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 ەپىخذ

ی قەًذىنی ًەئێهان ًەماوەی ًااڵنی  ئەَ ةاةەدە ةهیذییە ًە دىێژینەوەیەهی مێژوویی قەنةانی هانیگەنی         و، هە دیایكا 6794ةاوان ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێه  و، 6794ان هەوڵكناوە هانیگەنییەهانی ةاوان ًەوماوەیەقا ًەالیەن چینە هۆمەاڵیەدی و ةاونگان و پیاوانی ئاینی ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

 ةەُێىەیەهی وانٌذی هانی ًەًەن ةوهێر . 

ی قەًذىنی ًەئێهان ویاد      و، هەنوەها ئەو هۆهانە یانمەدیكەنانەی هە ڕەنگكانەوەیان 6794ه دیِى ؿهاوەدە ًەن هانیگەنی ةاوان ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێهانكا هەةىوە، هە ًەئەنظامكا ةانوقۆؿی ًیاًی ئێهان گۆڕانوانی ةەؿۆیەوە ةینیىوە. هەن ًەَ ڕوانگ انی ُۆُڕ كا ەوەًُەًەن هەڵگیًه

و ماوەیەقا هەوڵكناوە ةەُێىەیەهی وانٌذیانە ةانوقۆؿى ًٌاىس وهۆمەاڵیەدی و ئاةىونی ةـەینە ڕوو، ًەنەڕای ؿٌذنە ڕووی ئەو ڕووقاوە ًیاًیانەی هەًە

ی قەًذىنی ًەئێهانكا هەةىوە  . ةیگىمان ةاوان و هانیگەنی ڕوویانكاوە، هەنیەهیان ًەالی ؿۆیانەوە ةەئاًذی قیانیوهاو هانیگەنیان ًەًەن هادنە هایەوەی ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێهان ههقوە.  ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

 

  پێشەكی

و هاوچەنؿی ئیهانی ةایەؿێوی گەونەی پێكناوە ًەالیەن میژونىًان ًە ًەنانٌەنی طیهانكا، ًەنەنای   ێژووی نىێ

ەنو ةىوێنەنی هەةىونی پەندىوهی دایتەخ ًەًەن میژوی نىی و هاوچەنؿى ئیهان، ةەاڵَ هەنكێى پاڵن

ڕووقاوەهانیان ُیىانكووه وماؿی ؿۆیان ًە ُیوهقنەویەهی كىڵ و دیِى ؿٌذنە ًەن ڕووقاوەگهنگەهان پێ 

ًەمێژوونىًە عەنەةیەهانەوە، ئەمەَ قەگەڕێذەوە ةۆ ةیهو ئاڕاًذەو ةۆچىونەهانی ئەو   نەقناوە، ةەدایتەدی ًەالیەن هەنكێ

وی ئێهان ههقووە، ًەڕاًذیكا ًەنقەمی كاطانی ةەًەنقەمێوی گهنگ و هەًذیان مێژوونىوًانە هە ةەَ ُێىەیە ةاًیان ًەمێژو 

و هاوچەنؿی ئێهانكا، چىنوە دىانها گۆڕانوانیەهی ڕیِەی ًەڕووی ًیاًی و ئاةىونی و هۆمەاڵیەدی   قاقەنهێر ًەمێژووی نىێ

قەًذىونی، ةۆیە دىێژینەوە ًەًەنهەڵكانی  ةهێنێذە قی، ًەوانە گۆڕینی ًیٌذەمی ًیاًی پاُایەدی ئیٌالمی ةۆ ًیٌذەمی پاُایەدی

ی قەًذىنی ًەئێهان  و، واةەًذەیە ةەقیانؿٌذنی ئەو گۆنانوانییانەی هە ئەو وواڵدە ةەؿۆییەوە 6794هانیگەنی ةاوان ًەًەن ُۆُڕ

    ةینیىوە .  

ی قەًذىنی ًەئێهان       گ ًە مێژووی نىی و هاوچەنؿی و، دایتەدە ةە ماوەیەهی  گهین6794هانیگەنی ةاوان ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

ی قەًذىنی.  ةىاڤىئیهانی، هە پڕە ًە ڕووقاوی ًیاًیی و ةایەؿكان ًەوانە    دىدن و ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێهان      و، ًەڕوانگەی ةایەؿی ئەو 6794نىوًین و ونقةىونەوە وُیوهقنەوەی هانیگەنی ةاوان ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

ةەاڵَ گهینگیكان ةەدىێژینەوە ًە مێژووی ئاةىونی ًٌاىس و ئیهان ًە ؿەنهەنگ و ئەقەةیاخ و  ماوە مێژووییەقا هانێوی ئاًان نییە،

هذێتـانەهاىن هىنقًذان پێىیٌذییەهی مێژوویە ةۆ ُانەوا ةىون ًەمێژووی ًیاًی و ئاةىونی ئێهان ًەًەنقەمی كاطانی و 

 ؿىمەدوهقنە ةەو كىداةی و دىێژەنانەی ًەَ ةىانەقا هانقەهەن.

ی قەًذىنی ًەئێهان ً       و، 6794ەةانەخ ةە ةایەؿی ئەو دىێژینەوە هە هانیگەنی و ڕۆڵی ةاوان ًەًەنهەڵكانی ُۆُڕ

ی ةىون.   ڕوونوهاوەدەوە ًەئاًذەنگەهانی ئەو دىێژینەوەیە، هەمی ًەنچاوە ةەومانی هىنقی و وۆنةەی ًەنچاوەهان ةەومانی ؿاًن

ی ًەنەهی و ئەنظامی دىێژینەوەهە پێى قێر. هەنیەن ًەدەوەنەهانیّ چەنكین ناوەڕۆهی دىێژینەوەهە ًە پێِەهییەن و ًێ دەوەن 

و(، 6794—6574ةاةەدیان ًەؿۆوە گهدىوە. ًە دەوەنی یەهەمكا  دیِى ؿهاوەدە ًەن ةانوقۆؿی ناوؿۆی ئێهان ًەًەنقەمی كاطانی )

ەدی و ئاةىونی ةـەینە ڕوو، ًەنەڕای هەن ًەَ ڕوانگەوەُكا هەوڵكناوە ةەُێىەیەهی وانٌذیانە ةانوقۆؿى ًٌاىس و هۆمەاڵی

ؿٌذنە ڕووی ئەو ڕووقاوە ًیاًیانەی هەًەو ماوەیەقا ڕوویانكاوە، هەنیەهیان ًەالی ؿۆیانەوە ةەئاًذی قیانیوهاو هانیگەنیان 

ی قەًذىنی ًەئێهانكا هەةىوە.  ًەًەن هادنە هایەوەی ُۆُڕ

َ 
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ی قەًذىنی ًەئێهان ههاوه هەدیایكا دیِى دىدن وئاماژە ةةىاڤى دەوەنی قووەَ : ةاًوهاوە ًە ةاوانو    ەنایەهانی ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێهان. ةىاڤى ؿهاوەدە ًەن ةاوان و قەًر پێوهقنی  دىدن و هۆهانو ئاماژە ڕاًذەوؿۆ و ناڕاًذەوؿۆیەهانی ُۆُڕ

ی قەًذىنی ًەئێهان ههاوەدەوە. ً ەهۆدایی دەوەنی ًێیەمی دىێژینەوەهە طەؿر ًەًەن ةاوانو هانیگەنی ًەًەن ُۆُڕ

دىێژینەوەهەقا، گەیِذىنەدە چەنك قەنئەنظامێى هە ًەچەنك ؿاًێوكا ئاماژەیان پێوهاوە. ةە ُێىەیەهی گِذی ًێوۆًینەوەهە پِذی 

ی و هىنقي و عەنەةی( هە ةە گىێهەی ُىێن و هادی ؿۆی  ةەًذىوە ةە چەنكین ًەنچاوەی طۆناو طۆن ةە ومانە طیاواوەهانی )ؿاًن

أػمك  (ەوەهەیان قەوڵەمەنك ههقووە، ةە دایتەخ ئەو ًەنچاوە په ةایەؿانەی ماوەی ػىهمڕانی كاطان، ًەوانە ةەهانهادىون و ًێوۆًین

ئیرباهیم ؿەًیٍ (( و 6731ػذى ًنح 6679و )ػهيب مؼمك، دطىن اًؼههح اًىطنٌح يف اًهان من ًنح  )هرسوي، دانًف مرشوطه اًهان

، هەنوەها ةۆ پِر ناًذوهقنەوەی ةیه و ةۆچىونەهانیّ  ًىوق ًەگەًێى  )یائەػمەق و ؿەًیٍ عەًی مهاق ، مێژووی ئێهان ودىنه

 ًەنچاوە و ژێكەنی دایتەخ ةەو ماوە مێژوویٌە وەنگیهاوە . 

 ص(6491-6241ةاسودۆخی ناوخۆی ئێشان لەظەسدەمی كاطاسی ) -6

 ةاسودؤخى ظٌاىس  6-6

اده ًە ًەقەیەن و چانەگێى ئێهان هەودە كۆناػێوی ًیاًی و قوای هادنە ًەن قەًەاڵدی كاطانیەهان ًەئێهان ةۆماوەی وی      

(، چىنوە ًەو ماوەیەقا هەمىو طىمگە ًەنەهیەهانی وواڵخ 5َ، ْ 6761ئاةىونی و هۆمەاڵیەدی پڕ ًەهێِەو گهؿر)اةى مؼٌی، 

كاطانی ًەًەن پڕەنٌیپی  ًەژێه قەًەاڵدی ُایەهانی كاطانیكا ةىو، طگە ًەوەی ةەڕێىەةهقنی هانوةانی وواڵدیّ ًەالیەن ُایەهانی

ێ  قەًەاڵدی ڕەها ةنیاقنها ةىو ، وادە هەنقوو قەًەاڵدی قونیاًی و ئاینیان ةۆ ةەنژەوەنكی ؿۆیان ةەهانقەهێنا، ةەهەمان ُێىە هەًن

قەًەاڵدی یاًاقانان و طێتەطێوهقن و قاقوەنیِی ًەژێه قەًەاڵدی ُا قاةىو، ًەنەڕای ئەوەی هە ئەو ًیاًەدانەی ُایەهانی 

انی ًە ةەڕێىەةهقنی هانوةانی وواڵخ پەیڕەویان قەههق ًەگەڵ پڕەنٌیپ و ةیهوةاوەنی ُیعەگەڕایكا نەقەگىنظا)اًنعیمی ، كاط

(، ةەڵوى ًەڕوانگەی مەوهەةی ُیعەقا هانەهانی ُایەهان ناُەنعی ةىون ، ةۆیە ًەنێى ًەنههقە هۆمەاڵیەدی و 06- 05و، ْ 0969ْ

(، قواده دەوژمی ةىودنەوەی 54هـ.َ، ْ  6166اینی ناڕەوای ًەنی هەڵكا )ػائهي ، ًیاًی و گەونە وانایان و پیاوانی ئ

یىنی طەماوەنی دێوەي ةە هەًایەدی ًیاًی و ئاینی ةىو )ؿیٍٔ،   (.609َ، 6766ْئۆپۆًو

یاواو ةىون ، ةانوقۆؿی ًیاًی ئێهان ًەًەنقەمی ُایەهانی كاطانی ةەپێی ماوەی ؿەنمانڕەوای و ًیاًەدی ُایەهان داڕاقەیەن ط     

و، هادێى ئاػا مەػەمەق ُا یەهەَ پاُای ةنەماڵەی كاطانی ةىوە ُای ئێهان ، ةانوقۆؿی ناوؿۆی ئێهان ةەدەواوی 6574ًەًاڵی 

دێوچىو ، چىنوە مەػەمەق ُا ؿاوەن هەًایەدیەهی ُەڕانگێىو قڵڕەق و ؿىێن ڕێژ ةىو ، ةەدىنكدهین و ؿهاپًبین ُێىە ڕەؿذانی 

(، هۆهانەهەُی قەگەنێذەوە ةۆ ئەوەی هە ُا دىوُی گهؿذی قەنونی ةىو 20، ْ 0966هان قەههق )متارش ، ًەگەڵ قانیِذىانی ئێ

ةێر ةەهۆی ئەوەی ًەمنكاڵیەوە گیڕۆقەی ةىو ةىو ، ئەو پیاوە هەن ًەدەمەنێوی ةچىوهكا ئەُوەنظەقناوە و قوادهیّ ًەالیەن 

ئێهان قڵهەكًبو قڕنكەدهةىوە، ئەو ًیـادانەی ُا ًەهادی ڕایوهقنی ةنەماڵەی وەنكًەهان ؿەًێنكناوە، ةۆیە ًەهەمىو ُایەهانی 

هانوةانەهانی وواڵخ و هامىُۆههقن ًەگەڵ قەونوةەنەهەی ةەدەواوی ةەقی قەهها ، ةۆ منىونە ًەةەن هانێوی پڕو پىوچ ػىهمی 

ە دیهۆنهها ، ًەو هادەی ًەنههقایەدی ًەًێكانەقانی ةۆ قوو پاًەوانی ؿۆی قەنههقةىو ، هە قواده ُا ًەًەن قەًذی ئەو قوو پاًەوان

ێوی ًەنةاوی قژی گىنطٌذان ةەمەةەًذی دۆڵەًەنكەنەوە ًەهەنكٌی قووەَ ًەةەنئەوەی قاوای یانمەدی ًەڕوًیا ههقةىو ةۆ  هێُه

 (. 51- 50، ي ي 0966پاناًذنی قژی هەڕەُەهانی ئێهان )ئیرباهیم ، ؿەًٌٍ ، 

ًەماوەیەی ؿەنمانڕەوای ؿەدؽ عەًی ؿانكا  و(،6612-6575ؿان ةىو ةە ُای ئێهان )قوای ئەوەی مؼەمەق ُا هىژنا ؿەدؽ عٌی     

(، چىنوە پەیىەنكیەهانی ئێهان ًەگەڵ ڕۆژئاوا ةەنؿهاوانًب ةىو ، 43- 40ةانوقۆؿی ًیاًی ئێهان وًاده ناًحكاموًن ةىو)طاق ، ْ ْ 

هادٌى ُا قاوای هاوهانی ًەةەنیذانیا و ؿەنەنٌا ههق  هەن ًەَ هادەقا ئێهان دىوىش قوو ُەنی قۆناو ةىو ًەگەڵ ًىپای نوًیا،

ەهانی ڕوًیا ةۆ ًەن وواڵدەهەی ةوەن، ةەاڵَ هیچ هاَ ًەَ وواڵدانە ةەقەَ قاواهەی ُا نەهادن )نظاُب ،  ةۆئەوەی ڕێگهی ًە هێُه

ەنێمی ُێهوان ةەؿِی ةە (. ةۆیە ةەناچانی ناوچەیەهی ؿهاوانی ًەویالیەدی طىنطیا و ئەنمینیا و ئاونةیظان و ه00َ، ْ 0996

هەنیەن ، (5َ، ْ 6750و )ػهىب، 6606و، قواده ةەپێی پەیٌلنی دىنهٌلن چای ًاڵی 6661ڕوًیا ةەپێی پەیٌلنی گىڵٌذان 

 (.6َ، ْ 6761ًەناوچەهانی ئیهەوان و نەؿظىانی ةەؿِی ةەڕوًیا)اةى مؼىل ، 

نی دىنهٌلن چای ؿهاپًبین پەیٌلننان ةىو ةەًەن ئێهان ًەپێاراو پەیٌل وةەگىودەی دىێژەنێوی ئێهانی هەنقوو پەیٌلنی گىڵٌذان      

قەنگای ًەنقەمێوی نائىمێكی و قاڕمانی ًەةەنقەمكا ههاوە هە داهى هۆدایی ًەقەی نۆوقەهەَ و ةەُێوی ًەقەی ةیٌذەَ هەن 

ونوپی ًەئێهان قەًذی پێوهق، ًەنێىان هێىەهانی ئە  ةەنقەواَ ةىو ، ًەو هادەقا وادە ًەًەنەداهانی ًەقەی نۆوقەهەَ مٌماڵنێ

