ُةبووة، بةآلَ ئةًة كؤتايي ضيَطةى ًطؤظ 
ُيية، بةَهلو ًطؤظ بةٓؤى ثةضوةضزةبووْ )بةضٓةًي ثةيطِةويلطزْ هة هي(، كة كاضيَلي 

يَت ًؤضاَهجان بيَت و خؤى بطةيةُيَتة هوتلةى  زةغتةبةضيي و ٓةَهبصيَطزضاويية، زةتوُا
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(. كةواتة، ٓةَ ظطٌاكي يةكةَ و ٓةَ ثةضوةضزةي زووةَ 32ًطؤظايةتي. )غوْ ظي، بةؾي 
ظةضووضةتي ٓةية، هةبةض ئةوةى هة اليةكةوة، ئةطةض ظطٌاكي و ضةوؾيت يةكةَ ُةباية، ئةوا 

بةضي  ؾتيَم بووُي ُةزةبوو بة ُاوى بابةتي ثةضوةضزةكطزْ و ٓاوكات ثةضوةضزةكطزْ هة بةضُا
بووةغتيَت، هة اليةكي زيلةوة، ئةطةض ثةضوةضزةكطزْ ُةباية بؤ ئةوةى ظطٌاكي يةكةًي 

ي هةخؤيسا، دواْ و باآل بيَت  .(32)خطاخ بطؤضِيَت، ئةوا ظطٌاكي يةكةَ ُةيسةتوُا
ياْ غوْ ظي هة ضووُلطزُةوةى ئةَ بابةتةزا زةَهيَت ًطؤظةكاْ بةثيَي غطوؾت )

ضةوؾت(ي خؤياْ، ٓةوَهي غووزخواظيي زةزةْ، ؾةضِاُطيَع و ضاوضِؤكّ، توُسوتيصى 
ئةدماَ زةزةْ و ضاوهةزةضْ، بةآلَ ئةَ ضةوؾتة خطاثاُة بةٓؤى ثةضوةضزةكطزُةوة، زةبّ 
بة ضةوؾتيَلي باف. وةكو ئةوةى تةختةيةكي خواض خبةيتة شيَط ٓةَهٌةوة تا وايويَبلةيت 

ضاغت بيَتةوة، و زةبيَت كاُعاى كوهيـ وةٓا بلوتطيَت بؤ ئةوةى  الض ببيَتةوة و ثاؾاْ
. هةَ ضووةوة، ًطؤظ ُابيَت هة ثةضوةضزةكطزُي خؤى زوابلةويَت، بةَهلو (33)تيص ببيَت

زةبيَت الى ًاًؤغتاياُي هئَاتوو ببيَتة فيَطخواظ، هةتةن ٓاوضِيَي باؾسا ٓةَهػوكةوت 
ؾايػتة فيَطببيَت و هة ٓاوضِيَ  بلات. ٓوُةض و فةظيوةت هة ًاًؤغتاياُي

 باؾةكاُيؿي، فيَطى وةفازاضي، زةغتجاكي، ضيَعزاضى و ثاكساًيَين، ببيَت.
غوْ ظي غةضباضى باوةضِبووُي بة خطاثطِةوؾيت ًطؤظ، بةآلَ باوةضِييؿي بة 
ًةظُيَتييةكي تايبةتي ٓةية بؤ ًطؤظ. هةبةض ئةوةى بة تيَطِواُيين ئةو، ًطؤظ غةضباضى 

ثطِةوؾتة، ئةوا ئةَ تواُػتة ظطٌاكييةؾي ٓةية، كة بةٓؤى ٓةوَهساْ بؤ ئةوةى خطا
ثةضوةضزةكطزُي خؤى، بةثيَطةواُةى ضةوؾيت يةكةًيين خؤى ٓةَهػوكةوت بلات و 
هةتةن ثةضوةضزةكطزُي خؤيسا، ضةوؾيت غةضةتايي خؤى بطؤضِيَت و خؤى بة غيفاتي 

. هةَ ضووةوةية (34)ًطؤظ ؾياوة باف و ثةغةُس بطِاظيَِيَتةوة و ئةَ كاضةف، تةُٔا بؤ
غوْ ظي زةَهيَت ًطؤظ بة ئةُساظةى ئامساْ و ظةوي بةٓاى ٓةية: "ئامساْ ضةُسيّ وةضظي 
تايبةت بةخؤى، ظةوي ضةُسيّ غةضضاوةى تايبةت بةخؤى و ًطؤظ كةغييَت و ضةوؾيت 

تايبةت بةخؤى ٓةية و ئةًةية ًاُاي ئةوةى زةطوتطيَت ًطؤظ  [بةٓؤى ثةضوةضزةوةي]
ثيَلبٔيَِيَت". )غوْ ظي،  [ئامساْ و ظةويسا]واُػيت ئةوةى ٓةية يةكييَت هةتةن ت
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(. بة تيَطِواُيين غوْ ظي، ًطؤظ بة ؾيَوةيةن زضوغتلطاوة، كة زةتواُيَت زوو 17بةؾي 
دؤض ضةفتاضي خؤى خباتةضِوو، يةكيَلياْ ضةفتاضى غازة، كة غطوؾتيية و ئةويسيلة 

 و و بةضٓةًي ثةضوةضزةية.ضةفتاضى ئاَهؤظ، كة بةزةغتٔاتو
غوْ ظي، ضةضاوكطزُي هي بة طةضةُيت خؤؾطوظةضاُي خةَهلي و  شةزووزةتي هي: -

كؤًةَهطا زازةُيَت. بة ؾيَوةيةكي ثوخت، ؾطؤظةى غوْ ظي بؤ ظةضووضةتي هي 
كة زةؾيَت ٓةَ  –)كؤًةَهة ضيَػا و زاب و ُةضيتيَلي ًؤضاَهني هةباضةى تان و كؤًةيَ( 

ضزةكطزُي خةَهلي هة ضةٓةُسي كؤًةآليةتييةوة و ٓةَ ببِة ٓؤى ببِة ٓؤى ثةضوة
 بطيَتيية هة: –ثاكلطزُةوةى زةضووْ هة ضةٓةُسي تاكيَتييةوة 

: ًطؤظ هة اليةكةوة، هةبةض ئةوةى بة ظطٌان خطاخ و ٓةَهططى غةضيعةى يةكةم
ةوةضيَلي غةضكةؾاُةية، ئةوا ًةيوي بةالى خطاثي و ؾةضِاُطيَعييةكاُساية و زةبيَتة بووُ

 خؤثةضغت و ظيَسةضِؤ و ئةًةف زةبيَتة ٓؤى ططشى و ئاَهؤظي ئةو هةتةن ئةواُيسيلةزا.
: ًطؤظ هة اليةكي زيلةوة، ٓةَ بووُةوةضيَلي كؤًةآليةتي و ٓةَ دووةم

 بووُةوةضيَلي كوهتووضيية:
: ًطؤظ بة زوو ٓؤ ظةضووضيية: يةكيَلياْ بة ٓؤى كؤمةآليةتيبووى -

ويػتييةكاُي خؤى بؤ شياُي ضؤشاُة و ئةويسيلة بةٓؤى زةغتةبةضكطزُي ثيَسا
 (.10زضوغتلطزُي يةكيَتيي بؤ غةضكةوتّ بةغةض زوشًِاُسا. )غوْ ظي، بةؾي 

: ًطؤظيـ بةثيَي ويػيت خؤى خواظياضى ًطؤظبووُة، ضوُلة كوهتووزييبووى -
ًطؤظ بةٓؤى ئةوةى خاوةُي زوو ثيَػيت زاثؤؾطاو بة ًوو ُيية، بؤية ُاؾيَت بة 
ؾيَوةيةكي ضاغتةقيِة بة ًطؤظ زابِطيَت، بةَهلو بة ويػتى ًطؤظبووُي خؤى، ثيَويػتة 
تايبةةمةُسييةكي زيلةيؿي ٓةبيَت، ئةويـ بطيَتيية هة ٓةبووُي ثةيوةُسي ؾايػتة و 

