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پىخته
ناٌهڕۆهی ئًَ ثٍێژینًٌهیً ةكیجیً ًً مٌمالنێی ٌاڵثً لًھێمههانی فًڕونوا ةكیجانیا ڕٌٌهیا ًًهًق ئێكان ًً هًقؾهمی فًثع ؽًًی ًای كاساق(=?=.)7>9:-7
ًًَ هًقؾهمًؾا ةًىۆی ىاثنی ناپٌیۆن ةۆ ڕۆژىًاڵت ٌ ؾاگیكهكؾنی میرس ٌ ىًٌڵؿانی ةۆ ًێؿانی ؾههًاڵثی ةكیجانیا ًً ىینؿهجان ئێكان ةٌٍه سێگًی
چاٌثێتڕینی ناپٌیۆن ةۆ ئًٌهی ًًٌێٍه گٍقل ًً ةكیجانیا ًً ىینؿهجان ةٍهًێنیً ،ێكهٌه ًٍێن ٌ پێگً ٌ هرتاثیشی ئێكان ةۆ ٌاڵثً لًيێمههان لیاؾی هكؾ ٌ
ىًقیًهًیان ؾهیانٍیوح ةًالی ػۆیانؿا ڕایتوێٌن ٌ ةۆ ةًقژوٌهنؿی ػۆیان هٍؾی ًێٍهقةگكن ًً .الیًهی ثكهٌه ًًڕوهانی ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ًًهًقهثای هًؾهی
نۆلؾهٌه ةٌٍه ىۆی ئًٌهی ئێكان ًًپێناٌ هًقهًٌثن ةًهًق ڕٌٌهیاؾا هًقهثا پًنا ةۆ فًڕونوا ٌ ؾٌاثك ةۆ ةكیجانیا ةًقێ .هًقهنشاَ ؾٌای پاًًهًٌی ناپٌیۆن
ًًمیرس ٌ ڕۆژىًاڵت ،ئێكان ةٌٍه سێگًی مٌمالنێی نێٍان ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا .ڕٌٌهیا ةًىۆی هًقهًٌثنًهانی لهٌییًهانی سۆقسیا ٌ چًنؿین ناٌچًی ًً كۆكالی
ًًئێكان هًنؿ ٌ ،ةكیجانیاي ةًىۆی الٌالةٌٍنی ئێكان ٌ یاقمًثیؿانی ئێكان ًًًًڕوهانیؿا ؾژی ڕٌٌهیا ؾههًاڵثی لۆقی ةًهًق ئێكانًٌه پًیؿاهكؾًً .هۆثاییؿا ًً
ئًنشامی مٌمالنێی لًيێمههان ًًهًقؾهمی فًثع ؽًًی ًای كاساقؾا ؾههًاڵثی ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ًً ئێكان لیاؾیان هكؾ ٌ ئێكان ةٌٍه پێگًی مٌمالنێی ٌ ناٌچًی
ؾههًاڵثی ئًَ ؾٌٌ ىێمه.
وشه گرنگهكان :لًيێمههان  ،فًثع ؽٌی ًا  ،فًڕونوا  ،ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا.

پێشـەكـی
هەقؾەمی فەثع ؽەًی ًای كاساق ةە هەقؾەمێوی گكنگ ًە مێژٌٌی ؾەٌڵەثی كاساق ؾاؾەنكێ .فەثع ؽەًی ًا ؾٌٌەَ ًای
كاساقههانً ٌ ًە ؾٌای ئافا مظەمەؾ ػانی كاساق ؾەهەاڵثی گكثۆثە ؾەهح .فەثع ؽەًی ًا ةۆ ماٌەی نمیوەی = 9هاڵ فەقمانڕەٌایی
هكؾٌٌە .ئەٌەی ًە هەقؾەمی ئەَ ًایەؾا گكنگە هەقىەڵؿانی مٌمالنێی نێٍان ٌاڵثە لًيێمەهانی فًڕەنوا ةكیجانیا ڕٌٌهیا ةٌٍ ًەهەق
ئێكان ًە هەقەثای هەؾەی نۆلؾەٌە ،ئەمەي ٌایوكؾ پەیٍەنؿی ؾەقەهی ئێكان ًەهەقؾەمی ئەَ ًایەؾا فكاٌانتٌٍنێوی لۆق ةە ػۆیەٌە
ةتینێ  .ىەق ةۆیە ثٍێژینەٌە ٌ نٍهین ًەَ ةاقەیەٌە گكنگی ػۆی ىەیە ،ئەمەي ةەىۆی گكنگی ڕٌٌؾاٌەهان ًەٌ هات ٌ هاقیگەقیان ةۆ
هەق ؾاىاثٌٍی ئێكان ٌ ناٌچەهە .هەٌاثە پێٍیوجە پەیٍەنؿییە ؾەقەهییەهانی ؾەٌڵەثی كاساق ًەٌ هەقؾەَ ةایەػی لیاثكی پێتؿقێ،
چٍنوە ةۆ یەهەَ ساق ٌاڵثە لًيێمەهان ةەٌ ًێٍەیە گكنگی ةە ئێكان ٌ پێگە ٌ كٍقهایی ٌ ًٍێنی سٍگكافی ئەٌ ٌاڵثە ؾەؾەن ،ةەثایتەثی
ؾٌای ؾەقهەٌثنی ناپٌیۆن ًە فًڕەنوا ٌ هەقىەڵؿانی مٌمالنێی ثٍنؿ ًە نێٍان لًيێمە ئەٌقٌپیەهانً .ێكەٌه ئێكان ٌ ؾەٌڵەثی
ؽٍهامنیٍ گكنگیان لیاثك ؾەةی ةۆ ةەقژەٌەنؿییەهانی ئەٌان .ىەمٌٍ ئەمانە سێگەی ثێكامان ٌ پێٍیوجیان ةە گكنگیؿان ٌ ثٍێژینەٌە
ىەیە.
ًەَ ثٍێژینەٌەیەؾا ىەٌڵامنؿاٌە ةۆ گەیٌنت ةە ئامانشی ًێوۆڵینەٌەهە ڕێتالی پێويێنان پەیڕەٌ ةوەین ،ةەٌ پێیەی ىەٌڵؿقاٌە ًەڕێی
هەقچاٌە مێژٌٌییە سۆقةەسۆقەهانەٌە لانیاقی ٌ ثێڕٌانینی ثەٌاٌمان ؾەهجتوەٌێح ًەةاقەی پەیٍەنؿییە ؾەقەهییەهانی ئێكان ًە
هەقؾەمی فەثع ؽەًی ًای كاساقً .ە پاڵ ئەٌەی ىەنؿێشاق پەنامان ةكؾۆثە ةەق چەنؿ میجۆؾێوی ثك ةۆ گەیٌنت ةە ئامانص ٌ
چاقەهەقی ةاةەثەهانً ،ەٌانە پٌح ةە میجۆؾی ًیواقی ٌیوجٍمانە ئامانشی ثٍێژینەٌەهە ڕٌٌن ةوەینەٌە.
پێٍیوجە ئەٌەي ةڵێین ،هە ًێوۆڵینەٌە ًە ةاةەثێوی مێژٌٌیی ةەَ ناٌنیٌانە ةێ هێٌە ٌ گكفح ناةێحً .ە ؾیاقثكین ئەٌ گكفجانەي
ػۆی ًە ؾەهجنەهەٌثنی هەقچاٌەی پێٍیوح ؾەةینیەٌە ،ةەثایتەثی هەقچاٌەی فاقهی ،ئەمە ةێشگە ًەٌەی هجێتؼانەهانی ػۆًامن
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ًەَ ةاقەیەٌە لۆق ىەژا قن .ىەقٌەىا ًەةەق نەةٌٍنی ثٍێژینەٌەی ئەهاؾیمی ثایتەت ةەَ ةٍاقە ،لانیاقیەهان هەَ ٌ پەقي ٌ ةاڵٌن ٌ
ًە ؾٌٌثٍێی هۆمەڵە هەقچاٌەیەن ٌەقگیكاٌە ،هە ئەقن ٌ مانؿٌةٌٍنێوی لۆقی ٌیوجٌٍە ،ثا ثٍێژەق هۆی هكؾٌنًثًٌه ةە ةەقاٌقؾ
ًەگەڵ ةٍاقەهانی ثكؾا.
ةەپێٍیوجی ؾەلانم ئاماژە ةەىەنؿێى ًەٌ هەقچاٌە گكنگانە ةوەَ هە لیاثك هٌٍؾَ ًێ ةینیٍن ةۆ نٍهینەٌەی ئەَ ًێوۆڵینەٌەیە،
ًە هەقچاٌە فاقهیەهان ةەلۆقی هٍؾمان ٌەقگكثٌٍە ًە ،ؽٌی اُقك ًمیم( ،ایكان ؾق ؾٌقە هٌطنح كاساق) ،ؽتان اكتاي اًجیانی،
(ثاقیؽ ایكان پى ال اهالَ ال ُؿق اهالَ ثا انلكاض كاساقیە)ً .ە هەقچاٌە هٍقؾیەهانیٍ هٍؾ ٌەقگیكاٌە ًە ،ؾ.ئیرباىیم ػەًیٍ
ئەطمەؾ ٌ ؾ.ػەًیٍ ؽەًی مكاؾ ،مێژٌٌی ئێكان ٌ ثٍقهیا ثٍێژینەٌەیەن ًە مێژٌٌی ثالە ٌ ىاٌچەقغ ،لەهی هاڵع ،ڕیٌەی
هاقیگەقییەهانی ةكیجانیا ًە میوۆپۆثامیاؾا .ةەاڵَ ًە هەقچاٌە ؽەقەةیەهان ةەلۆقی هٍؾ ٌەقگیكاٌە ًە ،ؾ.طون هكیم اًشاف ،اًٍسیم
فی ثاقیؽ ایكان ؾقاهة فی ثاقیؽ فی ثاقیؽ اًویاهی من عيٍق اًؿًٌە اًِفٍی اًی نيایة اًؿًٌة اًلاساقیة ٌ .ؾ.ػغیك مغٌٍَ فكطان
اًتؿیكی ،اًجاقیؽ املؾارص الیكان ٌ ثكهیا.
هًةاقهت ةً پێوياثًی ئًَ ثٍێژینًٌهیً ًە پێٌەهی ٌ ؾەقٌالە ٌ ؾٌٌ ةان ٌ ًیوجی هەقچاٌەهان ٌ ئەنشاَ ٌ هٍقثەی ثٍێژینەٌەهە
ةەىەقؾٌٌ لمانی ؽەقەةی ٌ ئینگٌیمی پێوياثٌٍە ةەَ ًێٍەیە،
ؾەقٌالە ،هٍقثەیەن ًەهەق ةاقٌؾۆػی ئێكان پێٍ ؾامەلقانؿنی ؾەٌڵەثی كاساقی ٌ چۆنیەثی ؾامەلقانؿنی ؾەٌڵەثی كاساقی ًە هاڵی
;?= 7ةاهوكاٌە.
ةاهی یەهەَ ،ئەَ ةاهە ًە ؾٌٌ ثەٌەق پێوياثٌٍەً ،ە ثەٌەقی یەهەمؿا ةان ًە پەیٍەنؿی ئێكان ًەگەڵ فەڕەنوا ٌ ئینگٌیم ًە
هەقؾەمی فەثع ؽەًی ًای كاساقؾا هكاٌە.
ةاهی ؾٌٌەَ ،ئەَ ةاهەي ؾٌٌ ثەٌەقی ًە ػۆگكثٌٍەً ،ە ثەٌەقەی یەهەمؿا ةاهی ػًٍی یەهەمی ًەڕی نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ًە
نێٍان هااڵنی ً ،7>79-7>8:ە ثەٌەقی ؾٌٌەمیٌؿا ةان ًە ػًٍی ؾٌٌەمی ًەڕی نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ًە نێٍان هااڵنی <7>8>-7>8
هكاٌە.
دەروازە
بارودۆخی ئێران پێش دامەزراندنی دەوڵەتی قاجاری لە ساڵی 7171
ؾٌای ىاثنی مەفۆًەهان ٌاڵثی ئێكان ثًٍی الٌالی ةٌٍەٌە ثاٌەهٍ هەفەٌییەهان ًە ئەلقةایـشانەٌە ؾهقهًٌثن ٌ ثٍانیان ؾەهح
ةەهەق ئێكانؿا ةگكن .هەفەٌییەهان ًە نێٍان هااڵنی  7;87ةۆ  7=88فەقمانڕەٌایی ئێكانیان هكؾٌٌە .ئەٌان ثٍانیان پەقە ةەةٍاقەهانی
ئاینی ٌ هیاهی ٌ ئاةٌٍقی ٌ هەقةالی ةؿەن ،ةەاڵَ ؾٌای الٌالةٌٍنی ؾەهەاڵثیان ًەهاڵی  7=88ةەىۆی ىێكًی ئەفقانەهانەٌە
ڕٌٌػان .ئەفقانەهان ًەهاڵی  7=88ثاٌەهٍ هۆثاییًهانی هاڵی ? 7=8فەقمانڕەٌایی ئێكانیان هكؾ .هەقؾەمی ئەفقانی ةەهەقؾەمێوی
پٌێٍی ًە مێژٌٌی ٌاڵثی ئێكانؿا ؾاؾەنكێ ،ئەمەي ةەىۆی ؾاگیكهاقی ؽٍهامنی ٌ ڕٌٌهەهان ًًئێكانؿاً .ەالیەهی ثكەٌە ًە هاڵی
< 7=8ةەؾٌاٌە هەهێى ةەناٌی ناؾقػان ًە ػٍقاهانًٌه ؾهقهًٌت ،ؾٌای ئەٌەی ناؾقػان ةەىۆی ؾژایەثیوكؾنی ؾاگیكهاقی ئەفقانی
ػەڵوێوی لۆقی ًەؾەٌقی ػۆی هۆهكؾەٌە ،ثاٌههٍ ًەهاڵی  7=98ثٍانی ةەیەهشاقی ؾەهەاڵثی ئەفقانەهان ًە ئێكان ًەناٌ ةەقێ.
پاًان ڕٌٌن ٌ ؽٍهامنیەهانیٌی ًە ئێكانؿا ؾەقهكؾ ٌ ًە هاڵی < 7=9ػۆی هكؾە ًای ئێكان(ةڕٌانً ،ثەكلٍيٌ 7= ،8878 ،ؾٌاثك ؛
ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ .);8-:; ،8877،هەقؾەمی ناؾقًا هە ثا هاڵی =7=:ی ػایانؿ ةە هەقؾەمێوی پك ًە ًەڕ ٌ ًۆڕ ؾاؾەنكێً .ەڕەهانی
ناؾقًا ةٌٍە مایەی ةێماقی گەالنی ئێكان ثا ئەٌ هاثەی ًەهاڵی =7=:ؾا هٍژقا .ؾٌای ناؾقًا ئێكان ةە مٌمالنێیًهی ثٍنؿؾا ثێپەڕی ثا
ًەهاڵی  7=;8ةەؾٌاٌە هەقیم ػانی لەنؿ ؾەهجی ةەهەق ؾەهەاڵثؿا گكت .ؾٌای مكؾنی هًقیم ػان ًە هاڵی ?== 7مٌمالنێی نێٍ
ةنەماڵەهەی ةٌٍە ىۆی الٌالی ؾەهەاڵثیانً ،ەَ ةاقٌؾۆػەؾا كاساقەهان ًە هاڵی ;?= 7ؾەهەاڵثیان ةًهًق فًقمانڕوٌایی ئێكانؿا
گكت(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ 78 ،8877،؛ اًؾیؿقٌنٌ ?= ،8888 ،ماةؾؿىا).
هەةاقەت ةە ڕەچەڵەهی ىۆلی كاساق ًە ئاهیای ناٌەڕاهجەٌە ًەهاثی ىێكًی مەفۆًەهان ًە هەؾەی هێمؾەی لاینی ةۆ ئێكان
هۆچیان هكؾٌٌە .ؾٌاثك ًە ًاَ گیكهانًٌهً .ەهاثی ىێكًی ثەیمٍق ًەنگ ةۆ ناٌچەهە ًەهۆثایی هەؾەی چٍاقؾە چًنؿ ىۆلێوی
ثٍقهامنی ًە ٌاڵثی ًامەٌە ڕاگٍاهح ةۆ ناٌچەهانی كەفلال ٌ ئالقةایشانًً ،ناٌیانؿا كاساقەهانی گٍاهجًٌه ةۆ ئالەقةایشان .پاًان
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كاساقەهان ةٌٍنً یەهێى ًەٌ طەٌت ىۆلەی هە ةە كمڵتاًًهان 1ؾەنارسان ٌ ًە هاڵی  78;7ةەًؿاقیان ًە ؾامەلقانؿنی ؾەٌڵەثی
هەفەٌیؿا هكؾٌٌە .ةەًێوی ثك ًە مێژٌٌنٍهان پێیان ٌایە كاساقەهان ًە هەؾەی پانمەی لایینی ةەًێى ةٌٍنە ًە ثٍقهامنەهانی ًلی
ةٍلٌن ًە ئەناؾۆڵ ًە ناٌچەهانی هیٍان ٌ كەیوەقییەؾا نیٌجەسێ ةٌٍنً ،ةەاڵَ ؾٌای ڕٌٌػانی ؾەٌڵەثی كەقەكۆینٌٍ ًً ئالقةایشان
ًە هۆثایی هەؾەی پانمەؾا گیكهانەٌه ،ؾٌاثك ةەًؿاقیان ًە ؾامەلقانؿنی ؾەٌڵەثی هەفەٌیؿا هكؾٌٌە(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ<9-<8 ،8877 ،
؛ اًؾیؿقٌن.)?= ،8888 ،
ىێكًی مەفۆًەهان ڕێگەی ةۆ ىۆلە ثٍقهەهان ػۆًوكؾ ثا ًً ئێكانؿا نیٌجەسێ ةن ،ئەَ ىۆلانە ًەماٌەی ؾٌٌ هەؾەی ؾەهەاڵثی
ئیٌؼانیەهان ًە ئێكانؿا ةەثەٌاٌی ثێوەڵی یەهرتةٌٍن ،هەقىەڵؿانی ثەیمٍقی ًەنگیٍ لیاثك پێگەی ىۆلە ثٍقهامنەهانی ةەىێمثكهكؾ،
ئەمەي ةەىۆی ػممەثیان ًە پاؾاًجی ئەَ هاقەؾا ثەیمٍق ؾەهەاڵت ٌ پێگەی ةاًی پێؿان ًً .هەقؾەمی ثەیمٍقی ًەنگؿا ىۆله
ثٍقهامنًهان ٌ ئۆلةەگەهانی كەٌكال ٌ ئالەقةایشان ٌ ئاهیای ةچٍن ٌ ًاَ گكنگی لۆقیان پەیؿاهكؾ ،ىەق ًەَ ماٌەیەًؿا ئەٌ
ناٌچانە ةٌٍنە پێگە هەقىەڵؿانی چەنؿین ؾەهەاڵثی ػۆسێی ةەثایتەثی ؾٌای مكؾنی ثەیمٍقی ًەنگً .ەنێٍیانؿا ئەلەقةایشان
ناٌچەیەهی گكنگی ؾەهەاڵت ةٌٍ ،ؾٌای ثەیمٍقی ًًنگ ٌ ةەىۆی هەقثتٌٍنی ىۆله ثٍقهامنەهان ىەقؾٌٌ ؾەٌڵەثی ككەكۆینٌٍ ٌ
ئاكۆكۆینٌٍ ؾەقهەٌثن .ثٍقهامنەهانی ئاكۆكۆینٌٍ ًە ماٌەی فًقمانڕوٌاییانؿا ئالەقةایشان هكؾه ناٌەنؿی ؾەهەاڵثیان ٌ ىەق ئەَ
ناٌچەیەي ؾٌاثك ةٌٍە ةنوەی هەقەهی ؾەهەاڵثی هەفەٌییەهان(ةۆ لانیاقی لیاثك ةڕٌانًً :میم 8:-89 ،79><،؛ ىینجى89 ،8878 ،
ٌ ؾٌاثك) .كاساقەهان ًەهەقؾەمی ةنەماڵەی هەفەٌیؿا ًەهایەی هٍپای كمڵتاًؿا ناٌةانگیان ؾەقهكؾً .ە هەقەثای هەؾەی ىەژؾەٌە
فەثع ؽٌی ػان ةۆثە هەقۆهی ىۆلی كاساق ،ؾٌای ؾەقهەٌثنی ناؾقػان فەثع ؽٌی ػانی كاساق ةەپالنی ناؾقػان هٍژقاٌە .ؾٌای ػۆی
هٍڕەهەی مظەمەؾ طەهەن ػان ًە ثكهی گیانی ئاٌاقە ةٌٍه .ؾٌای هٍژقانی ناؾق ًا ًە هاڵی = 7=:چەنؿ ناٌچەیەهی ًً ئەهرتاةاؾ
ؾاگیكهكؾ ،ةًاڵَ ةًىۆی ناهۆهیًهانی ًەگەڵ هەقیم ػانی لهنؿا هٍژقاٌه(فٍلان 7:; ،79== ،؛ ًٌرب ?<-?; ،7?>; ،؛ اًؾیؿقٌن،
 .)?>-?= ،8888پاًان ئافا مظەمەؾ ػانی هٍڕی هەقۆهایەثی ىۆلی كاساقی گكثە ؾەهح ،ةەاڵَ ناٌةكاٌ ثا مكؾنی هەقیم ػان ًە
ًیكالؾا ؾەهح ةەهەقةٌٍە .ؾٌای مكؾنی هەقیم ػان ئافا مظەمەؾ ػانی كاساق ةًلهةكی ىێم ًە هاڵی ;?=7ؾا ؾەهەاڵثی ًە
ةنەماڵەی لەنؿیەهان ٌەقگكت( ثەكلٍي 99< ،8878 ،؛ ةاكی 89-88 ،8888 ،؛ اًؾیؿقٌن.)787-788 ،8888 ،
ؾٌای ئەٌەی ئافا مظەمەؾ ػانی كاساق ؾەٌڵەثی كاساقی ؾامًلقانؿ ًە 78ی ئەیًٌٍی ;?= 7پەالماقی ٌاڵثی سۆقسیای ؾا ،ةًىۆی
ئًٌهی ػاهی سۆقسیای ةًةًًێى ًً ئێكان ؾهلانی ،ةەاڵَ ؾٌای ىەڵگەڕانەٌەی سٍقسیەهان ؾاٌای یاقمەثیان ًە ڕٌٌهەهان هكؾ ،ةۆیە
ئافا مظەمەؾ ػانی كاساق پەالماقێوی ةۆ هەق ئەٌە ٌاڵثە ڕێوؼوح ،ةەاڵَ ًەڕێگە ًەهەق ؾەهجی پاهەٌانەهانی ًە ?7ی طٍلەیكانی
=?= 7هٍژقا .ؾٌای ػۆی فەثع ؽٌی ًای ةكالای سێگەی گكثەٌە(اطمؿ 8>-8: ،7?>; ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=9-=8 ،<;-<: ،8877 ،
فًثع ؽٌی ًا هً ًًماٌهی نێٍان هااڵنی =?= 7ثا  7>9:فًقمانڕوٌایی ئێكانی هكؾٌٌه ةًپیاٌێوی ڕولیٍ ٌ ثًماطواق ٌ ًًػۆةایی
نارساةٌٍ .ناٌةكاٌ سگً ًً ًووح ىیچ ًجێوی ةًسێ نًىێٌجٌٍه ثا ًانالی پێٍه ةوكێ .هًقچاٌههان ئاماژویان ةًٌه هكؾٌٌه هً فًثع
ؽٌی ًا ٌهن ئًٌهی فًقمانڕوٌایی ٌاڵثێوی ؾٌژمن ةوات ةًئاقهلٌٌی ػۆی ثااڵنی ئێكانی هكؾٌٌه ،ىًق ئًمًي ىۆهاقێى ةٌٍه ةۆ
ًووح ًًًًڕوهانیؿا ًًةًقانتًق ڕٌٌهیاؾا .هًقچاٌه مێژٌٌییًهان هًقؾهمی فًثع ؽًًی ًای كاساقیان ةًهًقؾهمی فًٌلای
هیاهی ٌههف هكؾٌٌه ،ناٌةكاٌ پیاٌێوی هاقگێڕی ٌ هیاهیٍ نًةٌٍه ًًگًڵ ئًٌهًؿا ئاقهلٌٌی فكاٌنؼٍالی ىًةٌٍه ،ىًقةۆیً
هًٌثً ؾاٌی مٌمالنێ نێٍؾهٌڵًثیًهان ٌ ثێیؿا هًقهًٌثٌٍ نًةٌٍ .ؽتان میكلای هٍڕی فًثع ؽًًی ًا هً سێگكی ةاٌهی ةٌٍه ٌهن
هًقهكؾهیًهی هًقةالی ةًثٍانا ًًهًقؾهمی ةاٌهیؿا ؾهقهًٌت .ؽتان میكلا هًقهكؾایًثی لۆقةًی ًًڕوهانی ؾژی ڕٌٌهیا هكؾٌٌه.
