رِؤذذمــيَرى زايـنــى
(رِؤمانى -طريـطؤرى)

يةكيَكى ديكة لةو رِؤذذميَرانةى كةتائيَستاش بوننى ةةيوة و مانكوةكانى لةَوةاَ مانكوة ئييككينيةكانو ا بوةكارديَ ئوةوي

رِؤذذميَورى

رِؤمانية.دانانى ئةم رِؤذذميَرة دراوةتة ثااَ كةسايةتيةكى وةك(رؤميكوس) كةبةدامةرريَيوةرى روارى رِؤموا دادةنريَو  ،ميَذووننسوا و
تنيَذةرا دةلَيَن :رارى رِؤما لة 21ى ئةبريكى 753ى ثيَ راين دروستكراوة.ئةم بةروارة بنية بيوةماى رِؤذذميَورى رِؤمانى.بةموةش
رِؤذذميَرى رِؤمانى 753سااَ لةثيَ

سالَيامةى رايييةوةية.

ثيَنيستة ئاماذة بةوة بكةين كةسةرةتاى سااَ يا مانكى يةكةمى سااَ لةسةرةتادا الى رِؤمانةكا دةكةوتة مانكى(مار) ةوة واتة
مانكى مار) يةكةمني مانكى سالَيامةكة بنو.سالَى سوالَيامةى رِؤموانى لةسوةرةتادا ثيَكبواتلنو لوة ( 10دة موان و كوسى رِؤذةكوانى
ةةمنويا ( 304رِؤذ بنوةو دابةركراوة بةسةر ئةو( 10مانكةدا1 ،مانكةكاني
رِؤذ ،مايين) 31رِؤذ ،يننين) 30رِؤذ ،كنييتيَكي

بريتيلنو لوة(:مارتييس)  31رِؤذ ،ئوةثريك
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(ثيَيجةم  31رِؤذ ،سيكستيك (رةرةم  30رِؤذ ،سيَثتةملةر 30رِؤذ ،ئسكتسبةر

 31رِؤذ ،نسظةملةر 30رِؤذ ،ديسوةملةر 30رِؤذ.ضونارمانكى سوةرةتاى سوا َا نواونرابنو بوةناوى ةنداوةن ةكانةوة.ئوةوةى روايةنى
باسكرد بيَ ئةوةية ئةم رِؤذذميَرة لةسةر بيةماى رانستى دانةنرابنو لةبةرئةوة ضةن جاريَك ضاكسارى تيَ ا كرابنو.

ضاكساريةكانى (ننما ى فةرمانرِةواى رِؤمانى:

رِؤذذميَر بةم ريَنةية بةردةوام بنو تالةسةردةمى فةرمانرِةوايةتى مةليكى دووةمى رِؤما بةناوى نسما ( Numa Pompitiusئةم
ضاكساريانةى تيَ ا ئةجنام ا.يةكةم :مانكيَكى ننيَ ةراية ثيَ

مانكى مار) و ناوى ليَيرا (يةنايوةر .دووةم:مانكيَكى ريوادكرد لوةدواى

مانكى ديسةملةر و ناوى ليَيرا(فيربايةر .سيَيةم :كسى رِؤذةكا لةمانكيَك ا كرا بة( 29يا  30رِؤذ بةدواى يةك ا و كوسى رِؤذةكوانى
سالَى رِؤمانى بنية ( 354رِؤذ ةاوريَنةى سالَى مانكى.ضنارةم :بس رِيَككردنةوةى سالَى رِؤمانى بةسالَى ةسرى،ننما برِياري ا ةوةمنو
دوو سااَ جاريَك مانكيَك خبريَتة سةر سااَ و دريَذى ( 22يوا  23رِؤذ ب َي ،يوةك بوةدواى يوةك دابيوريَن و ةوةمنو ضونار سوا َا جاريَوك
( 45رِؤذ رياد بكريَ ،كة تيَكرِاى ئةم رياد كردنة بس ةةر سالَيَك دةكاتة( 11رِؤذ و ضارةكة رِؤذيَك بةموةش تيَكوراى رِؤذةكوانى سوااَ
دةبيَتة( 365رِؤذ و ضارةكة رِؤذيَك.
ضاكسارى كرد لةم رِؤذذميَرةدا بةردةوام بنو لةسالَى ( 452ثيَ راين جاريَكى ديكة ضاكسارى تيَ اكراو مانكى(فيربايوةر ةرايوة
دواى مانكى(يةنايةر ،بةمةش ئةم ضاكسارية لةالية ثياوانى ئاييةوة يارى ثيَ ةكرا لةبةرذةوةن ى ةسيا يا لةبةرذةوةن ى كةسانى
دةس رِؤرتنو و ةاوة دةسةالَت،

