
 

 16وانةي 

 هؤكارةكاني ِرووخاني مرينشيين روادي:

،ووؤمي بَو  بؤينة بة  -1 ةوونَورينةكاني دةواالةيي وي نووة  شوويين روادي  كة اة ناو شووَين ين طَايفام مرين
شوووووويين روادي  ةوووووو،الهانةكانةوة  هةروةها مرين ةووووووةري اة يينةة هي وة نامَ بةردةوامي هي يفش دةكيفاينة 
شووينةكة  هيؤ  ،ووؤمي بَو  كة وةمةش مرين ةوونَوري دةواالةيي وي ةوو ين   زؤربةي كات خةرينكي ثارا

 دةكيفد.

ةوةر هةرين هةكة  كة وةمةش  -2 يي كضوَوني بارودؤخي مرينشوينةكة  اة وةمامي هي يفشوي ةَزةكاة بؤ 
 بَوة هؤي خيفاث بَوني بارودؤخي وابَوري و ةياةي و كؤمةآلينةيي مرينشينةكة.

شووووووا ي  -3 ةووووووة َةيوةكوانوةوة ثوةينيفةودةكيفا بوةيواين وةيي موةايو   ةووووووةيي موةركوةزي كوة اوة يينوةة  ةوووووويوا
 هؤينةكي ِراة ةوخؤ بَو بؤ ِرووخاني مرينشينةكة. ةة َةي  كة

شووووووينوةكوة  وة  ثوةينَةنو ي خيفاثي  -4 ثوةينَةنو ي خيفاث و م،هؤني ي ني َاة هوةنو ينو   اوة مريةكواني مرين
 ني َاة أبَاهليجاء  و  وه،َزاة   كة بَوة هؤي اةدةة  اني شارين كي كَردي.

شوووةزدةبَونةوة اة دا -5 ةووةيي هةن ي مريي روادي  كة ثا ةووة َةيةكاة  كة وةمةش ةوويا ني باج بة 
    كة ِرؤاالياة هةبَو 454   و  452دةبَوة ماينةي هي يفشوكيفدنة ةوةر مرينشوينةكة  وة  هي يفشوةكاني 

 اة خيفاث بَوني بارودؤخةكة  دواييفينش هةرةةهي نانياة.

 م،هؤني ياة اةاةل مرينشينى شةداد  اة واراة.-6

 

 

   :406-"350"348مرينشيين حةةنةوي بةرزينكاني  

ةوووونةوينةكاة  نوووواوةكان ا نةهايَوة  حة ةووووةر شووووانيةكان ا اة  ةووووةردةمي اي ةوووونةوينةكاة اة  ناوي حة
شوووووواني بةرزينكاني اة ِرؤ واواي  دةاةِرين نةوة بؤ اقي بةرزينين  اة هؤزي  بةرزينكاني   كة اةاةأل اقي اي

نوووووويوا دة ينواة.  بوةرزينين  بوة موانواي اوةورة و بوةرز دينو    كوةوايوة اوةوةوة دةرد ةكوةوينو   كوة ووة  هوةرين هي 
 بنةمااالةينة اة اةورة ثياواني هؤزةكة بَوة.

شوووووازماني  ِرين وة  نوووووايكي هؤزة كَردينةكانى ييفي وةكَ  نوووووياو   دةركةويين بَةينهيةكاة اة هةرين هي 
ةونةوي كَِري ح،ور بةرزينكاني   ةوةركيفداينةيي  حة خؤشوكةر بَوة بؤ دةركةويين بةرزينكانيةكاة بة 

   دا.350اة  



شووووينةكة  زانياري وةويؤ نية  وةمةش دةاةِرين  ةوة بؤ ةووووةبارةت بة دةرك ةووووةن ني مرين شووووة ةوين و اة
ةووووووةرةكيوةكواني هوةرين هوةكوة  و نوةبَوني ميو  وونَ  بؤ  شووووووارة  نووووووةكوةو  دووري اوة  يؤبؤايفافيواي نواو
شوو اة  اة وةمامي م،هؤني ي ني َ بنةمااالةي  ةوو ي يؤماركيفدني هةوااالةكاة  و وةو زانيارانة  كة اة بةردة

 كاة بؤ دةة  بةةةرداايفينى ناونةكة دةة هاة كةويَوة.بَةينهية

ةووي بَةينهيةكاة بَوة   ،ووكَينة  يؤماري كيفدووة  كة مي  وونَ هةروةكَ وةو زانيارينانةي مي  وونَ  م
شووو اري كيفدووة كة  ركن اا واة   بَةينهي اة   ةوووةربازينانة بة    359هةروةها اة ينةكي   اةو هةاالهةية 

