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و ئيسالمي عةرةبي يطرنطرتين مؤزةخانةكاني ولَاتان    

 نووسني و ئامادةكردني)ئةمحةدكامةران(

 بابةت:مؤزةخانة

عومةر( سازان سةباح ثريبالَ) ريَزدار مامؤستاي بابةت:  

دميياي شويَنةوارابةش:ناوةندي ئةك  

  قؤناغ:سيَي كؤن
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 ثيَشةكي:

راثؤرتةكييية  ثييييَة ئيييةوةي دةسيييد بييية ئاميييادةكردني   
بكيييييية  دةربييييييارةي مؤوةخانييييييةكاني ولَاتيييييياني   

بييية طيييرنط  زانيييي كييية ثيَشيييةكية     سيييةرةتاعةرةبي،
دةربيييارةي اييييياني مؤزةخانييية بنووسييي ، ئةميييةش بيييؤ   
زيييياتر ئاشييينا بيييووني تاكةكيييةكاني كؤميييةلَطا بييية نيَيييو 

 ايياني مؤزةخانةكاندا...

ئةطييةر بيَييد و ثيَناسييةيةكي كييورتي مؤزةخانيية بكيية  بييؤ     
ني خؤشةويسييييد ، بييية  شيييييَوةيةي خييييوارةوة  خويَنيييةرا 

 ئاماذةي ثيَدا دةكة ...

بريتيييية لييية ايييييانيَكي   مؤزةخانييية ؟ييييةخ مؤزةخانييية 
ثامشييياوةي  ، كييية تيَييييدا بييية  يييةزارانئيَجطيييار ويييراوان

ثيييياريَزراوة  ، بييييؤ  كييييؤني شييييويَنةواري ليييية نيَويييييدا
، يييياخود نيييةوةكا ان و سيييةراة  تاكيييةكاني كؤميييةلَطا 

ةنيييديَكي طةورةيييية بيييؤ ناسيييي    ئيييةتوال بََييييَ  مةلَ  
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اوانييةي كيية ناسيينامةي خييودي خييؤ  ليية ريَطييةي ئييةو ثامش  
لييية نيَيييو مؤزةخانةكا انيييدا بؤميييان ئةرشيييي  كيييراوة،  
كةواتيييية مؤزةخانيييية ئةرشييييي  طييييةليَكي طييييةورةي    

كيييية لييييةريَطاي  .ناسيييينامةي سييييةراة  نةتةوةكانيييية 
طةشيييتكردن بيييةنيَو اييييياني مؤزةخانيييةدا ،بيييؤ سييياتيَ   

 دةيييان  ييةزار سييالَ ثيييَة ئيَسييتا،     ة بييؤدةمانطةرِيَنيَتييةو
ليييةو سيييةردةمانةي   كة؟يييي رووييييداوة و ؟يييي  يييةبووة  

يييييةكي ط،  ةربؤييييية مؤزةخانيييية طرنثيييييَة خؤمييييان دا
 تاي ةتي خؤي  ةية...

؟ييييا انة يييييان قاوةخانيييية يييييان كتيَ خانيييية يييييان  
؟يييةندين وشيييةي ديكييية  اوشييييَوةي ئةوانييية،  ر ذانييية    

د و  ةريييييية  لييييية ئيَطييييية ز ر بيييييةرطويَي دةكيييييةويَ
سيييةردانيكةريَكي ز رييييان  ةيييية، بيييةلَا  كاتيَييي  ديَينييية 
سيييةر وشيييةيةكي تييير بيييةناوي )مؤزةخانييية( رةنطييية      
كييةميَ  بؤمييان نييامؤ بيَييد ، ييياخود ليية ديييويَكي ديكييةوة     

لييية كؤمةلَطاكيييةي  دةبيييينني نةبؤتييية  بييية كيييةلتووريَ   
بيييؤ ئيييةوةي بةبيييةردةوامي بيكةينييية  ييياوريَي خؤميييان دا،