 (.5ًطؤيي هةتةن ًطؤظةكاُي زيلةزا. )غوْ ظي، بةؾي 
ًطؤظ ضةُسيّ ضيَػاي هة ٓةضزوو ؾيَوةكةزا )كؤًةآليةتيبووْ و كوهتووضييبووْ(، 

ثيَويػتة، ضوُلة ئةو بووُةوةضيَلي ظيَسةضِؤ و ٓةَهططى ضةُسيّ غةضيعةى 
غةضكةؾاُةية، بؤ ئةوةى بةٓؤى ئةو ضيَػاياُةوة بتواُيَت بة ؾيَوةيةكي ئاؾتيياُة و 
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بةبيَ ؾةضِاُطيَعي و ئاشاوة هةتةن ًطؤظةكاُي زيلةزا ٓةَهبلات و ئةَ ضيَػاياُةف، 
ةواتة بة ؾيَوةيةكي ثوخت، ًطؤظ بة كؤُرتؤَهلطزُي غةضيعةكاُي ٓةًاْ "هي"ية. ك

 . (35)خؤى، ُاضاضة ثةيوةغت بيَت بة "هي"يةوة
ٓةَهبةت غوْ ظي بؤ باؾبووُي ًطؤظ، غةضباضى هي، ٓاوكات ضةُس فاكتةضيَلي 
زيلةيـ وةكو ًؤغيقا و ويصزاْ )زيَ( ثيَؿِياض زةكات، بةَ ٓؤيةى، كة: هي 

جوني زةكات، ًؤغيقا غةضيعةكاْ دواْ و ُاغم زةكات و غةضيعةكاُي ًطؤظ زيػ
 .(36)ويصزاُيـ غةضيعةكاْ زةطؤضِيَت و بة عةقَوةوة ططيَيسةزات

ؾياوي بةيازٓيَِاُةوةية، كة ديَبةديَلطزُي "هي" هة ضةٓةُسة 
كؤًةآليةتييةكةيسا، طةضةُيت ديَبةديَلطزُيَلي زيلةيـ زةخواظيَت، ئةويـ ٓةبووُي 

تساضة. ًةبةغت هة غياغةت بةثيَي بِةًاكاُي غوْ ظي، سلوًةت و زةغتةآل
زيػجويِلطزُي غةضيعةكاُي ًطؤظة هة كؤًةَهطازا و ٓاوكات غووزًةُسبووُيَلي 
ؾايػتةيؿة هة غةضيعةكاْ. بةثيَي ئةَ ؾطؤظةكطزُة، بةضثطغي زيػجويِلطزُي 
غةضيعةكاْ، زةغتةآلتساض و فةضًاُطِةواي كؤًةَهطاية و ئاًطاظي ئةويـ بؤ 
ديَبةديَلطزْ، تةُٔا "هي"ية بؤ ئةوةى ثةيوةُسي ًطؤظةكاْ هةتةن يةكسيسا 
بةؾيَوةيةكي باف بيَتة ئاضاوة و ٓةضكةغةف هة ؾويَين تايبةةمةُس بةخؤى بيَت، 

 طةوضةكاْ هة ؾويَين خؤياْ و بطووكةكاُيـ هة ؾويَين خؤياُسا بّ.
ٓةض زياضزةيةن  : غوْ ظي باوةضِيي وايةئةثطتمؤهؤذي )ياى تيؤزيي شانني( -

)فيَِؤًيَِيَم( خاوةُي "بووْ" و "زميةْ"يَلة، كة تةُٔا يةكيَم هةو زميةُاُةى فيَِؤًيَّ، 
سةقيقةتي ٓةية و يةكػاُة هةتةن بووُةكةيسا و تةواوى زميةُةكاُي زيلة دطة هة غةضاب 

(. ًطؤظ تا ئةو كاتةى ططفتاضى 22و فطيوزاُيَم، ؾتيَلي زيلة ُني. )غوْ ظي، بةؾي 
ةضيعةكاُييةتي و ُةطةيؿتووةتة ثاكييَت ُاخي، ئةوا ططفتاضى ئةَ غةضاب و فطيوزاُةية. غ

بؤ منووُة، كةغيَم هة ًةوزايةكي زووضزا، ًيَعيَم ببيِيَت، وا زةظاُيَت بةضزة، كةغيَلي 
ًةغت )ضوُلة ًةي ٓؤؾي ئةوي ئاَهؤظ كطزووة( هة زةضواظةى ؾاضةوة وةٓا بة الضةالض 

 . (37)ي خةضيلة زةضيَتة شووضةكةيةوةزةضِوات، وةن بَويَ



 

72 

بة تيَطِواُيين غوْ ظي، تواُػيت ظاُني، ثيَلٔاتووة هة زوو بةف: يةكيَليياْ 
و ئةويسيلة طياْ )زيَ(ـة.  -كة بطيَتيية هة ضاو و طويَ -"ئؤضطاُة ئامساُييةكاْ"

زةْ، (. ئؤضطاُة ئامساُييةكاْ هيَلطووْ و دياواظييةكاْ ُيؿاْ زة22)غوْ ظي، بةؾي 
)ياْ ًةغعا(ي بيِني ؾيَوةكاْ و ضةُطة دؤضاودؤضةكاْ ضيعبةُس زةكات و 69غيَِؼ

غيَِػي بيػنت زةُطةكاْ و ئاواظةكاْ ثؤهيَِبةُس زةكات، و بة طوتِيَلي زيلة، 
فيَِؤًيَِة زةضةكييةكاْ كاضيطةضي هةغةض "ئؤضطاُة ئامساُييةكاْ" زازةُيَّ. طياْ، 

ة، تاضيم و ُةؾيَويَِطابيَت، ًاُا بة ئةطةض بةٓؤى غةضيعة غةضكةؾةكاُةو
كاضيطةضييةكاُي "ئؤضطاُة ئامساُييةكاْ" زةبةخؿيَت. كةواتة ئةطةض ئؤضطاُة 
ئامساُييةكاْ و طياْ، بة زضوغيت كاضبلةْ، ئةوا ًطؤظ بة ظاُيين واقعي و ضيايَ 

ي، زةطات. بة وضزبووُةوة هةَ ؾطؤظةية ضووْ زةبيَتةوة، كة بةثيَي تيَطِواُيين غوْ ظ
 .(38)ظاُػت و ظاُني ُاظطٌاكي )ياْ زةغتةبةضيية(

                                                           

وة، كة ٓةَهةية، ضوُلة زةضكلطزُي غيَِػي ثةيوةغتة بة غيَِؼ هة كوضزيسا ٓةغيت بؤ زاُطا - 69
ثيَِر ئؤضطاُة فعيؤهؤشييةكةوة، كة بطيَتني هة: )بيِني، بؤُلطزْ، ضةؾنت، بيػنت، زةغتويَساْ(، بةآلَ 
ٓةغتلطزْ، زةضكلطزُيَلي غايلؤهؤشياُةية و بؤ منووُة ٓةغتلطزْ بة تطؽ. هة ظًاُي ئيِطويعيسا 

زاُطاوة. ٓاوكات هة عةضةبيؿسا )سؼ( بؤ  Feelingؤ وؾةى ٓةغت و ب Senseبؤ وؾةى غيَِؼ 
 غيَِؼ و )ؾعوض( بؤ ٓةغت بةكاضزةٓيَِطيَت. )وةضطيَطِ(
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 كؤنفوشيانيسم نةيارةكاني فَيرطة -1

هة ُيَواْ ئةو فيَططة ططُطاُةى ُةياضي كؤُفوؾياُيعَ بووْ و ٓاوكات كةوتووُةتة 
بوداييصم، ضةخِةططتّ هيَي، زةتواُني ئاًاشة بة ضواض فيَططة بلةيّ، كة بطيَتني هة: 

 :فاييصمو  دائؤييصم، مؤييصم
 
 فَيرطةى بودا 0-1

بوزاييعَ غةضباضى ُاُيؿتٌاُي بووُي، هة ضايّ ٓةشًووْ و كاضيطةضى 
ثةيساكطز و ثةضةي ثيَسضا و ٓاوكات ًةيساُةكةى بؤ طةؾةكطزُي كؤُفوؾياُيعَ 
بةضتةغم كطزةوة. هةواُةية يةكيَم هة ٓؤكاضةكاُي طةؾةكطزُي بوزاييعَ، 