ئەمەَ قەگەڕێذەوە ةۆ پێگەی ُىێنی طىگهاؿی ئێهان هە قناوًێی ڕوًیا و ئەؿؼانٌذان و هینكًذان ةىو و ئیمپهیاًیَى نِینی 



  1027ساَلى  ،3، ذمارة. 21بةرطى.                                         طؤظارى زانكؤ بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان
 

303 
 

Vol.21, No.3, 2017 
 

 ةەنیذانی ًێ ةىو ، طگە ًەوەی هەنانە قنێژةىوەهانی ًەن هەنكاوی عەنەةی ، هۆهانی ئەَ مٌمالنێیە ةىو. ًەكۆناػی یەهەمكا ناهۆهی

 (.659-633هـ.َ، ْ ْ 6105ًەنێىان ةەنیذانیا وؿەنەنٌا ةىو ، قواده ًەنێىان ةەنیذانیا و نوًیا)طهانگیه ، 

و، ئێهان ڕێوەودنامەیەهی ًەگەڵ ةەنیذانیا مۆنههق ، ةەپێی ئەو ڕێوەدننامەیە قەةىو ئێهان هێَه 6696قوا ةەقوای ئەوە ًەًاڵی      

یەهانی ئەؿؼانٌذان ةپانێىێ ، وە ةڕیانقنا هە ڕێى ُىێنی هاوةەَ ةگهنە ةەن ةوادە ًەن ئەؿؼانٌذان  ةۆ ئەوەی هینك ًذان ًەمەدًه

قژی هەن هەوًێوی ؿەنەنٌا یان ئەؿؼانٌذان ، هاوهاخ قەةێ ئێهان ةەنكەنەهانی ةوادەوە ًەةەنقەَ ةاونگانانی ةەنیذانی و هینكًذان 

یذانیا قوای نەمانی وەمان ُا هەڕەُەی ئەؿؼانٌذان ةۆ ًەن و هاالهانی ةەنیذانیّ ًەةاطی گىمهگی ةتەؿرشێر ، ةەاڵَ ةەن

ی ؿەنەنٌاَ ةەُێىەیەهی هادی هەَ ةۆوە، ةۆیە پاةەنكی ڕێوەودنامەهە نەةىو و  هینكًذان ًىون ةىو ، ًەهەمان هادكا مەدًه

پەیٌلنە ؿەنەنٌا ًەمیرس  و، ةەنیذانیا پەیٌلنی ئەمیانی ًەگەڵ ؿەنەنٌا مۆنههق ، ةەپێی ئەو6690پِذگىێی ؿٌر ، قواده ًەًاڵی 

و، ُەڕ ًەنێىان ئێهان و ڕوًیا قنوًر ةىو ، ًەو هادەقا  ؿەدؽ عەًی 6692پاُان ًاڵی  (،54، ي0966هِایەوە)ئیرباهیم، ؿٌیٍ ، 

ُا قاوای هاوهانی ًەةەنیذانیا ههق ، ةەاڵَ ةەنیذانیا ةەقەنگ قاواهانیەهەی نەهاخ ، ئەمەَ ةىانی ڕەؿٌانك ةۆ ًێى نىیى 

و، پەیٌلننامەی ؿنوِذاین یان 6695ی ئایانی 2ەی ئێهان و ؿەنەنٌا قوای ئاڵىگۆڕههقنی نامە و نێهقناو ًەنێىانیان ًە ةىونەو 

(، چەنكین ةڕگەی دایتەخ ةەالیەنی ًیاًی و ئاةىونی و ةەنژەوەنكی هاوةەُی قژ ةە ةەنیذانیا و 6- 5، ْ 6751ْمۆنههق)ؿهمى ، 

(، ةەاڵَ پەیٌلننامەهە نەچىوە ةىانی طێتەطێوهقن ةۆیە ةەُێى ًە مێژوونىًان 55ي.پ، ي ڕوًیا دیاقاةىو )ئیرباهیم ، ؿەًیٍ ،

و، نێىان ڕوًیا و 6695ی دەمىوی 6پیان وایە ئەَ پەیٌلنە ةەمهقووی ًەقایى ةتىو، چىنوە وۆنی پێنەچىو پەیٌلنی دٌٌر ًە

هەوڵی ڕێوەودنامە ًەگەڵ ئێهان ةكاخ ، قوای چەنك ؿەنەنٌا مۆنهها ، ئەَ هەنگاوەی ؿەنەنٌا وای ًە ةەنیذانیا ههق قووةانە 

و، پەیٌلننامەیەهی داوەیان مۆنههق ، ًەناو ئەَ پەیٌلنامەیە ةڕیانی قنا 6662ی درشینی قووەمی 03گـذىگۆیەن ئەمظانەُیان ًەًاڵی 

ی ًنىونی ڕوًیا و ئێهان ةەهاوهانی و هەماهەنگی ًەنێىان ةەنیذانیا و ئێهان قژ ةەهێىەهانی ڕوًیا و ؿەنەنٌا ، و قیانیوهقن

و، 0996نەیهی ةەنیذانی ةىو )اًظاؾ ، ى ( هەوان ط639ةەڕێگای ئاُذی و پێِوەَ ههقنی هۆمەهی قانایی ًااڵنە ةۆ ئێهان ةەهاهەی )

 ْ ْ667-099.) 

هىنقًذان و، ؿەدؽ عەًی ُا هەوڵی قەًذێىەنقانی هانوةانی ناوچەهانی هىنقًذایكا ، ًەوهادەقا 6606ئەمظانەیان ًەًاڵی     

(، 67و، ْ 6773هەودتىوە ژێه هەژمىونی قەوڵەدی عىًٌلنی ، ةۆیە ُەڕ ًەنێىان ًىپای ئێهان و ًىپای عىًٌلنی ڕوویكا )ُاهه ، 

و، ئاُذی ًەنێىانیان ةەنكەنان ةىو )اةىمؼىل، 6601قوای قووًاڵی ُەڕو ناهۆهی ةەمۆنههقنی پەیٌلنی ئەنوڕومی یەهەَ ًاڵی

6763 ْ ،َ052.) 

ةىونی قەًەاڵدكانێوی ًذەموان و ؿەنمانڕەوای وەن ؿەدؽ عەىل ُا پێىیٌذییەهی وۆنی ةەپانە هەةىو ةۆ   ةىودهێ  ههێقە      

ةەقیهێنانی ئامانظە هەًییەهانی ، وێهای هۆمەڵگایەن هە هەنهادێى ةەنژەوەنكییەهانی ًێى ئاڵۆوان ئەوا ًەڕووی هۆمەاڵیەدی و 

ە ، هەن ًەو میانەوە ئاًانوانیی ةۆ ئەو قەوڵەدە قاگیههانانە هها هەچاویان ةڕیتىوە ًیاًی ناهۆن و قژ ةەیەهەوە قەةەًذێذەو 

قەًذتەًەنقاگهدنی ًەنوەخ و ًامانی ئێهان و قنوههقنە نێى پێوهادەی هۆمەاڵیەدی و ًیٌذەمی ًیاًی ةێ مانكوةىنێوی ئەودۆ . 

نەقا ُوٌذی هێنا ةىو ، ةۆیە ةەناچانی ڕێوەودنامەی ًەگەڵ ةەدایتەدی هە طەنگە ًەنةاویەهانی ُایەهانی كاطانی ًەگەڵ ئەو وواڵدا

 ةەًٍب . هەنچەنكە ئەو ڕێوەودننامانە وەنەنوویانێوی وۆنی ةەئێهان گەیانك.

(، ًەئێهان چەنك 00َ، 6763ْو( هادە ًەن قەًەاڵخ)ُىًٍ، 6674 - 6626قواي مهقىن ؿەدؽ عەىل ُا ، نارسەقًن ُا ًە)    

ی چاهٌاوی ًەوواڵخ، ًەوانە یەهەَ هەوڵی چاهٌاوی ةەناوی عەةاي میهوای ػاهمی ئاونةیظان و هىنە هەوڵێوكنا ةۆ ئەنظامكان

گەونەی ؿەدؽ عەًی ُا و طێگهەوەهەیەوە ناووەنكهها ، ئەو پاُایە ًەننظی ًەو ُوٌذە ًەنةاویانەقا وەنگهخ هە ًەالیەن ًىپای 

داوەی ًیٌذٌلدیى قامبەونێنێ ، قوای ئەوە عەةاي میهوا ًەئاونةیظان ڕوًیا ةەن هێىەهانی ئێهان هەوخ ةۆیە هەوڵی قا ًىپایەهی 

هێىێوی ُەَ هەوان ًەنةاوی پیاقەی پێى هێنان و چەهی داوەی پێ ةەؿِین ًەگەڵ دۆپی طىًێنەن و مىوچەُی ةۆ ةڕینەوە ، 

نوًر ههق ، ًەگەڵ هەنوەها ةەنگێوی ؿەنمیِیانی ةۆ قاةین ههقن ، قواده هانگەیەهی ةۆ چەن و طتەؿانەی ًەنةاوی ق

نىوًینگەیەن ةۆ وەنگێهانی چاپەمەنی ًەنةاوی ، هاوهاخ چەنكین كىداةی ةۆ ؿىێنكن نانقە قەنەوە ، ةۆ طێ ةەطێ ههقنی ئەَ 

چاهٌاویانە قەًذی ههق ةە هەموهقنەوەی مىوچەی ؿەنمانتەنانی هۆُى و ؿانەنِینی ، ئینظا هەوڵی ةەنوههقنەوەی قاهادی قا 

ذەمی ڕەًمی گىمهگی ًەًەن هىداڵی ةیانی ، ةەاڵَ ةەهۆی نیگەنانی وواڵدانی ڕۆژئاوای ًەًەن قانانی گىمهگ ًەڕێگەی قانانی ًیٌ

و( وۆنةەی هەوڵەهانی ًەنهەودىو نەةىو ، 6606- 6604ًەًەن هاالهانیان و ًەن نەهەودنی ًىپاهەی ةەنامتەن ةە ًىپای ڕوًیا ًە)

ەنكیەهانی چینی قەًەاڵدكان ًەپێّ هەمىویانەوە ؿىقی ُای كاطانی ًەهٌان ًەنەڕای ئەوەی هە ئەو چاهٌاویانە ًەگەڵ ةەنژەو 

نەقەگهدەوە ، طگە ًەوەی ًەَ ًەنقەمەقا هۆُوی ُا پڕ ةىو ًەگەنكەڵی و ةەندیٍ و پیالنگێڕی و ناپاهی ةەنامتەن ةەؿەڵوی ئێهان ، 
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قەنهەودن ، ًەوانە كایملاَ ؿهاهانی)أنونك  قژ ةەَ ًیاًەدانە چەنك هەًایەدیەهی نیِذٌلنپەنوەن ًەًەن ُانۆی ًیاًی ئێهان

(، میهوا مەػەمەق دەكی ؿان ةەاڵَ ئەو هەًایەدیە ًیاًیانە نەیانذىانی هۆدایی ةە ڕەوُەهە ةهێنٍن ، 55َ، 6761ْاةهاهٌمٌان، 

 (.614-613ْ ْ َ، 0996ةەڵوى ةەةڕیانی ُا ئەَ هەًایەدیانە ًەئێهان قوونؿهانەوە قواده كایملاَ ؿهاهانی هىژنا )املِاًـٍ، 

هەن ًەًەنقەمى نارسەققًن ُا ةىودنەوەی ةاةیەهان ًەناوچەهانی ماوەنكەنان و ونظان و یەوق و دەونێى و چەنك ُىێنێوی ده     

ی دەمىوی 7ةەًەنههقایەدی عەًی مەػەمەق ڕەوا ُیهاوی قژ ةەُا ًەنی هەڵكا ، ةۆیە نارساًكین ُا ڕووةەڕوویان ةىویەوە و ًە

ەمەق ڕەوا ُیهاوی ًەًێكانەقا ، ژمانەیەهی وۆنیِی ًەةاةیەهان هىُر، قواةەقوای ئەمە ًەًەن ُانی هیهاخ ُا و، عەًی مەػ6639

هیِەی ًەگەڵ ةەنیذانیا ةۆ قنوًر ةىو ، ةەاڵَ ُا ًەڕێگەی پەیٌلن نامەیەن هێِەهەی چانەًەن ههق ، هەچی قوای ئەوەی ُەڕی 

ەیٌەنی ڕوویكا ، ةەنیذانیا و ؿەنەنٌاَ ةىونە هاوپەیٌلنی عىًٌلنی، و( ًەنێىان عىًٌلنی و ڕوًیا ك6634- 6631كَه ًە)

( و دىانی چەنك 035َ، ْ 0996نارسەقین ُا هیهادی قاگیه ههق ، ًەئەنظامكا ةەنیذانیا قژی ئێهان ُەڕی ڕاگەیانك )اًظاؾ ،

و، 0969ن ةەنیذانیا و ئێهان مۆنهها)وەنكي ، ناوچەیەن ًەئێهان قاگیهةواخ ، ةۆیە ُا پەنای ةۆ ئاُذی ةهق و پەیٌلننامەی پانیٍ ًەنێىا

(، ةەاڵَ هێِە ًنىونیەهان هۆدایان نەهاخ ئەمظانەیان ڕوًیای كەیٌەنی ةەنقەواَ ةىو ًەًەن قاگیهههقنی هەنێمەهانی 03- 5ي ي

ُلەنك و و، ڕوًەهان قەًذیان ةەًەن ناوچەهانی دە6643دىنهٌذان هە پێًِب ةەُێى ةىون ًەؿاهی ئێهان ، ةەدایتەدی ًاڵی 

ًەمەنكەنك و ةىؿانی قاگهخ، ًەوهادەقا ُا هەوڵەهانی چڕ ههقەوە ةۆ ئەوەی ةەڕێگای ئاُذی چانەًەنی هێِەی ًنىون ًەگەڵ 

و، مۆنههق و ؿاهی دىنهٌذانٌان ًەنێىان ؿۆیان قاةەَ ههق) ئٌرباهٌم 6660ڕوًیا ةواخ ، ًەوپێناوەقا ڕێوەودننامەیەهی ئاُذی ًە

 (.62و، ْ 0966،ؿەًٌٍ ، 

و( ةىوە هادە 6795 -6674(، هىڕەهەی مىوەؿەنەقین ُا )05َ، ْ 0966قواةەقواي دیهۆنههقنی ةاوهی نارسەقًن ُا )مال مؼمىق ،   

هادە ًەن   (، ةەاڵَ الویەدی ؿۆی ًەگەڕان و ڕاةىانقن ًەدەونێى ةەًەنةهقووە، هادێ64َ، ْ 6749ًحن ػىهم)نِأخ، ػظاني ، 

نی قەوڵەخ نەقا ، ةەڵوى ةەنقەواَ ًەگەڕان وگەُر قاةىو ةۆ ئەونوپا ةەةیانىوی چانەًەنههقنی قەًەاڵخ هیچ ةایەؿێوی ةەئەنهەها

نەؿۆُی ، ئەمەَ ةىوە هۆی ؿەنطوهقنی قاهادێوی وۆن وةەهەقەنقانی ًامانی وواڵخ ًەپێناوی ؿۆُگىوەنانی ؿۆی ، ةەمەَ 

قەًذی ًەنۆن وەویهان میهوا عٌی ؿان هە نارساةىو ةە ؿەوینەی وواڵخ دىوُی هىندهێنان ةىو ، ُا هانوةانی ناوؿۆی وواڵدی ڕا

(، ئەویّ قوای وەنگهدنی قەًەاڵخ قەًذیوهق ةەةەڕێىەةهقنی 50-56هـ.َ، ْ ْ 6167ئەمین ًىًذان ههق )اًطاههي، 

نىي"، ئەَ هانوةانەهانی وواڵخ، ًەنەدا ةۆ هەڵٌىڕانی هانوةانی قانایی ةانگهێِذی هۆمەڵێى ڕاوێژهانی ةەًیظیوی ههق ، ًەوانە "

هانەی ئەمین ًىًذان ةەئامانظی گێڕانەوەی ڕێوـٌذنە گىمهگیەهانی ئێهان ةىو ، قوای ئەَ هانە هانوةانی هۆههقنەوەی ةاض وۆن 