، طيييةلَ خيَزانيييةكا ان داةل خؤميييان  و سيييةرداني بكيييةين
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ئةميييةش ايطييياي داخييية بيييؤ مييين وةكيييو كييياديريَكي      
 يَشييتا بةشيييَكي  ييةرةز ري تاكييةكاني     شييويَنةواري كيية  

 نةطةيشتونةتةئاسيييتيَكي بالَييياي ر شييين ريي   كؤميييةلَطا ،
لييية بيييارةي مؤزةخانيييةو ثاشييياماوة شيييويَنةواريةكان و     

نةواريةكاني ولَيياتي خؤيييان،  ةلَ ةتيية ليية    ناو؟يية شييويَ 
كتيييَخ خةرمانييةي ميين ليية ؟ييةند وتيياريَكي ئييةو كتيَ يية     
دا باسييي  لييية زانسييير شيييوينةواري دا كيييردوة، ؟يييوونكة  
ثييييَ  وايييية زانسييير شيييويَنةواري لةكؤميييةلَطاي كوردييييدا 

بيييةو بيييةلَا  .لييية قؤنييياةي سيييةرةتايي دايييية يَشيييتاكة 
دييياري   بؤخؤيييان  يواييية  تاكييةكاني كؤمييةلَطا كاتيَيي      

ي مؤزةخانييةكاني نيَييو اييييان  بكييةن ، بييؤ طةشييتيَ  بيية   
ز ر طرنطييييييية قوتا انيييييييةكان و   شيييييييارةكانيان، 

، كييييية  ةتاي يييييةتية قؤناةيييييةكاني سيييييةرةتايي  ب
 ةما يييةنطي درووسيييد بكيييةن لةطيييةلَ مؤزةخانيييةكاني     
شييييارةكان دا ، بيييييؤ ئييييةوةي بتيييييوانن  يييييةراارةوة   

ةن ، قؤنييياةيَكي خويَنيييدن سيييةرداني مؤزةخانيييةكان بكييي  
ئاشيييانايةتي خؤييييان دةربييي ِن  قوتابييييان  بيييؤ ئيييةوةي 

 لةطةلَ ايياني مؤزةخانة.
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لييية دييييويَكي تيييرةوة  ؤكييياري كييية  سيييةرداني كردنيييي   
مؤزةخانييية ، بيييؤ كةمتةرخيييةمي وييييةني ثةيوةندييييدار و  
نيييييةبووني مؤزةخانةييييييةكي طيييييةورةي ثيَشيييييكةوتوو  
دةطةرِيَتيييةوة ، كييية ئةميييةش واي كيييردوة تيييا رادةييييةكي   

انييييية بيييييةرةو سيييييةرداني كيييييةراني مؤزةخبةر؟ييييياو 
 ووازبوونةوة برِوات..
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 مؤزةخانة لة ولَاتاني عةرةبي و ئيسالمي:

 

لييية راسيييتيدا كيييةميَ  ثرسيييي مؤزةخانيييةو زانسييير      
مؤزةخانييييية ليييييةولَاتاني عيييييةرةبي و ئيسيييييالمي دا    
نامؤية، ييييةروة ا اييييياوازترة لييييةولَاتاني ر ذئيييياوا.   

دة يييية  و ؟ييييوونكة تيييياوةكو كؤتييييايي سييييةدةي نؤز   
سيييييةرةتاي سيييييةدةي بيسيييييتة ة  دا  يييييي  ايييييؤرة  
مؤزةخانةيييية   ليييةو ولَاتانييية بوونييييان نيييةبووة، وة     
 ؤكييياري دواكيييةوت  مؤزةخانييية لييية ولَاتييياني عيييةرةبي 
دةطةرِيَتيييييةوة بيييييؤ ثرسةكاني)سياسيييييي و ئيييييابووري  

 ئاي (دا.وكؤمةلَايةتي و 

مؤزةخانيييييةكاني ولَاتييييياني ئيسيييييالمي، لةسيييييةرةتادا 
ةخسييييتة سييييةر  ايشييييكردني    زييييياتر تيشييييكيان د 

شارسيييييتانيةتةكاني )يؤنيييييان و ر ميييييان( لةطيييييةلَ   
كؤميييةلََيَ  ثةيكيييةري طَيَنيييةيي و بر نيييزي و شووشيييةيي،  
كردنييييةوةي ئيييية  مؤزةخانانيييية لييييةولَاتاني ئيسييييالمي 
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 اوكيييات بيييوو لةطيييةلَ داطريكردنيييي ولَاتييياني عيييةرةبي  
 لةويةن ئؤروثاوة.