ض ضواَهةتطةضاييةكةى كؤُفوؾياُيعًسا. بةَ واتاية ُاخطةضاييةكةى بيَت هة بةضاُبة
ُاخطةضايي بوزاييعَ ظؤض ئاضاًبةخـ بووبيَت، بؤ ئةو كةغاُةى، كة هة زاب و 
ُةضيت و ضيَوضِةمسة وؾم و زةًاضططشييةكةى كؤُفوؾياُيعَ )كة سلوًةتةكاْ 

. بؤياْ زاتاؾيبووْ( بيَ ٓيوا بووبوْ و هة طةضِاْ بةزواى ًاُازا بةديٌَابووْ
ٓؤكاضيَلي زيلةى طةؾةكطزُي بوزاييعَ بطيَيت بوو هةوةى كؤُفوؾياُيعَ بةٓؤى 
بةضططيية غةضغةختةكةى هة سلوًةت، ئةًة بوو بوو بة زةغويَصيَم بؤ 
زةغتةآلتساضاْ و سلوًةتة خطاثةكاضةكاْ و ٓاوكات ئةًة بووبووة ٓؤكاضيَم بة 

ثاضيَعةضاُي كؤُفوؾياُيعَ بؤ ضةوغاُسُةوة و بيَطاضةبووُي خةَهلي. بةَ ٓؤيةوة بوو 
ضاططتين هة بةضاُبةض بوزاييعَ، بة الغاييلطزُةوةى بوزاييعَ، زةغتياُلطز بة 
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زضوغتلطزُي ثةضغتطاكاْ، زآيَِاُي ضةُسيّ ضريؤكي باُئاغا هةباضةى 
يةظزاُيؿياْ بة -كؤُفوؾيؤؽ و فيَططةكةي و ٓاوكات كةغيَتييةكي غيفةت

 كؤُفوؾيؤؽ بةخؿي.
 
 دائؤ فَيرطةى 2-1

زائؤييعَ يةكيَلي زيلة بوو هة ُةياضة غةضغةختةكاُي كؤُفوؾياُيعَ و ئةَ زوو 
فيَططةية، هة بِةضِةتسا دياواظيياْ هةتةن يةكسيسا ٓةبوو. زائؤييعَ ُاخطةضا )ياْ 

و باُطةؾةى بيَلطزاضى )ياْ ثاغيعيَيت( زةكطز، و  70زةضووُطةضا(، غؤغيؤثات
يػت و باُطةؾةى ضةضاوكطزُي زاب و ُةضيت و كؤُفوؾياُيعَ ضواَهةتطةضا، غؤغياه

ضيَوضِةمسةكاُي زةكطز. هةَ ضووةوة، اليةُططاُي زائؤييعَ، ثةيطِةواُي كؤُفوؾياُيعًياْ 
بة زؤطٌاتيػت و ضواَهةتطةضا تؤًةتباض زةكطز و باوةضِيياْ وابوو، كة ٓةًوو 

اُي ٓؤكاضةكاُي بةزبةختيية كؤًةآليةتي و ُيؿتٌاُييةكاْ هة فيَطكاضييةك
كؤُفوؾيؤغةوة غةضضاوة زةططْ. ثةيطِةواُي زائؤييعَ زةياُطوت كؤُفوؾياُيعَ بة 
هةثيَؿرتزاُاُي هي هة دياتي زائؤ، بووةتة زةغويَصيَم بةزةغت زةغتةآلتساضاُةوة بؤ 
ضةوغاُسُةوةى خةَهلي زاًاو و ٓاوكات بووةتة ٓؤكاضى زاضًِاُي "زائؤ"ف. ئةواْ 

َ بة دةختلطزُةوةى هةغةض ياغا و زاب و ُةضيتةكاْ، باوةضِيياْ وابوو كؤُفوؾياُيع
هةطةيَ غووزخواظي زةغتةآلتساضاْ، ئةًة بووةتة ٓؤى ثةضيَؿاُي و زاًاوي خةَهلي و 
ئةواُيياْ هة ُاخي خؤياْ زووضخػتؤتةوة و غةضةدماَ، بووةتة ٓؤكاضى بآلوبووُةوةى 

 بيَصي و...ٓتس.تةَهةكةباظي، غاختةكاضي، ضياباظي، تؤًةت بؤٓةَهبةغنت و زضؤ

                                                           

ئةواُةى ضقياْ هة كؤًةَهطة و غيفةتة بةغةضزا غةثيَِطاوةكاُي كؤًةَهطة ٓةية و هة  - 70
 كؤًةَهطة ضازةكةْ، بة فاضغي ثيَيسةطوتطيَت داًعةغتيع )وةضطيَطِ(
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 70فَيرطةى مؤ 1-1
يةوة زاًةظضاوة، كة ُاوي 72فيَططةى "ًؤ" هة اليةْ زاُايةكةوة بة ُاوي "ًؤ ظي"

بوو. ًيَصووي شياُي ئةو ظؤض ضووْ  73خيَعاُيي "ًؤ" و ُاوة بطووكةكةيؿي "تي"
ُيية. ًؤ ظي هة خيَعاُيَلي ٓةشاض، هة وياليةتي "هو" ٓاتة دئاُةوة و ُعيلةى هة 

ي بةض هة ًةغيح شياوة. ططُطرتيّ غةضضاوة بؤ 381-479ُيَواْ غاَهةكاُي 
، كة ًؤ ظيؾاضةظابووْ هة شياْ و فيَطكاضييةكاُي ئةو، كتيَبيَلة بة ُاوي خؤى، 

 .(39)بطيَتيية هة ُووغيِةكاُي خؤي و ثةيطِةواُي هة ثةدما و غيَ بةؾسا
ييةكاُي كؤُفوؾيؤغسا بوو، ًؤ ظي هةتةن ئةوةى غةضةتا هة شيَط كاضيطةضى فيَطكاض

بةآلَ زضةُطرتيَم ضيَطةيةكي زيلةى ططتةبةض، كة هة ظؤض اليةُةوة ُاكؤكي و دياواظي 
هةتةن فيَطكاضييةكاُي كؤُفوؾيؤغسا ٓةبوو و ئةَ ُاكؤكي و دياواظيياُة بووُة 
ٓؤكاضى ئةوةى ئةو و ثةيطِةواُي، بلةوُة ضةخِةططتّ هة كؤُفوؾياُيعَ. ٓةَهبةت 

ِةكةى ئةو هة كؤُفوؾياُيعَ و فيَططةكاُي زيلة، زةطةضِايةوة بؤ بِةًا ضةخِةططت
 -تايبةتيية زآيَِطاوةكةى. زوو ثطةُػيجي غةضةكي هة ثطةُػيجةكاُي فيَططةكةى ئةو

بطيَتني  -غةضباضى باوةضِبووْ بة خوزاى كةغيَيت "ؾاُط زي" )خوزاى زةغتةآلتساض(
يجةكاُي زيلةى ًؤ ظي، هةباضةى هة: "خؤؾةويػتيي" و "كطزاضطةضايي". ثطةُػ

 . (40)سلوًةت، ًطؤظي زاُا و...، هةَ زوو ثطةُػيجة وةضطرياوْ
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ًةبةغت هة "خؤؾةويػيت"، خؤؾةويػتيِواُسُة بةضاُبةض بة ٓةًوواْ و 
زووضكةوتِةوةية هة ضق و كيِة بةكاضٓيَِاْ، كة زةتواُيَت ئاؾيت و ئاضاًي بؤ 

ػيجي "خؤؾةويػيت"زا، ثطةُػيجيَلي زيلة كؤًةَهطة بةزيبٔيَِيَت. هة ُيَو ثطةُ
غةضضاوة زةططيَت بة ُاوي "بيَ ظياُي" )ضاكطزْ هة ظياُطةياُسْ(، كة ٓةض دؤضة ئاظاض 
و ظياُيَم ياغاغ زةكات. بةثيَي ثطةُػيجي "بيَ ظياُي" بوو، كة ًؤ ظي زشى ٓةض 

ي، كة دؤضة دةُط و ئاشاوةيةكي ُيَواْ سلوًةتةكاْ بوو و دةُطي بة ٓؤكاض زةظاُ
 بةزبةخيت بؤ ًطؤظ زةٓيَِيَت.