ناٌةكاٌ ىًٌڵیؿا ًًًوكی ئێكانی نٍێ ةواثًٌه ًًڕێگًی ؾاةینوكؾنی چًن ٌ ثًكًمًنی ٌ پوپۆق ٌ ًاقهلای ئًٌقٌپی .ىًقٌهىا
چًنؿین كٍثاةی ناقؾه ئًٌقٌپا ةۆ ػٍێنؿنی لانوجی هًقةالی هًقؾهَ ،ةًاڵَ ىًٌڵًهانی هًقهًٌثٌٍ نًةٌٍن ةًىۆی ةٌٍنی
ةًقىًڵوجواقی ثٍنؿ ًًناٌ هۆًى ٌ ًًالیًن هًقهكؾه هًقةالییً هالهیوییًهان ٌ ىۆلههان هًالیان ٌاةٌٍ ؾامًلقانؿی هٍپای
هٍپای نٍێ ًًىێمی ئًٌان هًَ ؾههاثًٌهًً .الیًهی ثك ؽتان میكلا ةًىۆی ًًڕوهانی ًًؾژی ڕٌٌهیا مًیٌی ةكیجانی ىًةٌٍ ،ئًمًي
ىۆهاقێى ةٌٍه ةۆ لیاؾةٌٍنی ؾههًاڵثی ةكیجانیا ًً ئێكان ٌ ثٍنؿةٌٍنًٌهی مٌمالنێی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ًً ئێكان .ؽتان میكلا
ؾٌای هوٌجی ػًٍی ؾٌٌهمی ًًڕ ًًگًڵ ڕٌٌهًهان ًً هاڵی > 7>8ثًٌاٌ ةێ ىیٍا ةٌٍ ًً هٍپای ٌاڵثًهًی ٌ ًً ىًمٌٍ ئًٌ
 1كمڵتاي :ئەمانە ژماقەیەن ىۆلی ثٍقهامنی ًیؾە ةٌٍن ًە ناٌچەی ئالقةایشان ًە نێٍیانؿ ا ىۆلی كاساق یەهێى ةٌٍە ًەٌ ىۆلانە ٌ ىاٌهاقی هەقەهی ًا ئیوامؽیٌی هەفەٌی ةٌٍە ًە ؾامەلقانؿنی
ؾەٌڵەثی هەفەٌیؿا .ئەَ ىۆلانە ةۆیە پێیان ٌثكاٌە كمڵتاي ،چٍنوە پاقچە كٍماًێوی هٍقی ؾٌانمە پێچەیان ةەهەقیانەٌە ؾەةەهحٌ ،ەن ئاماژەیەن ةۆ ؾٌانمە ئیاممەی ًیؾە ،یاػٍؾ كمڵتاي ةەمانای
هاڵٌهٌٍقههان ىاثٌٍە .ةۆ لانیاقی لیاثك ةڕٌانە(:فٌوفی > :7?>? ،؛ اةكاىمیان.):= ،79>? ،
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ىًٌاڵنًی ؾاةٌٍی ةۆ ةنیاثنانی هٍپایًهی ةًىێم ٌ ثۆهمً هًقهًٌثٌٍ نًةٌٍ( ةۆ لانیاقی لیاثك ةڕٌانً :اطمؿ 8? ،7?>; ،؛ اًشاف،
> 7=:-7=7 ،888؛ اًتؿیكی 78-? ،888? ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)?9-?8 ،=9-<: ،8877 ،
 -7پەیىەندی ئێران لەگەڵ فەڕەنسا و ئینگلیسهكان
 7-7پەیىەندی لەگەڵ فەڕەنسا
مێژٌٌنٍهان هەقؾەمی فەثع ؽٌی ًای كاساق ةە هەقؾەمێوی گكنگ ًە مێژٌٌی ئێكان ٌەهف ؾەهەن ،ئەمەي ًەةەق ؾٌٌ ىۆهاقی
هەقەهی یەهێویان ؾەهجپێوكؾنی ؾٌٌ ػًٍی ًەڕ ةٌٍ ًە گەڵ ڕٌٌهیا ٌ ئەٌی ثكیان هەقىەڵؿنی مٌمالنێی نێٍان ٌاڵثە لًيێمەهان ةٌٍ
ًەهەق ئێكان .ؾٌای ئەٌەی ئێكان ًەهەقؾەمی ئافا مظەمەؾ ػانی كاساقؾا ؾەهجی ةەهەق سۆقسیاؾا گكت ،ةەاڵَ ڕٌٌهەهان ثٍانیان
ئەٌە ٌاڵثە ؾاگیك ةوەنەٌەً ،ێكەٌە ئێكان ثًٍی ًەڕێوی ثٍنؿةٌٍ ًەگەڵ ڕٌٌهیا ًە هاڵی  7>8:ةە مەةەهجی هەنؿنەٌەی ٌاڵثی
سۆقسیا ،ةەاڵَ ئێكان ًەَ ًەڕەؾا هەقهەٌثٌٍ نەةٌٍ .ىاٌهات ًەگەڵ ؾەهجپێوكؾنی ئەَ ًەڕە ناپٌیۆن ىاثتٌٍە ناٌچەهە ،ئەمەي
پاڵی ةە ئێكانەٌە ثا هٍؾ ًە ةٌٍنی ٌەقةگكێ ةۆ ًێؿانی ڕٌٌهەهان (ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=9-=8 ،8877 ،
ًە هەقەثایی هەؾەی نۆلؾەٌە ئێكان ةٌٍە یەهێى ًەٌ ٌاڵثەی هە ًەالیەن لًيێمەهانەٌە چاٌی ثێتڕا ،ةەثایتەثی ؾٌای ئەٌەی ناپٌیۆن
ًە فەڕەنوا ؾەقهەٌت ٌ ٌیوجی ًووح ةە ةكیجانیەهان ةيێنێح ،ةەاڵَ ؾٌای ئەٌەی ًەَ هاقەیؿا هەقهەٌثٌٍ نەةًٌٍ ،ە هاڵی >?=7
میرسی ؾاگیكهكؾ ثاٌەهٍ ًە ڕێگەی ؾەقیای ناٌەڕاهجەٌە ةجٍانێ لیان ةە ةەقژەٌەنؿیەهانی ةكیجانیا ًە ىینؿهجان ةگەیەنێح .ةەمەي
مٌمالنێیەهی لۆق ًە نێٍان هێ ؾەٌڵەثی لًيێمی ئەٌقٌپیٌ ،اثە فەڕەنوا ٌ ئینگٌیمٌ ڕٌٌهیا هەقیيەڵؿا ،ةۆیە ىەق یەهە ًەَ
ؾەٌڵەثانە ةەسۆقێى ىەٌڵیان ؾەؾا هەقنشی ٌاڵثی ئێكان ةۆالی ػۆیان ڕاةوێٌن( نكاكی .)7<9 ،8878 ،ؾٌای ئەٌەی هە ناپٌیۆن
ةۆناپاقت لانی ناثٍانێ ًە ئەٌقٌپا چۆن ةە ئینگٌیمەهانؿا ةؿات ،ةیكی ًە ىینؿهجان هكؾەٌە ٌ پیالنی ئەٌەی ىەةٌٍ هە ةەڕێوەٌثن
ًەگەڵ ئێكان ٌ ؾەٌڵەثی ؽٍهامنی ًە ػاهی ئەَ ٌاڵثانەٌە ًەًوكهێٌی ةواثە هەق ىینؿهجان ،ىاٌهات ًەگەڵ ڕٌٌةەڕٌٌةٌٍنەٌەهانی
ناپٌیۆن ًەگەڵ ئینگٌیمه هان ًە ئەٌقٌپا ٌ ؾەقیایی ناٌەڕاهح ٌ ،هەقىەڵؿانی ػًٍی یەهەمی ًەڕەهانی ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ًەهاڵی
7>8:ەٌە ،ؾەٌڵەثی ئێكان ةەةێ ةٌٍنی ىیچ ىاٌپەیامنیەن هەٌثە ًەڕێوی ثٍنؿ ًەگەڵ یەهێى ًە گەٌقەثكین ٌاڵثانی ئەٌقٌپا(
اًجیانی .) <<: ،79>9 ،هەقەثا فەثع ؽٌی ًا ةەؾەهجپێوكؾنی ًەڕ ًەگەڵ ڕٌٌهیا ،نێكؾقاٌێوی ةۆ ىینؿهجان ناقؾ ةۆ ٌەقگكثنی
یاقمەثی ًە ئینگٌیمەهان ؾژ ةە ڕٌٌهیا ،ةەاڵَ نێكؾقاٌی ًا ةًؾههح ةًثاڵی گًڕایًٌه ،ىەق ئەمەي ةٌٍە ىۆی نمیى ةٌٍنەٌەی ئێكان
ًە فەڕەنوا(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=7 ،8877 ،
ئێكانیەهان ًەهەقەثاٌە پەیٍەنؿیان ةە ةكیجانیاٌە ةەىێمثك ةٌٍە ،ةەثایتەثی ؾٌای ئەٌەی ًە هانٌٍنی ؾٌٌەمی 7>87
ڕێوەٌثننامەیەهیان ًەگەڵ ئێكان ةەهجتٌٍ ةەمەةەهجی فكاٌانوكؾنی پەیٍەنؿیەهانیان ٌ ؾژایەثیوكؾنی ؾەهەاڵثی فەڕەنویەهان ٌ
یاقمەثیؿان ٌ ةەىێمهكؾنی هٍپای ئێكان(اطمؿ ،)98-8? ،7?>; ،ةەاڵَ ؾٌای ؾەهپێوكؾنی ًەڕی ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ًە هاڵی ٌ 7>8:
ًەهەقەثای ًەڕەهەؾا ئێكانیەهان ًوان ٌ چەنؿین لەٌییان ًەؾەهجؿا ٌ ،ؾٌای ئەٌەی ًەَ ةاقٌؾۆػەؾا ةكیجانیەهان ةێ ىەڵٍێوح
ةٌٍن ٌ یاقمەثی ئێكانی نەؾا ىًقچًنؿه ئێكانیًهان ؾٌٌساق ؾاٌای یاقمًثیان ًێوكؾةٌٍنً ،ێكەٌە ئێكان ةیكی ًە نمیى ةٌٍنەٌەی ًە
فً ڕەنوا هكؾەٌە .فەثع ؽەًی ًا ةاٌەڕی لۆقی ةەٌە ىەةٌٍە هە ؾەثٍانن هٍؾ ًە فەڕەنویەهان ٌەقةگكن ةۆ گەڕانەٌە سۆقسیا هە
ڕٌٌهیا ؾاگیكی هكؾةٌٍ .ىەق ةەىۆی ئەٌەی ئەٌ هات فًڕەنوا نەیجٍانی ًە ڕێگەی ئاٌەٌە ةكیجانیەهان ةتەلێنن ًە ئەٌقٌپا ،ناپٌیۆن
ةیكی ًەٌە هكؾەٌە ىەٌڵتؿات ڕێگەی ةاقلگانی ڕۆژىەاڵت ٌ ىینؿهجان ًە ةكینانیەهان ةتڕێح ،ةۆ ئەَ ىەنگاٌەي فەڕەنویەهان
چاٌیان ةڕ یتٍە ئێكان ٌ ؾەیانٍیوح هٍؾ ًە ًٍێن ٌ پێگەی هرتاثیشی ئێكان ٌەقةگكن( .اطمؿ 9:-99 ،7?>; ،؛ اًتؿیكی-78 ،888? ،
; 7؛ اًجیانی ،<<: ،79>9 ،ةینا.)78>-78= ،79:8 ،
پێٍیوجی ئێكان ةەىاٌهاقی ؾەقەهی ًەالیەن ٌ ئەٌ پیالنەی هە ناپٌیۆن مەةەهجی ةٌٍ سێتەسێ ةوات ٌای ًە ناپٌیۆن هكؾً ،ە هاڵی
; 7>8نٍێنەقی ػۆی ةۆ ثاقان ةنێكێ ةە مەةەهجی ئیمماهكؾنی ڕێوەٌثننامەیەن ًەگەڵ ئێكان ،فەثع ؽٌی ًا ةۆ ؾژایەثیوكؾنی
ڕٌٌهەهان پێٍیوجێوی لۆقی ةەىاٌهاقی ىەةٌٍ ،ةەثایتەثی ؾٌای ئەٌەی هٍپای ڕٌٌن ًە هاڵی < 7>8چەنؿ هەقهەٌثنێوی گكنگی
ةەهەق ئێكان ةەؾیيێن ا ًە گكثنی ناٌچەهانی ةاهۆ ٌ ؾەقةەنؿ ٌ چەنؿ ًاقێوی ئالقةایشان ،ئەمەي ٌایوكؾةٌٍ ئێكانیەهان پەًە ةوەن ًە
ڕێوەٌثن ًەگەڵ فً ڕەنوا .فەڕەنویەهانیٍ ئەٌ هات ئێكانیان ٌەن ىیٍایەن ثەماًا ؾەقهكؾ ثا ةەىۆیەٌە لیان ًە ةەقژەٌەنؿیەهان
ةكیجانیا ًە ىینؿهجان ةؿەن ٌ ًەڕێگەی ڕێ وەٌثن ًەگەڵ ئێكان ةجٍانن فٌاقی ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا ًە ئەٌقٌپا ًەهەق ػۆیان هەَ
ةوەنەٌە .هەٌاثە ؾٌای نمیوتٍنەٌە ةەقژەٌەنؿی ىەقؾٌٌالیان ًەیەهرت فەثع ؽەًی ًا نٍێنەقی ػۆی ناقؾە الی ناپٌیۆن ٌ ؾٌای
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ٌثٌٍێژێوی لۆق ًە :ی ئایاقی =ً 7>8ە هًقةالگًی فنونٌجاین( ًً )Finkenteinپكٌهیا ًەگەڵ ناپٌیۆن ڕێوەٌثننامەیەهی ةەهح هە
پانمە ماؾەی ًەػۆگكثتٌٍ(ةیات ;> ،79>: ،؛ ئەمین :< ،888= ،؛ اطمؿ 9?-9> ،7?>; ،؛ اًتؿیكیٌ 7= ،888? ،ماةؾؿىا).