ةووون شووويين حة ةوووةر مرين شووو َو. اي يفةدا مي  ووي يؤماركيفاوي بَةينهيةكاة كيفدوينةيية  ةوةي يازةثي وةين
،وووووور حوني مَكيفيناني  كيفدووة  كة  ةووووووي كَرد  ح ةوووووو  ثي  ةكات  هةر وةمةش واي اة مي  وونَ دة

،وويين بةرزينكاني  واية بةر اة 330ةووااالي  ةووين مري ح ةووةر دة شووينةكة دابنس اة ةووةرةياي مرين    بة 
   و ِرااةينان ني دةواالةيي بَةينهي  بةبس وةوةي واما ة بة هيض 334نوَوني بَةينهيةكاة بؤ بةة اد اة  

 ةةرناوةينة  بكات.

ةووووو اوة بة  ،ووووونَي هة ةووووونةوةي دةاةِرين  ةوة بؤ وةو كايةي كة مري ح ،وووووكَينة بؤ حة ينةكة  واما ةي م
ةووووامانيةكاة  بؤينة  ركن اا واة  اة بةرام ةردا  شووووةِردا د ي  ينارمةيي داني  ركن اا واة   بَةينهي  اة 

،ووونَي داوة كة ثا شووويَة  وةمةش هاني مري ح نوووةي ثس بةخ نوووةن اة ناو ،ووونَي كيفدووة و  شوووين ح دا
نوووووويا  بؤينة وةوانيش  ،ووووووابي مريةكاني ييفي هةرين هي  ةووووووةر ح ةوووووو  بة فيفاواكَازينةكاني بكات اة دة
ناِرةزاينياة دةربيفينَة و ةوكاآليناة ثي شوكةش بة  ركن اا واة  كيفدووة  اة د ي مري ح،ونَي  بةآل   ركن 

 ة  ناوثؤشي اة كارةكاني مري ح،نَي كيفدووة.اا وا

ثاش اةناونوَوني  أبَةواع ايشواني  وةوةبَو اؤِرةثاني بؤ مري ح،ونَي نوؤل بَو  و دةةوين بةةوةر 
هةمَو ناونوةكان ا ايفت  و يَاني مرينشويين ح،نَي  دازةزرين نس هةرنةن ة هةن ي اة مي  وونَةاة 

شوينةكة دادةني ن كة اة   مري ح،ور بةرزينكاني   باوكي مري ح،ونَي بة     اة 330دامةزرين نةري مرين
    ميفدووة.348ةةردةمي خةايفة  مك في دا يَانيَينةيي نةن  ةةآلو ناونةينة  بويفي  و اة  

ةوووةر  ةوووةر خاوةة زةوينةكاة و  ةوووةثان ني باج بة ،ووونَي بةردةوا  بَو اة فيفاواكَازينةكاني  و  مري ح
شووووة ِرين وا بازراانيةكاني هةرين هةكة   ركن اا ،وووونَي و هةمي  واة ش بي  ةنط بَو بةرام ةر كارةكاني ح

ةوووةر ِرؤاالي  ةوووةاوة بة دةواالةيي كَرداة    وةمةش دةياةية اة دووثايي دةكيفدةوة كة   دةواالةيةكةي بة
كَردةكاة اة نوةةونان ني شوَين نني ي بَةينهيةكاة اة حَكه ا  و ويفةافي كي دانني  اناني كي  ِرةةيشوة 

 وةكَ ةةوارةينةكي ةياةي كة مقاومايي دةواالةيي هةبَوة. بة مرينشيين ح،نَي

 ايفنوةينن هؤكارةكاني دامةزران ني مرينشيين ح،نَي:

يوازي خةيفةيي اةب اةي بةهؤي هايين نةن  خةايفةينةكي يواز و يوازي وي اري و ةةربازي و  -1
 وابَري اةب اةيةكاة.



ةوووووووةيي يموةركوةزينوةت اوة يينوةة بَ -2 يوا ةوووووو بواآلي هوةبَو اوة ثوةينيفةوكيفدني  ةينهيوةكوانوةوة كوة ِرؤاالي كي 
 دامةزران ني مرينشينةكة.

اة ناونوَونى مرينشوينى اةينشوانى كة خااالؤ   مريح،ونَ  بَوة  بةمةش ح،ونَينةكاة دةةو ياة  -3
 بةةةر ناونةكانياة داايفت.