ًةبةغت هة "كطزاضطةضايي"، ئةدماًساُي ٓةض كاضيَلة بة هةبةضضاوططتين 
غووزةكةى، كة ططُطي زةزات بة كاض و هة بةضاُبةض بيَ كاضى و بةفريِؤزاُي كات 
ضازةوةغتيَت. ًؤ ظي باوةضِيي وابوو ًطؤظ زةبيَت كاضيَم ئةدماَ بسات، كة غووز و 

سي هيَ بةزةغتبٔيَِيَت. بة ًاُايةكي زي، ٓةض كاضكطزُيَم ثيَويػتة خاوةُي بةضشةوةُ
غووزيَلي شيطاُة بيَت. ٓةضوةٓا بةثيَي ئةَ ثطةُػيجة بوو ًؤ ظي زشي ئةدماًساُي 
ٓةُسيَم كاضوباض بوو، كة زةضةدماًةكةى ؾتيَم ُةبووْ دطة هة بةٓةزةضزاُي غاًاْ و 

 بةضٓةًيَلياْ ُةبوو، دطة هة ظياْ. 
بة وضزبووُةوة هةَ ثطةُػيجاُة، ًؤ ظي باوةضِيي واية، كة ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ 

 (:48بة ضواض تيَطِواُني، دئاُياْ ضووةو ويَطاُي ئاضاغتة كطزووة )ًؤ ظي، بةؾي 
ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ باوةضِيياْ بة بووُي خوزاوةُس و بة ضؤسة ئامساُييةكاْ  -1

 ُي خوزاوةُس و ضؤسة ئامساُييةكاُة.ُيية، كة زةضةدماًةكةى ضةدماُس
ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ دةخت زةكةُةوة هةغةض ديَبةديَلطزُي ضيَوضِةمسي  -2

ُاؾتين ًطزوو و غيَ غايَ ثطغةزاُاْ زواى ًةضطي زايم و باون، كة زةضةدماًةكةى 
 بةٓةزةضزاُي غاًاْ و ٓيَعي خةَهليية.

ُني زةكةُةوة، كة ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ دةخت هةغةض ًؤغيقاشة -3
 زةضةدماًةكةى دطة هة بةفريِؤزاُي كات، ؾتيَلي زيلة ُيية.
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ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ باوةضِيياْ بة ضاضةُووغيَلي ُاضاضةكي ٓةية، كة  -4
 زةضةدماًةكةى غػيت و بيَلاضيية.

كةواتة بة ؾيَوةيةكي طؿيت، ضةخِةططتِةكةى ًؤ ظي هة كؤُفوؾياُيعَ زوو 
 ضةٓةُسي ٓةية:

يَلياْ ثابةُسبووْ بة ضيَوضِةغٍ و تةؾطيفات، كة زةبيَتة ٓؤى بةفريِؤزاُي كات و يةك
غاًاْ و زووضكةوتِةوة هة اليةُي ضؤساُي و، ئةويسيلةياْ باوةضِبووْ بة 

 ضاضةُووغيَلي ئامساُي، كة زةبيَتة ٓؤى غػيت و تةُبةَهي ًطؤظ.
اُػتيَلي ثيَويػت بؤ ًؤ ظي زةَهيَت: "تةُاُةت كةغة بة تةًةُةكاُيـ، ُاتواُّ ظ

بةزةغتبٔيَِّ. تةُاُةت ًطؤظة بةٓيَعة طةدمةكاُيـ  [كؤُفوؾيؤؽ]فيَطبووُي ضيَباظي 
ُاتواُّ تةواوي ئةضكةكاُي ضيَوضِةغٍ ئةدماَ بسةْ. تةُاُةت ئةواُةى غاًاُيَلي 
ظؤضيؿياْ كؤكطزؤتةوة، ُاتواُّ بؤ ئةدماًساُي بةضُاًةكاُي ًؤغيقا خةضدييةكي ظؤض 

ْ. ثةيطِةواُي كؤُفوؾيؤؽ بؤ بة دواُي ُيؿاُساُي ٓوُةضة ئيبويػييةكاْ زابني بلة
ضةُسيّ ضيَطةى فيََوباظاُة زةبطِْ و ٓاوكات زةبِة ٓؤكاضى زاضًِاُي اليةُي ضؤساُي 
خؤياْ. ضيَباظي ئةواْ ُاتواُيَت ثيَساويػتييةكاُي ئةَ ضؤشطاضة زابني بلات و 

 (.39لي". )ًؤ ظي، بةؾي ظاُػتةكةياْ ُاؾيَت بؤ ثةضوةضزةكطزُي خةَه
 
 73فَيرطةى فا 3-1

ي 225-425فيَططةى "فا" ياْ فيَططةى "ياغا" هة ًاوةى زوو غةزة )هة غاَهى 
بةض هة ًةغيح(، كة وةٓا زووضاضى ثؿيَوي و ثةضيَؿاُييةكي غةخت بوو بوو و 
تةُاُةت سلوًةتي فيؤزاهيـ ُةيسةتواُي بة ثؿت بةغنت بة زاب و ُةضيت و ضيَوضِةمسة 
كؤُةكاْ كاضةكاُي ثيَؿبدات، بؤية باغلطزْ هة زاًةظضاُسُي سلوًةتي ياغا بؤ 
طةضِاُسُةوةى زيػجوني و ديَطريي بؤ كؤًةَهطا، بةؾيَوةيةكي تاظة بابةتي طفتوطؤ 
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بووْ. ٓةَهبةت بةض هةو قؤُاغةف، فيَططةى ياغا ٓاتبووة ئاضا، بةآلَ ثيَلٔاتةيةكي 
طةى ياغا هة قؤُاغي ثؿيَوي و ُائاضاًيسا، خاوةُي زيػجوني و زةوَهةًةُسي ُةبوو. فيَط

ضواض كةغيَتيي بوو، كة ضواضةًيِياْ )ٓاْ يف ظي(، ُاوزاضتطيّ زاُاي ئةَ فيَططةيةية. 
 بطيَتني هة: (41)ٓاوكات ئةَ ضواض كةغيَتييةى فيَططةى ياغا

ى بةض هة 289-373: زةؾيَت ئةو ٓاوضةضخي ًيَِػيوؽ )75شيَو دائؤ -1
ية. 77ياْ "ئؤتؤضيتة" 76ت و ططُطرتيّ ثطةُػيجي ئةو، "ؾي"ًةغيح( بووبيَ

ًةبةغت هةَ ثطةُػيجة بطيَتيية هةوةى ططُطرتيّ فاكتةض بؤ ديَطريبووُي سلوًةتيَم، 
ئؤتؤضيتةى فةضًاُطِةوا ياْ زةغتةآلتي ضةٓاية، كة تواُػيت فةضًاُطِةوا هة 

 بةضِيَوةبةضزُي كاضوباضى وآلت ظيرَت و بةضفطةواُرت زةكات.
ى بةض هة ًةغيح كؤضي زوايي كطزووة و 377: هة غاَهى 78شيَو بو ياى -2

ية. ًةبةغت هة "ؾو"، 80ياْ "زةوَهةتساضى" 79ططُطرتيّ ثطةُػيجي ئةو، "ؾو"
ؾيَواظيَلي سلوًةت و زةوَهةتساضيية، كة تيَيسا شيَطزةغتاْ ًولةضي فةضًاُطِةواْ و 

غازةتط، "ؾو" ٓوُةضى  ٓيض كةغيَم زةغةآلتي ُافةضًاُي ُيية. بة طوتِيَلي
 بةضِيَوةبطزُي كاضوباضى وآلتة هةتةن ًةضزوًساضى )ٓةَهلطزْ هةتةن خةَهلي(.