ڕێوەٌثننامەی فنونٌجاین سەػجی ًەهەق پاقاهنت ٌ هەقةەػۆیی ئێكان ؾەهكؾەٌە ٌ ناپٌیۆن ةەڵێنی ةە ئێكان ؾاةٌٍ ًە مەهەًەی
گەڕانەٌەی سۆقسیا ةۆ هەق ػاهی ئێكان ٌ ناچاهكؾنی ڕٌٌهیا ةە پاًەهٌەهكؾنی ًە سۆقسیا .ةەگٍێكەی پەیامنەهە ؾەةٍایە ئێكان
پەیٍەنؿی هیاهی ٌ ةالقگانی ًەگەڵ ئینگٌیم ةپچڕێنێح .یەهێوی ثك ًە ةەنؿەهانی ڕێوەٌثنامەهە فٌاق ػوجنً هەق ڕٌٌهیا ةٌٍ ةۆ
ٌەهجانؿنی ًەڕ ًًگً ڵ ئێكان ،ىەق ةەگٍێكەی ڕێوەٌثنەهەي ؾەةٍایە هٍپای فەڕەنوی هٍپای ئێكانی پڕ چەن ةواتً ،انؿێوی
هەقةالیٍ ڕەٌانەی ئەٌ ٌاڵثە ةوات ةۆ مەًلپێوكؾنی هەقةالانی ئێكانیً .ەَ چٍاقچێٍەیەؾا ژەنەڕاڵی فەڕەنوی (هٌٍؾ گاقؾان)
ًەهەقٌٌی ًانؿێوی هەقةالی هە پێوياثتٌٍ ًە طەفجا ئەفوەقی فەڕەنوی ةۆ مەًلپێوكؾنی هٍپای ئێكانی گەیٌجنە ئێكانٌ .ەفؿی
نێكؾقاٌی ناپٌیۆن ةەهەقۆهایەثی ژەنەڕاڵ گاقؾان گەیٌجە ثاقان ،ؾٌای چاٌ پێوەٌثنیان ًەگەڵ فەثع ؽٌی ًاً ،ا فەقمانیؿا پەپێی
ماؾؾە چٍاقی ڕێوەٌثننامەی فنونٌجاین ؾٌٌقگەی ػەقز ًە هەنؿاٌی فاقن ةە فەڕەنویەهان ةوپێكؾقێ ،ئەمەي ةەمەةەهجی ئەٌەی
ًەهاثی پەالماقؾانی ىینؿهجان ًەالیەن فًڕەنواٌە هٍؾ ًەَ ؾٌٌقگەیە ٌەقةگكن ،چٍنوە ڕێگە ةە هٍپای فەڕەنوا ؾقاةٌٍ ًەهاثی
پەالماقؾانی ىینؿ ةەناٌ ػاهی ئێكانیؿا ثێپەڕن ،ئەمە سگە ًەٌەی ئێكان ةەڵێنی ةە فەڕەنویەهان ؾاةٌٍ ئەفقانی ٌ ىینؿییەهانی
ؾانیٌجٍی ئێكان ىان ةؿات ةۆ پەالماقؾانی ىینؿهجان .سًنًقاڵ گاقؾانی نێكؾەی فەڕەنوی ئەٌ ئەفوەقانەی هە ًەگەڵیؿا ىاثتٌٍن
ڕایوپاقؾن ةۆ مەًلپێوكؾنی هٍپای ئێكان ًە ئالەقةایشان ٌ ثاقانً ،ەؾٌای هاڵێى ژماقەی هەقةالە مەًم پێوكاٌەهان گەیٌجە ;9
ىەلاق ،هە ًەگەڵ هٍپای ؽتان میكلای هٍڕی ًاؾا یەهیانگكت ٌ ًە ًەڕەهانی كەفلال ؾژی ڕٌٌهەهان ةەًؿاقیان هكؾ(اًجیانی،
 <<;-<<9 ،79>9؛ اطمؿ 9? ،7?>; ،؛ مەؾەنی > ،8887 ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)== ،8877 ،
ؾٌای گەیٌجنی گاقؾان ةە ئێكان ناپٌیۆن ؾەهەاڵثێوی لۆقی پێؿاةٌٍ ةەمەةەهجی ؾٌٌةاقە ةنیاثنانەٌەی هٍپای ئێكان ٌ ىەٌڵؿان ةۆ
ةەىێمهكؾنی ؾەهەاڵثی فەڕەنوی ًە ناٌچەهە .ىەقٌەىا گاقؾان ًە ىەٌڵی ئەٌەی ؾاةٌٍ ئێكان ٌ ؽٍهامنیٍ ًێى نمیى ةواثەٌە ةە
مەةەهجی ىاٌپەیامنی ةەهنت ؾژی ڕٌٌهیا ،ئەمە سگە ًەٌەی ناٌةكاٌ نێكؾەیەهی لۆقی ًە لانا ٌ پوپۆقی فەڕەنوی ًە گەڵؿاةٌٍ
ةەمەةەهجی ًێوۆڵینەٌەیەهی ٌقؾ ًەهەق ناٌچەهە ةەگٌجی ٌ ثێگەیٌنت ًەٌەی هە ثا چەنؿ فەڕەنویەهان ؾەثٍانن هٍؾ ًە ناٌچەهە
ٌەقةگكن ةۆ ًێؿانی ةەقژەٌەنؿیەهانی ةكیجانیا ًە ىینؿهجان (اطمؿ :8-9? ،7?>; ،؛ اًتؿیكی.)8=-8: ،888? ،
ًەڕاهجیؿا فەثع ؽٌی ًا ةێ ئٍمێؿ ةٌٍ ةەىاٌهاقی فەڕەنویەهان ڕٌٌهیا ثێوتٌوێنێ ٌ ؾٌٌةاقە سۆقسیا ةگكێجەٌە ،ةەاڵَ ًەگەڵ
ئەٌەًؿا ةۆ نیٌانؿانی ؾڵوۆلی ػۆی ةۆ ناپٌیۆن نٍێنەقێوی ةەناٌی (ؽووكػان ئەفٌاق ئٍقمی) ةۆ ؾەقةاقی فەڕەنوا ناقؾ ٌ ةاڵٍێمی
ػۆی ًە ىینؿهجان ةانگيێٌح هكؾەٌە .ىەقٌەىا فەقمانیؿا ةەؾەقهكؾنی ىەمٌٍ ئینگٌیمەهان ًە ئێكانؿا(اًجیانی.)<<; ،79>9 ،
ًًةنًڕو ثؿا ىەٌڵەهانی فەڕەنوا ةۆ ڕێگكثن ةٌٍ ًە نمیى ةٌٍنەٌەی ئێكان ًە ئینگٌیم ،ىەقةۆیە ىەٌڵیؿا ڕێوەٌثننامەیەهی هێ كۆڵیٍ
ةتەهجێ ًەگەڵ ئێكانٌ ؾەٌڵەثی ؽٍهامنی ثا فًڕەنوا ةجٍانێ ةەئاهانی سێ پێ ػۆی ةەثەٌاٌی ًەناٌچەهە سێگیك ةوات(اًشاف،
> .) 7== ،888ةەاڵَ مێژٌٌنٍهان پێیان ٌایە ڕێوەٌثننامەی فنونٌجاین ةە مكؾٌٌی ًە ؾایى ةٌٍه ،چٍنوە پاي چەنؿ مانگێوی هەَ
فەڕەنوا ٌ ڕٌٌهیای كەیوەقی پەیامننامەی ثٌوجیان(ً )Tilistە >ی ثەممٍلی =7>8ؾا ئیمماهكؾ ًە ؾژی ئینگٌیمههان(ةۆ لانیاقی لیاثك
ؾەقةاقەی ةەنؿەهانی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ةڕٌانە :نەٌاق ٌ نەؽنەؽیً .)78; ،888? ،ەئەنشامی ڕێوەٌثنی ىەقؾٌٌال هە چەنؿ ػاڵێوی
گكنگی ًەػۆگكثتٌٍ ًەٌانەي ؾانپێؿانی كەیوەقی ڕٌٌهیا ةەٌ گۆقانواقیانەی هە ناپٌیۆن ًە ئەٌقٌپاؾا ئەنشامی ؾاةٌٍنً ،ەگەڵ
گەماقۆ ػوجنە هەق ئینگٌیم ٌ پاقاهجنی ةەقژەٌەنؿیەهانی ڕٌٌهیا ًە فیٌٌەنؿا(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ .)=7 ،8877 ،ناپٌیۆن ةەپێچەٌانەی
ئەٌ ةەڵێنانەی ةە ئێكانی ؾاةٌٍ ةەػوجنە ژێكپێی ڕێوەٌثننامەی فنونٌجاین ىیچ ناٌێوی ئێكان ٌ مەهەًەی ؾاگیكهكؾنی سۆقسیا ًەالیەن
ڕٌٌهیا ٌ گەڕانؿنەٌەی لەٌییە ًەؾەهجچٌٍەهانی ئێكانی ًە كەفلال نەىێناةًٌٍ ،ەگەڵ ئەٌەًؿا ؾاٌای ًە ئێكان ؾەهكؾ مەقسەهانی
ڕٌٌهیا ةۆ ًەڕ ڕاگكثن كتٍڵ ةواتً ،ەهاثێوؿا هە فەثع ؽٌی ًا ةەپێی ةەنؿەهانی فنونٌجاین ئینگٌیمەهانی ًە ئێكان ؾەقهكؾ ٌ
پەیٍەنؿیەهانی ًەگەڵ فەقمانڕەٌایی ئینگٌیم ًە ىینؿهجان پچكانؿةٌٍ ،هەٌاثە ًەؾٌای ڕێوەٌثننامەی ثٌوح ؾەقةاقی ئێكانی ةەمافی
ػۆی ؾەلانی هە ساقێوی ثك ًە ئینگٌیمەهان نمیى ةێجەٌە ،ىەقةۆیە گاقؾان ؾٌای ةێ ىیٍا ةٌٍنی ًە ةەیەن گەیانؿنی ڕٌٌهیا ٌ ئێكان
ةەناچاقی ثاقانی سێيێٌح .سێگًی ةاهً فًثع ؽًًی ًا ڕێوًٌثننامًی ثٌوجی ٌهن ػیانًثی فًڕونویًهان ًًةًقانتًق ئێكان
ثًماًاهكؾٌٌه(ةیات ;=< ،79>:،؛ اًجیانی <<; ،79>9 ،؛ قالی :>? ،79=; ،؛ اطمؿ :7 ،7?>; ،؛ اًشاف.)7== ،888> ،
سێگەی ةاهە ىەقچەنؿە فەڕەنویەهان ىەٌڵیانؿا ئەٌە ًە ئێكانیەهان ةگەیەنن هە ڕێوەٌثنیان ًە گەڵ ڕٌٌهیا مانای ؾەهتەقؾاقةٌٍن
نیە ًە ئێكان ،ةەاڵَ ئێكانیەهان پێیان ٌاةٌٍ ئەٌ ڕێوەٌثنە مانای ةەثاڵتٌٍنەٌەی ڕێوەٌثنامەی فنونٌجاینە ،ةەثایتەثی ةەنؿی چٍاقەمی
ڕێوەٌثنەهە هە فەڕەنویەهان پاةەنؿ ؾەهكؾ ةە ىەٌڵؿان ةۆ گەقانەٌەی سۆقسیا ةۆ ئێكان .ئەمە سگە ًەٌەی ئێكانیەهان ةاٌەڕیان ةەٌە
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نەةٌٍ فەڕەنویەهان ؾژی ڕٌٌهیا یاقمەثیان ةؿەن ،ؾٌای ئەٌەی ئەٌان هێٌەهانی ػۆیان ًەگەڵ ڕٌٌهەهان ةەڕێوەثنی ثٌوح
چاقەهەق هكؾ .ىەقٌەىا ئێكانیەهان ةاٌەڕیان ٌاةٌٍ فەڕەنویەهان ًەگەڵ ئەٌان ڕاهجگۆ ؾەةٌٍن ًًهاثێوؿا ًەڕێوەٌثجنامًی ثٌوح
ڕٌٌهەهانیان پاةەنؿ ةوكؾایە ةەگێڕانەٌەی لەٌییە ؾاگیكهكاٌەهانی ئێكانً .ەگەڵ ئەٌەًؿا فەڕەنویەهان ٌالیان ًە ىەٌڵەهانیان نەىێنا
ٌ فٌاقەهانیان ًەهەق ڕٌٌهیا لیاؾهكؾ ةۆ ئەٌەی ًەڕ ًەگەڵ ئێكان ڕاةگكێ ًً ،نیوانی هاڵی >7>8ؾا فًڕونویًهان ؾاٌایان ًً
ڕٌٌهیا ٌ ئێكان هكؾ ئاگكةًهح ةۆ ماٌهی هاڵێى ةتًهنت ثا ڕێگً ػۆًوًق ةێح ةۆ ڕێوًٌثنی ثًٌاٌ ًًنێٍانیانؿا ،ةًاڵَ ڕٌٌهًهان
ئًَ ؾاٌایًیان ڕوثوكؾهٌهً .ەگەڵ ئەٌەی فەڕەنویەهان ؾەیانٍیوح هێٌەی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ةە گفجٍگۆ چاقەهەق ةوًن ،ةەاڵَ
ئێكانیەهان ًە هۆثاییؿا ةێ ىیٍا ةٌٍن ةەثایتەثی ًە مەهەًەی گەڕانەٌەی سۆقسیا ةۆ ئێكان ،ةۆیە ئێكانیەهان ساقێوی ثك مەیٌی ئەٌەیان
ال ؾقٌهح ةٌٍ ػۆیان ًە ةكیجانیەهان نمیى ةوەنەٌە ،ىەقةۆیە ًە ًٍ 7:ةاثی ? 7>8نٍێنەقی ئینگٌیمههان ةەهەقپەقًجی ىاقفكؾ
سۆنم گەیٌجە ثاقان چاٌی ةً فًثع ؽًًی ًا هً ٌت ةەمەةەهجی ؾٌٌةاقە ةەىێمهكؾنەٌەی پەیٍەنؿیەهانیان .ئەٌەی سێگەی ثێتینیە
ةەگەیٌجی نٍێنەقی ةكیجانیەهان ةۆ ثاقان ،نٍێنەقی ناپٌیۆن گاقؾان ؾٌٌ ڕۆژ پێٌرت ًە ؾٌانمەی ىەمان مانگ ثاقانی ةەقەٌ پاقیى
سێيێٌح( اطمؿ :;-:9 ،7?>; ،؛ اًتؿیكی 9=-9< ،8= ،888? ،؛ اًشافٌٌ 7== ،888> ،اةؾؿىا) .هەٌاثە ؾٌای ةێ ىیٍا ةٌٍنیان ًە
فەڕەنویەهان فەثع ؽەًی ًا ساقێوی ثك ًە ئینگٌیمەهان نمیى ةٌٍەٌە ،ةەمەةەهجی یاقمەثیؿانی ئێكان ةۆ ؾەقچٌٍن ًەٌ كەیكانەی
ًەگەڵ ڕٌٌهەهانؿا ثێیوەٌثتٌٍن.
 9-7پەیىەندی لەگەڵ ئینگلیسەكان
ڕۆژگاقی ؾەهەاڵثؿاقیەثی فەثع ؽٌی ًا ةەىۆی ثٍنؿةٌٍنی هێتڕهێی ؾاگیكهاقی ٌاڵثە ئەٌقٌپیەهان ٌ ؾقێژةٌٍنەٌەی
ةەقژەٌەنؿیەهانیان ةۆ ئێكان ،ئەَ ٌاڵثەی ىێنایە ناٌ هیاهەثی نێٍؾەٌڵەثی ٌ پەیٍەنؿی نێٍان ئێكان ٌ ىەنؿێ ًە ٌاڵثە ئەٌقٌپیەهان
گكنگیەهی ثایتەثی پەیؿاهكؾ(اًجیانی .) <<7 ،79>9 ،گكنگی پێؿانی ئەَ ؾەٌڵەثانە ةە ئێكان ًەٌەٌە هەقچاٌەی ؾەگكت هە ئێكان نمیى
ةٌٍ ًە ڕٌٌهیا ٌ ئەفقانوجان ٌ ىینؿهجان ٌ ئەٌ ًٍێنانەی هە ؾاگیكگەی ئینگٌیم ةٌٍن ،ىەقٌەىا هەناق ؾەقیایی ؾقێژی ىەةٌٍ
ًەهًق هەنؿاٌی فاقن ،ىەمٌٍ ئەمانە ًە ىۆیەهانی ئەَ مٌمالنێیە ةٌٍن ،هە ًە نیٍەی یەهەمی هەؾەی نۆلؾە ًە نێٍان ةەقیجانیا ٌ
فەڕەنوا ٌ ڕٌٌهیاً ،ە نیٍەی ؾٌٌەمؿا ًە نێٍان ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا ىاثەهایەٌە( ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)== ،8877 ،
ًەگەڵ هەقەثای طٍهمڕانی فەثع ؽٌی ًاؾا گەٌقەثكین پٌێٍی ٌ ىەڵگەڕانەٌە ثًٌٍی ئینگٌیمەهان ةٌٍ ًە ىینؿهجان ٌ
ئەفقانوجانً ،ەگەڵ هەقىەڵؿانی ئەَ مەثكهیانە فەقمانڕەٌایی ةكیجانی ًە ىینؿهجان ةیكی ًەٌە هكؾەٌە هە پەیٍەنؿی ًەگەڵ ئێكان
ؾقٌهح ةوەن ،ئً ٌان ًەٌ ةڕٌایەؾاةٌٍن ةەقژەٌەنؿیەهانیان ًە ىینؿهجان ًە ىەڕەًەؾایە ،ةۆیە ةە ىاٌپەیامنیەثیان ًەگەڵ ئێكان
ڕێگە ًەٌ ىەڕەًەیە ؾەگیكێ ،ئً ٌانیٍ ؾٌٌ ىەڕەًەی هەقەهی ةٌٍن ،یەهەمیان فەڕەنوا ةٌٍ هە ًە ؾٌای ؾاگیكهكؾنی میرس ًە
هاڵی >?= 7ەٌە ةیكی ًەٌە ؾەهكؾەٌە ًەڕێگەی ىاٌپەیامنی ةەهنت ًەگەڵ ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ٌ ةە ثێپەقةٌٍن ةە ػاهی ئێكانؿا گٍقل ًە
ةەقژەٌەنؿی ةكیجانیا ًە ىینؿهجان ةٍەًێنی .ىەڕًەی ؾٌٌەمیان لەمانٌای(7>88-7=?9ل) پاًای ئەفقانوجان ةٌٍە هە ئەٌ هات
ؾٌای گكثنی ًاقههانی ةەنـشاب ٌ الىٍق ًەةیكی پەماقی ًاقَ ؾەًيیؿا ةٌٍ ،ةۆیً ةكیجانیًهان ةًچاٌی ىًڕوًًٌه ثًماًای نیالههانی
لەمانٌای پاًای ئەفقانوجانیان هكؾٌٌه(نكاكی 7<8–7;? ،8878 ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=< ،8877 ،
هاقةەؾەهجانی ئینگٌیم ًەهۆثایی هاڵی  7>88ؾا ًە ىینؿهجانەٌە نٍێنەقێویان ةەناٌی (سان ماڵوۆڵم) ةۆ ئێكان ناقؾ ،ةەىاثنی ماڵوۆڵم
ڕێگا ةۆ ةالقگانی ىینؿهجان ًە ىەڕەًەهانی ئەفقانوجان ٌ ةەقەنگاقةٌٍنەٌەی ىەڕەًەهانی فەڕەنوا ٌ لینؿٌٌهكؾنەٌەی ةالقگانی
ئینگٌیم ًەگەڵ ئێكان هكایەٌە .ماڵوۆڵم ؾٌای ؾانٍهجان ٌ ٌثٍێژی لۆق ًەگەڵ فەثع ؽٌی ًاؾا یەهەمین پەیامننامەی ًە هانٌٍنی
ؾٌٌەمی 7>87ؾا ًەگەڵ ئێكانؿا ئیمما هكؾ(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾً .)=8 ،8877 ،ایەنی ةاهە ناٌەڕۆهی ڕێوەٌثننامەی نێٍان ئێكان ٌ ئینگٌیم
ةەَ ًێٍەیە ةٌٍ ،هە فەثع ؽٌی ًا ةەڵێنیؿا ڕێگە ًە ىێكًی فەڕەنوی ٌ ئەفقانەهان ةۆ هەق ىینؿهجان ةگكێ ،ةكیجانیەهانیٍ
ةەڵێنیان ةەئێكان ؾاةٌٍ ًەهاثی ىەق ىێكًێوی فەڕەنوی ةۆ هەق ئێكان ئەٌا یاقمەثیان ةؿەن ،ئەمەي ةەىۆی ئەٌ مەثكهیانەی
فەڕەنویەهان ةۆ هەق ناٌچەهە ؾقٌهجیان هكؾةٌٍ ؾٌای ؾاگیكهكؾنی میرس ٌ پەالماقؾانی ًاَ ،سگە ًەمە ىەنؿێ ئیمجیالاثی ةالقگانی
ًە هەنؿاٌی فاقن ةە ئینگٌیمەهان ؾقا .ىەقٌەىا ماڵوۆڵم ةەڵێنیؿا هە ىەقهات ًەالیەن ئەفقانوجانەٌە ىێكي هكایە هەق ئێكان ةە
ىەمٌٍ ًێٍیەن ىاٌهاقی پێٌوەًی ئێكان ةوەن(اطمؿ 97-98 ،7?>; ،؛ هاڵع ;< ،888? ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=; ،8877 ،
ؾٌای ؾەهپێوكؾنی ًەڕی ڕٌٌهی ئێكانی ًە هاڵی 7>8:ؾا ٌ ؾٌای ئەٌەی ئێكانیەهان ًەٌ ًەڕە ًووجیان ػٍاقؾ ،ةەثایتەثی ؾٌای
ؾاگیكهكؾنی ناٌچەهانی ةاهۆ ٌ ؾەقةەنؿ ٌ ؾافوجان ًەالیەن ڕٌٌهەهانەٌە ًا لۆق ؾاٌای ًە ةكیجانیا هكؾ یاقمەثیان ةؿات ،ةەاڵَ ئەٌان
ةەةیانٍی ئەٌەی ًً ڕێوەٌثننامەی هاڵی 7>87ؾا ىیچ ةەنؿێوی ًەٌ سۆقەی ثێؿانیە ،ئاماؾە نەةٌٍن ىاٌهاقیان ةوەن ،ئەمەي
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ىۆهاقێى ةٌٍ ةۆ ئەٌەی ًا ةەناچاقی ػۆی ًە فەقنویەهان نمیى ةواثەٌەً .ەڕاهجیؿا فەڕەنویەهانیٍ هاقؾی پەیٍەنؿی نێٍان ئێكان
ٌ ةك یجانیایان ةەىەًكانی ٌ ةەىۆی ػكاپی ةاقٌؾۆػی ئێكان ةەقانتەق ڕٌٌهیا ،ىەمٌٍ ئەمانە ةٌٍە ىۆی ئەٌەی ةجٍانن ًە  :ئایاقی
= 7>8ڕێوەٌثنی فنونٌجاین ًەگەڵ ئێكانؿا مۆق ةوەن ،ةەاڵَ ؾٌای ئەٌەی فەڕەنویەهان ًە ڕٌٌهەهان نمیى ةٌٍنەٌە ٌ ًە ثەممٍلی
ىەمان هاڵؿا ڕێوەٌثنی ثٌوجیان ًەگەڵؿا ةەهنت ،ئیرت ئێكان ًە فًڕەنواي ةێ ىیٍا ةٌٍ ،ةۆیە ساقێوی ثك ةەناچاقی ةەالی ةكیجانیاؾا
ًوایەٌە(هاڵعٌ <> ،888? ،ؾٌاثك ؛ اًتؿیكیٌ 88 ،888? ،ماةؾؿىا).
