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کلیلەکانى توێژینەوە :مێژوو ،مێژوونووسین ،فەرهادى ،دەستنووس ،هەولێر.

پێشەکى:
گرنگیی تیوێژینەوە :شاااره هەولێاار رە درێژمیااو مێااژوو و یاناااكە ییاومسەیااانو ،یەسااایەتو و
یەڵەپیاااوه وەورەه تێاادم هەڵیەوتااووە ،یە شااوێن پەناایەه دیاریااان لەسااەر یااایە سیاسااو و
نەتەومیەتااو و یااامەییەتو و راشاانریره و یایینییەیااانو دمناااوە .یەو یەسااایەتییانە یەسااتێرەوەلو
وەشاااوەن لە یاساامانو مێااژووه یااوردمیەتو رە تااایرەتو و ناااو ەیە رەوشااتو .مە ەراادول ه
فەرهاده یەیێك رااووە لەو یەڵەپیاااومنەه رااومره یااایینو یوردسااتانو راشااوور و را و هەو و
یاششەیانو یەو دیار و رەر اون  ،یە هەموو ژیانو خاه را سمنست و فێریردن و ومنەوتنەوە و
نووسااین وخوێناادنەوە تەرخااانیردروو .لەو یایامەشاادم شااایاره دیاااره لەسااەر مێااژووه شاااره
هەولێر و سمنسااتە یایینییەیااان تاماااریردووە .لەرەر یەمەش رە پێویسااتمان سمنااو ناونیشااانو یە
لێیاڵینەوەیە تایرەت ریەین رە هەو و یاششەیانو ناوررمو.
یە لێیاااڵینەوەیە یە لە ژێاار ناونیشااانو مێااژووى هەولێاار لە نووسااینەنان مە

ەراادول ى

فەرهادى دەستنووس (مویس تأریخ أرریل) رە نموونە یە ،هەوڵێیااو سمنسااتییە رااا سەییااردنەوەه
مێژووه هەو و یاششو یەسااایەتییەیو ناااودمره یااایینیو شاااره هەولێاار یە مە ەراادول ه
فەرهادییە و ساكیردنەوەه دەستنووسێیو مێژوویااو رەهااادمره ناااوررمو رەناااوه (مااویس تاااریخ
مرریل).
پێكهاتەی توێژینەوە :توێژینەوەیە دوو تەوەره سەرەیو لەخااا دەورێاات تەوەره یەیەمیااان یە
سااب راااس لەخااا دەورێاات تااایرەت یاارموە رااا راسااو (ژیااان و پێیەیشااتن و ااا یییە سمنسااتو و
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راشااانریرییەیانو فەرهااااده)  ،یە رە شاااێوەیەیو ورد و سمنساااتییانەه هەوڵااادرموە سمنیاااارییە
مێژووییەیان شو ریرێنەوە و پەناایە لەسااەر ورنیتاارین وێسااتیەه ژیااان و ااا یییە سمنسااتو و
راشاانریرییەیانو ناااوررمو دمرناادرێت ،هەروەهااا یاماااژە رە نووسااین و رەرهەیەیااانو ریرێاات لە
ر ویاارموە و دەستنووسااەیان .تەوەره دووە یە لە سااب راااس پێیاادێت ،تەرخااانیرموە رااا راسااو
(مێژووه هەولێر لە نووسینەیانو فەرهاااده) .لە میانەیاادم ،رە تااایرەتو یاماااژە رە یتێرااو (مااویس
تأریخ أرریل) یرموە و سمنستییانە شەنویەوه دەستنووسەیە یرموە ،لە راسااو دووەمیشاادم راااس لە
نووسینەیانو دییەه مە ەردول ه فەرهاده یرموە سەرارەت رە مێژووه شاره هەولێر .راسو
سێیە و یاتایییش ،تایرەتیرموە را (رێراسى فەرهااادى لە نووسااینەوەى مێااژوودم) .لە راسااەدم رە
پ وختو رێراسه فەرهاده لە نووسینەوەه مێژوودم روونیرموەتەوە و سەرنج خرموەتە سەر یەنە
رەهێاااس و ومسەیاااانو یەو رێرااااسە مێاااژووییەه ورتاااوویەتیەرەر راااا نووساااینەوەه رەرهەمە
مێژووییەیانو.
رێبازی تیوێژینەوە  :تویژەر را وەیشتن رە دەرەنیامێیو راشااتر و سمنسااتییانەتر هەردوو رێراااسه
وێڕمنەوەه مێژوویو و رێراسه رمڤەیاره پەیااڕەو یااردووە لە نووسااینو تااوێژینەوەیەدم .ااونیە
رااارەتە مێژووییەیااان پێویسااتیان رە پاشااخان هەیە رااا تێیەیشااتن و لێیاادمنەوەیان و هەڵوەسااتە
لەسەریردنیان.
سەرچاوەكان تیوێژینەوە  :را یامادەیردنو یە توێژینەوەیە پشت رە ەند سەر اوەیەیو سمنستو
و یێااو راااوەڕ رەسااترموە .هەر لە رەڵیەنااامە و دەسااتنووس و یتێااو وتااار و اااوپێیەوتن و
توێژینەوەیان.