ي بةض هة ًةغيح كؤضي زوايي كطزووة و 388: هة غاَهى 81شانط يانط -3
ططُطرتيّ ثطةُػيجي ئةو، "فا" ياْ "ياغا"ية. ًةبةغت هة ثطةُػيجي "فا"، 

 ثازاؾت و غعاي باف، بؤ باف بةضِيَوةبطزُي بةكاضٓيَِاُي ياغاية بة هةبةضضاوططتين
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كاضوباضى وآلت. زةطيَطُِةوة ؾاُط ياُط كؤًةَهيَم ياغاي زآيَِاوة، كة تيَيسا 
طةوضةتط و بطووكرت دياواظيياْ ُةبوو و ٓةًوواْ هة بةضاُبةض ياغازا يةكػاْ بووْ. 

بؤ ئةو دةخيت هة غةض زوو ٓوُةض "ضاُسْ و دةُط" زةكطزةوة و ثيَؿِياضى 
فةضًاُطِةوا كطز، كة ضةوؾيَم بيَِيَتة ثيَؿةوة بؤ ئةوةى خةَهلي زووضكةوتِةوة هة 

 دووتياضى بة كاضيَلي خطاخ و ُةدةُطاْ بة كاضيَلي ًةتطغيساض بعاُّ. 
: زواى ئةَ غيَ كةغة، ئيَػتا ططُطة باؽ هة ططُطرتيّ كةغييَت 82ياى يف شي -4

يَعاُيَلي سلوًي هة ُعيلةى غاَهى فيَططةى ياغا، ٓاْ يف ظي، بلةيّ. ئةو هة خ
ٓاتة دئاُةوة. ئةو يةكيَم بوو هة  83ي بةض هة ًةغيح، هة وياليةتي "ٓاْ"281

ؾاططزة ُاوزاضةكاُي غوْ ظي، كة زضةُطرتيَم ضيَطةيةكي غةضبةخؤى ططتةبةض و خؤى 
خةضيلي هيَلؤَهيِةوة و واُةطوتِةوة كطز و كؤًةَهة تيَطِواُني و فيَطكاضييةكاُي هة 

ي بةض هة 233، كؤكطزؤتةوة. ئةو هة غاَهى ٓاْ يف ظيكتيَبيَلسا بة ُاوي خؤى، 
 ًةغيح و ُعيلةى هة تةًةُي ثةدما غاَهيسا كؤضي زوايي كطز.

ٓاْ يف ظي هةتةن باوةضِبووُي بة خطاثطِةوؾيت ًطؤظ، زةيطوت ثيَويػتة ياغا 
ةتواُيَت ًطؤظي ؾويَين زاب و ُةضيت)ي ًؤضاَهي( بططيَتةوة، ضوُلة تةُٔا ياغا ز

وةكو خؤثةضغيت و غووزثةضغيت،  84خطاثطِةوؾت، كة بطيَتني هة ئاكاضُعًييةكاُي
كؤُرتؤيَ بلات و غةضةدماَ، كؤًةَهطا بةضةو ئاؾيت و ئاضاًي ئاضاغتة بلات. هةَ 
ضووةوة، ٓاْ يف ظي هة زةوَهةًةُسكطزْ و فؤضًوهةكطزُيَلي طؿيت فيَططةى ياغا، 

ٓةضضةُسة ئةو ٓيض زآيَِاُيَلي هة بِةًاكاُي فيَططةى ياغازا ضؤَهيَلي ططُطي طيَطِا. 
ُةكطز، بةآلَ زآيَِاُةكةى ئةو بطيَيت بوو هة ثيَلةوةططيَساُي بِةًاكاُي غيَ 
كةغيَتييةكةى زيلةى فيَططةى ياغا. ئةو ٓةضغيَ ثطةُػيجي ؾي، ؾو و فاي بةيةكةوة 
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، كة (42)طةى ياغاي خػتةضِووبةغتةوة و ثيَلٔاتةيةكي زيػجوني و زةوَهةًةُسي فيَط
 بطيَتني هة:

 )بة ضةضاوكطزُي ؾي( سلوًةتيَم هةتةن زةغتةآلتي ضةٓاى فةضًاُطِةوا. -1
 )بة ضةضاوكطزُي ؾو( زةوَهةتساضييةن هةتةن خؤبةغييةكي ئابووضي و غوثايي. -2
 )بة ضةضاوكطزُي فا( ديَبةديَلطزُي ياغاكاْ هةتةن ثازاؾت و غعازاُي باف. -3

اوكطزُي بِةًاكاُي ياغاييةكاْ، ؾتيَلي ئاغايي بوو، كة كؤُفوؾياُيعَ بة ضةض
بلةويَتة بةضزةَ ضةخِةططتين ئةواْ. كؤُفوؾياُيعَ هة بةضِيَوةبطزُي كاضوباضةكاُسا، بة 
ؾيَوةيةكي ئايسياهيػتاُة دةخيت هةغةض هي )زاب و ُةضيت و ًؤضاَهي ثيَؿيِاْ( 

ًةتي ُةضييت ضايين زيَطيّ زةكطز. هة زةكطزةوة و بةضططى هة ثطةُػيجةكاُي سلو
كاتيَلسا فيَططةى ياغا هة بةضِيَوةبطزُي كاضوباضةكاُسا، بة ؾيَوةيةكي ضياهيػتاُة 

 .(43)هة دياتي هي -هةتةن ثازاؾت و غعا –دةخيت هةغةض ياغا زةكطزةوة 
يَت، هةَ ضووةوة، ٓاْ يف ظي بة تاُة و طاَهتةثيَلطزْ بة كؤُفوؾياُيعَ، ضةخِة هةوة زةطط

كة هة ضاكػاظيلطزُي كاضوباضةكاُسا، ٓيض كاضيَم بة ضابطزووطةضايي و ُةضيتطةضايي )ياْ 
ُةضيتجاضيَعي( ُاكطيَت و زَهدؤؾبووْ بة زاب و ُةضيتةكاُي زيَطيّ، ثةغةُسكطزُي ؾيَواظي 
ةية و ؾيَواظي ضابوضزوو زةبيَت بة  ثيَؿيِاْ و ضووكطزُة ؾيعط و ًيَصوو، كاضيَلي ٓةضظةكاضُا

ابوضزوواْ بػجيَطزضيَت و ؾيَواظي تاظة و باف هةتةن ضؤشطاضزا ثةضةبسضيَت. ٓاْ يف ظي ض
زةيطوت: ئةطةض ئةًطِؤكة كةغيَم ثةيسا ببيَت، كة ؾيَواظةكاُي ثيَِر زةغتةآلتساضة زاُاكةى 
كؤْ )يائؤ، ؾوْ، يو، تاُط و وو( بؤ ُةوةى ُويَ ثيَؿِياض بلات، ئةوا زاُاكاُي ئةًطِؤ بةو 

ا، ًةيوي بةالى ضابوضزووي كؤُيِة و ثةيوةغتبووْ بة ثطةُػيجي ثيَسةك . ًطؤظي زُا ةُّ
ي كؤُسا ُيية و كاضةكاُي ضؤشطاضى خؤى ديَبةديَ زةكات و ئاًطاظي ثيَويػت بؤ ئةو  ضؤشطاضُا

ة زةغتةبةض زةكات . بةثيَي ئةو تيَطِواُيِة، ياغا و سلوًةت زةبيَت هةتةن (44)كاضُا
 ضزا بطودميَّ.ثيَساويػتييةكاُي ضؤشطا

ة، ٓةضظةكاضةيي ئةو كةغاُةى زةياُةويَت بة  ٓاْ يف ظي بة ئاواظيَلي غةضظةُؿتلاضُا
ةوة بؤ ضابوضزوو، كيَؿةكاُي ضؤشطاضى خؤياْ ضاضةغةض بلةْ، بةؾيَوةي ضريؤكيَم  طةضُِا
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هة كيََوطةكةى خؤيسا  85بةجمؤضة زةيطيَطِيَتةوة: "ضؤشطاضيَم كةغيَم هة وياليةتي "غؤُط"
لي دوتياضى بوو. هة ُاوةضِاغيت كيََوطةكةزا، زضةختيَلي طةوضة ٓةبوو. ضؤشيَم خةضي