گكنگی ؾانی فەثع ؽٌی ًا ةە ناپٌیۆن ٌ ىاثنی نٍێنەقی فًڕەنوا ةەقةەهجێوی گەٌقە ةٌٍ ًە ةەقؾەَ ىەٌڵەهانی ئینگٌیم ،ىەقچەنؿە
ئینگٌیمەهان ىەمٌٍ ىەٌڵێویان ؾەؾا ثەگەقە ةؼەنە ةەقؾەمیان ٌ ڕێگە ًەهەقهەٌثنی ىەٌڵە ؾیتٌۆماهیەهانیان ةگكن ،ةەاڵَ هەقەڕای
ئەَ گكفجانەی هە ئینگٌیمەهان ىەیان ةٌٍ ةاقٌؾۆػی هیاهی ئەٌقٌپا ةەػٍاهجی ئەٌان ةٌٍ ،ةۆیە ناپٌیۆن نەیؿەثٍانی یان
نەیؿەٌ یوح ئەٌ ةەڵێنانەی هە ؾاةٌٍی ةە ئێكان سێتەسێیان ةوات ،ةەثایتەثی ؾٌای ئەٌەی فەڕەنویەهان ؾەهەاڵثەهەیان ًە ئیوپاینا
ثًٍی ىەڵگەڕانەٌە ىات ٌ ًەالیەهی ثك ؾٌای ةەهجنی ڕێوەٌثنی ثٌوح فەڕەنویەهان ةٌٍنە ؾۆهجی ڕٌٌهیا ٌ ئاماؾە نەةٌٍن
ىاٌهاقی ئێكان ةوەن ؾژی ؾۆهجە نٍێیەهەیان .ىەمٌٍ ئەمانە ٌایوكؾةٌٍ فكەنویەهان ئێكان پٌجگێ ةؼەن ٌ گكنگی ةەڕٌٌؾاٌەهانی
ئەٌقٌپا ةؿەنً .ەٌ ىەًٍمەقسەؾا ئینگٌیمەهان ةەچەنؿ ڕێگایەن ٌەفاؾاقی ٌ ؾڵوۆلی ػۆیان ةۆ ًای ئێكان ؾەقةڕی ٌ ساقێویرت
ثٍانیان ػۆیان ًە ًا نمیى ةوەنەٌە ٌ ،ةەڵێنیان ةە هاقةەؾەهجانی ئێكانؿا ئەٌ ؾاٌاهاقیانەی فەڕەنویەهان ةۆیان سێتەسێ نەهكؾٌن
ئەٌان ةۆیان سێتەسێ ؾەهەن(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ == ،8877 ،؛ هاڵع >; ،888? ،؛ ةینا.)7:9 ، 79:8 ،
ًە پایمی هاڵی > 7>8نٍێنەقی ئینگٌیم ةەناٌی هێك ىاقفٍقؾ سٍنى ةۆ هاقٌةاقی ئێكان ڕاهپێكؾقا ،ناٌةكاٌ ًە  78ماقهی ? 7>8ؾٌای
چاٌپێوەٌثن ًەگەڵ فەثع ؽٌی ًا ،ىەقؾٌٌال پێوياثن ًەهەق ةەهجنی ڕێوەٌثننامەیەن ،ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ئێكان ةڕیاقیؿا
ىًمٌٍ پًیٍهنؿییًهانی ًًگًڵ فًڕو نوانؿا ةپچڕینێح ٌ ؾەٌڵەثی ئینگٌیمیٍ ةەڵێنیؿا هە ثا ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ًەڕ ةەقؾەٌاَ
ةێح ،هااڵنە هەؾ ٌ ةیوح ىەلاق پاٌەنی ئیوجەقًینی ةؿهنە ئێكان ٌ ىەقؾٌٌهیان ًە ؾژی ڕٌٌهیا ىاٌپەیامن ةن ٌ ،ةەهكؾاق ؾٌای
ةەهجی قێوەٌثنەهە ةكیجانیەهان ىەلاقەىا ثفەنگ ٌ  88ثۆپیان ةۆ ئێكان ناقؾً .ەالیەهی ثك ىەقؾٌٌال ڕێوەٌثن ًەهەق ئەٌەی ىەقسۆقە
پەیامنێى هە ًە نێٍان ئێكان ٌ ىەق ٌاڵثیوی ثكی ئەٌقٌپی ةەهرتاةێ ًە ةەقٌاقی ةەهجنی ئەَ ڕێوەٌثنەٌە ةە ىەڵٍەًاٌە ىەژماق
ؾەهكێ ،ئەمەي مەةەهجی قێوەٌثننامەی فنونٌجاین ةٌٍ هە پێٌرت ًە نێٍان ئێكان ٌ فًڕەنواؾا ةەهرتاةٌٍ(هایوى::8-::7 ،79== ،
؛ اًجیانی <<< ،79>9 ،؛ اطمؿ :; ،7?>; ،؛ اًگًٍی .)8: ،888? ،مێژٌٌنٍهان ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ةە گكنگ ٌەهف ؾەهەن ،چٍنوە
ةٌٍە ىۆی ئەٌەی ئێكان ةەثەٌاٌی پٌح ًە فً ڕەنوا ةوات ٌ ةەڵێن ةە ةكیجانیەهان ةؿات ڕێگە ًە ىەق ىێمێوی ئەٌقٌپی ةگكێح هە
ةیەٌێ مەثكهی ةۆ هەق ؾەهەاڵثی ةكیجانی ًە ىینؿهجان ؾقٌهح ةواتً ،ەٌالًەٌە ةكیجانیەهان ةەڵێنی ئەٌەیان ةە ئێكانؿا هە یاقمەثی
هەقةالی پێٌوەًی ئێكان ةوەن ،ئەگەق ًەالیەن ىەق ىێمێوی ئەٌقٌپیەٌە ؾاگیكهكا ،یان الیەنی هەَ یاقمەثی ؾاقایی ٌ لەػیكەی
سەنگی ةۆ ةنێكن(هاڵع.)>< ،888? ،
سێی ةاهە ةكیجانیەهان ًە ىەٌڵی ئەٌەؾاةٌٍن ڕێوەٌثنێوی ةەىێم ٌ ثۆهمەثك ًەٌەی پێٌٌٍثك ًەگەڵ ئێكانیەهانؿا ةتەهنت ،ئەمەي
ؾٌای ىەٌڵ ٌ ٌثٌٍێژێوی لۆق ةۆ ماٌەی هێ هاڵ ًەگەڵ فەثع ؽٌی ًا ٌ ؾەقةاقی ئێكان ًە ;8ی ثرشینی ؾٌٌەمی 7>7:
ڕێوەٌثننامەیەهی ثك ًەگەڵ ئێكانؿا ةەهرتا ًە ژێك ناٌی "ڕێوەٌثننامەی ىەمیٌەیی ٌ ىاٌڕێیەثی ٌ ىاٌپەیامنیەثی" .ةەپێی ةەنؿەهانی
ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ؾەٌڵەثی ئێكان ةەڵێنیؿا ىەمٌٍ ئەٌ ڕێوەثننامانەی هە ًەگەڵ ٌاڵثە ئەٌقٌپیەهانی ؾٌژمنی ئینگٌیمؾا ةەهجٍیەثی
ىەڵتٍەًێنێجەٌە ٌ ڕێگە ًە ًەًوكهێٌی ؾٌژمنانی ئینگٌیم ةگكێح ًەڕێگەی ئێكانەٌە پًالماقی ىینؿ ةؿهن .ىەقٌەىا ؾاٌا ًە ئێكان
هكاةٌٍ هە ؾەةێح ىەٌڵتؿات ًەڕێگەی نٍێنەقەهانیەٌە كەناؽەت ةە ؾەٌڵەثەهانی ػٍاقلَ ٌ ثەثەقهجان ٌ ةٍػاقا ٌ هەمەقكەنؿ
ةيێنێح ،هە ئەٌانیٍ ڕێگكی ةوەن ًە ثێپەڕةٌٍنی ؾٌژمنانی ئینگٌیم ةە ٌاڵثەهەیانؿاً ٌ ،ەهاثی پێٍیوجؿا یاقمەثی ئینگٌیمەهان ةؿەن،
ةەثایتەثی ئەگ ەق ًەڕ ًە نێٍان ىینؿهجان ٌ ئەفقانوجان پەیؿا ةٌٍ ئەٌا ؾەةێح ئێكان یاقمەثی هٍپای ةكیجانیا ةؿات ٌ سەنگ ًە ؾژی
ئەفقانوجان ڕاةگەیەنێح ،ةەاڵَ ئەگەق ًەڕ ًە نێٍان ئەفقانوجان ٌ ئێكان پەیؿا ةٌٍ ئەٌا ةكیجانیا ةێ الیەن ؾەةێ .ىەقٌەىا ئێكان
ئەٌەًی ًەهەق ػۆی هكؾە ماڵ ه ە ًە هەنؿاٌی فاقهیؿا یاقمەثی ةكیجانیەهان ةؿات ًە هاثی ىەق هكؾەیەهی گٍمانٌێوكاٌ ؾژی
ئینگٌیمەهانً .ەالیەهی ثكەٌە ةكیجانیاي ةەڵێنیؿا ئەگەق ىەق ىێمێوی ئەٌقٌپی ىێكي ةواثە هەق ئێكان ئەٌا ةكیجانیا یاقمەثی هەقةالی
ًە ىینؿهجانەٌە پێٌوەًی ئێكان ةوات یان یاقمەثی ؾاقایی ئێكان ؾەؾات ةە ةڕی  7;8ىەلاق پاٌەنؿی ئیوجەقًینیً .ەالیەهی ثكهٌه
ةەقیجانیەهان ةەڵێنی ئەٌەیان ةەئێكان ؾاةٌٍ هە ةەسؿی هاق ؾەهەن ًە پێناٌ ؾیاقیوكؾنی هنٍقی نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا(قالی،79=; ،
 :?8؛ اًجیانی <<= ،79>9 ،؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ =>-== ،8877 ،؛ هاڵع.)78:-789 ،888? ،
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ةەگٍێكەی ئاماژەی هەقچاٌەهان ڕێوەٌثنی هاڵی 7>7:ی نێٍان ةكیجانیا ٌ ئێكان ًە ثەٌاٌی ڕێوەٌثنەهانی پێٍ ػۆی گكنگرت ٌ
گٌجگیكثك ةٌٍه  .ىەقٌەىا ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ةٌٍە هەقەثایەهی ةەىێك ةۆ لاڵتٌٍنی ةكیجانیا ًە ئێكانً .ەالیەثی ثكەٌە ةكیجانیەهان
ًێكەٌە ؾەقهیان ةەٌە هكؾ ثاهە ىێم ًە ؾاىاثٌٍؾا ًە ئێكان مٌمالنێیان ًەگەڵؿا ؾەهات ڕٌٌهیایە نەن فًڕەنوا ،ئەمەي ةەىۆی
پاًەهٌەی ؾەهەاڵثی فەڕەنوی ٌ ةەپێچەٌانەٌە ةەىێمةٌٍنی ؾەهەاڵثی ڕٌٌهی ةٌٍ ًە ناٌچەهە ةەگٌجی(هاڵع.)78: ،888? ،
ئەٌەي هە ثێتینی ؾەهكێح ئەَ قێوەٌثنە ؾٌای ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجانی هاڵی 7>79ی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ةەهرتاٌە ،هە ئەٌ هات
ئێكان ًەٌپەقی الٌالیؿا ةٌٍە ،ةۆیە ىەنؿێى ًەهەقچاٌە مێژٌٌییەهان ئەَ قێوەٌثنە ٌەن هٍؾ ٌەقگكثنی ةكیجانیًهان ًەٌ
ةاقٌؾۆػەی ئێكان ًێوؿەؾەنەٌە .ىەقٌەن ًە یەهێى ًە ةەنؿەهانیؿا ىاثٌٍە هە ةكیجانیا ىەٌڵی ثەٌاٌی ػۆی ؾەػاثەگەڕ ةۆ ئەٌەی
ئەٌ لەٌیانەی ڕٌٌهیا ًە ئێكانی ؾاگیكهكؾٌٌە ةۆی ةگەقێنێجەٌە ،ىەقچەنؿە ةكیجانیەهان ًەَ ةاقەیەٌە چەنؿینشاق ؾاٌایان ًە
ڕٌٌهەهان هكؾٌٌە ،ةەاڵَ ئەٌان ةەثٍنؿی ئەَ ؾاٌایەیان ڕەثوكؾەٌە ،هە ئەمەي یەهێى ةٌٍە ًەىۆیەهانی ىەڵگیكهانەٌەی ػًٍی
ؾٌٌەمی ًەڕی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ًە هاڵی < 7>8ؾا .ؾٌای ئەٌەی ةكیجانیەهان ئەٌەیان ةە ئێكان ڕاگەیانؿٌٌە ،هە ئەٌ لەٌیانەی
ةەگٍێكەی ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجانی هاڵی ً 7>79ە ؾەهجیان ؾاٌە ةەًەڕ نەةێ ٌەقناگیكێنەٌە (اًٌظف 7= ،888; ،؛ قالی،79=; ،
.):?8
 -9پەیىەندی لەگەڵ ڕووسیا
 7-9خىلی یەكەمی جەنگی نێىان ئێران و ڕووسیا
ئامانشی هەقەهی هیاهەثی ؾەقەٌەی ڕٌٌهیا ًە هەقەثای هەؾەی نۆلؾەٌە ػۆی ؾەةینیەٌە ًە فكاٌانوكؾنی ڕٌٌةەقی ٌاڵثەهەی
ةەثایتەثی ًە ةەقی كۆكال ٌ ڕۆژىەاڵت ،ةەقەٌ ؾەٌڵەثی ؽٍهامنی ٌ ئێكان ٌ ئەفقانوجان ٌ ىینؿهجان ٌ چین هەٌثنە پەي ىاٌیٌنت.
ئەَ هیاهەثی پەي ىاٌیٌجنە هەقەثا ةەقەٌ سۆقسیا ٌ ئەقمینیا ٌ كەقەةاـ ٌ ؾافوجان ٌ ناٌچەهانی ثكی كەفلال ؾەهجیپێوكؾ(ًمیم،
<> >: ،79؛ اًشاف.)7>8 ،888> ،
ناٌەڕۆهی مٌمالنێی ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ًە هەقەثای هەقؾەی نۆلؾەٌە ؾەگەڕایەٌە ةۆ ئەٌەی ىەقیەهەیان ؾەیانٍیوح ؾەهەاڵثیان
ةەهەق سۆقسیاؾا ةوەپێنن .ئەمەي ؾٌای ئەٌەی طاهمی سۆقسیا ىیكاهٌی ؾٌٌەَ ًە هاڵی  7=>9پەیامننامەیەهی ًەگەڵ ڕٌٌهەهان
ةەهح ٌ ىەمٌٍ سۆقە پەیٍەهجتٍنێوی ةە ئێكانەٌە ڕەثوكؾەٌە ،ئەٌەي ةٌٍە مایەی نیگەقانی ئێكان .ؾٌای ئەٌەی ئافا مظەمەؾ ػانی
كاساق(;?= )7=?=-7ؾەٌڵەثی كاساقی ؾامەلقانؿ .ؾاٌای ًە سۆقسیا هكؾ ؾان ةنێ ةە ؾەهەاڵثی ئێكان ةەهەق ٌاڵثەهەیؿا ،ةەاڵَ
سۆقسیەهان ئەَ ؾاٌاییەیان ڕەثوكؾەٌە ،ىەقةۆیە ًە  78ئەیًٌٍی ;?=7ؾا ىێكًی ةۆ هەق سۆقسیا ؾەهجپێوكؾ ٌ ثەفٌیوی پایجەػجی
ؾاگیكهكؾ .ؾٌای ئەٌە ڕٌٌهەهان هٍپایەهیان ةۆ ًێؿانی ئێكانیەهان ناقؾ ،ئەَ هٍپایە ناٌچەهانی ؾەقةەنؿ ٌ ةاهۆ ٌ گەنشەیان
ؾاگیكهكؾ ،ةەاڵَ ؾٌای مكؾنی كەهیەقی ڕٌٌهی هاثكینی ؾٌٌەَ ٌ ىاثنی پاٌڵی یەهەَ(<?= )7>87-7ڕٌٌهەهان پاًەهٌەیان هكؾ.
ًەالیەهی ثكەٌە ؾٌای هٍژقانی ئافا مظمؿ ػانی كاساق ًە هاڵی =?= 7پاًای سۆقسیا پەنای ةۆ ڕٌٌهەهان ةكؾ ٌ ؾاٌای ىاٌهاقی
ًێوكؾن .ئەمە ةیانٌٍی ؾایە ؾەهح ڕٌٌهەهان ،ىەقةۆیە هٍپای ئەَ ٌاڵثە ةەةیانٌٍی پاقێمگاقیوكؾن ًە ٌاڵثی سۆقسیا ثًفٌیوی
پایجەػجی ؾاگیكهكؾ .ؾٌای ئەٌەی كەیوەق ئەًووانؿەقی یەهەَ(ٌ 2)7>8;-7>87ەن كەیوەقی ڕٌٌهیا ؾەهح ةەهاقةٌٍ ،ڕٌٌهەهان
ةەفەقمانی ناٌةكاٌ ًە  78ئەیًٌٍی  7>87ةەًێٍەیەهی فەقمی سۆقسیایان ةە ٌاڵثەهەیانەٌە ًوانؿ ،ةەاڵَ ئەًووانؿەقی ةكای ىیكاهٌی
پاًای سۆقسیا ؾژی ڕٌٌهەهان ٌەهجایەٌە ٌ پەنای ةكؾە ةەق ئێكان ٌ ؾٌای ئەٌەی لانی ناثٍانێ ڕٌٌهەهان ثێى ةٌوێنێ .پەناةكؾنی
ئەًووانؿەق ةۆ ؾەقةاقی ئێكان ةٌٍە ىۆی هەقىەڵؿانی مٌمالنێی ٌ ًەڕ ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا هە ًە هاڵی 7>8:ەٌە ؾەهجیپێوكؾ
ثا هاڵی  7>79ی ػایانؿ ،هە ًەڕاهجیؿا ئیكانیەهانیٍ ػۆیان ًە ةیانٍیەن ؾەگەڕان ثا ؾژی ؾاگیكهكؾنی سۆقسیا ًەالیەن ڕٌٌهیا
ةٍەهجنەٌە(ةیات ;== ،79>: ،؛ اطمؿ 97 ،7?>; ،؛ اًگًٍی 89-88 ،888? ،؛ ئًطمًؾ ٌ مٍقاؾ.)=9 ٌ <;-<: ،8877 ،
ئەًووانؿەقی یەهەَ كەیوەقی ڕٌٌهیا ًە هەقەثای هاڵی 7>8:ؾا هٍپایەهی ةەهەقهكؾایەثی ژەنەقاڵ هیویانۆڤ ڕەٌانەی ةًقهی
كەفلال هكؾ ،ناٌةكاٌ ثٍانی ًاقەهانی گەنشە ٌ ًًٍی هە ؾانیٌجٍانەهەی مٍهڵامن ةٌٍن ةگكێح .فەثع ؽٌی ًای كاساق ىەقگیم
پێٌتینی ًەڕێوی ؾقێژ ػایەنی نەؾەهكؾ ٌ پێیٍاةٌٍ ًە ڕێی ؾانٍهجانەٌە ئەَ هێٌەیە چاقەهەق ؾەةێ .ةەَ نیالە نامەیەهی ةۆ
فەقمانؿەی ڕٌٌهەهان نٍهی ٌ ناڕەلایی ًە ةەقامتەق ؾاگیكهاقیەهانیان ًە كەفلال ؾەقةڕی ،فەقمانؿەی ڕٌٌهەهان ىیچ ٌەاڵمێوی
 2ئەًووانؿەقی یەهەًَ :ە نێٍان هااڵنی (7>8;-7>87ل) كەیوەقی ڕٌٌهیا ةٌٍە ٌ ڕۆڵی گەٌقەی ًە ڕٌٌؾاٌەهانی ئەٌقٌپا ىەةٌٍەً .ە ثەمٍلی هاڵی =7>8ؾا ڕێوەٌثنی (ثٌوح)ی ًەگەڵ ناپٌیۆنؿا
ةەهجٍە ،ةەمەةەهجی ؾاةینوكؾنی ئاًجی ةۆ ئەٌقٌپا .ةەاڵَ ؾٌای ئەٌەی ناپٌیۆن ًە هاڵی 7>78ؾا پەالماقی ڕٌٌهیای ؾا ،ئەًووانؿەقی یەهەَ ًە ؾژی ٌەهجایەٌە ٌ ةٌٍە ىاٌپەیامنی ةكیجانیا ،ىەقةۆیە
ناٌةكاٌ ڕۆڵی ةەقچاٌی ةینیٍە ًە هەٌثنی ناپٌیۆنؿا .ىًقٌهىا یەهێى ةٌٍە ًە هاقەهجەقە هەقەهیەهانی هۆنگكەی ڤیەننا هً ًە هاڵی ;7>7ؾا ةًهرتاٌه .ةۆ لانیاقی لیاثك ةڕٌانە( :نەٌاق ٌ نەؽنەؽی:888? ،
;ٌ 78ؾٌاثك ؛ نٍاق ٌ سامي اًؿینٌ 978 ،7??8 ،ماةؾؿىا).
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فەثع ؽٌی ًای نەؾایەٌە ٌ ةەفەقمانی كەیوەق ؾقێژەی ةەؾاگیكهاقیەهانؿاً .ەالیەهی ثكەٌە پەناةكؾنی ئەًووانؿەقی ةكای ىیكاهٌی
پاًای سۆقسیا ٌ ژماقەیەهی لۆق ًە مٍهڵامنانی كۆكال ٌای ًە فەثع ؽٌی ًا هكؾ هە ئەَ ةاةەثە ةەگكنگ ؾاةنێ ٌ فەقمانی ةًهٍپاهًی
هكؾ ةەقەٌ كەفلال ٌ ئالەقةایشان ةڕٌن ٌ ًە نێٍان هٍڕەهانیؿا ؽتان میكلای ةۆ فەقمانؿەی هٍپا ىەڵتژاقؾ(ًمیم >; ،79>< ،؛
اًؿمتٌیٌ 7:9 ،888; ،ماةؾؿىا).