باس یەكەم :ژیان و پێگەیشتن و چاالكییە زانست و رۆشنبیرییەكان

 -1ژیان و پێگەیشتنى فەرهادی:
ناوى تەواوى عەبدولاڵى کوڕى فەرهادى کوڕى مەولوودى کوڕى عوسمانە ،لە خێڵی (مەمان)ە،
لە دایككو و بككاو ێەی هەلار لە ىونككدى (لىێسككان)ى سككەر بە شككارى هەولێكك دەوروبەرى سككا
( )1918لەدایکسككووە (ف هككاد  2001ص .)391بەاڵم بە ىككوێ ەب بە نەنامە ككانی بەردەسكك
سككككا ی ( )1915-7-1لەدایەسككككووە ( السطاقككككش الة ،كككك(ش ،رقككك ( .)1980-6-24 )942912لە
سەرچاوەیە ی دیككەەدا ،هەر فەرهككادب خككسب نووسكك(ەتی سككا ی ( )1922لەدایەسككوومە (ف هككادب،
 ، 2000وجىككا لوجككە) .نەم نككاڕوونی و نەبككوونی مێ ووی(ە ككی ورد و دیككاریە او لەو ر لىككارەدا
شتێەی نامس ن((ە بە سمە نەب وردب ،بە تایسەت نەىەر لە دان(ةتوانی ىوندە ان بوو بێ  .دایەی
ناوب راب(عە یووسف بووە (شىادة الجنس(ش الع اق(ش .)1981-10-26
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لە دواتكك دا ،خێككکانەکەى مككاوەیەو لە ىونككدى (هككێشەوە) و اشككان(گ لە ىونككدى (ى دعا ەبككان)
ن(ةكككتەجێسوونە ،کە هەر لەوێةكككدا بكككاوک کكككسچ دوای(کككك دووە .لە تەمەنككك تەوت سكككا (دا،
خستوویانەتە بەر خوێندن ،فێ ى خویندنەوە و نووس(ن بووە .دوات بس درێ ەدان بە خوێندن ،وەو
نەریت بككاوى نەو ر لىككارە  ،ناچككاربووە دب بە دب و شككار بە شككار بە دواى انسك و ان(اریككدا
بکەوێ  .سەرەتا الى مەال نەتمەدى ىە نەی "ىو ستان"ى (سەعدی ش( ا ى) خوێندووە .اشان
بككس (خككورمەلە) و لەوێةككەوە چككووەتە ( خككسران)ى خسشككناوەت بككس الى مەال خككدرى دەشككت .
ىوندەکان ( :نا یانە ،دا داغان ،نسغەران ،باداوە ( ،داوود ،دووسەرە ،خەرابە ،عاهلل ،ىك د مەال،
د لە ە ،باشتە ە ( ،ین) یەو بەدواى یەو بس خوێندن بەسككەرک دووەتەوە و ت(ایانككدا مككاوەتەوە.
دەوروبەرى ناوەڕاسككت سكك((ەکان سككەدەى رابكك دوو رووى لە شككارى کەرکككووو کكك دووە و
ماوەیەو لە مکىەوت و مەدرەسككەى (تككاج توسككێن نەوتبك )دا بككس خوێنككدن مككاوەتەوە .اشككان
ىەڕاوەتەوە شارى هەولێك  ،دواتك یگ چككووەتە (ه(ك ان) و (نككاخوڕە) و (کككسیە) .ن(نجككا رووى لە
مەدرەسككەکان خسشككناوەت ک ك دووە ،دوات ك ىەڕاوەتەوە دەشككت هەولێ ك و چككووەتە ىونككدەکان :
(شكك( ە ،کونەفشووسككە ،بێش(ككننە) .سككا ( )1940جككارێک دیككکە ،رووى لە شككارى کەرکككووو
کك ك دووەتەوە ،لە (تەکككك(ەى خەلككك( ە کەریك ك ) مكككاوەتەوە (ف هكككاد  2001ص ص394-392؛
چككاو ێەەوتن لەىەڵ مەال عەبككدولاڵى فەرهكككادى ،بە مێكك ووى ( 17تةكك ین دووەمكك ،)2005
هەولێ ).
سككا ( ) 1941ىەڕاوەتەوە شككارى هەولێك و لە ىونككدى (ى دەسككسر ،قەشككدە ،ىككباو) درێ ك ەى بە
وەرى تن انس داوە .دوات  ،چككووەتە بال(سككان .ن(نجككا ىەڕاوەتەوە بككس هەولێك و لە ىونككدەکان :
(ش( ب ،نككسمەراوە ،قوشككدایە) مككاوەتەوە .دواتك یگ ،لە مەدرەسككەى (شككێ نككوورەددین) الى مەال
سا ح کس ە انکەی لەناو شارى هەولێ درێ ەى بە لیان خوێندن و وەرى تن انس و ان(ارى
داوە .اشان چووەتە ىوندەکان ( :جدیدە و ماج(د) .ن(نجا ىەڕاوەتەوە شارى هەولێ لە مەدرەسككەى
(شێ محەمەد رەشككکە) خوێنككدوویەت  .جككارێک دیككکە ىەڕاوەتەوە ىونككدى (ماج(ككد) و دواتك یگ
چووەتە (عەوێ نە) الى مەال عوسمان خورمەلەیی .اشان ىەڕاوەتەوە شارى هەولێ لە مەدرەسەى
(قەاڵ) و لەسككەر دەسككت انككاى نككاودار (ع(ككک ەددین مەال نەفەنككدى) ( )1998-1916ن(جككا ەى
مەالیەت وەرى تووە (ف هادى 2000 ،وجىا لوجە؛ السح ي  2015ص ص.)131-129
دواى وەرى تن ك ن(جككا ەى مەالیەت ك  ،مككاوەیەو لە ىونككدى (سككورێکە) ێةككنوێ و مامسسككتایەت
ک ك دووە .بەاڵم رى نەب ك دووە چككووەتە بەغككدا بە مەبەسككت بەدەسككتىێنان انسككت یككات  ،لەو
ناکامەشدا لە مەدرەسەى سولەیمان(ە درێ ەى بە خوێندن داوە ،لەوێككدا الى شككێ نەمككجەد ەهككاوى
(( )1967-1882منىككاا الس(وككاو ) خوێنككدووە .هەروەهككا الى مەال مككحەمەدى قکلج ك (ت سكك(
الکةككاى)ى خوێنككدووە .دواتك لە مەدرەسككەى (عەبدولال( هككك) ،الى مەال سككشێمان تككورک دەسككت
ک دووە بە خوێندن (جمع الجوامع وتىذیب الە م) .ن(جا ەى انست نوێ لە الیەن شێ محەمەد
ێسەخة اوە (الس وار  1999 ،ص212؛ الەواني  2001ص.)37

شەند(ت
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لە بەغككدا بە فەرمككانێک مەلەک ك  ،بە مێ ك ووى (18ى تككو ەی ان  ،)1947ک ك اوە بە واع(ككکى
ىەڕ و لەناو چوار ل(وا دا( :هەولێ  ،مووسڵ ،کەرکوو و سككشێمان ) .دواتك بككووە بە نووسككەر لە
دادىەى شككەرع لە هەولێكك  .سككا ( )1957ىواسككت اوەتەوە بككس دادىەى مووسككڵ .بەاڵم دواتكك
ىەڕاوەتەوە شككارى هەولێ ك و بككووەتە ن(مككام مکىەوت ك مەال نەب ك لە ىەڕەک ك تەعج( ك  .سككا
( ) 1960لە خوول فێ ک دن تایسەت بە انایان نای(ن لە شككارى (کەرکككووو) بەشككدارەک دووە
(ف هادى 2000 ،وجىا لوجە).
بە ىككوێ ەى سككەرچاوە مێ ووی(ەکككان ،دامە راوە فێ کككاری(ە نای(ن((ەکككان عێكك اا ،تككا نکیكك
ناوەڕاست ەنجاکان سككەدەى رابك دوو بەردەوامسككوونە لەسككەر کككارى خسیككان ،بەاڵم لەو مككاوەیە
بەدواوە ،لە الیەن وە ارەت مەعاریف ببیارى هە وەشككاندنەوەى (کەتات(ب)ەکككان دەرچككوو ،بككسیە
خوێنككدن نككای(ن کەوتە کككکى ( ا ەسككوور و محمككد 2009 ،ص ص .)240 227دواى نەمككان
سەردەم اشایەت(گ ،تکومەت ببیاریدا هە ن ان ببوانامەى نای(ن لەسككەر م( کك وە ارەتك
مەعككاریف ،وەو مامسسككتاى سككەرەتای  ،دابمە رێنێكك ككاو نەوەى خككوولێک مەشككد ێک دن و
تاق(ک دنەوەیان ێ دەکات (مە ه رەش ,1986 ،ل.)140
لەىەڵ نەو رەوت و ێةككىاتە ،مەال عەبككدولاڵى فەرهككادى لە (20ى کككانوون یەکەم ك  )1960بە
مامسستاى مان عەرەب و ەروەردەى ن(س م لەسەر م( ک وە ارەت مەعاریف دامە راوە.
بەو شێوەیە نکیکەى هەلدە ساڵ لەسەر رالەى مامسستایەت بەردەوامسككووە ،تككا لە سككا ()1978
خانەنةكك(نک اوە .دواتكك ىەڕاوەتەوە سككەر ێةككنوێ ى و وتككاردان ،لەو مككکىەوتەى لە ىەڕەکكك
ان(ارى بس خسى بن(ادینابوو1( .ى تەموو ى  ) 1985بە یەکجارى خانەنة(نک ا .تا کستای لیان
لەو مكككکىەوتە ێةكككنوێ و وتكككاربێ و مامسسكككتا و مكككوفت بكككوو ،خکمەتك ك ىەورە و بەرچكككاوى
ێةکەشک د (ف هاد م،طوطش ص حات الیام).
مە ەراادول ى فەر هااادى ،وەپ پێشااتر یاماااژەى رااا ناارم ،رە دومى سمنسااتدم وێ رااوو ،سار
ناڕەحەتی رین لەو رێیەدم ،رە یەندمسەیەپ ( ) 73مەدرەسەى یایین رەسەرنردەوە را فێرروون و
وەرورتن سمنست .لەسەر دەست وەورە سمنایان سمنیارى و سمنست وەرورت ،رەناورانیترینیااان
رریتیرااوون لە( :مە ساااڵح واسەپااان،ە ،مە رەسمى وم یااس ،یااسسەددین مە فەناادى ،شااێخ
یەمیەد سەهاااوى ،مە مااحەمەدى یسلیا و ..تاااد) .ناسناااوه (ملااوم ) و تەخ ووسااو شاای ره
(حوسنو) را خاه هەڵرژمردووە (ف هاد
مە