 كةةاينةيي مري ح،نَي  كة بة وازايني و اي هايَويني و دانايني ناةيفاوة. -4

 وةةخ ى ناونةكة و بَونى هؤز  بةيَانا. يا اة بنكةي خةيفةتدووري هةرين هي ن -5

يواين وةيي دواي يوازي  -6 بوة بوةخي يف و بي يف بَوة  ينوةكي  نوووووووة نواو كوة  يوا  نوووووو هوةرين هي  ووابَوري  ينوةني  ي
 اةب اةيةكاة  كة زؤربةي داهايةكة اة ناونةكة و مرينشينةكة ةةرف دةكيفا.

،وونَي خةزين نةي ياين ةيي هةبَو اة  -7 شووينةكة ح ةوواماة و داهايي مرين هةرين هةكةدا بؤ كؤكيفدنةوةي 
هوةكوة و  هوةرين  نوةوةي  يوة وةربويفة بؤ بَ ا هوا اوة  دا ةووووووَد  نو اوة  هوةوااليوا كوات  بوةي  شووووووي زؤر و مريكواني
نووووةكة  ةووووازينيةوة خومةيي زؤريناة بة ناو شووووينةكة  بؤينة اة يينةني وابَوري و كؤمةآلينةيي و بينا مرين

 بَوة اةاةأل وةوةي كة باطياة داوة بة بَةينهيةكاة.بةخشيَة  و ةةربةخؤيني يةواويناة هة

   :405-369مري ب ر  

،وووووونَي  بةبس وةوةي كة  بؤ يةخ  ديناري بكوات  بَة ماينةي ناكؤكي و م،هؤنس اة  بة ميفدني مري ح
ةووووووين اةناوبيفدني  ةووووووَد اة  دةرفةية وةربويفي بة مةبة ضوووووو  اا واة ش هةواالي ا  ني َاة كَِرةكاني   ا

شووووووينوةكوة كوةويوة ،وووووونَي م،هؤني ي ني َ بنوةموااوالةي بَةينهيوةكواة مرين نووووووةنو اة طوار مري ح نووووووَنكوة  ِري  
ةؤةو  ؤوة بؤ فيفاوانكيفدني دةةوةآليي خؤي اة هةرين هةكةدا  كة اة وةمام ا ةوةروةت و ةواماني زؤري 

 كؤكيفدبؤوة.

ضووووو اا واة  داواي اة بيفا نوووووةن ة وةو كاية  اوداا واة  و بيفاكاني اة م،هؤنس دابَوة بةآل   ا كاني هةر
كيفد كة ة،وةيناة ينة  ةةة و ةوَود اة  دةرفةية وةربويفة و مرينشوينةكة اةناوب ةة و ناونوةكانيش بؤ 

 خؤيناة دابةش بكةة.

،وونَي بَوة  وةوا هةن ين كياة يارييناة بؤ  اوداا واة و هةن ين كي ييفيناة بؤ  نووي كَردةكاني مري ح هةر
  فخيفاا واة  نيشان ا.

شوووووي كيفدة  وةوةبَو فخيفاا واة  دااال ةي هةن ي ،ووووونَين ا  بؤينة  اوداا واة ش هي يف اة كَِرةكاني مري ح
ةوووين  اوداا واة    نوووةكاني كةوينة  ين يف دة نووواري ِراينكيفدو ناو ةوووةر هةمةداة و وية  فخيفاا واة  بة نا
نوووووانة  دواييفينش بةرةو  نوووووانةي دا بة  مؤين  اا واة   بيفاي وةكَ ناو  خؤي اةو ناو وةوينش وةو ناو

،وونَي كةويةِر شوويين ح ةووةر ةةآلي مرين ةووين بة شوو ا دة ي  و يَاني  نهاون  و ديننَر  بويفي  اة كؤياين



شوووينةكة  ةووواماني مرين ةوووةروةت و  شوووينةكةي اي  َو  بةمةش هةمَو  ةووويفماج ايفت كة خةزين نةي مرين
 كةوية دةة   اض اا واة .

شووووي  شووووةش كَِرةكةي ييفين شووووَين ين باوكي  و  ،وووونَي  اة  ،ووووا بة داناني  ب ري كَِري ح هةروةها هةاال
 وبيفد.اةنا

 هؤي هةاال  اردني مري ب ر اة يينةة  اض اا واة وة:

نوووووَنكة اة مي  بَو  -1 ،ووووونَينش   ضووووو اا واة  اة ميفدني مري ح شوووووي ثةينَةن ي ني َاة مري ب ر و  ا با
 داال،ؤزي خؤي بؤ نيشان ابَو.