هیویانۆڤ ؾٌای گكثنی گەنشەٌ ًًٍی ىەڕەًەی ًە فەقمانڕەٌایی ئیكەٌان ٌ كەقەةاـ هكؾ ،ئًمانً ًە ىاٌهاقییەهانی فەثع ؽٌی ًا
ةێ ىیٍا ةتٌٍن ةۆ الی ػۆی ڕایوێٌان ،ئەمەي مانای ؾەهجپێوكؾنی ًەڕی ڕاهجەكینە ةٌٍ ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا .فەثع ؽٌی ًا
ةەةیوجنی ئەَ ىەٌاڵە ؽتان میكلای ةۆ پێٌگكثن ًە ڕٌٌهەهان ٌ ٌەقگكثنەٌەی كەاڵی ئیكەٌان ڕاهپاقؾ .ؽتان میكلا ؾٌای
ڕێوؼوجنی هٍپاهەی ًە ئالەقةایشان ةەقەٌ ًاقی ئیكەٌان ةۆ هەقهٍثوكؾنی مظەمەؾػان كاساق طاهمی ئیكەٌان هە ػۆی ثەهٌیمی
هیویانۆڤ هكؾةٌٍ ةەڕێوەٌت(اًجیانیً .)<<?-<<> ،79>9 ،ە ئاهامی ًەڕێى هە ًە نێٍان هٍپای ئێكان ةەهەقهكؾایەثی ؽتان میكلا
ٌ هٍپای ڕٌٌهیا ةەهەقهكؾایەثی هیویانۆڤ ًە هۆثاییًهانی هاڵی  7>8:ڕٌٌیؿا ،هٍپای ئێكانی ًوا ،هەقەڕای ئەٌەی هە ژماقەیان
لیاثك ةٌٍ ًە هٍپای ڕٌٌهیاً .وانی هٍپای ئێكان فەثع ؽٌی ًای ناچاق هكؾ پەنا ةۆ ناپٌیۆن ةەقێح هە ىاٌهاقی ةواتً ،ە ئەنشامی
ٌثٍێژی نێٍانیان ڕێوەٌثننامەی فنونٌجاین ًە نێٍان فەڕەنوا ٌ ئێكان ًە ئایاقی هاڵی =7>8ؾا ٌاژٌٌ هكا ،ةەگٍێكەی ئەَ
ڕێوەٌثننامەیە ناپٌیۆن ؾانی نا ةەٌەی هە سۆقسیا ةەًێوە ًە ػاهی ئێكان ٌ ؾەةێح ڕٌٌهەهان ؾەهجی ًێيەڵتگكن ٌ ةڕیاقیؿا ًەهەق
ىاٌهاقیوكؾنی هٍپای ئێكانً ،ەةەقانتەقؾا ئێكانیەهان ىەمٌٍ ىاٌاڵثیانی ةكیجانی ًە ٌاڵثەهەیان ؾەقةوەن ٌ ؾەةێح ًە ئەگەقی ىێكًی
فەڕەنوی ةۆ هەق ىینؿهجان ڕێگە ةؿەن ةەةەهاقىێنانی ػاهەهەیان ًەالیەن فەڕەنویەهانەٌەً .ەڕاهجیؿا هٍپای ئێكان ةەؾقێژایی
ًەڕی ؾژی ڕٌٌهەهان ةە ؾەهح هەمی چەن ٌ ثەكەمەنی ٌ نەةٌٍنی ڕاىێنانی هەقةالی ٌ ثۆپ ٌ ناڕێوی هٍپاهەیەٌە ؾەینااڵنؿ ،ةە
پێچەٌانەٌە هٍپای ڕٌٌهەهان هٍپایەهی ڕێوؼكاٌ ٌ پڕ چەن ةٌٍن ،هە ىەق ئەمەي ىۆهاقیى ةٌٍە ثاٌەهٍ ئێكانیەهان پەنا ةۆ
فەڕەنویەهان ةەقن ةۆ ئەٌەی ًە ةٍاقی ًاقەلای هٍپایی ٌ چەن ٌ چۆڵ ىاٌهاقییان ةوەن(اًٌظف 7: ،888;،؛ اًگًٍی8: ،888? ،
؛ اًشاف.)7>7 ،888> ،
فەثع ؽٌی ًا ًە پایجەػجەٌە چاٌؾێكی سەنگەهانی كەفلالی ؾەهكؾ ،پێنص ىەلاق هٍاقەی ةۆ ىاٌهاقیوكؾنی ؽتان میكلای هٍڕی
ناقؾ ٌ ػۆًی ةۆ ةەىێمهكؾنی هٍپا ةًقهٌ ئالەقةایشان ڕۆیٌح ،ؽتان میكلا ٌ هٍپا ثالەهەی ًە ىەمٌٍ الیەهەٌە فٌاقیان ػوجە
هەق هیویانۆڤ ،ناٌةكاٌ هاثێى لانی ناثٍانێ ًە ئیكەٌان مبێنێجەٌە ةەناچاقی ةەقەٌ ثًفٌیى هٌایەٌە ،ةەَ ًێٍەیە ًەڕەهانی هاڵی
 7>8:ئەنشامێوی یەهالیی ًێ نەهەٌثەٌەً .ێكەٌە ئاگكی ًەڕ ماٌەی چٍاق مانگ هٍژایەٌە .ؾٌای ئەٌەی هیویانۆڤ ًە پێٌڕەٌی
هكؾن ةەقەٌ ئالەقةایشان ةێ ىیٍا ةٌٍ ةیكی هكؾەٌە هە پەالماقی هەناقەهانی گًیالن ةؿات ،ئەگەق ةجٍانێ ؾاگیكی ةوات ؾەثٍانێ
ثاقانیٍ ةگكێً ،ەَ ةاقٌؾۆػەؾا طٍهمڕانی ًاقی ًًٍی ًە كەقەةاـ ةەىۆی ػیانەثی ژماقەیەن ًە ئەقمەنەهان ٌ نەگەیٌجنی
پێؿاٌیوجی سەنگی ًەالیەن ئێكانەٌە ئەَ ناٌچانەیی ةەثەٌاٌی ثەهٌیمی هیویانۆڤ هكؾ(ـٌكی .)7;? ،79>: ،ةەگكثنی ئەٌ ٌیالیەثانە
ًەالیەن ڕٌٌهەهانًٌه ًە هاڵی ; 7>8ئاگكی سەنگ ساقێوی ثك ىەڵگیكهایەٌە ،ىەقةۆیە فەثع ؽٌی ًا فەقمانی گكنجەٌەی ًاقی
ًًٍی ؾاً ،ەگەڵ گەیٌجنی ؽتان میكلا فەقمانڕەٌای ًاقی ًًٍی ىەاڵت ٌ ؾاٌای یاقمەثی ًە هیویانۆڤ هكؾ ،ناٌةكاٌ ژماقەیەن
هەقةالی ةۆ یاقمەثیؿانی ناقؾ ٌ ؾٌای گەیٌجنی هٍپای ڕٌٌهی ةۆ گیالن ٌ ةەىۆی ةەقگكی ػەڵوی ناٌچەهە ٌ ةەىۆی نەةٌٍنی
ػۆقان ٌ پێؿاٌیوجی هٍپاً ،ەَ ؾۆػەؾا ڕٌٌهەهان ناچاق ناٌچەهەیان سێيێٌح(اًجیانی.)<<? ،79>9 ،
هیویانۆڤ ؾٌای گەڕانەٌەی ًە گیالن ٌ ةێ ىیٍا ةٌٍنی ًە ئیكەٌان ةڕیاقیؿا ئەمشاقە ًە مٍكان ٌ هەناقی ؾەقیای كەلٌین پەالماقی
ئێكان ةؿاتً ،ەٌ هاثەؾا ؽتان میكلا ةە پەًە ػۆی گەیانؿە گەنشە ٌ ثٍانی ًاقەهە هۆنجڕۆڵ ةواثەٌە ٌ ةۆ گكثنی ًًٍی ڕۆیٌح ٌ ةۆ
پاقێمگاقیوكؾن ًە ةاهۆ ٌ ثاًٍ ٌ ًێكٌان هەقهكؾەهانی ثكی ڕاهپاقؾ ،طٍهمڕانی ةاهۆ ًاقەهەی ًە ةەقامتەق ڕٌٌهەهان ةەةاًی
پاقاهح ةٌٍ ،ؾاٌای یاقمەثی ًە ؽتان میكلا هكؾً ،ەَ ؾۆػەؾا هیویانۆڤ هە ًە ىەمٌٍ الیەهەٌە ًووجی ػٍاقؾ ٌ ثكهی ىەةٌٍ
گەماڕۆ ةؿقێ ،ةۆیە ػۆی گەیانؿە ةاهۆ ثا ةجٍانێ طٍهێن كًٍی ػان ىەڵؼەڵەثێنێ ٌ ةیواثە ؾۆهجی ػۆی ،طوێن كٌی ػان ةەفێڵ
هیویانۆڤی ةانگيێٌح هكؾ ةۆ كەاڵی ةاهۆ ةۆ ئەٌەی كەاڵهە ثەهٌیمی ناٌةكاٌ ةواتً ،ەهاثی گفجٍگۆهكؾنؿا یەهێى ًە هەهە نمیوەهانی
طوێن كًٍی ػان هیویانۆڤی هًٍح(اًجیانی .)<=8-<<? ،79>9 ،ةەَ ًێٍەیە ًە هاڵی < 7>8پاي ئەٌەی مەثكهی هیویانۆڤ
ًەهەق ئێكان نەما ،ؾەٌڵەثی ڕٌٌهیا هەقهكؾەیەهی ثكی ةەناٌی گۆؾٌٌیچ ؾانا ،ئەمە هەقەڕای ئەٌەی ىێمێوی لۆقی ةۆ كەفلال
ناقؾ(ئەؾیتًٌٍٍؽەقا.)9=8 ،888> ،
فەقمانؿەی ثالە ىەٌڵیؿا ئاًجی ًەگەڵ ؽتان میكلا ةوات  ،ئەمە ىاٌهات ةٌٍ ًەگەڵ ىاثنی نٍێنەقانی ناپٌیۆن ةۆ ئێكان .گاقؾان
نٍێنەقی ناپٌیۆن ةەگەیٌجنی ةۆ ثاقان ؾەهجیوكؾ ةەسێتەسێ هكؾنی پیالنەهانی ناپٌیۆن ٌ ناٌةژیٍانی هكؾن ًە نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكانؿا،
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ىەٌڵەهانی گاقؾان ةێ هٌٍؾ ةٌٍن ،چٍنوە گۆؾٌٌیچ سگە ًە هات هًٍنت نیالی ثكی نەةٌٍ(اًجیانی .)<=8 ،79>9 ،گاقؾان نٍێنەقی
ناپٌیۆن ًە ٌثٍێژ ًەگەڵ گۆؾٌٌیچ ٌ فەثع ؽٌی ًا ةەقؾەٌاَ ةٌٍ ،ةەاڵَ فەثع ؽٌی ًا ًەگەڵ ئاًجەٌایەهؿا نەةٌٍ هە ةە كالانشی
ڕٌٌهیا ثەٌاٌةێ ٌ لەقەقمەنؿی گەٌقەي ئێكان ةێ .ةۆیە ًە هۆثاییًهانی هاڵی >7>8ؾا فًقمانؿهی هًقةالی ڕٌٌهی گۆؾٌٌیچ ًەناهاٌ
ىێمەهانی ػۆی ًە كەقەةافەٌە ةەقەٌ ئیكەٌان ةكؾٌ ئەَ ًاقەی گەماڕۆؾا ،ةەاڵَ هٍپای ڕٌٌهیا ةەًواٌی هٌایەٌەً ،ەالیەهی ثكەٌە
ًەناٌچەهانی ةاهٍ ٌ ؾەقةەنؿیٍ هٍپای ڕٌٌهیا ًوان ٌ فەقمانؿەی ڕٌٌهەهان ناچاق ةٌٍ هٍپاهەی ةەقەٌ گەنشە ةوٌێنێجەٌە ،ئەَ
ًووجەی گۆؾٌٌیچ ةٌٍە ىۆی ئەٌەی ًە پۆهجەهەی ؾٌٌق ةؼكێجەٌە ًە سێگای ئەٌ ثكموٍڤ هكایە فەقمانؿەی هٍپای ڕٌٌهیا ًە
كەفلال(ًمیم ?8->? ،79>< ،؛ اًجیانی.)<=7 ،79>9 ،
ًە هاثێوؿا ًەڕ ًە نێٍان ئێكانٌ ڕٌٌهیا ؾەهجیپێوكؾەٌە ،فەڕەنویەهان ةەىۆی ئیمماهكؾنی ڕێوەٌثننامەی ثٌوح ًەگەڵ ڕٌٌهیا
ىەڵٍێوجیان ةەقامتەق ئێكان گۆڕاٌ ًە ئێكان چٌٍنە ؾەقەٌە .ؾٌای ةەهجنی ڕێوەٌثننامەهە ناپٌیۆن گاقؾانی ئاگاؾاقهكؾەٌە ةۆ هۆثایی
ىێنان ةەًەڕی نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا ىەٌڵی ثەٌاٌ ةؿات ،ةەاڵَ ةێ ئەنشاَ ةٌٍ ،ةۆیە گاقؾان ناچاق ةٌٍ ثاقان سێ ةيێڵێ ٌ
ئەفوەقە فەڕەنویەهانیٍ ًە هٍپای ئێكان هٌانەٌە(أطمؿ :8-:7 ،7?>; ،؛ اًتؿیكیٌ 8= ،888? ،ماةؾؿىا) .ةەاڵَ ًەٌ هاثەؾا
ئینگٌیمەهان ػۆیان ًە ئێكان نمیى هكؾەٌە ٌ ًەهاڵی ? 7>8ڕێوەٌثنێویان ًەگەڵ ةەهنت ٌ ،ةەڵێنان ةە ئێكانیەهانؿا هە یاقمەثیان ةؿەن
ًە ًەڕەهانیان ؾژی ڕٌٌن(اهالَ نیا.)7?< ،79>9 ،
ًە ةەىاقی هاڵی ? 7>8ساقێوی ثك پەالماقی ڕٌٌهەهان ًە كەقاةاـ ٌ ئیكەٌان ؾەهجیپێوكؾەٌە ،فەثع ؽٌی ًا ػۆی ةە ةیوح ىەلاق
هەقةالەٌە ةەقەٌ ثەٌقێم ڕۆیٌح ٌ هٍڕەهەًی مظەمەؾ ؽەًی میكلا ةە ةیوح ىەلاق هەقةالەٌە ةۆ ىاٌهاقیوكؾنی ؽتان میكلا
ڕۆیٌح .ئەنشٍمەنی فەقمانؿەیی هەقةالی ةڕیاقیؿا ًە ؾٌٌةەقە ًەگەڵ ڕٌٌهیا ًەڕ ةوكێ ةەپێی ئەَ ةڕیاقە مظمؿ ؽٌی میكلا
ڕاهپێكؾقا ةۆ ةەقەی ثًفٌیى ٌ ؽتان میكلاي ةەقەی گەنشەی پێ هپێكؾقاةٌٍ ٌ ،فەثع ؽٌی ًاي ًە هەناق ڕٌٌةاقی ئاقان سێگیك
ةٌٍ ثا ًە هاثی پێٍیوجؿا ةەىانای هٍڕەهانییەٌە ةچێح(اًتؿیكیٌ 8= ،888? ،ماةؾؿىا) .هاثێى هە ىێمەهانی ئێكان گەیٌجنە ناٌچەهانی
مٍفان ٌ هٍڵجان ئاٌا ًەڕ ؾەهجیپێوكؾ ًە نێٍان ىەقؾٌٌ هٍپاؾاً .ەَ ًەڕەؾا ڕٌٌهەهان ًوان ٌ هٍپای ئێكان ةەىاٌهاقی ئەفوەقە
ئینگٌیمەهان هەقهەٌثنی ةەؾەهح ىێنا ،ثكموٍڤی فەقمانؿەی هٍپای ڕٌٌهیا ًە كەفلال ؾٌای ئەَ ثێوٌوانە ةەناچاقی پاًەهٌەی
هكؾ ٌ گەڕایەٌە ثًفٌیى(ئەؾیتًٌٍٍؽەقا .)9>=-9>< ،888> ،ةۆیە ًە ئەنشامی ئەَ ًووجە ىێمەهانی ڕٌٌهیا ًە هەناقەهانی
ڕٌٌةاقی ئاقان ٌ ؾەٌقٌةەقی هٌانەٌە ٌ مظەمەؾ ؽەًی میكلا ىەنؿێى ًە ٌیالیەثەهانی ؾەٌقٌٌةەقی ثًفٌیوی ػوجەٌە ژێك
هۆنرتۆڵی ػۆی .ؽتان میكلاي فەقمانؿەی ڕٌٌهەهانی ًە گنشە گەماڕۆؾا ،ةەاڵَ ةەىۆی ىاثنی لهجان ٌ پچڕانی پەیٍەنؿی ًەگەڵ
ناٌچەهانی ثك ةێ ئەنشاَ ةەقەٌ ئاقان گەڕایەٌە ٌ ًەناٌچەی گٍگچای ًەگەڵ مظەمەؾ ؽەًی میكلا ةەیەن گەیٌجنًٌه .ئەَ ىێكًە
ةێ ئەنشامانە ىێمەهانی ئێكانی ةێ ىێم هكؾ ،ىەق ةۆیە ةەًەهانی ةاًٍق ٌ ڕۆژىەاڵثی كەفلال هەٌثەٌە ؾەهح هٍپای ڕٌٌهیا ٌ
ڕێگەی ةەقەٌ پێٍ چٌٍن ًە ؽتان میكلا گیكا(اًگًٍی.)8; ،888? ،
ؾٌای ئەٌە ًە هاڵی  7>78فەقمانؿەی ڕٌٌن هاثالڕۆفووی ةەپالنێوی ٌقؾ ؾەهجی ةە پەالماق هكؾەٌە ،ؽتان میكلا ىەق ًەَ هاڵەؾا
ًە ؾەٌقٌةەقی ئیكەٌان ًە ًەڕی ئەهالنؿٌل لیاثك ًە نیٍەی ىێمەهانی ػۆی ًە ؾەهجؿاً ،ە ڕٌٌةاقی ئاقان پەڕیەٌە ٌ ثا ثەٌقێم
هٌایەٌە ،ةۆیە ىێمەهانی ڕٌٌهیا ؾەهجیان ةەهەق ئیكەٌانؿا گكتً ،ەٌ هەقەٌةەنؿەؾا ةاڵٍێمی ئینگٌیم ىاثە ناٌ ةاةەثەهە ٌ لەمینەی
ةەهجنی ڕێوەٌثننامەی ئاًجی ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیای ػۆًوكؾ ،ئەمەي ؾٌای ئەٌەی ڕٌٌن ٌ ئینگٌیمەهان ةٌٍن ةە ىاٌپەیامن
ؾژی ناپٌیۆن ًە ئەٌقٌپاً ،ێكەٌە ةكینانیەهان فٌاقیان ةۆ هەق ڕٌٌهەهان لیاثكهكؾ ثاٌەهٍ ًەگەڵ ئێكانؿا ڕێووەٌن .ؾٌای ؾەهپێوكؾنی
گفجٍگۆهانی ئاًجی هە ىەقچەنؿە ماٌەیەن ؾقێژەی هێٌا ،ةەاڵَ ًە ئەنشامؿا ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ًە ;8ی ثرشینی یەهەمی هاڵی
7>79ؾا ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیاؾا ئیمما هكا .ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ئێكان ؾەهجی ًە ٌیالیەثەهانی كەقاةاـ ،گنشەً ،ێكٌانً ،وی،
ؾەقةەنؿ ،ةاهۆ ،ةەًی ةاهٍقی ثاًٍ ،ىەقٌەىا ئێكان ؾەهجی ًە ثەٌاٌی سۆقسیا ٌ ؾافوجان ىەڵگكت ٌ ةكیاقیؿا چیرت ؾاٌای ئەَ
ناٌچانە نەهاثەٌەً .ەةەقانتەقؾا ڕٌٌهەهانیٍ ةەڵێنان ةە ئێكانیەهانؿا ىاٌهاقی ؽەةان میكلای هٍڕی فەثع ؽەًی ًا ةوەن ةۆ ٌەقگكثنی
ؾەهەاڵت ًە ئێكان ًەؾٌای ةاٌهیً .ەالیەهی ثك ةڕیاق ًەهەق ئەٌە ؾقا هە ڕٌٌهیا مافی ىەیە هە هەًجی سەنگی ًە ؾەقیای كەلٌینؿا
ىەةێح .ىەقٌەىا ةڕیاق ًەةاقەی ئاهایی ةٌٍنەٌەی پەیٍەنؿی ةالقگانی نێٍانیان ٌ گەڕانەٌەی ئەٌ پەیٍەنؿیە ةۆ ؾۆػی پێٍ سەنگ
ؾقاً .ەالیەهی ثكهٌه ةڕیاقؾقا هە ػەڵوی ڕٌٌهیا ةۆیان ىەةێ ةە ئالاؾی ىاثٍچۆی ةالقگانی ةوەن ًە ناٌ ػاهی ئێكان ٌ گٍمكگی هەق
ةالقگانانی ڕٌٌن ًە ئێكان ًە ; %لیاثك نەةێ(ةۆ لانیاقی لیاثك ةڕٌانً :اًٌظف 7; ،888; ،؛ اًشاف 7>8-7>7 ،888> ،؛ ئەطمەؾ ٌ
مٍقاؾ =; ،8877 ،؛ قالی .):?9 ،79=; ،ةەَ ًێٍەیە ئێكان ًە ػًٍی یەهەمی سەنگ ًە ؾژی ڕٌٌهیا ؾۆڕا ٌ ةە هەپانؿنی پەیامنی
گٍڵوجان ةەهەقیؿا هۆثایی ىات.