 2001ص ص.)396-392

ەراادول ى فەرهااادى ،لە (4ى تشاارین یەنەم ا  )2010ااووە رەر رەحمەت ا خااوم و لە

واڕستان شارەومن (م مل ییر) رەخاپ سپێردرم .لە پاش خاى لە دوو هاوسەردم ،حەوت نوڕ
و هەشت ن یێهێشتووە ( .اوپێیەوتن لەوە حای ەردولراست مە ەردول ه فەرهاده ،رە
مێژووى (22ى شورات  ،)2019هەولێر).
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 -2چاالكییە زانستی و رۆشنبیرییەكانی فەرهادی:
مەال عەبدولاڵى فەرهادى ،سككەربارى نووسكك(ن ،خككاوەن چككاالک نككای(ن و نەدەبك و نەکككادیم و
ەروەردە و فێ ک دنك ك جسربەجكككسرە ،لێككك ەدا تەنىكككا نامكككالە بە چەنكككد چكككاالک((ەک دەکەیكككن:
دامە راندن (جمع(ە إتحاد عشماء الدین الت ار) لە سا ( .)1959بایەخدان بە بككوارى نەدەو و
دانان چەندان هسن اوە بە مان کوردى و عەرەب  .ى توىسى نامەى ماستەرى قوتككاب (ابك اه(
اتمد شوان ) لە انکسى سككەاڵتەددینەهەولێ  ،کە ناون(ةككان نككامەکە ب یت(سككووە لە( :هككسن اوەى
نای(ن و تەسەووى لە نەشعارى کككوردی شككاع( مەتككوى) سككا ( .)1996بایەخككدان بە بككوارى
ەروەردە و فێ کك دن .نەنككدام لێك نەى اراسككتن دەسككتنووز لە کككسڕى ان(ككاری کككورد لەىەڵ
بەڕێکان( :مەال محەمەد عەل قەرەداغ  ،د.کوردستان موک یان  ،محەمەدى مەال کەری و..هتد).
( اوپێیەوتن لەوە حای ەردولراست مە ەراادول ه فەرهاااده ،رە مێااژووى (22ى شااورات
 ،2019هەولێر).

 -3نووسین و بەرهەمەكانی فەرهادی:
مەال عەبككدولاڵى فەرهككادى ،شككارە ای(ەک باش ك لە مانەکككان کككوردى و عەرەب ك و تككورک و
فارس(دا هەبوو .چەندان نووس(ن و وتار و بەرهەمك نككای(ن و نەدەبك و رەوانسێك ب و مێ وویك
چا ک او و دەستنووس بە مانەکان کوردى و عەرەب هەیە .لە خككوارەوە بە ككوخت نامالەیككان
ێدەدەین:

أ -بەرهەمە باڵوكراوەكانی فەرهادی:
 -1لمعش الس(ان في ت ت( وتجوید الد آن:
بە شككێوەب تككایسەتی و
نەم بەرهەمە نام(شەەی(ەە دەربارەب چككسن(ەتی خوێنككدنەوەب قورنككانی (ك
شێوا ب تەجوید دن ،ە لە م(انەیككدا ب(سك و ێككن یاسككا و ڕێسككا و هەروەهككا شككێوەب دەرببینككی
وشككە ان و سكك( اتە ان(ان و سمە ێككو نمككوونە باسككە اوە ،سككا ی ( )1952لە بەغككدا لە چا ،ككانەب
موتەنەبی چاپ و باڵو اوەتەوە( .ف هادب.)1952 ،

 -2ایداع ال ،ى ودرء اإلعتساى في اعادة ص ة الجمعش ظى ا:
نەم بەرهەمە لە شێوەب نام(شەەیە دایە ،دەربارەب بابەتێەی نای(نی دریایە اوە ،نەویگ هەو دانە بس
نەهێةككتنی نەو ج(اوا ی(ككانەب دەربككارەب چككسن(ەتی نەنجامككدانەوەب نككوێ ب ن(ككوەڕ ب ر لانككی
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هەی(ن((ە ،بە مێك ووب ( )1956-6-15لە بەغككدا لە چا ،ككانەب مككوتەنەبی چككاپ و باڵو ك اوەتەوە.
(ف هادب.)1956 ،

 -3الح المس ور والذنب المغ ور:
نەم نامەیە دەربارەب فەریکەب نەنجامدانی تەا و ادداش و ىەورەیی نەو فەریکەیە ،لەىەڵ دوو
بەرهەمككی دیككەەدا لە سككا ی ()1957دا لە بەغككدا لە چا ،ككانەب مككوتەنەبی چككاپ و باڵو ك اوەتەوە.
(ف هادب.)1957 ،

 -4منافع ال وم وموار ال،م :
نەم بەرهەمەب دەربككارەب سككوودە انی بەر لووبككوون و خ ا ((ە ككانی خككواردنەوە حول((ە ككانە،
سمە ێو بە نەب تێدا بە ارهێن اوە بس ةتباستە دنەوەب مەبەستە انی .سككا ی ( )1957لە بەغككدا
لە چا ،انەب موتەنەبی چاپ و باڵو اوەتەوە( .ف هادب ،1957 ،منافع ال وم).