ةەؿێهای طێتەطێ قەهها ، هەمىو ئەو هانانەی ئەمین ًىًذان ًەًەن ػیٌاةی ةەنژەوەنكی ةاونگانە ناوؿۆیەهان ةىو ، ةەطۆنێى 

ەًەنطەَ ةاونگانە ناوؿۆیەهان ویاده ةىو ًەةاونگانە ةیانیەهان ، چىنوە ئەمین ًىًذان ةۆ هەڵٌىڕانی ڕێژەی وەنگهدنی ةاض ً

هانوةانی قانایی پهي و ڕای ًەهۆمەڵێى ڕاوێژهانی ةەًیظیوی ةەدایتەدی نىي وەنقەگهخ ، ڕاوێژهانانی ةیانیّ هانەهانیان ةۆ 

ی ، ًەهەمان هادكا ةاونگانە ةەنژەوەنكی ةاونگانە ةیانیەهان قەؿٌذە ڕوو ، ةۆیە ةە نژەوەنكی ةاونگانە ناوؿۆیەهان هەودە مەدًه

و، ةاونگانانی ئێهان  هەڵىیٌذیان ةەقەنةڕینی گٌەیی و ناڕەوایی 6790ةیانیەهان ةااڵ قەًر ةىون ًە ةاوانەهانی ئێهان ، ةۆیە ًەًاڵی 

ڕەوانی ةاونگانەهان ًەنانٌەنی وواڵدی گهدەوەو قەمەدەكێ قژ ةە هانەهانی ئەمین ًىڵذان و نىي داگەیِذە ئەو ئاًذەی  دىڕەیی و نا 

گەڕایەوەَ ناڕەوایەهان   و هێِمە هێّ ًەگەڵ ػوىمەخ پەیكا ةىو . ًەو هادەقا مىوەؿەنەقین ُا ًە ئەونوپا ةىو ، هادێ

 ( .666َ، ْ 0969،  يهەنةەنقەواَ ةىو )اًعىن 

ێوی گهینگیان هەةىو ًە ویاقههنی هۆُیانی و نیاةىونەوەی ؿەڵوی قوای ئەمە چەنكین ڕێوـهاوی نهێنی قنوًر ههان و ڕۆً     

(، گهنگًبین ڕێوـهاوەهان ةهیذی ةىون ًە 66و، ي0964ئێهان و ئاڕاًذەههقنیان ةەمەةەًذی گۆڕینی ًیٌذەمی قەًەاڵخ)قًىان، 

ەَ(، ًەالیەهی ده مٌمالنێی )ڕێوـهاوی ةهایەدی، ڕێوـهاوی دەنەكی ئیٌالمی، ڕێوـهاوی هۆمەًەی نهێنی، ڕێوـهاوی نهێنی قوو 

نێىان ةەنیذانیا و ڕوًیا ًەًەن ُانۆی ًیاًی ئێهان گەیِذە ةەنودهین ئاًر، ئەَ مٌمالنێیەَ ًەًەن قەًذێىەنقانی هانوةانی 

ئاةىنی ئێهانكا چڕ ةتۆوە، هۆهانەهەُی ةۆ ویاق ةىونی طمىطۆًی پیِەًاوی ًەڕۆژئاوا قەگەڕایەوە، هە پێىیٌذی ةەقاةین ههقنی 

ىای رسوُذی و  ههقنەوەی ةاواڕێوی نىێ ةۆ ًاػوهقنەوەی ةەنوةىومە پیِەًاویەهانیان هەةىو، ئەو قەًذێىەنقانەی وواڵدانی هان

ةیانی ًەهانوةانی ناوؿۆی ئێهان هانیگەنی ؿهاپی ههقە ًەن ةاوان ، چىنوە وۆنةەی هەًىپەي وپێكاویٌذیەهان ةۆ ئێهان ًەقەنەوە 

 (.696َ، ْ 0969ەنهەمە ؿۆماڵیەهان ًە ةاوان هەَ ةىوە )اًعىني ، هاونقە قەههان و ؿىاًر ًەًەن ة
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 ةاسودۆخی كۆمەاڵیەدی وئاةىوسي   6-6

ی       چینە هۆمەالیەدیەهانی ئێهان ًەًەنقەمی كاطانی هانیگەنیەهی ةە هێىیان ًەًەن ةەگەڕؿٌذنی ڕێهەوی ؿۆپیِانكان و ُۆُڕ

ىانین پٌەةەنكی هۆمەًگای ئیهانی ةوەین ةۆ چىان چینی ًەنەهی )ًەنقەُذى ، قەًذىنی ًەئیهان ًە ًەقەی ةیٌذەمكا هەةىو، قەد

 (7و، ْ 0969مەال دەها ، 

چینی یەهەَ: ئەَ چینە ؿاوەن وەویە ةااڵهان ًە ؿۆ قەگهێر هە ةهیذین ًە هەڵتژانقەی نەوەهانی كاطانی و ئەمیهی مىًوەهان و 

و میهادگهو وەویهەهان و ػوىمهانە ئەمیهییەهان و ؿەنمانتەنەهانی  پیاوانی هۆُى وؿاوەن نـىي و ؿاوەن ناوچە ؿهاوانەهان

قەوًەخ هە ؿاوەن پٌە ةىون ، وە ژمانەیەن ده ًە ناوقانو ماكىالنی ناوؿۆیەهان و گىنكنِینە ئەرشاؿەهان و ًەنههقەی هۆوەهان و 

گا ًەنەهیەهانی ئاینٌان هەًكەًىنانك. ةەڕێىەةەنانی ؿاوەن مىًوی هەمیِەی و هەڵگهی ناو ناوەهان و ُێـانی ئیٌالمی هە قاق 

ذۆكهادی نارسا، ةەچینی ؿاوەن مىًوەهان قەگىدها چینی قەنەةەگەهان)انونك اةههمٌان واؿهون،  قواده ئەَ چینە ةە چینی ئەًن

6769 ْ ،َ06.) 

ؿاوەن هۆگا وپیاوانی هان و  چینی قووەَ: ئەَ چینە پێوهادتىون ًە ةاونگانانی ةاوان ، هەن ًەن ًە ؿاوەن وەوییە ةچىوهەهان و     

ةاونگانان و ئەو پیِەهانانەی هەیانمەدی مىگەودی ةاوانو كىداةـانە ئاینیەهان و دەهییەو وەكـەهانیان قەقا، ًەگەڵ پیاوانی ئاینی و 

 (.30-36هـ.َ ، ْ ْ  6160ودانةیژان و ؿێههەنانی كىنئان و كىداةیانی كىداةـانە ئاینیەهانی ًەؿۆ قەگهخ )عٌىىض، 

ینی ًێ یەَ: پێوهادتىو ًە هاًتوانانی ُان، هەن یەن ًەپیِەهان و ههێوانو ؿىمەدوانی ماڵەهان و ههیوانانی دهی ًەؿۆگهدتىو چ

 (.31هـ.َ ، ْ  6155)آةهاهامان ، 

ەدیكەن چینی چىانەَ: ئەَ چینە ًە وۆنةەی قانیِذىانی گىنِینەهان و طىدیانان وهەَ قەنامەدەهان پێى هادتىو ، ئەو هەًانە یانم

ةىون ًە ةەنەو پێِچىونی ڕەوُی هۆمەاڵیەدی و ئاةىونی و ًیاًی ئێهان، ئەَ چینە هە چینی "ةاوان"ن ڕۆًێوی هانیوەنیان ًە 

ەهان ًە ئەنظامی  گۆڕانی طۆنی و گىاًذنەوەی مانگهدنەهان و ؿۆپیِانكانە میٌٌیەهان ةۆ ُۆَڕ هحةىو. وۆنةەی هاخ ُۆُڕ

ی ئاین و ڕۆُنتیهان ًەگەڵ ئەَ چینە ًەني هەڵكاوە ، هەنوەها وۆنةەی هاخ پێوهادە ڕۆُنتیهە پێگەیِذنی ةیهەمەنكو ةانگـىاوان

ةچىوهەهان هانیگەنییەهی ئەودۆیان ًەطىالنكنی طەماوەن ةۆ ُۆَڕ نەةىوە ،طگە ًە ئاناًذەههقن و طىالنكنی ههقانی ًە ئەًذۆی 

ێى ههقنی 06َ، ْ 6769ةهاهمٌان ، چینی ناوەڕاًذكا ةىو هەدێكەهۆُیر ًەپێناو ةەنژەوەنكی گِذی)ا ( . هەنوەها ًەئەنظامی هاًن

ژینگەی ئاةىونی و هێىە ئایكەًۆژیەهان هە ؿۆی ًە پیاوانی ئاینی قەةینێذەوە ًەنیهەڵكا. ةۆیە پەیىەنكییەهی ئاوێذە ةىون قنوًر 

ًە ُانە گەونەهاىن دەههان، دەةهیى، ةىو ًە نێىان ةاوانو هێىە ئاةىنییەهەی هە هێىی طەماوەن ًەًەنانٌەنی ئیهان ةەدایتەدی 

مەُهەقو هاُان، ئەًـەهان و ئەوانی ده قا هەةىو، طگە ًە ةىونی پەیىەنكیەهی هاوةەَ ًەنێىان ؿاوەن پیِەوەنان و ههیوان و 

ْ ْ هـ.َ ،  6157هاًتوان و پیاوانی ئاینی و ةیهەمەنكەهان هەوڵی گەُەههقن و ةەنەو پێّ ةهقنی ةاوانیان قەقا )ًعٌكًان ، 

162-101. ) 

ًەالًەىك ده ةانوقۆؿی ئاةىونی ةەهەمىو هەندەهاىن هِذىهاڵ و پیِەوەنەهان و ةاونگانی ًەماوەی ؿەنمانڕەوای كاطانی دىوُی      

قاڕمانێوی وۆن هادتىو، ًەةەنئەوەي ُایەهانی ئێهان گهنگی و ةایەؿیان ةەالیەنی ئاةىونی وواڵخ نەقەقا ، ةەڵوى دەنها ةۆ ؿىمەدی 

ەوەنكیەهانی ؿۆیان ةەهانیان قەهێنا ، ًەهادێوكا چاالهی هِذىهاڵی ةەهۆی پێنەقانی ؿاوەنكانیەدی وەوی ةەطىدیانو پِذگىێ ةەنژ 

َ، ْ ْ 6763ؿٌذنی پڕۆژەی ئاوقێهی و قواهەودىوی ئامهاوەهانی ةەنهەَ هێنان و ناًەكامگیهی ًیاًیەوە قواهەوخ )اػمك ، 

طانی و میهانی ةنەماڵەی ؿەنمانڕەوا قەًذیان گهدتىو ةەًەن ةەُێوی وۆنی ةەپیذًبین (. ًەنةانی ئەمەَ ُایەهانی كا691-692

و، ةەنیى دا یەن ًەًەن ًێ ی ڕووةەنی وەوییە هِذىهاڵی ًەئێهان 6646وەوی هِذىهاڵی ووالخ. ڕووةەنی وەوییەهانی ُا ًەًاڵی 

یە ، گەونە ًەنقانانی هۆوەهانی ؿاني وهىنق و دىنن و ؿەمٌێارا . قوای ُا و ئەنكامانی ةنەماڵەی ؿەنمانڕەوا ًەڕووی پٌە و پا

(.  هەنوەها 67-65و، ْ ْ 0966عەنەب قێن، ئەوان ًەگەونە مىًوكانەهانی وەوی ةىون ًەناوچەهانیان)ئٌرباهٌم ، ؿەًیٍ ، 

ةاونگانانی ناوؿۆی  ًەڕێگەی پێكانی طیاوگە ةەقاگیه هەنان وقانانی ةاطێگی وۆن ًەًەن ُانی هاواڵدیان ةەگِذی و چینی ةاوان و

ةەدایتەدی، هەنوەها قوای ئەوەي ًیٌذەمی قەنەةەگایەدی ًە ئێهان پەنەی ًەنك ًەَ ًەنقەمەقا، ػوىمەخ گۆڕا ةۆ  منىونەیەهی 

قاپٌۆًێنی گەي ، ةۆیە وەوی هِذىهاًی ةتىو ةە هااڵیەهی ةەهاقان و مٌۆگەن ةۆیە ُایەهان مامەڵەیان پێىە قەههق ، ةاونگانانی ةاوان و 

ؿەنمانتەنانی ػوىمەدیّ پاَ ئەوەی ههینی وەوی ًە ُا یاؿىق ًە گەونە قەنەةەگەهان ، ئیًب مىڵویەی وەوی گِذی ةىو ةە مىڵوی 

( ، هە 49َ، ْ 6764% ، وەوی هِذىهاڵی گۆڕقنا ةۆ مىًوی دایتەخ )نًذِانق ، 73دایتەخ ، ًەگەڵ هۆدایی هادنی ؿێىانی كاطانی 

ر ًە ناوچەی گەیالن ًە ةاهىن، و 05% ، ًەةاونگانی دەةهێى، وە 03 % ، ًە گەونە ةاونگانانی ئەًًب 22% ، ًە گەونە ةاونگانانی ُڕ

 (.692- 691َ، ْ ْ 6763ئاةاق ؿاوەنكانی وەوییە هِذىهاًیەهان ةىون )اػمك ، 
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وای پێكانی طیاوگە و، ةەدەواوی هەمی ههق ئەمەَ ق6672ُایانی ةاًە ڕووةەنی وەوی چێنكناوی ةەنهەمی گەنم ًەقوای ًاڵی    

ةەةاونگانانی ةیانی وگۆڕینی ةەنهەمی گەنم ةۆ ةەنهەمهێنانی )ئەؿیۆن( هە ماققەیەهی  ةێهۆُوەن ةىو، ئیًب ةەنهەمە هِذىهاڵیەهان 

َ، ْ 0961ةەنەةەنە ڕوویان ًەهەَ ةىونەوە ههق و وەنەوویانێوی وۆنیّ ةەةاونگان و ةاوانە ناوؿۆیەهانی ئێهان هەوخ )اًـذالوي ، 

(. هەنوەهى هەندی هِذىهاڵ هەندەهانی پیِەًاوی و ةاونگانیّ ًەئێهان ًەًەنقەمی كاطانی هەودە ؿىمەدی ُا و 692- 12ْ

ٍب و چنین  قەًەاڵدكانەهان و ةاونگانە ةیانیەهان ، ًەو ًەنقەمەقا پیِەًاوی ًەًەن ُێىاوێوی ًاقە ةىو هەةهیذی ةىو ًە ًڕ

، و هەنكێى قامەوناوەی پیِەًاوی ده ، هە وۆنةەیان هەودە ژێه هەژمىنی (667َ، 6765ْوپیِەًاوی قەًذی)املِاًـى، 

 ( .65َ ، ْ 0990ةیانیەهان ، چىنوە ًەو ماوەیەقا ئاةىونی ئێهان ةەًًباةۆوە ةە ئاةىونی وواڵدانی ئەونوپی و ةیانی)اًكًٌمى ، 

وؿۆی هە ًەنێىان ةاونگانە ناوؿۆیەهان و ًەُانەهانی پڕۆًەی ةاونگانی ةەقوو ُێىە ئەنظاَ قەقنا هەةهیذی ةىون ًەةاونگانی نا      

ئێهان ئەنظاَ قەقنا ،ةاونگانی قەنەهی ًەنێىان ئێهان وواڵدانی ةیانی ئەنظاَ قەقنا ، قوای ةەًذنی ڕێوەودننامەی گىڵٌذان 

ىوقەهانی ةۆ ةاونگانانی قەنەهی ودىنهٌلنچای پێكانی طیاوگە ةە ةاونگانانی ةیانی ةەدایتەدی ڕوًی و ةەنیذانی ئەوا وۆنةەی كاوانع و ً

ةىو ، ةاونگانانی ناوؿۆی وەنەنمەنك ةىون ، چىنوە وۆنةەی مامەڵە ةاونگانیەهان ًەالیەن ةاونگانانی ةیانی ئەنظاَ قەقنا و هۆنذڕۆڵی 

ا هەي وپەي و ةەنهەَ ةاوانەهانی ئێهانیان ههقةىو ، هەنوەها هەي و پەي و هااڵهانیان ًەةاوانەهانی ئێهان ًاغ قەههقەوە ، ًەوهادەُك