ميسيير بيية كييؤنرتين ولَييات دادةنريَد،كيية تيَيييدا يةكيية        
ز، 1863مؤزةخانيييةي شيييويَنةواري كراوةتيييةوة لةسيييالَي   

مؤزةخانيييةي ميسييير   ةئيييةتوال بََييييَ   كييي   يييةروة ا 
بيييةدايكي  يييةموو مؤزةخانيييةكاني ولَاتييياني ئيسيييالمي     

 .دادةنريَد

لةثاشييييان لييييةولَاتي توونن،مؤزةخانةييييية  بييييةناوي  
ز، كيييية بيييية  1888ي)بييييارد ( دامييييةزرا ليييية سييييالَ 
 مؤزةخانةيةكي كؤني عةرةبي دادةنريَد.

لةسيييورياش، مؤزةخانةييييةكي نيشيييتطاني كراييييةوة لييية   
 ز 1919ثاريَزطاي )دميةشق( سالَي

ز 1923ليييييةعيَراقية ، لةشييييياري بةةيييييداد سيييييالَي 
مؤزةخانةييييةكي طيييةورة كراييييةوة كييية تيَييييدا كؤميييةلَيَ   
ثامشييييياوةي شيييييويَنةواري،تاي ةت بةشارسيييييتانيةتي   

، لةثاشييانية لةشييارةكاني  قييي كييؤن  يياية كييرا   عيَرا
ديكيييةي عيَيييرال كؤميييةلَيَ  مؤزةخانيييةي ديكييية كرانيييةوة  
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لييييةثيَناو  ؤشييييياركردنةوةي تاكييييةكاني  كؤميييييةلَطا    
ئييييييةوانية ،سييييييةبارةت بةشارسييييييتةنيةتةكانيان ، 
 شارةكاني)بابل و موسلَ و سامةرا و عةقةرقوف(

بة يييةمان شييييَوة لييية لوبنيييان ، ليييةثاريَزطاي بيييةيرووت، 
مؤزةخانةييييةكي نيشيييتطاني بيييووني  ةيييية ، كييية تيَييييدا 
ثامشيييياوةي شييييويَنةواري )وين يييييةكان و يؤنانيييييةكان و 

لةطييةلَ شيييَوازي اييل و   ر مانيييةكان(  يياية دةكريَييد ،   
 ...بةرطي لوبناني

ليية كييوةيتية بة ييةمان شيييَوة مؤزةخانةيييةكي طيييةورةي      
نيشيييتطاني بيييووني  ةيييية، كييية تيَييييدا ثامشييياوةي      

اية شييييَوةيةكي طشييير  يييي  مي بةشيييويَنةواري ئيسيييال  
، لةطييةلَ ثامشيياوةي شييويَنةواري ولَيياتي كوةيييد      دةكييات

بةشيييييييَوةيةكي تاي ةت.د زينييييييةوةي ثامشاوةيييييييةكي 
شييويَنةواري ليية ولَيياتي كوةيييةت ليية دوورطييةي )ويَكييا(      

سيييةردةمي ثييييَة ميَييي وو ، كييية    كييية دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ 
شييييويَنةواري ووَلكَييييؤري ئييييةو  يَ  ثامشيييياوةي كؤمييييةلَ

 . ولَاتة دا ئةنريَد
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 اوشييييَوةي ولَاتييياني عيييةرةبير لييية كؤمييياري ئسيييالمي   
ئريانيييية، بيييةدةيان مؤزةخانيييةي  ةميييةاؤر بوونييييان    
 ةييية ،بةتاي ييةتي ليية شييارةكاني )تيية ران و شييرياز و      
ئةسييهة ان و مشيييد( ديييارترين مؤزةخانيية ليية ئيَييران ،      
مؤزةخانيييةي )اسيييتانة( ،كييية لةثيَشيييرتدا بييية كؤشيييكي  

