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   During the Qajar era, Iran did not have a trained and uniformed army, 

and the few regularly trained units in the country were under the 

supervision of foreign commanders and advisors. After the coup d'état 

of 1921, a new approach was adopted in the structure of the army, 

serious attention was paid to the formation of the unified army, and the 

creation of military schools and colleges was prioritized in Reza Khan's 

plans. During his reign, this policy was followed in civilian schools as 

well, and the military education of students was approved and 

implemented in the programs of the Ministry of Education theoretically 

and practically. This research aims to provide an appropriate answer to 

the question of the approach, changes, and developments associated 

with military education in military and civilian schools of the Pahlavi I 

era, using the historical method and based on library and archival 

sources. The current research is based on the hypothesis that Pahlavi I's 

approach was more than anything to strengthen the national identity in 

the form of creating a national army and to transform and improve 

discipline in the environment of civilian schools through military 

training in order to prepare the youth and promote the culture of 

obedience. To achieve this goal, the Pahlavi government established 

and reinforced military schools and colleges, hired advisers and sent 

students overseas, sent trained officers to civilian schools, and provided 

students with military training. 
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ظوؼة پهلىی اول يظاهی ظؼهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ يظاهی و ؿیؽآ  

  بهسمعخىاظ هؽاظی يیا، *القکًاؼؼوظی هؽبايؼلی
 هاو اقًاظ و کحابطايه هلی ایؽاو، پژوههکعه اقًاظ، قاؾػُى هیأت ػلمی گؽوه جاؼیص هؼايؽ اقحاظیاؼ والق

 ، پژوههکعه اقًاظ، قاؾهاو اقًاظ و کحابطايه هلی ایؽاوػُى هیأت ػلمی گؽوه جاؼیص هؼايؽ اقحاظیاؼ و ب

 چکیذه  ن کلیذیواژگا

 ،پهلىی اول
 ،آهىؾل يظاهی

هگگگگای آهىؾنگگگگ اه 
 ،يظاهی

 ،هاهعاؼـ و ظايهکعه
 وؾاؼت هؼاؼف

ظؼ ظوؼة هاخاؼ ایؽاو ظاؼای اؼجم آهىؾل ظیعه و هحسعالهکلی يبىظ و ايعک وازعهای هًظن آهىؾل ظیعة هىخىظ کهىؼ ؾیؽ     
م. ؼویکؽظ يىیًی ظؼ 9999كىؼیه  99ل./9999اقلًع  3کىظجای يظؽ كؽهايعهاو و هكحهاؼاو ضاؼخی هؽاؼ ظانحًع. پف اؾ 

های يظاهی ظؼ اولىیث قاضحاؼ اؼجم ایداظ نع، به جهکیل اؼجم وازع جىخه خعی نع و ایداظ هعاؼـ و ظايهکعه
های ؼَاضاو هؽاؼ گؽكث. ایى قیاقث ظؼ ظوؼة قلًٓث او ظؼ هعاؼـ ؿیؽ يظاهی يیؿ ظيبال نع و آهىؾل يظاهی  بؽياهه

ایى پژوهم بؽ آو اقث جا با ؼول  های وؾاؼت هؼاؼف جًىیب و اخؽا نع.آهىؾاو به يىؼت يظؽی و ػملی ظؼ بؽياهه مظاي
ای و آؼنیىی به ایى پؽقم که آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ يظاهی و ؿیؽيظاهی ظوؼة پهلىی جاؼیطی و هبحًی بؽ هًابغ کحابطايه

همؽاه بىظه اقث، پاقص هًاقبی بعهع. پژوهم زاَؽ بؽ ایى كؽَیه اقحىاؼ اول با چه ؼویکؽظی و چه جـییؽات و جسىالجی 
اقث که ؼویکؽظ پهلىی اول بیم اؾ هؽ چیؿ جوىیث هىیث هلی ظؼ هالب ایداظ اؼجم هلی و جسىل و جوىیث يظن و ايُباِ 

پػیؽی بىظه ػثقاؾی خىاياو و جؽویح كؽهًگ اْاظؼ هسیّ هعاؼـ ؿیؽيظاهی اؾ ْؽین آهىؾل يظاهی به هًظىؼ آهاظه
اقث. زکىهث پهلىی بؽای ظقحیابی به ایى هًظىؼ، به ایداظ و جوىیث هعاؼـ و آهىؾن اههای يظاهی، اقحطعام هكحهاؼاو 

آهىؾاو و و كؽقحاظو هسًل به ضاؼج اؾ کهىؼ، اػؿام اككؽاو آهىؾل ظیعه به هعاؼـ ؿیؽ يظاهی و آهىؾل يظاهی ظايم
 ظايهدىیاو اهعام يمىظ.

 44/11/1044: تافیدر خیتار

 17/42/1041: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 هوعهه
يطكحیى باؼ آهىؾل يظاهی خعیع و به قبک اؼوپایی اؾ ظوؼة زکىهث ناه ػباـ اول يلىی نؽوع نع. او بؽای هوابله با ػثمايی 

ظؼ يعظ بؽآهع اؾ ها اؾ قىازل و خؿایؽ ضلیح كاؼـ، هًظىؼ بیؽوو کؽظو پؽجوالیکه يازب جىپ و اقلسه قً یى بىظ و همچًیى به
م. بؽاظؼاو نؽلی واؼظ ایؽاو نعيع و قؽباؾاو ایؽايی ؼا با 6951ه.م./6001ویژه اي لیكی اقحلاظه کًع. ظؼ قال هحطًًیى اؼوپایی به

وقیلۀ ؼیؿی و خًگ اكؿاؼقاؾی ظؼ ايلهاو ایداظ کؽظيع. قپاهیاو آهىؾل ظیعه بههای جىپهای يىیى يظاهی آنًا و کاؼضايهؼول
نعيع. جؼلین و آهىؾل قپاه َلؽ بانی یا جلً چی آهاقی ياهیعه هیَلؽ و كؽهايعهاو آيها جلً چیؽاظؼاو نؽلی پیاظگاو یا جلً چیهیئث ب

 (00-85: 6819بابایی، خعیع يلىی با هؽگ ناه ػباـ اول هحىهق نع. )ػلی
های اهعاهی يىؼت ي ؽكث. يطكحیى آهىؾلهای خعیع پف اؾ قوىِ يلىیه جا ظوؼه هاخاؼ ظؼ ؼابٓه با آهىؾل يظاهی با نیىه

باؽ و يطدىاو به قپاه م.( با پیىقحى چًع يلؽ اؾ قؽباؾاو هؽه6959ه.م./6166-م.6951ه.م./6160خعیع ظؼ ظوؼه آها هسمعضاو)
ؽكحی ظؼ ایؽاو نؽوع نع. جؼعاظ کن اككؽاو و ػعم ػالهة قؽباؾاو ایؽايی و نطى آها هسمعضاو به كًىو خعیع يظاهی قبب نع جا پیه

 (.16: 6891اؼظکايی، آهىؾل يظاهی زايل يهىظ)هسبىبی
هحأثؽ اؾ خً های ایؽاو و ؼوـ اهعاهات خعی بؽای جؽهی و جسىل ظؼ آهىؾل يظاهی، ايالذ ههىو با ایداظ جهکیالت اؼوپایی، 
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یع، يىؼت گؽكث.)هماو، اقحلاظه اؾ اقلسه خعیع، كؽقحاظو هسًل به اؼوپا، خلب يًؼح ؽاو اؼوپایی و ؼواج يًایغ و ػلىم خع
19 ) 

با وخىظ هىؼاظی چىو جؼلیمات اككؽاو كؽايكىی و اي لیكی ظؼ ػًؽ ػباـ هیؽؾا ولیؼهع و ایداظ هعؼقه يظام و آهىؾل يظاهی 
ظؼ هعؼقه ظاؼاللًىو و ایداظ يیؽوهای هؿام، ژايعاؼهؽی، بؽی اظ هؽکؿی و پلیف خًىب )اـ.پی.آؼ(، جا پایاو هاخاؼیه اؼجهی یکپاؼچه 

وخىظ يیاهع> و اؼکاو اقاقی كؽهايعهی يظاهی کهىؼ ظؼ ظقث اككؽاو ؼوقی و و هوحعؼ و بعوو اجکای به هكحهاؼاو ضاؼخی به
( اؾ یک قى، َؼق و ياجىايی يظاهی هاخاؼها ظؼ هىاخهه با ؼوقیه و اي لیف 611:6811اي لیكی و قىئعی باهی هايع.)هائن هواهی، 

ثباجی و هؽج و هؽج ظؼ قالهای پایايی زکىهث، كُای هًاقبی ؼا بؽای جهکیل گكحؽل بی ها> و اؾ قىی ظی ؽ،و قؽکىبی نىؼل
 وخىظ آوؼظ.زکىهحی هوحعؼ و اؼجهی يیؽوهًع و یکپاؼچه به

م. قیاقث ایداظ اؼجم هلی و اػؿام هسًل و اقحطعام هكحهاؼاو يظاهی و 6516كىؼیه 11ه.ل./6155اقلًع  8با کىظجای
آهىؾاو بؽ آو آهىؾل يظاهی ظايمهای ظولث پهلىی هؽاؼ گؽكث. ػالوها خعیث بیهحؽ ظؼ اولىیث بؽياههآهىؾل كًىو يظاهی خعیع ب

قاؾی و آنًایی آياو با وظایق اولیة قؽباؾی و ضعهث يظام وظیله و ایداظ ايُباِ يظاهی ظؼ يىؼت يظؽی و ػملی با هعف آهاظهبه
جىخه به ؼویکؽظ پهلىی اول ظؼ ایداظ اؼجم هلی، جـییؽات و جسىالجی ؼا هسیّ هعاؼـ جًىیب نع. ایى پژوهم ظؼ يعظ اقث جا با 

ؼقع خهث جوىیث ویژه ظؼ هعاؼـ ؿیؽيظاهی ایداظ نع، بؽؼقی کًع. به يظؽ هیکه ظؼ اهؽ آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ يظاهی و به
ْؽین هعاؼـ يظاهی و ؿیؽيظاهی اؾ  هىیث هلی، ایداظ اؼجم هلی، جـییؽ و جسىل ظؼ نیىه و بؽياهه آهىؾل يظاهی و گكحؽل آو اؾ

 اقث.اهحُائات ایى ظوؼه بىظه
ای و آؼنیىی به ایى پؽقم پاقص ظهع که آهىؾل کًع با ؼول جاؼیطی و هبحًی بؽ جسلیل هًابغ کحابطايهپژوهم زاَؽ جالل هی

 اه بىظه اقث؟ يظاهی ظؼ هعاؼـ يظاهی و ؿیؽيظاهی ظوؼة پهلىی اول با چه ؼویکؽظی و چه جـییؽ و جسىالجی همؽ
اقث. جاکًىو هواله هكحولی ظؼباؼۀ ؼویکؽظ پهلىی اول ظؼ گكحؽل آهىؾل يظاهی ظؼ هؽاکؿ و هعاؼـ ؿیؽيظاهی يىنحه يهعه

يىؼت ؿیؽهكحوین به بؽضی اؾ هىَىػات هؽبىِ به وؼوظ آهىؾل خعیع ظؼ هعاؼـ يظاهی، اػؿام هسًل بؽای هؼعوظ هواالجی به
های حطعام هكحهاؼاو يظاهی بؽای هعاؼـ يظاهی، قاضحاؼ و جهکیالت هعاؼـ يظاهی و آهىؾن اههای يظاهی، اقكؽاگیؽی آهىؾل

کعام به آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ و ظايه اههای ؿیؽيظاهی و اهعاف آو ظؼ ظوؼه هىؼظ ايع. اها هیچجطًًی و ػالی يظاهی پؽظاضحه
يیاؾی و :)ه ظؼ پیىيع با پؽوژه هلث قاؾی زکىهث پهلىیگیؽی يظام وظیليسىة نکل;ايع. هوالة يظؽ ایى پژوهم يپؽظاضحه

هًع و همه خايبه بؽای ضلن نهؽويعاو يظام خعیع هبحًی بؽ ایعة ظولث هلث و (، ایداظ يظام وظیله ؼا جالنی قاهاو6851نالچی،
(، خعیث 6858لی،ؾيعیه و یىق:)قاضحاؼ آهىؾل ايحظاهی و يظاهی ظؼ زکىهث ؼَاناه;ظايع. هوالة گكحؽل اهحعاؼ پهلىی هی

هعاؼـ ;ظايع. هوالة هًظىؼ جوىیث يظن و ايُباِ و ایداظ اهًیث هیپهلىی اول بؽای جوىیث قاضحاؼ آهىؾل يظاهی و ايحظاهی ؼا به
(، جؼلین و آهىؾل يظاهی يىیى ؼا هايًع قایؽ ػلىم 6851ؾاظه و ظاظبطم،هلک:)يظاهی يىیى ایؽاو اؾ ظوؼة يلىیه جا جأقیف ظاؼاللًىو

ىو اؾ ظقحاوؼظهای ػلمی و اکحهاكات و اضحؽاػات اؼوپایی ظايكحه که ظؼ ظاؼاللًىو و ظؼ ػًؽ يايؽی ظؼ ایؽاو هىؼظ جىخه خعی و كً
( ؼویکؽظ يظاهی 6859ازمعآباظی و هىقىی،:)قیؽ جعؼیدی آهىؾل پلیف و يحایح آو ظؼ ظوؼة پهلىی اول;هؽاؼ گؽكحه اقث. 

