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ضةمكي بةريَوةبردن و سةرثةرشتياري

دةذيانزةوىلةسةركةدؤزراوةتةوةمرؤظكةكاتةىلةودؤزراوةتةوةبةريَوةبردن
ئيَمةكؤمةلَطايةىئةوهةروةكوكؤمةلَطاتاطةورةدواتربضووككؤمةلَةىلة
لةبةردواتربةالَمبووسادةبةريَوةبردنبةمرؤظثيَويستىلةسةرةتادا,

وةكوتابووزياتربةريَوةبردنبةثيَويستيانوثةيوةنديةكانئالَؤزبووني
شيَوةيةكيبةكردنيانئاراستةوبنهةماهةنطوخبةنريَكذيانيانبتوانن

.بيَتراست



هةبيَتكاراىرؤلَيبذيتاكةكةسيَكوةكناتوانيَتكؤمةالَيةتيبونةوةريَكيوةكومرؤظيَكهةر
بةنةطريَتضاوىلةبةروخباتثشتطوىَتركةسانيهةبوونيكةشيَوةيةكبةكؤمةلَطاكةىلة

.ذيانكاروبارةكانيكردنيئاسانمةبةسيت

دةبيَتبؤيةكؤمةلَطاكةىكةسانيبؤهةموبؤتاكةكةسهةمكارئاسانيةذيانةششيَوةئةم
كؤمةلَطاتاكةكانينيَوانثةيوةنديةىئةوكةهةبيَتكراوديارىبةريَوةبردنيسيستةميَكي

.بكاتدياري



يشيَوةيةكبةبةريَوةبردنيانوكاروبارةكانكردنيئاسانكارىوريَكخسنتبؤطرنطةهؤكاريَكيبةريَوةبردنةشئةو
بؤكراوديارىامتيازاتيثيَدانيوثسثؤرييثيَبةكةشيَوازةيةئةوبةريَوةبردنشيَوازىباشرتينوثيَكريَك

.دةسثيَريَتثيَبةريَوةبردنةكةىئةركيكةكةسيَكتاكة

  بةآلم زؤر طرنطة دياري كردني ئةو كةسة لةسةر بنةماي تواناو شارةزايي ثسثؤري و رةفتاركردني طوجناوى
تاكةكةسيَك بيَت لةطةل تةواوى ستافةكةى وةكارى بةريَوةبردن يةكيَكة لةو كارانةى كة ثيَويستيةكي زؤرى هةية 
بة ضاالكي يةكي باش وة بةرنامةريَذيةكى ثوخت و بريكردنةوةيةكي وورد بة مةبةسيت بةدةست هيَناني باشرتين  

ضونكةئةجنام كة ئةمةش بة هاوكاري تاكةكةسي كارطيَري تةواوى ستافة كارطيَريةكةى بةدى دةهيَنريَت 



 هيض كاتيَك دامةزراوةيةك  سةركةوتوو نابيَت ئةطةر هاتوو ستافيَكي كارطيَرى كاراو طرنطي
نةبيَت سةرةرِاي بوونى توانا ماددى و مةعنةويةكان بؤية دةتوانني بلَيَن بةريَوةبردن هةروةكو 
كارو زانستيَكي تر دةتوانريَت طةشةى ثيَبدريَت و سوود لة هةلَةكاني دةربطرييَت و هيض كاتيَك

بة وةستاوى بة بىَ طؤران نةميَنيَتةوة ضونكة هةر كؤمةلَطايةك ئةطةر هاتوو لة رِووى 
كارطيَريةوة كةم و كورتي تيَكةوت زؤربةى اليةنةكاني ذياني كؤمولَطا كةم و كوورتي 

. تيَدةكةويَت



سةرةتايةك بؤ ضةمكي بةريَوةبردن
  ضةمكي بةريَوةبردن لةسةردةمة كؤنةكاندا بةماناى بةريَكردن و رِايكردني كاروبارةكان هاتووة بةو واتايةى

.تاكةكةس بةرثرسياري يةكةم بووة لة جيَ بةجيَ كردني كارةكاني خؤي

 ئةطةر باسي هةنديَك لةنةتةوةكان بكةين وةك منوونة ئةوا دةكريَت ضةند نةتةوةيةك وةك منوونة هةلَبذيَرين
:كة ئةمانةن