ناسييراوة ليية تيية ران. كيية تيَيييدا بيية دةيييان     لةاسييتان 
ثار؟يييةي كنيييوزاتي ئيَرانيييي و بيييياني  ييياية دةكريَيييد. 
لةطيييةلَ بيييووني ؟يييةندين ثار؟يييةي ئيييةلَطا  و بيييةنرخي 

 سةردةمي ثاشايةتي.

 

 150 اوشيييييَوةي ئيَييييران ليييية توركييييياش دا نزيكييييةي 
مؤزةخانييية بوونييييان  ةيييية، كييية بةشييييَكي ز رييييان      

 يييييةرة( دييييييارترين دةكةونييييية ) ئيسيييييتةن ؤلَ و ئةن
مؤزةخانيييية ، بريتييييية ليييية كؤشييييكي توي ييييابي ليييية  

 1478-1475ئةسييييتةن ؤلَ كيييية لييييةنيَوان سييييالَاني ) 
ز( بنييييييياتنراوة، كةبةيييييييةكيَ  ليييييية مؤزةخانيييييية 

توركييييا و ر ذ يييةلَاتي ناوةرِاسيييد  ئيَسيييتاي  طيييةورةكاني 
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 يييةذمار دةكريَيييدر كييية  اوكييياتية ئيييةو مؤزةخانةيييية   
لةنيَويانيييدا  ، كييية كراوةتييية ؟يييةندين بةشيييي ايييياواز  

بةشييييَ  تاي يييةت كيييراوة بييية  ايشيييكردني ثار؟ييية     
 ونةريييييةكان دا، بةشيييييَكي تييييري نيَييييو مؤزةخانةكيييية 
تاي ييييةتكراوة بةثاراسييييت  ئةمانةتيييية ثري زةكييييان ،  
كييييةوةكو مششيييييَرةكةي ثيَئةم ييييةري ئيسيييييال ) طد    
(د.خ لةسييييييييةربيَد ، لةطييييييييةلَ مششيييييييييَرةكاني  

ووسيييي خةليهيييةكاني راشيييدين. لةطيييةلَ  يييةزاران دةستن  
 ميَ وويي و ئاي  و زانسر.

 

ئيييةوةي ليَيييرةدا  كييية باسييي  كيييرد كؤميييةلَيَ  مؤزةخانييية  
بيييوون لييية ولَاتييياني عيييةرةبي و ئيسيييالمي دا ، ييييان      

بةشيييييَ  بييييوو ليييية  ئةمانيييية  بةشيييييَوةيةكي ديكيييية 
خسييييتنةرِووي كؤمييييةلَيَ  مؤزةخانيييية ليييية ر ذ ييييةلَاتي 
ناوةرِاسييد دا، بيية  شيييَوةية ئيييرت ليية ناوةرِاسيير سييةدةي     

دا مؤزةخانيييية ليييية ولَاتيييياني عييييةرةبي و   بيسييييتة ة 
 كيييةوتنيَكي بةر؟ييياوي بةخؤييييةوة بيييي . ئيسيييالمي دا ثيَ
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 ييييةروة ا تييييواني ب يَتيييية ونكةيييييةكي طييييةورة بييييؤ  
 ثيَة خؤيان.ثاراست  شارستانيةتة كؤنةكاني 

 

 تيَ ي :

بؤنووسيييي  ئييية  راثؤرتييية سيييوود  لييية  سةر؟ييياوةي    
 خوارةوة بينيوة:

  )عَيييي  افتاأ ،تييييالي  ابييييرا ي  ع ييييد السييييال    
 ، مصر(2010النواوي، 

 

بةو يوايييية  سيييووديَكي بهيييووكي  يييةبيَد بيييؤ  يييةموو    
 ...وية 
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