ناوؿۆیەهانی ئێهان دىوُی وەنەو ویان ةىون ، چىنوە ؿىاًر ًەًەنیان ةەڕێژەیەهی ةەنچاو هەمیان ههقوو ، و ةاونگانانی ناوؿۆی 

دىوُی وەنەو ویانێوی وۆنهادن ، ةۆیە چینی ةاوان قەًذیان ههق ةەناڕەوای قەنةڕین وؿۆپیِان قژ ةەًیاًەدی پێكانی طیاوگە ةە 

 (.  697هـ.َ ، ْ  6153انانی ةیانی)نٌيك ، ةاونگ

 

      ةاصاسو ةضاڤى دىدن و ئاماژە ةەسایەكانی شۆڕشی دەظذىسی لەئێشان -0

ًەةانەخ ةە ةاوان چەنك ةیهو ڕایەن قەؿینە ڕوو ، ًەوانە هەنكێى پێیان وایە ةاوان پێوهادىوە ًە ژمانەیەن ژوون، ُێىەی ةاوان      

ى یەن ةىونیان هەیە ، ةە ةاوان قەگىودهیر "ةاوانچە" وادە ةاوانی ةچىون، ئەو هەًەی هە ًە ةاوان هان ًەُانی ةچىون و گەونە وەه

( ةاوان ًەئێهان هیانیوی ئاةىونی ًەنةەؿۆیە ، ًنىنقان نیە دەنها 061َ ، ْ 6776قەهاخ پیێ قەگىودهیر "ةاونگان")هىًكي، 

( ، ةەڵوى وادایەهی گِذگیهدهی هەیە 661هـ.َ ، ْ 6152هێذەوە)ؿانىس، ُىێنی ههقانی ههین و ؿهۆُذنی هااڵو ُذىومەهەهان ناگ

ةە دۆنێوی ؿهاوان و گهێتەًذە ةاونگانیەهانیّ قەگىودهیر ًە ناوؿۆ و قەنەوەی وواڵخ قێر ، ًەَ ًەنقەمەقا ئەَ دۆڕە ؿهاوانە 

 وماةعكه ( . 691َ ، ْ 6763ةەًەن ئاةىونی ئێهانكا واڵ ةىو )اػمك، 

دەنها گهقةىونەوەی ژمانەیەن ةاونگان و پیِەوەنان نەةىوە، ةەڵوى دۆنێوی ؿهاوان ةىو دیایكا پەیىەنكیەهی هۆمەاڵیەدی ةاوان ًەئێهان 

و ئاةىونی دىنك ودۆڵ ةەیەهەوەی ةەًذتىونەوە ، ڕۆًی ةاوان دەنها ًەپڕۆًەی ئاةىونی و مامەڵەو ًەوقاگەنی هىنخ ناههێذەوە، 

انیگەندهج ةەئاًذێى هەمىو چین و دىێژەهانی ناو هۆمەڵگە ًەوانە ڕۆُنتیه و ڕوناهتیه و طىدیانو ةەڵوى ڕۆڵەهە وۆن ؿهاوان وةەهێى وه

ؿانەقان و ةاونگان و پیاوانی ئاینی و ئاؿهەخ و ًەنههقەو ....هذك ًەؿۆقەگهێر ، ًەوۆنهادكا ئاناًذەیان قەهاخ ةۆ گهدنەةەنی 

 (.60 -66َ ، ْ ْ 0999یەدیەهان و ةاوان هەنگاو ةنێر )  أًتاغ، ةۆچىونی ًیاًی قیانی ههاو هە ةۆ ةەنژەوەنكی چینەهۆمەاڵ

هەنكێوی ده پێیان وایە ةاوان چینی هۆمەاڵیەدی ناوەڕاًٍب هە ةهیذین ًە ڕۆُنتیهان و هاًتوانان و پیِەهانو ههێوانەهان ،     

ێگەیەهی هۆمەاڵیەدی ةەنویان ًە نێى ئیهانكا هەنكێوی ده پێیان وایە هۆمەڵگەیەهە ؿاوەن ئاةىونیەهی گەونەیە و ڕۆًەهانی ةاوان پ

 (.662- 661هـ.َ ، ْ ْ  6152هەةىو)ؿانىس، 

ةاوان هیانێوی ڕێوـهاوە، ڕەوُر و نەنیذی پانێىگانی دێكایە، ًەنەڕای ئەوەی ةاوان  واًە ةەًەن هەمىو طىمگەهانی ژیانی       

ەًەن ةنچینەی هاوپیِەهان و قەًذە ًەنةەؿۆهان ةۆ قیانیوهقنی ئاةىونی و هۆمەالیەدی . ؿۆةەنێىەةەنقنی ةاوانیّ پێوهادىوە ً

نهؾ و ةەئەنظاَ گەیانكنی ةاونگانی، و قنوًر ههقنی هێِەو گهؿذەناوؿۆییەهانی ةاوان ًەئێهان هەنگاوێى ةىوە ةۆ ًەنهەڵكانی 

ەهان ویاده هانیگەنی و ڕۆڵی ةاوان ُۆَڕ قژی كاطانیەهان ، ةەدایتەدی ًەهادی پێكانی طیاوگەی ةاونگانی ئێهان ةەةاونگانە ةیانی

انی ُۆَڕ ةەقیانهەوخ)ػلٌلاخ ،   (.39َ، 6763ًْەهەڵگیًه

ئەوەَ ًەوهادە ویاده هەًر پێوها هە ُا چەنك طیاوگەیەهی ةەؿِی ةەةاونگانانی ةەنیذانی ، ئەو طیاوگانە ڕاًذەوؿۆ هانیگەنیان      

ػوىمەدی ةەنیذانیا الیەنێوی ڕاًذەوؿۆ نەةىو ةۆئەوەی   اوان ، ئەةێ ةىودهێههقە ًەن ئاًذی قاهادی ةاونگانە ناوؿۆیەهان ئێهان و ة

ػوىمەدی ئێهان طیاوگە ةە ةاونگانانی وواڵدەهەی ةتەؿِی ، ةەڵوى پێكانی طیاوگەي ةاونگانی ئێهان ًە ڕێگەی ةاونگانەهانی ةەنیذانیاوە 

یاوگانە ةاونگانیانەی ةەنیذانیا ةهیذی ةىو ًە طیاوگەي ڕاهێِانی ةىوە ، ةەاڵَ ةەپاڵپِذی ػوىمەدی ةەنیذانیا ةىو. ًەگهنگًبین ئەَ ط

ذانەهان و هەمىو هانەهانی ئێهان طگە ًە وێه و ویى و ةەنقی ةەنهؾ  هێٌی ئاًن ًەقەنیای كەووین ةۆ هەنكاو ، ًىوق وەنگهدن ًەقاًن
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( هەؿاوەنی ةانوی ةەنیذانی ةىو 4و، ي0964ةۆ ماوەی ػەؿذا ًاڵ ةەهاواڵدی ةەنیذانی طۆًیۆي قی ڕۆیذەن)هىُمەنك ، ئٌٌٌلعٌٍ ،

(، هەنكێى وای ةۆ قەچىون ئەَ طیاوگەي ةاونگانییەي ڕژی )دىدن( ةهیذی ةىو ةتێر 64هـ.َ، ْ 6163و )ناًـٍ، 6650ًەًاًی 

هەمە ًە ةەقەًذەوەقانی دەواوی ةەنهەمە ةاونگانییەهانی ئێهان ًەؿىمەخ ةاونگانانی ةەنیذانی، چىنوە ًەوهادەقا وۆندهین ةەن 

ةاونگانیەهانی ئێهان ةهیذی ةىو ًە ڕژی )دىدن( ، هەن ةۆیە ئەَ هانەی ئێهان ةىوە مایەی قڵگهانی وواڵدانی دهی طیهان ًەوانە ڕوًیا ، 

ی ، ةۆیە هەڵىێٌذی قوژمنوانانەی قژ ةەئێهان ڕاگەیانك ، ًەوهادەقا نارسەقین ُا ةۆ ئەوەی  چىنوە ةەنژەوەنكیەهانی هەودە ةەنمەدًه

نىیى ةتێذەوە وئەو ةانگهژەیەی ڕوًیا ةەڕەوێنێذەوە ةڕیانی قامەونانكنی ًیىای كىواكی ًەًەن ُێىاوی ڕوًی قا هە  ًەڕوًیا

(، ةەاڵَ قواده 697هـ.َ ، ْ  6162ًەئاوانەهانی كۆكاو پێوهادتىون، ًەنەدا ًەژێه چاوقێهی وەوانەدی ًەنةاوی ةىو )ونًن هىب ، 

ذی قەههان، ةەاڵَ ؿەنطیەهانیان ًەًەن ػوىمەدی ئێهان ةىو ، ًەهۆدایكا ةەنامتەن ةەوەی هە ًەالیەن هانةەقەًذانی ڕوًیا ًەنپەُن

ی ماؿی ًێكانی پانەو هۆههقنەوەی ةاطی ًەن ڕێگەهانی كۆنػوهقةىو ، قواي ئەوە ڕوًیا  پێًِب ةانوی ُاهنِاهی ةەنیذانی ؿاًن

 (.669-697هـ.َ ، ْ ْ  6153ڕێگەی پێكنا ةانوێوی ةاونگانی ًەئێهان قامبەونێنێر )نٌيك ، 

و(  هادێى هە چینی ناوەڕاًر و چینی ڕۆُنتیه ًەئێهان ةااڵقەًر ةىون ، نارسەقین ُا هەودە پیالنگیهی 6670 - 6676ًەًااڵنی )    

، ةۆ ئەوەی ئەو ةااڵ قەًذەی ئەَ چینانە نەهیٌێر ، ةۆ ئەو مەةەًذە هەڵٌا ةە پێكانی طیاوگەي دىدن ةە)میظىن داًتىخ( )هىؿٌٌٍ

ینی وەن قیانیەن و پێكانی ةڕێوی پانەی ًااڵنە ڕێژەهەی گەیِذە 0399(، ًەةەنامتەن پێكانی )03َ، ْ 0996 ( طىنیی ئیٌذەًن

( ًاڵ 39% ، ًە كاوانظەهەی ةۆ وواڵدی ئێهان ، ةەَ ُێىەیە )داًتىخ( دىانی ةۆ ماوەی )03( طىنیی ةۆ قەوڵەخ ،و پێكانی ًە 63999)

دن( و ةەنهەمهێنانی و ًاػوهقنەوەی ًەةاواڕەهانكا ، ئەَ هەواڵە ًەنێى چینی ڕاگەیانكهانان قەنگی ةتێذە ؿاوەنی طیاوگەی )دى 

قایەوە، هەنوەهى ًەڕۆژنامەی )ئەؿًب(ی چەپڕەوەهانی ئێهان ، ئەوانەی ًە دىنهیا قەژیان دىانیان قەنگۆیەهە گەونە ةوەن ، قواده 

ێوی ڕوونە هە ؿاوەنی طیاوگە قەًر قەهاخ ةەهانی ةاونگانیەهەی ناڕەوایی و ةێىانی ؿۆیان ةەَ ُێىەیەی قەنةڕی :)ُذ

ةەًەنماًەهی ةچىون ًەةاونگانی ههقن ةە ڕژی)دىدن( و هڕین و ؿهۆُذنەوەی ةەنهؿێوی گهانًب ةەةاونگان و پیِەوەنەهانی وواڵخ . 

انە ئێهانیەهان ةەةێ ویٌذی ؿۆیان و ئەمەَ ةىوە هۆی ةەقەًذهێنانی كاوانظێوی وۆن ةۆ ةاونگانە ئینگٌیىەهە ، قەنئەنظاَ ةاونگ

ًەژێه ؿِانی ئاةٌۆكەی ةاونگانە ةیانیەهان قەةێ واو ًەهانی ةاونگانی ةێنن و ةەقوای هانی طێگهەوە ةگەڕێن، ًەنەڕای ئەوەی 

یانی هەقەةێذە هۆی ةێوان ةىونی ڕێژەیەهی وۆنی ةاونگانەهان ، ةەمەَ ةاوان ةەدەواوی قەهەوێذە ژێه قەًەاڵدی ةاونگانانی ة

 (.21َ ، ْ 6769)اةههٌٌلن ، 

"طیاوگەی دىدنٌلن ةەؿِییە )میظىن   ُایانی ةاًە ڕێوەودنی نارسەقین ُا و میظىن داًتىخ ةەناوی نارسەقین ُا نىورساوە هە قەڵێ

 (.26-16هـ.َ ، ْ ْ  6102ًاڵ( هڕین و ؿهۆُذنی ًەؿۆ قەگهێر )ةۆ وانیانی ویاده ةڕوانە : ههماين ،  39داًتىخ( ةۆ ماوەی )

و، الیەنە ناڕاوییەهان و قەنگی ناڕەوای هەمىو ُانەهانی ئێهانی دەنیەوە،و 6676ًەقوای ڕاگەیانكنی ئەَ طیاوگەیە ًەُىةادی    

ةاونگانەهانی ناوؿۆی ئێهان قاوای پێكاچىونەوەیان ةەَ طیاوگەیە ههق ، چىنوە ئەو طٌاوگەیە ةەپێچەوانەی طیاوگەهانی ده ةاةەدێوی 

قاةێذەوە، ةەڵوى ًەگەڵ ةەنهەمێى   هەمًب ئاوڕیان ًێؿىق پەناوێى ؿهاو نەةىو ، هە ؿەڵى وانیانی ًەًەن نەةێ و یا قەًر ًێنەقناو

ًەنوهانیان هەةىو ، هە ةەئاًذێوی ةەنو ًەئێهان ةەنهەَ قەهاخ و پەیىەنكی ڕاًذەوؿۆی ةەژیانی هۆمەاڵیەدی ؿەڵوی ئێهان 

ةاونگانەهان و قوهانكانو ئەو هەًانەی هە هەنانقەیان قەههق، ًىوقیان ًێ  هەةىو ، چىنوە وۆنێى ًە ؿاوەن وەوییەهان و

 (. 53هـ.َ ، ْ  6156وەنقەگهخ ، ةۆیە ناڕەوایەهان ًەقژی هۆمپانیا ةیانیەهان ًەُانەهانی ئێهان ًەنیهەڵكا )هرسوي ، 

ذی )ػاطی قەًذپێوی ةىاڤ)ُۆَڕ (ەهە ًەُانی ُیهاو ًەُىێنێوی پیهۆو ةەناوی )ُاه پهاغ(  ةە     قەةڕینی ناڕەوای ًەژێه ًەنپەُن

عەةاي ئەنقەةیٌی( هە یەهێى ةىو ًەگەونە ةاونگانەهانی ڕژی )دىدن( ًە وواڵدی ؿاني قەًذی پێوهق ، قواده )ػاطی ًەیك عەًی 

انانەوە ةە ئەهتەن( ًەنێى مىگەودی وەهیٍ ةانگەواوی ةۆ ُۆَڕ ههق ، ةەاڵَ نەیانذىانی ًەنهەودىوةن ، چىنوە ًەالیەن قەًەاڵدك

وەةهی هێى و ئەنظامكانی دىنكو دیژ و هىُذان ةاڵوەیان پێوهاو و )ػاطی عەةاي ئەنقەةیٌی و ًەیك عەًی( قەًذگیهههان . قواده 

 (. 695َ ، ْ 0969قوونؿهانەوە ةۆ ُانی)ةىُەهه( ، ًەوێِەوە ةۆ ُانی ةەرسا )اًعىني ، 

یەدی ًەةەنانتەن هادنی هانةەقەًذانی هۆمپانیای ڕژی)دىدن( ةۆ ُانەهە قوهان و قواده ًەُانی دەةهێى ةە مەةەًذی قەةڕینی ناڕەوا     

( ةاونگان و هاًتوان هە ةژێىی ژیانیان دایتەخ ةىو ةە ؿڕۆُذنی دىدن قەًذیان 099ةاوان قاؿهان و ًەُانی ههمان هەن ًەوةانەیەوە)