كةضويَؿليَم هة كاتي ضاكطزُسا، بة خيَطايي خؤى كيَؿا بة زضةختةكةزا، ًوي ؾلا و ًطز. 
كةغةكة بة بيِيين ئةَ زميةُة، واظي هة دوتياضييةكةى ٓيَِا و بة ئوًيَسي ئةوةى 

ِيَت، هة ُعيلي زضةختةكة ضاوةغتا. بةآلَ ٓةضطيع ُةيتواُي كةضويَؿليَلي زيلة بةزةغتبٔيَ
كةضويَؿليَلي زيلة بططيَت. غةضةدماَ خةَهلي غؤُط، طاَهتةياْ بةو زةكطز. ئةطةض ئيَوة 
بتاُةويَت بة ؾيَواظي سلوًةتي فةضًاُطِةواياُي زيَطيّ، زةغتةآلتساضييَت بةغةض خةَهلي 

وة، كة ئةو كةغة كطزي و هةتةُيؿت زاضةكة هة وزئةًطِؤكةزا بلةْ، ضيَم ٓةًاْ كاضتاْ كط
ضاوةضِواُي كةضويَؿم ضاوةغتا... كةواتة كاضوباضى شياْ بةثيَي كاتي خؤى دوَهة زةكات و 

 (.49ثيَؿدػتِةكاُي كاضيـ زةبيَت بةثيَي كاضوباضى شياْ بيَت". )ٓاْ يف ظي، بةؾي 
اُي كؤُفوؾياُيعًسا، هة كؤتايي ئةَ تويَصيِةوةيةى غةباضةت بة فيَططة ُةياضةك

ثيَويػتة ئةوة بةيازبٔيَِيِةوة، كة ضاظةكاضاْ و ثةيطِةواُي كؤُفوؾياُيعًيـ هة 
بةضاُبةض فيَططة ضةخِةططةكاُسا زاُةُيؿتووْ و بة ثالُي ثيَويػت، ٓةَ دةختياْ 
هةغةض يةكيَتيي ئاييِةكاُي "غاْ ديائؤ" )غيَ ئاييين بوزاييعَ، زائؤييعَ و 

ايين و ٓةَ بؤ ضاكيَؿاُي غةضدمي طؿيت و ًاُةوةى كؤُفوؾياُيعَ، كؤُفوؾياُيعَ(ي ض
بةؾيَلياْ هة تايبةةمةُسي فيَططةطاُي زيلة وةضططتووة )ٓةضضةُسة بووةتة ٓؤى الزاْ 
هة كؤُفوؾياُيعًي غةضةتايي(. بؤ منووُة، ئةواْ يةكةَ بة ضاوهيَلطزْ هة بوزاييعَ، 

غاظكطزووة، زووةَ بة ضاوهيَلطزْ هة ضةُسيّ ثةضغتطا و ثةيلةضياْ بؤ كؤُفوؾيؤؽ 
يةظزاُي بؤ كؤُفوؾيؤؽ، غيَيةَ -زائؤييعَ، باوةضِيياْ ٓيَِاوة بة ثوةيةكي غيفةت

دؤضيَم باوةضِيي طؿتيي بة ئامساْ و ضؤسة ُازياضييةكاُياْ هة ًؤييعَ وةضططتووة، و 
 .(45)ططووةضواضةَ ثيَلٔاتةى زيواُي بةضِيَوةبطزُي كاضوباضى وآلتيياْ هة فاييعَ وةض

                                                           

85- Song 
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 نوَي كؤنفوشيانيسمي -7

ي ظاييين، 589وآلتي ضايّ زواى ضةُسيّ غةزة ُائاضاًي و زووبةضةكي، هة غاَهى 
ى ظاييين( داضيَلي زيلة يةكجاضضةيي و 617-590) 86بةٓؤى ظدمريةى "غوي"

 87يةكيَيت ٓاتة ئاضاوة، بةآلَ زواى ًاوةيةن ئةَ ظدمريةية، هةاليةْ ظدمريةى "تاُط"
ي ظاييين( كؤتايي ثئَات. هة قؤُاغي زةغتةآلتساضيَيت تاُط، كة بة 618-906)

قؤُاغي ظيَطِيين ضايّ ُاغطاوة، ضيَباظي كؤُفوؾيؤؽ داضيَلي زيلة ٓاتةوة ئاضا، 
زةقةكاُي كؤُفوؾيؤؽ هةُويَوة بطةوياْ ثةيساكطزةوة و ضةُسيّ ثةضغتطا بؤ 

ياُيعَ ُةيتواُي ثيَـ بة كؤُفوؾيؤؽ ضيَلطاْ، بةآلَ غةضباضى ئةًة، كؤُفوؾ
 ُةياضةكاُي وةكو بوزاييعَ و زائؤييعَ بططيَت.

بة ؾيَوةيةكي ثوخت، زةتواُني بَويَني غيَ فيَططة ضؤَهياْ ٓةبووة هة زةضكةوتين 
: كؤُفوؾياُيعَ، بوزاييعَ، و زائؤييعَ. زاُاكاُي ضؤشطاض بة (46)كؤُفوؾياُيعًي ُويَسا

اوططتين ضةوؾي ضؤشطاض، ٓةوَهيَلي ظؤضياُسا بؤ ظيطةكييةكي زاُايياُة و بة هةبةضض
 ئةوةى دؤضيَم يةكيَيت هة ُيَواْ ئةَ غيَ فيَططةيةزا بٔيَِِة ئاضاوة.

                                                           

86  - Sui 

87- Tang 
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هة كؤتاييةكاُي زةغتةآلتساضيَيت ظدمريةى تاُطسا، زوو كةؽ بة ُاوةكاُي "ٓاْ 
ي ظاييِيسا ًطزووة( 844)هة  89ى ظاييين( و "هي ئائؤ"824-768) 88يو"

ويَِسُةوةيةكي ُويَي زةقةكاُي كؤُفوؾيؤؽ خبةُةضِوو تا بةَ ٓؤيةوة ٓةوَهياُسا خ
كؤُفوؾياُيعَ ظيِسوو بلةُةوة، بةآلَ ٓةوَهةكةى ئةواْ بةضٓةًيَلي ئةوتؤى ُةبوو و 

 ضةوتي بريكطزُةوةى ئةواْ تا غةزةى ياظزةيةًي ظاييين بةضزةواًي ُةبوو. 
ٓيَِاُةئاضاى ُيؤكؤُفوؾياُيعَ ٓةوَهة تاظةكاْ بؤ ظيِسووكطزُةوةى كؤُفوؾياُيعَ و 

 )ياْ كؤُفوؾياُيعًي ُويَ(، هةَ غيَ قؤُاغةزا كوضت زةبِةوة:
: يةكةًني ٓةوَهي دسي بؤ ٓيَِاُةئاضاى كؤُفوؾياُيعًي ُويَ بة قؤناغي يةكةم

، هة غةزةى ياظزةيةًي ظاييِيسا هة غةضزةًي 90تيَطِواُيِيَلي ئؤُتؤهؤشيياُة
"زا ٓاتة ئاضاوة، بةٓؤى ئةو زاُاياُةى ًةبةغتيياْ زةغتةآلتساضييَت ظدمريةى "غؤُط

زاضِؾتين تيَطِواُيِيَلي تاظة بوو بة ضةضاوكطزُي بِةًاكاُي دئاُِاغي )ياْ 
 كؤمسؤهؤشي( كؤُفوؾياُيعَ. ئةَ زاُاياُة بطيَتني:

 ى ظاييين(1073-1017) 91دؤو زوْ يي -1
 ي ظاييين(1077-1011) 92ؾائؤ يؤُط -2
 ي ظاييين(1077-1020) 93داُط ظاى -3

ٓةوَهي ئةَ غيَ زاُاية بووة ٓؤى ئةوةى كؤُفوؾياُيعَ زووباضة ببيَتة ديَ غةضدمي 
 بريًةُساْ و خةَهلي.