ضاكساريةكانى يسليس) قةيسةر:

 - 1لةمالَثووةرِى ئةسووتسنسمي ا،ئة ةد عةبا)،لووةوتاريَك بةناونينووانى (التقاايم يف ا ااراايااب الة ا
(مار) ،31ابريل ،30ماين،30يننين ،30،كننكي (كننتيك

نوواوى مووان و رِؤذةكووانى بووةم ر ويَنةية ةيَيوواوة

 ،31سكستيك  ،30سلتمرب ،30اكتنبر ،31ننفمرب ،30ديسمرب، 31لةم وتارةدا ننسوةر

رِؤذى مانكى ماين بة( 30رِؤذ داناوة و مانكى ديسمرب بة( 31رِؤذ داناوة،لةم دوومانكةدا رِؤذةكا جياوار لةو دة مانكةى سةرةوة كةناويا ةاتنوة.

 - 2ننما(715-673ث.ر لةنيَن سةرضاوةكان ا بة(ننما ثنمث يكين) يا (ننموا ثنمثيتيون) نواوى ةاتنوة،كةفوةرمانرِةواى دووةموى رِؤموا بونوة لوةدواى
رِؤميكيس).
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دةركوةوتيى رِؤذذميَورى
ياريكرد بةرِؤذذميَر لةالية قةرةكا و ثياوانى ئاييى بوةردةوام بونو تاسوةردةمى (يسليوس) قةيسوةر و

يسنانى .يسليس) قةيسةر لةسالَى 46ث.ر برِياري ا ضارةسةرى َريوَرفتةكانى سالَيامة بكات بس ئةو مةبةسوتةش َوةردوو ناسويَكى
بةناوى (سنجني رِاسثار بس ضاكسارى و البردنى كةمنكنريتى سالَيامة و ئةوي

ضوةن ضاكسواريةكى لةرِؤذذميَرةكوةدا ئةجنامو ا وةك:

يةكةم :كاركرنى بةسالَى مانكى الدا و سالَى ةةتاوى كردة بياغة بوس دانوانى سوالَيامة كوةكسى رِؤذةكوانى  365رِؤذ و ضوارةكة رِؤذيَوك
بنو(ئةم بسضننةى رؤر ننيك بنو لةرِاسوتى و توةنيا( 11دةقيقوة و ( 46ضوركةى لةسوالَى ةوةتاوى جيواوارة .دووةم :سوةرى سوااَ
كةبةثيَى سالَيامة كسنةكة لةبةةاردا( 1ى مارت دةستى ثيَ ئةكرد كردى بة 1ى كوانننى دووةم كةبةراملوةرة لةَوةاَ 1ى يةنايوةرى
سالَى  45ثيَ

راين.سيَيةم :جكةلةوةش سالَى كرد بة 12مان و رةش مانكى  31رِؤذى و ثيَوي موانكى  30رِؤذى و يوةك موانكى

 29رِؤذى و ةةرضنار سااَ جاريَ بكريَ بة 30رِؤذ.بةمةش سالَى سالَيامةكة و سالَى ةةتاوى رؤر ليَك ننيك بنونوةوة و بوةالَم لةسوةدا
سةد جنوت نةبنو ئةم سالَيامةيةش ناونرا(ينليانى يا (جنليا .
مانكووةكانى سووالَي

بووةم ر ويَنةيا ليَبات(:ييوواير30رؤذ ،فيَربايووةر 29يووا 30رِؤذ،مووار) 31رِؤذ ،ئاثريوول  30رِؤذ ،موواين  31رِؤذ،

يننين 30رؤِذ،كننتيك 31رِؤذ ،سكستيك

30رِؤذ ،سيَثتةملةر31رِؤذ ،ئسكتسبةر 30رِؤذ ،نسظةملةر31رِؤذ،ديسةملةر30رِؤذ .