 (. 16هـ.َ، ْ  6165ًەهان هەڵگهخ )اقمٌر ، 

ەهان ةەو پێیەی ؿاوەن دایتەٌبەنكی ؿۆی ةىو ، ًەنةانی ئەوەی ُىێنێوی گهنگی هِذىهاڵ ههقنی ًەو الُەوە ُانی ئەًـ   

ی  ةەنهەمی ڕژی )دىدن( ةىو ، قوا ةەقوای ئەمەی ةەنژەوەنكی چینەهانی ئێهان ةەگِذی و چینی ةانوگان و پیاوانی ئاینی هەودە مەدًه

مەڵگەقا. ةاونگانەهان هەمیِە ؿاوەن پێگەی گهنگی ئاةىونین ، و پیاوانی ، ئەمە طگە ًە الةهقنی پێگەو گهنگی هەنوو چین ًەنێى هۆ 
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ئاینیّ ؿاوەن پێگەیەهی ئاینی و هۆمەاڵیەدی ةىون، قەیان دىانی هانیگەنی ئایینی ةـەنە نێى قڵ و قەنونی هۆمەڵگە ًەڕێگەی 

نی ئایینی ةۆ ةەقەًر هێنانی ماؿی طیاوگە هۆُیانی ئایینیكا . ًەَ ڕوانگەوە هەماهەنگیەهی ةەهێى ًەنێىان ةاونگانان و پیاوا

قنوًر ةىو، ًەئەنظامكا دىانیان ناڕەوایەهانیان قژ ةە پانێىگان ةەگهقةىونەوە قەنةتڕن و)ئەمین ًىڵذان( ناچان ةوەن هە ؿەنمان 

ههق و ةەپیِەیەهی ةە)مؼەمەق عەًی( ةواخ پڕۆژەهانی ةەنیذانی ةىەًذێنێر ، قواده )ًەیك نەطەؿی( ؿەدىای ػەناموهقنی دىدنی قەن 

ُەیذانی هەژمان ههق ، ًەهەمان هادكا ئەو ةیانیانەی هەهانی مامەڵوهقن ةەدىدینیان قەههق ةەپیٍ ًەكەڵەَ قا . قوای ئەو ؿذىایە 

ًىودانكنی هۆگایەهی هەڵگهدنی دىدن ًەالیەن ةاونگانێوی ئێهانی هانقانەوی دىنك قژ ةە ةەنیذانیەهان ئەنظامكنا ، ًەوانە 

هەًەئەنظامكا وەنەو ویانێوی وۆن ةە هۆگاهە گەیِر ، ًەةەنامتەن ئەو هانەقا)ئێكوانق ةڕاون( گىدی: "ئاوایی و نیِذٌلنپەنوەنی ئەَ 

و مٌوەچی ؿەنمانی پیاوانی ئایینی ةتێر و ةاونگانە ًەًەنووی هەمىو پێكا هەڵگىدنێوە هە دىانی ڕووةەڕووی ةیانیەهان ةتێذەوە

َ ، 0969ةواخ، وەن مىًڵٌلنێى هە ةە پێىیٌذی قەوانێر ًەًەن ؿۆی ئەَ هانە ئەنظاَ ةكاخ" )اًعىني ،  ةەطێ  قاواهانیان طێ

 ْ696 .) 

ن ًەوانە )ػاطی میهوا طەواق  ًەهەمان هادكا پیاوە ئایینەهانیّ ُانتەُانی پیاوانی ةاونگان ًە قەنةڕینی نانەوایەهان ةەُكانةىو      

ًەدەةهێى ، ئاػا نەطەؿی  ًەئەًـەهان و میهوا مؼمك ػەًەن ئەُذییانی( ، و چەنكانی دهیّ ًەدانان ، ًەُانی ًامەڕاَ وانایی 

یەهانی طیاوگەهان ئاگاقانی ةوادەوە هە  گەونە )میهوا مؼمك ػەًەن ُیهاوی( دىانی ئاگاقانههقنەوەیەن ةۆ ُا ةنێهێر و ًەمەدًه

 (.694هـ.َ ، ْ  6156پێىیٌذە ًەپێكانی طیاوگە ةەةیانیەهان پاُگەوی ةتێذەوە)مؼمك ُـٌعى ، 

ًەڕاًذیكا ةىاڤی دىدن ةە یەهێى ًەةىاڤە گەونەهان هەژمانقەههێر هە پیاوانی ئایینی دىانیان ڕۆًێوی گهنگ ًەهۆمەڵگەی ئێهانیكا       

ایینیەهان ًە گۆڕەپانی ئێهانیكا هانیگەنیەهی وۆنیان ًەًەن الیەنی هۆمەاڵیەدی (، چىنوە قەوگاهانی ئ23َ ، ْ 6776ةتینن )عتاي ، 

 (. 19هـ.َ ، ْ 6156و ڕامیانیكا هەةىوە )اًنعٌمى ، 

ًەالیەهی ده هانیگەنی و ڕۆًی پیاوانی ئاینی ًەئاًذێوی ةەنوقاةىو ، هانگەنیەهەَ ةە ئەنكاوەیەن ةىو هە ةىان ةڕەؿٌێنێر      

ەهی مێژویی دایتەخ ةە كەقەػەههقنی)دىدن( و)ماققە هۆُتەنەهان( ًەمتانەیەوە)میهوا ػەًەن ُیهاوی( گەونە ةەقەنههقنی ؿذىای

ئیٌلی ُیعەهان ًەُانی ًامەڕاوە ؿذىایەهی قەنههق هە دێیكا هانههقن ةەماققە هۆُتەنەهان و دىدنی ػەناموهق ةەةیانىوی ئەوەی هە 

انوهاو ،هەنوەها قەڵێر " ةٌم َن اًهػمن اًهػٌم )اًٌىَ اًذعٌلي دنتاهى و قژایەدی ههقنە ًەگەي )ئیٌلمی مەهكی( چاوەنو 

(، قواده  ئەَ ؿذىایە ًەُانەهانی) 47هـ.َ ، ْ 6146دىدىن ةاي نؼى هان قن ػوم مؼانةه ةا اماَ اًىمان اًر( ًێوها )ههةالًى، 

 (.609-667هـ.َ ، ْ ْ  6145دەههان(  و) ئەًـەهان ( و) ُیهاو( پیِىاویەهی گەونەی ًێوها )ًعلىب ، 

ًەئەنظامكا هۆڵەهەی ػوىمەدی ئێهان  ٌُەژانی ةەؿۆیەوە ةینی و ةانی ةاونگانی پەهی هەوخ ، ةاوانەهان ًەالیەن ةاونگانان      

قاؿهان ، ئەمەَ هانقانەوەیەهی نەنێنی ًەًەن ڕەوُی ًیاًی و ئاةىونی قنوًر ههق، ةۆیە ػوىمەخ هەوڵیكا ةانوقۆؿەهە ئاًای 

ەوە ، ئەمەَ ًەڕێگەی  ةاڵوههقنەوەی هەواڵی ئەوەی هە گىایە ؿذىای )میهوا ػەًەن ُیهاوی( ًەالیەن گەونەی ةاونگانەهانەوە ةواد

( ، پاُان ُا ؿەنمانی ةە )میهوا مؼمك ػەًەن ئەُذیانی( هەیەهێى ةىو ًە ئیٌلمەهانی 669َ ، 0969ْگۆڕانوانی دێوهاوە)اًعىني ،

ًەُان نەمێنێ ، ةەاڵَ میهوا ؿەنمانەهەی ڕەدوهقەوە و   ا نێهگەًە ةوێِی ًەةەنامتەن ؿەڵى یان قەةێُیعە ههق ، ةەُێىەیەهی ئاُوه 

 (.660هـ.َ، ْ 6102ةهیانقەقا ُان ةەطێتهێٌێر، ةەاڵَ ؿەڵى پاڵپِذیان ًە میهوا ههق و نەیانهێِر ةڕوادە قەنەوەی ُان )ههماىن، 

دا هان گەیِذە ئەو ئەنكاوەیەی ؿەڵى گەًەهۆمەهی یەهًبیان ههقوو پیاوانی  قوای ئەمە ةەنە ةەنە ڕەوُەهە ئاڵۆوده قەةىو     

ةاونگانیّ ًەةاوان نىوًینیان ًەًەن قوهانەهانیان هەڵىاًی و دیایكا قاوای هۆدایهێنان ةە طیاوگەی ةیاىن قەهها، ًەهادی طێتەطێ 

ادەقا ػوىمەخ ةۆ ئاًاًی ههقنەوەی ةانوقۆؿەهە ةڕیانی نەههقنی قاواهەیان هەڕەُەی ڕاگەیانكنی طیهاقیان دیاقا نىوًی ةىو، ًەو ه

قەًذگیهههقنی)مؼەمەق ػەًەن ئەُذیانی( قا، ةەاڵَ طەماوەن دىانیان قەونی ماڵەهەی ةكەن دا ػوىمەخ نەدىانێ قەًذگیهی ةواخ 

 (.660َ ، ْ 0969)اًعىني ، 

ن ؿێها ةەناو وۆنةەی ُانەهانی ئێهان ةاڵوةىیەوە ، ئەو ُایانی ةاًە قوای ئەَ هەنگاوەی ػوىمەخ قەنگی ناڕەوا ةەُێىەیەهی وۆ     

ویاقةىونی پاڵەپەًذۆی ناڕەوایانە ُای ناچانههق هە مٌوەچ ةێ ةۆ قاواهانیەهانیان و ًە گهێتەًذی طیاوگە ةیانیەهان پاُگەو ةێذەوە، 

ی ةۆ ئەوەی كەنەةىوی هۆمپانیای ڕژی ( هەوان ًیهە ًەةانوی ُاهنِاهی ةەنیذانی ؿاًن399ًەو هادەقا ُا قەًذی ههق ةەكەنوههقنی)

 (.363هـ.َ ، ْ  6166ةەنیذانی ةوادەوە )ةٌاخ، 

قەههێ ةڵێین ةىاڤی دىدن وەنچەنؿانێوی گەونە ةىو ًەمێژووی  ئێهان ، چىنوە دىانی هێىو دىاناهانی ةاونگان و پیاوانی ئایینی و     

ه یەهتـاخ ، و قژی دیوچىونی هاوهێِەهان ًەنێىان قەًەاڵدێوی نا هەمىو چینە هۆمەاڵیەدیەهانی هۆمەڵگەی ئێهانی ًەژێه یەن چەد

قاقپەنوەنو پێىیٌذی ةاونگان و پیِەوەنەهان ةۆ پاناًذنی قاقگەنی و ماؿەهانیان، چىنوە ًەو هادەقا هەوڵی ُایەهانی ئێهان ةتىوە 
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مىو هەوڵەهانی قەًەاڵدكانانی ئێهان ئەنهێوی كىني ًەًەن ُانی ؿەڵوی ئێهان ةەگِذی و پیِەوەنو ةاونگانان ةەدایتەدی، هە

ًەپێناو ؿۆُگىوەنانی)ُا(قا ةىو ، هەنوەها پێكانی طیاوگە ةەةاونگانانی ةیانی مایەی مٌوەچوهقنی ةاونگانان ةۆ قاؿىاویەهانی ُا و 

ەهانیان و ػوىمەدەهەی و وواڵدانی ةەنیذانیاو نوًیای كەیٌەنی هەمیِە ةتىونە مایەی قەًر ةەًەنقاگهدنی قاهاخ و ةەنوةىم

كۆنؿوهقنی ةاوان. ًەهەمان هادیِكا ةاونگانانی ئێهان هەمیِە ًەهەوڵی ةەقیهێنانی ئامانظەهانیانكا ةىو هە ؿۆی ًە گەُەههقنی ةاوان 

و پاناًذنی ةەنووةىومە ناوؿۆًیەهان و چەًپانكنی قاقپەنوەنی و ؿهاوانوهقنی ةاوان هاوُێىەی هاوپیِەهانیان ًەڕۆژهەاڵدی 

ی قەًذىونی ًەئێهان.ناوەڕاًذكا ق انی ُۆُڕ  ەةینیەوە ، ئەَ هەواڵنەی ةاونگانانی ئێهان ةىونە ئاماژەیەن ةۆ هەڵگیًه
 

 ص 6491ةاصاس و كاسیگەسی لەظەسهەڵذانی  شۆڕشی دەظذىسی لەئێشان  -3

اونگانی ًەهۆمەڵگەی ًەًەنقەمی كاطانی ووُەی ةاوانو ةاونگانی یەهێى ةىو ًەچەموە هەنە ةەهێىەهانی الیەنی ڕامیانی و ة      

ئێهانیكا هەنكیى ًەئاةىنیناًان پیاوانی ةاوان قەهەن ةە قوو ةەَ یەهەمیان ةاونگانە گەونەهان، قووەمیان ةاونگانە ةچىوهەهان ، ةە 

نو ةۆچىونی ئاةىونیناًان ةاونگانە گەونەهان ویاده ههقانی ههین و ؿهۆٍُب و ئاڵىگۆنههقنی ُمەن و هانگىوانیەهان ةەڕێژەیەهی وۆ 

ةەنهؿێوی هەنوانًب قەهەن، ةەهۆی ةىونی ًەنمایەهی گەونەوە ، ئەَ ةاونگانانە ةەُێىەیەهی ؿهاوان ًە ةاوان ًە ُانە گەونەهان 

(، ههقانی هێنان و نانقنی هااڵهان ةۆ ناوەوەو قەنەوەی ئێهان ئەنظاَ 61-60هـ.َ ، ْ ْ 6161ةەداًتحَب دەههان )هِاونوًان، 

چىوهەهان ئەو هەًانەن هەههقانی ههین و ؿڕۆٍُب و ئاڵىگۆنههقنی ُمەن و هانگىوانیەهان ةەڕێژەیەهی قەقەن، ةەاڵَ ةاونگانە ة

هەَ و ةەنهؿێوی گهانًب ًەةاونگانە گەونەهان ئەنظاَ قەقەن ، هەنوەها ئەمانە ڕاگهی ئاةىونی نێىان ُانو گىنكەهان ةىون)ًعلىب 

 (.54هـ.َ ، ْ  6145نك، ژآ

 كی ؿاون هانەهان ًە ةاوانەهانی ئێهان ةهیذی ةىون ًەَ چینانەی ؿىانەوە :ُایانی ةاًە پٌەةەن     

% ، هۆی ؿاوەن 19% ، ةۆ 63چینی یەهەَ: ئەو چینە پێوهادىوە ًە چینی ةىنطىاویە گەونەو ناوەنك وؿاوەن مىًوەهان، ةە ڕێژەی  

و ًەقواگەنیەهانیان ةەُێىەی ًەنطەَ)هۆ( ةىوە ، هانەهانی ةاوانیان پێوكەهێنا. ئەَ چینە چینێوی هانیگەنو ةەهێى ةىون. مامەڵە

 ًەنةانی ئەوەی پەیىەنكیەهی ةەهێىیان ًەگەڵ پیاوانی ئاینیكا هەةىو، هەؿۆی ًە پەیىەنكی ؿىمایەدی و هاوًەنگیهی قەةینەوە.