ميسرى كؤن                                 .1

ضيين كؤن                                .2

(يؤنانيةكان)ئةغريقييةكان-.3

رِؤما                                            .4

بةريَوةبردن لةسةردةمةكاني ناوةراست.5

بةريَوةبردن لة دةولَةتي ئيسالمدا.6



:ميسرى كؤن

 لة الى ميسرية كؤنةكان بةريَوةبردن يةكيَك بووة لة اليةنة طرنطةكاني  ذيانيان هةر لةكاتي دروست كردني هةرةمةكان  تا

بؤ ئةو مةبةستةش ليَذنةيةكي ضاوديَري و بةدواداضوونيان دانا بؤ ئةوةى , سةردةمةكاني دواتريش
كارةكان بة شيَوةيةكي ريَك و ثيَك بةريَوةبضيَ لةاليةن دةسةالَتي حكومةتةوة ئةم ليَذنةية 

.دةستنيشانكرابوو 



:ضيين كؤن

كاتيكةسايةتيةلةئةوسةردةطةرانةوةكاتزؤربةيكة(كؤنفؤشيؤس)كةسايةتيانةشلةو
ضونكةكؤمةلَطةداناولةبووباشليَهاتوويةكيوئةزموونخاوةنئةوثيَيةىبةكيَشةيةكهةر

دابيَتبارودؤخيَكهةرلةبيَتجيَطريكةسايةتيةكيخاوةنهةركةسيَكوابووثيَانضينيةكان
سكؤنفؤشيؤووتةيةكيبةدةبةستثشتيانزؤروةبةريَوةبباتباشيبةكارووبارةكاندةتوانيَت

.(دروستبرِياردانيَكيبؤ,باشةرِيَطايةكي,باشبةريَوةبردنيَكي)



(:يؤنانييةكان)ئةغريقيةكان 

توانادؤزينةوةىبؤباشسيستةميَكىهةبوونىلةسةردةكاتةوةجةختكة(ئةفالطون)يؤنانىبةناوبانطيفةيلةسويف

كةكردثيَشنيارىئةفالطونهةربؤيةش(ئاييين,كؤمةآليةتى,ئابورى,سياسي)بوارةكانيلة.كؤمةلَطاناوتاكةكانى
شويَنةلةدانانىثاشانكراوديارىثيشةيةكىيانفيَركردنىبؤكؤمةلَطاناوتاكةكانىرِاهيَنانىبؤهةبىَبةرنامةيةك
:ئاستسىَسةربؤكرددابةشكؤمةلَطةىئةفالطونكارةئةمدواىكراوةكانديارىوطوجناوةكان

ئاراستةكردنيبريارودةركردنيوياسادانانلةبووبرييتكةكارةكانياندةولَةتدةسةآلتدارانيوفةيلةسوف:يةكةمئاسيت
.زانيارى

برِيارةكانيلةنةبوورِؤليَكيانئاساييانةكةسةئةمووآلتةئةمئاساييكةسانيوفةرمانبةرانلةهاتبووثيَك:دووةمئاسيت
.يةكةمئاستى

بووياساكانبرِياروكردنىجيَبةجيَكاريانتةنهاكةبةرهةمهيَنكةسانيوكريَكارانلةثيَكهاتبوو:يةمسىَئاستى.



دووةم كةس ئةرستؤ

 يةكيَك بوو لةو فةيلةسوفانةى كة جةخيت دةكردةوة لة هةبوونى حكومةتيَكي باش بؤ
بةريَوةبردني كارةكان ضونكة ثيَ ي وابوو حكومةت بةشيَكة لة رِاطرتنى يةكسانى و دياريكردنى 

ضينةكان و بةرثرسيارةتيةكانى  ناو كؤمةلَطا  بؤية بة بؤضونى ئةرستؤ حكومةتى باش ئةو 
حكومةتةية كة دةتوانيَن هاوسةنطي رابطريَت لة نيَوان بةرذةوةنديةكان و بةرثةرضدانةوةى 