: هةَ قؤُاغةزا كؤُفوؾياُيعًي ُويَ هة فؤضًي زوو فيَططةى تاظةزا، قؤناغي دووةم
 بةٓؤى زوو بطا ٓاتة ئاضاوة، كة بطيَيت بووْ هة:

                                                           

88- Han Yu 

89 Li Ao 

 بووُِاغيياُة 90-

91- Zhou Dun Yi 

92- Shao Yong 

93- Zhang Zai 



 

85 

 
 -ي ظاييين(1108-1033) 94: ضيَِط ييةزِةت(فيَسطةى هي )فيَسطةى به -1

ياْ "دو ظي"  95فيَططةيةكي زآيَِا و بةٓؤى "دو غي" -كة بطاى بطووكرت بوو
و  96ي ظاييين( ثةضةيػةُس. فيَططةكةى ئةو بة فيَططةى "ضيَِط دو"1130-1200)

 ياْ فيَططةى "هي" )فيَططةى بِةضِةت( ُاغطا. 97"هي غوئة"
 -ي ظاييين(1085-1032) 98: ضيَِط ٓائؤؤط(فيَسطةى ضني )فيَسطةى ي -2

-1139) 99فيَططةيةكي زآيَِا و بةٓؤى "هو ديو يواْ" -كة بطاى طةوضةتط بوو
ي 1529-1473) 100ي ظاييين( زضيَصةى ثيَسضا و بةٓؤى "واُط ؾؤ شيَّ"1193

، ثةضةيػةُس. ئةَ فيَططةية بة فيَططةى "هو 101ظاييين( ُاغطاو بة "ياُط ًيِط"
 ياْ فيَططةى "غني" )فيَططةى ٓؤف( ُاووباُطي زةضكطز. 103غوة" و "غني 102واُط"

دياواظيي ئةَ زوو فيَططةية هة ضؤشطاضى شياُي ئةو زوو بطاية زاُايةزا، ئةوةُسة 
بةضضاو ُةبوو، بةآلَ زضةُطرتيَم ئةَ دياواظيية، بووة ٓؤى كيَؿٌةكيَـ و 

 ْ"زا.ضووبةضِووبووُةوةيةكي ظؤض هة ُيَواْ "دو غي" و "هو ديو يوا
: ئةًة قؤُاغي ثةضةغةُسُي زوو فيَططةى "هي" )بِةضِةت( و قؤناغي ضيَيةم

 "غني" )ٓؤف(ـة، كة وةٓا زةخيةيِةضِوو:
                                                           

 Cheng Yiـ  94

 Zhu Xi ـ 95

 Cheng Zhu ـ 96

 Li Xue ـ 97

 Cheng Hao ـ 98

ـ  99 Lu Jiu Yuan 

 Wang Shou Ren ـ 100

ـ  101 Yang Ming 

102 ـ   Lu Wang 

 Xin Xue ـ 103
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Aبيػت و زوو . فيَسطةى هي )فيَسطةى بهةزِةت( هةتةن زاظةكسدني جو ضي :
ي 1200-1130ي ظاييين(، دو غي )1108-1033غايَ زواى ًةضطي ضيَِط يي )

اُةوة. دو غي هة ُاوزاضتطيّ زاُاكاُي كؤُفوؾياُيعًي ُويَية. ظاييين( ٓاتة دئ
غةضباضى ئةوةى زاُايةكي ثطِئيـ بوو، ٓاوكات فيَططةى هي بة هوتلة طةياُس و ئةَ 
فيَططةيةي كطزة ثطِكاضيطةضتطيّ فيَططةى فةهػةفةيي ضايّ. ئةَ فيَططةية بة 

 ةتيي زةخاتةضِوو.ضةضاوكطزُي تايبةتي بة ثطةُػيجي هي، ئؤُتؤهؤشييةكي تايب
يَم هة دئاُسا بؤ ٓةبووُي، ثيَويػيت بة 104دو غي باوةضِيي واية ٓةض فيَِؤًيَّ

 ، كة ضاظةكطزُي ئةَ زواُةف بةجمؤضةية:105زوو ؾت ٓةية: "هي" و "ضي"
و بِةضِةتي ٓةضًاُي ٓةض فيَِؤًيَِيَم و باآلتطة هة ٓةض  106: ًاتةضيايهي

ُة ظياز زةبيَت. هي دةوٓةضى ٓةض  . هي تةواوة، ُة كةَ زةبيَت، و107فؤضًيَم
فيَِؤًيَِيَلة و ٓاوكات ٓةض فيَِؤًيَِيَليـ هي تايبةت بةخؤى ٓةية. ٓةض 
فيَِؤًيَِيَم هةبةض ئةوةى هة "هي"يةكي تايبةتييةوة ٓاتؤتة بووْ، ئةوا هة غطوؾت و 
دةوٓةضيَلي تايبةتيـ بةٓطةًةُسة. هي ٓةض ؾتيَم، بةض هة ٓاتِة بووُي ئةو ؾتة 

ٓةية. بؤ منووُة، بةض هةوةى كةؾتييةن زضوغت بلطيَت، ئةوا هي ئةو كةؾتيية  بووُي
. بة ثوخيت هي ٓةًاْ زائؤ و 108بووُي ٓةبووة و ًطؤظ تةُٔا "هي"يةكةى زؤظيوةتةوة

 غةضضاوةيةكة، كة ٓةًوو ؾتيَم بةٓؤى ئةوةوة زيَتة بووْ.
                                                           

 زياضزة -104
105 -  Qi 

 ًاتةضياي -106

 ؾلويَم - 107
ططيلي ثالتؤْ، كة ئةَ تيَطِواُيِة ضاغتةوخؤ زةًاخناتة بةضزةَ تيَطِواُيِةكةى فةيوةغويف ـ 108

دياواظي هة ُيَواْ زوو دئاُسا زةكات: دئاُي غةضويَِةى ئايسياكاْ و دئاُي زةضويَِةى طؤضِاو. 
الى ثالتؤْ ئايسيا ٓةضًاُة و بةض هة ٓةًوو ؾتيَم ٓةبووة. ثالتؤْ بة منووُةى كوضغي ضووُي 

ؿووتط ئايسياي كوضغي هة زةكاتةوة و زةَهيَت زاضتاؾيَم، كة كوضغييةن زضوغت زةكات، ئةوا ثيَ
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كة فؤضَ بة  : فؤضَ و ؾيَوةى ٓةض فيَِؤًيَِيَلة. واتا ٓةًاْ ئةو ؾتةية،ضي
ًاتةضياي زةبةخؿيَت تا فيَِؤًيَِيَم زيَتة ئاضاوة. فؤضَ زةبيَتة ٓؤى ئةوةى 

 ًاتةضياهيَم ؾيَوةيةكي دةغتةيي وةضبططيَت و زياضبلةويَت.
دةوٓةض و غطوؾيت ٓةض فيَِؤًيَِيَم هة كاتي ٓاتِة بووُيسا ثيَويػيت بة هي 

يت ئافطاُسُي ُيية، بةآلَ ضي زةبيَت. هي ثةتي و بيَ ؾيَوة و بيَ فؤضًة و تواُػ
فؤضًيَِةضة و تواُػيت ئافطاُسُي ٓةية. هي ثةيوةغت زةبيَت بةو ؾتةى زةضؾيَوة و 
زةضفؤضًة، بةآلَ ضي ثةيوةغت زةبيَت بة فؤضَ و ؾيَوةوة. غةضباضى ئةًة، هي 

يةن بووُي ٓةبيَت، ئةوا هي ضيزا ٓةية و ٓةض كاتيَم ضيهةثيَؿرتييةكي ثوةيي بةغةض 
ويسا ٓةية و ضي بؤ ضاالكبووُي ثيَويػيت بة هي ٓةية. ٓةًوو بووُةوةضاْ هة هة ُيَ