وكەهێنا، ًەگەڵ ئەوەی %، پیاوانی ةاوانیان پێ39چینی قووەَ: ئەَ چینە ةاونگان و پیِەوەنە ةچىوهەهان ًەؿۆ قەگهێر ، ویاده ًە 

وەنمەنكی یەهەَ ةىون ًەهادی ةانگۆڕانی ئاةىونی ًەةاوانقا ، ئەمەَ هۆهانی ڕاًذەوؿۆ ةىو ةۆ ئەوەی ئەَ چینە ًەنكاؿٌەی 

نیِذٌلنپەنوەنان ةىون ًەهادی پێكانی طیاوگەهان ةە ةاونگانانی ةیانی ، ًەنەڕای ئەوەی ئەَ چینە داڕاقەیەهی ةەهێى پەیىەًر ةىون 

 این و ةنەماهانی ئاینكانی.ةە ئ

چینی ًێیەَ: ئەَ چینە پیِەوەنە قەًذگێهەهان قەگهێذەوە ، وۆنةەیان ًەنچاوەیان ةۆ گىنكنِینەهان قەگەنێذەوە. ُىێنی 

هانههقنیان هەودتىوە قەنەوەی ةاوان ، ةەاڵَ ئەمانەَ ًەةاوان قانتڕاون، ةەڵوى ًەگەڵ چینەهانی دهی ةاوان هەماهەنگ ةىون ، هانی 

مانە ةهیذی ةىو ًە گىاًذنەوەی ُمەن وهانگىوانیەهان وةەنهەمەهان ًە ةاوان ةەنهؿێوی هەنوان ةۆ ُىێنە هەژان نِینەهان. ئەَ ئە

 (.32-30َ ، ْ ْ 6763چینە ًەةاوان  چینێوی هەنە ةێتەَ ههاو ةىون )ػلٌلاخ ، 

ًذێوی ةەنو قاةىو ، چىنوە ڕێتەنایەدی پٌەی قووەمی ةىاڤی هەنوەها پەًىەنكی نێىان پیاوانی ئاینی و ةاونگان و نوناهتیهان ًەئا     

دىدن ًەئەًذۆی گهۆپێوی نىێی نووناهتیهانكا ةىو ، هە ژمانەیەهیان الیەنگهی ًەیك طەماًەقین ئەؿؼانی ةىون ، ڕۆژنامەنىوًان و 

قینی یان هەةىو و ًەنقانی نىوًەنان و قیتٌۆمادەهان و هانةەقەًذانی قیىان و ئەنكامانی چینی ناوەڕاًر، هە ؿىێنكنی نا

قەنەوەی ئێهانیان ههقةىو ، ههۆهی ئەَ گهوپەیان پێوهێناوە. ناڕەوای ڕووناهتیهان ًەپێكانی چیاوگی طۆناوطۆن ًەوانە)ڕژی و الدانی و 

ەدایتەدی هێٌی ئاًن و هەًى وەنگهدن ًەهانەهان( ةە ووالدان و كەنو وەنگهدن ةىو ، ًەهادی پێكانی ئەَ طیاوگانە ڕووناهتیهان ة

طەماًەقین ئەؿؼانی نامەیەن ةۆ قیاندهین وانای ُیعە ػاطی میهوا ػەًەن ُیهاوای قەنێهێر و قاوای ًێوهق ُا و ؿهۆُذنی ئێهان 

ةەئەونوپیەهان ئیكانە ةواخ، پاُان دىانیىیانە یەهًبی ةتینن و هەماهەنگی یەهًبی ةوەن قژ ةەًیاًەدەهانی ُا، و ًەنؿٌذنی 

 ( 61و، ي0964طیاوگەی ةیانی ًەئێهان )هۆُمەنك ، ئیٌٌلعیٍ ، ةىاڤەهە ةۆ الةهقنی 

ًەنةانی ئەوەی ةاوان دىانی گهنگی هۆمەاڵیەدی و ئاةىونی قنوًر ةواخ ةەهۆی پەیىەًر ةىونی ةاوانی ناوؿۆی ةە ةاوانی 

ىانیىیانە ڕۆًێوی ةەنچاو ًە نێىقەوًەدی، ئەَ پەیىەًر ةىونەَ قەگەڕێذەوە ةۆ پیاوانی ةاوان هە ًەهەمىو كۆناػە مێژوویەهانكا د

ةەنەو پێِچىونی الیەنی ئاةىونی هۆمەالیەدی والدەهەیانكا ةگێڕن، ةەهۆیەوە پەیىەنكییەهی ةە هێى ًەنێىان ئەو طىدیانانەی 

 (. 663َ ، ْ 0960هەًەنكاڵی ةەنهەمە هِذىهاڵیەهان ةىون ًەًەنانٌەنی ووالدكا هاخ هایەوە)أًتاغ ،
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یاواو ًە چینەهانی دهی هۆمەڵگەی ئێهان ةىونە ؿاوەن هىنێوی ؿهاوان ، ئەمەَ قەگەڕێذەوە ةۆ ئەو پەیىەنكیە ةاونگانانی ةاوان ط      

ةاونگانیەی هە ًەگەڵ ةاونگانانی وواڵدانی ده هەیانتىو، ةەهۆیەوە دێوەڵ ةەهەًذىنو ؿەنهەنگی طۆنا وطۆن ةتىن ، ًەنةانی ئەوەی 

ی هەةىو ، ًەةەن ئەوەی ًەهۆنەوە پاڵپِذیان ًەهەمىو ئەو ةىانانەههقووە هە پەیىەًر پەیىەنكیەهی ةەهێىیان ًەگەڵ پیاوانی ئاین

 (.54هـ.َ ، ْ  6145نك، ژةىون ةەهانو مامەًە ةاونگانیەهانیان ، ًەهەمان هادكا وۆنةەیان هەًانی ةاوەنقان ةىون )ًعلىب آ

ةىو هە ةەناوی گەونەی ةاونگانان )ُەهتەنكەن( ناوةانگى ًەًەنقەمی نارسەقین ُا هەمىو ُانێى ةاونگانێوی داًتەخ ةەؿۆي هە     

قەنههقةىو ، ًەهادی قانانی پٌە وپایەهانی گەونەی ةاونگانەهان ةەڕێگای هەڵتژانقن قەًر نیِان قەهها ًەنێى ةاونگانەهاىن ُانقا، 

هەنگی نێىان ةاونگانە (. گىمانی دێكانیە هەما45-43هـ.َ، ْ 6144ْقواده هەماهەنگی ًەگەڵ ػوىمەخ قەههق )نوػاىن، 

گەونەهان ًەگەڵ ةەنژەوەنكی هانةەقەًذانی ػوىمەخ یەهیان قەگهدەوە ، ًەهەمان هادیِكا قەةىوە هۆی ةەهێى ةىونی پێگەی 

ةاونگانان ًەناوەوە وقەنەوەی وواڵخ و پاناًذنی ةەنژەوەنكیەهانی ؿۆیان. ًەًەنقەمی نارسقەین ُا چەنك نىوًینگەی ةاونگانی 

اڵخ ًەالیەن ةانوگانە گەونەهانی ئێهان ةۆ ڕایوهقن وئاًانوانی ههایەوە ، ةاونگانی قەنەهی ةەئاًذێوی ةەنو پێِوەودنی ًەقەنەوەی وو 

ةەؿۆیەوە ةینی ، داوای ًێهاخ ئەَ نىوًینگانە وەهى پیِەی  قەالًی ههقن ًەنێىان ةاوگانە ناوؿۆیەهان و ماڵی ةاونگانە گەونەهانی 

وەها وۆنةەی ئاڵىگۆڕیەهانی نێىانیان ةاونگانیوهقن ةەدىدن ةىو، پاُان ڕۆڵی ةاونگانانی ناوؿۆیی ًەًەن قەنەوە ڕۆڵیان قەةینی ، هەن 

هااڵ ةەهاقانەهانی وەن )ئاونیِم و ةهنع( ویاده ةىو، هەنوەها ةەهۆی ةەُكانی ههقنی هۆمپانیای )نوواؿىون(ی ئێهانی ًەًەنەدای 

داًەنی طیهان ویاقةىونی ةەؿۆیەوە ةینی، ةەهەمان ُێىە پێِوەودنی ةاونگانی ًەقەی ةیٌذەَ ژمانەی ةاونگانانی ئێهانی ًەًەن 

قەنەهی ڕەنگكانەوەی ًەًەن ةەنەو پێِچىونی ةاونگانی ناوؿۆیی ئێهان قنوًر ههق، ةەاڵَ ُا، و هانةەقەًذانی ػوىمەخ ةەهۆی 

ةەڕۆڵی ةاونگانە ناوەؿۆیەهانی ئێهان ئەوەی ًەالیەن ةاونگانە ةیانیەهاوە قاهادی ةاُیان قەًر قەهەوخ، ةۆیە قەنهیان 

 (.56نەقەههق)هٌلن منتع، ْ

ُایانی ةاًە ئەو ةانوقۆؿە وۆنی نەؿایانك ، چىنوە هانةەقەًذانی كاطانی قەًذیان ؿٌذە نێى ةاوانی ةاونگانی ئەمەَ ةۆ ؿِان       

وەن و قەًر ةەًەن ًەنوەخ و ًامانەهانی ؿٌذنە ًەن ةاونگانانی ناوؿۆیی ةىو ةۆ ئەوەی ًەهەمىو ًىوق و كاوانظێى ةێتەُیان ة

هەنكێى ًە ةاونگانە گەونەهانكا گهخ، و قواده قەًذیان ههق ةەوەنگهدنی كەنو ًەةانوەهانی نوًیا وةەنیذانیا ، هەنوەها ةەنقەواَ 

ق هەوا ویاده ڕكیان ةىونەوە ًە ًیاًەدی ةەؿِینی قەًوەوخ ةەةیانیەهان ، پێكانی طیاوگەی وۆن ةە ةیانیەهان وای ًەئێهانیەهان هه 

 (.454-452َ ، ْ 6746ْهەڵتٌذێر و ًەػىهمی كاطانیەهان ةێىان ةن هە وواڵدیان ةەنەو وێهان ههقن ةهقووە )ةهوهٌٌلن ، 

یۆنی هەپێوهادتىو ًەطینی ڕۆُتیهان و پیاوانی ئاینی و ئاؿهەدان و ةاونگان و ههێوان وپیاوانی ةاوان ،        ًەَ هادەقا گهوپی ئۆپۆًو

ان چیىەی چەنك ڕێوـهاوێوی نهێنی هۆةىونەوە ، هانو چااڵهیە ًیاًیەهانیان ًەناوچەهانی ئاونةیظان و دەههان ةهق ، ًەًاڵی ًەچى 

ی قەًذىنی ًەئێهان ةەقیانهەوخ ، ئەمەَ ًەهادێوكا ةىو هە ةانوقۆؿی ئاةىونی ئێهان 6793 و، ڕووقاوەهانی قەًذپێوهقنی ُۆُڕ

َ، 0961ونی ًەنی هەڵكا . نهؿی هەًىپەي و هااڵهان ةەڕێژەیەهی ةەنچاو ویاق ةىون )ٓاةه، دىوُی هەاڵوًان ةىو كەیهانی ئاةى 

ْ09.) 

%، ًەُانەهانی دەههان و مەُەهك و ُانەهانی ده ةەنو ةۆوە ، ئەو ةانوقۆؿە 79% ، و گەنم ةەڕێژەی 11نهؿی ُەهه ةەڕێژەی      

ق الواوی كاطانی ةىو ًەالیەنی قانایی و هانگێڕی .هەنوەها ئەوەی ةەؿێهایی ةەنەو ُۆَڕ قەچىو ئەوەی هە هاوهانی ئەمەی قەهه 

و ةىو ، هە ةەهۆی هەمتىونی 6793كەیهانەهەی ةەنؿهاوانًب ههقةىو چەنك ڕوقاوێى ةىو گهنگًبینیان كەیهانی قانایی ًەنەدای ًاىل 

ۆنةانینی ةەؿه و ُەڕی نێىان ڕوًی و یاةان ةەنوةىوَ و وەًذانی ةاونگانی ًەةاهىنی وواڵخ ةەهۆی ةاڵوةىونەوەی پەدای هۆًێها و و 

 (.75َ ، 0961ْةىو. )اًـذالوي ، 

قوا ةەقوای ئەمە ػوىمەدی ئێهان ةەةیانىوی ةەنوههقنەوەی نهؿی ُەهه ًىای چەنك ةاونگانێویكا ، ًەةەنامتەن ئەو هانەی      

چەنك گەونە پٌاوێوی ئایٌنی ًەوانە )ًەیك ػوىمەخ گڕۆپێوی ةاونگانانی ةاوانی دەههان ًەمىگەودی ُا هۆةىونەوە ، ًەوێّ 

مەػەمەق دەةادەةائی و ًەیك عەةكوڵاڵ ةەهتەهانی(. قواده ةەنەو مىگەودی عتكوًعەویم ڕۆیٍِب، ًەوێّ چەنك ةاونگان و مەال و 

وقەنههقنی  پیِەوەنانی ةاوان هادنە پاڵیان ، قواده چەنك قاؿىاویەهیان پێِوەَ ةە ُا ههق ًەوانە قانەوەی كەنوە ػوىمیەهان

"نىي" ةەًظیوی ةەنێىەةەنی  گىمهگەهان و الةهقنی ًەنۆن وەویهان عەین ئەًكەوًە و طێتەطێوهقنی ُەنیعەخ و قامەونانكنی 

هە مىوەؿەنەقین ُا ةەڵێنی قا ةەپیه   و، هۆدای هاخ ، هادێ6794ؿانەی قاقەوەنی ةىو ئەَ پەناگیهیەَ ًەهانىنی قووەمی 

(، ةەاڵَ وۆنی نەةهق ُا قاؿىاویەهانی پِذگىێ ؿٌر، ةۆیە قووةانە ناڕەوای  396هـ.َ، ْ 6003ي، قاؿىاویەهانیان قاةێر)اًهاو 

قەًذی پێوهقو ةاونگانەهان هەڵٌان ةەقاؿٌذنی قوهانەهانیان و گهقةىونەوە ، ًەًەنووی هەمىویانەوە ةاونگانانی ًەنپۆَ ؿهۆَ 

ًەنەوەهانی ئیٌلمی نۆیەَ مەػەمەق نەكی ُیعە وەهى پەناگەیەن ههق  قواده ڕوویان ًەمەوانی ئٌٌلَ " عتكاًعظیم " هە یەهێى ةىو
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ء اًكوًە(، ةۆ قاةەوانكنی نهؿی ُەهه ًەنیهەڵكا ،   و، ناڕەوایەهی ده ةەهۆی هەوڵی ػاهمی دەههان )عال6793. ًەهانىنی یەهەمی 

ی ًێكانی قەنههق ةۆ ةاونگان ػاطی ًەیك ء ئحًكجوًه هەڵٌا ةەةانگهێِر ههقنی ةاونگانەهانی ُەهه ًە دەههان ةڕیان  چىنوە عال

 (.611هـ.َ ، ْ 6153ًاڵ ةىو )نٌىك ،  57هاُم هە پیاوێوی دەمەن 

ئەَ پیاوە ةەهۆی ئەنظامكانی هانی ؿێهؿىاوی ًەوانە چاهوهقنەوەی ةاواڕی ناوەنكی و نۆژنوهقنەوەی ًێ مىگەوخ ًەالیەن       

انی ًىاقانی قەنههق ةۆ ًەیك كنكی ، قوای ئەمە هەواڵەهە ةەؿێهایی ةەناو ؿەڵى ؿۆُەویٌر ةىو، قوای ئەمە ػاهمی دەههان ةڕی

قەنگۆیەهی گەونەی ًەناو ةاوان و ؿىێنكگای دەعىیەی ػىًەینیە قەنههق ، ًەةەنامتەن ئەو هانەی ػاهمی دەههان  9ةاوانقا ةاڵوةۆوە 

 (.601-600َ، ْ ْ 6769ظموب ،ؿەڵوی ةاوان ًەهەڵىێٌذیان وەنگهدىو و وۆنةەی هۆگاو ُىێنەهانیان قاؿٌر )م

پاُان ًەنۆهی ًەنكیواهان هەڵٌان ةە ڕێوـٌذنی هۆةىونەوەیەهی طەماوەنی ًە گەڕەهی ناوەنكی ، ئینظا ةاونگانە گەونەهان       

نە قژ ةەَ هانەی ػاهمی دەههان مانگهدنێوی گەونەیان ڕاگەیانك و ةڕیانیانكا ُانی دەههان طێتهێڵن، قوای ئەمە ًەنههقە پاڵەوا

(، و ژمانەیەن ًە وانایان و كىداةیانی پەیٌلنگا ئایینیەهان پەنایان 22َ، ْ 0990ئایینیەهان وەهى  دەةەدەةاًى  و ةەهتەهاىن )هٌوٍ، 

ةۆ ًەن مەوانی ئیٌلَ، "عتكاًعظیم" ةهق ، هەن ًە وێىە چىان قاواهانی ًەنەهیان ةۆ ُای ئێهان نانق ئەوانیّ ةهیذی ةىون ًە 