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هەقچاٌە مێژٌٌییەهان ئەَ ًووجەی ئێكان ةە ًووجێوی هًٍنؿە ةۆ ؾەهەاڵثؿاقانی كاساقی ىەژماق ؾەهەن ،هە ًەقاهجیؿا
ةەًێوی گەٌقەی ؾەگەڕایەٌە ةۆ نەةٌٍنی هەقهكؾەی ةەىێم ةۆ هەقپەقًجیوكؾنی ًەڕەهان ٌ ةٌٍنی گەنؿەڵیەهی لۆق ًە ناٌ
فكەمانڕەٌایانی كاساق ٌ ةەسۆقێى ةێ ةان ةٌٍن ًە ؾۆڕانؿنی ػاهی ئێكان ٌ نەةٌٍنی چەن ٌ ثەكەمەنی ٌ ةٌٍنی كەیكانی ؾاقایی ٌ
ىەقٌەىا هٍپای ئێكان ًەهەق ًێٍالی هالهیوی ػۆی ماةٌٍەٌە ،ةە پێچەٌانەٌە هٍپای ڕٌٌن هٍؾی ًە پێٌوەٌثنی ةٍاقی هٍپایی
ًە ئەٌقٌپا ٌەقگكثتٌٍ(اًشاف.)7>:-7>8 ،888> ،
ئێكانیەهان ػۆیان ًە سێتەسێوكؾنی ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ؾەؾلیەٌە ٌ ڕٌٌهەهانیٍ ةەقؾەٌاَ فٌاقیان ؾەػوجە هەقیان،
هەچی ئێكان مەةەهجی ةٌٍ پٌٌٍیەن ةؿات ٌ ڕێوەٌثنەهەیان ٌەن ئاگكةەهجێ ثەماًا هكؾٌٌە ٌ ساقێوی ثك ػۆیان ةۆ ػًٍێوی ثكی
ًەڕ ئاماؾە هكؾٌٌه  ،چٍنوە ئێكاینەهان ًە ةنەڕەثؿا ئاماؾە نەةٌٍن ؾەهح ًەٌ ىەمٌٍ ػاهە ةۆ ڕٌٌهەهان ىەڵتگكن .ةكیجانیەهانیٍ
ىانی ئێكانیەهانیان ؾەؾا ػۆیان ًە سێتەسێوكؾنی ڕێوەٌثنەهە ةؿلنەٌە ٌ ًەژێكەٌە ةەڵنیان ةە ئێكان ؾاةٌٍ هە ًەهاثی ىەڵگیكهانەٌەی
سەنگ یاقمەثیان ةؿەن .ؽەةان میكلاي ؾەهجیوكؾ ةەؾٌٌةاقە مەًلپێوكؾن ٌ ةنیاثنانەٌەی هٍپای ئێكانی ًەهەق ًێٍالی ئەٌقٌپی ٌ
ىێنانی چەن ٌ ڕاىێنەقی ةیانی .ىەقٌەىا ةەىۆی مكؾنی كەیوەق ئەًووانؿەقی یەهەَ ٌ هەقىەڵؿانی ئاژاٌە ًە ڕٌٌهیا ػٍاهجی
ئێكانی ةۆ ػًٍی ؾٌٌەمی ًەڕ ًەگەڵ ڕٌٌهیا لیاؾی هكؾ .ىەقةۆیە ىەمٌٍ ئەَ ىۆهاقنەٌەی لەمینەی سەنگی ڕەػوانؿ ٌ ًەٌ ئاهامؿا
ًە هاڵی < 7>8ػًٍی ؾٌٌەمی ًەڕ ًە نێٍانیان ؾەهجیپێوكؾەٌٌە(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ ?=-?8 ،8877 ،؛ اًشاف.)7>;-7>: ،888> ،
هەٌاثە ؾٌای ڕێوەٌثنی گٍڵوجان مٌمالنێی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكان ةەقؾەٌاَ ةٌٍ ،ئەمەي هاثێى ةەؾەقهەٌت هە نٍێنەقێوی
ڕٌٌهەهان ةەناٌی یەقمیٌۆڤ هەقؾانی ئێكانی هكؾٌٌ ٌ ؾاٌای ًە ئێكان هكؾ ًە ًەڕی ؾژی ؾهٌڵًثی ؽٍهامنی ئێكان پٌجی ڕٌٌهیا
ةگكێح ٌ ىەقٌەىا ئێكان ڕێگە ةە هٍپای ڕٌٌهیا ةؿات ًە ػاهی ئەٌانەٌە ىێكي ةوەنە هەق ػەڵوی ػٍاقلَ ،چٍنوە چەنؿ
ةالقگانێوی ڕٌٌهیان ئالاق ؾاةٌٍ ٌ ئێكان ڕێگە ةەهكانەٌەی نٍێنەقایەثی ةالقگانی ڕٌٌهی ًە ًاقی ڕەًح ةؿات ٌ ڕٌٌهیا هەهێوی
ةاٌەڕپێوكاٌی ػۆی ةۆ ؾەهح نیٌانوكؾنی هنٍقی ثاًٍ ؾانێ ،ةەاڵَ ئێكان ثەٌاٌی ئەَ ؾاٌاهاقیانەی ڕٌٌهیای ڕەت هكؾەٌە،
ةەةیانٍی ئەٌەی ًە پەیامنی گٍڵوجانؿا نەىاثٌٍە ،ئەمەي نیگەقانی لۆقی الی ڕٌٌهەهان ؾقٌهجوكؾ(قالی.):?9 ،79=; ،
سێی ةاهە هەقچاٌە مێژٌٌییەهان ئاماژە ةەٌە ؾەهەن هە هەقەثایی هەقىەڵؿانی مٌمالنێی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ًە ئێكان
ؾەگەڕێجەٌە ةۆ ؾٌای ةەهجی قێوەٌثننامەی گٍڵوجان ،ةەاڵَ ةەىۆی مٌمالنێوانی ئەٌقٌپا ٌ ناپٌیۆن ٌ مەًقٍڵتٌٍنی ىێمە
ئەٌقٌپیەهان ةە ناپٌیۆنەٌە ،ئەَ مٌمالنێیەی ڕۆژىەاڵثی ةە ًاقاٌەی ىێٌجەٌە ،ثا ئەٌ هاثەی ػًٍی ؾٌٌەمی ًەڕ ًە نێٍان ئێكان ٌ
ڕٌٌهیا هەق ىەڵؿەؾاثًٌهً .ێكەٌە مٌمالنێی نیٍان ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ًەهەق ئێكان ٌ ؽٍهامنیٍ ثٍنؿ ؾەةنەٌەٌ .اثە ةەىۆی ئەٌەی
ًەنێٍان هااڵنی  7>7;-7>78ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا ًە ئەٌقٌپا ىاٌپەیامن ةٌٍن ةۆ ًەناٌةكؾنی ناپٌیۆن ،ةۆیە مٌمالنێ نێٍانیان ةە ئاًوكا
ؾەقنەهەٌت ،ىەقچەنؿە ًەَ ماٌەیەؾا ڕٌٌهەهان پەیامنی گٍڵوجان ةەهەق ئێكان ٌ ةٍػاقهجیان ةەهەق ؾەٌڵەثی ؽٍهامنیؿا هەپانؿ،
ةەاڵَ ةكیجانیەهان ئەَ هاقەیان ةە مەثكهی ةۆ هەق ػۆیان ثەماًا نەهكؾٌٌە(هاڵعٌ 78> ،888? ،ؾٌاثك؛ ىەقٌەىا ةڕٌانە ،أٌلثٍنا،
ٌ <>> ،7??8ماةؾؿىا).
 9-9خىلی دووەمی جەنگی نێىان ئێران و ڕووسیا
ڕٌٌهیا ًەٌ ؾەهج وەٌثانەی هە ًە ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ةە ؾەهجی ىێناةٌٍ ؾڵؼۆي ةٌٍ ،ةەاڵَ فەثع ؽٌی ًا هە ةەًێوی
لۆقی كەفلالی ًە ؾەهح ؾاةٌٍ ٌ هێ مٌیۆن ػەڵوی مٍهڵامنی ئێكان هە ؾانیٌجٍی كەفلال ةٌٍن هەٌثە ژێك ؾەهەاڵثی ڕٌٌهیا،
ةۆیە نەیؿەثٍانی ػۆی ڕالی ةوات هە ئەٌ ڕێوەٌثننامەیە كتٍڵ ةواتً .ەةەقئەٌە ئێكانیەهان ًەالیان ػۆیانەٌە ئەٌ پەیامنەیان ةە
ئاگكةەهجێى ؾەلانی ةۆ ئاماؾەهكؾنی هٍپایەهەیان ةۆ ًەڕێوی ثك ًەگەڵ ڕٌٌهەهان ،ڕٌٌهەهانیٍ ًە ىەًێى ؾەگەڕان هنٍقی
ػۆیان فكاٌان ةوەن ٌ ڕٌٌةاقی ئاقان ةوەنە هنٍقی نێٍانیان(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ.)=: ،8877 ،
ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان هنٍقی نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ئێكانی ةەثەٌاٌی یەهالی نەهكؾەٌە ،نمیى ئیكەٌان ٌ ؾەقیاچەی گۆگچە ةەًێى ًەٌ
لەٌیە هنٍقیانە ةٌٍ هە ئێكان ةە ىی ػۆی ؾەلانی ،ىەقٌەىا ناهۆهی ًە هنٍقی ئالەقةایشانیٍ ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیاؾا ةەقؾەٌاَ
ةٌٍ .ىەقچی ؾانیٌجٍانی ثاًٍ ةٌٍن ًە ؾەهەاڵثی ڕٌٌهەهان ڕالی نەةٌٍن ؾاٌایان ًە فەثع ؽٌی ًا هكؾ ڕٌٌةەڕٌٌیان ةتێجەٌە ،ئەمە
ىاٌهات ةٌٍ ًەگەڵ هەقىەڵؿانی ناڕەلایی مٍهڵامنان ًە كەفلال ةەثایتەثی ؾٌای ؾەقهەٌثنی ًۆقًی گەًی ؾافوجان ٌ چیچانوجان
ةە هەقهكؾایەثی ًێؽ ًامیٍ ًە هاڵی ( 7>88ةۆ لانیاقی لیاثك ًەَ ةاقەیەٌە ةڕٌانە ،ةكىانٌ = ،8887 ،ؾٌاثك) .هە هەقەثا ؾاٌای
گەڕانەٌەی ئەٌ ناٌچانەیان ةۆ هەق ئێكان ؾەهكؾ .ىەمٌٍ ئەمانانە ٌایان ًە فەثع ؽٌی ًا هكؾ ةۆ ٌەقگكثنەٌەی ٌیالیەثە ًە ؾەهح
چٌٍەهان ػۆی ةۆ سەنگێوی ثك ًەگەڵ ڕٌٌهیا ئاماؾە ةوات(اًجیانی <=? ،79>9 ،؛ اًشاف.)7>8 ،888> ،
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هەقەثا فەثع ؽٌی ًا ًەگەڵ ژماقەیەن ًەهەقهكؾەهانی هٍپا هۆةٌٍنەٌەیەهی نيێنی ئەنشامؿاً ،ەَ هۆةٌٍنەٌەیەؾا ةڕیاقی چٌٍنە
ناٌەٌەی ًەڕێوی ثالە ًەگەڵ ڕٌٌهیا ؾقا ،ةەثایتەثی ؾٌای ئەٌەی ًە هااڵنی  7>8<-7>8:چەنؿ ًەڕێى ًەهەق هنٍقی نێٍانیان
ڕٌٌیؿاةٌٍ ،ةۆیً ؾٌای ًووجيێنانی ٌثٍێژەهانی ئاًجی ساقێوی ثك ًەڕ ًە هاڵی < 7>8ؾەهجیپێوكؾەٌە(اطمؿ 879 ،7?>; ،؛ اًگًٍی،
? .) 8< ،888هەٌاثە چەنؿ ىۆهاقێى ىەڵگیكهانؿنی ًەڕەهەی ػێكاثك هكؾً ،ەٌانە پاڵپٌجی ثەٌاٌی ةكیجانیەهان ةۆ ئێكان ٌ ىەقٌەىا
ثێوچٌٍنی ةاقٌؾۆػی ناٌػۆی ڕٌٌهیا ٌ هەقىەڵؿانی مٌمالنێی ًەهەق ؾەهەاڵت ؾٌای مكؾنی ئەًیووانؿەقی یەهەَ ًەهاڵی ;،7>8
ئەمەي ئێكانیەهانی گەیانؿە ئەٌ ئەنشامەی هە ؾەثٍانن هٍؾ ًەٌ ؾەقفەثە ٌەقةگكن ةۆ گێڕانەٌەی لەٌییە ؾاگیكهكاٌەهانیانً .ەالیەهی
ثكەٌە مەال ٌ پیاٌانی ئاینی فٌاقێوی لۆقیان ًەهەق فەثع ؽەًی ًا ؾقٌهجوكؾةٌٍ ةۆ ؾەهجوكؾن ةە سیياؾ ؾژی هافكان ٌ چەنؿین
ػۆةەػٌی ًیؾە ًە ؽێكاق ٌ ئەهفەىان ٌ ثاقان ٌ ناٌچەهانی ثكەٌە ػۆیان گەیانؿە ئالەقةایشان ٌ ؾاٌاهاقی سیياؾیان ةەقل
هكؾەٌە(اًٌظف.)7> ،888;،
ئامانشی ئێكانیەهان ًًًًڕ ىەڵٍەًانؿنەٌەی ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ٌ ثۆڵە هەنؿنەٌە ًە ڕٌٌهەهان ةًٌٍ ،ە ةەقامتەقؾا
ڕٌٌهەهان ىەٌڵیان ؾەؾا هێٌەهانیان ًەگەڵ ئێكان هۆثایی پێ ةيێنن ٌ ىەٌڵی فكاٌانوكؾنی هنٍقیان ثا ڕٌٌةاقی ئاقان ةؿهن،
ڕٌٌهەهان ىەٌڵیانؿا هٌٍؾ ًەٌ ةاقٌؾۆػە ئاةٌٍقی ٌ هیاهیە ٌەقگكن هە ًە ئێكانؿا ىەةًٌٍ ،ەىەمان هاثؿا ڕٌٌهەهان هاقیان ؾەهكؾ
ًە پێناٌ ؾٌٌةەقەهی ػوجنە ناٌ ػێڵەهانی ئێكان هە ؾژی كاساقەهان ةٌٍن ٌ پڕ چەهیان ؾەهكؾن .ىەقٌەىا ڕٌٌهەهان هٍؾیان ًە
ًەڕی نێٍان ئێكان ٌ ؽٍهامنیەهانیٍ ٌەقگكثٌٍە ةۆ فكاٌانؼٍالی ػۆیان ،ةۆیە هاثێى ًە هاڵی  7>87سەنگ ًە نێٍان ؾەٌڵەثی
ؽٍهامنی ٌ ئێكان ڕٌٌیؿا ،هٍپای ڕٌٌهیا ئەَ ىەًەی كۆهجەٌە ٌ ؾەهجی گكت ةەهەق ةەًێى ًەٌ ناٌچانەی هً ًە نێٍان یەقیڤان ٌ
ؾەقیاچەی گٍگچە ؾقێژ ؾەةنەٌە .ڕٌٌهیا ئًٌ ناٌچانًی ٌەن ةەًێوی ًە لەٌی ػۆی طیواب هكؾةٌٍ ،هە ئێكان ةەگٍێكەی ڕێوەٌثنی
گٍڵوجان ؾەةٌٍ ؾەهجی ًێ ىەڵتگكێح .ئەمەي ةٌٍە ىۆی هەق ًەنٍێ ؾقٌهجتٌٍنی هێٌە ٌ گكفح ًە نێٍانیانؿا(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ،
 =: ،8877؛ أٌلثٍنا <=8 ،7??8 ،؛ اًٌظفً .)7>-7= ،888; ،ەالیەهی ثكەٌە مەال ٌ پیاٌانی ئاینٍ ػەڵى ٌ ؾەهەاڵثؿاقانیان ةەقەٌ
ًەڕ ٌ سیياؾ ىانؿەؾا ةۆ هەنؿنەٌەی ئەٌ ناٌچانەی ڕٌٌهیا ؾاگیكی هكؾةٌٍن ،ئەمەي ىۆهاقێوی ثك ةٌٍ ةۆ ؾٌٌةاقە
ؾەهجپێوكؾنەٌەی ًەڕ ًە نێٍان ئێكان ٌ ڕٌٌهیا(قالی.):?: ،79=; ،
فەثع ؽەًی ًا ؽتان میكلای هٍڕی ةۆ ةەقەهانی سەنگ ڕاهپاقؾ ،ؽتان میكلا ةە ؾەهجپێوكؾنی ًەڕێوی نٍێ ؾژ ةە ڕٌٌهیا
ىەٌڵیؿا ًە هەقٌەت ٌ هامانی ٌاڵثەهەی ةۆ لیاؾهكؾنی هٍپا هەڵى ٌەقةگكێ ،ىەقٌەىا ىەٌڵیؿا ةۆ ڕاهێٌانی ىەنؿێ ًە ىۆلەهان
ثٍنؿٌثیژی ةەهاقةێنێ ،ةەاڵَ ًە هاقەهەیؿا هەقهەٌثٌٍ نەةٌٍ(ئەڤیكیانۆڤ .):8-9? ،888: ،هەقەثای پالنی سەنگی ئێكان ةەیاقمەثی
سەنەقاڵە ةكیجانیەهان ؾاڕێژقاةٌٍ ،هە ػۆی ؾەةینیەٌە ًە ىێكًوكؾن ةۆ هەق ئەقمینیای ڕۆژىەاڵت ٌ ئەلەقةایشانی ةاهٌٍق ٌ سۆقسیا.