 -5أتسن ال (اغش في تش(ش الس غش في فن الس(ان والمعاني والسدیع (عش وأخ ا وتە ):
نەم تێسە دەربارەب یاسا انی رەوانسێ ی(ە ،سا ی ( )1957چاپ و باڵو اوەتەوە .لە م(انەیدا سەد
یاساب رەوانسێ ب باسە اوە و جێی رە امەندب و ەسككەندب خككوێنەرانی بككووە ،لە الیەن انایككانی
نای(نی وردستانەوە ەیامی دەست،سشككی و ى نن(ككی تێككسە ە راىەیەنككدراوە ،بككسیە دووبككارە سككا ی
( )2000لە چا ،انەب بەڕێوەبەرایەت(ی ر شنس( ب لە هەولێ چككاپ و باڵو ك اوەتەوە( .ف هككادب،
.)2000

 -6تدیدش اال هار في مولد الم،تار:
دەربككارەب ەیككامسەرب ن(سكك م و شككەوڕەویی و ەڕجووە ككانی نەو اتەیە ،بە شككێوەب هككسن اوە
نووس اوە .سا ی ( ،)1985لە چا ،انەب ر شنس( ب و الوان لە هەولێ چككاپ و بككاڵو ك اوەتەوە.
(ف هادب ،1985 ،تدیدە).

 -7ەلە ور بەشە دن ،نظ ف انض ال تس(ش:
نەم نووس(نە لە شێوەب نام(شەەیە ە بە هسن اوە بابەتێەی نای(نی – ككسمەاڵیەتی روونەك اوەتەوە ە
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نەویككگ م(كك اتە .سككا ی ( ،) 1985لە چا ،ككانەب ر شككنس( ب و الوان لە هەولێكك چككاپ و بككاڵو
اوەتەوە( .ف هادب ،1985 ،ەلە ور).

 -8وجىا لوجە تو ة رسول هللا -صشي هللا عش(ە وسش :
نەم تێسە دەربارەب سمە ێو فەتوایە ،بە واتككایە ی دیككەە ێككن سككەد وەاڵمككی ەیككامسەرب ن(سك مە
دەربارەب سە جسربەجسرە انی ب( وباوەڕ و نای(ن ،نووسەر لە ێةە (ی تێسە ەدا دە ێك ( :نەم
تێسە چەند دێبێەی بەسوودە ،سەبارەت بەو س(ارانەیە ە ناراستەب ەیامسەرب ن(س م اون و
منكك(گ وەاڵمە ككان( بككس خكككوێنەران ىواسككووەتەوە) .سككا ی ( ،)2000لە چا ،ككانەب وە ارەتكككی
ر شنس( ب لە هەولێ چاپ و باڵو اوەتەوە( .ف هادب.)2000 ،

 -9اال ش( في محاسن ارب( وش اء العش( وسداء الغش( من ت اث مآث عشماء وأدباء أرب( :
نەم بەرهەمە بە شككا ارە انی مەال عەبككدو اڵب فەرهككادب هەلمككار دە ێ ك  ،تێككسە ە دەربككارەب
ەسایەت((ە انی شارب هەولێك ە بە ج(ككاوا ب قسنككاغە مێ ووی(ە ككان ،ە وەا ن(نسككایەشس (دیای(ە ی
ببووا دێتەبەرچاو ،بە نە و ان(اریی نایابی لەخس ى تووە .لە م(انەیدا ،لیننامەب ( )465انككا و
نووسككەر و شككاع( ب شككارب هەولێكك تسمككار كك اوە .سككا ی ( ،)2001لە چا ،ككانەب انەككسب
سەاڵتەددین لە هەولێ چاپ و باڵو اوەتەوە( .ف هادب.)2001 ،

ة المستدئ وتذ ة المنتىي (نظ المداصد االمام النوو ):

 -10تس

نەم بەرهەمە دەربككككارەب انسككككتی مەقاسككككدە لە الب ن(مككككامی نەوەوب بە شككككێوەب هككككسن اوە
نووس اوەتەوە .سا ی ( ،)2004لە هەولێ چاپ و باڵو

اوەتەوە( .ف هادب ،2004 ،تس

ة).

 -11م( غو ار:
نەم بەرهەمەیان دیوانی ش(ع یی مەال عەبدولاڵب فەرهككادی(ە .سككا ی ( ،)2004لە هەولێك چككاپ و
باڵو اوەتەوە( .ف هادب ،2004 ،م( غو ار).

 -12العد(دة ال یدة:
فەرهككادب لە ێةككە ی نەم بەرهەمەدا نامككالەب بەوە داوە ە نككاوەر ی تێككسە ە دەربككارەب دوو
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نامەب بە شێوە هسن اوە نووس اوب دوو ە ە اناب نای(نی وردستانە :شێ مككحەمەد مەعك ووى
نككسدب (مكك دن  852اە ) 1449و شككێ نەبككی بە كك عەبككدولبەتمان سككك(وتی(م دن  911اە
 . ) 1506نامە انی نەو دوو ەسایەت((ە لە ساباڵغ بە دەستوخەتی مەال عەبككدولاڵب قکلجككی سككا ی
(1349اە ) 1931نووسك ك اونەتەوە ،فەرهكككادیگ لە هەولێك ك سكككا ی ( )2004چكككاپ و بكككاڵوب
دووەتەوە (ف هادب ،2004 ،العد(دة).

ب -دەستنووسەكانی فەرهادی:
مەال عەبككدولاڵب فەرهككادب سمە ێككو دەستنووسككی لە بككوارب انسككتە نای(ن((ە ككان و رەوانسێ ك ب و
مێ وودا لەدواب خسب جێىێةتووە لێ ەدا تەنىا نامالە بەناوە ان(ان دە ەین ( :بغ(ش الحەام في تنظ(
الدسام ،قدس(ش المسجد ،ٲ اه( في ریاض االداو وجواه ب غش الع و ،مناهك الحەمككش ،نکاهككش
الد ان الە ی من الةع  ،المدتطف من الط انف والتحف ،ص حات االیام)(.)1
دەستنووسی (موجک تاری ارب( ) ،ە وەا نموونەیەا لە هەو ە انی مەال عەبدو اڵب فەرهادب لە
بككوارب نووسكك(نەوەب مێ ك ووب شككارب هەولێك لەم لێەككس (نەوەیە وەرى(ك اوە ،بك یت((ە لە تێسێەككی
قەبككارە مامناوەنككد( ،بە نەنككدا ەب ( ) 79ال ەڕەب چككا ی سم (ككوتەرب ،لەسككەر روو ەڕب تێسككدا
نکیەەب ( )240ال ەڕەیەا دەردەچێك  ،بە مێك ووب (8ب تةك ینی دووەمككی  )1967لە نووسكك(نی
بستەوە .تێسە ە تایسەتە بە مێ ووب قسناغە ج(اوا ە ككانی شككارب هەولێك لە تەوەرب داهككاتوودا بە
تێ وتەسەلی لەبارەیەوە دواوین.