وا و قەنههقنی نىي و طێ ةەطێ ههقنی ُەنیعەخ و قامەونانكنی ئەنظىمەنی قاق. قوای ئەوە ةەَ قاواهانیانەَ گۆڕینی ؿەنمانڕە

نەوەًذان، ةەڵوى )دەةادەةاىئ و ةەهتەهاىن( و چەنكەها وانایانی ده ، طگە ًە ئیٌلمی هەًنى هە قامەوناةىون ًەالیەن قەوڵەخ، و 

( ًەكىداةیانی پەیٌلنگا ئایینیەهان ڕۆیٍِب ةۆ ُانی )كىَ( ی ئایینی پیهۆو 0999یوەی )ؿاوؿێىانیان ،هەنوەها ُىێن هەودىوانیان نى

( هم ًە دەههان قوونە، ًەوێىە ڕاگەیانك هە پایذەؿر  ةێ ناةەنی ئایینی ڕۆػی قەمێنێذەوە و هیچ چااڵهی ئاینی و مامەڵەی 79هە )

 (.76-74َ، ْ 0961ْطێ ةەطێ قەهاخ )اًـذالوي، دا ئەو هادەی ُا قاواهانیەهانیان    ُەنعی دێكا ئەنظاَ ناقنێ

قوای ئەمە پیاوانی ةاوان ةەدایتەدی ةاونگان و پیِەوەنەهان هە ژمانەیان قوانىە ةۆ چىانقە هەوان هەي قەةىو پەنایان ةهقە ةەن    

ایان ههق قاؿىاویەهانی ةاؿچەهانی هۆمیٌیۆنی ةەنیذانی ًەُانی دەههان و دىانیان چااڵهی ئاةىونی ًەپایذەؿر پەن ةـەن و قاو 

پێِىو ًەگەڵ قانانی قەًذىونێى ةۆ وواڵخ قاةنێ ، ًەنەدا ػوىمەخ ڕاوی نەةىو ، ةەاڵَ ةەهۆی ویاق ةىونی ؿِانەهان ًەهەمىو 

ُانەهانی ئێهان ةۆ ًەن ُا ، وای ًە ُا ههق هە ةڕیانی الةهقنی عەین قەوڵە قەنةواخ و ًەطیادی ئەو مىُیه ئەًكەوڵەی قانا هە 

( ، قواده ةەهۆی ویاق ةىونی ؿِانەهان ُا ةڕیانیكا قەًذىنێى ةۆ وواڵخ 662و، 0966ْوی ًیرباًی ةىو)ئٌرباهٌم ، ؿەًٌٍ ، پیاوێ

قاةارێر هە نارساوە ةىو ةە )ؿهمان مرشوطیر(، هە دیاقا هادتىو ئەنظىمەنی نىێنەنانی گەي )مظٌٍ منذـتٍن مٌر( ًەالیەن ؿەڵوی 

( ، هە ةگىنظێر ًەگەڵ ةانوقۆؿی ئێهان ًەهەمىو 02و، ي0964ّ ةۆ ووالخ قاةارێر)قًىان ، ئێهان هەًتژێهقنێر و قەًذىنێوٌ

 (.239ةىانەهانكا، ةەمەَ پەناگیهی و ناڕەوایەهان هۆدایان هاخ و ُۆَڕ ًەنهەودنی ةەقەًر هێنا )اًنعٌمى، اًظمٌىل، ق.ي، ْ

ی قەًذىونی ًەئێهان ةاونگانا     نی ئێهان دىانیان ةەهەماهەنگی ًەگەڵ چینەهانی پیاوانی ئاینی ُایانی ةاًە قوای ًەنهەودنی ُۆُڕ

ذنی قەًذىنی وواڵخ ةتینن، هەنوەها دىانیان ًە هۆی  ی) 43و نۆُنتیهان و هاًتوانان و ئاؿهەدان ڕۆًی ؿۆیان ًەقاُڕ ( 69هىًن

ەمان ةەقەًر ةهێنن) ی پەًن  .(36-36م، ص ص6966الطتاغ ،  ظعٌذهىًن
 

 دەسئەنظام

و هۆمەاڵیەدی و ئاةىونی ئێهان ًەًەنقەمی كاطانی ةەكۆناػێوی پڕ ًەڕووقاوی گهنگ و ةایەؿكان دێپەڕیىوە ، ئەو  ڕەوُی ًیاًی -6

ڕەوُەَ ًەژێه هانیگەنی ةاوانو پیاوانی ةاوگان گۆڕانوانی گەونەی ةەؿۆیەوە ةینیىوە ، هەنچەنكە ُایەهانی ئێهان هەمىو طىمگە 

نكی دایتەدی ؿۆیان ةەهانهێناةىو ، ةەاڵَ هانیگەنیەهانی ةاوان و پیاوانی ةاوانو چین ودىێژە ًەنەهیەهانی واڵدیان ةۆ ؿىمەدی ةەنژەوە

 هۆمەاڵیەدیەهان دىانیان چەنكین ةڕیانی ًیاًی ًەةنەچەوە ةگۆڕن و ةۆ ؿىمەخ و ةەنژەوەنكیەهانی هاواڵدیانی ئێهانی ةگێهنەوە .

ًیا و ؿەنەنٌا ةەًیٌلیەهی قیانی مێژووی كاطانی قاقەنهێر، چىنوە هەمىو مٌمالنێی وواڵدانی ڕۆژئاوا ةەدایتەدی ةەنیذانیا وڕو  -0

ئاةىونی ئێهان ًەؿىمەدی وواڵدانی ئەونوپی قاةىو ، ًەنةانی ئەوەی هە مٌمالنێیەهە مۆنهێوی ًیاًی و ًًبادٌژی پێىەقیان ةىو ، 

وەنگهخ و ةاوانەهانی ئێهان ةتىنە هۆهانێوی قواده مۆنهی ئاةىونیِی وەنگهخ ، چىنوە چەنكین طیاوگەو قەًذوەودی ئاةىونیان 

 گهنگ ةۆ ًاػوهقنەوەی هااڵهانیان . 

ةاوان ًەو ماوە مێژوویەقا طىًێنەنی ًەنەهی ةىو ًەةىودنەوە ًیاًیەهانی ئێهان هە دیاقا هانیگەنی ههقةىوە ًەن الیەنی  -1

 یاًیەهانی ةیانی ًەناو ئێهانكا .هۆمەاڵیەدی و ئاةىونی ، و هەنەي پێهێنانی طیاوگەو قەًوەودە ئاةىونی و ً

ی دىدن گێها و دىانی هەمىو چینە هۆمەاڵیەدیەهان ةەیەهەوە ةتەًذێذەوە ، چىنوە  -2 انی ُۆُڕ ةاوان ڕۆڵی هانیگەنی ًەهەڵگیًه

 ةەنژەوەنكیەهانی پیاوانی ةاوان هاودا ةىو ًەگەڵ ةەنژەوەنكی گِذی قانیِذىانی ئێهان.
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ًنىونێى ةۆ گەنكەڵی وًذەموانیەهانی ُایەهانی كاطانی و پچڕانكنی پەیىەنكی ناقنوًر ًەنێىان  ةاوان هۆهانێى ةىو ةۆ قانانی -3

 ئێهان و واڵدانی ئەونوپی ًەًەن ػیٌاةی ةاونگانانی ناوؿۆی وچینە هۆمەاڵیەدیەهانی ده .

توانان ةۆ ئەوەی ةذىانن ڕووةەڕووی ةاوان ةىوە هێٌی ةەیەن گەیِذنی پیاوانی ئاینی و ڕۆُنتیهان و ئاؿهەدان و پێِەوەنان و هاً -4

 ًذەموانی ُا و قوژمنانی ةیانی ةتنەوە.

ةاوان هانیگەنی ڕاًذەوؿۆی ًەگۆڕینی ًیٌذەمی پاُایەدی ڕەها ةۆ ًیٌذەمێوی قەًذىونی ًەئێهان هحةىو ، ئەمەَ ًەئەنظامی  -5

ی قەًذىونیەوە هادە هایەوە .  ةەنپاةىونی ُۆُڕ
 

 پەساوێضەكان

و، ًەالیەن "ناظم اإلًالَ ههماين"،  وۆن ةە نهینی ًەنههقایەدی قەهها ةە طۆنیى هیچ ناویوی 6793ەًاًی ئەَ ڕێوـهاوە ً -6

نەةىو، و ًە پێناو پاناًذنی نهێنیەهان هەنهادێى ژمانەی ئەنكامەهان ویاققةىایە ًە ًی هەي ةاونەیەهی دایتەدیان ةۆ قنوًر قەهها، 

پێی قەودها "ڕێتەن" ، ةەمەَ ئەنكاَ دەنها ئەنكامانی ةاونەهەی ؿۆی قەناًی، ئەَ وە ڕاگهی پەیىەنكی ًە نێىان ئەَ ةاونانە 

ڕێوـهاوە ڕۆًێوی گهنگی ًە هۆههقنەوەی ةاونگان و ڕوناهتیهو پیاوانی ئاینیكا ةینی  ةۆ وانیانی ویاده ةڕوانە : أػمك اًـىًی، اًكون 

 .11-10َ ، 0966ْنه٘ح اًعهةیح، اًلاههج، َ(، قان ا0999ً-6799االطذٌلعٍ وأپهه ؿی دانیف إیهان اًؼكیص )

یە ًە ةنەنەدكا ًەةەنامتەنیكا ةە عەنەةی پێی قەگىودهی " ًىق"، ًەهەمان هادكا ةە هۆمەًێى  -0 ووُەی "ةاوان" ووُیەهی ؿاًن

قەنچىون،  قوهان وؿهۆُگاَ قەگىدهێر هە ًە ژێه یەن ًەكـی قان یاؿىق ژوونەهان هە هىالنی هەیە ، قواده هۆداًی قێر ةە یەن

َ، 6703-6797ئەمەَ ُێىەی ةاوانی ئاًاییە ًە ئێهانكا. ةۆ ویاده وانیانی ةڕوانە: اػمك ُاهه عتكاًعالق، ایهان ؿی عهك اػمك ُاه 

اًح ماطٌذیه ػًن منِىنج، هٌیە االقاب، طامعح هىؿح،   .69َ، 0996ًْن

و، ًەكەوای ئەُذیانی هە قەهەوێذە 6610انی ًەًاڵی میهوا مەػەمەق هىڕی ػەًەن هىڕی میهوا طەعـەن هىڕی مەػەمەق ئەُذی--1

نێىان ُانی كىَ وًىًذان ئاةاق ًەقایى ةىوە ، ناوةهاو یەهێى ةىوە ًەوانا گەونەهانی ُیعە ًەدەههان ، ًەدەمەنی ًێ ًاڵیكا ةاوهی 

ةهوطهق هە ناوەنكێوی گهنگی  مهقووە ، ًەمنكاًیەوە ؿێهی ؿىێنكنی كىنئانی پیهۆو ةىوە ، ةۆ ؿیهةىونی وانٌذی ئاینی چۆدە ُانی

ًەالی مەال اًكَن ةهوطهقی ؿێهی دەواوی ومانی عەنەةی ةىوە ًەڕووی نؼى ورصؾ و   ةاڵوههقنەوەی وانٌذی ئاینی ةىو، ًەوێ

ةىوە ، ًەعێهاق ًەالی ُێف مىندەوای ئەنٌانی قنێژەی ةەؿىێنكنی   آىي ، قوای ئەوە هادۆدە عێهاق و ُانی نەطەؾ نیِەدظێ

قاوە ، یەهێى ةىوە ًەهەًایەدیە ئاینیە قیانەهانی ُیعە هە ڕۆًێوی ةەنچاوی ًەڕاپەنینی دىدن قژ ةەپێكانی طیاوگە ةەةیانیەهان ئاینی 

و ًەدەههان هۆچی قوای قەهاخ و دەنمەهەُیان ًەُانی نەطەؾ ةەؿان ًپانقووە ، ةۆ وانیانی ویاده ةڕوانە: 6796هەةىوە ، ًەًاڵی 

َ ، مۆًٌە املنلكی ، ةیهوخ ، 6757-6574ًِـٔیاخ االیهانیە ؿی اًعهكین اًلاطانی واًتهٌىی ؿ٘یه اًتكیهی ، مىًىعە ا

0963ْ ،َ63-65. 

و، ًەقایى ةىوە، ؿىێنكنی وانٌذی ئاینی ًەُانی نەطەؾ وًامەنا ًەًەن 6649یەهێوە ًەپیاوە ئاینیە قیانەهانی ئێهان ًەًاڵی -2

، ؿاوەنی چەنكین هذاب وةالوههاوەیە ناوقاندهینیان هذاةی دەؿٌیهی دەناوووە، قەًذی ًەیك میهوا ػەًەن ُیهوای دەواو ههقووە

ی قەًذىونی ئێهان قژ ةەقەًەاڵدی كاطانیەهان ةۆ وانیانی ویاده ةڕوانە: مهكی مٌى واقە،  ناوةهاو ڕۆًێوی هانیگەنی هەةىو ًەُۆُڕ

 .01-66هـ.َ، 6116ْدانیف انلالب مرشوطیر ایهان، طٌك اوي، دههان، 
 

 سچاوەكانظە 

 ًەكەم/كذٌث

 "فاسىس"  -

 .0هـ.َ ، طٌك6167وانوٌٌٍ ، دههان  ،  داسًخ سواةط ةاصسكاين وظٌايس اًشاناةى اًلاًم اًطاههي ، -6

 هـ.َ . 6163، دههان ،  مىض نفر داسًخ نفر اًشان أص امذٌاص دا كشاسدادأػمك ناًـٍ ًنوهوقي ، -0

 هـ.َ. 6156دههان ،  ، ساز قوَ ، داسًخ مرشوطه اًشانأػمك هرسوي، -1

 هـ.َ . 6105، دههان ، 6612 - 6629داسًخ  نى شامل حىادز دوسج كاطاسًح اص ظال طهانوٌى مًنوا ،  -2

ا ، چاپ اوي ، پائیى  فشهنگ واژە های انلالب اظالمٍطالي اًكًن ؿانيس ،  -3  هـ.َ .6152، ةنٌاق ؿههنگى اماَ ٗن

 هـ.َ .6144، ؿهقاق ودًن 60،هٌهان انكًِه ،ٌُلنج  دس داسًخ اًشان اضناف و پیشە وسانًٌك هاظم  نوػاىن ،  -4

 هـ.َ . 6146ق ، طاب قوَ ، هـ.6394م ًا داسًخ انحطاس دخانٌاخ دسظال 6349كشاسداد سري ٌُف ػٌن ههةالًٍ،  -5

 هـ.َ.6003،  مطتعح اكتاي ، دههان ، 6، مظٌك داسًخ مفطل اًشانعتاهلل اًهاوي ، -6

 هـ. َ. 6157، انذِاناخ عٌم وونكگى، چاپ اوي، دههان، شناخر شهشهاي اًشانٌكًان، عتك اًؼٌٍن ًع-7
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 هـ.َ .6166، انذِاناخ امًن هتًن، دههان،  دشٌع ومرشوطٌر دس اًشان ونلش اًشانٌاخ ملٌم عشاكٍعتك اًهاقي ػائهي، -69

 هـ.َ .6162، انذِاناخ ًاؿن ، چاپ هـذم ، دههان، (سوصگاسان )داسًخ اًشان اػاص دا ظلىط ط لطنح ةهلىيعتكاًؼٌٍن ونًن هىب ، -66

 هـ.َ .6166، دههان ،  داسًخ دطتٌلٍ اًشان ةاكشىسهاي طهانعىًى َن ةٌاخ ، -60

 هـ.َ.6165، طاب اوي ، دههان ،  اًذئىلىري نهضر مرشوطٌر اًشانؿهًكون اقمٌر ،  -61

 هـ.َ. 6161، ةهمن 26نه گـذگى، ٌُلدذاوم ًا دگشگىىن، هِاونوًان، ةاوان دههان:  -62

 هـ.َ.6160، انذِاناخ مههى اًناق اًالمى، پائٌى دئىسهاي ظاخر كذسخ سژیم پهلىي دوممؼمك نػٌم عٌىىض،  -63