هی هبحًی بؽ آهىؾل هؿاهی و ػعم اػحماظ به اككؽاو خعیع ؼا هىخب ػعم اثؽبطهی ؼَاناه ؼا يوع و بؽؼقی کؽظه و نیىه يظا
 اقث.های خعیع ظايكحه آهىؾل
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 ه.ل9999های يظاهی هبل اؾ کىظجای ها و آهىؾلآهىؾن اه
ها هىخب نع ػباـ هیؽؾا و هائن هوام بیى ایؽاو و ؼوقیه و جًؽف بطم وقیؼی اؾ ضاک کهىؼ به ظقث ؼوـ هایخًگ

كؽاهايی به َؽوؼت آهىؾل كًىو يظاهی يىیى و اقحطعام هكحهاؼاو يظاهی اؼوپایی پی ببؽيع> و پف اؾ آيکه چًعیى هؽجبه هػاکؽه با 
ه.م. /چهاؼظهن هی  6111يلؽ 19اي لكحاو به يحیده يؽقیع، با ظولث كؽايكه که ؼهیب اي لكحاو بىظ، واؼظ هػاکؽه نعيع. ظؼ جاؼیص 

نیىۀ حایى بیى ظو ظولث ایؽاو و كؽايكه به اهُا ؼقیع. اؾ هىاظ ههن هؽاؼظاظ جؼلین و جؽبیث قؽباؾاو ایؽاو بهکًهم. هؽاؼظاظ كیى6109
ؼو، ژيؽال گاؼظاو كؽايكىی به همؽاه هیئحی هلحاظ يلؽه به ایؽاو آهع و ظؼ خعیع و آهىؾل آياو ظؼ ؾهیًۀ وقایل و كًىو خً ی بىظ. اؾایى

ؼیؿی ظؼ ای اه آهىؾنی ظایؽ و آهىؾل يظاهی به قؽباؾاو ؼا آؿاؾ کؽظ. آياو همؿهاو ظو کاؼضايه جىپنهؽهای ايلهاو و جبؽیؿ چًعیى پ
 (.1/619: 6815> يىایی، 09: 6881جهؽاو و ايلهاو جأقیف کؽظيع )یکؽي یاو، 

ؼهعات ضىظ ظؼ هبال م.، كؽايكه به ج6109ژوئیه 1ه.م./ 6111االول خماظی 1با اهُای هؽاؼظاظ جیلكیث بیى كؽايكه و ؼوقیه ظؼ 
جلاوت نع. ظولث اي لیف با جىخه به يیاؾهًعی و ػالهه ایؽاو، يمایًعگايی چىو قؽ هاؼكىؼظ خىيؿ و قؽ گىؼ اوؾلی به جهؽاو ایؽاو بی

ل ظؼ 6105هاؼـ  61ه.م./ 6110هسؽم  19های ُهدَمل ظؼ اػؿام کؽظ> که هىكن به اهُای ظو هؼاهعه با يام ًَ يلؽ  15م. و ُهل
م. با ظولث ایؽاو نعيع و پػیؽكحًع هیئحی ؼا بؽای جؼلین و جؽبیث قپاه ایؽاو اػؿام کًًع. ظؼ ایى ؼاقحا، 6161هاؼـ  60م./ه.6119

(> اها 6/609: 6891های کؽیكحی، هاؼت و لیًعؾی به آهىؾل قؽباؾاو ایؽايی اهعام کؽظيع )هسبىبی اؼظکايی، اككؽاو اي لیكی به يام
هیؽؾا به اظاهۀ آهىؾل يظاهی و همچًیى بؽْؽف نعو ضٓؽ كؽايكه بؽای ناه و ػباـیه و ػعم جمایل كحسؼلیبا اجمام خًگ ایؽاو و ؼوق

 (.6/616ظولث اي لیف، اككؽاو اي لیكی ایؽاو ؼا جؽک کؽظيع )هماو: 
ؾهاو م.(پف اؾ به هعؼت ؼقیعو، آهىؾل يظاهی قؽباؾاو ؼا اؾ قؽگؽكث> و هعاؼـ يظاهی که ظؼ 6180ه.م./6190هسمعناه)

هیؽؾا با اػحؽاٌ ؼوقیه بؽچیعه نعه بىظ، ظوباؼه اكححاذ نع و قؽجیپ ایؿیعوؼ بىؼوقکی اؾ ههاخؽیى لهكحايی قپاه ایؽاو به ػباـ
ؼیاقث هعؼقه يظام ايحطاب نع. او ظؼ خًگ هؽات به همؽاه بكیاؼی اؾ قؽباؾايم کهحه نع. بؼع اؾ خًگ كؽؾيع او، آيحىاو 

(. همؿهاو هیئحی 6/809: 6815> يىایی،161-169: 6881هؿبىؼ جالل بكیاؼی کؽظ )یکؽي یاو، بىؼوقکی، بؽای ازیای هعؼقه 
م. زحی یک 6181ه.م./6190اي لیكی به كؽهايعهی ژيؽال ؼاولیًكىو بؽای جؼلین يظاهی به ایؽاو ظػىت نع> اها ایى هیئث جا قال 

. پف اؾ آو، کًث ظوقؽقی همؽاه ظواؾظه يلؽ اككؽ كؽايكىی ظؼ (169: 6881اككؽ آهىؾل ظیعه به اؼجم ایؽاو جسىیل يعاظ )یکؽي یاو،
های قً یى بعوو های ؼوقیه و اي لیف پف اؾ چهاؼ قال و يؽف هؿیًهم. به ایؽاو آهعيع ولی با ظضالث6185ه.م/6199قال 

 (.618:6899ای نىظ به كؽايكه باؾگهحًع )انؽاهی،ایًکه اؾ وخىظ آياو اقحلاظه
م. به قلًٓث ؼقیع. چهاؼ قال ابحعایی زکىهث او با وؾاؼت هیؽؾا 6101قپحاهبؽ  68ه.م./6110نىال  60ناه ظؼ يايؽالعیى

ویژه اقاـ قاؾهاو اؼجم و ْؽیوه های کهًه ؼا هًكىش کؽظ> بهضاو اهیؽکبیؽ همؽاه نع. اهیؽکبیؽ بؽای ايالذ وَغ يظام ؼولجوی
(. بؽ اقاـ ایى هايىو اؾ هیاو 96: 6801هواهی، > هائن 6/90: 6806ی،قؽباؾگیؽی ؼا بؽ ايىل ُبًیچه جعویى و هًحهؽ کؽظ )هكحىك

هواهی، ؼكث)هائننع> یؼًی اؾ هؽ ظه يلؽ واخع نؽایّ یک يلؽ به ضعهث قؽباؾی هیؼػایا و بؽ زكب قؽنماؼی قؽباؾ گؽكحه هی
ؼػیث ؼا همًىع کؽظ و اػالم يمىظ هیچ  (. اهیؽ همچًیى با اضحًاو ظاظو خیؽه به قؽباؾاو، اضػ قیىؼقات و هایسحاج اؾ96هماو : 

(. ظؼ اثؽ 816: 6891جىايع آغوهه و هایسحاج ضىظ ؼا اؾ ؼػیث ب یؽظ )آظهیث، هأهىؼ ظیىايی و هسًل هالیاجی و قؽباؾ ههىيی يمی
ویكث ؾيبىؼکچی يلؽ(، ظو هؿاؼ جىپچی و ظ 100يظام و جیؽايعاؾ و ظواؾظه كىج قىاؼه يظام )هؽ كىججالل او پًداه هؿاؼ قپاه پیاظه
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 (.91-96: 6819بابایی، قؽباؾ به ضعهث ازُاؼ نعيع )ػلی
م. 6190ه.م. /6111اهعام ههن و اثؽگػاؼ اهیؽکبیؽ ظؼ ؾهیًۀ آهىؾل، قاضث هعؼقۀ ظاؼاللًىو بىظ. کاؼ قاضث هعؼقه ظؼ قال 

م. کاؼ 6198ه.م./6115ظؼ قال  ضاو هؼماؼبانیبانی کهیعه نع و هسمعجویآؿاؾ نع. يوهه قاضحماو جىقّ هیؽؾا ؼَا ههًعـ
 15ه.م./6111ؼبیغ االول 9(. ظاؼاللًىو قیؿظه ؼوؾ پیم اؾ هحل اهیؽ ظؼ 6/191قاضث هعؼقه ؼا جمام کؽظ )هسبىبی اؼظکايی،هماو:

يظام، جىپطايه، ههًعقی، ْب و خؽازی، يظام، قىاؼههای ايلی هعؼقه ػباؼت بىظ اؾ: پیاظهم. اكححاذ نع. ظؼـ6196ظقاهبؽ 
 (. 6/190ؼوقاؾی و هؼعو نًاقی )هماو:ظا

ظاوظ ػُى وؾاؼت ضاؼخه و هحؽخن ؼقمی ظولث ایؽاو ؼا بؽای هػاکؽه با ظولث اهیؽکبیؽ بؽای اقحطعام هؼلن ظاؼاللًىو هكیى خاو
ؼلن م. ظو ؼوؾ پف اؾ ػؿل اهیؽکبیؽ همؽاه نم يلؽ ه6196ه.م./اکحبؽ 6111ظاوظ ظؼ هسؽم قال اجؽیم و پؽوـ اػؿام کؽظ. خاو

(. ایى هؼلمیى ػباؼت بىظيع اؾ قؽواو گىهًؿ هؼلن 810اجؽیهی و یک هؼلن ظاؼوقاؾ ایحالیایی به جهؽاو باؾگهث )آظهیث،هماو: 
يظام، قؽواو ؾاجی هؼلن ههًعقی يظام و ؼیاَیات، يظام، قحىاو کؽؾیؿ هؼلن جىپطايه و ؼیاَیات، قحىاو يمیؽو هؼلن قىاؼهپیاظه

جی ایحالیایی هؼلن كیؿیک و نیمی و ظاؼوقاؾی )هسبىبی ، ظکحؽ پىالک هؼلن ْب و خؽازی و كىکهنًاقیکاؼيىجا هؼلن هؼعو
 (.6:6801> اكُل، 11/ 6اؼظکايی،هماو: :

های آو بؽجؽی ظانث، قؽپؽقحی هعؼقه به ػؿیؿضاو هکؽی آخىظاو بانی کل اؾآيداکه خًبه يظاهی ظاؼاللًىو بؽ قایؽ خًبه
 (.119-110/ 6ضاو آخىظاو اؾ خايب او هعیؽیث هعؼقه ؼا بؽػهعه ظانث )هماو:كؽؾيع ػلیًوی ضاوواگػاؼ نع> و ػبعالسكیى

های هطحللی جهکیل و جىقّ اككؽاو ه.ل.، ههىو ایؽاو همچًاو اؾ ظقحه6155اؾ ظوؼاو ؾهاهعاؼی هظلؽالعیى ناه جا کىظجای 
ه.ل. بؽای زلظ هًاكغ و هًالر ضىظ، كکؽ 6151./ ههؽ ه.م6569نع. ظولث اي لكحاو پف اؾ وهىع ايوالب اکحبؽ ضاؼخی اظاؼه هی