باس دووەم :مێژووی هەولێر لە نووسینەكان فەرهادی:
أ -دەستنووس (موجز تاریخ اربیل):
نەم دەستنووسە مێ ووی(ە وەا لە ناوە ەیدا دەردە ەوێك بە مككانی عەرەبككی دەربككارەب ككوختەب
مێ ووب شارب هەولێ نووس اوە .نووسەر لە ێةككە (ی دەستنووسككە ەدا دە ێك لە ێةككە ((ەا و
چوار بەو و نەنجام ێەدێ  ،بەاڵم مەخابن تەن(ا ێةككە ی و سككێ بەشككی دیككارە ،بەشككی ستككایی و
نەنجككام ونسككووە و دەسككتمان نە ەوت .دەستنووسككە ە مێكك ووب (8ب تةكك ینی دووەمككی )1967
بەسەرەوەیە .نەمەو بەو مانایە دێك ە هەو ێەككی ێةكك(نەیە سككەبارەت بە تسمككار دنی مێك ووب
شارب هەولێ دواب چەند ارێەی لەمێ ینە دەربككارەب نەم شككارە وەا مەال عەبككدولاڵب فەرهككادب
نامالەب بس دە ات لە ێةككە ی دەستنووسككە ەیدا ،نەو تێككسە ەب ن(ككسن مسككتەوفی قە وینككی (سككا ی
م دن 637اە ) 1240بەناوب (تاری أرب ) بە نمككوونە دێنێككتەوە ،بەاڵم دە ێك لەبەر نەوەب نەو
( ) 1سەر اوەه سمنیارییەیانو لێیاڵەر رریتییە لە دەستنووسەیانو مە ەردول ه فەرهاده یە لە ه رنەماڵەه
ناوررمو پارێسرموە و لە لێیاڵینەوەیەدم لە لیستو سەر اوەیاندم ریسیرمون.
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تێسە لە ێن بەرىدا نووس اوە و تەنىا یەا بەرىی دیارە و نەوانككی دیككەەب ونسككوونە و لە م(ككانەب
نامالە انی هەر یەا لە ن ووس(نە انی ن(سن خەلە ان (وف(ككات االع(ككان) و یككاقوتی تەمەوب (معجك
السشدان) ێمان ان(وە( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص.)2

 -1هسب نووس(نی نەم دەستنووسە:
نووسەر لە ێةە ی دەستنووسە ەدا بە وردب نامككالە بە هسیە ككانی نووسكك(نی نەم بەرهەمە داوە و
دووە:
ەنجەب بس نەمانە درێ
یە ەم -لەبەر نەوەب خسب ر ەب شارب هەولێك و ێككدب نەم شككارە بككووە ،بككسیە وەا ن(ةككاندانی
نەمە دارب و خسشویستنی شارە ەب نەم سشةەب دووە.
دووەم -لەبەر نەبوونی تێب و ارێەی انسككتی و وخك دەربككارەب مێك ووب لیككارب و قسنككاغە
مێكك ووی(ە ج(اوا ە ككانی شككارب هەولێكك  .دە ێكك نەو ككارانەب ێةككت لەسككەر شككارب هەولێكك
نەنجامدراون ،وەا :تێسە ەب (ابن المستوفی) بە ناوب (تاری ارب )( )2تەن(ا یەا بەرىی مككاوە لە
كككسب ێكككن بەرو .هەروەهكككا تێكككسە سك ك یان((ە ەب ( مةككك(حا خكككا) بەنكككاوب (تكككاری ارب(ك ك )
( )3()Choroniqued Arbeleتەنىا باسی مەدرەسە و ڵێسا مەس(ح((ە انی هەولێ دە ات.
سێ(ەم -دێ ینی شارب هەولێ و ێنەب لیارب و ب(ناسا ب و ارێکىارب لە مانەوەب بە درێ ایككی
مێ وو و ینككدوویەتی شككارە ە .لەبەر نەوە بە شایسككتەب نەوە دەب(نێك ە ناسككنامەب ارێکىككارب
لێسە ێ ك و مێ ك ووب انایككان و نەدیسككان و شككاع( انی نەم شككارە تسمككار بە ك ێنەوە لە ال ەڕە ككانی
مێ وودا (ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص.)2

 -2ێەىاتە و ناوەر ی دەستنووسە ە:
نووسەر ویستویەتی نەم سشةە مێ ووی(ە تایسەت بێ بە تسمار دنی سككەروەری(ە انی مێك ووب
شارە ە و ناساندنی ەسایەت((ە انی ،لەبەر نەوە ناوب تێسە ەب ناوە (م اصككد مطككالع الككدل( الك
معال مواطن أرب( )  ،ە لەسەر روو ەڕب یە ەمی دەستنووسە ە وختی

دووەتەوە بككس (مككوجک

تاری أرب( )( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص .)3باسە سەرە ((ە انی تێسە ەم بەمةێوەیە:
( )2ابككن المسككتوفی ،)1980( ،تككاری إرب ك تددككە وعشككي عش(ككە :سككامي بككن السكك(د خمككاز ال ككدار و ارة ال دافككش
واالع م بغداد.
( )3دەربارەب ببوانە :مة(حا خا،)2005( ،
ارب( .
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ونولوج(ا أرب(  ،ت جمش وتعش(ي :عسككد االتككد نسككاتي ،دار نككاراز،

بەشی یە ەم:
( ل ملتاریخ ,ملتاریخ مرآة م ایسا  ,مویااأ أرریاال ,أنهااار منة ا أرریاال ,مسااین ساایدنا آد

لیا

ملسال  ,ذری آد لیە ملسال  ,مسین سیدنا شیت لیە ملسال  ,مل اارم وتساامیتە ,شااالخ ,مخااتال
مأللسن ومللغات ,أو د سا  ,ملسامیون ,ملهیرة ملثانی ماان مل اارم  ,ملاایمن ,م تاال م اار راان مل اارة,
سیس مصر ,یالوت ,كان رن لومن ,رناء مدین رارل إحدى یایو ملدنیا ملسرأ ,أو د ی ململك,
ملش و ملیوردي ,أرریل ملیردی في أول إرهاو وت تیل وتنییل ,أنثرورولویی ملش و ,ملیوتي في
ن ر سرایرس ,م یرمد في ن ر سترمرون ,نمرود راان ین ااان) (ف هككادب ،1967 ،دەسككتنووز ،ص
ص.)18-4
بەشی دووەم:
( أیومل ملرحالین وملمؤرخین ملذین یتروم ن مدین أرریل ملحریر  ,سیان مدین أرریل ,مشروع ري
سنحاریو ,یایسو (یصر شمامك) ,مآلشااوریون ,فایاادة ,حاادیاو (إیلاای أریراال) ,مشااروع یهرراااء
أرریل ,أرریل ند سفوح مألیا )( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص ص.)61-19
بەشی سێ(ەم:
(مویس تأریخ أرریل ملمتسلسل ,ملسین في إیلی أریرل ,رناء مدین أرریل ,ملث اف  ,م یاادیون ,حیااا
أرریل ملیوتیین تةیحون رحی م یدیین ,أسماء ملیرد ,مآلشوریون ,ملدول ملیاشی ()1160-1530
 , .أول من سین أرریل ,ر ض حیا أرریل فااي صاار ملسااومریین وم یاادیین ,أرریاال اصاام
ملمنة  ,أسماء أرریل ,شتار أرریل ,أرریل ملت ةاار مل ومفاال ,یااایسو (یصاار شاامامك) ,حلا
صاد  ,س وة ملدول مآلشوری  ,أرریل تحت سیةرة ملفرس ,أرریاال تحاات حیا دمرم ,دمرم ی ااارع
إسیندر فااي وی ا أرریاال ,نشااأت إساایندر ملم اادوني ,فایاادة رااد ماان ذیرهااا) (ف هككادب،1967 ،
دەستنووز ،ص ص.)79-61
بەشی چوارەم:
نووسەر لە ێةككە ی دەستنووسككە ەدا نووسكك(ویەتی بەشككی چككوارەم تككایسەتە بە مێك ووب انایككان و
نەدیسكككان و (اوچا كككانی هەولێككك  ،بەاڵم بەداخەوە نەم بەشكككەب دیكككار نەمكككاوە لەىەڵ نەنجكككامی
دەستنووسە ە( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص.)3