 هـ.َ.6156،انذِاناخ دهمًث ، طاب اوي ، كم ،  مذخىل ةش انلالب اظالمى وسًشهاي انمؼمك ُـٌعى ؿه ،  -64

 هـ.َ .6116، طٌك اوي ، دههان ،  وطٌر اًشانداسًخ انلالب مرش مهكي مٌى واقج ،  -65

 هـّ.6102، دههان ،  داسًخ ةٌذاسي اًشانٌانناظم االًالَ ههماين ،  -66

 هـ. َ. 6153دهطمهء قهًب عتك اًهػٌم گىاهى، قؿًب نرش ؿههنگ اًالمى، دههان، چاپ قوَ،  سًشه هاي انلالب اًشان،نٌىك آن هكي،  -67

، مًبطٌلن: هاظم ؿًنوومنك، ػٌن ُمٍ آوني، مؼٌن مكًه ُانه طى، چاپ اوي، ن ةني دو انلالب مرشوطح دا انلالب اظالمٍاًشاًهوانك آةهاهامان،  -09

 هـ. َ. 6155

 هـ.6145َ، چاپـانە ًپهه ، دههان ،  كٌام دتاكىًعلىب اژنك ،  -06

 " عەسەىب"  -

 َ.0966، قان اًنه٘ح اًعهةٌح، اًلاههج،  م(6999-6499الذوس االطذامعٍ وأسشه يف داسًخ ئًشان الحذًص )أػمك اًـىيل،  -66

 قان اًظامعٌح ًٌطتاعح واًنرش واًًبطمح ، قون دانًف و موان اًطتع . ، النظام العٌايس يف دشكٌا واًشان،اػمك نىني اًنعٌمٍ وػٌٍن عًل اًظمًٌل  -01

 َ .6761، دهطمح مههى اًتؼىز ، ةؼكاق ،  اًشان ةني سىسدنيأنونك اةهاهٌمٌان ،  -02

 َ .6769مؤًٌح االةؼاز اًعهةٌح ، ةًنوخ ،  م ،6439-6499اًشان انونك اةهاهمٌان ومظمىعح مؤًـٍن ،  -03

 َ .0996، دهطمح : ؿٌٌٍ اػمك ؿٌٌٍ ، قان اًـانايب ، ةًنوخ ،  اًشان الشىسج الخفٌحدییهی هۆڤیٍ ،  -04

 ح واًنرش ، اًلاههج ، ةكون ًنح اًطتع .اًكان اًلىمٌح ًٌطتاع اًشان وحذمٌح الذاسًخ ،طاق طه ،  -05

 َ .6750مطاةع قان اًشىنج ، ةؼكاق ، م، 6493حذى ظنح 6349دطىس الحشكح الىطنٌح يف اًشان من ظنح ػهيب مؼمك،  -06

قان اًعهةٌح ًٌمىًىعاخ ، ، 1اًلاطانًح ، مظٌك  من التذاًح الذولح الطفىًح اىل نهاًح الذولح –مىظىعح داسًخ اًشان العٌايس ػٌن ههًم اًظاؾ ،  -07

 . 0996ةًنوخ ، ًتنان ، 

 َ . 0963َ ، مؤًٌح املنلكي ، ةًنوخ، 6757-6241مىظىعح الشخطٌاخ االًشانٌح يف العهذًن اللاطاسي والتهلىي ؿً٘ن اًتكًهي ،  -19

ةاكه ، مههى قناًاخ اًـٌٌع اًعهيب ، مطتعح طامعح ، دهطمح :ػٌٍن اًلهىاُب ومهدىض طىاق  رصاع اللتلٌح والذولح يف اًشان وافؼانعذاننًذِانق  ، -16

 َ .6764اًترصج ، اًترصج ، 

 َ .0960، اًكان اًشلاؿٌح ًٌنرش ، اًلاههج ،  اللامىط املىظىعًٍعٌك أًتاغ ،  -10

 َ .0999طمون اًذؼىي ، قان اًشلاؿح ًٌنرش ، اًلاههج ،  –( م6426-6499داسًخ اًشان العٌايس )ًعٌك أًتاغ ،  -11

ٌح، مههى اإلماناخ ًٌكناًاخ  الفكش العٌايس اإلًشاين )طزوسه، سوافذه ، أسشه(ًٌطان مؼمك اًنعٌمٍ،  -12 قناًح دؼٌٌٌٌح يف ٗىء املٔاقن اًـاًن

ًبادٌظٌح، أةى ظتٍ، ط  َ .0969، 0واًتؼىز ااًل

 َ، ةكون موان اًطتع .6763،  اًشان من شاه اىل اًاخ هللاُاپىن ػلٌلاخ ،  -13

 َ .6749، مرص ، قون موان طتع ،  ضفحاخ من اًشاننِأخ و مٔطـى ػظاني ،  ٓاقق -14

، قان اًهاؿكًن ًٌطتاعح واًنرش واًذىوًع ، ةًنوخ  م6494-6492الشىسج الذظذىسًح االًشانٌح والذطىساخ العٌاظٌح الذاخلٌح يف اًشان ٓتاغ اًـذالوي ،  -15

 ،0961. َ 

ك ًٌطتاعح واًنرش ، ةًنوخ، 6424-6491ظذىسًح حذى الشىسج االظالمٌح اًشان من الشىسج الذطالي مظموب ،  -16  َ .6769َ ، قان اةن ُن

 َ .6751، مطتعح مههى اًنمىلطٍ اًظٌىج، اًلاههج ،  ، داسًخ اًشان العٌايس يف اللشن العرشًنعتكاًٌالَ عتكاًعىًى ؿهمٍ  -17

 َ .0966انؾ ، اًلاههج ، ، قان املع اًشان داسًخ من أحالم العظمحعتكه متارش ،  -29

ا نظاُب ، -26  .0996، دهطمح :عتكاًهػٌم اًؼمهاين ، مؤًٌح قان اًوذاب االًالمٍ ، كم ،اًهان ، الذاسًخ االًشاين املعارصػالَ ٗن

 َ .0966، قان رسقَ ًٌطتاعح واًنرش، اًٌٌٌٌلنٌح ، 0، طمن دأسًخ الحشكح الشىسًح يف ئًشانؿاٍٗ مال مؼمىق،  -20

ًبادٌظٌح ، اًٌٌٌٌلنٌح ،  الذطىساخ  العٌاظٌح يف اًشان –، سضا شاه ةهلىي ٓاةهؿهغ  -21  َ .0961، مههى ههقًذان ًٌكناًاخ ااًل

 َ .6776، مههى األههاَ ًًٌبطمح واًنرش ، اًلاههج ، 2، ط اًشان من الذاخلؿهمٍ هىًكي ،  -22

ٌح ، ،  ئًشان يف ظنىاخ الحشب العاملٌح األوىلؿىوي ؿٌف ُىًٍ ،  -23 منِىناخ مههى قناًاخ اًـٌٌع اًعهيب ةظامعح اًترصج ، ُعتح اًكناًاخ اًـاًن

 َ .6763(، اًترصج ، 66ًٌٌٌح اًهان واًـٌٌع اًعهيب ، اًعكق)

 َ.6746، قان اًعٌم ًٌمالًٍن، ةًنوخ، 3دهطمح : نتٌه أمٍن ؿاني ومنًن اًتعٌتيك ، ط داسًخ الشعىب االظالمٌح،هاني ةهوهٌٌلن،  -24

 َ .6763، مطتعح أنهان ، ةؼكاق ،  دساظاخ يف داسًخ ئًشان الحذًص واملعارصهٌلي مظهه اػمك ،  -25

 َ .0990،  قان اًرشوق ، اًلاههج ، 4، ط كطح ئًشان والشىسج –مذافع اًح هللا مؼمك ػٌنٍن هٌوٍ ،  -26
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شعتح ، منِىناخ مههى قناًاخ اًـٌٌع اًعهيب، طامعح اًترصج ، 0، ط6766-6499اآلحضاب والذظمعاخ العٌاظٌح يف ئًشان مؼمك وٓـٍ اةى مؼًل ،  -27

 َ .6761(، اًترصج ، 66، اًعكق) الذساظاخ الفاسظٌح ، ظلعلح اًشان والخلٌع العشيب

ٌح ، ًٌٌٌح اًهان و  ئًشان ، منشىساخ مشكض دساظاخ الخلٌع العشيب ةظامعح الترصجمؼمك وٓـٍ اةى مؼًل ،  -39 اًـٌٌع اًعهيب ، ، ُعتح اًكناًاخ اًـاًن

 َ .6761(، اًترصج ، 02اًعكق)

 َ .6773املوذث اإلًالمٍ ، ةًنوخ ،  الذاسًخ اإلظالمٍ )الذاسًخ املعارص ئًشان وأفؼانعذان (،مؼمىق ُاهه ،  -36

 َ .0963رش، قٌنِم ، ، قان ٌبىو ًٌطتاعح واًن م6466-6499املىكف الربًطاين من الشىسج الذظذىسًح يف اًشان نٌتان ةكًع عتكاًعىًى ،  -30

 َ.0969، ةًنوخ، 6، نًاٖ اًهًٍ ًٌوذث واًنرش، طئًشان ةني عذالر خانه ووالًح الفلٌههاًه اًعىني،  -31

 َ.6769، ةًنوخ، 6َ( ، مؤًٌح األةؼاز اًعهةٌح، ط6769-6799َ، إًهان )6794 خلفٌاخ وعىامل الشىسج الذظذىسًحًهؿنك اةهاهمٌان،  -32

 " كىسدي"  -

 و .0966اهیم ؿەًیٍ ئەػمەق و ؿەًیٍ عەًی مهاق ، مێژووی ئێهان ودىنهیا ، و: ةەهائەقین طەالي مٌذەؿا ، چاپـانەی ڕۆژهەاڵخ ، هەوًێه ، ئیرب  --33 

  .و 0969ڕێتىان ًەندیپ وەنكی ، مێژووی هاوچەنؿی ئێهان ، چاپـانەی وانا، ًٌێٌلنی ،  --34

 .و 0969، چاپـانەی ًایە ، ًٌێٌلنی ، 0وی هاوچەنؿی ئێهان ، چیاًین ًەنقەُذی و ةەنوان مەالدەها ، مێژو -- 35

 دووەم/ نامحو دٌَضج صانكإًحكان 

 ةەصماىن كىسدي  -

ەمانی ًە ئێهان ًە نێىان ًااڵنی ) دلضاس ضالح ضادق،  -36 هەوًێه، هۆًێژی  –و(، نامەی ماًذەن )ةاڵونەههاوە(، وانوۆی ًەاڵػەققین 6703- 6794ژیانی پەًن

 و .0964ەُی مێژوو، ئەقەةیاخ، ة

 ةەصماىن عەسەىب -

اًح ماطٌذیه ػًن منِىنج ، هٌیە االقاب ، طامعە هىؿە ،  م6469-6494ایشان فی عهذ احمذ شاه اػمك ُاهه عتك اًعالق ،  -37  .َ 0996، ًن

منِىنج ، هٌیح االقاب طامعح اًترصج ، ، اطهوػح قهذىناه ػیه  م6494 -6323املۆظعح الذینیح ودوسها فی العیاظح االیشانیح ةاًم ػمىە عتاي ،  -49

6776. َ 

اًح ماطٌذیه ػیه منِىنج ، هٌیح االقاب ، طامعح ةؼكاق ، م6341-6323ایشان فی عهذ نارصالذین شا عٌی ؿ٘یه عتاي املِایـٍ، -46  َ .6765، ًن

یىیح  ، م 6494-6996الذاسیخ العیايس للمۆظعح الذینیح يف ایشان ؿیٍٔ عتك اًظتان عتك عًل ،  -40 اًح ماطٌذیه ػیه منِىنج ، معهك اًكناًاخ ااًل ًن

 َ .6766واالؿهیلیح ، 

اًح ماطٌذیه ، هٌیح اًًبةیح  م 6426 -6469االوضاع االكذطادیح يف ایشان نعیم طاًم مؼمك اًكًیمٍ ،  -41 ك ، طامعح ةؼكاق ،  –، ًن  َ .0990اةن ُن

 ظێیەم : گۆڤاس 

 و .0964( ًاًی 5) نین" ، ژمانه گۆڤانی وانوۆی ڕاپه و، "6670-6679ئێهان   عەةكوًڕەػٌلن ًەعیك ، ةىاڤی دىدن ًه هۆُەنگ عەًی مەػمىوق ، ئیٌٌلعیٍ -42
 

 6491داسًن العىق  للٌام الشىسج الذظذىسًح يف االًشان 

 ملخظ

َ، دناوي اًتاػص همه اًذأسًناخ عىل اًٌىق اًذظانًح 6794انٌح يف عاَ  هما املىٗىع ِعتانج عن قناًح دانًـٌح ػىي دأسًناخ اًٌىق اًذظاني عىل اًشىنج اًكًذىنًح اإلًه     

 يف همه اًـًبج . عنك طتلاخ من اًذظان و نطاي اًكًن . ولًى ةأًٌىب عٌمٍ و أالهاقٌنٍ .همه اًكناًح ًذوىن من ملكمح وسالسه املتاػص .

َ ، وهمًى ًذناوي اًظهوؾ اًكاؿٌٌح إلًهان . يف ااالوٗاع اًٌٌاًٌح و اإلطذٌلعٌح 6794كًذىنًح  يف عاَ يف همه اًكناًح ًذناوي اًتاػص اًذأسًناخ اًذظانًح عىل اًشىنج اً    

. )6794َ-  6574 (طاني  عاَ واالكذٔاقًح يف إًهان كك ػكز ؿٌه  دؼىالخ مٌمىًح  ًما أًلى اًتاػص يف املتؼص األوي اً٘ىء عىل اًظهوؾ اًكاؿٌٌح اإلًهانٌح يف عرص كا

ذٍ ػكسر يف همه اػص يف هما املنطٌم أن ًربو اًظهوؾ اًكاؿٌٌح يف إًهان ولًى يف عرص كاطاني ةأًٌىب عٌمٍ . وكع لًى دناوي ةاًمهه االػكاز اًٌٌاًٌح اًػاوي اًت

تكائٌح اًذٍ ًها قون يف إًهان اًٌىق اًذظاني وسىنج ) اًـًبج . اًذٍ هانر ًها قون ةانوا يف إنكالع اًشىنج اًكًذىنًح يف إًهان ، سم ًذناوي اًتاػص يف املتؼص اًشاين املؤرشاخ اً

ائع أُانخ إًٌها يف نلاط مع مٌـٕ دتؽ ( ويف املتؼص اًشاًص واالؿًن لهه اًتاػص عىل اًٌىق ودأسًناخ عىل اًشىنج اًكًذىنًح اإلًهانٌح . ويف اًـذاَ وٌٓر اًكناًح إىل نذ

 قناًح املاقج ةاًٌؼذٍن اًوهقًح واالنظٌٌىًح  .

The effect of Bazaar for the constitutional in Iran1906 

Abstract 

   This topic is a historical study about market's impact on the constitution revolt in the year 1906 in Iran. It is an attempt and a scientific work to show 

the market's influence during that time, also to show the impact of the social classes, merchants and clergymen on the constitution revolt in the year 

1906 in Iran. This research consists of an introduction and three chapters. 

     In this research we will more focus on market's impact on the constitution revolt in the year 1906 in Iran and included a discussing about the internal 

situation of Iran. Moreover, the aid reasons was mentioned which have reflection on the outbreak of the constitutions revolt in Iran.  As a result of that, 

the political, sociological and economic situation was changed. For that purpose, in the first chapter, the internal situation in Iran during the Qajar era 

(1796-1906) was mentioned. In this context, we will try to show scientifically the internal situation in Iran during the Qajar era. Despite of that, we will 

present the political events which happened during that time. All of those events in a specific level had role on outbreak constitution revolt in Iran.  

     In the second chapter, market and tobacco revolt was discussed. It includes showing market and starting tobacco revolt, also we mentioned the 

direct and indirect reason of the constitution revolt in Iran.  

     Concentrating on the market and its effect on the constitution revolt in Iran was mentioned in the third chapter of the research. In the conclusion, 

we have got some outcomes which will be mentioned in some points. Also we have an abstract of the research by the Arabic and English language. 