 يةكططتين هي و ضي ٓاتووُةتة بووْ.
دوغي هة ضاظةكطزُي ثةضةغةُسُي فيَِؤًيَِةكاُسا ئةوة زةخاتةضِوو، كة هي، ٓةض 
 فيَِؤًيَِيَم بة ؾيَوةى منووُةى خواظضاوي ئةو فيَِؤًيَِة و ئةوةى، كة زةبيَت ببيَت،

. كةواتة، ٓةض ؾتيَم 110ياْ "ئةدماَ" 109زةخاتةضِوو و بةو قؤُاغة تايبةتة زةَهيَت "دي"
يةكي تايبةتي زةطةيةُيَت. ٓةضوةٓا ٓةًوو ديهي تايبةت بةخؤى ٓةية، كة ئةو ؾتة بة 

ياْ ٓةية، تةواوي دئاُي بووُيـ خاوةُي دي ياْ ئةدماًيَلة، كة ثيَي ديفيَِؤًيَِةكاْ 
ياْ "ئةدماًي ًةظْ" و طؿتطريتطيّ و باآلتطيّ ئةدماًة. دو  111زةطوتطيَت "تاي دي"

ية و ئةو ؾتةى، كة ئةدماًي هيغي زةَهيَت ٓةض ؾتيَم ئةدماًيَلي ٓةية، كة ئةدماًي 
ية ئامساْ، ظةوي و ٓةًوو ؾتةكاُي زيلة هةخؤ زةططيَت و زةيلاتة يةن. باآلتطيّ هي

                                                                                                                           

دئاُي غةضويَِةزا ٓةبووة و كاتيَم ئةَ ًطؤظة بةدةغتة بووة و بةيازي ٓاتؤتةوة، بةآلَ ٓةضضييةن 
بيَت ٓةضطيع كوضغيية زضوغتلطاوةكة ُاطاتة ئايسياي كوضغييةكة. زةؾيَت هيَطةزا بَويَني "هي" 

 ٓةًاْ "ئايسيا"ي ثالتؤُة. )وةضطيَطِ(
109 -  Ji 

 كؤتايي غايت ياْ - 110

111 -Tai Ji 
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دماًي كؤتايي بةضظتطيّ ثوةى ٓةض ئةدماَ ياْ ئةدماًي كؤتايية. ٓةضوةٓا زةَهيَت ئة
فيَِؤًيَِيَلة، كة هة زواى ئةو، ٓيض ؾتيَم ُاتواُيَت بووُي ٓةبيَت و ئةو باآلتطيّ، 
ثطُِٔيَِيرتيّ و ُاضِووُرتيِة و بةغةض ٓةًوو ؾتيَلسا غةضوةضة. ئةدماًي كؤتايي هةتةن 

ان تاكةى ئةوةى ثةيوةغتة بة دئاُي بووْ و خاوةُي يةكيَتيية، ئةوا هة ُيَو ت
فيَِؤًيَِةكاُي دئاُيؿسا ٓةية و هة ضةوتساية، بيَ ئةوةى يةكيَتييةكةى هة ُيَو بطيَت و 
ظؤض ببيَت، بؤ منووُة ضووُاكي ًاُط، كة بةغةض ٓةض فيَِؤًيَِيَلسا زةزضةوؾيَتةوة و هة 

 ٓةًوو ؾويَِيَلسا ٓةية بيَ ئةوةى زابةف و ظؤض ببيَت.
يين دو غي، تاى دي ٓ جيَساُي بة تيَطِوُا سْ و طؤضُِا ؤى يةكةًة، كة زةبيَتة ٓؤى بعوُا

دئاْ هة زوو فؤضًي ياُط و يني، و ياُط و يني بة ٓةَهلطزْ هةتةن يةكسيسا، ثيَِر تومخة 
 ًاتةضياهييةكةى دئاُياْ )ئاو، خان، ئاطط، كاُعا و زاض( ٓيَِاوةتة بووْ.

 
B .ئةَ جني فيَسطةى ضني )فيَسطةى يؤط( هةتةن زاظةكسدني وانط شو :

ي ظاييين( زاًةظضا، زواى ضواض 1085-1032فيَططةية، كة هةاليةْ ضيَِط ٓائؤ )
ي ظاييين( ثةضةيػةُس. بِةًاى ئةَ 1529-1473غةزة بةٓؤى واُط ؾو دني )

فيَططةية دةختلطزُة هةغةض "غني" )ٓؤف( و واُط ؾو دني هةتةن ثطةُػيجي زاُاُي 
 ٓؤف، ئؤُتؤهؤشييةكي تايبةتي زاضِؾتووة.

واُط ؾو دني تيَطِواُيِة ئؤُتؤهؤشييةكةى خؤى بة ُاووُيؿاُي تيؤضيي "ظاُػيت 
ثةتي"، بةجمؤضة زةخاتةضِوو: هة دئاُي بووُسا تةُٔا يةن واقيعيةت بووُي ٓةية و 
ئةويـ ٓؤؾة و ٓؤف ٓةًاْ ويصزاُي خؤئاطايياُةى ًطؤظة. ٓؤف ٓةًوو ؾتيَلي 

ةُسة و دئاْ ؾتيَم ُيية دطة هة ية، ٓؤف دئاُة، ٓؤف خوزاوهيدئاُة، ٓؤف 
ٓؤف. ٓؤف ئافطيَِةضى دئاْ و فيَِؤًيَِةكاُي دئاُة، هة دئاُسا ؾتيَم بووُي 
ُيية، كة ٓؤف ثيَي ُاًؤ بيَت و هة ُيَواْ ٓؤف و دئاُسا ٓيض دياواظييةن ُيية. 

ُة ئةطةض ويصزاُي خؤئاطايياُةى ًطؤظ هةُيَو بطيَت، ئةوا ُة ًطؤظيَم زةًيَِيَتةوة، 
ئامساْ و ُة ظةويـ. كةواتة ٓؤف و دئاْ، يةكيَتييةكي ضةٓاياْ ٓةية. كةواتة ًطؤظ 
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بة ٓةض ئةُساظةيةن، كة ئاويَِةى ٓؤؾي بيَ خةوف بيَت، ئةوا بة ٓةًاْ ئةُساظة 
 دئاُي سةقيقةت ضووْ و ئاؾلطا زةكات.

يَت: واُط ؾو دني هة ضووُلطزُةوةى "ظاُػيت ثةتي" و ؾيَواظي طةيؿنت ثيَي زةَه
 ثيَويػتة زةغت بة "غيَ زاو"ةوة بططيّ تا بة ًةبةغت بطةيّ:

: ًةبةغت هةَ زاوة، بووُي يةكيَتيية هة ُيَواْ ًطؤظ، ئامساْ، داوي يةكيَيت -1
ظةوي و بووُةوةضاُي زيلة و بةَ ٓؤيةوةية، كة كاتيَم ًِساَهيَم زةكةويَتة ُيَو 

 ضاَهيَلةوة، ٓةًوواْ ٓةغتياْ بؤى زةدوَهيَت.
: ًةبةغت هةَ زاوة، خؤؾةويػيت و زَهػؤظيية بةضاُبةض بة داوي خؤشةويطيت -2

ٓةًوواْ. ئةَ زاوة، غةضباضى ئةوةى ثؿت بةغتة بة زاوي يةكةَ، ئةوا زةبيَتة ٓؤى 
 ي يةكرتيّ. 112زةضكةوتين زاوي يةكةًيـ، واتا ئةَ زوو زاوة ثيَويػت و زةضوةغت

ووْ و ئاؾلطاى فيَِؤًيَِةكاُة بةو : ًةبةغت هةَ زاوة، ُاغيين ضداوي بيهايي -3
 دؤضةى هة ئاضازاْ. ئةَ زاوة ثؿت بةغتة بة زاوي زووةَ. 

غةضةدماَ ئةَ غيَ زاوة زةطؤضِيَّ بؤ يةن زاو )زاوي يةكةَ( و هة زةضةدماًسا، ًطؤظ 
بةٓؤى ئةًةوة يةكييَت دئاُي بووْ زةضن زةكات و ئةًةف ٓةًاْ "ظاُػيت 

 ثةتي"ية.
 
 

                                                           

 الظَ و ًوعوَ ـ112
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