ئةوةى ئاركراية سنجني ئةم رِؤذذميَرةى دانةةيَياوة بةلَكن لةرِؤذذميَرى ضاككراوى ميسوريةوة وةرَورياوة كةلةسوالَى ( 328ث.ر
كارى ثيَكراوة .رِؤمانةكا لةدواترداو لةسالَى (44ث.ر ناوى دوو مانكيا َسرِى و مانكى حةوتةميا (كننتيك كردبة(يسليس) بوس
بةرر و ريي و ةيَنتيةوةى يسليس) قةيسةر ،مانكى ةةرتةميا (سكستيك كردة ئسَس بس بةرر و ريي وةينتيةوةى ناوى قةيسوةر
ئسَس  ،لةَةاَ ئةوةر ا ةةلَكى رِؤما ةسريا بةذمارةى جنت نوةدةةات لةبوةر ئوةوة موانكى ئسَسوتيا كوردة 31رِؤذ و رِؤذيَكيوا
لةمانكى فيَربايةركردةوة بنو بة( 28يوا  . 29تائيَسوتاش سيسوتةم و نواوى مانكوةكانى سوالَيامةى يسليوانى وةك ةوسى ماوةتوةوة
بةمنويَنية(:يةنايةر 31رِؤذ ،فيَربايووةر 28يووا  29رِؤذ ،مووار) 31رِؤذ ،ئووةبريل30رِؤذ ،موواين31رِؤذ ،ينني ون30رِؤذ ،ينليوون31رِؤذ،
ئسَس  31رِؤذ ،سيَثتةملةر30رِؤذ،ئسكتسبةر31رِؤذ ،نسظةملةر30رِؤذ ،ديسةملةر 31رِؤذ بةمةش تيَكرِاى رِؤذةكوانى سوااَ لةسوالَى
ئاساي ا  365رِؤذةو لةسالَى كةبيسة(ثرِدا  366رِؤذة.
ثيَنيستة ليَرةدا ئةوة رِوو بكريَتةوة كة سنجني لةدةس نينانكردنى سالَى ةةتاوى رؤر ورد نةبنو ،ليَكسلَييةوةكانى دواتر دةريا
ةس كةسالَى ةةتاوى ( 365رِؤذ و ( 5سةعات و ( 48دةقيقة و ( 46ضركةية نوةك ( 365رِؤذ و ضوارةكة رِؤذيَوك كةئةكاتوة (6
سةعات واتة سالَيامةكة( 11دةقيقة و ( 14ضركةى لةسالَى ةةتاوى دريَذتربنو ،بةمةش دواى تيَثةربنونى ( 128سااَ ئةبيَتوة يوةك
رِؤذ ئةمةش كيَنةو َريوَرفتيَك بنو.

َسرِييى رِؤذذميَرى رِؤمانى بس رِؤذذميَرى َريكسرى(راييى :

دوابةدواى ئةوةى رِؤذذميَرةكة ضةن ين جار ضاكسارى تيَ ا كراو ةةولَ را كةم و كنرتيوةكا ضارةسوةر بكوة بوةالَم ةيَنوتا

ةةن و يَك كووةم و كوونرتى َريوَرفتووى تيَ و امابنو تووا ئةوكاتووةى كووة لةسووالَى  1582راييووى ثاثوواَريكسرى سووياردةيةم ئووةم
َريوَرفتةى ضارةسةركرد ،تيَلييوى ئوةوةى كورد كة(اعتو اا الربييوي -رِؤذ َةرِانوةوةى بةةار لوةو سوالَةدا كةوتنةتوة 11ى
مارسووةوة ،واتووة ةةلَةيووةك ةةيووة ماوةكووةى ننيكووةى( 10رِؤذة،ئووةم جياواريووة لووةماوةى نيَوونا سوواالَنى  325تووا 1582
رِووي اوة.ئةم ةةلَةية ةةمنو  128سااَ جاريَك رِؤذيَك جياوارى دةكات يا رؤرتر دةبيَ لةسالَيَك ا،بسية ثاثاَريكسر ويسوتى
 - 3ينلين) قةيسةر :جةنةرااَ و سةركردةى سياسى و ننسةرى رِؤمانى لةرِيَكةوتى 13ينلينى 100ث.ر لوةدايك بونوة و لةرِيَكوةوتى 15مارسوى 44ث.ر
كسضى دواى كردووة،ينلين) يةكةمني كة) بنو نارناوى(ئيمثراتسر ى لةةسى نا،مواوةى فةرمانرِةوايةتيةكوةى لوة(29ئسكتسبوةرى 49ث.ر توا  15مارسوى
44ث.ر بنو