های ایؽاو هطالق ایى جًمین و يظؽ ظولث اي لیف ه.ل. ظولث6159م./6561ایداظ اؼجم یکپاؼچه ظؼ ایؽاو ؼا هٓؽذ کؽظ. جا قال 
ها ظؼباؼه اؼجم وازع ظؼ  لیكیه.ل. آهال و يیات اي6151م./ 6565العوله و با ايؼواظ هؽاؼظاظ هؼؽوف قال بىظيع، اّها ظؼ کابیًه وثىم

 (.89: 6899> هکی،619-611: 6811هواهی، هالب هاظه قىم آو هؽاؼظاظ هسون نع )هائن
هؽاؼظاظ وثىم، ههحمل بؽ ْؽذ خاهؼی اقث بؽای ایداظ یک ؼنحه  69جا  68های جؼلیمات يظاهی و جؽبیث يظاهی ظؼ ايل

های آهىؾنی، جؼعاظ ناگؽظاو هؽ ظوؼه، نؽایّ پػیؽل آياو ىؾنی، هعت ظوؼههعاؼـ هوعهاجی و ػالی يظاهی که بؽاقاـ آو کاظؼ آه
 9(. به هىخب آو جؼعاظ هكحهاؼاو بؽای هعاؼـ يظام 688-681: 6815اقث )بیات، و بكیاؼی اؾ ظی ؽ خؿئیات به ظهث جؼییى نعه

قاله  0که اككؽاو هىؼظ يیاؾ اي لیكی با هؽاؼظاظ ظاؼ اي لیكی ظؼ يظؽ گؽكحه نعه بىظ. کمیكیىو يظام جىيیه کؽظه بىظ ظؼخه 60اككؽ و 
(. ایى هؽاؼظاظ با 689اقحطعام نىيع و پف اؾ ايوُای ایى هعت جؼعاظی اؾ اككؽاو جؼلین ظیعه ایؽايی خای ؿیى آيها نىيع )هماو، 

 (.19:6899های نعیع هلث، خؽائع و زحی ازمعناه هىاخه و لـى نع )هکی، هطاللث
 که ؾیؽ يظؽ هكحهاؼاو ضاؼخی بىظيع، ػباؼجًع اؾ: 6155عة کهىؼ هبل اؾ کىظجای وازعهای هًظن آهىؾل ظی

يلؽ  1991های پیم اؾ کىظجا ایى يیؽوی يظاهی ناهل يیؽوی هؿام: كؽهايعه ایى يیؽوها همىاؼه كؽظی ؼوقی بىظ. ظؼ قال-6
هیلیىو و  65خًگ بىظ. هطاؼج قالیايۀ آيها  يلؽ ایؽايی، جسث اهؽ وؾاؼت 101اككؽ خؿء ؼوقی و  11اككؽ اؼنع ؼوقی،  91ایؽايی، 

 نع.هؿاؼ ؼیال بىظ که اؾ ْؽف بايک ناهًهاهی پؽظاضث هی 690
يلؽ ژايعاؼم ؾیؽ يظؽ اككؽاو ایؽايی و ػعة بكیاؼ کمی اؾ اككؽاو قىئعی بىظ> که جسث  1000يیؽوی ژايعاؼهؽی ظولحی: ناهل  -1 

 نع.هیلیىو ؼیال اظاؼه هی 89اهؽ وؾاؼت کهىؼ هؽاؼ ظانث و با هطاؼج قالیايه 
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هیلیىو ؼیال اظاؼه  5يلؽ قؽباؾ با هطاؼج قالیايه  1601اككؽ ایؽايی و  611يیؽوی بؽی اظ هؽکؿی: ناهل ظو اككؽ ضاؼخی و  -8
 نع. هی

، ككؽ اؼنع اي لیكی 650قؽباؾ ایؽايی،  9000يیؽوی جلً چیاو خًىب ایؽاو)اـ.پی.آؼ(: یا پلیف خًىب ایؽاو که ناهل  -0
 (.611:6811هواهی، هیلیىو ؼیال بىظ )هائن 19اككؽ خؿء اي لیكی و هًعی و با هطاؼج قااليه  191

هعؼقة ظیىیؿیىو )لهکؽ( هؿام که با ؼول  -6ه.ل. چهاؼ هعؼقه يظام ظؼ اؼجم ایؽاو وخىظ ظانث: 6155هواؼو با کىظجای 
ه.ل. جأقیف نع و به ؼول هعؼقه يظام قى قیؽ 6159ظؼ قال هعؼقة يظام ههیؽالعوله که  -1نع. هعاؼـ يظاهی ؼوقیه اظاؼه هی

هعؼقة ظاهپؿنکی ژايعاؼهؽی  -0نع.هًًبی ژايعاؼهؽی که به ؼول هعاؼـ قىئعی اظاؼه هیهعؼقة يازب -8نع. كؽايكه اظاؼه هی
 (. 691: 6899)کاظمی و ظی ؽاو،

 ه.ل.9999های يظاهی بؼع اؾ کىظجای آهىؾن اه
هایی اؾ وؾاؼت خًگ ظؼ الؼاظه گاؼظ و هكمثه.ل. قاؾهاو بؽی اظ هؽکؿی و اؼظوی كىم6155ع پف اؾ کىظجای قىم اقلً
ه.ل. ژايعاؼهؽی يیؿ با هعؼقه هؿاهطايه یکی نع و يیؽویی به يام ههىو ایؽاو ؼا جهکیل 6800ظی هاه  61هؿاهطايه اظؿام نعيع. ظؼ ؼوؾ 

به ؼیاقث : هعاؼـ کل ههىو;ی، قاؾهاو آهىؾنی خعیعی به يام (. با ايسالل هعاؼـ يظاه001: 6898يژاظ، ظاظيع )ؾؼگؽی
 (. 695:6899ضاو َؽؿاهی جأقیف نع )کاظمی و ظی ؽاو، ػؿیؿالله

های بؽخای هايعه اؾ ظوؼه هاخاؼ و هؽاکؿی که ظؼ قالهای هؽاکؿ و يهاظهای آهىؾنی يظاهی ظؼ ظوؼه پهلىی به ظو ظقحة آهىؾن اه
 نىظ.، جوكین هینعيعه.ل. ایداظ 6810جا  6800

م. جىقّ قؽهًگ چؽيىؾبق كؽهايعه بؽی اظ هؿام ظؼ ایؽاو ایداظ نع و ظاؼای ظو 6500ه.ل./6111ظؼ قال  :آهىؾن اه هؿاهطايه
م. آهىؾن اه با ؼول هعاؼـ ؼوقیه جىقؼه یاكث و به ظو بطم 6560ه.ل./6111کالـ ابحعایی و پًح کالـ هحىقٓه بىظ. ظؼ قال 

(. كؽهايعهاو ایى 695ها جوكین نع )هماو: اهل كؽؾيعاو اككؽاو> و بطم جؽبیث یاكح او ناهل كؽؾيعاو هؿامؾاظگاو نآهىؾل انؽاف
م. با ظؼخۀ اقحىاؼی 6560ه.ل./6151نع> و هسًلیى جا قال آهىؾن اه ؼوقی بىظيع و ظؼ کًاؼ آيها اؾ اقحاظاو ایؽايی يیؿ اقحلاظه هی

 نعيع. بكیاؼی اؾ هواههای يظاهی ظوؼه پهلىی كاؼؽ الحسًیل ایى هعؼقه بىظيع.ًیل هیالحسو اؾ آو پف با ظؼخۀ قحىاو قىهی كاؼؽ

ها جأقیف کؽظ که ناگؽظاو ظؼ آو با ظؼخۀ م. ژيؽال پؽيف والظبکكی هعؼقه ظی ؽی بؽای كؽؾيعاو هؿام6560ه.ل./6111ظؼ قال 
ىاظها و گؽوهباياو وخىظ ظانث که پف اؾ پایاو یک نعيع. ظؼ هؿاهطايه آهىؾن اه ظی ؽی هطًىو باقالحسًیل هیگؽوهبايی كاؼؽ

ها ظؼ بهمى هاه (. هدمىػۀ ایى آهىؾن اه185-181: 6881نعيع )یکؽي یاو، ظوؼۀ آهىؾل يه هاهه، با ظؼخۀ اقحىاؼی واؼظ يظام هی
 ؼا ایداظ کؽظيع.: هعاؼـ يظام;م. با هعؼقۀ يظام ههیؽالعوله اظؿام نع و 6511ه.ل./6800قال 

پف اؾ اقحطعام قؽهًگ یالماؼقى قىئعی بؽای قؽپؽقحی و جهکیل ژايعاؼهؽی ظؼ هی ژايعاؼهؽی: هعاؼـ يظا
ضاو اؼهًی جأقیف نع. هعت آهىؾل ظؼ ایى به ؼیاقث قهؽاب: کايعیعا اككیه;م. آهىؾن اهی به يام 6550ه.ل./6115قال

هعؼقه ;کؽظيع. یک قال بؼع آهىؾن اه ظی ؽی به يام ؼوؾی بىظ و اقحاظاو قىئعی و ایؽايی ظؼ آو جعؼیف هی هاه و نبايه 0 هعؼقه
ظؼ باؿهاه جأقیف نع که هاژوؼ ُكلک قىئعی ؼئیف آو بىظ. ظوؼۀ آهىؾل ظؼ ایى هعؼقه نم هاه بىظ و ظاوْلباو : هًًباويازب

( یا يایب اول )قحىاو یکن( هً ام وؼوظ به هعؼقه با ظؼخه آقپیؽايی )اقحىاؼی( پػیؽكحه و ظؼ پایاو ظوؼه با ظؼخه يایب ظوم )قحىاو ظوم
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نعيع. هىاظ ظؼقی هعؼقه ناهل ؼقیعگی به پؽويعه و نکایات، نمهیؽباؾی، یا قلٓاو )قؽواو( به هسل ضعهث ضىظ هًحول هی
هاه  1(. کمی بؼع ظوؼۀ آهىؾنی ایى هعؼقه به 100نًاقی بىظ )هماو: اظبیات، جاؼیص، ؼیاَیات، خـؽاكیا، ضعهات يسؽایی و اقب

آهىؾاو به بؽياهه ظؼوـ آو اكؿوظه نع. کلیه ازحیاخات ظايم: آهىؾل پلیف هطلی;ث و یک وازع ظؼقی به يام اكؿایم یاك
 (.106-100ؼیال هىاخب آياو بىظ )هماو: 690کؽظ و هؽ هاهه های ژايعاؼهؽی ؼا ظولث جأهیى هیآهىؾن اه

ظؼ نهؽهای نیؽاؾ، هؿویى، : قىؾاكیكیه;با يام هایی ه.ل. آهىؾن اه6156كؽهايعهاو قىئعی زاَؽ ظؼ ایؽاو يیؿ ظؼ قال 
جأقیف کؽظيع که : هعؼقه هبانؽت و کاؼپؽظاؾی;یا : آيحايعايف;ای به يام ايلهاو و هههع جأقیف کؽظيع. آيها ظؼ ایى قال هعؼقه

: بیٓاؼی;ه.ل. اولیى هعؼقه 6151هاه بىظ و ظو کالـ کاؼپؽظاؾی و ايباؼظاؼی ظانث. همچًیى، ظؼ قال  1هعت ظوؼۀ آو 
)ظاهپؿنکی( به ؼیاقث اككؽاو قىئعی جأقیف نع که پف اؾ خًگ خهايی اول با ؼیاقث اككؽاو ایؽايی به کاؼ ضىظ اظاهه ظاظ. ظؼ 

ه.ل. آهىؾن اهی به يام هؼیى ظاهپؿنکی ظؼ بیماؼقحاو پهلىی جأقیف نع. ایى آهىؾن اه ظاوْلباو ؼا بؽای یک ظوؼة 6805قال 
نعيع پف اؾ پایاو ضعهث با ظؼخۀ گؽوهبايی و اقحىاؼی به هعت پًح قال ظؼ هىؾل ظیعگاو هحؼهع هیظاظ. آههث هاهه آهىؾل هی