 

 

نوووةن ة شوووين  هةر ةووو ين وا شووويةي بيين ِرازي بَو بة داواي مري ب ر بؤ بة  كة ني يفدراوةكة وة  وامادةبا
بوة هوانو اني  ابَا،ي بن  َاوة ي  بوةآل   بو ر دةكيفد   بوة مري  شووووووريينن خوايَوة هوةمَو ثيف  و ِراينوةكي 
اوة  ووةوةبَو  بو ر   ووامؤ اوارينوةكواني مري  نوةي  ضوووووووةوا بوة ثي  ةوووووووةر زةينوارينوةكواة  شووووووي كيفدة  وةزينيفي هي يف

 هي يفشةكةدا شكاة  بؤينة شريينن خايَوة  َاةي يداو زينن اني كيفد و دواييفينش كَشين.

وةي باةوة ناكؤكيةكي زؤر هةبَو اة ني َاة مري ب ر و ابن  َاة  نوَنكة هةميشوة مريةكاني وةوةي طي 
 اة د ي مري ب ر هان ةدا  و اة شاة و شكؤي مري ب ري كة  دة 

 مري ب ر و خةايفةي اةب اةي:

ةووةردةمي مري  شووة باش بَوة  بةياين ةيي اة  ةوويةكاة هةمي شوويين ح،وونَي اةاةأل اةب ا ثةينَةن ي مرين
شووينةكة ب رد ةووةر دراودا دةهي نا  وةمةش ِرين وي مرين ا  وةوةبَو ناوي خةايفةيناة اة وياري هةينين و اة

نيشان ةدات بةرام ةر خةيفةيي اةب اةي  كة هةرنةن ة مرينشيني كي ةةربةخؤ بَوة  بةآل  هةميشة 
 ياة زانيَة.هةوااليان اوة ِرةزامةن ي خةيفةت وةربويفة  نَنكة بة دةةةآليي شةراي طيهاني وي،ؤم

ةوةبارةت بة بةدر هةميشوة هاوكاري ثي شوكةش بة اةب اةويةكاة كيفدوة    اة يينةني ةوةربازي يناخَد 
نوووووةكةدا. بؤ )َونة: اة   ةووووواينش اة ناو    مريين كي اةرةب ِرين واي اة 384اة دابينكيفدني وارامي و وا

ةووةري وة  كارواني حةطاطةكاة دةايفت و داواي ثارةي اي  ةكيفدة  خةايفةش اة يَاناين  نووارة ا نةبَو 
ضوونة حةج مةككة   بؤينة بؤ  شووا  و حةطاطةكاة نةينان ةيَاني ب بارودؤخة بكات  بؤينة وةمة درين  ةي كي 

 ماوةينة  حةج وةة ا.

نوووية ِرين ويفي 385وةوةبَو مري ب ر اة   شووويين ثارةينةكي زؤر بة  مرية اةرةبة  ياكَ  ،وووا بة بةخ    هةاال
 بكةة. نةكات  خةاالكةكةش ب َانن حةطي خؤيناة



نوووا  كيفدني ِرين واوباة و اي قةوماواة و هة اراني مةككة و مةديننة  هةروةها مري ب ر ثارةينةكي زؤري بؤ 
شووي  بؤينة با  اةوة دةكةة  ةوواآلنةش ثارةي بة ثياوماةَآلة فةةي يةكاني بةة ا دةبةخ ةووةرف دةكيفد  

نيش يواِراددةينوةكي زؤر بوة ميفدني مري بوةدر بوارودؤخي ووة  خوةاالكوانوة خيفاث بَوة  و يوةنوانوةت حوةطكيفد
 كةم ؤيةوة.

ةووي ةادر با   388بؤينة اة   نوواكانةي بةرد خةايفةي اةب ا شووين وة  كارة      422-381   اة ثادا
نوووةكاني هةرين هي  شوووي  هةروةها بةِرةةيش حَكهيفاني ناو صووويفاا ينن واا واة   ثس بةخ نازناوي  نا

 نياي ثس بةخشي.

اةب اةوي يةنها نازناوي ةوياةوي بة مريةكاة دةبةخشوي  ةوةرنواوةكاة با  اةوة دةكةة كة خةايفةي 
ةوووووَننة  شووووويفا اةاةأل وةوةي كة خةايفة  ةوووووي ثس بةخ ةووووويا يةنها مري بةدر نةبس كة نازناوي واينين و 

 مةزهةبي كي يَن ِرةو بَوة  .

ةووي ااناني   لوويف ااف ا ةوو  ميفاي ينة  اة كارنامةكةين ا بة ناوي  ايمارات ااكيفدينة م ااف نووي  د.فيف هةر
شووواة و باااليان ا ثي ي و ةوووَننةكاة بة  شووواارية  نوووَنكة زؤر اة مي  وونَ  و  ةوووَننة بَوة   اينة كة بةدر 

 هةاال اوة.
 