ج -سەرنج و تێرینییەیان لەسەر دەستنووسەیە:
دەستنووسەیە ،رە رەرمورد رە سەردەمو خاه ،یتێرێیو رە سوود و اك رووە ،رە تایرەت یە یە
رەرهەمە پێشەنگ رووە لە تاماریردنو سمنیااارییە مێژووییەیااانو شاااره هەولێاار ،رە شااێوەیەیو
پوخت و رە ییاومسه یاناكو مێژووییەیانو .رارەتەیانو لە سەرەتاه مێژووەوە دەستپێدەیات هەتا
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یا ناكو هاو ەرخو لەخا ورتووە .سەرراره یەوەش سمنیاریو رب وێنەه تێدمیە ،یە لە سەر اوە
هاوسەردەمەیانو خاه رەر او نایەوێت( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص ص.)60 22
نەروونو رێراسێیو دیارییرمو لە نووسااینەوەه سمنیااارییە مێژووییەیااان و پەیڕەویردنااو لە یاااتو
نووسینەوەه دەستنووسو (مااویس تاااریخ مرریاال) ،مە ەراادول ه فەرهاااده هەر سمنیااارییەیو
رەردەست یەوترێت و تایرەت روو رێت رە شاره هەولێر رمییومستووە و را وونو خاااه لەسااەر
یسەیانیان نووسیوە( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص ص.)52 ،47 ،20
هەناادێك یااار هەناادا سمنیاااریو مێژوویااو تێاادم تامااار یاارموەتەوە یە پەیوەنااده رە ناونیشااانو
دەستنووسااەیەوە نیاایە و دمرڕمنااو دروساات یااردووە لەرووه رێراااسه نووسااینەوەدم .رااا نمااوونە
رڕومنە یە ناونیشانانە( :سیدنا آد لی ملسال  ,ذری آد لیە ملسااال  ,مسااین ساایدنا شاایت لیااە
ملسال  ,مل رم وتسمیتە ,شالخ ,مختال مأللسن ومللغات ,أو د سا  ,ملسامیون ,ملهیرة ملثانی من
مل رم  ,ملیمن ,م تل م ر رن مل رة ,سیس مصر ,یااالوت ,كااان راان لااومن) (ف هككادب،1967 ،
دەستنووز ،بەشی یە ەم).
پەیڕەونەیردنو راژمێرییو دیااارییرمو لە سااەرەتاوە تااا یاتااایو ،هەردوو راژمێااره سمیینااو و
یا و رەیارهێناوە رەی  ،دەومەن نەرێت هی یان لەوە یەیدیدم رەرمورد نەیااردووە وەیااو خاااه
ان لە سەر اوەیاندم نووسرمرن یارێیو دییە رمییومستووەتەوە .ومتە یەوەر سەر اوەیە تەنهااا
راژمێر ه سمیینو رەیارهێنا رێت یەویش نووسینەیەه تەنها راژمێره سمیینااو دەنووسااێت رەرااب
رەرمناارەر یردنااو لەوە راژمێااره یا ییاادم .خااا یەوەر سااەر اوەه سمنیااارییەیەه هەردوو
راژمێره رەیارهێنا رێت و رەرمناارەر یەیااو یااردرن لەو یاااتەدم یەویااش ومییااردووە (ف هككادب،
 ،1967دەستنووز ،ص ص.)62 ،37
ناڕوونو و پەیڕەونەیردنو ریسرەندیو مێژوویو لە یاااتو دمنااانو سااەرە رارەتەیاناادم .رااا نمااوونە
یاره وم هەیە لەپڕ لەناوه مێژووه یاندم رارەتێیو نوا نووسرموە و یامەڵێك سمنیاره لەسااەر
درموە ،دومتاار رمسااتەوخا دەوەڕێااتەوە رااا یاناااكو مێااژووه یااان .رااا نمااوونە سااەرنج راادە یە
نا ونیشانانە یە لە دەستنووسەیە رەدومه یەیدم هاتوون و راسیرمون( :مآلشااوریون ,فایاادة ,حاادیاو
(إیلی أریرل) ,مشروع یهرراء أرریل ,أرریل نااد ساافوح مألیااا ) (ف هككادب ،1967 ،دەسككتنووز،
بەشی دووەم).

ب -نووسینە مێژووییەكان دیكەی فەرهادی لەسەر هەولێر:
مەال عەبدولاڵب فەرهادب سككەربارب دەستنووسككی (مككوجک تككاری أرب(ك ) ،تێسێەككی باڵو ك اوەب
لەلێ ناوب (اإل ش( في محاسن ارب( وش اء العش( وسداء الغش(ك مككن تك اث مككآث عشمككاء وأدبككاء
أرب( ) دەربارەب لیننامەب انایان و نەدیسان و شاع( انی شارب هەولێ نووس(وە .نەم تێسە ێت
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لە ن(نسككایەشس (دیای(ە ی مێ وویككی دەچێ ك  ،لیننككامەب ( )465ەسككایەتی تسمككار ك دووە و ریككک
دووە بە ىوێ ەب مێ ووب لیان(ككان .بككس نامككادە دنی نەم تێككسە ب(سك و سككاڵ ()1988-1967
ارب دووە و تێەسشاوە .تێسە ە لە اڵ تسمار دنی لیننامەب ەسایەت((ە ان ،سمە ێو بابەتی
بە ێ ک لەخس ى تووە لە بابەتی باسە دنی نككاوچەب قەراا و ەنككدێناوە و سككەر ە انی شككارەوان(ی
هەولێكك و موتەسككەڕی ە ان و چەنككد بابەتێككو لەسككەر تس سى اف(ككاب ككسیە و دەشككتی هەولێكك و
خسشناوەتی و بێتواتە و بال(سككان و مەدرەسككە انی رەوانككد و هەولێك و ككسیە( .ف هككاد 2001
ص.)445-444
یامانج لە نووسینو یە دمنرموەه ،وەك خاه لە پێشەیو یتێرەیەیدم یاماژەه پێیردووە رریتیرااووە
لە پارێسوارییردن لە ناسنامەه شاره هەولێر و رەرسرمورتنو مێژووه سمنا و یەدیرانو هەولێاار
را یەوەه نەوەه نوا یاشنایەتییان لەوەڵدم پەیدم ریات ،هەروەها رەدەستهێنانو رەسممەنده خومیە
لە یایامو تاماریردنو مێژووه یەو یەڵە سمنایانەه شارەیە( .ف هاد