 (.610: 6815اؼجم ضعهث کًًع )خاللی، 

آباظ جهکیل نع. ظوؼة ه.ل. ظؼ یىقق6801اقلًع  69بىظ که ظؼ : هعؼقه وکیلی;های آهىؾنی ژايعاؼهؽی اؾ ظی ؽ هؤقكه
ه.ل. نًث 6800نع. ػعة ناگؽظاو هعؼقه ظؼ قال ه بىظ و ؾیؽ يظؽ اظاؼة کل اهًیه جهؽاو اظاؼه هیجسًیلی ایى هعؼقه ابحعا نم ها

(. ظؼوـ ایى هعؼقه ناهل ظؼوـ يظاهی و پلیكی، 159-81199قال بىظ )قاکما، قًع نماؼه  19جا  61و پًح يلؽ و قى آياو بیى 
و هىايیى خؿایی، هوؽؼات ثبث ازىال وآجم يهايی و ؿیؽه، بىظ )پلیف های اظواؼی ياههقىاؼی، جؼلین هوؽؼات هؽبىِ به آییىظوچؽضه

(. نؽایّ وؼوظ به ایى هعؼقه ػباؼت بىظ اؾ: اػحواظ به ظیى اقالم، جابؼیث ایؽاو، ظانحى َاهى هؼحبؽ، ظاؼا بىظو 610:6899ایؽاو، 
(. ظؼ 0، 915: نماؼه 6801ل )اْالػات، قا 15جا  18قىاظ كاؼقی، يسث هؿاج و بًیه هىی، يعانحى قىء قابوه، ظانحى قى بیى 

ه.ل. ظؼ نؽایّ و هوؽؼات هعؼقه جـییؽاجی ایداظ نع> ظوؼة جسًیلی هعؼقه یک قاله نع و هبىل جؼهع ضعهث پًح قاله 6866قال 
(. 6، 6181: نماؼه 6866ؼیال جؼییى نع )اْالػات،  609نعگاو ظؼ هعؼقه هاهی ظؼ اؼجم به هوؽؼات اَاكه نع> و زوىم پػیؽكحه

ه.ل. نؽایّ وؼوظ ظاوْلباو هدعظًا جـییؽ یاكث و ظانحى اْالػات ػلمی ظؼ زعوظ کالـ نهن ابحعایی، يعانحى قىء 6860ظؼ قال 
قابوه و هسکىهیث خؿایی ظؼ هساکن يظاهی و هُایی و ظولحی، ظانحى يسث هؿاج و جًاقب ايعام، ظانحى َاهى هؼحبؽ و زعاهل 

بؽ اقاـ اْالػیه هًحهؽ نعه ظؼ هٓبىػات ؼقمی، هوؽؼ نعه بىظ ظاوْلبايی که ضعهث وظیله  قال جؼییى نع. 80و زعاکثؽ  61قى 
ضىظ ؼا به پایاو ؼقايعه بانًع و انطايی که ظاؼای جًعین پایاو نهن ابحعایی بانًع بؽ قایؽیى جوعم ضىاهًع ظانث> و ظؼ هعت 

: نماؼه 6860و هدايی ظؼیاكث ضىاهًع کؽظ )اْالػات، ؾهاو جسًیل ظؼ هعؼقه زوىم هاهايه نًث ؼیال به همؽاه خیؽه ظولحی 
1019 ،6.) 

های يظاهی ظؼ اهًیه جهکیل نع. ناگؽظاو ایى هعؼقه بؽای جأهیى كؽهايعۀ ظقحه: هعؼقه هؼیى يایبی;ه.ل. 6809ظؼ قال 
نع> و قى وؼوظ به جهکیل هیالحسًیالو هعؼقۀ وکیلی بىظيع. ظوؼة آهىؾنی آو قه هاهه بىظ و قالی چهاؼ هؽجهؼمىاًل اؾ بیى كاؼؽ

قال ظؼ يظؽ گؽكحه نعه بىظ. جابؼیث ایؽاو، ػعم هسکىهیث به هیام ػلیه زکىهث هلی، ػعم  19جا  18ظاوْلباو به ایى هعؼقه بیى 
به  قايحیمحؽ اؾ ظی ؽ نؽایّ وؼوظ 19/6هسکىهیث به ككاظ ػویعه، قالن و هىی بىظو، ظانحى قىاظ ضىايعو و يىنحى و ظانحى هع باالی 

ل به كؼالیث ضىظ 6868(. ایى هعؼقه جا قال 59: 6819> بطحیاؼی و جؽابی،  6605،0: نماؼه 6805ایى هعؼقه بىظ )اْالػات، 
الحسًیالو هعؼقه هؼیى يایبی پف اؾ گػؼايعو اهحساو وؼوظی به آهىؾن اه (. كاؼؽ811-819: 6811هواهی، اظاهه ظاظ )هائن
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جىايكحًع به هعؼقه يازب هًًبی واؼظ ی هعت ظوؼه یکكاله جسًیلی، ظؼ يىؼت جمایل هینعيع و پف اؾ ْقحىايی پػیؽكحه هی
 (.009:6881نىيع )اككؽ، 

م. هحىقّ ههیؽالعوله )زكى پیؽيیا( وؾیؽ خًگ آو ؾهاو و به 6561ه.ل./6151ایى هعؼقه ظؼ قال  :هعؼقۀ يظام وؾاؼت خًگ
انحى بىظخه و خهث جأهیى آو، هیأت ظولث جًىیب کؽظ که ظؼ هؽ هطابؽه قیؽ كؽايكه جأقیف نع. به ظلیل يعجولیع اؾ هعؼقه قى

جل ؽاف هبلـی )به اؾای هؽ یک جىهاو، ظه ظیًاؼ( اَاكه ظؼیاكث نىظ و آو هبلؾ بؽای جأقیف هعؼقه يظام اقحلاظه نىظ. ایى هعؼقه 
نهؽت یاكث. ایى هعؼقه پف اؾ : ههیؽالعوله هعؼقه يظام;ياهیعه نع ولی بحعؼیح به : هعؼقه يظام ازمعی;ابحعا به يام ازمعناه، 

-ه.ل. كاؼؽ 6801وخىظ آوؼظ> و ظؼ هؽظاظ هاه قال ؼا به: هعاؼـ يظام;ه.ل. با هعؼقه هؿاهطايه اظؿام نع و 6155کىظجای 

بىظيع و جًها اقحاظ الحسًیالو آو با ظؼخه قحىاو قىهی، اولیى ظوؼۀ ظايهکعه اككؽی اؼجم ؼا به پایاو ؼقايعيع. اکثؽ اقحاظاو آو ایؽايی 
های يظاهی آو ؼوؾ جهؽاو، جًها کؽظ. ایى هعؼقه ظؼ بیى آهىؾن اهيظام ؼا جعؼیف هیضاؼخی آو قؽواو پؽيف کاهًكکی بىظ که قىاؼه

 (.101-109: 6881ای بىظ که ظؼ جابكحاو ػملیات اؼظویی و جمؽیى جیؽايعاؾی ظانث )یکؽي یاو،ظايهکعه

 ای آهىؾل ظؼ ظوؼه پهلىی اول ههای يظاهی و نیىهآهىؾن اه
های يظاهی پهلىی اول ظؼ جهکیل اؼجم هلی هؽکب اؾ قه يیؽوی ؾهیًی، هىایی و ظؼیایی قبب جىخه بیهحؽ به آهىؾل قیاقث

جطًًی يیؽوهای يظاهی و جأقیف هؽاکؿ آهىؾنی خعیع ظؼ کهىؼ نع. البحه جأقیف و آهىؾل يیؽوی ظؼیایی با قایؽ يیؽوها هحلاوت 
پایاو ایى زکىهث آهىؾن اهی جطًًی يعانث> و آهىؾل اككؽاو يیؽوی ظؼیایی با اػؿام ظايهدىیاو به ضاؼج اؾ کهىؼ بىظ وجا 

يلؽ ظؼ ؼنحه  5ضاو، اللهيلؽ ظايهدىی اػؿاهی به اؼوپا به قؽپؽقحی قؽهًگ قیق 99م. اؾ 6511ه.ل./6809آؿاؾ نع. ظؼ قال 
الىؾؼا و وؾیؽ خًگ، با ههاهعه َؼق و ياجىايی يیؽوی ظؼیایی . ؼَاضاو ؼئیف(6آباو، 0: 6809اهىؼ ظؼیایی بىظيع )اْالػات، 

م. آؿاؾ کؽظ. او يطكحیى ياو خً ی هدهؿ به جىپطايه ؼا اؾ آلماو 6510ه.ل./6808ایؽاو جالل ضىظ ؼا بؽای يىقاؾی ایى يیؽو اؾ قال 
گػانحًع. : ناهیى;و بؼعها : پهلىی;و خً ی ؼا ه.ل. ظؼ بًعؼ ػباـ پهلى گؽكث. يام ایى يا6808آغؼ  19ضؽیعاؼی کؽظ و ظؼ 

ای بىظ که به يیؽوی ظؼیایی ایؽاو هلسن نع. اؾ ایى ياوچه ظؼ ػملیات ظقح یؽی نیص ضؿػل ظوهیى ياو يظاهی: ضىؾقحاو;کهحی 
و يايؽی  های هظلؽی، هما، کاؼوو(. همؿهاو کهحی895-891: 6890بؽای زمل اكؽاظ يظاهی ظؼ ؼوظ کاؼوو اقحلاظه نع )ؼقائی،

: 6811> هعیمی،  111-115: 6881ظؼ ضلیح كاؼـ كؼال نعيع و هكحة هؽکؿی يیؽوی ظؼیایی ایؽاو ؼا جهکیل ظاظيع )یکؽي یاو، 
665.) 

ایى ظايهکعه با اظؿام قه آهىؾن اه هؿاهطايه، هعؼقه يظام ههیؽالعوله و هعؼقه بیٓاؼی ژايعاؼهؽی ظؼ قال  ظايهکعه اككؽی:
الحسًیلی ظوؼه اول ضىظ ؼا م. ظايهکعه اككؽی خهى كاؼؽ6511ه.ل./6801وخىظ آهع. ظؼ هؽظاظ هاه قال م. به6510ه.ل./6800

ههؽهاه ظايهدىیاو ظوؼه ظوم با ؼجبه  10يظام هًحول نعيع. ظؼ يلؽ اؾ ظايهدىیاو آو با ظؼخه قحىاو قىهی به پیاظه 65بؽگؿاؼ کؽظ و 
(. 11-19: 689يظام و ههًعقی به وازعهای هؽکؿ ايحوال یاكحًع )بی لؽی، قىاؼهيظام، جىپطايه، های پیاظهقحىاو ظوهی ظؼ ؼنحه

يظام، جىپطايه و ههًعقی بىظ. اؾ يظام، قىاؼههای پیاظهه.ل. ناهل ؼقحه6860ظؼ ظايهکعه اككؽی جا قال : هًًبیهعؼقه يازب;
ل 6860(. ظؼ قال611کاظمی و ظی ؽاو، هماو: ه.ل. ظوؼه هىاپیمایی يیؿ بعاو اكؿوظه نع )6861آو پف ظوؼه ػالی و ظؼ قال 

آهىؾن اه ازحیاِ ظؼ ظايهکعه اككؽی به هًظىؼ آهىؾل ههمىالو ظیپلن و لیكايف جأقیف نع و هؽ ظوؼة آهىؾنی آو نم هاه 
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 (199: 6881بىظ.)یکؽي یاو، 

يهکعه اككؽی جأقیف نع. ظوؼه ه.ل. ظؼ ظا6808نع، ظؼ قالایى آهىؾن اه که هعؼقه يیابث يیؿ ضىايعه هی آهىؾن اه قحىايی:
ه.ل. جؼٓیل نع. ظوؼة ظوم كؼالیث ایى 6809الحسًیل نعيع و ظؼ ههؽهاه آهىؾنی آو یک قال بىظ و جًها ظو ظوؼه ظايهدى اؾ آو كاؼؽ