ضاكسوواريةكى تيَو ا بكووات و ئووةم ةةلَةيووة رِاسو بكاتووةوة،بس ئووةم مةبةسووتةش كةسووايةتيةكى وةك(كريسووتسفةرك فين) ى
رِاسثراد،ئةوي

ئةم دوو ضاكساريةى كرد .يةكةم :ئةوةى دؤريةوة كوةجياوارى سوالَى يسنوانى و سوالَى ةوسرى ننيكوةى (3

رِؤذة بووس ةووةمنو ( 400س والَيَك بسيووة كريسووتسفةر برِياري و ا ( 3رِؤذ لووة ةووةر ( 400سووالَيَك كووةم بكاتووةوة .دووةم :بووس
رِاستكردنةوةى (اعت اا الربييي برِياري ا رِؤذى  21موار) بكاتوة رِؤذى (اعتو اا الربييوي لوةبرى 11ى مار)،جكةلوةوةش
برِياري ا ( 10رِؤذ لةسالَى  1582بكاتةوة و رِؤذى 5ى ئسكتسبةرى 1582ى كردة رِؤذى ةةييى بوةثيَي رِؤذذميَورى يسنوانى
كةبةراملةر دةبيَ لةَةاَ 15ى ئسكتسبةرى 1582ى سالَيامةى َريكسرى بةمةش سالَى سالَيامةكة و سالَى ةةتاوى جونوت
بننةوة.ثاثاَريكسر بسى دةركوةوت كوةدواى ضوةن سوةدةيةك ئوةم َريوَرفتوة ديسوا سوةرةة َل ةداتةوة ،بوس ئوةوةى ئةموة
دو وبارة نةبيَتةوة داواى كورد ةوةر ضونار سوا َا جاريَوك سوا َليَك بكريَتوة كةبيسة(ث ِر بةمنويَنةية دواى ئوةم دةسوتكاريكرد و
ضاكسارية سالَيامةكة ناونرا( سالَيامةى َريكسرى .
بةمنيَنةية لةسالَى 1582دا َريكسرى سياردةيةم لةظاتيكانةوة بةرِةمسى بةجيبانى ناسان و لةم رِيَكةوتوةوة رِؤذذميَورى
َريكووسرى كووارى ثيَكوورا ،دةسووتثيَكى ئووةم سووالَيامةية ةةفتووةي لووةدايكلنوني ثةياملةر(عيسامةسووية ة ،رِؤذذميَرةكووةش
بة"رِؤذذميَري رايين"ناسوراوة،رِؤذى 1ى كوانننى دووةم واتوة  1/1/1وةك سوةرةتاى سوااَ لةسوالَى راييوى ديواريكرد31،ي
ديسامرب كاتذميَر 12ي رةو ( ، 0٠.2٤ساتي َسرِييةوةي سالَي رايييية بس سالَي ننيَ.
لة رِؤذذميَري َريكسري ا ثةينةن ي لةنيَنا سااَ و وةررةكان ا نيية .بة ريَنةيةكي برِياردراو ،ذمارةي رِؤذةكا لوة حوةوت
مانكي سالَ ا  31رِؤذة ،لة ضنار مانك ا  3٠رِؤذ و مانكيَكي