ةەگٍێكەی پالنەهە هەقەثا ئێكان ًە كۆڵی یەهەمەٌە ىێكًی ؾەهكؾە هەق ًاقی ًًٍە ٌ گەنشە ٌ ئەقمینیای ڕۆژىەاڵت ٌ كۆڵی
ؾٌٌەَ ىێكي ةٌٍ ةۆ هەق ًاقی ثاًٍ ،ىێمی ئەَ ىێكًە لۆقةەیان هٍاقە ةٌٍن ٌ ًە ًاقی ئەقؾەةیٍ هۆهكاةٍنەٌە .ىەقچی
ڕٌٌهەهانیٍ ةٌٍ هەقەثا ئاماؾەهاقیان ةۆ سەنگەهە نەهكؾةٌٍ .هًقهثا هٍپای ئێكان ةەىاٌهاقی مٍهڵامنانی ٌیالیەثە ًەؾەهح
چٌٍەهان ثٍانیان چەنؿ ًٍێنێى ٌەن ناٌچەهانی ئیكەٌان ٌ ؾەقیاچەی گٍگچە ٌ كەقەةاـ ٌ ثاًٍ ؾەهح ةەهەقاةگكن .پاًان
ةەنؿەقی ًنوكان ٌ ؾٌاثك هاًیانیان گكت ػەڵوی ةاهۆي ةەىۆی هەقهەٌثنەهانی هٍپای ئێكان ٌقەیان ةەقلةٌٍە ٌ ؾەهجیان ةەًۆڕي
هكؾ ٌ ڕٌٌهەهانیان ؾەقهكؾ .ىەقٌەىا ئێكانیەهان ثٍانیان ةەىاٌهاقی ئەًووانؿەق میكلا هٍڕی پاًای سۆقسیا ىەمٌٍ لەٌییەهانی
نێٍان ئیكەٌان ٌ ثەفٌیى ًە ڕٌٌهەهان ٌەقگكنەٌە ،ؽتان میكلا ًە ةەقەی كەقەةاـ فەقمانڕەٌایی ئەَ ناٌچەیەی ًوانؿ ٌ كەاڵی
ًًٍی گەماقۆؾا ،گەماقۆؾانی ًًٍی ؾقێژەی هێٌا ٌ ڕٌٌهەهان ىەٌڵیانؿا ًە ثەفٌیوەٌە هٍپا هۆةوەنەٌە ٌ ًە ةەػجی ةاًی
ڕٌٌهەهان ًەٌهاثەؾا ًەڕەهانی ڕٌٌهیا ٌ ؽٍهامنی هۆثایی پێ ىاثتٌٍ ،یەهێى ًەهەقهكؾە ةەناٌةانگەهانی ڕٌٌن ةەناٌی پاهویٍیچ
فەقمانؿەیی گٌجی ڕٌٌهیای ًە كەفلال پێ هپێكؾقا (اًجیانی <>7-<>8 ،79>9 ،؛ اًشاف.)7><-7>; ،888> ،
پاهویٍیچ ؾٌای هۆهكؾنەٌەی ىێمە پەقي ٌ ةاڵٌەهانی ڕٌٌهیا ًە كەفلال ؾژی هٍپای ئێكان ؾەهجی ةە ىێكي هكؾهٌه ،ناٌةكاٌ ثٍانی
ًە نمیى گەنشە هٍپای ئێكان ثێى ةٌوێنێ ٌ هەقهكؾەی هٍپای ئێكان مظەمەؾ میكلا هٍڕی ؽتاهی میكلا ةە ؾیٍ ةگكێ ،ةەاڵَ ؾٌاثك
ڕلگاقی ةٌٍ(اطمؿ .)87< ،7?>; ،هاثێى ئەٌ ىەٌاڵە ةە ؽتان میكلا گەیٌح ؾەهجی ًەگەماڕۆی ًًٍی ىەڵگكت ٌ ڕٌٌی هكؾە
گەنشە ،گەیٌجە ناٌچەهە ڕٌٌهەهان ًە گەنشە ٌ ناٌچەهانی ؾەٌقٌةەقی ػۆیان كایم هكؾةٌٍ(ئەؾیتًٌٍٍؽەقا.)::9 ،888> ،
پاهویٍیچ ؾٌای ئەٌ هەقهەٌثنە ىێكًی هكؾە هەق كەاڵ نیمامیەهانی ئێكانً .ەالیەهی ثكەٌە هٍپای ڕٌٌهیا ًە ؾەٌٌقٌٌةەقی كەقەةاـ
ٌ ئیكەٌان ىێمەهانی ئێكانی ػوجە ژێك گەماقۆیەهی ثٍنؿەٌەً ،ە ًەڕە ػٍێناٌی ٌ ةەقؾەٌامەهانی نێٍان ىەقؾٌٌال ًە ئیكەٌان ٌ ثاًٍ
ٌ ًنوكان ىێمەهانی ئێكان ًوانً ،ە ئەنشامؿا ڕٌٌةاقی ئاقان ٌ ؾەٌقٌٌةەقی هەٌثە ؾەهجی فەقمانؿەی ڕٌٌهەهان ،ؽتان میكلا ةاكی
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ىێمەهانی ثكی ًەهەقؾاق ئاةاؾ سێگیك هكؾ ،ؾٌای ئەٌەی ًەگەڵ ىێمەهانی ڕٌٌهیا هەٌثنە ڕٌٌةەڕٌٌةٌٍنەٌەیەهی ثٍنؿ ٌ ػٍێناٌی ًە
ئاهامؿا هەقؾاق ئاةاؾیٍ هەٌثە ؾەهح فەقمانؿەی ڕٌٌهەهان ،ىێمەهانی ئێكان ةەگٌجی ًە هەناقی چەپی ڕٌٌةاقی ئاقان ةۆ ناٌ
ئالەقةایشان هٌانەٌە .سێی ةاهە ثٍنؿثكین ًەڕەهان ًە ئەیًٌٍی هاڵی = 7>8ةەڕێٍەچٌٍ هاثێى هٍپای ڕٌٌهی ثٍانی هٍپای ئێكانی
ًە ةەقی كۆكال ةەثەٌاٌی گەماقۆی ةؿات ٌ ؾٌای ثێوٌوانؿنی چٌٍەنە ناٌ ًاقی ثەٌقێمەٌە ،ئەمەي ؾٌای ًەڕێوی ػٍێناٌی،
ًێكەٌە ئێكانیەهان ةۆیان ڕٌٌن ةٌٍەٌە ةەقؾەٌاَ ةٌٍن ًە ًەڕ هاقەهاثی ةەؾٌاٌە ؾێح ،ةۆیە ةەناچاقی ًە هۆثاییؿا ؽتان میكلا
نٍێنەق ێوی ةۆ الی ڕٌٌهەهان ناقؾ ؾاٌای ؾانٍهجانی ًێوكؾً .ەَ هاثەًؿا ةاڵٍێمی ئینگٌیم ًە ثاقان لیاثك ًەفەثع ؽٌی ًا ًە پێٌڕەٌی
هٍپای ڕٌٌهیا ؾەثكها ،چٍنوە فكاٌانتٌٍنی لیاثكی ؾەهەاڵثی ڕٌٌهەهان ًە ؾژی ةەقژەٌەنؿی ئینگٌیمەهان ةٌٍ(اًجیانی<>9 ،79>9 ،
؛ اًشاف 7>< ،888> ،؛ قالیً .):?; ،79=; ،ەڕاهجیؿا گەیٌجنی هٍپای ڕٌٌن ةە ًاقی ثەٌقێمی پایجەػجی ىەقێمی ئالقةایشان
ػاڵی یەهالهەقەٌەی ئەَ ًەڕە ةٌٍ ًە ةەقژەٌەنؿی ڕٌٌهەهان.
ًە ئەنشامی ئەَ فٌاقانە ئێكان ةەناچاقی ًەگەڵ ڕٌٌهیا ڕێوەٌثننامەیەهی ثكی ةەناٌی ثٍقهامنشای ًە ًٍ 88ةاثی > 7>8مۆقهكؾ،
ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ئێكان ؾەهجی ًە ٌیالیەثەهانی یەقیڤان ٌ نەػشەٌان ةۆ ڕٌٌهەهان ىەڵگكتً .ەگەڵ ثەٌاٌی ئەٌ ناٌچانەی
هە ڕٌٌهیا ًە ػًٍی یەهەمی ًەڕی نێٍانیان گكثتٌٍنی ،ةەمەي ڕٌٌهەهان ةەثەٌاٌی ؾەهجیان ةە هەق كۆكالؾا گكت .ىەقٌەىا
ڕٌٌةاقی ئاقان ةەىێڵی هنٍق ًە نێٍانیانؿا ؾیاقیوكا .ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ؾەةٌٍ ئێكان پێنص مٌیۆن ثٍمەن ةەًێٍەی كەقل ٌەن
لیانی سەنگی ةؿات ةە ڕٌٌهیا ،هە ئەمەي ؾٌاثك ئێكانی ناچاقهكؾ كەقل ًە ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ٌەقةگكێ ٌە ىۆهاقێویٍ ةٌٍە ةۆ لیاثك
ؾەهجٍەقؾانی ئەَ ؾٌٌ ٌاڵثە ًەهاقٌةاقی ناٌػۆی ئێكان .ىەق ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثننامەیە ةالاڕەهانی ئێكان ةەڕٌٌی ةالقگانەهانی
ڕٌٌهؿا هكانەٌە .ىەقٌەىا ئێكان ةەیەهشاقی ٌالی ًە ؾەقیاٌانی ًە ؾەقیای كەلٌین ىێنا ،ةۆیە ڕێوەٌثننامەی ثٍقهامنشای
هەقهەٌثنێوی ةالقگانی گەٌقە ةٌٍ ةۆ ڕٌٌهەهان ،ؾٌای ئەٌەی ئێكان ڕالی ةٌٍە ًەهەق ئەٌەی هە ڕٌٌهیا ػۆی ةڕی گٍمكگ ًەهەق
ىاٌقؾە ٌ ىەناقؾە ةۆ ناٌ ئێكان ؾیاقی ةوات ،ئەمەي ؾٌای ئەٌەی ڕٌٌهەهان هەقةەهح هكان ًە ؾەهح نیٌانوكؾنی
كٍنوٍڵەگەهانیان ًە ًاقە ئێكانیەهان ةەئاقەلٌٌی ػۆیان .ىەق ةەپێی ئەَ ڕێوەٌثنە ڕەٌەنؿی ڕٌٌهی ًە ئێكان ؾەهوەٌثنی لۆقی
ةەؾەهح ىێنا ،ؾٌای ئەٌەی ىاٌاڵثیانی ڕٌٌهی ًەناٌ ئێكان هەقةەهح هكان ًە ةالقگانیوكن ٌ مافە ؾاؾٌەقییەهانیان(قالی،79=; ،
<? :؛ ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ =; ،8877 ،؛ اطمؿ 899 ،7?>; ،؛ مەؾەنی 78 ،8887 ،؛ اًشافً .)7>=-7>< ،888> ،ەالیەهی ثك ؾٌای ئەَ
قێوەٌثننامەیًی ڕٌٌهە هان ٌ قێوەٌثننامەهانی ثك ًەگەڵ ةكیجانیەهان ژماقەیەهی لۆق كٍنوٍڵؼانەی ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا ًە ًاقەهانی
ئێكان هكانەٌە ،ئەمەي ةٌٍە ىۆی ئەٌەی ئەَ كٍنوٍڵؼانانە ةٌٍنە پەناگە ٌ كەاڵی نەیاقنی ؾەهەاڵثی ئێكان ٌ ىەقیەن ًە ڕٌٌهیا ٌ
ةكیجانیا ةۆ فٌاقػوجە هەق طوٍمەثی ئێكان ًە هاثی پێٍیوجؿا هٍؾیان ًێٍەقگكثٌٍە (مەؾەنی.)77 ،8887 ،
مێژٌٌنٍهان پێیان ٌایە ىەقؾٌٌ ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ٌ ثٍقهامنشای ؾٌٌ گٍقلی هًٍنؿە ةٌٍن ةەق ئێكان هەٌثن ٌ ثەنانەت
هەقةەػۆی ٌ هەقٌەقی ئێكانیان ػوجە ةەق مەثكهی ڕٌٌهیا ،ئەمەي ةەىۆی ئەٌ سیاٌگە لۆقەی ڕٌٌهەهان ًە ئێكان ةە ؾەهجیان
ىێنا ًەڕٌٌی هیاهی ٌ ئاةٌٍقییەٌە ،ىەق ئەمەي ةٌٍە ىۆی ةەقؾەٌاَ لیاؾةٌٍنی ؾەهەاڵثی ڕٌٌهەهان ًە ئێكان ثا هۆثایی هەؾەی
نۆلؾە ،ئەمەي ٌایوكؾٌٌە ىەنؿێى ًە هەقچاٌەهان ٌای ةۆ ؾەچن هە ًە ؾٌای ئەَ ؾٌٌ ڕێوەٌثنەٌە ئێكان چی ثك ٌەن لًيێمیى ًە
ناٌچەهە طیواةی ةۆ نەهكاٌە(ئەطمەؾ ٌ مٍقاؾ =; ،8877 ،؛ اًشاف 7>= ،888> ،؛ أٌلثٍنا.)<=8 ،7??8 ،
ئەٌەی ثێتینی ؾەهكێ لۆق ةەػێكایی هاقیگەقی ئەَ قێوەٌثنە ًەهەق ئێكان ؾەقهەٌت هە ػۆی ؾەةیینەٌە ًە ؾەهجٍەقؾانی ڕٌٌهی
ًە هاقٌةاقی ئێكان ٌ ناڕەلایی ثٍنؿی ػەڵى ةەثایتەثی چینی ىەژاق ،ئەمەي ؾٌای ئەٌەی طوٍمەت ةاسێوی لۆقی ًەهەق هەپانؿن
ةۆ ؾانەٌەی كەقەةٌٍی ًەڕی ڕٌٌهەهان .ئەمە ٌایوكؾٌٌ ڕكێوی لۆق ًەالیەن ػەڵوەٌە ؾژی ڕٌٌهیا پەیؿاةێً .ەَ هاثەًؿا ىەنؿێى
ًە هاقةەؾەهجانی ؾەٌڵەت ىانی ػەڵویان ؾەؾا ةۆ ىەڵگیكهانەٌەی ػًٍیوی ثكی ًەڕ ؾژی ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیەهانیٍ ؾەهجیان ًەَ
ةاقٌؾۆػەؾا ىەةٌٍە .ىەق ئەمەي ٌایوكؾ ػەڵوی ىەڵتوٍثنە هەق ةاڵٍێمػانەی ڕٌٌهیا ًە ثاقان ةاڵٍێم گكیتایؿۆڤ ٌ ثەٌاٌی
ئەٌانەی ًەگەڵیؿا ةٌٍن ًە ًٍةاثی هاڵی ?ً 7>8ەالیەن ػەڵوەٌە هٍژقان ،هە مەال ٌ پیاٌانیٍ ئاینی ڕۆڵیان ىەةٌٍ ًە ىانؿانی
ػەڵى ؾژی ةاڵٍێمی ڕٌٌهی ًە ثاقان ،لۆقی نەماةٌٍە ةتێجە ىۆی ىەڵگیكهانی ػًٍێوی ثك ًەڕ ًە نێٍانیان ،ةەاڵَ ؾٌاثك هێٌەهە
چاقەهەقهكا ،ئەمەي ؾٌای ئەٌەی ةەىۆی ئەٌ ڕٌٌؾاٌەٌە فەثع ؽەًی ًا ةەفەقمی ؾاٌای ًێتٍقؾنی ًە ڕٌٌهیا هكؾ(قالی،79=; ،
=? :؛ اًگًٍی 8= ،888? ،؛ اًٌظف 88-7? ،888; ،؛ اًجیانی <>>-<>= ،79>9 ،؛ اطمؿ.)== ،7?>; ،
ٌەن پێٌرت ةاهی ئەٌەمان هكؾ هە قێوەٌثننامەی گٍڵوجان نەةٌٍە ىۆی هەقىەڵؿانی مٌمالنێی ئەٌثۆ نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیا ًە
ئێكان ،ئەمەي ةەىۆی ئەٌەی ئەٌ هات ئەَ ؾٌٌ ؾەٌڵەثە پێوەٌە ىاٌپەیامن ةٌٍن ةۆ ًەناٌةكؾنی ناپٌیۆن ًە ئەٌقٌپا ،ةەاڵَ ؾٌای
ئەٌەی ًە ًەڕی هااڵنی < 7>8>-7>8ڕٌٌهەهان ةەهەق ئێكانؿا لاڵتٌٍن ٌ قێوەٌثننامەی ثٍقهامنشای ةەهەق ئێكان هەپانؿً ،ێكەٌە
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ؾەهەاڵثی ڕٌٌهیا ًەناٌ ئێكانؿا ثا ؾەىات ڕٌٌی ًە لیاؾةٌٍن هكؾ ،ئەمەي ةٌٍە مایەی نیگەقانی ةكیجاینا ٌ هەقىەڵؿانی مٌمالنێی
ثٍنؿ ًە نێٍان ڕٌٌهیا ٌ ةكیجانیاؾا ،هە ثا هۆثایی هەؾەی نۆلؾە ؾەهەاڵثی ڕٌٌهی ًەناٌ ئێكان ٌ ثًنانًت ؾهٌڵًثی ؽٍهامنیٍ ڕٌٌی
ًە ىەڵوٌان هكؾ ٌ ةكیجانیەهانیٍ ةەقەنگاقی ئەمە ةٌٍنەثەٌە ،چٍنوە ػاهی ئێكان ٌ ؾهٌڵًثی ؽٍهامنی هەةاقەت ةە ةكیجانیا لۆق
گكنگ ةٌٍن ٌ ؾەهەٌثنە هەقە ڕێگەی ؾەهەاڵثی ةكیجانی ًە ىینؿهجان ٌ لیاؾةٌٍنی ؾەهەاڵثی ڕٌٌهیان ةەمەثكهی ڕاهجەٌػۆ ةۆ
هەق ػۆیان لانیٍە(قضائی 78: ،79=; ،؛ هاڵع .)798-798 ،888? ،ةەَ ًێٍەیە ئەَ مٌمالنێیە ةەؾقێژایی هەؾەی نۆلؾە ڕٌٌی ًە
لیاؾةٌٍن هكؾٌٌە.
ًەقاهجیؿا مٌم النێی نێٍان ٌاڵثە لًيێمەهان ًە ئێكان ةٌٍە ىۆی ئەٌەی ئەَ ٌاڵثە ىاٌهەنگی ػۆی ثەٌاٌ ًەؾەهح ةؿات ٌ ٌەن
ةٍهەڵەیەهی ًێياثٌٍ ،ئەمەي ةٌٍە ىۆی ئەٌە ئێكان ةەىەلاقەىا هیٌۆمەثك ًە ػاهی ػۆی ًەؾەهح ةؿات ،ئەمەي هاقگەقی ػكاپی
ةۆ هەق ؾاىاثٌٍی ئەٌ ٌاڵثە ىەةٌٍە .هەٌاثە ةەىۆی ئەٌ مٌمالنێیەٌە ئێكان ةەثەٌاٌی ىاٌهەنگی ػۆی ًەؾەهجؿاةٌٍ ٌ ىەقساقە ةە
ئاقاهجەی الیەن ؾەسٍالیەٌە .ئەٌەثا ؾٌای ًە ؾەهجؿانی ةاهٍقی ٌاڵثەهەی ئەمشاقە ةە ئاقاهجەی ڕٌٌهەهان ٌ ةۆ ئەٌەی كەقەةٌٍی
ػاهە ًەؾەهچٌٍەهەی ةواثەٌە ًە هاڵی  7>99پەالماقی ىەقێمی ىڕاثی ئەفقانوانی ؾا ،ڕٌٌهەهانیٍ ةۆ ًەةیكةكؾنەٌەی
ًووجەهانیان ٌ ةۆ ئەٌەی ئێكانیەهان ةیك ًە ًەڕێوی ثك ًەگەڵ ئەٌان نەهەنەٌە ،ىانیان ؾەؾان ةۆ ئەٌەی پەالماقی ىەقێمی ىڕات
ةؿەن .ئەمە سگە ًەٌەی ڕٌٌهەهان ةیكیان ًەٌەی هكؾەٌە ؾٌای ؾاگیكهكؾنی ىڕات ًەالیەن ئێكانەٌە ئەٌان ؾەثٍانن هٍنوٍڵگەقی
ػۆیان ًەٌێ ؾامەلقێنن ،ةەمەي ؾەثٍانن ًەىینؿ نمیى ةتنەٌە مەثكهی ةۆهەق ؾەهەاڵثی ةكیجانی ؾقٌهح ةوەن ،هە ئەمەي ةٌٍە
سێگەی ناڕەلای ثٍنؿی ةكیجانیەهان ،چٍنوە ئەٌان ئەفقانوجانیان ةە ىێڵی ةەقگكی ةۆ ؾەهەاڵثی ػۆیان ًە ىینؿهجان ئەژماق ؾەهكؾ ٌ
پێیان ٌاةٌٍ ىەقە ىێمیى ؾاگیكی ةوات ؾەةێجە مایەی مەثكهی گەٌقە ةۆ هًق ئەٌان .ىەقچەنؿە فەثع ؽەًی ًا ٌیوجی ًەهەق
هاقەهەی ةەقؾەٌاَ ةێـح ،ةەاڵَ ؾٌای فٌاقێوی لۆقی ةكیجانیەهان هٍپای ئێكان ًە هۆثایی هاڵی ً 7>99ە ىڕات هٌایەٌە ،ئەمەي
یەهێوی ثك ةٌٍ ًە ًووجەهانی ئێكان ةەق ًە مكؾنی فەثع ؽەًی ًا ًە  89ثرشینی یەهەمی  ،7>9:هە ؾەچٌٍە ػانەی مٌمالنێی نێٍان
ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیا هەق ئێكان(كاؾق 799 ،8887 ،؛ اًتؿیكی.)7;َ ،888? ،
ئـەنجـام
ًًئًنشامی ئًَ ثٍێژینًٌهیًؾا ةًَ ئًنشامانًی ػٍاقهٌه گًیٌجین،
 -7پەیٍەنؿی ئێكان ًەگەڵ فًڕەنوا ًە ماٌەی فەقمانڕەٌایی فەثع ؽەًی ًای كاساقؾا(>?=ً )7>9:-7ە هەق ئەٌ ةنەمایە ةٌٍە هە فًڕەنوا
ةجٍانێ ىاٌهاقی ئێكان ةوات ةۆ ؾەقچٌٍن ًەٌ ًەڕەی هە ًەگەڵ ڕٌٌهیا ثێیوەٌثتٌٍ ،ةەاڵَ مەةەهجی فەڕەنویەهان پان نەةٌٍە،
ةەڵوٍ ًە هەق ةنەمای ةەقژەٌەنؿی ٌ ةەًێٍەیەهی ثەهجیوی هاقیان هكؾٌٌە ،ىەقةۆیە ًە ماٌەیەهی هٍقثؿا ڕێوەٌثنی فنونٌجاینی ةە
ثٌوح ًەگەڵ ڕٌٌهەهان گۆڕییەٌە ،هە ئەمەي مانای ٌاةٌٍ فەڕەنویەهان ڕٌٌؾاٌەهانی ئەٌقٌپایان ةەالٌە گكنگرت ٌ هرتاثیشی ثك
ةٌٍ ًە چاٌ ئێكان ٌ ڕۆژىەاڵت ةەگٌجی.