 2001ص.)1

ج :رێبازى فەرهادى لە نووسینەوەى مێژوودا:
 -1رومنین و تێیەیشتنو فەرهاده را مێژوو و مێژوونووس:
تێڕومنینو مە ەردول ه فەرهاده را مێژوو ،لەو خاڵەوە دێت یە مێژوو سمنستە و دەیرێاات لە
یایامو یاوادمره لە رەسەر هاتە مێژووییەیان پەند و دەرسو وەورەه لێوەررییرێاات .وەك خاااه
لە دەستنووسو (مویس تاریخ مرریل) رمشیاومنە یاماژەه پێدموە و نووسیویەتو( :سمنسااتو مێااژوو
یرارەتە لە تاماریردنو راروداخو نەتەوە و وە ن و یاناكە ییاومسەیانیااان و یایاااره تااایفە و
ویتان و رێوڕەس و دمرونەریتیااان و پیشەساااسه و شارسااتانو و تااارەمە و ..رومرەیااانو دیاایە)
هەروەها لەسەر ناساندنو سمنستو مێژوو رەردەوم دەرێت و دەنووسێت( :سووده سمنستو مێژوو
لە تێیەیشااتن و پەنااد وەرواارتن دمیە رەو یارورەسااەرهاتە یانااانە و رەدەستخسااتنو یەسمااوونە لە
یەنیامو ینە و پشینینو روودموە مێژووییەیان) (فرهاده ،1967 ،دەستنووس ،ص.)4
لە یایامو یەوەشدم تێڕومنین و تێیەیشتنو مە ەراادول ه فەرهاااده رااا مێااژوو یەو ساانوورەه
رەسمندووە یە مێژوو وەك وێااڕمنەوە و یااراك راااس ریرێاات و تامااار ریرێاات .ااونیە یەو ومه
رینیااوە یە هەمااوو روودموێااك یە روویاادموە هااا و یایااامو تااایرەت رەخاااه هەرااووە ،رااا یەوەه
رەدووررین لە دو ورارە نەیردنەوەه یەو هەینەه لە رمرردوودم یرمون پێویسااتە مێااژوو رە ورده
رخوێناادرێتەوە .یەو نووساایویەتو یە یەوەناادە رەسااە یوریااانو پیااراس سیاااتر لە نەوەد یرایااو
مێژوویو لەخاورتووە (فرهاده ،1967 ،دەستنووس ،ص.)4
سەرارەت رە مێژوونووسیش ،مە ەردول ه فەرهاده نووسیەتو( :مێژوونووس پەیوەناادییەیو
پتەوه لەوە یەدەراادم هەرێاات ،سااەرراره یەوەه پێویسااتە شااێومسێیو سااەریەوتووه نووسااین و
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دمڕشااتنو هەرێاات ،هەروەهااا یااارممەییەیو راشیشااو لە رێیخسااتنو ووسمرشااتیردن و یاماااژە
پێدمنەیاندم هەرێت) (فرهاده ،1967 ،دەستنووس ،ص.)2

 -2یەو ها و پاڵنەرمنەى هان (فەرهاد)یان دموە ورنی رە مێژوو ردمت:
یامەڵێك ها و پاڵنەر هەرووە یە مە

ەردول ه فەرهادیان هاندموە و پێدمویریان یردووە لەسەر

نووسینەوەه مێژوو و رەرس رمورتنو پەڕەیانو راژواره دێرینو شاره هەولێاار و ژیننااامەه
یەڵە سمنا و یەدیران و شا یرمنو هەولێر ،لەومنە :خولیا و یارەسووى نەس  ,یارییەره هەرااووە
لەسااەر هەوڵاادمن و یاششااو سار لەپێناااو نووسااینەوەه مێااژووه شااارەیەه (ف هككادب،1967 ،
دەستنووز ،ص .)1چونەە یە ێو لە مەرجە انی مێ وونووز نەوەیە ە نككارە ووب لە ككارە ەب
هەبێ و نارامن بێ (باق و تم(د  1980ص116؛ ع مان  1993ص)18
هەروەها ارینەرب هەستی نەتەوایەتی و خێکان و دەوربەرە ەب ا نەر بككوونە بككس نووسكك(نەوەب
مێك وو و بەردەوامسككوون لەسككەر .سككەربارب نەوانەو خوێنككدنی تێككسە نای(ن((ە ككان و مككانکانی و
وتارخوێنی و ىەشتە انی بە ناوچە ج(اج(ا اندا ،ارینەریان هەبووە و بككوونەتە ككا نەرێەی راااش
رە مەرەستو تێیاشان لەپێناااو نووسااینەوەه مێااژووه شااارەیەه (ف هككادب ،1967 ،دەسككتنووز،
ص1؛ ف هادب ،2001 ،ص ص.)396-391

 -3ەسپاندن ناونیشان رارەت و ماددە مێژووییەنان:
مە ەرااادول ى فەرهاااادى نووساااین و رەرهەمە مێژووییەناااان لەژێااار ەناااد ناونیشاااانێ
نووسیوەتەوە و هەر یەیێك لەومنیش دمرەش سااەر ەنااد لااو و ناونیشااانێ ،وەنا نااردووە.
وەپ لە دەستنووس (مویس تأریخ أرریل) دەردەنەوێت .لە دەستنووسەدم ،مێژوو و یوورمفیا و
ناودمرمن یایین و رنەماڵە فەرمانڕەومنان رە ناونیشانەدم ل،اندووە .وەك یەوەه لە رەشو سێیەمو
دەستنووسو (مویس تاریخ م رریل)دم رە او دەیەوێت ،یاناغ رە یاناغ و رارەت رە رارەت سمنیارییە
مێژووییەیااانو ریااس یااردووە و پااالێنو یااردوون .رااا نمااوونە رااڕومنە یە ناونیشااانانە یە لە
دەستنووسەیەدم رەومه یەیدم راسیرمون( :أرریل تحت سیةرة ملفرس ,أرریل تحت حی دمرم ,دمرم
ی ارع إسیندر فااي وی ا أرریاال ,نشااأت إساایندر ملم اادوني) (ف هككادب ،1967 ،دەسككتنووز ،ص
ص.)78-76