لی و های اهىؼ هاه.ل. ظو قاله بىظ. با اَاكه نعو ؼقحه6860ه.ل. به بؼع نؽوع نع و ظوؼة جسًیلی آو جا قال 6809آهىؾن اه اؾ 
آهىؾاو ایى ه.ل. به همیى ؼوال كؼالیث کؽظ. ظايم6810های آهىؾن اه ظوؼه جسًیلی آو قه قاله نع و جا قال جىپطايه به ظؼـ

 (.610:6899نعيع )کاظمی و ظی ؽاو،های هطحلق اؼجم واؼظ هیآهىؾن اه بؼع اؾ اجمام جسًیل با ظؼخه قحىاو قىهی به هكمث

م. جأقیف و با اقحطعام اككؽاو كؽايكىی کاؼ ضىظ ؼا آؿاؾ 6580ه.ل./6860اول هؽظاظ هاه قال ایى ظايه اه ظؼ ظايه اه خًگ: 
 51ه.ل. و ظؼ نم ظوؼه كؼالیث آو 6810کؽظ. اؾ ههؽهاه هماو قال ظوؼه كؽهايعهی يیؿ ظؼ ظايه اه خًگ جهکیل نع> و جا ههؽهاه 

ای ظو قاله با ػًىاو ظوؼه قحاظ ْؽازی کؽظيع که یؽايی ظوؼهالحسًیل ظانث. هكحهاؼاو كؽايكىی با همکاؼی اككؽاو ايلؽ كاؼؽ
-يلؽ اؾ آو كاؼؽ 616ه.ل. اظاهه ظانث و ظؼ ایى هعت 6811م. آؿاؾ و جا ههؽهاه 6589ه.ل./6869يطكحیى ظوؼه آو ظؼ ههؽهاه 

ایى بىظ که ظوؼة ظايه اه (. ظؼ آو ؾهاو اؼجوای ظؼخه قؽهً ی به قؽجیپی ههؽوِ به 610:6899الحسًیل نعيع )کاظمی و ظی ؽاو، 
نعيع> و به ػًاویًی چىو قؽگؽظ قحاظ، کؽظيع، اككؽاو قحاظ ياهیعه هیخًگ ؼا ْی کؽظه بانًع. اككؽايی که ایى ظو ظوؼه ؼا ْی هی

 (.100:6881نعيع )یکؽي یاو، قؽهًگ ظوم قحاظ و قؽهًگ قحاظ يائل هی

الممالک جمایل کابیًه ضىظ ؼا بؽای ظانحى يیؽوی م. هكحىكی6511ه.ل./6806ظؼ اواضؽ قال  های يیؽوی هىایی:آهىؾن اه
گیؽی اؾ زعاهل (. بالكايله جؽجیبات الؾم ايدام نع و با بهؽه109: 6899هىایی و ضؽیع چًع كؽويع هىاپیما اػالم کؽظ )کؽويیى، 

: 6899> ْلىػی، 5: 6809ضؽیعاؼی و اقاـ يیؽوی هىایی نکل گؽكث )يلیكی،  68-اهکايات یک كؽويع هىاپیمای یىيکؽـ اف
ه.ل. قلیؽ ایؽاو ظؼ وانً حى بؽای ضؽیع هىاپیما و آهىؾل ضلبايی و اهىؼ كًی با ظولث آهؽیکا واؼظ 6806ظی هاه  11(. ظؼ جاؼیص 15

ؼ (. ظؼ بها89:6899ها بًابؽ هالزظات قیاقی با كؽول هىاپیما به اؼجم ایؽاو هىاكوث يکؽظيع )ْلىػی، هػاکؽه نع> اها آهؽیکایی
ه.ل. هلث كؽويع هىاپیمای ؼوقی و چهاؼ كؽويع هىاپیمای آلمايی ضؽیعاؼی نع و به ياوگاو هىایی کهىؼ اَاكه نع 6808

 (.109: 6899> کؽويیى، 19 -8/ 8: 6891)هسبىبی اؼظکايی، 
ضاو هاللبا جأقیف يیؽوی هىایی به آهىؾل يیؽوی ايكايی هحطًى يیؿ جىخه نع> هعؼقه هىاپیمایی نکل گؽكث و قیق

م. اولیى گؽوه اؾ 6510ه.ل. /6808(. ظؼ قال 165:6890هًًب اؼکاو زؽب کل به ؼیاقث آو ايحطاب نع )يطدىاو،يازب
 (.58-15: 6891ظايهدىیاو ضلبايی و جکًكیى پؽواؾ به ؼوقیه و كؽايكه اػؿام نعيع )گؽوه يىیكًعگاو، 

م. به کاؼ ضىظ اظاهه ظاظ. ظؼ 6589ه.ل./6869یف نع و جا قال ضلبايی ظؼ يیؽوی هىایی جأقه.ل. هعؼقه هؼلن6860ظؼ ههؽ هاه 
م. 6589ه.ل./ 6869ضلباو ظؼ ههؽآباظ جهؽاو جأقیف نع. ظؼ كؽوؼظیى م. یک هعؼقه بؽای آهىؾل هؼلن6580ه.ل./ 6860قال 

حى ظیپلن كًی نهن ظايهکعه كًی هىایی خهث آهىؾل اككؽاو كًی ظؼ ظوناو جپه ایداظ نع. ظاوْلباو ایى ظايهکعه با نؽِ ظان
(. ظؼ 606:6859نعيع )چمًکاؼ،هحىقٓه واؼظ و پف اؾ ظو قال با ظؼخه قحىاو ظوهی ظؼ ههاؿل كًی يیؽوی هىایی ههـىل کاؼ هی

های نهباؾ، آهىؾن اه م. بؽای جأهیى يیؽوی هحطًى هىؼظ يیاؾ بؽای ايدام وظیله ظؼ اهىؼ كًی کاؼضايه6581ه.ل./ 6861قال 
م. يام هًؽقحاو ضلبايی به 6589ه.ل./ 6869هؽظاظ هاه و اول نهؽیىؼ هاه  61ایی( جأقیف نع. اؾ جاؼیص اكؿاؼهًعی )كًی هى

(. ظؼ اول هؽظاظ هاه همیى قال يطكحیى 95-91: 6899آهىؾن اه ضلبايی و هًؽقحاو يظاهی به آهىؾن اه كًی جـییؽ یاكث )ْلىػی،
م. با قاضث جؼعاظ ظی ؽی هىاپیمای 6581ه.ل./6861ایى بؽياهه جا قال  هىاپیمای قاضث ایؽاو ظؼ زُىؼ ؼَاناه به پؽواؾ ظؼآهع.
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 (.191: 6801نطًی و خً ی اظاهه یاكث )قاجى، 
(> و آهاؼ ؼقمی بىظخه يیؿ يهاو 651:6899م. پًح بؽابؽ نع )آبؽاهاهیاو،6506ه.ل./6810بىظخه يظاهی و ظكاػی ایؽاو جا قال 

ل ظؼآهع ظولث ظؼ ْی ایى قالها يؽف اؼجم نعه اقث. همچًیى بطم بؿؼگی اؾ ظؼيع ک 9/88اؾ آو ظانث که به ْىؼ هحىقّ 
قاؾی هیمث جكلیساجی و ایداظ يًایغ کىچک ههماتآهع، يیؿ يؽف ضؽیع جدهیؿات گؽاوظؼآهع يلحی ایؽاو که ظؼ بىظخه قااليه يمی

يلؽ ظؼ  11100ايی آهىؾل ظیعه اؼجم يیؿ اؾ (. بعیى جؽجیب به هىاؾات اكؿایم بىظخه، يیؽوی ايك881-886: 6899نع )كىؼاو، هی
م. اكؿایم یاكث )هعیمی، 6506ه.ل./6810يلؽ ظؼ قال  618118م. به ههث بؽابؽ یؼًی جؼعاظ 6510ه.ل./6800قال 

668:6811 .) 

 های يظاهی ظؼ جهؽاو به ظايهکعه اككؽی و ظؼم. آهىؾل6516ه.ل./6155اؾ کىظجای های آهىؾنی هعاؼـ يظاهی: پف بؽياهه
م. قه يىع هعؼقه با هعف 6518ه.ل. /6801(. ظؼ قال 601:6899های يظام هسىل نع )ظی اؼ و ظی ؽاو،ها به ظبیؽقحاونهؽقحاو

قال به باال، هعؼقه هحىقٓه يظام و  9جؽبیث و آهىؾل يظاهی ایداظ نع که ػباؼت بىظيع اؾ: هعؼقه ابحعایی يظام بؽای آهىؾل پكؽاو 
به ظايهکعه اككؽی جـییؽ یاكث> و جالل نع هؽ قه هعؼقه بؽ اقاـ جهکیالت يىیى اؼوپایی  هًًبی که بؼعهاهعؼقه يازب

(. هعؼقه ابحعایی يظام ظاؼای نم کالـ و هًٓبن با بؽياهه هًىب وؾاؼت كؽهًگ بىظ. 185: 6899قاؾهايعهی نىظ )کؽويیى،
اهة وؾاؼت كؽهًگ، هىَىػات يظاهی يیؿ جعؼیف هعت آهىؾنی هعؼقه هحىقٓه يظام چهاؼ قال بىظ. ظؼ ایى هعؼقه ػالوه بؽ بؽي

م. بؽياهه هعؼقه 6515ه.ل./ 6801نعيع. ظؼ ههؽهاه نع و ناگؽظاو پف اؾ گػؼايعو ظوؼة چهاؼقاله واؼظ ظوؼة ظو قالة ػالی هیهی
هًًبی يازب هحىقٓه يظام با هعاؼـ ؿیؽيظاهی جٓبین ظاظه نع و هعت آهىؾل آو اؾ چهاؼ قال به نم قال اكؿایم یاكث. هعؼقه

م. ظوؼة هىایی يیؿ به آو 6581ه.ل./ 6861م. ظوؼه هالی و ظؼ قال 6580ه.ل./ 6860يیؿ ناهل ظوؼه ظوقاله ػالی بىظ که ظؼ قال 
 (.108-101: 6899اكؿوظه نع )بؿؼگمهؽ،

ؽ بؽياهه ظانث. بؼع کؽظ و اؾ يبر جا ػًهای آهىؾنی ؼا اخؽا هیظايهکعه اككؽی ظؼ چًع هاه يطكث ضىظ ْبن ؼوال هبلی بؽياهه
ؼكحًع> قه ؼوؾ ظؼ هلحه ها و ؼوؾهای خمؼه به هؽضًی هیؼوؾی نع و ناگؽظاو كوّ نباؾ هعت کىجاهی ظو کالـ ظايهکعه نبايه

يبر بؽای ػملیات جاکحیکی و يسؽایی  60گؽكحًع و جا قاػث يبر قالذ و جدهیؿات هی 9جا  9/1پف اؾ يؽف يبسايه ظؼ قاػث 
يظام، (. ظؼ ظوهیى ظوؼه ظايهکعه، جؼلیمات يظؽی و ػملی هايًع جىپطايه، جاکحیک، پیاظه101ؼكحًع )هماو: یبه ضاؼج اؾ نهؽ ه

(. اؾ آغؼهاه 81-11: 6890نع )بی لؽی،بؽظاؼی جىقّ اقحاظاو به ناگؽظاو جؼلین ظاظه هیقً ؽقاؾی و اقحسکاهات و يوهه
های پیاظه و م. بؽای اككؽاو ؼقحه6508ه.ل./ 6810یل و جا قال های جکمیلی ظايهکعه اككؽی جهکم. ظوؼه6588ه.ل./6868
نع )کاظمی و يظام، جىپطايه، ههًعقی، هطابؽات و هالی آضؽیى ظقحاوؼظهای ظايم يظاهی هؽبىِ به هؽ ؼقحه آهىؾل ظاظه هیقىاؼه

 (.691 -690: 6899ظی ؽاو، 
ویژه ظؼـ )هوعهاجی(، هؼلىهات کالـ نهن هحىقٓه بهنع. ظؼ کالـ جهیه هعؼقه يظام وؾاؼت خًگ اؾ قه کالـ جهکیل هی

های هوعهاجی يظاهی هايًع جاؼیص يظاهی، خـؽاكیای يظاهی، ضعهات يسؽایی، جاکحیک، نع و آهىؾلؼیاَی جکمیل هی
های يق خمغ، ضعهات يسؽایی ػملی، ؼؾهی و جیؽايعاؾی با ظو نع. ناگؽظاو ظؼ آهىؾلنًاقی اؼائه هیقً ؽقاؾی و قالذ