 -8ىەقچی ةكیجانیەهان ةٌٍ ٌقؾثك ىەڵوٍهەٌثیان ًە گەڵ ئێكانؿا هكؾٌٌە ،چٍنوە ئەٌان مانەٌەیان ًە ڕۆژىەاڵت ال گكنگ ةٌٍ ،ئەمەي
ًەةەق ئەٌ پێگەیەی ًە ىینؿهجان پەیؿای هكؾةٌٍ ٌ ىەٌڵیان ؾەؾا ةەقەٌ ئێكان ٌ هەنؿاٌ ٌ ؾەٌڵەثی ؽٍهامنی لیاثك ةوٌێحً .ەالیەهی
ثكەٌە ةكیجانیەهان ثێتینی ئەٌەیان هكؾٌٌه هە مٌمالنێی ؾاىاثٌٍی ئەٌان ًە ئێكان ًەگەڵ ڕٌٌهیاؾایً نەن فًڕەنوا ،ةۆیە ئەٌان
ةەؾٌای ئەٌەٌە ةٌٍن ڕێوەٌثنی هرتاثیشی ٌ ؾٌٌق مەٌؾا ًەگەڵ ئێكانؿا ةتەهنت ،ئەمەي ؾەةٌٍە ةنەمایەن ةۆ ىەڵوٌان ةًقهٌ
هەنؿاٌ ٌ ناٌچەهانی ثكی ڕۆژىەاڵت .ىەقٌەىا ةكیجانیەهان ةۆیە ةەچاٌی گكنگیەٌە ؾەیان ڕٌانیە ئێكان ،ةەىۆی ًٍێنی هرتاثیشی
ئێكان ًەةەق نمیوی ئێكان ًە ىینؿهجان ٌ ثكهی ىەڵوٌانی ؾەهەاڵثی ڕٌٌهی ًە ئێكان ،ةۆیە ةەقؾەٌاَ ؾۆهجایەثی ئێكانیان ال گكنگ
ةٌٍە.
 -9ڕٌٌهەهان ؾٌای ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجانی ًە هاڵی  ٌ7>79ثٍقهامنشای هاڵی >ً 7>8ە گەڵ ئێكانؿا ،ثٍانیان پێگەی ػۆیان ًە ئێكان
ثەٌاٌ ةەىێم ةوەن ،ئەمەي ٌایوكؾةٌٍ ڕٌٌهەهان ؾٌای ؾاگیكهكؾنی ػاهێوی لۆق ًە كەفلان ةیك ًە پەقپێؿانی ؾەهەاڵثی ئاةٌٍقی ٌ
ةەقژەٌەنؿی هرتاثیشی ػۆیان ًە ئێكان ةوەنەٌە .ؾٌای ةكؾنەٌەی ؾٌٌ ػًٍی ًەڕ ًە ئێكان ٌ ؾٌای ىەقؾٌٌ ڕێوەٌثننامەی گٍڵوجان ٌ
ثٍقهامنشای ،ڕٌٌهی ا ؾەهەاڵثی ًە ئێكان لۆق پەقەی هەنؿ ،ئەٌەي ىۆهاقێى ةٌٍ ةۆ ئەٌەی ىەٌڵی ؾەهجوەٌثنی ئیمجیالاثی ئاةٌٍقی
ٌ هیاهی ٌ هرتاثیشی لیاثك ةؿات ،هە ًە نیٍەی ؾٌٌەمی هەؾەی نۆلؾە ةەًێوی لۆقی ؾەهجەةەق هكؾ ًًٌانً ئیمجیالاثًهانی ڕاهێٌانی
ىێڵی ئاهن ٌ هكؾنًٌهی ةانى ٌ ؾاقایی ٌ هًقةالی ٌ ثا ؾهگاثً ڕۆڵی ڕٌٌهًهان ًًؾانانی ًایًهانی كاساق ،ةەاڵَ ئەٌەی ثەگەقە ةٌٍە
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ًە ةەقؾەَ ڕٌٌهەهانؿا ةكیجانیا ةٌٍه ،ىەق ئەمەي ةٌٍە ىۆی ئەٌە ًە نیٍەی ؾٌٌەمی هەؾەی نۆلؾە ئەَ ؾٌٌ ٌاڵثە ثٍنؿثكین
مٌمالنێی یەهرت ًەئێكانؿا ةوەن.
 -:ؾهثٍانین ةڵێێن ًًهۆثایی ئًٌ مٌمالنێیًی ًًهًقؾهمی فًثع ؽًًی ًاؾا ًًهًق ئێكان ؾقٌهح ةٌٍ ًًنێٍان فًڕونوا ٌ ةكیجانیا ٌ
ڕٌٌهیاؾاًً ،هۆثاییؿا ئێكان لهقهمًنؿی یًهًَ ةٌٍ ةًىۆی ئًٌهی چًنؿین ناٌچًی ًًؾههجؿا ىًقٌهن ًًَ ثٍێژینًٌهیًؾا ڕٌٌن
هكاٌهثًٌهًً .الیًهی ثك ؾههجٍهقؾانی ةكیجانیا ٌ ڕٌٌهیای ًًناٌ ئێكانؿا لیاؾهكؾ ،ئًمًي ًًپًالماقؾانی ًاقی ىڕات ًًهۆثاییًهانی
ؾههًاڵثی فًثع ؽًًی ًاؾا ؾهقهًٌت.
لیستی سەرچاوەكان
یهكهم :كتێبه كىردییهكان
 -7ئەطمەؾ ،ئیرباىیم ػەًیٍ ٌ مٍقاؾ ،ػەًیٍ ؽەًی  ،مێژٌٌی ئ ێكان ٌ ثٍقهیا ثٍێژینەٌەیەن ًە مێژٌٌی ثالە ٌ ىاٌچەقغ ،ٌ ،ةەىاؾین سەالي
موجەفا ،پێؿاچٍنەٌەی ،ؾ.مظەمەؾ ؽەةؿٌڵاڵ هاهەهٍق ،چاپؼانەی ڕۆژىەاڵت ،ىەًٌێك.8877 ،
 -8ئەؾیتًٌٍٍؽەقا ،میكلا ڕەًیؿ ،مێژٌٌی ئەفٌاق ،ٌ ،هەالطەؾین ئاًجی ،چاپؼانەی ًڤان ،هٌێامنی.888> ،
 -9ئەڤیكیانۆڤ ،پ.ی ،هٍقؾ ًە سەنگی ڕٌٌهیا ًەگەڵ ئێكان ٌ ثٍقهیاؾا ،ٌ ،ئەفكاهیاٌ ىەٌقامیً ،ەةاڵٌهكاٌەهانی مەهجەةی ةیكٌ ىۆًیاقی (ی.ن.ن)،
هٌێامنی.888: ،
 -:ئەمین ،نەًٌیكٌان موجەفا ،هٍقؾ ٌ ؽەسەَ مێژٌٌی هیاهی هٍقؾەهانی ئێكان ،چاپی هێیەَ ،چاپؼانە ڕٌٌن ،هٌێامنی.888= ،
; -ةاكی ،مظەمەؾ ط مە ،میكنٌینی ئەقؾەاڵن ،ةاةان ،هۆقان ًەةەڵگە نامەی كاساقؾا ??= ،7>:>-7چاپؼانەی ٌەلاقەثی پەقٌەقؾە ،ىەًٌێك.8888 ،
< -ثەكلٍي ،مظەمەؾ هٍىەیٍ ،مێژٌٌی ؾەٌڵەثی هەفەٌیً ،ٌ ،اػەٌان مظەمەؾ ،چاپؼانەی ڕۆژىەاڵت ،ىەًٌێك.8878 ،
= -هاڵع ،لەهی ،ڕیٌەی هاقیگەقییەهانی ةكیجانیا ًە میوۆپۆثامیاؾا ،ٌ ،هامیٍ مظەمەؾ كەقؾافی ،چاپؼانەی ڕەنص ،هٌێامنی.888? ،
> -ؽتؿاًلاؾق ،ؾ.ؽِمح ةكىان اًؿین ،ڕەگ ٌ ڕیٌە ٌ ڕەىەنؿەهانی مٌمالنێی ڕٌٌهیا ٌ چیچان،ٌ ،ڕێؿاق ئەطمەؾ ،ىەًٌێك.8887 ،
? -كاؾق ،نالنال مظمؿ ،میكنٌینیەهانی ڕۆژىەاڵثی هٍقؾهجان ًەهەقؾەمی فەقمانڕەٌایی كاساقەهانؿا ،چاپی یەهەَ ،چاپؼانەی ٌەلاقەثی پەقٌەقؾە،
ىەًٌێك.8887 ،
 -78مەؾەنی ،طٍهێنی ،هٍقؾهجان ٌ هرتاثێژی ؾەٌڵەثان ،ةەقگی ؾٌٌەَ ،چاپی یەهەَ ،چاپؼانەی ٌەلاقەثی قۆًنتیكی ىەًٌێك.8887 ،
 -77موجەفا مظەمەؾ هكیم ،پەیٍەنؿییە ؾەقەهییەهانی ئێكان ًە هەقؾەمی ناقؾ ًای ئەفٌاقی < ،7=:=-7=9چاپی یەهەَ ،چاپؼانەی مٍهكیانی،
ىەًٌێك.887: ،
 -78نەٌاق ،ؽتؿاًؾمیم هٌیامن ٌ نەؽنەؽی ،ؽتؿاًظمیؿ ،مێژٌٌی ىاٌچەقػی ئەٌقٌپا ،ٌ ،ػاًیؿ ىەقهی ،چاپؼانەی ٌەلاقەثی ڕۆًنتیكی ،ىەًٌێك،
?.888
 -79نكاكی ،طەهەن ،چەقؾەیەن ًەمێژٌٌی ئێكانً /ەهۆچی ئاقیانەهانەٌە ثاهۆثایی لنشیكەی ةنەماڵەی پەىٌەٌی ،ٌ ،ڕێتٍاق هەقثیپ لەنؿی،
چاپؼانەی هیڤا ،هٌێامنی .8878 ،
 -7:ىینجى ،ڤاًجەق ،پێوياثنی ؾەٌڵەثی نەثەٌەیی ًە ئێكانؿا (طوٍمەثی ئاق كۆینٌٍ ٌ هەقىەڵؿانی ؾەٌڵەثی هەفەٌیی ًە ئێكانؿا)ٌ ،ەقگێڕانی ًە
فاقهیەٌە ،ؾ.هەؽؿی ؽٍهامن ىەقٌثی ٌ ئیوامؽیٍ ؽەةؿًٌڕەطان هەؽیؿ ،چاپی یەهەَ ،چاپؼانەی ڕۆژىەاڵت ،ىەًٌێك8878 ،
دووهم :كتێبه عەرەبییهكان
 -7أطمؿ ،هامي مغيك ،ؾقاهات فی ثاقیؽ ایكان اًظؿیر ٌاملؾارص ،من منٌٍقات موجتة اًیلغة اًؾكةیة ،ةقؿاؾ.7?>; ،
 -8أٌلثٍنا ،یٌامل ،ثاقیؽ اًؿًٌة اًؾذامنیة ،ت ،ؽؿنان مظمٍؾ هٌامن ،مكاسؾة ،ؾ.مظمٍؾ االنِاقی ،مشٌؿ االٌي ،طتؾة رشهة اًيالي ًٌطتاؽة ٌ
اًنرش ،اهطنتٍي.7??8 ،
 -9اًتؿیكی ،ؾ.ػغیك مغٌٍَ فكطان ،اًجاقیؽ املؾارص الیكان ٌ ثكهیا ،اًطتؾة االًٌی ،مطتؾة ؾاق اًضیاء ،اًنشف االرشف.888? ،
 -:اًشاف ،طون هكیم ،اًٍسیم فی ثاقیؽ ایكان ؾقاهة فی ثاقیؽ فی ثاقیؽ اًویاهی من عيٍق اًؿًٌة اًِفٍی اًی نيایە اًؿًٌة اًلاساقیة ،ز،9
منٌٍقات ئاقان ،أقةیٍ.888> ،
; -اًؿمتٌی ،ؽتؿاًكلاق ةیى ،املآدك اًوٌطانیة(ثاقیؽ ایكان ٌ طكٌةيا مؿ قٌهیا فی نيایة ككن اًذامن اًؾرش ٌ ةؿایة اًلكن اًجاهؿ اًؾرش املالؾیة)،
ثكسمة :مظمؿ هيؿ اةٍ ليؿ ،مكاسؾة ٌ ثلؿيم :ؽتؿاًظفيػ يؾلٍب طشاب.888; ،
< -اًٌظف ،ؾ.فكیؿ طاثم ،اًؾالكات اًكٌهیة اإلیكانیة ٌأدكىا ؽٌی اًؼكیطە اًشیٍهیاهیة فی املنطلة اًؼٌیص اًؾكةی ٌ منطلة اهیا اًٍهطی ٌ
اًلفلان ،اًطتؾە االًٌی ،مطتؾة ؾاق اًطٌیؾة اًشؿیؿة ،888; ،ؾمٌم.
= -اًؾیؿقٌن ،مظمؿ طون ،اًلاساق ٌ اًشمق اًؾكةیة =?= ،7?87-7اًشمء االٌي ،ؾاق اًوجاب اًظؿیر ،اًلاىكە.8888 ،
> -فٌوفی ،نرصاًٌە ،ایكان ٌ ؽالكاثيا اًشاقسیة فی اًؾرص اًِفٍی  ، 7=9<-7;88ت ،مظمؿ فجظی یٍهف اًكیى ،ؾاق اًذلافة ًٌطتاؽة ٌ اًنرش،
اًلاىكە.7?>? ،
? -اًگًٍی ،نماق ایٍب طون ،اًؾالكات االیكانیة – اًٍفیجیة ? 7?:=-7?9ؾقاهة ثاقیؼیة ثظٌیٌیة ،مطتؾة اًظاز ىاًم ،اقةیٍ.888? ،
 -78نٍاق ،ؽتؿاًؾمیم هٌیامن ٌ سامي اًؿین ،مظمٍؾ مظمؿ ،ثاقیؽ االٌقٌةی اًظؿیر من ؽرص اًنيضة اًی اًنياية اًظكب اًؾاملیة االًٌی ،ؾاق اًفوك
اًؾكةی ،اًلاىكة.7??8 ،
ًٌ -77رب ،ؾٌناًؿ ،ایكان م اضیيا ٌ طارضىا ،ثكسمة ؽن االنشٌیمیة ،ؾ.ؽتؿاًنؾیم مظمؿ طونین ،اًطتؾة اًذانیة ،مطتؾة نيضة مرص ،اًلاىكە.7?>; ،
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سێیهم :كتێبه فارسییهكان
 -7اةكاىمیان ،یكٌانؿ ،ایكان ةین ؾٌا انلالب ،ثكسمە ،اطمؿ گٍ مظمؿی ٌ مظمؿ اةكاىیم فجاطی ،چاپ ًانمؾىم ،ثيكان 79>? ،و.ي.
 -8اهالَ نیا ،فكیؿٌن  ،نگاىی ةە ثاقیؽ ایكان ةؾؿ ال اهالَ ،چاپ اٌي ،مؤهوە انجٌاقاثی طوینی اٍُ ،اقٌمیە.79>9 ،
 -9اًجیانی ،ؽتان اكتاي ،ثؤقیؽ ایكان پى ال اهالَ ال ُؿق اهالَ ثا انلكاض كاساقیە ،چاپ هٍَ ،چاپ هؾؿی ،ثيكان  79>9،و.ي.
 -:ةیات ،ؽمیمهللا ،ثاقیؽ ایكان أل افال ثا هٌوً پيٌٍی ،مكهم أنجٌاقات سياؾ ؾانٌگاىی ٌاطؿ ًيیؿ ةيٌجی ،ثيكان 79>: ،و.ي.
; -ةینا ،ؽٌی اهرب ،ثاقیؽ هیاهی ٌ ؾةٌٍماهی ایكان ،مشٌؿ اٌي ،ثيكان.79:8 ،
< -ـٌكی ،ایكز ،ثاقیؽ قٌاةط هیاهی ایكان ٌكؿقثيا ةمقگ ،چاپ ؾٌَ ،ثيكان 79>: ،و.ي.
= -قضائی ،ؽتؿاًؾغیم ،ثاقیؽ ؾە ىماق هاًە ایكان ال هٌوٌە افٌاقیە ثا انلكاض كاساقیە ،ز ،:چاپ = ،چاپ ٌ انجٌاقات اكتاي ،ثيكان،79=; ،
و.ي.
> -قالی ،ؾ.ؽتؿاًٌە ،ثاقیؽ هامٍ ایكان ال هٌوەء ماؾ ثا انلكاض كاساقیە ،چاپ ؾٌالؾىم ،چاپ ٌ ٌانجٌاقات اكتاي ،ثيكان 79=; ،و.ي.
? -هایوى ،پكهی ،ثاقیؽ ایكان ،ت ،مظمؿ ثلی گیالنی ،ز ،8چاپ < ،ثيكان79== ،و.ي.
ً -78میم ،ؽٌی اُقك ،ایكان ؾق ؾٌقە هٌطنح كاساق ككن هیمؾىەَ ٌ نیمە اٌي ككن چياقؾىم ميٌیؿی ،چاپ یالؾىم ،79><،مؤهوە اثنٌاقات
مؿةك.
 -77فٍلان ،سان ،ثاقیؽ ثظٍالت اسجامؽی ایكان ال هاي  7;88میالؾی مطاةؿ ةا ?=> ًمی ثا انلالب ،ت ،أطمؿ ثؿین ،ػؿمات فكىنگی قها ،ایكان،
== 79و.ي.
رصاع قىی العظمی فرنسا بریطانیا روسیا علی االیران فی عهد فتح علی شا القاجاري 7381-7171
بختیار سعید محمىد
هٌية ثكةية االهان  -كوم اًؾٌٍَ االسجامؽية  /سامؾة ُالض اًؿين-اقةیٍ
ملخص
یؾجرب ؽرص فجع ؽٌی ًا اًلاساقی من اىم اًؾٍِق اًجاق یؼیة فی اًؿًٌة اًلاساقیةٌ .یؾؿ دانی مٌٍن اًؿًٌة اًلاساقیة اًفی اهجٌم اًوٌطة فی =?=7
ةؾؿ "ئافا مظمؿ ػان اًلاساقی" ،ةلی فی اًظوم ملؿە = 9هنةٌ .من االطؿاخ امليمة اًجی طؿدح فی لمن طوم فجع ؽٌی ًا فی ةؿایات اًلكن ?7
عيٍق اًرصاؽات ةین اًؿٌي اًؾغمی "قٌهیا ٌ ةكیطان یا ٌ فكنوا" ؽٌی ایكانٌ ،ىفا ما سؾٌح من اًؾالكات االیكانیة اًؼاقسیة ان یجٍهؿ ةٌوٍ مٌظٍظ،
ٌةٍِقة ػاُة ةؾؿ عيٍق "ناةٌیٍن" فی فكنوا ٌ عيٍق اًرصاؽات ةین اًلٍی االٌقٌةیة .من ىنا هان ًٌؿًٌجین االیكانیة ٌاًؾذامنية أىمیة ػاُة ملِاًع
اًؿٌي اًؾغمی فی املنطلة .هٍ ىفه االمٍق یظجاز اًی اًؿقاهة ٌاًجؤمٍ .یجوٍن ىفه اًؿقاهة من ملؿمة ٌ مؿػٍ ٌ فٌِین ٌاًؼامتە ،طیر ؽكضنا فی
املؿػٍ نتفە مؼجرصە ًالٌضاؼ االیكانیة كتٍ أن یجؤهى اًؿًٌە اًلاساقیة ٌ هیفیة ثؤهیى اًؿًٌة اًلاساقیة فی هنە ;?=.7
ٌفی اًفٍِ االٌي اًفی یجؤًف من متظذین ،ثناًٌنا فی املتظپر االٌي اًؾالكات االیكانیة مؿ هٍ من فكنوا ٌ ةكیطانیا فی ؽرص فجع ؽٌی ًا اًلاساقی.
ٌفی اًفٍِ اًذانی اًفی یجؤًف من متظذین ،ثناًٌنا فی املتظر االٌي املكطٌر االًٌی من طكب ایكان مؿ قٌهیا ػالي هنٍات ٌ .7>79-7>8:ثناًٌنا فی
املتظر اًذانی املكطٌر اًذانیة من طكب ایكان مؿ قٌهیا ػالي هنٍات <.7>8>-7>8
مفجاض اًتظر :كٍَ اًؾغمى  ،فجع ؽىل ًاه  ،فكنوا  ،ةكيطانيا ٌ قٌهيا
The Conflict of the Great Powers (France, United Kingdoms and Russia) on Iran during the Fath-Ali
)Shah Qajar (1797-1843
Bakhtear Saeed Mahmood
College of Basic Education- Social Sciences / Salahaddin Univercity-Erbil
Abstract
The era of Fath-Ali Shah Qajar is regarded as the most important period of a Qajar’s history. Fath-Ali Shah
was a second ruler in Qajar’s dynasty. He took a power in 1798 after a death of Agha Muhamad Khan. He
was ruled for over 37 years. The most important event that occurred during his rule, was a conflict between
the great powers such as France, Russia and Britain on Iran, at the beginning of 19 th century, which had a
great impact on Iran’s foreign relations. Iran’s foreign relations expanded very widely during his rule,
especially during Napoleon’s era in France and his conflicts in with European powers. After that the
European countries paid more attention to Iran, to protect their interests in the region. These events need
more study and researches.
This study contains an introduction, two chapters and a conclusion. The introduction describes Iran’s
situation before the Qajars and when the Qajars came to power in 1795. Chapter one is divided into two
parts, part one will evaluate Iran’s relations with France and Britain during a rule of Fath-Ali Shah Qajar.
Chapter two also divided into two parts, the first part attempts to evaluate the first round of Iran-Russia war
form 1804 to 1813. The second part will describes the second round of Iran-Russia war from 1826 to 1828.
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