لة سالَ ا بة ريَنةيةكي نارِيَك  2٨يا  2٩رِؤذة،ةوةر ضونار سوااَ

جاريَك (سالَيَكى ثرِ ة،كسى رِؤذةكانى سااَ لةسالَيامةى راييي ا لةبارى ئاسواي ا  365رِؤذ و 5كاتوذميَر و  48دةقيقوة و46
ضركةية و ةةمنو ضنار سالَيَك سالَيَكى ثرِ ةةية كة  366رِؤذة.
وةك ئاركراية ماوةى سالَى راييى 365رِؤذة و ماوةى سالَى كسضى 354رِؤذة واتة( 11=365-354كةواتة سالَى
كسضى ( 11رِؤذى لةسالَى راييى كةمرتة،ئةم جياوارية دواى تيَثةربنونى 33سااَ ننيكةى يةك سااَ دةبيَتةوة
واتة(. 363=11×33
ئةوةى َرنكة ليَرةدا ئاماذةى ثيَلكريَ ئةوةية كة ناوى مانكةكانى سالَيامةى َريكسرى يا راييى(مي دي لةةةن يَك
لةوالَتة عةرةبيةكان ا وةك ميسر لةناوة رِؤمانيةكةيةوة وةرَرياو و لةةةن يَك والَتى ديكةى وةك مةغريب لةفةرةنسيةوة
وةرَرياو  ،بةالَم لةوالَتانى وةك عيَراق و سنريا و لنبيا و ئنرد لةناوة سريانيةكةيةوة وةرَرياو .ناوة سريانيةكاني
لةرمانى ئاراميةوة ةاتنةتة نيَن عةرةب.دةولَةتى عنمساني (رِؤذذميَرى رِؤمى بةكارةيَياوةو لةرِؤذذميَرى رِؤمي ا ناوى نس
مان لةناوة سريانيةكةيةوة وةرَرياو و جكةلةوةش كسمارى تنركيا لةسالَى 1946ةوة رِؤذذميَرى َريكسرى بةكار دةبات
كة ثيَي مانكيا لةناوة سريانيةكةيةوة وةرَرياو .
بةم ريَنةية لةئيَستادا رِؤذذميَرى َريكسرى كةبةسالَيامةى (ينليوانى يوا راييوى دةناسور َي و لةرؤربوةى والَتوانى ئاسوياو
ئةوروثاو ئةمريكاو ئةفريقاو بةريَك لةوالَتة عةرةبيةكا و ةةنو يَك ناوضوةى ديكوة و ةوةريَمى كنردسوتا بوةكارد َي و كواري
ثيَ ةكريَ بةتايلةت لةكارةتايلةت و فةرميةكا وةةلَسونرِان نى كاروبوارى نواةس و رِيَكةوتيوة نيَندةولَةتيوةكا و ثةينةن يوة
دةرةكيووةكا و ةاوكوواتي

وةك سووالَيامة لووةدام و دةرَاكووا بووةكارديَ و كاروبارةكووانى لةسووةر بووةرِيَنة دةبووة ئووةوي

(سالَيامةى يسليانى يوا مي دي ة،كةلةئيَسوتادا بوة(رِؤذذميَرى َريكوسرى يوا راييوى بةناوبانكوة ،ئوةم رِؤذذميَورة لةنوةذاددا

لةرِؤمانةكانوةوة وةرَورياوة .لةسوةرةتاو لةةووةما كاتو ا ضوةن والَتيَكى وةك(فةرةنسوا و ئيسووثانيا و ثرتنَواا كاريوا بووةم
رِؤذذميَرة دةكرد بةالَم ةةن يَك لةوالَتانى ديكة لةسةرةتاوة كاريا بةم رِؤذذميَرة نةدةكرد تاكاتيَكى دوورتر لةوانة ،بةريتانيا
لةسالَى 1752ةوة كارى ثيَو ةكات و يابوا لةسوالَى  1872و ميسور لةسوالَى  1875و رِوسويا لةسوالَى  1912و يسنوا
لةسالَى  1917و رؤمانيا لةسالَى  1923كاريا بة رِؤذذميَري َريكسرى دةكرد.
لةم رِؤذذميَرةدا سااَ دابةركراوة بس دواردة مان و مان بس ضنار ةةفتة و ةةر يةك لةمانكةكا واتاى دياريكراوى ةسيا
ةةية وةك لةةنارةوة ناوى مانكةكا ةاتنوة.
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