ها اؾ ؼوی بؽياهه هعؼقه يظام نع> و بؽياهه ایى کالـهای يظاهی ظاظه هیکؽظيع. ظؼ کالـ اول و ظوم آهىؾلـ ظی ؽ نؽکث هیکال
الدیهی جاکحیک، ؼؾم پیاظه، ؼؾم قىاؼه، های آو ناهل: جاکحیک ػمىهی کاهل، هٓالب قىمقیؽ كؽايكه اهحباـ نعه بىظ. ظؼـقى
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هل قً ؽقاؾی، اقحسکاهات ظائمی و يیمه ظائمی، جکمیل جاؼیص و خـؽاكیای يظاهی ایؽاو و ؼؾم جىپطايه، ضعهات يسؽایی کا
ها ناگؽظاو ظو نع و ظؼ جابكحاونًبه جعؼیف هیهای ػملی ؼؾهی ظؼ ؼوؾهای قهنًاقی بىظ. ظؼـکهی ػملی و قالذخهاو، يوهه

-60: 6890گؽكحًع )بی لؽی،يظام ؼا كؽاهیبا جىپطايه و قىاؼه گػؼايعيع. ؼوؾهای هؼیًی ظؼ هلحه آهىؾل کاؼ ػملیهاه ؼا ظؼ اؼظو هی
های ضاؼخی بىظ های يظاهی، ؼیاَیات و ؾباو(. هىاظ آهىؾنی ظؼ هعاؼـ يظام ػباؼت اؾ جاکحیک و ضعهات يسؽایی، ههن66

ایؽاو، ظاؼا بىظو قى بیى (. ظؼ وؼوظ به هعاؼـ يظاهی ظانحى هؼعل باال هالک يبىظ. ظانحى جابؼیث 611: 6899)کاظمی و ظی ؽاو،
کىبی و وؼهه هىیث، ظؼضىاقث وؼوظ به هعؼقه با اهُای پعؼ یا ولی قال، يسث هؿاج، جًعین هعؼقه قابن، گىاهی آبله 69جا  60

: ل 6860ناگؽظ و هبىلی ظؼ اهحساو وؼوظی اؾ نؽایّ ظاوْلبیى بؽای وؼوظ به هعاؼـ ابحعایی يظام بىظ )ؼوؾياهه اْالػات،قال 
 (.1، 8189: ل6861و قال  1، 1156: ل6869> قال 9، 1989

نؽایّ وؼوظ به ظبیؽقحاو يظام کمی جلاوت ظانث. ظانحى جابؼیث ایؽاو، يسث هؿاج، جًاقب ايعام َؽوؼی بىظ> همچًیى نؽِ 
قال،  69بیهحؽ اؾ  قال، بؽای قال قىم61قال، بؽای قال ظوم بیهحؽ اؾ  69و بیهحؽ اؾ  61قى بؽای قال اول ظبیؽقحاو بایع باالجؽ اؾ 

قال يبىظ )ؼوؾياهه  16قال و بؽای قال نهن ظبیؽقحاو بیهحؽ اؾ  10قال، بؽای قال پًدن بیهحؽ اؾ  65بؽای قال چهاؼم بیهحؽ اؾ 
 (. 6، 1908: ل6860اْالػات، 

 آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ ؿیؽيظاهی
ل يظاهی ظؼ هعاؼـ ؿیؽيظاهی بىظ. نىؼای ػالی های ههن وؾاؼت هؼاؼف و هًىبات نىؼای ػالی هؼاؼف، آهىؾیکی اؾ بؽياهه

های ظولث هبًی بؽ جعؼیف و آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ، به جهیه و م. با جىخه و ػًایث به قیاقث6580ه.ل./ 6868هؼاؼف ظؼ قال 
هن ظبیؽقحاو ها اهعام کؽظ. ظؼ يطكحیى گام ظؼ بؽياهه ظقحىؼ جسًیالت کالـ نجًظین بؽياهه آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ و ظايه اه

م. جًىیب 6580ه.ل./ 6868يظام که ظؼ خلكات ظویكث و ههحاظ و نم و ظویكث و ههحاظ و هلث به جاؼیص قىم و ظهن ههؽهاه 
(. ظؼ ایى هًىبه آهعه اقث: 900-051: 6868کؽظ، نم قاػث ظؼ هلحه ؼا به جؼلیمات يظاهی اضحًاو ظاظ )جؼلین و جؽبیث، 

ػالوه جؼلیمات وؼة نم قاله جسًیلی ضىظ هىظق به اخؽای هوؽؼات ظاضلی ظبیؽقحاو بىظه و بهناگؽظاو ظبیؽقحاو يظام ظؼ ْی ظ;
يظاهی ههؽوزه غیل ؼا يیؿ بؽ ْبن پؽوگؽام خعاگايه اضػ يمىظه و ظؼ پایاو هؽ ثلث و ايحهای قال هؼلىهات يظاهی آيها هىؼظ آؾهایم و 

يها ظؼ اهحسايات هؤثؽ ضىاهع بىظ. پؽوگؽام غیل هؽبىِ به کالـ جهیة اهحساو هؽاؼ گؽكحه، يمؽة اْالػات يظاهی و يمؽة اضالم آ
 بانع.( هی1ظبیؽقحاو يظام )کالـ 

های آو، كايله گؽكحى و خمغ نعو ؼقع، جبعیل ضّ ظنحباو يظام خمغ و يىؼت بًعی -يظام: جؼلیمات ؼقعاؾ يظاهًاهة پیاظه-6
چهاؼ به چهاؼ و ظو به ظو، قحىو خىهه،زؽکات ؼقع با اقلسه، به یک يق و بالؼکف، زؽکث و جـییؽ قمث ضّ ؼقع، قحىو 

های يظام خمغ، ظؼ ثلث قىم ناگؽظاو کالـ نهن هؽ یک به يىبث كؽهايعهی يىؼت بًعی –جؼلیمات الؾهه  -جؼلیمات گؽوهاو
 يمایًع.ظاؼ نعه ظؼ ْؽؾ كؽهايعهی و آهًگ كؽهاو وؼؾل الؾم هیؼقع ؼا ػهعه

نؽذ الؾم اؾ قاضحماو جلًگ و كهًگ، باؾکؽظو و بكحى جلًگ جا زع هداؾ، جمیؿ يمىظو و ي اهعاؼی  اؾ يظاهًاهة جیؽايعاؾی:-1
 (.159-81155> قاکما، قًع نماؼه  900-051)هماو، : ؼویجلًگ، نؽذ ه كک و ظؼخة آو و آنًا نعو به ظؼخات، يهايه

های ؿیؽيظاهی آؿاؾ ها و ظايهکعهظؼ ظبیؽقحاو م. و به اهؽ ؼَاناه جعؼیف و آهىؾل يظاهی6589ه.ل./ 6868ظؼ قىم اقلًع 
ها ياظؼ و ها و ظايهکعههایی اؾ قىی وؾاؼت هؼاؼف به ظبیؽقحاو(. به همیى هًظىؼ بطهًاهه159-15916نع )قاکما، قًع نماؼه
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هىخب اضؽاج آهىؾاو و ظايهدىیاو ظؼ جؼلیمات يظاهی آهىؾاو و ظايهدىیاو جأکیع نع. ػعم نؽکث ظايمبؽ آهىؾل يظاهی ظايم
آهىؾاو و گؽكث. آو ظقحه اؾ ظايمنع و ؼئیف و ياظن ظبیؽقحاو و ظايهکعه هىؼظ هؤاضػه هؽاؼ هیآياو اؾ ظبیؽقحاو و ظايهکعه هی

بایكحی اؾ قىی هیئث پؿنکی هؼایًه نعه و ظؼ يىؼت جىايكحًع ظؼ آهىؾل يظاهی نؽکث کًًع هیظايهدىیاو که هؽیٍ بىظه و يمی
 (.159-60915و  159-15916هن يظاهی هؼاف بىظيع )قاکما، قًعهای نماؼهجأییع، جًها اؾ ه

م. بؽياهه جؼلیمات يظاهی بؽای ظوؼه ظوم 6581ظقاهبؽ  69ه.ل./  6869آغؼ  10ايـؽ زکمث و ظؼ جاؼیص ظؼ ظوؼة وؾاؼت ػلی
ؾ ایى بؽياهه آنًا کؽظو ها ظؼ خلكه قیًع و چهل و ظوم نىؼای ػالی هؼاؼف جًىیب نع. هعف اهحىقٓه پكؽاو و ظايهکعه

های پكؽاو به وظایق اولیه قؽباؾی و ایداظ ؾهیًه جؼلیمات اككؽی ازحیاِ اػالم نع. ایى جؼلیمات ناگؽظاو و ظايهدىیاو ظايهکعه
نع> و يمؽه جؼلیمات های ظوؼه ظوم هحىقٓه و هعاؼـ ػالی جعؼیف و اخؽا هیبه ظو نیىه نلاهی و جؼلیمات ػملی ظؼ جماهی کالـ

 (.185-181: 6869نع )جؼلین و جؽبیث، اهی ظؼ هؼعل کل اهحسايات هسًلیى هساقبه هیيظ
 

 هاخعول بؽياهه جؼلیمات يظاهی ظوؼه ظوم هحىقٓه و ظايهکعه
 کالـ قىم کالـ ظوم کالـ اول

 الق: جؼلیمات نلاهی

 ظؼوـ اضالهی -6
 ظؼوـ يظاهی -1

 الق: جؼلیمات نلاهی

 جکؽاؼ ظؼوـ اضالهی قال هبل -6
يظاهًاهه پیاظه و قىاؼه يظام و جىپطايه، يظاهًاهه ايُباْی،  -1

يظاهًاهه جیؽايعاؾی، يظاهًاهه جؼلیمات زؽب، اقلسه 
نًاقی، آؼایم ؾهیى، هساكظث اؾ گاؾهای قمی، يوهه 

 بؽظاؼی، هايىو هساکمات يظاهی، بهعانث و ... 

 الق: جؼلیمات نلاهی

 جکؽاؼ ظؼوـ اضالهی -6
ل، اؼجباِ و های قال هبجکؽاؼ يظاهًاهه -1

 هطابؽات و جاؼیص و خـؽاكیای ایؽاو
 

 ب: جؼلیمات ػملی

 جوىیث کاهل هىای خكمايی -6
جؼلیمات ػملی ايلؽاظی بعوو  -1

 اقلسه

 ب: جؼلیمات ػملی

 پیاظه به يىؼت نلاهیهىاظ قال اول و يظاهًاهه -6
 هاهىاظ ػملی قایؽ يظاهًاهه -1

 ب: جؼلیمات ػملی

 هااخؽای همه هؽازل جؼلیماجی يظاهًاهه -6
باؾظیع اؾ کاؼضايدات و هؤقكات يظاهی  -1

 هاو آهىؾن اه
 

 

 

  م. ظؼ قیًع و چهل و نهمیى خلكه، پیهًهاظ قحاظ اؼجم هبًی6589هاؼـ  5ه.ل./6869اقلًع  61نىؼای ػالی هؼاؼف ظؼ 
ه.ل. بؽای  6869ؼ آغ 10بؽ اَاكه کؽظو ظو هؽزله جیؽايعاؾی ضلیق بؽای هؽ یک اؾ هسًلیى ؼا به بؽياهه جؼلیمات يظاهی هًىب 

 (.159-1199های قىم ظوؼه ظوم هحىقٓه، جًىیب کؽظ )قاکما، قًع نماؼة کالـ
ها َمى يظاؼت بؽ اهؽ آهىؾل ػلمی و ػملی يظاهی، نؽوع ها و ظايهکعههایی به ظبیؽقحاووؾاؼت هؼاؼف با يعوؼ بطهًاهه

ؽبیاو جؽبیث بعيی و اككؽاو هؼؽكی نعه اؾ قىی قحاظ اؼجم آهىؾل ؼا هايًع آهىؾل ؿیؽيظاهی اؾ اول ههؽهاه هؽ قال و ؾیؽ يظؽ ه
اػالم کؽظ> و هؽگىيه جأضیؽ یا ؿیبث و هىخه و ؿیؽ هىخه بىظو آو ؼا به ظبیؽقحاو یا ظايهکعه هسىل يمىظ. ظؼ بطهًاهه وؾاؼت هؼاؼف به 

 ها آهعه اقث:ظبیؽقحاو



 70 آهىؾل يظاهی ظؼ هعاؼـ يظاهی و ؿیؽيظاهی ظؼ ظوؼة پهلىی اول
 

 1شماره  6/ دوره 1041/ سال جنگ یخیمطالعات تار

جؼلیمات يظاهی زاَؽ نىيع و جا پًح ظهیوه جأضیؽ زن وؼوظ آهىؾاو بایع ظؼ اول وهث ظؼ ظؼوـ ػلمی و ػملی کلیه ظايم -6
 به کالـ و نؽکث ظؼ ػملیات يظاهی ظاؼيع و پف اؾ آو خؿء ؿائبیى هسكىب ضىاهًع نع.