 -4سەر اوەنان و رێراسى رەنارهێنانیان ى فەرهادى
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رێیومااان هەمااوو نووسااین و رەرهەمێیااو مێژوویااو پێویسااتو رە یامەڵێااك سااەر اوە هەیە رااا
پشتڕمستیردنەوەه سمنیارییە مێژووییەیااان و رەومناادنەوەه تەمااو وومااان لەسااەر یەو سمنیااارییە
مێژووییانەه تامااار یاارمون .مە ەراادول ه فەرهاااده لە نووسااین و رەرهەمە مێژووییەیانیاادم
پەیڕەوه لە مەرج و تای رەتمەناادییە یااردووە و سااەر اوەه رەیارهێناااوە رااا پشتڕمسااتیردنەوەه
سمنیارییە تاماریرموەیانو ،رەی رەو شااێومسە یەیااادیمییە نیاایە یە یەمااڕا ناوەناادە یەیادیمییەیااان
لەسەر دەڕان .رەڵیو یارییەرە رە شێومسه مێژوونووسااان و نووسااەرمنو سااەردەمو ییسااالمو.
سەر اوەه سمنیارییەیانیشو هە مە ەشنە و ساریاریش ماندووروون و هەوڵێیااو ساریاادموە رااا
دەستیەوتنیان ،تەنانەت را نووسینو رارەتێیو دیارییرمو لەناو دەستنووسو (مویس تاریخ مرریل)،
لەو راژوااارەدم وەشااتو یااردووە رااا شاااره رەكاادم و ااووەتە یتێرخااانەه ماسەخااانەه رەكاادم و
دیدمره لێیاااڵەره ناساارمو (فویاااد سااەفەر)ى رەرێااوەرەره رەشااو هەڵیاااڵینو یااردووە ،لەپێناااو
دەستیەوتنو سەر اوەیەیو دیارییرمو( .ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص.)44
مە ەرااادول ه فەرهااااده یامەڵێاااك ساااەر اوەه هەمە ەشااانو لە دەساااتنووس و رەرهەمە
مێژووییەیانیدم رەیار هێناوە هەر لە دەیە یوریانو و فەرموودەیان و نتێر اپ،رمو و وێااڕمنەوە
سمرەنییەنان و رەیتە شی رییەیان و رینینە مەیدمنییەنان و سەر اوە راژنااامەومن و یەدەرییەنااان
و یاددمشت وەڕیدە ریانییەیان (ف هادب ،1967 ،دەستنووز ،ص ص.)30 ،26 ،20-19
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ئەنجام:
لێیااااڵینەوەیە پااااش خساااتنەڕووه سمنیاااارییە مێژوویەیاااان و رەرموردیردنیاااان رە ساااەر اوە
رەسااەنەیان و لێوردرااوونەوە لە دەستنووسااو (مااویس تاااریخ مرریاال) ،رە یەنیامااانەه خااومرەوە
وەیشت:
ەردول ه فەرهاده سمنایەیو یااایینیو ناساارموه شاااره هەولێاار و یوردسااتانە ،هەو

 -مە

یاششێیو سار دموە لەپێناو تاماریردنو مێژووه شاره هەولێر و ژیننامەه یەڵە سمنایان و
یەدیران و شا یرمنو هەولێر .لە رووەشەوە پێشەنگ رووە.
 دەستنووسااو (مااویس تاااریخ مرریاال) سااەر اوەیەیو مێژوویااو رەسااوودە ،رە رەرمورد رەسەردەمەیەه خاه ،را نووسینەوەه مێژووه شاره هەولێر و دەورورەره .ونیە هەندێك
سمنیاریو مێژوویو رب وێنەه لەخاورتووە سەرارەت رە هەندێك رارەتو مێژوویو دیارییرمو،
یە لە دووتوێو دەستنووسەیەدم تامار یرموە.
 دەستنووسەیە لە پێشەیییەك و ومر رەش و سەرەیو و یاتایو پێیهاتووە ،رەی مخارن رەشوومرە و یاتایو ونرووە ،تەنیا پێشەیو و سب رەشو دەستنووسەیە ماوەتەوە .هەر رەشێییان
تایرەت یرموە رە رارەتێیو مێژوویو لە یاناكە مێژووییە یانەیان دەساات پێاادەیات تااا دەواااتە
سەردەمو یاناكو هاو ەرخ .رەی رە شااێومسه تااایرەتیو خاااه نەك یەو شااێومسە یەیااادیمیە
ناسرموەه ناوەندە یەیادیمییەیان پەیڕەوه لێدەیەن.
ەراادول ه فەرهاااده ورنیییەیااو تااایرەتو رە نووسااینەوەه مێااژوو دموە ،رە تااایرەت

 -مە

مێااژووه شاااره هەولێاار و یەسااایەتو و سمنایااان و نووساارمنو یەو شااارە ،رااایە ساررەه
نووسینە مێژووییەیانو دەررا ارەه شاااره هەولێاارە .یتێرااو (م یلیاال فااو محاساان مرریاال) رە
شایاره رەرهەمە مێژووییەیانو هەژمار دەیرێت.
 مە ەردول ه فەرهاده مێژوو رە سمنست تەماشا دەیات و رایەخو تایرەتو پێدموە .یامەڵێكمەریو رەرسه را مێژنووسیش دیارییردووە .یامەڵێك هاه یارییەر هەروونە رااا هاناادمنو
مە ەراادول ه فەرهاااده لەپێناااو تاماااریردن و نووسااینەوەه مێااژووه شاااره هەولێاار،
لەومنە :خولیااا و یااارەس ووى نەساا  ،نااارییەری هەساات نەتەومیەتاا  ،خوێناادن نتێاارە
یایینییەنان و وەشتەنان رە ناو ە ییاییایان.
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ملخص البحث
لمیا تحلیلی ا لیتاااو تااأریخي م اصاار ألحااد مألیم ا مأل ااال فااي

هااذم ملرحااث یتداامن درمس ا

 حیث أل هذم ملیتاو مل ی حول تاااریخ، وهو ملشیخ مل الم رد هللا ملفرهادي، یوردستان مل رم
 وذیر ملمؤل ملفرهادي في یتارە أسماء حیااا أرریاال وتااومریخ أسمنااته فااي مل هااد، مدین أرریل
. وی ترر ملیتاو وثی تاریخ ی یغرمفی ث افی م اصرة لمدین أرریل،مل راسي ومل ثماني
 تناولت فااي ملمرحااث مألول منااە، ومیتدت ةری ملمودوع أن ی س إل م دم ومراحثان وخاتم
 أمااا ملمرحااث ملثاااني ف ااد خصصااتە،رااد هللا ملفرهااادي
ملسیرة ملذمتی ومل لمیا ومل ملیا للمؤلا
 ومیدااا ذیاارت،للحدیث ن أهمی ملمخةوة وأسراو تألیفە ومحتویاتە وةری تألیفە ومصادره
 وملخاتما محتااوت أراارس ملنتااایج ملتااي،ردا وتحلیال ون اادم
فیە منهج ملشیخ ملفرهادي في تألی
.توصل إلیها ملراحث

Abstract
This research includes an analytical scientific study of a contemporary
historical book of one of the imams of the scholars in Kurdistan of Iraq, the
Sheikh of Abdullah Farahdi, where he wrote this valuable book about the
history of the city of Erbil, which includes the names of the rulers of Erbil
and the dates of their crisis in the Abbasid and Ottoman. It, the book is a
historical document of contemporary cultural geography of the city of
Erbil.
The nature of the subject required that it be divided into an introduction,
two chapters, and a conclusion. In the first part, it dealth with the
biographical, scientific and practical biography of the author Abdullah
Farahadi, the second topic is devoted to talk about the importance of the
book and the reasons for its author and its contents and the method of its
authorship and sources. mentioned the approach of Sheikh Farhadi in
writing the book, presentation, analysis and criticism, and the conclusion
contained the most prominent findings reached by the researcher.
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