ئةو بؤضوونانةى كةوا بةرذةوةندى تاكةكةس رِةضاو دةكات ئةم بريو بؤضوونةى ئةرستؤ تا 
ماوةيةكى زؤر جيَطةى هةلَوةستة لةسةركردن بوة تا واى ليَهات ئةرستؤ جياوازى بكات لة نيَوان 

.دوو دةسةآلت ياسادانان و دةسةآلتى جيَيةجيَ كردن



سوقرات: سيَ يةم كةس 

 سوقرات يةكيَكة لةو فةيلةسوفانةى كة لةيؤنان كاريان رِةنطى دابؤوة يةكيَك لةو كارانة كارى

لة كارامةيةكى باش بؤ بةريَوةبردن بوو بة بؤضوونى سوقرات بةريَوةبردن بريتية 
زانيين هونةروو شارةزايي لةو كارةى كةلةاليةن تاكةكةس ئةجنام 

.دةدريَت



رِؤما

لةثيَكهاتبووكةكرابووديارىحكومةتناودةسةآلتةكانىىثىَبةرِؤمالةبةريَوةبردن
كةشيَوةيةكبة(طةلئةجنومةنى,نويَنةرانئةجنومةنى,ثريانئةجنومةنى)دةسةآلتى

بووبرياردانكةبةريَوةبردنةوةرِووىلةدةستطرتبووةسةرةكىدةسةآلتىثريانئةجنومةنى
.دةبيَتةوةرِووبةروويانرِؤذانةكةبارانةىكارووئةولةسةر



بةريَوةبردن لة سةدةكانى ناوةراستدا

(هؤبزتوماس,ميكافيلي)بةناوبانكنرتيان

ميكافيلي.1
بة,كردنىحوكمرانىودةولَةتسياسةتىبةريَوةبردنىلةبريتيةبةريَوةبردنطرنطرتينوابووىثىَكة

ببيَتةئةوةىبؤهةيةشارةزاليَهاتووكةسيَكىبةثيَويستىبةرِيَوةبردنةشئةمئةوبؤضوونى
لةئةمةكةزاننيبةطةورةوخؤخؤثةرستىسيفاتيلةبيَتدوورمنونةيىوسةركةوتوودةسةآلتيَكى

كاربكاتبةريَوةبردنةوةبوارىلةكةناوةشيَتةوةرِةوشتخاوةنودؤستمرؤظكةسايةتيةكىسيفاتى
.ميللةتةكةىبؤنةريَنىوئةريَنىكاردانةوةىسةرِةراىئةمة



بةريَوةبردن لة دةولَةتى ئيسالمدا

ثيَكهاتووةخالَسىَلةئيسالمدالةبةريَوةبردنبنةكامانى:

رِاويَذكردنبنةماى.1

دادثةروةرىبنةماى.2

.طوجناوشويَنىبؤطوجناوكةسيهةلَبذاردنىبنةماى.3



:رِاويَذكردنبنةكاى.1

سةرؤكاليةنلةكردنستةموبرِياردانلةتاكةكةسىرِاىنةهيَشتنىبؤيارمةتيدةرةبنةمايةئةم
رايةكانيانلةكردنبةشدارىلةدةكةنمنعيانوسةرؤكةكانرِاىلةداطرتنبةسةردةستواتة,ئيشةكانةوة

.دةيكةنكةئيشةىئةودةربارةى

:ثةروةرىدادبنةماى-2

رِةطةزةوةورِةنطوثيَسترووىلةنيَوانيانلةناكاتجياوازيةكوةهيضدةكاتمرؤظسةيرىبةيةكسانىئيسالم
.نةبيَتضاكةبةكارىتةنهائاستةكانيان

:طوجناوشويَنىبؤطوجناوكةسىهةلَبذاردنىبنةماى-3

كارةئةوياخودثؤستةكانلةثؤستيَكبةريَوةبردنىبؤمرؤظايةتىعنصرةكانىباشرتينكردنىديارىواتة
زاناترينوباشرتينهةلَبذاردنىبةبةهةلَدةستاثيَغةمبةركةهةيةموسلَمانانةوةبةثةيوةندىكةطرينطانةى

.دةسثاردثيَطرينطةكانىكارةلةيةكيَككةكةس