آهىؾی که بیم اؾ یک قاػث ؿیبث بعوو ػػؼ هىخه ظانحه بانع اؾ نؽکث ظؼ اهحسايات ظؼوـ يظاهی همًىع هؽ ظايم -1
ؿله گؽكحى يمؽه يلؽ ظؼ ظؼوـ يظاهی اقث. جهطیى ػػؼ هىخه با ؼئیف ظبیؽقحاو ضىاهع نع و ایى همًىػیث به هً

 اقث.
آهىؾاو ظكحؽچه اضحًايی همؽاه ظانحه بانًع جا ظؼ هىهغ ظؼ جمام خلكات ظؼوـ ػملی و ػلمی يظاهی بایع کلیه ظايم -8

بانع هكئىل و ظؼ يمؽه ايُباِ آيها  آهىؾی که کحابچه اضحًايی ضىظ ؼا همؽاه يعانحهلؿوم به اككؽاو اؼائه ظهًع. هؽ ظايم
 آهىؾ بانع.های هؿبىؼ بایع ظاؼای ػکف و ضاليه نًاقًاهه هؽ ظايمهؤثؽ ضىاهع بىظ. ظكحؽچه

آهىؾاو ؼا جؼییى کًع یک يلؽ اؼنع بؽای هؽ کالـ بایع جؼییى نىظ جا ظؼ ظؼوـ يظؽی و ػملی يىؼت زُىؼ و ؿیاب ظايم -0
 اقث، به اككؽ هؿبىؼ بؽقايع.زُىؼ و ؿیاب ؼا که به اهُاء ياظن ظبیؽقحاو ؼقیعهو ظؼ هً ام وؼوظ اككؽ آهىؾل گؿاؼل 

آهىؾاو ظوؼة ظوم هحىقٓه بؼع اؾ ظهؽ هؽ نىظ و بایع کلیه ظايمجؼلیمات ػملی اؾ جاؼیص ظونًبه یاؾظهن ههؽهاه نؽوع هی -9
 ع.ظونًبه ظؼ ؾهیى زاَؽ نىيع و یک قاػث و يین به یاظگیؽی جؼلیمات يظاهی بپؽظاؾي

-های وؼؾنی زُىؼ یاكحه و جا آضؽ خلكه هؽاهب يظن و جؽجیب و زُىؼ و ؿیاب ظايمياظن و ظبیؽ وؼؾل بایع ظؼ هیعاو -1

 آهىؾاو بانًع.
های هعیؽاو هعاؼـ الؾم اقث ظكحؽ هطًىيی بؽای ثبث يظؽیات اككؽاو آهىؾنی جهیه کًًع و ظؼ کالـ ظؼـ و هیعاو -9

آهىؾاو، يظؽات ضىظناو ؼا ظؼباؼۀ زكى اضالم و بؽ ثبث زُىؼ و ؿیاب ظايموهوؼؾنی ظؼ اضحیاؼ آياو ب ػاؼيع> جا ػال
آهىؾ ظؼ آو ظكحؽ غکؽ کًًع. اقاهی ؿائبیى ظؼ ظؼوـ جؼلیمات يظاهی بایع همه هاهه به اقحؼعاظ و لیاهث يظاهی هؽ ظايم

 اظاؼه باؾؼقی كؽقحاظه نىظ.
ؼلیمات يظاهی ؿیبث کًع اؾ اهحسايات قالیايه هسؽوم ضىاهع آهىؾی جا ؼوؾ قىم اقلًع قه خلكه ظؼ جظؼ يىؼجی که ظايم -1

نع و بایع یک قال ظی ؽ ظؼ آو کالـ بمايع> و ظؼ يىؼجی که پًح خلكه ؿیبث کًع اؾ ظبیؽقحاو اضؽاج ضىاهع نع 
 (.159-1901)قاکما، قًع نماؼه 

 کؽظ:ها یاظآوؼی وؾاؼت هؼاؼف ظؼ بطهًاهه ظی ؽی بؽای ظايهدىیاو ظايهکعه

های وؼؾنی ات يظاهی ػملی ؼوؾهای ظونًبه و چهاؼنًبه هؽ هلحه اؾ قاػث یک و يین بؼعاؾظهؽ ظؼ ؾهیىجؼلیم -6
 بؽگؿاؼ ضىاهع نع.

قؽا همؽاه با ظايهدىیاو هؽ ظايهکعه بایع ظبیؽ وؼؾل و یا ؼئیف ظكحؽ و یک يلؽ ظی ؽ اؾ اخؿاء ظكحؽی و یا هؼاوو ظايم -1
 ظه بایع کحبًا به اظاؼه باؾؼقی هؼؽكی نىيع.و هؽاهب ظايهدىیاو بانًع. قؽپؽقحاو ياهبؽ

آؼائی کؽظه و زُىؼ و ؿیاب يمایًع> به ظبیؽاو وؼؾنی و قؽپؽقحاو ظايهدىیاو بایع ظؼ قاػث یک و يین آياو ؼا يق -8
هكمی که قاػث ظو بؼعاؾظهؽ يىؼت زُىؼ و ؿیاب ظايهدىیاو که به اهُاء ؼئیف و یا هؼاوو ظايهکعه ؼقیعه 

 و باؾؼـ اؼائه نىظ. چًايچه ػعم ايحظاهی ههاهعه نىظ هكئىل بىظه و هىاضػه ضىاهًع نع. اقث به اككؽ هؽبىِ
 قؽپؽقحاو بایع هؽاهبث يمایًع که ظايهدىیاو هبل اؾ ضاجمه ػملیات اؾ هیعاو ضاؼج يهىيع. -0
 هؽ ظايهکعه بایع پؽچن اضحًايی ضىظ ؼا همؽاه ظانحه بانع )هماو(. -9

کیع و يظاؼت قحاظ اؼجم و بؽای آهىؾل ػملیات يظاهی ظايمًا به ظؼضىاقث وؾاؼت هؼاؼف و ب ها و آهىؾاو ظبیؽقحاوجأ
های وؼؾنی ضىظ ؼا ظؼ اضحیاؼ وؾاؼت هؼاؼف هؽاؼظهًع ها و يهاظها هؤظق نعيع جماهی ؾهیىها، کلیۀ قاؾهاوظايهدىیاو ظايهکعه
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و ػملی يظاهی همؿهاو با قایؽ ظؼوـ جسًیلی و (. همچًیى اهحسايات هؽبىِ به ظؼوـ ػلمی 159-06095)قاکما، قًع نماؼة 
 (.159-88099نع )هماو، قًع نماؼة با زُىؼ يمایًعه قحاظ اؼجم بؽگؿاؼ هی

 يحیده
م. ؼَاضاو قؽظاؼ قپه جًعی كؽهايعهی کل هىا ؼا ظؼ ظقث گؽكث و با جىخه به 6516كىؼیه 11ه.ل/6155اقلًع  8با کىظجای 

های م. به هىاؾات جـییؽ و جسىل ظؼ قاضحاؼ قیاقی ایؽاو، به ایداظ اؼجم هلی و آهىؾل6506ه.ل/ 6810ال جا نهؽیىؼ قبوه يظاهی
جؽظیع جوىیث هىیث هلی ظؼ هالب ایداظ اؼجم هلی و اؾ ْؽین آهىؾل ای يهاو ظاظ. ؼویکؽظ پهلىی اول بیالؼاظهيظاهی جىخه كىم

قاؾی خىاياو و هسیّ هعاؼـ يظاهی و ؿیؽيظاهی بؽای آهاظه كًىو خعیع به يیؽوهای يظاهی> و همچًیى جوىیث يظن و ايُباِ ظؼ
 اقث. پػیؽی هلی بىظهجؽویح كؽهًگ اْاػث

های هحؼعظ ظؼ گىنه و ها و هیامهای قیاقی قؽظاؼ قپه ظؼ بؼع ظاضلی هؼٓىف به قؽکىبی و پایاو ظاظو به خًبمبطهی اؾ جالل
هىؼهای ضاؼخی و اقحوالل و اهًیث هلی بىظ. بطم ظی ؽ اهعاهات او کًاؼ کهىؼ> و ظؼ بؼع ضاؼخی هوابله با يلىغ و گكحؽل ک

هؼٓىف به ههکالجی نع که ظؼ قاضحاؼ يظاهی ایؽاو اؾ ظوؼه هاخاؼ وخىظ ظانث. با جىخه به جسىالت هؽو بیكحن ظؼ خهاو و 
ىی اول هن ظؼ جهکیالت و ایداظ ؼقع جىخه به اؼجم و آهىؾل يظاهی ظؼ ظوؼه پهلکهىؼهای همكایه هايًع ؼوقیه و جؽکیه، به يظؽ هی

های پایايی زکىهث ياپػیؽ بىظ. وَؼیث قیاقی و يظاهی ایؽاو ظؼ قالهای يظاهی و هن ظؼ هعاؼـ ؿیؽيظاهی اخحًابآهىؾن اه
 آكؽیًی بیهحؽی ظانحه بانع. کؽظ که يیؽوی يظاهی هلی يومهاخاؼ و ظؼ ظو ظهه بؼع اؾ آو ایداب هی

ای چىو هؿام، ژايعاؼهؽی و يیؽوی پلیف اؼجم هحسعالهکلی يبىظ و وازعهای هًظن آهىؾل ظیعه ظؼ ظوؼة هاخاؼ ایؽاو ظاؼای
های اؼجم جؽکیب و کیلیث اككؽاو آو، جؽیى ههکالت و َؼقيظؽ اككؽاو و هكحهاؼاو ضاؼخی هؽاؼ ظانحًع. اؾ خعیخًىب جسث

گىيه هوؽؼات هابل اخؽایی بؽای نؽایّ ازؽاؾ جؽكیغ اككؽاو ها و هًؿلث کن اؼؾل آو بىظ. هیچهای قًحی، جمؽیًات و آهىؾلویژگی
-وخىظ يعانث> اكؽاظ به ظلیل وابكح ی به ظؼباؼ يازب هًًب و هواهات يظاهی بىظيع و اككؽاو خىاو به يعؼت يازب هًًب هی

بؽای ضىظ ظؼ اؼجم كؽاهن  الحسًیالو ظاؼاللًىو جىايكحًع نـلینعيع> و به ظلیل هطاللث هواهات يظاهی كوّ جؼعاظ ايعکی اؾ كاؼؽ
 کًًع.

يظام ؿیؽ هًظن که ؼیهه ظؼ ؾيعگی بؽ ایى، قٓر ياؾل جسًیالت و ػعم يالزیث و يانایكح ی اككؽاو، وابكح ی به قىاؼهػالوه
های ضاؼخی بابث خبؽاو اهحیاؾات لـى نعه، اؾ ظقث ؼكحى ػىایع ای ظانحًع، ههکالت هالی يانی اؾ بعهیای و ػهیؽههبیله

های قلؽهای ناه به اؼوپا هم ی هىخبات اضالل ظؼ اهؽ آهىؾل يظاهی ظؼ ظوؼه هاخاؼ بىظه اهحًاظی هايًع ابؽیهن و پؽظاضث هؿیًه
 اقث.

ه.ل. قیاقث ایداظ اؼجم وازع با اظؿام يیؽوهای هىخىظ، اػؿام هسًل  6810جا  6155ؼَاضاو قؽظاؼ قپه ظؼ ْی قالهای 
های يظاهی ؼا ظؼ ها و هعاؼـ و ظايهکعهىو يظاهی، اقحطعام هكحهاؼاو يظاهی، ایداظ آهىؾن اهبه ضاؼج اؾ کهىؼ خهث كؽاگیؽی كً

های ضىظ هؽاؼ ظاظ. ظؼ يطكحیى گام ظقث به ايالذ و جدعیع يظؽ ظؼ آهىؾل يظاهی و ایداظ قه يىع هعؼقه با هعف اولىیث بؽياهه
هًًباو قال به باال، هعؼقه هحىقٓه يظام و هعؼقه يازب 9پكؽاو آهىؾل و جؽبیث اككؽاو ایؽايی ؾظ. هعؼقه ابحعایی يظام بؽای 

 01ه.ل. بؽ اقاـ جهکیالت يىیى اؼوپایی قاؾهاو یاكث. ظوهیى جالل ؼَاضاو اػؿام یک گؽوه 6801)ظايهکعه اككؽی( ظؼ قال 
 اؼ ؾیاظ بىظ.الحسًیل بؽای ْی ظوؼه یک قاله آهىؾل يظاهی به كؽايكه با هؿیًه هالی بكیيلؽه اؾ اككؽاو كاؼؽ
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به  -1بىظخه يظاهی کهىؼ به هوعاؼ ؾیاظی اكؿایم یاكث.  -6ه.ل. بایع گلث  6155ظؼ یک هوایكه کىجاه با ظوؼه هبل اؾ کىظجای 
های ظؼقی آهىؾل يظاهی ظؼ ظوؼه هىؼظ بؽياهه -8جوىیث يیؽوهای يظاهی ایؽاو ظؼ قه ؼظة ؾهیًی، هىایی و ظؼیایی جىخه خعی نع. 

یؽ يظؽ وؾاؼت هؼاؼف هؽاؼ گؽكث و ایى وؾاؼجطايه با ظهث بؽ يسىه وؼوظ هسًالو و ظايهدىیاو به هعاؼـ و بؽؼقی جماهًا ؾ
های کحاب -0ها و هوؽؼات ضايی ؼا جعویى و جًىیب کؽظ. ياهههای يظاهی يظاؼت ظانث. نىؼای ػالی هؼاؼف يیؿ آییىآهىؾن اه

های ظؼ قال -9نع. قىی وؾاؼت هؼاؼف جهیه و جعویى های هواْغ هطحلق جسًیلی اؾ آهىؾل يظاهی بؽای کالـ
م. ػالوه بؽ هعاؼـ يظاهی، ظؼ هعاؼـ ؿیؽيظاهی يیؿ ظؼوـ آهىؾل يظاهی ظؼيظؽ گؽكحه 6581ه.ل./6869م. جا 6580ه.ل./6868

اولیة قؽباؾی و  قاؾی و آنًایی آياو به وظایقآهىؾاو و ظايهدىیاو به يىؼت يظؽی و ػملی با هعف آهاظهنع. آهىؾل يظاهی ظايم
 های وؾاؼت هؼاؼف جًىیب و اخؽا نع. ضعهث يظام وظیله ظؼ بؽياهه

 هًابغ
 ، جهؽاو: هىقكه ايحهاؼات ضىاؼؾهی.اهیؽکبیؽ و ایؽاو(. 6891آظهیث، كؽیعوو ) -
كًلًاهه ، :قیؽ جعؼیدی آهىؾل پلیف و يحایح آو ظؼ ظوؼة پهلىی اول(. ;6859ازمعآباظی، هسمع و هىقىی، قیعؼزین ) -

 .60، قال قىم، نماؼة هٓالؼات جاؼیص ايحظاهی
، قال های جاؼیطیهدله بؽؼقی، :6100-6185الؼاظه ایؽاو ظؼ کًث ظوقؽقی یک قلاؼت كىم(. ;6899انؽاهی، ازكاو ) -

 .8یاؾظهن، نماؼه 
 ، هن: چاپطايه هن.جاؼیص ژايعاؼهؽی ایؽاو(. 6881اككؽ، پؽویؿ ) -
 ، جهؽاو: هؤقكة كؽهً ی وابكحه.الی ظؼ ایؽاوؼاهًمای آهىؾل ػ(. 6801اكُل، هًىچهؽ ) -
 هسمعی و هسمعابؽاهین كحازی، جهؽاو: يهؽيی.، جؽخمه ازمع گلایؽاو بیى ظو ايوالب(. 6899آبؽاهاهیاو، یؽوايع ) -
 ، جهؽاو: يهؽ ػلن.ؾيعگیًاهه هى(. 6899بؿؼگمهؽ، خلیل ) -
، کحاب ظوم، ، هدمىػه هواالت جاؼیص هؼايؽ ایؽاو:ایؽاو الهکل ظؼو جهکیل ههىو هحسع 6565هؽاؼظاظ ;(. 6815بیات، کاوه ) -

 جهؽاو: هؤقكه پژوهم و هٓالؼات كؽهً ی.
 ، جهؽاو: قحاظ بؿؼگ اؼجهحاؼاو.ضاْؽات یک قؽباؾ(. 6890بی لؽی، زیعؼهلی ) -
 ، جهؽاو: ایؽاو قبؿ.جاؼیص يظاهی ایؽاو(. 6815خاللی، هىنًگ ) -
، قال پژوههًاهه جمعو ایؽايی ظايه اه کؽهاو، :ایؽاو ظؼ ظوؼة پهلىی اولگیؽی اؼجم نکل(. ;6859چمًکاؼ، هسمعخؼلؽ ) -

 .6اول، نماؼه 
 ، جؽخمه ػبعالؽَا هىنًگ ههعوی، جهؽاو: يهؽ البؽؾ.ایؽاو هؽو بیكحن(. 6899ظی اؼ، ژاو پیؽ> هىؼکاظ، بؽياؼ و ؼیهاؼ، یاو ) -
 یا.، جهؽاو: پیک ظؼقال بؽ ؼوی ظؼیاها 1900(. 6890الله )ؼقائی، كؽج -
 ، جهؽاو: هؤقكه پژوهم و هٓالؼات كؽهً ی.اهیؽازمعی> ضاْؽات اولیى قپهبع ایؽاو(. 6898يژاظ، ؿالهسكیى )ؾؼگؽی -
كًلًاهه هٓالؼات جاؼیص ،  :قاضحاؼ آهىؾل ايحظاهی و يظاهی ظؼ زکىهث ؼَاناه(. ;6858ؾيعیه، زكى و یىقلی، خىاظ ) -

 .1، قال اول، نماؼةايحظاهی
 ، جؽخمه ػبعالؼظین يبىؼی، جهؽاو: چاپطايه جابم.ؼَاناه کبیؽ یا ایؽاو يى(. 6801قاجى، ل.پی.الىل ) -
 ، جهؽاو: قحاظ كؽهايعهی يیؽوی هىایی.جاؼیص يیؽوی هىایی ناهًهاهی(. 6899ْلىػی، هؽجُی ) -
 ، جهؽاو: ايحهاؼات آنیاو.جاؼیص اؼجم ایؽاو)اؾ هطاهًهی جا ػًؽ پهلىی((.6819بابایی، ؿالهؽَا)ػلی -
جؽخمه ازمع جعیى، جهؽاو: هؤقكه ضعهات كؽهً ی  هواوهث نکًًعه> جاؼیص جسىالت اخحماػی ایؽاو،(. 6899كىؼاو، خاو ) -

 ؼقا.
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 ، جهؽاو: چاپطايه ػلمی.6806قیؽ جسىالت يظام ظؼ ایؽاو جا قال (. 6811هواهی، خهاي یؽ )هائن -
 .1، نماؼه 1، جهؽاو، قالهای جاؼیطیهدله بؽؼقی، :جاؼیطچه قؽباؾگیؽی ظؼ ایؽاو(. ;6801هواهی، خهاي یؽ )هائن -
 ، جهؽاو: آؼیاو.قاله ناهًهاهی ایؽاو 19جاؼیص (. 6811الله )هعیمی، غبیر -
 يا.، جهؽاو: بیجاؼیص پًداه قاله يیؽوی ؾهیًی ناهًهاهی ایؽاو(. 6899کاظمی، هسمع و ظی ؽاو ) -
 كؽ، جهؽاو: خاهی.جؽخمه هؽجُی ثاهب، گیؽی ایؽاو يىیىؼَاناه و نکل(. 6899کؽويیى، اقحلايی ) -
 بابایی، جهؽاو: ضدكحه.جؽخمه ؿالهؽَا ػلی اؼجم و زکىهث پهلىی،(. 6899کؽويیى، اقحلايی ) -
 ، جهؽاو: ايحهاؼات اؼجم خمهىؼی اقالهی ایؽاو.پیه اهاو پؽواؾ ظؼ ایؽاو(. 6891گؽوه يىیكًعگاو ) -
 ، جهؽاو: ظايه اه جهؽاو.8، خلعخعیع ظؼ ایؽاوجاؼیص هؤقكات جمعيی (. 6891هسبىبی اؼظکايی، زكیى ) -
 خلع اول، جهؽاو: ايحهاؼات ؾواؼ. نؽذ ؾيعگايی هى،(. 6806هكحىكی، ػبعالله ) -
 ، جهؽاو: اهیؽکبیؽ.ؾيعگی قیاقی قلٓاو ازمع ناه(. 6899هکی، زكیى ) -
، پیام بهاؼقحاو، :جا جأقیف ظاؼاللًىو(هعاؼـ يظاهی يىیى ایؽاو )اؾ ظوؼة يلىیه (. ;6851ؾاظه، الهام و ظاظبطم، هكؼىظ )هلک -

 .65ظوؼة ظوم، قال پًدن، نماؼة 
 يا.، جهؽاو: بیجاؼیص اؼجم ناهًهاهی ایؽاو(. 6890يطدىاو، هسمع ) -
 ، جهؽاو: كؽوؿی.جا بیكث و چهاؼ نهؽیىؼ 6155جاؼیص هؼايؽ ایؽاو اؾ کىظجای قىم اقلًع (. 6809يلیكی، قؼیع ) -
 ،جهؽاو: يهؽ هما.1، خلعؼیص ایؽاو و خها و)اؾ هاخاؼیه جا پایاو ػهع يايؽی(جا(. 6815يىایی، ػبعالسكیى ) -
، :گیؽی يظام وظیله ظؼ پیىيع با پؽوژه هلث قاؾی زکىهحی ظوؼه پهلىی اولنکل(. ;6851يیاؾی، هسمع و نالچی، وزیع ) -

 .1، قال پًدن، نماؼه كًلًاهه خاهؼه نًاقی جاؼیطی
 ، جهؽاو: ضدكحه.(6810ؼ جاؼیص اؼجم ایؽاو )اؾ آؿاؾ جا پایاو نهؽیىؼ قیؽی ظ(. 6818یکؽي یاو، هیؽزكیى ) -

 ها و اقًاظ:ؼوؾياهه
 6آباو،  0، نماؼة 6809اْالػات،  -
 0، 915، نماؼه 6801اْالػات،  -
 0، 6605، نماؼة 6805اْالػات،  -
 6، 6181، نماؼة 6866اْالػات،  -
 6، 1019: نماؼه 6860اْالػات،  -
 6، 1091، نماؼة 6860اْالػات،  -
 6، 1908، نماؼة 6860اْالػات،  -
 9، 1989، نماؼة 6860اْالػات،  -
 1، 1156، نماؼة 6869اْالػات،  -
 1، 8189، نماؼة 6861اْالػات،  -
 900-051، 1و 9، قال چهاؼم، نماؼه6868جؼلین و جؽبیث،  -
  181-185، 66، قال نهن، نماؼه 6869جؼلین و جؽبیث،  -
  769-717، 91، قال نهن، نماؼه 9391جؼلین و جؽبیث،  -
(، 997-38871(، )997-33177(، )997-9871قاکما، قاؾهاو اقًاظ و کحابطايه هلی ج. ا. ایؽاو، قًعهای نماؼة ) -
 (.997-91789( و )99199-997(، )79119-997(، )6779-997)


